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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

' Ο « 'Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου» 
σάς προσκαλεϊ 

στή συγκέντρωση πού διοργανώνει 
στό Πολιτιστικό Κέντρο τής Λαϊκής Τράπεζας 

(οδός Μπουμπουλίνας 3ος όροφος)
στις 22 Μαρτίου 1989, 

ήμέρα Τετάρτη και ώρα 6.30 μ.μ.

Πρόγραμμα:
1) Σύντομος Απολογισμός τοϋ 1988 άπο τον Κ. Χρυσάνθη.
2) «Μαικηναϊσμός,μιά ωραία άναβίωση», από τόν Γ. Προδρόμου.
3) ’Ανακήρυξη τοϋ κ. Μιχ. Κυθραιώτη σέ Μεγάλο Εύεργέτη τοϋ'Ομίλου. 

Σκεπτικό άπό τον Κ. Χρυσάνθη.
4) ’Απονομή τοϋ «Βραβείου Γραμμάτων», πού χρηματοδοτεί ή Λαϊκή Τράπεζα, 

στούς δυό τόμους «Κυπριακή Βιβλιογραφία 1986 καί 1987» τοϋ κ. Νίκου 
Παναγιώτου. Σκεπτικό άπό τον Κ. Χρυσάνθη.

5) ’Ανακήρυξη τοϋ έξοχ. πρέσβυ τής 'Ελλάδας κ. ‘Ιωάννη Φωτόπουλο σέ 
επίτιμο μέλος τοϋ 'Ομίλου. Σκεπτικό άπό τόν Κώστα Χατζηστεφάνου.

6) Προκήρυξη συγγραφής παιδικού βιβλίου. Χρηματοδοτεί ή Λαϊκή Τράπεζα.
7) Ή «Φιλολογική Κύπρος 1988». Παρουσίαση άπό τον Γεώργιον Κ. Ιωαννί- 

δη.
Διάρκεια 60

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1988

Πάντοτε έτοιμοι στις πνευματικές επάλξεις. Μέ το σύνθημα αύτό σας 
έκθέτουμε τις δραστηριότητες τοϋ «'Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύ
πρου» άπο τις 20 Σεπτεμβρίου 1987 έως στις 22 Μαρτίου 1989.
Α)’Εκδόσεις:

1) Φιλολογική Κύπρος 1987. ’Αρκετά ονόματα καί θέματα παρελαύνουν 
άπό τις σελίδες της. ’Απαριθμώ τούς συνεργάτες: Κ. Χρυσάνθης, Γεώργιος 
Προδρόμου, Χρύσανθος Κυπριανού, Γεώργιος Κ. Ίωαννίδης, Κ.Ν. Λαζαρί-
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δης, Μιχ. Μαραθεύτης, Κ. Χατζηστεφάνου, Άνδρ. Καραγιώργης, Καλλιόπη 
Καραγεώργη, Νίκος Παναγιώτου, Κώστας Καλαθας, Μιχ. Σταυρίδης, Λουλ- 
λοΰ Συμεωνίδου, Χριστ. Κλεόπας, Άντ. ’Αντωνιάδης, Γ. Χατζηκωστής, Ιακ. 
Κυθρεώτης, Νίκος Σπανός, Σοφ. Λαζάρου, Ά. Γεωργιάδης Κυπρολέων, Άν- 
δρ. Χατζηθωμάς, Κορίνα Μιτσίδη, Γ. Παπαχαραλάμπους, Παύλος Παρα
σκευές, Κ. Γιαγκουλλής, Γλ. ’Αντωνιάδης, Κ. Προυσής. "Ομως έπισημαίνω, 
χωρίς να υποτιμώ τή συμβολή τών άλλων, τό τελευταίο πεζογράφημα, νουβέ
λα, το κύκνειο άσμα, τού Άνδρέα Γεωργιάδη Κυπρολέοντα μέ τον τίτλο «Το 
έγκλημα τού Δήμου ’ Αρεστή..*.».

2) Μικρό Πνευματικό Συμπόσιο (1987, έπιμ. Κ. Χρυσάνθη). Σ’ αύτό πε- 
ριέχονται οί άνακοινώσεις τών: Κ. Χρυσάνθη, Άνδρεανής Ήλιοφώτου, Κώ
στα Προυσή, Νίκου Όρφανίδη, Κ. Γιαγκουλλή, Χάρη Σακελλαρίου, Μιχ. 
Μαραθεύτη, Χρ. Κάρμιου, Κ. Χατζηστεφάνου, Άνδρ. Χατζηθωμά, Θέμιδας 
Θεοχάρους, Γ.Κ. Ίωαννίδη.

3) Col violino dell vent anni’ (1988) τού Κ. Χρυσάνθη, μετάφραση Michele 
lanneli.

4) Κώστα Χατζηστεφάνου: Τρεις εθνικές ομιλίες (1988 στή σειρά ’Εθνι
κές ’Εκδηλώσεις)

5) Σολωμοΰ: «Ύμνος είς τήν ’Ελευθερία» (τέταρτη έκδοση καί πέμ
πτη). ’Ανάλυση από του Γ. Προδρόμου.

6) Κ. Χατζηστεφάνου, Κ. Χρυσάνθη, Γ. Προδρόμου: 'Εορτασμός τής 
’Εθνικής ’Επετείου τής 25ης Μαρτίου 1821 (1988 στή σειρά Εθνικές ’Εκ
δηλώσεις).

7) Κ. Χρυσάνθη: Δέκα άντιποιήματα σέ ύφασματογραφίες του Χριστόφο
ρου Σάββα (τρίτη έκδοση) (1988) μέ τήν εύκαιρία τής κίνησης γιά τον ζωγρά
φο Χριστόφορο Σάββα.
Β) Παρουσίαση βιβλίων

1) «Φιλολογική Κύπρος 1987» άπό τον Γ.Κ. Ίωαννίδη.
2) «Τα κανάλια τής ’Αριάδνης» τής Νάγιας Ρούσου άπό τον Κ. Χρυσάν

θη.
3) «Ποιος έγραψε τήν 'Ελληνική Νομαρχία» του Κ. Παπαχρίστου άπό 

τον Γλαύκο ’Αντωνιάδη.
4) “Agapao na gratto” τού Salvino Nucera άπό τον Γ. Χατζηκωστή.

Γ) Συγκεντρώσεις
1) Συμπόσιο στά πλαίσια του εορτασμού τών 175 χρόνων του Παγκύπριου 

Γυνασίου. ’ΑνακοινώσανεΕργασίες τους οί: Γ. Προδρόμου, Πατρ. Σταύρου, 
Παν. Περσιάνης, Κύπρος Χρυσάνθης, Ίακ. Κυθρεώτης, Γ.Κ. ’Ιωαννίδης καί 
Άνδρ. Χατζηθωμάς.

2) ’Αποκαλυπτήρια τής προτομής του Κ. Σπυριδάκι (18 Μάνου 1988). 
Μιλήσανε ò Κ. Χρυσάνθης καί Γ. Χατζηνικολάου. ’Αποκάλυψε τήν προτομή ό

Συγκέντρωση στις 22 Μαρτίου 1989

’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος μέ σχετική ομιλία.
3) Τιμητική συγκέντρωση γιά τον Κ. Σπυριδάκι με ομιλητή τον Φρίξο Βρά- 

χα (2 Δεκ. 1988)
Δ) "Αλλες δραστηριότητες του 'Ομίλου:

1) ’Ανακήρυξε έπίτιμα μέλη του τις έγκλωβισμένες στήν Καρπασία δα
σκάλες Γιαννούλα Βασιλείου, Δέσπω Κολλατσή καί ' Ελένη Φωκά.
2) Καταδίκασε τήν άπάνθρωπη στάση τού παράνομου καθεστώτος τού Ντε- 
κτάς πού άπαγόρευσε στον ιερέα καί τούς συγγενείς νά συνοδεύσουν τή σορο 
τού λογοτέχνη Γιάννη Σταυρινοΰ Οίκονομίδη στήν Καρπασία.

3) 'Ομίλησε ό πρόεδρος σέ συγκέντρωση τελειόφοιτων τής Φιλοσοφικής 
Σχολής τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών γιά τή ιστορία καί τις έργασίες τού 
Ε.Π.Ο.Κ.

4) Μέ ανακοίνωση του ύποστηρίζει ώς έπίσημη γλώσσα τού Πανεπιστη
μίου τής Κύπρου τήν έλληνική.

5) Διοργάνωσε μέ άλλα πνευματικά σωματεία τήν ’Επέτειο τής ’Εθνι
κής Παλιγγενεσίας καί τον έοτασμό τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940

6) ’Έδωσε βιβλία γιά βραβεία σέ διάφορα σχολεία.
7) Έσυνέχισε τις δωρεές βιβλίων σε σχολεία, συλλόγους, πανεπιστήμια, 

έδρες νεοελληνικής λογοτεχνίας, φοιτητές άπό τήν Αθήνα.
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8) Έχορήγησε συμβολικά ποσά γιά τήν προτομή Κ. Σπυριδάκι καί γιά 
τις έκδόσεις τής «Βιβλιογραφικής ' Εταιρείας Κύπρου».
Ε) Δωρεές προς τόν "Ομιλο
Άπό τούς:

Μιχαλάκη Κυθραιώτη
'Υπουργείον Παιδείας Κύπρου
'Ελληνική Πρεσβεία
’Εφημερίδα « 'Η Σημερινή» 

καί τούς οποίους θερμά εύχαριστοϋμε.
Τελειώνοντας, αισθανόμαστε τήν περιορισμένη προσφορά μας στον τόπο 

μας, άλλά δέν θά παύσουμε νά δίνουμε έστω και το μικρό παρόν μας. Θεωρού
με στοιχειώδης ύποχρέωσή μας νά εύχαριστήσουμε θερμά τή Λαϊκή Τραπεζα 
γιά τήν όλη βοήθεια της προς τον "Ομιλο μας: φιλοξενία τών συγκεντρώσεών 
μας, χορηγίες γιά βραβεία καί χρηματοδοτήσεις έκδόσεών μας.

*0 Μιχ. Κυθραιώτης κατά τήν άνακήρυξή του ώς Μεγάλου Εύεργέτη

ΜΑΙΚΗΝΑ Ι ΣΜΟΣ, ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΑΝΑΒΙΩΣΗ

Τα τελευταία χρόνια μ’ ευχαρίστηση παρακολουθούμε τη διάθεση χρημά
των από άτομα και οργανισμούς για πολιτιστικές διοργανώσεις και πνευματι
κά ή κοινωφελή έργα· τα πνευματικά είναι πάντα κοινωφελή. Το φαινόμενο 
αυτό δεν είναι καινούριο στον τόπο μας, απλώς παρουσιάζεται τελευταία ενι- 
σχυμενο και απλώνεται σ ’ ένα ευρύτερο φάσμα, πρέπει δε να ομολογήσουμε ότι 
μας ξενίζει ευχάριστα κάπως, μέσα στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζού- 
με. Πάντως ήδη το 19ο αι. και το πρώτο μέσο του 20ού παρουσιάζονται πολ
λοί δωρητές και ευεργέτες των σχολείων μας, με συνείδηση της σημασίας της 
προσφοράς τους. Πιο συστηματικά και σε μεγάλη έκταση γίνεται τούτο από 
την Εκκλησία, που αναλαμβάνει το μεγαλύτερο οικονομικό βάρος της λειτουρ
γίας των σχολείων. Στα κάπως παλαιότερα σχολεία, το Παγκύπριο Γυμνάσιο 
π.χ. υπάρχουν εντοιχισμένες σε περίοπτο μέρος τιμητικές πλάκες με χαραγμέ
να τα ονόματα δωρητών και ευεργετών, έστω και αν έλειψαν τιμητικές εκδη
λώσεις που έπρεπε, γι’ αυτούς.

Ένας άλλος τομέας στον οποίο εκδηλώθηκε παρόμοιο ενδιαφέρον, αν θε
ωρήσουμε ότι η εκκλησία εκτελεί κατ’ εξοχήν πνευματικό έργο, είναι η δωρεά 
από πολλούς κινημένους από ευλάβεια και φιλοπατρία πιστούς χρημάτων ή κτη
μάτων μέχρι και ολόκληρης της περιουσίας τους στην Εκκλησία ή στα Μοναστή
ρια. Αυτή στάθηκε και η κύρια πηγή της δημιουργίας της μεγάλης εκκλησια
στικής περιουσίας. ΓΓ αυτό έχει δίκαιο ο λαός, δηλ. οι πιστοί που θεωρούν 
ότι η περιουσία αυτή τους ανήκει και ότι τα έσοδα πρέπει να διατίθενται για 
τους υψηλούς σκοπούς για τους οποίους έγιναν οι δωρεές.

Είναι, δυστυχώς, αρνητικά αξιοσημείωτο το ότι οι ευγενικές και αξιομί
μητες χειρονομίες δεν έχουν εζαρθεί αρκετά, δεν οργανώθηκαν αξιόλογες, από 
κείνους που έπρεπε, εκδηλώσεις τιμητικές των δωρητών και ενεργειών και χο
ρηγών, ώστε οι πράξεις τους αυτές να βρίσκουν μιμητές. Ούτε ο ρόλος της 
Εκκλησίας έχει τονιστεί αρκετά ούτε τονίζεται για τη διατήρηση, ακόμη το 
ξεκίνημα και την ανάπτυξη της εκπαίδευσης ούτε και εκείνος ατόμων ευεργε
τών. Δυστυχώς πνίγηκαν πολλές ευγενικές οφειλόμενες ενέργειες μέσα στον 
κομματισμό και τις μικρότητες. Προσπαθούμε να διαψεύσουμε το Θουκυδίδη 
ότι «οΤις άθλα αρετής κείται μέγιστα, τοϊσδε και άνδρες άριστοι πλιτεύουσιν».

Το φαινόμενο όμως της προστασίας των πνευματικών ανθρώπων και της 
εκτίμησης της πνευματικής δημιουργίας είναι πολύ παλαιό. ’ Ηδη ξέρουμε από 
τον 'Ομηρο ότι οι ραψωδοί στις αυλές των βασιλέων έψαλλαν τους άθλους 
ηρώων. Αυτούς τους προστάτευαν ή τους είχαν στην υπηρεσία τους οι βασι
λείς, όχι πάτνως μόνο για ψυχαγωγία. Τους βασιλείς τούς περιέβαλλαν επίσης 
θεομάντεις και χρησμωδοί, ακόμη και ποιητές, οι οποίοι, όπως λέγει ο Πλά
τωνας, «ένθουσιώντες λεγουσιν μεν πολλά καί άληθή, ΐσασιν δέ ούδέν ών λέ- 
γουσιν» και «γοητεύουσιν ημών τας ψυχάς». Είναι ακόμα γνωστοί οι ποιητικοί 
διαγωνισμοί των τραγωδών και άλλων ποιητών, οι τιμές που αποδίδονταν 
στους καλύτερους και η περηφάνεια των πόλεων που γέννησαν εκείνους που 
βραβεύονταν. Γεν&κά οι ποιητές, οι λόγιοι, οι μάντες, ακόμα και οι ρήτορες 
και οι φιλόσοφοι θεωρούνταν πολύ αξιόλογα πρόσωπα, πιστευόταν ότι είχαν 
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θεία προέλευση και έμπνευση (προστάτες τους ο Απόλλωνας και οι Μούσες) 
κι’ έτσι τους δινόταν σιγά — σιγά όλο και περισσότερη προστασία — και 
προσοχή. Οι επιδράσεις τους θα ήταν γνωστές, γιατί ήδη ο Ευριπίδης παρα
τηρεί ότι οι τύραννοι γινόντουσαν «σοφοί σοφών συνουσία».

Πολλές φορές οι σοφοί είχαν δύναμη — όπως συμβαίνει συνήθως μέχρι 
σήμερα — η γνώση αποτελούσε πάντα δύναμη, γοήτευε η ομορφιά και η τέχνη, η 
γλώσσα είχε μαγική δύναμη. Τέτοιοι ήταν οι Επτά σοφοί, άλλοι είχαν φίλους 
μεγάλους πολιτικούς όπως το Θεμιστοκλή και τον Περικλή. Ο Πλάτωνας ευ
νοούσε περισσότερο όχι τις γνώσεις, όχι το λόγιο αλλά το φιλόσοφο, εκείνον 
που αγαπά τη σοφία, που έχει υψηλό ήθος, που εκτιμά την αξία του πνεύματος 
και το θέτει πάνω από τα υλικά, τον τίμιο και ηθικό με ικανότητες πνευματι
κές άνθρωπο, εκείνον που δεν φοβάται και δεν υποχωρεί όταν έχει δίκαιο, εκεί
νον που είναι αποφασισμένος να θυσιάσει πολλά για τις υπηρεσίες στο δημό
σιο, μέχρι και την ίδια του τη ζωή. Είχε προφανώς υπόψη του την προσωπικό
τητα του Σωκράτη. Ο πραγματικός πνευματικός άνθρωπος έχει ένα ανώτερο 
ήθος.

Γνωστοί τύραννοι που είχαν πνευματικά ενδιαφέροντα είναι ο Πεισίστρα- 
τος που συγκέντρωσε και εξέδωσε, όπως θα λέγαμε σήμερα, τα Ομηρικά έπη. 
Ακόμη, ο τύραννος των Συρακουσών Διονύσιος που προσκάλεσε κοντά του τον 
Πλατωνα δυο φορές, στο τέλος μάλιστα δεν τον άφηνε να φύγει. Είναι ακόμη 
γνωστοί για τα φιλόμουσά τους αισθήματα οι Αλευάδες στη Θεσσαλία, οι 
βαλιλείς της Μακεδονίας (είναι γνωστή η περίπτωση του Φίλιππου με τον 
Αριστοτέλη). Ο τύραννος της Σάμου Πολυκράτης είχε σχέσεις με ποιητές, τον 
Ανακρέοντα, τον Ιέρωνα, τον Αισχύλο. Ο Μεγάλος Πίνδαρος συνδεόταν με 
τους Αλκμαιωνίδες και τον Ιέρωνα των Συρακουσών. Στην αυλή των Σικελών 
τυράννων έμειναν οι ποιητές Βακχυλίδης και Σιμωνίδης. Σαφέστερο παράδει
γμα και πρότυπο κάπως προστασίας των γραμμάτων από ισχυρούς αποτελούν 
οι Πτολεμαίοι της Αλεξάνδρειας που μάζεψαν λόγιους και τους ενίσχυσαν οικο
νομικά για διάφορες εργασίες. Ο Πτολεμαίος Β ο Φιλάδελφος αναφέρεται σαν 
«φιλολογώτατος», συγκέντρωνε δε στην αυλή του πολλούς λόγιους σύμβου
λους για τη συλλογή χειρογράφων με δική του χορηγία. Ακόμη και ο Αλέξαν
δρος με τους λόγιους κΓ επιστήμονες που τον ακολούθησαν στις εκστρατείες 
του μπορεί να ενταχτεί σ’ αυτή την περίπτωση.

Το φαινόμενο όμως της συστηματικής προστασίας πνευματικών ανθρώ
πων, από όπου και παίρνω τον τίτλο αυτής της ομιλίας, παρουσιάζεται στη 
Ρώμη την εποχή του Αυγούστου (1ος αι. π.Χ.). Πρώτος τότε ο φίλος και σύμ
βουλος και υπουργός του Αυγούστου ο Μαικήνας σύνδεσε τη δύναμη με το 
πνεύμα με το να γίνει προστάτης του. Γ’ αυτή του την προστασία ο γνωστός 
ποιητής Οράτιος έγραψε ωδή με την οποία τον υμνεί και τον επαινεί, του 
αφιερώνει δε όλη την συλλογή των ποιημάτων του. Στη Ρώμη παρεχόταν 
αυτή η προστασία και από ομάδες ή σε ομάδες- υπήρχαν collegia που προστα
τεύονταν από πλουσίους όπως οι Σκιπίωνες και, πριν από το Μαικήνα ήδη, ο 
Appius Claudius Caecus, πολιτικός και πνευματικός άνθρωπος της εποχής. 
Τον καιρό του Μαικήνα άλλοι προστάτες των γραμμάτων ήταν Μεσσάλας, ο 
Πολλίων, ο Αγρίππας. Σ ’ αυτούς κατάφευγαν οι ’Ελληνες ελεύθεροι ή δούλοι.

’ Ενας λόγος που οδήγησε σ ’ αυτή την κατάσταση ήταν η πολιτκή υποδού
λωση της ' Ελλάδας αλλά ταυτόχρονα η κατάκτηση της Ρώμης από την πνευ
ματική ανωτερότητα και δύναμη των κατακτημένων Ελλήνων. Ήταν αυτό 
που έκαμε το Ρωμαίο ποιητή Οράτιο να ομολογήσει ότι «κατακτηθείσα η 
Ελλάδα νίκησε τον άγριο νικητή και εισήγαγε τις τέχνες στο αγροίκο Λάτιο». 
Οι ισχυροί και πλούσιοι Ρωμαίοι έπαιρναν λόγιους στο σπίτι τους ή τους δώρι
ζαν επαύλεις όπου ήσυχα και απερίσπαστα μπορούσαν ν’ αφιερωθούν στο 
πνευματικό τους έργο. Τους ενίσχυαν ηθικά, πολιτικά, οικονομικά, εκείνοι δε 
με τη σειρά τους τους δίδασκαν εκείνους ή τα παιδιά τους και αφιέρωναν εγ
κώμια και ποιήματα στους ευεργέτες τους. Μερικοί έφταναν σε σημείο μεγά
λης κολακείας. Κάποιοι συνόδευαν τους στρατηγούς - προστάτες τους στις 
εκστρατείες τους. Τέτοιες περιπτώσεις έχουμε και σε μεταγενέστερα χρόνια, 
όπως ο Cyriaco de Pizzicoli που ήταν μαζί με το Μωάμεθ Β κατά την πολιορ
κία και άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, απόπου πήρε μαζί του στην 
Ιταλία φορτία ολόκληρα χειρογράφων και έργων τέχνης. Παρόμοια είναι η 
περίπτωση του αρχαιολόγου Champolion που συνοδέυσε το Ναπολέοντα κατά 
την εκστρατεία του στην Αίγυπτο, αποκρυπτογράφησε μάλιστα τα ιερογλυφι
κά.

Τα κίνητρα αυτής της προστασίας δεν ήταν συνήθως υστερόβουλα. Οι 
ισχυροί Ρωμαίοι ήθελαν να εξυψώσουν τον πολιτισμό τους, να επωφεληθούν 
από τους Έλληνες. Οι λόγιοι με τη σειρά τους αισθάνονταν ευγνωμοσύνη και 
ότι έπρεπε να την εκδηλώσουν. Μερικοί, μικρότερης σημασίας, μπορεί να 
έφταναν στα άκρα, σε δουλική εκτίμηση, αυτό όμως έτσι συμβαίνει πάντα. 
Άλλωστε αυτά και χειρότερα μπορούν να καταλογιστούν σε κάθε πνευματική 
δημιουργία που υποδουλώνεται σε σκοπιμότητες. Οι άνθρωποι του πνεύματος 
δεν είναι όλοι ούτε πάντα πολύ πνευματικοί. Η κολακεία δεν γνωρίζει επάγ
γελμα ούτε ιδιότητα.

Εδώ πρόκειται για ένα ευρύτερο φαινόμενο, για τη σύξευξη ή την επιδίωξη 
σύζευξης της δύναμης — πολιτικής, πλούτου ή άλλης — με το πνεύμα που επί
σης αποτελεί μια δύναμη. Η πολιτική εξουσία είναι μια δύναμη ισχυρή, προ
παντός όταν τη συγκεντρώνουν άνθρωποι ισχυροί, ικανοί, δυναμικοί που κα
τορθώνουν και να τη στηρίζουν στο λαό. Βέβαια και η αυθαίρετη εξουσία, η 
δικτατορία, η βία είναι ισχυρή, είναι όμως αβέβαιη,επίφοβη, επικίνδυνη. Η σύν
δεση μ αυτήν και η εξυπηρέτησή της στιγματίζει. Το πνεύμα όμως είναι σε 
αρκετές περιπτώσεις πρόθυμο να την υπηρετήσει. Ισχυρή είναι και η δύναμη 
του πνεύματος. Το πνεύμα μάλιστα το γνήσιο ελκύει, γοητεύει, δημιουργεί ένα 
είδος συμπάθειας, θαυμασμού, έναν έρωτα,μιαν εσωτερική ευνοϊκή στάση απέ
ναντι του. Εκείνος που έχει ή που κατορθώνει να κερδίζει με το μέρος του 
αυτή τη δύναμη ωφελείται ο ίδιος, ενισχύει τη θέση του, με την αίσθηση μάλι
στα στο κοινό ότι ενδιαφέρεται, ότι προσφέρει, ότι το πρστατεύει.

Ακόμα και αν υπάρχει υστεροβουλία, δεν αλλάζει πολύ η κατάσταση, η 
εντύπωση που δημιουργείται, γιατί η πρόθεση δεν διακρίνεται πάντοτε. 
Όμως είναι πολύ καλύτερη η εντύπωση και η εκτίμηση και η αφοσίωση, όταν 
αυτή η υποστήριξη είναι γνήσια, αυθόρμητη, κινείται από αγάπη προς την 
πνευματική δημιουργία, από σεβασμό προς τους ανθρώπους που μοχθούν σ' 
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αυτή την ευγενική δημιουργία. Ήδη ο Πλάτωνας στην 7η Επιστολή του επι
σημαίνει τη δύναμη μιας τέτοιας σύμπτωσης, «από τη φύση δόθηκε να ενώ
νονται η φρόνηση και η δύναμη. Τούτα τα δυο παντού κυνηγούν και συντροφεύ
ουν το ένα το άλλο. Μα και οι άνθρωποι βρίσκουν ιδιαίτερη ευχαρίστηση μι
λώντας γι’ αυτά ή και ακούοντας σχετική συζήτηση από τους άλλους... ή 
διαβάζοντας ποιήματα που αναφέρονται σε τούτο το θέμα». Ακολουθούν και 
άλλα παραδείγματα γνωστών μεγάλων πολιτικών και ανθρώπων του πνεύμα
τος. Η δύναμη αυτή της σύπτωσης τονίζεται και στους Νόμους: «όταν εις 
ταύτόν τω φρονείν τε καί σωφρονείν ή μεγίστη δύναμις έν άνθρώπω συμπέση, 
τότε πολιτείας τής άρίστης καί νόμων τών τοιούτων φύεται γένεσις, άλλως δέ 
ού μήποτε γένηται» (Δ, 711e2). Πρέπει να επισημάνουμε ότι χαρακτηρίζει αυτή 
τη σχέση κατά φύσιν, δηλ. φυσική, «πέφυκε», γράφει. (Πλ. Β επιστ. 310e κ.ε.).

Τι σημαίνει όμως ότι είναι φυσική; Ότι είναι μέσα στο χαρακτήρα του 
ανθρώπου, ότι έτσι πρέπει να γίνεται, ότι δεν αποτελεί μιαν εξαίρεση. Η σο
φία, η φρόνηση, η σωφροσύνη, η πολυμάθεια, η πνευματική δύναμη είναι όλα 
δυνάμεις που τα δημιουργήματά τους επιστήμη, τέχνη, ποίηση, φιλοσοφία, 
σοφές συμβουλές, χρήσιμες επινοήσεις ωφελούν, ελκύουν, γοητεύουν, ικανο
ποιούν ψυχικά. Ασκούν χάρη, γοητεία, ηρεμία, αρμονία, πληρούν βαθύτερες 
αναζητήσεις του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ο ελεύθερος αισθάνεται να υπηρετεί
ται, να πληρΤ)ύνται οι δικές του αναζητήσεις με τα επιτεύγματα των συναν
θρώπων του. Αισθάνεται να τον επηρεάζουν, να προεκτείνουν τη δική του έφε
ση, τη δική του τάση προς ανάταση, προς δυνατές συγκινήσεις. Αυτή η ενδυνά
μωση μπορεί να στέκεται αντιμέτωπη σε καταστάσεις δυσάρεστες την αυθαι
ρεσία, την έπαρση, τη βία, την ανελευθερία και την εκμετάλλευση. Η δύναμη 
του λόγου, 'του λόγου το σπαθί’ κόβει και αντικόβει τις αντίθετες δυνάμεις. 
Γιατί αυτές οι αυθαίρετες δυνάμεις ουσιαστικά είναι το πνεύμα που καταπο
λεμούν με την αυθαιρεσία τους. Το γνήσιο πνεύμα είναι ελευθερία, εγκαθιδρύει 
ελευθερίαν.

Είναι χαρακτηριστικά από την άποψη αυτή ο διωγμός, ο παραγκωνισμός, 
η συμπίεση και ο παραμερισμός εκείνων των πνευματικών ανθρώπων που δια
φωνούν, που στέκονται εμπόδιο σε σκοτεινά σχέδια, που εκφράζονται ελεύθε
ρα. Περισσότερο όταν οι κρίνοντες είναι άνθρωποι μικροί και συμπλεγματικοί. 
Αυτό ίσχυε πάντα, μάλιστα σε πολύ εντονότερο βαθμό, σε σημείο που πολλοί 
πρωτοπόροι και διαφωνούντες έχασαν και τη ζωή τους. Σήμερα αυτό το φαινό
μενο χαρακτηρίζει τις λιγότερο αναπτυγμένες και λιγότερο δημοκρατικές χώ
ρες και κοινωνίες, όποιες και όσες και αν είναι οι διακηρύξεις τους, αφού άλλη 
είναι η τακτική που ακολουθούν στην πράξη. Πολλοί συνετοί, σώφρονες, γνή
σιοι, ηθικοί που δεν μπορούν οι ίδιοι να δημιουργήσουν — αν δημιουργία δεν 
είναι η ίδια η ζωή τους, η στάση τους στη ζωή - υποστηρίζουν τους δημιουρ
γούς. Υπάρχει βέβαια ψευδοδημιουγία, η εκμετάλλευση κάποιων ικανοτήτων 
για να κολακεύσουν, να υποταγούν, για νάχουν προσωπικά οφέλη, έστω και σε 
βάρος των άλλων, που εκθέτουν, δυστυχώς, όλη την ομάδα. Ίσως πρέπει να 
γίνει ένας καινούριος, σαφής ορισμός του τι είναι πνευματικό.

Αυτές οι δυο δυνάμεις μπορεί από την άλλη να έλκονται σαν ετερώνυμα, 
να συμπληρώνουν η μια την άλλη. Φτάνει η πρόθεση να είναι γνήσια, ειλικρι
νής, να επιδιώκεται το γενικότερο όχι το προσωπικό συμφέρον. Σ ’ αυτή την 

έλξη ο Πλάτωνας δίνει κάποιου είδους ερωτική χροιά, σαν κάποια αντίθετα ή 
που το ένα λείπει από το άλλο, το συμπληρώνει. Το πνεύμα π.χ. χρειάζεται 
προστασία, που την παρέχει η πολιτική δύναμη. Η δύναμη αυτή χρειάζεται ανα
γνώριση, υποστήριξη, προβολή που την παρέχει η πνευματική δημιουργία. Την 
ίδια αναγνώριση και προβολή χρειάζεται η οικονομική ισχύς, γιατί αυτή θεω
ρείται ύποπτη, αμαρτωλή, βάλλεται. Αυτή η δύναμη μπορεί με τη σειρά της 
να ενισχύσει λόγιους, καλλιτέχνες, επιστήμονες που έχουν αυτή την ανάγκη. Η 
πνευματική δημιουργία χρειάζεται έξοδα για να λειτουργήσει. Η άλλη δύναμη 
πάλιν χρειάζεται εκδήλωση ευγνωμοσύνης, χρειάζεται να εκδηλώνει το πνεύ
μα ευχαριστίες κΓ ευγνωμοσύνη. Εκτροπή αυτών των υγιών εκδηλώσεων 
αποτελεί η προστασία ή η βοήθεια υπό όρους, από την άλλη δε η υποταγή, η 
κολακεία, του πνεύματος προς τη δύναμη. Αυτά συμβαίνουν όταν υπάρχει δια
φορά επιδιώξεων και ηθική κατάπτωση. Η υπό όρους και υποδουλωτική υπο
στήριξη δεν γίνεται μόνο με χρήματα, αλλά και με θέσεις, με εύνοιες, με εκ
χώρηση δύναμης. Έτσι οι προστάτες γίνονται εκβιαστές και διαφθορείς, οι δε 
πνευματικοί άνθρωποι δούλοι και κόλακες και συνεργάτες εις έργα πονηρά.

Αγαθή συνεργασία αποτελεί το ν αναλαμβάνει η δύναμη να πραγματώσει 
και να διαδώσει πνευματικές αξίες, ιδεώδη που προβάλλει το πνεύμα· να εκτι
μά και να σέβεται το πνεύμα, να σέβεται και να ενθαρρύνει την ελευθερία του. 
Το πνεύμα πρέπει να συμβουλεύει, να κατευθύνει τη δύναμη, να την ενισχύει 
με αγαθή προβολή, να την κρίνει καλόπιστα, να υποδεικνύει αρχές και ιδεώδη 
που να διέπουν τις πράξεις της δύναμης για να ωφελείται το κοινό.

Ενσάρκωση αυτού του κινήματος προαπάθησε να πετύχει ο Πλάτωνας στο 
πρόσωπο του «φιλόσοφου βασιλέα», που αποτέλεσε κύρια έγνοια του σε πολλά 
του έργα, κυρίως δε στην Πολιτεία. Τα δεινά, λέγει, δεν θα λείψουν από τον 
κόσμο εκτός αν βασιλεύσουν οι φιλόσοφοι ή φιλοσοφήσουν οι βασιλείς: Επειδή 
υπάρχουν αμφιβολίες κατά πόσον αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί, θεωρείται 
αυτό το έργο ουτοπία. Αυτή η θέση που με τη νοοτροπία του αυτονόητου 
θεωρείται απλή, όταν εξετάζεται βαθύτερα, αποκαλύπτεται να είναι ένα πολύ 
σοβαρό, βασικό θεμελιώδες πρόβλημα της πολιτικής ζωής σ’ όλες τις εποχές: 
Πώς θα συνεργασεί το πνεύμα με τη δύναμη, πώς η δύναμη θα συμπληρωθεί 
από το πνεύμα και πώς το πνεύμα θα υποστηριχτεί από τη δύναμη. Συννήθως 
η δύναμη δεν χρησιμοποιεί, δεν υποστηρίζει χωρίς όρους το πνεύμα, απεναντίγ 
ας το εξευτελίζει δωροδοκώντας το, το δε πνεύμα υποτάζεται χωρίς όρους, 
υπηρετεί τυφλά, χάνει από μόνο του τη δύναμή του. Υπηρεσία σωστή του 
πνεύματος είναι να μένει πιστό, να λέγει την αλήθεια, να κρίνει, έτοιμο ν’ 
αντιμετωπίσει άρνηση. Άλλα ζητά το ένα, άλλα ζητά το άλλο, εξουσία από
λυτη.

Αυτό δημιουργεί δίλημμα στον πνευματικό άνθρωπο. Αυτός, το έργο του, 
η αξία του μπορεί ν’ αναγνωριστεί, να δράσει αποτελεσματικά ή περισσότερο 
μέσα σε πολιτικά σύνολα, κόμματα ή ομάδες πίεσης ή υποτασσόμενο στην 
εξουσία, παρά μόνο και ελεύθερα. Η πολιτική εξουσία πάλιν δεν είναι πρόθυμη 
να ενισχύει το πνεύμα χωρίς όρους, γιατί τότε σαν να αυτοϋπονομεύεται, μια 
που το έργο της έχει πολλά που το πνεύμα καλείται να πολεμά. Η αυτοτέλεια 
όμως του πνεύματος που είναι η ουσία του δεν δέχεται σκοπιμότητες. Έτσι, 
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υποστηρίζονται και αναδεικνύονται συνήθως οι μετριότητες οι κόλακες, οι 
απνευμάτιστοι, οι δουλοπρεπείς που εύκολα γίνονται όργανα, παίζουν όμως 
—σαν υποκριτές — και ένα ρόλο ψευτοπνευματικό. Σ’ αυτό οφείλεται η κα
κοδαιμονία της διοίκησης, η μη αποδοτικότητα, οι σπατάλες, οι καταχρήσεις 
και η καθυστέρηση πραγματικής πνευματικής προόδου. Δημιουργείται επίσης 
πολλή σύγχυση, αμφιβολίες, διαστροφή. Το αιώνιο πρόβλημα των πνευματι
κών ανθρώπων και μιας χρηστής διοίκησης.

Η σημερινή, των τελευταίων χρόνων, φιλόμουση και φιλάνθρωπη στάση 
και η πρακτική της εκδήλωση από τις τράπεζες (Λαϊκή, Κύπρου, Ελληνική), 
από άλλους οργανισμούς, το 'Ιδρυμα Λεβέντη, Γ. ΠαρασκευαΨδη, Στ. Ιωάν- 
νου, τη Μονή Κύκκου κ.α. θυμίζουν μεγάλους εθνικούς ευεργέτες ή δωρητές 
και ευεργέτες σχολείων και πνευματικών ιδρυμάτων. Αυτή η κίνηση που εξε
λίσσεται σε πολύ καλές κατευθύνσεις και έκταση βρίσκει διαρκώς οπαδούς, 
δημιουργεί ευγενική άμιλλα. Πολλές από τις πνευματικές, εκδηλώσεις, εκδό
σεις, διοργανώσεις και φιλανθρωπικές δημιουργίες δεν θα πραγματοποιούνταν 
χωρίς τη γενναιόδωρη χορηγία οργανισμών και ατόμων. Η ίδρυση και μόνο 
των πολιτιστικών ιδρυμάτων από τις Τράπεζες Κύπρου και Λαϊκή είναι χα
ρακτηριστική των προθέσεών τους και του έργου που επιτελείται. Αναφέρω 
έτσι ενδεικτικά, της Τράπεζας Κύπρου εκδόσεις Κυπρίων λογοτεχνών, αρχαιο
λογικούς οδηγούς, συλλογές χαρτών, νομισμάτων, παλαιών εκδόσεων κ.ά. της 
δε Λαϊκής τη σημαντική χορηγία του Λαϊκού Πανεπιστημίου, το βραβείο 
Γραμμάτων, εκδόσεις το καράβι της Κερήνειας, το ημερολόγιο Τσερκεζή, 
συλλογές έργων τέχνης, παλαιών Κυπρολογικών εκδόσεων κ.ά.

Αυτές οι χειρονομίες δεν είναι μόνο που βοηθούν να γίνονται ορισμένα 
έργα, να εκδίδονται βιβλία, προγράμματα, να δίδονται υποτροφίες, να αγορά
ζονται βιβλία, είναι και το κλίμα που δημιουργούν: ενθαρρύνουν την πνευματική 
γενικά δημιουργία, δημιουργούν αισιοδοξία, δίνουν την αίσθηση αξίας σ’ αυτά 
που γίνονται, δημιουργούν άμιλλα για βελτίωση, ανεβάζουν την εικόνα τους 
τα ίδια τα ιδρύματα στη συνείδηση των πολιτών. Αποβάλλουν ή μετριάζουν 
την εντύπωση της στεγνής οικονομικής επιχείρησης, παίρνουν μέρος υπεύθυνα 
στην πνευματική δημιουργία του τόπου, ότι σέβονται αυτό τον κόσμο, που τους 
ενισχύει. Το κοινό εμπιστεύεται περισσότερο, εκτιμά, απολαμβάνει σε μεγαλύ
τερη έκταση την πνευματική δημιουργία. Οι συγγραφείς, οι καλλιτέχνες, οι 
επιστήμονες, οι διοργανωτές ενθαρρύνονται, δημιουργούν πιο πρόθυμα, ευχά
ριστα, επικοινωνούν περισσότερο. Το κοινό παρακολουθεί, ενθαρρύνει τους 
δημιουργούς μετέχοντας, τους δίνει την αίσθηση ότι έχουν δέκτες, συντελείται 
κυκλοφορία των ιδεών. Η πνευματική δημιουργία δεν είναι θέμα μόνο των 
λίγων, έχει να παίξει σημαντικό ρόλο και το κοινό. ' Οσο και αν το πνεύμα δημιουργεί 
«φύσει», αναστέλλει όμως αυτή την ορμή, όταν δεν υπάρχει ανταπόκριση. Σε 
μιαν πνευματική έρημο δεν φυτρώνουν ιδέες, και, αν σπαρτούν, δεν βλαστά- 
νουν. Τα έργα αυτά μένουν και τιμούν εκείνους που τα επιδοτούν και δικαιώ
νουν την ύπαρξή τους σαν οργανισμών κοινωνικών και πνευματικών, όχι απλά 
εμπορικών - οικονομικών.

Ως ένα σημείο οι οργανισμοί αυτοί και τα άτομα που πέτυχαν οιονομικά 
έχουν και μιαν ηθική υποχρέωση προς το κοινό με το οποίο συναλλάσονται. Η 

ηθική αυτή υποχρέωση δεν μειώνει την αξία των πράξεών τους αυτών. Κανέ
νας δεν μπορεί να υποχρεώσει κανένα να δίνει χρήματα. Συνήθως τα χρήματα 
αποκτούνται με κόπους, με εργασία σκληρή, με αγωνία και διακινδύνευση της 
ατομικής και οικογενειακής ηρεμίας. Η απόκτηση όμως αυτών των χρημάτων 
δεν είναι ατομική υπόθεση, δεν γίνεται ανεξάρτητα από την κοινωνία. Η διά
θεση, επονένως, ενός μέρους για πνευματικούς και γενικότερα κοινωφελείς 
σκοπούς αποτελεί σωστή δικαιωμένη τοποθέτηση, τιμά εκείνους που τα διαθέ
τουν, μαρτυρεί αναπτυγμένο κοινωνικό αίσθημα, πληρεί ηθική υποχρέωση, δι
καιώνει. Σίγουρα μέρος αυτών των κερδών — όλα μήπως; — προέρχεται από 
τη συμβολή του συνόλου.

' Ισως και η κυβέρνηση θα μπορούσε να εισηγείται, να καλεί τους μεγάλους 
οργανισμούς ν’ αναλαμβάνουν έργα αξιόλογα δημόσια, κάπως υποχρεωτικά, 
κάτι σαν τις αρχαίες λειτουργίες. Ακόμη οι ίδιοι αυτοί οι οργανισμοί θα μπο
ρούσαν να κατάρτιζαν προγράμματα, να εισηγούνταν τη δημιουργία έργων 
πνευματικών, να ενεθάρρυναν επιστήμονες, καλλιτέχνες, πνευματικούς δημι
ουργούς. Παράλληλα χρειάζονται συμβούλια από ειδικούς, σοβαρούς, μελετημέ
νους ανθρώπους που θα συμβουλεύουν. Σ αυτή την προσπάθεια χρειάζεται 
προσοχή, να γίνεται η σωστή επιλογή, γιατί διαφορετικά μπορεί να ενισχύον- 
ται και να προβάλλονται έργα που δεν αξίζουν. Είναι καλή η μέθοδος των 
διαγωνισμών, προπαντός όταν είναι εξασφαλισμένη η αντικειμενικότητα. Θα 
μπορούσε π.χ. να ενισχύονται ομάδες, σωματεία, να επιχορηγούνται διοργα
νώσεις, εκδόσεις σημαντικών καλών έργων, για νάναι προσιτά στους πολλούς 
με τις χαμηλές τιμές. Θάταν τιμή π.χ. για ένα χορηγό η ενθάρρυνση και συγ
γραφή της όλης ιστορίας του αγώνα της ΕΟΚΑ και η προβολή της σε όλες τις 
οικογένειες σε πολύ χαμηλή τιμή.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα έργα που πωλούνται εύκολα ενθαρρύνουν 
το συγγραφέα και τον ενισχύουν οικονομικά και ηθικά. Από την άλλη πρέπει 
να προσέξουμε, γιατί η ύπαρξη πολλών βραβείων, η εύκολη και συχνή βράβευ
ση ενθαρρύνει τους μέτριους, δημιουργεί έπαρση και δίνει ψευδείς εντυπώσεις 
για τους πολυβραβευμένους, φτηναίνει τα μεγάλα έργα. Το μικρό του τόπου, 
οι πολλές ευκαιρίες, η έλλειψη σύγκρισης με τα μεγάλα έργα, η τάση να προβά- 
λονται τα Κυπριακά σαν εντελώς ανεξάρτητα από τα ευρύτερα Ελληνικά και 
να προστατεύονται μπορεί να επιτρέπει να βραβεύονται και να προβάλλονται 
έργα που μέσα στον ευρύτερο Ελληνικό χώρο νάναι κάτω από μέτρια ως ασή
μαντα. Πολλές φορές μερικές από τις καλύτερες φαινομενικά εισηγήσεις έχουν 
και κάποιες αρνητικές (υστερόβουλες) πλευρές και γι’ αυτό πρέπει να εξετά
ζονται με πολλή προσοχή.

Ιδιαίτερη θα πρέπει να γίνει μνεία της Ελληνικής Πρεσβείας (και την εκά- 
στοτε πρέσβεων) για το μακρό, συνεχές, ενεργό τους ενδιαφέρον — αυτονόητο 
άλλωστε — για τα Ελληνικά γράμματα, την πνευματική δημιουργία, με την 
υλική και ηθική ενίσχυσή τους είτε ως εκπαίδευσης, είτε πνευματικών σωμα
τείων, είτε άλλως πως. Ο Πνευματικός Όμιλος Κύπρου έχει ιδίαν ευχάριστη 
πείρα αυτού του ενδιαφέροντος. Το ενδιαφέρον και η χορηγία της Ελληνικής 
Πρεσβείας έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω των συνθηκών κάτω από τις οποίες 
ζούμε.

16 17

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Παρόλο που θα μιλήσει γι’ αυτό σε λίγο ο πρόεδρος του Ομίλου κ. Κ. 
Χρυσάνθης, όμως δεν μπορεί να μην αναφέρω ειδικά για τον Πνευματικό 
’Ομιλο πόσο συγκινεί και πόσο ενισχύει το έργο του η συνεχής ανιδιοτελής 
οικονομική ενίσχυση του εκδοτικού του έργου από το φιλόμουσο κ. Μιχαλάκη 
Κυθραιώτη. Είτε αυτόβουλα είτε ανταποκρινόμενος σε εκκλήσεις, δεν παρέ- 
λειψε επί πολλά τώρα χρόνια να ενισχύει τον Όμιλο, τώρα δε τελευταία με 
ένα σημαντικό χρηματικό ποσό.

Η πνευματική δημιουργία κάθε είδους και μορφής προβάλλει τον τόπο 
μας, πλουταίνει τη φυσιογνωμία του, δείχνει ζωτικότητα, και επιβάλλει εκτί
μηση, επιτόπια δε προσφέρει ψυχαγωγία, γνώσεις, πνευματική καλλιέργεια 
και δημιουργεί αισιοδοξία. Αποτελεί δύναμη, μιαν ιδιότυπη και ισχυρή δύνα
μη, όχι μόνο με την έννοια της δύναμης της γνώσης, όπως την είδαν οι Άγ
γλοι εμπειριστές, ότι 'tantum possumus quantum scimus’ όσο και σαν τέχνη 
του λόγου πεζογραφία και ποίηση και θέατρο και μουσική και εικαστική τέχνη 
και σαν πνευματική ζωτικότητα και δημιουργία. Η γνώση και η τέχνη οδηγούν 
σε αυτοσυνείδηση, δημιουργούν αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία, η τέχνη αυξάνει 
την ομορφιά και τη δυνατότητα βίωσής της, μαζί δε ανοίγουν και πλαταίνουν 
τον κόσμο, βαθαίνουν τη ζωή, εξημερώνουν, ιδίως όταν είναι στρατευμένες 
στη μόνη επιτρεπτή στράτευση, την υπηρεσία του ανθρώπου.

Θα πρέπει, λοιπόν, να επαινέσουμε, να εξάρουμε και να ενθαρρύνουμε σε 
περισσότερη δραστηριοποίηση για υποστήριξη της πνευματικής δημιουργίας, 
ιδίως σε τομείς που αφορούν την εθνική παρουσία και επιβίωσή μας σ’ αυτό 
τον τόπο, εκείνους που ήδη το κάνουν και να καλέσουμε πολλούς άλλους να 
τους μιμηθούν, να βεβαιώσουμε δε όσους σοβαρά δημιουργούν οι ίδιοι ότι απο
τελούν εκλεκτή μερίδα του έθνους, ότι βοηθούν στην εθνική αυτογνωσία και 
αυτοσυνείδηση. Πρόκειται για μιαν ιδιαίτερη εθνική και ανθρωπιστική προ
σφορά και για μιαν ευγενική άμιλλα που τιμά όλους όσοι μετέχουν σ’ αυτή.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ TOY MIX. ΚΥΘΡΑΙΩΤΗ 
ΣΕ ΜΕΓΑ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΤΟΥ Ε.Π.Ο.Κ.

Τόν Μιχαλάκη Κυθραιώτη ό «'Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου» 
άνακήρυξε έπίτιμο μέλος του γιά τις εύγενικές χειρονομίες του πού ύποστηρί- 
ζουν οικονομικά διάφορους έπιστημονικούς καί πνευματικούς οργανισμούς 
όπως καί διάφορες έκδόσεις. ’Αλλά καί γιά τή γενική φιλανθρωπική του, πάν
τα μέ διακριτικότητα, δράση. Μιά γρήγορη έκθεση γι’ αύτή τήν ένισχυτική 
των γραμμάτων συμπεριφορά του έκαμα σε συνεστίαση τοϋ 'Ομίλου. Το σχε
τικό σύντομο κείμενό μου δημοσιεύτηκε στή Φιλολογική Κύπρο 1987 (σελ. 
125).

"Ομως οί καινούργιες δύσκολες περιστάσεις πού περνούμε στόν έθνικό 
τομέα καί οι οποίες αύξάνουν σ’ ένταση άπό τήν εύμάρεια πού μας μαστίζει, 
άνησυχοϋν κάθε ξυπνημένο μυαλό. Καινούργια έπικίνδυνα δόγματα καί σχέ
δια άπειλοϋν τόν έθνικό μας βίο, κι’ ας πιστεύουμε στήν έλληνική μας προαι
ώνια δύναμη.

Προς τούτο ό Μιχαλάκης Κυθραιώτης έδωσε ένα εύεργετικό παρόν μέ 
μιά δωρεά , πού αν τή χρησιμοποιήσει ό "Ομιλος μέ φρόνηση καί ύπολογισμό 
πολλά θά προσκομίσει στό κεφάλαιο τής συντήρησης τής έλληνικής μας ταυτό
τητας. Κατέθεσε ένα ποσόν πέντε χιλιάδες μία λίρα (£5001) άπό τούς τόκους 
τούς όποιους θά έκδίδονται βιβλία μέ τό γενικό τίτλο « ' Ελληνισμός τής Κύ
πρου».

Σας διαβάζω τό σχετικό καταπίστευμα, πού άντίγραφα του έδωσα στά 
ένδιαφερόμενα σώματα:

«ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ (TRUST DEED)

ΣΥΜΦΩΝΙΑ που έγινε σήμερα την 17 ημέρα του μήνα Φεβρουάριου 1989 
ΜΕΤΑΞΥ του Κου Μιχαλάκη Κυθραιώτη από τη Λευκωσία (που στη συνέ
χεια θα ονομάζεται ο Δωρητής, Settlor) από την μια μεριά και του Ελληνικού 
Πνευματικού Ομίλου Κύπρου (που στη συνέχεια θα ονομάζεται ο Καταπι
στευματοδόχος (Trustee)) από την άλλη μεριά μαρτυρεί τα πιο κάτω.

ΕΠΕΙΔΗ ο Δωρητής επιθυμεί όπως καταθέσει το ποσό των ΛΚ 5,001.- στη 
Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λτδ σε λογαριαμό προθεσμίας ενός χρόνου και επι
θυμεί όπως οι τόκοι κάθε χρόνου δίδονται στον Καταπιστευματοδόχο με σκο
πό την έκδοση βιβλίου με την σειρά «Ελληνισμός της Κύπρου» και με τους 
όρους και προϋποθέσεις που τίθενται πιο κάτω και
ΕΠΕΙΔΗ ο Καταπιστευματοδόχος συμφωνεί με την επιθυμία του Δωρητή, 
ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ αυτό συμφωνούνται τα πιο κάτω.
1. Ο Δωρητής θα καταθέσει το ποσό των ΛΚ 5,001.- σε λογαριασμό προθε

σμίας ενός χρόνου με την Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λτδ στο όνομα Ελ
ληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου, Trust Account.
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2. Οι τόκοι κάθε χρόνου θα αποσύρονται από τον Καταπιστευματοδόχο και 
θα χρησιμοποιούνται για την έκδοση βιβλίου στη σειρά «Ελληνισμός της 
Κύπρου».

3. Αν για οποιδήποτε λόγο ο Καταπιστευματοδόχος διαλυθεί ή παύσει να 
υπάρχει ή καταστεί ανενεργό και/ή συμπληρωθεί η σειρά του βιβλίου 
«Ελληνισμός της Κύπρου» τότε στην θέση του θα διορίζεται σαν νέος 
Καταπιστευματοδόχος η Σεβέρειος Βιβλιοθήκη του Παγκύπριου Γυμνα
σίου Λευκωσίας που θα αποσύρει τους ετήσιους τόκους για αγορά βιβλί
ων.

4. Σε περίπτωση διαλύσεως της Σεβέρειου Βιβλιοθήκης, οι τόκοι θα δίδον
ται στον Ερυθρό Σταυρό Κύπρου σαν νέο Καταπιστευματοδόχο.

5. Ο Δωρητής δεν έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει και/ή τροποποιήσει τις 
εντολές του με το έγγραφο αυτό.»
Ό «'Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου» διά τού Διοικητικού του 

Συμβουλίου καί σύμφωνα μέ τις πρόνοιες τού καταστατικού του άνεκήρυξε μέ 
τις βαθύτερες του εύχαριστίες τόν Μιχάλη Κυθραιώτη Μέγα Εύεργέτη. Έπι- 
καλούμεθα γι’ αύτόν τήν εύλογία τού άγιου τών γραμμάτων.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ MIX. ΚΤΘΡΑΙΩΤΗ

Έντιμε Κύριε Πρέσβυ της Μητρός Πατρίδας,
Αγαπητοί φίλοι,

Δεν θα μακρυγορήσω.
Με μεγάλην συγκίνηση αποδέχομαι την ανακήρυξιν μου σε Μεγάλο Ευ

εργέτη του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου και ευχαριστώ θερμά τον 
φίλο Πρόεδρον Κύριον Κύπρον Χρυσάνθην και τα μέλη του Συμβουλίου του 
Ε.Π.Ο.Κ. για τα καλά τους λόγια.

Ο Έπαινος και η Τιμή οφείλονται εις τον Πρόεδρο και τα μέλη του 
Συμβουλίου διά τους κόπους και τους μόχθους τους οποίους υφίστανται, εις το 
να κρατήσουν ψηλά την Δάδα του Ελληνικού Πνεύματος και την Ελληνικότη
τα της Κύπρου μας.

Και εγώ εκπαιδευτικός και κατόπιν Σχολικός Έφορος επί 18 συναπτά 
έτη ήλθα εις επαφήν με τους Αριστείς του Ελληνικού Πνεύματος, Σπυριδάκιν, 
Παπαχαραλάμπους, Φρίξον Πετρίδην, Χρύσανθο Κυπριανού, Κύπρον Χρυσάν
θην, Καλλιόπη Καραγεώργη και η οποία και με ενέγραψε ως μέλος του 
Ε.Π.Ο.Κ. και πολλούς άλλους, από τους οποίους εθαύμασα την Ελληνική Σο
φία και το Πνεύμα και την αγάπη προς τα γράμματα.

Ευχαριστώ,

ΣΚΕΠΤΙΚΟ «ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

Οί βιβλιογραφικές έργασίες τού Νίκου Παναγιώτου, φιλόλογου, μορφω
τικού λειτουργού Α, έχουν γενικά έκτιμηθεϊ. Έξ άλλου μέ τό «βραβείο Γραμ
μάτων» πού χρηματοδοτεί ή Λαϊκή Τράπεζα, τιμήθηκε στό παρελθόν ό Νίκος 
Παναγιώτου γιά βιβλιογραφική έργασία του. "Ομως ή συστηματική ένασχό- 
λησή του μέ τόν έπιστημονικό αύτό κλάδο καί ή ένθερμη προαγωγή τών βι
βλιογραφικών έργασιών ύπό τήν προεδρία του στή «Βιβλιογραφική Εταιρεία 
Κύπρου» τού χαρίζει δίκαια τόν τιμητικό τίτλο στον κυπριακό χώρο, χωρίς μέ 
τοΰτο νά ύποτιμούμε τις έργασίες τού Κυριαζή, Κυριάκου Χατζηιωάννου καί 
άλλων. "Εχει έως σήμερα κυκλοφορήσει στή σειρά έκδόσεων τής Βιβλιογραφι
κής Εταιρείας Κύπρου τέσσερις τόμους Κυπριακή Βιβλιογραφία 1983—84, 
1985, 1986, 1987 μέ τήν’ίδια γραμμή, μέ βάση τό σύστημα Dewy, μέ κάποιες 
προσαρμογές, πού υιοθέτησε ή Εταιρεία στό Πρώτο Συνέδριο Βιβλιογραφί
ας.

Τά δυό τελευταία χρόνια 1987 καί 1988 κυκλοφόρησε δυό τόμους « Κυ
πριακή Βιβλιογραφία, 1986 καί 1987». ' Η μεθοδικότητα τών βιβλίων αύτών, 
ή προσφορά τους γιά τή γνωριμία τής πνευματικής μας κίνησης στό χώρο τών 
έκδόσεων είναι μεγάλη. Άπό τήν άλλη έκτιμαται ή άφιλοκέρδεια τού βιβλιο- 
γράφου, γιατί οί έκδόσεις αύτές άνήκουν στήν Εταιρεία. Βραβεύουμε, λοιπόν, 
τούς δυό αύτούς τόμους βιβλιογραφίας, προσβλέποντας στή συνέχιση τής έρ- 
γασίας αύτής, πού κόπους καί χάσιμον προσωπικής ζωής προσφέρουν στό βι- 
βλιογράφο.

Μέ τήν εύκαιρία είσηγούμαστε πώς κάποιοι οργανισμοί, δέν ονομάζουμε 
ποιοι, πρέπει νά χρηματοδοτήσουν ένδιαφερομένους γιά σύνταξη μιας γενικής 
βιβλιογραφίας τής Κύπρου καί ύποδεικνύουμε πώς ή κίνηση αύτή πρέπει νά 
μπει ύπό τήν προεδρία καί έποπτεία τού Νίκου Παναγιώτου. 'Ο έπιστήμονας 
αύτός άφιλοκερδώς προσέφερε στή βιβλιογραφία τού τόπου μας άρκετά ώστε 
νά τού έμπιστευόμαστε τήν καθοδηγητική θέση σ’ αύτό τόν τομέα τής έπιστή- 
μης.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΠΑΝΑΓ. ΜΑΛΛΗ

ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ 
ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΟΚ

Μας δίνει ξεχωριστή χαρά το γεγονός ότι το Πολιτιστικό μας Κέντρο 
φιλοξενεί απόψε αυτή την εκλεκτή ομήγυρι, που συνήχθη επί το αυτό, βασικά 
για ν’ απονείμει τον πρέποντα έπαινο σε εκλεκτά άτομα, που δρουν και δημι
ουργούν από διάφορες επάλξεις στην κοινωνία της Κύπρου.

Πέρα όμως από τη χαρά, που αισθανόμαστε ως οικοδεσπότες, νιώθουμε 
και ιδιαίτερη ικανοποίηση, γιατί η Τράπεζά μας έχει άμεση σχέση με ένα 
τουλάχιστο από τους τομείς, που οι οργανωτές απέβλεψαν με τη σημερινή 
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εκδήλωση να υπογραμμίσουν και προβάλουν, εννοούμε τη με τρόπο υποδει
γματικό ενασχόληση με τα Γράμματα.

Είναι γνωστό πως η Τράπεζά μας αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία στην 
πολιτιστική προκοπή του τόπου, γιατί πιστεύει πως αυτή συμβάλλει αποφα
σιστικά στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, που είναι σε τελευταία ανάλυ
ση ο στόχος όλων μας. ’Ετσι, η Λαϊκή Τράπεζα πραγματοποιεί τις δικές της 
πολιτιστικές δραστηριότητες (εκδόσεις, εκθέσεις, μουσικές και άλλες καλλιτε
χνικές εκδηλώσεις, εμπλουτισμό της πινακοθήκης της), συνεργάζεται παράλ
ληλα με άλλους φορείς για την οργάνωση πολλών άλλων εκδηλώσεων καί, 
τέλος, ενισχύει οργανωμένα συνήθως σύνολα, που συμβάλλουν στην πολιτιστι
κή δράση στον τόπο μας. Στην τελευταία κατηγορία εντάσσεται και η χρημα
τοδότηση από το 1982 του Βραβείου Γραμμάτων, που θεσμοποίησε το 1974 
ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου.

Όταν αναλαμβάναμε τη δαπάνη για το Βραβείο Γραμμάτων, αποβλέ
παμε σε δυο βασικά σκοπούς, που εξακολουθούν και σήμερα να είναι έγκυροι. 
Από τη μια θέλαμε να στηρίξουμε και ενισχύσουμε τη δραστηριότητα ενός 
Σωματείου, που για δεκαετίες ενεργεί ως καταλύτης στα πολιτιστικά πρά
γματα του τόπου. Από την άλλη, με την επιλογή της συγκεκριμένης δραστη
ριότητας, θέλαμε να υποδηλώσουμε ότι αναγνωρίζουμε τη σημασία και τιμού
με το έργο των δημιουργών μας στον τομέα των Γραμμάτων.

Μέσα σε μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα, που δεν είναι καθόλου ενθαρρυντι
κή — θα λέγαμε ότι συνήθως είναι αποκαρδιωτική — οι άνθρωποι αυτοί επεν
δύοντας και χρόνο και μόχθο, για να μην αναφέρω και τα έξοδα, επιτελούν 
έργο πολύ σημαντικό για το παρόν και το μέλλον του τόπου μας. Μας βοηθούν 
να βαθαίνουμε την αυτογνωσία μας και ν’ ακουμπούμε καλύτερα σ’ αυτό που 
είμαστε, για να γίνουμε αυτό που μπορούμε και πρέπει να γίνουμε.

Με την παρεμβολή μας στην επιβράβευση των ανθρώπων, που μοχθούν 
για τα Γράμματα, αισθανόμαστε την ικανοποίηση ότι στεκόμαστε δίπλα σ’ 
ένα εκλεκτό κομμάτι του λαού μας. Ευχαριστούμε τον Ελληνικό Πνευματικό 
Όμιλο Κύπρου, γιατί μας προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, και συγχαίρουμε 
εγκάρδια τον βραβευθέντα επάξια κ. Νίκο Παναγιώτου. Το γεγονός ότι ο 
βραβευθείς — που σημειωτέον τιμάται για δεύτερη φορά με το Βραβείο 
Γραμμάτων — είναι αγαπητός φίλος και εκλεκτός συνεργάτης του Πολιτιστι
κού Κέντρου της Λαϊκής Τράπεζας μας χαροποιεί ιδιαίτερα.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ TOT ΝΙΚΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Όταν το 1982 ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου με τίμησε για 
πρώτη φορά με το Βραβείο Γραμμάτων, στην αντιφώνησή μου είχα χαρακτη
ρίσει τον εαυτό μου, με βάση την ως εκείνη τη στιγμή πορεία μου στα Γράμ
ματα, «ταπεινό φιλόλογο, πολύ ολίγον ποιητή, ολίγον μεταφραστή, όχι πολύ 
μελετητή και κάπως βιβλ'.ογράφο.»

Φαίνεται πως η διαρρεύσασα εξαετία δεν είναι μόνο τα χρόνια μου που 
αύξησε, αλλά και την ποσολογία που πρέπει να μου επιμετρηθεί ως βιβλιογρά- 

φου. Τώρα πια, καθώς ο φίλος Κύπρος Χρυσάνθης και οι περί αυτόν κριτές 
έκριναν, δικαιούμαι να ονομάζομαι βιβλιογράφος χωρίς εκείνο το μετριαστικό 
«κάπως». Στο κάτω - κάτω δε γίνεται βραβευμένος βιβλιογράφος και να’ ναι 
κάπως βιβλιογράφος!

Στο χρονικό διάστημα από το 1982 μέχρι σήμερα, εκτός από κάποιες 
εργογραφίες και ειδικές βιβλιογραφίες, άρχισα την έκδοση τρέχουσας κυπρια
κής βιβλιογραφίας και εξέδωσα στη σειρά των εκδόσεων της Βιβλιογραφικής 
Εταιρίας Κύπρου συνολικά τέσσερις τόμους, που καλύπτουν μια πενταετία, 
από το 1983 μέχρι το 1987.

Επειδή, όχι σπάνια, φίλοι απορούν, γιατί ασχολούμαι με τη βιβλιογραφία, 
διαθέτοντας τόσες ώρες σε κάτι που δε θεωρούν και τόσο δημιουργικό, απαν
τώ.Είναι αλήθεια πως πρόκειται για μια εργασία χρονοβόρα, κουραστική, 
πολλές φορές μονότονη και άχαρη-και σχολαστική. Είναι όμως απαραίτητη, 
γιατί χωρίς αυτή δεν μπορεί να οικοδομηθεί επιστημονική έρευνα. Ασχολούμαι 
με τη βιβλιογραφία, γιατί πιστεύω πως ο κάθε επιστήμονας - ερευνητής είναι 
σε κάποιο βαβμό βιβλιογράφος και γιατί ακόμα πιστεύω πως στα Γράμματα 
τίποτε δεν είναι ασήμαντο (nihil parvum in litteris). Αυτά, γενικά για τη βι
βλιογραφία. Ειδικά για την τρέχουσα κυπριακή βιβλιογραφία έχω δώσει τις 
εξηγήσεις μου. Στην εισαγωγή στον πρώτο τόμο της Κυπριακής Βιβλιογρα
φίας 1983-84 έγραφα: «Ανάλαβα την πρωτοβουλία να συντάξω την Κυπριακή 
Βιβλιογραφία με σαφή επίγνωση των δυσκολιών, που θα αντιμετώπιζα, και 
του υπερβολικού χρόνου και μόχθου που θα διέθετα, γιατί ήμουν ηθικά δε
σμευμένος από τα όσα είχα πει και γράψει για τη βιβλιογραφία. Αν ήθελα να 
είμαι συνεπής με τον εαυτό μου, έπρεπε να προσφέρω κι ο ίδιος κάτι στην 
πράξη κι όχι να θεωρητικολογώ ή να κάμνω κήρυγμα, αναμένοντας από τους 
άλλους το πρώτο βήμα».

Εξάλλου, στην εισαγωγή μου στον τελευταίο τόμο της Κυπριακής Βιβλι
ογραφίας, του 1987, σημειώνω: «Δεν έχω πρόθεση να επαναλάβω εδώ όσα 
έγραψα στις εισαγωγές των προηγούμενων εκδόσεων της Βιβλιογραφίας σχε
τικά με τις δυσχέρειες και το χρονοβόρο της διαδικασίας από τη συγκέντρωση 
του υλικού ίσαμε την κυκλοφορία της Βιβλιογραφίας — που προέρχεται βασι
κά από το γεγονός ότι μερικοί «υπεύθυνοι» δεν κάμνουν καλά τη δουλειά τους. 
Το έχω πάρει πια απόφαση πως η όλη υπόθεση της έκδοσης Κυπριακής Βι
βλιογραφίας πάνω σε ετήσια βάση είναι μοναχική περιπέτεια, που μια και την 
άρχισα θα τη σηκώσω όσο κρατούν οι ώμοι μου. Το αίσθημα της προσωπικής 
ευθύνης για προσφορά στον τόπο κι η αρωγή κάποιων λιγοστών φίλων συντη
ρούν ως τώρα το έργο. Για πόσο ακόμα, ένας θεός ξερει μόνο!»

Ευχαριστώ τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου, γιατί για δεύτερη 
φορά με τιμά με το Βραβείο Γραμμάτων, τη Λαϊκή Τράπεζα, που προσφέρει 
τη συνοδευτική του τιμητικού διπλώματος εμπράγματη αμοιβή, και όλους 
εσάς που συμμετέχετε στη δική μου χαρά.

Με βραβεύσεις και χωρίς βραβεύσεις, θα συνεχίσω να υπηρετώ, όσο μου 
επιτρέπουν οι δυμάμεις μου, τα Γράμματα και την Ελληνική πατρίδα. Κι αν 
έρχονται βραβεύσεις, σαν την αποψινή, καλώς να ορίσουν. Κι αν δεν είναι οι 
τέτοιες διακρίσεις συμφέρουσες για θέσεις υψηλές — αφού όχι λίγες φορές 
άλλα μετρούν για εκεί — σε μας τους αδιόρθωτους κι επίμονους εραστές του 
πνευματικού μόχθου προσφέρουν τη χαρά εορταστικών πανηγύρεων, όπως την 
τωρινή, την αφορμή για οικογενειακές συγκινήσεις και των παιδιών μας το 
καμάρωμα, και κάποια ενθυμήματα στους τοίχους των ερημικών σπουδαστη
ρίων μας.
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΞΟΧΟΤΑΤΟΥ ΠΡΕΣΒΥ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Κυρίες και Κύριοι,
Ο τιμώμενος απόψε Πρέσβυς της Ελλάδος στην Κύπρο κ. Ιωάννης Δ. 

Φωτόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στον Πειραιά, σπούδασε 
Νομικά και Πολιτικές Επιστήμες στην Αθήνα και το Δυτικό Βερολίνο, και 
υπηρέτησε τη στρατιωτική θητεία του ως Ανθυποσμηναγός στην Ελληνική 
Πολεμική Αεροπορία.

Στη Διπλωματική Υπηρεσία υπηρετεί από το 1965, αρχικά στην Πρε
σβεία της Ελλάδος στη Βόννη, από όπου ανακλήθηκε τον Αύγουστο του 1967 
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και έμεινε εκεί μέχρι 
το 1974. Ακολούθως υπηρέτησε ως Πρόξενος στη Βοστώνη (1974—1976), Α 
Γραμματέας Πρεσβείας στη Μόσχα (1976—1980) και Γενικός Πρόξενος στο 
Δυτικό Βερολίνο (1980—1983). Από το Μάιο του 1983 υπηρετεί στην Πρε
σβεία της Ελλάδος στη Λευκωσία, πρώτα ως Σύμβουλος της Πρεσβείας ως το 
Μάιο του 1988, ύστερα ως Επιτετραμμένος της Ελλάδος στην Κύπρο ως τις 
20 Δεκεμβρίου του 1988, και από την 21 Δεκεμβρίου του περασμένου προα- 
χθείς υπηρετεί ως Πρέσβυς της Ελλάδος στην Κύπρο.

Η εξαετής υπηρεσία του κ. Πρέσβυ στην Κύπρο έκανε την παρουσία του 
αισθητή και στον πνευματικό κόσμο του νησιού μας σε Παγκύπρια, είμαι βέ
βαιος, κλίμακα. Και ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου ειδικά έχει 
κάθε λόγο να απονείμει στον κ. Φωτόπουλο τον τίτλο του Επίτιμου Μέλους 
του, όχι μόνο προς εκτέλεση μιας από πολλού ληφθείσης απόφασης του Διοι
κητικού Συμβουλίου να ανακηρύσσεται ο εκάστοτε Πρέσβυς της Ελλάδος στην 
Κύπρο ως Επίτιμο Μέλος του, αλλά και ως αναγνώριση της προσωπικής, 
πολυετούς και παντοειδούς, προσφοράς του προς τον ΕΠΟΚ, η οποία δικαιώ
νει έμπρακτα αυτή την ιδιότητα καθιστώντας την απονομή της οφειλόμενο 
χρέος.

Ο κ. Φωτόπουλος γνώρισε εκ του σύνεγγυς και έζησε, θα έλεγα, τη δράση 
του Ομίλου μας όλα αυτά τα χρόνια, με την τιμητική για μας παρουσία του 
στις διαλέξεις και ομιλίες, στους Εθνικούς Εορτασμούς, στα Πνευματικά 
Συμπόσια, στις Εσωτερικές Συγκεντρώσεις, τις Συνεστιάσεις, και πλείστες 
άλλες εκδηλώσεις. Στάθηκε ηθικά ενισχυτής του έργου μας, αλλά και αρωγός 
στις εκδόσεις μας, στη διοργάνωση δραστηριοτήτων και την προώθηση προ
γραμμάτων του Ομίλου μας, τον οποίο περιέβαλε πάντα με αγάπη και προς 
τον οποίο επέδειξε σταθερό και ειλικρινές ενδιαφέρον. Μια δίκαιη αποτίμηση 
της ευεργετικής παρουσίας του αποτελεί και η διαβεβαίωσή μας ότι αισθανό
μαστε να τον συνδέουν με τον ΕΠΟΚ οι πραγματικοί δεσμοί ενός ενεργού 
αλλά και διακεκριμένου μέλους και ότι τον διαπνέει ο ένθερμος ζήλος ενός 
σταθερού συμπαραστάτη για τη συνέχιση της πνευματκής προσφοράς του 
Ομίλου μας, μιας προσφοράς που είναι καίριας σημασίας για τον τόπο μας, σε 

μιαν εποχή κατά την οποία οι κίνδυνοι για το εθνικό μέλλον του Ελληνισμού 
της Κύπρου δε φαίνεται να είναι λιγότερο σοβαροί από αυτούς που συνδέονται 
με το πολιτικό μέλλον, αν μπορούν τα δύο αυτά να διαχωριστούν: η φυσική 
επιβίωση του λαού μας είναι ολότελα άχρηστη αν όχι και επονείδιστη, αν ο 
λαός που θα επιβιώσει θα είναι εθνικά αποχρωματισμένος, ξεκομμένος από τις 
Ελληνικές ρίζες του και επιλήσμων της ιστορικής παραδόσεώς του.
Κύριε Πρέσβυ,

Ο ΕΠΟΚ δεν ιδρύθη για να ικανοποιήσει πνευματικές ανησυχίες ατόμων. 
Ιδρύθη επι αποικιοκρατίας, όπως είμαστε βέβαιοι ότι γνωρίζετε, για να προβά
λει ως πνευματικό Κέντρο του Ελληνισμού της Κύπρου την Αθήνα και ως 
αναπαλλοτρίωτη πνευματική μας τροφή την πλούσια παρακαταθήκη της ελλη
νικής πνευματικής μας παράδοσης, και αυτά ως αντίρροπο στα δόλια σχέδια 
αποπροσανατολισμού του λαού μας, τον οποίο κατεύθυναν τότε προς άλλη 
μητρόπολη και προς μια ξένη πνευματική παράδοση ως υποκατάστατο, και 
όχι συμπλήρωμα, της δικής μας, και μάλιστα με τη γλώσσα του κυρίαρχου να 
υποκαθιστά σταδιακά τη μητρική μας γλώσσα, όπως και σήμερα επιδιώκεται, 
αλλά με τους ξένους στο παρασκήνιο πια: η εκ του εμφανούς παρουσία τους, 
δυστυχώς, δεν είναι πια αναγκαία. Τους έχουν απαλλάξει δικοί μας απ’ αυτή 
την οχληρή παρουσία, όπως το γνωρίζουν κι οι ίδιοι, φαίνεται, αναθέτοντας 
ίσως σε άλλους αυτό το πράγματι άχαρι έργο.

Όλα αυτά δεν ανήκουν, δυστυχώς, στο μακρυνό παρελθόν. Και ο ΕΠΟΚ 
δίνει κι αυτός, μαζί με άλλους, και θα συνεχίσει να δίνει το «παρών» του, και 
μόνος και μετά πολλών, μετά πολλών μάλλον και όχι μόνος, με την καλλιέρ
γεια όσο πιο ισχυρών δεσμών μπορεί με την ευρύτερη Ελληνική πνευματική 
οικογένεια, με την προβολή των Ελληνικών αξιών, χωρίς καμιά μισαλλοδοξία, 
με την προάσπιση της Ελληνικής γλώσσας και, μέσω αυτής, της ελληνικής 
παιδείας και πνευματικής δημιουργίας, από τους συνειδητούς και παρασυρμέ
νους υπονομευτές της, με την ενίσχυση γενικά, με κάθε άλλο πνευματικό μέσο, 
του αισθήματος της εθνικής αυτοβεβαίωσης των Ελλήνων της Κύπρου, για να 
μπορέσουμε να επιβιώσουμε ως Ελληνισμός που σέβεται την ταυτότητά του 
και που ξέρει να σέβεται επί ίσοις όροις την ταυτότητα των άλλων, χωρίς να 
έχει ανάγκη να αλλάξει τη γλώσσα του και ν’ αρνηθεί τη δική του παράδοση 
για να συνεννοηθεί, δήθεν, τότε καλύτερα με τους άλλους «συνοίκους».

Για την ΕΠΟΚ, το θέμα της γλώσσας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την 
ίδια την υφή και υπόσταση της πνευματικής δημιουργίας μας ως Ελληνικής. 
Χωρίς Ελληνική γλώσσα δεν υπάρχει Ελληνική πνευματική δημιουργία. Και 
δεν θα υπάρχει στο απώτερο ή το απώτατο μέλλον, παρά μόνο ένα τραγελα
φικό κατασκεύασμα μιξοβάρβαρης γλώσσας, αν όχι ολότελα ξένης. ΓΓ αυτό 
και ως Όμιλος θα την προασπίσουμε ως θέμα ύψιστης προτεραιότητας. Σ’ 
αυτό τον ανένδοτο αγώνα, στον οποίο θ ’ αποδυθούμε με άλλους ζητούμε, κύ
ριε Πρέσβυ, και αναμένουμε ότι θα έχουμε την ανεπιφύλακτη υποστήριξη σας. 
Θα καταγγελθείτε, όπως καταγγέλθηκαν άλλοι που μίλησαν για «καρκινώμα
τα» και, παλαιότερα, για τάσεις «εκθεμελίωσης» της Ελληνικής παιδείας της 
Κύπρου, και θα καταγγελθείτε με το πρόσχημα ότι δήθεν αναμιγνύεσθε στα 
εσωτερικά ενός άλλου κράτους. Αλλά η Κύπρος για μας δεν είναι μόνο κράτος.
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Ή άνακήρυξη τοϋ ‘I. Φωτόπουλου ώς ’Επιτίμου μέλους

Είναι και ένας πανάρχαιος Ελληνισμός του 83% του πληθυσμού και των πολι
τών του κράτους αυτού που υπάρχει. Και όσοι τον προασπίσουν θα κερδίσουν 
την τιμή που κέρδισαν όσοι άφησαν τις ευαίσθητες χορδές της Ελληνικής τους 
ψυχής και καρδιάς να νιώσουν έντονα τον πόνο ενός αδικημένου και προδομέ
νου λαού και που κατάγγειλαν ευθαρσώς και δημόσια τις τέτοιες προσπάθειες 
προειδοποιώντας για τους κινδύνους που ενυπάρχουν.

Με αυτές τις σκέψεις, κ. Πρέσβυ, σας τιμούμε και σας ευχαριστούμε για 
όσα πολύτιμα προσφέρατε ως τώρα στον Όμιλο μας, στεριώνοντας το έργο 
του με την κάθε λογής βοήθεια, τη συνδρομή, την ενθάρρυνση, την εκτίμηση 
και την παρουσία σας. Και ανακηρρύσοντάς σας ως Επίτιμο Μέλος του εκφρά
ζουμε τη βεβαιότητα ότι θα διερμημεύσετε αυτά τα αισθήματα στο Εθνικό 
Κέντρο με την ταυτόχρονη διαβεβαίωσή μας ότι οι Έλληνες Πρέσβεις στην 
Κύπρο τιμώνται ως διακεκριμένοι Έλληνες με έντονη και παραδειγματική 
ευαισθησία σε θέματα εθνικής επιβίωσης του Ελληνισμού της μαρτυρικής Κύ
πρου. Τους Έλληνες πρέσβεις στην Κύπρο, του νιώθουμε και ως Έλληνες 
Κυπρίους, αυτούς, τις συζύγους, τα παιδιά και τους δικούς τους.

Σας ευχόμαστε πλήρη επιτυχία στο έργο σας, και πλήρη ευόδωση των 
προσπαθειών για εθνικά αποδεκτή λύση του προβλήματος μας, που θα επιτρέ
ψει σε μας, τους εδώ Έλληνες, να επιβιώσουμε ως Έλληνες με τη γλώσσα 
των πατέρων μας και με την πνευματική μας παράδοση ως το αναπαλλοτρίω
το αγαθό και αδιάψευτο τεκμήριο της Ελληνικής μας ταυτότητας και ως την 
ασφαλέστερη εγγύηση για εθνική επιβίωση.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Πρώτος ό «Ελληνικός Πνευματικός “Ομιλος Κύπρου» έτόλμησε έκδό- 
σεις βιβλίων γιά τά παιδιά καί πρώτος συνέστησε μικρή ομάδα γιά νά άσχολη- 
θεϊ μέ τήν προώθηση τέτοιων έκδόσεων.

Σήμερα ειδικοί λόγοι έπιβάλλουν κάποιες συγγραφές παιδικών βιβλίων 
πού τονίζουν ιδιαίτερα τήν έλληνική μας προέλευση, χωρίς τούτο νά σημαίνει 
σωβινισμό. ' Η ιστορία δέν είναι σωβινισμός. “Αν αύτή ύποβάλλει τήν άγάπη 
πρός τή φυλή καί τό έθνος, δέν κάνει σωβινισμό άλλά ικανοποιεί έπιτακτική 
άνάγκη. Γιά τον λόγο αύτό προωθήσαμε διαγωνισμό συγγραφής παιδικού βι
βλίου μέ κατάλληλο έλληνικό περιεχόμενο ώς συμπλήρωμα άλλων συγγραφών 
παιδικού βιβλίου τις οποίες άσφαλώς έκτιμοΰμε. Εύχαριστούμε ιδιαίτερα τή 
Λαϊκή Τράπεζα πού χορηγεί τό ποσόν λιρών τριακοσίων (£300.-) γιά νά έκδο- 
θεϊ αύτό πού θά βραβευθεϊ, μέ ένδειξη τόν χορηγό καί τον “Ομιλο.

Εφέτος προκηρύσσει διαγωνισμό συγγραφής παιδικού πεζογραφήματος 
νουβέλας ή διηγημάτων, μέ θέμα άπό όποιανδήποτε περίοδο τής 'Ιστορίας 
τής Κύπρου μέ τονισμό τήν έλληνικότητα τού νησιού μας.
"Οροι:
α) Γραμμένο άπό Κύπριο.
β) Σελίδες οχι λιγότερες άπό 60 δακτυλογραφημένες μέ διπλό διάστημα.
γ) Γλώσσα ή πανελλήνια δημοτική.
δ) 'Υποβολή σέ τριπλούν μέ ψευδώνυμο καϊ τετραψήφιο άριθμό. Νά έπισυνά- 

πτεται φακελάκι μέ τό ψευδώνυμο καί τόν τετραψήφιο άριθμό, καί κλει
στό σ’ αύτό τό ονοματεπώνυμο καί ή διεύθυνση τού συγγραφέα.

ε) Τελευταία μέρα ύποβολής 30 ’Οκτωβρίου 1989.
στ) Νά στέλλονται στή διεύθυνση Ε.Π.Ο.Κ. Άνδροκλέους 2, Λευκωσία 

(135).

ζ) Τά ύποβαλλόμενα δέν έπιστρέφονται.

«ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ 1988»

Φιλολογική Κύπρος 1988, του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, 
Λευκωσία (1989), σσ. 1 — 188 + Προσάρτημα Α', σσ. 1-28 + Προσάρτημα 
Β', σσ. 1-50 + Μουσική, σσ. 1-6, και Περιεχόμενα, σσ. 1-4.

Κυκλοφόρησε πρόσφατα ο τόμος 1988 της Φιλολογικής Κύπρου του Ελ
ληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, πολυσέλιδος, πυκνοτυπωμένος, με ποι
κιλία θεμάτων, με τις πλούσιες δραστηριότητες του Ομίλου κατά την πρόσφα
τη διετία και με ελεύθερες συνεργασίες των μελών και φίλων του Ε.Π.Ο.Κ., 
όλες εργασίες υψηλής ποιότητας και υπεύθυνου στοχασμού και στάσης σε σο
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βαρά θέματα των πνευματικών και πολιτιστικών δεδομένων, τόσο του Κυπρι
ακού Ελληνισμού όσο και του Ελληνισμού της διασποράς.

Συγκεκριμένα ο τόμος περιλαμβάνει πέντε θεματικές ενότητες σε 188 
σελίδες, δύο προσαρτήματα και μία πρόσθετη εργασία σε άλλες ογδόντα σελί
δες και τα περιεχόμενα. Όλος ο τόμος δηλαδή αποτελείται, τελικά, από 270 
σελίδες. Πιο συγκεκριμένα στις πρώτες 29 σελίδες δημοσιεύονται τα σχετικά 
με την εκδήλωση που έγινε στις 2 Ιουλίου του 1987 στην Αίθουσα Τελετών 
Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' προς τιμή του Κύπρου Χρυσάνθη, με 
την ευκαιρία της έκδοσης του Δωρήματος προς αυτόν από μαθητές και εκτι
μητές του έργου του. Από τη σ. 30 μέχρι και την 97, δημοσιεύονται οι εργασί
ες επτά αποφοίτων του Παγκυπρίου Γυμνασίου που εκφωνήθηκαν κατά τη 
διοργάνωση Συμποσίου, στις 27 Ιανουάριου του 1988, στη Σεβέρειο Βιβλιοθή
κη, μέσα στα πλαίσια των εορτασμών των 175 χρόνων του Παγκυπρίου Γυ
μνασίου, με μια μικρή εισαγωγή, στην αρχή, του Πρέδρου του Ε.Π.Ο.Κ. Κύ
πρου Χρυσάνθη. Ακολουθεί η ενότητα της παρουσίασης βιβλίων στις σσ. 98- 
122 από τέσσερα μέλη του Ομίλου. Στις 18.5.1989 ο Ε.Π.Ο.Κ., σε συνεργα
σία με το Παγκύπριο Γυμνάσιο, οργάνωσαν, μέσα στο πλαίσιο των εορτα
σμών των 175 χρόνων από την ίδρυση του Παγκύπριου Γυμνασίου, ειδική 
τελετή των αποκαλυπτηρίων του αείμνηστου Κωνσταντίνου Σπυριδάκι. Τα 
κείμενα και το σχετικό φωτογραφικό υλικό καλύπτουν τις σσ. 123-131. Μέχρι 
τη σ. 188 δημοσιεύονται έξι εργασίες πέντε μελών του Ομίλου. Ακολουθούν 
σε δυο προσαρτήματα μία μελέτη και δύο θεατρικά έργα του Κ. Χρυσάνθη. 
Στο τέλος τυπώνεται η μουσική σύνθεση του Ανδρέα Χαραλάμπους πάνω στο 
ποίημα του Κ. Χρυσάνθη «Με το βιολί των είκοσι χρόνων».

Πιο αναλυτικά στην α' ενότητα ο επιμελητής του «Δωρήματος στον Κύπρο 
Χρυσάνθη» και μέλος της τριμελούς ομάδας πρωτοβουλίας κ. Νίκος Παναγιώ- 
του παρουσιάζει σύντομα και περιεκτικά το περιεχόμενο του τόμου, αφού έκα
νε πρώτα αναφορά στον τρόπο ενεργειών της ομάδας πρωτοβουλίας και στην 
εκτίμησή των στην προσφορά του τιμωμένου, και προσφέρει τον τόμο στον Κ. 
Χρυσάνθη. Στη συνέχεια δημοσιεύονται οι χαιρετισμοί από μέρους της Εται
ρείας Κυπριακών Σπουδών και του Ε.Π.Ο.Κ. από τον γράφοντα και από τον 
κ. Χρύσανθο Κυπριανού αντίστοιχα, μέλη και οι δύο της ομάδας πρωτοβουλί
ας. Ακολουθούν η αντιφώνηση του τιμωμένου και ο χαιρετισμός του Μακαρι- 
ωτάτου Αρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου.

Στη β' ενότητα, των ενεργειών επτά μελών του Ε.Π.Ο.Κ. προτάσσεται 
σύντομη περιεκτική εισαγωγή του Κύπρου Χρυσάνθη. Ο Γεώργιος Προδρόμου 
αναλύει την ιδρυτική πράξη του Παγκύπριου Γυμνασίου, επισημαίνοντας όλα 
εκείνα τα στοιχεία που συνιστούν τις βαθύτερες σκέψεις τους ιδρυτή του Αρχι
επισκόπου Κυπριανού και αφού πρώτα κάνει αναφορά στις τότε δύσκολες κα
ταστάσεις σε σχέση με τις σημερινές. Ο Πάτροκλος Σταύρου δίνει στην εισή
γησή του τις ιδιαίτερες σχέσεις του Εθνάρχη Μακάριου με το Παγκύπριο Γυ
μνάσιο, τόσο κατά τα χρόνια της μαθητείας του όσο και καθ’ όλη τη ζωή του 
απέναντι στην Αρχιεπισκοπή. Το Παγκύπριο Γυμανάσιο ως χώρος σχολικός 
αλλά και ως σύμβολο ελληνικής παιδείας και αρετής ήταν πάντα μέσα στην 
καρδιά και στο νου του Μακαρίου. Ο Παναγιώτης Περσιάνης ζωντανεύει το 

πνεύμα και το ήθος του Παγκύπριου Γυμνασίου κατά την εξαετία 1944— 
1950. Με βάση τις δικές του μαθητικές εμπειρίες και με το μάτι του σημερι
νού παιδαγωγού ο Περσιάνης επισημαίνει την αγάπη και το σεβασμό των μα
θητών προς τους καθηγητές των, την οργάνωση του σχολείου, το πνεύμα δι
καιοσύνης και την προσπάθεια εξασφάλισης ίσων ευκαιριών για όλους τους 
μαθητές, τη μαθητική πρόνοια και το έμπρακτο ενδιαφέρον και την αγάπη των 
καθηγητών προς τους μαθητές, τη δημιουργία στο τέλος ενός ανώτερου ήθους 
και μιας άριστης παιδευτικής ατμόσφαιρας που καταξίωνε το σχολείο όχι μό
νο στα μάτια αλλά και στις καρδιές των τροφίμων του. Ο Κύπρος Χρυσνθης 
δημοσιεύει μέρος από τη συλλογή μελοποιημένων ποιημάτων του καθηγητή 
της Μουσικής στο Παγκύπριο Γυμνάσιο Κλεόβουλου Αρτεμίδη. Ανάμεσα στις 
μελοποιήσεις και τις άλλες συνθέσεις του Αρτεμίδη, ο Χρυσάνθης επισημαίνει 
ορισμένες μελοποιήσεις ποιημάτων που έχουν γραφτεί από Κυπρίους και τις 
δημοσιεύει. Τα ονόματα τους είναι: Επαμεινώνδας Μοδινός, θείος του Λιπέρ- 
τη, Βασίλης Μιχαηλίδης, Χαράλαμπος Παπαδόπουλλος και Ιωάννης Περδίος. 
Ο Ιάκωβος Κυθρεώτης καταγράφει, στην εργασία του για τον εκδρομισμό και 
το Παγκύπριο Γυμνάσιο, τις πιο χαρακτηριστικές εκδηλώσεις του Εκδρομικού 
Συλλόγου Λευκωσίας και τις διάφορες δραστηριότητες του από την ημέρα της 
ιδρύσεώς του (7 Απριλίου 1943) μέχρι τον Ιανουάριο του 1988. Ιδιαίτερα 
σημειώνει την άμεση σχέση, τόσο στην ίδρυση όσο και στις διάφορες δραστη- 
ριότητές του, που είχε ο Σύλλογος με το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Ο γράφων 
αξιολογεί την προσφορά του αείμνηστου Γεωργίου I. Ιωαννίδη (1890-1969) 
ως καθηγητή στο χώρο του Παγκυπρίου Γυμνασίου και ως ανθρώπου στο ευρύ
τερο κοινωνικό και πνευματικό περιβάλλον της Λευκωσίας, επισημαίνοντας τη 
δίκαιη αυστηρότητα, την πολυμάθεια, την ανοιχτοσύνη του μυαλού και της 
καρδιάς του όπως και το μεράκι του για τη φιλολογία, τόσο στην έδρα όσο και 
στη συγγραφή. Ο Ανδρέας Χατζηθωμάς, με βάση τα Πρακτικά του Παγκυ
πρίου Γυμνασίου, εξετάζει ορισμένα θέματα που έχουν σχέση τόσο με την 
ιστορία του νησιού όσο και με τα πειθαρχικά παραπτώματα στο σχολείο. Το 
ενωτικό δημοψήφισμα της 15ης Ιαν.1950 συζητείται κατά τη συνεδρία της 
21ης 12ου 1949, η εξορία του κ. Σωκράτη Λοϊζίδη, η σύλληψη του Πανοσιο- 
λογιώτατου Αρχιμανδρίτη και καθηγητή του σχολείου Μάξιμου Κουρσουμπά, 
η απόλυση από τα κρατητήρια του υποδιευθυντή του σχολείου κ. Χρ. Παπα- 
χρυσοστόμου, οι φονευθέντες ήρωες του σχολείου Μιχαήλ Γιωργάλλας, Νικό
λαος Ιωνάς, Ζάκος και Χρύσανθος Μυλωνάς και ορισμένα άλλα πειθαρχικά 
παραπτώματα καταγράφονται ανάμεσα στις συνεδρίες.

Στις 17 Μαρτίου του 1988 παρουσιάστηκαν, σε ειδική συγκέντρωση του 
Ε.Π.Ο.Κ. στη Σεβέρειο Βιβλιοθήκη, τέσσερα νέα βιβλία. Ο γράφων παρουσί
ασε τη Φιλολογική Κύπρο του 198/, ο Κύπρος Χρυσάνθης την ποιητική συλ
λογή της Νάγιας Ρούσου «Τα κανάλια της Αριάδνης», ο Γλαύκος Αντωνιάδης 
το βιβλίο του Κ. Παπαχρίστου «Ποιος εγραψε την Ελληνική Νομαρχία», και ο 
Γεώργιος Χατζηκωστής το βιβλίο του Salvino Nacera ‘Agapao na graspo’. 
(ποιήματα στην ελληνική διάλεκτο της Κάτω Ιταλίας). Ο Πρόεδρος του 
Ε.Π.Ο.Κ. προτάσσει μικρή εισαγωγή, στην οποία σημειώνει την παράδοση 
του Ομίλου στις παρουσιάσεις βιβλίων και την συνδέει με τη Σεβέρειο Βιβλιο
θήκη.
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Η τέταρτη ενότητα βιβλίων περιλαμβάνει την εισαγωγική ομιλία του Κύ
πρου Χρυσάνθη κατά τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Κωνσταντίνου 
Σπυριδάκι, τις ομιλίες του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου 
και του Διευθυντή του Παγκυπρίου Γυμνασίου κ. Γεωργίου Χατζηνικολάου, 
όπως και τους καταθέτες στεφάνων. Τα αποκαλυπτήρια τέλεσε ο Μακαριό
τατος και παρέστησαν η κα Α. Βασιλείου, ο τότε Πρέσβυς της Ελλάδος κ. 
Ευθύμιος Στοφορόπουλος, ο Υπουργός Παιδείας κ. Α. Φιλίππου, βουλευτές 
και εκπρόσωποι κομμάτων, η οικογένεια Σπυριδάκι, ο Ηγούμενος Κύκκου, 
εκπρόσωποι πνευματικόν και επιστημονικόν ιδρυμάτων, ο Πρόεδρος και Μέ
λη της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας, καθηγητές/τριες, μαθητές/τριες του 
Παγκυπρίου Γυμνασίου και πλήθος κόσμου.

Στην πέμπτη ενότητα δημοσιεύονται έξι εργασίες πέντε μελών του 
Ε.Π.Ο.Κ. (σσ. 132-187).

Ο Κόστας Προυσής στην εργασία του «Η Νέα Ελληνική Ποίηση στην 
Αμερική» (σσ. 132-144) καταγράφει όλες τις σοβαρές μεταφραστικές προσπά
θειες που έχουν γίνει στην Αμερική, αρχίζοντας από τις πρώτες γραμματικές 
προσπάθειες και τις πρώτες λογοτεχνικές για να φθάσει μέχρι τις σημερινές 
κυρίως για τους Καβάφη, Καζαντζάκη, Σεφέρη, Ελύτη, Ρίτσο, Τάκη Σινό- 
πουλο, και Μίλτο Σαχτούρη. Η εργασία του Προυσή δεν περιορίζεται σε απλή 
καταγραφή αλλά προχωρεί στην ερμηνεία και αξιολόγηση όχι μόνο των μετα
φράσεων αλλά και των ποιητών των ίδιων και των εργών των. Εξαιρετική 
εργασία.

Ο Χρήστος Κάρμιος έχει τις εμπειρίες μιας ζωής 30 χρόνων στο Καμε
ρούν. Η εργασία του «Ο Καμερουνέζος πεζογράφος Ferdinand Oyono» διαχρίνε- 
ται τόσο για την πληρότητά της όσο και για την ανθρώπινη υφή της. Ο Κάρ- 
μιος, με βάση δύο μυθιστορήματα του Oyono — «Τη ζωή ενός υπηρέτη» και 
«Το παράσημο τον γέρο - νέγρου» - δίνει τα χαρακτηριστικά της γραφής του, 
αφού παραθέτει και ορισμένα αποσπάσματα από τα δύο έργα, και αξιολογεί 
το έργο του ανάμεσα στους άλλους συντοπίτες του λογοτέχνες. Στο τέλος ο 
Κάρμιος μπαίνει στον πειρασμό να συγκρίνει την παρουσία των λογοτεχνών 
του Καμερούν στη χώρα τους και στο εξωτερικό με τη θέση των δικών μας 
λογοτεχνών.

Η Ανδρεανή Ηλιοφώτου εξετάζει στην εργασία της «Ο Παλαμάς και η 
κριτική» τη θέση του Παλαμά και το ρόλο που έπαιξε η κριτική του στη 
διαμόρφωση της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Μέσα από τα κριτικά έργα του 
ίδιου του Ποιητή αλλά και με τη βοήθεια εγκύρων μελετητών του έργου του, 
όπως ήσαν λ.χ. ο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, ο Αιμίλιος Χουρμούζιος και ο Αν- 
δρέας Καραντώνης κ.ά., η Ηλιοφώτου καθορίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της κριτικής του Παλαμά και επισημαίνει τη ιδιαίτερη συμβολή του στην ανα
γνώριση και καταξίωση της Επτανησιακής Σχολής, στην εισαγωγή της ευρω
παϊκής σκέψεως και φιλοσοφίας στον ελληνκό χώρο και στον πλουτισμό και 
την καθιέρωση της δημοτικής.

Ο Γεώργιος Προδρόμου, με αφορμή τα αποκαλυπτήρια της προτομής του 
αείμνηστου Κωνσταντίνου Σπυριδάκι, γράφει για την προσφορά του ανδρός 

και κρίνει τη συμπεριφορά όλων απέναντι του. Επισημαίνει το γεγονός ότι 
έπρεπε από καιρό να είχε τιμηθεί ο Σπυριδάκις τόσο από την πολιτεία όσον 
και από άλλα ιδρύματα της Λευκωσίας και του νησιού. Μετά τις διαπιστώσεις 
ο Προδρόμου προχωρεί στην εξέταση του πιο γενικού θέματος της αξιοκρατί
ας στον τόπο, για να γράψει πως: «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».

Ο γράφων στην εργασία του «Ο Κύπροζ Χρυσάνθης ως δημιουργός - λογο
τέχνης», που ήταν η ομιλία του κατά την επίδοση τιμητικής πλάκας στον Πρό
εδρο του Ε.Π.Ο.Κ. κ. Χρυσάνθη, που έγινε στις 10 Απριλίου του 1986, στο 
ξενοδοχείο «Λήδρα», εξετάζει το έργο του Χρυσάνθη μέσα από το βαθμό δη- 
μιουργικότητάς του. Στην εργασία «Ιωάννης Πέρδιος (1881-1930», ο γράφων 
εξετάζει την προσφορά και συμβολή του Ιωάννη Πέρδιου στη λογοτεχνία και 
στην κοινωνική, πολιτιστική ζωή του τόπου, μέσα από την έκδοση του «Μα- 
στιγίου» και των άλλων του έργων.

Στη χρήσιμη μελέτη του Οι Κύπριοι και για τους Κύπριους στο περιοδικό 
«Νέα Εστία», ο Κύπρος Χρυσάνθης εξετάζει, αποδελτιώνοντας όλους τους τό
μους του γνωστού λογοτεχνικού περιοδικού, το βαθμό και το είδος συνεργασί
ας των Κυπρίων στο περιοδικό. Ακόμα εξετάζει πόσοι και ποιοι Ελλαδίτες 
ασχολούνται με έργα Κυπρίων και στο τέλος αποδελτιώνει και το ειδικό Χρι
στουγεννιάτικο τεύχος, αφιερωμένο στην Κύπρο. Εργασίες τέτοιας μορφής εί
ναι πολύ βοηθητικές για περαιτέρω μελέτες. Ειδικά όταν αποδελτιώνονται οι 
συνεργασίες κατά λογοτεχνικό είδος, όπως λ.χ. ποιήματα, διηγήματα, θέατρο, 
μυθιστόρημα κ.ά.π., εργασία που κάνει και ο Χρυσάνθης.

Σε β ' προσάρτημα ο Κύπρος Χρυσάνθης δημοσιεύει δύο θεατρικά μονό
πρακτα που έχουν μεταδοθεί από το ΡΙΚ, το πρώτο την 1η Απριλίου του 
1985 και το δεύτερο στις 10 Αυγούστου του 1987. Το πρώτο με τίτλο «Η 
μεγάλη σύμπτωση» διαδραματίζεται στη Λάπηθο κατά τη διάρκεια του εθνι- 
κοαπελευθερωτικού μας αγώνα. Η επίθεση των ανταρτών γίνεται αφορμή να 
επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισμός και να καταδιωχθεί ο Φρίξος, που σώζεται 
στο σπίτι του εχθρού του πατέρα του, όταν προσποιούνται όλοι πως είναι 
αρραβωνιαστικός της Λευκής. Στο τέλος, χάρη στη σύμπτωση, οι εχθροί δί
νουν τα χέρια για το καλό των παιδιών τους.

Το άλλο μονόπρακτο (σε δύο σκηνές) έχει τίτλο «Ο αιχμάλωτος». Ο 
αγνοούμενος θεωρείται σκοτωμένος από τους Τούρκους, η γυναίκα του παν
τρεύεται τον αχώριστο φίλο του, ο αγνοούμενος επανεμφανίζεται ζωντανός 
και μπροστά στη νέα κατάσταση αποφασίζει να τρέξει στην πρώτη γραμμή 
για να βοηθήσει το γυιό του στην αντιμετώπιση των Τούρκων.

Στο τέλος ο τόμος κλείει με τη δημοσίευση της μουσικής σύνθεσης του 
Ανδρέα Χαραλάμπους με βάση τους στίχους του Κύπρου Χρυσάνθη «Με το 
βιολί των είκοσι χρονών». * * *

Η έκδοση της Φιλολογικής Κύπρου 1988 συνεχίζει μια λαμπρή πνευματι
κή και εκδοτική παράδοση δεκαετιών. Ιδιαίτερα σήμερα, που όλοι σχεδόν και 
όλα αντιμάχονται το πνεύμα, η συνέχιση της έκδοσης της Φιλολογικής Κύπρου 

30
31

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



αποτελεί πράξη πνευματικού θάρρους και ελληνικής αξιοπρέπειας. Οι ποικί
λες δραστηριότητες του Ε.Π.Ο.Κ. διακρίνονται για την υψηλή ποιότητά τους, 
την πίστη στις αξίες του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, τη συνετή αξιολό
γηση προσώπων και ιδρυμάτων. Μέσα από τις σελίδες της «Φιλολογικής Κύ
πρου» καταξιώνονται λογοτέχνες και επιστήμονες φιλόλογοι, προβάλλονται 
αξιοσέβαστα πρόσωπα-και πρότυπα ζωής και δικαιώνονται οι άξιοι εργάτες 
του πνεύματος. Πάνω απ’ όλα προβάλλει το ελληνικό πνευματικό ήθος και η 
σοβαρή κριτική θεώρηση της λογοτεχνικής και πνευματικής μας παραγωγής. 
Μέσα σ’ ένα κόσμο που έχει χάσει από καιρό τις αιώνιες αξίες του, αμφιτα- 
λαντευόμενος ανάμεσα στην κατανάλωση και στον ευδαινισμό από τη μια και 
στην πλήρη άρνηση των πνευματικών αξιών από την άλλη, η πολύπλευρη και 
ζωντανή δραστηριότητα του Ε.Π.Ο.Κ. με την έκδοση της «Φιλολογικής Κύ
πρου» ενδυναμώνεται και γίνεται μόνιμη πνευματική παρουσία στους δύσκο
λους καιρούς μας. Αν δεν ήταν τίποτε άλλο, τουλάχιστο μας θυμίζει το αληθι
νό ελληνικό μας πρόσωπο, χωρίς μουζούρες ή ρυτίδες· προπαντός χωρίς προ
σωπίδες!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Γεώργιος Κ. Ίωαννίδης

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Πρόγραμμα

Α. 'Ομιλίες:
1. Εισαγωγική 'Ομιλία: άπό τόν Κ. Χρυσάνθη, Πρόεδρο τής Ε.Κ.Σ. καί 

τού Ε.Π.Ο.Κ.
2. 'Η 28η ’Οκτωβρίου 1940: 'Ομιλία άπό τόν Πρέσβυ τής 'Ελλάδος 

Κύριο ’Ιωάννη Φωτόπουλο

Β. Τραγούδια: ’Από Κλιμάκιο τής Χορωδίας τοϋ ’Εθνικού ’Ωδείου Κύ
πρου: διεύθυνση Ρίτας ’Ολυμπίου, συνοδεία πιάνου Νάτια Παπαϊωάννου 
1. «Ψηλά στό μέτωπο» (Σακελλαρίδη): Σόλο Παναγιώτης Θεοδώρου 
2. «Τό τραγούδι τής Λευτεριάς» ( Άσημακοπούλου - Παπαδούκα): Σόλο 

Αύρα Σιάτη
3. «Πένθιμο καί 'Ηρωικό ’Εμβατήριο γιά τόν χαμένο ’Ανθυπολοχαγό 

τής ’Αλβανίας»
(Στίχοι Έλύτη, Μουσική Μαυρουδή): Σόλο Μαριέττα Μιτσίδου

Γ. ’Απαγγελίες - ’Αναγνώσματα
1. «'Η Νίκη» (Κ. Παλαμα) Άπαγγέλει ή Εύη Παπαμιχαήλ
2. «Πίνδος» (Χρ. Ζαλοκώστα) Διαβάζει ό Μίκης Νικήτας
3. «"Ενας στρατιώτης μουρμουρίζει στό ’Αλβανικό Μέτωπο» (Ν. Βρετ- 

τάκου), ’Απαγγέλλει ό Γιάννης Κωμοδρόμος

Δ. Τραγούδια: Άπό τή Χορωδία καί ’Ορχήστρα τής Παιδαγωγικής Ακα
δημίας Κύπρου: διεύθυνση των Καθηγητών δ. Ρίτας ’Ολυμπίου και Χα- 
ραλάμπους Γεωργίου
1. «Μάνα μου κρύψε τό σπαθί» (Στίχοι Πυθαγόρα - Μουσική Κατσαρού) 

Σόλο: "Ολγα Νικολανδου, φοιτήτρια ΠΑΚ
2. «Κορόϊδο Μουσολίνι» (Στίχοι Τραϊφόρου - Μουσική Di Lazzaro)
3. «Πήραμε τ’ Αργυρόκαστρο» (Στίχοι Πυθαγόρα - Μουσική Κατσα- 

ροΰ)
Σόλο: Μάριος Λυσάνδρου, φοιτητής ΠΑΚ

4. «Παιδιά, τής 'Ελλάδος παιδιά» (Στίχοι Τραϊφόρου - Μουσική Σουγι- 
ούλ)
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ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

('Ο έορτασμός οργανώνεται άπό τά Σωματεία, ’Εταιρεία Κυπριακών 
Σπουδών, ‘Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου, "Ομιλος Πνευ
ματικής Άνανεώσεως, ’Εθνική ‘Εταιρεία 'Ελλήνων Λογοτεχνών Κύ
πρου, Σύνδεσμος ‘Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου «Στασϊνος», Φιλο
σοφική Εταιρεία Κύπρου, Πνευματική ’Αδελφότης ‘Ελληνίδων Κύ
πρου, Γυναικείος "Ομιλος «Πρωτοπορία», Αύκειον Ελληνίδων Άμ- 
μοχώστου (Τμήμα Λευκωσίας) καί "Ιδρυμα ’Αρχιεπισκόπου Μακαρί
ου Γ).

0 ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι έθνική μας ύποχρέωση ή μνήμη γιά τά μεγάλα μας γεγονότα, πού 
σφραγίζουν τήν πορεία μας ώς λαού. ' Η καθημερινότητα μέ τις άπαιτήσεις 
της γιά επιβίωση, συχνά καί ή πολιτική μέ τά προβλήματά της, ξεθωριάζουν 
τή λάμψη τών έθνικών μας γεγονότων. "Ομως οί έπέτειοι μέ τό έορταστικό 
τους χαρακτήρα διεγείρουν τή μνήμη καί άναζωογονοϋν μέσα μας τόν παλμό 
τών παλιών έκείνων γεγονότων συχνά κα'ι μας εμπνέουν.

Τά συνεργαζόμενα πνευματικά σωματεία τής Λευκωσίας άπό χρόνια τώ
ρα γιορτάζουν μ’ εύπρέπεια μερικές σημαδιακές έπετείους του έθνικοϋ μας 
βίου. Αισθάνονται τούτο ώς έθνική άνάγκη. "Ομως ταυτόχρονα έξυπηρετοΰν 
κΓ ένα πνευματικό σκοπό, γιατί άντιμετωπίζουν τ'ις έπετείους αύτές ώς εύ- 

καιρία νά παρουσιάζουν τόν άντίχτυπό τους στην κίνηση τών γραμμάτων καϊ 
τών τεχνών.

‘Ο * Ελληνισμός τής Κύπρου έδωσε καί σ’ αύτήν τήν εθνική μας περιπέ
τεια, τό ’40, τό παρόν του. Πολλοί Κύπριοι — δέν έχω τώρα πρόχειρους τούς 
άριθμούς — πολεμήσανε δίπλα στούς άλλους "Ελληνες. Γιά νά μη μακρυγορώ 
σάς άναφέρω δυό χτυπητά περιστατικά:

Πρώτον. ‘Ο έξόριστος μητροπολίτης Κυρηνείας Μακάριος και άργότερα 
άρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Β', κάλεσε τούς Κυπρίους τής Αθήνας καί 
σχημάτισε τό «’Εθελοντικό Σώμα Κυπρίων» στό όποιο ήθελε νά μπει έπικε- 
φαλής, πράγμα πού μέ λεπτότητα τοϋ ύπέδειξαν πώς δέν μπορεί λόγω ηλικίας 
νά γίνει. Πολλοί άπό τούς έθελοντές αύτούς θυσίασαν τή ζωή τους στό βωμό 
τής πατρίδας. Τό δεύτερο περιστατικό — αν μπορώ νά τό χαρακτηρίσω περι
στατικό — ήταν μιά άναγγελία τού BBC, πού τελείωνε ώς έξης: «Τό έν Λευ
κωσία ‘Ελληνικόν Προξενεϊον πολιορκεϊται κυριολεκτικώς ύπό προσώπων, τά 
όποια ζητούν έπιμόνως νά καταταχθούν έθελονταί διά νά πολεμήσουν μετά 
τών ' Ελληνικών δυνάμεων».

Περιορίζομαι σ’ αύτά τά δυό περιστατικά, τά πολύ δηλωτικά, μόνο καί 
μόνο γιά νά υπενθυμίσω στούς νεώτερους πώς καί ή Κύπρος έδωσε ένα παρόν.

"Ομως τόν πανηγυρικό τής ημέρας μέ βάση τήν πανελλήνια διάσταση θά 
μάς φιλοδωρήσει ό πρέσβης τής ‘Ελληνικής Πατρίδας στή Λευκωσία κ. ’Ιω
άννης Φωτόπουλος. Μέ τήν έπάξια άνάληψη τής νευραλγικής αύτής θέσης, τού 
άντιπροσώπου τής 'Ελληνικής Κυβέρνησης στό νησί μας, ιδίως στά παρόντα 
δύσκολα χρόνια, πού τόν έπιφορτίζει μ’ ένα σωρό εύθύνες καί φροντίδες μας 
ύποχρέωσε μέ τήν άποδοχή τής πρότασής μας νά δεχθεί νά μάς τιμήσει μέ τό 
λόγο του. Θερμά τόν εύχαριστοΰμε.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

«Ο κος Ιωάννης ΦΩΤΟΠΟΊ ΛΟΣ του Δημητρίου, γεννήθηκε στην Αθή
να και μεγάλωσε στον Πειραιά. Σπούδασε Νομικά και Πολιτικές Επιστήμες 
στην Αθήνα και το Δυτικό Βερολίνο.

’Υπηρέτησε τη στρατιωτική θητεία του ως Ανθυποσμηναγός στην Ελλη
νική Πολεμική Αεροπορία.

Υπηρετεί στη Διπλωματική Υπηρεσία της Ελλάδος από το 1965. Αρχικά 
στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Βόννη, από όπου ανακλήθηκε τον Αύγουστο 
του 1967 στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και εκεί μέ
χρι το 1974. Κατά τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια υπηρέτησε διαδοχικά ως 
Πρόξενος στη Βοστώνη (1974-1976), Α' Γραμματέας Πρεσβείας στη Μόσχα 
(1976-1980), Γενικός Πρόξενος στο Δυτικό Βερολίνο (1980-1983), Σύμβου
λος της Πρεσβείας στη Λευκωσία (από τον Μάϊο 1983 μέχρι τον Μάϊο 1988) 
και Επιτετραμμένος της Ελλάδος στην Κύπρο από τον Μάϊο του 1988. Τον 
Αύγουστο του 1988, κατά τη διάρκεια επισήμου εδώ επισκέψεως του, ο 
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Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος κ. Κάρολος Παπούλιας, ανακοίνωσε τον 
διορισμό του κ. Φωτόπουλου, ως Πρέσβεως της Ελλάδος στην Κύπρο.»

Μέ τήν εύκαιρία δέν θεωρώ άσκοπο νά έπισημάνω πώς ή κοινή γνώμη τής 
Κύπρου έπεσήμανε τις ικανότητες του κ. Φωτόπουλου καί τις εξέφρασε στον 
κατάλληλο χρόνο.

Τέλος, τά συνεργαζόμενα σωματεία διά του λόγου μου εύχαριστοΰν θερμά 
τούς ύπεύθυνους καί τούς έκτελεστές τού καλλιτεχνικού προγράμματος, ώστε 
ό έορτασμός νά έχει τή δέουσα λαμπρότητα.

Παρακαλεΐται ο κ. Φωτόπουλος νά καταλάβει τό βήμα.
ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Γιορτάζουμε τις μέρες αυτές, με δοξολογίες, παρελάσεις, συγκεντρώσεις 
σαν την αποψινή, μια μεγάλη στιγμή του ’Εθνους μας. Μια στιγμή, που αρκε
τοί από μας την έζησαν, ενώ σε άλλους είναι γνωστή, από αφηγήσεις και 
ιστορικά αναγνώσματα. Είναι μια στιγμή, που ανήκει στις δικές μας, τις νεώ- 
τερες γενιές των Ελλήνων και που γι’αυτό, μας κάνει να αισθανόμστε διπλά 
υπερήφανοι. Όχι μόνο επειδή ανήκουμε σε ένα Έθνος με ένδοξο παρελθόν, 
αλλά και γιατί το Έθνος αυτό έχει να επιδείξει και στη νεώτερη ιστορία 
πράξεις αντάξιες του παρελθόντος του.

Η 28η Οκτωβρίου δεν είναι μια απλή επέτειος. Είναι πραγματική γιορτή 
και πηγή περηφάνειας και αισιοδοξίας για το μέλλον. Γιατί το νόημά της 
συμπυκνώνεται στη δυναμική ανάδειξη του Έθνους μέσα από το σκληρό αγώ
να για την Ελευθερία και την Αξιοπρέπεια του.

Το περιεχόμενο της τοποθετεί το μεγάλο σύνορο, που κάνει κάθε τι προ
ηγούμενο να τείνει προς αυτό και ό,τι συνέβη αργότερα να έχει την αρχήτου σ’ 
αυτή τη νέα μεγάλη αφετηρία της ιστορικής πορείας μας. Και συνέβησαν αρ
κετά σημαντικά γεγονότα αργότερα με κυριώτερα την αντίσταση στο Γερμανό 
κατακτητή, τον κυπριακό απελευθερωτικό αγώνα του 1955—59, το Έπος 
του Πολυτεχνείου.

Κάθε Έθνος έχει στιγμές μεγαλείου και περιόδους κατάπτωσης και κρί
σεων. Οι καμπύλες της έξαρσης των Θυσιών και των πραγματώσεων οριοθε
τούν την πορεία του. Η αδιάκοπη κυματοειδή κίνηση των υφέσεων, των ανα
κάμψεων και των κορυφώσεων είναι η ίδια η ζωή των λαών. Το αποφασιστικό 
κριτήριο της ποιότητας τους είναι όταν οι υφέσεις δεν βαθαίνουν κάτω από 
την οριακή γραμμή της υπάρξεως, όταν δεν χάνονται στο σκοτάδι της εξουθέ
νωσης. Η πορεία των Ελλήνων δεν έφθασε ποτέ στο σημείο να χάσουν σαν 
λαός την υπόσταση τους, έστω κι αν όλες οι δυνάμεις λυσσομανούν εναντίον 
τους. Και μ’ αυτή, την παράτολμη εμμονή που διαψεύδει όλους τους τυπικούς 
ορθολογισμούς, οι Έλληνες διατηρήθηκαν σαν αυθύπαρκτη εθνική ομάδα. Η

εθνική τους υπόσταση δεν ατόνισε ποτέ αλλά τουναντίον διατηρήθηκε ακέραιη 
και αναλλοίωτη, στην πορεία των αιώνων και μέσα από πολλές δοκιμασίες.

Δοκιμασίες, σαν κι αυτές που αντιμετώπισε ο ελληνικός λαός στην τέ
ταρτη δεκαετία του αιώνα μας χωρίς να λυγίσει. Πρώτα ήλθε η δικτατορία 
που στέρησε την πολιτική ζωή της χώρας από άξιες μονάδες της και διέκοψε 
κάθε ανανεωτική προσπάθεια στη διαδικασία της εκδημοκρατοποίησης και του 
εκσυγχρονισμού της πολιτικής ζωής. Και ύστερα, φάνηκαν στον ορίζοντα η 
απειλή του ιταλικού φασισμού και του γερμανικού εθνικοσοσιαλισμού, που, 
αφού σάρωσαν σαν λαίλαπα το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, επιχείρησαν 
να καθυποτάξουν χωρίς αντίδραση, και άρα να εξευτελίσουν και την αδύναμη 
Ελλάδα.

Όμως ο Ελληνικός λαός, αν και φτωχός και ταλαιπωρημένος, δεν δίστα
σε, με τα ελάχιστα μέσα που διέθετε, να σταθεί απέναντι στον εισβολέα ορθός 
σαν ένας άνθρωπος, χωρίς την παραμικρή επιφύλαξη, χωρίς ίχνος δέους. 
Όταν τα χαράματα της 28ης Οκτωβρίου 1940, ο Πρεσβευτής της Ιταλίας 
επέδινε προσωπικά στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τη διακοίνωση, με την 
οποία η ιταλική κυβέρνηση κατηγορούσε την Ελληνική, για το ότι επέτρεπε 
στον αγγλικό στόλο να χρησιμοποιεί τα χωρικά ύδατα, τα παράλια και τα 
λιμάνια της Ελλάδος και ζητούσε, (ως εγγύηση της ουδετερότητας της Ελλά
δας και της ασφάλειας της Ιταλίας) το δικαίωμα να καταλάβει ο Ιταλικός 
στρατός ορισμένα στρατηγικά σημεία του ελληνικού εδάφους, έλαβε τη μόνη 
δυνατή απάντηση. Ο Ελληνικός λαός, με το στόμα του τότε Πρωθυπουργού 
Ιωάννη Μεταξά, δήλωσε ότι θεωρούσε το περιεχόμενο της διακοίνωσης σαν 
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τελεσίγραφο και κήρυξη πολέμου και ότι, συνεπώς, θα αμύνετο με όλες τις 
δυνάμεις που διέθετε.

Μέχρι το πρωινό εκείνο η Ελλάς είχε προσπαθήσει να αποφύγει κάθε 
ενέργεια ή αντίδραση, ικανή να επισύρει ή να επισπεύσει τη στρατιωτική 
επέμβαση των δυνάμεων του Άξονα στη νότια Βαλκανική. Παράλληλα, 
όμως, είχε λάβει τη σταθερή απόφαση να μην υποκύψει σε εκβιαστικές πιέσεις 
και για το λόγο αυτό είχε αποδυθεί σε μια εναγώγια όσο και μάταιη προσπά
θεια να εξασφαλίσει ένα θετικό έρεισμα στις γειτονικές χώρες και να προμη
θευτεί το αναγκαίο για ένα αμυντικό αγώνα πολεμικό υλικό. ’ Ετσι, όταν στο 
φθινοπωρινό πρωινό αντήχησαν οι σειρήνες και ακούσθηκε το πρώτο πολεμικό 
ανακοινωθέν «Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του πατρίου εδάφους», λησμο
νήθηκαν με μιας οι πικρίες, οι ταλαιπωρίες, οι διαφορές, οι κομματικοί υπολο
γισμοί. Με μια εντυπωσιακή επίδειξη ομοψυχίας και ανδρειοσύνης, οι ’Ελλη
νες του 1940 απέδειξαν ότι πράγματι ήσαν άξιοι των προγόνων και της ελευ
θερίας που αυτοί τους είχαν εξασφαλίσει.

Η ιδιάζουσα μέσα από τους αιώνες ελληνική αίσθηση της ζωής, της τιμής 
και της θυσίας, εκδηλώθηκε στη στάση του ελληνικού λαού, την ημέρα εκείνη 
και προκάλεσε σχόλια θαυμασμού και υποσχέσεις συμπαράστασης ξένων Κυ
βερνήσεων, ιδιαίτερα της Βρεττανικής. «Οι απειλές και οι εκφοβιστικές προ
σπάθειες της Ιταλίας απεδείχθησαν ανίσχυρες μπροστά στο ήρεμο θάρρος 
σας» έγραφε ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρεταννίας στον Έλληνα ομόλο
γο του, στις 28 Οκτωβρίου: «Ο τρόπος με τον οποίον ο Ελληνικός λαός αντι
μετώπισε τους κινδύνους και τις προκλήσεις των τελευταίων μηνών, προκαλεί 
τον θαυμασμό του Βρεττανικού λαού για την Ελλάδα. Οι μεγάλες αρετές του 
ελληνικού λαού θα τον στηρίξουν και στην παρούσα δοκιμασία. Θα σας παρά
σχουμε κάθε δυνατή συνδρομή, θα πολεμήσουμε μαζί σας τον κοινό εχθρό και 
μαζί θα μοιραστούμε τη νίκη μας».

Ποιό, όμως, ήταν το αντίκρυσμα της υπόσχεσης αυτής; Όχι πολύ σπου
δαίο. Παρά τα ενθουσιώδη σχόλια του Churchill, οι απόψεις και οι εκτιμήσεις 
των ' Αγγλων στρατιωτικών για τις προοπτικές αποτελεσματικής αντιστά- 
σεως από μέρους της Ελλάδος ήταν απαισιόδοξες. Είχαν μάλιστα δώσει οδη
γίες στον Αγγλικό Τύπο να μην καλλιεργεί μεγάλες προσδοκίες για την άμυνα 
της Ελλάδας, προς αποφυγήν απογοητεύσεων σε περίπτωση κάμψεώς της, 
ενδεχόμενο που οι στρατιωτικοί της Αγγλίας θεωρούσαν βέβαιο. Ούτε και ο 
Μεταξάς, άλλωστε, ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξος για την έκβαση της αναμετρή- 
σεως, τις πρώτες ημέρες του πολέμου. Στις 29 Οκτωβρίου σημείωνε στο 
Ημερολόγιο του: «Με ανησυχεί η υπεραισιόδοξος Κοινή Γνώμη».

Οι Έλληνες στρατιώτες, όμως, οι μόνιμοι, οι κληρωτοί και οι έφεδροι 
δεν έκαναν υπολογισμούς, δεν κρατούσαν τεφτέρια. Δεν σκέφτηκαν, ούτε για 
μια στιγμή, ότι οι αριθμητικές και ποσοτικές αναλογίες ήσαν συντριπτικές σε 
βάρος του. Τις κινήσεις και τις πράξεις τους δεν καθώρισαν, τη στιγμή εκείνη, 
ούτε οι ψυχροί υπολογισμοί ούτε τα λόγια και οι υποσχέσεις των ξένων αλλά 
κατηύθυνε η ιδιάζουσα μέσα στους αιώνες, ελληνική αίσθηση της ζωής, της 
τιμής και της θυσίας. Τα πενιχρά μέσα που διε θετε τότε η Ελλάδα και ιδιαί
τερα τις κραυγαλέες ελλείψεις σε μηχανοκίνητα, συμπλήρωναν ο ενθουσιασμός 

και η καρτερία των στρατευμένων Ελλήνων, που έφταναν στο μέτωπο ύστερα 
από εξαντλητικές πορείες. Ποτέ πριν οι Έλληνες δεν πήγαν στον πόλεμο με 
τον ενθουσιασμό, που το έπραξε η γενιά του '40. Συσσωρευμένες προσβολές 
και προκλήσεις από τον εχθρό, που είχαν κορυφωθεί με τον τορπιλισμό του 
καταδρομικού «ΕΛΛΗ» στις 15 Αυγούστου στην Τήνο, συνέβαλαν ασφαλώς 
κι αυτές στο εκρηκτικό εκείνο πανηγύρι που έφερνε τη λύτρωση.

Ο αρθρογράφος Γεώργιος Βλάχος συμπυκνώνει τα αισθήματα των Ελλή
νων της εποχής, στο περίφημο άρθρο του «Το στιλέτο», που δημοσιεύτηκε 
στις 29 Οκτωβρίου 1940 στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

«Τον πόλεμον αυτόν δεν τον εζητήσαμεν, δεν τον προεκαλέσαμεν, 
δεν τον ηθέλαμεν. Μας επεβλείθη κατά τον χυδαιότερον, κατά τον σκαιό- 
τερο τρόπον. Άμα έμειναν οι προπηλακισμοί αναπάντητοι, άμα ηκού- 
σθησαν με σιωπηλήν απάθειαν αι προκλήσεις, άμα κατεβλήθη προσπά
θεια όπως αγνοήθει και αυτή η ταυτότης των γενναίων οι οποίοι έπνιξαν 
ηγκυροβολημένην την ΕΛΛΗΝ, εις το τέλος κατέφθασε χθές ο κ. Γκρά- 
τσι, εις το σπίτι του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, εις τας τρεις το 
πρω-’r, και του εζήτησε, προχείρως, την άδειαν να μας καταλάβει...

Αλλά διατί, πριν κινηθεί προς τον πρωθυπουργικόν οίκον ο φαιδρό
τατος αντιπρόσωπος των Ιταλών και κινηθεί εις την Ήπειρον ο στρα
τός των, δεν έρριπταν ένα πρόχειρον βλέμμα εις την Ελληνική Ιστορίαν; 
Πότε η Ελλάς παρεδόθη αμαχητί; Πότε ενικήθη πριν ποτίσει το χώμα 
της με την τελευταίαν ρανίδα του αίματος της; Εις ποιαν στιγμήν έκανε 
λογαριασμούς των δυνάμεων της προς τας δυνάμεις του αντιπάλου της, 
δια να μάθει έπειτα αν έχει την δυνατότητα να υπερασπίσει την τιμήν; 
Κράτος μικρό με ιστορίαν μέγιστη, μήτηρ θηλάσασα την υφήλιον, φάρος 
λαμπρότατου φωτός η Ελλάς καταυγάσασα τους αιώνας, έδωσεν εις 
όλην την ανθρωπότητα όχι μόνο την ζωή, το φως, τον πολιτισμό, τα 
γράμματα και τας τέχνας, αλλά και το παράδειγμα της αυτοθυσίας και 
του ηρωισμού...

...Δεν προκαλέσαμεν κανένα, δεν επατήσαμεν κανένα, δεν ηθελήσα- 
μεν ουδέ στόχος υπονοιών να υπάρξωμεν απέναντι ουδενός. Αλλ’ εκεί, 
εις την γωνίαν όπου ελπίζαμεν ότι δεν θα φθάσουν αι σφαίραι και τα 
θραύσματα των οβίδων, παρουσιάσθη εξαφνικά το στιλέτον. Θα το υπο- 
δεχθώμεν με το μέτωπον υψηλά, με το στήθος προτεταμένον, με τας 
χείρας ενόπλους, με κάτι ανώτερον από τον χάλυβα, τα αεροπλάνα και 
το πετρέλαιον: Με το θάρρος και με τα πτερά της ψυχής. Θα αποθάνω- 
μεν όλοι, χωρίς να πρέπει και χωρίς να το θέλωμεν. Και αν οι Ιταλοί 
κατορθώσουν να νικήσουν ένα λαόν ο οποίος έχει αποφασίσει να αποθά- 
νει, έ, τότε θα είναι η από αιώνων, πρώτη μεγάλη και παράδοξος νίκη 
των. Αλλ’ αυτό δεν θα συμβεί. Η Ελλάς θα νικήσει. Θα νικήσει η αυτο
θυσία, το θάρρος, η Ιδέα - και το στιλέτον θα ηττηθεί».

Και τα παιδιά της γενιάς του '40, με οδηγό το μυστικό χείμαρρο της 
Φυλής και με σίγουρο κριτήριο τον συνδυασμό των υπαγορεύσεων του αυθορ
μητισμού και της Ελληνικής λογικής, πολέμησαν στην Πίνδο και στα Βουνά 
της Βόρειας Ηπείρου και της Αλβανίας, και αποδείχθηκαν άξιοι συνεχιστές 
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των παραδόσεών μας. Θυμήθηκαν πολεμώντας παλιές ιστορίες τόλμης και θυ
σίας. Τη Σαλαμίνα, τις Θερμοπύλες, τον Παλαιολόγο, το Ζάλογγο, το Σούλι, 
την Αλαμάνα, το Χανί της Γραβιάς, το Μανιάκι, το Μεσολόγγι, το Αρκάδι, 
τους Μακεδονομάχους. Έστρεψαν αποφασιστικά την πλάτη στην αποκαλού- 
μενη λογική και τον ρεαλισμό. Και νίκησαν, έστω και αν στο τέλος οι ενωμέ
νες δυνάμεις δύο αυτοκρατοριών πάτησαν την ελληνική γη.

Δεν θα απαριθμήσω τα πολεμικά ανδραγαθήματα και τις νίκες του Ελλη
νικού στρατού, που έγιναν δεκτά με κατάπληξη και θαυμασμό από συμμάχους 
και εχθρούς. Θα αρκεστώ να διαβάσω ένα από τα πολλά σχόλια του ξένου 
Τύπου της εποχής. Ο αρθρογράφος της έγκριτης αμερικανικής εφημερίδας «Δε 
Κρίστιαν Σάϊενς Μόνιτορ» περιγράφει έτσι το μεγαλείο και τη σημασία της 
αντίστασης μας στις φάλαγγες του Μουσολίνι:

«Το θέαμα των ολίγων Ελλήνων στρατιωτών, που συγκρατούν και 
απωθούν τα στρατεύματα της μεγάλης φασιστικής Ιταλίας, έχει τόσο 
εξαιρετική σημασία, ώστε να δύναται να πει κανείς χωρίς δισταγμό, ότι 
ίσως εκεί επάνω, στα βουνά της Ηπείρου, κρίνεται η τύχη όλου του 
πολέμου. Ηθικώς, το ελληνικό παράδειγμα αρχίζει ήδη να ασκεί την 
επίδραση του και πολύ πέραν των ορίων της Ελλάδος. Έτσι, οι σρατη- 
γικές και ηθικές προϋποθέσεις του αγώνα στο σπουδαιότερο ίσως πολε
μικό μέτωπο, μεταβάλλονται αποφασιστικά, χάρις στη γενναιότητα, την 
αποφασιστικότητα και τον ηρωϊσμό ενός Έθνους, αγωνιζόμενου κατά 
της ωμής βίας και γράφοντας νέες ωραίες σελίδες στην ένδοξη ιστορία 
του».

Το ποσό ανταποκρίνονται στην αλήθεια οι εκτιμήσεις του αμερικανικού 
σχολιαστή, γίνεται περισσότερο κατανοητό αν ληφθεί υπόψη ότι αυτές διατυ
πώθηκαν σε μια εποχή που οι πολεμικές επιτυχίες του 'Αξονα δημιουργούσαν 
μια καταθλιπτική ατμόσφαιρα στην Ευρώπη, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας 
βρισκόταν ήδη κάτω από το ναζιστικό ζυγό. Όλοι πίστευαν ότι οι συνδυασμέ
νες δυνάμεις της Γερμανίας του Χίτλερ και της Φασιστικής Ιταλίας δεν θα 
μπορούσαν να συγκρατηθούν και ότι ήταν νομοτελειακά σίγουρο πως τελικά 
θα επικρατούσαν και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η απόφαση της Ελλάδας να πολεμήσει, και οι πρώτες νίκες του Ελληνι
κού στρατού, προκάλεσαν διαδοχικά: ξάφνιασμα, ενθουσιασμό, πίστη και απο
φασιστικότητα, για γενικότερη αντίσταση.

Στην Ιστορία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι Έλληνες χάρισαν την 
πρώτη νίκη εναντίον των δυνάμεων του Άξονα, και απέδειξαν ότι αυτές δεν 
ήταν ανίκητες.

Η διάψευση του μύθου του αήττητου Άξονα και η μεταβολή στις εκτιμή
σεις για την εξέλιξη του πολέμου, είχε σοβαρές επιπτώσεις και στο διπλωμα
τικό πεδίο. Κράτη που θεωρούνταν σχεδόν βέβαιο ότι θα μετείχαν στον πόλε
μο στο πλευρό της Γερμανίας, άρχισαν να διστάζουν ή να μεταβάλλουν στάση. 
Στην Αίγυπτο διαλύθηκαν τελείως οι ανησυχίες για Ιταλική εισβολή και ο 
Μουσολίνη, που είχε αρχίσει να προσλαμβάνει στη φαντασία του κόσμου χα
ρακτηριστικά μεγάλης προσωπικότητας, μετατράπηκε ξαφνικά σε κωμική φι

γούρα. Στην Ευρώπη, ο Χίτλερ δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει άλλες συμμαχίες, 
πέραν της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας, τις οποίες είχε ήδη κάτω από την 
επιρροή του. Η Τουρκία, που στην ουσία συνεργαζόταν με τις δυνάμεις του 
Άξονα και σε περίπτωση περαιτέρω επιτυχιών τους θα ελάμβανε ασφαλώς 
ουσιαστικώτερη θέση υπέρ τους, άρχισε να αναπροσανατολίζει τους στόχους 
της. Η Ισπανία αρνήθηκε, τον Δεκέμβριο του 1940, την ελεύθερη διέλευση 
των Γερμανικών στρατευμάτων από το έδαφος της, που επρόκειτο να καταλά
βουν το Γριβαλτάρ. Το γεγονός ότι η εμπλοκή της Ιταλίας στο ελληνικό μέ
τωπο παρατάθηκε και προκάλεσε και την αναγκαστική εκεί επέμβαση της 
Γερμανίας, τον Απρίλιο του 1941, είχε σαν άμεσο αποτέλεσμα τη δέσμευση 
εκεί μεγάλου αριθμού δυνάμεων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε 
άλλα μέτωπα. Έτσι δόθηκε η δυνατότητα στους Βρεταννούς να σταθεροποιή
σουν τη θέση τους στην Αφρική και την Εγγύς Ανατολή, με επιπτώσεις καθο
ριστικές για την συνολική εξέλιξη του πολέμου. Ήταν τότε που ο Πρωθυ
πουργός της Βρεταννίας έλεγε το περίφημο εκείνο « από δω και μπρος δεν θα 
αναφερόμαστε στο ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά ότι ήρωες 
πολεμούν όπως οι Έλληνες». (Δυστυχώς, λίγα χρόνια αργότερα, όταν οι Έλ
ληνες πολεμούσαν στην Κύπρο για τα υπέρτατα αγαθά: την ελευθερία, την 
ανεξαρτησία, την εθνική αξιοπρέπεια, δεν λογίζονται για τους Άγγλους σαν 
ήρωες, αλλά σαν εγκληματίες που έπρεπε να απαγχονισθούν).

Το σημαντικώτερο όμως αποτέλεσμα της σθεναρής στάσης της Ελλάδας 
ήταν η κατά έξη περίπου εβδομάδες καθυστέρηση της προσχεδιασμένης Γερ- 
μανικής επίθεσης κατά της Ρωσσίας. Οι συνέπειες της αναβολής αυτής υπήρ
ξαν βαρύτατες για τις Γερμανικές επιχειρήσεις, καθώς ο Ρωσσικός χειμώνας 
που επήλθε προτού προφθάσουν οι Γερμανοί να επιτύχουν σημαντικά αποτελέ
σματα, καθήλωσε τις Ιταλικές δυνάμεις στο Ανατολικό Μέτωπο. Από τότε, ο 
χρόνος εργάζονταν σε βάρος τους μέχρι την τελική τους συντριβή.

Αλλά αν η άρνηση του Ελληνικού λαού να ενδώσει στις Ιταλικές αξιώσεις 
και η απόφαση του να αντισταθεί με κάθε θυσία στον επιδρομέα, είχαν τελικά 
πρακτικά αποτελέματα, αυτό ήταν παρεπόμενο και δευτερεύον. Όταν οι 
’ Ελληνες φαντάροι ξεκινούσαν μέσα στο καταχείμωνο για τα σύνορα, στιβα- 
γμένοι στα τραίνα και τα φορτηγά αυτοκίνητα, χωρίς κατάλληλο ρουχισμό, με 
λειψό οπλισμό, νηστικοί πολλές φορές για μέρες, δεν ήξεραν από στρατηγικά 
και επιτελικά σχέδια. Διαισθάνονταν, όμως, ότι απειλείται, η ελευθερία, η 
τιμή της πατρίδας και ότι, συνεπώς, έπρεπε να αντιδράσουν, όπως θα αντι- 
δρούσαν οι Έλληνες κάθε εποχής. Και αυθόρμητα χωρίς στόμφο και έπαρση, 
με το χαμόγελο στα Χείλη, με δύναμη στη καρδιά, ανταποκρίθηκαν στο εθνικό 
πρόσταγμα και δημιούργησαν αυτό που δίκαια έμεινε στην Ιστορία σαν ’ Επος 
του 1940.

Κυρίες και Κύριοι,
Οι Εθνικές Εορτές και οι επέτειοι, αποτελούν ευκαιρίες αυτογνωσίας. 

Στρέφουμε προς τα πίσω και βλέπουμε το δρόμο που ήδη διατρέξαμε σαν 
Έθνος, παραδειγματιζόμαστε από τα επιτεύγματα και αποφεύγουμε την 
επανάληψη, σφαλμάτων του παρελθόντος. Συνειδητοποιούμε το που βρισκό- 
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μαστέ και προβληματιζόμαστε για το μέλλον, που το οραματιζόμαστε καλύ
τερο από το παρελθόν και το σήμερα.

Ο Ελληνισμός διανύει σήμερα μια από τις κρισιμότερες φάσεις της ιστο
ρίας του. Δίνει τη μάχη του σε πολλαπλά επίπεδα για την εθνική του επιβίω
ση. Οι Έλληνες δεν είναι έθνος σκιόφιλο, να ζεί στο χαμηλό υπόστρωμα μιας 
συμβατικής και κατά παραχώρηση διαβιώσεως. Δεν προσπαθούν να βολευτούν 
όπως - όπως με απαλλοτρίωση των αξιών τους, των στοιχείων που τους δί
νουν τη ζωή. Όσοι λαοί δεν αισθάνονται την ανάγκη για ελευθερία, γίνονται 
αντικείμενο εκμεταλλεύσεως και τελικά αφανίζονται.

Σε ώρες επετειακές, δεν ξεχνάμε — δεν πρέπει να ξεχνάμε — ότι δίπλα 
στις επιτυχίες είχαμε και συμφορές και ότι αυτές οι δεύτερες συνέβησαν, σχε
δόν αποκλειστικά, σε περιόδους διχόνοιας και αλληλοσπαραγμού. Δεν πρέπει 
επίσης να μας διαφεύγει ότι σημαντικότερες από τις πολεμικές επιτυχίες των 
Ελλήνων υπήρξαν οι ένδοξες περίοδοι πολιτιστικής και πνευματικής ακμής 
που άφησαν ανεξίτηλη σφραγίδα στη πορεία όχι μόνο του Έθνουςμας, αλλά 
της ανθρωπότητας ολόκληρης. Ο πόλεμος δεν αποτέλεσε ποτέ για τους Έλ
ληνες αυτοσκοπό. Ήταν μέσο για επιβίωση του Έθνους σε περιπτώσεις που 
τα ειρηνικά μέσα είχαν αποδειχθεί ατελέσφορα. Υπήρξε μέσο στο οποίο αναγ
κασθήκαμε να καταφύγουμε πολλές φορές στο διάστημα της τρισχιλιόχρονης 
ιστορίας μας και το οποίο θα ξαναχρησιμοποιήσουμε, αν χρειασθεί, ακολου
θώντας το παράδειγμα των ηρώων του 1940, αλλά και του 1955-59.

Η Κύπρος, τριάντα περίπου χρόνια μετά την ανεξαρτησία της και δέκα 
τέσσερα χρόνια από την Τουρκική εισβολή, εξακολουθεί να είναι διαιρεμένη σε 
δύο τμήματα, ένα από τα οποία είναι σκλαβωμένο και κινδυνεύει, για πρώτη 
φορά στην Ιστορία αυτού του Νησιού, να χάσει τον ελληνικό χαρακτήρα του. 
Για το λόγο αυτό οι Έλληνες της Κύπρου στρέφονται σήμερα και πάλι στις 
πηγές του Έθνους, ανακαλύπτουν τις αξίες που οι προγονοί μας έπλασαν για 
μας. Αντλούν από ’ κει την πίστη και το σθένος που χρειάζεται για να αντε- 
πεξέλθουν στις συνθήκες που περνάμε και να αντιμετωπίσουν κάθε είδους εμ
πόδιο, ακόμα και αν οι αντιμέτωπες δυνάμεις είναι ποσοτικά υπέρτερες.

Γνωρίζουν οι Έλληνες της Κύπρου — γνωρίζετε αδέλφια της Κύπρου 
—ότι δεν είσθε μόνοι. Ότι έχετε τη συμπαράσταση της Ελλάδας, που παρέ
χεται χωρίς υπολογισμούς, χωρίς υστεροβουλίες ή σκοπιμότητες, αλλά σαν 
άδολη, αυτόματη και ενστικτώδης εκδήλωση αδελφοσύνης βασισμένη σε δε
σμούς προαιώνιους, δεσμούς αίματος, που καμμιά πρόσκαιρη σκοπιμότης, 
καμμιά καιροσκόπος επιβουλή δεν θα μπορέσει ποτέ να καταλύσει.

Ο Ελληνισμός απέδειξε στις 28 Οκτωβρίου 1940, για μια ακόμα φορά, 
ότι ούτε ανάξιος, ούτε επιλήσμων των εθνικών επιταγών. Και είναι βέβαιο, 
ότι όταν οι συνθήκες το απαιτήσουν θα ξαφνιάσει πάλι φίλους και εχθρούς, και 
εμάς τους ίδιους, που πολλές φορές, βλέπουμε μόνο τα μειονεκτήματα και 
μεγαλοποιούμε τις αδυναμίες μας.
Οι Ελληνες δημιουργήσαμε και προβληθήκαμε σαν Έθνος με τα πολιτιστικά 
και πνευματικά επιτεύγματα των προγόνων μας μάλλον, παρά με τα πολεμικά 
ανδραγαθήματα τους. Δεν κάναμε ποτέπολέμους για ν’ αποκτήσουμε ότι ανή

κει σε άλλους. Εξαντλούμε όλα τα ειρηνικά μέσα και όλη την καλή θέληση 
προκειμένου να εξομαλύνουμε διαφορές με γειτονικές χώρες. Θέλουμε κι επι
διώκουμε καλές σχέσεις με όλα τα κράτη, εφόσον η διάθεση είναι αμοιβαία και 
υπάρχει και από την άλλη πλευρά ειλικρίνεια και καλή πίστη. Αλλά δεν είμα
στε διατεθειμένοι σε καμμιά περίπτωση, να συνθηκολογήσουμε θυσιάζοντας 
το δίκαιο, που είναι καταφανώς με το μέρος μας, για χάρη του άδικου, όταν 
αυτό μάλιστα, βαραίνει αποκλειστικά την άλλη πλευρά. Δεν μπορούμε να δε
χθούμε συμβιβασμούς, που θα έθεταν σε κίνδυνο την εθνική υπόσταση μας, το 
μέλλον της Ελλάδας και της Κύπρου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα 
οποία τόσο Ελληνικό αίμα έχει χυθεί και τόσοι αγώνες προγόνων μας έχουν 
γίνει. Είμαστε υπόλογοι σε κείνους που δημιούργησαν το Έπος του '40 και 
του 1955—59, σ’αυτούς που δόξασαν την πατρίδα και κρα ταίωσαν το 
Έθνος, να διατηρήσουμε στο ακέραιο ό,τι μας κληροδότησαν, και σε έδαφος 
και σε αξίες.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Συγκέντρωση τοϋ Ε.Π.Ο.Κ.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η «Εταιρεία Κυπριακών Σπονδών» καί ό «Ελληνικός Πνευματικός "Ομι
λος Κύπρου» μέσα στα πλαίσια τού 'εορτασμού τών 175 Χρόνων τού «Παγκυπρί- 
ου Γυμνάσιου» διοργανώνουν στή Σεβερειο Βιβλιοθήκη τιμητική συγκέντρωση 
γιά τόν αείμνηστον Κωνσταντίνο Σπυριδάκι στις 2 Δεκεμβρίου 1988, ήμερα Πα
ρασκευή καί ώρα 7 μ.μ. με κύριον ομιλητή τόν κ. Φρίξο Βράχα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΤΡΙΔΑΚΙΣ

Πανοσιολογιότατε, Κυρίες καί Κύριοι,
Η άναφορά σε πρόσωπα πού προσφέρανε στον τόπο σου, στήν περίπτω

ση μας στο πνευματικό - εκπαιδευτικό - έθνικό τομέα, δπως ό άείμνηστος 
Κωνσταντίνος Σπυριδάκις, δεν είναι άπλή οφειλή. Κατά βάθος είναι τύπος 
διδάγματος. Μετράς τό βίο καί τήν πολιτεία του προσώπου αύτοΰ στον ειδικό 
τομέα τής δραστηριότητάς του, ’ ντιμετωπίζεις τά προβλήματα γιά τά όποια 
πάσχισε, βλέπεις τον τρόπο καί τή γραμμή τής δράσης του είτε γιά νά παρα
δειγματιστείς είτε για να διαλέξεις όσα ταιριάζουν μέ τίς δικές σου ικανότη
τες και διαθέσεις. Ετσι εμβολιάζεις μέ νέες δυνάμεις τήν παρουσίασή σου 
στον τόπο σου.

Η αποψινή συγκέντρωση τής «'Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών» καί του 
« Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου», μέ τήν όποια θα τερματίσουν τά 
δυό αύτά σώματα τόν εορτασμό τών 175 χρόνων άπό τήν ίδρυση τού τιμημέ- 
νου αύτοΰ διδακτηρίου, πού φέρει τό συμβολικό τίτλο — κάποτε ήταν πρα
γματικός — «Παγκύπριο Γυμνάσιο», δίκαια άφιερώνεται στή μνήμη τού 
Κωνσταντίνου Σπυριδάκι. 'Ο Κωνσταντίνος Σπυριδάκις τό άνέβασε σέ υψηλό 
πνευματικό -εκπαιδευτικό ίδρυμα, άκολουθώντας τήν έλληνική γραμμή τών 
προκατόχων του, σέ δύσκολες μάλιστα καί καθ’ολα έπικίνδυνες περιόδους. Οί 
διαθέσεις του, ή μόρφωση του, ή έπιμονή του, μέ εύκαιρία τή χρονική διάρκεια 
και τήν έμπιστοσύνη τών διαφόρων ίθυνουσών αρχών, άνέδειξαν το «Παγκύ- 
πριο Γυμνάσιο».

Αλλά ό τιμώμενος συνέχισε τήν πνευματική - έκπαιδευτική του δραστη
ριότητα καί άπό άλλες θέσεις, κυρίως ώς πρόεδρος τής ' Ελληνικής Κοινοτικής 
Συνελεύσεως καί ώς'Υπουργός Παιδείας, δημιουργώντας παράδοση στις οι
κείες ύπηρεσίες μέ νομοθεσίες καί διατάξεις. Δέν είναι μικρή ή δημιουργική 
του ^προσφορά καί στόν δημόσιο αύτόν τομέα, παίρνοντας τό καθετί άπό τό 
μηδέν και προωθώντας το σέ ζηλευτό σημείο ύπάρξεως.

Ο κ. Φρίξος Βραχας τού έκπαιδευτικού κλάδου ύπηρέτης, γνώρισε ώς 
συνεργάτης στό Υπουργείο Παιδείας όλη τή σχετική πολιτεία τού άείμνη- 

στου Κωνσταντίνου Σπυριδάκι. Προτού τόν καλέσουμε στό βήμα γιά νά μάς 
διαφωτίσει μέ τόν ειλικρινή του λόγο τά τών δραστηριοτήτων τού τιμωμένου 
δασκάλου μας, ή τού δασκάλου τών περισσοτέρων μας, κλείνουμε μέ τήν έκ
φραση τού Κωνσταντίνου Σπυριδάκι «αίωνία ή μνήμη».

'Ελλάδα τ’ όνειρό του 
καί ή γραφή του

Εύχαριστώ. Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

'Ο έντιμος 'Υπουργός Παιδείας καθηγητής κ. Άνδρέας Φιλίππου διά 
τού κ. Σταύρου Φιλιππίδη χαιρετίζει τή συγκένρωσή μας. Μετά τήν ομιλία 
τού κ.Φρίξου Βράχα ή λογοτέχνιδα καί καθηγήτρια κ. Ρούλα Ίωαννίδη - 
Σταύρου θά μας διαβάσει ένα χαρακτηριστικό ποίημα τής Ειρήνης Τσουλλή, 
μαθήτριας τού τιμωμένου, πού τού τό άφιέρωσε εύγνωμοσύνης ένεκεν. Τό 
ποίημα δημοσιεύτηκε στήν «Πνευματική Κύπρο». Σ’ αύτό η προσωπικότητα 
τού τιμωμένου, ή άξια τοϋ δασκάλου, τά τότε έθνικά γεγονότα τής Κύπρου 
άναμιγνύονται μέ τέχνη καί αίσθημα. Τέλος οσοι θέλουν νά άποκτήσουν τιμη- 
τικώς τούς τόμους Σπυριδάκι νά δώσουν τό όνομά τους στό βάθος τής βιβλιο
θήκης καί νά ζητήσουν δποτε θέλουν τούς τόμους άπό τήν είσοδο τού Μουσεί
ου Λαϊκής Τέχνης».

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΔΡΕΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ
ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με ιδιαίτερο σεβασμό και μεγάλη εκτίμηση στο έργο του, καλούμαστε 
απόψε να τιμήσουμε το μεγάλο εκπαιδευτικό, το διαπρεπή επιστήμονα, τον 
πνευματικό πατέρα και δάσκαλο, τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Σπυριδάκι.

Τιμούμε απόψε το φλογερό εραστή της ελληνικής παιδείας. Τιμούμε ένα 
πρωταγωνιστή της πνευματικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της πατρίδας 
μας.

Το όνομα του Κωνσταντίνου Σπυριδάκι είναι ταυτισμένο με τα κυπριακά 
γράμματα και την κυπριακή Ιστορία. Στο πέρασμά του από το Παγκύπριο 
Γυμνάσιο ως Διευθυντής, από την Κοινοτική Συνέλευση ως Πρόεδρος, από το 
Υπουργείο Παιδείας ως πρώτος Υπουργός Παιδείας, από την Εταιρεία Κυ
πριακών Σπουδών, τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο και το Σύνδεσμο Ελλή
νων Φιλολόγων ως Ιδρυτής και πρόεδρος άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του 
και την υπογραφή του.

Εξασφαλίζοντας μια άρτια επιστημονική κατάρτιση ενδιέτριψε με πάθος 
στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και εμβάθυνε στα οικουμενικά του διδάγματα 
και τις πανανθρώπινες αξίες του. Στα δύσκολα χρόνια της αποικιοκρατίας ως 
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Διευθυντής του Παγκυπρίου Γυμνασίου αντιτάχθηκε στις προσπάθειες για 
υποδούλωση της ελληνικής παιδείας και την αλλοτρίωση της φυσιογνωμίας 
του ελληνισμού της Κύπρου.

Παράλληλα με τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα ανέπτυξε μια πλούσια 
επιστημονική δραστηριότητα που κάλυψε τους τομείς της ιστορίας, της εκ
παίδευσης και της φιλολογίας. Πνεύμα ανήσυχο και δημιουργικό μάς κληροδό
τησε ένα πλούσιο έργο μέσα από το οποίο πρόβαλε τον ελληνικό πολιτισμό 
της Κύπρου, προώθησε την κυπριακή εκπαίδευση — που την έβλεπε πάντοτε 
ως το ισχυρότερο όπλο αντίστασης στη φθοροποιό δύναμη του χρόνου — και 
φώτισε το δρόμο της επιστημονικής έρευνας και της μελέτης.

Για την πλούσια και αφειδώλευτη προσφορά του δίκαια τιμήθηκε από την 
Ακαδημία Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την Ελληνική Κυβέρνη
ση, τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και διάφορα ιδρύματα και σωματεία.

Με την αγωνιστική του πορεία και το δημιουργικό του έργο η ακτινοβο
λία του ξεπέρασε τα σύνορα της Κύπρου, κάλυψε την Ελλάδα και έφτασε στο 
διεθνή επιστημονικό χώρο. ' Ηταν ο Κωνσταντίνος Σπυριδάκις ο άνθρωπος 
που ανάλωσε τη ζωή του στο στίβο της γνώσης και της αρετής.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών 
και τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου, που μέσα στα πλαίσια των 
εορτασμών για τα 175 χρόνια ζωής του Παγκύπριου Γυμνασίου έχουν εντάξει 
και την αποψινή εκδήλωση προς τιμή του αείμνηστου Κωνσταντίνου Σπυριδά- 
κι, που τ όνομα του ταυτίστηκε με το Παγκύπριο Γυμνάσιο, το πιο ιστορικό 
πνευματικό φυτώριο της Κύπρου.

Ο Κωνσταντίνος Σπυριδάκις ζει στην ψυχή του κάθε κύπριου που αγωνιά 
και αγωνίζεται για την ελληνική παιδεία. Ζει στην ψυχή όλων όσων αγαπούν 
την Κύπρο μας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΣ
(Διάλεξη σε τιμητική εκδήλωση που οργάνωσαν 

Εταιρία Κυπριακών Σπουδών και Ε.Π.Ο.Κ.)

«...Και επειδή απέθανεν, επί πλέον έτι εγνώσθη η πρόνοια αυτού...» Η θουκυ- 
δίδεια αυτή ρήση (Θουκ. Β. 64) αφορά, βέβαια, σε μια εντυπωσιακής λιτότη
τας συνοπτική κρίση για το μεγάλο Περικλή της κλασικής Αθήνας. Ωστόσο, 
το ίδιο νομίζω πως θα μπορούσε να λεχθεί και προκειμένου για τον Κωνσταν
τίνο Σπυριδάκι, για «την πρόνοια αυτού» όχι «την εις τον πόλεμον» του Περι
κλή, αλλά την πρόνοια για την ελληνική προκοπή και πνευματική αξιοσύνη 
της ιδιαίτερης πατρίδας του. Γιατί, πράγματι, «όσον τε χρόνον» ο Σπυριδάκις 
«προέστη της παιδείας, «μετρίως εξηγείτο και ασφαλώς διεφύλαξεν αυτήν», 
καθότι, ως ηγέτης πνευματικός, δεν ήταν «ουδενός ήσσων γνώναι τε τα δέοντα 
και ερμηνεύσαι ταύτα». Σ ’ όλη τη διάρκεια της ενεργού ανάμειξης του στα 
κοινά στάθηκε προπαντός «φιλόπολις» (φιλόπατρις δηλαδή) και «σαφώς εδί- 
δαξε», κατά το Θουκυδίδη πάλι, προς όλες τις κατευθύνσεις. Κι ετούτο το 
δίδαγμα, ένα δίδαγμα μετουσιωμένο σε συγκεκριμένη και απτή κληρονομιά, 
αφότου εκείνος πέθανε, αλλά κι όσο περνά ο καιρός, όλο και περισσότερο φω
λιάζει μέσα στις συνειδήσεις όσων ξέρουν ν’ αφουγκράζονται το λόγο της 
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ιστορίας. Κι αυτό γιατί ο Κωνσταντίνος Σπυριδάκις υπήρξε, πρώτα και πάνω 
απ’ όλα, ένας συνειδητός εργάτης της Ιστορίας του κυπριακού ελληνισμού, 
που έγραφε και λόγω και έργω. Λόγω ως ένας χαλκέντερος ερευνητής και 
αδέκαστος συγγραφέας, και έργω με τους οραματισμούς και την καθημερινή 
του πράξη, που προήγε με σιγουριά τη φυσική πολιτισμική συνέχεια του τό
που.

Οι σκέψεις αυτές ούτε για προχειρότητα ούτε και για υπερβολή μπορούν 
να επικριθούν. Γιατί η αντιμετώπιση του θέματος «Σπυριδάκις» θα γελοποιού- 
σε όποιον θα τολμούσε να την αποπειραθεί με τρόπο αστόχαστο. Και γαιτί η 
υπερβολή αποβαίνει ψευτιά, που, τελικά, δεν αφήνει τίποτε πίσω της. Κι ο 
τόπος σήμερα, παραπάνω από κάθε άλλη φορά, έχει ανάγκη να βιώσει μέσα 
του, σωστά και στις πραγματικές του διαστάσεις, όλες τις άξιες μνήμες του κι 
όλες τις αξίες του, για να μπρέσει να κατανοήσει και να κρίνει το παρόν και να 
ορθοτομήσει το μέλλον. Η μαρτυρία που προσκομίζω σήμερα για τον Κων
σταντίνο Σπυριδάκι είναι περασμένη από την επίμονη βάσανο ενός μαθητή 
και, αργότερα, στενού συνεργάτη του, που δεν είχε, κατ’ ανάγκην, πάντα ευ- 
τιχισμένες στιγμές μαζί του.

Αν ήταν να καθορίζαμε τους χώρους στους οποίους εντοπίζονται οι εστίες 
εμπνοής και δημιουργικής εργασίας του Κωνσταντίνου Σπυριδάκι θα μπορού
σε να μνημονεύσουμε την ελληνική κι ανθρώπινη του κατάφαση, την αφοσίωση 
του και την πίστη του στην αλήθεια και τη δύναμη που εκπροσωπεί και υπη
ρετεί το Πνεύμα. Κι όλα αυτά με επίκεντρο, φυσικά, την Κύπρο, που ήταν και 
το πάθος που κυριαρχούσε μέσα του, και το νεοελληνικό γίγνεσθαι, που ήταν ο 
μεγάλος καημός του.

Η ελληνική κι ανθρώπινη κατάφαση του Κωνσταντίνου Σπυριδάκι δεν 
ήταν καθόλου τυχαία κατάσταση. ' Ηταν, αντίθετα, ένα επίπονο καταστάλα
γμα αναζητήσεων, εμπειριών και παιδείας, που κι αυτό δεν έπαυε ποτέ, ως 
την ύστατη ώρα του βίου του, να το θέτει υπό δοκιμασία και να το επεξεργά
ζεται. ΓΓ αυτό κι ήταν πάντα τόσο σίγουρος για ό,τι αποφάσιζε κι ενεργούσε, 
μέσα στα πλαίσια του ό,τι θεωρούσε ως ελληνικό κι ανθρώπινο χρέος του. 
Μπορεί τη σιγουριά του αυτή μερικοί να την έβλεπαν, καμιά φορά, ως εγωι
σμό και να παρασύρονταν σε σκέψεις που μείωναν την καθαρότητα των προθέ- 
σεών του και τη διαφάνεια των έργων του — χωρίς, βέβαια να συναισθάνονται 
την αντίφαση στην οποία έπεφταν έναντι των πραγμάτων, καθώς εκείνος κινού
σε την κοσμογονία της με ίσες για όλους γενικά ευκαιρίες παιδείας για προκο
πή. Για τον εαυτό του κρατούσε μόνο το μόχθο και, συχνά, τη δυσφορία των 
γύρω — ό,τι στοχαζόταν, διακήρυττε κι έκανε το ’δίνε για το σύνολο, για τον 
τόπο, για το έθνος.

Ο Σπυριδάκις ήταν ελληνικός, γιατί σπούδασε και πίστεψε πως η Ελλά
δα, που πρώτη ανακάλυψε το πνεύμα και την παιδεία, ήταν εκείνη που ανά- 
στησε τον άνθρωπο από αποψίαστο βιολογικό ον σε υπεύθυνη, σκεπτόμενη και 
ελεύθερη οντότητα. Και θεωρούσε την ελληνικότητα της Κύπρου ως ευλογία, 
γιατί ήξερε πως η τέτοια μοίρα της ήταν που την είχε αποσπάσει από τον 
ασιατισμό και την κατέστησε λίκνο αξιών και φωτισμού.

Αυτήν την ελληνική ιδιοτυπία της Κύπρου ο Σπυριδάκις, που ως ιστορι
κός πάσχισε να την κατοχυρώσει και στον επιστημονικό χώρο, αγωνίστηκε, με 
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το λόγο, τη γραφή και τη δράση του, να την προασπίσει και να την προαγάγει 
με όλες του τις δυνάμεις. Γι αυτό, άλλωστε, και στα χρόνια της αποικιοκρατί
ας ηγήθηκε του αγώνα κατά της τότε αφελληνιστικής εκπαιδευτικής πολιτι
κής, η οποία και, τελικά, εξευτελίστηκε και κατέρευσε.

Αλλά και μετά την αποτίναξη του αποικιακού ζυγού, παρόλο που με 
παρρησία αποδέχτηκε τη νέα κατάσταση, ουδ’ επι στιγμή έχασε από τα μάτια 
του το ελληνικό όραμα. Χαρακτηριστική υπήρξε η πρώτη δήλωσή του μετά 
την επιστρφή του από το Λονδίνο, όπου είχαν υπογραφεί οι γνωστές Συνθή
κες. Κι ακόμη, πιο χαρακτηριστική η δήλωση του με την οποία αναλάμβανε 
την προεδρία του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συνβουλίου της Μεταβατικής 
Περιόδου. Και στις δυο περιπτώσεις η έννοια της εθνικής ταυτότητας του 
κυπριακού ελληνισμού διακηρυττόταν ως καιριότερη μέριμνα της πνευματικής 
ηγεσίας του τόπου. Στη συνέχεια, μάλιστα, και μέσα στη φυσική σύγχυση που 
είχε προκληθεί από την απότομη προσγείωση στην πολιτική πραγματικότητα 
της αδήριτης ανάγκης, πέτυχε να προλάβει την αχρήστευση της ελληνικής ση
μαίας ως εθνικού σύμβολου και, ταυτόχρονα, ν’ αντιμετωπίσει, με τρόπο τε
λεσφόρο, κάθε απόπειρα στον τομέα της εκπαίδευσης, για οποιαδήποτε από
κλιση προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας ιδιαίτερης κυπριακής συνείδησης. 
Όσο και να του ενέπνεε εμπιστοσύνη, για την εξέλιξη των τυχών της Κύπρου, 

η τόσο γνώριμη και σ’ αυτήν αρχαία πρακτική της πόλης-κράτους, πάντα 
διακατεχόταν από την αγωνία ότι η μέθη της εύκολης προβολής μέσα στο 
περιορισμένο ανεξάρτητο κυπριακό κρατίδιο και διάφορες άλλες ευημεριακές 
κυρίως συγκυρίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ξεστρατίσματα. Γι αυτό και 
δεν έπαυε να προειδοποιεί, και κατ’ ιδίαν και δημόσια, ότι ο κίνδυνος απομά
κρυνσης από το ελληνικό όραμα ήταν ασύγκριτα μεγαλύτερος τώρα απ’ όσο 
οποτεδήποτε άλλοτε. Το θέμα για το Σπυριδάκι ήταν να μπορούσε η Κύπρος 
να κατοχυρώσει, από τη μια, τη νέα υπόστασή της έναντι, κατά κύριο 
λόγο, του τουρκικού επεκτατισμού, αλλά και να πετύχει, από την άλλλη, να 
περιφρουρήσει την ψυχή της. Γι αυτό κι όταν πρωτόπεσε το σύνθημα «η Κύ
προς για τους Κυπρίους» επιστράτευσε όλη του τη μαχητικότητα για να απο
δείξει το αβάσιμο και το επικίνδυνό του, καλώντας σε εθνική αυτογνωσία και 
υποδεικνύοντας ότι το ακριτικό αυτό νησί ήταν πάντα και για τον εαυτό του 
και για το έθνος και για τον άνθρωπο από την αυγή της ιστορίας του και σ’ 
όλους τους αιώνες του.

Την εθνική αλληλεγγύη και ενότητα γνοιαζόταν ως κόρη οφθαλμού. Γιατί 
ήξερε ότι η Κύπρος χωρίς τη φυσική εθνική της προϋπόθεση θα απέμενε χωρίς 
πεπρωμένο και γιατί έβλεπε πως το έθνος με μια Κύπρο που τυχόν θα ξεστρά
τιζε ή χανόταν θα ακρωτηριαζόταν και θα παρέμενε ανάπηρο. ΓΓ αυτό κι 
όταν άρχισαν να μαζεύονται τα πρώτα μαύρα σύννεφα στον κυπριακό ορίζον
τα, με τις συσσωρευμένες πολιτικές παρεξηγήσεις που έδειχναν να απεργά
ζονται τη διάσπαση, ο Σπυριδάκις επανειλλημένα ύψωσε τη φωνή του για να 
διακηρύξει ότι σε καμιά περίπτωση — και υπό οποιεσδήποτε εκατέρωθεν 
συνθήκες — δεν ήταν νοητό να χωρούν πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν ενδε

χομένως να οδηγήσουν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, σε διαχωρισμό των 
τυχών της Κύπρου απ’ εκείνες της μητροπολιτικής Ελλάδας.

Γι αυτό κι όταν εδώ άρχισε να καλλιεργείται, από παρασκήνια ύποπτα, η 
γωστή υποχθόνια καταλαλιά που υπονόμευε και διέσυρε το ελληνικό ως πνεύ
μα μικρότητας, αναξιότητας και αναξιοπιστίας, ο Σπυριδάκις έσπευσε από 
τους πρώτους να στηλιτεύσουν τη σχετική επιπολαιότητα, να καυτηριάσει τις 
αδυναμίες ή και τις ανευθυνότητες και των δυο πλευρών, σ’ όλα τα επίπεδά 
τους, και ν’ αξιώσει σεβασμό και συμμόρφωση προς την εθνική επιταγή. Την 
παρουσία της ελληνικής μεραρχίας, που μύριοι όσοι δαίμονες, μη εξαιρούμε
νων και πλείστων επιπόλαιων και ανυποψίαστων στελεχών της, πάσχισαν να 
την καταστήσουν εργαλείο φθοράς του εθνικού αισθήματος, την είχε δει ως μια 
λαμπρή ευκαιρία αναδιασταύρωσης των ελληνικών ρευμάτων στο νησί, όπως 
στα χρόνια τα ελληνιστικά με τα διάφορα στρατιωτικά «κοινά» και τις επι- 
σταθμίες, που είχαν ανανεώσει και αναζωπυρώσει τη φλόγα της κυπριακής 
ψυχής.

Την εθνική διάσπαση ο Σπυριδάκις την έβλεπε ως προθάλαμο της συμφο
ράς. Κι όταν, τελικά, ήρθε κι η διάσπαση κι η συμφορά, δε δίστασε, με μιαν 
επμνευσμένη προκήρυξη του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου, να επισημάνει 
το γεγονός και να υποδείξει τον τρόπο της σωτηρίας. Στη γνωστή, μάλιστα, 
Συνέλευση της 15ης Αυγούστου 1974, που είχε συνέλθει για ν’ ακούσει και να 
συμβουλεύσει επί του πρακτέου, την ώρα που η κόλαση των βομβαρδισμών 
έπνιγε την πρωτεύσουσα, ο Κωνσταντίνος Σπυριδάκις σηκώθηκε, μέσα σ’ 
ένα κυκεώνα αντεγκλήσεων και αλληλοαπειλών, για να εξηγήσει, με τη δύνα
μη της ψυχρής λογικής, ότι το γεγονός της κατοχής δε θα μπορούσε η διπλω
ματία, ούτε τότε ούτε κι αργότερα, να το ανατρέψει, κι ότι το μόνο που απέ
μενε, υπό τις τότε περιστάσεις, ήταν να αναλάμβανε τις ευθύνες της η Ελλάδα 
κι η Κύπρος την πρωτοβουλία της ανακήρυξης της Ένωσης, με ταυτόχρονο 
προσδιορισμό των κατεχομένων ως αλύτρωτων εθνικών εδαφών. Τυχόν δια
πραγματεύσεις, είπε, θα οδηγούσαν, αργά ή γρήγορα, σε επίσημη, και, μάλι
στα, με δική μας υπογραφή, εκχώρησή τους. Και δικαίωμα τέτοιας υπογραφής 
ούτε η Ιστορία ούτε και η Ηθική μάς το αναγνώριζαν.

Φυσικά, η επίμονη ελληνική πολιτική του Σπυριδάκι, που μέσα του ζούσε 
το όραμα του μεγάλου Ευαγόρα της Σαλαμίνας, συχνά του προκαλούσε πρά
γματα και ποικίλες τριβές, που όμως ουδέποτε τον μετακινούσαν από τις θέ
σεις του. Και όχι μόνο αυτό — δε χαριζόταν προς καμιά κατεύθυνση. Όταν 
πρωτόγινε διακριτικά, από ελλαδικής πλευράς, η γνωστή παραχώρηση που 
προήγε το σύνοικο στοιχείο από μειονότητα σε κοινότητα, έσπευσε να συναν
τήσει εντεταλμένο επίσημο για να τον αντιμετωπίσει, στην παρουσία και άλ
λων, με τον ακόλουθο κοφτό λόγο: Από σήμερα ξανοιγόμαστε σε νέα μεγάλη 
περιπέτεια. Την επιταγή σας αυτή η άλλη πλευρά θα την εξαργυρώσει έναντι 
βαρύτατου κόστους για τον τόπο.

Αλλ’ η ελληνικότητα του Σπυριδάκι, που ήταν και η βάση του ανθρωπι
σμού του (πίστη του ήταν πως όσο ελληνικότερος γίνεται κανείς τόσο περισσό
τερο καταξιώνεται ως άνθρωπος και ότι τίποτε το πιο «χαρίεν» δεν υπάρχει 
από του να είναι ο άνθρωπος ’Ανθρωπος) — η ελληνικότητα του Σπυριδάκι, 
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υπήρξε κι η κυρία πηγή εμπνοής του σ’ ό,τι τον απασχόλησε και σ’ ό,τι 
δημιούργησε ως δημόσιος άντρας, σ’ όλες τις επάλξεις δράσης του.

Τον είχα πρωτογνωρίσει ως μαθητής — τελειόφοιτος στο Παγκύπριο 
Γυμνάσιο, δυο χρόνια μετά την απομέρους του ανάληψη της γυμνασιαρχίας. Κι 
όμως ήδη το Παγκύπριο Γυμνάσιο, που μόλις τότε έβγαινε από τους κλυδωνι- 
σμούς της δεκαετίας του 1930, ήταν το κατ’ εξοχήν πρότυπο σχολείο της 
Κύπρου κι ένα από τα αντιπροσωπευτικότερα σε ποιότητα γυμνάσια του ελ
ληνισμού. Πλαισιωμένος από συνεργάτες της περιωπής του αλησμόνητου 
Κλείτου Σοφοκλέους και άλλων κατά πάντα άξιων εκπαιδευτικών, το είχε 
κόλας αναγάγει σε μοναδικό κανόνα αγωγής. Πάνω εδώ μετριούνταν και κα
θορίζονταν όλες οι αξίες του τόπου, αλλά και αναμετρούνταν όλες οι άξιες 
εκπαιδευτικές και πνευματικές πρωτοβουλίες και προσπάθειες. Ο ίδιος από 
την έδρα, με κύρια θέματα τον Όμηρο, τους τραγικούς και το Θουκυδίδη, 
χειραγωγούσε προς τη γνώση και προς την αλήθεια της ζωής, διευρύνοντας 
συνεχώς τους ορίζοντες και υπηρετώντας συστηματικά την έννοια του αυτοσε- 
βασμού και της υπευθυνότητας. Στο μάθημα της Ιστορίας της Κύπρου η διδα
σκαλία απέβαινε παιδαγωγικό λειτούργημα αυτογνωσίας και θεμέλιωνε του 
κόσμου τα οράματα. Αλλ’ η πνοή του Σπυριδάκι, ως γυμνασιάρχη, διαχεόταν 
σ’ όλα τα πάντα, σ’ όλο το εύρος των όσων ο μαθητής αντλούσε από το 
σχολείο του. Αυστηρός, κατά τα άλλα, και άτεγκτος δεν άφηνε τίποτε απαρα
τήρητο. Και τα πάντα, και για τον εαυτό του και για τους άλλους, τα μετου- 
σίωνε σε μόχθο σκληρό και σε χρέος που ουδέποτε έφτανε το πλήρωμα του. 
Το θέμα ήταν να μπορούσε η αγωγή που ποσφερόταν από το Παγκύπριο Γυ
μνάσιο να υπηρετούσε το ιδανικό του πειθαρχημένου και ελεύθερου συγχρόνως 
ανθρώπου, αλλά και του ανθρώπου με μόνιμη την έφεση της γνώσης και με 
ανεπτυγμένες όλες τις ιδιαίτερες, στον καθένα, νοητικές, ψυχικές και πρακτι
κές ικανότητες. Ο ακεραιωμένος και άξιος άνθρωπος, με φωλιασμένο μέσα 
του το πάθος για το κυπριακό και το ευρύτερο ελληνικό πεπρωμένο — να ποιό 
ήταν το παιδαγωγικό ιδεώδες του Κωνσταντίνου Σπυριδάκι στο Παγκύπριο 
Γυμνάσιο, που είχε μεταβάλει και στη σημαντικότερη πνευματική εστία ευρύ
τερης ακτινοβολίας.

Αυτήν την ίδια φιλοσοφία, όμως, που είχε ορθώσει αρχικά ως υπόδειγμα 
για την όλη παιδευτική προσπάθεια του τόπου, όταν ανέλαβε την ευρύτερη 
ευθύνη της παιδείας προσπάθησε να εμφυσήσει σ’ όλα και σ’ όλων των βαθμι
δών και των τύπων τα σχολεία. Και το πέτυχε. Μέσα σε 15 μήνες, από τη 
θέση του ως επικεφαλής του ελληνικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Μετα
βατικής Περιόδου, πέτυχε μια πραγματική κοσμογονία, εκπληρώνοντας στο 
ακέραιο την εντολή του Εθνάρχη για ενοποίηση, ελληνοποίηση, ανασύνταξη κι 
αναδιοργάνωση της όλης κυπριακής εκπαίδευσης, με πρώτη πράξη την ανά
πλαση του Διδασκαλικού Κολεγίου σε Παιδαγωγική Ακαδημία, που την κατέ
στησε το αντιπροσωπευτικό σύμβολο της μεγάλης αλλαγής. Στη συνέχεια, ως 
Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης διεύρυνε την εκπαιδευτική 

πολιτική του στα όρια της όλης παιδείας του τόπου, για να θεμελιώσει ένα 
πνευματικό και πολιτιστικό πρόγραμμα, που για πρώτη φορά γνώριζε η Κύ
προς στη νεώτερη ιστορία της. Κι ύστερα, ως υπουργός παιδείας, προάγοντας 
το πρόγραμμα αυτό με θεσμούς εντυπωσιακής σύλληψης και πρακτικής από
δοσης, ολοκλήρωσε και την όλη εκπαιδευτική πολιτική του, την οποία και 
φρόντισε να κατοχυρώσει, με τρόπο που θά’ λεγε κανείς ότι με τίποτε πια δε 
θα μπορούσε να υποστεί ποτέ και καμιά παλινδρόμηση.

Αλλά, για να θυμίσουμε μερικά πράγματα, η ενλόγω πολιτική
* οργάνωσε κατά τρόπο υποδειγματικό τη διοίκηση και την εποπτεία της εκ
παίδευσης και του διδακτικού έργου·

* πέτυχε την ενοποίηση όλων των σχολείων (δημόσιων και ιδιωτικών), 
και θέσπισε ίσες ευκαιρίες σπουδών για όλους, επέβαλε τη δωρεάν φοί
τηση και έδωσε ουσιαστικό περιεχόμενο στο θεσμό των υποτροφιών

* ανέπτυξε το θεσμό των νηπιαγωγείων, τα οποία και αγκάλιασε με ιδι
αίτερη φροντίδα'

* αναδιοργάνωσε τη στοιχειώδη εκπαίδευση, μέσα στα πλαίσια των νέων 
πραγματικοτήτων και, γονιμοποιώντας, με χαρακτηριστική τόλμη, τα 
υγιή στοιχεία των οποίων αυτή ήταν φορέας, τής άνοιξε το δρόμο προς 
νέες αναζητήσεις-

* ίδρυσε τα οκτατάξια, ένα θεσμό ιδιαίτερης, τότε, πρακτικής ωφελιμότη
τας, και δημιούργησε τα νυκτερινά επιμορφωτικά κέντρα, που είχαν 
αποβεί ο πόλος έλξης όλων των άξιων νέων της υπαίθρου·

* τον πρώτο γυμνασιακό κύκλο, που αναπτύχθηκε σε φυσική προέκταση 
του δημοτικού, προσγείωσε με τρόπο δραστικό και εμπλούτισε με το 
μάθημα των πρακτικών και με τη θεωρία και την πρακτική της καθοδή
γησης, αλλά και με περιορισμό του περιττού φόρτου ωρών και ύλης·

* διαφοροποίησε, με τρόπο ορθολογικό, το δεύτερο γυμνασιακό (λυκειακό) 
κύκλο, σε διάφορες κατευθύνσεις, οργάνωσε και επεξέτεινε την τεχνική 
και επαγγελματική εκπαίδευση, συνεργάστηκε στην ίδρυση και εδραίω- 
ση του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου και έδωσε προτεραιότητα 
σε ό,τι αφορούσε τις σχολικές βιβλιοθήκες ( τις γενικές και των τάξε
ων), τα κάθε λογής σχολικά εργαστήρια και μουσεία, ως και τα εποπτι
κά μέσα, για τα οποία και ίδρυσε ειδική υπηρεσία*

* μεθόδευσε τη γλωσσική διδασκαλία, εισήγαγε τη συστηματική διδασκα
λία της ιδιαίτερης πνευματικής παράδοσης και λογοτεχνίας και ενθάρρυ- 
νε την ολοκληρωμένη σπουδή κλασικών νεοελληνικών κειμένων

* αναμόρφωσε το σύστημα των σχολικών εξετάσεων και εισήγαγε το θε
σμό των ενιαίων τελικών εξετάσεων

* έδωσε ώθηση στην υπόθεση της προσαρμογής των διδακτικών μεθόδων 
στα σύγχρονα παιδαγωγικά δεδομένα, με βάση την αυτενέργεια και τις 
ειδικές ικανότητες του κάθε μαθητή, αναβάθμισε τα λεγόμενα τεχνικά 
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μαθήματα και το σχολικό αθλητισμό, προίκισε τα σχολεία με προγράμ
ματα και μέσα ελεύθερων δραστηριοτήτων, εισήγαγε την εκπαιδευτική 
ραδιοφωνία και τηλεόραση·

* ίδρυσε τα ινστιτούτα ξένων γλωσσών
* ουσιαστικοποίησε αλλά και ανακούφισε το έργο των εκπαιδευτκών των 

οποίων και αναβάθμισε, στο μέτρο του δυνατού, το οικονομικό τους 
επίπεδο·

* κατέστησε πραγματκότητα την ενδοϋπηρετική μετεκπαίδευση (στο 
εσωτερικό και το εξωτερικό) και τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές με την 
Ελλάδα, προσέδωσε ουσιαστικό περιεχόμενο στα παιδαγωγικά συνέδρια 
και έθεσε τα θεμέλια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου·

* κατέστησε τις σχολικές εφορείες και τους συλλόγους γονέων ουσιαστικά 
όργανα λειτουργικής αποκένρωσης·

* εισήγαγε το θεσμό του εκπαιδευτικού ψυχολόγου και του ιατρικού παι- 
δοψυχολόγου, αναδιοργανώνοντας συγχρόνως τις σχολικές υπηρεσίες·

* τεκμηρίωσε την ανάγκη ίδρυσης πανεπιστημίου·
Αλλ’ αλήθεια, τί να πρωτοθυμηθεί κανείς; Το γεγονός είναι ότι ο Κων

σταντίνος Σπυριδάκις, ένας πραγματικός οραματιστής και ανακαινιστής, είχε 
πετύχει στο χώρο της εκπαίδευσης τόσο προωθημένες θέσεις που συχνά φάν
ταζαν πρωτόγνωρες και για ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο. Συνδυάζοντας το 
παραδοσιακό πνεύμα με τα αποφασιστικότερα προοδευτικά τολμήματα, μπό
ρεσε να δώσει ένα μοναδικό προβάδισμα, ευρωπαϊκού επιπέδου, στην κυπριακή 
εκπαίδευση, χωρίς ουδ’ επί στιγμή να επιτρέπει την εντύπωση της οποιασδή- 
ποτε αιρετικής απόκλισης από την επιβαλλόμενη ενιαία γραμμή και πορεία 
των νεοελληνικών εκπαιδευτικών πραγμάτων.

Η πίστη, τώρα, του Σπυριδάκι στην αλήθεια και τη δύναμη που εκπρο
σωπεί το πνεύμα, δεν εκφράστηκε μόνο μεσ’ από σχήματα υπηρεσιακά. 'Αλ
λωστε, εκείνο που πρωτοθεμέλιωσε την προσφορά του ήταν οι προσωπικές 
του πρωτοβουλίες, χάρη στις οποίες και οφείλουν τη δημιουργική παρουσία 
τους η Εταιρία Κυπρίων Σπουδαστών, που επρόκειτο να θεμελιώσει την κυ- 
πριολογία ως έναν ευρύτατο χώρο σπουδής και έρευνας, με προεκτάσεις το 
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, που θα αντικατοπτρίζει πάντα την πνοή και το μό
χθο του μεγάλου μας Διαμαντή, και το θεσμό του Διεθνούς Κυπριολογικού 
Συνεδρίου, η γέννηση και εξέλιξη του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύ
πρου, με το γνωστό ουσιαστικό εκδοτικό και ευρύτερο νεοελληνικό πολιτιστι
κό έργο, η ύπαρξη του φιλολογικού συλλόγου «Ο Στασίνος», για την καλλιέρ
γεια της έρευνας στον τομέα της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και των αν
θρωπιστικών γραμμάτων, οι μετακλήσεις πλείστων επιστημόνων και διανοου
μένων από της Ελλάδα και το εξωτερικό για διαλέξεις και συνέδρια, η ανίδρυ- 
ση σημαντικών κυπριακών και εθνικών μνημείων κλπ.

Αλλά για να θυμηθούμε κι αυτό που πριν χαρακτηρίσαμε ως έργο ευρύτε
ρης εθνικής πολιτικής, υπό την έννοια της πνευματικής και πολιτιστικής ανα
μορφωτικής προσπάθειας του Σπυριδάκι, ως προέδρου της Κοινοτικής Συνέ
λευσης και ως υπουργού Παιδείας, αναφέρουμε ότι σ’ αυτήν οφείλονται:

* η ενθάρρυνση οργάνωσης των μελών διάφορων εκπαιδευτικών, επιστημο
νικών και καλλιτεχνικών κλάδων

* η ίδρυση της βιβλιοθήκης του Υπουργείου Παιδείας, των κοινοτικών βι
βλιοθηκών και της μονάδας Της κινητής βιβλιοθήκης·

* η ίδρυση του Μουσείου Κυπριακών Αγώνων
* η θέσπιση λογοτεχνικών και επιστημονικών βραβείων, η χρηματοδότηση 

ή και πρωτοβουλία για διάφορες εκδόσεις, η ενίσχυση της κυκλοφορίας 
νεοεκδιδόμενων βιβλίων, η υποβοήθηση διάθεσης ζωγραφικών πινάκων 
και άλλων καλλιτεχνικών έργων, η προαγωγή της ευρείας αντιπροσώπευ
σης της κυπριακής τέχνης (παιδικής, λαϊκής και επώνυμης) στο εξωτερι

κό·
* η ίδρυση του με διεθνές κύρος σήμερα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 

και, στη συνέχεια, του Κέντρου Κοινωνιολογικών Μελετών
* η ίδρυση του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου κι η προπαρασκευαστική 

εργασία για ίδρυση κρατικής ορχήστρας, με την προοπτική και μιας μελ
λοντικής λυρικής σκηνής·

* η ίδρυση εθνικού διαφωτιστικού γραφείου με πλήθος εκδόσεων και πολύ

πλευρη δράση·
* τα περιοδικά «Κυπριακή Εκπαίδευση» και «Cyprus Today»·

Αλλ’ ο Κωνσταντίνος Σπυριδάκις επρόκειτο να πλαισιώσει το όλο πολι
τιστικό πρόγραμμα και έργο του, με το οποίο διαμόρφωνε την Κύπρο σ’ ένα 
ζωντανό κύτταρο του νεοελληνικού γίγνεσθαι (λίγο πριν από την εισβολή, ο 
Πνευματικός Όμιλος είχε θέσει και τις βάσεις μιας σειράς εκδόσεων που θ’ 
αντίκρυζαν τα μεγάλα νεοελληνικά θέματα από τη σκοπιά της Κύπρου), και 
με τη δύναμη και ποιότητα της συγγραφής του, τόσο ως παιδαγωγός και στο
χαστής όσο και, προπαντός, ως ιστορικός. Η πολύτομη έκδοση «Μελέται, Δι
αλέξεις, Λόγοι, Άρθρα», ο «Ευαγόρας Α' βασιλεύς της Σαλαμίνας», οι «Κύ
πριοι βασιλείς», η «Σύντομος Ιστορία της Κύπρου» η ατυχώς ημιτελής εργα
σία του για μιαν ευρύτερη ιστορική θεώρηση της πορείας της νήσου, υπό την 
αιγίδα της Ακαδημίας Αθηνών, και πλείστα άλλα συνιστούν μια μοναδική για 
τον τόπο πνευματική, ιστορική και γενικότερα επιστημονική μαρτυρία για τον 

τόπο.
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Τέτοιο, λοιπόν, το έργο του Σπυριδάκι. Ένα έργο που ανελίχθηκε στα 
πλαίσια μιας ολόκληρης 50ετίας, με επίκεντρο το ελληνικό και ανθρώπινο 
όραμα της Κύπρου και την πεποίθηση ότι η Κύπρος αξίζει περισσότερο γι 
αυτό που μπορεί και οφείλει να γίνει πέρ’ απ’ ό,τι άξιο ήταν και είναι, και 
γι’ αυτό που, παράλληλα, έχει υποχρέωση να εξελιχθεί ως πρωτοποριακό λίν- 
κο μιας κατά το δυνατό αναβαθμισμένης, νεοελληνικής αξιοσύνης και ουσια
στικός παράγοντας της ενότητας και της προκοπής του σύγχρονου ελληνισμού. 
Άλλωστε, σ’όλη αυτήν την οραματική προσπάθεια, ο Σπυριδάκις είχε εντά
ξει και την όλη πολιτική του, παλιά και ως μέλος του Συμβουλίου και του 
Γραφείου Εθναρχίας, υπηρετώντας «με στοχασμό και όνειρο», αλλά και με 
την εμπνοή και τις πρωτοβουλίες του την εθνική και την ενωτική ιδέα.

Ο Κωνσταντίνος Σπυριδάκις ως άτομο και ως δημόσιος άντρας δεν υπήρ
ξε συνηθισμένη περίπτωση. Μπήκε στη ζωή της Κύπρου με μιαν αποφασιστι
κότητα ασυνήθιστη και, ξεπερνώντας την ιδιότητα του δασκάλου και του επι
στήμονα, έγινε, λίγο λίγο, ένας από τους ουσιαστικότερους παράγοντες του 
βίου και της μοίρας των Κυπρίων. Ως χαρακτήρας δεν ήταν εύκολος, παρόλο 
που συχνά πίσω από το αυστηρό προσωπείο και την άτεγκτη συμπερισφορά 
πρόβαλλε διαφανής η πολύ πολύ ανθρώπινη πλευρά του. Η αυστηρότητα ή και 
σκληρότητα του ήταν περισσότερο μέσα στη μεθολογία του παρά μέσα στην 
ψυχή και τις προθέσεις του. Καμιά φορά εκεί που δυσκολευόταν κανείς να τον 
πλησιάσει ανακάλυπτε μιαν ανταπόκριση που ουδέποτε μπορούσε να φαντα
στεί. Συνδύαζε την απόσταση με την προσήνεια, το ό,τι του αποδιδόταν ως 
αυταρχισμός με την εγκαρδιότητα και το διάλογο, τη συγκεντρωτική νοοτρο
πία με την πιο φιλελεύθερη αποκεντρωτική αντίληψη, το συντηρητισμό με τις 
πιο σύγχρονες ιδέες, τη σωφροσύνη της αυτοσυγκράτησης με τα τολμηρότερα 
πετάγματα, το όνειρο και το λόγο με την πράξη, το προσωπικό του παράδει
γμα εργατικότητας με το μόχθο των άλλων. Τους συνεργάτες του, που επέλε
γε με βάση τις προσωπικές εκτιμήσεις του και μόνο, τις οποίες ωστόσο δεν 
παρέλειπε να θέτει συνεχώς υπό βάσανο, έκανε ό,τι μπορούσε να τους αποσπά 
και να τους τοποθετεί εκεί που ήθελε για να τους αφήνει, στη συνέχεια, να 
αγωνιστούν μόνοι — και να τους παρακολουθεί με αφανή ενθάρρυνση αλλά 
και, προπαντός, με τον αδυσώπητο έλεγχο του. Ουδέποτε επενέβαινε στις 
αρμοδιότητες τους υπό την έννοια της υποκατάστασης τους σε οτιδήποτε — 
και ποτέ του δεν επιχείρησε, με οποιοδήποτε τρόπο, χαριστική ενέργεια για 
κανένα. Γι’ αυτό, άλλωστε, και συχνά προκαλούσε αντιδράσεις, από της πλευράς 
των όσων τυχόν ανέμεναν κάποια παραχώρηση ή ρύθμιση και, ξαφνικά, βρί
σκονταν μπρος, σε ανυποχώρητη άρνηση. Βέβαια, η όλη πολιτεία του, σε συν
δυασμό με όσα αναφέρθηκαν πριν για τις πεποιθήσεις, τις μεθόδους, τους τρό
πους και το χαρακτήρα του, δεν του εξασφάλιζαν μόνο εκτιμητές και τους 
φίλους. Πολλοί τον παρεξηγούσαν, άλλοι τον αντιπολιτεύονταν και μερικοί 
τον υπονόμευαν. Είχε, όμως, τη δύναμη να μην επηρεάζεται ούτε και από 
τυχόν εμφανείς εχθρότητες και συνέχιζε με πείσμα το έργο του, αγνοώντας τα 
όσα του καταμαρτυρούσαν. Άλλωστε, ήξερε καλά πως ένα σημαντικό μέρος 
των αντιδράσεων οφειλόταν στην κρυστάλλινη ελληνικότητα της πολιτικής 
του, την οποία, όμως, δεν ήταν διατεθειμένος να περιστείλει ούτε κατά το 
ελάχιστο, και πολύ περισσότερο να θυσιάσει, έναντι οποασδήποτε σκοπιμότη

τας ή συμφέροντος. Όχι λίγοι, δυσαρεστημένοι, για πρόδηλους λόγους, από 
την πολιτική αυτήν, η οποία ανέστελλε ποικίλα σχέδια, που τόλμησαν να εμ
φανιστούν ανοιχτά, πολύ αργότερα, προπαντός μετά την εισβολή, φρόντιζαν 
να μετατοπίζουν τεχνηέντως το πραγματικό λόγο της δυσφορίας και της δυ
σαρέσκειας τους στο χαρακτήρα του. Αλλ’ ο Σπυριδάκις είχε θάρρος γνώμης 
και παρρησίας και αντιμετώπιζε τα πάντα δημόσια. Ουδέποτε χρησιμοποίησε 
παρασκήνιο κι αυτό που πίστευε το διακήρυττε, χωρίς φόβο και προκατάληψη, 
προς όλες τις κατευθύνσεις. ' Ηταν άνθρωπος του χρέους κι αν, σε μερικές 
περιπτώσεις, απέφυγε θεαματικές πολιτικές πράξεις, που δυνατό να πρόβαλ- 
λαν την περίπτωση του, ήταν γιατί, πάνω απ’ όλα, τοποθετούσε την ανάγκη 
της ολοκλήρωσης και στερέωσης του έργου του, στο οποίο πίστευε με πάθος. 
Είχε ασυνήθιστη αυτοπεποίθηση, αλλά, παρά ταύτα, ουδέποτε κρημνοβάτησε. 
Κάθε βήμα του ήταν σχολαστικά μελετημένο και ζυγιασμένο, και τίποτε δεν 
εμπνεόταν ή έκανε στην τύχη. Όσο παρορμητικός κι αν εμφανιζόταν, καμιά 
φορά, σε τυχόν δύσκολες στιγμές σχέσεων, τόσο τον διείπε ο λόγος και η 
βάσανος στο χώρο των απόψεων του, των προγραμματισμών και των πρωτο
βουλιών του. ' Ηταν άνθρωπος των ιδεών και όχι των ιδεολογιών, γι αυτό κι 
ένα κύριο χαρακτηριστικό του ήταν η επιλεκτικότητα. Και δημιουργούσε όχι 
μόνο για το παρόν αλλά και για τη διάρκεια. Γι αυτό ουδέποτε επιδίωξε τον 
εντυπωσιασμό, ούτε και με το λόγο του, που ήταν πάντα λιτός και δίχως 
καμιά εκζήτηση. Ουδέποτε μίλησε για να μιλήσει απλά, αλλ’ αντίθετα φρόν
τιζε η κάθε ομιλία του ν’ αφήνει κι ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Ήταν οικοδό
μος ο Σπυριδάκις, ένας μεγάλος οικοδόμος, που δεν ασχολήθηκε με αναπα
λαιώσεις, μα που θέλησε και μπόρεσε να ανεγείρει νέες γέφυρες προς το μέλ
λον, δένοντας το παρελθόν με το παρόν και το αύριο, την ιστορία με την πρά
ξη, την Κύπρο με το νεοελληνισμό και τον κόσμο.

Το έργο του Κωνσταντίνου Σπυριδάκι θα μείνει και το παράδειγμά του 
θα είναι πάντα ακένωτη πηγή έμπνευσης. Γιατί υπήρξε, πράγματι, ένας αλη
θινός δημιουργός κι αναμορφωτής, που όσο και να μη συγκινούσε, γιατί πλή
γιαζε, ήξερε ν’ ανοίγει δρόμους από τους οποίους δεν υπήρχε —δεν πρέπει να 
υπάρχει — επιστροφή. Όπως δεν είναι νοητό να υπάρξει παλινδρόμηση και 
από ό,τι μπορεί να διατηρήσει καθαρή την εθνική κι ανθρώπινη ταυτότητα του 
λαού μας, που με τόσο ζήλο και τέτοια αποτελεσματικότητα εκείνος υπηρέ
τησε. Η μνήμη του Κωνσταντίνου Σπυριδάκι θα συνιστά στο διηνεκές για τον 
κυπριακό ελληνισμό μια πραγματική πρόκληση σε ελληνική αυτογνωσία, σε 
ανθρώπινη αρετή, σε προκοπή έργων, σε ελευθερία - στο χρέος. Κι η θέση του 
στην ιστορία θα παραμείνει σταθερή, γιατί, πράγματι «επειδή απέθανε, επί 
πλέον έτι εγνώσθη η πρόνοια αυτού» και όλο και περισσότερο αποκρυσταλλώ- 
νοται ο κανόνας της αλήθειας που μας κατέλιπε.

ΦΡΙΞΟΣ ΒΡΑΧΑΣ

55

54

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου το βράδυ έγινε στη Σεβέρειο Βιβλιοθήκη 
τιμητική εκδήλωση στην μνήμη Κωνσταντίνου Σπυριδάκι. Την εκδήλωση οργά
νωσαν μέσα στα πλαίσια των εορτασμών για τα 175 χρόνια του Παγκύπριου 
Γυμνασίου, η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών και ο Ελληνικός Πνευματικός 
Όμιλος Κύπρου, των οποίων ο τιμώμενος υπήρξε ιδρυτής και επί πολλά χρό
νια πρόεδρος. Η εκδήλωση, στην οποία παρέστησαν εκπρόσωπος του Αρχιε
πισκόπου Κύπρου, της Ελληνικής Πρεσβείας, του Υπουργού Παιδείας και πλή
θος μαθητών, συναδέλφων, συνεργατών και εκτιμητών του έργου του αείμνη
στου Σπυριδάκι, περιλάμβανε εισαγωγική ομιλία από τον πρόεδρο των δυο 
σωματείων Κύπρο Χρυσάνθη, χαιρετισμό του Υπουργού Παιδείας που διάβα
σε ο γενικός επιθεωρητής Ανδρ. Φιλιππίδης, ομιλία από τον πρώην Διευθυντή 
Εκπαιδεύσεως Φρίξο Βράχα και απαγγελία ποιήματος της Ειρήνης Τσουλή 
αφιερωμένο στον Κ. Σπυριδάκι δάσκαλο, από τη Ρούλα Ιωαννίδου-Σταύρου.

Στο χαιρετισμό του ο Υπουργός Παιδείας εξήρε την προσωπικότητα του 
Σπυριδάκι και τόνισε τη συμβολή του στην Κυπριακή εκπαίδευση.

Ο ομιλητής κ. Βράχας, συνεργάτης άλλοτε του Σπυριδάκι, παρουσίασε με 
πειστικό και γλαφυρό λόγο την όλη δράση του τιμωμένου σε ποικίλους τομείς 
με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση. Σκιαγράφησε τον Σπυριδάκι σαν ένα 
ολοκληρωμένο επιστήμονα που δεν άργησε με το έργο και την όλη δράση του 
να κάμει έντονα αισθητή την παρουσία του.

Σαν Γυμνασιάρχης του Παγκυπρίου Γυμνασίου σύνδεσε το όνομά του 
αναπόσπαστα με αυτό το ίδρυμα γιατί το οδήγησε σε μεγάλη πρόοδο, έτσι 
που να αποκτήσει φήμη αγαθή στον ευρύτερο Ελληνικό χώρο. ’Εκαμε πολλές 
καινοτομίες στο σχολείο, το κράτησε με καλή οργάνωση και πειθαρχία και 
προσεκτική επιλογή των συνεργατών του, σε υψηλό επίπεδο, το μετάτρεψε σε 
κέντρο πνευματικής δράσης, πολιτιστικών εκδηλώσεων και σε εθνική αγωνι
στική έπαλξη. Το έργο της ζωής του Σπυριδάκι είναι το Παγκύπριο Γυμνά
σιο, ένα έργο αξιόλογο, έργο διάρκειας και με πολλές προεκτάσεις.

Παρόλο που μπορεί να μην είχε πάντοτε αγαθές σχέσεις με όλους τους 
συνεργάτες του — και ποιός έχει; — εν τούτοις σήμερα όλοι τον θυμούνται με 
εκτίμηση για τη σκληρή του δουλειά, την εντιμότητα και την ορθή του κρίση.

Ο ομιλητής τόνισε ιδιαίτερα την Ελληνικότητα του Σπυριδάκι, την πίστη 
του στην Ελλάδα, τους αγώνες του για την απόδειξη και τη διατήρηση της 
Ελληνικότητας αυτού του τόπου, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσε να επιβιώσει 
και ν’ απελευθερωθεί. Επαίνεσε τους αγώνες του εναντίον των Άγγλων που 
προσπαθούσαν να αλώσουν την Ελληνική παιδεία του τόπου μας. Ανάφερε ότι 
είδε με επιφύλαξη τις συνθήκες Ζυρίχης-Λονδίνου και διέγνωσε ότι τώρα θα 
χρειαζόταν περισσότερος αγώνας.

Ο κ. Βράχας αναφέρθηκε επίσης στην εκπαιδευτική δράση του Σπυριδάκι 
μετά την ανεξαρτησία, οπότε είχε τη γενικότερη ευθύνη της Ελληνικής παι
δείας της Κύπρου σαν πρόεδρος πρώτα του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, μετά 
σαν πρόεδρος της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και τέλος σαν Υπουργός 

Παιδείας. Ανάλυσε σκέψεις και συγκεκριμένα μέτρα που πήρε ο Σπυριδάκις 
τονίζοντας την προβλεπτικότητα και την προοδευτικότητά του, κάτι που, όσοι 
γνωρίζουν μόνο τον αυστηρό Σπυριδάκι, δεν το φαντάζονται.

Μια άλλη πλευρά του Σπυριδάκι που παρουσίασε ο ομιλιτής είναι το 
συγγραφικό του έργο. Εξέδωσε τη μικρή ιστορία της Κύπρου για ν’ απευθυν
θεί σε Κυπρίους του εξωτερικού και άλλους που ερχόντουσαν στην Κύπρο. Το 
συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει τη διδακτορική του διατριβή, πολλές άλλες 
επιστημονικές μελέτες δημοσιευμένες αυτοτελώς ή σε περιοδικά, πολλές εκ
παιδευτικές μελέτες, άρθρα, ομιλίες. Οι τόμοι με όλο αυτό το πλούσιο υλικό 
θα δοθούν σε όλους όσοι παρακολούθησαν την εκδήλωση.

Την ομιλία παρακολούθησαν όλοι οι παρόντες με πολλή προσοχή. Η εκδή
λωση έκλεισε με την αναφορά από τον Κύπρο Χρυσάνθη δυο χαρακτηριστικών 
περιστατικών από τη συνεργασία του με τον Κ. Σπυριδάκι.

Θα πρέπει να εξάρουμε την πρωτοβουλία της Εταιρείας Κυπριακών 
Σπουδών και του Πνευματικού Ομίλου να οργανώσουν αυτή την εκδήλωση, 
γαιτί ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει, ίσως και από άλλους. Δεν μπορεί να μη 
μνημονεύεται ιδιαίτερα ο Σπυριδάκις, όταν γίνεται λόγος για το Παγκύπριο 
Γυμνάσιο. Τα δύο σωματεία τίμησαν και άλλοτε τον Σπυριδάκι τόσο με φιλο
λογικό μνημόσυνο όσο και με ανέγερση προτομής του στα προπύλαια του 
Παγκυπρίου Γυμνασίου.

Τιμούν τα δυο σωματεία με αυτή και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις και 
καλύπτουν και άλλους που είχαν καθήκον να τιμούσαν τον Σπυριδάκι όπως 
τουλάχιστο η Σχολική Εφορεία Λευκωσίας και το Υπουργείο Παιδείας. Ο 
Σπυριδάκις πρόσφερε στην Κυπριακή εκπαίδευση ίσως όσο κανένας άλλος και 
στην Κύπρο γενικότερα πολλά, εργάστηκε χρόνια πολλά με τη Σχολική Εφο
ρεία και είχε κάποιο χρέος η Εφορεία απέναντι του, τουλάχιστο μετά που 
πέθανε. Το ίδιο χρέος είχε και το Υπουργείο Παιδείας. Η παράλειψη αυτή 
δημιουργεί ερωτηματικά και δεν αποτελεί παράδειγμα για μίμηση. Στην εκ
παίδευση ιδιαίτερα έχει πολλή σημασία η συνέπεια και το καλό παράδειγμα 
σε όλους τους τομείς και όλα τα επίπεδα. Είναι περίεργο που δεν προσέκτηκε 
αυτή η ανάγκη, ενώ προσέκτηκε σε άλλη ίσως όχι τόσο σημαντική περίπτωση. 
Οι νεκροί βέβαια που επιβάλλονται με το έργο και τη δράση τους δεν μειώ
νονται από τέτοιες παραλείψεις των ζωντανών. Απεναντίας εκτίθενται εκείνοι 
που ξεχνούν τις υποχρεώσεις τους. Είναι και άλλοι που είχαν τέτοιο καθήκον, 
γαιτί η προσφορά του Σπυριδάκι αντανακλά σε όλη τη Λευκωσία, σ’ αυτήν 

περισσότερο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

( Άπο τή «Σημερινή»)
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ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1821*

1. Γεωργιάδη, Κλ. «Ιστορία της Κύπρου», Λευκωσία, 1978
2. Σπυριδάκι, Κ. «Σύντομος Ιστορία της Κύπρου », Λευκωσία 1972, σ. 144
3. Χατζηδημητρίου Κάτια «Ιστορία της Κύπρου», Λευκωσία 1978, σ. 134.

*Ομιλία στο Μνημόσυνο των Εθνομαρτύρων της 9ης Ιουλίου 1821 που έγινε στον Ιερό Ναό
Φανερωμένης στις 9 Ιουλίου 1989.

I

Η μνήμη στρέφεται σήμερα στο παρελθόν. Στρέφεται στην 9η Ιουλίου και 
ξαναζωντανεύει τον οδυρμό και τον θρήνο των Ελλήνων της Κύπρου που 
υπήρξαν έρμαιο της τουρκικής θηριωδίας. Ας δούμε όμως πρώτα τα γεγονότα 
όπως τα έχει καταγράψει η ιστορία.

1. Το 1818 έφθασαν στην Κύπρο απεσταλμένοι της Φιλικής Εταιρείας και 
μύησαν στους σκοπούς της τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και άλλους προ
κρίτους. Ο Αρχιεπίσκοπος είχε ενδοιασμούς κατά πόσο η επανάσταση θα 
μπορούσε να πετύχει στην Κύπρο, λόγω της μικρής απόστασης που τη 
χωρίζει από τις τουρκοκρατούμενες ακτές της Μ. Ασίας και της Συρίας.

2. Την 1η Οκτωβρίου 1820 η Συνέλευση των μελών της Φιλικής Εταιρείας 
που έγινε στο Ισμαήλιο, συμφώνησε με τους ενδοιασμούς του Αρχιεπισκό
που κι αποφάσισε όπως η συμμετοχή της Κύπρου στον αγώνα για την 
εθνική ανεξαρτησία περιοριστεί σε υλική κυρίως βοήθεια, κάτι που έγινε 
κατ’ επανάληψη αργότερα.

3. Παρά την απόφαση αυτή, ο ανεψιός του Αρχιεπισκόπου Θεόφιλος Θησέας 
ήρθε στην Κύπρο τον Απρίλιο του 1821 με επαναστατικές προκηρύξεις, 
μερικές από τις οποίες έπεσαν στα χέρια του Τούρκου Διοικητή Κου- 
τσούκ Μεχμέτ .1

4. Στις 16 Μάνου 1821 ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός εκδίδει εγκύκλιο και 
συμβουλεύει τους χριστιανούς να παραμείνουν ήρεμοι .2

5. Τον Μάιο φθάνουν στην Κύπρο από τη Συρία 4,000 Τούρκοι στρατιώτες, 
που περιγράφονται από τον Γάλλο Πρόξενο Μεχαίν (Mechain) ως αγρι
άνθρωποι .3

6. Τον ίδιο μήνα γίνεται γενικός αφοπλισμός όλων των χριστιανών της Κύ
πρου. Μαζεύτηκαν όχι μόνο όσα τυχόν όπλα υπήρχαν, αλλά και τα μαχαί
ρια των χασάπηδων και τα γεωργικά εργαλεία.

7. Την ίδια εποχή άρχισαν εκτελέσεις Χριστιανών στη Λευκωσία. Στις 9 
Ιουνίου 1821 ο Γάλλος Πρόξενος έγραφε ότι δεν περνά μέρα που να μην 
γίνουν εκτελέσεις στην πρωτεύουσα .4

8. Τον Ιούνιο ο Τούρκος Διοικητής παίρνει την άδεια, που από καιρό ζητού
σε από τον Σουλτάνο, για να εκτελέσει τον Αρχιεπίσκοπο και τους προ
κρίτους της Κύπρου. Με δόλο τους καλεί στη Λευκωσία για να υπογρά
ψουν δήθεν ευχαριστήρια επιστολή προς τον Σουλτάνο για τις ευεργεσίες 
που τους έκανε.

9. Στις 9 Ιουλίου 1821 αρχίζει η σφαγή των προκρίτων που είχε σχεδιαστεί 
και εκτελεστεί εν ψυχρώ. Πρώτος απαγχονίζεται από μια συκαμινιά κον
τά στο Σεράϊ ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και στον απέναντι πλάτανο ο 
Αρχιδιάκονος Μελέτιος. Στη συνέχεια αποκεφαλίζονται οι Μητροπολίτες 
Πάφου Χρύσανθος, Κιτίου Μελέτιος και Κυρηνείας Λαυρέντιος, ο Ηγού
μενος Κύκκου Ιωσήφ και πολλοί άλλοι κληρικοί και λαϊκοί. Οι χριστιανοί 
έθαψαν τα λείψανά τους στον περίβολο του Ιερού Ναού Φανερωμένης. Το 
1871, όταν χάλασαν την παλιά εκκλησία για να χτίσουν τη σημερινή, 
έθαψαν τα οστά τους σε κοινό τάφο κάτω από την Αγία Τράπεζα. Το 
1921, εκατό χρόνια μετά τη θυσία τους, τα οστά τους τοποθετήθηκαν στο 
μαρμάρινο Μαυσωλείο που σιωπηλό αφηγείται τη θυσία τους στον περί
βολο του ναού της Φανερωμένης στη Λευκωσία.

10. Τις επόμενες μέρες και για ολόκληρο μήνα συνεχίστηκαν οι εκτελέσεις, οι 
βίαιοι εξισλαμισμοί, οι δημεύσεις των περιουσιών, οι αρπαγές γυναικών. 
Τετρακόσια εβδομήντα πρόσωπα βρήκαν τραγικό θάνατο την 9η Ιουλίου 
1821 και τις μέρες που ακολούθησαν. Ο αριθμός τους όμως φαίνεται πως 
είναι πολύ μεγαλύτερος, εξαιτίας των διωγμών που ακολούθησαν. Γράφει 
χαρακτηριστικά ο Γεώργιος Κηπιάδης το 1888 .5

«Πολλών δε θανατωθέντων τα ονόματα, τη παρελεύσει των χρόνων μη 
παραδοθέντα γραφή, παρεδόθησαν εις την λήθην. Αλλά και ο κάλαμος αδυ
νατεί τω όντι να περιγραφή την έμπλεων φρίκης εκείνην κατάστασιν, ήτις 
επί μήνα όλον διήρκεσε, καθ ’ ον ουδείς χριστιανός ετόλμα να είπη εις 
τούρκον, ό,τι και αν ήκουεν, ούτε να εζέλθη την νύκτα της οικίας του ό,τι 
και αν εχρειάζετο. Πανικός δε φόβος τους χριστιανούς ραγιάδες εκράτει, 
και οι Ναοί του Υψίστου κατεπατήθησαν, εσυλήθησαν, εδημεύθησαν, τα 
ιερά των Ναών εχλευάσθησαν, παρθένοι διεκορεύθησαν, γυναίκες ητιμά- 
σθησαν, και πάσα αιδώς εν ενί λόγω εξέλειψε, και πας σπινθήρ ελέους 
εσβέσθη, εν ταις ημέραις εκείναις της οδύνης και των στεναγμών, καθ ’ ας 
οι ταλαίπωροι χριστιανοί εν δάκρυσι και πικρίαις έτρωγον τον άρτον των, 
και απέλπιδες κατεκλίνοντο αμφιβάλλοντες αν την επομένην πρωίαν θα 
έφερον επί των ώμων την κεφαλήν».

11. Επακόλουθο της σφαγής και της τρομοκρατίας ήταν η αποσύνθεση της 
οικονομίας κι η γενική αναστάτωση. Πολλοί Κύπριοι διέφυγαν τότε στο

4. Alastos, D. «Cyprus in History» 1955, σ. 290.
5. Κηπιάδη, Γ. «’Απομνημονεύματα τών κατά τό 1821 έν τη νησω Κύπρω τραγικών σκηνών».

Αλεξάνδρεια, 1888, σ. 11
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εξωτερικό. Μερικοί απ’ αυτούς συνάντησαν στη Μασσαλία τον Νικόλαο 
Θησέα κι εξέδωσαν επαναστατική προκήρυξη για την απελευθέρωση της 
Κύπρου, χωρίς όμως άλλα πρακτικά αποτελέσματα. Άλλοι κατετάχθη- 
σαν εθελοντικά στα διάφορα αγωνιστικά σώματα στην Ελλάδα και πολέ
μησαν για την ελευθερία της Ελλάδας.

II
Αυτά είναι με συντομία τα γεγονότα. Τα γεγονότα όμως είναι η φαινομε

νική όψη της αλήθειας. Πίσω από τα γεγονότα κρύβονται οι διαθέσεις της 
ψυχής, οι πόθοι κι οι επιδιώξεις του ανθρώπου. Τα γεγονότα της 9ης Ιουλίου 
αποτελούν έκφραση τόσο των τουρικικών διαθέσεων και στόχων, όσο και της 
ψυχικής αντίστασης των Ελλήνων για να διαφυλάξουν τη χριστανική τους πί
στη και την εθνική τους ταυτότητα.

Από της πλευράς των Τούρκων τα γεγονότα της 9ης Ιουλίου 1821 μαρ
τυρούν τα ακόλουθα:

α) Την αναγνώριση de facto από τους Τούρκους της ελληνικότητας της Κύ
πρου. Οι ίδιοι οι Τούρκοι θεωρούσαν την Κύπρο μέρος της επαναστατημέ- 
νης Ελλάδας, γι’ αυτό και προσπάθησαν προληπτικά να καταπνίξουν κά
θε ενδεχόμενο για την επέκταση της επανάστασης.

β) Η στάση του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και των χριστιανών κατοίκων 
της νήσου δεν δικαιολογούσε καθόλου τις θηριωδίες και τις κτηνωδίες της 
τουρκικής Διοίκησης. Πίσω από τις θηριωδίες αυτές κρύβονταν τόσο η 
απληστία του Τούρκου Διοικητή και των Αγάδων, που θα έπαιρναν τις 
περιουσίες όσων θα εκτελούσαν, όσο και το μίσος κι ο φθόνος που οι κα
ταχτητές έτρεφαν για τους Έλληνες Χριστιανούς, τους οποίους θεωρού
σαν σκυλιά και απίστους.

γ) 'Ολη γενικά η συμπεριφορά των τουρκικών Αρχών, οι ραδιουργίες, οι κα
ταδιώξεις, οι βιασμοί, οι απαγχονισμοί, οι σφαγές, οι δημεύσεις περιου
σιών, φανερώνει την κακή διοίκηση της Κύπρου από τους Τούρκους. Και 
είναι γνωστό, ότι φεύγοντας οι Τούρκοι ύστερα από τρεις αιώνες καταδυ
νάστευσης του τόπου δεν άφησαν πίσω τους κανένα ίχνος πολιτισμού, 
εκτός από μερικούς μιναρέδες, κι αυτούς χτισμένους σε χριστιανικές εκ
κλησίες που μετάτρεψαν σε τζαμιά.
Από της πλευράς των Ελλήνων τα γεγονότα της 9ης Ιουλίου 1821 επιβε

βαιώνουν τα ακόλουθα:

α) Η γεωγραφική θέση της Κύπρου δεν ευνοούσε την επέκταση της ελληνι
κής επανάστασης και υπαγόρευε την πολιτική της αναμονή.

β) Αναμονή όμως, κάτω από τέτοιες συνθήκες, χρειάζεται ψυχικό σθένος και 
έντονη προσήλωση στα ιδεώδη της Εκκλησίας και της Πατρίδας. Χρειά
ζεται ψυχική αντίσταση στη βία και την αυθαιρεσία του καταχτητή. Αν
τίσταση που φθάνει ως το εκούσιο πάθος. Κι αυτό ακριβώς συνέβη με τις 
σφαγές της 9ης Ιουλίου 1821.

γ) Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Αρχιεπισκόπου Κυπρια

νού, που αποτελεί υπόδειγμα ελληνικού ήθους. Ο Άγγλος περιηγητής 
Carne, που τον είδε αυτή την περίοδο, αναφέρει ότι ο Αρχιεπίσκοπος του 
είπε: «Ο θάνατός μου δεν είναι μακριά. Ξέρω πως μόνο ευκαιρία περιμέ
νουν για να με εκτελέσουν»6. Και ενώ γνώριζε την επικείμενη θανάτωσή 
του, εκούσια αποφασίζει να παραμείνει στην έπαλξή του και να αντιμε
τωπίσει τον θάνατο ως μια προσφορά προς το Έθνος και το ποίμνιό του. 
Στις 9 Ιουλίου 1821 ο απαγχονισμός του επισφράγισε την προσωπική του 
θέληση για ψυχική αντίσταση. Ο θάνατός του τη μετουσίωσε σε ιδέα και 
πόθο ελευθερίας. Κι αυτή την ιδέα κληροδότησε σε όλους εμάς τους μετα
γενέστερους και μας καλεί, στο σημερινό του μνημόσυνο, να την αναζωο
γονήσουμε μέσα μας.

6. Alastos, D. ένθ. ανωτ. ο· 290

III
Ανεξάρτητα από την ερμηνεία τους, τα ιστορικά γεγονότα έχουν προεκτά

σεις στον χρόνο, επειδή αυτόματα μετατρέπονται σε αιτίες που προκαλούν νέα 
γεγονότα και επηρεάζουν την ιστορική εξέλιξη. Ιδιαίτερα όταν η ποίηση τα 
ματαποιήσει σε έργα τέχνης, όπως έγινε στην περίπτωση των γεγονότων της 
9ης Ιουλίου με την ποίηση του Βασίλη Μιχαηλίδη, που προσέδωκε στο πνεύ
μα της αντίστασης και στη θυσία του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και των άλ
λων ηρωομαρτύρων, πέρα από την ιστορική, και πνευματική προέκταση.

Τούτο έγινε και με τα γεγονότα της 9ης Ιουλίου 1821. Το χάσμα που 
υπήρχε μεταξύ των Ελλήνων και των Τούρκων στην Κύπρο, μεταξύ των κα- 
ταδυναστευομένων και των καταχτητών, διευρύνθηκε. Το όνομα Τούρκος συν
δέθηκε για τους ' Ελληνες με τη βαρβαρότητα, την αγριότητα και την καταπί
εση. Ενώ το όνομα του Έλληνα συνδέθηκε για τους Τούρκους με τον άπιστο 
εχθρό. Ασφαλώς υπήρξαν αρκετοί Τούρκοι που ως μεμονωμένα άτομα βοήθη
σαν τότε και διάσωσαν τη ζωή γνωστών τους χριστιανών. Οι μεμονωμένες 
όμως αυτές περιπτώσεις δεν ήταν αρκετές, ούτε τον φόβο που οι Τούρκοι 
προκαλούσαν στους Έλληνες να διαλύσουν, ούτε το μίσος που είχαν οι Τούρ
κοι για τους «γκιαούρηδες» να απαμβλύνουν.

Το ψυχικό αυτό χάσμα άρχισε συνεχώς να μικραίνει μετά το 1878, όταν 
οι Άγγλοι παρέλαβαν από τους Τούρκους τη διοίκηση της Κύπρου. Οι Τουρ
κοκύπριοι, απόγονοι των καταχτητών που δεν θέλησαν να εγκαταλείψουν την 
Κύπρο ή Έλληνες που εξισλαμίσθηκαν, δέχτηκαν κατά την περίοδο της Αγ- 
γλοκρατίας την επίδραση του συνεχώς αναπτυσσόμενου, οικονομικά και πολι
τιστικά, ελληνοκυπριακού πληθυσμού. Την προσέγγιση αυτή σκόπιμα κατά- 
στρεψαν οι Άγγλοι με τις διακοινοτικές ταραχές που υποδαύλισαν κατά τη 
διάρκεια του κυπριακού απελευθερωτικού αγώνα του 1955-1959 και προκά- 
λεσαν την αναβίωση των παλαιών αισθημάτων.

Στα παλαιά αυτά αισθήματα προστέθηκε τώρα κι ένα νέο. Οι Τούρκοι 
αισθάνονταν, ότι αν δεν επενέβαιναν το 1878 οι Άγγλοι, η Κύπρος θα ήταν 
ακόμη τουρκική. Ξεσπάθωσαν έτσι και πάλι εναντίον του ελληνισμού. Αρχικά 
εναντίον των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης κι ύστερα εναντίον των Ελλή
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νων της Κύπρου. Η τουρκική αυτή μισαλλοδοξία, συνδυασμένη με την επεκτα
τική βουλιμία της σύγχρονης Τουρκίας, οδήγησε στην εισβολή του 1974, στη 
διχοτόμηση της Κύπρου, στη δημογραφική αλλοίωση των υπό κατοχή εδαφών 
και στις απειλές για την κατάκτηση ολόκληρης της Κύπρου.

Μετά το 1974 οι Τουρκοκύπριοι, παρόλο ότι οικονομικά και πολιτιστικά 
υστερούν, απόκτησαν ένα αίσθημα υπεροχής έναντι των Ελληνοκυπρίων, εξαι- 
τίας της γειτνίασης της Κύπρου με την Τουρκία και της στρατιωτικής παρου
σίας της τελευταίας στην Κύπρο. Η στρατιωτική αυτή υπεροχή, έστω κι αν 
στηρίζεται σε ξένα δεκανίκια, τους υποκινεί να έχουν παράλογες αξιώσεις και 
να τορπιλλίζουν με συνεχείς κωλυσιεργίες τον διακοινοτικό διάλογο για την 
εξεύρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του κυπριακού προβλήματος.

IV
Αυτές είναι οι προεκτάσεις των γεγονότων της 9ης Ιουλίου 1821. Οι 

προεκτάσεις όμως των ιστορικών γεγονότων, για να μη παραμείνουν απλά 
συμβάντα που ακολουθούν τον νόμο της αιτίας και του αποτελέσματος, πρέπει 
να κατευθύνονται υπεύθυνα από τη θέληση εκείνων που τα κληρονόμησαν και 
που έχουν την ευθύνη να τους δώσουν, ανάλογα με το πνεύμα της εποχής τους, 
τη δική τους κατεύθυνση με νέους στόχους και νέες ιδέες.

Ο ελληνικός κυπριακός λαός, παρόλα τα αιματηρά τραύματα που δέχτη
κε από τους Τούρκους καταχτητές και τους απογόνους τους, λαμβάνοντας υπό
ψη τις συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και το σύγχρονο πνεύ
μα της αλληλοπροσέγγισης και συνεργασίας των λαών, πήρε την οδυνηρή από
φαση να μεταβάλει τους εθνικούς του στόχους και να δεχθεί το ομοσπονδιακό 
σύστημα διακυβέρνησης της Κύπρου. Λέγω οδυνηρή απόφαση γιατί δεν επρό- 
κειτο μόνο για την αλλαγή των εθνικών ονείρων και οραματισμών, αλλά και 
για τη μεταβολή στάσεων και αξιών, για τη μεταβολή της νοοτροπίας και του 
τρόπου σκέψης που δημιουργήθηκαν μέσα στον χρόνο από γεγονότα όπως 
εκείνα της 9ης Ιουλίου 1821, του Κιόνελι το 1958 και της τουρκικής εισβολής 
του 1974.

Αλλ’ ενώ οι Ελληνοκύπριοι ακολουθούν συστηματικά και με συνέπεια την 
πολιτική της επαναπροσέγγισης και της συνεργασίας, οι Τουρκοκύπριοι δεν 
έδειξαν ανάλογη στάση. Αντί να κάνουν τις ανάλογες προσαρμογές στις στά
σεις και τη νοοτροπία τους, μιλούν για εποικισμό της Αμμοχώστου με Μου
σουλμάνους της Βουλγαρίας και παρεμποδίζουν την πρόοδο του διακοινοτικού 
διαλόγου. Η πολιτική τους αυτή δείχνει ότι είναι ακόμη δέσμιοι, δέσμιοι είτε 
των παλαιών τους αισθημάτων και παθών, είτε δέσμιοι των στρατιωτών της 
’Αγκυρας και των εποίκων από την Τουρκία.

Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση οι Ελληνοκύπριοι δεν έχουν παρά να 
συνεχίσουν τον αγώνα τους. Αγώνα για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης 
στην Κύπρο με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Ένας τέτοιος αγώνας είναι η νέα μορφή που παίρνει ο αγώνας για την ελευ
θερία σήμερα, ο αγώνας που έκαναν το 1821 οι πατέρες μας με την ψυχική 
τους αντίσταση και που επισφράγησαν στις 9 Ιουλίου 1821 με τον θάνατό 
τους. Η θυσία τους, κληρονομιά μαζί και χρέος, μας θυμίζει, μας υποκινεί, μας 
προτρέπει. ΜΙΧ. ΜΑΡΑΘΕγΤΗΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ
ΣΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Στη λογοτεχνική παραγωγή του Κύπρου Χρυσάνθη δεν ήταν δυνατό να 
μην επιδράσουν τα δραματικά γεγονότα του 1974 μαζί μ’ όσα ακολούθησαν.

Ο λογοτέχνης ζει, και συνήθως πρέπει να ζει, μέσα στο χώρο και το 
χρόνο όπου ζούν, αγωνιούν κι αγωνίζονται τα αδέλφια του. Προχωρεί — εάν 
είναι αυθεντικός — με μικρά ή μεγάλα βήματα στους χώρους του μέλλοντος 
βλέποντας με τη φαντασία εκεί που εμείς οι συνηθισμένοι θνητοί δε βλέπουμε 
τίποτε. Νιώθει το παράλογο κι απίθανο — με τα μάτια του σήμερα — μέλ
λον και το διακηρύσσει σε λίγους — τους εκλεκτούς —, ή πολλούς.

Ο Χρυσάνθης σε χρόνια ανύποπτα κι ειρηνικά, τότε που εμείς οι Έλληνες 
είχαμε το απάνω χέρι, γράφει τις σκέψεις του*  με τη μορφή μικρών κειμένων 

που τα χωρίζει στα εξής:

Α': Περιμένοντας τους βαρβάρους
Ήταν τότε, Νιόβρης του 1967, που σε μια έξαρση της τουρκικής επιθε

τικότητας κινήθηκαν εκβιαστικά οι Τούρκοι για απόβαση στην Κύπρο. Τότε 
που σε μια νύκτα οι έφεδροι και τα εθελοντικά σώματα στην Κύπρο, χωρίς 
ραδιοφωνικά διαγγέλματα και μεγαλόστομες διακηρύξεις τρέξανε στις θέσεις 
τους. Οι έφεδροι με το όπλο στο χέρι περιμέναμε τους νέους βαρβάρους του 
20ου αι. Γράφει επιγραμματικά ο Χρυσάνθης:

ΦΡΟΥΡΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟ
Στον Πενταδάκτυλο κρατώ μιαν ιστορία γυμνή. Στο ξεροβόρι τρώγω 

τό δικό μου πυρετό κι ’ άμύνομαι νά μην μετατραπώ σε πάγο. Τό μάτι μου 
κοκκίνισε άπ’ τό αίμα του λαγού καί τό πνιγμένο δάκρυ. ’Οσφραίνομαι 
τούς ίσκιους καί τά κύματα καί τό χαμένο ορίζοντα. ‘Ορθός μ ‘ένα μαχαίρι 
κοφτερό στους δυο κροτάφους μου. Τά κύτταρά μου τήν καρδιά πετροβο

λούν.
Οί επιδρομείς σέ ποιο γιαλό Θά ρίξουν τό χαλκό τους: Θ ’ άντέξουν 

τάχα οί βράχοι τό σκληρό τους πρόσωπο, πού βγαίνει άπό τήν πίσσα καί 

τόν στρόβιλο:
Σκοτάδι, τρύπησε τό βλέφαρό μου, τό σκοτάδι τρύπησε τό στέρνο 

μου, βούλιαξε μέσα στό μυαλό μου, μες τήν κάθε μου iva γλύστρησε τό 

φοβερό σκοτάδι.
Στον Πενταδάκτυλο κρατώ μιαν ιστορία γυμνή καί τήν περιδιαβά

ζω...!
Όμως σε λίγες μέρες πέφτει ο πολεμικός πυρετός, μιας κι είχαν πετύχει 

ειρηνικά οι Τούρκοι σχεδόν όλα όσα θέλανε, και γίνεται η
Στη συγκεντρωτική έκδοση με τον τίτλο «Οι Δίσεκτες Χρονιές (της γλυκιάς χώρας Κύ

προς)», Λευκωσία 1975 63
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΣΗ
Τήν πέμπτη μέρα πέταξε άπ ’ τό πόδι τήν άρβύλα. Μες τό σακκίδιο 

φύλαγε μιά δέσμη λεβεντιά και μιαν έπιστολή μέ φρόνημα. "Αδειασε τό 
σακκίδιο μέ τή χειρονομία τών πληγωμένων σπουργιτιών. Κοίταξε λίγο 
φως να μπαίνη στό φυλάκιο σάν τό ποντίκι.

‘Αποστρατεύεται.
Ή σύνεση.
Στον τόπο πού καθόταν διπλοπόδι τ ’ όπλο του γελούσε μαύρη κα

τσαρίδα.
Νοιώθει ο Χρυσάνθης ότι αυτά που έγιναν ή δυστυχώς δεν έγιναν, σημα

δεύουν πια αποφασιστικά τη μοίρα αυτού του τόπου γιατί
Η ΜΑΧΗ

ΤΗταν ή μάχη άσπρη σελίδα στό ήμερολόγιο τής χρονιάς.
Αέν έκλαψε μητέρα γιά το χαμό τού γυιού· μηδέ τόν φέρανε νεκρό 

στήν τιμημένη άσπίδα. Τύλιξαν τις άσπίδες, σάν άνθοδέσμες, καί τις φύ
λαξαν γιά κάποιους φρόνιμους καιρούς.

Αύτό μάς στοίχισε, γιατί κατάρρεύσε τής ιστορίας ό τοίχος. Καί δί
χως στέγη μείναμε.

Β: Διάλειμμα Ευμάρειας
Στα χρόνια που περνάνε (1968-1974) ο Χρυσάνθης νοιώθει τους Κυπρί

ους να εφησυχάζουν, να ασχολούνται με τα ασήμαντα και να μη βλέπουν τα 
σημαντικά. Γράφει, λοιπόν, ανάμεσα σ’ άλλα στην ποιητική σύνθεση

Ο ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΟΥ ΣΗ
ΜΕΡΑ

'Εφτά κιλά ξεπέρασα τό βάρος μου γι ’ αύτό ή καρδιά μου άγκομαχά 
στ ’ άκουστικά τού καρδιολόγου μου
οί πίνακες προστάζουν δυο άριθμούς πιο κάτω άπό τό μήκος μου 

χωρίς τακούνι ή μέτρηση - στό βάρος τά μυαλά δέ λογαριάζονται 
γιατί φώσφορος, άνθρακας και λεύκωμα είναι ή πείρα, ή μνήμη, ή κρίση, 

βάρος βάρος πού νά βρούνε, 
λοιπόν ζυγίζομαι στις έξη τό πρω-'ν γυμνός
τρώγω ένα μήλο κι ’ ένα κύπελλο άπαχο ρουφώ
γάλα άγελαδινό, καφέ μέ σακχαρίνη στις εφτά καί ξεκινώ
χορτοφαγία τό μεσημέρι καί νερό μεταλλικό
τ ’ άπόγευμα ένα μήλο κι ’ ίσως μιά ντομάτα 
νερό μεταλλικό
τό βράδυ στις έννιά μέ περιμένει ή πολυτέλεια
πάντα έκλεκτά σάν κρύσταλλο ποτήρια
ένα κομμάτι κρέας δυό μήλα καί νερό μεταλλικό

κοντά στή μιά ή ώρα κοιμάται ή πλάση χορτασμένη 
τρώγω ένα μήλο και ξανά νερό μεταλλικό 
ζυγίζομαι στις έξη τό πρωί· γυμνός
ένώ ό πανόπτης οφθαλμός μέ παρακολουθεί ό γιατρός 
μέσα άπό τά μάτια τής γυναίκας μου 
ένα κιλό λιγώτερο και σπαρταρά στό γεγονός 
τό σπίτι καί τό λένε τά τηλέφωνα
κερδίζω ένα φιλί
τρώγω ένα μήλο κι ’ ένα κύπελλο άπαχο ρουφώ 
γάλα άγελαδινό, καφέ μέ σακχαρίνη καί χορτοφαγία 
νερό μεταλλικό ένα μήλο καί νερό μεταλλικό 
ένα κομμάτι κρέας δυό μήλα και νερό μεταλλικό 
ξανά ένα μήλο καί νερό μεταλλικό...
μεταλλικό, μεταλλικό, μεταλλικό ποτήρι κρέας 
χορτοφαγία με σακχαρίνη κύπελλο μέ μήλο 
μεταλλικό μιαν άγελαδινή ντομάτα 
μεταλλικό, μεταλλικό...

Κρατούσε ψεύτικο πιστόλι στ ’ άμφιρρέποντά του χρόνια 
καί στον άγώνα μπήκε τού λαού μέ τό κασκέτο τών μεγάλων ιδεών 
ύπόφερε τό γρόνθο κι ’ ονειρεύτηκε στήν εύτυχία Ισοπεδώσεις 
γι ’ αύτό συγκρούστηκε μέ τό γονιό, πώχε τ ’ άρχαία ιδανικά 

στ ' ασπρειδερά κροτάφια του, 
μιά μέρα στά χαρτιά τόν καταγράψανε οί ’Αρχές καί πήρανε 

τ * άποτυπώματά του
δυό βράδυα πέρασε χωρίς φα-l· στού σωματείου του τόν προθάλαμο 
ένώ ό βοριάς στούς δρόμους κουτουλούσε τις ταμπέλες 

μέ τό θυμό διαδηλωτήόταν περνούσε έμπρός στήν έκκλησία θαρρούσε πώς τόν κοίταζε ένα 
μάτι κι έσκυβε μέ συστολή

όταν περνούσε άπ ’ τό σχολείο θυμόταν τ ’ άμφιρρέποντά του χρόνια 
μέ τις παπαρούνες στό μαθητικό του τό σκουφί

άλλά στήν άγορά τόν φούντωνε ό θυμός κοιτάζοντας στό ζύγι πόσο 
κέρδιζε ή άδικία

τόν σούβλιζαν τά κέντρα άναψυχής μέ κείνο τόν κενό ρυθμό τους 
κι ’ άδειαζε τό σάλιο του

μιά μέρα πέθανε ό πατέρας κι ’ άφησε τούς τίτλους οικοπέδων 
ό δικηγόρος τόν συμβούλευσε γιά βέβαιες έπενδύσεις 
οί συγγενείς τόν χαιρετούσαν μέ πλατείες χειρονομίες πού μοιάζανε μέ 

δίσκο έπαίτη
οί σύντροφοι στό λόγο του πιά δυσπιστούσαν βλέποντας ένέδρες 
πήρε λοιπόν μιά κούρσα στραφτερή κι ’ ένα κοστούμι τού κουτιού 
καθάρισε τή γλώσσα του μ ’ άρώματα
ήπιε μιά κούπα σχέσεις...
μιά προσωπίδα...
γραφείο...
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Ο Χρυσάνθης όμως στο ίδιο ποίημα, σα σε έλλαμψη, αναφωνεί τραγικά 
διδακτικός και προφητικός:

Φύσηξε πέρα τόν καπνό του σιγαρέττου σου 
μποδίζεις τις αιχμές τής όρασης κι άδυνατεϊς νά δής τό φάρο, 
στό βόθρο ρίξε τις μπουκάλες του άλκοόλ
V ’ άνοιξη τό παράθυρο του εγκεφάλου σου στή λευκή πρω-ία 
μή θορυβείς μ ’ αυτό τό τζούκ-μπόξ
πού με τ ’ αυτιά σου πυγμαχεί καί σου μαυρίζει τό δεξί σου μάτι 
προπάντων μή εθελοτυφλείς καί μή εθελοκωφαίνεις
καί κοίτα πόσο ταξιδεύεις μες τή λάσπη, πόσο κατοικείς στό

πεζοδρόμιο 
πόσο άνασαίνεις μέσα στό μεθάνιο τών χρημάτων καί τών ευτελών

ανταλλαγών...
"Αχ! νά μπορούσα μ ’ ένα ρόπαλο νά σού ξυπνήσω
τή βουλιαγμένη σου συνείδηση
τήν καταφαγωμένη άπό τό δρόμο
νά σε τυφλώσω με μιά θέα Θεού 
μ ’ ένα έρωτα
μ ’ ένα ύπνο
δικαίου...

Στου χρόνου τα γυρίσματα όμως, εκείνο που δεν έγινε το 1964 ή το 1967 
έγινε το 1974. Σε μιά Κύπρο, παραδομένη στην ευμάρεια του καταναλωτι
σμού και κτυπημένη από στρατιωτικό πραξικόπημα, εισβάλλει ο τούρκικος 
στρατός που ετοιμαζόταν για την κατάλληλη στιγμή δέκα ολόκληρα χρόνια. 
Αποκα'ί'δια, νεκροταφεία μ’ άταφους νεκρούς, βιασμούς, πρόσφυγες, αιχμά
λωτους, εγκλωβισμένους κι αγνοούμενους είναι ό,τι αφήνει στο πέρασμά του ο 
τούρκικος όχλος που έχει το θράσος να μιλά στους πολιτισμένους ανθρώπους 
για «ειρηνευτική επιχείρηση», ζητώντας — και παίρνοντας (!) την κατανόησή 
τους.

Διάφορες τραγικές πτυχές απεικονίζει με του λόγου το πινέλο του ο 
Χρυσάνθης στο

Γ': Ήρθαν οι βάρβαροι στην Κύπρο.
Αυτό είναι, θα λέγαμε, δείγμα γραφής για το λογοτεχνικό έργο που θα 

ακολουθήσει. Γράφει με ένα ύφος προσωπικό, με το σχήμα που λέμε ασύνδετο, 
μια σειρά από 18 ποιήματα σε ρυθμικό πεζό λόγο. Αυτά τα «πεζά» γράφονται 
το ένα μετά το άλλο σε μια σειρά, χωρίς σημεία στίξης. Ίσως να θέλει να 
δείξει με τον τρόπο αυτόν τον υπερρεαλιστικό, πόσο κοινή είναι η μοίρα αυ
τών που γλύτωσαν τουλάχιστο τη ζωή τους είτε κινδύνεψαν είτε όχι, των 
προσφύγων, αυτών που περνούν ανέμελα τη ζωή τους, των πεσόντων και της 
μνήμης τους, των συγγενών των αγνοουμένων, αυτών που αναγκάστηκαν να 
ξενιτευτούν για να επιβιώσουν, μ’ άλλα λόγια τη σύγχιση των ημερών.

Ενδεικτικά παραθέτω εδώ δύο συνεχόμενα πεζά από το Γ ' Μέρος.

άφήστε
παρακαλώ μιλήστε μας γιά τά χαμένα μας παιδιά κι ’ άφήστε τις ευχές 

στά χρυσαφένια σας δοχεία μιλήστε γιά τά νόθα κι ’ ορφανά λεμόνια μας 
γιά τις μονόλογες ζωές μας πού στά πεζοδρόμιο τής Μεσόγειος τρέχουνε 
σάν τά πουκάμισα χωρίς κουμπιά
μιλήστε λίγο γιά τ ’ άκάλυπτά μας σπίτια πού κοιμούνται μεσοχείμωνα 
χωρίς κουβέρτες κι ’ ενθυμούνται μόνο τήν άφή βιολιού κι ’ άκούνε άλλο- 
δαπές κουβέντες

κι ’ άφήστε αύτες τις έξωμες έσθήτες τών άμφίβολων σας χειρονομι
ών κι ’ αύτά τά γάντια καί τά δόντια τά χρυσά χαμογελάτε μ ’ εύεξία 
άφήστε νά πεθάνουμε μέ λίγο πάθος κόσμιο σάν τ ’ άρχαΐα χειρόγραφα

τά χαμένα αγόρια
λυπήθηκα τ ’ αγόρια άκάλυπτά στον κάμπο μ ' ένα ρόδο στό γλυκό 

τους στόμα πού τον ουρανό ρωτούσανε γιατί νά φύγουν γρήγορα άπ ’ τή γή 
χωρίς νά χαιρετήσουν τό γονιό τους

λυπήθηκα τό διπλανό ντουφέκι πούδειχνε τήν πίκρα ξεσκέπαστη στήν 
κάννη του δέν ήρθε ν ’ άφανίση ένα λαό τις θήκες τών προγόνων κοίταζε 
νά σώση καί τά σπίτια

λυπήθηκα τό μάτσο τά όνειρα γιά μιά ζωή λιτή, στρωτή σάν τήν ειρή
νη πού έχασε τά πόδια της καί γλύστρησε κατάχαμα τό κόκκαλό της σπά
ζοντας
πού ναβρω τά φορεία νά μεταφέρω πούναι οί επίδεσμοι κι ’ οί νάρθηκες γιά 
τά κατάγματα καί πούναι οί τοίχοι νά κρεμάσω τά ντουφέκια

Με κλονισμό ψυχής μπορείς να δεις την ημερομηνία «Σεπτέμβρης 1974» 
στο τέλος των δεκαοκτώ πεζών. Γράφω αυτά τα λόγια γιατί τότες δεν είχαν 
γίνει ακόμη γνωστές περιπτώσεις «ανωμαλιών» ή «λαθών» στην παροχή βοή
θειας στους πρόσφυγες. Μπορούμε επίσης να πούμε ότι δε διαφαινόταν καθα
ρά θέμα αγνοουμένων μιας και οι πρώτοι αιχμάλωτοι απολύθηκαν από τις 
τουρκικές φυλακές μόλις γύρω στις 20 του Σεπτέμβρη του 1974. Πολλοί πί
στευαν ή ήθελαν να πιστεύουν πως ήταν «ζήτημα ημερών » η επιστροφή των 
προσφύγων στα σπίτια τους.

Το Γ' Μέρος τελειώνει με το ποίημα:
Η Μαύρη μπαλλάντα των Κυπρίων εγκλωβισμένων, γραμμένη κι αυτή το Σε
πτέμβρη του 1974. Τότες που νομίζαμε ότι θα γυρίσουν ύστερα από τις «ξέ
νες πιέσεις» οι πρόσφυγες, θα αποχωρήσουν «χωρίς όρους» τα τουρκικά στρα
τεύματα γιατί...είχαμε, λέει, το δίκιο με το μέρος μας.
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Παραθέτω δύο στροφές μόνο.
Τό μελανό πουκάμισο του φόβου 
καραδοκεί παντού με τό πιστόλι. 
Δέν έχουν μάτια τά παράθυρα 
κι * οί πόρτες καλωσόρισμα. 
' Ο κήπος τρέμει καί τό πέσιμο του φύλλου. 
Σέ πελερίνα τό φεγγάρι κουκουλώθηκε. 
Μήτε ένα φως.
Κατρακυλά ή ζωή μες τό πηγάδι.

Κλαίει τό φυτό πού πέτρωσε 
σάν άγαλμα τ ’ άρχαίου καιρού 
ή ρίζα κλώθεται ζητά νερό καί ξανακλώθεται 
τό τρώνε τά μερμήγκια τό τρώει ό πόνος 
ή φοβερή στιγμή τού ζεραμού 
δεν έχει φύλλα άσήμωσαν καί χρύσωσαν τά φύλλα 
και πέσανε στή γη σάν τά νεκρά μας παλληκάρια 
έχασε τήν ψυχή του τό φυτό 
καί τή μισή καρδιά μας...

Τα συναισθήματα που εκφράζονται, όχι μόνο στους πιο πάνω στίχους μα 
και σ’ όλο το ποίημα, μπορούν να τα νοιώσουν μόνο όσοι είχαν την τραγική 
εμπειρία να ζήσουμε για λίγο ή πολύ χρόνο εγκλωβισμένοι κάτω από την 
τούρκικη κατοχή, υποτίθεται ελεύθεροι μέσα στα σπίτια μας αλλά περιορισμέ
νοι — «εγκλωβισμένοι» — μέσα στα χωριά μας.

Το Δ ' και τελευταίο μέρος των Δίσεκτων χρονιών είναι αφιερωμένο στον 
ποιητή Γιώργο Βαφόπουλο κι έχει τίτλο:

Μετά το συμβάν
Αυτό το μέρος αποτελείται από 14 μικρά ποιήματα, από τα οποία παρα

θέτομε το 3ο και το 5ο

ΜΙΚΡΕΣ ΜΝΗΜΕΣ

Μικρά έπεισόδια άλλων ήμερων σου 
παθαίνουν ξαφνικά συμπύκνωση 
καί στά μεσάνυκτα άνατέλλουν 
οδυνηρά.

Καί πρέπει νάχης τότε 
άπάντηση έτοιμη 
καί πού δεν έχεις 
κι ’ άσκοπα ξενυχτάς.

Η ΠΑΝΟΠΛΙΑ

‘Οδυνηρές συνέπειες ετοιμάζει μυστικά 
ή σιωπηλή κατάσταση τών ήρεμων καιρών. 
Κάλλιο νά βλέπης τά πλησιάζοντα σημάδια τών συννέφων 
γιά νά φορέσης μυστικά τήν πανοπλία σου.

Οί μυστικές τής άμυνας προθέσεις δέ θολώνουν
τήν όρασή σου. Μάλλον σέ γεμίζουν 
μέ χέρι σταθερό και θά μπορής νά δής 
μέ κάποιαν άνεση τά ειρηνικά σου έργα.

Σ ’ αυτά προβάλλουν τα ερωτήματα για την προηγούμενη στάση μας, 
τους κακούς μας υπολογισμούς και την αδιαφορία μας για τα κακά που έρχο
νταν. Μετάνοια με το στόμα του ποιητή που η συνείδησή του αδράχνει τις 
σκέψεις και τα συνθήματα της εποχής του.

Όταν πια πέρασε η πρώτη λάβρα του πολέμου κι άρχισε να γίνεται ρου
τίνα η ζωή του καθενός, παθόντος ή όχι, θα περίμενε ένας ότι ο Χρυσάνθης 
σταμάτησε να γράφει...«για τους τούρκους».

Δεν έγινε όμως αυτό γιατί ένας πραγματικός λογοτέχνης πιστεύω ότι δε 
γράφει για τους άλλους, γράφει για τον εαυτό του.

Ακολουθεί λοιπόν μια σειρά διηγημάτων δημοσιευμένων σε διάφορα περι
οδικά ή εφημερίδες, ένα παιδικό θεατρικό έργο και μια νουβέλα.

Τα θέματα των διηγημάτων είναι παρμένα από την τραγική πραγματικό
τητα, είναι μικρές ψηφίδες από τον τραγικό κι ανάγλυφο πίνακα του Ιούλη 
-Αυγούστου 1974 που εξακολουθεί να στάζει αιματωμένος.

Είναι περιστατικά αληθινά — άλλα είδαν ευρύ το φως της δημοσιότητας 
κι άλλα όχι — . Μήπως, θα*  λεγε κανείς, ο Χρυσάνθης κάνει ιστορία; Οχι, 
γιατί τότε νομίζω ότι θα αποτύχαινε. Γράφει, όπως γράψαμε και πιο πριν για 
τον άνθρωπο· τον άνθρωπο — αυτό το μικρό και μεγάλο ον. Περιστατικά που 
γράφτηκαν στις εφημερίδες μια και μόνη φορά, περιστατικά που είδε ή έζησε 
ένας στρατιώτης ή πρόσφυγας ή αιχμάλωτος ή εγκλωβισμένος.

Άφησε τα περιστατικά να «σιτέψουν», να χάσουν την πρώτη αγριάδα και 
σκληράδα του πολέμου και του πένθους και να πάρουν μια διαχρονική, υπερ
χρονική θα λέγαμε αξία.

Στα διηγήματα αυτά με πολύ απλό τρόπο και γλώσσα πολύ οικεία, σχε
δόν καθημερινή, μεταφέρει ο Χρυσάνθης, αυτό που σύνθεσε σε ένα πίνακα η 
συνείδησή του.

Θα ήταν ίσως ανιαρό να γράψουμε για όλα τα διηγήματα, έτσι αναφέρομε 
συνοπτικά.
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Το «Φυλάκιο X», γραμμή Θανάτου.
Αυτό είναι συλλογή 10 διηγημάτων με κυριότερο το πρώτο που έχει και 

τον ίδιο τίτλο. Είναι ίσως το μόνο κείμενο όπου ο Χρυσάνθης αφήνει να του 
«φύγει» η πίκρα και η οργή για κάποιο αδελφό μας από την Ελλάδα που 
προτιμά να τον ονομάσει «άπειρο». Ξαναθυμίζουμε, ο Χρυσάνθης δε γράφει 
ιστορία. Αυτή θα γραφεί αντικειμενικά όταν θα μπορεί κάποιος να γράφει από 
απόσταση ασφάλειας κι αφού γνωσθούν όλα όσα σήμερα είναι εφτασφράγιστα 
μυστικά των ξένων Μυστικών Υπηρεσιών.

Τα άλλα διηγήματα, δημοσιευμένα όλα πιο πριν σ’ άλλα έντυπα, είναι τα 
εξής:
Ο σκοτωμένος γιος, Το Χριστουγεννιάτικο σακάκι, Το πρώτο παιδί, Η φωτο
γραφία, Λίγο νερό την ώρα του θανάτου, Ο λειψός, Η κοπέλα με την κούκλα, Η 
συγχώρεση, Ο γυρισμός του αιχμαλώτου.

Επαναλαμβάνω το οικείο ύφος του Χρυσάνθη, που αποφεύγει κάθε ρητο
ρεία κι επανάληψη και μένει προσκολλημένος στο ουσιαστικό. Αυτό το λίγο 
ουσιαστικό το τονίζει για να καταλήξει συχνά στην κορύφωση του τέλους την 
οποία δεν περίμενες.

Παραθέτουμε εδώ δύο αποσπάσματα από « Το Χριστουγεννιάτικο σακά
κι»

’Αρχή τοϋ Νοέμβρη, τοϋ πολύ βροχερού εφέτος, θάπρεπε ν ’ αγοράσει 
ό Σάκης ένα σακάκι. Μέ τά δυό πουκάμισα (τάνα τδχε άγοράσει τις πρώ
τες μέρες τής προσφυγιάς του γιά νάχει ν ’ άλλάζει) δέ μπορούσε πιά νά 
περάσει. Άπό τή μιά κρύωνε κι ’ άπό τήν άλλη άρχισαν καί τά σχόλια των 
άγροτών γιά τήν άκατάστατη κι ’ ασυμβίβαστη μέ τό λειτούργημά του εμφά
νιση. Κατέβηκε, λοιπόν, στή Λεμεσό μέ μοναδικό σκοπό νά πάρει ένα φτη
νό σακάκι. Κάπου, σ ’ένα γωνιακό κατάστημα, είδε δυό - τρεις νά δοκιμά
ζουν έτοιμα σακάκια. Πλησίασε. Ή τιμή ήταν πολύ καλή, σχεδόν μηδαμι
νή.

- Αυτό, κύριε, ταιριάζει στά μέτρα σας, τού λέει ένας νεαρός πωλη- 
τής.

Ό Σάκης ήρεμα πήρε τό σακάκι στά χέρια του καί τό περιεργάστηκε. 
Τού φάνηκε γνώριμο ρούχο, σχεδόν μύριζε τό δικό του σώμα. Ή καρδιά 
του χτύπησε δυνατά.

- Μπάς καί τρελάθηκα; ψιθύρισε.

- Τι λέει ό κύριος; Καινούργιο είναι. Σακάκι ευκαιρίας. Στά μέτρα 
σας. Δοκιμάστε το, παρακαλώ.

Ό Σάκης τό φόρεσε. Κομένο στά μέτρα του, αναπαυτικό, κάτι τού 
θύμιζε, νά, τήν πίεση όλων του των καινούργιων σακακιών. Γιά πρώτη 
φορά γρηγόρεψε ή κίνησή του, ή άπόφαση ήταν άμεση, τό πλήρωσε κι ’ 

άπομακρύνθηκε γρήγορα γιά πρώτη φορά στή ζωή του. Περπατούσε άνά- 
μεσα στον κόσμο καί δέ μπορούσε νά εξηγήσει τήν κατάστασή του.

- Δικό μου σακάκι. Πώς βρέθηκε στή Λεμεσό; Στήν ’Αμμόχωστο 
δέν είχα τέτοιο χρώμα κοστούμι. Παλιότερα μ ’ άρέσανε αύτά τά χρώματα. 
Τώρα οχι. ’Αλλά τόση σύμπτωση! Κομένο στά μέτρα μου καί στό σώμα 
μου.

Τό βράδι γύρισε στήν κωμόπολη, οπού είχε διοριστεί, χωρίς νά πάει 
στό καφενείο γιά τό έσπερινό καφεδάκι μέ τούς πρώτους τής μικρής κοι
νωνίας. Μπήκε στό δωμάτιό του έκλεισε τό παράθυρο, έβγαλε τό σακάκι 
κι ’ άρχισε νά τό ψάχνει.

- Νά ή ετικέτα στή μέσα τσέπη. Είναι τού ράφτη μου, ψιθύρισε.
Κι ’ εκεί πού τό έψαχνε μέ κάπως γρήγορη κι ’ άσυνήθιστη γι ’ αυτόν 

κίνηση, έπιασε ένα κομμάτι χαρτί διπλωμένο στήν άπάνω τσέπη τού στή
θους. Τό τράβηξε έξω, τό άνοιξε καί μ ’ έκπληξη του διάβασε:

« ‘Αγαπητέ άδερφέ μου τής Κύπρου,
Σάς πήραμε στό λαιμό μας. Συγχωρέστε μας αν μπορεί νά υπάρξει γιά 

μάς συγχώρεση. Είμαι ένας άληθινός ζητιάνος στήν ’Αθήνα. Τά παιδιά μου 
μ ’ έγκαταλείψανε φεύγοντας στό εξωτερικό. Συγγενείς δέν έχω. Νά δουλέ
ψω δέ μπορώ, γιατί άπό τή μιά προχώρησα στά χρόνια, κι ’ άπό τήν άλλη 
έχω διπλή κήλη. Δέν έχω τίποτε άλλο να στείλω στ ’ άδέρφια μου στήν 
Κύπρο. Κάτι οίκονομίες μου τις κατέθεσα έδώ στήν Πρεσβεία σας. Άπό 
ρουχικά έχω αύτό τό σακάκι κι ’ ένα δεύτερο πολύ τριμένο, πού τό φορώ. 
Α ύτό τό σακάκι μού τό πρόσφερε Κύπριος μιά κρύα μέρα στήν οδό Σταδί
ου. Τό φόρεσα μονάχα δυό Χριστούγεννα. Τό φύλαγα σαν τή μόνη άπόδειξη 
άνθρωπιάς σ’ αυτόν τό σκληρό κόσμο. Τώρα, μέ τή σειρά μου, σοϋ τό 
στέλλω νά ζεσταθείς. Δικό σου ήταν καί μού τό δάνεισες. Δέν είναι σωστό 
νά καταχραστώ τήν καλοσύνη σου. Καλή λευτεριά.

«Ένας ζητιάνος τής ‘Αθήνας χωρίς παιδιά. ‘Εσείς εκεί κάτω είσα- 
στε τά παιδια μου».

Τήν άλλη μέρα, πρωί- - πρωί·, ό Σάκης είδοποίησε τό σχολείο πώς 
θά πάει στή Λεμεσό γιά επείγουσα δουλειά. Τό σακάκι άνήκε στους πρό
σφυγες κατά τή γνώμη του. Αυτός δούλευε καί δέν είχε τό δικαίωμα νά 
παίρνει άπό τις άποθήκες των προσφύγων. Αυτό τό σακάκι, πού ήρθε μέ 
τά δέματα άπ’ τήν Αθήνα, τό οίκειοποιηθήκανε παράνομα χέρια, όπως 
πιθανόν κι ’ άλλα ρουχικά. Αισθανόταν ένοχος νά τό κρατήσει κι ’ ας τού 
άνήκε κάποτε σέ κείνα τά ωραία του φοιτητικά χρόνια. Μπορεί ό ζητιάνος 
κατάβαθά του νά τόστειλε στον παλιό του ιδιοκτήτη. Μπορεί...
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Μόλις έφτασε ό Σάκης στο Γραφείο Ευημερίας, παρέδωσε τό σακάκι 
στον υπεύθυνο, πού τόν κοίταζε κατάπληκτος, γιατί γνώριζε τόν Σάκη καί 
τήν προσφυγική του ιδιότητα.

- Κ ’ εσείς; τού λέει.
- Πηγαίνω ν ’ άγοράσω άλλο.

Άλλα διηγήματα σε διάφορα έντυπα είναι τα εξής: Η λεμονίτσα, Αλλά
ξανε τους νεκρούς, Η μάχη στο σταυροδρόμι του Αγίου Παύλου, κλπ.. 'Eva 
παιδάκι με κυκλάμινα, Η αναζήτηση, Ο γιος του Αρίφ, Το κλωνάρι της μυγδαλιάς, 
Η μάνα του πρόσφυγα.

Όλα αυτά δεν ξεφεύγουν από το κλίμα των προηγούμενων διηγημάτων. 
Συχνά υπάρχει σε μερικά το σκληρό στοιχείο, αλλά τούτο δίνεται με όσο το 
δυνατό γρήγορο ρυθμό, χωρίς επμονή που να σ’ ενοχλεί.

Από τα πιο πάνω διηγήματα παρουσιάζομε εδώ ολόκληρο ένα, όπου φαί
νεται η τραγική απρόσωπη μοίρα της προσφυγιάς.

ΤΟ ΚΛΩΝΑΡΙ ΤΗΣ ΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
Το σπίτι τους, στο κεφαλοχώρι της χερσονήσου που λέγεται Καρπα- 

σία, έκοβε στα δυο τον μακρόστενο χώρο. Τούτος ο μακρόστενος χώρος, 
πέντε σκάλες χωράφι, διαρυθμίστηκε από τον πατέρα με πολλή σοφία. Στη 
μύτη, όπου συναντιόνταν τρεις δρόμοι, έκτισε τον αλευρόμυλο που εργαζό
ταν με μηχανή. Πίσω από τον αλευρόμυλο έφτιαξε τη δεξαμενή. Ανάμεσα 
στη δεξαμενή και στο σπίτι φύτεψε λεμονόδεντρα. Το σπίτι μονόροφο με 
πλατιά λιακωτά και μεγάλα δωμάτια, φωλιάζανε πραγματικά μέσα στον 
πράσινο κόσμο με φρουρούς, δεξιά και αριστερά τέσσερα κυπαρίσσια. Η 
πίσω βεράντα έβλεπε σ ’ ένα κηπάκο με κηπευτά φυτά και μια δυο μαντα
ρινιές. Στην άλλη έκταση ο πατέρας φύτεψε αμυγδαλιές. Και στα προχθε
σινά ακόμα χρόνια, άμα αρραβώνιασε τη μεγάλη κόρη, εκεί που τέλειωναν 
οι μυγδαλιές έστησε, το δικό της σπιτάκι, διώροφο, και το περιτριγύρισε 
με καλλωπιστικούς θάμνους, γιασεμί, βουκεμβίλιες. Και στην ουρά του 
χώρου, όπου συναντιόνταν πάλιν οι άλλοι τρεις δρόμοι, διατήρησε λίγες 
ελιές, που τις είχε κάποτε φυτέψει κάποιος προπάππος.

Μέσα στον κόσμο της αμυγδαλιάς ζούσε ο μικρός γιός της οικογένει
ας πολλές ώρες. Σκαρφάλωνε στους κλώνους και κυνηγούσε σπουργίτια. 
Στον καιρό του καρπού τρυγούσε τ ’ άγουρα αμύγδαλα κι ’ ας φώναζε η 
μάνα πως 0 αρρωστήσει. Αλλά με τον κόσμο αυτό τον ένωνε και κάτι 
άλλο. Κάποιες αναμνήσεις από τον πατέρα. Μόλις ξεπρόβαλλε το πρώτο 
ανθισμένο κλαδί, ο πατέρας χαράματα της μέρας, το έκοβε και τώβαζε στο 
προσκεφάλι της μάνας και της ευχόταν την καλοχρονιά και την άνοιξη. 
Καλά καλά δεν θυμόταν ο μικρός τα λόγια, μα ένιωθε πως περικλείνανε 
πολλή συγκίνηση. Και ώσπου το άνθος να δέσει καρπό, μάζευε ένα μικρό 
κλαδί και τώβαζε στο βάζο να ευχαριστήσει τη μάνα. Όταν πια ωρίμαζε ο 

καρπός, γινόταν ολάκερο πανηγύρι ώσπου να τον ρίξουν και να μεταφέ
ρουν τα καλάθια στην πίσω βεράντα. Εκεί τον ζόριζε η μάνα να τη βοηθή
σει στο σπάσιμο των αμυγδάλων.

Μια μέρα τους διώξανε από το κεφαλοχώρι κι ’ από το κτήμα τους. 
Οι Τούρκοι κατεβήκανε στο χωριό. Η μάνα δεν θέλησε να μείνουν μέσα 
στον κίνδυνο. Προπαντός συλλογιζόταν την κόρη της και τα δυο μικρά της 
τ ’ αγγονάκια. Εξάλλου ο πατέρας χάθηκε, καλή του ώρα όπου κι ’ αν βρί
σκεται. Ζεί, πέθανε; Ποιος ξέρει! Η μάνα τον έχει ζωντανό και περιμένει 
τον γυρισμό του, καλώς να τον δεχτεί.

Κρύψανε την προσφυγιά τους σε μια παράγκα. Μια σειρά ευκάλυπτοι 
σκιάζουν το μέρος. Πιο πέρα ένα ανάριο δάσος χαμηλές ακακίες δίνει ένα 
ευχάριστο φόντο, γιατί από δεξιά μεριά κοιτάνε ανέκφραστοι μερικοί φα
λακροί λόφοι.

Μια μέρα του Γενάρη, γεμάτη ήλιο, η μάνα κοιτούσε πέρα, πολύ πέρα.
- Αγόρι μου, λέει η μάνα. Κείνο το δέντρο πέρα στο χωράφι αμυγδα

λιά δεν είναι;
- Πού να ξέρω μάνα. Στο κάτω - κάτω ό, τι θέλει αν είναι, της απάν

τησε.
- Βλέπω ακόμα δυο εκεί στην πλαγιά που πάει κατά τους λόφους, 

συνεχίζει η μάνα.
- Μπορεί...
- Τρέξε, αγοράκι μου, ως εκεί, να δεις αν ανθίσανε...
Ο τόνος της φωνής της είχε τόση παράκληση, που το αγόρι υπέκυψε. 

Δεν μπορούσε να της αρνηθεί μια τόσο απλή χάρη. Διέσχισε τον δημόσιο 
δρόμο, σκαρφάλωσε στον πρώτο ανώμαλο λόφο, με τα λίγα θυμάρια και 
τις κάμποσες τρύπες από σπηλιές, και ροβόλησε στην πλαγιά. Ο ήλιος τις 
τελευταίες μέρες του Γενάρη έλαμπε σαν το πρόσωπο της μικροαρραβωνι- 
ασμένης.Πλησίασε το πρώτο δέντρο. Πραγματικά ήταν αμυγδαλιά, που τόλμη
σε και ξεπέταξε τους πρώτους της άνθους. Έκοψε ένα μικρό κλωνάρι να 
το φέρει δείγμα στη μάνα. Πέρασε δίπλα στην άλλη αμυγδαλιά, που βρισκό
ταν μέσα στο χωράφι. Κι ’ αυτή ασπρολογούσε, στην ανατολική της μεριά 
περισσότερο. Έτρεξε πίσω στη μάνα, φέρνοντας τ ανθισμένο κλωνάρι.

- Σου το στέλνει ο πατέρας, λέει συγκινημένο τ ’ αγόρι.
Η μάνα πήρε το κλωνάρι, μπήκε μέσα στην παράγκα, τώβαλε σ ένα 

σπασμένο ποτήρι και τοποθέτησε το πρόχειρο αυτό βάζο μπροστά σε μια 
φωτογραφία του πατέρα, που τους έδωσε ένας ξάδερφος από τη νότια πα

ραλία.
- Χρυσέ μου, ψιθύρισε η μάνα και λούστηκε στο κλάμα. Θα σε περι

μένω πάντα.
Κι ’ η μέρα πέρασε σαν εκείνες τις παλιές μέρες στην Καρπασία
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Τελευταία αφήσαμε τη νουβέλα «Από τις αφηγήσεις ενός Κυπρίου αιχμα
λώτου» που κυκλοφόρησε το 1980. Αυτή αφηγείται αληθινά περιστατικά των 
τραγικών εκείνων ημερών του 1974.

Είναι η προσωπική μαρτυρία ενός χωριανού — τώρα κάτοικου στην πρω
τεύουσα — που γυρνά στις ρίζες του χωριού του για τις συνηθισμένες διακοπές 
του καλοκαιριού. Εκεί όμως τον βρίσκει η λαίλαπα της Τουρκικής εισβολής 
και ζει κι’ αυτός, όπως και τόσοι άλλοι τις συμφορές του 1974. Πόλεμος, 
εγκλωβισμός, αιχμαλωσία, ομηρία στην Τουρκία, προσφυγιά.

Μέσα από τις αφηγήσεις του πρώην αιχμαλώτου ζούμε κι εμείς τα συναι
σθήματα που νιώθει όταν βλέπει τη Γιαλούσα, τη γη των προγόνων του, να 
πατιέται από τον Τούρκο. Χωρισμός της οικογένειας —αυτός στην Τουρκία, 
οι άλλοι εγκλωβισμένοι — φυλακή και μια απελευθέρωση λειψή, κάτι που 
μπορούμε να πούμε ότι ισχύει για όλους μας. Εμείς δηλ. εδώ στην ελεύθερη 
Κύπρο και τα σπίτια μας και τα χωριά μας ακόμα σκλαβωμένα. Θα δώσω δυο 
- τρία παραδείγματα για να φανεί το απλό ύφος του συγγραφέα. Έχεις την 
εντύπωση ότι διηγείται σε μια ομάδα φίλων του χωρίς να κρίνει.

Ή αποθήκη για τήν αποξήρανση του καπνού ήταν τούτο τόν καιρό 
άδεια. Τό κτίριο αυτό χωρούσε άνετα ίσαμε δυό χιλιάδες άτομα. Οί Τουρ
κοκύπριοι αιχμάλωτοι δεν ξεπερνούσαν τούς ενενήντα. Νερό μπόλικο γιά 
νά πίνουν καί νά καθαρίζονται, άρκετά άποχωρητήρια κι ’ όλες οί σχετικές 
άνέσεις υπήρχαν, έτσι πού νά μήν στενοχωριούνται οϊ άνθρωποι. ‘Εξάλλου 
κρατούσανε χρήματα κι’ άγοράζανε, ο,τι θέλανε άπό τ’ άντικρυνό καφε
νείο. ‘Εμείς τούς διευκολύναμε καί στό συσσίτιο. Τό συσσίτιο ήταν κοινό 
γι ’ αύτούς καί γιά μάς. Ωστόσο συχνά τούς προσφέραμε καί τό δικό μας 
όταν θα πηγαίναμε γιά λίγη ώρα στά σπίτια μας.

Μια μέρα είδαμε άπ ’ άντίκρυ νά πλησιάζουν άράδα κάμποσες γυναί
κες νέες κι ’ ήλικιωμένες. Άπό τό ντύσιμο μαντεύαμε πώς θάταν Τούρκι- 
σες.

- Τι συμβαίνει; ρωτώ τον κοινοτάρχη μας, που πλησίασε πριν λίγη 
ώρα τήν άποθήκη καί κάτι ψιθύριζε μέ τόν λοχία τής άστυνομίας.

- Κάποιος καλοθελητής διάδωσε στά τουρκοχώρια πώς σκοτώσαμε 
όλους τούς αιχμαλώτους. Μάς κάνανε επίσημες παραστάσεις - μέ τό δίκιο 
τους. Λοιπόν κανονίσαμε νάρθουνε όσες θέλουν νά συναντήσουν τούς άν- 
τράδες και τά παιδιά τους.

Σέ λιγάκι κόντεψε τό γυναικείο πλήθος. Η άστυνομία κανόνισε νά 
σταθούνε άντικρυ στό πεζοδρόμιο, ώς 10 μέτρα άπόσταση άπό τήν άνοιχτή 
πόρτα τής άποθήκης.

- Χασάν, φώναζε ή μιά.

- ‘Εδώ, καλά είμαι. Λεφτά κρατώ. ’Εσείς;
- Μαζευτήκαμε στό σπίτι τής μάνας σου.
- Χατισέ;
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- Γιασούφι μου; Καλά είσαι;
- Πολύ καλά...
Τότε ό Τούρκος κοινοτάρχης προχώρησε ώς τά μισά τού δρόμου καί 

μέ καλό τρόπο καθησύχασε τις γυναίκες. « ’Απορούσε πώς βγήκε τέτοια 
ψευτοκουβέντα κι ’ άναστάτωσε τά σπίτια. Νά πάνε μέ τό καλό πίσω στό 
χωριό καί νά βεβαιώσουν δλους πώς είμαστε καλά καί μάς φροντίζουν σαν 
τ ’ άδέλφια».

Φτάσαμε στό Δαυλό. Πολλοί εγκλωβισμένοι μάς είδανε. Ένας μάς 
χαιρέτησε κάπως συγκρατημένα. ΤΗταν εύτύχημα τούτο τό πέρασμα άπό 
τό χωριό. ’Αργότερα έμαθα πώς ένας χωριανός ειδοποίησε τούς Όηέδες 
πώς πολλά αύτοκίνητα μεταφέρουν αιχμαλώτους. Αυτό μάς έσωσε γιατί 
δέν μάς φορτώσανε στά καράβια γιά τή Μικρασία χωρίς νά μάς καταγρά
ψουν καί να δώσουν άντίγραφο στον υπεύθυνο των Όηέδων.

Άπό τό Δαυλό στρίψαμε και φτάσαμε στήν πλατεία τής Καντάρας. Κι 
άπό εκεί πήραμε τό δρόμο προς τό Μερσινίκι, άνάμεσα στά βουνά πού 
καπνίζανε.

Ή ζέστη έπεφτε παντού πνιχτική, άνακατευόταν μέ τή μυρωδιά των 
καμένων δέντρων, υγραινόταν καί κολλούσε μέ τήν υγρασία πού άνέβαινε 
άπό τή θάλασσα. Μήτε σταλιά άγέρας δέν φυσούσε. '0 ήλιος χτυπούσε 
παντού ζεστός κι ας είχε μιά θαμπή δψη. Καί τό μάτι τό τυραννούσε ή 
μαυρίλα τών καμένων θάμνων και δέντρων, τών μαυρισμένων κοτρωνιών 
καί τού κάμπου άριστερά ώς πηγαίναμε μέσα στήν καλοκαιρινή ξερα·ί·λα 
του καί ή ύποπτη πιά θάλασσα δεξιά μας, πού φοβόσουν μήπως νέα άπο- 
βατικά τών Τούρκων ξεράσουν μεθυσμένους πειρατές.

Ξεκινήσαμε τριάδες. Δώσανε στον καθένα μιά μικρή πετσέτα. Μάς 
οδήγησαν στούς νιπτήρες. Σέ πολλά κελλιά έβλεπες στοιβασμένους σάν 
τις σαρδέλλες ένα σωρό δικούς μας. Άντίκρυ σ’ ένα θάλαμο Τούρκοι 
φυλακισμένοι ράβανε ρούχα γιά τό στρατό. Νιφτήκαμε. Σκουπιστήκαμε.

- Στήν αυλή, μάς προστάζουν.
Στήν αύλή παραταχτήκαμε όπως στά παλιά μας χρόνια όταν είχαμε 

γυμναστική. Μάς δέσανε πισθάγκωνα. "Υστερα μέ γραβάτες ή άλλα παλιό- 
ρουχα μάς δέσανε τά μάτια.

Στήν άντίδραση μερικών πήραμε μιά εξήγηση:
- Θά σάς πάρουμε στό «Λήδρα Πάλας» γι ’ ανταλλαγή καί δέν πρέπει 

νά δείτε τις οχυρώσεις μας.
"Οπως είμαστε δεμένοι άρχισαν κάποιοι νά μάς ερευνούν καί νά μαζεύ

ουν ο,τι άπέμεινε στις τσέπες μας. ’Εμένα μού πήρε ένας άστυνομικός τό 
ρολόι...
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Καί κοντά στά μεσάνυχτα φτάσαμε πια στά 'Άδανα.
Τά φορτηγά σταματήσανε μπροστά στις φυλακές των 'Αδάνων. Οί 

στρατιώτες συνοδοί μας κι οί δεσμοφύλακες, που άγριέψανε ξενυχτώντας 
νά μάς περιμένουν, μάς ταράξανε στό ξύλο με τά κοντάκια των όπλων. 
‘Άμα κουνιόσουν γρήγορα συχνά τή γλύτωνες. "Οσοι βραδυπορούσαν καί 
δεν κοιτούσαν τό κατά πού πέφτουν τά κοντάκια τις τρώγανε χωρίς λύπη
ση κι οικονομία. Ή υποδοχή αύτή με τις κοντακιές συνεχίστηκε στους 
μεγάλους με καμπή διαδρόμους των φυλακών ώσπου φτάσαμε σε μιά μεγά
λη τετράγωνη εσωτερική αύλή. 'Εκεί στήν αύλή μάς τακτοποιήσανε σε 
πεντάδες. Πολλοί άπό μάς προσπαθήσαμε νά βρούμε χωριανούς μας γιά 
νάμαστε μετά στά ίδια κελλιά. Κι άμεσως άρχισε πάλιν ερευνά... ή ληστρι
κή ερευνά. Μάς παίρνανε ο,τι είχαμε: μαντηλάκια, μαντηλιες, σαπούνια, 
χαρτί τουαλεττας. Τή δική μου μαντηλιά δεν τή βρήκαν, γιατί άπό τή Λευ
κωσία τήν έκρυψα κάτω άπό τή φανελλα μου, κατάσαρκα.

Λεν είχε σκοτεινιάσει όταν έφτασα στό σπίτι μου. Στήν ξώπορτα μιά 
άψίδα με κλωνιά δάφνης με περίμενε. Ή επιγραφή έλεγε.

«Καλώς όρισες στό σπίτι σου».
Χωρίς νά τό θέλω μού έφυγε ό λόγος!
- Χωρίς τά παιδιά καί τή γυναίκα μου νά μέ υποδεχθούν στά σκαλοπά

τια:
Μέ πήρε ένα σιγανό κλάμα. Οί φωνές όμως τής γειτονιάς καί τών 

φίλων καί δικών μου, πού μέ συνοδεύσανε ή μέ καλωσορίζανε, μού ξανά- 
φερε μιά εύχάριστη διάθεση. Βρήκα τόν εαυτό μου.

- Καί τώρα ή ξενάγηση, λέει ό άδελφός μου ό γιατρός, πού πάντοτε 
έχει κέφι καί χιούμορ.

Στάθηκα στό χώλ.
- Στό γραφείο καταλύουν οί δυο κουνιάδοι σου. Στό πρώτο υπνοδω

μάτιο τά συμπεθερικά σου, τέσσερα άτομα. Στό δεύτερο υπνοδωμάτιο ό 
πεθερός κι ή πεθερά σου. Στό τρίτο υπνοδωμάτιο ή πρώτη ξαδέλφη τής 
γυναίκας σου μέ τά μωρά της.

- Καί στό σαλόνι; μού ξέφυγε ή ερώτηση.

- Κάποιοι συγγενείς σας, περαστικοί μάλλον. Σύνολο εκ Νέου Χωρί
ου Κυθρέας άριθμός τόσα. Συνεπώς, πάμε σπίτι μου να κοιμηθείς.

- Λέν γίνεται τού άπαντώ. θά πάρω μιά κουβέρτα καί θά κοιμηθώ 
στή βεράντα. Συνήθισα τά πατώματα καί τό σκληρό στρώμα.

Γελάσαμε.

Σέ λίγο μέ πήρε ένας σύντομος ύπνος. Αλλά μέ τό πρώτο άμυδρό^ 
φώς τής αυγής πετάχτηκα άπό τό στρώμα μέ τήν πρόθεση νά ετοιμάσω τό 
γάλα τών παιδιών μου.

"Ομως άνάμεσα σέ τόσες άναπνοές συγγενών μου, λειπανε οί πιο 
άγαπητές μου, οί δικές μου...

- Μωρά μου...!

Πολλοί λογοτέχνες επηρεάστηκαν από τα γεγονότα του 1974 κι έγραψαν 
ποιητικά ή πεζά για να εκφράσουν τη δική τους γνώμη για τα γενόμενα. Ανα
φέρομε πρόχειρα τον Άντη Περνάρη, την Ευγενία Παλαιολόγου-Πετρώνδα, 
το Μάνο Κράλη, τον Κώστα Μόντη, τον ςιάνθο Λυσιώτη, τον Παύλο Λιασίδη 

κ.ά.
Ανάμεσα σ’ αυτούς διακρίνεται και το έργο του Χρυσάνθη που με την 

τέλεια πλοκή εκθέτει τη δική του αισθητική μαρτυρία για να γίνει σύνθεση του 
πίνακα με τα τραγικά γεγονότα του 1974.

Γ.Ι. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΤ

Γεώργιος Χατζηγεωργίου
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΤΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΟΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Μέχρι τα μέσα του περασμένου αιώνα ήταν άγνωστη η συστηματική 
έρευνα στο χώρο της παραδοσιακής μουσικής και του δημοτικού τραγουδιού 
στην Κύπρο. Το έναυσμα δόθηκε ουσιαστικά από έναν Ελλαδίτη, τον Αθανά
σιο Σακελλάριο Αγιοπετριτη που ήταν διευθυντής σε σχολείο της Λάρνακας 
την περίοδο αυτή. Ο Σακελλάριος ασχολήθηκε πρώτος1 με τη συλλογή λαο- 
γραφικού υλικού εκδίδοντας μάλιστα πρώιμα το πρώτο μέρος της συλλογής 
του που περιλάμβανε 33 κείμενα δημοτικών τραγουδιών της Κύπρου. Το υλι
κό αυτό δημοσιεύτηκε στην Α' έκδοση του Γ' τόμου των «Κυπριακών». Ση
μαντική αύξηση λαογραφικής ύλης παρουσίασε ο Β ' τόμος της Β ' έκδοσης 
των «Κυπριακών» που περιέχει 681 κείμενα δημοτικών τραγουδιών. Επίσης 
459 δίστιχα, 5 τετράστιχα και 1 επτάστιχο έναντι 217 που περιέχει η Α' 
έκδοση. Τέσσερα επίσης κείμενα από την ίδια ύλη περιλαμβάνονται στον Α ' 
τόμο των «Κυπριακών» που εκδόθηκε το 1890/91 (όπως και ο Β ' τόμος) και 
που ασχολείται με την ιστορία της Κύπρου.

2. Ηδη από το 1903 ο Χρ. Αποστολίδης, που εζέδωσε την συλλογή αυτή, δημοσίευσε το τραγού
δι του γάμου στο τεύχος Ζ ' του περ. Φορμιγξ στην Αθήνα.

3. Βλ. Γιωργούρη Πανικού: «Μελέτη και Παρουσίαση της πρώτης συλλογής Κυπριακών δημοτι
κών τραγουδιών μουσικής» στο περ. «ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ» τευχ. 1/86: σελ. 43-50.

4. Στον Α' τόμο του περιοδικού «Κυπριακά Χρονικά» (1923) δημοσιεύονται μελέτες και δημο
τικά τραγούδια (κείμενα) από αξιόλογες εργασίες των Συκουτρή, Φαρμακίδη, Κυριακή κ.ά. 
και γίνεται ειδική αναφορά (στη σελίδα 154) στον άλλοτε γυμνασιάρχη στην Κύπρο και τότε 
(1923) διευθυντή του Λαογραφικού Αρχείου Στ. Κυριακίδη, για την αξιόλογη δημοσίευσή του 
στη «Λαογραφία» τόμ. ΣΤ' (1918) τριών κυπριακών παραλλαγών του τραγουδιού «Διγενής 
και Κάβουρας». Στον ίδιο τόμο της «Λαογραφίας» ο Στ. Κυριακίδης δημοσιεύει και άλλη 
μελέτη του με τίτλο «Κυπριακαί Επωδαί», όπως επίσης και ο Χρ. Παντελίδης κ.ά.

Το παράδειγμα του Σακελλαρίου ακολούθησε ο δάσκαλος Γεώργιος Λου
κά, από το χωριό Όμοδος, εκδίδοντας το 1874 στη Αθήνα τις «Φιλολογικές 
επισκέψεις των εν τω βίω των νεωτέρων Κυπρίων μνημείων των αρχαίων» και 
το 1898 στη Λεμεσό το «Λεξιλόγιον της λαλουμένης γλώσσης των Κυπρίων», 
σε πολύ περιορισμένο αριθμό αντιτύπων. Το 1906 ο καθηγητής Σιμός Μενάρ- 
δος εκδίδει τα «Κύπρια έπη» και το 1907 το «τοπωνύμιον της Κύπρου».

Στα 1910 εκδίδεται στη Λεμεσό η πρώτη συλλογή που περιέχει 21 δη
μοτικά τραγούδια με κείμενο και με τη μουσική καθώς και χορούς, καταγρα
φές του Χρ. Αποστολίδη. Μαζί με τις σημειώσεις που αναφέρονται στην αρχή 
του βιβλίου για το ύφος κάθε κομματιού, το ρυθμό κλπ. μπορούμε να πούμε 
ότι το βιβλίο αυτό με το τίτλο «’Ασματα και χοροί Κυπριακοί» αποτελεί την 
πρώτη μουσικολαογραφική έκδοση στην Κύπρο2. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα 
21 τραγούδια είναι γραμμένα για φωνή και για πιάνο, σε εναρμόνηση που 
ανέλαβε ο Δ. Λαυράγκας. Όπως αναφέρει επίσης ο συγγραφέας πριν γίνει 
ακόμη η έκδοση αυτή, στις 7 Ιουνίου 1908, έγινε συναυλία στην Αθήνα με 
μερικές από τις Κυπριακές μελωδίες αυτές, που τραγουδήθηκαν από τη Σμ. 
Γεναδή και μικτή χορωδία του Ωδείου Αθηνών με την ευθύνη του καθηγητή 
του Ωδείου Ε. Sacerdote3.
1. Ο Επαμεινώνδας Φραγκούδης, στο μυθιστόρημα του «Θέρσανδρος» που εκδόθηκε το 1947 

στην Αθήνα, δημοσίευσε τέσσερα κείμενα κυπριακών δημοτικών τραγουδιών και έκανε συστά
σεις για συστηματική έρευνα.

Στα 1911 ο φιλόλογος Ιωάννης Χατζηιωάννου εξέδωσε το περιοδικό «Κύ
προς, Λαογραφικόν σύγραμμα» που κυκλοφόρησε σε 6 μηνιαία τεύχη και στα
μάτησε.

Έκτοτε η Κυπριακή λαογραφία και εννοείται και η μουσική πλευρά της, 
παρέμεινε παραμελημένη και περιφρονημένη στην Κύπρο, όσοι δε ασχολούνται 
με αυτή «εγένοντο αντικείμενο ειρωνείας και σαρκασμού» αναφέρεται στο πρό
λογο των «Κυπρίων λαογραφικών σπουδασμάτων» του — ενοφώντα Π. Φαρα- 
μακίδου. Ο πολυγραφότατος αυτός λαογράφος της Κύπρου εμφανίστηκε στο 
λαογραφικό πεδίο έρευνας το 1912, ασχολήθηκε δε με αυτή όσο κανένας άλλος 
μέχρι τότε και θεωρείται ο άνθρωπος που έθεσε τις βάσεις της Κυπριακής 
λαογραφίας. Εκδίδει το 1926 τα «Κύπρια έπη μετά σημειώσεων και σχολίων» 
έκδοση των ακριτικών και δημωδών ασμάτων της Κύπρου — όπως γράφει ο 
ίδιος στον πρόλογο του βιβλίου. Επίσης αναφέρει ότι αυτά «συνελέγησαν εκ 
του στόματος του Κυπριακού αγροτικού λαού και κατεγράφησαν πιστώς και 
ακριβώς κατά τη Κυπριακή φωνητική». Συμπληρώνει δε ότι «παρεβλήθησαν 
(τα άσματα) προς τα εν τοις «Κυπριακοίς» του Αθ. Σακελλάριου και διαφέ- 
ρουσι πολύ των υπ ’ αυτών εκδοθέντων και είναι απηλλαγμένα των σφαλμά
των εις α υπέπεσεν ο συγγραφεύς ούτος, ως μη Κύπριος». Το 1938 
Φαρμακίδης εκδίδει την «Κυπριακή λαογραφία» που περιεχει όλες τις ̂ εκφάν
σεις της ιδιωτικής ζωής των Κυπρίων (γέννηση, γάμος, ανα.ο, κ π. .
1944 εκδίδει τα «Κυπριακά λαογραφικά σπουδάσματα» με δημοτικά .ραγ - 
δια (κείμενα), με έθιμα κλπ. Επίσης τον ίδιο καιρό ραβευε.αι α,.ο .η 
σική Εταιρία της Αθήνας για το λεξικό «Κύπριας ια εκ.ου».

Η ΠολύΕενπ Λοϊζιάς στα 1920 exSSet την «Κυπριακή» Κυψέλην» και στα 1924 τ.‘κυπριακόΆύκωμα» κα. τα δύο με °™
1925 εκδίδεται στη Λευκωσία στα Αγγλικά το βιβλίο «Love s Island» της 
Helen Gordon-Cameron.

Κατά το 1922 με τις συστάσεις του τότε καθηγητή του Ιερού διδασκα
λείου Λάρνακος, I. Συκουτρή, ιδρύθηκε το περιοδικό «Κυπριακά Χρονικά»4 
που διευθυνόταν από επιτροπή της οποίας μέλος ήταν και ο Ν.Γ. Κυριακής 
(γιατρός στο επάγγελμα) που στα 1935 εκδίδει τη «Βιβλιογραφία της Κυπρι
ακής λαογραφίας και γλωσσολίας».

Το 1933 στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Π. Χατζωιωάννου εκδίδει .α 
«Γεωργικά και ποιμενικά της Κύπρου» ενώ το 1936 στην Αθήνα εκδίδει το 
βιβλίο «Περί των, εν τη μεσαιωνική και νεωτέρα Κυπριακή, ςένων γλωσσικών 
στοιχείων».

Ο καθηγητής της φιλολογίας Παύλος ϋΐούτας εκδίδει στα 1938 στη Λευ
κωσία στοιχεία από τις λαογραφικές του μελέτες και τη συλλογή .ου με .ον
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τίτλο « Από τα τραγούδια μας». Και άλλοι Κύπριοι ασχολήθηκαν κατά και
ρούς με τη λαογραφία και τα κείμενα της, κυρίως δημοσιεύοντας άρθρα στα 
περιοδικά που προαναφέραμε καθώς και σε άλλα όπως τα «Κυπριακά Γράμ
ματα» των Προυσή και Κρανιδιώτη στη Λευκωσία (που άρχισε να εκδίδεται 
στα 1934 μέχρι το 1956) και το περιοδικό «Πάφος» του Λοίζου Φιλίππου, 
στην Πάφο (που εκδιδόταν από τα 1935 μέχρι 1947).

Στα 1936-37 ιδρύεται στη Λευκωσία η «Εταιρία Κυπριακών Σπουδών» 
και με την ετήσια της έκδοση «Κυπριακαί Σπουδαί», καθώς και με τη δημι
ουργία του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και άλλες εκδηλώσεις συνέτεινε αρκετά 
στη μελέτη της παράδοσης. Μέχρι >οιπόν και τις αρχές της δεκατετίας του 
1940 δεν έχει εκδοθεί καμιά άλλη συλλογή δημοτικής μουσικής ή τραγουδιών 
που περιλαμβάνει έκτος από το κείμενο και τη μουσική, εκτός του Χρ. Απο- 
στολίδη που προαναφέραμε και ορισμένων δημοσιεύσεων μεμονωμένων τρα
γουδιών όπως «το τραγούδι του γάμου» σε ένα παράρτημα του περιοδικού 
«Φόρμιγξ»5, «Μεσαρίτικη και παραλιμνίτικη φωνή»6 και «άσμα γαμήλιο» σε 
βυζαντινή παρασημαντική, από τον Στυλιανό Χουρμούζιο στο περιοδικό 
«Αγωγή» (έτος Γ'αρ. 71-72) τον Ιούλιο του 1924. Στο ίδιο περιοδικό και με 
βυζαντινή επίσης παρασημαντική δημοσίευσαν ο Χαράλαμπος Παπαδόπουλος 
καταγραφές της «Παφίτικης» της «Καραπασίτικης» του τραγουδιού «το μή
λο» και ο Κ. Αρτεμίδης μια καταγραφή της «Μορφίτικης φωνής». Στο βιβλίο 
«Η ζωντανή Κύπρος» του Τεύκρου Ανθία, που εκδόθηκε στη Λευκωσία το 
1941 (και επανεκδόθηκε στο Λονδίνο το 1963) σε γραφή του συγγραφέα δη
μοσιεύεται μια μικρή συλλογή απο 11 «κυπριακές φωνές» και το «τραγούδι 
του γάμου». Διάφορες καταγραφές δημοσίευαν στα λαογραφικά περιοδικά της 
Κύπρου και οι Σώζος Τομπόλης, Θεόδουλος Καλλίνικος και οι συνθέτες και 
ερευνητές Γιάγκος Μιχαηλίδης και Σόλων Μιχαηλίδης οι οποίοι αργότερα εξέ
δωσαν μεγαλύτερες συλλογές που θα αναφέρουμε.

5. Βλ. υποσημείωση 1, στη σελ. 2.
6. «Φωνές» είναι οι ιδιότυπες παραδοσιακές μελωδίες που αποτελούν πρότυπα μελωδικά για την 

εκτέλεση αυτοσχέδιων και άλλων δίστιχων κλπ. Βλ. Γιωργούδη Πανικού «Η Κοινωνική Ση
μασία του Δημοτικού Τραγουδιού στους Πρόσφυγες της Κύπρου- Εθνομουσικολογική προσέγ
γιση». Διδακτορική Διατριβή, Α.Π.Θ. 1988: στο κεφ. Β1 «Οι Κυπριακές Φωνές», μέρος I.

Ο Σόλων Μιχαηλίδης σε εισαγωγικό άρθρο του για την Κυπριακή λαϊκή 
μουσική, που δημοσιεύεται στο περιοδικό «Κυπριακά Γράμματα» (έτος Θ') 
του 1944-45 στη σελίδα 115, αναφέρει: «Αν πριν λίγα χρόνια επιχειρούσε 
κανείς να μιλήσει στο νησί μας για λαϊκά τραγούδια, θα αντίκρυζε ασφαλώς 
μεγάλη αδιαφορία1 θα φαινόταν σαν ένας άνθρωπος που αναζητάει αξίες σε 
κοινά και τετριμμένα πράγματα που προσπαθεί μάταια...»

Το 1946 στον τόμ. I ' του περιοδικού «Κυπριακαί Σπουδαί» δημοσιεύεται 
η ανδρική χορευτική σουίτα (γνωστοί ανδρικοί αντικρυστοί χοροί) και ο μπάλ- 
λος σε καταγραφή Γιάγκου Μιχαηλίδη, καθώς και ένα άρθρο του που ανακοι
νώθηκε στη Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών τον προηγούμενο χρόνο, με τίτλο 
«Ψυχολογικά πορίσματα, εκ της μελέτης των κυπριακών τραγουδιών».

Το 1948 ο Θ. Καλλίνικος εκδίδει στη Λευκιωσία την « Εθνική Ψαλμω
δία» μια συλλογή από Βυζαντινά άσματα και τρία «δημώ η ε νίκα ασμα.α 
σε βυζαντινή παρασημαντική.

Εκτός από τους λαογράφους και μουσικούς έχουν δημοσιεύσει λαογραφική 
ύλη και αρκετοί Κύπριοι λογοτέχνες. Η Ισμήνη Χα.ζηκωσ.α εκ ι ει .ο 
το βιβλίο «Η Κύπρος και η ζωή της» με μετάφραση στα γγΛίκα, ο . . 
Λανίτης το βιβλίο «Η ψυχή της Κύπρου» στην Αθήνα το 1946 και αργότερα 
το 1954 πάλι στην Αθήνα ο Κ. Καραμάνος εκδίδει το βιβλίο «Κύπρος».

Η Γερμανίδα Εντβίγη Λύντεκε, που περιόδευσε στην Κύπρο μέσα: στη 
δεκαετία 1930-40, συμπεριέλαβε στη συλλογή της «Ελληνικά Δημοτικά I ρα 
γούδια» που εξέδωσε η Ακαδημία Αθηνών το 1947, πο .α κυ,.ριακα .paf υ 
δια που συνέλεξε κατά την περίοδο που βρισκόταν σ.ο νησί. τ,ει να 
ωθεί ότι η συλλογή αυτή περιλαμβάνει μόνο κείμενα .ων .ραγού ιων, ρ t 
να δε από αυτά είναι ημιτελή και άλλα δεν είναι κυπριακά παρα οσ.ακα

Στα 1951 εκδίδεται στη Λευκωσία η συλλογή «Κυπριακή Λαϊκή Μούσα» 
του Θ. Καλλίνικου, που είναι η δεύτερη αυτοτελής εκ οση ημο.ικων . 
διών μετά τη συλλογή του Χρ. Αποστολίδη απο το · συ / ' " · 
Καλλίνικου δίνει, εκτός από τα κείμενα και τη μουσική .οσο σε ß 
παρασημαντική όσο και σε ευρωπαϊκή γραφή, αλλα εν περιεχει κα 
οικολογικές αναλύσεις.

Αντίθετα ο Σ. Μιχαηλίδης που έχει γράψει πολλά στο τομέα 
κολογίας στον ελληνικό χώρο αλλά και στο διεθνή (με ,ην ' .
«The music of ancient Greece», που εκδόθηκε στο Λονδίνο το 1978 
τέρα στην Αθήνα στα Ελληνικά), έχει κάνει αρκετες ava .υσεις j. . 
τραγούδια, όπως στη συλλογή 20 τραγουδιών που κατέγραψε ο Κλεοβουλο., 
Αρτεμίδης μεταξύ των ετών 1897 και 1912 και δημοσιεύτηκαν στον ,ομ. ΙΣΤ-μ(1952μ) των «Κυπριακών Σπουδών». Ο Μιχαηλίδης κάνει 

κλίμακες, την έκταση και τη μορφή των τραγουδιών αν.ων και .. 
βιβλιογραφία όπου περιέχονται τα ίδια τραγούδια. Ο ι ιος ημο ν π0,α 
μη αξιόλογο άρθρο «Η Κυπριακή δημοτική μουσική» °« 
κά Γραμματα» (1956) στο οποίο αναλύει μουσικά ..αρα fi - (μ
ρες συλλογές αλλά πα άλληλα αναφέρεται και 
ματα όπως το διεθνές συνέδριο που έγινε στο Λονδίνο το 1952 με θέμα τη 
δημοτική μουσική.

Π αράλληλα με τις καταγραφές δημοτικής μο·νσικηθς 
χιζεται και η λαογραφική ερευνά. Ετσι «ο 19 ι ,ς_

στην Αθήνα τον τόμ. Α ' του βιβλίου της «Κύπρος» οπού με« νύπ00 και 
χει και αρκετά κείμενα δημοτικών τραγουδιών, ηθη ε Ψ \ κείμενα 
τον τόμ. Β ', που εκδόθηκε το 1963, που περιέχει ακόμα περισσότερα κείμενα 
τραγουδιών.

Το βιβλίο «Κυπριακά ήθη και έθιμα» του ™ 
εκδόθηκε στη Λευκωσία το 1956, περιέχει μεταξύ αΖΖων μια μικρη συ γη 
κυπριακών δημοτικών τραγουδιών με κείμενα και μουσική .. g δτυοσι- 
Κ.Δ Ιωαννίδης. Πολλά άρθρα και μουσικές καταγραφές του Ιωαννιδη δημοσ. 
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εύτηκαν αργότερα σε περιοδικά όπως το «Cyprus To Day» vol II (1963-64), 
vol VII (1969), «Κυπριακαί Σπουδαί» τόμ. Λ' (1966), τόμ. ΛΒ' (1968), 
τόμ. ΛΓ' (1969) κλπ.

Μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου, το 1962 ιδρύθηκε το Κέντρο Επι
στημονικών Ερευνών, με αποστολή να παρέχει τη δυνατότητα σε Κυπρίους 
και άλλους επιστήμονες να μελετήσουν συτηματικά, μεταξύ άλλων, και τον 
πολιτισμό της Κύπρου. Οργανώνει και εκτελεί ερευνητικά προγράμματα που 
αφορούν κυρίως στην Κυπριολογία, ειδικότερα Λαογραφία, Εθνολογία, Γλώσ
σα, Κοινωνία της Κύπρου καθώς και Ιστορία και άλλα θέματα μέσα σ’ ένα 
ευρύτερο ιστορικό-γεωγραφικό πλαίσιο ανάλογα με τις ανάγκες του τόπου. 
Τα μέλη του επιστημονικού προσωπικού του συμμετέχουν σε διάφορα συνέ
δρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό, που έχουν σχέση με τα ιδιαίτερα ενδιαφέ
ροντα τους. Το Κέντρο επίσης οργανώνει στην Κύπρο σεμινάρια και συμπό
σια7. Ένα από τα κυριότερα τμήματα του Κέντρου είναι αυτό που ασχολείται 
με τη Λαογραφία-Εθνογραφία. Το τμήμα αυτό έχει σαν στόχο τη συγκέντρω
ση, διάσωση και μελέτη του υλικού που αναφέρεται στο λαϊκό πολιτισμό της 
Κύπρου. ’ Ηδη οι αρχειακές συλλογές του Κέντρου περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, λαογραφικό και μουσικό υλικό που προέρχεται από ειδικές αποστολές 
σε ολόκληρη την Κύπρο. Γνωστοί ερευνητές του Κέντρου, στη λαογραφία, 
είναι σήμερα οι Α. Ρουσουνίδης και η Θ. Κυπρή ενώ παλιότερα οι Θ. Παπαδό- 
πουλλος, Γ. Παπαχαραλάμπους κ.ά ασχολήθηκαν με λαογραφικά θέματα στο 
Κέντρο.

7. Στις 20-25/5/78 οργάνωσε στη Λεμεσό το Πρώτο Συμπόσιο Κυπριακής Λαογραφίας.

Το μουσικό υλικό που κατέχει το Κέντρο προέρχεται κυρίως από έκτα- 
τους συνεργάτες-ερευνητές, αφού το Κέντρο δεν έχει ακόμα, μεταξύ των με
λών του ερευνητικού του προσωπικού, ειδικό εθνομουσικολόγο. Κύριος και 
σημαντικός ερευνητής της μουσικής παράδοσης της Κύπρου, ο οποίος συνεργά
στηκε στενά με το Κέντρο είναι ο Κ.Δ. Ιωαννίδης. Πρόσφατα το Κέντρο εξέ
δωσε τις καταγραφές του Ιωαννίδη σε ογκώδη τόμο με τίτλο «Δημώδη 
’Ασματα της Κύπρου» και με επεξεργασία των κειμένων από το Μ. Χριστο
δούλου, ενώ θα πρέπει να επισημάνουμε την τεράστια σημασία που έχουν οι 
εκδοτικές δραστηριότητες του Κέντρου σε όλους τους τομείς των ερευνών που 
διεξάγει, όχι μόνο με την Επετηρίδα του αλλά και με τις αυτοτελείς εκδόσεις 
που αναλαμβάνει. Τέλος, με την εκδοτική φροντίδα του Α. Ρουσουνίδη εκδό- 
θηκαν το 1895 στη Λευκωσία τα Πρακτικά του Πρώτου Συμποσίου Κυπρια
κής Λαογραφίας που οργάνωσε το Κ.Ε.Ε. το Μάιο του 1978 στη Λεμεσό.

Το διάστημα λοιπόν μετά την ανεξαρτησία, εκτός από τις δημοσιεύσεις 
από έρευνες του Κ. Ιωαννίδη, εκδίδεται και άλλη μία ενδιαφέρουσα συλλογή 
στη Λευκωσία, από το Σ. Τομπόλη, το 1966. Πρόκειται για τη συλλογή με 
τίτλο «Κυπριακοί Ρυθμοί και Μελωδίες», μια πολύ εμπεριστατωμένη, με σχό
λια και αναλύσεις, έκδοση, για τους ρυθμούς, τις κλίμακες, τα κείμενα κλπ. Η 
συλλογή αυτή είναι η πρώτη αυτοτελής συλλογή δημοτικής μουσικής και τρα- 
γουδιών της Κύπρου μετά την ανεξαρτησία.

Το ενδιαφέρον των Ελλαδιτών ερευνητών εκδηλώνεται με την- «Λαογρα- 
φική Αποστολή στην Κύπρο» (21 Οκτωβρίου - 20 Νοεμβρίου , ) απο την
Ακαδημία Αθηνών, με τους Γεώργιο Κ. Σπυριδάκι και ‘αυΡ° αρακαση 
(Μουσικού του Λαογραφικού Αρχείου) οι οποίοι ήταν υπευ υνοι ο μεν πρω.ος 
για τη συλλογή λαογραφικών στοιχείων ο δε δεύτερος για .η συ ογη μούσι 
κού υλικού. Οι εκθέσεις τους καθώς και αρκετά παρα ειγμα.α απο τα στοι 
χεία και το υλικό που συνέλεξαν (συμπεριλαμβανομένων μουσικών κα.α 
γραφών) δημοσιεύτηκαν στην Επετηρίδα του Λαογραφικού ρχειου, «ομ. 
- ΙΔ' (1960-61 ) στις σελίδες 301-305, που κυκλοφορούν και σε αν άτυπο. 
Καταγραφές από την ίδια περίοδο από ηχογραφήσεις .ων . πυρι ακι κ 
Καρακάση καθώς και των Δ. Νοτόπουλου και Δ. Πετροπου ου απο,Λ . 
περιέχονται και στον τόμ. Γ' «Ελληνικά Δημοτικά ραγού ια» 
Εκλογή) της Ακαδημίας Αθηνών που εκδόθηκαν αργότερα σ.ην , 
(1968) Την έκδοτή επ.μέλε.α είχαν οε Γ. Σπυριδακις και ο μουσεκος Δ. 
Περιστέρης.

Το 1962, στον τόμ. Α' της έκδοσης της Ακαδημίας Αθηνών «Ελλη«κά 
Δημοτικά Τραγούδια» (Εκλογή) περιέχονται κείμενα αρκετών 
τραγουδιών της Κύπρου, παρμένα μέσα από συλλογές α .ων ερευνη 
του Στ. Κυριακίδη, Χρ. Παντελίδη (από τόμους της Λαογραφίας) -ηςΑυντε- 
κε, του Αθ Σακελλάρ.ου, του Ξ. Φαρμακίδη κ.α και παρατίθενται σχόλια επι 
των κειμένων από το Γ.Κ. Σπυριδάκι.

Αξιόλογα, την περίοδο αυτή, ήταν και τα αποτελέσματα των ερευνών 
που έκαναν διάφοροι λαογράφοι με κυριότερα παΡ*  ειγμα.α · ?
Ν. Κληρίδη «Χωριά και "ç της Κ^ 
πριακά Δημοτικά Τραγούδια» σε δυο τομους (19 . να-α-οπι-
των μακροχρόνιων ερευνών του. Οι 
στικό εισαγωγικό σημείωμα και αρκετα θρήσκε . ρ ϊ 
άλλα κείμενα κυπριακών δημοτικών τραγουδιών.

Τους πρώτους μήνες του 1971 πρωτοεκδίδεται το χοινής^προ-
κή Κύπρος» το οποίο εκδίδεται ακόμα και σήμερα, πηρ · Λευκωσίας με 
απάθειας ομάδας καθηγητών του Παγυπρίου
την παρακίνηση του τότε περιοδικού έγραψαν πολ-
Χρ. Κυπριανού, παλιού λαογραφου. Στις σελιόες / και η
λοί γνωστοί ερευνητές ενώ σημαντική προσφορά του ’ *
οργάνωση Συμποσίου Λαογραφίας στη Λευκωσία, .° 1 ■ . ν,α -0

Μετά το 1974 και την τούρκικη εισβολή στην Κύπρο,η ερευνά για .0 
δημοτικό τραγούδι και τη λαογραφία δεν περιορισ.ηκε. ^ου jq' αι(^_
συλλογή «Δημώδη Κυπριακά Άσματα εξ ανεκ Παπαδόπουλλο
να», που εκδόθηκε το 1975 στϊ} Λευκωσία α. ’ την περίοδο αυτή
και περιέχει κείμενα δημοτικών τραγουδιω ημ της Κύπρου
αρθρα και μελετες, καθώς και μικρές συλλ γ ς σ-Ον «Κυπρί-
κυρίως στην επετηρίδα του Κ.Ε.Ε, στις «Κύπριες Σπουδε ». ^σΧεις, 
ακο Λογο», στην «Λαογραφική Κύπρο» και α · «Κυπριακές
οι μικρές συλλογές του Κ.Δ. Ιωαννίδη «Sing g Λ.,υΟι» σ~ον τόμο
Σπουδές» τόμ. ΛΖ' (1973) και «Θύραθεν εκκλησιαστικοί ύμνοι» σ.ον .ομο 
της προηγούμενης χρονιάς του ίδιου περιοδικού.

82 83

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Σημαντικότατα επίσης έργα θεωρούνται η δικτατορική διατριβή του Π. 
Ζαρμά «Studien zur Volksmusik Zypernw» που εκδόθηκε στην πόλη Baden- 
Baden της Γερμανίας το 1975 και περιλαμβάνει 59 κυπριακά δημοτικά τρα
γούδια με αναλύσεις και άλλα μουσικολογικά σχόλια καθώς και το βιβλίο 
«Κυπριακοί Λαϊκοί Χοροί» του Γ. Αβέρωφ που εκδόθηκε το 1978 στη Λευ
κωσία. Πρόκειται για αξιόλογη συλλογή κυπριακών χορών και δημοτικών 
τραγουδιών, συμπεριλαμβανομένων αρκετών πληροφοριών για τους παραδοσι
ακούς οργανοπαίχτες, τους παλιούς δάσκαλους, κλπ. Η έκδοση περιλαμβάνει 
επίσης μουσικά σχόλια και άλλες αναλύσεις.

Στα 1980 ο Σ. Τομπόλης εκδίδει στη Λευκωσία τη δεύτερη του συλλογή 
με τίτλο «Δημοτικά Τραγούδια και Χοροί της Κύπρου». Περιέχει 30 κατα
γραφές του Τομπόλη, ο οποίος αναφέρει επίσης ότι θα συνεχίσει την προσφορά 
του στον τομέα αυτό, και πράγματι το 1986 εξέδωσε την «Εθνογραφική», 
όπως τιτλοφορείται, μελέτη του για τον κυπριακό γάμο.

Στα 1984 η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού τιμώντας τον πολυγραφότατο 
Κυριάκο Χατζηιωάννου, ανέλαβε την έκδοση των λαογραφικών του εργασιών 
που είχαν δημοσιευτεί πριν από 4-5 δεκαετίες σε ελληνικά περιοδικά (κυρίως 
στη «Λαογραφία») αλλά και στα «Κυπριακά Χρονικά» και αλλού. 'Ετσι, η 
έκδοση αυτή με τίτλο «Λαογραφικά Κύπρου» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και 
κείμενα θρησκευτικών, επικών, δραματικών, και περιγελαστικών — όπως τα 
ονομάζει — τραγουδιών.

Όπως είναι φυσικό η έρευνα συνεχίζεται και ας μη θεωρηθεί παράληψη η 
μη αναφορά σε όλους τους σύγχρονους ερευνητές και ιδιαίτερα όταν δεν ασχο
λούνται κατα κύριο λόγο με το δημοτικό τραγούδι αλλά με τη συλλογή λαο- 
γραφικού υλικού γενικότερα. Νεότερες εργασίες είναι δυνατό να αποτελόσουν 
αντικείμενο παραπέρα μελέτης, που να συμπληρώνει την αναφορά μας αυτή 
στην ιστορία της έρευνας της κυπριακής μουσικοποιητικής παράδοσης.

Αξιοσημείωτον είναι ακόμα το γεγονός ότι παρουσιάζεται αυξημένο εν
διαφέρον για τη μελέτη της κυπριακής παράδοσης, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, 
από αριθμό κυπριών φοιτητών του εξωτερικού, εργασίες των οποίων δεν έγι
ναν γνωστές ακόμα.

Πρέπει να τονίσουμε ότι ο όρος, αλλά κυρίως η μέθοδος της εθνομουσικο- 
λογίας8 δεν εμφανίζονται στις σχετικές έρευνες που γίνονται ή έγιναν στην 
Κύπρο, με εξαίρεση βέβαια εργασίες που υποβλήθηκαν σε Πανεπιστήμια του 
εξωτερικού (όπως π.χ. του Π. Ζαρμά που προαναφέραμε) και εντάσσονται 
στον επιστημονικό και ερευνητικό τομέα της σύγχρονης Εθνομουσικολογίας. 

8. Ο όρος «εθνομουσικολογία» υιοθετήθηκε μετά το 1955 στις Η.Π.Α και ύστερα στις περισσό
τερες χώρες της Ευρώπης. Η πατρότητα του ανήκει στον Jaap Kunst, που το 1950 εξέδωσε το 
βιβλίο «Musicological» το οποίο επανεκδόθηκε με τον τίτλο «Ethnomusicology». Η Εθνομου- 
σικολογική μέθοδος συνδυάζει (συνοπτικά) δύο προσεγγίσεις κατά την επιτόπια έρευνα: αντι
μετωπίζει τη μουσική δίνοντας έμφαση από τη μια στη δομή της σύνθεσης — μουσικολογική 
προσέγγιση — και από την άλλη στη σημασία της στους εκτελεστές και ακροατές — ανθρω- 
πολογική προσέγγιση —. Περισσότερο βλ. Γιωργούδη Πανικού: ό.π. στα «Εισαγωγικά - Με- 
θολογικά», σελ. 7-13.

Στον τομέα αυτό εργαστήκαμε και εμείς στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης 
(με την επίβλεψη της καθηγήτριας Α. Κυριακίδου-Νέστορος και των καθηγη
τών Δ. Θέμελη και Β. Κόντη) για τη διατριβή μας «Η Κοινωνική Σημασία 
του Δημοτικού Τραγουδιού στους Πρόσφυγες της Κύπρου' Εθνομουσικολογι- 
κή Προσέγγιση».

Τελειώνοντας την συνοπτική αυτή αναφορά μας στην ιστορία της έρευνας 
της μουσικοποιητικής παράδοσης της Κύπρου, θέλουμε να πιστεύουμε ότι η 
ιστορία αυτή θα συνεχιστεί και επεκταθεί τα επόμενα χρόνια, με την εφαρμο
γή νέων μεθόδων και τεχνικών επιτόπιας έρευνας και μελέτης της παράδοσης 
αυτής.

ΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΥΔΗΣ

Συγκέντρωση μελών τοϋ Ε.Π.Ο.Κ.
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ΕΝΑ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ Θ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ Σ. ΜΑΡΚΙΔΗ

Ο Νίκος Θ. Αντωνιάδης, ο «Ανάποδος» όπως ήταν γνωστός όταν ζούσε 
— τόσο για τη σατιρική εφημερίδα του «Ανάποδος» (1912-1913) που εξέδιδε 
στη Λάρνακα όσο και για τα σπινθηροβόλα χρονογραφήματά του που συχνά 
υπέγραφε με το ψευδώνυμο αυτό σε διάφορες κυπριακές εφημερίδες — είχε 
πολλούς δεσμούς με τη Λάρνακα. Γεννημένος στην Αθήνα, στις 4 Αυγούστου 
1879, από Κυπρίους γονείς, παρακολούθησε μαθήματα δημοτικού στην Πάφο. 
Πρωτοδίδαξε στην Κύπρο, ως φιλόλογος, στο Ημιγυμνάσιο Λάρνακος (1901- 
1904), κι αφού συνέχισε μια λαμπρή εκπαιδευτική σταδιοδρομία σε άλλα σχο
λεία της Κύπρου (Ημιγυμνάσιο Πάφου 1904-1911, Σχολή Μιτσή 1914, Γυ
μνάσιο Λεμεσού 1915-1919, Λύκειο Λάρνακος 1919, Παγκύπριο Γυμνάσιο 
1919-1924), ύστερα από πρόωρη αφυπηρέτησή του, για λόγους υγείας, εγκα
ταστάθηκε στη Λάρνακα όπου και πέθανε στις 5 Ιουλίου 1939, ένα μήνα πριν 
συμπληρώσει τα 60 του χρόνια.

Στην Πάφο, εκτός από την εκπαιδευτική («εγένετο εκ των ιδρυτών και 
πρώτος διευθυντής του εκεί γυμνασίου»)1 είχε αξιόλογη συγγραφική και εκδο
τική δραστηριότητα. Ξανακυκλοφόρησε για λίγο τον «Ανάποδο», δημοσίευσε 
άρθρα και χρονογραφήματα στην εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα «Αγών» 
που εξέδιδε τότε ο πρώην δήμαρχος Πάφου, δικηγόρος και βουλευτής Νεόφυ
τος Νικολα'ί'δης, κι αργότερα, όταν έκλεισε ο «Αγών», εξέδιδε στο Κτήμα 
την εφημερίδα «Αιών» (αρ. 1/21 Σεπτ. 1913 - αρ. 56/8 Νοεμβρίου 1914).

Για περισσότερα Βλ. Κύπρος Χρυσάνθης: «Οι μεταφράσεις των ^^50-53.
Νίκον Αντωνιάδην», Ημερολόγιον της Ελληνικής Κύπρου, Λευκωσία , · Αευκωσία

5. Νίκος - Πώλος Π«ρ«σ»Λ: Κοημ,ακά Φ,λ^,κα Ψ^μο.
1984.

θ· Πληροφορία του πεζογράφου και επιθεωρησιογράφου Χρ. Κάρμιου . απάντηση
7. Βλ. Το θέατρο. «ρ. 5 (Μάιο 1944): ..Το

του «Παλιού Θεατρίνου» σε κείμενο του Κ. Προυση, επικριτικο . _ , χαρακτηρίζουν
τρου. Οι υπεύθυνοι του περιοδικού (Κώστας Μάντης και Φοίβο, ου Μαοκίδη είναι, με 
τον Παλιό Θεατρίνο ως «πρώτο Κύπριο επιθεωρησιογραφο» χυπριακού επιθεω-
τη συνεργασία του αδελφού του Σωτηράκη Σ. Μαρκίδη, ο εισηγη , 
ρησιακού θεάτρου (1918).

Η επιλογή του τίτλου «Αιών» δεν ήταν τυχαία. Μια από τις πολλές δυ
σκολίες που αντιμετώπιζε τότε ο τύπος ήταν και στην εξεύρεση τυπογραφι
κών στοιχείων μεγάλου μεγέθους για να χρησιμοποιηθούν στον τίτλο μιας 
εφημερίδας. Ο Αντωνιάδης αγόρασε τα μεταλλικά στοιχεία του τίτλου της 
εφημερίδας του Νικολανδη κι αφού έκοψε το ψηφίο Γ και το έκαμε I κυκλοφό
ρησε την εφημερίδα με τίτλο «Αιών»2! Βέβαια και η δική του εφημερίδα 
έκλεισε λίγο αργότερα λόγω...έλλειψης χαρτιού εξαιτίας του παγκόσμιου πό
λεμου. Οι πρώτες δυσκολίες φάνηκαν όταν άρχισε να κυκλοφορεί με κακής 
ποιότητας ή βαθύχρωμο χαρτί που δυσκόλευε την ανάγνωσή της, τόσο που η 
εφημερίδα «Ηχώ της Κύπρου», που εξέδιδε στη Λάρνακα ο πεζογράφος Με
λής Π. Νικολα-ί'δης να γράψει: «Έτερον θύμα του πολέμου ο Αγών’ της 
Πάφου, ο οποίος κατήντησε μισός, παθών από καλπάζουσαν, εάν κρίνη κανείς 
από το χρώμα του»3.

1. Θεοχάρης Ν. Αντωνιάδης: «Νίκος Θ. Αντωνιάδης (1879-1939). Η ζωή και το έργον του», στο 
βιβλίο: Νίκου Θ. Αντωνιάδου, Σοφοκλέους Αντιγόνη. Μεταφράσεις Αρχαίων Ελληνικών τρα
γωδιών και κωμωδιών, Στ'. Λευκωσία 1939, σσ. 5-9. (Από το ίδιο κείμενο αντλούνται και τα 
περισσότερα βιογραφικά στοιχεία για τον Ν.Θ. Αντωνιάδη).

2. Γεώργιος Χατζηκωστής: «Η Πάφος», Κυπριακά 1878-1955, Διαλέξεις Λαϊκού Πανεπιστημίου 
αρ. 2, Έκδοση Δήμου Λευκωσίας, Λευκωσία 1986, σ. 194.

3. Εφ. Ηχώ της Κύπρου, έτος Β', αρ. 92 (11 Οκτωβρίου 1914). Παρόμοιες δυσκολίες είχε το 
περιοδικό Πίστις (Λευκωσία) και η Εφημερίς του Λαού, (Λάρνακα), γι’ αυτό και η αναφορά σε 
«έτερον θύμα».

Εκτός από το εκπαιδευτικό του έργο ο Νίκος Θ. Αντωνία ης ασχο ή ηκε 
δόκιμα και με τη μετάφραση, στη δημοτική, αρχαίων ελληνικών „ραγω ιων 
και κωμωδιών. Ύστερα από προτροπή του πρόωρα χαμένου εμεσιανου ι 
κηγόρου Ν. Ζήνωνος (πεθ. το 1919), στελέχους της Νέας κηνής .ων η 
νών, ο οποίος ζητούσε να ανεβάσει στη Λεμεσό, σε μετάφραση, τον « ι ιπ 
Τύραννο» του Σοφοκλή, δοκίμασε τις μεταφραστικές ικανότητες του και 
ύστερα συνέχισε και με άλλες μεταφράσεις (Ευριπίδη « φιγενεια η εν 
ροις», Αριστοφάνη «Πλούτος», Σοφοκλή «Οιδίπου επι ο ονω», υρι 
«Μήδεια», Σοφοκλή «Αντιγόνη»)4.

Τα μέχρι σήμερα γνωστά ψευδώνυμα του Νίκου Θ. Αντωνιάδη, εκτόςα ’ 
το «Ανάποδος», στο οποίο έγινε ήδη αναφορά, είναι το φευ ωνυμο « 
Αντώνιος» — που απορρέει απευθείας από το όνομα .ου με το οπο 
μοσίευσε το πρώτο του βιβλίο (το θεατρικό μονόπρακ.ο « νατό ή κα’ 
σις», το 1913), και το ψευδώνυμο «Δάμων» με το οποίο δημοσίευσε αρ ρ 
του στην εφημερίδα «Αγών» της Πάφου, το 19075 *.

Όμως, στην εφημερίδα «Κύπρος» που εξέδιδε σ τη) Λάρνακα, 
Φεβρουάριο του 1936, ο πολιτευτής Σπύρος Μ. Πετρακι ης, ο 
νογράφος της εφημερίδας κρύβεται κάτω από το ψευδώνυμο « το! από τ1ς υπάρχουσες ενδείξεις, πρέπει, να ανήκει στον Nixo Θ. Αντων αδη. 
Ιδιαίτερα ενδεικτικό πρέπει να θεωρηθεί το χρονογράφημά « πο ενα 
μα του Παλιού Θεατρίνου», το οποίο αναφέρεται σ.ον ποιητή και . 
συγγραφέα Κώστα Σ. Μαρκίδη (1896-1968) και δίδει ενδιαφέρουσες π ηρ - 
φορίες για τις πρώτες θεατρικές του εμπειρίες. Ο Μαρκι .
την Πάφο αλλά έζησε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στη αρνακα. 
δώνυμο αυτό του Κ.Σ. Μαρκίδη, που ήταν τότε μόλις 40 χρόνων, ή*αν  γν 
στους ασχολούμενους με τα θεατρικά πράγματα της εποχής , και με αυ 
μοσίευε κείμενα σχετικά με το θέατρο7. Παραθέτουμε το χρονογραφημ 
Νίκου Θ. Αντωνιάδη:

ΚΑΘ’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ «ΠΑΛΙΟΥ ΘΕΑΤΡΙΝΟΥ»

Το σημερινό μου Θέμα μου το έδωσε - ας είναι καλά - ?
«παλιός Θεατρίνος» μ ’ ένα τελευταίο σημείωμα του, στο ο 
μερικούς ηθοποιούς. Ποιος κρύβεται κάτω απο το ψευ ων μ 
ξέρουν πολλοί και στη Σκάλα. Τον ήξερα και τον ξέρω κα 
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με όλες τους τις ιδιότητες’ αλλ * από το σημείωμα του τώρα ανεκάλυψα, 
πως έχει και μιαν ιδιότητα που δεν την εφανταζόμουν ο σκοπός μου είναι 
να γράψω γι ’ αυτήν αλλά πριν απ ’ αυτό ας τον σκιτσάρω κι εγώ, όπως 
σκιτσάρει κι εκείνος.

βουν τόσον υπερβολικά τιμητικήν υπηρεσίαν,... να φέγγουν.
8. Την περίοδο αυτή το Ίδρυμα Ροκφέλλερ χορηγούσε τον ανθελονοσιακό αγώνα στην Κύπρο.

Πολυτεχνίτης χωρίς να είναι ευτυχώς κι ερημοσπίτης· γιατί κι αν δεν έχει 
ιδιόκτητον σπίτι, έχει όμως κάτι καλύτερο· έχει πολλά σπίτια στη διάθεσί 
του, αφού είναι σε θέσι να πληρώνη καλό ενοίκιο, κι έτσι έχει τα μέσα να 
μην τον βγάζουν... έξω. Επιστήμων λειτουργός της θαυμασίας εκείνης 
επιστήμης, που ισχυρίζεται} ότι παρατείνει την ζωή μέχρι... του Θανάτου. 
Τώρα τον έχουν αποσπάσει εις την υγειονομικήν αποστολήν Ροκφέλλερ?· 
θα επροτιμούσε κι αυτός, όπως κι ο Γιαννίδης κι εγώ, να τον είχαν αποσπά- 
σει εις τα... εκατομμύρια του Ροκφέλλερ. Πριν λίγο καιρό είχε μια πολύμη
νο επιστημονική συζήτηση με το Δέρβη για την κινινοθεραπεία· κι έγινε το 
θαύμα - φτου! να μην τους πιάση το μάτι -να τελειώσουν την συζήτηση 
ευγενέστατα, χωρίς να πη ούτε ο μεν τον δε Ζόππο, ούτε ο δεν το μεν... 
Ανανία.

Είναι λογοτέχνης και συχνά πυκνά γράφει ποιήματα και πεζά εκλεκτά. 
Ηθοποίος, ερασιτέχνης βέβαια, αλλ ' αν ήθελε να γίνη επαγγελματίας, θα 
είχεν επίλεκτον θέσιν και εις τους αρτιώτερους θιάσους. Πολυμερής· μπο
ρεί να είναι πρωταγωνιστής και σε δράμα και σε κωμωδίαν και σε επιθεώ- 
ρησιν. Ορθότατα υπογράφεται «παλιός θεατρίνος», αν και είναι νέος στην 
ηλικίαν. Στην σκηνή πρωτοανέβηκε σε ηλικία 11-12 ετών εγώ τον ανέβα
σα πρώτος, όταν μαθηταί του Γυμνασίου Πάφου έπαιξαν τον «Υψηλάντη». 
Ήτο ο μικρότερος και έπαιξεν ένα πολύ μικρό μέρος. Μ ’ όλο που ήταν 

μωρό, έπαιξε - ήταν σκαρί - καλά· αυτό όμως δεν μ ’ εμπόδιζε να τους τες 
παίζω, όταν έκανε λάθος. Πριν δυο χρόνια έπαιζε συχνά στην σκηνή· 
τώρα δεν παίζει καθόλου· αλλ ' όπου κι αν πάη, όπου κι αν ’ ρθη, θα τον 
βάλω κάποτε να παίξη τον Οιδίποδα επί Κολωνώ.

Συναναστρέφεται πολύ τόσον με τους ηθοποιούς, όσον και με τας ηθοποι
ούς. Λόγω συναφελφότητος είναι ο επισημότερος και τακτικώτερος τζαμ
πατζής του θεάτρου.

Και τώρα ας δούμε και την νέα του ιδιότητα, που ανεκάλυψα από το ση
μείωμα. Φαίνεται ότι μπορεί να γίνη εξαίρετος... διπλωμάτης και να συν- 
τάσση με αριστοτεχνικόν σκότος διπλωματικά έγγραφα. Τουλάχιστον εις 
το σημείωμά του έχει κάτι φραστικούς μαιάνδρους που είναι αξιοζήλευτοι. 
Ορίστε τί γράφει για μια: «Καλό κι ώμορφο κορίτσι, αρκετά μοντέρνο, 
αδιάφορο αν της αρέσουν τα φεγγάρια και τ ’ αστέρια για κορνίζωμα της 
μοντέρνας αγάπης». Ούτε ο Μέττερνιχ ούτε ο Ταλλεϋράνδος δεν θα εύρι- 
σκαν αριστοτεχνικώτερο τρόπο για να καλύψουν την σκέψι τους. Χρειάζε
ται Αριάδνειος μίτος για.να τα βγάλη πέρα σ' ένα τέτοιο φραστικό λαβύ
ρινθο- αλλά κι όποιος μπη σ' αυτό το μυστήριο, θα διστάση πολύ να το 
ξεδιαλύνη· διότι αν μετεφράζετο το διπλωματικό αυτό κατασκεύασμα, το 
φεγγάρι και τ ’ αστέρια θα εκρύβοντο, διότι ουδέποτε θα εδέχοντο ν ’ αναλά

Για άλλη γράφει· «Κάθε καμπύλη του κορμιού της είναι κι ένας μικρός 
βωμός για μια παλιά θεότητα...»· και πάρα κάτω» το όλο της είναι ζωντα
νό θηλύ». Καλόν είναι να μείνουν αμετάφραστα τα Μεττερνίχεια αυτά κρυ
πτογραφικά· διότι δια την μετάφρασιν του τελευταίου τουλάχιστον, μόνον 
μία κυπριώτικη έκφρασις θα ήτο ικανή. Όποιος θέλει ας το κάνη· εγώ 
αδυνατώ.
Οπωσδήποτε είμαι ενθουσιασμένος δια την ανακάλυψιν του Ταλλεϋρανδεί- 
ου ταλάντου του καλού μου φίλου, η οποία μου έδωσε κι ένα θέμα.

ΝΙΘΗΣ?.

’Οπως διαφαίνεται από το κείμενο ο συγγραφέας του, προφανώς εκπαι
δευτικός, ζούσε στην Πάφο όταν ο Μαρκίδης ήταν 11-12 χρόνων, δηλ. τα 
χρόνια 1907-1908, περίοδο που συμπίπτει με την παραμονή του Αντωνιάδη 
στην Πάφο. Η δήλωση, που περιλαμβάνεται στο χρονογράφημα, ότι «θα τον 
βάλω κάποτε να παίξη στον Οιδίποδα επί Κολωνώ», οδηγεί κι αυτή στον 
Αντωνιάδη, ο οποίος, όπως είδαμε είχε δημοσιεύσει μετάφραση του δράματος 
το 1931. Τέλος, το ίδιο το ψευδώνυμο δεν είναι παρά ένα ισοζυγισμένο ακρώ- 
νυμο του ονόματος του συγγραφέα: Νίκος Θ. Αντωνιάδης.

ΦΟΙΒΟΣ ΣΤΑΤΡΙΔΗΣ

Νίκος Θ. ’Αντωνιάδης

θ· Εφ. Κύπρος, έτος Α', αρ. 20 (4 Ιουλίου 1936).
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«Ο ΡΑΓΙΑΣ, 0 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΛΛΟ» ΤΗΣ Ρ. ΚΑΤΣΕΛΛΗ

(Α) Ο έχων την τιμή να σας απευθύνει το λόγο αισθάνεται ιδιαίτερα ευ
τυχής για την αποψινή εκδήλωση*  για πολλούς λόγους.

*Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε σε εκδήλωση του Λαογραφικού Ομίλου Κερύνειας στην Πύλη 
Αμμοχώστου στις 16 Μαρτίου 1989.

Πρώτα βέβαια γιατί θα σας παρουσιάσει ένα βιβλίο. Και όσο και αν η 
έκδοση και κυκλοφορία ενός βιβλίου είναι πια συνηθισμένο φαινόμενο και στον 
τόπο μας, δεν παύει να είναι στις συνθήκες που ζούμε ένα πνευματικό αγώνι
σμα, μια επίδοση στον στίβο της πνευματικής πάλης. Με τέτοιες επιδόσεις, 
μικρές ή μεγάλες, τρέφεται και επιβιώνει ένας λαός. Με τέτοια μικρά ή μεγά
λα βήματα, ειρηνικά και σταθερά, βαδίζει το δρόμο του, ξεπερνώντας εμπόδια 
και εξουδετερώνοντας επιβουλές.

Δεύτερο, γιατί το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα έχει ένα ευρύτερο 
κυπρολογικό χαρακτήρα και ειδικότερο Κερυνειώτικο ενδιαφέρον. «Ο Ραγιάς, 
Ο άνθρωπος και το φύλλο» επιχειρεί μέσα από τη ζωή και τη δράση του 
Κερυνειώτη Γεωργίου Σταυρίδη να δώσει μια ζωντανή εικόνα της ζωής, των 
προβλημάτων και των ενδιαφερόντων της πόλης Κερύνειας στις αρχές του αι
ώνα μας, εντάσσοντας την μέσα στο πλαίσιο της ευρύτερης κυπριακής πρα
γματικότητας της εποχής.

Η έκδοση ενός τέτοιου βιβλίου στην ημικατεχόμενη σήμερα Κύπρο πι
στεύω πως είναι μια μορφή αγώνα. Είναι φωνή διαμαρτυρίας και πράξη αντί
στασης. Είναι κατάθεση στο δικαστήριο της ιστορίας, είναι στον ειρηνικό μας 
αγώνα ένα όπλο ελευθερίας.

Τρίτος λόγος που με κάνει να νοιώθω ευτυχής για την αποψινή εκδήλωση 
είναι γιατί το βιβλίο αυτό είναι καρπός του μόχθου της Ρήνας Κατσελλή και 
του «ανικανοποίητου» (ας μου επιτραπεί να πω) έρωτά της για την γενέτειρα 
πόλη. ’Ετσι μου δίνεται η ευκαιρία — για πρώτη φορά! — να εκφράσω δημό
σια την εκτίμηση τη δική μου και πιστεύω κι όλων των συμπολιτών, ανεξάρ
τητα από άλλες τοποθετήσεις, για τον ακάματο ζήλο της να κρατήσει ζωντα
νό και ζεστό και ωραίο στη μνήμη και στη ζωή μας, όλο εκείνο το ονειρώδες 
φυσικό, πνευματικό και ηθικό υλικό που λέγεται Κερύνςια. Μέσα στις πολλές 
και ποικίλες δραστηριότητες και ενδιαφέροντά της, πρώτη και κύρια έγνοια 
της η Κερύνεια, η ιστορία της, οι παραδόσεις της, οι άνθρωποί της.

’Αλλος λόγος είναι γιατί και ο ομιλών είναι Κερυνειώτης, ανίατα και 
αμετανόητα και ολοκληρωτικά. Και ένα βιβλίο για την Κερύνεια είναι μια 
απόλαυση ζηλευτή και ακριβή. Πάντα ήμαστε υπερήφανοι για την καταγωγή 
μας και για την πόλη μας και πιστεύαμε στην ποιότητα και την αξία της 
πολιτιστικής της προσφοράς. Αυτό το βιβλίο είναι μια ζωντανή μαρτυρία και 
επιβεβαίωση της υψηλής στάθμης των πνευματικών δραστηριοτήτων της μι
κρής αγαπημένης πόλης σε καιρούς τραχιούς και δύσκολους.

Αν ακόμα προστεθεί το γεγονός πως ο Γιώργος Σταυρίδης παντρεύτηκε 
την Κατίνα Λιβέρδου, αδελφή του πατέρα μου, που φέρει τον ομιλουντα σε 
στενότερη σχέση συναισθηματικά με το θέμα του βιβλίου, εύκολα γίνε .αι κα 
τανοητή η συγκίνηση μου απόψε. Ο αείμνηστος πατέρας μου έζησε μικρό., απο 
κοντά τις απίθανες περιπέτειες του Ραγιά και πολλές φορές .ον ακόυσα να νις 
αναθυμάται με συγκίνηση.

Άλλη ιδιαιτερότητα του βιβλίου που παρουσιάζουμε απόψε είναι πως 
εκδίδεται με δαπάνες του ιδρύματος «Αναστάσιος Γ. Λεβέν.η,». ιναι ,0J‘° 
ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός στο οποίο άλλος ομιλητής α αναφερ ε, 
εκτενέστερα. Απλώς λέμε πως με αυτή του τη δραστηριότητα .ο ι ρυμα αυ.ο 
γράφει μια ωραία σελίδα στην πολιτιστική ιστορία αυτού του .οπού.

Τελευταίος στη σειρά αλλά όχι στη σημασία λόγος, είναι γιατί .ο βιβλίο 
που παρουσιάζεται απόψε μπροστά σας είναι ένα καλό βιβλίο, γραμμένο μ 
αγάπη, μεράκι και τέχνη. Καρπός φιλέρευνης ευσυνειδησίας και ημιουργικη 
προσπάθειας της συγγραφέως είμαι βέβαιος πως θα αρέσει και α σ^γκινήσ 
Γραμμένο ακόμα και με τρόπο που να φαίνεται και ως καρ-.ο, μια, συ . °~ 
κής μνήμης, με απόψεις, πληροφορίες και αναμνήσεις επωνύμων 
δίνει και με αυτό τον τρόπο την εικόνα μιας πνευματικής ζωή, που είχε κ 
λικότητα και ευρύ περιεχόμενο.

Αν χρειαζόταν άλλη απόδειξη για την αυθεντικότητα .ου υλικού .ου βι 
βλίου, το όνομα Κερυνειώτισσας επιστήμονας ερευνήτριας σ.ην πο ι 
κή ιστορία αυτού του τόπου κ. Θεοφανώς Κυπρή του Κέν.ρου ,.ισ.ημο 
Ερευνών Κύπρου, που βοήθησε τη συγγραφέα, θα ήταν υπεραρκετό.

Ένα βιβλίο λοιπόν για τους Κερυνειώτες αλλά και για όλου, .ου, Ε 
ληνες της Κύπρου, για όλους του Έλληνες. Για όλους που θε ουν να ß 
σουν αισθητικά ένα παρελθόν που είναι για όλους μας,, .ώρα με .ην κα. . 
Κερύνειας, ένα ανοιχτό, φλογερό, αμείλικτο μάτι συνείδησης. ε^Π^'^λη- 
κε στα σύμβολα του Ελληνισμού, ανήκει στους Κερυνειώτες, στου, ανε 
νες, ως μέτρο ανθρωπιάς και ευθύνης.

(Β) Μετά τα εισαγωγικά αυτά θα ήθελα, προτού προχωρήσω σε μι ’ 
πως πιο λεπτομερειακή παρουσίαση του βιβλίου, να αναφερ ω για 
συγγραφέα πάλι.

Η Ρήνα Χαραλαμπίδου - Κατσελλή αποτελεί σήμερα μια^ολύπλ 
δυναμική παρουσία στην πνευματική και πολιτιστική ζωή .ου 
Γνωστή λογοτέχνιδα και ερευνήτρια ασχολήθηκε κυρίως με .ο μυ ι 
το θέατρο, αλλά και τη μελέτη, το δοκίμιο και τη ποίηση.

Εκείνο που κατ’ εξοχήν χαρακτηρίζει το έργο της είναι θα 
ρυνειολατρεία» της (ας μου επιτραπεί ο όρος), η με θρησκευ.ικο Φ χ 
ειδωλολατρική διάθεση αφοσίωσή της σ’ ότι αποτελεί την ^"^σεΧ^ 
νομιά του τόπου της. Έχει μια δίψα να την ερευνήσει, να την χουχεμ,ένα 
να την μεταδώσει — κάποτε λίγο βιαστικά και με μερικά οχι < 
έργα — μετουσιώνοντάς την σε τέχνη προσωπική και ι ιομορφη.
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Ένα άλλο χαρακτηριστικό της Ρήνας που θα δυσκολευόμουν να το δια
τυπώσω αν δεν βοηθούσε και η ίδια παραδεχόμενη το, είναι ένας φυσικός πρω
τογονισμός τόσο στη βίωση όσο και στην έκφραση των εμπειριών της που έχει 
το δυναμισμό και το ανεπιτήδευτο αλλά και την απλότητα και απλοϊκότητα 
ενός φυσικού φαινομένου.

Αποκαλυπτικά για τις αντιλήψεις και τα πιστεύω της είναι όσα αναφέρει 
στο βιβλίο της «Γνώμες ταπεινής γνώσης» (1982, Λευκωσία) στο οποίο πα
ραπέμπω, ιδιαίτερα στο δοκίμιο «Πρωτόγονες σκέψεις πρωτόγονου κυπραίου 
δημιουργού - συγγραφέα». Από το ίδιο βιβλίο επιτρέψετε μου να διαβάσω την 
εισαγωγή της όπου δίνει με πολλή ειλικρίνεια την αυτοπροσωπαγραφία της: 
«Ο ορίζοντας μου (από τότε που γεννήθηκα και τώρα στη προσφυγιά), η Κερύ- 
νεια, το μικρό κομμάτι που σημειώνεται στο χάρτη του εξώφυλλου. Νότια η 
βουνοσειρά της Κερύνειας με τις κορφές Κόρνος, Κυπαρισσόβουνο, ’ Αης Λαρ- 
κός (Ιλαρίων), Κουτσοβέντης (Βουφαβέντο). Στο Βορρά η θάλλασα. Τέλειω- 
σα το Γυμνάσιο το 1956, εποχή που πολεμούσαμε ενάντια στο αποικιοκρατι- 
κό καθεστώς των Άγγλων. Τον περισσότερο καιρό το σχολείο μας ήταν κλει
στό από τις αρχές και κάναμε τα μαθήματα κρυφά στην εκκλησία του Μιχαήλ 
Αρχαγγέλου, σε οικήματα σωματείων και όπου αλλού προφτάναμε. Ούτε 
εμείς ούτε οι καθηγητές είχαμε το νου στα γράμματα. Έτσι πήρα απολυτήριο 
ουσιαστικά αναλφάβητη. Τον ίδιο χρόνο πήγα στην Αθήνα και γράφτηκα στη 
Σχολή Φυσικής του Πανεπιστημίου εκεί. Πάντα αγαπούσα τη φύση και τα 
μυστήρια της με μαγνητίζουν. Μα έτσι όπως πήγα, με πολλές ελλείψεις, κατά
λαβα γρήγορα πως θα δυσκολεβόμουν. Αν ήταν άλλοι καιροί ίσως θα αποφάσι
ζα να στρωθώ στη μελέτη και να τα καταφέρω. Όμως ο αγώνας του 55-59 
κορυφωνόταν, τα οικονομικά του πατέρα ήταν χάλια και η μητέρα ετοιμαζό
ταν για ταξίδι στην Αμερική, προσκαλεσμένη από τα τρία ξενητεμένα αδέλφια 
της που είχαν αναλάβει όλα τα έξοδα του ταξιδιού της. Νωρίς πήρα απόφαση 
πως οι σπουδές μου δε θα προχωρούσαν, με έμεινα λίγους μήνες ακόμα για να 
δω όλα τα θέατρα, τις όπερες, τις συναυλίες και τις εκθέσεις κείνης της χρονι
άς στην Αθήνα, έχοντας ορμητήριο το σπίτι κάποιου φιλόξενου συγγενή στα 
Νέα Σφαγεία (Ταύρος). Παράλληλα πήρα μερικά μαθήματα στα όπλα και 
αρχές του 1957 στο πατρικό αγρόκτημα σίγουρη πως δε θα γινόμουνα φυσικός 
και συγγραφέας, όπως υπολόγιζα, μα σκέτος συγγραφέας. Και τούτο αν επι
βίωνα από τον αγώνα της ΕΟΚΑ.

Έτσι οι γνώσεις μου έμειναν εκεί, εχτός από κάτι μαθήματα με αλληλο
γραφία Αγγλικής Φιλολογίας, που τα άφησα στη μέση και κάτι μαθήματα 
ζωγραφικής, που έμειναν στην αρχή-αρχή. Σε μεγάλη ηλικία διάβασα και 
έδωσα εξετάσεις για την Αγγλική γλώσσα, μα απορρίφτηκα. Η μόνη εξέταση 
που πέρασα από τότε ήταν όταν πήρα άδεια οδηγού, αλλά δεν τη χάρηκα, 
γιατί ποτέ δε θέλησα να αποχτήσω αυτοκίνητο.

Πάντα διψώ και θέλω να πλουτίσω τις γνώσεις μου, να τις σηκώσω από 
την ταπείνωσή τους, μα διαβάζω αργά και ο χρόνος μου είναι λίγος ενώ οι 
υποχρεώσεις πολλές (γαμός, παιδιά, θάνατοι παιδιών, άλλα παιδιά, πολιτι
στικές δραστηριότητες, πολιτικές δραστηριότητες). Πού καιρός για συστημα
τικές μελέτες; ούτε για υποτυπώδεις. Και ο κατάλογος των βιβλίων που θέλω 
να μελετήσω, όσο περνούν τα χρόνια, μεγαλώνει.

Όμως από μικρή έμαθα να προβληματίζομαι για κάθε .ι. oj.o ξεκινη 
σε από τον ανύποπτο παππού μου, τον Κυριάκο τον Λόρ.ο, όταν π .ηγωμενο, 
από το δέφτερο γάμο του πατέρα του έφυγε από το πα.ρικό σπίτι “ 
πηθο και ήρθε στην Κερύνεια, εφτά χρονών, ξυπόλητος και πεινασμενο,. ι πη 
κε στη δούλεψη ενός εφκατάστατου Κερυνιώτη με μισθό. μια εκαρα .η μέρα 
και σα θέλησε να φύγει, ύστερα από εφτά χρόνια, αντί να .ου ωσει εφτά 
χρόνων δεκάρες του μεταβίβασε ένα καφενείο με μεγάλη αβ ή ε^ω απο 
παλιά τείχη, αντίκρυ στην Καμούζα*.  Τούτο το καφενείο .ο κ .ηρονομησε 
πατέρας και την εποχή που ήμουν εγώ τριών τεσσάρων χρόνων η αβ η 
είχε μετατραπεί σε θερινό κινηματογράφο. Σαν ιδιοκτήτες .ου χώρου είχαμε 
πάντα ελεύθερο τιμητικό εισιτήριο για το καλοκαιρινό μα και για . ο χειμερι 
«Κινηματοθέατρο Ιλαρίων», όπως λεγόταν. Το έργο άλλαζε κα ε μέρα η σχε 
δόν κάθε μέρα και ο πατέρας δεν εννοούσε να χάσουμε κανένα, . ε. επαιρ 
κάθε βράδι και στα 20 λεπτά που σιγοπερπατώντας γυρνουσαμε σπίτι συζη
τούσαμε την υπόθεση του έργου. Με ρωτούσε τι κατάλαβα, νι η ε .ε να μ ς 
δείξει, τι μπορούσα να διδαχτώ. Είχε ένα ιδιαίτερο σωκρα.ικο .ρο,.ο πο 
ανάγκαζε να προσέχεις τη λεπτομέρεια όσο και την ουσία. .τα οχτώ ενια μ 
χρόνια ο πατέρας είχε μια μικροπαρεξήγηση με τους ιδιοκ.ή.ε, του κινηματο 
θέατρου και ξαφνικά σταματήσαμε να πηγαίνουμε. Μέχρι .ο.ε ομω, ει/Α 
και είχα συζητήσει τις υποθέσεις εκατοντάδων έργων μαζί Γου.
το «Όσα Παίρνει ο Άνεμος», «Κόμης Μόντε Χρήσ.ος», « ι 1 »
«Άμλετ», καθώς επίσης και όσες θεατρικές παραστάσεις φιλόξενή ηκαν 
- θίασοι «Μανωλίδου - Αρώνη - Χορν», «Λυρικού» κ...λ...

Πιστεύω από εδώ μου έμεινε η συνήθεια της έρευνας και .ου 
τισμού. Πάντα προσπαθώ να έχω ξεκάθαρη γνώμη για κα ε .ι που .υχ 
γνωρίσω ή που με αφορά. Σχεδόν πάντα το καταγράφω και.σε προσα ζ
σημειώσεις, χωρίς ποτέ να συστηματοποιήσω το υλικό αυ.ο η 
ειδικά σε τούτο τον τομέα. Μόνο μερικές φορές, τυχαία, ει.ε για.ι 
ζήτησαν είτε γιατί αγανάκτησα με κάτι, είτε για τις αναγκε, ενός προ 
ματος ή μιας ομιλίας ή γιατί με συγκίνησε κάποια προσωπικότητα 
δοκίμιο ή μελέτη.

Δίστασα πολύ καιρό πριν αποφασίσω να δημοσιέψω μερικά από c . 
το κάνω τώρα είναι γιατί σκέφτηκα πως μερικές πρόσω..ικε, μου γν ’ 
αποτέλεσμα έστω ταπεινών γνώσεων, ίσως είναι χρήσιμε, σαν ..ρω 
προβληματισμού. Κοντά στα δοκίμια δημοσιέβω και λίγε, μικρ_, με 
το έργο ανθρώπων του τόπου μας, μικρή συμβολή στην ισ.ορ.κη μνημ 
■νικά εδώ εντάσσεται και η μελέτη μου «Ραγιάς Ο ν ρω..ο, 
λο», παραλείπεται όμως γιατί είναι μεγάλη και την αφήνω να εκ 
χωριστό δεύτερο τόμο. (Προσφυγιά 4 Ιούνη 1981)».

(Γ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
Ο Γεώργιος Σταυρίδης και η σατιρική εφημερίδα .ου είναι εν* θθ 

απασχολεί τη Κατσελλή εδώ και κάμποσα χρόνια,.α..ο .η ε^ε. 
Ηδη το 1970 μια πολυγραφημένη μελέτη 36 σελίδων, με .ι. Α0Υότερα 

Σταυρίδης Ραγιάς» είναι ο πρώτος καρπός της σχετική, ερευν .
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βρίσκει περισσότερα στοιχεία (μια σχεδόν πλήρη σειρά της εφημερίδας «Ο 
Ραγιάς» στο αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας) και αρχίζει να γράφει «κάτι 
πιο ολοκληρωμένο». Λογαριάζει να το εκδώσει στην ενότητα «Γνώμες Ταπει
νής Γνώσης» το 1982, όμως ο όγκος του υλικού που συγκεντρώθηκε απαιτεί 
ξεχωριστό τόμο που τελικά εκδίδεται φέτος χάρις στο ίδρυμα Λεβέντη, ένας 
καλαίσθητος τόμος 269 σελίδων.

Ποιος ήταν λοιπόν ο Γεώργιος Σταυρίδης που τόσο πολύ συγκίνησε τη 
συγγραφέα ώστε να του αφιερώσει τόσο από το χρόνο και το μόχθο της;

Γεννήθηκε στην Κερύνεια το 1870 από μητέρα Κερυνειώτισσα κόρη Ελ- 
λαδίτη καπετάνιου και αγωνιστή του 21 του Γιάννη Σκοπελίτη, και πατέρα 
Καραβιώτη. Τα παιδικά του χρόνια, παρόλο που σημαδεύτηκαν από θανάτους 
(χάνει βρέφος ακόμη τη μάνα του και το μεγαλύτερο αδελφό του) φαίνεται 
πως ήταν σχετικά ευτυχισμένα. Κοντά στη γιαγιά του που τη λατρεύει και τον 
λατρεύει ζει άνετη παιδική ηλικία. Μαθαίνει τα πρώτα του γράμματα στο 
κοινοτικό Δημοτικό σχολείο κοντά στην εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ο 
δεύτερος γάμος του πατέρα του δεν φαίνεται να χαλά την ηρεμία της ζωής 
του. Στην ηλικία των 15 χρόνων για τη φιλομάθεια και επιμέλεια του απο- 
στέλλεται από τον πατέρα του να φοιτήσει στην Θεολογική Σχολή του Τίμιου 
Σταυρού, παράρτημα μοναστηριού κοντά στα Ιεροσόλυμα. Η φοίτηση του εκεί 
θα επηρεάσει βαθύτατα τον νεαρό Κερυνειώτη που για ένα διάστημα προσανα
τολίζεται προς την καλογερική. Του μένει πάντως η αυστηρή ορθόδοξη θρη
σκευτική κατάρτιση και μια συντηρητική διάθεση που θα του συγκρατεί κάπο
τε την ορμητικότητα και τον ριζοσπαστισμό του χαρακτήρα του.

Το 1890 βρίσκει τον εικοσάχρονο Κερυνειώτη στην Αθήνα να φοιτά στο 
εκεί Διδασκαλείο. Οι εμπειρίες του στο κέντρο του Ελληνισμού θα επηρεά
σουν ανεξίτηλα τη ζωή του. Ο διψασμένος για μάθηση ευφυής νεαρός θα ζήσει 
από κοντά την ατμόσφαιρα αναζήτησης και των παθιασμένων προβληματι
σμών που χαρακτηρίζει την Ελληνική πρωτεύουσα πάνω στα διάφορα φλέγον
τα εθνικά προβλήματα. Η Γλώσσα, η Λογοτεχνία, η Πολιτική, το Κρητικό, οι 
Αλύτρωτοι είναι τα θέματα που διεγείρουν και ερεθίζουν την ατμόσφαιρα της 
Αθήνας.

Οι Καθαρευουσιάνοι χτυπιούνται με τους Δημοτικιστές και ο Σταυρίδης 
θα γνωρίσει από κοντά τους πρωταγωνιστές και θα ζημωθεί με τα πάθη και 
την ορμητικότητά τους. Ο Αχιλλέας Παράσχος που κυριαρχεί τότε στους λο
γοτεχνικούς κύκλους της Αθήνας με τη ρομαντική ποίησή του θα επηρεάσει 
βαθειά την ευαίσθητη ψυχοσύνθεση του νεαρού Σταυρίδη. Από τις πολλές άλ
λες εμπειρίες και επιδράσεις που δέχτηκε, μια ήταν η πιο καθοριστική για την 
μελλοντική πορεία του: Ήταν η σατιρική εφημερίδα «Ρωμιός» του απολαυ
στικού και πνευματώδους Γ. Σουρή. Ο Κερυνειώτης νέος με το έμφυτο χιού
μορ, τη φιλέρευνη διάθεση, το δημόσιο πνεύμα, τη μαχητικότητα και τις προ
οδευτικές τάσεις θα βρει στο δημοσιογραφικό αυτό μέσο τον ιδεωδέστερο τρό
πο προσωπικής έκφρασης.

Επιστρέφοντας στην Κερύνεια ο νέος δάσκαλος πια Γ. Σταυρίδης έχει 
ήδη χαράξει το δρόμο, έχει προκαθορίσει την πορεία του. Τα ελληνικά οράμα

τα θα τον καθοδηγήσουν πάντα, οι Ελληνικοί προσανατο ισμοιτ υ . 
μείνουν σταθεροί. Με τη ακοίμητη έγνοια του για πρόβλημα.α r7J . _θ 
και της Κύπρου γενικότερα, με την αγωνιστικότητα, .ο ι ζ0 ’
πνευματώδες και συχνά πολύ δηχτικό χιούμορ θα ζήσει μια ζωή μ 
νόημα.

Στην μικρή Κερύνεια των 701 κατοίκων του "έλους ; .ου 19ου 
διπλο-σκλαβωμένη κατά το ίδιο Κύπρο, ο Γ. Σταυρι ης α στ^ 
γιά» τη δική του σατιρική εφημερίδα, τη δική του ηνική ε . q
δώσει τις μάχες του που πολλές χαρές και πολλές θλίψεις ™ πΡ^νγθ 
«Ραγιάς» του Γ. Σταυρίδη είναι μια μικρή ελληνική καρ ια gmqùc του 
25 χρόνια στην Κερύνεια για την Κερύνεια, την Κύπρο και του 
Ελληνισμού.

(Δ) Το βιβλίο της Ρήνας Κατσελλή. Η δομή του.
Αυτή την πορεία παρακολουθεί βήμα με βήμα η Ρήνα Κα.σε^ η 

βλίο που παρουσιάζουμε σήμερα. Από την πρωτοχρονιά του ‘ υ0;δτ ωΛ 
εμφανίστηκε «Ο Ραγιάς», η έμμετρη σατιρική εφημερίδα του Σταυρίδη, ω 
την άνοιξη του 1923 που εκδόθηκε το τελευταίο της 
πλούσιο υλικό από σάτιρα, ειδήσεις, σχόλια αλλα και ιαφημιση .
σίες που αναφέρονται σε ποικιλία θεμάτων, προσ..α ει να επε . $ θ j
ταξινομήσει και να δαμάσει η συγγραφέας με τρόπο που και .ου) ου
σωστά η ομορφιά, το άρωμα όπως λέει και ο χαρακτήρας 
παράγοντα, του συγγραφέα και της εποχής του να μην χα ουν 0
όγκο των πληροφοριών. Στο βιβλίο «Ο Ραγιάς, ο άνθρωπος και τοφύλλο» ο 
ερευνητής — ιστορικός προσπαθεί να συνεργαστεί με .ον ογο χ 
γραφέα και νομίζω πως η συνεργασία ήταν πετυχεμενη.

Η Κατσελλή χώρισε το βιβλίο σε ενότητες με βάση κυρίω-, . ο . q 
χρονιάς. Συγκεκριμένα μετά τον πρόλογο έχουμε την ε^α 
άνθρωπος και το φύλλο» (σσ. 11-27) όπου δίνονται οι π ^Ρ0^ Ρ κοινωνική 
καταγωγή χα1 την παιδική ηλικία του Σταυρίδη, °^ρ τό του 19ου
και πολιτιστική κατάσταση στην Κερύνεια τ° ξ g στα 'ι^^λυμα και 
αιώνα και στη συνέχεια για τις σπουδές του Σ.αυρ. η 
στην Αθήνα, ως το διορισμό του ως δασκάλου στο Καρμι.

Η δεύτερη ενότητα με τίτλο «Παλμοί, 1983» αναφέρεται
στην έκδοση της ποιητικής του συλλογής «Παλμοί» και σ.ο ερ 
Κατίνα Λιβέρδου.

U , . . · ι λ Vnvinr 1898» και είναι η έναρξη ^ηςΗ επόμενη ενότητα εχει τίτλο «Ο Ρ«ϊια^ _ ,5) Εκδίδει την έμμε- 
μεγαλης περιπέτειας της ζωής του Σταυρίδη (σσ. . την εποχή
τρη σατιρική εφημερίδα του, μια τολμηρη λοτυΡπωμένη έκδοση που
του και το τόπο του ενέργεια: Μια τετρασέλιδη, , δίκαια της
αποτείνεται σ’ όλους τους Κυπρίους, με στόχο ν’ αγωνιστεί γ« «δ««^. 
διπλοσκαλβωμένης Κύπρου και να πολεμήσει «.α . /_n 1901) αποκτά
ρύσσει. Αρχικά τυπώνεται στη Λευκωσία, αργό.ερα όμως Κερύ-
δικό του τυπογραφείο που εγκαθιστά σε δωμάτιο του σπιτιού του στην η ρ 
νεια.
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Σε ηλικία λοιπόν 28 χρόνων ο δάσκαλος Γ. Σταυρίδης ξεκινά τον αγώνα 
της ζωής του μ’ ένα εκφραστικό όργανο που στην Κύπρο δεν είχε πολλή προ
κοπή: Ελάχιστες, κάπου πέντε — και λιγόζωες — ήταν οι σατιρικές εφημερί
δες που είχαν εκδοθεί ως τότε.

Η Ρήνα Κατσελλή δίδει τα βασικά θέματα που απασχολούν τον εκδότη 
στα 24 φύλλα που εκδίδονται αυτή τη χρονιά: Τον αγώνα ενάντια στην αγγλι
κή κακοδιοίκηση, τα συμβαίνοντα στο εθνικό κέντρο, (το κρητικό και προπάν
των ο ατυχής πόλεμος του 1897 που ήταν φαίνεται ένα από τα πιο ισχυρά 
κίνητρα για την έκδοση του «Ραγιά»), τα ευρωπαϊκά θέματα (ως και την υπό
θεση Ντέϋφους σχολιάζει ο Ραγιάς).

Επίσης η Ρήνα συγκρίνει το «Ραγιά» με το «Ρωμιό» του Σουρή και βρί
σκει τις ομοιότητες και τις διαφορές και παράλληλα παρακολουθεί και την 
προσωπική ζωή του Σταυρίδη, το γάμο μου με την Κατίνα, τη γέννηση του 
πρώτου παιδιού κ.λ.π.

Στην επόμενη ενότητα του βιβλίου «Ο Ραγιάς 1901» (σσ. 46-56) η Κα
τσελλή μελετά τα 30 φύλλα της εφημερίδας που εκδόθηκαν αυτή τη χρονιά 
(αρ. 40-69. Τα φύλλα αρ. 25-39 των χρόνων 1899-1900 δεν βρέθηκαν). Κύρια 
θέματά τους οι βουλευτικές εκλογές και το περίφημο αρχιεπισκοπικό. Ο 
Σταυρίδης πολιτικοποιείται, μάλλον κομματικοποιείται και φανατίζεται απί
στευτα και με τη σατιρική εφημερίδα του ρίχνεται στη μάχη τασσόμενος με 
τους Κιτιακούς ενάντια στους Κυρηναϊκούς, με τον Κυριλλάτσο ενάντια στο 
Κυριαλλούδι. Η ζήτηση της εφημερίδας παγκύπρια αυξάνεται και ο πυρετός 
και οι ακρότητες φθάνουν σε απίθανα ύψη.

Παράλληλα όμως ο Σταυρίδης παρακολουθεί και την Ελλαδική κατάστα
ση όπως πάντα (κάνει μάλιστα και επίθεση εναντίον του Π άλλη για τα ευαγ
γελικά), την ξένη επικαιρότητα (π.χ. τον πόλεμο Μπόερς στην Ν. Αφρική) 
και αρθογραφεί επώνυμα στα πεζά ημίφυλλα που καθιερώνει, για θέματα της 
επαρχίας Κερύνειας.

Η ενότητα «Ραγιάς 1902» (σσ. 56-68) καλύπτει τα 44 φύλλα της χρόνι
ας αυτής (αρ. 70-113), της εφημερίδας που σχεδόν γίνεται εβδομαδιαία. Αρχί
ζει τώρα για το Σταυρίδη το πρόβλημα των ματιών του που θα τον βασανίζει 
σ’ όλη την υπόλοιπη ζωή του. Η ακραία στάση του στα κομματικά και άλλοι 
ατυχείς διαπληκτισμοί του με συνάδελφό του, θα τον κάνουν αντιπαθή στους 
Κερυνειώτες, νοιώθει δε και ο ίδιος προς στιγμήν ότι το έχει παρακάνει. Κατά 
τα άλλα όμως συνεχίζει απτόητος τις επιθέσεις του εναντίον της αγγλικής 
κακοδιοίκησης, εναντίον του φόρου υποτελείας, φανατίζεται πάλιν για το αρ
χιεπισκοπικό, αλλά ενδιαφέρεται και για το κίνημα των Νεοτούρκων...

Οι επόμενες «Ραγιάς 1903» και «Ραγιάς 1904» (σσ. 69-88) καλύπτουν 
τα 42 φύλλα των χρόνων αυτών (αρ. 114- 155) όπου ο Σταυρίδης με ακμαίο 
το ηθικό και υψηλό φρόνημα συνεχίζει τους αγώνες του.

Τα επόμενα τρία χρόνια η εφημερίδα του Σταυρίδη σιωπά, για λόγους 
που δεν έχουν εξακριβωθεί.

«Δημοσιογραφική Δίκη 1905-1906». Στην ενότητα αυτή που καλύπτει 
τις σελίδες 89-93, το βιβλίο καταπιάνεται με τη δικαστική περιπέτεια 
Σταυρίδη που είχε τραγικές συνέπειες για τον ίδιο και την οικογένεια του, 
κατάστρεψε οικονομικά και τον έφθειρε ψυχικά και .ον ο ήγησε 
θάνατο.

Ο Σταυρίδης, φανατικός οπαδός του Νικολάου Καταλάνου του συγγραφ
έα, δημοσιογράφου, εκπαιδευτικού και σφοδρού πολέμιου .η_ ( YΤ^^νικό
του παραχωρεί την «Κυπριακή Επιθεώρηση» τίτλο εφημερίδας με 
περιεχόμενο με άδεια στο όνομα του Σταυρίδη για έκδοση σ .ην ερυνεια, 
την εκδίδει ο Καταλάνος στη Λευκωσία και φυσικά ως πολι .ική εφημερι' 
αγγλική διοίκηση βρίσκει νομικό σημείο και κινά αγωγή. α ’
του Σταυρίδη, του κατά νόμου υπεύθυνου και η άρνησή .ου να α..ο j 
να συμβιβαστεί, του στοίχισε το βαρύτατο για την εποχή προσ.ιμο 
και 2 λίρες έξοδα (Ο κατά μέσο όρο μισθός του δάσκαλου ήταν .οτ 
χρόνο). Η έφεση που άσκησε δεν είχε κανένα αποτέλεσμα ε.σι αΡλι 
ηρωικό Κερυνειώτη ένας Γολγοθάς στερήσεων καί αγωνίας ™ τον 
με καρτερία και αγωνιστικό φρόνημα και κουράγιο αςιο αυμαστα. 
να αντεπεξέλθει, όμως το βάρος ήταν δυσβάστακτο.

Ούτε «Τα Πρόστιμα», οι 3 μικρές ποιητικές συλλογές που 
1907, 1908 και 1909 αντίστοιχα τον βοηθούν να αντιμετωπίσει .° ομ 
πρόβλημά του. Ένας μάλιστα δυσμενής διορισμός .ου που avay . 
δεχτεί στη μακρυνή Λυσό της Πάφου, αφήνει τη γυναίκα του και 
διά, κυριολεκτικά στους δρόμους.

Είναι πράγματι συγκινητικός ο αγώνας του τραγικού, αυ τού πεποι-
της Κερύνειας που σχεδόν μόνος δίνει μάχες για τα ι ανικα .ου 
θήσεις του, για να έχει το δικαίωμα της ελεύθερης γνώμης και ε φρ ,

Το βιβλίο παρακολουθεί με τον ίδιο τροπο την λε-
Σταυρίδη. Η ενότητα «Ραγιάς 1908» καλύπτει .ις σε ι ε., παοόλεε τις 
τά 39 φύλλα της χρονιάς (156-194): Ο ίδιος,μαχητικος Σταυρίδης π ρ ζ 
στερήσεις, διατηρεί αμείωτη την αγωνιστικότητά .ου.

Η ενότητα «Ραγιάς 1909» (σσ. 116-172) ^πτειαναλυτικά^α^ 
φύλλα της εφημερίδας (αρ. 195-235), η ενότητα « aΡ^i’ong 1910 είναι 
218) τα 31 φύλλα (αρ. 236-266). Στις δυο «««< X?0’«« 
αφιερωμένο το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου, εξεταζοντα . .. βαίνει
Χά, ως τις πίο^Ρ-τηρίστικές. Το 
προς τη λύση του, οι ραγδαίες και συνταρακ.ικε^ ς ζ ’ ^«ησκ-ήνιο) συγκι- 
νήμα στο Γουδί και εμφάν.ση του Βεν.ζέλου στο πολίτικο 
νούν τον Σταυρίδη που τα παρακολουθεί άγρυπνα και ενεργή - 
φυσικά παρά το πλευρό του μεγάλου Κρητικού.

Η ·* S-X η 1 011 σε τοία αόνον φύλλα (268-270) και σιω- Η εφημερίδα εκδιδεται το 1011 σε .pia μυν Y _ λ · «Ρανιας» πά για 11 χρόνια, (σσ. 218-226, Ενότητα Πσγκύπριο ημερολόγιο «Ραγι 
1911 και «Ο Ραγιάς 1911»)._______________________________ . χη/;,ια τΟυ

Σε μια Κερύνεια που σφίζει από ζωή παίζεται .ο' που τα περιέ-
ηρωϊκού δασκάλου. Απόκτησε 8 παιδιά, 4 αγόρια και
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βάλε με στοργή και αγάπη. Το 1917 χάνει το γυιό του Κύρο στα δώδεκά του 
χρόνια από τύφο, λίγο πιο ύστερα το γυιό του Κώστα, νέο κι’ αυτό. Συντηρεί 
αυτή την οικογένεια με πολλές στερήσεις. Όμως δεν κάνει συμβιβασμούς στη 
συνείδησή του, ούτε εγκαταλείπει τον κοινωνικό και εθνικό ρόλο που πιστεύει 
πως πρέπει να διαδραματίσει. Ως πρόεδρος του «Λαϊκού κέντρου» πρωτοστα
τεί σε ποικιλία πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στην Κερύνεια 
που εντυπωσιάζουν για την πρωτοτυπία τους και την προοδευτικότητά τους. 
Γράφει και εκδίδει «Το Παγκύπριο ημερολόγιο Ραγιάς» το 1911 και την κω
μωδία «Μπαμ-μπουμ» 1921. Ως δάσκαλος στα χωριά που διορίζεται δεν πε
ριορίζεται στην έδρα. Τις Κυριακές με την άρτια θεολογική του κατάρτιση, 
εξηγεί το Ευαγγέλιο κηρύσσοντας στην εκκλησία του χωριού, μιλά στους χω
ριανούς για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και επαναλαμβάνει τον ιερό πό
θο για ένωση με την Ελλάδα. Όχι σπάνια μάλιστα εκτελεί και χρέη πνευμα
τικού και γιατρού!...

«Ο Ραγιάς 1922-23» είναι η τελευταία ενότητα του βιβλίου (σσ. 235- 
256, φύλλα με αρ. 271-284). Η Μικρασιατική καταστροφή συγκινεί τον αθερά
πευτα ιδεολόγο Έλληνα δάσκαλο και παρόλα τα βάσανα, τις κακουχίες και 
τις στερήσεις και την πολύ άσχημη πια υγεία στρατεύεται πάλι και ρίχνεται στη 
μάχη για τα πάθη του Ελληνισμού και τους καημούς της προσφυγιάς. Σ ’ αυτή 
τη μάχη θα πέσει τελικά κι ο ίδιος προδωμένος από την υγεία του, στις 23 
Ιουνίου του 1923, σε ηλικία 53 χρόνων.

(Ε)
Αυτή ήταν η ζωή και η δράση του Γ. Σταυρίδη που εξιστορεί το βιβλίο 

που σας παρουσιάζουμε σήμερα. Διανθισμένο με άφθονα, εύστοχα και εκλεκτά 
παραθέματα από τη σατιρική ποίηση και άλλα περιεχόμενα της εφημερίδας, 
δίνει την εικόνα μιας Κερύνειας με πολλή πνευματικότητα, με ενδιαφέροντα 
και δράση πράγματι αξιόλογα. Αυτά τα παραθέματα αποτελούν ένα καλό υλι
κό για την μελέτη και της γλωσσικής πραγματικότητας της εποχής και του 
Σταυρίδη βέβαια, που ξεκινά από τη ρομαντική καθαρευουσιάνικη μορφή για 
να εξελιχθεί σε μια δροσερή και πηγαία δημοτική. Η εικόνα της Κερύνειας και 
της εποχής ολοκληρώνεται με τις 132 σημειώσεις στο τέλος του βιβλίου με το 
πλήθος των χρήσιμων πληροφοριών που προσφέρουν, με τα σκίτσα και τις 
φωτοτυπίες.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω πως δεν συμφωνώ με κάποιες ορθογρα
φικές απόψεις και επινοήσεις της συγγραφέως που προσκρούουν στο κοινό 
γλωσσικό αίσθημα και που δεν βλέπω το λόγο για τη χρήση τους...

Η ζωή του Γ. Σταυρίδη - Ραγιά ήταν μεστή, είχε νόημα. Θα μπορούσε να 
γίνει θέμα συναρπαστικής μυθιστορηματικής βιογραφίας ή θεατρικού έργου. Ο 
Σταυρίδης ήταν μια ανήσυχη προσωπικότητα γεμάτη εμπνεύσεις, ιδέες και 
πάθη, αντιφατικός πολλές φορές, ανυπότακτος, ένας αντικομφορμιστής που 
πάλευε ανάμεσα στον συντηρητισμό της καταγωγής και της κουλτούρας του 
και της προοδευτικότητας της φύσης του.

Το βιβλίο έδωσε αυτή τη ζωή με τη μορφή μελετήματος — έρευνας, που 
διατηρεί όμως πολλά στοιχεία μια προσωπικής, υποκειμενικής — συναισθη
ματικής βίωσης και μέθεξης της συγγραφέως.

Προσωπικά ένοιωσα συγκίνηση και υπερηφάνια διαβάζοντας το βιβλίο 
αυτό. Είδα τη ζωή των πατέρων και παππούδων μας και τους χάρηκα με τα 
πάθη, τα λάθη, τους φανατισμούς τους αλλά και με τις αρετές και τις πνευμα
τικές τους αναζητήσεις.

Όσοι πιστεύουν πως η γνώση του παρελθόντος, η επαφή και επικοινωνία 
ενός λαού με τις ρίζες του, αποτελούν προϋπόθεση «εκ των ων ουκ άνευ» για 
την επιβίωσή του, βιβλία σαν αυτό πρέπει να τάχουν κοντά τους για μελέτη, 
αναφορά, έμπνευση και αναπόληση.

(Το μελέτημα αυτό το αφιερώνω στη μνήμη του Κωνσταντίνου I. Λιβέρ- 
δου, του Κερυνειώτη που μας έφυγε πριν λίγες μέρες και πέρασε στην απέναν
τι όχθη. Εύχομαι να βρει εκεί μιαν άλλη Κερύνεια, όμορφη και γλυκειά σαν 
αυτή που άφησε και που κανένας Αττίλας δεν θα μπορέσει να του την στερή
σει).

Ν.Ι. ΛΙΒΕΡΔΟΣ

Νίκος Ί. Λιβέρδος
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ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡ 

«Ο ΒΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΥΚΡΗΤΙΑΣ»
Στον Κύπρο Χρυσάνθη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το εξαίσιο αφηγηματικό ποίημα του μεγάλου 'Αγγλου δραματογράφου 
Ουνλλιαμ Σαίξπηρ «Ο Βιασμός της Λουκρητίας», που δημοσιεύτηκε στο 
Λονδίνο το 1594, δηλαδή όταν ο Σαίξπηρ ήταν τριάντα χρόνων, έχει σαν θέμα 
το βιασμό της Λουκρητίας από τον Πρίγκιπα Σέξτο Ταρκύνιο όταν βασίλευε 
στη Ρώμη, κατά τον 6° π.χ. αιώνα, ο Λούκιος Ταρκύνιος, που είναι γνωστός 
από την ιστορία ως ο Ταρκύνιος ο Περήφανος ή ο Αλαζόνας.

Μετά από τριακόσια περίπου χρόνια ο Γάλλος δραματογράφος Αντρέ 
Ομπέ διασκεύασε το ποίημα αυτό του Σαίξπηρ και το μετέτρεψε σε ένα θεα
τρικό έργο, που ανκαι υστερεί από το πρωτότυπο από πάσης απόψεως, εντού
τοις επειδή το έργο αυτό μπορούσε να παρουσιαστεί από σκηνής μεταφράστη
κε στα Ελληνικά και επεσκίασε σε τέτοιο βαθμό το πρωτότυπο, που το γαλ
λικό και ελληνικό κοινό δεν γνωρίζει ούτε καν την ύπαρξη του πρωτότυπου 
έργου του Σαίξπηρ.

Από τους 1855 στίχους του ποιήματος αυτού, εκτός από τις αναφορές 
στην Ελληνική Μυθολογία, 214 συνεχείς στίχοι είναι εμπνευσμένοι από τον 
Τρωικό Πόλεμο και λήφθηκαν, κατά το πλείστο, από την Ιλιάδα και την

Σαίξπηρ
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Οδύσσεια και άλλα Ελληνικά κείμενα και μερικώς,, εμμέσως, απο λατινικά 
κείμενα, όπως π.χ. την Αινειάδα του Βεργιλίου, ή από μεταφράσεις .ων έργων 
αυτών στην Αγγλική. Είναι αξιοπερίεργο το γεγονός ότι ο Αντρέ. Ομπέ παρε- 
λειψε πλήρως από το έργο του το απόσπασμα αυτό, καθώς και όλες .ις ανα. 
φορές του Σαίξπηρ στην Ελληνική μυθολογία, αποστερώντας έτσι το ε.ατρικο 
και το αναγνωστικό κοινό από το μεγαλείο του αρχαίου ελληνικού πνεύματος 
που ενέπνευσε το μεγάλο Άγγλο δραματογράφο στη συγγραφή .ου ,.οιημα 
τος του «Ο Βιασμός της Λουκρητίας».

Για να μπορέσει ο αναγνώστης να απολαύσει όλα τα ελληνικής έμπνευσης 
αποσπάσματα και τις μυθολογικές αναφορές του ποιήματος του αίξ.^ηρ « 
Βιασμός της Λουκρητίας», αλλά και για να πληροφορηθο.ύν σχετικως και οι 
ξένοι, παραθέτω πιο κάτω όλες τις αναφορές (α) σε καθαρώς.ελληνικές 
(β) σε ελληνικά μυθικά πρόσωπα, (γ) σε ήρωες του Τρωικού πολέμου, ( ) σε 
τοπωνύμια του Τρωικού πολέμου και (ε) μια μετάφραση, απευθείας απο το 
πρωτότυπο αγγλικό κείμενο των 214 στίχων που αναφέρονται στον ρωικο 
πόλεμο.

(Α) ΚΑΘΑΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
[204]: «scandal», το «σκάνδαλο».
[611]: «monarchs», οι «μονάρχες».
[1079, 1128]: «Philomele», «Φιλομήλη», ήτοι αηδόνα.
[1132]: «diapason», «διαπασών».

(Β) ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΥΘΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
[58]. «Venus», η Θεά Αφροδίτη.
[265]. «Narcissus», δηλαδή ο γιος του 'Ερωτα Νάρκισσος. Ο Σαίξπηρ γράφει 

για τη Λουκρητία στους στίχους 264-266 τα εξής:
«Προς οποιονδήποτε και να χαμογελούσε, χαμογελούσε με τόση γλυ- 
κια χάρη που, αν την έβλεπε ο Νάρκισσος απέναντι του, δεν θα μπο
ρούσε να τον κυριεύσει η αυταρέσκειά του», υπονοώντας προφανώς 
οτι η Λουκρητία ξεπερνούσε σε γοητεία ακόμη τη νύμφη «Ηχώ», που 
παρά τη μελωδική της φωνή δεν κατάφερε να αποσπάσει το Νάρκισ
σο από την υπερβολική του αυταρέσκεια και να την αγαπήσει.

£351, 950]: «Then Love and Fortune be my gods,...», δηλαδή «Τότε ο Έρωτας 
και η Μοίρα ας είναι οι Θεοί μου,...». «Fortune’s wheel», δηλαδή ο 
τροχός της Μοίρας.

[540]. «cockatrice». Η λέξη αυτή σημαίνει ένα θρυλικό ερπετό της Ελληνικής 
μυθολογίας «ikhneumôn = ίχνος...» μέσω της Λατινικής «cocatris» 
που κατά το Λεξικό της Οξφόρδης είναι το μυθικό ερπετό «ιχνεύ- 
μων». Στην έκδοση Pelican (1969) ο σχολιαστής αναφέρει ότι το 
«cockatrice» είναι η «βασιλίσκη», δηλαδή ένα είδος μυθικού ερπετού 
που σκότωνε με μόνο του το βλέμμα.
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[553]: «Pluto», ο Θεός Πλούτων.
[553]: «Orpheus», ο Ορφέας.
[858]: «Tantalus», ο Τάνταλος, ο θνητός γιος του Δία και της Πλουτώς. 

Ο Τάνταλος Βασίλευε στη Λυδία και την Παφλαγονία και η επικρά- 
τειά του έφθανε και τη Φρυγία και είχε δυο γιους, τον Πέλοπα και το 
Βροτέα και μια κόρη, τη Νιόβη. 0 Τάνταλος έσφαξε το γιο του, τον 
Πέλοπα, και τον πρόσφερε σε γεύμα που είχε πρασκαλέσει τους Θε
ούς του Ολύμπου, αλλά αυτοί το κατάλαβαν και ο Δίας ξανάφερε τον 
Πέλοπα στη ζωή και τιμώρησε τον Τάλαντο, στέλλοντας τον στα 
Τάρταρα, τόσο για το ανοσιούργημά του όσο και για το ό,τι υπέκλε
ψε νέκταρ και αμβροσία και απεκάλυψε μυστικά του Δία στους Θνη
τούς. Στα Τάρταρα ο Τάνταλος στεκόταν ολόρθος σαν πεύκος μέσα 
σ’ ένα λάκκο με νερό που έφθανε μέχρι το πιγούνι του, και από πάνω 
του κρέμονταν κλαδιά γεμάτα απο φρούτα, αλλά κάθε φορά που δο
κίμαζε να πιει, το νερό αποτραβιώταν και κάθε φορά που δοκίμαζε να 
φάει, τα κλαδιά ανυψώνονταν σε τεράστιο ύψος.

[1079, 1128]: «Philomele», η Φιλομήλη, κοινώς αηδόνα. Ο Σαίξπηρ παρουσιά
ζει τη Φιλομήλη, δηλαδή την αηδόνα, σαν ειδική για θρηνώδη άσμα
τα. Το σχετικό απόσπασμα, μαζί με τα αναγκαία σχόλια, των στίχων 
1128-1134, έχει σε μετάφραση ως εξής:

«Έλα, Φιλόμηλη1, που τραγουδάς και θρηνολογείς το βιασμό και 
κλάψε μέσα στα λυτά2, αναμαλλιαρισμένα, μαλλιά μου. Όπως το 
βρεγμένο έδαφος κλαίει για το χαμό της ζωής σου, έτσι και εγώ σε 
κάθε (σου) λυπητερή νότα θα ρίχνω δάκρυ· και με γοερούς λυγμούς 
θα κρατώ το μελωδικό ρυθμό. Αναφορικά με το βάρος, εγώ θα κλαίω 

1. [1128]: Ο Σαίξπηρ χρησιμοποεί την ελληνικής προέλευσης ποιητική λέξη «Philomele», αντί 
τη λέξη «nightingale», για να δώσει έμφαση στον ελληνικό μύθο, σύμφωνα με τον οποίο η 
Φιλομήλη (νεώτερο Φιλομήλα) βιάστηκε από τον άνδρα της αδελφής της, τον Τηρέα, και οι 
Θεοί την μεταμόρφωσαν σε αηδόνα (πρβλ. Ρήτορα Δημοσθένη 1397) (355 π.Χ.) και Απολλο
δώρου, βιβλιοθήκη, 3, 14, 8 (150 π.Χ.) και Δ. Δημητράκου (Μέγα Λεξικόν Όλης της Ελλη
νικής Γλώσσης). 'Εκτοτε η αηδόνα, ή κατά τους Άγγλους και Έλληνες ποιητές η Φιλομήλη
ή Φιλομήλα, κλαίει και θρηνεί για το βιασμό της από τον Τηρέα- Δυστυχώς, ενώ η λέξη 
Φιλομήλη διασώθηκε στα Αγγλικά και χρησιμοποιείται ευρέως από τους Άγγλους ποιητές, 
στην Ελλάδα έχει σχεδόν ξεχαστεί πλήρως η έννοιά της ως αηδόνας, ίσως γιατί στα Ελληνικά
κυκλοφορούν παραλλαγές του σχετικού μύθου που παρουσιάζουν τον Τηρέα να κόβει τη γλώσ
σα της Φιλομήλας με αποτέλεσμα να ψευδίζει και να θεωρείται ότι είναι η Πρόκνη που μετα
μορφώθηκε σε αηδόνα, ενώ η Φιλομήλα μεταμορφώθηκε, σύμφωνα μ’ αυτήν τη «ατυχή» εκδο
χή, σε χελιδόνα. Εναπόκειται στους ποιητές μας να ξαναζωντανέψουν την ωραία αυτή ονομα
σία της αηδόνας.

2. [1129]: Η λέξη εδώ είναι «dishelved» που ενθυμίζει τα άλυτα μαλλιά της κοπελιάς που υφί-
σταται τον βιασμό ή ίσως της γυναίκας του Τηρέα Πρόκνης, αν ο Σαίξπηρ είχε υπόψη του την 
απεικόνισή της στο εσωτερικό ερυθρόμορφης κύλικας του 490-480 π.Χ. που σήμερα εκτίθεται 
στο Λούβρο του Παρισιού και που την παρουσιάζει με μαλλιά λυτά και πεσμένα επάνω στους 
ώμους της.

αδιαλείπτως3, μουρμουριστά για τον Ταρκύνιο, και εσύ που τα κατα
φέρνεις καλύτερα (στα θρηνώδη άσματα) θα κελαηδάς μελωδικά για 
τον Τηρέα4.»

[1411]: «As if some mermaid did their ears entice», δηλαδή «Ως εάν κάποια 
Γοργόνα να μάγεψε τα αυτιά τους».
Ο Σαίξπηρ χρησιμοποιεί τη Γοργόνα με τη νεώτερη της έννοια που 
περιλαμβάνει τις ιδιότητες των Σειρήνων, δηλαδή τέρπει και μαγεύει 
με τη θελκτική της φωνή τους ανθρώπους, όπως περιγράφονται οι 
Σειρήνες (και όχι οι γοργόνες) από τον Όμηρο, π.χ. παράβαλε τις 
εξής περιγραφές:
«Σειρήνας μεν πρώτον αφίξεαι, αι ρα τε πάντας ανθρώπους θέλγου- 
σιν, ο τε σφέας εισαφίκηται. Ος τις ανδρείη πελάσει και φθόγον ακού
σει Σειρήνων, τω δ’ ού τι γυνή και νήπια τέκνα οίκαδε νοστήσαντι 
παρίσταται ουδέ γάνυνται, αλλά τε Σειρήνες λιγυρή θέλγουσιν αοιδή 
ήμεναι εν λειμώνι...», «Όποιος άνδρας ζυγώσει ανύποπτα κι ακούσει 
τη λαλιά τους, αυτόν πια δεν θα τον χαρούν το τρυφερό του ταίρι και 
τα μικρά του παιδιά, στο σπίτι να γυρίσει, μόν’ οι Σειρήνες με γλυκά 
τραγούδια τον μαγεύουν, σ’ ένα λιβάδι καθιστές...», (Οδύσσεια Μ: 
39-44). «...ηδ*  ως Σειρήνων αδινάων φθόγγο άκουσεν» (Οδύσσεια Ψ: 
326). Αντίθετα η περιγραφή της Γοργόνας από τον Όμηρο είναι ότι 
πρόκειται για «ένα τέρας άγριο και φοβερό με φρικαλέο κεφάλι» 
(Ιλιάδα Ε: 741), με «γουρλωμένα μάτια» (Ιλιάδα Θ: 349), «αγριωπή 
ρίχνοντας φοβερές ματιές (Ιλιάδα Λ: 36), φοβερό κεφάλι του τέρατος 
Γοργώ» (Οδύσσεια Λ: 634).
Ο Βεργίλιος δίδει εξ ίσου τρομερή περιγραφή στην Αινειάδα για τη 
Γοργόνα (πρβλ. π.χ. II: 616, VI: 289, VII: 341, Vili: 438), χωρίς να 
δίδει ουσιαστική περιγραφή των Σειρήνων, εκτός από την εξής 
(πρβλ. V: 864-865):

“iamque adeo scopulos Sirenum advecta subibat 
difficilis quondam multorumque ossibus albos...” 

[Δηλαδή, πλησίαζαν ήδη προς τα βράχια των Σειρήνων που 
κάποτε ήταν κάτασπρα από τα κόκκαλα πολλών (ανθρώπων)].

[59, 692, 693, 703, 712, 764, 806, 874, 925, κλπ.]: Ο Σαίξπηρ επανειλημμέ
να στο κείμενο του γράφει με κεφαλαίο, και προφανώς Θεοποιεί, 
όπως τους αρχαίους Έλληνες, εκτός από τον Έρωτα και τη Μοίρα

3.

4.

[1132]: Εδώ η λέξη είναι «still» που στα αρχαί»Τ γόον δ’ αλίαστον
οτοιχη της λέξης «αλίαστον» της.Ιλιάδας (Ω: 760): ς ·Ιδε Ιλιάδα Ω: 549
όρινε, τήσι δ’ έπειθ’ Ελένη τριτάτη εξήρχε γοοιο (U. /0U-/O
«...αλίαστον οδύρεο σον κατά θυμόν». . βιασ-ή'
[1134]: Ο Τηρέας, ο γιός του Θεού Άρη και Βασιλιάς της Ò που με το
Αθηναίας Φιλομήλης. Τον Τηρέα οι Θεοί τον μεταμόρφωσαν φιλομήλη, που πρόδωσε το 
χαρακτηριστικό του καλέδημα «που»... «που», ψάχνει ΡΡ ;οεΛ- τ0 γιο του Ίτυ (ή 
μυαο.χό τους, ™ τ, του Πρόχνη, που έσφαζε X«. μ«ϊ»Ρ<4« Ύ
Ιτυο), για να τις σκοτώσει.
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(ίδε στίχο 351) και τα εξής: Virtue (η Αρετή), Chastity, (η Αγνότη
τα), Lust (το Πάθος), Desire (ο Πόθος), Grace (η Χάρη), Night (η 
Νύχτα), Day (η Ημέρα), Time (ο Χρόνος), Opportunity (η Ευκαιρία).

(Γ) ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΤΡΩ Ι ΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
[1367, 1466, 1485, 1489, 1522, 1546, 1548]: «Priam», ο Πρίαμος, Βασιλιάς 

της Τροίας.
[1368]: «power of Greece», ο στρατός των Ελλήνων.
(1369): «Helen», η Ελένη που ο Όμηρος την περιγράφει ως «ωραία» (Οδύσ

σεια Ο: 123: «Ελένη δε παρίστατο καλλιπάρηος») και «λευκώλενο» 
(Ιλιάδα Γ: 121, κλπ).

[1394, 1399]: «Ajax», ο Αίαντας.
[1394, 1399]: «Ulysses», ο Οδυσσέας. Στην Ιλιάδα (Γ: 200, κλπ) περιγράφε- 

ται ως «πολύμητις», δηλαδή πολυμήχανος, πανέξυπνος.
(1420): «Nestor», ο Νέστορας, ο γηραιότερος και γνωστικότερος Έλληνας 

Βασιλιάς απ’ όσους πήραν μέρος στον Τρωικό πόλεμο.
[1424]: «Achilles», ο Αχχιλέας.
[1430, I486]: «Hector», ο Έκτορας, ο πρεσβύτερος γιος του Βασιλιά Πρία

μου και αρχηγός των Τρώων κατά τον Τρωικό πόλεμο.
[1447, 1485]: «Hecuba», η Εκάβη. Η Εκάβη ήταν κόρη του Βασιλιά της Φρυ

γίας Δύμαντος (πρβλ. Ιλιάδα Π: 717-718) και γυναίκα του Πρίαμου 
του Βασιλιά της Τροίας.

[1449]: «Pyrrhus», ο Πύρρος, ο γιος του Αχιλλέα, που σε μας είναι γνωστός 
ως Νεοπτόλεμος. Ο Βεργίλιος στην Αινειάδα, ανκαι αναφέρει το 
όνομα Νεοπτόλεμος, εντούτοις χρησιμοποιεί, ως επί το πλείστο, το 
όνομα Πύρρος για το γιο του Αχιλλέα.

[1471-1474]: Αναφορά στην ωραία Ελένη, χωρίς να την κατονομάζει.
[1473]: «Paris», ο Πάρις που έκλεψε την ωραία Ελένη.
[I486]: «Troilus», ο Τρώιλος, ο γιος του Πρίαμου και της Εκάβης που τον 

σκότωσε ο γιος του Αχιλλέα (πρβλ. Αινειάδα I: 474).
[1521, 1541, 1556, 1560, 1564]: «Sinon», ο Σίνων.

(Δ) ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΤΡΩ Ι ΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

[1367, 1474, 1476, 1492, 1504, 1544, 1561]: «Troy», η Τροία.
[1370]: «Ilion», το Ίλιο (ή «η Ίλιος»), η Τροία.
[1436]: «Dardan», η Δαρδανία.

[1437]: «Simois», ο ποταμός της Τροίας Σιμόεις (πρβλ. Ιλιάδα Δ: 475, Ε: 
777, Φ: 307, Υ: 53, κλπ. και Αινειάδα I: 100, 618, V: 188, 261, 634, 
803, IX: 257, X: 60, XI: 257).

[1502]: «Phrygian», δηλαδή καταγόμενοι από τη Φρυγία. Η Φρυγία περιγρά- 
φεται ως «αμπελόεσσα» (Ιλιάδα Γ: 184) και στους στίχους Ω: 545- 
546, ως πλούσια χώρα ως εξής:

«και Φρυγίη καθύπερθε και Ελλήσποντος απείρων, 
τών σε, γέρον, πλούτω τε και υιάσι φασί κεκάσθαι».

Οι ιππόμαχοι φρύγες ήταν σύμμαχοι των Τρώων (ίδε Ιλιάδα Β: 862, Κ: 431).

(Ε) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ 418 ΣΤΙΧΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 
ΤΡΩ Ι ΚΟ ΠΟΛΕΜΟ

1366-1372 Τ Ποί
Η Λουκρητία θυμήθηκε τελικά έναν έντεχνο πίνακα της 1 ροιας του ιιρ 

αμου που είχε στον τοίχο του δωματίου της και που έδειχνε . ον ισχυρό σ^ 
των Ελλήνων που, λόγω του βιασμού της Ελένης, απειλούσε να .
το Ίλιο, που υψωνόταν5, μέχρι τα σύννεφα' τον οποίο ο ζωγράφο-, κ 
χνησε με τόση δημιουργική φαντασία που ο ουρανός φαινόταν οτι υ^οκ 
για να φιλήσει τους αμυντικούς πύργους6, (των προμαχώνων).

5. [1370]: Η Τροία περιγράφεται στο αγγλικό κείμενο ως «cloud U?sir^
κτισμένη σε υψηλό μέρος ή λόφο. Πράγματι ο απεινής» (Ιλιάδα I:
πολλές περιπτώσεις ως πόλη κτισμένη «υψηλά». Παραβ ·Χ· [Σημ.:- «ιπός, (ή,
419), «ιπήν» (Ιλιάδά Ν: 625 Οδύασεια Γ: 130 Λ. 533, Ν.316). 12»
ον) και αιπεινός, (ή, ον) σημαίνουν στην περίπτωση πο . . t1 R: 112 Δ: 33,

θ· [1372]: Στην Ιλιάδα η Τροία περιγράφεται ως «πυργωμένη επάνω στα τείχη της
Θ: 241, 1:19, X: 507, κλπ.), επειδή είχε πολλούς αμυντικούς πυρ^’ ς ■■
(Β: 332, Ρ:327: «τους πύργους του Ιλίου», Σ: 275, κ π.) κα περιγράφει ο Σαίξπηρ
Ιλιάδα, X: 411: «τα υψηλά πυργώματα της Τροίας», κλπ.), όπως .ους περ γρ y 
στο στίγο 1372: . -j

a As heaven, it seemed, to kiss the turrets on εκείνος
Ο κυριότερος αμυντικός πύργος, που δέσποζε του πε ιου .η, μαχ > /τχ,ζ§α ρ· 150, Ζ: 386, 
που βριαχδτ«ν πάνω «πό τις Σ«««ί Π»« των τειχών τ,ς Τροι« (ΙλιαιΟα 
κλπ.)

1373-1379
Σε χιλιάδες μελαγχολικά άψυχα πράγματα που βρίσκονται εκεί η τέχνη, 

σε πείσμα της φύσης, τους έδωσε ζωή. Πολλές στεγνές στα ες φαινοντ 
σαν δάκρυα που έχυνε η σύζυγος για τον άνδρα της που σφαγηκε. ε >οια ; 
η επιδεξιότητα του ζωγράφου, που το κόκκινο αίμα ανάβλυ,ε και · α π 
να μάτια ακτινοβολούσαν αμυδρά σταχτερές σπίθες, όπως εκείνες που 
τα τελευταία αναμμένα κάρβουνα μέσα στις παρατεταμένες νύχτες.

1380-1386 .
Εκεί θα μπορούσατε να δείτε τους κουρασμένους- προμάχου, μ 

νους στον ιδρώτα (καταϊδρωμένους) και κατασκονισμένους, και με 
διάκενα των πύργων της Τροίας μπορούσαν να φανούν αυ.α κα εαυ 
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τια τους να στρέφονται απότομα και να κοιτούν επίμονα, αλλά με κάποια 
μικρή λαγνεία, απάνω στους Έλληνες. Τέτοια επιμελημένη έκφραση είχε αυ
τή η ζωγραφιά που ένας θα μπορούσε να δει ότι εκείνα τα απομακρυσμένα 
μάτια φαίνονταν λυπημένα.

1387-1393
Στους μεγάλους πολεμάρχες (οπλαρχηγούς) θα μπορούσατε να διακρίνετε 

ότι στα πρόσωπα τους επικρατούσε η χάρη και η μαγαλοπρέπεια- στους νέους, 
η γρηγοράδα και η εγρήγορση- και εδώ κι εκεί ο ζωγράφος συνυφαίνει χλωμούς 
δειλούς7 που βαδίζουν με τρεμουλιασμένα βήματα, που έμοιαζαν τόσο πολύ με 
λιγόψυχους χωριάτες που ένας θα μπορούσε να πάρει όρκο ότι κλυδωνίζονταν 
και έτρεμαν (ετρεμούλιαζαν ολόσωμα).

7. [1391]: Στο αγγλικό κείμενο η φράση είναι «pale cowards», μπορεί δε να παραλληλιστεί με τη 
φράση στην Ιλιάδα «μάλα γαρ χλωρόν δέος αίρει», δηλαδή, «γιατί τους κυριεύει πολύς φόβος 
που τους κάνει να χλωμιάζουν» (Ρ: 67).

8. [1398]: Η περιεκτική αυτή περιγραφή του Αίαντα από το Σαίξπηρ αντιστοιχεί πλήρως με 
την περιγραφή του Αίαντα από τον Όμηρο στην Ίλιάδα [πρβλ. Η: 212: «Ο Αίας με χαμόγε
λο στο άγριό του πρόσωπο...», Η: 256-257: «(Ο Έκτορας και ο Αίας) έπεσαν με ορμή ο ένας 
στον άλλο και έμοιζαν με ωμοφάγους λέοντες, ή φοβερούς αγριόχοιρους...», Λ: 546-547: 
«...ως θηρίον αργοκινεί τα γόνατα και στρέφεται να βλέπει.», Λ: 570: «άγριος», Ο: 726-741: 
«Ο Αίας... άγρυπνος επρόβαλλε τη λόγχη»].

9. [1399-1400]: Η συγκεντρωτική περιγραφή του Οδυσσέα από το Σαίξπηρ ανταποκρίνεται πλή
ρως προς την περιγραφή του από τον Όμηρο [πρβλ. Ιλιάδα, Β: 188-189: «κι αν συναντούσε 
βασιλιά ή κανένα άλλο από τους προκρίτους, πάσχιζε να τους κρατήσει με λόγια μελωμένα, Β: 
407: «τον Οδυσσέα που έμοιαζε στη γνώση με το Δία», Γ: 200-202: «Αυτός (είπε η Ελένη) 
είναι ο πολύβουλος Οδυσσέας Λαερτιάδης,... που πολλούς δόλους και άπειρα σοφίσματα γνω
ρίζει», I: 309 και 624: «Λαερτιάδη ευρετικέ διογέννητε Οδυσσέα» (είπε ο Αχιλλέας και ο 
Αίας, αντίστοιχα), Κ: 247: «έχει νουν όσο κανείς άλλος», Κ: 382-445: Ο «πολυμήχανος 
Οδυσσέας» ξεγελά με τα γλυκόλογά του το Δόλωνα και του αποσπάζει τα στρατιωτικά μυ
στικά των Τρώων, Κ: 400: «Και του είπε με χαμόγελο ο Θείος Οδυσσέας», κλπ.].

10. [1401-1421]: Η περιγραφή του γηραιού βασιλιά Νέστορα και της επιρροής του επί των πολε- 
μαρχών και των στρατιωτών του Τρωικού πολέμου από το Σαίξπηρ αντιστοιχεί πλήρως με

την αντίστοιχη περιγραφή της Ιλιάδας, (Α: 247-249), όπου περιγράφεται ως εξής: 
«τοίσι δε Νέστωρ ηδυεπής ανόρουσε, λιγύς Πυλίων αγορητής, 

του από γλώσσης μέλιτος γλυκίων έρρεν αυδή».
[ηγέρθη τότε ο γλυκόλογος Νέστορας, ο εύγλωτος ρήτορας της Πύλου, 

που ωσάν το μέλι εκυλούσε από το στόμα του η λαλιά...]
«Μετά δε τριτάτοισιν άνασσεν» (Α: 252) (εβασίλευσεν στην τρίτη γενεά, δηλαδή ήταν εβδο
μηντάρης), «και υπάκουσαν στον λόγο του ποιμένος των λαών» (Β: 85), «γερήνιος ιππότης» 
(Δ: 317), «έμπειρος του πολέμου» (Δ: 310), «Ο Νέστωρ, μέγα στήριγμα των Αχαιών,...» (Ο: 
370), «τον εκτιμούσε περισσότερο απ’ όλους τους γέροντες ο Αγαμέμνονας» (Β: 21, Β: 370) 
και όλοι οι Αχαιοί αποδέχονται τις συμβουλές του ποιμένος των λαών» (Β: 86). Ενθαρρύνει 
τους στρατιώτες στον πόλεμο (Ζ: 67-71), και «σ’ όλους ανάβει το θάρρος της ανδρείας 
(Ζ: 72) και νουθετεί τους οπλαρχηγούς, ακόμη και τον Αγαμέμνονα, να μη διακόψουν τον 
Τρωικό πόλεμο πριν πάρουν την Ελένη (Β: 337-368).

11. [1424]: Το δόρυ του Αχιλλέα, όπως το περιγράφει ο Όμηρος στην Ιλιάδα, ήταν «τεράστιο» 
και «βαρετό» και «κανείς άλλος από τους Αχαιούς δεν μπορούσε να το σηκώσει και να το 
ταρακουνήσει» (πρβλ. Τ: 386-390), γι’ αυτό και ο Πάτροκλος, ενώ πήρε όλα τα άρματα του 
Αχιλλέα, δεν πήρε «το μέγα βαρύ κοντάρι του Αχιλλέα», αλλά «είλετο δ’ άλκιμα δούρε, τα οι 
παλάμησιν αρήρει», δηλαδή πήρε το δόρυ που μπορούσε να αδράξει με την παλάμη του (Π: 
139-142). Αξίζει να σημειωθεί ότι το ρήμα «grip» που χρησιμοποιεί ο Σαίξπηρ αντιστοιχεί 
πλήρως με την έννοια της φράσης «αδράχνω με την παλάμη μου» του Ομήρου.

1394-1400
Στον Αίαντα και τον Οδυσσέα, Ω!, τι τέχνη θα μπορούσε να διαπιστώσει 

κανείς στα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας τους! Το πρόσωπο τους κρυ
πτογραφούσε στην καρδιά του καθενός- το πρόσωπο τους διαλαλούσε κατά τον 
πιο παραστατικό τρόπο το χαρακτήρα τους: Στα μάτια του Αίαντα8 στριφο
γύριζε στυγερή οργή και απότομη ψυχρότητα, αλλά το ήπιο βλέμμα του 
Οδυσσέα9 που ήταν πονηρό έδειχνε ένα κυβερνήτη αξιοσέβαστο και χαμογελα
στό.

1401-1407
Εκεί μπορούσατε να δείτε να στέκεται ο σεβαστός Νέστορας10 *, που φαινό

ταν ωσάν να παρότρυνε τους ' Ελληνες στον πόλεμο, κάνοντας τέτοιες νηφάλι
ες κινήσεις με τα χέρια του ώστε υφάρπαζε την προσοχή και χαροποιούσε την 
ατμόσφαιρα (θωριά). Και στην αγόρευση του το αργυρόλευκο γένι του φαινό
ταν ότι σερνόταν πάνω κάτω και από τα χείλη του πετούσε η ανάγλυφη ανάσα 
του που κελάρυζε ενώ ανέβαινε προς τα πάνω και μεσουρανούσε.

1408-1414
Τριγύρω του υπήρχε ένα στράτευμα, άλλοι υψηλοί κι άλλοι κοντοί, με 

πρόσωπα διάπλατα ανοικτά που έχασκαν και που φαίνονταν να καταβροχθί
ζουν τις συνετές του συμβουλές, ακούοντάς τον όλοι μαζί σαν ένας, αλλά ο 
καθένας τους με διαφορετική χάρη, ωσάν μια Γοργόνα να είχε μαγέψει τ’ 
αυτιά τους — τόσο καλός ήταν ο ζωγράφος. Πολλοί που τα κεφάλια τους 
κρύβονταν σχεδόν ολόκληρα από πίσω από ψηλότερους, φαινόντουσαν να πη
δούν προς τα πάνω, για να απαλαύσουν τη σοφία του.

1415-1421
Εδώ το χέρι ενός, που η μύτη του σκιαζόταν από το αυτί του διπλανού 

του, ακούμπαγε στο κεφάλι ενός άλλου*  εδώ πέρα ένας, από τον πολύ συνω
στισμό, γείρνει προς τα οπίσω*  όλοι τεντωμένοι και κόκκινοι. ’Αλλος, κατα
σκονισμένος από το νέφος της σκόνης, φαίνεται να γρονθοκοπά και να βρίζει*  
και στον άγριο θυμό τους τους διακατέχει τέτοια οργή που φαινόταν ότι, αν τα 
χρυσά λόγια του Νέστορα έλειπαν, οι συζητήσεις, σε άγρια μεταξύ τους ξι
φομαχία θα κατέληγαν.

1422-1428
Επειδή εκεί υπήρχε τόσο πολλή νοερή δημιουργική εργασία, ο πίνακας 

ήταν τόσο ευφάνταστος, παραπλανητικός και συγκεντρωτικός και είχε τόση 
πολλή καλοσύνη, που για το είδωλο του Αχιλλέα αρκούσ.ε το δόρυ11 του που 
κρατιόταν σφιχτά με τη χούφτα ενός χεριού αρματωμένου*  ο ίδιος όντας από 
πίσω, δεν ήταν θεατός, εκτός με το μάτι του μυαλού: Ένα χέρι, ένα πόδι, ένα 
πρόσωπο, μια κνήμη κι ένα κεφάλι ήταν αρκετά για να τον φανταστείς ολό
κληρο.
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1429-1435
Και από τα τείχη, της ασφυχτικά περικυκλωμένης Τροίας, όταν η μεγάλη 

τους ελπίδα ο γενναίος και παράτολμος12 Έκτορας βάδιζε προς το πεδίο της 
μάχης, πολλές Τρωάδες μητέρες στέκονταν για να πάρουν τη χαρά βλέποντας 
τους νεαρούς τους γιους να κρατούν περήφανα τα αστραφτερά (λαμπερά) τους 
όπλα- και μέσα στην ελπίδα τους δημιουργόταν τέτοια έκφραση, ώστε μέσα 
από την ανάλαφρη χαρά τους φαινόταν να παρουσιάζεται ένα είδος φόβου, 
όπως τα στίγματα που δημιουργούνται μέσα στα γυαλιστερά αντικείμενα που 
έχουν κηλίδες.

12. [1430]: Η λέξη εδώ είναι «bold» και αντιστοιχεί με την αρχαία ελληνική λέξη «θρασύς» που 
σημαίνει τον «απερίσκεπτα γενναίο και τολμηρό» (Ω: 786) και τη λέξη «φαίδιμος» που ση
μαίνει το «γενναίο» και τον «ισχυρό», που είναι τα συνήθη επίθετα που χρησιμοποιούνται από 
τον Όμηρο για την περιγραφή του Έκτορα (πρβλ. Ζ: 466, Ζ: 494, Ω: 786, κλπ.). «Φαίδι- 
μον» περιγράφει επίσης ο Όμηρος τον Αχιλλέα και το γιό του Νεοπτόλεμο (πρβλ. Ιλιάδα 1: 
434 και Οδύσσεια Γ: 189, αντίστοιχα), αλλά «Ορασύν», μονάχα τον Έκτορα.

13. [1436]: Τη Δαρδανία την έκτισε ο Δάρδανος, που ήταν γιος του Δία και πρόγονος του βασι
λιά Πρίαμου και του Αινεία, πριν κτιστεί εκεί στην πεδιάδα η Τροία (πρβλ. Ιλιάδα Β: 819 Γ- 
304, X: 351, Τ: 215-241, κλπ.) Οι Δαρδανοί με αρχηγό τον Αινεία πολεμούσαν παρά το 
πλευρό των Τρώων (πρβλ. Ιλιάδα Β: 819, Γ: 456: «Ακούτε εσείς οι Τρώες και εσεί' οι 
Δαρδανοί οι σύμμαχοί τους», Η: 414, κλπ.).

14. [1430]: «Σιμόεις» (Simois), ήταν ένας από τους δυο ποταμούς της Τροία;. Στις όχθες του 
Σιμόεντα, όταν πήγε και πέζεψε εκεί η Ήρα, βλάστησαν φύλλα αμβροσίας και τράφηκαν τα 
θεϊκά της άλογα (Ιλιάδα, Ε: 774-777). Ο ποταμός Σιμόεις αναφέρεται σε πολλά στυ,εία —r 
Ιλιάδας (πρβλ. Δ: 475, Ζ: 4, Μ: 22, Τ: 53, Φ: 307). ”

15. [1449]: Ο Σαίξπηρ, σ’ όλα του τα έργα ονομάζει το γιο του Αχιλλέα το Νεοπτόλεμο «Pvrrh- 
us», δηλαδή «Πύρρο», όπως τον ονομάζει συνήθως και ο Βεργίλιος (πρβλ. Αινειάδα II: 469 
491, 526, 529, 547, 662, III: 296, 319). Ο Βεργίλιος χρησιμοποιεί γι’ αυτόν, ταυτόχρονα, 
και το όνομα «Νεοπτόλεμος» ή «Νεοπτόλεμος Πηλείδης» (πρβλ. Αινειάδα II: 263, 500, 549,' 
III: 333, 469, XI: 264), καθώς επίσης και το όνομα «Πύρρος Αιακίδης» (πρβλ Αινειάδα III· 
296).

16. [1474, 1475, 1491]: Όπως γράφει ο Όμηρος, οι Έλληνες μετά από το δεκάχρονο Τρωικό 
πόλεμο, πριν φύγουν, κατέκαψαν την Τροία (πρβλ. Οδύσσεια Ξ: 241-242: «τω δεκάτω δε 
πόλιν Πριάμοιο πέρσαντες έβημεν οίκαδε», Λ: 533, Ν: 316, κλπ.).

1436-1442
Και από το πεδίο μάχης των Δαρδάνων13, όπου πολεμούσαν, το κόκκινο 

αίμα έρρεε στις θαμνώδεις όχθες του Σιμόεντα14, που τα κύματά του, για να 
προσομοιάσουν προς τον κυμάτισμά της μάχης, αναζητούσαν ανυψωμένες ρά
χες στο βυθό για να προσκρούσουν απάνω τους και να μεγαλώσουν και ένα 
μετά το άλλο (τα κύματα) έσπαζαν επάνω στη φουρτουνιασμένη ακτή και 
έσβηναν, μέχρι που συναντούσαν μεγαλύτερα και συνενώνον.αν μ αυτά οπότε 
φούντωναν και εκτόξευαν τον αφρό τους στις οχθές του Σιμόεντα.

1443-1449
Σ ’ αυτόν τον καλοζωγραφισμένο πίνακα πλησίασε (προσήλθε) η Λουκρη

τία, για να ανεύρει ένα πρόσωπο που θα είχε αποτυπωμένη απάνω του την 
ολοκληρωτική καταρράκωση. Βλέπει πολλά που τα βάσανα και οι φροντίδες 
τα σημάδεψαν κάπως, αλλά απελπίζεται που δεν ευρίσκει κανένα που να εμ
περιέχει όλη την καταρράκωση και τη θλίψη, μέχρι που βλέπει την Εκάβη που 
ατένιζε (ατενίζουσαν) με τα γηραιά της μάτια, τις αιμάσσουσες πληγές του 
Πριάμου που εκείτετο κάτω από το αλαζονικό πόδι του Πύρρου15.

1450-1456
Μέσα σ’ αυτήν (την Εκάβη) ο ζωγράφος ανατόμησε την ερήμωση που 

προκαλεί το διάβα του χρόνου, τα απομεινάρια της ομορφιάς, και τα έντονα 
σημάδια που της προκάλεσαν οι υπευθυνότητες της βασιλείας- οι παρειές της 
παραμορφώθηκαν από τις βαθιές χαραγές και τις ρυτίδες- και δεν απέμεινε 
καμιά ομοιότητα με εκείνο που ήταν. Το κυανό της αίμα μετατράπηκε σ’ όλες 
της τις φλέβες σε μαύρο και, απουσιάζουσα η πηγή που έτρεφε τα συρρικνωμέ- 
να αυτά αιμοφόρα αγγεία, έδειχνε μια ζωή φυλακισμένη μέσα σ’ ένα νεκρό 
σώμα.
1457-1463

Τα μάτια της Λουκρητίας καθηλώνονται επάνω σ’ αυτή τη θλιμμένη σκιά 
και προσαρμόζει τη λύπη της με τους γοερούς θρήνους της γραίας, που δεν 
θέλει να της αποκριθεί σε τίποτε, εκτός από τα κλάματα και πικρόλογα για να 
καταραστεί τους στυγνούς εχθρούς της του πολέμου. Ο ζωγράφος δεν ήταν 
Θεός για να της δώσει αυτή την ικανότητα- γι’ αυτό η Λουκρητία τον βρίζει 
που την αδίκησε δίδοντάς της τόση θλίψη, χωρίς να της δώσει γλώσσα να 
μιλήσει.
1464-1470

«Καημένο όργανο, που σε χρησιμοποιεί σαν μέσο χωρίς φωνή», είπε η 
Λουκρητία, «θα μελοποιήσω με πάθος τα μοιρολόγια σου με τη λυπητερή μου 
γλώσσα και θα ρίξω γλυκό βάλσαμο στις ζωγραφισμένες πληγές του Πρίαμου, 
και θα επιτεθώ δριμέως εναντίον του Πύρρου που τον κακοποίησε, και με τα 
δάκρυά μου θα σβήσω τη φωτιά που καίει τόσο καιρό την Τροία, και με το 
μαχαίρι μου θα γδάρω και θα βγάλω τα θυμωμένα (αγριεμένα) μάτια όλων 
των Ελλήνων που είναι εχθροί σου.»
1471-1477

«Δείξε μου την πόρνη που προκάλεσε πρώτη αυτή την αναταραχή, ώστε 
να μπορέσω να ξεσχίσω με τα νύχια μου την ομορφιά της. Τη φωτιά της 
λαγνείας σου, ο ξετρελαμένα ερωτευμένος'Πάρις, την φορτώθηκε επάνω στον 
εαυτό του και την μετάφερε στην Τροία που καίγεται16 άγρια κάτω αό τις 
φλόγες της. Αυτό εδώ το μάτι σου είναι εκείνο που πυροδότησε τη φωτιά που 
καίει εδώ την Τροία- και επειδή κοίταξες ένα ξένο (διάβηκες τα επιτρεπτά 
όρια), πεθαίνουν πατέρες, γιοι, μητέρες και θυγατέρες.»

1478-1484
«Γιατί η ιδιωτική ευχαρίστηση (απόλαυση,) ενός κάποιου ατόμου να κα

ταλήγει ο δημόσιος κίνδυνος θανάτου σε τόσους πολλούς; Μακάρι (είθε) το 
κρίμα να έπεφτε στο κεφάλι μονάχα εκείνου που διέπραξε το αμάρτημα- μακά
ρι οι αθώες ψυχές να απελευθερούνονταν από ενοχική πικρή θλίψη. Γιατί για 
το αδίκημα ενός ανθρώπου να πρέπει να πέφτουν τόσοι πολλοί; Γιατί να τι
μωρούνται φριχτά όλοι γενικά για ένα ιδιωτικό αμάρτημα;»
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1485-1491
«Αλί, εδώ κλαίει η Εκάβη, εκεί πεθαίνει ο Πρίαμος, εκεί λιποθυμεί ο 

Έκτορας, εκεί πιο πέρα ψυχομαχεί ο Τρωίλος, εδώ κείται μέσα σε ποτάμι 
από αίμα φίλος του, και φίλος πληγώνει άθελά του το φίλο του από το ερωτι
κό πάθος και τη λαγνεία ενός ανδρός. Αν ο ξεμωραμένος Πρίαμος δάμαζε τις 
επιθυμίες του γιου του, η Τροία θα έλαμπε από φήμη, και όχι να καίγεται στη 
φωτιά.»
1492-1498

Εδώ η Λουκρητία κλαίει και οδύρεται (ασυγκράτητα) με πάθος για τη θλι
βερή της κατάντια, γιατί η θλίψη είναι όπως μια βαριά καμπάνα που άπαξ και 
την θέσεις σε λειτουργία συνεχίζει να κτυπά από μόνη της λόγω του βάρους της· 
έπειτα, με την παραμικρή δύναμη η καμπάνα συνεχίζει τις λυπητερές της κω
δωνοκρουσίες. Έτσι και η Λουκρητία, μια κι άρχισε, αφηγείται μελαγχολικές 
ιστορίες, μια μετά την άλλη, που αντλεί από τις έγχρωμα και ^,ωηρά αποτυ
πωμένες της μελαγχολικές σκέψεις και θλίψεις: Δανείζεται απ αυτές την έκ
φραση τους και δίδει σ’ αυτές την ομιλία.

1499-1505
Ρίχνει με το βλέμμα της μια ματιά σ’ ολόκληρο τον πίνακα, και όποιον 

βρει απελπισμένο (και εγκαταλελειμμένο) τον θρηνεί. Τελικά βλέπει ένα 
ερειπωμένο είδωλο προσώπου που κοιτούσε με αξιολύπητο βλέμμα τους βο
σκούς της Φρυγίας. Το πρόσωπο του, ανκαι ταλαιπωρημένο από ευθύνες, εν
τούτοις έδειχνε να έχει περιεχόμενο· αυτός πηγαίνει κατευθείαν προς την 
Τροία με την αγροικία χωριάτική του νιότη, τόσο ήπιος (πράος) που η υπομο
νή φαινόταν να έρχεται σε φυσική αντίθεση με (να κοροϊδεύει) τις πικρές του 
θλίψεις.

1506-1512
Σ ’ αυτόν ο ζωγράφος φρόντισε με την τέχνη του να κρύψει την παραπλα

νητική του αποστολή, και να του δώσει μια μορφή άκακη, μια ταπεινή χαρά, 
(μια) πράα (ήρεμη) έκφραση, μάτια που μπορούσαν διαρκώς να υποβαστάζουν 
και να παρατείνουν το ξέσπασμα του κλάματος, φρύδια που δεν έκλειναν και 
που φαίνονταν να δέχονται ευχαρίστως τη θλίψη, μάγουλα ούτε ροδοκόκκινα, 
ούτε χλωμά, αλλά τέτοιου χρώματος που το ερυθρίασμα δεν πρόδιδε ποτέ την 
ενοχή του, και όχι σταχτοωχρά που προδίδουν το φόβο της καρδιάς.

1513-1519
Αλλά σαν ένας σταθερός και αποφασισμένος διάβολος, είχε μια μορφή 

που φαινόταν τόσο αληθινή και μέσα της περιέκλειε τόπο πολύ κρυφά το κα- 
κεντρεχικό μυστικό του, ώστε η ζήλεια από μόνη της δεν μπορούσε να υπο- 
πτευθεί το ψεύτικο [και] ύπουλο αυτό σερνόμενο πρόσωπο ή να επισημάνει 
διαβολεμένα αμαρτήματα σε τέτοιες άγιες μορφές, ενώ η επιορκία κανονικά 
έπρεπε να προβάλλει όπως οι μαύρες καταιγίδες μέσα σε μια πολύ φωτεινή 
μέρα.

1520-1526
Ο πολύ επιδέξιος αυτός καλλιτέχνης έφτιαξε αυτό το πράο πρόσωπο για 

τον επίορκο που η μαγευτική του ιστορία κατέληξε στη σφαγή του ευκολόπι
στου Πρίαμου· το Σίνωνα17, που τα λόγια του, σαν άγρια φωτιά, έκαψαν το 
ακτινοβόλο μεγαλείο της πλούσια κτισμένης Τροίας (Ιλίου) με αποτέλεσμα οι 
ουρανοί να μαραζώνουν και τα μικρά αστέρια να εκτιναχθούν από τις μόνιμές 
τους θέσεις όταν είδαν τα πρόσωπα τους στον καθρέφτη.

17. [1521]: Ο Σίνων ήταν εκείνος που ξεγέλασε τον Πρίαμο και τον έκανε να πιστέψει ότι όλοι οι 
Έλληνες εγκατέλειψαν την Τροία, ενώ τα εκλεκτότερα παλικάρια βρίσκονταν μέσα στο Δού- 
ρειο Ίππο (πρβλ. Αινειάδα II: 79, 195, 259, 329).

18. [1553]: Η φράση του Σαίξπηρ «His eye drops fire» μπορεί να συγκριθεί με τη φράση του 
Ομήρου «δάκρυα θερμά χέων» με την οποία περιέγραφε το γιο του Νέστορα όταν ανάγγελε 
στον Αχιλλέα το θάνατο του Πάτροκλου.

1527-1533
Αυτό τον πίνακα τον εξέτασε επισταμένα με σκοπό να τον συμβουλευθεί 

και έψεξε το ζωγράφο για την παράξενα ευφάνταστή του επιδεξιότητα, λέγον
τας ότι κάποιο είδος μορφής στο Σίνωνα δεν αποδόθηκε σωστά· τόσο ωραία 
μορφή δεν μπορούσε να εμπεριείχε ένα τόσο αρρωστημένο μυαλό' και όμως 
τον ατένιζε και ατενίζοντάς τον συνεχώς (αδιάπαυστα) υποψιαζόταν τέτοια 
πραγματικά στοιχεία μέσα στο απλό του πρόσωπο που κατέληξε στο συμπέ
ρασμα ότι η εικόνα του ήταν παραπειστική.
1534-1540

«Δεν μπορεί», είπε αυτή, «τόσο μεγάλη απατεωνιά» — όπως την έλεγε 
αυτή — να δύναται να κρύβεται μέσα σε τέτοια όψη»· αλλά εν τω μεταξύ ήλθε 
στο μυαλό της η μορφή του Ταρκύνιου και, ψελλίζοντας το «δεν μπορεί» και 
το «δύναται», η γλώσσα της το μετέτρεψε ως εξής:

«Δεν μπορεί παρά ένα τέτοιο πρόσωπο να έχει ένα ανήθικο μυαλό». 
1541-1547

«Διότι παρόλο που ο Σίνων είναι εδώ ζωγραφισμένος τόσο εξευγενισμέ
νος (υπερευγενικός), τόσο εναργής (μη μεθυσμένος,), τόσο καταπονημένος, και 
τόσο πράος (ωσάν να έχασε τις δυνάμεις του από τη θλίψη ή το ταξίδι), προς 
εμένα ο Ταρκύνιος ήλθε αρματωμένος, με χάρη και εξωτερική εντιμότητα, 
αλλ’ εντούτοις διεφθαρμένος εσωτερικά γεμάτος με ανηθικότητα του χειρί- 
στου είδους. Και όπως ο Πρίαμος τον υποδέχτηκε εκείνον με στοργή, έτσι κι 
εγώ υποδέχθηκα τον Ταρκύνιο' έτσι κατά τον ίδιο τρόπο η Τροία μου κατα
στράφηκε».
1548-1554

«Κοιτάξτε, πως βουρκώνουν τα μάτια του Πρίαμου βλέποντας τα ψεύτι
κα δάκρυα του Σίνωνα! Πρίαμε, γιατί είσαι τόσο γέρος, και εντούτοις δεν 
είσαι γνωστικός; Για κάθε δάκρυ που χύνει αυτός πέφτει αιμάσσοντας και 
ένας Τρώας. Τα μάτια του στάζουν φωτιά18, χωρίς να βγαίνει καθόλου νερό 
απ’ αυτά. Αυτά τα στρογγυλά του διαυγή μαργαριτάρια που σε συγκινούν και 
προκαλούν την ευσπλαχνία σου είναι βόμβες άσβεστης φωτιάς για να κάψουν 
την πόλη του».
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1555-1561
«Τέτοιοι διάβολοι κλέβουν την όψη τους από τον άφωτο (το στερούμενο 

από φως) Άδη19, διότι ο Σίνων μέσα στη φωτιά του τρέμει από το κρύο 
(όπως τρέμουμε από το κρυολόγημα) και μέσα σ’ εκείνο το κρύο φωλιάζει 
ζεστή φωτιά που καίει. Αυτές οι αντιθέσεις διατηρούν τέτοια ενότητα μεταξύ 
τους, ώστε κολακεύοντας να ξεγελούν τους ανόητους και να τους ενθαρρύνουν. 
Έτσι τα ψεύτικα δάκρυα του Σίνωνα κολακεύουν και κερδίζουν την εμπιστο
σύνη του Πρίαμου, ώστε εκείνος να βρει τα μέσα να κάψει την Τροία με νερό».

1562-1568
Εδώ την κυριεύει τόσο μεγάλος θυμός και τέτοιο πάθος που εξαγριώνεται 

και το στήθος της κτυπά τόσο δυνατά που χάνει την υπομονή της· και, συγκρί- 
νοντας το Σίνωνα με το μοιραίο της φιλοξενούμενο που η πράξη του της προ- 
κάλεσε την απέχθεια του εαυτού της, ξεσχίζει τον αναίσθητο Σίνωνα με τα 
νύχια της. Στο τέλος καταλήγει λέγοντας, χαμογελαστά20, τα εξής:

«Ανόητε, ανόητε! Οι πληγές του δεν θα επουλωθούν». 
1569-1575

Όπως αυξομειώνεται η άμπωτη και η πλημμυρίδα, έτσι κυμαινόταν και 
η λύπη της και ο χρόνος περνούσε με τα παράπονά της. Προσβλέπει προς τη 
νύχτα κι έπειτα προσμένει το πρωινό, και τα θεωρεί και τα δυο ότι είναι 
αβάστακτα παρατεταμένα’ μια μικρή διάρκεια του χρόνου φαίνεται να μεγα
λώνει στην αναμονή, όταν η λύπη κορυφώνεται· ανκαι η θλίψη21 της είναι 
βαριά, εντούτοις σπάνια κομάται και εκείνοι που κάνουν σκοπιά βλέπουν πό
σο ο χρόνος κυλά αργά.
1576-1582

Η Λουκρητία, παρασυρμένη από τη δική της βαριά θλίψη που προκλήθηκε 
από τη μεγάλη, φανταστική, συμφορά των άλλων και τις ανάπαυλες του θρη- 
νολογήματός της όταν δεν την ικανοποιούσαν τα πρόσωπα του πίνακα, δεν 
συνειδητοποίησε το χρόνο που ξόδεψε όλο αυτό τον καιρό περιεργαζόμενη τα 
ζωγραφισμένα είδωλα22.

Απαλύνει μερικούς, ανκαι ποτέ δεν θεράπευσε κανένα 
να σκέφτονται ότι την απελπιστική τους συμφορά την υπέστησαν και άλλοι. 

____________ θεοδοτλος μ. πανταζης 
19. [1555]: Η φράση «lightless hell» που χρησιμοποιεί εδώ ο Σαιξπηρ αντιστοιχεί πλήρως προς 

την περιγραφή του 'Αδη ως «στερούμενου φωτός» από τον Όμηρο, (πρβλ. Οδύσσεια Λ: 
15-16, Λ: 57: «ζόφον ηερόεντα»).

20. [1567]: Γι’ αυτό το χαμόγελο μέσα από το κλάμα της Λουκρητίας ο Σαιξπηρ, κατά τη 
γνώμη μου, είχε υπόψη του τη φράση του Ομήρου «δακρυόεν γελάσασα» με την οποία περιγρά
φει τα μικτά συναισθήματα της Ανδρομάχης, όταν λυπόταν και έκλαιγε για τον πιθανό θάνατο 
του άνδρα της και, όμως ταυτόχρονα, αισθάνθηκε αγαλλίαση, ως μητέρα, παίρνονταε στην 
αγκάλη της το παιδί της (Ιλιάδα, Ζ: 484).

21. [1574]: Εδώ η λέξη είναι «woe» που σημαίνει το γόο, τον κλαυθμό, τον οδυρμό, το βογγυτό, 
το μοιρολογεί και γενικά το στεναγμό που εξωτερικεύει τη θλίψη.

22. [1581-1582]: Το γνωμικό αυτό του Σαιξπηρ, στο πρωτότυπο αγγλικό κείμενο, έχει ως εξής: 
idt easeth some, though none it ever cured
To think their dolor others have endurèd.”

ΕΝΑ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΜΗΝΥΜΑ
TOY ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ TOY ΚΥΠΡΙΟΥ

Ή προσφορά του Νίκου Νικολα’ί’δη στά Ελληνικά γράμματα είναι 
γνωστή. Ό Αίγυπτιώτης "Ελληνας τής Κύπρου άφησε πίσω του ένα έργο 
μεγάλης λογοτεχνικής καί ποιητικής άξίας. Δεν άρκέστηκε όμως μόνο στό 
γραπτό λόγο καί έτσι μας άφησε πίσω του καί τό καλλιτεχνικό του ταλέντο 
—πίνακες πού συμπληρώνουν έτσι τήν προσωπικότητά του. Πρόσφερε μέ τήν 
πέννα καί τό πινέλλο του τόν πραγματικό καί τόν ειλικρινή του έαυτό. Ό 
κόσμος - το εύρύ κοινό — ήθελε μέ κάθε τρόπο νά τόν τιμήσει. Βρισκότανε 
πιά στά τελευταία του άρρωστος, άδύνατος, ταλαιπωρημένος...

"Ετσι, έκδηλώσεις γιά νά τόν τιμήσουν έκαναν οί: "Ενωση ’Αποφοίτων 
Παρθεναγωγείου ’Ελληνικής Κοινότητας Καϊρου, οί νέοι του Φιλεκπαιδευτι
κού κ.ά. *0  Νίκος Νικολα’ί’δης άπό τό κρεβάτι τού πόνου, τού Κοινοτικού 
’Ελληνικού Νοσοκομείου Κα’ί’ρου, όπου νοσηλευόταν έστειλε στίς διάφορες 
έκδηλώσεις τά μηνύματά του. Μιά τέτοια έκδήλωση διοργάνωσε καί ή "Ενω
ση 'Ελλήνων Αποφοίτων Άμπετείου Σχολής γιά δυό μέρες 15 καί 20 Μάν
ου 1954. Χαρακτηριστικά γράφει ή 'Ελένη Βο'ί'σκου στό βιβλίο της «Καί 
αύριο Νίκος Νικολα’ί’δης» σελ. 433-434: «..Ό ’Αντιπρόεδρος τής "Ενωσης, 
Άχιλλέας Αίμιλιανίδης, φίλος τού Νικολα’ί’δη, είπε οτι ό συγγραφέας έκανε 
άπό παλαιότερα «σαμποτάζ» γιά νά μή γίνει ή έκδήλωση. ' Ομιλίες, άπαγγε- 
λίες. Πολλοί προοδευτικοί άνθρωποι παραβρέθηκαν στό φεστιβάλ. Δόθηκε 
όμως επίσημο χρώμα μέ τήν παρουσία τού Στρατιωτικού ’Ακολούθου, τού 
Γενικού Πρόξενου καί άλλων προσώπων γνωστών γιά τή δράση τους ενάντια 
στή δημοκρατική παράταξη. ' Η έφημερίδα ΦΩΣ δημοσίεψε μάλλον κοσμικό 
ρεπορτάζ σέ δύο δόσεις. Ό Νικολα’ί’δης βρισκόταν στό νοσοκομείο. "Οπως 
διάβασα, έστειλε χαιρετισμό..» Αύτό λοιπόν τό μήνυμα τού Νίκου Νικολα’ί’δη 
έκείνης τής βραδυάς-δημοσιεύεται πιό κάτω όπως τό πήρα άπό τό άρχείο τής 
"Ενωσης ’Αποφοίτων Άμπετείου. Γράφει λοιπόν ό Νικολα’ί’δης τά άκόλου- 
θα: «Αγαπητοί μου φίλοι τής Ένωσεως Αποφοίτων Άμπετείου. Σάς εύ- 
χαριστώ πού μοΰ χαρίζετε αύτή τήν τιμητική βραδυά. Εύχαριστώ καί οσους 
άπαντήσανε στήν πρόσκλησή σας. Καί τί να πώ γιά τούς ομιλητές;! Δέν είναι 
τής ιδιοσυγκρασίας μου νά συγκινούμαι μέ τούς έπαίνους, κι’ όμως, νά πού 
είμαι συγκινημένος· γιατί ξέρω σέ τί ωραίο φως μέ βλέπουν, κ’ αίστάνουμαι 
σάν τό παιδί πού τό έπαινούνε, γιά τήν προκοπή του, μπροστά σέ κόσμο... 
14.5.54 Ελληνικόν Κοινοτικόν Νοσοκομείον Ν. Νικολα’ί’δης».

Στή συνέχεια δημοσιεύεται άπό τήν έφημερίδα ΦΩΣ τής 15ης Μα’ί’ου τό 
σχετικό ρεπορτάζ τής έκδήλωσης πού ήταν άφιερωμένη στόν Νίκο Νικολα’ί’- 
δη, ώς άκολούθως:

«Τό Χθεσινόν Φεστιβάλ Νίκου Νικολα’ί’δη εί τήν Ε.Ε.Α.Α.. 
Όμιλίαι καί άνάγνωσις άποσπασμάτων τού συγγραφέως.

'Η "Ενωσις Αποφοίτων Άμπετείου έτίμησε χθες έσπέραν ένα παλαιόν 
έπίτιμον μέλος της καί έξαιτερικόν συγγραφέα, τόν Νίκο Νικολα’ί’δη.
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Δεν ήτο τυπική έκδήλωσις ή χθεσινή έναρκτήριος του Φεστιβάλ Νίκου 
Νικολα’ί'δη. ΤΗτο μία δίκαιη άναγνώρισις τών ύπηρεσιών που προσέφεραν ό 
τιμώμενος συγγραφεύς εις τήν ελληνικήν λογοτεχνίαν καί του πανελλήνιου κύ
ρους το οποίον χαίρει.

Είσήγησις του κ. Α. Αίμιλιανίδη.
Έν άρχή τής συγκεντρώσεως ό άντιπρόεδρος τής Ένώσεως κ. Άχ. Αί- 

μιλιανίδη εισηγητής του φεστιβάλ άνελθών είς το βήμα έξήγησε τούς λόγους 
διά τούς οποίους καθυστέρησεν ή διοργάνωσις τής βραδυάς προς τιμήν του 
Νίκου Νικολα’ί’δη μέ τον όποιον τόσον στενοί δεσμοί συνδέουν τήν Ένωσιν 
άπό πολλών έτών. *0  κ. Αίμιλιανίδης έτόνισεν δτι κάθε προσπάθεια διοργα- 
νώσεως τιμητικής βραδυας προσέκρουε είς τήν μετριοφροσύνην του καλλιτέ
χνου, πού έφθανε μέχρι τού σαμποτάζ. 'Υπενθύμισεν οτι προ τριετίας είχε 
σχηματισθή επιτροπή ύπό τόν άείμνηστον Δρα Μ. Παπαθεοδώρου διά τήν 
διοργάνωσιν Φεστιβάλ, άλλ’ ό άδόκητος θάνατός του άνέκοψε τήν οργανωτι
κήν κίνησιν. Έν συνεχεία ό εισηγητής έξήρε τάς παρασχεθείσας πολυτίμους 
ύπηρεσίας ύπό τού συγγραφέως είς τήν "Ενωσιν. 'Ο κ. Ν. Νικολα·ί*δης  μετέ
φρασε καί έδίδαξεν άρχικώς έλληνικάς τραγωδίας ώς καί ξένα θεατρικά έργα, 
τά όποια άνεβιβάσθησαν ύπό τού καλλιτεχνικού συγκροτήματος τής Ε.Ε.Α.Α. 
είς τό Θέατρον τής "Οπερας. Έκτος τούτου διωργάνωσε καί άλλας καλλιτε- 
χνικάς έκδηλώσεις, έτόνισε ό κ. Αίμιλιανίδης ότι ή έτήσια εορτή τών άνθέων 
τής Ένώσεως δεν είναι παρά μία συνέχεια τών καλλιτεχνικών έκείνων εκδη
λώσεων. Τέλος ηύχαρίστησε τούς όμιλητάς κ.κ. Τ. Μαλανον, ’Αλέξανδρον 
Παπαδόπουλον καί Θ. Νικολόπουλον ώς καί τούς έρασιτέχνας καί καλλιτέ- 
χνας δίδα Ε. Δασκαλάκη, κ.κ. Ε. Γαβριηλίδη καί Α. Μούστρα οί όποιοι προθύ- 
μως έδέχθησαν νά λαμπρύνουν τήν βραδυά μέ τήν συμμετοχήν των. Μέ ιδιαιτέ
ραν εύχαρίστησιν έχαιρέτισε τήν παρουσίαν τού μεγάλου "Ελληνος καλλιτέ
χνου τού θεάτρου καί κινηματογράφου κ. Α. Μινωτή, δστις έκτιμών βαθύτατα, 
ώς ό ίδιος έδήλωσε τό έργον τού Ν. ΝικολαΦδη, προσεφέρθη ν’ άναγνώση τόν 
«Πειρασμόν)) άπό τόν «Χρυσό Μύθο». Είς τόν κ. Μινωτήν ό κ. Αίμιλιανίδης 
ηύχήθη έκ μέρους όλων τό ώς ευ παρέστη.

Τήν είσήγησιν του ό κ. Αίμιλιανίδης έκλεισε μέ άνάγνωσιν τού μηνύματος 
πού ό Νϊκος ΝικολαΤδης άπέστειλε προς τήν Ε.Ε.Α.Α. έπ εύκαιρία τού φε
στιβάλ. ■ Υ

Άνάγνωσις τής ομιλίας Τίμου Μαλάνου ύπό κ. I. Ματθαίου.
’Ακολούθως ό Πρόεδρος τής Ε.Ε.Α.Α. κ. I. Ματθαίου άνελθών είς το 

βήμα έξέφρασε τήν μεγάλην του λύπην διότι ό έκ τών ομιλητών κ Τ Μαλά- 
νος, λόγω άπροόπτου σοβαρού κωλύματος δέν ήδυνήθη νά παραστή προσωπι- 
κώς είς τό φεστιβάλ. Ό κ. Μαλανος άπέστειλε σχετικήν έπιστολήν προς τήν 
'Ενωσιν και την ομιλίαν του μέ τήν παράκλησιν όπως άναγνωσθή ύπό τού κ 
I. Ματθαίου. '

, Ό κ. Μαλανος πού έγνώρίσε τόν κ. Ν. ΝαολαΨδη από νεαράς ηλικίας 
ετονισε οτί την εποχήν εκείνη το έργον τοϋ Νίκολα-ί'δη ήταν ένα έργο ξεχωρί- 
στό σάν ένός τεχνίτη πού έσίβετο καί αγαπούσε είλίκρίνά καί τόν άνθρωπον 

καί τήν τέχνην. Εϊνε ένα έργο πρωτότυπο τεχνικώς, καλοδουλεμένο μέ ζυγι
σμένη οχι μονάχα τήν φρασιν άλλά καί τήν κάθε λέξι, μέ ψυχολογημένους 
χαρακτήρες καί μέ διάχυτη σ’ αύτό τήν άγάπη.

'Ομιλία κ. Α. Παπαδοπούλου.
Έν συνεχεία ό Διευθυντής τής «REVUE DU CAIRE» ’Αλέξανδρος X. 

Παπαδόπουλος καθηγητής τής φιλοσοφίας, ώμίλησε γαλλιστί μέ τήν διακρί- 
νουσα αύτόν έμβρίθειαν καί τόν πλούτον τών γνώσεών του διά τό έργον τού Ν. 
Νικολανδη.

'Ο ομιλητής ήσχολήθη κυρίως μέ τήν σχέσιν ή όποια ύπάρχει μεταξύ τού 
έργου καί τής προσωπικότητας τού Ν. Νικολανδη. Ή προσωπικότης του 
χαρακτηρίζεται άπό τό ηθικόν αίσθημα, τό όποιον είναι δμοιον μέ τών ’Αρ
χαίων Ελλήνων. Επίσης ή άνιδιοτέλεια, ή γενναιοφροσύνη καί ή άγάπη του 
πρός τούς άνθρώπους δσον καί τό έργον του χαρακτηρίζουν τόσον τόν άνθρω
πον δσον καί τό έργον του.

'Ομιλία τού κ. Θ. Νικολοπούλου.
'Ο δημοσιογράφος κ. Θ. Νικολόπουλος άνελθών κατόπιν είς τό βήμα 

άνεφέρθη είς τό Ν. Νικολανδη ώς άνθρωπον καί ώς καλλιτέχνην δχι δπως 
είπε «γιά νά σάς γνωρίσω ένα έργο πού γνωρίζετε άλλά γιά νά ξαναζωντανέ
ψω μέσα μας συγκινήσεις πού νοιώσαμε στό διάβασμα έργων του».

'Ο ομιλητής έτόνισε δτι τό έργον τού ΝικολαΨδη τό έμπνέει καί τό δια
πνέει ή αγάπη, πώς είναι ένα έργο «άληθινό» δχι πλαστό έπιφανειακό, έπιπό- 
λαιο άλλά πηγαίο πού είκονίζει τήν ζωήν καί τόν άνθρωπον μέ ειλικρίνεια 
δπως τό είδε ο ΝικολαΨδης ό νοΰς καί ή καρδιά τού Νικολανδη - μέ οδηγό 
τήν άγάπη.

Τό έργο αύτό δέν τό άξιοποιεϊ ούτε μονάχα ό αισθητικός τρόπος πού 
έξωτερικεύει τή συγκίνηση καί τήν έμπνευση τού καλλιτέχνη, ούτε μονάχα ή 
περίτεχνη μορφή τού λόγου. "Αν ήτανε αυτα τα μονο του προσόντα, θα μάς 
άρεσε βέβαια πάλι καί θά μάς συγκινοΰσε, μά θά ήτανε έφήμερο. Εκείνο πού 
τό κάμνει άθάνατο είναι ή ούσία του. Καί η ουσία του είναι η αγαπη.

Καταλήγων ό κ. Νικολόπουλος εϊπεν δτι ό Καλλιτέχνης είδε τή ζωή, τά 
πράγματα καί τόν άνθρωπο, δχι μέσα απο θεωρίες και βιβλία αλλα ζωντανα 
καί αύτούσια. ’Όχι ώς «δι’ έσόπτρου εν αινιγματι αλλα προσωπον προς προ- 
σωπον».

Καλλιτεχν. Πρόγραμμα.
Τέλος ό "Εφορος Πνευματικής Δράσεως κ. Γιώργος Λασκαρίδης άνήγ- 

γειλε τό καλλιτεχνικόν πρόγραμμα τής βραδυας.
'Η δνίς Ε. Δασκαλάκη άνέγνωσε μέ έκφραση άπό τις «’Ανθρώπινες καί 

"Ανθινες ζωές » τήν «Συμπάθεια» καί «τόν τρόμο».
'Ο κ. Γ. Ίορδανίδης τήν «Μπαλάντα άπό τόν «Χρυσό Μύθο».
' Ο καλλιτέχνης τού ' Ελληνικού Θεάτρου κ. Εύης Γαβριηλίδης άνέγνωσε 

το «Χρέος» άπό τόν «Χρυσό Μύθο».
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Ο επίσης καλλιτέχνης του 'Ελληνικού Θεάτρου κ. Α. Μούστρας άνέ- 
γνωσε τήν «’Ανάρρωση» άπο τήν 2αν σειράν διηγημάτων τοϋ Ν. Νικολανδη.

Τέλος ό μεγάλος καλλιτέχνης του Θεάτρου καί του Κινηματογράφου κ.Α 
Μινωτής άνέγνωσε τον «Πειρασμό» άπό το «Χρυσό Μΰθο».

Εις τήν βραδυάν παρέστησαν αί προξενικαί καί κοινοτικαί άρχαί, έκπρό- 
σωποι σωματείων, διευθυνταί καί καθηγηταί σχολών, ιατροί, δικηγόροι, δια
νοούμενοι καί πολυάριθμα μέλη τής παροικίας».

Συγκινημένος έπεσκέφθηκα πρόσφατα τό Κοιμητήριο τοϋ 'Αγίου Γεωρ
γίου ΚαΦρου οπού είναι ό τάφος του Ν. ΝικολαΦδη καί διάβασα τούς πιο 
κάτω στίχους γραμμένους πάνω στήν πλάκα τοϋ μνημείου: Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ 
ΖΩΗΣ,

EINE ΣΙΓΟΥΡΑ Η ΠΙΟ ΣΠΟΥΔΑΙΑ
ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΑΡΕΣ
ΚΑΙ Η ΖΩΗ.
ΕΙΤΕ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗ ΜΟΡΦΗ
ΤΗΣ ΑΝΘΙΣΜΕΝΗΣ ΑΝΟΙΞΙΣ
ΕΙΤΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ
ΤΟ ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
EINE ΠΑΝΤΑ ΜΙΑ ΒΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΟΥ ΡΕΕΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΗ
ΚΑΤΩ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΧΛΟΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΩ
ΣΤΟΥΣ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΥΣ ΠΑΓΟΥΣ

Α. ΤΗΛΑΪΡΙΔΗΣ

Άνδρέας Τηλλυρίδης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΚ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΜΕ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ «BRITISH AMERICAN

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»

' Ο « ' Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου» πρώτος ώς σωματείο ύποστήριξε 
τήν παιδική λογοτεχνία, άναγνωρίζοντας έτσι τή χρησιμότητά της. Άπό τό 
1949, δυο χρόνια μετά τήν ίδρυση του, έκυκλοφόρησε δυο παιδικά βιβλία τά 
εξής:

"Εντομα ζώα καί πουλιά (έμμετροι μύθοι)
Τό Βασιλόπουλο τής Βενετίας (θεατρικό κυπριακό παραμύθι).
’Επί πλέον όρισε τριμελή επιτροπή παιδικής λογοτεχνίας γιά νά δει τό 

είδος αύτό μέ κάποια προοπτική καί συστηματικά.
Τελευταία, έπανήλθε στον παλιό του στόχο καί προκήρυξε δυό διαγωνι

σμούς συγγραφής παιδικού βιβλίου.
'Ο τωρινός διαγωνισμός είναι ό δεύτερος μέ χορηγία τής British- 

American ’Ασφαλιστικής 'Εταιρείας. Στον διαγωνισμό αύτό ύποβλήθηκανε 
δεκατέσσερα έργα. Δέν άναφέρονται έδώ συγγραφείς, γιατί θά μπορούσε ό 
καθένας νά ύποβάλλει περισσότερα έργα. ’Εξάλλου, άνοιχθήκανε τά φακελλά- 
κια μόνο τών τριών, πού βραβευτήκανε άπό τήν κριτική έπιτροπή.

Βραβευτήκανε τά έξής: δύο πρώτα βραβεία άπονέμονται στήν ποιητική 
συλλογή «Ζωγραφίζω τήν έλπίδα» (τής Τούλας Κακουλλή) καί στή συλλογή 
διηγημάτων γιά μεγάλα παιδιά «Πρώτη άνάσταση» (τής 'Ελένης Χατζημι- 
χαήλ). Τό δεύτερο βραβείο άπονέμεται στήν ποιητική συλλογή «Παραμυθο- 
ποιηματάκια» (τού Άνδρέα Κωνσταντινίδη).

Τό σκεπτικό τής βράβευσης είναι:

Ιο Βραβείο. Απονέμεται εξ ίσου στην ποιητική συλλογή «Ζωγραφίζω την 
ελπίδα» 25316 Αυγή και στα διηγήματα για μεγάλα παιδιά «Πρώτη ανάστα
ση» Λεμονανθός 952 (Τούλα Κακουλλή και Ελένη Χατζημιχαηλ).

Το πρώτο παρουσιάζει άρτια στιχουργική και ποικιλία μέτρων. Έχει 
πλούσια θεματογραφία. Καλύπτει μεγάλη κλίμακα ηλικιών. Παρουσιάζει αρ
κετή πρωτοτυπία. Τα μηνύματα βγαίνουν αβίαστα χωρίς διδακτισμό.

Το δεύτερο έχει λογοτεχνικό ύφος, γλωσσική επάρκεια και άνετη εκφρα
στική ικανότητα. Το ύφος είναι πυκνό και δόκιμο, έχουν ισορροπημένη πλοκή 
και δομή. Προβάλλουν ορθά τις καθιερωμένες αξίες της ζωής πράγμα πολύ 
σημαντικό νοουμένου ότι απευθύνεται σε εφήβους. Εχουν ενότητα χώρου και 
χρόνου.

2ο Βραβείο. Απονέμεται στην ποιητική συλλογή «Παραμυθοποιηματά- 
κια» 86439 Αιγόκερως (Άνδρέας Κωνσταντινίδης).
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Οί δυο άπό τους βραβευΟεντες

Παρά το δανεισμό των μύθων από τον Αίσωπο έχει αρκετά καλή, στι
χουργία. Σε μερικές περιπτώσεις ο μύθος αξιοποιήθηκε αρκετά.

Ή κριτική έπιτροπή άνήκει στή δύναμη τού «’Ελληνικού Πνευματικού 
'Ομίλου Κύπρου» καί άποτελεϊται άπό τούς φιλολόγους Γεώργιο Χατζηκω- 
στή, ’Ορθοδοξία Καλογήρου καί Χρυσόθεμη Χατζηπαναγή. 'Ο "Ομιλος εύ- 
χαριστεϊ τήν έπιτροπή ένθέρμως γιά τήν άνιδιοτελή πνευματκή προσφορά της.

Δυο σημεία πρέπει νά έπισημανθούν:

α) ’ Η κριτική έπιτροπή ορίσθηκε μετά τήν ήμέρα λήξεως τής ύποβολής 
έργων, χωρίς πάλιν ν’ άναγγελθεί γιά νά τή γνωρίζουν οί διαγωνιζόμενοι.

β) Ταυτόχρονα βραβευτήκανε στήν ’Αθήνα έργα πού βραβεύσαμε κι’ 
έμεϊς, πού σημαίνει ταυτότητα κρίσεων.

Τό γεγονός των βραβεύσεων αύτών τού 'Ομίλου έπιστεγάζεται μέ τήν 
ειδική άνακοίνωση τού Μιχαλάκη Μαραθεύτη μέ τίτλο «'Η έπιλογή παιδικών 
βιβλίων» καί μέ τή σχετική συζήτηση πάνω σ’ αύτήν κατά τό δείπνο τής 
άπονομής των βραβείων.

Τέλος εύχαριστίες οφείλονται στήν «British American ’Ασφαλιστική 
' Εταιρεία» γιά τήν εύγενή χορηγία της.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ 
ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΔΗ*

"Οπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ό PUCHNER «άπ’ ολη τή λειτουργία 
τής μεγάλης έβδομάδας ή πιο δραματική σκηνή είναι άσφαλώς ή συμβολική 
παράσταση τής εισόδου τού Χριστού στόν ’Άδη, τελετή πού γίνεται έπίσης 
στά έγκαίνια μιας έκκλησίας.»1 Στήν προκειμένη περίπτωση ύπάρχει πλήρης 
συμφωνία όσον άφορα τήν τέλεση τής σκηνής στά έγκαίνια έκκλησιών.

Μέ τήν πληροφορία Ρωμαίου όμως, πώς τό δρώμενο «των κεκλεισμένων 
Ουρών» ή τού «Άρατε πύλας» —κατά τό σχετικό πρώτο στίχο τού ψαλμοΰ 
τού Δαβίδ — τελείται «συνήθως κατά τήν έπιστροφή τού έπιτάφιου τή νύκτα 
τής μεγάλης Παρασκευής»2 στήν έκκλησιά, ύπάρχει διαφορά τού χρόνου τέλε
σης τής σκηνής στήν Κύπρο. "Ετσι, ένώ ό Ρωμαίος τοποθετεί τό δρώμενο τή 
νύκτα τής Μεγάλης Παρασκευής, στήν Κύπρο τούτο διεξάγεται τή νύκτα τού 
Μεγάλου Σαββάτου προς τό πρωΤ τής Κυριακής τής ’Ανάστασης3 καί συγ
κεκριμένα γύρω στις 12.30 μετά τά μεσάσυκτα, μετά τό «Χριστός ’ Ανέστη»4 
— στό εύαγγέλιο τής άνάστασης, πού λέγεται συνήθως στο νάρθηκα τής εκ
κλησίας —όταν τό έκκλησίασμα βγει έξω άπό τό ναό. Στή συγκεκριμένη πε
ρίπτωση μέσα στήν έκκλησία μένει ό έκκλησιάρχης μέ έλάχιστο έκκλησίασμα.

Στόν "Αγιο ' Ηρακλείδιο τής Λευκωσίας ό ιερέας, άφοΰ τελέσει τή λιτα
νεία γύρω άπό τό προαύλιο τής μονής, έπιστρέφει στήν έκκλησία. Σ ’ όλες τις 
περιπτώσεις πού άπαντήσαμε τό έθιμο — στό Βουνό τής Κερύνειας,5 γιά πα
ράδειγμα στή μονή τού 'Αγίου Γεωργίου Άλαμάνου στή Λεμεσό,6 στό 
Στρουμπί Πάφου,7 στήν Περιστερώνα,8 στόν "Αγιο Λάζαρο τής Λάρνακας,9 
στόν "Αγιο ’Ανδρόνικο Κυθρέας,10 στό Μοναστήρι τού Σταυροβουνιοΰ11 καί 
σέ χωριά τής ’Αμμόχωστου12, στά Περιβόλια τής Λάρνακας όπου άκόμη διε
ξάγεται καί ά. πολλά — ή σκηνή γίνεται μετά τό διάβασμα τού εύαγγελίου 
τής ’Ανάστασης καί φαίνεται πώς είναι πιό κοντά σέ μιά φυσιολογική άλλη- 
λουχία τό κυπριακό δρώμενο. Γιατί τότες άκριβώς — μετά τήν πανηγυρική 
διαπίστωση καί έπίγνωση τής άνάστασης, μετά τήν εις άδου κάθοδον — επι
σφραγίζεται καί έπισημοποιεϊται ή οριστική κατίσχυση τού Θείου πνεύματος 
πάνω στό φορέα τού πνεύματος τού κακού, τό διάβολο. "Ετσι ή σκηνή, πού 
«παρουσιάζει γνήσιο δραματικό διάλογο μεταξύ τών δυό μεγάλων άντίπαλων 
τής ιστορίας τής άνθρωπότητας καί παραστατικά στοιχεία στήν άναπαράστα- 
ση τού κεντρικού νοήματος τής ορθόδοξης άνάστασης»,13 παρουσιάζει στήν

Τό παρόν σημείωμα άποτελει τό III ύποκεφάλαιο τοϋ Α' κεφαλαίου «Σύγχρονες Κυπριακές 
Λειτουργικές Σκηνές» τοϋ ύπό έκδοση έργου του σ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ - ΒΥ
ΖΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.

Τά δυο πρώτα ύποκεφάλαια άνακοινώθηκαν κατά τή διάρκεια τοϋ Β' Κυπρολογικοϋ 
Συνεδρίου καί δημοσιεύτηκαν στον οικείο τόμο- δές έπίσης άνάτυπο άπό τον ίδιο τόμο μέ 
τΙς ενδείξεις: ISBN 9963-550-28-2.
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κυπριακή σκηνή, μιά φυσιολογική συνάρτηση, άν δεχτούμε πως το δρώμενο 
έκτελείται μετά τήν οριστική έπικράτηση του θείου πάνω στις δυνάμεις τού 
κακού, δπως σωστά παρατηρεί ό PUCHNER. *0  ιερέας, βρίσκοντας κλειστή 
τήν πόρτα τού ναού, φωνάζει: — "Αρατε πύλας οί άρχοντες ήμων καί επαρθη- 
τε πύλαι αιώνιοι καί είσελεύσεται ό βασιλεύς τής δόξης.14

"Οπως ήδη έπισημάνθηκε, ό ίδιος στίχος του ψαλμοΰ χρησιμοποιείται 
στο άπόκρυφο εύαγγέλιο τού Νικοδήμου, όταν κάνουν συμβούλιο ο Αδης και ο 
Σατανάς κι έμφανίζεται άπέξω άπ’ τις πύλες τού Αδη και ό Χρίστος — 
άναστημένος πιά — γιά νά άναστήσει τον Άδαμ και την ανθρωπότητα ολη.15 
"Ομως ό έκκλησιάρχης, πού εχει κλειστεί στήν εκκλησία μέσα, με πολλή υπο
κριτική δεινότητα ρωτά έχπληκτος:

—Τις έστιν ούτος ό βασιλεύς δόξης;
Κι ό παπάς πού περιμένει μέ ολο το εκκλησίασμα, απαντά:
—Κύριος κραταιός καί δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολεμώ...

Κι οί ψαλμοί τού Δαβίδ έπαναλαμβάνονται: — "Αρατε πύλας οί άρχοντες 
ήμων καί έπάρθητε πύλαι αιώνιοι καί είσελεύσεται ό βασιλεύς τής δόξης.16

"Ετσι ό έκκλησιάρχης ρωτά για δεύτερη φορά:
— Τίς έστιν ούτος ό βασιλεύς τής δοξης;

Κι ό ιερέας ξαναπαντά:

— Κύριος των δυνάμεων, αύτός έστιν ό βασιλεύς τής δόξης...17 
"Αρατε πύλας οί άρχοντες ήμων και επαρθητε πυλαι αιώνιοι καί είσελεύσεται 
ό βασιλεύς τής δόξης.

Γιά τρίτη φορά θάρθει άπό μέσα ή έρώτηση:
— Τίς έστιν ούτος ό βασιλεύς τής δόξης;

Μά ή άπάντηση τούτη τή φορά είναι οριστική καί πειστική: — Κύριος 
των δυνάμεων, ούτος έστιν ô βασιλεύς τής δόξης. 17αΜόλις προφέρει τήν τε
λευταία τούτη φράση ό παπάς, σπρώχνει μέ το κορμί καί τά χέρια τήν πόρτα, 
πού παραβιάζεται, μέ τον ίδιο άκριβώς τρόπο πού «έκπορθεϊται» κι ό "Αδης 
άπο το Θεάνθρωπο. "Ετσι σέ μιά άποθέωση τού πνεύματος τής νίκης τού 
καλού πάνω στο πνεύμα τού κακού, μπαίνει στήν έκκλησία θριαμβευτής λαός 
καί έπιτάφιος.

Μαρτυρία τού δρώμενου γιά πρώτη φορά έχουμε στά εγκαίνια τής ’Αγίας 
Σοφίας τον 6ον αιώνα.17!3 Παράλληλα οί στίχοι τού ψαλμοΰ ψάλλονται καί στό 
Βυζάντιο — σύμφωνα μέ όσα έφερε στο φως ή νεώτερη έρευνα.17ϊ — καί στή 
μεγάλη είσοδο τής λειτουργίας.178 Γνωστό έξάλλου ήταν τό δρώμενο καί στή 
λατινική έκκλησία σάν «TOLITE PORTAS»178 πού ή τέλεσή του σέ ορισμένα 
τουλάχιστον μέρη τής ’Ελβετίας μαρτυρεϊται μέχρι το 19ο αιώνα,17στ πού 
άποτέλεσε το βασικό λειτουργικό πυρήνα τής σκηνής τού μεσαιωνικού θεά
τρου, «Τό στόμα τής κόλασης»17\ ’Ανάλογη σκηνή, κατά τον Κουκουλέ, πρέ
πει να είχε καί τό κυπριακό σενάριο,177) ένώ ό Παπαδοπούλας — πού παρατη

ρεί πώς ή παράσταση τείνει νά έκλείψει — άνάγει τό δρώμενο σέ κατάλοιπο 
βυζαντινού έκκλησιαστικοΰ θεάτρου. "Οπως όμως παρατηρεί πολύ ορθά ό 
PUCHENER — ύστερα άπό έρευνές του — έπιπρόσθετα άπό τίς έρευνες BO
UVIER τό έθιμο διατηρείται άκόμα σέ πάνω άπό τριάντα μέρη στον έλληνικό 
χώρο.170 Πέραν όμως άπό τίς ένδείξεις φθοράς τού εθίμου πού έπισημαίνονται 
άπό τόν PUCHNER καί έπιπρόσθετα άπό τήν όρθή του παρατήρηση πώς «ή 
μορφολογία τού έθίμου είναι στερεότυπη δπως ταιριάζει σέ λειτουργικά καθι
ερωμένη τελετή»,171 είναι γεγονός πώς στήν Κύπρο, δπου τό έθιμο ήταν εύρύ- 
τατα διαδεδομένο μέχρι καί 30 μόλις χρόνια πρίν,17ια άρχισε σταδιακά νά 
έκλείπει, μέ έμφανέστατο τό ρυθμό ολοσχερούς έκλείψεώς του, πού διαγράφε
ται. Ή προσέγγιση PUCHNER, πώς τά έπιπρόσθετα στοιχεία, πού συνόδευαν 
τήν τελετή τού έθίμου — όπως γιά παράδειγμα στό ’ Αϊδίνιο, οπού ή νεολαία 
τού χωριού κάνει μεγάλο σαματά στήν έκκλησία στήν προσπάθειά της νά άπο- 
δείξει τή «σύντριψη των κλείθρων των πυλών του "Αδη»17ιβ άπό τόν Κύριο — 
«άνήκουν πλέον στή λαϊκή λατρεία καί άντιφάσκουν μέ τόν ιερατικό συμβολικό 
χαρακτήρα, πού πρέπει νά ύποθέσουμε καί γιά τήν έκτέλεση τού δρώμενου 
στή βυζαντινή έποχή», — είναι μέ βάση τά σημερινά δεδομένα — όρθή. Καί 
συμφωνούμε μαζί του πώς ή άποψη Κουκουλέ ότι τό κυπριακό, σενάριο είχε 
καί μιά σκηνή — πού χάθηκε — τής κατάβασης τού Χριστού στον "Αδη — 
άντί τής σκηνής τής ψιλάφησης — δέ θεμελιώνεται με άποδεικτικά στοιχεί
α.17^ "Ομως μπορούμε νά άποκλείσουμε τό ενδεχόμενο νά οδήγησε — 
δπως στό δυτικό οψιμο μεσαίωνα — σε θεατρικές σκηνές ή έκφάνσεις τού 
θέματος, δπως άντίθετα — καί μέ βάση τά σημερινά δεδομένα — ύποστηρί- 
χθηκε.17ιδ Γιατί είναι ένδεχόμενο τό δρώμενο νά οδήγησε σέ θεατρικές συλλή
ψεις τόσο στά σκοτεινά χρόνια τής φραγκοκρατίας, δσο καί τής έξίσου σκοτει
νής τουρκοκρατίας. "Οπως ύπάρχει καί τό ένδεχόμενο τό δρώμενο νά άποτελεί 
κατάλοιπο θεατρικού έργου πού χάθηκε. "Ας μήν ξεχνούμε, άλλωστε, πώς 
μόλις λίγες δεκαετίες έχουν περάσει άπό τότες πού καί τό κυπριακό θεατρικό 
(θρησκευτικό) έργο τού Κωνσταντίνου Εύτελοΰς ’Αναγνώστου έχει άνακαλυ- 
φθεί. Κανένας, έπομένως, δέν μπορεί νά άποκλείσει μιά τέτοια ύπόθεση.

IV. ’Άλλες τελετές τής σύγχρονης ορθόδοξης εκκλησίας
ι. Ή άποκαθήλωση ένέχει έπίσης έντονα τελετουργικά στοιχεία: 

Τήν ’Αγία Παρασκευή κατά τήν πρωινή τελετή γίνεται, δπως είναι γνωστό, ή 
άποκαθήλωση τού Χριστού. Κατά τήν άνάγνωση τού Εύαγγελίου, δταν ό ιερέ
ας φθάνει στό σημείο πού άναφέρει «...καί λαβών τό σώμα ό Ιωσήφ ίνετύλιζεν 
αυτό σινδόνι καθαρά καί εθηκεν ίν καινώ μνημείω...», τότε ό ιερέας (πού παρι
στάνει τόν ’Ιωσήφ) άποκαθηλώνει τό σταυρωμένο Χριστό, πού περιτυλίγει τό 
«σώμα» του σέ καθαρό σινδόνι, τό μεταφέρει μέσα στό ιερό καί τό τοποθετεί 
πάνω στήν ’Αγία Τράπεζα. "Ετσι ή 'Αγία Τράπεζα συμβολίζει καί παριστά
νει τόν ένταφισμό στό «καινό» μνημείο. Στό κέντρο τού ναού, εκεί πού βρισκό
ταν ό σταυρός, τοποθετείται τό «ηύπρεπισμένον» μέ άνθη κουβούκλιον τού 
επιταφίου καί έναποτίθεται πάνω σ’ αύτό ή εικόνα τού ενταφιασμένου Χρι
στού, κεντημένη πάνω σε βελουδένιο ύφασμα. Και εδώ πρεπει να σημειώσουμε 
πώς τό κουβούκλιο παριστάνει τόν τάφο τοϋ Χριστού. Τό βράδυ τής Μεγάλης 
Παρασκευής οί χοροί τών ψαλτών καί οί ιερείς ψάλλουν γύρω άπό τό κουβού

120
121

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



κλιο τις τρεις στάσεις των εγκωμίων, το «ή ζωή έν τάφω...», «άξιον έστί...» 
καί «αί γενεαί πάσαι...». ’Ακολουθεί ή περιφορά τής εικόνας τοϋ ένταφιασμέ- 
νου Χρίστου γύρω άπό την έκκλησία, ένώ προπορεύονται τά έξαπτέρυγα, οί 
ψάλτες, οΐ παπάδες, πού ψάλλουν το «τρισάγιο» καί άκολουθεϊ ολο το έκκλη- 
σίασμα. Ή τελετουργία αυτή παριστάνει την έκφορά τοϋ Χρίστου προς τον τά
φο. Ένώ ή πομπή μπαίνει στο ναό, οί ψάλτες κι οί ιερείς μπαίνουν στό άγιο 
βήμα άπο τήν άγια πύλη καί ένώ λιτανεύουν τήν εικόνα τού ένταφιασμένου 
γύρω άπο τήν άγια τράπεζα, ψάλλουν τά τρία άπολυτίκια «'Ότε κατήλθες...», 
Ταϊς μυροφόροις γυναιξί...», καί «Ό Εύσχήμων ’Ιωσήφ...», άναπαριστώντας 
τις ύστατες στιγμές τής κηδείας. Στο σημείο πού άναφέρεται πώς «κηδεύσας 
άπέθετο...», ό παπάς τοποθετεί τήν εικόνα τοϋ ένταφιασμένου Χρίστου πάνω 
στήν άγια τράπεζα, καλύπτοντάς την μέ σεντόνι .καί λουλούδια.

Τά σημερινά στεφάνια άπό φυσικά άνθη, πού έναποθέτουμε στούς τάφους 
τών νεκρών μας, άσφαλώς θά πρέπει νά έχουν άμεση σύζευξη κατά τόν έντα- 
φιασμό τοϋ Χρίστου. Το στόλισμα τοϋ έπιτάφίου, πού άρχίζει άμέσως μετά 
τήν άποκαθήλωση άπο νέες κάθε ένορίας μέ διάφορα λουλούδια, τι άλλο συμ
βολίζει παρά το στόλισμα τής σοροϋ τοϋ νεκροΰ; Το βράδυ τής Μεγάλης Πα
ρασκευής είναι γνωστό — δπως άλλωστε, προαναφέραμε — πώς ψάλλονται 
τά έγκώμια σέ τρεις στάσεις. «'Η ζωή έν τάφω...», «Αί γενέαι πασαι...», 
«’Άξιον έστί...». Στή γνωστή φράση «ερραναν τον τάφο αί μυφοφόροι μΰ- 
ρα...», εϊναι γνωστή ή τελετουργική κίνηση μέ τις τρεις μυροφόρες, πού κυκλι
κά περιφερόμενες γύρω άπο τον τάφο, ραίνουν (τον τάφο) με ροδόσταγμα, πού 
ύποκαθιστά το μΰρο.18

ιι. Τά μαϋρα ροϋχα (έπικαλύματα), μέ τά όποια σκεπάζουμε τις εικόνες 
τήν Μεγάλη Πέμπτη, τΐ άλλο έκφράζουν παρά τό σκηνικό πένθος γιά τή σταύ
ρωση;

Κατά τήν ώρα τής λιτάνευσης τής επιτάφιας εικόνας γύρω άπό τήν άγια 
τράπεζα σέ πολλές έκκλησίες ύπάρχει τό έθιμο νά κινούν τά έξαπτέρυγα πάνω 
άπό τήν εικόνα τής άγιας τράπεζας. Συγκεκριμένα τά άνυψώνουν καί τά χα
μηλώνουν μέ μιά κίνηση τρεμώδη, έτσι που νά άναπαριστάνουν τους άγγέλους 
νά φτερουγίζουν πάνω άπο τό μνήμα τοϋ Χρίστου.

’Αντίθετα τό Σάββατο τό πρων γίνεται ή πρώτη λεγάμενη άνάσταση 
καί ειδικά στό σημείο πού άναφέρει: « Άναστήτω ό Χριστός», καί στή συνέ
χεια: « Άναστάς ό Χριστός», πέφτουν τά μαϋρα έπικαλύματα, γεγονός πού 
οπωσδήποτε έκφράζει καί άπεικονίζει θεατρικά τή μεγάλη χαρά γιά τήν άνά
σταση.

iti. Tò χτύπημα τών σκάμνων καί τό κούνημα τών πολυέλαιων,™*  είναι 
σκηνικές άπεικονίσεις τοϋ σεισμού, πού συνοδεύουν τήν άνάσταση τοϋ Χρι
στού. ' Ο σεισμός, δπως είναι γνωστό, έπαναλαμβάνεται καί μετά τό εύαγγε- 
λιο. Τέλος, δταν ό παπάς μετά τό « Άνέστη ό Θεός» καί τόν «’Απόστολο», 
βγαίνει άπό τό ιερό κρατώντας σ’ ένα κάνιστρο λουλούδια, πού τά σκορπίζει 
ψάλλοντας « Άναστάς ό Θεός, κρίνων τήν γην...», δέν είναι τούτο έκφραση 
χαράς πού τόν διακατέχει γιά τήν άνάσταση;

tv. Τό έθιμο μέ τό κάψιμο τοϋ Ιούδα, θά πρέπει νά άνάγεται στά χρόνια 
τής Τουρκοκρατίας, άν δχι καί πιο πρίν. Λεπτομέρειες δμως γιά τήν ύπαρξη 
τού έθίμου σέ παλιότερα χρόνια τής τουρκοκρατίας δέν έχουμε. Τό έθιμο 
έφτανε σέ έπίπεδο τελετουργικό· ό συνταξιούχος δάσκαλος Χρήστος Λογγίνος 
μάς έδωσε σχετικά στοιχεία τό Σεπτέμβριο τοϋ 1980. Σύμφωνα μέ τό έγγρα
φο σχετικό σημείωμα τοϋ Χρ. Λογγίνου «τό έθιμο αύτό τοϋ καψίματος τοϋ 
’Ιούδα άσφαλώς θά προηγείται πολύ τών άρχών τοϋ 20ου αίώνος, ίσως έπί 
τουρκοκρατίας ή άρχάς τής άγγλικής κατοχής». Τοΰτο, συνεχίζει ό Χρ. Λογ
γίνος, «συμπεραίνεται, μάλλον είναι βέβαιον καθ' δτι τό 1912, έγώ ό γράφων, 
πού τότε ήμην μαθητής τοϋ δημοτικοΰ σχολείου Λευκωσίας, τό έφθασα πολύ 
καλώς διοργανωμένον, πράγμα πού μαρτυρεί καί προϋποθέτει βαθμιαίαν προ
εργασίαν καί έξέλιξιν».

"Ετσι, σύμφωνα πάντα μέ τό Χρ. Λογγίνο, μιά ομάδα άπό εύθυμους τύ
πους - εύθυμους νέους, δπως οί ίδιοι ήθελαν νά λέγονται — τής παλιάς Λευ
κωσίας, πού οί πιό πολλοί άσχολοΰνταν μέ χαμηλά άμοιβομένα βιοποριστικά 
έπαγγέλματα, άπό τόν Τακτακαλά — γνωστή περιοχή τής παλιάς Λευκωσίας 
— άναλάμβαναν προνομιακά καί διοργάνωναν τό έθιμο. Άπό τήν ομάδα αύτή 
«τών εύθυμων νέων» διασώθηκαν μερικά ονόματα, πού τά παριαθέτουμε: *0  
Κακκαλέττας, ό Λο'ί'ζος Στούππας, ό Παίκκος ό Μάντζιπας, ό Χατζημίας, 
ό Κωστής ό Ππούφουρος, — τακτικός πελάτης τών φυλακών — ό Κίτσης καί 
μερικοί άλλοι, πού ξεχάστηκαν. ’Αρκετές ήμερες πρίν άπό τή Λαμπρή περνού
σαν καί έπισκέπτονταν σπίτια πλούσιων οικογενειών τής Λευκωσίας καί προ
μηθεύονταν ύλικά γιά τήν κατασκευή τού ’Ιούδα: παπούτσια, πουκάμισο, 
πανταλόνι, σακκάκι — πού έπρεπε νά’ ναι βελάδα πάντα — καπέλο, πού 
έπρεπε νά’ ναι «πομπέ» καί χρήματα γιά τήν άγορά ύλικών εύφλεκτων. Τέ
τοια σπίτια ήσαν τοϋ Μ. Σκουφαρίδη, πού ήταν ένας άπό τούς πιό άγαπητούς 
καί έκτιμώμενους πολίτες τής παλιάς Λευκωσίας, ό ύφασματέμπορος Λοϊζί- 
δης19 κ.ά. Τή βελάδα καί τό «πομπέ» τό προμηθευόταν άπό τό Λοϊζίδη, πού 
πάντοτε φορούσε πομπέ. Τόν ’Ιούδα τόν κατασκεύαζαν μόλις άρχιζε ή 'Αγία 
βδομάδα, μέσα σ’ ένα όντά (δωμάτιο) τής έκκλησιάς τοϋ 'Αγίου Κασσιανοΰ. 
Γέμιζαν τά σκέλη τοϋ πανταλονιού μέ πιεσμένο στουππί, καθώς καί τό πουκά
μισο, ένώ γιά τό κεφάλι χρησιμοποιούσαν ένα ξερό κολοκύθι — τό γνωστό 
«κολόκιν» τού κρασιού — άναποδογυρισμένο. Γιά πρόσωπο βάζανε μιά προ
σωπίδα (μάσκα) μέ μακρυά γενειάδα καί πάνω άπό τό κολοκύθι βάζαν τό 
πομπέ. ’Επίσης τά μανίκια ήσαν γεμάτα μέ πιεσμένο στουππί, ένώ στά άκρα 
τών μανικιών του στερέωναν γάντια γεμισμένα έπίσης μέ στουππί. Γέμιζαν 
στή συνέχεια τό έσωτερικό τοϋ κορμιοΰ τοϋ ’Ιούδα μέ εύφλεκτες ύλες (μπα
ρούτι, κροτίδες, μάσκουλα κ.ά.). Μέσα στό κεφάλι βάζαν στό μέγεθος μικροΰ 
ίνδοκάρυδου ένα μεγάλο μάσκουλο (φουσιέκκιν). Άπό τό μάσκουλο τοϋ κεφα
λιού, ξεκίναγε μιά θρυαλλίδα (φυτίλι) καί άφοΰ περνούσε άνάμεσα στό κορμί, 
πρόβαλλε λίγο πρός τά έξω άπό τήν πλευρά τού άρφαλιοΰ. Στό τέλος φόραγαν 
στόν ’Ιούδα καί τό σακκάκι (τή βελάδα).

Τό ομοίωμα τοΰτο τού ’Ιούδα φυλαγόταν σάν τέλειωνε, σ’ ένα όντά — 
δπως έχουμε άναφέρει — τής έκκλησιάς.
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Σάν ξημέρωνε Κυριακή τής Λαμπρής οί «εύθυμοι νέοιι> φόρτωναν τον 
’Ιούδα καβαλλάρη σ’ ένα γαϊδούρι, μέ το χέρι άπλωμένο προς τά έμπρός, ένώ 
στην παλάμη του βάζανε τά τριάντα «άργύρια», πού ήσαν τενεκεδένια έπίχρυ- 
σα νομίσματα — πού κι αύτά τά προμηθεύονταν δωρεάν άπό χρυσοχούς τής 
Λευκωσίας — περασμένα σ’ ενα κορδόνι. Το άλλο χέρι του ’Ιούδα ήταν ριγμέ
νο προς τά κάτω κι άκούμπαγε στη ράχη τού γαϊδουριού. Πίσω άπύ τον ’Ιού
δα καθόταν, καβαλλάρης κι αύτός, ένας άπύ τούς διοργανωτές γιά νά τον κρα
τά νά μην πέφτει. "Αρχιζε σέ λίγο ή περιφορά του στούς δρόμους τής πόλης, 
πού βρισκόταν μέσα στά τείχη καί σ’ όλες τίς ένορίες της.20 Τής πομπής 
προηγόταν μουσική (βιολί καί λαγούτο) κι ένας κρατούσε δίσκο, στον όποιο 
ολοι άπ’ έκεϊ πού ή πομπή περνούσε, ρίχνανε τον όβολό τους.21 Σέ κάθε ένο- 
ρία άπ’ οπού περνούσε προστίθενταν κι άλλα άτομα, νέοι προ πάντων, κι έτσι 
μέχρι πού νά φτάσουν ξανά στον "Αγιο Κασσιανό, ή πομπή ξεπερνοΰσε τά 
400 μέ 500 άτομα. Στον Άη Κασσιανό ή πομπή έφτανε γύρω στίς δώδεκα τό 
μεσημέρι. Κατεβάζαν τόν ’Ιούδα άπό τό γαϊδούρι καί τόν δένανε μέ τά χέρια 
στερεωμένα καλά στά σιδερένια κάγκελλα τού περιτοιχίσματος τής έκκλησιάς. 
’Απέναντι στον’Ιούδα, σαν σέ θέση μάχης, παρατάσσονταν πιστολάδες καί 
καραμπινιέρηδες μέ τά πιστόλια καί τίς καραμπίνες τους γεμάτες κι έτοιμοι 
γιά στόχευση. Τέτοιοι πιστολάδες έρχονταν καί παίρναν μέρος νέοι άπ’ όλες 
τίς ένορίες τής Λευκωσίας, πού περίμεναν μέ αγωνία τούτη τή μέρα.22 Στον 
«περίβολο» τής έκκλησίας καί στούς γύρω δρόμους μαζευόταν στό μεταξύ πο
λύς κόσμος, γύρω στίς δυό μέ τρεις χιλιάδες, γιά νά παρακολουθήσουν τό θέα
μα τής άποτέφρωσης τού ’Ιούδα. ’Ανάμεσα στίς χιλιάδες αύτές ήσαν καί 
προεστοί, άστοί εύκατάστατοι, διασημότητες γενικά τής πρωτεύουσας, ποιη
τές, νομικοί κ.ά.23 "Ερχονταν άκόμα πολλοί Τούρκοι καί Τουρκάλλες γιά νά 
παρακολουθήσουν τό έθιμο.24

Μετά τό τέλος τής τελετής στήν έκκλησία νά μείνει καί μετά τή λιτανεία, 
γύρω στίς Ιμ.μ., κι ένώ όλα ήσαν έτοιμα, ό άρχηγός των οργανωτών μ’ ένα 
κερί πλησίαζε τόν ’Ιούδα, άνάβοντας τήν άκρη τού φυτιλιοΰ, πού πρόβαλλε 
άπό τ’ άφάλι κι άμέσως έδινε τό πρόσταγμα στούς παραταγμένους πιστολά
δες.25 "Ολοι τότε οί πιστολάδες άρχιζαν νά βάλλουν κατά του ’Ιούδα, ένώ οί 
πιό πολλοί κυνηγούσαν τό κεφάλι, πού μέσα του βρισκόταν τό μεγάλο μά- 
σκουλο. Γινόταν τότες ένα πραγματικό πανδαιμόνιο κι έμοιαζε σάν νά γινόταν 
μικρή μάχη. Στό μεταξύ άρχιζαν νά εκπυρσοκροτούν καί τά φυσέκια, πού βρί
σκονταν στό κορμί τού ’Ιούδα καί νά παίρνουν φωτιά τά στουπιά. Μόλις ένας 
καραμπινιέρης πετύχαινε νά χτυπήσει τό κεφάλι τού ’Ιούδα, τότες έσκαζε τό 
μεγάλο μάσκουλο καί τό κεφάλι μαζί μέ τό πομπέ έκσφενδονίζονταν σέ μεγά
λο ύψος κάτω άπ’ τίς ούρανομήκεις κραυγές τών χιλιάδων θεατών. "Ετσι 
τέλειωνε ή έκτέλεση (τό κάψιμο) τού ’Ιούδα γιά νά έπαναληφθεϊ μέ τόν ίδιο 
τρόπο τήν άλλη Κυριακή τής Λαμπρής στό ίδιο μέρος. "Ηταν τό έθιμο τούτο 
ένα άπό τά πιό εύχάριστα — έστω κι άν άλλοι, όπως ό «πατέρας τής κυπρια
κής λαογραφίας», Ξενοφών Φαρμακίδης, τό θεωρούσαν βάρβαρο — λαμπριά
τικα θεάματα τών παλιών Λευκωσιατών, πού άπό χρόνια τώρα έσβησε ’Αξί
ζει νά σημειώσουμε πώς τό έθιμο τού καψίματος τού ’Ιούδα παρακολουθού
σαν άπ ’ τά πορτοπαράθυρά καί πολλές Τουρκάλλες.26

'Η άπλοϊκή, μά αύθόρμητη αύτή άντίδραση τών Τουρκάλλων πρός τόν 
’Ιούδα, ήταν φανερό πώς έξέφραζε τήν άπέχθειά τους κατά τής προδοσίας.

’Ακόμα θά πρέπει νά γραφτεί πώς, όταν κάποτε ό γνωστός Ρόμπερτ 
Γκάνις πήγε μέ τή φωτογραφική στον "Αη Κασσιανό γιά νά φωτογραφίσει τό 
έθιμο τούτο τής φωτιάς τού ’Ιούδα, «οι εύθυμοι νέοι» έκρυψαν τον Ιούδα 
στόν όντά κι άνέβαλαν τήν «έκτέλεση» του, ωσοτου εφυγε ο Γκανις.

’Από τίς συγκεντρώσεις αύτές τών πιστών συμάζευε κι ή έκκλησία, μέ τό 
δίσκο πού γύριζε, ένα σεβαστό ποσό. Οι άλλοι Λευκωσιατες, στη μια φορά το 
χρόνο πού πήγαιναν στόν Άη Κασσιανό, ρίχνανε γενναιόδωρα στο δίσκο γιατί 
ή έκκλησία ήταν φτωχή — ή φτωχότερη τής Λευκωσίας — κι ίσως κι αυτός να 
ήταν ό λόγος πού τό έθιμο καθιερώθηκε νά γίνεται έκεϊ.27 "Αλλωστε είναι 
γνωστό πώς είναι τά φτωχότερα λαΐκα στρώματα που συντηρούν την παράδο
ση καί παραμένουν οργανικά δεμένα στις παραδοσιακές τους ρίζες.

Τό έθιμο τού καψίματος τού ’Ιούδα γινόταν σέ μικρογραφία και στήν 
Παλλουριώτισσα καί στό Καϊμακλί, άλλά τήν έπομένη μέρα πού γινόταν στόν 
"Αη Κασσιανό, δηλαδή τή Δευτέρα τής Λαμπρής,

’Εκτός φυσικά άπό τό τελετουργικό της στοιχείο, ή παράσταση έξέφραζε 
καί τήν άπέχθειά της στήν προδοσία και φυσικά, προς τον προδοτη.28

V. Ή άναπαράσταση τής σταύρωσης τού Χριστού ένέχει έντονα θεατρικά 
στοιχεία. Τό βράδυ τής Μ. Πέμτης, μετά τήν άνάγνωση τού ευαγγελίου γίνε
ται στις έκκλησίες ή άναπαράσταση τής σταύρωσης: "Ενας άπό τούς ιερείς, 
πού βρίσκονται στό "Αγιο Βήμα, παίρνει τό σταυρό στόν ώμο - παριστάνον- 
τας έτσι τόν ’ Ιησού ή το Σίμωνα Κυρηναϊο — που είναι μεγάλος και συνήθως 
μαύρος. "Ενας άλλος ιερέας παίρνει τό σταυρωμένο Χριστό, πού εκφράζεται 
ζωγραφικά πάνω σέ ξύλο, μέ τά χέρια «έκτεταμένα» καί τό κεφάλι γερμένο 
στόν ώμο. "Ενας άλλος παίρνει τίς δυό εικόνες τής Παναγίας καί τού ’Ιωάννη 
τού Θεολόγου. Μέ τή σειρά αύτή καί μέ άργό βηματισμό πηγαίνουν στό κέν
τρο τού ναού — άναπαριστωντας έτσι την πορεία προς τον Γολογοθα ενω 
ένας καλλίφωνος κανονάρχης ή ιερέας άπαγγέλλει μελωδικά τό «Σήμερον 
κρεμμάται επί ζύλου...». Καί όταν φτάσει στο στίχο που άναφερει «ηλοις προ- 
σηλώΟη ό νυμφίος τής Εκκλησίας...», ό ιερέας «καθηλώνει» τήν εικόνα τού 
σταυρωμένου Χριστού πάνω στο μεγάλο μαύρο σταυρό, που είναι στερεωμέ
νος σέ βάθρο, μέ τρία σιδερένια καρφια δεξιά κι αριστερά τού σταυρωμένου 
Χριστού. Πάνω στό ϊδιο βάθρο τοποθετούνται ή Παναγία καί ό ’Ιωάννης ό 
Θεολόγος.

vi. Ή περιφορά τού ενταφιασμένου Χριστού γύρω άπό τήν έκκλησιά, μέ 
προπορευόμενα τά «έξαπτέρυγα», τους παπαδες και τους ψάλτες, ^που ψάλ
λουν τό «τρισάγιο», καί ή περιφορά τού επιτάφιου πολλές φορές σε ολόκληρες 
συνοικίες καί τμήματα μιας πόλης — μέ έπικεφαλής φιλαρμονικές και ορχή
στρες, — τι άλλο έκφράζει παρα τη σκηνικη αναπαρασταση τής περιφοράς 
ενός νεκρού άγαπημένου πού πενθούμε;

νιι. "Ολη ή τελετουργία στίς 14 τού Σεπτέμβρη γιά τήν άνύψωση τού 
τιμίου Σταυρού μέ τήν παρουσία τού βασιλικού, έχει το υπόβαθρό της στη 
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γνωστή παράδοση, σύμφωνα μέ την οποία ή 'Αγία 'Ελένη βρήκε στη γη θαμ
μένο τον Τίμιο Σταυρό, αφοϋ οδηγήθηκε άπό φυτρωμένο βασιλικό στο ’ίδιο 
εκείνο μέρος. ’Έτσι καί ή τελετουργία πού γίνεται συμβολίζει τήν έκσκαφή 
τής 'Αγίας ’Ελένης, τήν ανακάλυψη του Τιμίου Σταυρού καί τήν άνύψωσή 
του. Γι αύτό κι ό παπάς βάζει το σταυρό μόνο πάνω σέ βασιλικό καί όχι σέ 
άλλα λουλούδια καί τον ύψώνει — όπως κι ή 'Αγία 'Ελένη — ψηλά μέ ψαλ- 
μουδιές.

νιιι. Ή τελετή τής βάπτισης — μέ πολλές προεκτάσεις τελετουργικές 
—ένέχει θεατρικά στοιχεία άναπαράστασης τού γνωστού γεγονότος.

IX. Ή γιορτή των βα·ί·ων καί ό αγιασμός των κλαδιών τής ελιάς, όπως 
γίνεται στο μαρωνίτικο χωριό Κορμακίτης (Κύπρου)29 έχει έπίσης λειτουργι
κές σκηνές έντονες: 'Ο ιερέας στήν περίπτωση αύτή μπαίνει, φορώντας τά 
ιερά του άμφια, στο άγιο Βήμα, άρχίζοντας τή θεία λειτουργία σάν πάντα. 
Μετά τήν προσφορά των δώρων, άφήνει τό "Αγιο Βήμα γιά νά εύλογήσει τά 
κλαδιά τής έλιάς, πού βρίσκονται τοποθετημένα πάνω σ’ ένα τραπέζι, μπρο
στά στήν είσοδο τής βασιλικής θύρας. ’Επακολουθεί ή τέλεση τού άγιασμοΰ 
των κλαδιών καί κατόπιν άρχίζει ή περιφορά μέσα στήν έκκλησιά καί καμιά 
φορά έξω άπό τήν έκκλησιά. ’Επικεφαλής τής πομπής προπορεύεται ένας διά
κος κρατώντας ψηλά τό σταυρό, άπό δεξιά καί άριστερά του προχωρούν άλλοι 
δυό, κρατώντας άπό ένα κερί. Στή συνέχεια άκολουθούν άνά δυό οί διάκοι οί 
ιερείς, ό προϊστάμενος ιερέας τής πομπής καί τέλος, όλο τό έκκλησίασμα. Τά 
μικρά παιδιά ντυμένα άσπρα, παίρνουν κι αύτά μέρος στήν τελετή. "Οσα παι
διά δέν μπορούν νά περπατήσουν τά κρατούν στούς ώμους οί γονιοί τους 
"Ολοι όσοι παίρνουν μέρος στήν πομπή κρατούν ένα κλωνάρι έλιά κι ένα κερί. 
Οί ψαλτάδες ψάλλουν τούς καθιερωμένους ψαλμούς ή τόν όγδοο ψαλμό. Μετά 
άπό κάθε ψαλμό σταματούν καί δίνουν σειρά στούς διάκους, άπό τούς όποιους 
ένας κάθε φορά άγγέλλει μελωδικά: «'Ωσαννά τω υίω Δαβίδ, εύλογημένος ό 
έρχόμενος έν όνόματι Κυρίου, ώσαννά έν τοϊς ύψίστοις». Στή συνέχεια οί ψάλ
τες ψάλλουν τό επόμενο κείμενο. ' Η περιφορά τελειώνει μετά τόν τρίτο γύρο, 
μέσα ή έξω άπό τήν έκκλησιά. ’

1. PUCHNER 1979ß καί PUCHNER 1980, 69 έζ.
2. ΡΩΜΑΙΟΣ 1959, 64 έξ.
3. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 1975, 127.
4. Τοϋ «Καλοϋ Λόγου», όπως λέγεται στήν Κύπρο.
5. ’Αφήγηση Έλλης Σανταφιανοϋ, άπό το Βουνό, στο σ. στις 21.11.1976.
6. ’Αφήγηση μοναχών στο σ. στις 26.11.80.
7. ’Αφήγηση Άντρέα Κωνσταντινίδη στό σ. στις 28.8.1980.
8. Στην Περιστερώνα τό έθιμο γίνεται άκόμα μέχρι σήμερα.

"Ολη^ ή τελετή, όπως είναι αύταπόδεικτο, συμβολίζει τή θριαμβευτική 
είσοδο τού Χριστού στά 'Ιεροσόλυμα.

ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

9. Σύμφωνα μέ στοιχεία πού έδωσε στή Λευκωσία στις 31.12.1980 στα σ. ό πατέρας του, 
Σάββας Στυλιανού, πρόσφυγας άπό τήν Κυθρέα, θυμάται τό έθιμο πού διεξαγόταν γύρω στά 
1920, χρονιά πού έτυχε νά έργάζεται στή Λάρνακα.

10. Στοιχεία πού πήρα τήν ίδια μέρα άπό τό ίδιο πιο πάνω πρόσωπο, τον Σ.Σ. Τό έθιμο άπ’ οτι 
θυμάται γινόταν στά 1931-1932.

11. Στοιχεία πού μοΰ έδωσε στις 21.12.1980 στο Μοναστήρι τού Άη Μηνά τής Λάρνακος ό 
άρχιμανδρίτης Λεόντιος Χατζηκώστας, ήγούμενος τής πιο πάνω μονής. Τά στοιχεία γιά τήν 
τέλεση τού έθίμου τού «άρατε πύλας» στό μοναστήρι τού Σταυροβουνιού τά πήρε άπό τόν 
πατέρα ’Αθανάσιο, μοναχό στή μονή τού Σταυροβουνιού.

12. ’Αφήγηση κατοίκων τού Αύγόρου στό σ. στις 25.9.1977. Στά Περβόλια τής Λάρνακας, 
σύμφωνα μέ στοιχεία πού μού έδωσε ό σκηνοθέτης Άντρέας Πάντζης, τό έθιμο διεξάγεται 
κανονικά μέχρι σήμερα.

13. PUCHNER, 1980,70.
14. Ψαλμός 24 (23), στ. 7.
15. C. TISCHENDORF, Evangelia apocrypha, Lipsiae 1876, 210486. J. KROLL, GOTT und Holle. 

Der Mythos Vom Descensuskampfe. LeipzigçBerlin 1932 — PLCHNER 1980, 70 and 96. 
Όπως φαίνεται στο άπόκρυφο Εύαγγέλιο Νικοδήμου, ό Χριστός στήν προκειμένη περί
πτωση παρουσιάζεται νά’ χει ήδη άναστηθεϊ.

16. Ψαλμός 24 (23), στ. 9.
17. Ψαλμός 24 (23), στ. 10.
17α. Ψαλμός 24 (23) στ. 10.
17β. D. STIEFENHOFER, Die Geshichte der Kirchweihe vom 1-2. Jahrhndert, Munchen 1909, 91.
17γ. N.K. MORAN, The musical «Gestaltung» of the Great Entrance ceremony in the 12th Century 

in accordance with the rite of Hagia Sophia Jahrbuch der Osterveichischen Byzantinistik 28 
(1979) 167-193.

17δ. R. TAFT, Psalm 24 at the transfer of Gifts of the Byzantine Liturgy: A study of the Origin of a 
Liturgical Practise in: «The Word in the world».

17ε. SCHVIZ 1959. A. GRILLMEIER, Der Gottessohn im Totenreich. Zeitschrift fur Katholische 
Theologie 71 (1949) 1-53, 184-203. W. HUBER, Passa und Ostern. Untersuchungen zur Got
tesfeier der alten Kirche, Berlin 1969, 197.

17στ.Ε. HOFFMAN - KRUYER, Feste und Brauche des scheizervoluers. Zurich 1940, 136.
17ζ. KINDERMAN 1966, 226 έξ., 297 έξ.
17η. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 1948-55, Στ', 110 έξ.
170. PUCHNER 1980, 70-72, 97. BOUVIER 1976.
17ι. PUCHNER 1980, 71.
17ια. Είναι δεκάδες οΐ κοινότητες, πού — όπως μού άνέφεραν στις επαφες μου εκπρόσωποι τους 

—διαδραματιζόταν τό έθιμο.
17ιβ.Χ/φο ΣΛ. 500, ά. σ.
17ιγ. PUCHNER 1980, 72, 98. Σωστά, άλλωστε ό PUCHNER παρατηρεί, πώς τό κυπριακό σενά

ριο έχει ήδη μιά σκηνή τής άνάστασης, όπου ό Χρίστος εμφανίζεται κρατώντας τον Αδαμ 
άπ ’ τό χέρι.

17ιδ. PUCHNER 1980, 72. ’Ορθή πάντως ή άποψη, πώς «τό Άρατε πύλας» είναι ή μόνη σύγχρο
νη λειτουργική σκηνή, πού μέ βεβαιότητα παραστάθηκε ήδη στήν βυζαντινή έποχή καί γνώ
ρισε, αν κρίνουμε άπό τή γεωγραφική έξάπλωση των σημερινών προσιτών πηγών και ευρεια 
διάδοση»(δ.π.).

18. Στό Σρουμπί οΐ τρεις κοπέλλες πού παριστούσαν τις μυροφορες επρεπε απαραίτητα να είναι 
ελεύθερος κι όχι παντρεμένες. ’Αφήγηση Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ απο το Σρουμπι και τώ
ρα στή Λευκωσία, στό σ.

18α. Στό χωριό Περβόλια Λάρνακας οί γυναίκες πού βρίσκονται στόν ύπερυψωμένο γυναικωνίτη, 
κτυπούν στό ρυθμό τών σκάμνων τά πόδια τους, προσθέτοντας έτσι στη γενική εντύπωση 
καί θόρυβο.

19. '0 Λοϊζίδης είναι γνωστός εύεργέτης τής Παιδείας τής Λευκωσίας, πού έχτισε μέ δικά του 
έξοδα τό «Έλένειο» Λευκωσίας στή μνήμη τής κόρης του ’Ελένης, πού πέθανε νέα.

20. Ξανατονίζουμε πώς έξω άπό τά τείχη δέν βρίσκονταν περισσότερα άπό τέσσερα - πέντε 
σπίτια.
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21. Tò ποσό πού μαζευόταν το ξόδευαν οι «εύθυμοι νέοι» γιά δική τους διασκέδαση.
22. Πρέπει νά σημειωθεί πώς τότε έπιτρέπονταν άπό την άποικιοκρατία οι πιστόλες κι οΐ κα- 

ραμπίνες. ’Ανάμεσα στούς πιστολάδες καραμπινιέρους ξεχώριζε πάντα, ψηλόσωμος καί λε
βεντόκορμος ό Πολύβιος Τσιγαρίδης, νέος τότες παγκυπριονίκης στις βολές καί στη συνέ
χεια ένας άπο τούς μεγαλέμπορους τής Λευκωσίας.

23. ’Αναφέρουμε γιά παράδειγμα πώς άνάμεσα ήσαν οΐ: Λιπέρτης, Καταλάνος, Περδίος, Σκου- 
φαρίδης, ό γιατρός Καλαβρός, ό δικηγόρος κι άργότερα βουλευτής Σταυρινάκης κ.ά.

24. ’Αξίζει νά άναφέρουμε πώς στόν Τακτακαλά κατοικούσαν πολλές οικογένειες Τούρκων πού 
— μέ τά παιδιά τους — συναναστρέφονταν μέ τούς "Ελληνες καί μιλούσαν θαυμάσια τά 
έλληνικά.

25. Το πρόσταγμα ήταν απλό: «Εμπρός παιδιά».
26. ’Ακούονταν πολλές φορές νά λένε, ένώ χτυπούσαν ρυθμικά τις γροθιές τους: —Ντελή, ’Ιού

δα, μασκαρά.
27. Τό γεγονός πώς γινόταν σέ φτωχές έκκλησίες τό έθιμο πιστοποιείται καί άπο στοιχεία πού 

μού έδωσε ό βουλευτής Λεμεσού Γιάγκος Ποταμίτης στις 4.11.80 στή Λεμεσό — μετά τη 
σχετική διάλεξη πού έδωσα στό Δημοτικό Μέγαρο γιά το θρησκευτικό θέατρο — σύμφωνα 
μέ τά όποια τό έθιμο τού καψίματος τού ’Ιούδα στή Λεμεσό στή δεκαετία 1920-1930 
γινόταν στις φτωχές ένορίες τής πόλης, ένώ στήν Άγια Ζώνη, πού ήταν ή άριστοκρατική 
ένορία, ποτέ δέ γίνηκε.

28. Σύμφωνα μέ τις πληροφορίες τού ΧΡ. ΛΟΓΓΙΝΟ1, τα στοιχεία γιά τό κάψιμο τού ’Ιούδα 
τά πήρε στά τέλη τού Αύγούστου τού 1980 άπο τούς ύπερήλικες Γεώργιο Δημητριάδη, 
παπουτσή και Μιχαήλ Κωνσταντίνου, χρυσοχό, άπό την ένορία τού "Αη Γιάννη Λευκωσίας.

29. Στοιχεία πατρός ΙΩΣΗΦ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, πού μού έδωσε έγγραφα στις 10.10.1980.

Πέτρος Στυλιανού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΠΕΡΤΗΣ*

* ’Ομιλία στήν εορτή των πρώτων Λιπερτείων, Βάσα Κοιλανίου, 18.8.1985.

Λύτη ή πρώτη έκδήλωση πού διοργανώνει ό Σύνδεσμος ’Αποδήμων καί 
Φίλων τής Βάσας άφιερώνεται στή μνήμη του έθνικοΰ ποιητή τής Κύπρου 
Δημητρίου Λιπέρτη. Γιά την άφιέρωση αύτή καί την καθιέρωση τοϋ δρου 
«Λιπέρτεια», πού θά χαρακτηρίζει στο μέλλον τις πολιτιστικές έκδηλώσεις 
του Συνδέσμου, συντρέχουν ειδικοί λόγοι, ό κυριώτερος άπο τούς οποίους συ- 
νιστάται στο γεγονός οτι ή ζωή καί τό έργο τοϋ Λιπέρτη είναι άμεσα συνδε- 
δεμένα μέ τη Βάσα. ’Όχι μόνο ό ποιητής είχε έκλέξει τήν Κοινότητα αύτή ως 
τόπο τακτικοΰ παραθερισμοΰ, άλλά, πιο σημαντικό, το έργο του, καί ιδιαίτερα 
το ήθογραφικό καί ειδυλλιακό στοιχείο σ’ αύτό, είναι άμεσα έμπνευσμένα άπό 
το φυσικό καί άνθρώπινο περιβάλλον τής Κοινότητας ειδικά καί τής άμπε- 
λουργικής περιοχής γενικότερα, μέ τήν οποία ό ποιητής συνεδέθη πνευματικά 
καί αισθητικά. 'O Λιπέρτης ήταν λάτρης τής Κυπριακής φύσης καί ή λατρεία 
αύτή έκφράζεται μέσα άπο τό έργο του μέ το γεγονός οτι ολόκληρο τό ήθο
γραφικό καί ειδυλλιακό μέρος των ποιημάτων του είναι άκατανόητο έξω άπό 
τό φυσικό περιβάλλον πού πλαισιώνει τήν άγροτική ζωή τοϋ τόπου. Πέρα 
όμως άπό τόν φυσιολατρικό αύτό χαρακτήρα ή ποίηση τοϋ Λιπέρτη έπιβάλλε- 
ται γιά τό κοινωνικό καί έθνικό της περιεχόμενο. 'Ο Λιπέρτης πίστευε βαθειά 
στις παραδοσιακές άξιες τοϋ Κυπριακού έλληνισμοΰ. ' Η μόρφωσή του τοϋ 
έπέτρεπε νά διεισδύει στήν ιστορία καί τά κοινωνικά προβλήματα τοϋ λαοΰ 
μας, έγνώριζε συνεπώς οτι ή μοίρα τοϋ Κυπριακοΰ λαοΰ δέν ήταν έκείνη τής 
σκλαβιάς καί τής πνευματικής νάρκης, μά έκείνη τής έλευθερίας καί τής εύθυ- 
γράμμισής του μέ τά πρότυπα πού ύπαγόρευε ή πολιτιστική του παράδοση. 
Έφ’ οσον ό Λιπέρτης πίστευε στις άξιες τοϋ παραδοσιακού πολιτισμού, δέν 
έθεώρησε ύποτιμητική τή χρήση τού γλωσσικού ιδιώματος των φορέων τού 
πολιτισμού αύτοΰ. Τό κυπριακό γλωσσικό ιδίωμα ύπήρξε τό μέσο μέ τό όποιο 
ό Κυπριακός έλληνισμός έξέφραζε τή σκέψη του, τά αισθήματα καί τούς πό
θους του επί έκατονταετίες στυγνής δουλείας. Μά έπίσης τό ιδίωμα αύτό είχε 
τις ιστορικές ρίζες του στό ένδοξο παρελθόν τού έλληνικού πνευματικού πολι
τισμού καί διατηρούσε ζωντανούς τύπους τής ομηρικής έποχής, τής κλασσι
κής, τής έλληνιστικής καί τής βυζαντινής περιόδου, τύπους πού ή σύγχρονη 
όμιλουμένη έλληνική άπέβαλε άπό πολλοΰ. Στό ιδίωμα αύτό γράφτηκαν τά 
μεσαιωνικά χρονικά τού Λεοντίου Μαχαιρά καί τού Γεωργίου Βουστρωνίου 
καί μεταφράστηκαν οί μεσαιωνικοί νόμοι των Άσσιζών, κείμενα πού άποτε- 
λοΰν τά άρχαιότερα γλωσσικά μνημεία τής έλληνικής δημώδους γραμματολο
γίας. Αύτή ή άρχαϊκότητα τού κυπριακού ιδιώματος συνιστούσε τό άδιάσειστο 
τεκμήριο τής έθνικής γνησιότητας τού Κυπριακού έλληνισμοΰ, γνησιότητας 
πού άμφισβητοΰσαν οί ξένοι κατακτητές τοΰ νησιού, πού έπεδίωκαν νά διαιω- 
νίσουν τό καθεστώς ύποτελείας άποξενώνοντας τόν λαό άπό τήν έθνική του 
παράδοση. Οί συνθήκες αύτές ύποταγής καί άποξένωσης έπεισαν τόν Λιπέρτη 
νά έγκαταλείψει τό λόγιο ιδίωμα πού υιοθέτησε στις δυό πρώτες ποιητικές
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συλλογές του καί νά άναδείξει τήν κυπριακή διάλεκτο σέ λογοτεχνικό έκφρα- 
στικό μέσο. ’Ήδη τό έτος 1911 ό άλλος έθνικός βάρδος τής Κύπρου, ό Βασί
λης Μιχαηλίδης, είχε δώσει στή δημοσιότητα τις δυο έπικές συνθέσεις του, 
τήν « Ένάτην ‘Ιουλίου 1821» καί τήν «Χιώτισσαν», πού άναζωπύρησαν τήν 
έθνική συνείδηση του Κυπριακού λαού καί τού άπεκάλυψαν τή δραματικότητα 
τής ιστορίας του.

'Ο Λιπέρτης έσυνειδητοποίησε κατά πρώτο λόγο τις κοινωνικές άξιες 
τού λαϊκού πολιτισμού καί έπροχώρησε στήν άνάδειξη των άξιων αύτών έν- 
σωματώνοντάς τες σαν κεντρικό θέμα στήν ποιητική δημιουργία του. Άπό τό 
γεγονός αύτό έκπηγάζει καί ό κατά μεγάλο μέρος διδακτικός χαρακτήρας τής 
ποίησης τού Λιπέρτη. Αύτό σημαίνει ότι ή ποίησή του δεν είναι άπλώς περι
γραφική, μά και άξιολογική. 'Ο ποιητής θέτει σάν στόχο τήν άναστύλωση καί 
κατοχύρωση των ήθικών άξιων πού συνέχουν την Κυπριακή κοινωνία καί πού 
τήν βοήθησαν νά άντεπεξέλθη στις περιπέτειες καί κακουχίες πού τής έπεφύ- 
λαξε ή ιστορία. ' Η συντήρηση καί διαιώνιση των γνησίων ήθών καί εθίμων 
τού Κυπριακού λαού άποτελεϊ άπαραίτητη προϋπόθεση, κατά τόν Λιπέρτη, 
τής ιστορικής έπιβίωσής του. ' Η κοινωνική φιλοσοφία τού Λιπέρτη είναι έκεί- 
νη τού κοινού νοΰ, τού μέτρου καί τής δικαιοσύνης. Στό σημείο αύτό ό Λιπέρ
της ένσαρκώνει τό πνεύμα των κλασσικών προγόνων του, πού είχαν ώς κανόνα 
τής κοινωνικής ζωής τό «παν μετρον αριστον». Αύτόν τόν κανόνα, σέ σχέση μέ 
τήν κυπριακή κοινωνική πραγματικότητα, ό Λιπέρτης τόν έκφραζει στό ποίη
μά του «Ρεουλαν σ ’ ούλλα». Μά παράλληλα έντονώτατο προβάλλει τό αίσθη
μα τής κοινωνικής δικαιοσύνης στό έργο του. '0 Λιπέρτης συνειδητοποίησε 
βαθειά τις κοινωνικές πληγές πού κατέτρυχαν τόν άγροτικό κόσμο τής πατρί
δας του, τή φτώχεια, τήν άδικία, τήν έκμετάλλευση, τήν τοκογλυφία, καί διά 
μέσου τού στίχου του διατυπώνει, μπορούμε νά πούμε, άπόψεις γιά τό κοινω
νικό ζήτημα, τή λύση τού όποιου διαβλέπει μέ βάση τις ήθικές άρχές.

Πολύ πιό έμφανής καθίσταται ή σύνδεση τού Λιπέρτη μέ τά κλασσικά 
πρότυπα στά ειδυλλιακά ποιήματά του. Ό παραλληλισμός τών ποιημάτων 
αύτών με τό Θέογνι καί τήν αρχαία γνωμική ποίηση, πού κάνουν ό Παλαμάς 
καί ό Γεώργιος Μαρκίδης, δέν είναι άπλοΰν μέρος λόγου. Μπορούμε κριτικά 
να στηρίξουμε τή θέση δτι ό Λιπέρτης συνεχίζει μέ άνεξάρτητη διαδικασία καί 
μέ άμεση έμπειρία τής άγροτικής ζωής τήν παράδοση τής ειδυλλιακής ποίη
σης, τής όποιας τό κλασσικό πρότυπο έδωσε ό Θέογνις πριν άπό δυόμισυ χιλιά
δες χρόνια. Άπό τήν άποψη αύτή ό Λιπέρτης μπορεί εύκολα νά καταλάβη τή 
θέση τού κατ’ έξοχήν ειδυλλιακού ποιητή σέ διαλεκτικό λόγο μέσα στό νεοελ
ληνικό λογοτεχνικό θέατρο.

Η ,.α.ριω.ικη ποίηση τού Λιπέρτη εχει ενα καί μοναδικό θέμα: τήν 
έλευθερία τής Κύπρου καί τήν ένσωματωσή της στον κύριο κορμό του ελληνι
σμού. Τό θέμα αύτό τής έλευθερίας καί άποκατάστασης τών έθνικών δικαίων 
άρχίζει νά άπασχολεϊ έντονα τόν Λιπέρτη άπό τόν δεύτερο τόμο τών «Τζυ- 
πριώτικων τραουδκιων»τ^ πού δημοσιεύθηκε τό 1930, καί συνεχίζεται άδιά- 
πτωτο μέχρι και τόν τέταρτο τομο που δημοσιεύθηκε λίγους μήνες πριν τόν 
θάνατό του, τό 1937. Ό Λιπέρτης παρακολουθεί άγρυπνα τήν έξέλιξη τού 
έθνικού θέματος, τά διάφορα ορόσημα τού όποιου δίνουν άφορμή στον ποιητή 

γιά δυνατές πατριωτικές συνθέσεις. Μέσα στη ζωη τού Λιπέρτη το εθνικό 
ζήτημα άποκορυφώνεται στό οκτωβριανό κίνημα τού 1931, τη δραματικοτη. α 
τού όποιου ό ποιητής άποδίδει σέ τέσσερις ποιητικές συνθέσεις κάτω απο τους 
τίτλους «Όχτώβρης 1931», «Νιόβρης 1931», «Δητζεβρης 193ΐ™ά«Τώρα 
πκιόν έξημέρωσεν». Οί τέσσερις αύτές συνθέσεις, πού ό ποιητής εύστοχα άν- 
τιπαραθέτει στις άντίστοιχες πού άναφέρονται στά τραγικά γεγονότα τής 9ης 
’Ιουλίου τού 1821 ύπό τούς τίτλους «Τό Σαράγιον» καί «Στους τζυπριώτες 
μάρτυρες τής 9ης ’Ιουλίου», συνοψίζουν τήν πατριωτική ιδεολογία τού Λιπερ- 
τη, ταυτόχρονα δέ καί τήν ποιητική συμβολή του στο εθνικό θέμα και στον 
άγώνα πού άδιάλειπτα διεξήγαγε ό Κυπριακός έλληνισμός γιά τήν έθνική του 
άποκατάσταση. Πενήντα σχεδόν χρόνια άπό τό θάνατο τού Λιπέρτη ό άγώνας 
αύτός συνεχίζεται κάτω άπό ζοφερές συνθήκες καί σκοτεινές προοπτικές. Οί 
κίνδυνοι πού άπειλούν σήμερα τήν ιστορική έπιβίωση τού Κυπριακού ελληνι
σμού μάς άναγκάζουν νά δώσουμε άμεση προσοχή στό μεγάλο δίδαγμα που 
άναδίδεται άπό τήν ποίηση τού Λιπέρτη, δτι δηλαδή ή άποξένωση άπό τήν 
έθνική καί πολιτιστική μας παράδοση καί ή διάβρωση που αυτή ύφισταται 
σήμερα κάτω άπό τά μάτια μας άποτελοΰν προοίμιο ιστορικού άφανισμού. Η 
ποίηση τού έθνικού ποιητή Λιπέρτη συνιστά τή μεγαλύτερη πρόκληση γιά την 
παρούσα γενεά, στήν όποια έλαχε ό κλήρος νά πραγματευθή τό μέλλον τού 
νησιού καί ή όποια βαστάζει στούς ώμους της τό βάρος τής εύθύνης ιστορίας 
πέντε χιλιετηρίδων.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΪΑΛΟΣ

Δημ. Λιπέρτης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ

Σκοπός της μελέτης μας αυτής είναι να κάνουμε μια πρώτη γνωριμία με 
το πεζογραφικό έργο του κύπριου λογοτέχνη Θεόδωρου Μαρσέλλου, του μο
ναχικού αυτού ανθρώπου που ζει και δημιουργεί αθόρυβα αλλά με πολλή συνέ
πεια. Θα επιδιώξουμε μια πανοραμική θεώρηση του έργου του, αφήνοντας σε 
κατοπινό στάδιο τις λεπτομέρειες και τις εξειδικευμένες αναφορές, κι αυτό 
γιατί κάθε βιβλίο του αποτελεί από μόνο του ένα ιδιαίτερο κόσμο που αξίζει 
να εξερευνηθεί και διερευνηθεί. Η ζωή του, εξάλλου, είναι η ίδια μια πρόκληση 
για μελέτη προκειμένου να διαπιστωθεί η συνάφειά της με το δημιουργικό του 
έργο. Με άλλα λόγια, η περίπτωση Μαρσέλλου προσφέρεται για ποικιλόμορ
φη μελέτη. Εμείς θα περιοριστούμε σε μια πρώτη γνωριμία με το έργο του.

Την εμφάνισή του στο λογοτεχνικό χώρο την κάνει στα 1922, όταν ήταν 
15 μόλις χρονών, με την ποιητική συλλογή «Πρώτοι μου έρωτες», που είναι 
και το μοναδικό του ποιητικό βιβλίο. Δεν γνωρίζουμε αν συνέχισε να γράφει 
και στα κατοπινά χρόνια ποίηση. Και δεν γνωρίζουμε αν μέσα στα συρτάρια 
του, υπάρχει κάπου συγκεντρωμένη κι άλλη ποιητική παραγωγή. Κείνο που 
γνωρίζουμε είναι ότι ολόκληρο το κατοπινό λογοτεχνικό του έργο είναι καθα
ρά πεζογραφικό. ’ Ισως, μάλιστα, να θέλει να ξεχάσει την πρώτη αυτή ποιητι
κή του απόκλιση μια και ο ίδιος έπαψε να τη μνημονεύει.

Στα 1947, δηλαδή 25 χρόνια μετά την πρώτη του ποιητική συλλογή και 
όταν ο λογοτέχνης μας ήταν 40 χρονών (γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1907), 
παρουσιάζεται στο πνευματικό προσκήνιο του νησιού μας με το πρώτο του 
πεζογράφημα τα «Χρυσά βουνά». Η αφιέρωση του βιβλίου μας προδιαθέτει 
για το περιεχόμενό του. Γράφει στην αφιέρωση: «Σ ’ εκείνους που το γράψανε 
με το αίμα τους — Σ ’ αυτούς που του δώσανε την πνοή.»

Το σκηνικό μέσα στο οποίο κινείται το έργο είναι η κατεχόμενη από τους 
Γερμανούς και τους Ιταλούς Ελλάδα. Και πιο συγκεκριμένα, όπως διαβάζουμε 
στον πρόλογο, το χωριό Β. Αποφεύγει να κατονομάσει το χωριό, γιατί γεγονό
τα και περιστατικά σαν αυτά που περιγράφει θα συνέβηκαν σ’ ολόκληρη την 
Ελλάδα στα χρόνια της κατοχής και της αντίστασης. Διαβάζουμε, λοιπόν, 
στον πρόλογο του βιβλίου:

« Ηταν, στις αρχές ακόμα, που σαν κατατρεγμένοι κι αδύναμοι πέφταμε 
όλοι μαζί από τον ένα τομέα στον άλλο, για ν’ αντισταθούμε στις βίαιες 
εξορμήσεις του καταχτητή. Σε μια τέτοια περίπτωση το χωριό Β. της 
περιοχής μας βρέθηκε μοναχό, απροστάτευτο και δέχτηκε ύπουλο και 
σκληρό το χτύπημα του επιδρομέα. Αοπλος ο κόσμος τράβηξε στις 
μοναξιές.

»Μπήκανε στο χωριό, ψάξανε συστηματικά τα σπίτια, όλες τις γωνιές. 
Πλιαστικολογήσανε σχολαστικά. Πεινούσαν. Σκοτώσανε κάποιες γρηου- 
λες που βρέθηκαν στα κρεββάτια τους, ίσως από αδυναμία. Κι ύστερα 
βάλανε μπρος ένα ανελέητο κάψιμο του χωριού».

Στον πρόλογο, αλλά και σ’ ολόκληρο το έργο, είναι καταφανής ο ελληνο
κεντρισμός του Θεόδωρου Μαρσέλλου. «Η Ελλάδα, γράφει, είναι πιότερο 
σύμβολο παρά χώρος, είναι σύνθημα ψυχής παρά φτασμένη νίκη». Και συνεχί
ζει για τον άνισο αγώνα που ανέλαβε εθελοντικά και μ’ ενθουσιασμό ο Ελλη
νικός λαός:

«Αν νόμιζε κανείς πως θα νικούσαμε το βάρβαρο με τα όπλα ή με τον 
αριθμό μας δε θα πολεμούσαμε ποτέ. Μα πιστέψαμε πως αγωνιζόμαστε 
με την ψυχή και πετύχαμε ^ο σκοπό μας. Μέσα από την άνιση πάλι που 
στεκόταν μπροστά μας, το πνεύμα ξεπέρασε τα εμπόδια της ύλης και 
κυρίαρχο υψώθηκε πάνω από τη ζωή. Η πρώτη μάχη δόθηκε με τις γυ
μνές ψυχές, δίχως όπλα κι αριθμούς.»

Κεντρικός ήρωας στα «Χρυσά Βουνά», είναι ο λαός, το ανώνυμο πλήθος, 
που υφίσταται με υπομονή κι εγκαρτέρηση τις τραγικές συνέπειες του πολέ
μου, της πανάρχαιας αυτής τρέλας των ανθρώπων. Πίσω από αυτό το ανώ
νυμο πλήθος βρίσκεται σχεδόν αθέατος ο συγγραφέας ο οποίος αφηγείται όσα 
διαδραματίζονται. Σπάνια αφήνει το «εγώ» του να βγει σε πρώτο πλάνο κι 
αυτό είναι ένα από τα πολλά χαρίσματα της τεχνικής του έργου. Ο ρόλος 
αυτός του κατά κάποιο τρόπο «υποβολέα», δίνει στο Θεόδωρο Μαρσέλλο, τον 
άνθρωπο, την ευκαιρία να παρατηρήσει με την άνεσή του, να αισθανθεί βαθιά 
και να συλλογιστεί έτσι που αυτό που θα καταγράψει να είναι πέρα για πέρα 
ανθρώπινο και όχι ένα «στημένο» έργο, γέννημα απλώς μιας ισχυρής φαντασί
ας. Αντίθετα, συνέχεια ο αναγνώστης μένει με την εντύπωση ότι συν - οδοιπο
ρεί με το συγγραφέα, ότι συν - παρατηρεί, συν - αισθάνεται, και συν - αγωνιά 
μαζί του.

Στα «Χρυσά βουνά» δεν υπάρχει ένας οργανωμένος μύθος, που να εξελίσ
σεται ή να αποκαλύπτεται σιγά σιγά στον αναγνώστη. Ο συγγραφέας είναι 
σαν να ξεναγεί τον αναγνώστη στο δραματικό του χώρο. Δεν πρόκειται, όμως, 
για ένα ουδέτερο παρατηρητή, ένα ρεπόρτερ, αλλά για ένα άνθρωπο που περνά 
τα πάντα μέσα από το φίλτρο της δικής του καρδιάς. ΓΓ αυτό και βρίσκει το 
χρόνο και το ψυχικό σθένος να σταθεί στα μικρά και ασήμαντα, όπως είναι το 
κελάδημα ενός πουλιού, που μεγιστοποιείται όταν ο άνθρωπος βρίσκεται συνέ
χεια ενώπιος ενωπίω με το θάνατο.

Το πουλί. «Τα κατάφερα να ξεχωρίσω μεσ’ από παληά, παρατημένα 
υπόγεια, λογής υλικό για στρωσίδι. Σάπια τσουβάλια, σκόρπια μπαμπά
κια. Άπλωσα την κουβέρτα απάνωθε τους. Σωτηρία.
»Αποτραβήχτηκα σ’ ένα μικρό δωμάτιο. Ασκητικά. Δίχως φωτιά. Γύρω 
απ’ το τζάκι αραδιάσαμε τους αρρώστους που μας ερχόντανε τώρα απ 
τις μονάδες πουντιασμένοι.
Απ’ το μικρό, θολωτό παράθυρο έβλεπα κάθε πρωί τη νέα μέρα. Ολο 
και καινούρια πιόνια. Μονάχα ένα πουλί, στην αντικρινή καρυδιά που τη 
σκελέτωσεν ο χειμώνας, επίμενε να τραγουδά την άνοιξη:

— Τσίου, τσίου, ίι, ίι.
—Νωρίς είναι, του σιγοψιθύριζα κάθε τόσο. Αργεί ακόμα η άνοιξη... Μα 
κείνο τη δουλειά του».
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Μια και δεν υπάρχει κεντρικός ήρωας στο έργο, κάθε τόσο ξεχωρίζει μο
νάδες από το ανώνυμο πλήθος και μας ζωγραφίζει με πολύ αδρές γραμμές 
διάφορους ανθρώπινους χαρακτήρες. 'Ενας τέτοιος χαρακτήρας είναι και ο 
Πελοπίδας, ο μάγερας, ο οποίος δεν κατανοεί την έννοια «ευθύνη», γι αυτό 
δικαιολογημένα διερωτάται: «Πολέμησα σ όλη μου τη ζωή και νόμιζα πως 
έκανα ένα καθήκο. Τώρα μπήκε κι η ευθύνη στη μέση».

Τα «Χρυσά Βουνά» μοιάζουν με μια πελώρια ζωγραφιά, η οποία συναπο- 
τελείται από άλλες μικρές εικόνες, που τις πιο πολλές φορές έχουν τη δική 
τους αυτονομία και αυτοτέλεια. Ειδωμένες, όμως, μαζί συνθέτουν το ανθρώ
πινο δράμα, το όπου γης ανθρώπινο δράμα, σε καιρό πολέμου.

Στα 1958, όταν ο αγώνας του Κυπριακού λαού βρισκόταν ήδη στον τρίτο 
του χρόνο, ο Θεόδωρος Μαρσέλλος εκδίδει τη νουβέλα του «Ο Καντηλανά
φτης». Ο μύθος του έργου είναι απλός, εννοώ ο εξωτερικός μύθος.

Κι αυτό γιατί κάτω από την επιφάνεια των γεγονότων είναι που κινείται 
και διαδραματίζεται το έργο. Ο αγώνας του λαού της Κύπρου γίνεται αισθη
τός σαν μια ηχώ που πάει να σβήσει, ακούεται σαν μια μουσική υπόκρουση 
που παίζεται σε τρίτο πλάνο, και μόνο αραιά και που ανεβαίνει σε δεύτερο 
πλάνο και σε μια μόνο περίπτωση φωτίζεται με τους προβολείς της προσοχής 
του συγγραφέα, οπότε ανεβαίνει σε πρώτο πλάνο.

Αν τα «Χρυσά Βουνά» κινούνται σ’ ένα κόσμο ρεαλιστικό, υπαρκτό, με 
ήρωες το ανώνυμο πλήθος, «Ο Καντηλανάφτης» κινείται σ’ ένα χώρο όπου 
προέχουν ο συλλογισμός και οι διάφορες ψυχικές καταστάσεις ενός ανθρώπου, 
ο οποίος συνέχεια «διαλέγεται» με τον εαυτό του. Εδώ έχουμε ένα μόνο βασι
κό ήρωα, τον Καντηλανάφτη ενός εγκατελειμένου μοναστηριού. Ο ήρωας στην 
απλότητα και απλοϊκότητά του αυτοαναλύεται, γιατί επιθυμεί να φτάσει στην 
τελείωση μέσα από το σωματικό μαρτύριο. Μόνο, που στον εσωτερικό του 
ανήφορο θα περάσει μέσα από πολλές μεταπτώσεις και θα βρεθεί μπροστά 
στο βασικό δίλημμα: «Να δεχτεί το μαρτύριο με χριστιανική εγκαρτέρηση ή 
να γίνει ο ίδιος θύτης εκείνου που τον απειλεί με θάνατο.»

Αναφέραμε ότι ο εξωτερικός μύθος του έργου είναι απλός. Κι έτσι είναι. 
Τα χρόνια του Αγώνα ενάντια στον Άγγλο κατακτητή (ας σημειωθεί ότι 
ποτέ δεν δίνει ταυτότητα στον κατακτητή, εύκολα όμως συμπεραίνεται, ότι 
πρόκειται για τους Άγγλους), σ’ ένα μικτό χωριό που κατοικείται από Έλ
ληνες και Τούρκους, οι Έλληνες εγκαταλείπουν το χωριό, γιατί φοβούνται ότι 
οι Τούρκοι θα τους σκοτώσουν. Είναι καθαρή η αναφορά στις διακοινοτικές 
ταραχές που υποδαύλισαν οι Άγγλοι, για να διαβρώσουν τον απελευθερωτικό 
αγώνα της Κύπρου. Φεύγουν, λοιπόν, οι ’ Ελληνες και μένει μόνος ο Καντηλα
νάφτης στο εκκλησάκι του μισοερηπωμένου και άλλοτε δοξασμένου μοναστη
ριού. Κι από αυτό έχουμε τη συμβολική διάσταση της απόφασης του Καντη
λανάφτη, ο οποίος γίνεται φρουρός των ιερών και οσίων της φυλής.

«Όχι, ο κίνδυνος ήτανε πάντα ο ίδιος, μεγάλος! Μονάχα ο γέρο - καν
τηλανάφτης άλλαζε άντικρύς του ανάλογα με τη θέση που έπαιρνε ή την 
κατάσταση που βρισκόταν κάθε φορά. Για παράδειγμα, το πρωϊ, είτε 
καλή είτε κακή νύχτα περνούσε, ένοιωθε κι είχε τη δύναμη, κι όπου κι αν 
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βρισκόταν, να υποστεί το μαρτύριο δίχως να ενδώσει σε κανένα πειρα
σμό, ή κακή σκέψη. Αυτό σημαίνει πως, κι όταν το πλήθος από τους 
κακούς ανθρώπους, κραδαίνοντας στον αέρα ακονισμένα μαχαίρια και 
γιαταγάνια, θ’ ανέβαινε στο ύψωμα με φωνές και βουητό (σάμπως το 
τελευταίο να ήταν απαραίτητο, όχι από την πραγματικότητα, όσο για 
την πυρωμένη του φαντασία), αυτός, νάτον εκεί! Όπως να περίμενε 
καλεσμένους, θάβγαινε σε συναντάμωσή τους κι ύστερα, βέβαιος για 
τους σκοπούς τους, θα υποχωρούσε αγάλι αγάλι προς τα πίσω. Θα πή
γαινε να σταθεί στη θύρα του ξωκλησιού. Το κορμί ολόρθο απάνω, τα 
χέρια ανοιχτά δεξιά - ζερβά, να κόψει το διάβα στον ιερό χώρο:
— Ως εδώ, άνθρωποι του σατανά! Θα φώναζε, και τα μάτια του θα 
σπίθιζαν ιερή φωτιά. Για τον Άγιο στέκουμαι εγώ, και νάμαι στο 
Σταυρό! Τι κάθεστε;»

Άλλες, πάλι, στιγμές είναι έτοιμος να υποστεί αδιαμαρτύρητα το μαρτύ
ριο, όταν αυτό θα τον ενώσει με το Θεό. Το μαρτύριο του σώματος οδηγεί στη 
λύτρωση του πνεύματος.

« "Μ’ ακόμα είναι κι η άλλη εδοχή”, γύριζε πιο θριαμβικά να σκεφτεί. 
Όταν, δηλαδή, ο Κύριος με τον Άγιό του, θα στέργανε να τον αξιώ
σουν με το μαρτύριο του σώματος πριν στείλουνε τη χάρη Τους στο 
πνεύμα του. Τότες θα στεκόταν (έτσι τόβλεπε για την ώρα) και θα υπό- 
μενε, μια προς μια, τις μαχαιριές, να πέφτουν και να καρφώνουν το κορ
μί του, πίσω από κάθε γκριμάτσα οδύνης, όντας κι η συναίστηση με την 
αγαλλίαση του μαρτυρίου. Τουλάχιστο ως τη στιγμή, που δίχως άλλους 
πόνους, ή αγωνία, θα τραβούσε γρήγορος, άσπρος καπνός, ν’ ανταμώσει 
στον ουρανό τους φίλους του πια, τους Αγγέλους!...»

Ο χρόνος και ο χώρος του έργου τις περισσότερες φορές πέφτουν έξω από 
το πεδίο εστίασης, γι’ αυτό και παρουσιάζονται θαμπά, νεφελωματικά, χωμέ
να στην καταχνιά, μια και η προσοχή επικεντρώνεται στο μέσα χώρο και χρό
νο του ήρωα. Αυτό επιτρέπει στο συγγραφέα (και στον ήρωα του έργου) να 
κάνει τοπικά και χρονικά άλματα, από το παρόν στο παρελθόν και ξανά πίσω 
στο παρόν. Ταυτόχρονα του δίνει την ευχέρεια να χρησιμοποιήσει το υλικό του 
για να διαγράψει ψυχικές καταστάσεις κι όχι να στήσει μια ιστορία που να 
έχει ρεαλιστικό αντίκρυσμα στη ζωή και την ανθρώπινη ιστορία. Δεν είναι τα 
γεγονότα αυτά καθεαυτά μέσα στο ιστορικό τους γίγνεσθαι που έχουν σημα
σία, αλλά η αξιοποίηση των γεγονότων αυτών για να εξηγηθεί και δικαιολο
γηθεί η συμπεριφορά ενός ανθρώπου που θα μπορούσε να ήταν και να μην 
ήταν. ΓΓ αυτό και δεν επιδιώκει να είναι συνεπής προς τα ιστορικά γεγονότα, 
αφού δεν κάνει ρεαλιστικό μυθιστόρημα.

«— Καλύτερα να του το ειπούμε, επίμενε ο ηλικιωμένος. Δεν ξέρεις 
την ιδέα του!
Ο γέρο - καντηλανάφτης άκουσεν από τη γωνιά του όλη την κουβέντα 
και "μπήκε”. Ωστόσο ήτανε με κοντανάσα κι ένα σφίξιμο στο στομάχι, 
όχι τόσο γιατί τους φοβήθηκε, μα γιατί ακόμη ή εντύπωση απ το όνει
ρο ήτανε νωπή και δυνατή μέσα του, έτσι που όλα γύρω να του φαίνον
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ται θαμπά και συγχυσμένα. "Οπωσδήποτε και το όνειρο και ο δεσπότης 
πρέπει να ξεχαστούν”, σκέφθηκε κι είπε σε μια γρήγορη αναλαμπή του 
μυαλού του. Γιατί εδώ δε στάθηκε ποτές μια τέτοια μάχη κι ό,τι είναι 
να γίνει, για την ώρα, είναι να προσαρμοστούμε με την πραγματικότητα».
'Αν ο 'Αγιος της εκκλησίας του μοναστηριού είναι το πνεύμα του καλού, 

οι Τούρκοι είναι οι Δαιμόνοι, το πνεύμα του κακού. Και μ’ αυτούς θα βρίσκε
ται σε συνεχή αντιπαράθεση.

«'Ητανε βέβαιο πως, στη φούρια απάνω, οι Πόρτες της Δύσης και του 
Νότου ξεχάστηκαν ανοιχτές. Πλήθος τώρα ακουγότανε ν ανεβαίνει το 
βουνό, να μπαίνει, να γεμίζει τον αυλόγυρο του μοναστηριού. Οπλα, 
μαχαίρια, σίδερα αστράφτανε στο ηλιοφώς κι οι Τούρκοι, που τα σήκω
ναν στα χέρια, τρελλοί σε μάνητα από δίψα εκδίκησης, σε λίγο, σε μια 
στιγμή θα πέφταν πάνω τους να πιούνε αίμα! Αυτό είδε, τέτοιο κατά
λαβε και γυρνώντας στον επίσκοπο έβαλε φωνή μεγάλη.»

Αλλά και πάλι θα βρεθεί μπροστά σ’ ένα δίλημμα για τον τρόπο που θα 
αντιμετωπίσει το πνεύμα του κακού. Οι δυο δρόμοι εκπροσωπούνται ο πρώτος 
από τον Άγιο, που συστήνει τον καρτερικό θάνατο, ο δεύτερος από το Δεσπό
τη, που συστήνει την ενεργητική και όχι την παθητική στάση. Λέει ο Δεσπό
της: «Μα εδώ το Κάστρο και την εκκλησία και τον Σταυρό της Χριστιανοσύ
νης τον τύλιξαν οι άπιστοι και τα ιερά και τα όσια πάνε χαμένα! Εντούτοις οι 
πολεμιστές και τα τείχη μιλούνε για εξόρμηση κι έσείς τι κάθεστε;»

Και ο φτωχός Καντηλανάφτης θα βρεθεί ανάμεσα στις δυο αυτές επιλογές, 
γι’ αυτό διερωτάται δικαιολογημένα:

«Μα ο κακόμοιρος εγώ απόψε, έλεγε και βασάνιζε ολοένα τη σκέψη του, 
βρίσκομαι ανάμεσα στους δυο Σας. Ανάμεσα σε δυο βουνά κι η καρδιά 
χτυπά πότε προς το ένα, πότε προς το άλλο και δεν είναι να πάρει 
απόφαση. Γιατί κοίτα! Αν είναι το πρώτο και σε ακολουθήσω εσένα, 
Άγιε μου, και πρέπει να συγχωρεθώ ανάλογα με τις ιδέες σου για τις 
αμαρτίες μου, τότες δε θα με πάρει καν ο καιρός να ειπώ τόσα "Κύριε 
ελέησον” ή να κάνω ανάλογες μετάνοιες πριν ξυπνήσει ο Τούρκος. Μα 
αν είναι το δεύτερο κι ακούσω το δεσπότη, όλα ετούτα είναι άχρηστα 
μια και δεν πρέπει πάλι ν’ αφήσω το θύμα μου να μετακουνηθεί από τη 
θέση του και να κάνω "αυτό" που είναι ύποπτο ως θα ’κάνε εκείνος σε 
μένα, σαν θα ξυπνούσε.»

Μέσα από δαιδαλώσεις κι αντίμαχες σκέψεις ο ήρωας του έργου οδηγεί
ται στην εσωτερική επανάσταση. Και η επανάσταση αυτή εκδηλώνεται με την 
απόφασή του να ηχήσει τις καμπάνες της εκκλησίας, όπως τον παλιό καιρό, 
πριν από τη φυγή των Ελλήνων, έστω και αν αυτό θα είναι η πιο μεγάλη 
πρόκληση για τους Τούρκους, οι οποίοι όπως πιστεύει, περιμένουν να τους 
δώσει την ευκαιρία να τον σκοτώσουν. Η καμπανοκρουσία, ταυτόχρονα, θα 
είναι και ένα προσκλητήριο για τους φευγάτους Έλληνες να επιστρέψουν.

«Εδώ σ’ έχω τώρα, Άγιε μου, με την καμπάνα Σου, του λέει γιατί αν 
τα σήμαντρα Σου τους χαϊδέψανε, ετούτη δε χωρατεύει! Και θα ιδείς!»

Και ξεκινά: Μια δυό τρεις. Μια - δυο - τρεις, και πάει...
Ο Καντηλανάφτης ακούει τον ήχο που τούλειπε τόσον καιρό και γεμίζει 

με δύναμη και ξανά η δύναμη τον μεθά για να χτυπάει ολοένα και πιότερο.
«Νομίζω πως είναι αρκετό για σήμερα», λέει κάποια στιγμή έξω από 
ανάσα και με οργή. «Με τούτο ή πρέπει οι εχθροί νάρθουν απάνω ή αν 
είναι εδώ σιμά πιστοί ετούτης της εκκλησίας κι ακούσουν τον Άγιο που 
τους φωνάζει, θα βάλουν γνώση και θα τρέξουν πίσω κοντά μας.»

Και πράγματι, δυο βοσκοί που έβοσκαν κάπου εκεί τα πρόβατά τους ακού- 
νε τις καμπάνες και πηγαίνουν στην εκκλησία για να προσκυνήσουν. Και μέσα 
από ένα σύντομο διάλογο ο μπάρμπα - Αντώνης, ο Καντηλανάφτης, θα πληρο- 
φορηθεί αυτά που στο μεταξύ έχουν γίνει στον έξω κόσμο και που θα του 
φέρουν την εσωτερική γαλήνη.

«— Πού και πώς βρεθήκατε εδώ πάνω; τους ρώτησε με λαχτάρα, που 
προσπαθούσε ωστόσο να μην τη φανερώσει.
— Πιάνουμε ως εδώ με τα πρόβατά μας, μια κι η κατάσταση διορθώ
θηκε τ’ αποκρίθηκεν ο μεγαλύτερος.
— Διορθώθηκε η κατάσταση; ρώτησε ξαφνιασμένος κι όπως σε απογοή
τευση ο καντηλανάφτης.
— Και σίγουρα, είπανε την ίδια στιγμή τα τσοπανόπαιδα. Δεν τάμαθες; 
Τάχουνε φτιάξει Ρωμιοί και Τούρκοι.
Ο γέρος έμεινε σε σιωπή τεντώνοντας απάνω κάτω τα χείλη κι ανοίγον- 
τας ορθάνοιχτα τα μάτια σε πικρήν απορία.

— Δεν τάμαθα, τους έκανε κοιτώντας πέρα. Πώς να τα μάθω;» 

* * *

Μετά τον «Καντηλανάφτη» ακολουθούν τα έργα:
— Ο Κλέφτης του Σπιτιού μου, 1974
— Ξένη και Περαστική, 1976
— Ουτοπία, 1981

Το βιβλίο «Ο κλέφτης του σπιτιού μου» είναι και η μοναδική συλλογή 
διηγημάτων που μας έδωσε ο Θεόδωρος Μαρσέλλος. Και στα πέντε διηγήμα
τα ο χώρος και ο χρόνος μένουν κάπως ακαθόριστα και φευγαλέα. Τα πρόσω
πα δρουν σ’ ένα στενό περιβάλλον, χωρίς να διαγράφεται ο κοινωνικός τους 
περίγυρος. Αντίθετα, πάλι, προς τα δυο προηγούμενα έργα του, εδώ έχουμε 
πιο στέρεους μύθους. Σε μερικά μάλιστα διηγήματα, όπως «Η βεράντα και ο 
τυφλός» και περισσότερο «Η χλωμή γυναίκα» παρατηρούμε μια γοργή εξέλιξη 
του μύθου. «Η χλωμή γυναίκα» ιδιαίτερα, μας δίνει την εντύπωση ότι πρόκει
ται για ένα συμπυκνωμένο σχέδιο, ή προσχέδιο, που θα μπορούσε να αναπτυ
χθεί και να πάρει τις διαστάσεις μυθιστορήματος.
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Εξαίρεση αποτελεί το διήγημα «Ο κλέφτης του σπιτιού μου», που είναι 
καθαρά ψυχογραφικό. Κατά τον πανεπιστημιακό καθηγητή Μιχάλη Μερακλή, 
κλέφτης «είναι η συνείδηση ενός οπωσδήποτε ηθικά προβληματιζόμενου, ακό
μα, ανθρώπου που διαρρηγνύει τις καλά σφραγισμένες, όπως νομίζει, πόρτες 
του μέσα κόσμου και τον ταράζει και τον "τύπτει” για το ένα και για το 
άλλο».

«’Ετσι κι απόψε, νομίζω πως, όσο κι αν είμαι εξοπλισμένος με πείσμα 
ή καινούριο θάρρος, θα βρεθώ σε μεγάλη δυσκολία να τα βγάλω πέρα 
μαζί τους. Κι ωστόσο αναρωτιέμαι: «Τι να γίνεται μ’ εκείνο το σκυλί; 
Γαύγισε ή όχι; Όχι! Μα, τι; Όσο κι αν μου στέκεται πιστό, καθηλωμέ
νο απόψε στη θέση του, κάτω από το βλοσυρό βλέμμα του εχθρού, θα 
’ναι εντελώς άχρηστο. Να κλείσω λοιπόν και ν’ αμπαρώσω για δεύτερη 
φορά το σπίτι μου, και να ξαπλώσω για ύπνο; Εντελώς μάταιο, μόλις 
και μου κλείσουν τα βλέφαρα, η παλιά έγνοια θα ροβολήσει ξανά και δια 
μιας η ξώθυρα και τα παράθυρα θα πάρουν να τρίζουν όπως στις μεγά
λες θύελλες. Για την περίσταση, θαρρώ ακόμη πως προστέθηκαν κι άλ
λες ομαδικές κι απίθανες φωνές, που ’ρχονται, ανεβαίνουν και με ζώνουν 
ασφυκτικά όπως τα χέρια του διαρρήκτη, του δολοφόνου. Πρόσωπα πα
λιά, ξεχασμένα, από ξένους μα κι από δικούς, πρέπει να ’ χουν συνωμοτή
σει μαζί τους. Όμως για κανένα λόγο, δεν είναι να υποκύψω σε τούτη 
τη σιχαμερή, καταχθόνια συνωμοσία με σκοπό την εξόντωσή μου.»

Η νουβέλα «Ξένη και Περαστική» εκδόθηκε στα 1976. Ο συγγραφέας 
είναι κιόλας 69 χρονών κι αρχίζει πια να βλέπει τον κόσμο από μιαν άλλη 
οπτική γωνιά. Παρ’ όλο που στην «Ξένη και Περαστική» διερευνά τον ψυχικό 
κόσμο μιας νέας γυναίκας, εντούτοις, στο βάθος είναι η a priori θέση του άντρα 
«να ανδραγαθήσει με τη λογική και την εγκράτεια», που δημιουργεί τη σύγ
κρουση και την αιτία που η γυναίκα θα οδηγηθεί στην κατάρρευση. Διαβάζου
με, λοιπόν.

«Στο πρώτο φιλί που μου δίνει, την σφίγγω κι εγώ επάνω μου. Σε συνέ
χεια κλείνω μέσα στις ανοιχτές παλάμες μου το κεφάλι της. Το χαίρο
μαι έτσι για μια στιγμή, μα δεν αργώ να το απομακρύνω από το δικό 
μου. Το σηκώνω ψηλά, να το περιεργαστώ, να το θαυμάσω. Οι ανάσες 
μας καίγονται ολοένα και περισσότερο. Είμαστε αναμμένοι. Μα πρέπει 
να χωρίσουμε. Και σ’ αυτή την περίπτωση θα φανώ ο πιο ηρωικός,ο πιο 
αποφασισμένος. Θα ανδραγαθήσω με την λογική και την εγκράτεια. 
Ανακάθομαι βιαστικά στο κρεββάτι.

— Στο θεό σου! Δεν βλέπεις πως πήραμε φωτιά; της φωνάζω σε κωμι
κοτραγικό συναγερμό. Κατάλαβα, ένοιωσε πως είχα δίκαιο. Αποτραβή
χτηκε...»

Η νέα γυναίκα είναι δέσμια μιας απελπισμένης αγάπης της οποίας το 
φορτίο δεν είναι ικανή ν’ αντέξει γι’ αυτό και βαθμιαία θα φτάσει πρώτα στο 
συναισθηματικό και πιο ύστερα στο σωματικό θάνατο. Ανίκανη να δοθεί στην 
αγάπη, αλλά και εξίσου ανίκανη να προσφέρει αγάπη μένει μετέωρη ανάμεσα 
σ’ αυτό που ιδεαλιστικά έχει δημιουργήσει μέσα της και σ’ αυτό που θέλει ν’ 

αποκτήσει και το έχει μπροστά της, το αγγίζει, χωρίς όμως, να είναι σίγουρη 
πως αποκτώντας το θα βγει από το αδιέξοδο, το συναισθηματικό αλλά και το 
καθαρά ερωτικό. ΓΓ αυτό και απελπισμένα θα πει:

«— Μη νομίζετε πως είμαι ερωτευμένη μαζί σας! Ούτε νοιάζουμε άλλο 
για τον Αλέκο. Δεν ενδιαφέρομαι για κανένα ολόγυρά μου. Μ’ ακόμη 
προχωρώ να σας βεβαιώσω πως δεν πρόκειται να αγαπήσω κάποιον απ’ 
εδώ κι εμπρός... Λοιπόν, δεν σας αγαπώ, γιατί... το ξέρω, το νιώθω πως 
δε θέλετε να σας αγαπώ. Ούτε ακόμη να σας δείχνω την προτίμηση ή 
την τρυφερότητά μου...»

Από την άλλη έχουμε τον ώριμο, προχωρημένο στην ηλικία άντρα, του 
οποίου η γυναίκα σκοτώθηκε σε δυστύχημα. Κάτω από την επιφανειακή του 
ηρεμία και την υπεράνθρωπη προσπάθειά του να παραμείνει κύριος των κατα
στάσεων, κλυδωνίζεται και στο τέλος θ’ αποκαλύψει τον εαυτό του, και ταυτό
χρονα τη νέα γυναίκα. Θα πει, λοιπόν, ο άντρας:

«—Έφη, της φωνάζω και τη ρωτώ με θυμό και παράπονο. Πίστεψες 
ποτέ στην αγάπη σου για μένα; Βασίστηκες, έστω και για λίγο, επάνω 
σ’ αυτήν;»

Κι αφού εκείνη δεν απαντά στο ερώτημα, ο άντρας θα δώσει τη δική του 
εκδοχή.

«— Όχι, Έφη, όχι! Κάνεις λάθος. Ποτέ δεν μ’ αγάπησες αληθινά, 
ποτέ δεν πίστεψες σ’ εμένα. Ό,τι ζητούσες, ό,τι προσπάθησες ήταν η 
φυγή κι η απομάκρυνση από την πραγματικότητα, μέσα από την παρά
ξενη αγάπη σου για μένα!»

Αυτή ακριβώς η παράξενη αγάπη της νέας γυναίκας προς τον πολύ ώριμο 
άντρα θα την οδηγήσει σε μια απαράδεχτη και καθαρά ψυχονευρωτική συμπε
ριφορά.

Θα πρέπει ν’ αναφέρουμε ότι η υπόθεση του έργου εξελίσσεται στην Ελ
λάδα, γίνεται όμως φανερό ότι ο άντρας είναι Κύπριος, ότι ζει στην Κύπρο. 
Έχω τη γνώμη ότι η «Ξένη και Περαστική» είναι το πιο προσωπικό έργο του 
Θεόδωρου Μαρσέλλου. Και πάνω σ’ αυτό θα μπορούσαν πολλά να λεχθούν.

Το πέμπτο και τελευταίο βιβλίο του Θεόδωρου Μαρσέλλου είναι η «Ου
τοπία», που εκδόθηκε στα 1981. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις τέσσερις 
νουβέλες του, μόνο «Ο καντηλανάφτης» έχει σαν γεωγραφικό του χώρο την 
Κύπρο. Οι άλλες τρεις διαδραματίζονται στον Ελλαδικό χώρο.

Κύριο πρόσωπο της «Ουτοπίας» είναι ένας μηχανοτεχνίτης, ο οποίος ενώ 
στην αρχή διεκδικεί κάποιο φόνο, πιο ύστερα θα κάνει το παν για ν αποσυσει 
το βάρος αυτό. Κοντά του βρίσκεται ο πραγματικός φονιάς, ο οποίος μοιάζει 
μ’ ένα τύπο φαντομά, και η γυναίκα του. Όλα τα πρόσωπα καλύπτονται 
μέσα σε μια ανωνυμία, γεγονός που τα κάνει να χάσουν την ταυτότητα και 
μοναδικότητά τους και να μετατρέπονται σε εκπροσώπους κάποιων ομάδων 
ανθρώπων.

Σε πολύ γενικές γραμμές η ιστορία του έργου κινείται ως εξής: Στην 
αίθουσα ενός κινηματογράφου διαπράττεται μια δολοφονία. Κοντά στο σκο
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τωμένο βρίσκεται ο μηχανοτεχνίτης, γι’ αυτό και συλλαμβάνεται ή αφήνεται 
να συλληφθεί μια και μέσα του έχει κατά κάποιο τρόπο, αποδεχθεί σαν δική 
του την πράξη αυτή. Στην ανάκριση, όμως, παρουσιάζεται ο πραγματικός φο
νιάς, ο οποίος θα ομολογήσει. Στην επιμονή του μηχανοτεχνίτη για την ανά
ληψη της ευθύνης του φόνου φουρκίζεται ο ανακριτής, ο οποίος θα πει:

«Είναι πολύ περίεργη, νέε μου άνθρωπε, η προσπάθεια σου ν αναλάβεις 
την ευθύνη αυτού του φόνου. Σου δώσαμε τη δέουσα προσοχή. Σε ανεχθή
καμε όσο ήταν. Ωστόσο δεν είναι να ενδώσουμε στην απαίτησή σου να 
ηρωοποιηθείς σε βάρος ενός άλλου. Στο κάτω της γραφής το δικαίωμα 
της ιδιοκτησίας, σ’ ένα έργο τιμής, ανδραγαθίας ή ακόμη και στην περί
πτωση ενός ποινικού εγκλήματος, είναι θεμιτό κι αναμφισβήτητο σ αυ
τόν που το διεκδικεί τεκμηριωμένα κι οπωσδήποτε του ανήκει.»

Ο πραγματικός φονιάς, λοιπόν, φυλακίζεται, για να εμφανιστεί, όμως, 
λίγο πιο ύστερα επικεφαλής μιας διαδήλωσης κατά την οποία θα σκοτωθεί. Κι 
ο ανακριτής αφού τώρα έχασε τον ένοχο, φυλακίζει το μηχανοτεχνίτη φορτώ- 
νοντάς του το φόνο. Εδώ, όμως, τον περιμένει άλλη έκπληξη: ο φονιάς όχι 
μόνο δε σκοτώθηκε, αλλά μπαίνει κρυφά στη φυλακή και τον ελευθερώνει. Στη 
συνέχεια, και μέσα από δαιδαλώδεις καταστάσεις και ασαφίνιστες σχέσεις, θα 
οδηγηθούν όλοι οι κεντρικοί ήρωες του έργου στο θάνατο, που θα θέσει τέρμα 
στο πλέγμα ενοχής και τον κύκλο μυστηρίου χωρίς, ωστόσο, να φωτιστούν τα 
γεγονότα ή οι μυστηριώδεις σχέσεις των ανθρώπων ή ακόμα η συνέπεια των 
πράξεων τους. Θα πει χαρακτηριστικά ο μηχανοτεχνίτης:

«Νιώθω αθώος στη συνείδησή μου και το ίδιο μπροστά στους άλλους, αν 
είναι και στρέξουνε ν’ αναγνωρίσουν την αλήθεια σ’ αυτό που έχω κά
νει. Γιατί, είναι να λάβουν υπόψη το χοντροκέφαλο ανακριτή που τη μια 
μου αρνιέται μια ηρωική πράξη και την άλλη με συνδέει, ασύστολα, μ’ 
ένα κοινό εγκληματία; Στην κατάρα! Αυτό κι από μόνο του, βροντοφωνά 
την αλλοπρόσαλλη κι όλοτελα ακατανόητη διαδικασία της σκέψης των 
ανθρώπων, αν ακόμη δεν προδίδει τη συχαμερή ουτοπία που κυριαρχεί 
σε μια κοινωνία εγκληματικά γελοία.»

Η «Ουτοπία» είναι ένα έργο στο οποίο προβάλλεται ο εσωτερικός κόσμος 
των ανθρώπων μιας εποχής εγκλήματος. Οι ήρωες του έργου αποκαλύπτοντας 
τον εσωτερικό τους κόσμο, αποκαλύπτουν τις τάσεις μιας κοινωνίας που έχει 
χάσει τον προσανατολισμό της.

Συνοψίζοντας τις σκέψεις μας για το πεζογραφικό έργο του Θεόδωρυ 
Μαρσέλλου, θα συμφωνούσαμε με αυτά που ο καθηγητής Μερακλής έχει πολύ 
εύστοχα παρατηρήσει: «Ο λόγος του Μαρσέλλου είναι λογικός και βατός και 
συγχρόνως εκπέμπει μυστήριο. Είναι αυτή η ταυτότητά του και η επιτυχία του.»

ΘΕΟΚΛΗΣ ΚΟΥΓΙΑΛΗΣ

ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ

Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην ιερή μνήμη των πεσόντων στην 
Τουρκική εισβολή, των εκατοντάδων Ελλήνων και Ελλαδιτών αγωνιστών της 
ελευθερίας που προσπάθησαν να ανακόψουν την καταπάτηση των εδαφών μας 
από ένα βάρβαρο επιδρομέα και των εκατοντάδων γυναικοπαιδών και γερόν
των που σφαγιάστηκαν ανελέητα και εν ψυχρώ από τα μαινόμενα στίφη των 
εισβολέων από την Ανατολία.

Στο μνημόσυνο αυτό μετέχουν νοερά κι εναποθέτουν μαζί με το βαθύ 
πόνο και την άφατη θλίψη τους, και τα λουλούδια της αγάπης τους όλοι οι 
’Ελληνες κάτοικοι του νησιού. Αυτό είναι ένα τραγικό προνόμιο που προκά- 
λεσε για την Ελληνική Κύπρο από τη μια το μικρό μέγεθος της και από την 
άλλη η έκταση της συμφοράς. ’Ολοι έχουμε να κλάψουμε ένα αγαπημένο πρό
σωπο, ένα φίλο, ένα συγγενή, ένα αδελφό, ένα γιό ή ένα πατέρα, που σκοτώ
θηκε τον τραγικό εκείνο Ιούλιο. Κατά μια μεγάλη τραγική ειρωνεία τα γεγονό
τα αυτά, που άρχισαν για να δείξουν πως ο κυπριακός ελληνισμός ήταν βαθιά 
χωρισμένος σε ιδεολογικά στρατόπεδα που μισούσαν θανάσιμα το ένα το άλλο, 
κατέληξαν να υπογραμμίσουν πως η μοίρα όλων μας είναι κοινή, πως εκείνα 
που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα και ουσιαστικότερα από εκείνα που 
μας χωρίζουν, και πως ήταν ασυγχώρητο εθνικό έγκλημα το πραξικόπημα και 
η ανατροπή με όπλα της συνταγματικής τάξης και των θεσμών.

Η Κύπρος και η Ελλάδα τιμούν σήμερα τα παλληκάρια τους που έπεσαν 
αδελφωμένα και σφυρηλάτησαν ακόμα μια φορά τους ακατάλυτους δεσμούς 
αίματος. Η σκέψη όλων στέκει μ’ ευγνωμοσύνη και θαυμασμό μπροστά στον 
ηρωισμό και την παλληκαριά των εθνοφρουρών μας που έπεσαν πολεμώντας 
στο Δίκωμο, στον Καραβά, στον Πενταδάκτυλο, στην Ομορφίτα, στη Νεάπο
λη και στη Μεσαορία, και των οπλιτών της ΕΛΔΥΚ που ανάστησαν τις Θερ
μοπύλες στη μάχη του Αεροδρομίου Λευκωσίας. Λιγοστοί μπροστά σε πλή
θος, οπλισμένοι με ελατωματικά όπλα μπροστά σε στρατιώτες που είχαν όλη 
τη σύγχρονη εξάρτυση, βαλλόμενοι πανταχόθεν από τα άρματα και το πυρο
βολικό και μυδραλιοβολούμενοι από τα πολεμικά αεροπλάνα του εχθρού, πλη
γωμένοι ψυχικά από τη διαπίστωση της ολοφάνερης προδοσίας, πολέμησαν ως 
το τέλος και τίμησαν τα ελληνικά όπλα και την ελληνική παράδοση πολεμικής 
αντρείας.

Το μνημόσυνο ωστόσο των νεκρών των εθνικών αγώνων δεν έχει σκοπο 
μόνο την απότιση φόρου τιμής και τη συναγωγή κρίσεων σχετικών με το πα
ρελθόν. Αποσκοπεί και στην αναζήτηση καθοδήγησης για τους τρόπους θερα
πείας των εθνικών συμφορών στο μέλλον, ιδιαίτερα όταν μια χώρα περνά την 
πιο κρίσιμη περίοδο της Ιστορίας της, όπως συμβαίνει σήμερα με την Κύπρο. 
Κάθε φορά που τελούμε ένα εθνικό μνημόσυνο, κάνουμε μια εκτίμηση των 
δεδομένων που συνθέτουν την εκάστοτε κατάσταση πραγμάτων αλλά και μια 
αναγνώριση του εσωτερικού εδάφους, μια αξιολόγηση των αισθημάτων και 
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των ιδεών, του φρονήματος και του ηθικού οπλισμού μας. Γιατί απ αυτή την 
εκτίμηση και αξιολόγηση μπορούν να γίνουν σωστές συνειδητοποιήσεις και να 
ληφθούν σωτήριες αποφάσεις.

Και δυστυχώς η κοινή εκτίμηση είναι πως τα αντικειμενικά δεδομένα δεν 
είναι ευνοϊκά. Δεκαπέντε χρόνια μετά την τουρκική εισβολή δεν υπάρχει κανέ
να στοιχείο, καμιά απολύτως ένδειξη πως ο κατακτητής άρχισε να λογικεύε
ται ή να γίνεται πιο ανθρώπινος. Κανένας αγνοούμενος δεν βρέθηκε, κανένα 
ελληνικό χωριό ή πόλη δεν παραχωρήθηκε για επανεγκατάσταση των νόμιμων 
κατοίκων του, καμιά υποχώρηση δεν έγινε στις διακοινοτικές συνομιλίες που 
συνεχίζονται για δεκαπέντε χρόνια τώρα χρόνια. Απεναντίας όλα τα μηνύματα 
δείχνουν πως οι Τούρκοι εργάζονται συστηματικά για την προώθηση των σχε
δίων ολοκληρωτικής κατάληψης της Κύπρου. Ενισχύουν το στρατό κατοχής, 
αυξάνουν τον αριθμό των εποίκων, αλλοιώνουν το δημογραφικό χαρακτήρα 
των κατεχομένων, εκτουρκίζουν τα ελληνικά τοπωνύμια, λεηλατούν και συ- 
λούν τις εκκλησίες και τους άλλους πολιτιστικούς μας χώρους και πουλούν στη 
διεθνή αγορά ανεκτίμητους θησαυρούς της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, και 
προσφέρουν για εγκατάσταση τη γη μας για ανθρωπιστικούς δήθεν σκοπούς σε 
μουσουλμάνους άλλων χωρών.

Τρανό δείγμα της ίδιας στάσης είναι και η βάναυση και απάνθρωπη μετα- 
χείρηση των γυναικών και του μητροπολίτη που μπήκαν χτες το βράδυ στη 
νεκρή ζώνη της Λευκωσίας για να διαδηλώσουν την επιθυμία τους για επι
στροφή στις πατρογονικές τους εστίες.

Από την άλλη ωστόσο τα υποκειμενικά δεδομένα αρχίζουν να εμπνέουν 
διαρκώς περισσότερη αισιοδοξία. Οι αγωνιστικές εκδηλώσεις των γυναικών 
είναι ακριβώς ένα μήνυμα αισιοδοξίας και αγωνιστικότητας, μια απόδειξη 
πως δεν έχουμε ξεχάσει τους αγαπημένους μας τόπους και πως είμαστε απο
φασισμένοι να διεκδικήσουμε ως το τέλος την απελευθέρωση των τουρκοπα
τημένων εδαφών μας.

Οι εχθροί μας είχαν πράγματι επενδύσει πολλά σ’ αυτή την πιθανότητα. 
Περίμεναν πως με την πάροδο του χρόνου ο πόνος για την απώλεια των εδα
φών μας θα αμβλυνόταν, πως όλοι κάπου θα βολευόμαστε και θα ξεχνούσαμε, 
πως θα εξοικειωνόμαστε με τη συμφορά και θα συμφιλιωνόμαστε μαζί της.

Η πιθανότητα αυτή πράγματι υπήρχε και γι’ αυτό ανησυχούσε πολύ τον 
Κυπριακό ελληνισμό. Ταυτόχρονα η διαπίστωση ότι, ενώ έχει δραστηριοποιη
θεί έντονα στον οικονομικό τομέα και έχει επιτελέσει πολλά στον κοινωνικό 
και στον πολιτιστικό τομέα, δεν έχει επιτύχει ανάλογα αποτελέσματα στην 
προώθηση του εθνικού θέματος, παρόλη την πολύχρονη, πολύ μεθοδική και 
επίμονη πολιτική του δραστηριότητα, και παρόλη τη σθεναρή υποστήριξη της 
Ελλάδας, του δημιουργεί βαρύτατο αίσθημα ενοχής, γιατί ξέρει ότι καμιά οι
κονομική ή κοινωνική ή πολιτιστική πρόοδος δεν θα τον απαλλάξει από το 
χρέος προς τις χιλιάδες νεκρούς του 1974 ούτε θα τον δικαιώσει απέναντι 
στην ελληνική ιστορία.

Θα μπορούσαν βέβαια οι Έλληνες της Κύπρου να εύρισκαν πολλά δικαι- 
ολογητικά. Θα μπορούσαν να επικαλεστούν τη μεγάλη ισχύ και υπεροπλία της 

Τουρκίας και το μικρό μέγεθος και την αδυναμία του νησιού μας, θα μπορού
σαν να κάνουν αναφορά στη γεωγραφική θέση της Κύπρου και στην έλλειψη 
μακροπρόθεσμης πολιτικής. Θα μπορούσαν ακόμα να ισχυριστούν ότι περιμέ
νουν τις αγαθές συγκυρίες του μέλλοντος που θα αλλάξουν τα δεδομένα του 
παρόντος και θα μας φέρουν σε πλεονεκτική θέση. Το δίκαιο ούτως ή άλλως, 
όπως λέγεται συχνά, θα κατισχύσει, και η Κύπρος θα απελευθερωθεί, όπως 
απελευθερώθηκε από τους Τούρκους το δέκατο ένατο αιώνα. Όποια δικαιο
λογία όμως και αν επικαλεστούν'θα ξέρουν πολύ βαθιά μέσα τους πως δεν 
τους δικαιώνει. Οι σκλάβοι εύρισκαν πάνοτε χιλιάδες δικαιολογίες για να μην 
αναλάβουν το κόστος ενός αγώνα, και μόνο όταν συναισθάνονταν πως καμιά 
διακαιολογία δεν τους έσωζε, αναλάμβαναν σκληρό αγώνα και απελευθερώ
νονταν. Όσον δε αφορά την αναμονή για αυτόματη κατίσχυση του δικαίου 
πάνω στην αδικία, αυτό μόνο αφελείς μπορούν να το πιστεύουν. Δεν είναι το 
δίκαιο ως έννοια αφηρημένη και ως σύμβολο που κατισχύει πάνω στην αδικία, 
πολύ περισσότερο γιατί η αδικία έχει πίσω της μια αμείλικτη υλική δύναμη, 
ενώ το δίκαιο είναι πάντοτε άοπλο και κινείται με θεμιτά και νόμιμα μέσα. 
Είναι ο αδικούμενος άνθρωπος που ανατρέπει την αδικία, προπαρασκευαζόμε- 
νος ηθικά και υλικά και γινόμενος έτσι συνεργός της δικαιοσύνης του Θεού. 
Στη συγκεκριμένη μάλιστα περίπτωση της σημερινής Τουρκίας υπάρχει και 
κάτι άλλο πολύ σημαντικό που δεν πρέπει να διαφεύγει την προσοχή μας. Το 
σημερινό Τουρκικό κράτος δεν είναι η αφελής και ανοργάνωτη Τουρκική αυτο
κρατορία. Η σημερινή Τουρκία δρα μεθοδικά και συστηματικά, εκδιώκει τους 
πληθυσμούς και εκτουρκίζει τα κατακτημένα εδάφη και ταυτόχρονα έχει στην 
υπηρεσία της μια επιδέξια και αδίστακτη διπλωματία και ένα τρομερό μηχα
νισμό προπαγάνδας που ξέρουν όχι μόνο να καλύπτουν τα διαπραττόμενα εγ
κλήματα αλλά και να κάνουν το μαύρο άσπρο προκειμένου να προωθήσουν τα 
εθνικά τους συμφέροντα. ΓΓ αυτό και είναι ευσεβής πόθος η αναμονή ότι θα 
οδηγηθεί η Τουρκία από μόνη της στην καταστροφή, όπως έγινε με την κα
τάρρευση της Τουρκικής αυτοκρατορίας.

Η κατίσχυση του δικαίου μας πάνω στην αδικία που συντηρεί και εκπρο
σωπεί η Τουρκία πρέπει να προέλθει από μας, από τη δική μας έντονη πολιτι
κή δραστηριότητα, από τη δική μας υλική και ηθική προπαρασκευή, από τη 
δική μας στρατιωτική και ηθική άμυνα. Δεν θα αναφερθώ στην πολιτική στρα
τηγική μας, γιατί αυτή είναι έργο της υπεύθυνης συστρατευμένης πολιτικής 
ηγεσίας μας, ούτε στον αμυντικό οπλισμό μας γιατί αυτός είναι έργο στρατι
ωτικών. Θα μιλήσω για τον ηθικό οπλισμό, που είναι έργο όλων μας, και 
κυρίως της εκκλησίας, της εκπαίδευσης και της πνευματικής ηγεσίας. Η ανα
τροπή της υποστολής των ηθικών αξιών και της ηθικής συρρίκνωσης και η 
τόνωση του εθνικού φρονήματος αποτελούν σήμερα την πρώτη ανάγκη. Πρέ
πει νομίζω να είναι σαφές πως εκείνο κυρίως που δημιούργησε τον επικό αγώ
να του 1955-59 δεν ήταν η οργάνωση ούτε η αυστηρή πειθαρχία, αλλά το 
ηθικό μεγαλείο της Κυπριακής νεολαίας, η αγάπη της για την πατρίδα και το 
σύνολο, η ετοιμότητα και η προθυμία και των πιο ταπεινών κοινωνικά ελληνο
κυπρίων να θέσουν το γενικό καλό πάνω από το δικό τους συμφέρον.

Όλα αυτά αποτελούν σήμερα μια κραυγαλέα απουσία και μια επείγουσα 
ανάγκη. Μέχρις ότου η κατάσταση αυτή ανατραπεί, μέχρις ότου το ατομικο 
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συμφέρον υποχωρήσει υπέρ του κοινού λαού, μέχρις ότου γίνει κοινή συνείδηση 
πως καμιά ατομική επίδοση δεν μπορεί να διασωθεί όταν το σύνολο νοσεί και 
βυθίζεται, μέχρις ότου κατανοήσουμε την ηθική και εθνική ζημιά που προκα- 
λεί η αντίφαση να έχουμε από τη μια πρόσφυγες που εξακολουθούν ακόμα να 
χειμάζονται οικονομικά και από την άλλη πολλούς άλλους που επωφελούμενοι 
από την κατάσταση αύξησαν προκλητικά τον πλούτο τους, ο ελληνισμός της 
Κύπρου δεν έχει πολλές ελπίδες να δικαιωθεί. Για μας τους Ελληνες της 
Κύπρου που αγωνιζόμαστε να επιβιώσουμε βιολογικά και εθνικά, περισσότερο 
αποτελεσματική και από τη στρατιωτική άμυνα είναι η ηθική άμυνα, η σφυρη- 
λάτηση ψυχών με υψηλούς στόχους και ανώτερο ήθος. Αυτό άλλωστε είναι το 
νόημα της θεόπνευστης φράσης της Παλαιάς Διαθήκης που αποτελεί το καύ
χημα όλων των αδύνατων: «Ούτοι εν άρμασιν και ούτοι εν ίπποις, ημείς δεν εν 
ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθησόμεθα». (Ψαλμός 19, 8).

Αυτό το πνεύμα αποτελεί πάντοτε «το λάλον ύδωρ» στην πηγή των λαών 
που μέλλουν να ζήσουν.

Στο τομέα της ηθικής άμυνας δεν καταστρώθηκε καμιά στρατηγική, ενώ 
ακούει κανείς συχνά να γίνεται λόγος για πολιτική, οικονομική, κοινωνική και 
πολιτιστική στρατηγική και για πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτι
στικό προγραμματισμό. Ούτε έχουν δημιουργηθεί συμβούλια για να μελετή
σουν την κατάσταση και να εισηγηθούν μακροπρόθεσμα μέτρα. Πολύ λίγοι 
φαίνονται να ανησυχούν από τις ενδείξεις ηθικής πώρωσης αρκετών νέων μας, 
από την αλόγιστη ροπή στις διασκεδάσεις και στη σπατάλη, από την καθημε
ρινή αύξηση της εμπορίας ναρκωτικών και των περιπτώσεων αυτοκτονίας νέ
ων, από την έλλειψη ηθικού σθένους, από τη μέγαλη αδιαφορία για τα κοινά 
και από την έλλειψη θέλησης για προσφορά εθελοντικής υπηρεσίας στην κοινό
τητα και στο σύνολο. Οι πιο πολλοί δεν βλέπουν αυτές τις ανησυχητικές εν
δείξεις και πολλοί που τις βλέπουν δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν. Επηρεα
σμένοι από την ταχύτητα με την οποία ενεργεί η μηχανή ξεχνούμε πως η 
αγωγή είναι μακροχρόνια διαδικασία και ταυτόχρονα ο κυριότερος τομέας 
στον οποίο μπορεί να εφαρμόσει κανείς την πρόληψη, την τόσο αποτελεσματι
κή σήμερα σ’ όλους τους τομείς πρακτική. Με βάση αυτή την αλήθεια επείγει 
να υπάρξει άμεση αντίδραση και να καταστρωθεί γενικότερη στρατηγική για 
την οργάνωση της ηθικής άμυνας.

Η τέλεση εθνικών μνημοσύνων των πεσόντων στους εθνικούς αγώνες 
αποτέλεσε από την εποχή της κλασσικής Αθήνας όχι μόνο μέρα μνήμης αλλά 
και μέρα χρέους. Πέρα από την κατάθεση στεφάνων μπροστά στις συστοιχίες 
των τάφων στο Νέο Κοιμητήριο Λευκωσίας, στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας 
και στα άλλα κοιμητήρια της ελεύθερης Κύπρου, πέρα από την απότιση φόρου 
τιμής και δίκαιου επαίνου σ’ αυτούς που θυσιάστηκαν για τα δίκαια και τα 
ιδανικά της πατρίδας, πέρα από τη δυνατότητα βίωσης των επικών ή τραγι
κών στιγμών της θυσίας τους, μπορεί και πρέπει να γίνεται λόγος για τις 
επιλογές που έχει η χώρα και τους τρόπους που πρέπει να χρησιμοποιήσει για 
υλοποίησή τους. Ολοι οι πολίτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη μέρα αυτή 
γαι προβληματισμό, για εκτίμηση της κατάστασης και για αναμέτρηση του 
εθνικού τους χρέους. Αυτό θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη και την αποτελεσμα

τικότερη έμπρακτη τιμή προς τους νεκρούς, που μας ατενίζουν σήμερα από 
τους ουρανούς και περιμένουν, περιμένουν τη δικαίωση. Κανένας λόγος και 
κανένα σύνθημα δεν εκπληρώνει το χρέος προς τους νεκρούς. Η απάντηση μας 
πρέπει να είναι με πράξη, όπως πράξη ήταν και η δική τους θυσία για την 
πατρίδα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΣΙΑΝΗΣ

Παναγιώτης Περσιάνης
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Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ TOT 21 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗ ΜΑΛΗΣ

Μια από τις πιο εξέχουσες μορφές της Κυπριακής ιστορίας στα χρόνια 
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 είναι ο Κύπριος αγωνιστής Χαράλαμ
πος Χατζή Μάλης.

Από τις γνωστές ως τώρα ιστορικές πηγές δεν υπάρχουν σαφείς πληρο
φορίες από ποιο μέρος της Κύπρου κατάγεται. Υπάρχει μια πληροφορία ότι 
αποφοίτησε από Διδασκαλείο στη Λάρνακα. Επίσης, είναι γνωστό όπως 
αναφέρουν οι ίδιες πηγές — ότι έγινε δάσκαλος και δούλεψε στην Κωνσταντι
νούπολη. Σαν χρονολογία του θανάτου του φέρεται το 1854 στο νησί της Σά
μου.

Ωστόσο, σε βιβλία και επίσημα έγγραφα δίνονται έγκυρες πληροφορίες 
όσον αφορά τη ζωή και τη δράση αυτού του σχεδόν άγνωστου στην Κυπριακή 
ιστορία μεγάλου αγωνιστή της ελευθερίας Χαράλαμπου Χατζή Μάλη. Η προ
σφορά του τόσο στην Κύπρο, όσο και στην Ελλάδα είναι πολύπλευρη και μαζί 
πολύτιμη.

Όπως αναφέρει ο καθηγητής της Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας Εμμα
νουήλ Γ. Πρωτοψάλτης στο βιβλίο του «Η Κύπρος εις τον Αγώνα του 1821» 
(Αθήνα 1971, 'Εκδοση Ένωσης Κυπρίων Ελλάδος), ο Χαράλαμπος Μάλης 
αποτέλεσε στην επαναστατημένη Ελλάδα την κεντρική μορφή του Κυπριακού 
όμιλου, που αγωνιζόταν για την ελευθερία της Κύπρου.

Σε έγγραφό του ο Μάλης αναφέρει πως πριν από το 1819 εχρημάτισε 
Γραμματικός του τότε Πατριάρχη Αντιόχειας Ανθέμιου.

Στην Κύπρο, υπήρξε ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Εθνο
μάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και στην Ελλάδα του Γρηγόριου Δικαίου 
— Παπαφλέσα, του μπουρλοτιέρη Κωνσταντίνου Κανάρη και άλλων, σπου
δαίων ανδρών, πολιτικών, στρατιωτικών και λογιών, στα χρόνια της Επανά
στασης και μετέπειτα.

Ο Χαρ. Μάλης μυήθηκε από νωρίς στη Φιλική Εταιρεία. Ήδη, το 1819 
(άλλη πηγή αναφέρει το 1818) όταν δούλευε δάσκαλος στην Κωνσταντινούπο
λη, συναντήθηκε με τον Γρηγόριο Δίκαιο - Παπαφλέσα. Αυτός πρώτος τον 
κατήχησε στη Φιλική Εταιρεία. Η μύησή του έγινε στις 28 Οκτωβρίου 1819. 
Η πρώτη προσφορά του στην Εταιρεία ήταν 250 γρόσια και το αφιερωματικό 
του αναφέρετο στο όνομα ενός άλλου Κύπριου Φιλικού και αγωνιστή, του Νι
κόλαου Χατζησάββα Θησέα.

Ο τελευταίος κατήγετο από το Στρόβολο και ήταν — όπως και οι δυο 
αδερφοί του Κυπριανός και Αρχιμανδρίτης Θεόφιλος ή Θεοφύλακτος — ανεψι
οί του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. Ασκούσε τότε με επιτυχία το εμπόριο στη 
Μασσαλία, προτού κατέβει στην Ελλάδα για να πολεμήσει, προσφέροντας τα 
πάντα στον αγώνα.

Από τις υπάρχουσες πηγές δεν γνωρίζουμε περισσότερα για τη ζωή και 
τη δράση του Χαρ. Μάλη πριν από την έκρηξη της Επανάστασης του 1821. 
Στο βιβλίο «Δύο Σκηναί της Κυπριακής Ιστορίας» (Μυθιστορία ιστορική 
πρωτότυπος), Λάρνακα 1884, του καθηγητή της φιλολογίας και λογοτέχνη 
Θεμιστοκλή Θεοχαρίδη (υποδιευθυντή της Ανώτερης Ελληνικής Σχολής Λάρ
νακας 1853-1886) αντλούμε αρκετά αυθεντικά στοιχεία, που είχε περισώσει ο 
συγγραφέας, τόσο για την κατάσταση στην Κύπρο λίγους μήνες πριν την Επα
νάσταση, όσο και για τη σημαντική δράση του Μάλη την ίδια περίοδο.

Ο συγγραφέας Θεμ. Θεοχαρίδης παρουσιάζει στην αρχή της μυθιστορίας 
του τον Μάλη σαν άνθρωπο του στενότατου κύκλου του τότε Αρχιεπισκόπου 
Κυπριανού. Είχε, προφανώς, την εύνοιά του και το γεγονός αυτό αντανακλού
σε θετικά στις τακτικές και φιλικές σχέσεις του Μάλη με όλους του προκρί
τους της εποχής στη Λευκωσία. Εχτιμάτο και εθαυμάζετο, ακόμα, και για 
άλλα ποικίλα προσόντα του. Γνώριζε πολλές ευρωπαϊκές και ασιατικές γλώσ
σες και ήταν κάτοχος σπάνιων γνώσεων: ιστορικών, πολιτικών, φιλολογικών 
και, ιδιαίτερα, λαογραφικών.

Σε ένα άνδρα με τέτοια προσόντα δεν μπορούσε παρά να αναθέσουν οι 
απόστολοι της Φιλικής Εταιρείας καθήκοντα για τις μεγάλες ανάγκες της πα
τρίδας.

Υπάρχουν πιστοποιημένες πληροφορίες από δυο επιστολές του Αλέξαν
δρου Υψηλάντη, με ημερομ. 8 Οκτωβρίου 1820, ότι η Κύπρος δεν υστερούσε 
στο έργο της προπαρασκευής της Επανάστασης.

Ο Φιλικός Δημήτριος Ύπατος από το Μέτσοβο, πρώην ιερέας και υπα- 
ξιωματικός στον Αγγλικό στρατό και σαν Φιλικός θεωρούμενος ο δέκατος 
Απόστολος, είχε επισκεφθεί πρώτος την Κύπρο, όπου ο Αρχιεπ. Κυπριανός 
και άλλοι προύχοντες Κύπριοι Φιλικοί πρόσφεραν «δοσίματα» σε χρήματα και 
είδος.

Μάλιστα, άλλος σπουδαίος Φιλικός από το Μωριά, ο Αντώνιος Πελοπί
δας, επισκέφθηκε τον Αρχιεπ. Κυπριανό για τον ίδιο σκοπό.

Ο τότε δάσκαλος Φιλικός Χαρ. Μάλης κατέβηκε από την Κωνσταντινού
πολη στην Ελλάδα μαζί με τον Παπαφλέσα το Δεκέμβρη του 1820. Από σχε
τικό έγγραφο, που έστειλε μετά το θάνατο του Μάλη η κόρη του Ελισάβετ 
στην Επιτροπή Ιερού Αγώνα και από 16 έγκυρα και πρωτότυπα δικαιολογη- 
τικά παρουσιάζεται ο Κύπριος πατέρας της ότι «...υπηρέτησε την πατρίδα, ουχί 
απ ’ αρχής του υπέρ ανεξαρτησίας ιερού ημών αγώνος, ήτοι το έτος 1821, αλλά 
και προ αυτού, υπηρετήσας στρατιωτικούς τε πολιτικώς, σωματικώς τε και υλι- 
κώς...»

Ύστερα από την A ' Εθνική Συνέλευση στην Επίδαυρο η Προσωρινή Δι
οίκηση της Ελλάδος διόρισε το Μάλη στη θέση του Γενικού Γραμματέα σε 
δυο Υπουργεία, της Θρησκείας και του Δικαίου μέχρι το Μάη του 1823. Χα
ρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στις δύσκολες εκείνες εποχές για το νεαρό 
Ελληνικό Κράτος ο Μάλης δεν είσπραξε καθόλου τους μισθούς του από 3,400 
γρόσια παρά μόνο μια υπόσχεση — που δυστυχώς δεν εκπληρώθηκε να του 
δοθούν, άμα ευπορήσει το Ταμείο από χρήματα, σύμφωνα με έγγραφο ημερομ. 
18 Ιουνίου, 1823, του υπουργού της Οικονομίας.
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Στη συνέχεια ο Χαρ. Μάλης πήρε διαταγή από το Εκτελεστικό Σώμα να 
ακολουθήσει τον Ανδρέα Ζα·ί·μη στην πολιορκία των Πατρων για 14 μήνες ως 
τον Αύγουστο του 1824. Ο Μάλης στη διάρκεια της υπηρεσίας του αναφέρε
ται σε έγγραφο ημερομ. 29 Ιουλίου 1824, του υπουργείου του Δικαίου, με 
υπογραφή του Ζα'ί'μη «...ως ένθερμος ζηλωτής της ελευθερίας των Ελλήνων, 
υπέρ ης ηγωνίσθη και αγωνίζεται γενναίως και αφιλοκερδώς... ενάρετου χαρακτή
ρας... και ανήρ τίμιος και πατριώτης φιλογενέστατος».

Η συμβολή του Μάλη στους απελευθερωτικούς αγώνες δεν περιορίστηκε 
μόνο για την απελευθέρωση της Ελλάδος, αλλά, και της ιδιαίτερης πατρίδας 
του Κύπρου.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να μιλήσωμε για την κατάσταση που σχημα
τίστηκε ύστερα από τα δραματικά γεγονότα του Ιουλίου του 1821 στην Κύ
προ.

Η ιστορία αναφέρει πως πολλοί σημαίνοντες Χριστιανοί, κληρικοί και 
λαϊκοί έφυγαν κρυφά από την Κύπρο στην επαναστατημένη Ελλάδα και σε 
διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες για να σωθούν από τη σύλληψη και τις φρικώδεις 
σφαγές.

Μια ομάδα από αυτούς κυκλοφόρησε στις 6 του Δεκέμβρη 1821 στο Πα
ρίσι προκήρυξη, που αποτελούσε την Πρώτη Ενωτική Διακήρυξη των Κυπρί
ων. Σ’ αυτή διορίζετο σαν Πληρεξούσιος Επίτροπος της Κύπρου ο Φιλικός 
και ευγενής Κύριος Νικόλαος Θησεύς — ανεψιός του Εθνομ. Κυπριανού — με 
εξουσία να πράξει όσα κρίνει αναγκαία για την ελευθερία της Νήσου.

Ανάμεσα στους εξέχοντες Κύπριους, που εκινούντο στην Ελλάδα για βοή
θεια από την Εθνική Κυβέρνηση — εκτός από τους 3 αδελφούς Νικόλαο, Κυ
πριανό και Αρχιμανδρ. Θεόφιλο Θησέα, τον Κυπρίδημο Γεωργιάδη, τον Κυ
πριανό Βικέντιο και άλλους — ήταν και ο Χαρ. Μάλης.

Σε σχέδιο του, που είχε υποβάλει στην Ελληνική Διοίκηση τον Αύγουστο 
του 1824, έκανε την εισήγηση να δοθεί στη Νήσο Κύπρο δάνειο από 20 εκα- 
τομ. γρόσια με σκοπό την ετοιμασία απελευθερωτικής εκστρατείας, που σε 
περίπτωση επιτυχίας να βοηθηθεί η επέκτασή της στην Κρήτη και στα νησιά. 
Μαζί να σταλούν κατάσκοποι στο Λιβάνιο ’Ορος για να εξακριβώσουν τα 
λεγάμενα για φιλελληνισμό των Λιβανίων, οπότε να οργανωθεί αποστασία με 
τελικό στόχο επίσης την απελευθέρωση από το Σουλτάνο της Συρίας, της 
Σερβίας και της Βλαχομπογδανίας.

Γι’ αυτή την επιχείρηση υπάρχουν έγγραφα, που παρουσιάζουν την εξέ
γερση του Λιβάνου εναντίον της Υψηλής Πύλης σαν αντιπερισπασμό εναντίον 
τόσον του Σουλτάνου όσον και του Σατράπη της Αιγύπτου, που οι δυνάμεις 
τους πολεμούσαν τους επαναστατημένους ’ Ελληνες.

Επίσης, η Ελληνική Κυβέρνηση είχε εφοδιάσει τότε τους απεσταλμένους 
της — μεταξύ των οποίων ήταν και ο Χαράλαμπος Μάλης — με έγγραφα, 
που ζητούσαν τη συνδρομή της Εκκλησίας της Κύπρου και τόνιζαν ανάμεσα σε 
άλλα ότι «... επειδή ο σκοπός είναι ιερός με το να αποβλέπει την ελευθερίαν ενός 
πιστού λαού και την στερέωσιν της ευνομίας και δικαιοσύνης, ελπίζει η Διοίκη- 

σις ότι... θα συντρέξητε καθ’ οποιονδήποτε δύνασθε συνετόν τρόπον εις την 
επιτυχίαν της αποστολής των, όντες βέβαιοι, ότι η επιτυχία του επιχειρήματος 
των Λιβανίων δεν θέλει συντελέσει ολίγον και εις την ευτυχή αποκατάστασιν της 
πατρίδος Σας».

Στο μεταξύ, και πριν ακόμα η Ελληνική Κυβέρνηση θέσει σε ενέργεια το 
σχέδιο του Μάλη, έγινε γνωστό πως προετοιμάζετο μυστική εκστρατεία στην 
Κύπρο και τη Συρία με σκοπό — όχι μόνο την απελευθέρωση της Κύπρου και 
την εξέγερση του Λιβάνου — αλλά και τη λεηλασία των πλούσιων πόλεων της 
Συρίας.

Στις κινήσεις αυτές αντέδρασε έγκαιρα με καταγγελία του ο Χαρ. Μάλης, 
που τις χαρακτήρισε σαν πειρατικό κίνημα. Όσον αφορά το αρχικό σχέδιο του 
Μάλη, η Προσωρινή Διοίκηση της Ελλάδος, παρά τις προκαταρκτικές της 
ενέργειες, δεν υιοθέτησε, τελικά, την πραγματοποίησή του.

Σε μια άλλη περίπτωση πολλοί Κύπριοι πατριώτες, ανάμεσα στους οποί
ους και ο Μάλης — που είχαν διαφύγει από το θανάσιμο κατατρεγμό των 
Τούρκων — προσπάθησαν να οργανώσουν εκστρατεία για απελευθέρωση της 
Κύπρου. Αφού προσεταιρίσθησαν στην αρχή κάποιο Στρατηγό από το Μαυρο- 
βούνι με το όνομα De Wintz, έκαναν κατόπι διάφορα διαβήματα για εξασφάλι
ση στο Λονδίνο δάνειου για την κάλυψη των απαραίτητων οικονομικών πόρων.

Σε έγγραφό τους, ημερομ. 6 Απριλίου 1825, προς το Σεβαστό Βουλευτι
κό Σώμα οι Κύπριοι πατριώτες αναφέρουν ανάμεσα σε άλλα: «... επιθυμούντες 
να ίδωμεν ποτέ ελευθέραν την πατρίδα μας, δεν χάνομεν το σέβας μας από άν- 
δρα, ο οποίος είναι ο De Wintz, όστις φύσει φιλελεύθερος προσφέρει εαυτόν 
θυσίαν δια να απολαύσουν οι Κύπριοι ελευθερίαν... παρακαλούμεν την Σεβ. Διοί- 
κησιν να μην υστερηθώσιν οι Κύπριοι του δικαιώματος τούτου, ενώ έχουν και 
την επιθυμίαν να ζήσουν με τους ίδιους νόμους της Ελλάδος».

Όμως, όλες οι ενέργειες αυτές δεν ετελεσφόρησαν, γιατί εκρίθησαν εθνι
κά ασύμφορες μέσα στα πλαίσια της εξασφάλισης ξεχωριστού δάνειου από το 
νεαρό Ελληνικό Κράτος.

’ Ενα άλλο γεγονός που αναπτέρωσε τις ελπίδες για ελευθερία στην Κύ
προ, ήταν η κάθοδος στην Ελλάδα του Ιωάννη Καποδίστρια το 1828. 'Ενας 
αέρας αισιοδοξίας άρχισε να φυσά όχι μόνο για τη Στερεά Ελλάδα, τα νησιά 
του Αιγαίου, των Κυκλάδων και των Σποράδων αλλά και για την Κύπρο.

Στη σχετική ερώτηση 'Αγγλου διπλωμάτη ο Καποδίστριας είχε δώσει 
την εξής απάντηση: «... Η Ελλάς άξιοι τα όρια χωρογραφικής εκτάσεως, όπως 
καθορίζονται από του 1821 υπό του αίματος του εκχυθέντος εις τα σφαγεία των 
Κυδωνιών, της Κύπρου, της Χίου, της Κρήτης, των Ψαρών και του Μεσολογγί
ου...»

Σε άλλη περίπτωση, επίσης, ο Καποδίστριας απάντησε «... Όσον περί 
των νήσων, και η ιστορία και τα μνημεία της αρχαιότητος, όλα εν ενί λόγω 
επιμαρτυρούσαν ότι η Ρόδος, Κύπρος και τόσαι άλλαι ακόμη (νήσοι) είναι της 
Ελλάδος διαμελίσματα...»
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Μέσα στα πλαίσια των μυστικών αναφορών των Κυπρίων προς τον Κυ
βερνήτη της Ελλάδος Καποδίστρια εντάσσεται και μία επιστολή, ημερομ. 19 
Αυγούστου 1828, με την οποία αναθέτει την αντιπροσώπευσή τους στους 
τρεις πληρεξούσιους της Κύπρου, τον Χαρ. Μάλη, τον Δημ. Φραγκούδη και 
τον Κυπριανό Θησέα και ανάμεσα σε άλλα συνεχίζει: «... παρακαλούντες τα 
πρέποντα και ευχαριστούντες εδεήθημεν να συνδράμει εις εν έργον το οποίον όχι 
μόνον εις το κοινόν μας ήθελε καταθέσει χάριν αιωνίαν, αλλά και τα κοινά της 
Ελλάδος πράγματα ήθελεν εκτείνει και βοηθήσει, περισπών τον εχθρόν και κα- 
τατρίβον αυτόν πανταχόθεν...
...Αφήνομεν να εκτραγωδήσουν εις τας ακοάς της εξοχότητάς Σας εκ μέρους μας 
στοματικώς τα δεινά του πάσχοντος κοινού μας οι κομισταί της παρούσης ικετι- 
κήςεπιστολής... και παρακαλούμεν με θερμά δάκρυα να αποδεχθεί αυτούς ως 
ιατήρ κοινός, και να δοθεί ιατρός εις τα πληγάς μας, όπως οίδεν η βαθυτάτη 
πολιτική φρόνησίς Σου...»

Η τεκμηριωμένη με επίσημα έγγραφα αναφορά μου σε ιστορικά γεγονό
τα, που ακολούθησαν την Ελληνική Επανάσταση στα λίγα χρόνια αργότερα, 
έχει σκοπό να καταδείξει την αρκετά γνωστή πρωτοποριακή και πιο στενή 
συμμετοχή στην Ελλάδα του Χαράλ. Χατζή Μάλη για να βοηθήσει τις αλλε
πάλληλες προσπάθειες των Κυπρίων μαζί με τους Έλληνες αδερφούς τους 
για την αποτίναξη του Τούρκικου ζυγού.

Ωστόσο, η προσωπική συμβολή του Μάλη στην Κύπρο μπορώ να πω ότι 
είναι λιγότερο γνωστή. Μια από τις πιο βασικές πηγές, που παρουσιάζουν σε 
λεπτομέρειες την εθνική δράση του αγωνιστή αυτού της ελευθερίας στην Κύ
προ στις αρχές του 1821 είναι το σύγγραμμα του Θεμ. Θεοχαρίδη «Δύο Σκη- 
ναί της Κυπριακής Ιστορίας», που έχω ήδη αναφέρει.

Ο συγγραφέας σε «Αγγελία» του — όπως την ονομάζει — γράφει: «Από 
πολλού μετ ’ επιμελείας και κόπου ασχολούμενος εις συλλογήν των εν τω στόμα- 
τι των πρεσβυτέρων περισωθεισών παραδόσεων περί των εν Κύπρω διαδραμα- 
τισθέντων κατά το 1821 έτος, το ιερόν μεν, αλλ ’ αιματηρόν της γενικής εθνεγερ
σίας έτος, απεφάσισα να συναρμολογήσω αυτάς εις εν όλον, και να καταλίπω 
ευάρεστον ανάγνωσμα τοις Κυπρίοις και τοις βουλομένοις εκ περιεργίας να μά- 
θωσι τα παθήματα των ομοεθνών των εν τη απωτέρα ταύτη γωνία του Ελληνι
σμού...»

Αυτή η περικοπή αποτελεί μια αδιάσειστη μαρτυρία ότι το περιεχόμενον 
της «πρωτότυπης ιστορικής μυθιστορίας» —όπως την αποκαλεί ο συγγραφέας 
— είναι αυθεντικό. Τούτο επιβεβαιώνεται και στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλί
ου ως εξής: - «Ηκούσαμεν πολλούς εκ των γεραρών και πολιοτρίχων εκείνων 
οίτινες υπήρξαν αυτόπται και μάρτυρες ή και διασωθέντα ναυάγια της ενσκηψά- 
σης εν Κύπρω καταιγίδος του 1821, διηγουμένους πάντοτε μετ’ ενδιαφέροντος 
περί ξένου τινός, όστις προηγήθη των αιματηρών σκηνών κατά εξ περίπου μή
νας...»

Ασφαλώς, ο ξένος αυτός δεν είναι άλλος από τον αγωνιστή Χαράλαμπο 
Μάλη. Για την ταυτότητα και τις ενέργειες του προσώπου αυτού συναντούμε 
παρόμοιες πληροφορίες που έχουν ελεγχθεί και διασταυρωθεί από δημοσιεύ
σεις σε βιβλία και στον καθημερινό τύπο (Εφημερίδα «Κύπρος» Ιούνιος, 
1966).

Σύμφωνα με τις πηγές αυτές ο Φιλικός Χαρ. Μάλης ήτο ο κυριότερος 
πρωταγωνιστής στην ανακάλυψη ενός μεγάλου Βενετσιάνικου θησαυρού (από 
διαμαντικά, κοσμήματα κ.λ.π. μυθώδους αξίας) κάτω από το Βυζαντινό εκ
κλησάκι «Σταυρός του Μισιρίκου», δίπλα στην εκκλησία της Φανερωμένης 
στη Λευκωσία.

Το θησαυρό αυτό, ύστερα από απόφαση του Αρχιεπ. Κυπριανού ήρθε 
στην Κύπρο ο θρυλικός ήρωας του 21 Κωνσταντίνος Κανάρης — μετέπειτα 
Πρωθυπουργός της Ελλάδος — για να τον παραλάβει με οδηγό και συνεργάτη 
τον Χαρ. Μάλη.

Αφού πρώτα τα Ελληνικά πλοία άραξαν έξω από τη Σαλαμίνα και κατέ
βασαν εκεί τον Κανάρη, το Μάλη και τους δυο Φιλικούς Χατζηστέργιο και 
'Τπατρο, η συνοδεία έφθασε κρυφά στην Αρχιεπισκοπή.

Με προσωπική καθοδήγηση του Μάλη και του Αρχιδιάκονου Μελέτιου 
μαζί με τους δυο Φιλικούς η συνοδεία ξεκίνησε από την Αρχιεπισκοπή. Κατέ
βηκαν πρώτα σε μυστική σήραγγα που οδηγούσε στο κονάκι του Δραγομάνου 
Χατζηγεωρκάτζη Κορνέσιου. Από εκεί ακολούθησαν άλλη σήραγγα που οδη
γούσε στην καρδιά της Λευκωσίας, κάτω από το εκκλησάκι «Σταυρός του 
Μισιρίκου». Και αφού φορτώθηκαν το θησαυρό, τον παράδωσαν στον Αρχιεπ. 
Κυπριανό και στον Κανάρη.

Στη συνέχεια ο πάτερ - Σαμουήλ της Αρχιεπισκοπής μεταμφιεσμένος σε 
αγωγιάτη τον μετάφερε στο Μοναστήρι της Αχειροποίητης στη Λάπηθο.

Η παράδοση του θησαυρού στα πλοία του Κανάρη που στο μεταξύ κατά- 
πλευσαν στην ανοιχτή θάλασσα έξω από τη Λάπηθο, έγινε με ένα πολύ περί
εργο και έξυπνο τέχνασμα, ώστε να μην πάρει μυρωδιά ο Μεχμέτ - αγάς, 
Καϊμακάμης της Κερήνειας. Έβαλαν το θησαυρό σε φέρετρο που κήδεψαν το 
απόγευμα με νεκρική ποπμή.

Το βράδυ, αφού κατάπλευσε με προφυλάξεις ένα πλοίο του Κανάρη στο 
λιμανάκι της Ασπρόβρυσης, αφού ξέθαψαν το φέρετρο, φόρτωσαν το θησαυρό 
μαζί με άφθονες προμήθειες και πολλούς εθελοντές για ενίσχυση του αγώνα.

Μια άλλη πτυχή της μεγάλης προσφοράς του X. Μάλη στην Κύπρο, ήταν 
η συνεχής περιοδεία του στις διάφορες επαρχίες της Κύπρου για να συλλέξει 
«δοσίματα» για τον αγώνα στην Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό συνήθως ήταν 
μεταμφιεσμένος σε αρχαιολόγο, «αντικήστα», όπως τον αποκαλούσαν τότε.

Άλλη εθνική προσφορά του Μάλη ήταν η ενεργός συμμετοχή του με τη 
βοήθεια του Αρχιεπ. Κυπριανού στην απελευθέρωση μιας νέας, της Φλωρεντί
ας, από το χαρέμι του Πάσα της Λ/σίας Ταχήρ - αγά. Αυτή η περιπέτεια 
έδωσε την αφορμή της ανακάλυψης του θησαυρού, που, ήδη ανάφερα. Πρέπει, 
επίσης, να σημειωθεί, ότι η νέα που ελευθερώθηκε ήταν γιαγιά των δυο γνω
στών ευεργετών της Κύπρου, της Αθηνάς Διανέλλου και της Ευγενίας Αντω
νίου Θεοδότου.

Μια τελείως διαφορετική πτυχή της ποικίλης δράσης του εθνικού αγωνι
στή είναι η συμβολή του στη μελέτη γλωσσικού και λαογραφικού υλικού της 
Κύπρου.
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Σε άρθρο του Ιωάννη Δ. Μπουγάτσου - που δημοσιεύτηκε στην Επετηρί
δα Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών (Τόμ. πρώτος 1979-1980, σελ. 87- 
109) αναφέρονται τρεις σωζόμενες στην Ακαδ. Αθηνών ανέκδοτες επιστολές 
που έστειλε το 1835 ο Χαρ. Μάλης στον Κωνσταντίνο Οικονόμο, γνωστό για 
τις εκκλησιαστικές και φιλολογικές του μελέτες.

Σύμφωνα με τη γνώμη του Ιωάν. Μπουγάτσου ο Μάλης μπορεί να θεω
ρηθεί πρόδρομος συλλογέας Κυπριακού γλωσσικού και λαογραφικού υλικού. 
Αν λάβουμε υπ’ όψη μια σχετική μελέτη του Δημ. Δουκάτου (Νέα Εστία, 
Χριστούγεννα, 1954), ότι οι παλαιότεροι Κύπριοι λαογράφοι, άρχισαν να δη
μοσιεύουν κείμενα για τη λαϊκή ζωή της Κύπρου από το 1860, πρέπει να 
αναγνωρισθεί ότι ο Μάλης έχει το προβάδισμα.

Στις επιστολές του αυτές ασχολείται με την ετυμολογία ονομάτων ζώων 
και γεωργικών εργαλείων και λέξεων, με την ορολογία της σποράς, του θερι
σμού και της συγκομιδής των δημητριακών και, τέλος, σχολιάζει διάφορα έθι
μα των γεωργών, δίνοντας σχετικές παροιμίες και φράσεις.

'Εχω ήδη ασχοληθεί με τη ζωή και το έργο του Χαρ. Μάλη μέχρι το 
1835. Οι πληροφορίες μετά το χρόνο αυτό λείπουν σχεδόν τελείως. Ωστόσο, 
στην πρώτη επιστολή του Μάλη, ο Οικονόμου σημειώνει ότι ο Μάλης είναι 
«Έπαρχος Κυνουρίας».

Δυστυχώς, δεν φαίνεται να υπάρχουν άλλες πληροφορίες. Γιατί, από δω 
κι εμπρός την τύχη όλων των αγωνιστών ακολουθούσε μοιραία και ο Κύπριος 
Χαράλαμπος Μάλης.

Σε προσωπική συνάντησή μου στην Αθήνα το 1975 με το δημοσιογράφο 
και συγγραφέα Αλέκο Κ. Μάλη, που τυγχάνει δισέγγονος του Χαράλ. Μάλη, 
πήρα τις πληροφορίες ότι ύστερ’ από την αφυπηρέτησή του ο προπάππος του 
εγκαταστάθηκε τελικά στη Σάμο. Εκεί πέθανε φτωχός και τάφηκε. Την πινα
κίδα του τάφου του έχει στην κατοχή του στη Σάμο ξάδερφος του Αλέκου Κ. 
Μάλη.

Τα οστά του Χαράλ. Μάλη εναποτέθηκαν στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου της 
Σάμου σε κοινό χωνευτήρι.

Ο γιός του Χαράλ. Μάλη Λεόντιος και ο εγγονός του Μιχαήλος σταδιο
δρομήσανε στη Σάμο και ταφήκανε εκεί. Από τους μετέπειτα απογόνους του 
εγκατασταθήκανε στην Αυστρία ο γιατρός Μιχ.Κ. Μάλης και στην Αθήνα ο 
οδοντογιατρός Μιχ.Γ. Μάλης και ο δισέγγονος του Αλέκος Κ. Μάλης, που 
αναφέραμε πιο πάνω.

Στην Κύπρο υπήρχαν ελάχιστοι συγγενείς του. Σήμερα επιζεί μόνο μια 
μακρινή συγγενής του, στη Λευκωσία, η χήρα του Νικόλαου Κουρέα. Μια 
άλλη αδερφή της απέθανε πριν από αρκετά χρόνια. Χαρακτηριστικά οι δυο 
αυτές αδερφές, είναι γνωστές με το όνομα «Μαλούδες».

Με τις πληροφορίες αυτές κλείνει η σκιαγράφηση μιας μεγάλης Κυπρια
κής μορφής της εποχής πριν και μετά την Ελληνική Επανάσταση.

Τα σχεδόν άγνωστα στους συμπατριώτες μας στοιχεία για τη ζωή και 
την πολυσχιδή δράση του Φιλικού Χαρ. Χατζή Μάλη, γνήσιου τέκνου της Κύ
πρου και πρωτοπόρου αγωνιστή της εθνικής ελευθερίας, τιμούν τόσο τον ίδιο, 
όσο και την ιδιαίτερη πατρίδα του.

ΙΑΚ. ΚΤΘΡΕΩΤΗΣ

Κωστής Παλαμας
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Ο Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Ο Παλαμάς ανήκει στα καθολικά πνεύματα, εκφράστηκε όμως βασικά με 
την ποίηση. Έγινε σύμφωνα με το στόχο που ο ίδιος έθεσε «ο ποιητής του 
τόπου του και του καιρού του» κι ακόμα ο μεγάλος δάσκαλος κι ο πνευματικός 
καθοδηγητής του ' Εθνους. Αφοσιωμένος παραδειγματικά στην αποστολή του 
θέλησε να συμβάλει και στην πρόοδο του θεάτρου και της πεζογραφίας. Γι’ 
αυτό έγραψε το θεατρικό έργο «Τρισεύγενη» και τα διηγήματα του που τα 
δημοσίευε στην «Εστία». Από τα διηγήματα ξεχωριστή θέση κατέχει «Ο θά
νατος παλληκαριού», πεζογράφημα πρωτοποριακό για την εποχή του και ταυ
τόχρονα κλασικό και διαχρονικό.

Για να δούμε λοιπόν τον Κ. Παλαμά ως δραματικό ποιητή και διηγημα- 
τογράφο θα περιοριστούμε βασικά σ’ αυτά τα δυο έργα: «Την Τρισεύγενη» 
και το «Θάνατο Παλληκαριού». Η «Τρισεύγενη» είναι ποιητικό δράμα· για 
τούτο αποκαλούμε τον Παλαμά δραματικό ποιητή κι όχι δραματικό συγγρα
φέα· η γνήσια λυρική διάθεση, η προβολή του συναισθήματος και της φαντασί
ας, ο εσωτερικός μουσικός ρυθμός του λόγου, ο πλούτος της ποιητικής γλώσ
σας μαρτυρούν το χώρο της προέλευσής του. Εξίσου ποιητικό με την «Τρισεύ- 
γενη» είναι και το διήγημα «Θάνατος Παλληκαριού», το «ποίημα του Γένους» 
όπως χαρακτηριστικά το αποκαλεί ο Γρηγ. Ξενόπουλος.

Στο βάθος πιστεύουμε πως τα δύο έργα έχουν κοινό θέμα: τη λατρεία της 
ομορφιάς που σε συνάρτηση με τις κοινωνικές περιστάσεις και τις αντιξοότη
τες της ζωής οδηγούν τους πρωταγωνιστές — την Τρισεύγενη και το Μήτρο 
— στο θάνατο. Δεν είναι όμως μόνο το θέμα τους που επισφραγίζει τα δύο 
έργα με μια γνήσια ελληνικότητα- η δράση τους ξετυλίγεται μέσα στην ελλη
νική ύπαιθρο, ενώ οι ήρωες είναι αντιπροσωπευτικοί τύποι του ελληνικού λα
ού. Και στα δύο έργα η ιδέα που τα εμπνέει και τα μεταμορφώνει σε καθολικά 
σύμβολα εκφράζεται μέσ’ από τη ρεαλιστική ατμόσφαιρα της ελληνικής κα
θημερινότητας: η αυστηρότητα της ελληνικής οικογένειας, η λεβεντιά που 
προσδίνει στον έλληνα η ενασχόλησή του με τη θάλασσα, τα λαϊκά πανηγύρια, 
οι προλήψεις, τα γιατροσόφια, τα μάγια, οι καθημερινοί ζωντανοί τύποι της 
ελληνικής υπαίθρου, υφαίνουν μια ρεαλιστική ατμόσφαιρα γύρω από τους 
πρωταγωνιστές.

Ωστόσο οι δυο πρωταγωνιστές παραμένουν και σύμβολα: η Τρισεύγενη, 
«η όμορφη μέσα στις όμορφες» συμβολίζει την αυτονομία της ομορφιάς που 
ταυτίζεται με την απόλυτη ελευθερία’ κατά τον Αιμίλιο Χαρμούζιο η «Τρισεύ- 
γενη», γραμμένη στις αρχές του αιώνα (1903) συμβολίζει τη νέα συνείδηση· 
«είναι η εθνική συνείδηση που σαρκώνεται στην «Τρισεύγενη» του Παλαμά, η 
συνείδηση η καθολική σε μιαν ενιαία και ολοκληρωτική ανάταση, πέρ’ από τα 
μικρά και τα ταπεινά που ζουν ολόγυρά της και σκορπούν θανάτους». Κι ο 
Μήτρος, το παλληκάρι συμβολίζει τη λεβεντιά που προϋποθέτει τη λατρεία 
της ομορφιάς και της σωματικής ακεραιότητας σύμφωνα με την ελληνική βιο

σοφία: «Ο Μήτρος ο Ρουμελιώτης χωρίς καλά - καλά να το νιώθει, μονάχα 
ένα θεόν ελάτρευε: την Εμορφιά, την αγία την Εμορφιά της λεβεντιάς και της 
υγείας, πόχει εκκλησία της το κορμί, λέει ο Παλαμάς· κι ο Κ.Θ. Δημαράς 
παρατηρεί: το παλληκάρι που πεθαίνει για να μην ζήσει σακατεμένο, γίνεται 
μέσα στο διήγημα του Παλαμά ένα ζωντανό σύμβολο του Ελληνισμού, του 
Νεοέλληνα που δεν ανέχεται τις μισές λύσεις και τους συμβιβασμούς, που έχει 
πάντα μέσα του ένα ιδανικό πλαστικής εμορφιάς παραδομένο από την αρχαιό
τητα».

Ορισμένοι κριτικοί βρίσκουν σηνικές ατέλειες στην «Τρισεύγενη», που 
δείχνουν πως ο Παλαμάς δεν ήταν «κύριος του σκηνικού οργάνου». Ωστόσο 
κανένας δεν του αρνείται τη γνήσια έμπνευση που αποκρυσταλλώνεται αισθη
τικά και «αναδίνει μια διεισδυτική, μια συναρπαστική μαγεία που επιβάλλε
ται». ΚΓ αληθινά οι αντιθέσεις κι οι δραματικές συγρούσεις δε λείπουν από το 
έργο: η Τρισεύγενη είναι το ξεχωριστό, το υπερφυσικό κι ελεύθερο πλάσμα με 
τη δυνατή θέληση· γι’ άλλους είναι μια νεράιδα, μια «καλοσημαδιά» που τη 
προσκυνούν και τη λατρεύουν, ενώ για άλλους η ακαταμάχητη δύναμη της 
ομορφιάς και της θέλησής της είναι στοιχείο δαιμονικό. Αλλά και η ίδια εσω
τερικά είναι διχασμένη· ενώ καταφρονεί την κοινή γνώμη, είναι ταυτόχρονα 
και σκλάβα της· ενώ αγαπά τον Πέτρο Φλώρη, θέλει να τον κάμει σκλάβο της 
επιθυμίας της, πλάσμα άβουλο μπροστά της, αυτή η λεύτερη κι η ασυμβίβα
στη. Έτσι αγάλια - αγάλια συγκρούεται μ’ όλους: με την οικογένεια της, με 
το δραγάτη Κώστα Μπουρνόβα, με τον καλόβολο φίλο του άντρα της Πάνο 
Τράτα κι ύστερα με τον ίδιο τον Πέτρο Φλώρη. Ηρωική κι ανυπόμονη ψυχή, 
σαν απομονώνεται και χάνει την αγάπη του άντρα της, δε συγχωρεί στον εαυ
τό της τις αδυναμίες της και προτιμά το θάνατο.

Η Τρισεύγενη στέκεται σ’ όλο το έργο ανάμεσα στο θαυμασμό και το 
ανάθεμα του κόσμου, ανάμεσα στην αγάπη και το μίσος: ο Μπουρνόβας σκλη
ρός κι απομονωμένος από τον κόσμο, εκπρόσωπος της συντήρησης και της 
υποταγής αποφαίνεται πως «τέτοια θηλυκά σαν την Τρισεύγενη δεν έχουν θέ
ση ούτε για θυγατέρες ούτε για γυναίκες». Εκείνοι που τη δικαιώνουν είναι η 
Ποθούλα, η νεραϊδοχτυπημένη κι αλαφρο'ί'σκιωτη που πιο πολύ ζει με τη 
ρέμβη και τ’ όνειρο κι ο Νίκαρος ο βιολιτζής, ο καλλιτέχνης, που κατά τους 
ερμηνευτές αντιπροσωπεύει τον Παλαμά. Ζει για το βιολί του και την τέχνη 
του ο Νίκαρος κι αγωνίζεται ν’ ανταμώσει τη ομορφιά όπου κι όπως: στη 
φύση, στη γυναικεία παρουσία, στην Γοργόνας τ άγαλμα, στα βάθη της αν
θρώπινης ψυχής. Με την αισθαντική φυχή του ο Νίκαρος αγγίζει πιότερο την 
αλήθεια: «Δικαίωμα δεν είχαμε να την αλυσοδέσουμε», λέει «μήτε πατέρας, μήτε 
κόσμος, μήτε κανείς. Έπρεπε να την αφήσουμε να την υφαίνει απ ’ άκρη σ ’ άκρη 
κατά πώς το ήθελε, με τα μαγικά της χέρια τη ζωή της την ξεχωριστή. Ελεύθερη 
έπρεπε να μείνει. Τότε θάστεκε και θυγατέρα ατίμητη και γυναίκα ασύγκριτη θα 
ήτανε».

Ποίηση κα» ρεαλισμός υφαίνουν την ατμόσφαιρα και στο «Θάνατο Παλ
ληκαριού». Το διήγημα το αφιερώνει στη Χαραυγή, την απλή κι αγγράματη 
γυναίκα που απ’ το στόμα της άκουσε την ιστορία και που κατά το Νικόλαο 
Βέη συμβολίζει τη δημοτική παράδοση. Μέσα όμως από τον ποιητικό ρεαλι
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σμό αναδύεται η τραγική μορφή του παλληκαριού που «προβάλλει τη λεβεντιά 
στην άνιση μάχη της με την ανθρώπινη μοίρα».

Ένα μοιραίο πέσιμο σημαδεύει το λεβέντη το Μήτρο. Κι εκείνος αρνεί- 
ται να συμβιβαστεί με τη μοίρα του: «κορμί σημαδιακό, κορμί ντροπιασμένο. 
Για παλληκάρια σαν το παιδί της Δήμαινας είν ’ ατιμία η ασχήμια». Με τούτη 
την ιδέα βαθιά ριζωμένη στην ψυχή του προβαίνει σ’ ένα πλήθος ενέργειες για 
ν’ αποκαταστήσει τη σωματική του ακεραιότητα: γιατρούς, γιατροσόφια, μά
για- μ’ όλα τούτα όμως δεν καταφέρνει τιποτ’ άλλο παρά να επιδεινώνει την 
κατάσταση του και να προκαλεί τη μοίρα του. Ένα ολόκληρο χρόνο υποφέρει, 
ελπίζει, απογοητεύεται, ώσπου το κτυπημένο πόδι παθαίνει γάγγραινα. Τότε 
αντιμετωπίζει το δίλημμα: ή να κοπεί το πόδι ή να πεθάνει- και το παλληκάρι 
προτιμάει το δεύτερο.

Τόσο ο Μήτρος όσο κι η Τρισεύγενη δίνουν το πρωτείο όχι στη ζωή μα 
σ’ ένα άλλο ιδανικό: ο Μήτρος στην ομορφιά και στη λεβεντιά, η Τρισεύγενη 
στην ελευθερία και στην αγάπη του άντρα της που δεν κατάφερε να τα συμβι
βάσει. Όταν τα ιδανικά τους σβήνουν, προτιμούν το θάνατο από τη ζωή, 
αυτοκαταστρέφονται. Σ’ αυτό το σημείο ορισμένοι κριτικοί διαβλέπουν κά
ποια «ύβρη» εκ μέρους των ηρώων. Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει «ύβρη» κι οι 
δυο τους συμφιλιώνονται με το θάνατο- δεν τον βλέπουν σαν κάτι το επώδυνο 
και τρομερό- γι’ αυτούς ο θάνατος είν’ ένα κομμάτι ζωής που τους λυτρώνει 
από τις ασκήμιες. Κι η Τρισεύγενη και το παλληκάρι, ο Μήτρος, πεθαίνουν 
αναζητώντας φως και αέρα, ανάμεσα στον κόσμο που τους μοιρολογεί, ποθη
τοί κι αγαπημένοι. Γίνεται μια φωτοπερίχυτη τελετουργία ο θάνατός τους 
που υποβάλλει τη λύτρωση και στον κόσμο που τους περιτριγυρίζει σαν χορός 
αρχαίας τραγωδίας: «ο θάνατος της Τρισεύγενης φωτίζει με φως περίσσιο το 
σκοτάδι της πρόληψης. Μας κάνει να ονειρευόμαστε και να ποθούμε τη ζωή της, 
την ομορφιά της και την αχτινοβολία της ομορφιάς αυτής τώρα που είναι νεκρή 
παρά τότε που ζούσε. Ο θάνατος της είναι για να δώσει μεγαλύτερη λάμψη στο 
κάλλος της ζωής της. Είναι μια νίκη που επιβάλλεται στην πρόληψη». Και το 
παλληκάρι σαν τον κλέφτη του δημοτικού τραγουδιού πεθαίνει με τ’ όραμα 
της ομορφιάς και της χαράς της ολοκληρωμένης, λεβέντικης ζωής. Έτσι σύμ
φωνα με το στίχο του Παλαμά «ο χαλαστής χάρος γίνεται χάρος πλάστης.»

ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΗΛΙΟΦΩΤΟϊ
Βιβλιογραφία

1. Κ. Παλαμά, Τρισεύγενη (Εστία, τρίτη έκδοση)
2. Κ. Παλαμά, Θάνατος Παλληκαριού και άλλα διηγήματα
3. Αιμίλιου Χουρμούζου: Ο Παλαμάς και η εποχή του, Τόμος Α', Κεφ. VI Η 

Τρισεύγενη
4. Επιστροφή στον Παλαμά (Τετράδια Ευθύνης αρ. 21). Κώστα Στεργιόπουλου: 

Ο αφηγηματικός Παλαμάς.
5. Νέα Εστία — Τεύχος 397, Χριστούγεννα 1943 (αφιέρωμα στον Παλαμά). 

Αλκή Θρύλου: Η πεζογραφία του Παλαμά.
6. Α. Καραντώνη: Γύρω στον Παλαμά: Η Τρισεύγενη στο Εθνικό Θέατρο.
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Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο ’Αγιος των Νεοελληνικών Γραμμάτων 
και ο Κοσμοκαλόγερος, παρά τις διατυπωθείσες από ορισμένους «κριτικούς» 
γνώμες ότι θα χαθεί από τη Νεοελληνική Λογοτεχνία, εξακολουθεί όχι μόνο 
να μνημονεύεται από τους ανθρώπους των Γραμμάτων και της Τέχνης αλλά 
και να προβάλλεται ως μοναδικός όχι μόνο της πεζογραφίας, ιδιαίτερα του 
νεοελληνικού διηγήματος, αλλά — για μερικούς — και της ποίησης. Σε πεί
σμα των στενόμυαλων, των αντιπνευματικών καιρών και των ξηρών ανθρώ
πων, ο κυρ Αλέξανδρος μεγαλύνεται καθημερινά και καταλαμβάνει διαστάσεις 
υπερμεγέθεις, προβαλλόμενος διαρκώς ως μέγιστον μάθημα συνέπειας ζωής 
και έργου.

Πολλοί άξιοι λογοτέχνες αναγνωρίζουν τη μοναδικότητα του κυρ Αλέ
ξανδρου, επισημαίνοντας τόσο την ιδιάζουσα γλώσσα, τεχνική και θεματική 
του όσο και την πρωτοποριακή θέση του στην Ιστορία της Νεοελληνικής Λο
γοτεχνίας. Ο νομπελίστας Οδυσσέας Ελύτης, για ν’ αναφερθούμε σε μια μόνη 
χαρακτηριστική περίπτωση, εκτός από τη μεγάλη του εκτίμηση προς τον 
Σκιαθίτη

Όπου και να σας βρίσκει το κακό, αδελφοί, 
όπου και να θολώνει ο νους σας 
μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμό 
και μνημονεύετε Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη,

θα γράψει ολόκληρο βιβλίο το 1976 — αριθμεί ήδη το 1986 τρίτη έκδοση 
—με τίτλο «Η μαγεία του Παπαδιαμάντη».

Όλοι όσοι αναγνωρίζουν την άφθαστη τέχνη του Παπαδιαμάντη, προσπά
θησαν να ερμηνεύσουν τη μαγεία του. Προσωπικά, πιστεύω, πως ο Αλέξαν
δρος Παπαδιαμάντης υπήρξε και είναι αυτός που είναι διότι εγνώρισε τον 
εαυτό του, προσπάθησε να είναι τίμιος απέναντι του και απέναντι στους συ
νανθρώπους του, και να εκφράσει με συνέπεια αυτά που πίστευε και βίωνε 
καθημερινά ανάμεσα στους απλούς ανθρώπους του νησιού του, αυτά που πί
στευε και βίωνε σ’ όλους τους αιώνες μέσα από την παράδοση του Χριστιανι
σμού και του Ελληνισμού αλλά και σ’ όσα προσδοκούσε να γευθεί στην Άνω 
Ιερουσαλήμ, αυτά που βίωνε στην επαφή της συνείδησής του με την παρθενικό- 
τητα της φύσης των φυσικών πραγμάτων, φυτών, τόπων, ζώων, ανθρώπων. 
Όλ’ αυτά με μια παρατηρητικότητα εκπληκτική και με μια ποιητική ματιά 
ανεπανάληπτη, που οδηγούν στη μαγεία του διηγηματικού λόγου του Σκιαθί
τη κοσμοκαλόγερου.
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Ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης στο «Λαμπριάτικο ψάλτη» έχει δώσει, στο προ- 
λογικό απόσπασμα, το γνωστό: «Το επ ’ εμοί, ενόσω ζω και αναπνέω και σω- 
φρονώ, δεν θα παυσω πάντοτε ιδίως δε κατά τας πανεκλάμπρους ταύτας ημέρας, 
να υμνώ μετά λατρείας τον Χριστόν μου, να περιγράφω μετ ’ έρωτος τη φύσιν, 
και να ζωγραφίζω μετά στοργής τα γνήσια Ελληνικά έθη.» Όσο εξαρτάται, 
λοιπόν, από τον ίδιο και όσο ζει και αναπνέει και έχει σώες τις φρένες του, το 
μυαλό του ουδέποτε θα παύσει, ιδιαίτερα κατά τις λαμπρές γιορτάσιμες μέ
ρες, να υμνεί με λατρεία τον Χριστόν του, να περιγράφει με έρωτα τη φύση, 
και να ζωγραφίζει με στοργή τα γνήσια Ελληνικά έθη. Λατρευτικά στο Θεό, 
ερωτικά στη φύση, στοργικά στα ήθη τα Ελληνικά. Αυτός είμαι, γράφει ο 
Παπαδιαμάντης, αυτά γράφω και μέσα σ’ αυτό το πνεύμα θα γράφω πάντα. 
Δεν είναι τυχαίο το ότι απάντησε ως εξής, όταν ρωτήθηκε εάν μοιάζει με 
κάποιο μεγάλο συγγραφέα: «Αλλ ’ εγώ σοι λέγω ότι δεν ομοιάζω ούτε με τον 
Πόε, ούτε με το Δίκενς, ούτε με τον Σαΐζπηρ. Ομοιάζω με τον εαυτό μου. Τούτο 
δεν αρκεί;»

Απ’ όλα τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη υπάρχει μια σημαντική ομάδα 
που έχουν ως θεματική τους «τας πανέκλαμπρους ταύτας ημέρας», τις ημέρες, 
δηλαδή, του Πάσχα, και σε παράλληλη θέση και σε προέκταση τις Χριστου
γεννιάτικες ή Πρωτοχρονιάτικες μέρες ή ακόμη και τις μέρες των Φώτων. Τα 
τελευταία είναι αυτά τα διηγήματα, που οι μελετητές ονομάζουν «Χριστου
γεννιάτικα διηγήματα» του Παπαδιαμάντη. Πολλά απ’ αυτά έχουν ως κύριο 
θέμα τους τις ίδιες τις γιορτάρες μέρες στον κόσμο της Σκιάθου, αλλά αναφέ
ρονται πιο πολύ στην ίδια την ιστορία του Χριστουγέννων με αναφορά στα 
ίδια τα ιερά και μια άλλη ομάδα συνδέεται άμεσα με τις άλλες γιορτές της 
Πρωτοχρονιάς και των Φώτων. Όλα, όμως, τα διηγήματα κινούνται μέσα 
στους χώρους της Σκιάθου, με ήρωες τους απλούς ανθρώπους του νησιού του.

Απόψε θα σταθούμε σε τρία αποσπάσματα γνωστών Χριστουγεννιάτικων 
διηγημάτων του κυρ Αλέξανδρου, για να δούμε από κοντά την τέχνη του και 
να θαυμάσουμε τη μοναδικότητά του. Το πρώτο είναι από το « Άνθος του 
γιαλού». Ο Μάνος του Κορωνιού, λεμβούχος ψαράς, ελαφρο’ί'σκιωτος, έβλεπε, 
βραδιές τώρα, ένα παράδοξο μακρυνό φως να τρέμει και να φέγγει στο πέλα
γος, ενώ ήξευρεν ότι δεν ήτο κανείς φάρος. Πήγε τρεις φορές με το φίλο του 
Γιαλή της Φαφάνας για να δούν τι είναι πράγματι το φως και στο τέλος τους 
πήρε μυρωδιά ο Πίμπος ο Κόκογιας. ’Ετσι αναγκάστηκαν να του ομολογή
σουν το μυστικό τους. Και «ο Κόκογιας ήρχισε τότε να διηγήται:

- Ακούστε να σας πω, παιδιά. Εγώ που με βλέπετε έφτασα τη μανού 
αυτής της Βάσως της γειτόνισσας, καθώς και τη μάνα της Γκαβαλογίνας, 
ακόμα κι άλλες γριές. Μου είχαν διηγηθεί πολλά πρωτινά, παλαιικά πρά
γματα, καθώς κι αυτό που θα σας πω τώρα:

«Βλέπετε αυτό το χάλασμα, το καλύβι της Λουλούδως, που λένε πως 
είναι στοιχειωμένο; Εδώ τον παλαιόν καιρό εκατοικούσε μια κόρη, η Λου- 
λούδω, όπου την είχαν ονοματίσει για την εμορφιά της - έλαμπε ο ήλιος, 

έλαμπε κι αυτή - μαζί με τον πατέρα της τον γέρο - Θεριά - ελληνικά τον 
έλεγαν Θησέα - όπου εκυνηγούσε όλους τους Δράκους και τα Στοιχεία με 
την ασημένια σαγίτα και τα φαρμακωμένα βέλη. Ένα βασιλόπουλο από τα 
ξένα την αγάπησε την όμορφη Λουλούδω. Της έδωκε το δακτυλίδι του και 
κίνησε να πάει στο σεφέρι και της έταξε με όρκον ότι, άμα νικήσει τους 
βαρβάρους, την ημέρα που θα γεννηθεί ο Χριστός, θα έλθει να την στεφα
νωθεί.

Επήγε το βασιλόπουλο. Έμειναν η Λουλούδω, ρίχνοντας τα δάκρυά 
της στο κύμα, στον αέρα στέλλοντας τους αναστεναγμούς της και την 
προσευχή στα ουράνια, να βγει νικητής το βασιλόπουλο, να έλθει η μέρα 
που θα γεννηθεί ο Χριστός, να γυρίσει ο πιστικός της να την στεφανωθεί.

Έφτασε μέρα που ο Χριστός γεννάται. Η Παναγιά με αστραπτερό 
πρόσωπο, χωρίς πόνο, χωρίς βοήθεια, γέννησε το Βρέφος μέσα στη σπη
λιά, το εσήκωσε, το εσπαργάνωσε με χαρά και το ’ βάλε στο παχνί για να 
το κοιμίσει. Ένα βοϊδάκι κι ένα γαϊδουράκι εσίμωσαν τα χνώτα τους στο 
παχνί και φυσούσαν μαλακά να ζεστάνουν το Θείο Βρέφος. Ναι, τώρα θα ’ 
λθει το βασιλόπουλο να πάρει την Λουλούδω!

Ήλθαν οι βοσκοί, δύο γέροι με μακριά άσπρα μαλλιά, με τις μαγκού
ρες τους, ένα βοσκόπουλο με τη φλογέρα του, θαμβωμένοι, ξαφνιασμένοι, 
κι έπεσαν και προσκύνησαν το Θείο Βρέφος. Είχαν ιδεί τον άγγελον 
αστραπόμορφον, με χρυσογάλανα λευκά φτερά, είχαν ακούσει τ ’ αγγελού
δια που έψαλλαν: Δόξα εν υψίστοις Θεώ! Έμειναν γονατιστοί μ ’ εκστα
τικά μάτια, κάτω από το παχνί, πολλήν ώρα, και λάτρευαν αχόρταγα το 
θάμα το ουράνιο. Να! τώρα θα ’ λθει το βασιλόπουλο να πάρει την Λουλού
δω!

Έφθασαν κι οι τρεις Μάγοι, καβάλα στις καμήλες τους. Είχαν χρυ
σές μίτρες στο κεφάλι, και φορούσαν μακριές γούνες με πορφύρα κατα- 
κόκκινη. Και τ " αστεράκι, ένα λαμπρό χρυσό αστέρι εχαμήλωσε και εκά- 
θησε στη σκεπή της σπηλιάς κι έλαμπε με γλυκό ουράνιο φως, που παραμέ
ριζε της νυκτός το σκοτάδι. Οι τρεις βασιλικοί γέροι ξεπέζευσαν απ ’ τις 
καμήλες τους, εμβήκαν στο σπήλαιο κι έπεσαν και προσκύνησαν το Παιδί. 
Άνοιξαν τα πλούσια τα δισάκια τους, και πρόσφεραν δώρα: χρυσόν και 
λίβανον και σμύρναν.

- Να! τώρα θα ’ λθει το βασιλόπουλο να πάρει την Λουλούδω!
Πέρασαν τα Χριστούγεννα, τελειώθηκε το μυστήριο, έγινε η σωτρηρία 

και το βασιλόπουλο δεν ήλθε να πάρει την Λουλούδω! Οι βάρβαροι είχαν 
πάρει σκλάβο το βασιλόπουλο. Το φουσάτο του είχε νικήσει στην αρχή, τα 
φλάμπουρα του είχαν κυριεύσει με αλαλαγμό τα κάστρα των βαρβάρων. Το 
βασιλόπουλο είχε χιμήξει με ακράτητην ορμή επάνω στο μούστωμα και 
στη μέθη της νίκης. Οι βάρβαροι με δόλο το είχαν αιχμαλωτίσει!

Τα δάκρυα της κόρης επίκραναν το κύμα τ ’ αλμυρό, οι αναστεναγμοί 
της εδιαλύθηκαν στον αέρα κι η προσευχή της έπεσε πίσω στη γη, χωρίς 
να φθάσει στο θρόνο του Μεγαλοδύναμου. Ένα λουλουδάκι αόρατο, μο- 
σχομυρισμένο, φύτρωσε ανάμεσα στους δύο αυτούς βράχους, όπου το λεν
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Άνθος του Γιαλού, αλλά μάτι δεν το βλέπει. Και το βασιλόπουλο που είχε 
πέσει στα χέρια των βαρβάρων, παρεκάλεσε να γίνει σπίθα, φωτιά του 
πελάγους, για να φθάσει εγκαίρως, ως την ημέρα που γεννάται ο Χριστός, 
να φυλάξει τον όρκο του που είχε δώσει στη Λουλούδω.

Μερικοί λένε πως το Άνθος του Γιαλού έγινεν ανθός, αφρός του κύ
ματος. Κι η σπίθα εκείνη, η φωτιά του πελάγου που είδες, Μάνο, είναι η 
ψυχή του βασιλόπουλου, που έλιωσε, σβήσθηκε στα σίδερα της σκλαβιάς 
και κανείς δεν την βλέπει πλέον, παρά μόνον όσοι ήταν καθαροί τον πα
λαιόν καιρόν και οι ελαφροΤσκιωτοι στα χρόνια μας».

Προσέχει κάποιος το φυσικό μαγευτικό σμίξιμο της παράδοσης με τη 
γέννηση του Χριστού, του παραμυθιού με την ιερή παράδοση, μέσα από τα 
μάτια μιας παιδικής αθωότητας. Θαυμάζει κάποιος τη μαγεία που δημιουργεί 
αυτό το σμίξιμο, μια ποιητική μαγεία που φέρνει τους ανθρώπους κοντά στο 
θείο βρέφος, που σμίγει ανθρώπους καθημερινούς με τη θεότητα και τα ζώα 
και τη φύση, μέσα σ’ ένα κόσμο παραμυθιού, ορθόδοξης πίστης και ελληνικής 
νησιώτικης ζωής, ένα καθαγιασμός των πάντων, μέσα στο πνεύμα της αγά
πης, σ’ ένα κόσμο, χώρο και χρόνο μυθικής αθωότητας. Για «πνοή μαγείας που 
προσεγγίζει στην υπέρτατη ποίηση» μίλησε ο ακαδημαϊκός Νικηφόρος Βρεττά- 
κος (Τετράδια της «Ευθύνης» 15, Αθήνα, σ. 22) στο έργο του κυρ Αλέξαν
δρου. Την σπίθα, τη ψυχή του βασιλόπουλου «κανείς δεν την βλέπει πλέον, 
παρά μόνον όσοι ήταν καθαροί τον παλαιόν καιρόν και οι ελαφροΤσκιωτοι στα 
χρόνια μας».

***

Ποιος από μας δεν έχει χαρεί κάθε γραμμή του εξαιρετικού διηγήματος 
του Παπαδιαμάντη «Στο Χριστό στο Κάστρο»; Ποιος δεν έζησε βήμα προς 
βήμα, στιγμήν προς στιγμήν, φύσημα των ανέμων και κυματισμό των κυμά
των, μαζί με τον γενναίο παπά-Φραγκούλη και τη συνοδεία του, όλων των 
ειδών τα αισθήματα ανησυχίας και αγωνίας αλλά και ιερής πίστης και θάρρους 
μέχρι να φθάσουν όλοι στην εγκαταλειμμένη εκκλησία του Κάστρου, να βρουν 
σώους του δύο αποκλεισθέντες νησιώτες και να λειτουργηθούν όλοι Χριστου
γεννιάτικες μέρες;

« "Οταν έφθασε εις τό Κάστρον καί είσήλθον εις τόν Ναόν τού Χρι
στού, τόσον θάλπος έθώπευσε τήν ψυχή των, ώστε, αν καί ήσαν κατάκο
ποι, καί αν καί ένύσταζόν τινες αυτών, ήσθάνθησαν τόσον τήν χαράν τού 
νά ζώσι καί τού νά έχωσι φθάσει αισίως εις τό τέρμα τής πορείας των, εις 
τόν τού Κυρίου, ώστε τούς έφυγε πάσα νύστα καί πάσα κόπωσις. Οί αίπό- 
λοι, εύρόντες ένασχόλησιν καί πρόφασιν όπως καπνίζωσι καθήμενοι καί 
ένίοτε όπως έξαπλώνωνται καί κλέπτωσιν άπό κανένα ύπνον, τυλιγμένοι 
μέ τές κάπες των παρά τό πύρ, είχον άνάψει έξω δύο πυρσούς, τόν ένα 
έμπροσθεν τού ιερού βήματος, τόν άλλον προς τό βόρειον μέρος. ‘Εντός 
τού ναού ή θερμότης ήτο λίαν ευάρεστος, τή βοήθεια των έσωθεν καί έξω
θεν πυρών. Καί είχον σωρεύσει παμπόλλας δέσμας ξηρών ξύλων καί κλά
δων οί έκεί καταφυγόντες αίπόλοι, μέ τάς όλίγας αίγας καί τά έρίφιά των, 

όσα δεν είχον ψοφήσει άκόμη άπό τόν βαρύν χειμώνα τού έτους έκείνου, οί 
τραχείς αίπόλοι, οίτινες είχον σώσει καί τούς δύο υλοτόμους έκ τού άπο- 
κλεισμού τής χιόνος. Καί είτα ό ίερεύς έβαλεν ευλογητόν, καί έψάλη ή λιτή 
τής μεγαλοπρεπούς έορτής, μεθ’ δ ό κυρ Άλεξανδρής ήρχισε τάς άνα- 
γνώσεις, καί όσοι ήσαν νυσταγμένοι άπεκοιμήθησαν σιγά εις τά στασίδια 
των, βαυκαλιζόμενοι άπό τήν έρρινον καί μονότονον άπαγγελίαν τού κυρ 
Άλεξανδρή. ' Ο άγαθός γέρων ήτο έκ τού άμιμήτου έκείνου τύπου των 
ψαλτών, ών το γένος έξέλιπε δυστυχώς σήμερον. "Εψαλλε κακώς μέν, 
άλλ ’ εύλαβώς καί μετ ’ αισθήματος.

Άλλ ‘ δτε ό ίερεύς έξελθών έψαλλε τό «Δεύτε ίδωμεν πιστοί, πού 
έγεννήθη ό Χριστός», τότε αί μορφαί των Αγίων έφάνησαν ώς νά έφαι- 
δρύνθησαν είς τούς τοίχους. « Άκολουθήσωμεν λοιπόν ένθα οδεύει ό 
άστήρ», καί ό κύρ Άλεξανδρής ένθουσιών έλαβε τήν ύψηλήν καλάμην καί 
έσεισε τόν πολυέλαιον μέ τάς λαμπάδας όλας ανημμένας. « Άγγελοι ύμνού- 
σιν άκαταπαύστως έκεί».

Αντί άλλου σχολίου, ας ακούσουμε τον Βρεττάκο να μιλά για το διήγημα:
«Διάβασα παιδί, μικρός μαθητής άκόμη, τά «Χριστουγεννιάτικα Διηγή

ματα» τού Παπαδιαμάντη καί θυμάμαι πώς γιά καιρό δεν έφυγε άπό μέσα 
μου ή περιπέτεια τής σωστικής έπιχείρησης πού έγινε μέ έπικεφαλής τόν 
παπά - Φραγκούλη τό Σακελλάριο, προκειμένου νά γλυτώσουν τό Γιάννη 
τό Νυμφιώτη καί τόν Άργύρη τής Μυλωνούς, πού τούς άπόκλεισαν τά 
χιόνια στο «Χριστό στό Κάστρο». Ένιωθα ώς να είχα πάρει μέρος κ ’ έγώ 
στήν περιπέτειά τους, άνυπόδητος καί φορώντας ένα φτενό ντρίλινο σακά
κι (έτσι ήμουνα ντυμένος έκείνη τήν έποχή) κι άκολουθώντας στήν ούρά 
αύτής τής κουστωδίας, διακινδυνεύοντας μαζί της άπό τό κρύο κι άπό τήν 
άποθηριωμένη θάλασσα."Ως νά έζησα στό τέλος τήν ούράνια άτμόσφαιρα 
τής θαλπωρής τού φωταγωγημένου άπό τά κεριά ξωκλησιού, ύστερα άπό 
τή σωτηρία. «Κ ’ έσείσθη ό ναός όλος άπό τήν βροντώδη φωνήν τού παπά 
- Φραγκούλη μετά πάθος ψάλλοντος «Δόξα έν ύψίστοις λέγοντες τώ σή
μερον έν σπηλαίω τεχθέντι» καί οί άγγέλοι οί ζωγραφιστοί, οί περικυ- 
κλούντες τόν Παντοκράτορα άνω εις τόν θόλον, έτειναν τό ούς, άναγνωρί- 
σαντες οίκείον αύτοίς τον ύμνον».

Ξαναγυρίζοντας μετά άπό χρόνια στά ίδια αυτά κείμενα, διαπίστωσα 
πώς ή μαγεία τού λόγου τού Παπαδιαμάντη δέν έτυχε άπλώς νά άσκήσει 
μία περιστασιακή άπήχηση στήν Ιδιότυπη νεανική ευαισθησία μου όπως 
συμβαίνει μέ τά παραμύθια στά μικρά παιδικά μας χρόνια. Ήταν τό ίδιο 
πειστική και γιά τόν ώριμο άντρα. Διαπίστωσα μάλιστα πώς πολλά σημεία 
τής περιγραφής του, είχαν άφήσει έντονα ίχνη μέσα μου...».

♦♦♦

Δεν ξέρω πόσες φορές έχω χαρεί κάθε λέξη, διαβάζοντας ή διδάσκοντας, το 
μοναδικό «Της Κοκκώνας το σπίτι».
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«...Ο Γιάννης ο Παλούκας δεν είχε πώς να μεθύση και πώς να εορτά- 
ση τα Χριστούγεννα, εκείνην την χρονιά. Ήτο συνήθως άεργος, και οι 
τεμπέλικες μικροδουλει'ες, τας οποίας εξετέλει κάποτε, πότε κουβαλών νε
ρό με την στάμναν εις τας οικίας, πότε υπηρετών τους κηπουρούς, τους 
αλωνιστάς και τους εργάτας των ελαιοτριβείων, πότε βοηθών τους γριπά- 
ρηδες εις την ανελκυσιν του μακρού ατελείωτου γρίπου επί της μεγάλης 
άμμου εις τον αιγιαλόν, δεν τον είχαν «σηκώσει» κατά το έτος εκείνο. Τί 
να κάμη; Πώς να περάση, τέτοια χρονιάρα μέρα; Τί εσοφίσθη;

Της Κοκκώνας το σπίτι, το οποίον εφοβούντο τα παιδιά της πολί
χνης, και το οποίον δεν αγίαζαν οι παπάδες όταν κατήρχοντο από την άνω 
συνοικίαν με τους σταυρούς, ήτο κατάλληλος σταθμός δια να κρυβή κανείς 
και να περάση ως σκαλικάντζαρος, επειδή το εκαλούσαν οι μέρες, αφού 
μάλιστα χάριν των ημερών αυτών θα το έκαμνε και ο Παλούκας. Απ ’ εκεί 
θα επερνούσαν όλα τα παιδιά της κάτω ενορίας, δηλαδή τα δύο τρίτα των 
παιδιών του χωριού, εις το γύρισμά των από την επάνω ενορίαν, ότε θα 
είχαν ικανά κέρματα εις τα θυλάκιά των. Ο Παλούκας δεν εσκέφθη περισ
σότερον.

Έλαβε παλαιόν σιδηρούν τηγάνιον, εμουντζουρώθη όλος εις το πρό- 
σωπον - μετέθεσε, το επ ’ αυτώ, δύο μήνας πρωιμότερα την Αποκριάν 
-εφόρεσε παλαιά ράκη τα οποία επρομηθεύθη κάπου, και απελθών, άμα 
ενύκτωσε, εξεκάρφωσεν αθορύβως τας παλαιός σανίδας, τας σχηματιζού- 
σας χιαστί πρόχειρον φραγμόν εις το ισόγειον της ερήμου οικίας της Κοκ
κώνας, και εχώθη μέσα. Μίαν ώραν ύστερον κατήλθε δια του λιθοστρώ
του, η πρώτη συνωρίς των αδόντων παιδιών, ο Νάσος και Αγγελής. Είδο- 
μεν πώς ήλθαν βολικά τα πράγματα, και πώς ο Παλούκας κατώρθωσε 
μάλιστα να περάση ως ειρηνευτής μεταξύ των παιδιών που εμάλωναν.

Αφού ο Νάσος και ο Αγγελής ετράπησαν εις φυγήν, αισθανόμενοι φεύ- 
γον το έδαφος υπό τους πόδας των, κατήλθον άλλα παιδία, είτα άλλα. Ο 
Παλούκας ήκουε μάκρόθεν τον κρότον των βημάτων των, τας ευθύμους 
φωνάς των, και εψιθύριζε:

- Μας έρχεται άλλη ζυγιά.
Η τελευταία ζυγιά ήτις κατήλθε, συνίστατο από τον Στάμον και από 

τον Αργύρην, δύο φρονίμους παίδας. Ούτοι δεν εμάλωναν, αλλ ’ εσχεδίαζαν 
μεγαλοφώνως τι να τα κάμουν τα λεπτά εκείνα που θα εμάζωναν εκείνην 
την βραδιάν.

- Να φτιάσωμε κι ένα σκεπαρνάκι, βρε.
- Να κόψουμε μια λεύκα.
- Να πάρουμε φλαμούρι, να κάμουμε καράβι.
- Να βγάλουμε από τον πεύκο τ ’ Αλμπάνη την καρίνα και τα στραβό

ξυλα.

- Εσύ θα είσαι ο μαραγκός, κι εγώ ο πρωτομάστορας.
- Βρε! καλώς τους μαστόρους, ηκούσθη έξαφνα μία φωνή.

Ο Παλούκας είχεν εξορμήσει, τρίτην ή τετάρτην φοράν, από την κρύ
πτην του.

Ο Στάμος και ο Αργύρης αφήκαν πεπνιγμένην κραυγήν και ηθέλησαν 
να φύγουν. Αλλ ’ ο Παλούκας εφήρμοσε την μέθοδόν του, και τους ελή- 
στευσε.

- Είναι άλλη ζυγιά; ηρώτησεν είτα.
Τα παιδιά τον εκοίταζαν με απλανή όμματα, απολιθωμένα από τον 

φόβον. Αλλ ‘ ο Στάμος, όστις ήτο δωδεκαετής και ξυπνητός, ενόησεν εν 
τω μεταξύ ότι δεν ήτο φάντασμα. Ο φόβος του εμετριάσθη, και μετέδωκε 
θάρρος και εις τον Αργύρην.

- Είναι κι άλλη ζυγιά; επανέλαβεν ακαταλήπτως ο παράδοξος άν
θρωπος.

- Τι ζυγιά; ηδυνήθη ν ’ αρθρώση ο Στάμος.
- Είναι άλλα παιδιά να κατεβούν απ' τον απάνω μαχαλά;

- Δεν ξέρω, είπεν ο Στάμος.
- Την φοράν ταύτην, ο Παλούκας είχεν ολιγωρήσει να σβήση τον φα

νόν, διότι εκ της μέχρι τούδε πείρας του επείσθη ότι δεν θα τον αναγνώρι
ζαν τα παιδιά. Αλλ ’ ο Στάμος τον εκοίταξε τόσον καλά, ώστε «εγύριζε μες 
στο νου του» ότι κάποιος ήτον και δεν απείχε πολύ του να τον αναγνώριση.

- Πέστε μου, βρε αν είναι κι άλλη ζυγιά, επέμεινεν ο Παλούκας.
- Δεν ξέρουμε, επανέλαβεν ο Στάμος.
Τέλος ο Παλούκας αφήκε τα παιδιά ελεύθερα.
Παρήλθον δέκα λεπτά της ώρας, και γενναίον πετροβόλημα ήρχισε να 

δέρνη την στέγην, τας ξυλώσεις, και τας δοκούς του αφατνώτου πατώμα
τος της ερήμου οικίας. Πολλοί λίθοι, με υπόκωφον γδούπον, διερχόμενοι 
δια των δοκών, και άλλοι δια της θύρας έπιπτον εις το έδαφος του ισογεί
ου. Στράτευμα παιδιών είχεν εξορμήσει από το προαύλιο του ναού των 
Τριών Ιεραρχών, τριακόσια ή τετρακόσια βήματα απέχοντος, και εξετέλει 
φοβεράν έφοδον κατά του ασύλου του Σκαλικαντζάρου.

Τα πρώτα ληστευθέντα παιδιά, ο Νάσος και ο Αγγελής, αφού έφθασαν 
ασθμαίνοντα εις την μικρόν πλατείαν την έμπροσθεν του ναού, μη έχοντα 
πλέον δια τι πράγμα να μαλλώσωσιν, έκαμαν αγάπην. Μετά φιλικωτάτην 
δε συζήτησιν εκ συμφώνου, απεφάνθησαν ότι το παράδοξο ον το οποίον 
τους επήρε τα λεπτά, αφού δεν τους επήρε ούτε την φωνήν ούτε τον νουν 
των, θα ειπή ότι δεν ήτον ούτε σκαλικάντζαρος. Τι άλλο θα ήτον λοιπόν; 
Θα ήτον άνθρωπος, χωρίς άλλο.

Η δεύτερη ζυγιά των παιδιών έφθασε μετ ’ ου πολύ, είτα η τρίτη και η 
τετάρτη. Όλα το ομοιοπαθή παιδία δεν ήργησαν να συνεννοηθώσιν ομού. 
Τέλος ο Στάμος, όστις ήλθε τελευταίος μετά του Αργύρη, επρότεινε και 
όλοι εψήφισαν να εκτελέσωσι τακτικήν νυκτερινήν έφοδον κατά της οικί
ας.

162 163

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Ο Παλούκας, την στιγμήν εκείνην, εδίσταζε, και είχεν αποφασίσει πλέ
ον V ’ αποσυρθή αφού είχε κάμει αρκετήν λείαν, όση θα ήρκει δια να μεθύ- 
ση την ημέραν των Χριστουγέννων, ως και την ημέραν των Επιλοχίων, και 
την του αγίου Στεφάνου ακόμη. Ενώ δε ήτο έτοιμος να φύγη και πάλιν 
έμενεν, επήλθε η πρώτη πυκνή χάλαζα των λίθων.

- Να μια ζυγιά! εφώναξε φιλέκδικος ο Στάμος.
- Να μια ζυγιά! επανέλαβον εν χορω τα παιδία.
Πέντε δευτερόλεπτα πρότερον αν απεφάσιζεν ο Παλούκας να φύγη, θα 

ήτο εκτός βολής. Δυστυχώς ήτο αργά τώρα...
Απεφάσισε ν’ αρπάζη μίαν σανίδα και μεταχειριζόμενος αυτήν ως 

σπάθην άμα και ως ασπίδα να εκτελέση έξοδον διασχίζων τας τάξεις του 
εχθρού. Αλλά δευτέρα ραγδαιοτέρα χάλαζα λίθων τον έκαμε να οπισθο- 
δρομήση με δύο πληγάς εις την κνήμην και εις τον βραχίονα.

- Να κι άλλη ζυγιά! εφώναξε αδιάλλακτος ο Στάμος.
- Να κι άλλη ζυγιά! ηλάλαξαν τα παιδία.
Ο Παλούκας εκόλλησεν εις την εσωτέραν γωνιάν του ισογείου, στηρί- 

ξας τα νώτα εις τον τοίχον, ζαρωμένος υπό τινα δοκόν του πατώματος, 
σύρριζα εις τον τοίχον βαλμένην. Αλλά κι εκεί, μέγας λίθος, κτυπήσας επί 
του τοίχου, ελόξευσε και τον έπληξε μετά μέτριας βίας εις τον ώμο.

- Βρε! από σπόντα, εμορμύρισε γελών ακουσίως ο Παλούκας.
Ευτυχώς δι ’ αυτόν, οι εχθροί δεν απεφάσισαν να έλθωσιν έως την 

θύραν του ισογείου. Λείψανον φόβου υπήρχεν ακόμη, φαίνεται, εις το βά
θος του παιδικού θράσους...»

Τι να εντοπίσει αξιοθαύμαστο και τι ν’ αφήσει πίσω ο αναγνώστης; Τη 
φυσικότητα της αφήγησης, τη λεπτομέρεια της ουσιαστικής περιγραφής, το 
πετυχημένο στήσιμο των σκηνών, την πλοκή, την αβίαστη πλοκή του μύθου, 
την άνετη ένταξη του διαλόγου μέσα στη συνέχεια του λόγου, τη ζωντάνεια 
των διαδραματιζομένων, τη λεπτή ψυχογράφηση των προσώπων του διηγήμα
τος, το λεπτότατο χιούμορ· τι να πρωλάβει ένας επαρκής αναγνώστης; Ο κυρ 
Αλέξανδρος είναι ένας και ανεπανάληπτος.

***
Είναι αλήθεια πως η νοσταλγία χαρακτηρίζει το έργο του Παπαδιαμάντη 

και ιδιαίτερα τα Χριστουγεννιάτικα διηγήματά του. Τόσον ως πνευματική διά
θεση, όσον και ως νοσταλγία του νησιού του, της Σκιάθου, όπως την είδε ν’ 
αποκαλύπτεται μπροστά στα παιδικά του μάτια, παρθένα, φυσική και αμό- 
λυντη. 'Ετσι την έζησε ως παιδί, έτσι την κράτησε μέχρι τη μέρα που ξεψύ
χησε, έτσι την έπλασε μέσα στα δικά του οράματα και στις δικές του επιθυμί
ες. Μ ’ αυτό τον τρόπο ζούσε διαρκώς το παρελθόν μέσα στο παρόν, χωρίς να 
έχει παύσει σ’ όλη του τη ζωή να προσβλέπει στην ’Ανω Ιερουσαλήμ, ένας 
ιδιότυπος θρησκευόμενος ορθόδοξος Χριστιανός, με μια καρδιά παιδιού και με 
τα μάτια της ψυχής αυθεντικός και γνήσιος ποιητής του λόγου.

Ο κυρ Αλέξανδρος υπήρξε γνήσιος και συνεπής στη ζωή μου, στον εαυτό 
του και στους γύρω του, απέναντι στο Θεό του- με μια αξιοπρέπεια λιτή και 
άφθορη,με μια φυσική ευγένεια, με μια απέραντη καρδιά ενός αθώου παιδιού, 
ένας Άγιος άνθρωπος και αληθινός δημιουργός, μ’ ένα ήθος αξεπέραστο σε 
χρόνους και τόπους. Γράφει χαρακτηριστικά ο Ν.Δ. Καρούζος για «το δύστυχο 
Σκιαθίτη λίγο πριν από το θάνατο»:

«Στο αποχαιρετιστήριο γεύμα του στον Μπαρμπαγιάννη ο κυρ Αλέξανδρος 
κερνάει όποιον περάσει απ ’ το μαγαζί. Του διαλέγει μοναχός του μεζέ, του 
γεμίζει την κούπα και τον βάζει να τσουγκρίσουν και να συχωρεθούν. Ο 
Μαλακάσης τον ρωτάει αν αγόρασε, όπως έπρεπε, παπούτσια και ρούχα 
για να πάει στο νησί του - Αγόρασα, Μιλτιάδη μου: Δεν ψεύδομαι εγώ. 
Αλλά τα πήρα παλιά. Θέλεις ν ’ αμαρτήσω τώρα στα γεροντάματα; Και 
όταν έρθει η ώρα μου, πώς θα επικαλεσθώ τη μεγάλη ευχή: «ει εμεγαλοφρό- 
νησα, ει περιεβλήθην πλούσια ιμάτια...». - Όταν έρχεται η ώρα για το 
λογαριασμό, ο Μπαρμπαγιάννης κάνει τον ανήξερο. Δε θέλει να πάρει χρή
ματα. - Δε πειράζει, κυρ Αλέξανδρε. Κράτησέ τα να οικονομηθείς κι αργό
τερα μου τα στέλνεις. - Όχι! Όχι. - Τον πιάνει απ’ το μπράτσο, το 
Μπάρμπαγιάννη, τον τραβάει λίγο παραμέρα και του βάζει στο χέρι δυο 
χαρτονομίσματα. - Είσαι καλός άνθρωπος και σ' έχω στην ψυχή μου. 
Και αν σούφταιξα καμμιά φορά, άνθρωποι είμαστε. Δώσε μου άφεση. Την 
άλλη μέρα, πρωί, ο κυρ Αλέξανδρος παίρνει παράμερα την κυρά - Μαρία, 
την σπιτονοικοκυρά του. - Αυτά τα ολίγα χρήματα δια το ενοίκων. - Μα 
γιατί, κυρ Αλέξανδρε; Ακόμα δε βγήκε ο μήνας. - Λάβε τα τώρα οπού τα 
έχω. Άλλωστε είναι τα τελευταία. Φεύγω για την πατρίδα. - Αργότερα 
της λέει: - Να μου ανάβεις κανένα κερί, κυρά - Μαρία όταν πεθάνω. - Και 
πού θα το μάθω εγώ, κυρ Αλέξανδρε, όταν πεθάνεις; Εσύ θάσαι στην πα
τρίδα σου, στο νησί. - Θα το μάθεις, κυρά Μαρία. Να είσαι βέβαιη πως θα 
το μάθεις...»

(Ν.Δ. Καρούζου, «Ο δύστυχος Σκιαθίτης λιγάκι πριν από το θάνατο», 
στα Τετράδια «Ευθύνης» 15 «Μνημόσυνο του Αλεξ. Παπαδιαμάντη», Αθήνα 
1981, σσ. 65-66).

«Η μεγάλη τέχνη», γράφει στο τέλος του βιβλίου του·για τη μαγεία του 
Παπαδιαμάντη ο Οδ. Ελύτης, «βρίσκεται οπουδήποτε ο άνθρωπος κατορθώνει 
V ’ αναγνωρίζει τον εαυτό του και να τον εκφράζει με πληρότητα μες το ελάχι
στο.» Τι λες, κυρά Μαρία; Χριστούγεννα χωρίς Παπαδιαμάντη, γίνεται; Να 
είσαι βέβαιη πως θάναι οπωσδήποτε φτωχότερα!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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To 1988 είχα την εξαιρετική ευκαιρία να επισκεφτώ για ένα μήνα (27 
Αυγ. - 26 Σεπτ.) ένα σημαντικό αριθμό ποικίλων πολιτιστικών οργανισμών 
και ιδρυμάτων σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής, να μελετήσω τον τρόπο 
λειτουργίας τους και να ανταλλάξω απόψεις με υπεύθυνα άτομα στον κάθε 
φορέα για θέματα προϋπολογισμού, χρηματοδότησης, προγραμμάτων, στελέ- 
χωσης, δημοσιότητας, προσέγγισης του κοινού προς το οποίο απευθύνονται, 
διεύρυνσης της βάσης των πελατών τους, κινητοποίησης εθελοντών για παρο
χή πάσης φύσεως υπηρεσιών και προσέλκυσης εισφορών και δωρεών από άτο
μα, επιχειρήσεις, ιδρύματα και κυβερνητικά σώματα. Παράλληλα, είχα τη δυ
νατότητα να δω διάφορα αξιοθέατα, να παρακολουθήσω κάποιες καλλιτεχνι
κές εκδηλώσεις και ακόμη να φιλοξενηθώ σε αμερικανικά σπίτια. Γενικά, με 
την επίσκεψη αυτή πλούτισα τις γνώσεις και εμπειρίες μου γύρω από τη διοί
κηση καλλιτεχνικών οργανισμών και σωμάτων που ασκούν πολιτιστική πολι
τική σ’ όλα τα επίπεδα: Από το επίπεδο της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, σ’ 
εκείνο της Πολιτείας, του δήμου, της κομητείας, ίσαμε το επίπεδο της μικρής 
κοινότητας. Οι μεταπτυχιακές σπουδές μου το 1975/76 στην Αμερική στον 
κλάδο της Διοίκησης Καλλιτεχνικών Οργανισμών μού είχαν προσφέρει τον 
απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε να κατανοώ με άνεση τους μηχανισμούς και τα 
πλαίσια λειτουργίας των οργανισμών που τώρα επισκέφτηκα, ενώ από την 
άλλη η πείρα και ο συνεχής προβληματισμός στην άσκηση των καθηκόντων 
μου στη Μορφωτική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας με έκαμαν να αναζη
τώ ομοιότητες και διαφορές μεταξύ της κατάστασης εκεί και των εδώ συνθη
κών, αλλά κυρίως να προσπαθώ συνεχώς να εντοπίσω καινούριες ιδέες και να 
εξεύρω τρόπους πρακτικούς, με τους οποίους αυτά που έβλεπα, άκουα και 
μάθαινα στην Αμερική θα μπορούσαν να συντελέσουν στην πολιτιστική ανά
πτυξη της Κύπρου.

Είναι γνωστό πως οι Αμερικανοί αρέσκονται πολύ στους αριθμούς, στις 
στατιστικές και στην έξαρση του μεγέθους. Για να είμαι, λοιπόν, μέσα στο 
πνεύμα αυτό, θα ήθελα, προτού περιγράψω κάπως αναλυτικά τις εμπειρίες 
μου, να δώσω μερικά μεγέθη σχετικά με την επίσκεψή μου, ώστε να είμαι πιο 
παραστατικός.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου άλλαξα 14 αεροπλάνα, κάλυψα από
σταση 28,000 περίπου χιλιομέτρων και συμπλήρωσα πτήσεις 40 περίπου 
ωρών. Με το αυτοκίνητο κάλυψα για σκοπούς του προγράμματος — χωρίς, 
δηλαδή, να συνυπολογίζονται οι κατά βούληση επισκέψεις σε αξιοθέατα και 
άλλους χώρους εκτός προγράμματος — 1,800 χιλιόμετρα σε 22 ώρες. Επισκέ- 
φτηκα 41 οργανισμούς και είχα προγραμματισμένες συναντήσεις - συζητήσεις 
με 63 άτομα σε 9 πολιτείες και την Ουάσιγκτων. Έμεινα σε 14 ξενοδοχεία.

Υπεύθυνο σώμα για την επίσκεψή μου ήταν το USIA, που αντιπροσωπευό
ταν από τη Jeanette Engelking, μια συμπαθητική ηλικιωμένη κυρία, που συνε
χώς ήθελε να μαθαίνει για την πορεία της επίσκεψής μου κι αν ικανοποιούνταν
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οι προσδοκίες μου. To USIA ανέθεσε το σχεδίασμά και την υλοποίηση του 
προγράμματος μου στο Visitor Program Service of the Meridian House Interna
tional στην Ουάσιγκτων, του οποίου δύο λειτουργοί, η Lee Probasco και ο 
βοηθός της Michael Ciriello επεξεργάστηκαν ένα σχέδιο προγράμματος, το 
οποίο έθεσαν υπόψη μου για συζήτηση. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι προγραμ
ματιστές είχαν λάβει εκ των προτέρων βιογραφικό σημείωμά μου, με τις δρα
στηριότητες και τα ενδιαφέροντά μου, καθώς και τις αρμοδιότητές μου στη 
Μορφωτική Υπηρεσία και προσπάθησαν να οργανώσουν κατά τέτοιο τρόπο το 
πρόγραμμα, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, τις επιθυμίες και τις 
προσδοκίες μου. Είχα δυο συναντήσεις με την τριάδα των υπευθύνων. Στην 
πρώτη συζητήσαμε σε γενικές γραμμές αυτά που ήθελα να δω, μου υπέβαλαν 
μερικές εισηγήσεις με βάση την προεργασία που είχαν κάμει στηριγμένοι στα 
στοιχεία μου, που είχαν εκ των προτέρων, και σιγά - σιγά άρχισε να σχηματί
ζεται στο χάρτη ένα σχέδιο προγράμματος, που στο τέλος της συνάντησής μας 
είχε πάρει σχεδόν την τελική του μορφή. Σ ’ αυτή τη συνάντηση είχα υποβάλει 
την παράκληση να έχω συνοδό στις επισκέψεις μου, επειδή το πρόγραμμα 
ήταν περίπλοκο και πρόβλεπε μετακινήσεις σε διάφορες πολιτείες με αεροπλά
νο και αυτοκίνητο και πολλές συναντήσεις σε απομακρυσμένες μεταξύ τους 
περιοχές. Στη δεύτερη συνάντηση ήταν παρών και ο συνοδός. ' Ηταν ο Lee 
Fairley, συνταξιούχος διπλωμάτης, πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος, με ειδικά 
μουσικά ενδιαφέροντα, που έπαιζε βιολοντσέλλο σε Ορχήστρα και παρακολου
θούσε συστηματικά συνέδρια και σεμινάρια για το όργανό του. Η παρουσία 
του Lee Fairley ήταν μεγάλο κέρδος για μένα, όχι μόνο γιατί αυτός χειριζόταν 
όλες τις τυπικές διαδικασίες, κι επομένως εγώ δεν είχα να ανησυχώ για τίπο-

τε, αλλά και γιατί, λόγω κοινότητας ενδιαφερόντων, κινούμαστε σχεδόν πάντα 
μαζί και με τις εισηγήσεις του για επισκέψεις σε διάφορα αξιοθέατα αύξησε 
σημαντικά τις δυνατότητες που πρόσφερε το σχεδιασθέν πρόγραμμα. Φεύγον
τας από τη δεύτερη συνάντηση είχα μαζί μου όλα τα χρήματα για την παρα
μονή μου στην Αμερική — είχα στο μεταξύ πάρει προκαταβολή για τις πρώ
τες μέρες — όλα τα αεροπορικά εισιτήρια για τις μετακινήσεις μου, καθώς 
και τυπωμένο πρόγραμμα με όλες τις λεπτομέρειες για τις επισκέψεις μου 
(κατά τόπους υπεύθυνοι φορείς για το πρόγραμμα, πρόσωπα με τα οποία θα 
ερχόμαστε σε επαφή, με τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις τους, αριθμοί πτή
σεων, διάρκεια πτήσεων, ξενοδοχεία και πολλά άλλα). Πρέπει εδώ να εξηγή
σω ότι το πρόγραμμα στην Ουάσιγκτων κανονίστηκε σ’ όλες τις λεπτομέρειές 
του από τη Lee Probasco και το βοηθό της, που, με ευγένεια, προθυμία, ενθου
σιασμό και γνώση, ήταν πάντα έτοιμοι να βοηθήσουν. Τα δυο αυτά άτομα 
σχέδιασαν επίσης, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, το γενικό πρόγραμμα. Η 
εφαρμογή και ενδεχόμενα διάφορες προσαρμογές ή και εμπλουτισμός του προ
γράμματος ήταν στα χέρια των κατά τόπους συντονιστών. ’Ετσι, όταν φτά
ναμε σ’ ένα ξενοδοχείο, μας ανέμενε φάκελος, στον οποίο περιλαμβανόταν, 
εκτός από τουριστικά φυλλάδια, χάρτες και προγράμματα πολιτιστικών εκδη
λώσεων, και λεπτομερές πρόγραμμα επισκέψεων και συναντήσεων στην περι- 
°χή·

Το πρόγραμμα λειτούργησε άψογα, χωρίς να παρουσιαστεί κανένα απολύ
τως πρόβλημα ούτε και το πιο μικρό. Αρκεί να αναφέρω ότι, ενώ είχαν προ
γραμματιστεί 42 συνεντεύξεις - συναντήσεις, καμιά δεν καθυστέρησε ή αναβλή
θηκε και μόνο μια ακυρώθηκε. Μόλις φτάναμε σ’ ένα αεροδρόμιο, υπήρχε 
έτοιμο αυτοκίνητο ενοικίασης, το οποίο ήταν στη διάθεσή μας σ’ όλο το χρο-

Με τη Lee Probasco, το Michael Ciriello και το Lee Fairley
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νικό διάστημα ίσαμε την επόμενη πτήση, οπότε το παραδίναμε στο αεροδρό
μιο. Φτάναμε συνήθως βράδι στο ξενοδοχείο, όπου είχαμε δωμάτια κρατημέ
να, παίρναμε το φάκελό μας, τον μελετούσαμε και την άλλη μέρα το πρωί 
αρχίζαμε δουλειά. Οταν είχαμε χρόνο ελεύθερο, κάναμε, σε συνεννόηση με το 
συνοδό μου, το δικό μας πρόγραμμα, το οποίο ήταν επίσης πολύ πλούσιο και, 
φυσικά, ενδιαφέρον. Στο πρόγραμμα αυτό θα κάμω μια επιτροχάδην αναφορά, 
ενώ θα περιγράφω κάπως λεπτομερειακά τους πολιτιστικούς οργανισμούς και 
τα ιδρύματα που επισκέφθηκα και μελέτησα, αφού αυτός ήταν, άλλωστε, και ο 
κύριος σκοπός της φιλοξενίας μου.

Ι.Ουάσιγκτων: Δε χρειάζεται να επιμείνει κανείς στην περιγραφή της πρω
τεύουσας των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι γνωστή σ’ όλο τον κόσμο ως 
έδρα της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Καλύπτει έκταση 68 τετραγωνικών μι
λιών και διατρέχεται από τον ποταμό Πότομακ. Με πληθυσμό 623,000 έρχε
ται 17η στη σειρά των μεγαλύτερων πόλεων της Αμερικής. Όμορφη, καθαρή 
και καλοσχεδιασμένη πόλη με άφθονο πράσινο έχει πλήθος μνημείων, μουσεί
ων και άλλων αξιοθέατων, που την καθιστά τρομερά ελκυστική σε τουρίστες 
απ όλο τον κόσμο. Συμπληρώνοντας προηγούμενη επίσκεψή μου εδώ κατά τη 
διάρκεια της μετεκπαίδευσής μου, επισκέφτηκα αυτή τη φορά, έξω όμως από 
το οργανωμένο μου πρόγραμμα, το Μουσείο Αεροναυτικής και Διαστήματος, 
την Εθνική Πινακοθήκη και το Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας, ενώ, σύμφωνα 
με το επίσημο πρόγραμμα, είχα συναντήσεις στους πιο κάτω οργανισμούς.

NON TRANSFERABLE 
(PLEASE DO NOT DETACH)

W5 P/W/WTW 
NAME OF VISITOR '

REQUESTED BY: ' DATE

CAROL McCAIN

EAST GATE

NO. /

a. National Assembly of Local Art Agencies: Είναι σε εθνικό επίπεδο η 
Οργάνωση τοπικών, κοινοτικών, πολιτειακών και άλλων φορέων με καλλιτε
χνικές δραστηριότητες, που έχει ως αποστολή να προσφέρει συντονισμό και 
ενίσχυση στον τομέα της διοίκησης και ανάπτυξης των εν λόγω φορέων. Υπο
στηρίζει προτάσεις, που υποβάλλονται σε νομοθετικά σώματα, επιχειρήσεις 
και ιδρύματα και αποσκοπούν στην εξασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας 
για την επιβίωση και ανάπτυξη των τεχνών, διεξάγει έρευνες και στατιστικές, 
παρέχει πληροφορίες στα μέλη της και ασκεί την επιρροή της για την ψήφιση 
νομοθεσίας και προγραμματισμού στο ομοσπονδιακό επίπεδο, που βοηθούν τις 
Τέχνες. Η προσπάθεια άρχισε το 1960 και πέρασε από διάφορα στάδια. Εδώ 
πρέπει να λεχθεί ότι ο θεσμός των Κοινοτικών Συμβουλίων Τεχνών (Com
munity Arts Councils) ξεκίνησε στην Αμερική το 1947-1948 συγκεκριμένα 

στο Κουίνσυ (Ιλλινόι), το Γουίντσον - Σαλέμ (Β. Καρολίνα) και το Κάνον 
Σίτυ (Κολοράντο). Σήμερα λειτουργούν 3,000 περίπου τέτοιοι οργανισμοί, 
που καταπιάνονται με μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες. 
Άλλοι παρουσιάζουν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, άλλοι παρέχουν κάποιου εί
δους υπηρεσίες σε τοπικούς καλλιτεχνικούς φορείς (π.χ. θέατρα, ορχήστρες 
κ.ά.), άλλοι συγκεντρώνουν χρήματα που διανέμουν στους καλλιτεχνικούς φο
ρείς της περιοχής τους και άλλοι, τέλος, προγραμματίζουν και συντονίζουν την 
πολιτιστική δραστηριότητα στην κοινότητα.

β. United States Information Agency (USIA): Ιδρύθηκε το 1953 και το 
1978 αναδιαρθρώθηκε και του ανατέθηκαν αρμοδιότητες, που συνεχίζονται ως 
σήμερα. Στο εξωτερικό είναι γνωστό ως USIS (United States Information Se
rvice). Ο διευθυντής του υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο των Η.Π.Α. και 
λαμβάνει οδηγίες για την πολιτική του από τον Υπουργό Εξωτερικών. Το 
Γραφείο διατηρεί 206 πόστα σε 127 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος. 
Τόσο ο διευθυντής, όσο και ο υποδιευθυντής και οι τέσσερις βοηθοί διευθυντές 
- που προνστανται αντίστοιχα της Φωνής της Αμερικής, των Εκπαιδευτικών 
και Πολιτιστικών Υποθέσεων, των Προγραμμάτων, και της Διοίκησης — διο
ρίζονται από τον Πρόεδρο και ο διορισμός τους υπόκειται σε έγκριση του 
Κογκρέσσου.

Σκοπός του U.S.I.A είναι:
— Να ενισχύει την κατανόηση και υποστήριξη εκ μέρους των ξένων χωρών 

για την πολιτική και τις ενέργειες των Η.Π.Α.
— Να συμβουλεύει τον Πρόεδρο, τον Υπουργό Εξωτερικών, μέλη του Εθνι

κού Συμβουλίου Ασφάλειας και άλλους επισήμους για τις αντιδράσεις της 
κοινής γνώμης στις ξένες χώρες έναντι της πολιτικής που ασκείται ή με- 
λετάται να υιοθετηθεί από τις Η.Π.Α.

— Να προάγει και εφαρμόζει εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα 
ανταλλαγών.
Ο προϋπολογισμός του το 1987 ήταν 809 εκατ. δολλάρια και το προσω

πικό του ανερχόταν στα 9,370 άτομα, από τα οποία 5,462 Αμερικανοί και 
3,908 ξένοι, που εργάζονταν στις αντίστοιχες ξένες χώρες. Από τους Αμερι
κανούς 1,040 ήταν τοποθετημένοι στο εξωτερικό και 4,442 εργάζονταν στο 
κέντρο.

To Arts America είναι το πρόγραμμα, με το οποίο το USIA, σε συνεργα
σία με το National Endowment for the Arts (για το οποίο θα μιλήσω πιο κά
τω), εφαρμόζει την πολιτική των Η.Π.Α. στις ξένες χώρες στον καλλιτεχνικό 
τομέα. Κάθε χρόνο, ανταποκρινόμενο σε αιτήματα από διάφορα πόστα, το 
Γραφείο αποστέλλει αριθμό απόμων, συγκροτημάτων και εκθέσεων στο εξω
τερικό, που επιλέγονται από’επιτροπές ειδικών του National Endowment.

Στο Arts America είχα την ευκαιρία να συναντήσω την αρμόδια για τις 
Εκθέσεις (για παράδειγμα το τμήμα της φρόντισε για την εκπροσώπηση της 
Αμερικής στην Μπιεννάλε Βενετίας) και την υπεύθυνη για προγράμματα σχε
τικά με την Κύπρο. Με την τελευταία συζήτησα λεπτομέρειες της πρότασης 
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της Κύπρου για κάθοδο Αμερικανίδας χορογράφου προς διενέργεια σεμιναρίων 
χορού, που υλοποιήθηκε πέρυσι το Δεκέμβρη με την εδώ παραμονή της Lois 
Bewley για ένα μήνα.

γ. The Smithsonian Institution: Τούτο περιλαμβάνει μια σειρά καταπλη
κτικών μουσείων, που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων, με πλουσιό
τατες συλλογές, που ανέρχονται στα 100 εκατ. αντικείμενα. Αναφέρω μερικά 
μουσεία, που λειτουργούν υπό την ουμπρέλα του. Γκαλερύ Άρθρουρ Μ. Σά- 
κλερ και Εθνικό Μουσείο Αφρικανικής Τέχνης, Μουσείο Τεχνών και Βιομηχα
νίας, Γκαλερύ Freer, Μουσείο Χίρσχορν και Κήπος Γλυπτικής, Εθνικό Μου
σείο Αεροναυτικής και Διαστήματος, Εθνική Πινακοθήκη, Εθνικό Μουσείο 
Αμερικανικής Ιστορίας και Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Όλα αυτά 
βρίσκονται στο Mall (Ομοσπονδιακό πάρκο από το Καπιτώλιο ως το Μνημείο 
του Ουάσιγκτων), ενώ σε άλλες περιοχές της πόλης βρίσκονται το Μουσείο 
Ανακόστια, το Εθνικό Μουσείο Αμερικανικής Τέχνης και Εθνική Πινακοθήκη 
Προσωπογραφιών, το Εθνικό Ζωολογικό Πάρκο και η Γκαλερύ Ρένουικ.

Στο χώρο του Σμιθσόνιαν είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον υπεύθυνο 
των Performing Arts και την υπεύθυνη της υπηρεσίας περιοδευουσών εκθέσε
ων.

Ο τεράστιος οργανισμός του Σμιθσόνιαν δε διαθέτει μόνο τα προαναφερ- 
θέντα Μουσεία, που το καθένα τους έχει σημαντικότατες δραστηριότητες, αλ
λά συντηρεί και ευρύτατο και πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα καλλιτεχνικών εκ
δηλώσεων, μουσικών και άλλων. Η Υπηρεσία Εκθέσεων, γνωστή ως SITES 
(Smithsonian Institution Traveling Exhibition Service) ασχολείται από τη μια 
με την αποστολή εκθέσεων από εκθέματα του Σμιθσόνιαν στο εσωτερικό και 
στο εξωτερικό και από την άλλη συνεργάζεται με επιστήμονες σε άλλα μου
σεία, οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα για τη δημιουργία περιοδευου- 
σών εκθέσεων. Η υπηρεσία ενδιαφέρεται ώστε οι εκθέσεις να είναι οργανωμέ
νες γύρω από ένα κεντρικό θέμα, να έχουν κάποιο διδακτικό σκοπό (όχι μόνο 
αισθητική αξία), να είναι υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, να αντανακλούν σο
βαρή έρευνα και να γίνονται αφορμή για την παραγωγή πλούσιου συνοδευτικού 
υλικού και ειδικών εκδόσεων.

δ. Washington Project for the Arts: Πρόκειται για ένα οργανισμό καλλι
τεχνών από διάφορους τομείς τέχνης που ιδρύθηκε το 1975, για να προσφέρει 
επαγγελματική υποστήριξη σε υποσχόμενους καλλιτέχνες και να γεφυρώσει το 
χάσμα ανάμεσα στη δημιουργία τους και στον κόσμο. Είναι, με άλλα λόγια, 
ένας χώρος που διευκολύνει τους καλλιτέχνες να προβάλλουν τα έργα τους σε 
κριτικούς, πελάτες των τεχνών και το κοινό γενικά, κάτι που διαφορετικά 
ίσως να μην είχαν τη δυνατότητα να κάμουν. Αυτό συντελεί στο να έχει το 
κοινό την εμπειρία ενός μεγάλου φάσματος πρωτότυπων προγραμμάτων, που 
κεντρίζουν τη σκέψη, γιατί έχουν τα στοιχεία του δυναμισμού, του πειραματι
σμού και του καινούριου. Ανάμεσα στα προγράμματα περιλαμβάνονται εκθέ
σεις τέχνης, παραστάσεις που συνδυάζονται με συζητήσεις, παρουσιάσεις νέων 
μουσικών συνθέσεων. Διαθέτει ακόμη συλλογή βιβλίων τέχνης, καρτών και 
περιοδικών, καθώς και βιντεοκασεττών, που δανείζονται, φιλοξενεί καλλιτέ
χνες, ώστε να επωφεληθούν των ευκαιριών που προσφέρει η Ουάσιγκτων και, 

τέλος, οργανώνει επισκέψεις σε εκθέσεις και πραγματοποιεί εργαστήρια τέ
χνης για το κοινό, διαλέξεις και συμπόσια.

ε. John F. Kennedy Center for the Performing Arts: Είναι ουσιαστικά το 
Εθνικό Πολιτιστικό Κέντρο των Η.Π.Α. Άρχισε να κτίζεται το 1964 και να 
λειτουργεί το 1971. Από τότε εργάζεται καθημερινά, 365 μέρες το χρόνο, και 
από τις τέσσερις κύριες σκηνές του παρουσιάστηκαν διάσημοι καλλιτέχνες και 
συγκροτήματα από την Αμερική και το εξωτερικό. Είναι χαρακτηριστικό της 
αμερικανικής φιλοσοφίας σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των Τεχνών το 
ότι το Κέντρο στηρίζεται για τη χρηματοδότησή του αποκλειστικά σε ιδιώτες 
(άτομα, εταιρείες, ιδρύματα) και δεν παίρνει καθόλου χρήματα από την Κυ
βέρνηση, παρόλο που είναι το Κογκρέσσο που έδωσε την εντολή για εξυπηρέ
τηση της πρωτεύουσας και του Έθνους.

Είχα εδώ την ευκαιρία να ξεναγηθώ στους κυριότερους χώρους του, όπως 
το φουαγιέ με τον εκπληκτικό πολυέλαιο, δώρο της Σουηδίας, το θέατρο Αί- 
ζενχάουερ για 1,000 θεατές, την Όπερα για 2,200, όπου ο πολυέλαιος, δώρο 
της Αυστρίας, το Ινστιτούτο Αμερικανικού Κινηματογράφου, η αίθουσα συ
ναυλιών με 2,750 θέσεις, το Χωλ των Πολιτειών, όπου οι σημαίες όλων των 
πολιτειών της Αμερικής, το Θέατρο Terrace για 500, που έγινε το 1979 με 
δαπάνη της ιαπωνικής κυβέρνησης για τα 200 χρόνια από την Αμερικανική 
Επανάσταση. Πέρα από τους χώρους αυτούς έχει και βιβλιοθήκη για τις Ερ
μηνευτικές Τέχνες, που λειτουργεί σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Κογ- 
κρέσσου, της οποίας το τεράστιο υλικό είναι στη διάθεση των μελετητών μέ
σω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου είχα την τύχη να συνομιλήσω με τον 
ικανότατο και προθυμότατο υπεύθυνο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του 
Κέντρου και πραγματικά εντυπωσιάστηκα από τον πλούτο και την ποικιλία 
των δραστηριοτήτων του, οι πλείστες των οποίων απευθύνονται στους νέους 
στην προσπάθεια να δημιουργηθούν ενημερωμένοι για τις Τέχνες και καλλιερ
γημένοι πολίτες, που να καταλαβαίνουν και να εκτιμούν τις Τέχνες.

Στη συνέχεια δίνω μια πολύ αδρομερή περιγραφή μερικών από τις εκπαι
δευτικές δραστηριότητες του Κέντρου.

Κάθε χρόνο απονέμει Βραβείο σε καλλιτέχνη για την προσφορά του στην 
Τέχνη και τους νέους. Αναθέτει, επίσης κάθε χρόνο, τη δημιουργία νέων έργων 
στην όπερα, το χορό, τη μουσική και τις εικαστικές τέχνες, τα οποία να απευ
θύνονται στους νέους.

Ειδικά για εκπαιδευτικούς πραγματοποιεί εργαστήρια, διαλέξεις, σεμινά
ρια, παραστάσεις και συνέδρια, τα οποία παρακολουθούν ετήσια πάνω από 
2,500 εκπαιδευτικοί και τα οποία βοηθούν τους εκπαιδευτικούς ιδρυμάτων 
προσχολικής ηλικίας μέχρι και λυκειακής να επεκτείνουν τις γνώσεις τους για 
την τέχνη, να βελτιώσουν την ικανότητά τους για διδασκαλία της Τέχνης στα 
σχολεία και να χρησιμοποιούν τις τέχνες για την αντιμετώπιση παιδιών με 
ειδικά προβλήματα και ανάγκες.
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Οι μαθητές μέσης εκπαίδευσης μπορούν να παρακολουθούν ειδικές παρα
στάσεις ή γενικές δοκιμές με συμβολικό τίμημα εισόδου, να συμμετέχουν σε 
συζήτηση με τους καλλιτέχνες μετά τις παραστάσεις και να εφοδιάζονται με 
κατατοπιστικό υλικό πριν από τις παραστάσεις.

Για το γενικό κοινό οργανώνονται συζητήσεις με καλλιτέχνες πριν ή μετά 
την παράσταση, καθώς και σεμινάρια στο χορό και τη μουσική για προχωρημέ
νους σπουδαστές και ενήλικες επαγγελματίες, τα οποία διεξάγονται από καλ
λιτέχνες που εμφανίζονται στο Κέντρο.

Σωρεία άλλων θεσμών και δραστηριοτήτων του Κέντρου έχουν εκπαιδευ
τικό περιεχόμενο.

Με βραβεία τιμώνται δάσκαλοι τέχνης, διευθυντές και επιθεωρητές σχο
λείων και εκλελεγμένοι αντιπρόσωποι της Βουλής, της Γερουσίας, νομοθετι
κών σωμάτων Πολιτειών και σωμάτων τοπικής διοίκησης, που έχουν συμβά- 
λει στην προώθηση της Τέχνης στα σχολεία.

Ο Αιάλογος για την Τέχνη είναι ένα πρόγραμμα, βάσει του οποίου καλλιτέ
χνες, άτομα που ασχολούνται με τη διοίκηση καλλιτεχνικών οργανισμών και 
εκπαιδευτικοί λειτουργοί συνέρχονται και συζητούν καινούριες ιδέες, δημιουρ
γούν γνωριμίες, ανταλλάσσουν υλικό και παραστάσεις.

Σε πολιτειακούς και περιφερειακούς οργανισμούς, που προάγουν την εκ
παίδευση στις Τέχνες, προσφέρεται από το Κέντρο τεχνική ή οικονομική βοή
θεια.

Ένα άλλο πρόγραμμα, το Imagination Celebration National Festival, εί
ναι ένα δίκτυο φεστιβάλ σε εθνικό επίπεδο, με παραστάσεις και παρουσιάσεις 
από επαγγελματίες καλλιτέχνες και καλλιτεχνικούς οργανισμούς νέων. Το 
Κέντρο προσφέρει οικονομική βοήθεια σε κάθε περιοχή, όπου γίνεται το φε
στιβάλ, επαγγελματίες καλλιτέχνες για παραστάσεις κι ακόμη τεχνική βοή
θεια στην οργάνωση των παραστάσεων.

Το Φεστιβάλ Θεάτρου Αμερικανικών Κολλεγίων περιλαμβάνει μέχρι έξι 
θεατρικές παραστάσεις στο Κέντρο, που επιλέγονται από 12 περιφερειακά 
φεστιβάλ Κολλεγίων. Παράλληλα οργανώνονται διαγωνισμοί στην ερμηνεία, 
σκηνογραφία, συγγραφή και κριτική και απονέμονται σχετικά βραβεία.

Εντυπωσιακό είναι και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εθνικής Συμφω
νικής Ορχήστρας, που διευθύνει ο Ροστροπόβιτς, και έχει έδρα το Κέντρο. Για 
μαθητές δημοτικού δίνονται 16 κονσέρτα, για ομάδες σχολείων μέσης δύο, ένα 
το βράδι κι ένα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Τέλος, τέσσερα κονσέρτα 
αποσκοπούν να εισαγάγουν στην κλασσική μουσική τους μαθητές και τις οικο- 
γένειές τους. Πέρα από τα κονσέρτα, προσφέρονται υποτροφίες σε μαθητές, 
που ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στη μουσική, ώστε να εργαστούν με 
μέλη της Ορχήστρας, οργανώνονται διαγωνισμοί σολίστ, των οποίων οι νικη
τές εμφανίζονται με την Ορχήστρα, παρέχεται η δυνατότητα σε ομάδες μαθη
τών να παρακολουθούν δοκιμές της Ορχήστρας και ύστερα συναυλία με τα ίδια 
έργα, επίλεκτα μέλη Ορχηστρών Νέων μοιράζονται μια φορά το χρόνο το 
αναλόγιο με μέλη της Ορχήστρας για μια ειδική δοκιμή και άλλα πολλά.

Πολλές άλλες ευκαιρίες προσφέρονται στα παιδιά και νέους, όπως θεα
τρικές παραστάσεις από νέους ή και για νέους, φεστιβάλ διαφόρων ερμηνευτι
κών τεχνών (θέατρο, μουσική, χορός), μαθήματα θεάτρου, εργαστήρια για ερ
μηνεία και για συγγραφή θεατρικών έργων.

στ. National Endowment for the Arts: Είναι ανεξάρτητο ομοσπονδιακό 
σώμα, που δημιουργήθηκε το 1965 με πράξη του Κογκρέσσου, για να ενθαρρύ
νει και υποστηρίζει τις τέχνες και τους καλλιτέχνες της Αμερικής. Η αποστο
λή του είναι να προωθήσει την εξαιρετική ποιότητα και την πολυφωνία στις 
τέχνες, να βοηθήσει στην οικονομική σταθερότητα των καλλιτεχνικών οργανι
σμών και να καταστήσει τις τέχνες προσιτές σε ευρύτερα, πιο ενημερωμένα 
στρώματα του λαού.

Για την πραγματοποίηση της επιδίωξης αυτής λαμβάνει κονδύλια από το 
Κογκρέσσο, τα οποία διαθέτει υπο μορφή επιχορηγήσεων σε μη κερδοσκοπι
κούς, απαλλαγμένους φόρου εισοδήματος καλλιτεχνικούς φορείς και σε καλλι
τέχνες αξιόλογους. Η μεγάλη πλειοψηφία των επιχορηγήσεων παραχωρείται 
υπό τον όρο ο αποδέκτης να καταβάλει ίσο έως τριπλάσιο ποσό (matching 
grant). Έτσι, το National Endowment λειτουργεί ως καταλύτης για την αύξη
ση της υποστήριξης προς τις Τέχνες με την ενθάρρυνση δωρεών από άτομα, 
δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, πολιτείες και κοινότητες.

Επικεφαλής είναι ο Πρόεδρος και 26μελές Εθνικό Συμβούλιο Τεχνών, 
που απαρτίζεται από αναγνωρισμένους καλλιτέχνες ή εμπειρογνώμονες στην 
τέχνη. Και οι 27 διορίζονται από τον Πρόεδρο των Η.Π.Α. Το Συμβούλιο 
βοηθείται από επιτροπές ειδικών, που μελετούν, αξιολογούν τις αιτήσεις για 
επιχορήγηση, εντοπίζουν προβλήματα, διαμορφώνουν πολιτική και υποβάλ
λουν εισηγήσεις στο Συμβούλιο.

Οι τομείς που καλύπτονται από το πρόγραμμα του Endowment ανέρχον
ται σε 16 και περιλαμβάνουν : Το Χορό, τη Λαϊκή Τέχνη, τη Λογοτεχνία, τα 
Μέσα Επικοινωνίας, τα Μουσεία, τη Μουσική, την Όπερα, το Θέατρο, τις 
Εικαστικές Τέχνες, τις Τέχνες στην Εκπαίδευση, Τοπικά προγράμματα, Προ
γράμματα πολιτειών, Συνδυασμένες Τέχνες, τις Σχεδιαστικές Τέχνες (Αρχι
τεκτονική, πολεοδομία, βιομηχανικό σχέδιο, μόδα κλπ.), Τέχνες που αντανα
κλούν την κουλτούρα μειονοτήτων, φυλών, αγροτικών κοινοτήτων, και Εξα
σφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας και μακροπρόθεσμης σταθερότητας 
των καλλιτεχνικών οργανισμών.

Το 1987 δόθηκαν στους πιο πάνω τομείς 4,699 επιχορηγήσεις που ανέρ
χονταν συνολικά στο ποσό των 151.4 εκατ. δολλαρίων.

2. Ρίτσμοντ (Βιρτζίνια): Με αυτοκίνητο ταξιδέψαμε από την Ουάσιγκτων 
νότια και σε απόσταση 100 περίπου μιλιών φτάσαμε στο Ρίτσμοντ (219,000 
κάτοικοι), πρωτεύουσα της πολιτείας Βιρτζίνια, που είναι γνωστή ως Μητέρα 
των Προέδρων, αφού έδωσε στην Αμερική οκτώ από τους Προέδρους της. Στη 
Βιρτζίνια επισκέφθηκα εκτός προγράμματος το Μουσείο Confederacy (Ρί
τσμοντ), το Hopewell και το Petersburg Battlefield που έχουν σχέση με τον 
εμφύλιο πόλεμο και είδα την ταινία «Τελευταίος πειρασμός», που ξεσήκωσε 
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σάλο και στην Αμερική. Αρκεί να αναφέρω ότι έξω από τον κινηματογράφο 
διαδηλωτές διαμαρτύρονταν για την προβολή της ταινίας.

Σε ό,τι αφορά το οργανωμένο μου πρόγραμμα είχα συναντήσεις με την 
επικεφαλής του Συμβουλίου Τεχνών του Ρίτσμοντ, την υπεύθυνη δημοσίων σχέ
σεων της Συμφωνικής Ορχήστρας και της Ορχήστρας Νέων του Ρίτσμοντ και 
τους υπεύθυνους του Μουσείου για παιδιά και του Μουσείου Καλών Τεχνών 
της Βιρτζίνια.

a. Children’ s Museum: Ο θεσμός του Μουσείου για παιδιά άρχισε να 
διαδίδεται στην Αμερική και τέτοια μουσεία υπάρχουν, εκτός από το Ρί
τσμοντ, στο Ντένβερ, στη Βοστώνη και αλλού. Πρόκειται για ένα χώρο ευχά
ριστο, όπου παιδιά ηλικίας 2-12 χρόνων μπορούν να αγγίσουν, εξερευνήσουν 
και μάθουν διάφορα πράγματα. Σ ’ αυτό εφαρμόζονται οι αρχές της συμμετο
χής και της ανάληψης ρόλων ως μέσων μάθησης. Στο μουσείο του Ρίτσμοντ 
υπάρχει σπήλαιο με σταλαγμίτες και σταλακτίτες, όπου τα παιδιά εισέρχον
ται φορώντας κράνος και κρατώντας φανάρι, μικρή τράπεζα, στούντιο τηλεό
ρασης, υπεραγορά, σκηνή θεάτρου και αίθουσα, όπου τα παιδιά ζωγραφίζουν.

β. Μουσείο Καλών Τεχνών: Το Μουσείο αυτό, όπως όλα σχεδόν στην 
Αμερική, είναι ζωντανός οργανισμός, με πολλά εκθέματα, ωραία διαρρυθμισμέ

να, χώρους στήριξης του έργου του μουσείου (βιβλιοθήκη, εργαστήρια κ.ά.), 
καφετερία, κατάστημα με σουβενίρ και σειρά ολόκληρη εκπαιδευτικών προ
γραμμάτων. Ένα από τα μεγαλύτερα στο Νότο, το Μουσείο κατέχει αντι
κείμενα από την ελληνική αρχαιότητα, τη ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδο, την 
ευρωπαϊκή τέχνη, την τέχνη των Ινδιών, του Νεπάλ και του Θιβέτ, από την 
προκολομβιανή και αμερικανική και από την τέχνη του 20ού αιώνα.

Πέρα από την προβολή των εκθεμάτων του, το Μουσείο έχει ένα πολύ 
φιλόδοξο πρόγραμμα μουσικών, χορευτικών, γενικά καλλιτεχνικών και εκπαι
δευτικών δραστηριοτήτων, που προσελκύουν κόσμο όχι μόνο από την περιοχή 
του Ρίτσμοντ, αλλά και από ολόκληρη την πολιτεία. Φιλοξενεί περιοδεύουσες 
εκθέσεις, που συνδυάζονται με σεμινάρια, διαλέξεις και εκδόσεις. Οργανώνει 
το ίδιο εκθέσεις — που περιοδεύουν με διαφάνειες, ταινίες, βιντεοκασέττες και 
άλλο συνοδευτικό υλικό — τις γνωστές με το όνομα Teams από τα αρχικά των 
λέξεων Traveling Exhibition and Media Services. Συνεργάζεται επίσης με 31 
άλλα μουσεία ή καλλιτεχνικούς φορείς για την επί δανείω παραχώρηση αντι
κειμένων και την προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τεχνικής βοή
θειας. Διαθέτει τρία αυτοκίνητα, κατάλληλα διαρρυθμισμένα για να μεταφέ
ρουν εκθέσεις, που οργώνουν την πολιτεία για 9 μήνες το χρόνο, προβάλλοντας 
με τρόπο ελκυστικό σε μαθητές θέματα από τα περιεχόμενα του Μουσείου. Ο 
διευθυντής του Paul Perrot, ευγενέστατος και θερμότατος, ήξερε αρκετούς 
.Κυπρίους αρχαιολόγους.

γ. Wolf Trap Foundation for the Arts: To εξαιρετικά ενδιαφέρον και για 
την πρωτοτυπία του, αλλά και για το εύρος των δραστηριοτήτων του 
Ίδρυμα βρίσκεται κοντά σε μιαν άλλη πόλη της Βιρτζίνια, τη Βιέννη (όχι το 
Ρίτσμοντ). Πρόκειται για ένα εθνικό πάρκο, αφιερωμένο στις Ερμηνευτικές 
Τέχνες, που αποτελεί συνεταιριστική προσπάθεια του Ιδρύματος Wolf Trap 
και της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων του Υπουργείου Εσωτερικών των 
Η.Π.Α. Η Catherine Filene Shouse δώρησε μια μεγάλη έκταση γης στην Κυ
βέρνηση των Η.Π.Α., καθώς και τους πόρους για την ανέγερση στο χώρο ενός 
υπαίθριου θεάτρου 6,800 θέσεων. Η δωρεά έγινε δεκτή το 1966 με πράξη του 
Κογκρέσσου, και το Κέντρο, που έφερε το όνομα της δωρήτριας, άνοιξε τις 
πύλες του το 1971. Το 1981 η ίδια δώρησε κι άλλη γη και τους πόρους για 
ένα κλειστό θέατρο, τους Αχυρώνες, ώστε το Wolf Trap να γίνει ένα Πολιτι
στικό Κέντρο για ολόκληρο το χρόνο. Το 1982 το Filene Center καταστράφηκε 
ολοσχερώς από πυρκαγιά και ξανακτίστηκε το 1984, με συνδρομή της Ομο
σπονδιακής Κυβέρνησης κατά 50% και από εισφορές ατόμων από όλες τις 
Πολιτείες της Αμερικής και από επτά ξένες χώρες. Η χωρητικότητα του είναι 
3,766 σε στεγασμένο χώρο και 3,100 έξω στο γρασίδι, λειτουργεί δε από 
Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβρη. Τους άλλους μήνες, Οκτώβρη - Μάιο, παραστάσεις 
δίνονται στους Αχυρώνες.

Το Ίδρυμα έχει δικό του συγκρότημα Όπερας, που έχει ως βασικό στό
χο να ανακαλύπτει και προωθεί τα καλύτερα ταλέντα των Η.Π.Α. στην όπε
ρα. Κάθε χρόνο διεξάγονται ακροάσεις εκατοντάδων τραγουδιστών και επιλέ
γονται 15-20, στους οποίους ανατίθενται ρόλοι σε παραγωγές όπερας από το 
Συγκρότημα, οι οποίες παρουσιάζονται το καλοκαίρι. Μένουν και εκπαιδεύον
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ται εδώ από πεπειραμένο προσωπικό, αξιόλογους επαγγελματίες και γνω
στούς καλλιτέχνες που επισκέπτονται για συνεργασία το Κέντρο.

Άλλα εκπαιδευτικά προγράμματά του περιλαμβάνουν: Σύστημα μαθη
τείας για σπουδαστές τεχνών, σεμινάρια και τάξεις λαϊκής μουσικής, όπερας, 
συμφωνικής μουσικής και χορού, σειρά εκδηλώσεων για παιδιά, δραστηριότη
τες που συνδέονται με το σχολικό πρόγραμμα και, τέλος, ειδικά μαθήματα, με 
τα οποία εκπαιδεύονται δάσκαλοι αλλά και γονείς πώς να χρησιμοποιούν τις 
Ερμηνευτικές Τέχνες, για να διδάσκουν στα μικρά παιδιά βασικές έννοιες 
(χρώματα, σχήματα, αριθμούς).

Μέσα στο μαγευτικό περιβάλλον του πάρκου και στο θαυμάσιο Filene 
Center παρακολούθησα παράσταση του έργου «Καμπαρέ» (με τον Joel Grey), 
του γνωστού μούζικαλ, που παίχτηκε στο Μπρόντγουαιη και γυρίστηκε το 
1972 ταινία με τη Λίζα Μινέλλι, τον ίδιο τον Γκρέι και τον Μάικωλ Γιορκ. 
Εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι πολλοί θεατές κάθονταν έξω στο γρασίδι 
με τις οικογένειες και τους φίλους τους, έχοντας κουβαλήσει και τα καλάθια 
με τα τρόφιμά τους για πικνίκ.

3. Σεάττλ (Ουάσιγκτων). Έπειτα από ταξίδι συνολικά έξι ωρών, και αφού 
άλλαξα αεροπλάνο στο Πίττσμπουργκ, έφτασα από το Ρίτσμοντ στην πόλη 
Σεάττλ της πολιτείας Ουάσιγκτων, κοντά στα σύνορα με τον Καναδά, καλύ
πτοντας απόσταση περίπου 2,400 μιλιών. Η πολιτεία είναι περίφημη για τα 
φρούτα της (μήλα, σταφύλια κ.ά.) την ξυλεία, τα ναυπηγεία, τα εργοστάσια 
κατασκευής αεροπλάνων και πυραύλων και την αλιεία (κυρίως σολομού). Το 
Σεάττλ είναι μια πολύ όμορφη πόλη με πληθυσμό μισού περίπου εκατομμυρί
ου. Εδώ επισκέφθηκα το Mount Rainier National Park, το Needle (με περι
στρεφόμενο πύργο, απ’ όπου θαύμασα τη θέα της πόλης), το Πανεπιστήμιο 
Ουάσιγκτων, το Lakefront και το Belleview (όπου θαυμάσια οργανωμένο μου
σείο) και φιλοξενήθηκα στο σπίτι της Pauline Adams, μιας ηλικιωμένης κυρί
ας, γεννημένης στην Ολλανδία, μεγαλωμένης στην Ινδονησία, που παντρεύτη
κε Αμερικανό και εγκαταστάθηκε στην Αμερική. Η οικοδέσποινά μου είχε 
πολλά καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα, ζωγράφιζε, δίδαξε τέχνη κι εργάστηκε σε 
μουσεία και, παρόλο που ήταν πια συνταξιούχος, εξακολουθούσε να είναι δρα
στήρια και να συμμετέχει σε πολλές δραστηριότητες. Μιλήσαμε για πολλά 
θέματα: Για τους Ινδιάνους, τα ναρκωτικά, την εγκληματικότητα, το ψάρεμα 
του σολομού, την τέχνη, τις δραστηριότητές της, τα παιδιά της, την πατρίδα 
της, την Κύπρο, ακόμη και για την πολιτική. Ενώ ήταν Δημοκρατική, δε θα 
ψήφιζε Δουκάκη, γιατί ήταν εναντίον των Εβραίων και, όπως είναι γνωστό, η 
γυναίκα του Δουκάκη είναι Εβραία.

Στα πλαίσια του επίσημου προγράμματος μου, εκτός από τη φιλοξενία 
σε αμερικάνικο σπίτι, για να γνωρίσω από κοντά τον αμερικάνικο τρόπο ζωής, 
παρακολούθησα το Bumper Shoot Festival και συναντήθηκα με την υπεύθυνη 
δημοσίων σχέσεων του Φεστιβάλ, καθώς και με εκπροσώπους του King 
County Arts Commission και της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σεάττλ.

a. Bumper Shoot Festival: Οργανώνεται κάθε χρόνο για τέσσερις μέρες 
(Παρασκευή ως Δευτέρα) στο Seattle Center, που καλύπτει έκταση 75,000 
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acres (1 acre=4,047 τετραγωνικά μέτρα). Το Φεστιβάλ, που γινόταν για δέκα
τη όγδοη φορά, περιλάμβανε 500 παραστάσεις σε δεκαπέντε σκηνές, άλλες 
καλυμμένες και άλλες υπαίθριες. Ο προϋπολογισμός του είναι 1.5 εκατ. δολλά- 
ρια και παρακολουθείται από 250,000 επισκέπτες κάθε ηλικίας, που πληρώ
νουν είσοδο έξι δολλάρια. Τα έσοδά του προέρχονται από το τίμημα εισόδου, 
διαφημίσεις και ενοίκια περιπτέρων που λειτουργούν στο χώρο του Φεστιβάλ. 
Για την προπαρασκευή του εργάζονται 12 άτομα, ενώ κατά τη διάρκειά του 
ασχολούνται εκατοντάδες, πολλοί από τους οποίους είναι εθελοντές.

Με το εισιτήριο εισόδου ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να παρακολου
θήσει μεγάλη ποικιλία εκδηλώσεων σε ανοικτούς και σε άρτια εξοπλισμένους 
κλειστούς χώρους. Υπάρχει μουσική κάθε είδους (ποπ, ροκ, κάντρυ, κλασσική), 
χορός, θέατρο, κινηματογράφος, εικαστικές τέχνες, απασχολήσεις για παιδιά. 
Παράλληλα, λειτουργούν περίπτερα με εδέσματα από πολλές χώρες. Έτσι, 
μια οικογένεια μπορεί να περάσει τη μέρα της στο χώρο αυτό ευχάριστα και 
ωφέλιμα, να διδαχθεί, να ψυχαγωγηθεί και να ξεκουραστεί. Ένα πολύ ενδιαφέ
ρον σημείο της οργάνωσης είναι ο τρόπος με τον οποίο σχηματίζονται οι ουρές 
για την αγορά των εισιτηρίων. Οι ουρές ήταν σε φάλαγγες κατά ένα άτομο, 
ώστε ούτε παρεξηγήσεις να υπάρχουν ούτε φωνές ούτε διαγκωνισμοί. Κι αυτό 
γινόταν με τρόπο έξυπνο και πολιτισμένο και επιβαλλόταν έμμεσα και διακρι
τικά. Κάθε λίγη απόσταση στη διαδρομή από την είσοδο στο χώρο ίσαμε το 
ταμείο υπήρχαν αψίδες, από τις οποίες, λόγω του μικρού ανοίγματος τους, 
μπορούσε να περάσει ένα μόνο πρόσωπο.
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ß. King County Arts Commission: Εδώ πληροφορήθηκα για το σχέδιό 
τους του 1%. Με βάση το σχέδιο αυτό διατίθεται 1% της προβλεπόμενης δαπά
νης για την ανέγερση δημοσίων κτιρίων στη διακόσμησή τους με έργα τέχνης· 
γλυπτά, πίνακες, κεραμεικά κ.ά. Ένα τέτοιο θαυμάσιο έργο μού έδειξαν στην 
είσοδο των τοπικών φυλακών.

4. Ντένβερ. Πρωτεύουσα της πολιτείας Κολοράντο, που είναι γνωστή για τα 
Βραχώδη όρη της, που έχουν πάνω από 1,000 κορυφές με ύψος μεγαλύτερο 
από 10,000 πόδια, ενώ 54 απ’ αυτές ξεπερνούν τα 14,000 πόδια. Είναι για 
τούτο το λόγο τουριστική περιοχή (χειμερινά σπορ) και περίφημη για τα πλού
σια μεταλλεύματά της. Σήμερα διαπρέπει κυρίως στη βιομηχανία ηλεκτρονι
κών ειδών. Το Ντένβερ, με πληθυσμό μισού εκατομμυρίου, έχει κατά κεφαλή 
το δεύτερο ψηλότερο ποσοστό αποφοίτων πανεπιστημίων στην Αμερική και 
το ψηλότερο ποσοστό στην παρακολούθηση ταινιών και σε καταστήματα 
αθλητικών ειδών. Βρίσκεται σε υψόμετρο ενός μιλίου, γι’ αυτό και είναι γνω
στό ως one - mile high city.

Στο Ντένβερ επισκέφθηκα το Καπιτώλιο και το Μουσείο Τέχνης και στη 
γύρω περιοχή το Central City (πόλη τουριστική σήμερα, όπου παλιό μεταλλείο 
χρυσού), το Rocky Mountain National Park (στο οποίο οδηγεί ο μεγαλύτερος 
στον κόσμο ορεινός αυτοκινητόδρομος), το Winter Park (χώρος για σκι), Flea 
market (λαϊκή αγορά) στο Littleton και υπέροχο αμφιθέατρο στο Red Rocks.

Παρακολούθησα ακόμη στο Tivoli (αναπαλαιωμένο παλιό ζυθοποιείο, που 
στεγάζει σήμερα γουστόζικα καταστήματα) την κινηματογραφική ταινία 

«Moon over Parador», μια ξεκαρδιστική σάτιρα των δικτατόρων και φιλοξενή
θηκα στο σπίτι ενός χειρούργου, του οποίου η γυναίκα ήταν πολύ δραστήριο 
μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος. Η επίσκεψή μου στο Ντένβερ έγινε ακό
μη πιο ευχάριστη από το γεγονός ότι εκεί ζει με την οικογένειά του κι έργά- 
ζεται ένας θαυμάσιος άνθρωπος και φίλος, ο Πάμπος Χατζηπολυκάρπου από 
τη Βυζακιά, που παλαιότερα εργαζόταν στο Φούλμπραϊτ στη Λευκωσία. Τον

Federico Pena
MAYOR

City and County of Denver
CITY AND COUNTY BUILDING · DENVER. COLORADO · 80202

TELEPHONE (303) 575-2721

September 7, 1988

Denver
The Capital City of Colorado Welcomes

MR. NICOS P A N A Y I 0 T 0 U

to our community. May your stay here be pleasant and in years to 
come may our city and our citizens be included in your fondest 
memories.
Convenience and swiftness of travel today shrink our world but ex
pand the arena in which ideas can be exchanged, cultures examined 
and friendships established.
We are honored by your presence.
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γνώρισα τότε και συνδεθήκαμε πολύ κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσής 
μου στο Μπλούμινγκτον, όπου μετεκπαιδευόταν και εκείνος. Πήγα στο σπίτι 
και τη δουλειά του (έχει συνεταιρικό με μια άλλη οικογένεια σχολείο, με δυο 
παραρτήματα και προσωπικό από 22 άτομα, που προπαρασκευάζει υποψήφι
ους φοιτητές Πανεπιστημίου) και επισκεφθήκαμε μαζί αρκετά αξιοθέατα. Μια 
πολύ ευχάριστη έκπληξη για μένα ήταν το γεγονός ότι, όταν έφτασα στο ξενο
δοχείο, βρήκα μια επιστολή, υπογραμμένη από το δήμαρχο και την υπεύθυνη 
του τοπικού φορέα, που με φιλοξενούσε, με την οποία με καλωσόριζαν στο 
Ντένβερ.

Στα πλαίσια του επίσημου προγράμματος μου είχα επαφές με υπεύθυνους 
των πιο κάτω πολιτιστικών οργανισμών, καθώς και τη διευθύντρια της Ορχή
στρας Νέων του Ντένβερ (για τις Ορχήστρες Νέων θα κάμω ειδική αναφορά 
σε μεταγενέστερο στάδιο).

a. Young Audiences: Εθνικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που έχει 
σκοπό την προσφορά εμπειριών από τη σφαίρα της μουσικής, όπερας, του θεά
τρου και χορού σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Τα προγράμματα, επιλεγμένα με 
κριτήρια παιδαγωγικά και καλλιτεχνικά, προσφέρονται από επαγγελματίες 
καλλιτέχνες, που, πέρα από το ταλέντο, διαθέτουν και την ικανότητα να επι
κοινωνούν με τα παιδιά και να καλλιεργούν την αγάπη τους για την τέχνη. Οι 
τεχνικές απαιτήσεις για τις παραστάσεις αυτές είναι εντελώς απλές. Για πα
ράδειγμα δεν είναι απαραίτητη σκηνή, αρκεί να υπάρχει ένας χώρος με καλή 
ορατότητα για παιδιά / θεατές. Τα προγράμματα είναι διάρκειας 45 περίπου 
λεπτών και απευθύνονται σε ακροατήριο 200-300 το πολύ ατόμων.

β. The Denver Center for the Performing Arts: Καταλαμβάνει τέσσερα 
τετράγωνα με πέντε σύγχρονα κτίρια, που στεγάζουν διάφορες θεατρικές, 
μουσικές και γενικότερα πολιτιστικές εκδηλώσεις. Εδώ λειτουργεί θέατρο, 
που δίνει παραστάσεις με 12 έργα το χρόνο. Σ’ αυτό είναι προσαρτημένη 
δραματική σχολή τριετούς φοίτησης, όπου εισάγονται κάθε χρόνο 16 περίπου 
άτομα, έπειτα από ακροάσεις υποψηφίων από όλη την Αμερική. To Robert 
Garner / Center Attractions φιλοξενεί επιτυχίες του Μπρόντγουαιη κι άλλες 
εκδηλώσεις μεγάλης επιτυχίας, καλλιτεχνικής και εμπορικής, με μαζική προσέ
λευση. To Denver Center Productions πραγματοποιεί παραγωγές κυρίως τη
λεταινιών. To Recording and Research Center περιλαμβάνει εργαστήρια επι- 
σημονικής έρευνας για τη φωνή και παγκόσμια πολύ υψηλού επιπέδου στούν
τιο για ηχογραφήσεις.

Ο προϋπολογισμός του Κέντρου είναι γύρω στα 14 εκατ. δολλάρια, από 
τα οποία τα μισά προέρχονται απο εισιτήρια, διαφημίσεις, ενοίκια των χώρων 
του κ.ά., και τα άλλα μισά από εισφορές ατόμων, εταιρειών, ιδρυμάτων και 
της Κυβέρνησης.

γ. Arvada Center for the Arts and Humanities: ' Ενα θαυμάσιο κτίριο, που 
στοίχισε τρία εκατομ. δολλάρια, σε μια πόλη των 90,000 κατοίκων, άρχισε να 
λειτουργεί το 1976. Διευθύνεται από το δημοτικό συμβούλιο, έχει μόνιμΓ 
προσωπικό από 25 άτομα και χρησιμοποιεί άλλα 100 περίπου άτομα με μερι
κή απασχόληση. Οι δραστηριότητές του κατανέμονται σε τρεις τομείς: Ερμη

νευτικές Τέχνες, Εικαστικές Τέχνες, Εκπαίδευση. Ο προϋπολογισμός του 
ανέρχεται στο ένα εκατομ., τα δε έσοδά του προέρχονται κατά 42% από εισιτή
ρια, 37% από εισφορές, 14% από δίδακτρα και 7% από ενοίκια.

Το κτίριο περιβάλλεται από κήπους, όπου είναι τοποθετημένα ενδιαφέ
ρονται γλυπτά, μπροστά δε από την κύρια είσοδο υπάρχει αμφιθέατρο των 
800 θέσεων, που χρησιμοποιείται για καλοκαιρινά κονσέρτα. Το κυρίως συγ
κρότημα περιλαμβάνει γκαλερύ, όπου γίνονται εκθέσεις καλλιτεχνών της πε
ριοχής, μουσείο, όπου οργανώνονται εναλλασσόμενες εκθέσεις με θέμα την 
πολιτιστική παράδοση της περιοχής, και θέατρο 500 θέσεων, όπου παρουσιά
ζονται διάφορες εκδηλώσεις με ξένα συγκροτήματα, αλλά και εκδηλώσεις των 
τριών συγκροτημάτων που στεγάζονται στο κέντρο, δηλαδή ενός θεάτρου για 
μεγάλους, ενός παιδικού θεάτρου και μιας χορωδίας. Το Κέντρο έχει επίσης 
πολυδιάστατο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τάξεις για θέατρο, χορό, κεραμει- 
κή, φωτογραφία κ.ά., καθώς και ειδικές παραστάσεις για πρόσωπα με ελατ
τωματική ακοή.

5. Ντάλλας: Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Τέξας (μετά το Χιούστον) και 
η έβδομη σ’ όλη την Αμερική έχει πληθυσμό ενός περίπου εκατομμυρίου και 
ανθούσα οικονομία, που στηρίζεται στο τραπεζικό και ασφαλιστικό σύστημα, 
την άμυνα, τα ηλεκτρονικά και το πετρέλαιο. Η πολιτεία του Τέξας, δεύτερη

Στο μνημείο του Τζων Φ. Κέννεντυ
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σε έκταση (μετά την Αλάσκα) και τρίτη σε πληθυσμό (μετά την Καλιφόρνια 
και τη Νέα Υόρκη) είναι πρώτη σε παραγωγή πετρελαίου, βοδιών, προβάτων 
και βαμβακιού.

Στο Ντάλλας παρακολούθησα συνεδρία της πολιτιστικής επιτροπής του 
δημοτικού συμβουλίου και δοκιμή Χορωδίας στη μεγαλύτερη εκκλησία Βα
πτιστών στην Αμερική, επισκέφθηκα στο West End το μνημείο του Τζων Φ. 
Κέννεντυ και το χώρο, όπου δολοφονήθηκε, το Μουσείο Τέχνης, και ενημερώ
θηκα από εντεταλμένα άτομα για διάφορους οργανισμούς και πολιτιστικά σχέ
δια.

a. Center for Nonprofit Management: Οργανισμός που ασχολείται με την 
προσφορά βοήθειας σε καλλιτεχνικούς συνδέσμους και οργανισμούς μη κερδο
σκοπικούς υπό τη μορφή συμβουλόιν και υπηρεσιών για την καλύτερη διαχεί
ρισή τους. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν ή με κάποια συμβολική οικονομι
κή επιβάρυνση. Στο Κέντρο αυτό επαγγελματίες, δικηγόροι, λογιστές, οικο
νομολόγοι και άλλοι, προσφέρουν μέρος του χρόνου τους, που στη συνέχεια, 
ανάλογα με τη ζήτηση, διατίθεται σε διάφορους οργανισμούς και χρησιμοποι
είται για τη διατύπωση του καταστατικού τους, τη σύνταξη προϋπολογισμών, 
τη διεξαγωγή των δημόσιων σχέσεών τους, τη σύνταξη αιτήσεων για επιχο
ρηγήσεις και άλλα.

β. Plano Arts Council: Χρηματοδείται από μέρος του φόρου επί ξενοδο
χείων και μοτέλ και κατανέμει επιχορηγήσεις σε 16 καλλιτεχνικούς φορείς, 
που είναι κάτω από την ουμπρέλα του. Αυτός είναι ο βασικός σκοπός του, 
άνκαι όχι συχνά οργανώνει και κάποιες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στο Εμπο
ρικό Κέντρο (Mall) για σκοπούς συγκέντρωσης χρημάτων (fund raising).

γ. Dallas Arts District: Καλύπτει έκταση 62 περίπου acres και σ’ αυτή 
είναι εμπλεγμένες τόσο οι αρχές της πόλης όσο και ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
Για την προώθησή του εγκρίθηκε η έκδοση χρεογράφων ύψους 32 εκατομ. 
δολλαρίων. Την εποχή που επισκέφθηκα το Ντάλλας υπήρχαν εκεί τέσσερα 
ιδρύματα: Το Μουσείο Τέχνης του Ντάλλας, το Λύκειο Τέχνης του δημοσίου 
εκπαιδευτικού συστήματος του Ντάλλας και το Κέντρο Trammel Crow (δυο 
συγκροτήματα που κτίστηκαν από ιδιώτες και λειτουργούν υπό την ευθύνη 
τους, στεγάζοντας πολυτελή γραφεία και παρουσιάζοντας εκδηλώσεις Ερμη
νευτικών και Εικαστικών Τεχνών). Στα ιδρύματα αυτά αναμένεται να έχει 
προστεθεί τώρα και το Συμφωνικό Κέντρο Morton Meyerson, που πέρυσι ήταν 
σε αρκετά προχωρημένο στάδιο ανέγερσής του. Πρόκειται για οικοδόμημα 
πολυτελέστατο, εξαιρετικά μελετημένο και στις λεπτομέρειές του, ειδικά κτι
σμένο για Συμφωνική Ορχήστρα, δαπάνης 10 εκατομ. δολλαρίων.

Οι Επαρχίες Τεχνών (Arts Districts) είναι ένα σχέδιο, που απασχολεί 30 
περίπου πόλεις της Αμερικής, που άλλες μελετούν την εφαρμογή του, άλλες 
βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησής του κι άλλες το έχουν ήδη συμπληρώ
σει. Παρά τις επί μέρους διαφορές, ο βασικός σκοπός είναι η συγκέντρωση 
πολιτιστικών χώρων σε μια περιοχή στο κέντρο της πόλης, ώστε να συνδεθούν 
οι τέχνες με την οικονομία και να συντελέσουν στην αναζωογόνησή της. Είναι 
γενικό χαρακτηριστικό των μεγαλουπόλεων ότι φθίνουν στο κέντρο, όπου η

ζωή σταματά, όταν κλείνουν τα γραφεία κι οι επιχειρήσεις. Για να αναζωογο
νηθούν, χρειάζονται κίνητρα και ένα από τα βασικότερα θεωρούνται οι Τέχνες. 
Το σκεπτικό είναι απλό. Λόγω βασικών αλλαγών στην οικονομία της Αμερι
κής — ανάπτυξη στον τομέα των υπηρεσιών και αυξημένη σπουδαιότητα των 
πληροφοριών, των επικοινωνιών και της υψηλής τεχνολογίας — όλο και λιγό- 
τερες επιχειρήσεις είναι άμεσα συνδεδεμένες με ένα συγκεκριμένο χώρο. 
' Εχουν τώρα τη δυνατότητα να είναι όπου επιθυμούν οι ιδιοκτήτες, οι διευ
θυντές και οι εργαζόμενοι σ’ αυτές. ΓΓ αυτό το λόγο η ποιότητα ζωής μιας 
κοινότητας έχει γίνει ένα από τα πιο ουσιαστικά κριτήρια για μετακίνηση των 
επιχειρήσεων. Κι ανάμεσα στους παράγοντες που βαρύνουν στην ποιότητα της 
ζωής και συντελούν στην προσέλκυση επισκεπτών και κατοίκων είναι ο πολι
τιστικός και καλλιτεχνικός.

6. Φόρτγουερθ (Τέξας): Με αυτοκίνητο ταξιδέψαμε δυτικά από το Ντάλλας 
και σε απόσταση 45 περίπου μιλιών φτάσαμε στην πόλη Φόρτγουερθ, με πλη
θυσμό 415,000, που υπήρξε στις αρχές του αιώνα μας μεγάλο κτηνοτροφικό 
κέντρο με άφθονο πλούτο. Εδώ ο τοπικός οργανωτικός φορέας έκαμε θαυμά
σια εργασία με πραγματικά πυκνό και ενδιαφέρον πρόγραμμα, με συναντήσεις, 
επισκέψεις και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, στις οποίες παντού συνοδευόμουν 
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arcò εκπρόσωπό του. Εδώ ενημερώθηκα για την Πολιτιστική Επαρχία του 
Φόρτγουερθ, επισκέφθηκα Μουσεία και Πανεπιστήμια, μίλησα με εκπρόσωπο 
του Καραβανιού των Ονείρων και της Ορχήστρας Νέων και παρακολούθησα 
συναυλία της Ορχήστρας Δωματίου της πόλης, θεατρική παράσταση στο Stage 
West Theater και μουσική τζαζ στο Καραβάνι των Ονείρων.

a. Fort Worth Cultural Disrict: Οι υπεύθυνοι του σχεδίου προσπαθούν να 
εμπλέξουν, μαζί με τις αρχές της πόλης , τους υπεύθυνους των πολιτιστικών 
και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ά-ων κέντρων αναψυχής, τους ιδιοκτήτες γης, 
τους επιχειρηματίες, τους κατοίκους της περιοχής και ευρύτερα το κοινό. Στό
χος τους, όπως εκτίθεται στο Σχέδιο, είναι να λειτουργεί ως κεντρική τοποθε
σία για πολιτιστικές δραστηριότητες της πόλης, ενώ, παράλληλα, θα στηρίζει 
δραστηριότητες σε άλλες περιοχές, να προβάλλει την ποικιλία των εκδηλώσε
ων, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες όλης της κοινότητας, να ενισχύει το γόη
τρο της πόλης σε εθνικό επίπεδο ως κέντρου μιας πλούσιας κουλτούρας, και να 
είναι ένα οικονομικό ενεργητικό με το να προσελκύει ανθρώπους και επιχειρή
σεις στην πόλη. Στο σχέδιο για πολιτιστική επαρχία στο Fort Worth περι
λαμβάνονται, εκτός από πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα (π.χ. μου
σεία), και χώροι αθλητικοί και ιππικοί αγώνες, που είναι από τα ιδιάζοντα 
χαρακτηριστικά της πόλης.

Είναι ένδεικτικό του ενδιαφέροντος για τα πολιτιστικά στην πόλη αυτή 
το γεγονός ότι σε μικρή απόσταση μεταξύ τους — μπορεί να την διατρέξει 
κανείς με τα πόδια — υπάρχουν τέσσερα Μουσεία, που θα αποτελέσουν και το 
κέντρο της Πολιτιστικής Επαρχίας. Είναι, συγκεκριμένα: Το Μουσείο Τέχνης 
Κίμπελλ, πλουσιότατο σε περιεχόμενα και θαυμάσιο αρχιτεκτονικά, με αντι
κείμενα από τις αρχές του πολιτισμού μέχρι τον 20ό αιώνα. Το Μουσείο Επι
στήμης και Ιστορίας που περιλαμβάνει 100,000 δείγματα, από δεινόσαυρους 
μέχρι αφρικανικές μάσκες, με αίθουσες για την Ιατρική, την Ιστορία του Τέ
ξας, την Ιστορία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και πλανητάριο. Μερικά εκ
θέματα μπορεί κανείς να τα αγγίζει, γιατί χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτι
κούς σκοπούς. Το Μουσείο Άμον Κάρτερ είναι αφιερωμένο στην αμερικανική 
τέχνη, ενώ το Μουσείο Σύχγρονης Τέχνης περιορίζεται σε έργα του εικοστού 
αιώνα.

β. The Caravan of Dreams: Κέντρο Ερμηνευτικών Τεχνών σε ένα πολύ 
χαρακτηριστικό αναπαλαιωμένο κτίριο στο κέντρο της παλιάς πόλης. Στο ισό
γειο, που είναι διακοσμημένο με τοιχογραφίες, οι οποίες εικονίζουν την ιστο
ρία της τζαζ και του χορού, λειτουργεί νυκτερινό κέντρο, όπου παρελαύνουν τα 
πρώτα ονόματα στη μουσική τζαζ. Στον πιο πάνω όροφο υπάρχει θέατρο 212 
θέσεων, που στεγάζει μόνιμο θίασο, φιλοξενεί παραστάσεις χορού, προβάλλει 
κινηματογραφικές ταινίες, παρουσιάζει ποιητικές βραδιές. Στον όροφο αυτό 
υπάρχει και επαγγελματικό στούντιο ηχογραφήσεων. Πραγματικά όμως μα
γευτική είναι η οροφή, μια όαση με γλυπτά από φυτά και πέτρα, με καταρρά
κτες που τρέχουν μέσα από βράχους από ασβεστόλιθο, μπαρ και σπηλιά και 
με επιστέγασμα το θόλο της ερήμου, που στεγάζει μια μοναδική συλλογή από 
350 είδη κάκτων.

γ. Stage West Theatre: Στεγάζει μόνιμο θίασο, που δίνει παραστάσεις σε 
μια σειρά έργων. Εκτός από τη σκηνή του διαθέτει και εστιατόριο, όπου οι 
θεατές συνήθως παίρνουν το δείπνο τους προτού παρακολουθήσουν την παρά
σταση.

δ. Πανεπιστήμια: Επισκέφθηκα το Texas Christian University, όπου μίλη
σα με τον Πρόεδρο του τμήματος Καλών Τεχνών, ο οποίος με ξενάγησε σε 
διάφορες αίθουσες διδασκαλίας και το Wesleyan College, όπου συνάντησα τον 
Κοσμήτορα και συζητήσαμε για·τη Σχολή Μουσικής και τα προγράμματά 
της.

ε. Fort Worth Youth Orchestra: Ορχήστρες Νέων περιέλαβαν τρεις στο 
πρόγραμμά μου οι οργανωτές της φιλοξενίας, γιατί από το βιογραφικό μου 
ήξεραν τη συμβολή μου στην ίδρυση και λειτουργία της Κρατικής Ορχήστρας 
Δωματίου και της Κρατικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου. Συγκεκριμένα, συζή
τησα τη λειτουργία των Ορχηστρών Νέων στο Ρίτσμοντ, στο Ντένβερ και στο 
Φόρτγουερθ. Παρά τις επί μέρους διαφορές, και οι τρεις Ορχήστρες παρουσιά
ζουν κοινά σημεία:

I. Είναι συνδεδεμένες με Συμφωνικές Ορχήστρες.
II. Ο μαέστρος τους είναι συνήθως βοηθός μαέστρος στη Συμφωνική.

III. Η πρόσληψη μελών γίνεται έπειτα από ακροάσεις κάθε χρόνο. Κάθε χρό
νο, δηλαδή, όλες οι θέσεις είναι ανοικτές.

IV. Τα μέλη είναι ηλικίας 12-20, το πολύ 23 ετών και προέρχονται από 
σχολεία μέσης και κολλέγια.

V. Κάμνουν δοκιμές μια φορά τη βδομάδα.
VI. Παρουσιάζουν 3 διαφορετικά προγράμματα το χρόνο.
VII. Πληρώνουν για να είναι μέλη της Ορχήστρας, γιατί σ’ αυτή παίρνουν 

ατομικά και ομαδικά μαθήματα από επαγγελματίες μουσικούς, συνήθως 
μέλη της Συμφωνικής.

7. Άρλιγκτον (Τέξας): Στην πόλη αυτή, μεταξύ Ντάλλας και Φόρτγουερθ, 
με πληθυσμό 220,000 επισκέφθηκα το Μουσείο Τέχνης, που οργανώνει εκθέ
σεις καλλιτεχνών της περιοχής και περιοδεύουσες εκθέσεις, παρέχει τη δυνατό
τητα σε καλλιτέχνες να χρησιμοποιούν το χώρο του και να εργάζονται, και 
προσφέρει σειρά μαθημάτων τέχνης σε παιδιά και εργαστήρια και τάξεις σε 
μεγάλους. Η υπεύθυνή του Barbara Laxson, ενθουσιώδης και πολύ δραστήρια 
είχε ενδιαφέρουσες ιδέες για ανταλλαγές με την Κύπρο. Κανόνισε και συνέν
τευξή μου σε τοπική εφημερίδα.

8. Γκρήνβιλλ (Μισσισσιππή): Ταξιδέψαμε αεροπορικώς από το Ντάλλας 
στο Τζάκσον της πολιτείας Μισσισσιππή κι από εκεί με αυτοκίνητο στο Κλή- 
βελαντ της ίδιας πολιτείας, όπου μείναμε το βράδι. Την άλλη μέρα πήγαμε 
στο Γκρήνβιλλ, όπου οργανώνεται το Ετήσιο Φεστιβάλ Delta Blues, που έχει 
τη μορφή πανηγυριού. Χιλιάδες άτομα κάθε ηλικίας, μαύροι κυρίως, αλλά και 
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λευκοί, κινούνταν κατά ρεύματα, κουβαλώντας τρόφιμα, τέντες, ουμπρέλες 
(της θάλασσας), ρούχα, στρώματα, καρέκλες, και στρώνονταν έξω στο ύπαι
θρο κάτω από τον ήλιο που έκαιε, για να παρακολουθήσουν το Φεστιβάλ, που 
διαρκούσε από το μεσημέρι του Σαββάτου μέχρι αργά το βράδι, για 11 περί
που ώρες. Γύρω - γύρω από το χώρο του Φεστιβάλ υπήρχαν περίπτερα, που 
πουλούσαν κάθε λογής πράγματα. Καπέλλα, φανέλες, τρόφιμα, αναψυκτικά, 
σουβενίρ, δίσκους και πολλά άλλα. Το Φεστιβάλ, που είναι γνωστό διεθνώς, 
οργανώνεται από τη MACE (Mississippi Action for Community Education), μια 
οργάνωση από μαύρους για την αγροτική ανάπτυξη, που δημιουργήθηκε από 
ηγέτες των Πολιτικών Δικαιωμάτων το 1967, για να προωθήσει την ανάπτυ
ξη, κοινοτική, κοινωνική και οικονομική στο Δέλτα του Μισσισσιππή, που 
είναι από τις πιο φτωχές περιοχές της Αμερικής.

Το Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στη μουσική Blues, που είναι δημιούργημα 
της περιοχής. Έχει τις ρίζες της στην ιστορία της φτώχειας και της στέρησης 
και ήταν μια μορφή διαμαρτυρίας των μαύρων, που τραγουδούσαν ό,τι δεν 
τολμούσαν να διαδηλώσουν. Αναπτύχθηκε μεταξύ 1890 και 1930, όταν γινό
ταν η μετάβαση από μια αγροτική κουλτούρα σε μια κουλτούτα αστική / βιο
μηχανική. Ο εκτοπισμός από τις εστίες, η διάλυση οικογενειών, οι σκληρές 
δουλειές που οι ανειδίκευτοι και ανεκπαίδευτοι εργάτες έπαιρναν από ανάγκη 
οδήγησαν στη μοναξιά και τη ματαίωση, θέματα που απηχούν οι στίχοι των 
τραγουδιών blues.

9. Κουίνσυ (Ιλλινόι): Από το Γκρήνβιλλ ταξιδέψαμε αεροπορικώς στη 
Μέμφιδα, όπου αλλάξαμε αεροπλάνο, κι από εκεί στο Σαιντ Λούις της πολι
τείας Μισσούρι, που είναι γνωστή ως η Πύλη προς τη Δύση. Στο Σαιντ Λούις 
μείναμε το βράδι και την άλλη μέρα ανεβήκαμε στην εντυπωσιακή αψίδα (Ar
ch). Αφού εγκαταλείψαμε την πόλη, ταξιδέψαμε για 2 1/2 ώρες με αυτοκίνη
το βόρεια και φτάσαμε στο Κουίνσυ, μια πόλη με πληθυσμό 42,000 κοντά 
στον ποταμό Μισσισσιππή. Η πόλη με έντονο γερμανικό στοιχείο είναι αξιό
λογη για την αρχιτεκτονική της του 19ου αιώνα και για το γεγονός ότι είναι 
ίσως η πρώτη κοινότητα που ίδρυσε στην Αμερική Συμβούλιο Τεχνών, το 
1947.

Εδώ έτυχα πολύ θερμής φιλοξενίας και φροντίδας από τους ανθρώπους 
που εργάζονται για τις Τέχνες. Έγινε δεξίωση προς τιμή μου με την παρου
σία του δημάρχου και δείπνο, στο οποίο ο δήμαρχος μου παρέδωσε το κλειδί 
της πόλης. Έδωσα συνέντευξη σε τοπική εφημερίδα και σε δυο τηλεοπτικούς

σταθμούς για την επίσκεψή μου γενικά στην Αμερική, τη φιλοξενία μου στο 
Κουίνσυ και τις εντυπώσεις μου από τις επαφές και συναντήσεις. Είχα ακόμη 
την ευκαιρία να ξεναγηθώ σε τρία από τα τέσσερα μουσεία της πόλης, δηλαδή 
στο Μουσείο Αρχιτεκτονικής και Σχεδίου Γκάρτνερ, το Μουσείο Φυσικής Ιστο
ρίας και Τέχνης και την Κατοικία του Κυβερνήτη John Wood, και τα τρία πολύ 
ενδιαφέροντα από αρχιτεκτονική άποψη κτίρια.
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a. Riverfest: Φεστιβάλ που γινόταν την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου, που 
φτάσαμε στο Κουίνσυ, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Διάφοροι 
καλλιτέχνες της περιοχής εξέθεταν έργα τους, ο καθένας στο δικό του χώρο, 
το ίδιο οι λαϊκοί καλλιτέχνες που παρουσίαζαν διάφορες κατασκευές (π.χ. ξυ
λόγλυπτα), γινόταν πώληση μεταχειρισμένων βιβλίων, υπήρχε περιοχή με 
απασχολήσεις για παιδιά, γήπεδο με διάφορα παιγνίδια, περίπτερα με τρόφι
μα που διαχειρίζονταν διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις και σκηνή, όπου 
παρουσιάζονταν μουσικές εκδηλώσεις.

β. Quincy Society of Fine Arts: Βασική του αποστολή είναι να προωθεί, 
ενισχύει και διαδίδει τις τέχνες στην περιοχή του. Ανταποκρίνεται στις ανάγ
κες 30 καλλιτεχνικών οργανισμών για επέκταση του κοινού τους, παρέχοντας 
συγκεντρωτικά διάφορες υπηρεσίες, συνεργαζόμενο στον προγραμματισμό εκ- 
δηλώσεών τους και θέτοντας στη διάθεσή τους σχετικό πληροφοριακό υλικό. 
Παράλληλα, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων 
που υπάρχουν ώστε να αναμειχθεί ενεργότερα η κοινότητα στις τέχνες, να 
αυξηθούν οι ευκαιρίες για απασχόληση στις τέχνες και οι πόροι που διατίθεν
ται για τις τέχνες και τους καλλιτέχνες. Για τις ποικίλες δραστηριότητές του 
έχει επανειλημμένα τιμηθεί με διάφορα εθνικά βραβεία.

Σημειώνω ενδεικτικά μερικές από τις δραστηριότητές του. Προσφέρει 
επιχορήγηση για προγράμματα καλλιτεχνικών φορέων, φροντίζει για την το
ποθέτηση σε σχολεία αναγνωρισμένων καλλιτεχνών για διδασκαλία των τε
χνών, χρησιμοποιεί τοπικούς καλλιτέχνες για την οργάνωση .εργαστηρίων σε 
παιδιά ηλικίας 5-11 χρόνων, απονέμει βραβεία ετησίως για εξαιρετικές επιδό
σεις: I. Σ’ ένα καλλιτέχνη, II. Σ’ ένα οργανισμό, III. Στην ηγεσία μιας επι
χείρησης, και IV. Στην ηγεσία ενός εθελοντικού σώματος. Επιβραβεύει επίσης 
παιδιά ηλικίας μέχρι 14 χρόνων, που διακρίθηκαν I. Στις Τέχνες, II. Στην 
Επιστήμη, και III. Στον Αθλητισμό. Εκδίδει μηνιαίο περιοδικό, παρέχει πά
νω σε εικοσιτετράωρη βάση πληροφορίες για εκδηλώσεις, για τις οποίες και 
πωλεί εισιτήρια, διαθέτει για τα μέλη καταλόγους αποδεκτών, βοηθεί τους 
οργανισμούς να προγραμματίζουν τις δραστηριότητές τους ώστε να μη συγ
κρούονται με άλλες, προσφέρει υπηρεσίες για τη σύνταξη Καταταστικών και 
κανονισμών, για την υποβολή αιτήσεων προς επιχορήγηση κ.ά.

10. Ατλάντα: Από το Κουίνσυ επιστρέψαμε πάλι με αυτοκίνητο στο Σαιν 
Λούις και από εκεί με αεροπλάνο φτάσαμε στην Ατλάντα, πρωτεύουσα της 
Γεωργίας, που μας φέρνει στο νου τους ήρωες της Margaret Mitchell στο έργο 
της «Όσα παίρνει ο άνεμος» και που σήμερα είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμε
νη πόλη, κέντρο επιχειρήσεων και βιομηχανιών αεροπλάνων, αυτοκινήτων, 
επίπλων, χημικών προϊόντων, σιδήρου και χάλυβα, με τεράστιους ουρανοξύ
στες. Εδώ επισκέφτηκα την εθνική ιστορική τοποθεσία Μάρτιν Λούθερ Κιγκ, 
που περιλαμβάνει τον τόπο όπου γεννήθηκε ο μαύρος ηγέτης των πολιτικών 
δικαιωμάτων και βραβευμένος με το βραβείο Νόμπελ, την εκκλησία όπου λει
τουργούσε, τον τάφο του και λίγο πιο πέρα το Κέντρο για τη χωρίς βία κοινω
νική αλλαγή και το Αρχείο, όπου φωτογραφίες και κείμενα του δολοφονηθέν- 
τος ηγέτη. Επίσης είδα, στο Robert W. Woodruff Arts Center, το πολύ πρωτό- 

τύπο αρχιτεκτονικά High Museum of Art και συναντήθηκα με την υπεύθυνη 
του First Annual Black Arts Festival.

Στην Ατλάντα είχα μια εξαιρετικά φιλική και κατατοπιστική συνάντηση 
με το διευθυντή του Συμβουλίου Τεχνών της Πολιτείας Γεωργίας και δυο 
βοηθούς του. Το συμβούλιο απευθύνεται στους κατοίκους όλης της πολιτείας, 
που ανέρχονται στα έξι εκατομμύρια, και έχει ως βασική αποστολή να διατη
ρήσει και βελτιώσει την ποιότητα των Τεχνών στην πολιτεία και να φέρει την 
τέχνη πιο κοντά στους κατοίκους της. Έχει προσωπικό από 13 άτομα, δια
χειρίζεται προϋπολογισμό τεσσάρων περίπου εκατομ. δολλαρίων, από τα 
οποία τα τρία προέρχονται από την πολιτεία, το μισό από την Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση και τα υπόλοιπα από άλλες πηγές. Διοικητικά υπάγεται στον Κυ
βερνήτη. Έχει διοικητικό συμβούλιο από 24 άτομα, που διορίζονται από τον 
Κυβερνήτη, με τριετή θητεία. Χρησιμοποιεί οκτώ συμβουλευτικές επιτροπές 
από ειδικούς, που το βοηθούν στην κατανομή των επιχορηγήσεων.

Ο βασικός ρόλος του Συμβουλίου Τεχνών της Γεωργίας είναι να κάμνει 
κατανομή επιχορηγήσεων σε καλλιτεχνικούς φορείς της Πολιτείας με βάση 
την αρχή του matching, δηλαδή ο αποδέκτης της χορηγίας είναι υποχρεωμένος 
να συνεισφέρει ίσο ποσό τουλάχιστο, για να δικαιούται να εισπράξει τα χρή
ματα της βοήθειας. Το 1988 δόθηκαν συνολικά 184 χορηγίες, που κυμαίνονταν 
από 200 μέχρι 123,000 δολλάρια και ανέρχονταν συνολικά στα 2,5 περίπου 
εκατομμύρια.

Εκτός από τις χορηγίες σε καλλιτεχνικούς οργανισμούς κοινοτήτων και 
σε μεγάλους καλλιτεχνικούς φορείς, δόθηκαν χρήματα για την υλοποίηση των 
πιο κάτω προγραμμάτων:
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I. Επιχορήγηση υπο μορφή τεχνικής βοήθειας: Αποβλέπει να βοηθήσει ορ
γανισμούς να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους, καλλιτεχνική και δι
οικητική, με την προσφορά συμβούλων, που εργάζονται με τους οργανι
σμούς για ένα χρονικό διάστημα σε συγκεκριμένο τομέα.

II. Επιχορήγηση οργανισμών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ώστε να παρου
σιάζουν παραστάσεις σε κοινότητες, που δεν έχουν αυτή την ευκαιρία.

III. Ενίσχυση για τη δημιουργία συμβουλίων τεχνών σε κοινότητες: Είναι 
ένα πρόγραμμα που έχει σκοπό να συντελέσει στη δημιουργία μέσα σε 
τρία χρόνια συμβουλίων, τα οποία να προάγουν την καλλιτεχνική δρα
στηριότητα στο τοπικό επίπεδο. Με τη βοήθεια αυτή, που πρέπει να 
συνοδεύεται και από ανάλογη οικονομική συμμετοχή του τοπικού φορέα, 
εξασφαλίζεται ο μισθός ενός υπευθύνου για πλήρη ή μερική απασχόληση 
και η μερική εργοδότηση ενός γραφέα.

IV. Ανάθεση σε καλλιτέχνες της δημιουργίας συγκεκριμένων έργων, επί 
πληρωμή.

V. Τοποθέτηση επαγγελματιών καλλιτεχνών σε σχολεία για περίοδο από 3 
ως 18 βδομάδες.

VI. Αυτοκίνητα της Τέχνης: Με βάση το πρόγραμμα αυτό, αυτοκίνητα με
ταφέρουν τρεις διαφορετικές εκθέσεις με έργα από τη συλλογή της Πο
λιτείας και περιοδεύουν σε σχολεία και κοινότητες.

VII. Απόκτηση από τη συλλογή της Πολιτείας έργων καλλιτεχνών της Γε
ωργίας και επιχορήγηση πολιτιστικών φορέων για τον εμπλουτισμό των 
συλλογών τους με τέτοια έργα.

VIII. Βραβεία του Κυβερνήτη, με τα οποία επιβραβεύονται άτομα ή οργανι
σμοί για τη συμβολή τους στην Τέχνη.

11. Τίφτον (Γεωργίας): Αφού ταξιδέψαμε με αυτοκίνητο νότια της Ατλάν- 
τας για 200 περίπου μιλιά, φτάσαμε στην πόλη Τίφτον (14,000 κάτοικοι), 
όπου λειτουργεί το Arts Experiment Station, που συντονίζει την εργασία πέντε 
Συμβουλίων Τεχνών σε ισάριθμες αγροτικές κομητείες της νότιας Γε'ωργίας, 
όπου το επίπεδο της πολιτιστικής ανάπτυξης ήταν χαμηλό. Ο Σταθμός ιδρύ
θηκε το 1976 στο Κολλέγιο Άμπραχαμ Μπάλτουϊν, με σκοπό να κάμει προ
σιτές τις τέχνες σ’ όλο το λαό και να καλλιεργήσει και προβάλει τους καλλιτέ
χνες και τις τέχνες της περιοχής.

12. Μάουλτρυ: Σε μια από τις προαναφερθείσες κομητείες, το Colqitt, επι- 
σκέφθηκα στην πόλη Moultrie ένα μικρό πολιτιστικό κέντρο, που ως το 1979 
λειτουργούσε ως λύκειο. Το Κέντρο διαθέτει συλλογή έργων τέχνης, οργανώ
νει εκθέσεις τέχνης της περιοχής και περιοδεύουσες, φιλοξενεί εκδηλώσεις σε 
συνεργασία με άλλα πολιτιστικά κέντρα του Πειραματικού Σταθμού κι έχει 
τάξεις ζωγραφικής, φωτογραφίας και χορού.

13. Μάντισον: Από το Μάουλτρυ γυρίσαμε στο Τίφτον κι απο έκεί στην 
Ατλάντα, όπου μείναμε το βράδι. Την άλλη μέρα ταξιδέψαμε πάλι με αυτοκί

νητο μια ώρα ανατολικά της Ατλάντας και φτάσαμε στη μικρή πόλη Μάντι- 
σον, με πληθυσμό 3,500 κατοίκων, αξιόλογη για την προ του εμφυλίου αρχι
τεκτονική της, με θαυμάσια δείγματα βικτωριανού στυλ. Εδώ λειτουργεί ένα 
δραστήριο πολιτιστικό κέντρο, με προσωπικό από έξι άτομα και προϋπολογι
σμό 400,000 δολλαρίων, που εξυπηρετεί την πόλη και τη γύρω περιοχή. Για 
την πλούσια δράση και τα επιτεύγματά του έχει τιμηθεί με διάφορες διακρί
σεις. Στεγάζεται σε σχολείο, που έπαψε να λειτουργεί το 1957. Αρχικά στέ
γασε τη βιβλιοθήκη κι από το 1976, έπειτα από έργα συντήρησης και ανακαί
νισης, χρησιμοποιείται ως Πολιτιστικό Κέντρο. Διαθέτει ιστορικό μουσείο για 
την περιοχή, διατηρεί μια σχολική τάξη, όπως ήταν τα τέλη του 19ου αιώνα, 
και έχει επίσης αίθουσα εκδηλώσεων και χώρους εκθέσεων. Λειτουργεί όλο το 
χρόνο και προσφέρει ποικίλο πρόγραμμα με εκθέσεις, διαλέξεις, προβολές ται
νιών, θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραστάσεις και εκθέσεις.

Για μένα ήταν πραγματικά μια ευχάριστη έκπληξη να λειτουργεί σε μια 
τόσο μικρή πόλη ένα τόσο οργανωμένο και πετυχεμένο πολιτιστικό κέντρο.

Λ/ε τη διευθύντρια του Πολιτιστικού Κέντρου Μάντισον
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14. Βοστώνη: Από το Μάντισον γυρίσαμε στην Ατλάντα κι από κεί αεροπο
ρικώς ταξιδέψαμε στη Βοστώνη, όπου συμπληρωνόταν η περιοδεία μου. Ου
σιαστικά στη Βοστώνη δεν υπήρχε επίσημο πρόγραμμα, γι’ αυτό κι ο χρόνος 
που είχα στη διάθεση μου αφιερώθηκε σ’ επισκέψεις αξιοθεάτων και σε συ
ναντήσεις φίλων.

Η Βοστώνη και η Μασσαχουσέττη γενικότερα έπαιξαν πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην αμερικανική ιστορία κι αυτό είναι εμφανές από την πρώτη στιγμή 
που πατάς το πόδι σου εκεί. Εδώ ξεκίνησαν οι αγώνες για θρησκευτική ελευ
θερία (1620), εδώ άρχισε η αντίσταση εναντίον της βρεττανικής καταπίεσης 
και της άδικης φορολογίας (Tea party, 1773). Εδώ άρχισε η Αμερικανική 
Επανάσταση με τις μάχες στο Λέξινγκτον και Κόνκορντ (19 Απριλίου 1775). 
Εδώ το 19ο αιώνα ήταν το κέντρο διάσημων συγγραφέων και παιδαγωγών.

Στη Βοστώνη επισκέφθηκα το υπέροχο Μουσείο Καλών Τεχνών, με 
πρώτης ποιότητας έργα Ασιατικής, Αιγυπτιακής, Κλασσικής, Ευρωπαϊκής 
και Αμερικανικής Τέχνης, καταπληκτικό κατάστημα σουβενίρ και ωραίο εστι
ατόριο. Περπάτησα ακόμη στο περίφημο Freedom Trail, με το Boston Com
mon, το Old Granary Burial Ground, to King’s Chapel, το Faneuil Hall και το 
Old State House.

Μια μέρα αφιερώσαμε για επίσκεψη στο Lexington και Concord, όπου το 
1775 έγιναν οι πρώτες μάχες της Επανάστασης, και στο περίφημο Πανεπιστή
μιο Χάρβαρντ. Στην εκδρομή αυτή, εκτός από μένα και το Lee, ήταν κι ο 
βιολινίστας Γιώργος Χατζηβασιλείου, που ήρθε από τη Νέα Γόρκη, για να με 
συναντήσει.

Πέρασα ολόκληρη την επόμενη μέρα (Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου) με τον 
Κώστα Προυσή και τις αδελφές του Ελένη και Παναγιώτα στο φιλόξενο σπίτι 
τους στο Wellesley, 30 περίπου λεπτά από τη Βοστώνη. Κουβεντιάσαμε με 
τον κ. Προυσή για ένα σωρό θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Μου μίλησε για 
τους αγώνες τους τότε στα «Κυπριακά Γράμματα» και στα σχολεία, για τις 
πνευματικές ανησυχίες των νεανικών του χρόνων. Διαρκώς ρωτούσε να μάθει 
για φίλους, γνωστούς, συνεργάτες, για την κατάσταση, πολιτική και πνευμα
τική στην Κύπρο. Ζωηρό το ενδιαφέρον του για την πατρίδα, μεγάλη η έγνοια 
του για τη μοίρα της και ζεστή η αγάπη του για τους φίλους, για τους ανθρώ
πους που μάχονται για πνευματική προκοπή. Φάγαμε μαζί μεσημέρι και βρά
δι, κάναμε βόλτα με το αυτοκίνητο στη γύρω καταπράσινη περιοχή και παρα
κολουθήσαμε στην τηλεόραση τη συζήτηση Δουκάκη - Μπους. ’ Ηταν η περί
οδος της προεκλογικής εκστρατείας για την προεδρία των Η.Π.A και μεις, 
φυσικά, ως Έλληνες παρακολουθούσαμε την προσπάθεια του Δουκάκη με εν
θουσιασμό κι ελπίδες. Γύρισα στο ξενοδοχείο πλουσιότερος σε γνώσεις και 
συγκινημένος από τη φιλοξενία και την αγάπη της οικογένειας Προυσή.

Την άλλη μέρα το απόγευμα πήρα το αεροπλάνο της επιστροφής. Πρώτα 
Λονδίνο κι ύστερα Λάρνακα.

Έγινε φανερό, νομίζω, από την πιο πάνω κάπως αναλυτική περιγραφή 
των πολιτιστικών φορέων που είχα την τύχη να επισκεφτώ και να μελετήσω, 
ότι στην Αμερική γίνεται σημαντικότατη εργασία στον πολιτιστικό τομέα, 

που χαρακτηρίζεται από συστηματικότητα, μεθοδικότητα και γνώση. Το κάθε 
τι γίνεται με επαγγελματικό τρόπο και τίποτε δεν αφίνεται στην τύχη.

Προσπαθώντας να εντοπίσω τα κοινά γνωρίσματα, που χαρακτηρίζουν 
όλους τους πολιτιστικούς οργανισμούς της Αμερικής, που είδα, και τους αν
θρώπους, που εργάζονται σ’ αυτούς, κατέληξα στα ακόλουθα:
α. Ενθουσιασμός: Όλοι εργάζονται με κέφι και ενθουσιασμό και μιλούν με 

καμάρι για τη δουλειά που κάμνουν και τον οργανισμό που υπηρετούν.

Ο Κώστας Προυσής στο γραφείο του

Πουθενά δε συνάντησα τη βαριεστιμάρα, την απογοήτευση, τον εφησυχα
σμό. ' Ισως αυτό να εξηγείται ως ένα βαθμό από το γεγονός ότι δεν 
υπάρχει μονιμότητα θέσεων και οι εργαζόμενοι προσπαθούν συνεχώς να 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να προωθούν με επιτυχία δραστηριότητες 
και να παράγουν έργο που να εκτιμάται, προσβλέποντας σε ανανέωση του 
συμβολαίου ή σε ανάληψη πιο υπεύθυνης θέσης. Μια άλλη συμπληρωμα
τική εξήγηση είναι ο αισιόδοξος χαρακτήρας του Αμερικανού, που κοιτά
ζει το μέλλον άφοβα, γιατί μεγάλωσε σε μια χώρα με τεράστιες δυνατό
τητες και αμέτρητες ευκαιρίες να ξανοίγονται μπροστά του.
Εθελοντές: Ο ρόλος των ανθρώπων αυτών, που προσφέρουν χρόνο, για να 
υπηρετήσουν ένα σκοπό, είναι ανυπολόγιστης αξίας. Με την προσφορά 
υπηρεσιών δωρεάν ανακουφίζουν τους φορείς από έξοδα, τους πλαισιώ
νουν και προσφέρουν σ’ αυτούς κύρος, γιατί δείχνουν προς τα έξω ότι 
ασκούν έργο που ενδιαφέρει τον κόσμο, γι’ αυτό τον προσελκύει. Είναι

30 31

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



πραγματικά συγκινητικό να βλέπει κανείς κυρίες, που μπορεί στο σπίτι 
τους να έχουν πολλούς βοηθούς, να εργάζονται στην κουζίνα της καφετε
ρίας ενός μουσείου ή να σερβίρουν, να κάμνουν τις πωλήτριες στο κατά
στημα σουβενίρ, να βοηθούν στο στήσιμο μιας έκθεσης, να κάμνουν τις 
ταξιθέτριες σε μια εκδήλωση ή τις ξεναγούς σε μια περιήγηση.

γ. Επαγγελματισμός: ’Εκαμα σ’ αυτό αναφορά και προηγουμένως. Παντού 
καταβάλλεται προσπάθεια να διοικούνται οι οργανισμοί ως επιχειρήσεις, 
με καλοσχεδιασμένους προϋπολογισμούς, με έλεγχο των εξόδων, διεύρυν
ση των εσόδων, αύξηση του αριθμού των πελατών (του κοινού που παρα
κολουθεί τις εκδηλώσεις), εμπλουτισμό των προγραμμάτων ώστε να 
απευθύνονται σε ευρύτερα στρώματα του λαού, προσέγγιση των παιδιών 
ώστε να δημιουργηθούν οι μελλοντικοί πελάτες, προσέλκυση δωρεών, δη
μιουργία μόνιμων πόρων από τόκους κληροδοτημάτων, επαγγελματική 
χρησιμοποίηση των δημοσίων σχέσεων, της διαφήμισης και της προώθη
σης των πωλήσεων (εισιτηρίων και υπηρεσιών).

δ. Εισφορές: Είναι γεγονός ότι ο ιδιωτικός τομέας στην Αμερική στηρίζει σε 
μεγάλο βαθμό τις Τέχνες. ’Ατομα, επιχειρήσεις και ιδρύματα προσφέ
ρουν σημαντικά ποσά, γιατί υπάρχει το κίνητρο της εξαίρεσης από το 
φόρο των ποσών εκείνων που δωρίζονται σε μη κερδοσκοπικούς οργανι
σμούς, όπως είναι κατά κανόνα οι πολιτιστικοί φορείς.

ε. Γόητρο: Ο κάθε φορέας και η κάθε περιοχή αμιλλώνται να κάμουν κάτι το 
καλύτερο στις Τέχνες, γιατί πιστεύουν ότι οι Τέχνες αντικατοπτρίζουν το 
επίπεδο ανάπτυξης και πολιτισμού ενός τόπου και των ανθρώπων που 
ζουν σ’ αυτόν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα από τα επιχειρήματα των 
υποστηρικτών της Πολιτιστικής Επαρχίας στο Ντένβερ ήταν ότι η πόλη 
τους, ενώ έχει επιδόσεις σε άλλους τομείς, δεν έχει καλό ποσοστό, συγ
κριτικά με άλλες πόλεις, στους πόρους που διατίθενται για τις Τέχνες.

*

Τελειώνοντας την αναφορά μου στο πολιτιστικό ταξίδι που έκαμα για 
ένα μήνα στην Αμερική, θα μπορούσα χωρίς υπερβολή να πω ότι ο μήνας 
εκείνος θα μου μείνει αξέχαστος, γιατί ήταν από κάθε άποψη ωφέλιμος και 
αποδοτικός, αλλά κι ευχάριστος ταυτόχρονα, αφού, μέσα σε μια ατμόσφαιρα 
εξαιρετικά φιλική και κάτω από συνθήκες άνετες, χωρίς κανένα απολύτως πρό
βλημα επικοινωνίας, ξεδιπλώθηκε μπροστά στα αχόρταγα μάτια μου ένα ευρύ 
φάσμα αξιόλογων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, που χαρακτηριζόταν τις πιο 
πολλές φορές από νεύρο, πρωτοτυπία και ποικιλία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ 
απευθύνεται προς τον Lane Cubstead, διευθυντή του Αμερικανικού Κέντρου, 
και τους συνεργάτες του για τη θαυμάσια προπαρασκευαστική δουλειά που 
έκαμαν ώστε το ταξίδι μου να στεφθεί από επιτυχία, και σ’ όλους εκείνους 
στην Αμερική, που με δέχτηκαν φιλικά και συνεργάστηκαν απόλυτα αρμονικά 
μαζί μου.
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