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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 
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Ο ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 
ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ

Είναι υποχρέωσή μας να τιμούμε όσους προσέφεραν τύν κόπο καί τόν 
στοχασμό τους σέ έπιστημονικές καί γενικώς πνευματικές ύργανώσεις. 
’Ασφαλώς ή προσφορά τους δέν στόχευε στήν προσδοκία κάποιας τιμής. ’Από 
ένθεη πνευματική φλόγα υπηρετούσαν τήν όργάνωση, νοιώθοντας 
Ικανοποίηση γιά τά έπιτεύγματά της. Έμεϊς, όμως, έχουμε τήν υποχρέωση νά 
ύργανώσουμε μιά τιμητική έκδήλωση γι’ αυτούς. ’Εξ άλλου αύτή ή έκδήλωση 
κατατάσσεται στις δραστηριότητες τής όργάνωσης.

Ό «Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου», τιμώντας τήν Καλλιόπη 
Καραγεώργη, τήν άνακήρυξε, μέ τήν ευκαιρία τού εορτασμού τών 40 χρόνων 
τού 'Ομίλου, σέ «έπίτιμο μέλος» (13 Μαΐου 1987). Τό σκεπτικό τής 
άνακήρυξης συνέταξε ό Άνδρέας Γ.- Καραγιώργης. ’Εφέτος τό Διοικητικό 
Συμβούλιο άποφάσισε νά άφιερώσει τή «Φιλολογική Κύπρο» 1990 στό 
έπίλεκτο αυτό μέλος της, τήν Καλλιόπη Καραγεώργη, γιά τούς έξής λόγους:

α) Γιά τις υπηρεσίες της στόν «Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου» 
στόν όποίο διετέλεσε μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου του καί γιά τήν 
δωρεά της σ’ αυτόν προς έκδοση παιδαγωγικής φύσεως έργων.

καί β) γιά τήν πολύχρονη, καθοδηγητική της δράση στήν έκπαίδευση. 'O 
Όμιλος ευχαριστεί τόν Άνδρέα Καραγιώργη γιά τό σύντομο άλλα μεστό δια
νοημάτων καί αισθημάτων σημείωμά του γιά τήν τιμωμένη.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
Πρόεδρος
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ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Σε ώρες δύσκολες για την πατρίδα και την παιδεία η αναφορά στη ζωή 
και στο έργο εκπαιδευτικών που τίμησαν τον Έλληνα και τον Δάσκαλο απο
τελεί οφειλή και χρέος, όχι τόσο γιατί πρέπει να τους τιμήσουμε ως άτομα 
αλλά κυρίως γιατί πρέπει να τους προβάλουμε ως παράδειγμα για μας και γι’ 
αυτούς που θ’ ακολουθήσουν. Όταν στις μέρες μας οι πλείστοι τομείς της 
ζωής μας ταλαιπωρούνται από μια χωρίς λόγο και προηγούμενο άρνηση 
αρχών και αξιών που μας κράτησαν σώους μέσα από τους αιώνες και το 
πνεύμα της ήσσονος προσπάθειας τείνει να μας κατακυριεύσει, η προβολή του 
έργου εκπαιδευτικών που στάθηκαν στην έδρα και στη ζωή θετικοί και γόνι
μοι χρειάζεται για να δούμε καθαρά τις υποχρεώσεις εκείνων που καλούνται 
να συνεχίσουν το ρόλο του δασκάλου.

Η απόφαση του ΕΠΟΚ να τιμήσει την εκπαιδευτικό κυρία Καλλιόπη Κα
ραγεώργη, Επίτιμο Μέλος του, με το να της αφιερώσει τον τομο αυτό της Φι
λολογικής Κύπρου μας προσφέρει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε συνοπτι
κά το έργο και την προσφορά της τιμωμένης. Στο πρόσωπο της Καλλιόπης 
Καραγεώργη τιμάται η Ελληνίδα εκπαιδευτικός, της οποίας η προσφορά δεν 
έχει εκτιμηθεί και προβληθεί μέχρι σήμερα όσο έπρεπε.

Η Καλλιόπη Καραγεώργη με τη μακρόχρονη γόνιμη θητεία στην εκπαί
δευση, την απαρασάλευτη πίστη της στα Ελληνοχριστιανικά ιδανικά, που η 
ίδια ως άτομο και ως εκπαιδευτικός βίωνε κάθε στιγμή της ζωής της με τον 
ζήλο και την αφοσίωσή της προς το καθήκον στάθηκε για δεκαετίες βασικός 
παράγοντας στην ανέλιξη της παιδείας της Κύπρου, ιδιαίτερα εκείνης των 
Ελληνίδων της Κύπρου.

Σε περίοδο που τα κορίτσια που τολμούσαν να φοιτήσουν σε σχολές 
Μέσης Παιδείας ήταν ελάχιστα η Καλλιόπη φοιτά ως πρώτη μαθήτρια με τα 
αγόρια στο πρακτικό τμήμα του Παγκυπρίου Γυμνασίου και αγωνίζεται στη 
συνέχεια σε μια ανδροκρατούμενη Μαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών να πείσει πως η ψυχρή λογική, οι συλλογισμοί, η ακρίβεια και η μα
θηματική κρίση μπορούν να προσεγγισθούν με επιτυχία και από το μυαλό 
μιας γυναίκας. Οι ίδιες επιφυλάξεις που υπήρχαν στην ένταξή της στο πρα
κτικό και στη Μαθηματική Σχολή τη συνοδεύουν και όταν επιζητεί διορισμό 
καθηγήτριας Μαθηματικών. Η Καλλιόπη όμως καταφέρνει να σπάσει τις 
προκαταλήψεις της Κυπριακής κοινωνίας, πείθει με το έργο της και συμβάλ
λει με την τεράστια πνευματική της προσφορά στην πνευματική ανέλιξη, στην 
κοινωνική χειραφέτηση και στην επαγγελματική αποκατάσταση της Κύπριας.

Η ποικίλη και πλούσια πνευματική και κοινωνική δράση της - μέλος της 
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ιδρυτικό μέλος της Αστροναυτικής Εται
ρείας Κύπρου, μέλος του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου από την 
ίδρυση του το 1947, μέλος της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, μέλος της 
Πνευματικής Αδελφότητας Ελληνίδων Κύπρου - της εξασφαλίζουν την 
πρώτη θέση στην πρωτοκαθεδρία των Ελληνίδων που μόχθησαν για προκοπή 
του τόπου μας. Για την προσφορά της η Καλλιόπη τιμήθηκε επανειλημμένα 
από πολλούς παράγοντες, θεσμούς και οργανώσεις.

Στο παιδευτικό της έργο μόνιμη επιδίωξη της Καλλιόπης η δημιουργία 
χαρακτήρων κατά το ελληνοχριστιανικό πρότυπο. Τα σχολεία από τα οποία 

πέρασε τόσο στη Λεμεσό όσο και στη Λευκωσία και ιδιαίτερα το ακριτικό Γυ
μνάσιο Θηλέων Παλλουριώτισσας που την είχε διευθύντρια στα τελευταία 
χρόνια της υπηρεσίας της γίνονται γι’ αυτή κάστρα και έπαλξη. Το δικό της 
προσωπικό παράδειγμα και οι παραινέσεις της στόχευαν με μαθηματική ακρί
βεια το τέλειο. Παρεκκλίσεις δεν ήταν δυνατό να δεχθεί από κανένα. Η ζωή γι’ 
αυτήν αξίζει μόνον όταν στηρίζεται επάνω στην αρετή. Τονίζει σε μαθήτριες 
και συναδέλφους της πως όλα τα άλλα, πλούτος, κοινωνικό εκτόπισμα, σωμα
τική ευρωστία και κάλλος δίνουν στη ζωή μόνο μια παροδική λάμψη, διότι 
παροδικά είναι και τα ίδια. Ο ρόλος και η αποστολή του Έλληνα δασκάλου 
διαγράφονται κατά τρόπο θαυμαστό. Τονίζει με διάφορες ευκαιρίες: «Ο διδά
σκαλος και ο καθηγητής πρέπει να πλάσουν τον τέλειον άνθρωπο και να ανά
ψουν εις την ψυχήν του την φλόγα του ωραίου και του υψηλού. Πρέπει να κά
μουν πάθος την αρετήν, την δύναμιν, την αξιοπρέπειαν και κόσμημα την 
ανθρωπιά. Έχομεν ημείς οι διδάσκαλοι ευθύνην απέναντι του παρελθόντος, 
απέναντι του παρόντος, απέναντι του μέλλοντος του Έθνους και αν φανούμεν 
ανάξιοι δεν υπάρχει κανείς που θα μας'συγχωρήσει. Είναι εύκολον να γεννή

σει κανείς ανθρώπους, είναι δυσκολότατον όμως να δημιουργήσει την ψυχήν, 
να τους πλάσει το πνεύμα, να τους στρέψει το πάθος προς το ωραίον, το αγα
θόν, την αλήθειαν. Οι άξιοι διδάσκαλοι κρίνονται εις τας κρίσιμους στιγμάς».

Από το ύψος των 84 της χρόνων μπορεί σίγουρα η τιμωμένη από τον 
ΕΠΟΚ Καλλιόπη Καραγεώργη να ανασκοπήσει τη ζωή και το έργο της και να 
αισθανθεί γαλήνη και ικανοποίηση κατά τον Έρικσον γιατί θετικό και γόνιμο 
υπήρξε το πέρασμα της από τη ζωή.

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ
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’Αριθμός ’Αποδεικτικού ................ .?..?.....................
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ . . . ΑΓΓΛΙΚΑ.................................. 10,0( "Αριστα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ . . . .

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.......................

ΙΣΤΟΡΙΑ...................................

9.00

9.90

10.00

Άριστα..............
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ΓΑΛΛΙΚΑ ...................................

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ.......................

10, 0(
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Άριστα ..........

Άριστα

"Αριστα ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑ . . . . 10,0( I. "Αριστα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΤΠΡΟΤ . . .

ΑΓΩΓΗ TOT ΠΟΛΙΤΟΤ . .

ΦΤΣΙΚΑ . ...................................
(ΦΤΣΙΚΗ.- ΧΗΜΕΙΑ)

9.80 ...'Αριστα............

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ.......................

ΤΕΧΝΙΚΑ................................... ................................

Διαγωγή..........................

ΣΗΜ. 1. ΟΙ Δημόσιες Σχολές Μέσης Γενικής Έκ- 
παιδεύσεως τής Κύπρου, σύμφωνα μέ τίς 
διατάξεις τής πορ. 8 τοΰ άρθρου I τοΰ 
Ν.Δ. 695/70, Αναγνωρίζονται ώς Ισότιμες 
μέ τίς Αντίστοιχες Δημόσιες Σχολές στήν 
Ελλάδα.

8. Ή βαθμολογία πού Ισχύει είναι 1—20.

Διευθυντής Μέσης Έκπαιδεύσεως

Λευκωσία,
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ»

22 Μαρτίου 1989 - 2 Μαΐου 1990

Ή κάποια καθυστέρηση στή γενική συνέλευση όφείλεται σέ τυχαίες περι
στάσεις, είδικώτερα στήν άναμονή γιά νά έκτυπωθεϊ ό τόμος τής «Φιλολογικής 
Κύπρου 1989». Καί τώρα άκόμα παρ’ όλη τή διαμαρτυρία μας καθυστερεί ή 
εκτύπωσή της άπό φόρτο έργασίας στό τυπογραφείο. Στό μέλλον πρέπει νά γί
νουν κάποιες νέες αλλαγές. Οί δραστηριότητες τοϋ Όμίλου έχουν ώς έξής: 
Α) Εκδόσεις:

1) Φιλολογική Κύπρος 1988, τήν όποια παρουσίασε ό Γεώργιος Κ. 
Ίωαννίδης σέ συγκέντρωση τοΰ Όμίλου στίς 22 Μαρτίου 1989. Ή προσφορά 
τής έτήσιας αύτής έκδοσης στήν πνευματική ζωή τής Κύπρου έξακολουθεΐ νά 
είναι υπολογίσιμη. Τούτο έξάγεται άπό τις κριτικές παρουσιάσεις της στόν 
τύπο και στό ραδιόφωνο. Στόν τόμο αυτό τοϋ 1988 συνεργάζονται οί έξής : 
’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, Νίκος Παναγιώτου, Γεώργιος Κ. 
Ίωαννίδης, Χρύσανθος Κυπριανού, Κύπρος Χρυσάνθης, Γεώργιος Προδρό
μου, Πάτροκλος Σταύρου, Παναγιώτης Περσιάνης, ’Ιάκωβος Κυθρεώτης, 
Άνδρέας Χατζηθωμάς, Γλαύκος Άντωνιάδης, Γεώργιος Χατζηκωστής, Γεώρ
γιος Χατζηνικολάου, Κώστας Προυσής, Χρήστος Κάρμιος, Άνδρεανή 
Ήλιοφώτου καί Άνδρέας Χαραλάμπους.

2) Κ. Χρυσάνθη: Τ’ όνειρο τής Παναγίας. Ή κοίμησή της (1989). Τό μυ
στήριο αυτό παραχωρήθηκε στόν Μητροπολίτη Κιτίου κ. Χρυσόστομο, στόν 
όποίο τιμητικά τοϋ άφιερώθηκε. ΟΙ εισπράξεις άπό τήν πώληση τοϋ έργου θά 
διατεθούν γιά τά «πεινασμένα παιδιά» κατά εισήγηση τοΰ χορηγού τής έκδοσης 
Μιχαλάκη Κυθραιώτη, έπίτιμου μέλους καί μεγάλου ευεργέτη τοϋ Όμίλου.

3) Κ. Χρυσάνθη: Ό περιπαθής όδοιπόρος (Le voyageur passionò) μετά
φραση στά γαλλικά άπό τόν Gaston Henry Aufrére (1989). Τό βιβλίο αυτό χο
ρηγία τοΰ Μιχαλάκη Κυθραιώτη, κατά παράκλησή του θά σταλεί βασικά στόν 
μεταφραστή στή Γαλλία, καί θά δοθεί στούς φοιτητές τής Φιλοσοφικής 
Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών. "Ηδη ή κριτική στή Γαλλία σύμφωνα μέ 
τις σχετικές ένημερώσεις καί τις φωτοτυπίες πού στέλλει ό Ώφρέρ, έκανε 
έντύπωση γιά τό «Έλληνικό» πνεύμα, πού διαπνέει τό έργο.
Β) Ποικίλη εργασία

1) Έλάβαμε μέρος στόν έορτασμό τής έθνικής έπετείου τής 28ης 
’Οκτωβρίου 1940 καί 21ην ’Οκτωβρίου 1931 μέ όμιλητές · τούς: Κ. Χρυσάνθη 
καί Νίκο Κρανιδιώτη, καί τής 25ης Μαρτίου 1821.

2) 'Ομίλησε ό πρόεδρος τοΰ Όμίλου σέ όμάδα φοιτητών τής Φιλοσο
φικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί έδωσε στούς φοιτητές καί κα
θηγητές εκδόσεις τοΰ Όμίλου.

3) Έδιοργάνωσε ό Όμιλος συγκέντρωση τών σπουδαστών τής Παιδαγω
γικής ’Ακαδημίας Κύπρου μέ όμιλητές τούς Άνδρέα Φυλακτοΰ καί Κύπρο 
Χρυσάνθη γιά τόν Κωστή Παλαμά. Ό Πάτροκλος Σταύρου πού θά μιλοΰσε 

γιά σχετικό βιβλίο του άπουσίαζε στό έξωτερικύ κι άνέλαβε ό Κ. Χρυσάνθης 
μέ συντομία νά έκθέσει τό περιεχόμενο τοΰ βιβλίου αύτοΰ. Έπί πλέον προσέ- 
φερε στούς τελειόφοιτους τής ’Ακαδημίας 200 βιβλία τοϋ έργου «Επιστολές 
τοΰ Γλαύκου Άλιθέρση προς τόν Κωστή Παλαμά» κατόπιν έπιθυμίας τοΰ 
μέλους μας καί χορηγού τής έκδοσης αύτής Μιχαλάκη Κυθραιώτη.

4) Έπραγματοποίησε ό Όμιλος συγκέντρωση στήν όποια:
α) άνακηρύχθησαν μεγάλος ευεργέτης τό μέλος μας Μιχαλάκης Κυθραι- 

ώτης καί επίτιμο μέλος ό πρέσβυς τής Ελλάδος ’Ιωάννης Φωτόπουλος.
β) άπενεμήθη στόν Νίκο Παναγιώτου τό Βραβεϊον Γραμμάτων πού χρη

ματοδοτεί κάθε δύο χρόνια ή Κυπριακή Λαϊκή Τράπεζα.
γ) έμίλησαν οί Κ. Χρυσάνθης, Γ. Προδρόμου, Κώστας Χατζηστεφάνου, 

Γεώργιος Κ. Ίωαννίδης καί Παν. Μαλλής.
δ) ’Αντιφώνησαν οί Μιχαλάκης Κυθραιώτης , ’Ιωάννης Φωτόπουλος καί 

Νίκος Παναγιώτου.
ε) Προκηρύχθηκε διαγωνισμός συγγραφής παιδικού βιβλίου μέ χρηματο

δότηση τής Κυπριακής Λαϊκής Τράπεζας.
5) Συμμετέσχε μέ χαιρετισμό διά τοΰ προέδρου στόν έορτασμό τής 

έξηκονταετηρίδας τοΰ " Λυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου " στή Λεμεσό.
6) Διέθεσε άρκετά άντίτυπα τοΰ " "Υμνου εις τήν Ελευθερία " (πέμπτη 

έκδοση).
7) Άνέλαβε καί πραγματοποίησε διά τοΰ προέδρου του τήν άποστολή στό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών πενήντα τόμων " Ανθολογία Κυπριακής Λογοτεχνίας " 
για τούς ξένους έλληνιστές, πού καλούνται σέ καλοκαιρινή συνάντηση άπό τό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οί τόμοι άπεστάλησαν άπό τόν Πάτροκλο Σταύρου.

8) Άπέστειλε εκδόσεις του: α) στό Πανεπιστήμιο Μελβούρνης διά τοΰ 
Άλέκου Διαμαντή, β) στούς Ρώσσους ελληνιστές διά τοΰ μέλους του Μαρού- 
λας Ίακωβίδου, γ) στούς Έλληνες τής Νότιας ’Ιταλίας διά τοΰ Ρόταρυ Λευ
κωσίας ( Πέτρος Ζαχαριάδης ), δ) στήν Εθνική Βιβλιοθήκη Βουκουρεστίου, 
ε) στό Πανεπιστήμιο Αθηνών διά τοΰ καθηγητή Άνδρέα Βοσκού.

9) Έγιναν διευθετήσεις με τή Μορφωτική Υπηρεσία τοϋ Υπουργείου 
Παιδείας νά κληθεί γιά διαλέξεις στήν Κύπρο ό Ιταλός νεοελληνιστής 
Michele lannelli.

10) Βραβεύτηκε στό διαγωνισμό συγγραφής παιδικού βιβλίου μέ θέμα άπό 
τήν « Ιστορία τής Κύπρου» ή Νίτσα Σολομωνίδου - Αναστασίου μέ τό πεζογρά
φημα «Φλογισμένες Καρδιές» άπό τήν κριτική επιτροπή πού άπαρτίζουν οί Γε
ώργιος Χατζηκωστής, Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή καί’Ορθοδοξία Καλογήρου.

Τελειώνοντας ό Όμιλος όφείλει ευχαριστίες, στούς χορηγούς της Μιχα
λάκη Κυθραιώτη καί Μορφωτική Υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας. Έπίσης 
ευχαριστίες όφείλονται στό Δ. Συμβούλιο, στούς ελεγκτές τών λογαριασμών 
καί στήν Κυπριακή Λαϊκή Τράπεζα.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
Πρόεδρος

13
12

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Α
πο

λο
γι

σμ
ός

 ει
σπ

ρά
ξε

ω
ν κ

αι
 π

λη
ρω

μώ
ν τ

ω
ν ε

τώ
ν 1

98
7,

19
88

,1
98

9 (μ
έχ

ρι
 26

.4
.9

0)

Ο
 απ

ολ
ογ

ισ
μό

ς η
λέ

χθ
η 

απ
ό 

το
ν 

κ.
 Ιά

κω
βο

 Κ
υθ

ρε
ώτ

η,
 μ

έλ
ος

 το
υ 

ομ
ίλ

ου
 μ

ας
, π

ου
 το

ν ε
υχ

αρ
ισ

το
ύμ

ε.

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ» 
ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 1990 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Πρώτος ό «Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου» έτόλμησε 
εκδόσεις βιβλίων γιά παιδιά καί πρώτος συνέστησε μικρή όμάδα γιά νά 
άσχοληθεί μέ τήν προώθηση τέτοιων έκδόσεων.

Σήμερα ε’ιδικοί λόγοι επιβάλλουν κάποιες συγγραφές παιδικών βιβλίων 
πού νά τονίζουν Ιδιαίτερα τήν έλληνική μας προέλευση, χωρίς τούτο νά σημαί
νει σωβινισμό. Ή Ιστορία δέν είναι σωβινισμός. Άν αύτή υποβάλλει τήν 
άγάπη πρός τή φυλή καί τό έθνος, δέν κάνει σωβινισμό αλλά Ικανοποιεί 
επιτακτική άνάγκη. Για τόν λόγο αυτό προωθήσαμε διαγωνισμό συγγραφής 
παιδικού βιβλίου μέ κατάλληλο ελληνικό περιεχόμενο ώς συμπλήρωμα άλλων 
συγγραφών παιδικού βιβλίου τις όποιες άσφαλώς έκτιμούμε. Ευχαριστούμε 
Ιδιαίτερα τή Λαϊκή Τράπεζα πού χορηγεί μέ τό ποσύν λιρών τρακοσίων (£300.-) 
γιά νά έκδοθεϊ αύτό πού θά βραβευτεί, μέ ένδειξη τόν χορηγό καί τόν Όμιλο.

’Εφέτος προκηρύσσει διαγωνισμό συγγραφής παιδικού πεζογραφήματος 
νουβέλας ή διηγημάτων μέ θέμα άπό όποιανδήποτε περίοδο τής Ιστορίας τής 
Κύπρου μέ τονισμό τήν ελληνικότητα τού νησιού μας.

Όροι:
α) γραμμένο άπό Κύπριο
β) σελίδες όχι λιγότερες άπό 60 δακτυλογραφημένες μέ διπλό διάστημα.
γ) γλώσσα ή πανελλήνια δημοτική.
δ) υποβολή σέ τριπλούν μέ ψευδώνυμο καί τετραψήφιο άριθμό. Νά 

έπισυνάπτεται φακελλάκι μέ τό ψευδώνυμο καί τόν τετραψήφιο άριθμό 
καί κλειστό σ’ αύτό τό όνοματεπώνυμο καί ή διεύθυνση.

ε) τελευταία μέρα υποβολής 30 ’Οκτωβρίου 1989.
στ.) να στέλλονται στή διεύθυνση Ε.Π.Ο.Κ.,Άνδροκλέους 2, Λευκωσία (135). 

ζ) τά υποβαλλόμενα δέν έπιστρέφονται.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Η κριτική επιτροπή του Διαγωνισμού συνήλθε σήμερα Παρασκευή 2 Μαρ
τίου 1990 στο Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' για εξαγωγή αποτελεσμά
των. Την επιτροπή απαρτίζουν ο κ. Γ. Χατζηκωστής, Γυμνασιάρχης, και η κυρία 
Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή και η κυρία Ορθοδοξία Καλογήρου φιλόλογοι.
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Η επιτροπή εγκρίνει ως άξιο βραβείου το υπ’ αριθμό 9999 με τίτλο 
«Φλογισμένες Καρδιές» για τους εξής λόγους:

Ο μύθος είναι καλά δομημένος, έχει καλή πλοκή, φυσιολογική αφήγηση 
και εξελίσσεται ομαλά. Έχει ακόμα ροή στην έκφραση, λιτή περιγραφή και 
δεν παρουσιάζει ρητορισμούς. Ο ιδεολογικός κόσμος είναι αντίστοιχος προς 
τα πρόσωπα. Ο μύθος παρουσιάζει ενδιαφέρον. Είναι μια οριακή σελίδα της 
Κυπριακής Ιστορίας.

Η απόφαση της επιτροπής ήταν ομόφωνη.
Η κριτική επιτροπή
Γεώργιος Χατζηκωστής 
Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή 
Ορθοδοξία Καλογήρου

Λευκωσία, 2 Μαρτίου 1990.
Οι «Φλογισμένες Καρδιές» ανήκουν στη συγγραφέα Νίτσα Σολομωνίδου- 

Αναστασίου.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ

Η Λαϊκή Τράπεζα θεώρησε εξυπηρετικό των γραμμάτων την προώθηση 
της συγγραφής παιδικού βιβλίου, κοντά στις άλλες χορηγίες για εκδόσεις λο
γοτεχνίας. Ο φιλαναγνώστης αρχίζει συνήθως από την παιδική ηλικία. Όσο κι 
αν οι κατοπινές βιωτικές μέριμνες θα τον απασχολούν σε άλλους τομείς, αυτή 
η καλή συνήθεια της ανάγνωσης λογοτεχνικού βιβλίου ξυπνά μέσα του σε ορι
σμένες ώρες, είτε της μοναξιάς είτε της ξεκούρασης, και τον οδηγεί προς το 
λογοτέχνημα σα μέσο εκτόνωσης.

Βέβαια, η Λαϊκή Τράπεζα από καιρό χρηματοδοτεί το Βραβείο Γραμμά
των του ΕΠΟΚ, που δίδεται κάθε δύο χρόνια σε φιλολογική έκδοση Κυπρίου 
συγγραφέα. Με τη χορηγία για έκδοση βραβευμένου από επιτροπή του ΕΠΟΚ 
ανέκδοτου παιδικού βιβλίου, προπάντων με θέματα από την Κυπριακή Ιστο
ρία όλων των εποχών, διευρύνει τη συμβολή της στον πολιτιστικό τομέα, μά
λιστα στον παραγωγικό κύκλο.

Συγχαίρω λοιπόν την κ. Νίτσα Σολομωνίδου-Αναστασίου για την επάξια 
βράβευσή της και της εύχομαι ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις στον ωραίο 
στίβο της πνευματικής άμιλλας.

ΠΑΝ. ΜΑΛΛΗΣ

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ

Νιώθω, όχι μόνο συγκινημένη, αλλά και περιφανή που βραβεύομαι σήμε
ρα από τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου.

Τον ευχαριστώ που με την προκήρυξη του διαγωνισμού, μου έδωσε την 
ευκαιρία να γράψω τις «Φλογισμένες Καρδιές» που πάντα η φλόγα για τούτο 
το κομμάτι της ιστορίας κρυφόκαιε μέσα μου.

Γεννημένη και μεγαλωμένη σ’ ένα χώρο που τα φαράγγια και οι νεροσυρ
μές, οι σκιές των δέντρων και οι οπτασίες των νεράιδων, σιγοψιθυρίζουν ή 
βροντολογούν - ανάλογα - ιστορία, δεν μπορούσα παρά να γυρνοφέρνω στα 
κτίσματα στις πηγές ή τις ρούγες κάποιων ιστορικών σταθμών.

Φωλιασμένη - σχεδόν αντίκρυ - από το σπίτι που κατάλυσε ο Κανάρης 
στη Λάπηθο, κατάφατσα καθημερινά με την Ασπρόβρυση, άκουα, ξόμπλαζα, 
μάζευα, γέμιζα την ψυχή μου κι έλιωνα την καρδιά μου στο πύρωμα που 
άναψε η φλόγα του Κανάρη στη Λάπηθο.

Πάντα ονειρευόμουνα ν’ ακουμπήσω την πένα μου σ’ εκείνους τους χώ
ρους της ιστορίας. Ο Ε.Π.Ο.Κ. με την προκήρυξη του διαγωνισμού, μου 
άναψε την επιθυμία που σιγόκαιε μέσα μου.

Διαβάζοντας την προκήρυξη του διαγωνισμού, στάθηκα εκεί που έλεγε: 
«Σήμερα ειδικοί λόγοι επιβάλλουν κάποιες συγγραφές παιδικών βιβλίων που 
να τονίζουν ιδιαίτερα την ελληνική μας προέλευση, χωρίς τούτο να είναι σω
βινισμός. Η ιστορία δεν είναι σωβινισμός. Αν αυτή υποβάλλει την αγάπη 
προς τη φυλή και το έθνος δεν κάνει σωβινισμό, αλλά ικανοποιεί επιτακτική 
ανάγκη. Για τούτο προκηρύσσεται ο διαγωνισμός με θέμα από οποιαδήποτε 
περίοδο της Ιστορίας της Κύπρου με τονισμό την ελληνικότητα του νησιού 
μας.

Οι φλογισμένες καρδιές εκείνων των επαφών, θα’ θελα να μεταλαμπαδέ
ψουν τη φλόγα τους και σε μας, για να νιώσουμε το πύρωμα της ψυχής που 
ξεμπούκαρε από το καμίνι που λέγεται «ελληνισμός».

Τούτα τα δίσεκτα χρόνια που περνά η ψυχή μας και κυρίως η ιδιαίτερη 
μας Πατρίδα, έχει ανάγκη από ελληνική ιστορία, χρειάζεται να ξετυλιχτεί το 
νήμα της σκέψης και ν’ ακουμπήσει στα λιθάρια, στη γη στ’ ακρογιάλια που 
βροντολογούν κάθε τι ελληνικό. Έχουμε ανάγκη να σκύψουμε στην ιστορία 
μας, να παραδειγματιστούμε και να διδακτούμε.

Και όπως έγραψα κάπου στις «Φλογισμένες Καρδιές»... Σωπαίνει ο παπ
πούς... Σωπαίνει γιατί ζει. Ζει την ιστορία που τον έζησε, που έζησε χιλιάδες 
γενιές πριν απ’ αυτόν. Έζησε για να ζήσει τ ’ όνειρο του ελληνισμού και κάθε 
Έλληνα, έζησε για να μεταδώσει τούτο τ’ όνειρο στον εγγονό του τώρα, που 
πρόσφυγας στην ίδια του τη χώρα, διωγμένος από τη γη του, του περιφέρεται 
ανάμεσα στο ψέμα και την αλήθεια ώσπου να βρει το αληθινό. Ως τότε θα ζει 
με την ιστορία τη μόνη αλήθεια. Την αληθινά αληθινή που’ ναι ωραία, γιατί 
είναι η αλήθεια, και είναι αλήθεια γιατί είναι ιστορία.
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Την κριτική επιτροπή που έκρινε τις «Φλογισμένες Καρδιές» άξιες του 
A' Βραβείου, ευχαριστώ θερμά και δίνω τη βεβαίωση ότι: την υποχρέωση που 
βαραίνει μια βράβευση, θα προσπαθήσω να την κρατώ με υπευθυνότητα και 
θα νοιώθω πάντα περιφανή, γιατί βράβευση από κριτική επιτροπή με ονόματα 
σαν το Γεώργιο Χατζηκωστή, Χρυσόθεμι Χατζηπαναγή, Ορθοδοξία Καλογή- 
ρου, δημιουργεί οπωσδήποτε πνευματικές ευθύνες.

Τη Λαϊκή Τράπεζα που χρηματοδότησε τη βράβευση για έκδοση του βι
βλίου, τη συγχαίρω και την ευχαριστώ.

Οι υπεύθυνοι του Πολιτιστικού-Πνευματικού Τμήματος της Λαϊκής Τρά
πεζας Κύπρου, να είναι σίγουροι ότι προσφέρουν στον πνευματικό και πολι
τιστικό τομέα του τόπου, συμβάλλουν τα μέγιστα στην πρόοδο και ανάπτυξη 
της Πατρίδας μας.

Τα βραβεία είναι πάντα ένα κίνητρο, κάποιος μοχλός για να παρουσιάζο
νται πνευματικές δημιουργίες. Φυσικά όπως είπε ο Βάρναλης, κανένα βρα
βείο δεν μπορεί ν’ ανεβάσει ένα πνευματικά ανάξιο έργο και ούτε έργο ανώ
τερο πνευματικά μπορεί να το μειώσει η μη βράβευσή του.

Οπωσδήποτε όμως, οι βραβεύσεις, είναι κάποιο κίνητρο.
Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου στους οποίους αφιερώνω το 

βιβλίο, γιατί με γέννησαν και μ’ ανάθρεψαν σ’ ένα περιβάλλον τέτοιο που γέ
μισε η καρδιά μου φλόγα ώστε να μπορέσω να γράψω τις «Φλογισμένες Καρ
διές» και να μπορώ να ελπίζω πως: Όσο υπάρχει και ένας ακόμα Έλληνας σε 
τούτο το τόπο, πάντα θα υπάρχει η σιγουριά ότι θα γίνει η μαγιά που χιλιάδες 
Έλληνες θα ξαναζωντανέψουν την Κύπρο την Ελληνική.

ΝΓΓΣΑ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΜΕ ΤΟΝ ΦΡΙΞΟ ΒΡΑΧΑ

Ό Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου 
καί ή

Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου

διοργανώνουν εορταστική συνάντηση μέ τόν Φρίξο Βράχα 
στο Πολιτιστικό Κέντρο τής Λαϊκής Τράπεζας (όδός Μπουμπουλίνας)

στις 14 Δεκεμβρίου 1990 ήμερα Παρασκευή καί ώρα 7 μ.μ.
καί σάς προσκαλοΰν

Όμιλίες:

1. Εισαγωγή, άπό τόν Κύπρο Χρυσάνθη
2. «Νοσταλγία τής Κερήνιας», από τό Γεώργιο Προδρόμου
3. «Στοχασμοί ενός δασκάλου», άπό τό Γεώργιο Κ. Ίωαννίδη
4. «Ελληνιστική Κύπρος», άπό τόν Παϋλο Χατζημάρκου
5. «’Οκτώ έλληνικά θέματα», άπό τόν Κ. Χρυσάνθη
6. «’Αντιφώνηση», άπό τόν Φρίξο Βράχα

Ν. Δυμιώτη «Πενταδάκτυλος»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΜΕ ΤΟΝ ΦΡΙΞΟ ΒΡΑΧΑ

Ό πνευματικός άνθρωπος, Ιδιαίτερα ό εύσυνείδητος άνθρωπος, πού 
ύπηρετεϊ τήν Παιδεία, καί στόν τόπο μας τήν εθνική παιδεία, καταναλώνει θε
ληματικά δυνάμεις τής καρδιάς καί τού μυαλού γιά νά στήσει χαρακτήρες πού 
θά δράσουν έπωφελώς στήν κοινωνία μας, είτε στά γράμματα καί τις 
επιστήμες, είτε στόν πολιτικό στίβο ή γενικά στόν κοινωνικό.Μιά μέρα ό εκπαι
δευτικός άνθρωπος άποχωρεΐ άπό ένεργό υπηρεσία σύμφωνα μέ τούς νόμους 
τού κράτους, περιθωριοποιείται άνεξάρτητα άπό τό βαθμό τής ικανότητάς του, 
χωρίς τούτο νά τού άπαγορεύει τή συνέχιση τής προσφοράς του, συχνά σέ πα
ραπλήσιους τομείς. Ένα αίσθημα συγγενικό μέ τή ταπείνωση τόν τυραννεϊ, 
έστω κι’ άν εργάζεται άπό οικονομική άλλά καί πνευματική άνάγκη. ’Ακριβώς 
σ’ αύτή τήν περίοδο τής ζωής του ή συμπεριφορά τών όμοϊδεατών καί 
πνευματικών άτόμων έχει ένδυναμωτική θέση στή λίγη ή πολλή ζωή του.
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Τόν βεβαιώνει πώς ή προσφορά του έκτιμάται καί πώς άντικρύζεται αύτός μέ 
προσδοκία καινούργιας παρουσίας, τουλάχιστον ώς κριτικός λόγος, πού πη
γάζει άπό τό βάρος της πείρας. ’Αλλά ύπάρχει στό κάτω - κάτω καί μιά 
ύποχρέωση άναγνώρισης τών ύπηρεσιών του. Τούτο είναι στήν πραγματικό
τητα μιά φευγαλέα εύχαρίστηση, πού τήν έπόμενη μέρα πιθανόν νά τόν στενα- 
χωρεΐ μέ τό αίσθημα, έστω καί σάν ύποψία, πώς τελείωσε πιά έπίσημα ή 
συμβολή του στή ζωή. "Ομως έμεΐς οί άλλοι όφείλουμε νά προσφέρουμε 
αύτή τή φευγαλέα εύχαρίστηση στόν έργάτη τού λόγου, τής έπιστήμης ή τής 
κοινωνικής λειτουργίας, τουλάχιστον πρός παραδειγματισμό γιά τούς νεώτε- 
ρους, οί όποιοι πιθανόν νά νοιώθουν άπό τή γύρω τους συμπεριφορά ώς πα- 
ραμελημένοι.

Ό Φρίξος Βράχας, φιλόλογος, τοΰ Πανεπιστημίου τών ’Αθηνών , πού με
τεκπαιδεύτηκε στήν ιστορία στό Columbia τής ’Αμερικής , προσέφερε στήν 
εκπαίδευση καί τά γράμματα ένα πολύ καλό έαυτό άπό δημόσιες θέσεις κι’ 
έξακολουθει νά προσφέρει στόν τόπο μας μέ έλεύθερες δραστηριότητες έως σή
μερα . Τελείωσε τό «Παγκύπριο Γυμνάσιο» - τονίζω τό σημείο αύτό - καί δού
λεψε στις έξής δημόσιες ύπηρεσίες: καθηγητής καί ύποδιευθυντής στό Γυμνάσιο 
Κυρηνείας, διευθυντής τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας Κύπρου, διευθυντής τοΰ 
Υπουργείου Παιδείας Κύπρου, Πληρεξούσιος Υπουργός Υπουργείου 
’Εξωτερικών. Παράλληλα χρημάτισε δημοτικός σύμβουλος Κυρηνείας, 
άντιπρόεδρος τοΰ " Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύπρου ", πρόεδρος τοΰ 
«Θεατρικού Όμίλου Κύπρου», ύπεύθυνος διαφώτισης τής «Ελληνικής Κοινο
τικής Συνέλευσης Κύπρου», καί τοΰ Υπουργείου Παιδείας, ύπεύθυνος τών 
έκδόσεων «Κυπριακή ’Εκπαίδευση» καί «Cyprus Today» κλπ.

’Αλλά καί ή πνευματική καί κοινωνική δράση του στήν ’Αθήνα , κατά τά 
τελευταία χρόνια μετά τήν τουρκική εισβολή, πρέπει νά ύπολογίζεται στό 
ενεργητικό του. Συνεργάστηκε σέ εγκυκλοπαίδειες στά ζητήματα πού σχετίζο
νται μέ τήν Κύπρο, άνέλαβε τή γενική επιμέλεια ύλης τοΰ τόμου " Κύπρος " 
τής ’Εγκυκλοπαίδειας «Υδρόγειος» ( έκδ. Δομική, ’Αθήνα 1985), ένός τόμου 
πολύ διαφωτιστικοΰ γενικά γιά τή νήσο μας. Επίσης έδρασε ώς ισχυρό στέλε
χος στά κοινωνικά καί συλλογικά θέματα τής Κύπρου στήν ’Αθήνα, μέ 
έπιστέγασμα πρόσφατα τήν ίδρυση τοΰ «Συνδέσμου ’Εθνικής ’Αλληλεγγύης 
Ελλάδος Κύπρου» μέ σκοπούς τούς εξής: συνεχής σφυρηλάτηση τών μεταξύ 
Ελλάδας καί Κύπρου δεσμών, καλλιέργεια κοινών πνευματικών καί πολιτι
στικών άξιών, προβολή τοπικών καί έθνικών επιτευγμάτων, έπαγρύπνηση καί 
διαφώτιση γιά σωτηρία καί δικαίωση τής Κύπρου κλπ. Αύτοί οί σκοποί θά 
προάγονται μέ τά έξής μέσα: συμπόσια, δημοσιεύσεις, εκδόσεις καί δελτία, 
ύποτροφίες, άπονομή διακρίσεων, προκήρυξη βραβείων, ειδικά σεμινάρια μέ 
άλλους συλλόγους».

’Αλλά καί ή συμβολή τοΰ Βράχα κυρίως στήν προβολή τών γραμμάτων 
στις εφημερίδες καί τόν περιοδικό τύπο τής Κύπρου δέν ύπήρξε μικρή. 
Άναφέρονται εδώ οί συνεργασίες του στις εφημερίδες «Εσπερινή», «Έθνος», 
«Ελευθερία» καί στά περιοδικά «Κυπριακά Γράμματα», « Ελληνική Κύπρος», 

«Πνευματική Κύπρος », « ’Αγωνιστής », « Φιλολογική Κύπρος» κλπ. Έπί 
πλέον, οί διαλέξεις του, πού φιλοξενούνται μέσα στό τύπο γιά πληροφορία 
περισσότερου κοινού, συνέβαλαν πολύ στήν πνευματική άλλά καί έθνική κίνη
ση. Άναφέρομαι τούς έξής τίτλους: «Παιδεία καί ζωή», «Γεώργιος Δροσίνης», 
« Άνδρέας Κάλβος», «Ρήγας Φεραϊος», «Διονύσιος Σολωμός», «Κωστής 
Παλαμας» καί άλλες. Μερικές άπό αύτές κυκλοφορούσαν ώς άνάτυπα.

Κατάληξη στό όμίλημά μου αύτό τοποθετώ τά κυριώτερα έργα του:
α) "Οκτώ Ελληνικά Θέματα " ( Λευκωσία 1962)
β) " Στοχασμοί ένός δασκάλου" ( Λευκωσία 1965)
γ) " Νοσταλγία τής Κερύνειας " ( Λευκωσία 1975)
δ) " Ζωή καί προπαγάνδα στήν άρχαία Ελλάδα " ( ’Αθήνα 1980)
ε) " Πτολεμαϊκή διοίκηση στήν Κύπρο " ( Λευκωσία 1981)
Μέ τήν περιεκτική αύτή έκθεσή μου γιά τόν πνευματικό, επαγγελματικό 

καί κοινωνικό Φρίξο Βράχα πιστεύω πώς δικαιολόγησα πέρα γιά πέρα τήν 
άνάγκη γιά μιά έορταστική συνάντηση μέ αύτόν. Οί λόγοι πού έπιβάλλουν 
τούτο είναι όλοφάνεροι. Τό χρέος μας ώς εργατών τού λόγου, στόν 
όποιονδήποτε τομέα, έκπληρώνεται έν μέρει μέ τό δικαιολογητικό πώς έως 
εδώ φτάνουν οί δυνάμεις μας, έμάς τών άτόμων καί τών σωμάτων, πού 
άντιπροσωπεύουμε, τόν «Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου» καί τήν 
«’Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου». ’Εξάλλου οί έορταστικές 
συναντήσεις δημιουργούν καί κίνηση περιέργειας, προτρέπουν γιά 
επαναλήψεις παλιών έπαφών, καλούν τούς νέους γιά γνωριμία, γενικά λει
τουργούν εύεργετικά, ώφέλημα στό πνευματικό καί εθνικό πεδίο, λειτουργία 
πού επιδιώκουμε στόν καιρό μας κατά τόν όποιο ό κόσμος καταποντίζεται 
στήν εύμάρεια καί στήν άδιαφορία γιά ο,τι ύψηλό καί ενάρετο.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΦΡΙΞΟΥ ΒΡΑΧΑ: «ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ»

Τα τραγικά γεγονότα, η καταστροφή, η κατοχή, τα λάθη συγκίνησαν κΓ 
έδωσαν θέματα στη λογοτεχνία, την ποίηση και την άλλη τέχνη. Πολλούς συ- 
γκίνησε και συγκινεί και πολύ βαθιά νιώθουμε την Κερύνεια, ίσως γιατί ήταν 
όμορφη, την ξέρουμε πολλοί, είναι πολύπαθη και κινδυνεύει, γιατί τη διεκδι- 
κούν περισσότερο από όλα οι Τούρκοι. Τρέφουμε τον καημό μας, ζωντανεύ
ουμε μνήμες, διαμαρτυρόμαστε, στηρίζουμε τα κατεχόμενα και κρατιόμαστε 
από αυτά.

Κερυνιώτης ο Φρίξος Βράχας, πνευματικός άνθρωπος και δη εκπαιδευ
τικός, δεμένος στενά με την πόλη του, με δράση πλούσια εκπαιδευτική και 
εθνική δεν μπορούσε όχι απλώς να μη συγκινηθεί, αλλά και να μην εκφράσει
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αυτά τα βιώματα. Αυτά τα βιώματα, τις συγκινήσεις, τις διαμαρτυρίες, τις 
μνήμες, και διαπιστώσεις, την κριτική, τις εισηγήσεις τα διατύπωσε σε μια 
σειρά από 30 κείμενα στην εφημερίδα ΑΓΩΝ από το Δεκέβρη του ’74 ως το 
Σεπτέβρη του ’75. Ύστερα τα συγκέντρωσε όλα αυτά στον τόμο Νοσταλγίες 
της Κερύνιας που εκδόθηκε στα τυπογραφία Ζαβαλλή το 1975.

Το βιβλίο που είναι ωραία και κατάλληλα φιλοτεχνημένο με σχέδια και 
σκίτσα από το ζωγράφο Ανδρέα Λαδόμματο αποτελείται από 108 σελίδες, πε
ριλαμβάνει 30 κείμενα, είναι χωρισμένο σε δύο μέρη, περίπου ίσα, το πρώτο 
με τίτλο «Νοσταλγία της Κερύνιας» και το δεύτερο «Καιρός του λαλήσαι» 
και με υπότιτλο επεξηγηματικό «καημοί και απόψεις για τη συμφορά και τον 
αγώνα της Κύπρου».

Το τι επιδίωκε με τα κείμεμα και τον τόμο αυτό μας το λέγει ο συγγραφέ
ας σε σύντομο εισαγωγικό σημείωμα: Γράφει:

«Οι σελίδες που ακολουθούν δεν έχουν αξιώσεις. Όπως καταπλημμύριζε 
την ψυχή ο πόνος με τα οδυνηρά κι ’ αναπάντητα ερωτηματικά για τη συμφο
ρά, την αδικία και την προσφυγιά, το μίλημα ερχόταν από μονάχο του κι ’ 
έπαιρνε στο χαρτί την υφή, τον χαρακτήρα και τη μορφή που εκείνο διάλεγε. 
Οι καιροί, άλλωστε, απαιτούσαν τομές γοργές κι’ η συγκίνηση, που περίσ
σευε, πάσκιζε για μια κάποια έκφραση!, μ

Έντονος λυρισμός, ποιητικότητα, αλλά και αναφορά σε γεγονότα. Διάχυ
τος ο πόνος, ο πόθος, η νοσταλγία, το όνειρο, ο καημός σαν όνειρο, σαν έρω
τας. Αναπόληση, προσκόλληση σ’ εκείνους τους τόπους, εκείνες τις μέρες της 
ειρήνης και της ευτυχίας. Όλα τώρα μιλούν έντονα, καθαρά.

Επανέρχεται ξανά και ξανά η Κερύνεια. Η καθημερινή αναχώρηση τού 
Βράχα με τους συναδέλφους του για τη δουλειά τους στη Λευκωσία και η τε
λευταία μέρα. Πρώτα την επιστροφή περίμενε γλυκά η θάλασσα· τώρα πάνε 
όλα, τίποτε πια, φρίκη. Οι μέρες της καταστροφής. Ασχήμηνε η πόλη, έχασε 
την όμορφη όψη. Παραδόθηκε στη βαρβαρότητα και στην ατίμωση. Οι εισβο
λείς άρπαξαν, έκλεψαν, βεβήλωσαν τα νεκροταφεία, γκρέμισαν την προτομή 
του Μακαρίου. Γράφει ο συγγραφέας:

«Δεν είναι μοναχά το τοπίο που του φόρεσαν βάρβαρα το προσωπείο της 
καταστροφής- είναι και τα σπίτια που τούρκεψαν, τα αγαθά που χάθηκαν, οι 
δρόμοι που αδέιασαν... Μια πολιτεία που, μπρος στα μάτια των δυνατών και 
των πολιτισμένων εξαναγκάστηκε να παραδώσει τη δροσιά και τη χάρη της 
στην πειρατεία και την ατίμωση και που φαντάζει τώρα μέσα στο αιώνιο φως 
της σαν ανήμπορη, μασκαρεμένη τσιγγάνα. Αφού και τα χρώματά της, στους 
τοίχους και στα πορτοπαράθυρα πήραν την κραυγαλέα όψη του πρωτόγονου 
Ασιατισμού... »

Πίκρα και αγανάκτηση για την υποκρισία και την ένοχη στάση των Άγ
γλων, για την ψευτιά για δικαιοσύνη τάχα, γιατί πολλούς Άγγλους τους σκέ
παζε στοργικά η Κερύνια. Όμως υπάρχει ακόμα ελπίδα. Γράφει:

Κι ’ όμως, σ’ αυτό τον κόσμο εξακολουθεί να υπάρχει η ανταπόδοση. Σαν 
ξεχειλίζει η ύβρις είναι κάτι που ξέρει να επανορθώνει. Κι αυτό το κάτι είν’ η 
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ψυχή που δεν προσκυνάει, η ψυχή που κρατάει μέσα της το θετικό μυστικό 
της δικαίωσης και που όσο ποτίζεται με πίκρα τόσο θεριεύει. Προπαντός η 
ψυχή που ξεσπιτώνεται απ’ ό,τι είχεν αγαπήσει κι’ απ’ ό,τι είχεν αγαπήσει, η 
ψυχή της Κύπρου που μέσα στους αιώνες δεν βρέθηκε δύναμη ικανή για να τη 
λυγίσει... Γιατί τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει τη ζωή και να πνίξει το όνει
ρο, τίποτα δεν μπορεί να καταλύσει την ομορφιά και τη δύναμη που την ανα- 
σταίνει.

Παντού παρόντες οι πρόσφυγες, μοίρα πικρή του Ελληνισμού. Όλοι εδώ 
κΓ εκεί να γυρίζουν χωρίς σκοπό, κομμάτι του εαυτού σου. Ένα ολόκληρο 
παρελθόν σκορπισμένο στους δρόμους. Και οι άνθρωποι ζούν με αναμνήσεις. 
Με δέος, σχεδόν τελετουργικά αγγίζει ο ίδιος, πρόσφυγας στην Αθήνα κάποια 
προσωπικά αντικείμενα-κειμήλια ανεκτίμητα πια από το κατεχόμενο σπίτι.

Η φύση της Κερύνιας αξεχώριστα παρούσα σ’ όλες τις μνήμες. Οι κήποι 
της, τα συγκεκριμένα δέντρα, τ’ αγριολούλουδα με τα πουλιά και τα έντομα, 
ένας χαμένος παράδεισος, ειδικότερα οι αμυγδαλιές. Τώρα καμένα βουνά, νε
κρές πλαγιές, ξερά κλαδιά, δεν έχουν για ποιους να ανθίσουν. Τώρα όλα 
ομόρφηναν μέσα μας, τώρα τα προσέξαμε ιδιαίτερα. Παράξενο, αλλά φαίνε
ται αλήθεια πως εκτιμούμε κάτι άξιο, όταν το χάσουμε. Γράφει ο Βράχας:

«Μα και τώρα δεν θάναι γωνιά της Κερύνιας που να μην προμηνάει 
άνοιξη, που να μην κρύβει μέσα της το πείσμα της ζωής, που να μην αψηφά 
την ασκήμια. Ένα ρίγος η Κερύνεια - όλη μια πρόκληση και μια ελπίδα που 
δεν ξαστοχάει ποτέ. Μια θέληση που αναπηδά μέσα από τα σπλάχνα της και 
που πάντα νικάει. Έτσι σαν τ’ αγριολούλουδά της που υφαίνουν ανεμπόδι
στα πάντα η μοίρα τους... »

Τίποτα δεν λείπει από τα κείμενα για την Κερύνια. Πώς θα μπορούσε άλ
λωστε; Κάποτε παλιές σημαντικές μορφές θυμίζουν αγώνες, ελπίδες, ήθος, 
φρόνημα υψηλό.

Ο Μητροπολίτης Μακάριος, πιστός χριστιανός και Έλληνας αγωνιστής 
ανυποχώρητος, ο χρήσιμος δήμαρχος Χαρίλαος Δημητριάδης. ο στοχαστής 
Σάββας Χρήστης, ο Κωνσταντινίδης, ο Ξενοφών Κουμπαρίδης, ο Καραγιάν- 
νης, ο Σοφοκλέους, ο Σεβέρης, όλοι εκλεκτά τέκνα της. Ακόμα και χαρακτηρι
στικοί τύποι ο θλιμμένος ψαράς, ο ψαράς και βιολιστής και άλλοι καθημερι
νοί. Αυτή ήταν η Κερύνια, όπως παρουσιάζεται μέσα από τα κείμενα που 
έπλασε η μνήμη και η φαντασία, τα βιώματα του Φρίξου Βράχα.

Στο B' Μέρος είναι άλλα τόσα περίπου κείμενα, για την Κύπρο πάλι, για 
την κατάσταση πριν απο την εισβολή. Επισημαίνει λάθη, ευθύνες και την ανά
γκη να οργανωθούμε γύρω από το μεγάλο σκοπό. Θυμάται χαμένες πατρίδες 
και εισηγείται τη λήψη μέτρων. Βλέπει την ανάγκη «ενιαίας πνοής και μιας 
και αδιαίρετης εθνικής πρωτοβουλίας». Προειδοποιεί από τους κινδύνους 
του φανατισμού και τις συμφορές που φέρνει. Γράφει:

«Είναι πολλά για τα οποία πρέπει να ντρεπόμαστε- και στάθηκε οδυνηρή 
η ομαδική ταπείνωση... Και τη ντροπή να την αποδεκτούμε με θάρρος για να
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τη μετουσιώσουμε σε ξύπνημα τιμής. Με τέτοια μια συνειδητοποίηση, που 
είναι έργο ατομικό και καθενός και που μπορεί να φέρει φρόνηση και να ξα- 
ναστηλώσει το ήθος, μπορεί ν’ ανοίξει κι’ ο δρόμος της σωτηρίας. Γιατί θάχει 
επέλθει η λύτρωση από τα φανατισμό και γιατί οι εκτιμήσεις θάναι πιο καθα
ρές και πιο σωστές».

Αναφέρεται και σε θέματα γενικότερα του Ελληνισμού, εκάστοτε επίκαι
ρα όπως τον εθνικό ποιητή Κ. Παλαμά. που μας έδειξε όλες τις γωνιές της 
εθνικής ψυχής και μας δίδαξε τόσα, όμως τίποτα δεν διδακτήκαμε. Το ’21 θυ
μίζει τις εχθρικές διαθέσεις της Τουρκίας και την ανάγκη ν’ αμύνεται ο Ελλη
νισμός συνεχώς. Η Γιορτή των Γραμμάτων μας θυμίζει το χρέος στο παρελ
θόν, την ανάγκη αυτογνωσίας, τη σωστή εκτίμηση του σύγχρονου και το 
μεγάλο ρόλο της παιδείας.

Ούτε οι Ελληνικές παροικίες του εξωτερικού μένουν έξω από το σοβαρό 
προβληματισμό για τα τόσα δεινά μας. Αυτοί οι Έλληνες, προέκταση ζωντανή 
του Ελληνισμού με έγνοια για τον τόπο μετακινούν τα σύνορα της Κύπρου 
ως τα σύνορα του κόσμου. Τιμητικά και περήφανα αναφέρει και το μεγάλο 
έργο του Κυριάκου Χατζιωάννου, μια πολύπλοκη εθνική προσφορά.

Μεγάλο μέρος κατέχει η έγνοια για παρόν. Είναι απειλητικοί για την Ελ
λάδα οι στόχοι της Τουρκίας, πράγμα που δεν εκτίμησαν σωστά οι Έλληνες 
και δεν αντέδρασαν εύστοχα. Επισημαίνει αδυναμίες και ελαττώματα της 
φυλής μας. Γράφει:

«Άλλωστε, στο να συλλαμβάνωμε τα γεγονότα είμαστε ξεφτέρια, τόσο ξε
φτέρια, που θεωρητικά τουλάχιστον, είμαστε ικανοί να λύωμε όλα τα προβλή
ματα του κόσμου... Ωστόσο, μας διαφεύγει ότι μας λείπει η προσγείωση κΓ 
ακόμα η αξιωσύνη της οργάνωσης και του προγραμματισμού, η ρεαλιστική 
σκέψη, η σύνεση, η αίσθηση του μέτρου, η αρετή της σεμνότητας, της αλληλοα- 
νοχής και της πειθαρχίας, η κανότης της σιλλογικής ευθύνης και εργασίας. 
Πάνω απ’ όλα το «εγώ», οι μικροφιλοτιμίες μας».

Δεν εννοήσαμε πώς κινείται ο διεθνής παράγοντας. Όμως άρχισε να πα
ρατηρείται διεθνές ενδιαφέρον, συγκινεί η Ελληνικότητα. Επιτεύχθηκαν 
πολλά μετά την εισβολή. Αποδείκτηκε η αντοχή του λαού μας, όμως χρειάζε
ται να γίνουν περισσότερα. Πρέπει να χρησιμοποιούμε την πνευματική μας 
δύναμη. Να ακούγονται οι πνευματικοί άνθρωποι. Να ενισχυθεί το φρόνημα 
του λαού, ν’ αναπτύξουμε την αρετή της ενότητας και αλληλεγγύης. Παρά τις 
διαφωνίες μας.

Όμως δεν μπορεί παρά να συμφωνούμε πως και η τιμή μας πρέπει να πε- 
ριφρουρηθεί και η αξιοπρέπειά μας να περισωθεί και το δικαίωμα της βιολο
γικής και εθνολογικής μας συνέχειας να κατοχυρηθεί. Και το πνεύμα έχει τη 
δύναμη που ενώνει.»

Θα τελειώσω την περιδιάβαση στα κείμενα με ένα απόσπασμα που το 
πνεύμα του συχνά επανέρχεται σ’ αυτό τον τόμο αλλά και σε άλλα κείμενα 
από τότε μέχρι και σήμερα, διαπιστώσεις δυσάρεστες και προτροπές που δυ
στυχώς το συνηθίζουμε, δεν το εννοούμε και δεν το λαμβάνουμε υπόψη.

Ο πόλεμος, «διδάσκαλος βίαιος», μας έχει αποκαλύψει για άλλη μια 
φορά, και μάλιστα με τρόπο πολύ οδυνηρό, όλα τα φοβερά κενά που υπονο
μεύουν την πορεία μας, σαν λαού και σαν έθνους, μέσα στην Ιστορία. Έτσι 
απογυμνώθηκαν ο ατομικισμός και η επιπολαιότητά μας σ’ όλη τους την 
ένταση, για να διδακτούμε, μέσα από το αίμα και το δάκρυ, πως είναι απαρά
δεκτο να παίζουμε με τις λέξεις και τα πείσματά μας, να παίρνουμε τις πραγ
ματικότητες που μας κυκλώνουν και ν’ αγνοούμε τα μαθήματα του παρελθό
ντος.

Τελειώνοντας θέλω να προσθέσω ακόμα δυο λόγια. Και μόνο από τους 
τίτλους των κειμένων θα καταλάβαινε ένας αρκετά περί τίνος πρόκειται: Νο
σταλγία Κερύνιας, Μορφές αλησμόνητες, Κερυνιώτικες αμυγδαλιές, Λήθη 
δεν χωρεί, Η προσφυγιά, Η μόνη έγνοια, Μερικά διδάγματα, Περί φανατι
σμού κ.α.

Πρόκειται για ένα βιβλίο που διαβάζεται εύκολα κΓ ευχάριστα, παρόλα 
τα πολλά δυσάρεστα που θυμίζει. Η γλώσσα πλούσια αλλά στρωτή και πάντα 
εκφραστική, το ύφος απλό, ανάλογο με το περιεχόμενο ο συγγραφέας ελέγχει 
κάθε στιγμή το κείμενό του. Φιλόλογος, δάσκαλος των Ελληνικών γραμμά
των, δεν μας αφήνει να το ξεχάσουμε. Ζει και πιστεύει αυτά που γράφει, που 
δεν είναι τα μόνα, έχει πολύ περισσότερα να πει, το νιώθουμε.

Μας δημιουργεί μια μελαγχολία, αφήνει μιαν πικρή γεύση, όμως δεν 
απογοητεύει. Ο Ελληνισμός έχει δυνάμεις και δυνατότητες. Φτάνει να μαθαί
νει από τις συμφορές του, να χρησιμοποιεί τις εμπειρίες του για να μην ξανα- 
πάθει τα ίδια. Αυτό το βιβλίο μπορεί να διαβάζεται όσες φορές ένας θέλει ν’ 
αναπολήσει τα της Κερύνιας να επιστρέψει εκεί.

Η νοσταλγία, το βαθύ αίσθημα βρίσκει πάντα τις λέξεις πλούσιες, όμορ
φες, όμοιες για να εκφράζουν και να συγκεκριμενοποιούν εκείνα που η ψυχή 
βιώνει· και άλλα αισθήματα: απόγνωση, πόνος, πίκρα, ματαίωση, το κενό· 
αλλά και η έγνοια, το πείσμα, η μνήμη, η λαχτάρα, η αναπόληση, οι οραματι- 
σμοί· ακόμα η ομορφιά, η γκυκύτητα, η θαλπωρή, η ελπίδα, η πίστη, η αντοχή 
που εκβάλλουν στο χρέος και στη θέληση που εκτονώνουνται με οργή, απειλή, 
διαμαρτυρία, καταδίκη. Όλα αυτά σε λεπτές αποχρώσεις, ελάχιστες διαφορο
ποιήσεις, αισθήματα που είναι αμφίβολο αν τάξερε η ψυχή, αν τάψαξε μέσα 
της πιο παλιά. Η Κερύνια ήταν πάντα εκεί, χρειάστηκε όμως όλη εκείνη η κα
ταστροφή για να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας την ομορφιά, την αξία, τη δύ
ναμη που ασκούσε πάνω μας.

Ο Βράχας και μόνο από αυτό του το έργο φαίνεται ώριμος, επιδέξιος, τε
χνίτης συγγραφέας και πατριώτης. Ξέρει να κάνει τέχνη τα συναισθήματά 
του. Μας κάνει ένα μαζί του, γιατί γίνεται ένα μαζί μας. Ένας πνευματικός 
άνθρωπος, Κύπριος, πρόσφυγας του 1974 που ζει το δράμα του τόπου μας 
και γνοίαζεται, μια έγνοια που δημιουργεί.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

24 25

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΕΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

Πρέπει να ομολογήσω πως η αποψινή μου παρουσία στο πρόγραμμα για 
την τιμητική εκδήλωση προς τιμήν του σεβαστού μου κ. Φρίξου Π. Βράχα συ
νοδεύεται από ανάμικτα συναισθήματα, που ίσως νάναι κάπως δικαιολογημέ
να και ν’ αφήνουν και κάποια προοπτική διόρθωσης σφαλερών αποφάσεων 
στον χώρο της εκπαίδευσης. Δικαιολογημένα, νομίζω αισθάνομαι κάποια βα- 
θειά πίκρα και μεγάλη ανησυχία για όσα συμβαίνουν στο χώρο, όπου εχρημά- 
τισε ο ίδιος ο κ. Φρίξος Π. Βράχας πρώτος διευθυντής για έξι χρόνια, τα 
πρώτα έξι χρόνια, της λειτουργίας της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου. 
Ουσιαστικά βαθαίνοντας στις σελίδες του βιβλίου του, βρίσκεσαι μπροστά 
στο Χρέος σε κάθε σελίδα του: χρέος προς τους νέους και τις νέες που απο
φάσισαν να γίνουν δάσκαλοι, χρέος προς την ελληνική πατρίδα και προς την 
Χριστιανική Ορθόδοξη πίστη, χρέος προς όλα όσα εμπερικλείουν η Πατρί
δα και η Πίστη, χρέος προς τον Άνθρωπο και προς τον εαυτό του.

Είναι γι’ αυτό που πικραίνομαι και ανησυχώ για όλα όσα αφορούν στον 
πνευματικό χώρο της εκπαίδευσης των δασκάλων μας. Αλλά ας αφήσουμε 
τους δικούς μας στοχασμούς και ας επανέλθουμε στο βιβλίο και στους στοχα
σμούς του %. Φρίξου Βράχα.

***
Προλογίζοντας το βιβλίο ο τότε Υπουργός Παιδείας δρ Κωνσταντίνος 

Σπυριδάκις επεσήμανε ορθά το ότι η έκδοση «αποτελεί εικόνα τής ύπ’ αύτοΰ 
(Φρίξου Βράχα) έπιτελεσθείσης εν τή Πνευματική’Ακαδημίμ. πνευματικής καί 
εκπαιδευτικής έργασίας επί έξαετίαν (1959-65), καθ’ ήν διηύθυνεν τήν Σχολήν 
ταύτην,... " και παρακάτω : "Εθνική, πνευματική καί εκπαιδευτική διαπαιδα- 
γώγησις τών τροφίμων τής Σχολής κατά άξιον, υπεύθυνον καί Ισόρροπον 
τρόπον ύπήρξεν ή κυρίαρχος δύναμις, ήτις διεϊπε τήν εν αύτή υπό τήν 
άγρυπνον καθοδήγησιν τοϋ Φρίξου Βράχα έπιτελουμένην εργασίαν. Τό 
πνεύμα καί ή δύναμις τής εργασίας ταύτης άποτυποΰται εις ό,τι έδιδάχθη καί 
νΰν παραδίδεται συγκεντρωμενον εις τήν δημοσιότητα».

Ο δρ Κωνσταντίνος Σπυριδάκις με τον ορθό επιστημονικό τρόπο στοχα
σμού και έκφρασης έδωκε, μέσα στις λίγες γραμμές του προλόγου, την ουσία 
της έκδοσης.

Ο ίδιος ο συγγραφέας στις δικές του σύντομες τέσσερις παραγράφους 
δίνει τα απαραίτητα στοιχεία για την πληρέστερη κατανόηση του βιβλίου. Και 
καταλήγει:

«..Είναι φανερό πώς τό βιβλίο αυτό έρχεται νά μαρτυρήση - κομμα
τιαστά κι ’ ανάκατα- μιά απλή πίστη, χωρίς βέβαια πρωτοτυπία καί μέ 
πολλά ίσως κενά . Δέν πρόκειται γιά κήρυγμα- είναι μιά θέση ζωής 
μπρος στό δράμα καί τό όραμα τοϋ τόπου μας , μπρος στό αίτημα τής 
Παιδείας μας καί μπρος στό πρόβλημά μας σάν έλλήνων καί σάν 
ανθρώπων σ’ αυτήν έδώ τήν κρίσιμη έπαλξη τοϋ Γένους...»

Το βιβλίο των σχεδόν διακοσίων σελίδων διακρίνεται σε δύο μέρη. Στο 
α ' μέρος δημοσιεύονται δεκαοκτώ συνολικά κείμενα του Φρίξου Βράχα , όλα 
άμεσα συνδεδεμένα με την Παιδαγωγική Ακαδημία και το εκπαιδευτικό της 
έργο. Χαιρετισμοί, εγκαίνια, αποκαλυπτήρια, τιμητικές πλάκες, εθνικές επέ
τειοι, γιορτή των γραμμάτων, επισκέψεις κ.ά. είναι το θεματολόγιο του 
α ' μέρους. Στο β ' μέρος αναδημοσιεύονται ή δημοσιεύονται ομιλίες που είχαν 
γίνει -κυρίως- στην Π. A. Κ από τον κ. Βράχα. Προβληματισμοί για τις εκπαι
δευτικές κατευθύνσεις της Κύπρου, για το Ρήγα Βελεστινλή, για τους Καραο- 
λή και Νικολάου, για το 1821, για τον Παλαμά, τον Κάλβο, τον Θεόκλητο Σο- 
φοκλέους κ.ά. Ανάμεσά τους για τον Λουκή Λάρα, τον Μακρυγιάννη,τον 
Λουκή Ακρίτα κ.λπ., συνολικά δεκατρείς εργασίες για το β ' μέρος.

Διαβάζοντας το βιβλίο ο αναγνώστης βρίσκεται μπροστά σ’ ένα τεχνίτη 
του λόγου, ο οποίος είναι σοβαρά προβληματιζόμενος, έχει ευχέρεια και χάρη 
του λόγου, λέγει - ή καλύτερα - γράφει σοβαρούς στοχασμούς για το καλό 
όλων. Η μεγαλύτερη, πάντως, αναφορά γίνεται στο έργο και στη λειτουργία 
της Π.Α.Κ. Ουδέποτε ξεχνά ο Κερυνιώτης συγγραφέας την ανάγκη για τη δια
τήρηση της παράδοσής μας, την ανάγκη για έμπρακτη και ζωντανή καθοδήγη
ση των νέων δασκάλων και για προβολή του αληθινού νοήματος του ανθρώ
που μέσα από τα κείμενά του. Ο κ. Βράχας έχει την ικανότητα να 
συλλαμβάνει την ουσία των πραγμάτων και να την γράφέί. Δεν βλέπει τα 
πράγματα επιφανειακά αλλά προχωρεί στο βάθος των, όπου εκεί συλλαμβά
νει την ουσία της Εκπαίδευσης, την ουσία της Πατρίδας, της Ελευθερίας και 
της Πίστης. Γι’ αυτό τα γεγονότα είναι απλώς η αφετηρία για προβληματισμό 
και γραφή. Μόλις διαβάσεις τις πρώτες γραμμές τότε αντιλαμβάνεσαι ότι 
πρόκειται για βιβλίο που αποτελεί τη ζωντανή μαρτυρία ενός πραγματικά με
γάλου δασκάλου.Διότι μέσα από το πλούσιο και στρωτό γράψιμο, αναφαίνο
νται αναβλύζοντας οι καθάριες σκέψεις ενός συγγραφέα, που έχει το θάρρος 
να γράφει όσα σκέπτεται, «χωρίς αιδώ και πάθος».

Πυξίδα για όλα τα γραφόμενά του ο αρχικός και τελικός του σκοπός: να 
γίνει η Κύπρος άξιος προμαχώνας του ελληνισμού, να στηριχτεί η παιδεία 
του τόπου σε ανθρωπιστικές βάσεις και να βελτιώνεται συνεχώς η Π.Α.Κ. Τα 
θέματά του είναι όλα τα καυτά προβλήματα του Κυπριακού Ελληνισμού, που 
τα βλέπει μέσα σ’ ένα πανελλήνιο πνεύμα εθνικής, εκπαιδευτικής και πνευμα
τικής ανασυγκρότησης, με τελικό τέρμα την καταξίωση του Ανθρώπου σε διε
θνή πλαίσια.

Πιστεύει ο συγγραφέας, άξιος οραματιστής και συνεργάτης του Κωνστα
ντίνου Σπυριδάκι, πως η Παιδεία αποτελεί την πιο σπουδαία άμυνά μας όχι 
μόνο για επιβίωση αλλά και μεγαλωσύνη του Κυπριακού Ελληνισμού. Μέσα 
σ’ αυτό το πνεύμα κατανοεί εύκολα ο αναγνώστης και τους πετυχημένους τί
τλους των εργασιών του κ. Βράχα. Δεν γράφει σε καμμιά λ. χ. περίπτωση ότι 
ο λόγος είναι για την έναρξη των μαθημάτων ή το κλείσιμο του σχολείου· είτε 
πρόκειται και για άλλες περιπτώσεις. Αντί λ.χ. για τα εγκαίνια της Π.Α.Κ 
γράφει : Τις καρδιές και τις σημαίες -ψηλά, αντί για τη γιορτή της Σημαίας, 
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γράφει: Λάβαρον ανθρωπισμού, αντί για το τέλος των μαθημάτων γράφει: Το 
μέγα πάθος κ.ο.κ.

Ο επαρκής αναγνώστης θα διαπιστώσει ακόμα μια αρετή του κ. Φρίξου 
Βράχα. Πέρα από την πίστη στις αξίες της αρετής, της Πατρίδας, της Πίστης , 
του Ανθρώπου και της Παιδείας, διακρίνεις τον ευαίσθητο άνθρωπο της λο
γοτεχνίας και της ομορφάδας. Αυτά που γράφει ο κ. Βράχας τα βιώνει, αφού 
τα οραματιστεί, και χαίρεται όχι μόνο τη σύλληψη των οραμάτων του αλλά 
και τη γεύση της πραγματοποιήσεώς των. Πιστεύει σ’ όσα γράφει, έχει το θάρ
ρος να τα γράφει και ευελπιστεί στην τύχη του Ανθρώπου του τόπου. Ιδιαίτε
ρα στο έργο του Δασκάλου ανθρώπου, του έλληνα Δασκάλου Ανθρώπου.

Σας διαβάζω ένα απόσπασμα από την ομιλία της 3ης Ιουνίου 1963, με 
τίτλο «Το μέγα Πάθος» (σσ. 40-43):

«...Δεδομένου ότι ή ποιότης καί οί προσανατολισμοί τής Παιδείας μας 
υπηρετούν —πρέπει νά ύπηρετοϋν — καί νά διαμορφώνουν τή μοίρα 
τοΰ λαού μας καί τοϋ έθνους, ή ενημέρωση άπάνω σέ θέματα όπως ή 
μόρφωση τών αυριανών δασκάλων τοϋ τόπου, άποτελεϊ δημόσιο χρέος 
- όπως ακριβώς υποχρέωση άπό τίς μεγαλύτερες τοϋ κοινοϋ είναι ή 
στοργική καί διακριτική συμπαράσταση στό έργο τοϋ Δασκάλου. Ή 
Παιδεία, γιά όσους λαούς έχουν ιστορική συνείδηση καί είναι σέ θέση 
νά έλέγχουν τίς τύχες τους, δέν είναι υπόθεση άποκλειστικά 
επαγγελματική ή περιθώρια, είναι τό ζωντανώτερο φύραμα τής ζωής 
πού όσο περισσότερό γονιμοποιεϊται άπό τό αίσθημα τής κοινής 
ευθύνης τόσο βαθύτερα καί στερεώτερα ζυμώνει τίς προϋποθέσεις τής 
αξιοσύνης καί τής προκοπής. Κανένας προγραμματισμός δέν είναι σέ 
θέση νά προχωρήση δίχως τήν προϋπόθεση ένός συναφούς προγραμμα
τισμού Παιδείας. Καί καμμιά επένδυση δεν μπορεί νά άποδώση θετικά 
άποτελέσματα χωρίς τήν προϋπόθεση ουσιαστικών επενδύσεων εις 
μέσα καί μόχθους γιά τήν Παιδεία. Προπαντός,όμως κανένα ιδανικό 
δέν μπορεί ν’ άναστηθή μέσα στή ζωή σάν κανόνας άθλήσεως δίχως τό 
ιδανικό τούτο νά έχη άποβή άντικείμενο καί βίωμα Παιδείας.

Λαοί, ξέρομε, πού μένουν μέσα στήν Ιστορία είναι όσοι γνωρί
ζουν νά φωτίζουν τή συνείδηση τους μέ τή δύναμη ιδανικών πού δέν 
προσδιορίζουν οί όποιες στιγμές, μά ή σταθερή προβολή τους μέσα στό 
χρόνο. Ό λόγος είναι ότι αυτά μονάχα τεντώνουν τόν έσωτερικό 
άνθρωπο γιά τίς μακρές ρίψεις πού σημαδεύουν τά άχνάρια γιά τήν 
προοπτική τοϋ μέλλοντος καί φτερώνουν τήν ψυχή γιά τήν καταξίωση 
τοϋ Αύριο. Ό θλιβερός άγώνας γιά τήν ικανοποίηση πρόσκαιρων στό
χων καθηλώνουν στό παρόν, τελματώνουν τήν ιστορική αίσθηση τών 
πραγμάτων καί τελικά άνατρέπουν. Γι ’ αύτό καί τό προηγούμενο τοϋ 
τραγικού κόσμου τών Φοινίκων δεν μπορεί ν’ άποτελέση ποτέ όδηγόν 
βίου. Ένώ, άντίθετα, άκατάλυτο θά υψώνεται πάντα μέσα στούς αιώνες 
τό τρόπαιο έπιβιώσεως τοϋ έθνους τών Ελλήνων πού, άπό τής αυγής 
τοϋ πολιτισμού του, κράτησε έπίμονα δεμένη τή ζωή του μέ τή μαγεία 

καί τόν άνειρήνευτο πόνο κι’ άγώνα γιά τά βαθύτερα άνθρώπινα 
ιδανικά του. Απάνω στό τρόπαιο αύτό σέ τούτον εδώ τόν πανάρχαιο 
ελληνικό χώρο, καλούμεθα νά στηρίξωμε τόν τρόπο τής ζωής μας - 
δηλαδή τήν Παιδεία μας καί τήν πορεία μας. Η φλόγα τους, τό περιε
χόμενο κι’ ή συνέπειά τους, μπορεί - καί πρέπει - νά διαμορφώση τό 
σημερινό ιστορικό σταθμό σέ δυνατότητα πολύτιμη καί σέ 
άποφασιστικό ορμητήριο γιά τό μεγάλο πέταγμα πρός τήν κορφή τών 
πεπρωμένων μας. "Οταν ή ψυχή στέκη όρθή κι όταν οί προθέσεις της 
δέν κινούνται στήν τύχη, όταν ή συνείδηση μπορεί νά πιστεύη καί μέ τή 
φωτισμένη δουλειά της νά ύπηρετή τό χρέος της ό δρόμος άνοίγει κι’οί 
φραγμοί υποχωρούν.

Ή Παιδαγωγική Ακαδημία, μέ πλήρη συναίσθηση τής καυτής 
άλήθειας τών καιρών μας, δεν έπαυσε - κι ’ ούτε θά παύση ν’ άγωνίζεται 
διαρκώς γιά τή άνανεούμενη ένταξη καί σταθερή διατήρηση τών 
σκοπών καί τοϋ έργου της μέσα στά πλαίσια τής ιδιαίτερης Κυπριακής 
πραγματικότητας καί τών εύρύτερων εθνικών κι ’ άνθρώπινων 
ύποχρεώσεών μας. Καί είναι υπό τό πρίσμα τής αύτοεπιταγής αυτής 
πού κινεί τήν έρευνα, τίς προθέσεις καί τήν προσαρμοστικότητά της.

Τό πρόγραμμά μας, χωρίς νά άφίσταται άπό τά έλλαδικά 
εκπαιδευτικά δεδομένα, διαμορφώνεται μέ τρόπον έλεύΰερο πρός μιά 
σύνθεση άφ ’ ενός νά έξασφαλίζη ισορροπία άνάμεσα στή θεωρητική καί 
πρακτική έπαγγελματική κατάρτιση τών τροφίμων μας, καί άφ’ έτέρου 
νά συμπληρώνη καί νά κατοχυρώνη μέσα τους σέ ζωντανά βιώματα 
τόν άπαραίτητο πνευματικό όπλισμό πού τούς χρειάζεται γιά νά 
υπηρετήσουν τό δημοτικό σάν τό κατ’ εξοχήν άνθρωπιστικό σχολείο 
καί σάν τό πρωταρχικό χαλκείο έλληνοχριστιανικής αυτογνωσίας. 
Είναι πιθανό ή πυκνότης τοϋ προγράμματος αυτού νά μήν άφήνη 
πάντα τά άναγκαϊα περιθώρια γιά άνετη άτομική αυτενέργεια. "Ομως, ό 
θεσμός τών κατ’ επιλογήν φροντιστηρίων, ό τρόπος τής Πρακτικής Δι
δακτικής μέ τίς κατά καιρούς περιόδους συνεχοϋς άσκήσεως καί οί πε- 
ριωρισμένες έστω δραστηριότητες τών σπουδαστικών κοινοτήτων πα
ρέχουν ως ένα σημείο σημαντικές ευκαιρίες περισυλλογής, έρευνας καί 
πρωτοβουλιών.

Βασικές δυσκολίες δημιουργούν συχνά στή Σχολή παράγοντες πού 
βρίσκονται έξω άπό τόν έλεγχό της. Καί, προπαντός, ή έπαγγελματική 
στενότης μέ τήν όποιαν τό κοινό προσβλέπει πρός τήν περίπτωση τοϋ 
δασκάλου. Κατά κανόνα, δέν είναι άτυχώς ή έφεση γιά τήν ώραία 
άποστολή πού ώθεϊ τούς νέους μας πρός τή Σχολή - μά ή έγνοια γιά 
έπαγγελματική τακτοποίηση. Καί έφ ’ όσον, φυσικά, ή έγνοια αύτή κατά 
τά χρόνια τών σπουδών έχει, άφ’ έαυτής, τίς προϋποθέσεις νά 
άναστήνεται σέ έγνοια όφειλής έναντι τής ψυχής τοϋ τόπου καί τοϋ 
έθνους, ή άρνηση εξουδετερώνεται. Μά πώς είναι δυνατό τούτο νά 
έπιτυγχάνεται πάντα, όταν ή Σχολή - όχι σπάνια, έκ τής ποιότητος ενός 
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ποσοστού υλικού πού μάς έρχεται - εξαναγκάζεται σε άνάλωση 
άναθεμελιώσεως άντί οικοδομής; Είναι πλάνη νά νομίζωμεν ότι ή 
έκπαιδευτική κρίση πού περάσαμε στοίχισε μονάχα στό πεδίο τών γνώ
σεων. Γνώσεις μπορεί καί νά υπάρχουν - άνοργάνωτες, κάποτε καί σάν 
τυχαίες. Εκείνο πού, σε εκατοντάδες υποψηφίων, διαπιστώνεται είναι 
ή διάσειση συνειδήσεων. Γιατί, άσφαλώς, αύτό θά πρέπη νά σημαίνη ή 
τραγική γλωσσική άσυναισθησία κΓ άδυναμία άντιμετωπίσεως στοι
χειωδών έρωτημάτων άπάνω σ’ δ,τι άξιωματικώς συνηθίσαμε νά 
θεωρούμε σάν τά πολυτιμότερα υπόβαθρα τής ζωής μας. Τό παρήγορο, 
στήν προκειμένη περίπτωση, είναι δτι οί έννοιες πού γκρεμίστηκαν 
εύτυχώς δεν άντικαταστάθηκαν άκόμη. Μόνο πού έμεινε νά χάσκη ένα 
κενό - σάν φόβος άβεβαιότης, άδιαφορία ή, κάποτε, καί προπέτεια.Τό 
θέμα είναι νά μπορέση ή εκπαίδευσή μας - καί θά τό μπορέση άν τό θε- 
λήση - νά ξαναγιομίση τό κενό αύτό- άλλά πρός Θεού ! "Οχι με συ
νταγές, μά μέ τόν δημιουργικό τρόπο πού προκαλεϊ τόν συγκλονιστικό 
έσωτερικό πόνο καί τήν ύπευθυνη καταβολή τών συνειδήσεων. Αλλά 
είναι καιρός νά προσεχθή ότι γιά νά έπιτευχθή τούτο, δέν άρκεϊ μονάχα 
τό έργο τού σχολείου καί τών λειτουργών του. ’Απαιτείται καί μιά γενι- 
κώτερη άτμόσφαιρα ήθους καί ιδεών, μιά κάποια αίσθηση άσφαλείας 
έν σχέσει πρός τή γενικώτερη πορεία μας καί τίς προοπτικές μας, ένας 
εύρύς έθνικός προγραμματισμός - καί έπί τού προκειμενου οί εύθύνες 
τού εθνικού μας Κέντρου είναι τεράστιες - πού νά έπιτρέπη τόν καθο
ρισμό τών άμεσώτερων καί άπώτερων στόχων μας καί πού νά κινή 
σταθερά τήν ψυχήν μέσα στή φυσιολογική κοίτη τού έλληνικοϋ της κλή
ρου. Ή ιδεολογική ρηχότης ή καί θεωρητική μόνο έμμονή σέ ώρισμένες 
άρχές, πού τελικά απομονώνει τούς φορείς της σάν εκτός τόπου καί 
χρόνου άδιόρθωτους όνειροπόλους, προκαλεϊ τή σύγχυση πού 
υποβαθμίζει τό περιβάλλον καί άτονεϊ ή υπονομεύει τήν έπίδραση τού 
σχολείου. Καί δέν νομίζω πώς στό σημείο αύτό θά ήταν άσκοπο νά 
έπαναληφθή, έστω καί μέ κίνδυνο νά έθεωρεϊτο ή σχετική άποψη σάν 
έκδήλωση έμμονης ψυχώσεως, πώς τόσο ή Παιδεία μας όσο κΓ όλοι οί 
άλλοι άρμόδιοι πνευματικοί παράγοντες χρειάζεται νά στραφούμε 
άποφασιστικά πρός τήν κατεύθυνση τής συστηματικής καλλιέργειας 
τρεχούσης νεοελληνικής συνειδήσεως στά παιδιά μας. "Αν δέν καταφέ- 
ρωμε νά ξεδιπλώσωμε τήν ψυχή τους σ’ δλη τήν έκταση τών συγχρό
νων προβλημάτων καί προσανατολισμών τού Ελληνισμού, μοιραία θά 
όδηγηθοϋμε σέ πνευματική κόπωση καί έπικίνδυνη μόνωση. Τό πρό
βλημα τής Κύπρου, άκριβώς γιατί στήν ούσία είναι έθνικό, είναι περισ
σότερο πνευματικό παρά πολιτικό. Μά γιά τούτο, πάλιν έχομε περισ
σότερη εύχέρεια νά τό άντιμετωπίσωμε, γιατί - γιά δσους έχουν μάτια 
νά βλέπουν - οί συνθήκες κάτω άπό τίς όποιες διαβιοϋμεν μάς 
εξαφανίζουν, στόν παιδευτικό καί έθνικό τομέα, άπόλυτη έλευθερία 
διαμορφώσεων. Ή έλληνικότης δέν μπορεί νά άπομείνη άπλή παθητική 
ίδιότης, μά επιβάλλεται νά δουλευτή σέ δύναμη πού νά μή τρέφεται μο

νάχα άπό τό παρελθόν, μά κι ’ άπό τή ζωντάνια μέ τήν όποιαν ή έθνική 
ψυχή πραγματοποιεί τό παρόν καί παρασκευάζει τό μέλλον. Γι ’ αύτό 
κΓ ή Παιδαγωγική ’Ακαδημία άποδίδει ιδιαίτερη σημασία στό καθιε- 
ρωθέν έτήσιο έθνικό προσκύνημα τών έκάστοτε τελειόφοιτων της στή 
Μητέρα Πατρίδα. ’Επιδίωξη δέν είναι ή χαρά τής όποιας 
"εκπαιδευτικής" έκδρομής, μά τό όργωμα τής αίσθήσεως πώς σάν δά
σκαλοι όφείλουν - σάν Ελληνες πρώτα κι ’ ύστερα σάν Κύπριοι - νά 
έντάξουν τήν άποστολή τους στά εύρύτερα πλαίσια τών έλληνικών 
άναζητήσεων...»

Ακόμα ένα απόσπασμα από ομιλία έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 1964 
- 65 (2 'Οκτωβρίου 1964) με τίτλο : «Εθνική αυτογνωσία» (σσ. 54 - 57):

«....’Εγκαινιάζομεν έπισήμως σήμερα τή νέα σχολική χρονιά, πού 
συμπίπτει, άφ’ ένός, μέ τήν είσοδο τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας στή 
δεύτερη πενταετία τής ζωής της καί άφ’ έτέρου, μέ τήν πρώτη 
εφαρμογή τού περί έκπαιδευτικής Μεταρρυθμίσεως νέου έλληνικού 
νόμου. Συνεπώς, πρόσκεινται ένώπιόν μας καινούργιες βαρύτατες 
εύθύνες, πού γίνονται άκόμα σοβαρώτερες άπό τήν σκληρή αίσθηση 
τών κρίσιμων γιά τήν Κύπρο καί τό "Εθνος όλόκληρο σημερινών 
στιγμών. Τό θέμα είναι πώς νά άξιοποιήσωμε καί ξεπεράσωμε τήν ίδιά 
μας τήν πείρα, πώς νά άνταποκριθώμε στις άξιώσεις τών 
έπιβαλλόμενων προσαρμογών καί πέρα καί πάνω άπ’ δλα, τό πώς νά 
μπορέσωμε, σάν ίδρυμα καί σάν άτομα νά κορυφώσωμε τίς συνειδή
σεις, τίς προθέσεις καί τίς πράξεις μας στό ύψος τών έλληνικών περι
στάσεων πού άπαιτοϋν τήν ενεργό καί διαμορφωτική υπηρεσία μας.

Δέν άνήκει,φυσικά, σ’ έμάς ή άξιολόγηση τού έργου τής Σχολής 
στόν πρώτο πενταετή κύκλο τής ζωής της. Κατ’ άκολουθίαν δέν πρό
κειται ν’ άποτολμήσωμεν άπολογισμό τού τί έπετελέσαμε. Νομίζω, 
δμως δτι άποτελεϊ καί δικαίωμα κΓ υποχρέωσή μας νά σταθούμε, 
τούλάχιστο, πάνω άπό τίς φιλοδοξίες πού μάς κίνησαν καί πού προσ
διορίζουν σταθερά τήν δλη γραμμή τής έργασίας μας. Οί 600 τόσοι 
άπόφοιτοι τής Σχολής, πού βρίσκονται σήμερα έντεταγμένοι στήν 
υπηρεσία τής Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως καί πού σέ άριθμό ίσως ξε
περνούν τό ένα τέταρτο τών έν ένεργεία δασκάλων, συνιστοϋν γιά μάς 
μέν μιάν εύθύνη τής οποίας επ’ούδενί λόγω μπορούμε νά 
άπαλλαγοϋμε όλότελα, συγχρόνως, δμως, κΓ ένα στοχαζόμενο κόσμο 
πού όφείλει νά γυρνάη συχνά στις ρίζες του καί νά άναμετρά άπάνω 
στόν κανόνα τού χρέους πού άνέλαβε μέ τήν άποφοίτησή του έναντι τής 
Σχολής τήν ποιότητα τής πνευματικής του προσωπικότητας καί τό πε
ριεχόμενο τής καθημερινής παιδευτικής προσφοράς του. Συνεπώς, ή 
σχετική υπόμνηση άποτελεϊ άνάγκη γενικώτερη.

Τό πρώτο μέλημά μας, στά πέντε αυτά χρόνια, ήταν νά 
άναστήσωμε, μέσ’ άπό τό άποικιακό παρελθόν, θαρρετή καί λαμπρή 
τήν Ελληνική ’Ιδέα πού προηγουμένως κρυφόκαιγε μονάχα, κυνηγη
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μένη άπό τούς άνέμους τού Δυνάστη, στις συνειδήσεις τών έλλήνων 
καθηγητών καί σπουδαστών. Έτσι άνοιξαν διάπλατες οί πόρτες της 
Σχολής γιά νά μπή θριαμβικό τό φώς τής Ελλάδος καί γιά νά ξεχυθή 
άπό δωμέσα, προς όλες τις κατευθύνσεις, ή δύναμη τής έθνικής 
αυτογνωσίας κι ’ ή χαρούμενη ευθύνη τής έλληνικής άποστολής.

Μέσα στήν αιθρία τών νέων καιρών άγωνιστήκαμε νά θεμελιώσω- 
με τήν προσωπικότητα τού Δασκάλου άπάνω σέ βάσεις κατ’ εξοχήν 
άνθρωπιστικές καί νά τή βοηθήσωμε νά όπλίση έαυτήν μέ άρτια, κατά 
τό δυνατό, θεωρητική παιδαγωγική κατάρτιση καί μέ επαρκείς διδα
κτικές ικανότητες, βάσει ειδικού καί χρονικώς άνέτου προγράμματος 
υποδειγματικών μαθημάτων καί έξασκήσεως, ώς καί μέ άλλες χρήσιμες 
πρακτικές γνώσεις καί δεξιότητες, χωρίς, βεβαίως, νά παραμελούμε τή 
φροντίδα τής γενικώτερης πνευματικής καί ήθικής καλλιέργειας καί 
τής κάποιας έπιστημονικής προπαρασκευής, στήν ύπηρεσία τής όποιας 
καί θέσαμεν, ευθύς εξ αρχής, τόν θεσμόν τών φροντιστηρίων έρεύνης 
καί προτύπου εργασίας καί τήν προώθηση τής καλλιέργειας μιας, 
τούλάχιστον, ξένης γλώσσας. Πάντως, άνεξάρτητως όλων αυτών, κρα
τήσαμε τήν πίστη πώς ή όλη έργασία μας θάπρεπε νά κινήται καί νά 
συντονίζεται μέ τρόπο πού νά έπέτρεπε στούς τροφίμους μας νά 
άντιληφθούν πώς πέρ ’ άπό τή μάθηση πού θά μπορούσε νά οικοδομή 
ένα κοινόν έπαγγελματία δάσκαλο χρειαζόταν ή εύρύτερη έκείνη 
ελληνοχριστιανική άθληση πού νά τόν καθιστούσε ανήσυχο καί 
υπεύθυνο φορέα τής ιδιαίτερης τοπικής καί τής ευρύτερης έθνικής πο
λιτιστικής μας παραδόσεως. Καί τούτο γιατί είχαμε τήν άντίληψη, καί 
θά έξακολουθήσωμε νά πρεσβεύωμε, πώς ή Παιδεία δέν είναι ξεκρέμα
στη υπόθεση δοκησισοφίας πού έκκολάπτει τούς θλιβερούς φιλισταίους 
τού πνεύματος, αλλά μιά ανειρήνευτη εσωτερική άσκηση πού διαπλάτ- 
τει τόν άνθρωπο σέ Ανθρωπο, καθιστώντας τις φυσικές του ρίζες 
όλοένα καί πιο στερεές καί εύχυμες. Ή Παιδεία άντλεΐ κατά κύριον 
λόγον μέσ’ άπό τήν παράδοση. Οί ξεριζωμένοι καί μετέωροι ούτε στον 
εαυτόν τους δέν μπορούν νά ανήκουν ένώ ή ζωή άξιοι συνειδήσεις ζω
ντανές , ζυμωμένες μέ τήν αίσθηση τής έθνικής πραγματικότητας , γιά 
νάχουν βάθρα ασφαλή καί γιά νά διατηρούν τή δυνατότητα τού δη
μιουργικού άντίλογου στήν εύρύτερη κοινωνία τών άνθρώπων. Μά 
τούτο, άν έχη καθολική εφαρμογή, πολύ περισσότερο έπιβάλλεται σέ 
μας τούς Έλληνες μέ τή γνωστή έθνολογική μόνωση πού μάς κυκλώ
νει. Τυχόν ρευστοποιήση τής εσωτερικής μας όντότητος καί ιδιοτυπίας 
θά άπέβαινεν αύτοχρήμα έξουθενωτική καί θά μας άπωθούσε στά πιό 
λησμονημένα περιθώρια τής Ιστορίας. Καί ξέρομε δά καλά ποιές συνέ
πειες θά είχε ένα τέτοιο ξεθώριασμα, ιδιαίτερα γιά τόν Κυπριακό 
Ελληνισμό... Έναντι τών κινδύνων πού μάς άπειλούν ισχυρότερο 
άμυντικό όπλο καί άσφαλεστερο εχέγγυο νίκης άπό τήν έλληνική 
αύτογνωσία μας καί τό συνεχές σφυρηλάτημα τής έλληνικής μας ποιό- 

τητος δέν θά μπορούσε νά ύπάρξη. Προπαντός, όταν ή έλληνικότης 
αύτή συντηρείται καί δουλεύεται μέ τό φώς τής χριστιανικής 
όρθοδοξίας καί μέ τό σεβασμό στό θέλημα τού Θεού, πού δέν είναι 
παρά θέλημα ’Αγάπης, Δικαιοσύνης καί Ανθρωπιάς.

Μέ τέτοια έσωτερική άσκηση ό νέος, καί προπαντός ό σπουδαστής, 
μπορεί νά τρυγήση καί καρπούς πλουσιώτερους άπό τήν εύρύτερη 
πείρα καί τις ποικίλες πραγματοποιήσεις τού κόσμου προς τις όποιες 
καί όφείλει νά κρατά άνοιχτά διαρκώς τά μάτια τού νοϋ καί τής ψυχής 
του. Ό ζωντανός Ανθρωπος είναι μιά συνεχής ζύμωση, κι ’ ό άξιος Δά
σκαλος μιά άδιάκοπη ποίηση.

Μ’ αύτές τις φιλοδοξίες καί πάνω σ’ αύτές τις γραμμές 
άγωνιστήκαμε τόν πνευματικό καί παιδαγωγικό μας άγώνα καί μαζί, 
μ ’ όλες τις δυσχέρειες τών καιρών καί τού τόπου... "

"..."Ο, τι βασικά έπεδιώκαμεν ώς τώρα, δηλαδή ή μέ χρονική συνέ
χεια άσκηση καί ή σέ κάποιο στάδιο άνάληψη υπό τών δοκίμων πλή
ρους εύθύνης τάξεως - πού έξουδετέρωνεν, άφ’ ένός, τό μοιραίο θεατρι
νισμό τών μεμονωμένων μαθημάτων καί έπέτρεπεν, άφ’ έτέρου, στό 
σπουδαστή νά παρακολουθή ό ίδιος, στήν πράξη, τή γραμμή καί τήν 
άπόδοση τής έργασίας του - θά βελτιωθή καί θά όλοκληρωθή. Είναι μά
λιστα, εξαιρετικά ευοίωνο τό γεγονός ότι ό κ. πρωθυπουργός κατά τή 
συζήτηση τής περί τρίτου έτους διατάξεως τού γνωστού Νομοσχεδίου 
στήν Επιτροπή Έξουσιοδοτήσεως διατύπωσε σαφώς τήν άξίωση αύτή, 
πού γιά δική μας Σχολή άποτελεϊ, σάν προγραμματισμένη θέση, παλαιό 
παράδοση. "Οπως εύοίωνη είναι ή πρόσφατη δήλωση τού κ. 
Υφυπουργού Έθνικής Παιδείας περί περιορισμού τού ρόλου τών προ
τύπων καί πειραματικών σχολείων τών Παιδαγωγικών Ακαδημιών καί 
τών Πανεπιστημίων πού διατηρούσαν τήν άσκηση σέ πλαίσια καθαρώς 
τεχνητά καί σέ κλίμα έπικίνδυνων γιά τούς σπουδαστές ψευδαισθήσεων 
. Σέ μας ή άσκηση απλωνόταν καί απλώνεται, χάρη στήν πολύτιμη συ
νεργασία τού Γραφείου Παιδείας, σ’ όλους τούς τύπους τών σχολείων 
τών πόλεων καί τών χωριών, πράγμα πού ύποβοηθεΐ τούς τροφίμους 
στήν άπόκτηση ρεαλιστικής αίσθήσεως τών συνθηκών υπό τάς οποίας 
θά βρεθούν στήν άνάγκη νά υπηρετήσουν σάν δάσκαλοι. Αν μάλιστα, 
διευρυνθούν οί σχετικοί πόροι θά μπορέση νά διευρυνθή καί ό θεσμός 
μέ άνυπολόγιστα, πράγματι, οφέλη για τή Σχολή - καί, προπαντός, σέ 
περίπτωση πού θά μπορούσαμε νά καθιερώσωμε καί τό σύστημα τής 
κατά τήν διάρκεια τής Δ. Έξασκήσεως έγκαταστάσεως τών σπου
δαστών μας είς ώρισμένα χωριά, πράγμα πού θά τούς εξασφάλιζε 
άμεσώτερη καί γενικότερη επαφή τόσο μέ τό σχολείο όσο καί μέ τήν 
κοινότητα μιά ώρα θά ύπηρετήσουν....»

Να για ποιο λόγο με συγκινεί ο στοχασμός του Δασκάλου Φρίξου Βράχα. 
Γιατί δεν πέρασε απ’ έξω από τις μορφές των δασκάλων που μόρφωσε αλλά 
μπήκε στην ψυχή τους · και τους έκανε να βυθιστούνε στην ψυχή αυτού του 
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τόπου και στην ψυχή του Ελληνισμού. Πίστεψε στην ουσία της προσφοράς 
της Παιδείας, όχι σε στενούς ορίζοντες αλλά σε ψηλές βουνοκορφές ξεδίπλω
σε τον πλούτο του μέσα εαυτού για να πάρουν όλοι· όσο πιο προσεχτικά διά
βαζα τα γραφόμενα του Φρίξου Βράχα τόσο πιο πολύ «κακοφόρμιζε η πληγή» 
μου για την τύχη της Π.Α.Κ. Να το πω πιο καθαρά : Η Π.Α.Κ είναι μια συνε
χής προσφορά νου και καρδιάς, παράδοσης και παρουσίας ανεκτίμητης, που 
αξίζει μια εμπλουτισμένη και καταξιωμένη προοπτική ως αναβαθμισμένη 
Π.Α.Κ και όχι χάσιμό της. ' Οταν διαβάσει, έστω και μια μελέτη του τόμου 
του κ. Φρίξου Βράχα, ένας καλοπροαίρετος επαρκής αναγνώστης, τότε θα 
καταλάβει πολλά. Διότι όλα μέσα στο βιβλίο είναι στοιχεία καταξιωμένα στο 
χρόνο, στον τόπο, στις συνειδήσεις τις ξύπνιες.

Ας διαβάσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον Αποχαιρετισμό, 
με υπότιτλο «Τό τέλος μιας Πορείας »(σσ. 66 - 67):

«Ή Εορτή τού 'Αγίου Πνεύματος, στό 'Οποίον έπισήμως αφιερώθηκε 
άπό τής ίδρύσεώς της ή Παιδαγωγική ’Ακαδημία Κύπρου, μας δίνει 
κάθε χρόνο τήν εύκαιρία νά σκύβωμε μέ περισυλλογή πάνω άπό τό 
έργο μας καί νά όραματιζόμαστε ελεύθερα τό μέλλον τοΰ ιδρύματος 
τούτου καί τής Παιδείας μας. Άλλωστε, χωρίς αντικειμενική, έστω επ’ 
εύκαιρία εκτίμηση τών δεδομένων μιάς συνεχιζόμενης πορείας καί 
δίχως τόν λογισμό καί τδνειρο πού φτερώνει τόν νοϋν, τήν καρδιά καί 
τήν πράξη κανένας ανθρώπινος θεσμός δεν μπορεί νά ύπολογίζη σέ 
προκοπή. Καί τά σχολεία, πού αποτελούν τούς ζωντανούς κοινωνικούς 
κι ’ εθνικούς οργανισμούς, προϋποθέτουν έντονη έγρήγορση συνειδήσε
ων καί διαρκή, μέσα στά πλαίσια τών εύρυτέρων σκοπών, άνανέωση 
προθέσεων καί στόχων όταν πρόκειται, προπαντός, γιά ένα άνώτερο 
εκπαιδευτήριο τής φύσεως τής δικής μας Σχολής.

Τά σχολεία καί οί όποιοιδήποτε θεσμοί ζοϋν καί αναπτύσσονται 
μόνο μέ τήν πνοή πού τούς έμφυσοϋν οί έκάστοτε λειτουργοί των μέ τήν 
πίστη καί τήν άφοσίωσή τους. Γι ’ αυτό κι ’ ό άνθρώπινος παράγων πού 
τά κινεί είναι βασική προϋπόθεση τής ύπάρξεώς τους. Φυσικά, τά πρό
σωπα έρχονται καί παρέρχονται, ένώ οί θεσμοί μένουν - πρέπει νά μέ
νουν καί νά δουλεύουν άκατάπαυστα τήν πρόοδο καί τήν άκτινοβολία 
των. Άλλωστε, ή αλλαγή συχνά εισάγει νέα ζωή καί επιτυγχάνει νέα 
προώθηση. ’Αρκεί, βέβαια, νά ξέρη νά βαδίζη μέ υπομονή, μελετώντας 
προσεκτικά τή δημιουργημένη παράδοση, γονιμοποιώντας τά τυχόν 
βιώσιμα στοιχεία της καί ξεπερνώντας μέ διακριτικότητα άλλά καί μέ 
θάρρος τις μοιραίες άδυναμίες της. Σέ τέτοιες περιπτώσεις ή άγάπη τών 
νέων κι ’ ή άδιάλειπτη στοργή έκείνων πού άποχωροϋν, όταν ύπάρχη 
καί ό άπαραίτητος άλληλοσεβασμός, είναι ό καλύτερος όδηγός πρός 
τήν επιτυχίαν. Προπαντός τις ώρες αυτές, τις τόσο άποφασιστικές, έκ 
τής προωθουμένης έκπαιδευτικής Μεταρρυ-θμίσεως....

Ή μεταρρύθμιση, πού φιλοδοξεί νά θέση τό Έθνος κατάντικρυ 
στό καίριο αίτημα τής έπιβιώσεως καί τής ευδαιμονίας του καί τήν 

άδυσώπητη κλήση τών καιρών μας δέν είναι φυσικά ύπόθεση μετα
βολής προγραμμάτων, τύπων ή μέσων μόνον. Είναι κυρίως ύπόθεση 
πού πρέπει νά άντλή μέσ’ άπό ένα καινούργιο καί φωτισμένο πνεύμα 
πού ν’άπλώνη πέρα κι’άπ’ αύτά τά όρια τής Παιδείας καί νά 
άγκαλιάζη ολόκληρο τό πεπρωμένο τού Ελληνισμού. "Ενα πνεύμα, 
εύρύ , εύέλικτο, δυνατό -κι’ ένας παλμός πού δονή όλόκληρη τήν 
ύπαρξη τού σχολείου. 'Η άναμορφωτική θέληση τού Σεβ. Υπουργείου 
’Εθνικής Παιδείας κι ’ ή καθοδήγητική συμπαράσταση καί πνοή τού έν 
Κύπρω σεβ. Υπουργού Παιδείας χρειάζεται νά ζυμώνεται μέσα στόν 
έκπαιδευτικό μέ τή δική του προσωπική άνησυχία καί πρόθυμη κατα
βολή σέ άτομική χαρά καί δημιουργία. Χωρίς τήν άπό μέρους τών 
έκπαιδευτικών άποδοχή τής Μεταρρυθμίσεως σάν αγώνα 
άναγεννητικοϋ ύπάρχει κίνδυνος νά οδηγηθούμε σέ μακροχρόνια σύγ
χυση καί σέ άνεπιθύμητη καί άνασταλτική ρευστότητα.

Κι ’ όμως, είναι άδήριτη ή άνάγκη νά προχωρήσωμε - μέ σύνεση, 
χωρίς νά ξεφεύγωμεν άπό τις πηγές μας καί δίχως άπερίσκεπτη, περι
φρόνηση πρός τήν προγενέστερη πείρα, πειθαρχώντας στό σκοπό μας, 
συντονίζοντας τήν κάθε στιγμή τις δυνάμεις μας καί κρατώντας στα
θερά όρθάνοικτες τις καρδιές καί τις σκέψεις πρός κάθε άλήθεια πού 
θά μάς γονιμοποιοϋσε καί θά καθιστούσε ρεαλιστικώτερες τις προσπά- 
θειές μας. Μεταρρύθμιση σημαίνει τήν πρός τά πρόσω καί στό πλαίσιο 
τών άξιώσεων τού παρόντος καί τού προβλεπτοϋ μέλλοντος τολμηρή 
καί φωτισμένη άνέλιξη. Δέν σημαίνει κατεδάφιση - σημαίνει προσαρ
μογή καί περαιτέρω προγραμματισμένη δόμηση. Γι’ αύτό καί μπρος 
στό χρέος πού μάς καλεϊ πρέπει νά σταθοϋμεν οί έκπαιδευτικοί - όπως 
άλλωστε ύπαγορεύει κι ’ αύτός ό ίδιος ό χαρακτήρας τής σχετικής νομο
θεσίας - μέ τεντωμένη τήν ψυχή απάνω σ’ ολόκληρο τό χώρο τής 
έκπαιδευτικής μας ιστορίας καί τών φυσικών νεοελληνικών 
κι ’ άνθρώπινων πνευματικών προσανατολισμών.

’Εδώ στήν Παιδαγωγική ’Ακαδημία τό καθήκον είναι μέγα1 διότι, 
τό πράγμα δέν άφορά απλώς ένα μεμονωμένο πειραματισμό, ούτε καί 
άποτελεϊ πρόκληση μονάχα γιά μάς πού κρατούμε τήν έδρα. Άν ήταν 
έτσι - έφ ’ όσον πρόκειται καί περί τού μοναδικού στό είδος του 
έκπαιδευτικοϋ ιδρύματος στήν Κύπρο, δυσχέρειες δέν θά ύπήρχαν · 
όμως, ή Σχολή αύτή, σάν έπαγγελματικό διδασκαλείο, έπηρεάζει άμεσα, 
θετικά ή άρνητικά όλόκληρο τό μεταρρυθμιστικό έγχείρημα.Θάλεγα μά
λιστα πώς επηρεάζει περισσότερο κι ’ άπό τό Πανεπιστήμιο - έφ ’ όσον ή 
έργασία σ’ αύτό στηρίζεται στήν έλεύθερη έρευνα, ένώ στις Παιδαγω
γικές Άκαδημίες είναι στή βάση της καθοδηγούμενη καί σέ συνεχή καί 
άμεσο συσχετισμό μ’ ό,τι γίνεται ή πρέπει νά γίνεται στό δημοτικό. 
Αύτή ή εύθύνη, πού καί μόνη καθιστά άναγκαία τήν παρουσία καί λει
τουργία τής Σχολής αύτής στόν τόπο μας...»

* * *
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Σ’ αυτό βλέπω και μια σημερινή αξία: Να προβληματιστούν όσοι κατα
πιάνονται με. την Π. A. Κ σοβαρά και υπεύθυνα. Δεν χρειάζεται για να κά
νουμε ένα καινούργιο ίδρυμα - ας είναι και πανεπιστήμιο (που η ίδρυσή του 
αξίζει να γίνει) - να χαλούμε τ’ άλλα καταξιωμένα μας εκπαιδευτικά ιδρύμα
τα. Αυτό φαίνεται ολοκάθαρα σ’ όλες τις γραμμές του βιβλίου του κ. Φρίξου 
Βράχα, έστω «προ του γράμματος» ! Για να μή έλθουμε μετά από πέντε - έξι 
χρόνια να κλαίμε την Π. A. Κ και να ζητούμε να ξαναγίνει ! Ας ξαναδιαβά
σουμε όλοι μας το βιβλίο Στοχασμοί ένός Δασκάλου, του 1965!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΦΡΙΞΟΥ ΒΡΑΧΑ: ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ, 
Αθήνα 1984 σσ. 109.

Το βιβλίο «Ελληνιστική Κύπρος» του Φρίξου Βράχα, εκδόθηκε στην 
Αθήνα στα 1984 από την ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, σσ. 109. Η Σύνθεση του εξώφυλ
λου είναι, του Γιάννη Λεκκού, και παρουσιάζει την κεφαλή γυναικείου αγάλ
ματος του 3ου αιώνα π.Χ.

Η έκδοση είναι επιμελημένη κα καλαίσθητη και συμπληρώνεται από αρ
κετές εικόνες χαρακτηριστικές και ένα χάρτη της Κύπρου.

Στο έργο αυτό ο Φρίξος Βράχας διερευνά μια άποψη της ιστορίας της 
Κύπρου κατά την ελληνιστική περίοδο, επιμένοντας περισσότερο σε μια κατά 
το δυνατό πληρέστερη αναπαράσταση της διοικητικής δομής στα χρόνια των 
Πτολεμαίων. Μέσα στην ευρύτερη θεώρηση της ιστορίας της εποχής το θέμα, 
ίσως να είναι πολύ περιορισμένο, μια πτυχή μόνο, όμως πτυχή σημαντική και 
καθοριστική για την Κύπρο της εποχής εκείνης και κατ’ επέκταση, σημαντική 
γιατί αγγίζει μερικά από τα πιο ουσιαστικά προβλήματα που επηρεάζουν ως 
σήμερα τη μοίρα της Μεγαλονήσου.

Ο συγγραφέας ανατρέχοντας στις πηγές εκφέρει κρίσεις και διατυπώνει 
παρατηρήσεις σε γεγονότα και διαθέσεις της μακρικής εκείνης εποχής και δια
γράφει την ιστορική ατμόσφαιρα που επικρατούσε τότε, αλλά και προβλέπει 
με πολλή βεβαιότητα στις ανάλογες συνθήκες που, αργά αλλά σταθερά, έχουν 
διαμορφωθεί στα χρόνια που ακολούθησαν. Οπωσδήποτε αποφεύγει να προ- 
βεί σε παραλληλισμούς κι ούτε εξάγει συμπεράσματα καθοριστικά για το σή
μερα, όμως ο αναγνώστης που χαρακτηρίζεται από διορατικότητα εύκολα 
μπορεί να συγκρίνει αξίες και να κατανείμει ευθύνες.

Το έργο αποτελείται από εισαγωγή, έξι κεφάλαια, επίλογο και μια εκτενή 
βιβλιογραφία.
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Στην εισαγωγή πληροφορούμαστε πως η συγγραφή κράτησε πολύ καιρό. 
Γιατί εκτός από τη συμφορά και το ξερίζωμα του ’74 με όλα τα καταστροφικά 
επακόλουθα ο συγγραφέας χρειάστηκε να επαναλάβει τη συλλογή και τεκμη
ρίωση των πληροφοριών του. Άλλωστε η βασική έρευνα είχε να καταγίνει 
απευθείας με τις πηγές. Επιπλέον λόγω της ειδικής μορφής του έργου έγινε 
χρήση και της ευρύτερης βιβλιογραφίας.

Για πληρέστερη πλαισίωση του θέματος, θεωρήθηκε σκόπιμο να προτα
χθούν στο βιβλίο αυτό ένα κεφάλαιο για τις πηγές και ένα δεύτερο ως ιστορι
κό περίγραμμα της κυπριακής περιόδου που εξετάζεται. Βασικός, πάντως, 
στόχος υπήρξε η έρευνα του διοικητικού συστήματος των Πτολεμαίων στην 
Κύπρο.

Στο πρώτο από τα έξι κεφάλαια του βιβλίου παρουσιάζεται η μεγάλη 
ποικιλία των πηγών που έπρεπε να διερευνηθούν για τη συγκέντρωση του 
αναγκαίου υλικού. Γιατί τα σχετικά συνθετικά στοιχεία προσφέρονται μόνον 
ευκαιριακά ή και απλώς συμπτωματικά. Έτσι και η έρευνα έπρεπε να απλω
θεί σε όλο το εύρος των πηγών και σε όλη την έκταση της υπό εξέταση περιό
δου. Και τέτοιες πηγές για τα Ελληνιστικά χρόνια της Κύπρου είναι αρχαίοι 
συγγραφείς, επιγραφές, πάπυροι, νομίσματα, αρχαία μνημεία αλλά και μερι
κά νεότερα στοιχεία που βοηθούν κάπως την κατανόηση της εποχής.

Και ο Φρίξος Βράχας εξέτασε με μεγάλη προσοχή τις πηγές αυτές, τις με
λέτησε και τις ερεύνησε μεθοδικά και με ανοιχτό πνεύμα, τις σύγκρινε και τις 
παράβαλε συστηματικά ωσότου φθάσει στην αλήθεια. Μπορούμε να πούμε 
πως ο τομέας αυτός της εργασίας του ήταν ο πιο επίπονος, αλλά και ο πιο 
αμειπτικός επιστημονικά.

Στο B' κεφάλαιο, με τον τίτλο «Ιστορικό Περίγραμμα», εξετάζονται περι
ληπτικά τα ιστορικά γεγονότα του νησιού από τη δολοφονία του Ευαγόρα A' 
της Σαλαμίνας (374 π.Χ.) μέχρι την οριστική ανακήρυξή της σε ρωμαϊκή 
επαρχία το έτος 30 π.Χ.

Στο Γ κεφάλαιο με τίτλο «Καθοριστικοί παράγοντες της διοικητικής ορ
γάνωσης» αναλύονται τα δεδομένα εκείνα που θεωρούνται βασικά στην κατα
νόηση της μορφής που πήρε τελικά η Πτολεμαϊκή διοίκηση στην Κύπρο. Και 
τα δεδομένα αυτά είναι η σημασία που έχει η Κύπρος για του Πτολεμαίους, 
τα πολιτικά πρότυπα της ελληνιστικής περιόδου και η ιδιαίτερη κυπριακή πο
λιτική παράδοση.

Το Δ' κεφάλαιο αναφέρεται στους «Αξιωματούχους και τους θεσμούς». 
Στην περίπτωση αυτή το επιγραφικό υλικό που έχει διασωθεί επιτρέπει την 
επισήμανση όλων σχεδόν των αξιωματούχων και των θεσμών της περιόδου 
αυτής. Μέσα στην πολιτική και στρατιωτική ιεραρχία ο στρατηγός αποτελού
σε την ανώτατη βαθμίδα της εξουσίας με τάση συνεχούς διεύρυνσης των ιδιο
τήτων και υποχρεώσεων του, που επιβεβαιώνονται και από τους πρόσθετους 
τίτλους του, όπως αρχιερεύς, ναύαρχος, αυτοκράτωρ. Άλλοι στρατιωτικοί 
βαθμοί είναι πρώτοι φίλοι, αρχισωματοφύλακες, ηγεμόνες επ’ ανδρών, μαχαι- 
ροφόροι, ιππάρχαι.
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Στους αστικούς θεσμούς που εμφανίζονται στα μέσα του 3. αι. π.Χ. όπως 
δήμος, βουλή κ.λ.π. δεν πρέπει να στηρίξουμε ενδείξεις λειτουργίας ελεύθερου 
και δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά το πιθανότερον πρέπει να θεωρηθούν 
ως κάποιες προϋποθέσεις κοινοτικής αυτονομίας.

Στο E' κεφάλαιο που επιγράφεται «Διοίκηση και αστική οργάνωση» με 
εύστοχο τρόπο διαγράφεται ο διοικητικός μηχανισμός της Πτολεμαϊκής Κύ
πρου και ο τρόπος λειτουργίας και η δομή της όλης αστικής οργάνωσης των 
πόλεων.

Στο ΣΤ' κεφάλαιο, που είναι και το τελευταίο, περιλαμβάνονται 
«Μερικές Προεκτάσεις», από τις οποίες προκύπει βασικά, ότι η Κύπρος έζησε 
στα Πτολεμαϊκά χρόνια και ιδιαίτερα στην περίοδο 284-168 π.Χ., και ύστερα 
μετά το Φύσκωνα και ώς τη ρωμαϊκή κατάσταση πραγματική εσωτερική και 
εξωτερική ειρήνη. Και ακόμη χάρη στη σημασία που της αποδιδόταν από την 
Αλεξάνδρεια, εξελίχθηκε σε ζωτικό οικονομικό και στρατιωτικό κέντρο, με 
προεκτάσεις στην ανάπτυξη της όλης κοινωνικής, πολιτιστικής και εθνικής 
της ζωής.

Στον επίλογο συνοψίζονται και ταξινομούνται οι εμπειρίες που κερδήθη- 
καν από την αναδρομή στο Πτολεμαϊκό παρελθόν της Κύπρου, με επίκεντρο 
τη διοίκησή της.

Η βιβλιογραφία που ακολουθεί είναι πλουσιότατη και καταλαμβάνει 
έκταση έξι σελίδων.

Κύριο θέμα της έρευνας και της μελέτης του Φρίξου Βράχα στο βιβλίο 
αυτό είναι, όπως είπαμε, η διοίκηση της Κύπρου κατά τη Πτολεμαϊκή εποχή. 
Μέσα όμως από τη διοίκηση και παράλληλα προς αυτή τονίζεται ιδιαίτερα η 
σημασία του νησιού από στρατηγική, προπάντως όμως από οικονομική 
άποψη: Το εμπόριο και η βιομηχανία της Κύπρου, η επίκαιρη και πρόσφατη 
ναυτιλιακή της Θέση, ο ντόπιος γεωργικός, δασικός και μεταλλειακός πλού
τος της, οι εξαγωγές και εισαγωγές της-όλα αυτά και άλλα γεγονότα και πράγ
ματα, ήταν και τότε παράγοντες σπουδαίοι για την προνομιακή υπεροχή της 
Νήσου στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά ήταν η καλή και η κακή μοίρα, και 
τόσο οι Πτολεμαίοι όσο και οι Ρωμαίοι έκαναν την Κύπρο πεδίο εκμετάλλευ
σης, κοινωνικής και οικονομικής.

Η «Ελληνιστική Κύπρος» είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εργασία κι απο
τελεί ουσιαστική συμβολή στην ιστορική επιστήμη και βάση για μια συνθετι- 
κότερη εργασία για την ιστορία της Κύπρου κατά την ελληνιστική επόχή.

ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ «ΟΚΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» 
ΤΟΥ ΦΡΙΞΟΥ ΒΡΑΧΑ

Ή έκδοτική μου δραστηριότητα μέ τίτλο "Λυρική Κύπρος " ( 1958-1963) 
υπήρξε γιά μένα μιά άπό τις ευτυχισμένες μου πνευματικές ενασχολήσεις μέ 
ύπολογίσιμο άντίκτυπο στόν Κυπριακό χώρο. Οί τριανταδυό εκδόσεις, πού 
τις άντίκρυσε ευνοϊκά ή κριτική τοΰ τόπου μας ( μερικές καί ή έλλαδική κρι
τική) άποτελοϋν μιά παρουσία μέ όνόματα άπό τά διάφορα πεδία τής κυ
πριακής διανόησης ( π.χ Κ. Σπυριδάκις, Κώστας Μόντης, Παντελής Μηχα
νικός, Ά. Περνάρης, Μελής Νικολαϊδης, καί άλλοι). Σημειώνω έδώ τή 
λεπτομερή κριτική πού δημοσίευσε γι’ αυτές τις έκδόσεις ό ’Ανδρέας Χατζη- 
θωμάς στήν έκδοση τοϋ Ε.Π.Ο.Κ « ’Αφιέρωμα στον Κύπρο Χρυσάνθη » (Λευ
κωσία 1987).

Σ’ αύτή τή σειρά τή «Λυρική Κύπρο» άνήκει τό έργο τοΰ Φρίξου Βράχα 
"Οχτώ Ελληνικά Θέματα". Τά κείμενα τοϋ έργου αύτοϋ πρωτοδημοσιεύτηκαν 
στό περιοδικό «Πνευματική Κύπρος» (1961-1962) καί μετά κυκλοφόρησαν μέ 
τόν άριθμό 26 στή σειρά «Λυρική Κύπρος» (Λευκωσία 1962). Τό έργο περι
λαμβάνει τά έξής κείμενα:-

1) Ελληνική παράδοση καί παιδεία.
2) Άνθρωπος: ή μεγάλη άνακάλυψη τής Ελλάδος.
3) Ό ελληνικός άντίλογος.
4) Τό πρόβλημα τοϋ έλληνισμοϋ.
5) Ή ψυχή τοϋ λαοϋ - ελληνικός κανόνας.
6) Ένας Έλληνας μπροστά στις Πυραμίδες.
7) Ελληνικοί περίπατοι στήν χώρα τών Φαραώ.
8) Ρήγας Βελεστινλής.

Κεντρική ιδέα τοϋ κειμένου «Έληνική παράδοση καί παιδεία» είναι ή 
παιδεία μέ έπίκεντρο τόν έλληνικό λόγο μας άπό τ’ άρχαϊα χρόνια, διά τοΰ 
βυζαντίου στή σύγχρονή μας έποχή. Αύτή ή παιδεία καλλιεργεί τή συνείδησή 
μας γιά έλευθερία, δικαιοσύνη, γενικά γιά τήν ’Αρετή. Ό δάσκαλος είναι 
εκείνος πού διασφαλίζει τό άποτέλεσμα τής παιδείας αύτής, άν ό ίδιος πιστεύ
ει καί διαρκώς άνανεώνεται μέσα στά νοήματά της. Ή προσήλωση στόν ζω
ντανό έλληνικό λόγο δέν είναι σωβινισμός , άφοϋ μές τόν έλληνικό λόγο, τήν 
ιστορία καί παράδοσή μας διαμορφώθηκε ό ’Ανθρωπισμός, πού λέει πώς ό 
κόσμος όλος είναι μιά ένιαία άδελφότητα.

Συνεπώς ό δάσκαλος, ό πραγματικός δάσκαλος, έπωμίζεται όλη τήν 
εύθύνη γιά νά μεταλαμπαδεύσει στούς νέους τήν έθνική παράδοση καί τήν 
άξια τοΰ ’Ανθρώπου. Γι’ αύτό σέ κατακλείδα ό συγγραφέας χαιρετίζει 
«όλους τούς δασκάλους σάν εργάτες τής πιο τίμιας άποστολής - προπαντός 
τούς νέους δασκάλους».

Στό δεύτερο κείμενο «Άνθρωπος: ή μεγάλη άνακάλυψη τής Ελλάδας» 
άσχολεϊται ό Βράχας μέ τή μεγάλη άνακάλυψη τών Ελλήνων πώς ό 
Άνθρωπος είναι πνευματική ύπόσταση, μέ αύτοσυνείδηση καί μέ δυνατότητα 
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προκοπής. Αυτός ό άνθρωπος τών Ελλήνων βρίσκεται σέ άντίθεση μέ τόν 
άνθρωπο τής ’Ανατολής καί τόν πολιτισμό της, πού ήταν τεχνικός καί πρα
κτικός, χωρίς φωνή καί δίχως φώς". Ό άρχαϊος Έλληνας άνακάλυψε τόν 
άνθρωπο ώς κέντρο τής ζωής καί μέτρο τών πραγμάτων καί μέ τό λόγο 
συνεχώς μεριμνά γιά τήν προκοπή του· άλλα βρήκε καί τήν παιδεία πού τόν 
διαμορφώνει.

Στό τρίτο κείμενο «Ό ελληνικός αντίλογος» ό Βράχας κατακρίνει τήν 
άπομάκρυνση άπό τό παρελθόν μας μέ τή δικαιολογία τής συνοδοιπορίας μέ 
τούς άλλους λαούς τής Εύρώπης. Τό νά μήν άπομακρύνεσαι άπ’ τήν παράδο
σή σου δέν είναι σωβινισμός, γιατί δέν έχουμε μίσος ή εχθρότητα προς άλλους 
λαούς. 'Απλώς καλλιεργούμε τήν εθνική μας αύτοσυναίσθηση. Εξάλλου, όλοι 
οί άλλοι πολιτισμένοι λαοί στηρίζονται στήν παράδοσή τους. Χαρακτηρι
στικά σημειώνει ό Βράχας τά εξής: «"Εχουμε πελώρια ευθύνη έναντι της 
ιστορίας αυτού τού τόπου καί τοΰ έθνους, καί γι ’ αυτό επιμένω πώς δίπλα 
άπό τήν αξίωση γιά τή συνειδητοποίηση τής στενώτερης καί ευρύτερης εθνικής 
μας παράδοσης πρέπει νά όρθωθή καί ή φροντίδα καλλιέργειας νεοελληνικής 
πιά συνείδησης μεταξύ τών παιδιών μας, τών νέων μας καί τοΰ λαοϋ μας».

Στό τέταρτο κείμενο " Τό πρόβλημα τοΰ ελληνισμού " ό Βράχας μιλά γιά 
τήν τραγική διαπίστωση τής συνεχούς συρρίκνωσης τοΰ έλληνισμοΰ. Καί 
επειδή κατά τόν Γιώργο Θεοτοκά " Ό Ελληνισμός δέν άνήκει σέ καμιά έθνία 
ώστε συγγενικοί λαοί νά μάς ύποστηρίζουν στίς εθνικές άνάγκες μας, πρέπει 
να δραστηριοποιηθούμε έτοιμάζοντας τό μέλλον μας. Αύτό θά γίνει μέ τήν 
παιδεία. Όμως μαζί μέ τήν έλληνοχριστιανική παιδεία μας πρέπει νά τήν 
εμπλουτίσουμε «μέ τή ρεαλιστική αίσθηση τοΰ παρόντος καί μέ τά σύγχρονα 
πορίσματα τής έπιστήμης».

Στό πέμπτο κείμενο " Ή ψυχή τού λαοϋ - Ελληνικός κανόνας " ό Βρά
χας διαπιστώνει πώς ή ψυχή τοΰ λαού ζέϊ τήν παράδοσή του. ’Εμείς στήν 
αλήθεια αύτής τής λαϊκής ψυχής πρέπει νά θεμελιώνουμε τήν πίστη μας καί 
ταυτόχρονα νά εκφράζουμε τήν οφειλή μας. Στοχαστικά πρέπει νά σκύψουμε 
καί νά μελετήσουμε αύτή τή λαϊκή ψυχή μας καί νά ξεκαθαρίσουμε τήν εθνική 
συνείδησή μας καί τήν πνευματική μας εύθύνη.

Στό έκτο κείμενο «"Ενας "Ελληνας μπροστά στις Πυραμίδες » κείμενο μέ 
χαρακτηριστικό λυρισμό οδοιπορικού, ό Βράχας συλλογίζεται πάνω στίς 
διαφορές μεταξύ τοΰ άγελαίου ανθρώπου τής ’Ανατολής στ’ άρχαϊα χρόνια 
καί τής Ελλάδος. Στή μικρή Ελλάδα τή λιτή, ξεχωρίζει τήν απλότητα, τή σι
γουριά , τις Ιδέες, τήν άνετη συμφιλίωση, τήν ελεύθερη αισθητική δημιουργία 
καί άπόλαυση.

’Αλλά καί στό έβδομο κείμενο «Έληνικοί περίπατοι στήν χώρα τών 
Φαραώ », όπου πάλιν ή λυρική διάθεση τοϋ όδοιπορικοΰ χρωματίζει τις πα
ραγράφους, ό Βράχας συλλογίζεται πάνω στή ζωή καί τις δραστηριότητες τών 
Ελλήνων στήν Αίγυπτο καί τή φυγή τους άπό τή χώρα τοΰ Νείλου μέ 
ύπόμνηση τής προφητικής φωνής τοϋ Καβάφη: «... καί άποχαιρέτα την τήν 

’Αλεξάνδρεια πού χάνεις ».

Κορύφωση των κειμένων τοΰ Βράχα είναι ό «Ρήγας Βελεστινλής », τό τε
λευταίο κείμενο τοΰ έργου. Στήν έργασία αύτή εκτίθεται ό βίος καί ή πολιτεία 
τοΰ Ρήγα Φεραίου, τοΰ άπόστολου τής Μεγάλης ’Ιδέας. Πρόθεση τοϋ Βράχα 
είναι νά δείξει μέ τή δράση καί τήν πίστη τοΰ Ρήγα τή σημασία τής μεθοδικής 
παιδείας, πού διά τοϋ εσωτερικού διαλόγου μέ τό παρελθόν μας θά μάς βοηθή
σει στόν σχηματισμό μιας πλήρους έλληνικής αύτοσυναίσθησης πού 
«γονιμοποιεΐ καί οίκοδομεϊ στά γερά».Στό κείμενο γίνεται διαχωρισμός τής 
Γαλλικής ’Επανάστασης άπό τήν Έλληνική ’Εξέγερση. Ή Γαλλική 
’Επανάσταση ήταν ταξική καί πολιτική, ένώ ή Έλληνική ήταν καθολική - 
έλληνική, πανεθνική. Έπίσης τονίζεται - κι’ έχει τούτο μεγάλη σημασία - πώς 

ή έμπνευση τοϋ Ρήγα γιά έπανάσταση προηγήθηκε τής Γαλλικής ’Επανάστασης.
Αύτά σέ γενικές γραμμές καταθέτει ό Βράχας στά «Όκτώ. Ελληνικά Θέ

ματα». Σκελετός τής όμιλίας του είναι ή Παιδεία, ή Παράδοσή μας , ή 
Ελλάδα, ό Άνθρωπος, Ώς εκπαιδευτικός ό συγγραφέας τοποθετεί επίκεντρο 
τής ζωής μας τήν Παιδεία, πού θά μάς δημιουργήσει τήν αύτοσυνείδηση καί 
θά μάς προφυλάξει άπό τήν άλλοτρίωση ειδικά σήμερα μέ τά έπιδέξια ρεύμα
τα πού κυκλοφορούν καί στόν τόπο μας. Γιά νά έπιτύχει ή Παιδεία πιστεύει 
πώς πρέπει νά στηρίζεται στό φωτισμένο καί συνεχώς άνανεούμενο σέ Ιδέες 
δάσκαλο. 'Οδηγό σέ όλες τις κινήσεις μας τοποθετεί τό πνεύμα τής Ελλάδας 
όλων τών έποχών καί τήν παράδοσή μας μέσα στήν όποια διασώζονται όλα 
τά στοιχεία τής φυλής μας καί τών τάσεών μας.

“Ολες αύτές οί Ιδέες καί άρχές διατυπώνονται άπό τόν Βράχα μέ πλού
σια καί μουσικά έκφραστικά μέσα. Ή πίστη στόν λόγο του καί τό 
ένθουσιαστικό του συναίσθημα, μεταδίδεται στόν άναγνώστη καί δημιουργεί 
έλξη. Ή χρησιμοποίηση τοϋ λόγου φωτισμένων προσωπικοτήτων έπιτείνει 
τήν πειστικότητα τών θέσεών του. Γενικά τά «’Οκτώ Έλληνικά Θέματα » προ
σφέρουν πολλά, ειδικά σήμερα πού ή νήσος μας άμφιταλαντεύεται μέσα στίς 
έπιτήδειες εισβολές, πού αλωνίζουν τή ζωή μας.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΑΝΤΙ ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΕΩΣ

Μιά από τις ιδιοτυπίες της εθνικής μας πραγματικότητας, που συνάπτε- 
ται και κατά τρόπο καίριο με τη σύγχρονη μοίρα και πορεία μας, είναι το 
τρισυπόστατο της: με την κυρίως Ελλάδα, τη μητροπολιτική, που είναι η πα- 
νάρχαια και ανεξάντλητη δεξαμενή του ελληνικού, το εθνικό του κέντρο, την 
Κύπρο, που συγκροτεί μια μικρή, και με πλείστες εκ των πραγμάτων ιδιαιτε
ρότητες έστω, ξέχωρη πάντως κρατική οντότητα, και την ομογένεια, που όσο 
διάσπαρτη κι αν είναι, διατηρεί μερικές βασικές εστίες περισσής δυναμικότη
τας και ακτινοβολίας. Η καθεμιά από τις τρεις αυτές επιμέρους περιπτώσεις 
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έχει, φυσικά, με τους όποιους περιορισμούς ή δυνατότητες, και τη δική της 
θέση μέσα στον κόσμο - με κοινό, βέβαια, όλες παρονομαστή το εθνικό πεπρω
μένο. Γι’ αυτό και μπορούμε να υπολάβουμε πως όπου δεν έχει τον τρόπο 
και δεν μπορεί να ενεργήσει η μια από μόνη της, δυνατό ν’ αποκτά τον τρόπο 
και να το μπορεί με τη βοήθεια μιας άλλης ή των άλλων. Που σημαίνει πως 
αν υπάρξει πραγματική συνεννόηση και σοβαρός συντονισμός των προθέσεων 
και των ενεργειών και των τριών, οι εθνικές επιδιώξεις δυνατό να υπηρετού
νται θετικότερα, έτσι που ο ελληνισμός με τις τρεις διαστάσεις του, εναρμο
νισμένες στην ίδια έγνοια και με κοινή δράση, να μπορεί ν’ αποκτά μεγέθη με
γαλύτερα από τα πραγματικά του και ν’ αποβαίνει ουσιαστικότερος στην 
πάλη του μέσα στο συνεχές γίγνεσθαι του καιρού μας.

Ήδη, όμως, αγγίζουμε την ανάγκη της ενιαίας εθνικής πορείας, που την 
οφείλουμε έναντι όλων των εθνικών προβλημάτων μας και που κατά κανόνα 
μας ξεφεύγει. Φυσικά, σχετικές πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται κι ακόμη άλμα
τα καμιά φορά προς την κατεύθυνση αυτή σημειώνονται Χωρίς συγκεκριμένο 
πάντα, όμως, πρόγραμμα και δίχως συνέχεια, - με ωραίες προθέσεις και διακη
ρύξεις ή και με μερικές θεαματικές ενέργειες, που εξαντλούνται πριν καλά - 
καλά συντελεστούν. Χαρακτηριστικό τους, συχνά, το περιστασιακό και η έλ
λειψη οργάνωσης. Όμως, η κοινότητα σκοπών και πορείας προϋποθέτει κά
ποιες διεργασίες, που υπό θεσμικό ένδυμα μονάχα μπορούν να λειτουργούν 
αποδοτικά. Διότι απαιτείται μακρότατος προγραμματισμός και συνεχής διά
λογος, εργασία επίμονη και φωτισμένη. Δεν είναι, δηλαδή, νοητό, να εμπιστευό
μαστε απλά το συναίσθημα και να παραμελούμε την οργανωτική πλευρά - 
διότι οι τρεις διαστάσεις της εθνικής μας πραγματικότητας όπως μπορούν, 
αδελφωμένες και συντονισμένες, να συνιστούν εγγύηση δύναμης, το ίδιο μπο
ρεί να αποβούν και άρνηση. Καθότι είναι πολύ εύκολο, συγκυριακά ή από κα
κούς χειρισμούς, να προκαλείται η μεταξύ τους ανάπτυξη αντίρροπων και 
ανταγωνιστικών δυνάμεων, που να διασπούν αντί να ενώνουν. Γεγονός που 
οδηγεί - όπως προκύπτει κι από το πρόσφατο πικρό παρελθόν - σε καταστροφή. 
Χρειάζεται, λοιπόν, να εγκαταλειφθούν οι αυτοσχεδιασμοί και να αναληφθούν 
οργανωμένες και μόνιμες προσπάθειες, που δεν μπορούν να ικανοποιούνται με 
θεωρίες ή έστω και με την ύπαρξη μιας κάποιας κεντρικής υπηρεσίας.

Αλλά δεν πρόκειται εδώ ν’ ασχοληθούμε με τον απαιτούμενο μηχανισμό 
- εκείνο, που οφείλουμε να τονίσουμε είναι πως τα οποιαδήποτε μέτρα, που 
μπορούν και πρέπει να μελετήσουν οι αρμόδιοι, δεν είναι νοητό να αφορούν 
μόνο στα ανώτερα ηγετικά επίπεδα αλλά ν’ αγκαλιάζουν και τη βάση, με ιδέες 
καθαρές και αποκρυσταλλωμένες, που να μπορούν να περνούν στην κοινή 
γνώμη και να την προσανατολίζουν. Η εμπράγματη εθνική αλληλεγγύη, που 
είναι το ζητούμενο, δεν μπορεί να υπάρξει και να λειτουργήσει δίχως το 
πάθος και τη συνειδητή στήριξη της κοινή γνώμης.

Δε χρειάζεται, φυσικά, να λεχθεί ότι η βασική ευθύνη για τις αναγκαίες εν 
προκειμένω πρωτοβουλίες βαραίνει το κέντρο, το οποίο και είναι, από τη 
φύση του, ο κατ’ εξοχή φορέας του ιστορικού χρέους προαγωγής των εθνι

κών συμφερόντων κι επιδιώξεων. Αλλά κι οι άλλες δυο πλευρές δεν έχουν δι
καίωμα να υστερούν και, προπαντός,ν’ αφήνονται ν’ απορροφούνται από τα 
δικά τους τοπικά προβλήματα και να χάνουν από τη ματιά και την έγνοια 
τους τις εθνικές ανάγκες στο σύνολό τους. Άλλωστε, όλες αυτές οι ανάγκες, - 
ή και δυσχέρειες ή αναποδιές - είναι, όπως απέδειξαν τα πράγματα, με αφορ
μή το Κυπριακό, συγκοινωνούντα δοχεία και έχουν πότε στενότερη και πότε 
χαλαρότερη σύνδεση μεταξύ τους - κι όταν ακόμη τούτο δεν είναι εμφανές ή 
δε θέλουμε να το παραδεχτούμε.

Απλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Όταν λέμε εθνικά συμφέ
ροντα κι επιδιώξεις δεν είναι νοητό να εννοούμε μόνο ό,τι εντοπίζεται στον 
πολιτικό χώρο. Εννοούμε - οφείλουμε να εννοούμε - ό, τι γενικά προσδιορίζει 
τη μοίρα και προδιαγράφει το μέλλον της καθεμιάς από τις τρεις περιπτώσεις 
μας και γενικότερα του έθνους. Και σ’ αυτό το κύκλωμα, επίκεντρο είναι ό,τι 
συνηθίζουμε ν’ αποκαλούμε πολιτιστική δημιουργία και ζωή. Που είναι , 
πράγματι, ο πυρήνας γύρω από τον οποίο υφαίνεται ολόκληρο το ελληνικό κι 
ανθρώπινο είναι μας, η ταυτότητά μας, η οικονομική, κοινωνική και πολιτι
στική προκοπή μας, οι προσανατολισμοί μας, - δηλαδή αυτό που είμαστε και 
αυτό που θέλουμε ή που μπορούμε και πρέπει να γινόμαστε. Το πνεύμα είναι 
που σμίγει τα άτομα και τους λαούς σε δημιουργικές εθνικές ενότητες, αλλά 
και που καταρτίζει τη συνείδηση και την αντοχή τους, φιλοτεχνεί τα οράματά 
τους, δουλεύει τη βούλησή τους και στρώνει τους δρόμους τους.

Υπό το πρίσμα αυτό, και για να περιοριστούμε σε θεσμούς που θα ενδιέ
φεραν εμάς εδώ ιδιαίτερα, θα αναφερθώ σε μερικές σκέψεις, που τυχόν 
πραγματοποιούμενες θα μπορούσαν να αποδειχθούν ίσως ουσιαστικής χρησι
μότητας, τόσο για την προαγωγή της εθνικής συνεργασίας , αλλά και της ευ
ρύτερης ακτινοβολίας των ελληνικών αξιών, όσο και για την προβολή της πο
λιτιστικής φυσιογνωμίας της Κύπρου και των δικαιών της:
α) Δεδομένου του ενιαίου της παράδοσης, της γλώσσας ,της παιδείας και της 

δημιουργίας της κυρίως Ελλάδας και του κυπριακού ελληνισμού θα μπο
ρούσε να διευθετηθεί μια εκπαιδευτική, πνευματική και πολιτιστική γενι
κότερα κοινοπραξία, η οποία με την επιβαλλόμενη από τις περιστάσεις 
πολιτική σοβαρότητα και προσοχή να δουλεύει, με κάποιο τρόπο, πίσω 
από τις διάφορες διμερείς συμφωνίες και προγράμματα ανταλλαγών, και 
των δυο πλευρών, στο διεθνές πεδίο. Σε τέτοια περίπτωση το κέρδος θα 
ήταν διπλό, διότι, από τη μιά, θα διευρυνόταν το απόθεμα άντλησης στοι
χείων και δεδομένων στον κύκλο των ανταλλαγών ( γιατί κι η Κύπρος 
έχει πλουσιότατα βιώματα κι εμπειρίες) και, από την άλλη, η ευρύτερη 
εθνική προβολή θα επιτυγχανόταν ευχερέστερα και προς κατευθύνσεις 
που, η μια ή η άλλη πλευρά, θα δυσκολευόταν από μόνη της να προσπελά
σει - δεδομένης της διαφοροποίησης των προσανατολισμών της εξωτερι
κής πολιτικής τους.

β) Η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της γι αυτό ιδιαιτερότη- 
τάς της ως γέφυρας του ελληνικού κόσμου και χώρου προς το χώρο και 
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τον κόσμο της Μ. Ανατολής, και πλείστων χωρών του Τρίτου Κόσμου, θα 
μπορούσε να αποτελέσει έναν πρόδηλης σπουδαιότητας προθάλαμο για 
όσους θα ενδιαφέρονταν να γνωρίσουν από κοντά τις αξίες μας ή να 
πραγματοποιήσουν σπουδές σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδετήρια στην 
Ελλάδα ή εδώ. Σ’ αυτό θα βοηθούσε η λειτουργία ενός ανώτερης στάθμης 
Ινστιτούτου Νεοελληνικής Γλώσσας και Κουλτούρας, που να έκλειε σε 
συγκεκριμένα και καλά οργανωμένα προγράμματα προκαθορισμένης λο
γικής διάρκειας την εισαγωγή των ξένων στον ελληνικό τρόπο ζωής και 
πολιτισμό και στην ελληνική γλώσσα - θα μπορούσε, μάλιστα, να ενθαρ- 
ρυνθεί από ελλάδικής πλευράς ως χρήσιμη προϋπόθεση ( βάσει υποτρο
φιών) οποιωνδήποτε σπουδών ξένων (και δεν είναι λίγοι) στην Ελλάδα 
για ορισμένη χρονική περίοδο φοίτηση στο ενλόγω Ινστιτούτο. Το οποίο, 
βέβαια, πέρ’ από την τρέχουσα πρακτική αποστολή του, θα μπορούσε ν’ 
αναπτυχθεί και σ’ ένα κέντρο μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων 
για ό,τι αφορά σε θέματα νεοελληνικού πολιτισμού. Η Κύπρος ως νεολ- 
ληνικό σπουδαστήριο θα σήμαινε, θα θεμέλιωνε και θ’ ακτικνοβολούσε 
πολλά.

γ) Δεδομένου του μοναδικού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που παρουσιά
ζει η Κύπρος και της εξαίρετης υποδομής του Τμήματος Αρχαιοτήτων 
της, με επιστήμονες δικούς μας διεθνούς κύρους και άλλους επισκέπτες - 
αρχηγούς αρχαιολογικών αποστολών αναγνωρισμένης αξίας, θα μπορού
σε ήδη να λειτουργεί από καιρό, ένα αρχαιολογικό ινστιτούτο μταπτυχια- 
κων μελετών, που ασφαλώς θα έλκυε ερευνητές από παντού. Κάτι τέτοιο, 
άλλωστε, θα ήταν ίσως δυνατό νά συνδυαστεί - χάρη στο κατά πάντα 
αξιόλογο έργο που χρόνια τώρα επιτελεί και το Κέντρο Επιστημονικών 
Μελετών (αλλά κι η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών ) - και με ευρύτερες 
κυπρολογικές έρευνες, που επίσης παρουσιάζουν, για ποικίλους λόγους, 
γενικότερο επιστημονικό ενδιαφέρον.
Δε νομίζω πως οι πιο πάνω σκέψεις χρειάζονται περισσότερό σχολια

σμό. Άλλωστε, το θέμα ήταν να πέσουν απλά μερικές - κοινότυπες ίσως - 
ιδέες, που φαίνεται, ωστόσο, να αποκτούν κάποια επικαιρότητα, στις μέρες 
μας, και που, γι αυτό, πιθανό να χρειάζεται να ξανακοιταχθούν.
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ΝΙΚΟΣ ΔΥΜΙΩΤΗΣ 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Νίκος Δυμιώτης, που έφυγε πρόωρα στις 19 Μαΐου 1990, γεννήθηκε 
στο Στρόβολο, στις 21 Αυγούστου 1930.

Κατά τις γυμνασιακές του σπουδές στο Παγκύπριο Γυμνάσιο είχε δάσκα
λό του στην Τέχνη τον Αδ. Διαμαντή.

Σπούδασε Γλυπτική στην Εθνική Σχολή Καλών Τεχνών της Λυών, Γαλ
λίας, (1948-53).

Στην Κύπρο γύρισε το 1953 και ασχολήθηκε με Προτομές, Ανδριάντες, 
Στήλες και άλλα επιτύμβια μνημεία.

Διορίστηκε Καθηγητής Τέχνης στο Παγκύπριο Γυμνάσιο το 1957.
Το 1968 πήγε στο Παρίσι, με υποτροφία, για μετεκπαίδευση στη διδασκα

λία της Τέχνης στο C.I.E.P. (Διεθνές Κέντρο Παιδαγωγικών Μελετών) και 
στην Académie de la Grande Chaumière.

Από το 1977 εργάστηκε ως Ειδικός Σύμβουλος Τέχνης στο Υπουργείο 
Παιδείας και το 1981 προήχθη σε Βοηθό Διευθυντή.

Πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Π.Ε.Φ. (Παγκύπρια Ένωση Φιλοτέχνων) 
το 1955, της οποίας υπήρξε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως Ταμίας, 
Γραμματέας, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος.

Πρωτοστάτησε επίσης στην ίδρυση και λειτουργία του Ε.ΚΑ.ΤΕ (Επιμε
λητήριο Καλών Τεχνών) το 1964, του οποίου υπήρξε, κατά καιρούς, Μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου, Γραμματέας, Αντιπρόεδρος. Πρόεδρος.

Εκθέσεις στην Κύπρο

Από το 1953 έπαιρνε μέρος σε ομαδικές εκθέσεις:
— Στο SAVOY Αμμοχώστου (Βραβείο Γλυπτικής)
— Σε όλες τις ομαδικές Εκθέσεις της Παγκύπριας Ένωσης Φιλοτέχνων
— Στις ομαδικές εκθέσεις του Ε.ΚΑ.ΤΕ και άλλες ευκαιριακές εκθέσεις μερι

κές από τις οποίες είναι:
1962, Λευκωσία, Γκαλερύ «Απόφαση»
1964, Λευκωσία, A' έκθεση Ε.ΚΑ.ΤΕ (Λέσχη Η.Ε. Κύπρου)
1965, Λευκωσία. Β. έκθεση Ε.ΚΑ.ΤΕ (Πνευματική Στέγη)
1966, Λευκωσία, Γ. έκθεση Ε.ΚΑ.ΤΕ (Τεχνική Σχολή)
1975, Λευκωσία, Γκαλερύ «Ακρόπολη».
1976, Λευκωσία, Γκαλερύ «Ακρόπολη».
1976, Λευκωσία, Γκαλερύ «Χίλτον»
1978, Λευκωσία, Γκαλερύ «Ζυγός»
1978, Λευκωσία, Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο (Ο Εθνάρχης Μακάριος Γ' 

και οι Αγώνες του Κυπριακού Λαού)

1980, Λευκωσία. Γκαλερύ «Χίλτον» (Έκθεση μέσα στα Πλαίσια του Φεστιβάλ 
Κοινοπολιτείας)

1982, Λευκωσία, Πύλη Αμμοχώστου (Έκθεση Γλυπτικής)
1983, Λευκωσία, Χώρος Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης (Υπαίθρια Έκθεση Γλυ 

πτικής)
1984, Λευκωσία Πύλη Αμμοχώστου, Κυπριακή Έκθεση της Δεκαετίας 1950-

1960.

Εκθέσεις στο Εξωτερικό

1965, Κάιρο, Σύγχρονη Κυπριακή Τέχνη.
1977, Βελιγράδι, Διεθνής Έκθεση Πλαστικών Τεχνών.
1978, Φιλοθέη, Έκθεση Γλυπτικής
1979, Σόφια, Έκθεση Κυπριακής Γραφικής Τέχνης (Σχέδιο).

Ατομικές

1984, Λευκωσία. Γκαλερύ «Γκλόρια» Αναδρομική Έκθεση

— Έργα του υπάρχουν σε δημόσιους χώρους, στην Κρατική Πινακοθήκη του 
Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου, στο Δημαρχείο Λευκωσίας και σε 
ιδιωτικές συλλογές.

ΝΙΚΟΣ ΔΥΜΙΩΤΗΣ

Πρωτογνώρισα το Νίκο Δυμιώτη στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Είμαστε συ- 
νταξιώτες, εκείνος παρακολούθησε στο κλασσικό κι εγώ στο πρακτικό 
τμήμα. Ο Λ. Διαμαντής τον είχε διακρίνει και τον ενεθάρρυνε προς τη γλυπτι
κή έκφραση. Θυμούμαι μερικά μικρά γλυπτά του πάνω στο παράθυρο της 
τάξης. Ο Νίκος Κρανιδιώτης, καθηγητής τότε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, γρά
φοντας στο περιοδικό Κυπριακά Γράμματα σχολίασε την ετήσια έκθεση παι
δικής τέχνης των μαθητών. Τόνισε στα σχόλιά του την «ελληνικότητα» που 
χαρακτήριζε τα έργα του Δυμιώτη. Με πολλή διορατικότητα διέβλεψε το χα
ρακτήρα της μελλοντικής εξέλιξης του γλύπτη.

Το κοινό ενδιαφέρον για την τέχνη μας έφερε κοντά. Όταν είμαστε φοιτη
τές, εκείνος στη Λυών κι εγώ στο Λονδίνο, ανταλλάξαμε κάποιες επιστολές. 
Μου έγραψε για την πόλη και τα κανάλια της.

Όταν επέστρεψε στην Κύπρο για ένα διάστημα συνεργάστηκε με την εφη
μερίδα Ελευθερία εικονογραφώντας κάποιο κείμενο της εφημερίδας για τα
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Πάθη. Πρέπει να ήταν το 1965. Θυμούμαι τη λεπτότητα της γραμμής και τη λι
τότητα των σχημάτων του.

Από τα μέσα της δεκαετίας του πενήντα και μετά ήταν ενεργό μέλος των 
διαφόρων καλλιτεχνικών ομάδων και οργανώσεων του τόπου. Μαζί με τους 
Χριστόφορο Σάββα, Αευτέρη Οικονόμου, Στέλιο Βότση και άλλους πρωτο
στάτησε στη διοργάνωση της ομάδας των Φιλοτέχνων και πιο ύστερα του 
ΕΚΑΤΕ. Ήταν πάντοτε αποδεκτός. Οι άλλοι τον αγαπούσαν για τη σεμνότη
τα και την ειλικρίνειά του. Για ένα χρόνο (1959 - 60) διδάσκαμε τέχνη στο Γυ
μνάσιο Θηλέων Παλλουριώτισσας. Κάποτε και στο ίδιο τμήμα. Ήταν ήπιος 
με τα παιδιά και συστηματικός στη διδασκαλία του. Σαν εκπαιδευτικός της 
τέχνης ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη διδασκαλία του τεχνικού και ελεύθερου 
σχεδίου. Σ’ αυτά τα εξειδικευμένα θέματα προσέφερε πολλή βοήθεια προς 
τους καθηγητές συναδέλφους του ιδίως όταν αποσπάσθηκε αργότερα σαν 
σύμβουλος για τη διδασκαλία του τεχνικού σχεδίου στη μέση εκπαίδευση.

Το γλυπτικό έργο του Δυμιώτη υπάγεται σε δυο κατηγορίες. Ασχολήθηκε 
αφ’ ενός με την κατασκευή ανδριάντων και μνημείων και αφ’ ετέρου με καθα
ρά δημιουργικές συνθέσεις. Η λιτότητα, η ήρεμη έκφραση και η αμεσότητα, η 
«ελληνικότητα» που τόσο νωρίς διέκρινε ο Κρανιδιώτης αποτελούν το κύριο 
γνώρισμα του συνόλου της δουλειάς του . Στις προτομές και στήλες όπως και 
στις άλλες συνθέσεις που φιλοτέχνησε μπορεί ένας να διαβάσει το ήρεμο του 
χαρακτήρα του, την αγάπη του για τα υλικά που προτιμούσε, την πέτρα και το 
μάρμαρο. Στις αφηρημένες συνθέσεις του, η αναζήτηση της λιτότητας αγγίζει 
τα όρια της μινιμαλιστικής τέχνης. Η αγάπη του για την πέτρα και το μάρμα
ρο, για την υφή αυτών των δυο σκληρών υλικών όπως και ο τρόπος με τον 
οποίο επιτυγχάνει την ανάδυση της μορφής μέσα από το υλικό προσδίδουν 
στα έργα του μια διάθεση στοχασμού, μια χαμηλόφωνη ποιητικότητα.

Ο Νίκος Δυμιώτης ήταν πιο πολύ γλύπτης παρά πλάστης. Μέσα στη 
σκληρότητα και τη λάμψη του υλικού εύρισκε το ουσιώδες της φόρμας του θέ
ματος, απαλλαγμένο από ρητορεία ή περιττολογία.

Λίγες μέρες πριν από το θάνατό του μιλούσε για τα έργα που θα έφτια
χνε στο μέλλον. Τώρα που είχε πια συνταξιοδοτηθεί θα αφιέρωνε το χρόνο 
του στη δημιουργική γλυπτική. Ένοιωθε άραγε πως το έργο του δεν είχε συμ
πληρωθεί;

Α. ΧΡΥΣΟΧΟΣ

«Μακέττα για Στήλη», λαμαρίνα, 1970, ύψος «Μεσ’ από τις φλόγες», μπρούντζος, 1979, 
:0.27μ. ύψος :0,475μ.
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«Κοπέλλα με τη Στάμνα», πέτρα της Τρεμε- 
τουσιάς, (πατίνα) 1953, ύψος :0.50μ.

«Μητρότητα, ψημένος πηλός, 1977, 
ύψος 0,21 μ.

«Καλοκαίρι 1974», μάρμαρο-ανάγλυφο, 1976, 0.33Χ0.44μ.

«Μητρότητα», μάρμαρο, 1983, μήκος :0.25μ. «Δυο πουλιά», μπρούντζος, 1972, ύψος :0.50μ.

50 51

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΠΦΩΣ*

Υπάρχει ένα «Σαπφικό ζήτημα» ανάλογα με το «Ομηρικό ζήτημα». Κι 
όπως το λεγόμενο «Ομηρικό ζήτημα» έκανε ώστε η ποίηση του Ομήρου για 
αρκετούς αιώνες σχεδόν να ξεχαστεί, έτσι και το «Σαπφικό ζήτημα» για δυό- 
μιση περίπου χιλιάδες χρόνια κατέχει το κέντρο του ενδιαφέροντος για τη 
Σαπφώ και σκεπάζει την ποίησή της. Το ουσιαστικό χάθηκε κάτω από τη 
σκανδαλώδη λάμψη του επιφανειακού και του παραδεύτερου. Είναι αλήθεια, 
βέβαια, ότι η γνώση της στάσης ενός ποιητή, ενός λυρικού ποιητή ιδιαίτερα, 
απέναντι στη ζωή μάς βοηθεί να εξηγήσουμε την ποίηση του. Όμως γι’ αυτό 
απαραίτητες είναι δύο προϋποθέσεις: πρώτα, ό,τι λέγεται για τη ζωή ενός 
ποιητή πρέπει να είναι γεγονότα κι όχι κουτσομπολιό, σπερμολογίες και κα- 
κολογίες· και δεύτερο, τα εξακριβωμένα αυτά γεγονότα πρέπει να τοποθετη
θούν στην ορθή τους θέση, να εξερευνηθούν με ορθή προοπτική, διοχετεύο
ντας τη μελέτη τους μέσα στην πραγματική γνώση και σίγουρη αποτίμηση του 
έργου του ποιητή.

Στην περίπτωση της Σαπφώς ούτε η μια ούτε η άλλη προϋπόθεση ισχύει. 
Τα γνωστά και αδιαφιλονίκητα γεγονότα της ζωής της είναι πολύ λίγα, ενώ ο 
όγκος των όσων έχουν λεχθεί γι’ αυτήν είναι κουτσομπολιά και σπερμολο
γίες, σκανδαλώδη παραμύθια και ψεύτικες παραδόσεις, που άρχισαν να δη- 
μιουργούνται δύο αιώνες μετά το θάνατό της. Και στις περισσότερες περι
πτώσεις, η ανακίνηση και η εξερεύνηση της λάσπης αυτής έγινε το κύριο έργο 
της διαρκώς αυξανόμενης σωρείας των σαπφικών μελετών, με αποτέλεσμα να 
συσκοτιστεί και να εμποδιστεί η πλήρης και ορθή απόλαυση της ποίησης της 
Σαπφώς, γιατί έγινε αδύνατη η ανεπηρέαστη και απροκατάληπτη, η καθαρή 
και αληθινή γνώμη για την ποίησή της. Ότι έπρεπε να είναι δευτερεύον και τυ
χαίο, έγινε πρωτεύον και ουσιαστικό, που ούτε καν συντελούσε στη διαφώτι
ση της ζωής της Σαπφώς που συνέχιζε να παραμένει ζήτημα αμφιλεγόμενο 
στη φιλολογική έρευνα. Ευτυχώς κατά τα τελευταία εκατόν-πενήντα τόσα 
χρόνια οι λανθασμένες εκδοχές και οι διαστροφές της αλήθειας έχουν ανα
σκευαστεί πειστικά, και σήμερα η απασχόληση για τη Σαπφώ έχει διοχετευτεί 
στην ορθή αποτίμηση και απόλαυση της ποίησής της.1

Ένας δεύτερος λόγος για την περιορισμένη μόνο γνώση και τη στενεμένη 
εχτίμηση που μπορούμε να έχουμε της ποίησης της Σαπφώς είναι το γέγονος 
ότι ένα μικρό μόνο μέρος του έργου της έχει διασωθεί, κι αυτό πολύ θρυμμα
τισμένο κι αποσπασματικό. Ό,τι έχουμε από το έργο της διασώθηκε «κατά 
τύχην»: από γραμματικούς και λεξικογράφους και μετρικούς, που αναφέρουν 
μερικούς στίχους της ή «σπάνιες» και «παράξενες» λέξεις της. Όμως, για 
καλή μας τύχη, κατά τα τελευταία εξήντα χρόνια οι πάπυροι της Αιγύπτου 
μας έδωσαν μερικά νέα αποσπάσματα ποιημάτων της Σαπφώς, κ’ έτσι σήμερα 
μπορούμε να κρίνουμε, να αποτιμήσουμε και ν’ απολαύσουμε την ποίησή της 
καλύτερα και κάπως πληρέστερα.

Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ακόμη ένας λόγος που κάνει δύσκολη σήμερα 
την πλήρη, ορθή και ανεμπόδιστη αποτίμηση της ποίησης της Σαπφώς. Και 

είναι ένας παράξενος λόγος αυτός: Είναι η γνώση μας και ο κορεσμός μας 
από την ποίηση εικοσιπέντε αιώνων από τον καιρό της Σαπφώς. Γνωρίζουμε 
υπερβολικά πολλή ποίηση για να είμαστε ανεπηρέαστοι, και έχουμε εξασκήσει 
το μυαλό και την ψυχή μας με πάρα πολλή μεταγενέστερη ποίηση για να μην 
έχουμε μια προκατειλημμένη άποψη για τη γνήσια και ειλικρινή ποίηση ενός 
προδρόμου στην ποίηση. Γιατί η ποίηση της Σαπφώς είναι πολύ κοντά στο 
σύγχρονο αναγνώστη αλλά και πολύ μακρυά του. Διεισδύει στην ψυχή μας με 
την απλότητα και την ειλικρίνειά της, μας καίγει με τη φλογερή δύναμή της, 
και μας γοητεύει με τη μουσικότητα και τη διαύαγειά της. Συγχρόνως όμως η 
παιδεία μας και το κριτικό μας πνεύμα, κορεσμένα από την καλή και κακή 
ποίηση εικοσιπέντε αιώνων, μάς έχουν κάνει πολύ πονηρευμένους και φιλύ
ποπτους για κάθε ποιητική φωνή που ηχεί φυσική και ειλικρινής. Και δεν 
μπορούμε παρά να υποπτευόμαστε κάπως τη γνησιότητα του αισθήματος και 
της έκφρασης σε μια τέτοια ποίηση γιατί έχουμε γνωρίσει πολλά clichés και 
απομιμήσεις που μας έχουν σερβιριστεί σαν καθαρή ποίηση. Όσο κι αν φαίνε
ται παράδοξο, όμως υπάρχει αυτό το εμπόδιο, και ασυναίσθητα επενεργεί 
μέσα μας κάθε φορά που προσπαθούμε να προσεγγίσουμε μια ποίηση σαν 
εκείνη της Σαπφώς, μια ποίηση εξίσου παλιά και νέα, μια ποίηση πάντα και
νούργια, δροσερή και ζωντανή.

Γι αυτό, για ν’ αποτιμήσει ένας ορθά την ποίηση της Σαπφώς, πρέπει να 
κρατηθεί μακρυά από τις κακολογίες για τη ζωή της, να χρησιμοποιήσει τ’ 
αποσπάσματά της όσο καλύτερα μπορεί, και να απαλλαγεί από τις υποψίες 
πού προέρχονται από τη γνώση του της μεταγενέστερης ποίησης.

***

Τα εξακριβωμένα γεγονότα για τη ζωή της Σαπφώς είναι πολύ λίγα, 
όπως είπαμε. Γεννήθηκε από αριστοκρατικήν οικογένεια στην Ερεσσό (ή στη 
Μυτιλήνη) της Λέσβου κατά το δεύτερο μισό του έβδομου αιώνα π.Χ. Πατέ
ρας της ήταν ο Σκαμανδρώνυμος και μητέρα της η Κληΐς, που είχαν και δυο 
γυιούς, τον Λάμπιχο και το Χάραξο, και ίσως ένα τρίτο. Η ποιήτρια 
«ήκμασε» γύρω στα 600 π.Χ. Παντρεύτηκε τον Κερκύλα, ένα πλούσιο από την 
Άνδρο, και έκαναν μια κόρη, την Κληΐδα, που πήρε το όνομα της γιαγιάς της. 
Όταν το δημοκρατικό κόμμα στη Μυτιλήνη ανάτρεψε την αριστοκρατία και 
την τυραννία και έκανε τον Πιττακό «αισυμνήτη»,2 δηλ. πολιτικό αρχηγό, κυ
βερνήτη, η Σαπφώ, όπως και άλλοι αριστοκράτες, πήγε εξορία. Πήγε στη Σικε
λία, αλλά γρήγορα γύρισε πίσω έπειτα από την αμνηστεία που έδωσε ο Πιττα- 
κός στους εξόριστους. (Μερικά από τα ποιήματά της αναφέρονται σ’ αυτή 
την περίοδο της ζωής της).

Η Σαπφώ φαίνεται ότι ήταν προϊσταμένη ενός ομίλου από νεαρές μαθή
τριες και ποιήτριες, που ήταν συνδεδεμένες με ισχυρή φιλία και αγάπη, κι 
αποτελούσαν ένα κύκλο που, κατά τον Μάξιμο τον Τύριο, έμοιαζε προς τον 
κύκλο των μαθητών του Σωκράτη. Φαίνεται δηλαδή ότι χρησιμοποιούσε το 
σπίτι της σαν προπαρασκευαστικό σχολείο (training school) για κορίτσια και 

52 53

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



σαν κέντρο λατρείας της Αφροδίτης, των Μουσών και των Χαρίτων, κατά 
τον τρόπο των άλλωσπως γνωστών «θιάσων» (θρησκευτικών ομάδων). Εδίδα- 
σκε τα κορίτσια ποίηση, μουσική και χορό, και ασκούσε τις νεαρές κοπέλες να 
είναι ωραίες κι’ ευγενικές, και να αγαπούν την ομορφιά, προετοιμάζοντάς τες 
για το γάμο. Κάτω από τέτοιες συνθήκες ήτανε φυσικό ν’ αναπτυχθεί στενή 
φιλία μεταξύ των κοριτσιών, ανάμεσά τους και με την παιδαγωγό τους. Αλλά 
η Σαπφώ ήταν αξιοσέβαστη και ευπόληπτη και στη σχολή της όπου οι μαθή
τριες της τήνε σέβονταν και την αγαπούσαν και στην πόλη της όπου επίσης 
όλος ο λαός τήνε σεβόταν και την εχτιμούσε. Κι αυτό μπορούμε να το συμπερά- 
νουμε από το γεγονός ότι οι πολίτες της Λέσβου εμπιστεύονταν σ’ αυτή τη σύν
θεση ποιημάτων και την εχτέλεση χορών σε πολλές θρησκευτικές γιορτές της 
πόλης, και ιδιαίτερα τη σύνθεση «επιθαλαμίων» για πολλούς γάμους. Τα γα
μήλια αυτά τραγούδια τα τραγουδούσε και τα χόρευε ο χορός των κοριτσιών 
της σχολής της. Επίσης, και οι δυο πόλεις, η Ερεσσός και η Μυτιλήνη, έβαλαν 
την εικόνα της στα νομίσματά τους, (βέβαια μετά το θάνατό της), ενδειχτικό 
όμως για την υψηλή εχτίμηση που απελάμβανε στην πατρίδα της η Σαπφώ για 
το έργο της και για το χαραχτήρα της. Σχεδόν όλο το έργο της είναι η ποιητι
κή έκφραση των φιλικών και χαριτωμένων σχέσεων που επικρατούσαν μέσα 
στον κύκλο του «θιάσου» της (του θρησκευτικού θιάσου της), και των εσωτε
ρικών και εξωτερικών δραστηριοτήτων της. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς πέθα- 
νε, φαίνεται όμως ότι έφτασε στα γηρατιά.

Ασφαλώς κανένας δεν πιστεύει σήμερα ότι η Σαπφώ ήταν «εταίρα», ή 
πως είχε αγαπήσει τον (εξ άλλου) μυθικό Φάωνα και πως, επειδή αυτός απόρ- 
ριψε τάχα τον έρωτά της, αυτοχτόνησε πηδώντας από το Λευκάτα στη θάλασ
σα. Ο μύθος αυτός πρώτη φορά παρουσιάστηκε στη Νέα Κωμωδία του τετάρ
του αι. π.Χ. από το Μένανδρο, — ίσως από κάποια αναφορά στο Φάωνα και 
στο Λευκάτα στα ποιήματα της Σαπφώς. Εφτά κωμικοί ποιητές έγραψαν κω
μωδίες υποτιμητικές και συκοφαντικές για την ποιήτρια με τίτλους Σαπφώ, 
Φάων, Λευκάδιος, Λευκάδια κ.λπ. Ο μύθος αυτός έχει επαναληφθεί και επε- 
χταθεί από πολλούς μεταγενέστερους συγγραφείς σε ποικίλα έργα: μελέτες, 
δράματα, ποιήματα και μυθιστορήματα.

Επίσης, κανένας δεν πιστεύει σήμερα ότι η Σαπφώ αγάπησε τους ποιητές 
Αρχίλοχο, Ιππώναχτα ή Ανακρέοντα. Αυτό ήταν εφεύρεση του κωμικού ποιη
τή Δίφιλου· και εν πάση περίπτωσει, οι ποιητές αυτοί ζήσανε με πολύ διαφο
ρετικούς χρόνους από την Σαπφώ: ο Αρχίλοχος πριν γεννηθεί η Σαπφώ, κι ο 
Ιππώναξ και Ανακρέων μετά το θάνατό της.

Ο μύθος ότι η Σαπφώ αγάπησε το σύγχρονό της Λέσβιο ποιητή Αλκαίο, 
έχει την αρχή του σ’ ένα ποίημα του Αλκαίου από το οποίο μόνο δυο στίχοι 
σώζονται σήμερα, οι επόμενοι:

«Παρθενικιά Σαπφώ, μαυρομαλλούσα, 
Γλ υκοχαμογελούσα,
Κάτι το στόμα θέλει να σου ειπή, 
Μα με κρατεί η ντροπή.»3

Σ’ αυτό η Σαπφώ απάντησε τάχα με τους επόμενους στίχους της:
«Αν είχες πόθον όμορφο ή καλό
Κ ’ η γλώσσ’ αν δεν ανάδευε κάτι κακό να ειπεί, 
Καθόλου δε θα σκέπαζε τα μάτια σου η ντροπή, 
Μα λεύτερα θα τόλεγες αυτό.»4

Βέβαια εξακολουθεί ακόμη το παραμύθι για τους τάχα διεστραμμένους 
έρωτές της με τις κοπέλες της σχολής της, μολονότι τίποτε στο σωζόμενο έργο 
της δικαιολογεί μια τέτοια άποψη. Μόνο αποσπώντας σημασίες περ’ από τις 
λέξεις της και εξηγώντας τες εξεζητημένα μπορεί κανείς να φτάσει σε τέτοιο 
συμπέρασμα ύποπτο κι ανύπαρχτο. Δεν υπάρχει βέβαια αμφιβολία πως η 
Σαπφώ ένοιωθε πολύ ισχυρά για τις νεαρές κοπέλες στη σχολή της και συχνά 
στα ποιήματά της μιλάει για την ομορφιά και για το χαρούμενο καιρό που εί
χανε μαζί, πόσο τις αγαπούσε, και, όταν χωρίζονταν, πόσο πονούσε και πόσο 
τις νοσταλγούσε. Αλλά δεν υπάρχουν στα ποιήματά της ενδείξεις για την 
τάχα ασέλγειά της. — Γι αυτό σήμερα δεν αξίζει καν να προσπαθήσει κανείς 
ν’ αρνηθεί και ν’ απορρίψει τα ανεξακρίβωτα αυτά παραμύθια και τις σκαν- 
δαλιστικές συκοφαντίες.

Ό,τι πρέπει να μας ενδιαφέρει κυρίως τώρα είναι η ποίηση της Σαπφώς. 
Από τα ποιήματά της, που συλλέχτηκαν και εκδόθηκαν κατά την Αλεξανδρια- 
νή εποχή σε εννέα βιβλία (για τις εννέα Μούσες), μόνο θρυμματισμένα και κα- 
τακρεουργημένα μέλη τους μας έχουν περισωθεί. Όμως, άνκαι λιγοστά απο
σπάσματα, είναι ποίηση ύψιστης ποιότητας. «Βαιά μεν αλλά ρόδα» (Λίγα, 
αλλά ρόδα) όπως χαρακτήρισε τα Επιγράμματά της στην Ανθολογία του ο 
Μελάγρος (100 π.Χ.). Ίσως κανένος άλλου ποιητή οι στίχοι είναι τόσο πολύ
τιμοι όσο και η πιο μικρή φράση της Λεσβίας ποιήτριας. Έγραψε «μελική» 
ποίηση (δηλ. ποίηση που έχει «μέλος», ποίηση που τραγουδιέται, πρέπει να 
τραγουδιέται) στην Αιολική διάλεχτο και σε ποικίλα μέτρα, μερικά από τα 
οποία είναι και δικά της ευρήματα, όπως π.χ. η περίφημη «σαπφική στροφή», 
στην οποία φαίνεται ότι ήταν γραμμένα όλα τα ποιήματα του πρώτου από τα 
εννέα βιβλία της.

Κοιτάζοντας από πιο κοντά την ποίησή της, τολμά κανείς να πει πως η 
Σαπφώ δεν είχε προδρόμους, κι ότι ήταν μια τολμηρή και εμπνευσμένη ειση- 
γήτρια θεμάτων, μορφής και ουσίας, μια δημιουργός που η μεγαλοφυΐα της 
κάνει ώστε να μη φαίνεται το βάρος οποιοσδήποτε φανερής προσπάθειας, μια 
δημιουργός που παρήγαγε, φυσικά και σχεδόν παίζοντας, υπέροχη ποίηση — 
ακριβώς όπως το νερό που τρέχει μουρμουρίζοντας μέσα στο λιβάδι, ή σαν 
την αύρα που πνέει γλυκά ανάμεσα στα φύλλα, ή σαν το πουλί που κελαϊδεί 
πάνω στο δέντρο. Η ποίησή της είναι φυσική αυθόρμητη, σαν τα φαινόμενα 
της φύσης: γλυκιά κι’ ευγενική κάποτε σαν το φως του φεγγαριού και τα λου
λούδια· μανιακή και φλογερή άλλοτε σαν την έκρηξη ενός ηφιαστείου· λαμπε
ρή σαν το ηλιοφώς, άγρια σαν τον άνεμο. Είναι μια φυσική, αβίαστη δημιουρ
γία ομορφιάς και χάρης, δυνατού πάθους και τρυφερής στοργής.
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Η γνώμη πως η Σαπφώ δεν είχε προδρόμους, δεν είναι ολότελα ακριβής. 
Γιατί δεν υπάρχει δημιουργός ελεύθερος από οποιαδήποτε επίδραση. Κάθε 
ένας είναι το αποτέλεσμα της προηγούμενης παράδοσης και του παρόντος πε
ριβάλλοντος, με επιπρόσθετες τις δικές του προσωπικές ιδιότητες. Και στην 
περίπτωση της Σαπφώς δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και να παραβλέπουμε 
την επική ποίηση, τον Αρχίλοχο, το Μίμνερμο, και τους άλλους γνωστούς και 
άγνωστους λυρικούς ποιητές, και ιδιαίτερα το πλούσιο και δυναμικό δημοτι
κό τραγούδι που υπήρχε πριν από τη Σαπφώ αλλά και σύγχρονα μ’ αυτή. 
Ωστόσο, αν εξετάσουμε προσεχτικά θα βρούμε πως δε χρωστάει τίποτε ή πολύ 
λίγο χρωστά στην προηγούμενη λογοτεχνική, δηλαδή προσωπική ποιητική πα
ραγωγή. Δε δανείστηκε τίποτε απ’ αυτή, γιατί δεν ταίριαζε με την προσωπικό
τητά της. Για παράδειγμα: η μεγάλη επική ποίηση του Ομήρου και των άλλων 
επικών ποιητών, είναι ποίηση πολύ διαφορετική για να την έχει επηρεάσει. 
Αλλά είναι δυνατό ν’ ακούσουμε κάποια απήχηση της Ομηρικής ποίησης στο 
λίγο ή πολύ «μη προσωπικά» ποιήματα της Σαπφώς, όπως στο «Επιθαλάμιο 
του Έκτορος και της Ανδρομάχης» (απ. 66), όπου υπάρχουν μερικές κανονι
κές (καθιερωμένες standard) «Ομηρικές» φράσεις και επίθετα· ιδιαίτερα αξιο
σημείωτη είναι η απαρίθμηση των πραγμάτων της προίκας και των θυμιαμά
των. Μπορούμε όμως να πούμε ότι τα στοιχεία αυτά, καθώς και οι λίγες 
μυθολογικές αναφορές σ’ άλλα ποιήματά της, ίσως να προέρχονται από την 
κοινή ελληνική «αποθήκη» (stock-pile) της λαογραφίας, του δημοτικού τρα
γουδιού και της μυθολογίας. — Και παρεμπιπτόντως, πάω να πιστέψω το 
«Επιθαλάμιο Έκτορος και Ανδρομάχης» τραγουδήθηκε πραγματικά σε κά
ποιο σημείο μιας γαμήλιας γιορτής σαν παράδειγμα πλούσιου και ευτυχισμέ
νου γάμου. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τα δυο άλλα αποσπάσματα, 
που φαίνεται πως είναι μέρη από ένα ποίημα για το Γάμο του Πηλέα και της 
Θέτιδας ή του Ηρακλή και της Ήβης. Έφτασα στο συμπέρασμα αυτό, γιατί 
στην Κύπρο και σ’ άλλες Ελληνικές περιοχές κατά το γάμο, αφού τραγουδή
σουν για τους νεόπαντρους, νέα τραγούδια ή λαϊκά γαμήλια τραγούδια προ
σαρμοσμένα ανάλογα με την περίπτωση, συνηθίζεται ακόμη και σήμερα (του
λάχιστο ώς πριν λίγα χρόνια) κάποιος ειδικός τραγουδιστής να τραγουδά 
μακρά αφηγηματικά τραγούδια για ευτυχισμένους γάμους βασιλέων και 
άλλων ευγενών προσώπων. Τα νεώτερα αυτά δημοτικά τραγούδια είναι 
επικο-λυρικό-δημοτικού χαρακτήρα, ακριβώς όπως το «Επιθαλάμιο Έκτορος 
και Ανδρομάχης» της Σαπφώς. (Αναφέρομαι βέβαια σε μερικά «Ακριτικά» δη
μοτικά τραγούδια και σε μερικές «Παραλογές»).

Όσο για τη λυρική ποίηση πριν από τη Σαπφώ εύκολα βλέπουμε ότι είναι 
πολύ διαφορετική από τη δική της. Ο Καλλίνος και ο Τυρταίος ήταν πολεμι- 
κοί-πατριωτικοί ποιητές. Ο Αρχίλοχος, που η βίαιη προσωπική ποίησή του 
είναι κάποτε πολύ κοντά στην ποίηση της Σαπφώς, ήτανε μια μονήρης και 
απότομη ψυχή με μεγαλοπρεπείς και άγριες εκρήξεις μίσους και τραχύτητας, 
και ασφαλώς πολύ μακρυά από την ευγενική και στοργική Σαπφώ. Τέλος, η 
ποίηση του Μίμνερμου ήτανε πολύ μαλακή και απαλή για να έχει επηρεάσει 
βαθιά τη θερμή Σαπφώ.

Ό,τι όμως παραμένει αναμφισβήτητο είναι η επίδραση του αρχαίου δημο
τικού τραγουδιού πάνω στη Σαπφώ. Άνκαι δεν μπορούσε να την ανιχνεύσου- 
με και να την παρακολουθήσουμε λεπτομερώς, γιατί πολύ λίγα είναι τα απο- 
μεινάρια της αρχαίας δημοτικής ποίησης, όμως η επίδραση αυτή είναι αρκετά 
εμφανής και πολύ χαρακτηριστική των ποιητικών τάσεων και τεχνικών επι
τευγμάτων της Σαπφώς.5

Η ποιήτρια πήρε από το δημοτικό τραγούδι τη λαϊκή Αιολική διάλεχτο, 
την απλότητα στην έκφραση και την ειλικρίνεια στο αίσθημα, και ίσως και τα 
λαϊκά μέτρα, που όχι μόνο τα τελειοποίησε αλλά βρήκε άλλα καινούργια, 
δικά της. Γιατί η Σαπφώ δεν αντέγραψε, δε μιμήθηκε τυφλά τα πρότυπα, αλλά 
και τα επεξεργάστηκε με τέχνη και τόλμη, και τους έδωσε τον ατομικό της 
τόνο και χρώμα και νέα δύναμη. Χρησιμοποίησε το δημοτικό τραγούδι σα 
motif, ένα άξιο κίνητρο για ανεξάρτητη και δημιουργική ενέργεια, ένα φυσικό 
πρότυπο πολύ υψηλό απέναντι στο οποίο μετρούσε τον εαυτό της και που 
συχνά το ξεπέρασε με το έργο της.

Ας δούμε τα Επιθαλάμια της που είναι πιο κοντά στο δημοτικό τραγούδι:
Ο αρχικός «υμέναιος» (γαμήλιο τραγούδι) είναι πολύ αρχαίος. Τόνε βρί

σκουμε πρώτη φορά στην Ιλιάδα6 κ’ έπειτα στον Ησίοδο,7 όπου ο «υμέναιος» 
είναι σίγουρα δημοτικό τραγούδι. Δεν ξέρουμε αν, πριν από τη Σαπφώ, πα
ρουσιάστηκε λογοτεχνική (δηλαδή προσωπική δημιουργία) παράδοση του 
ποιητικού αυτού είδους. Ωστόσο οποιαδήποτε κι αν ήταν η μορφή του 
«υμέναιου» που την είχε εμπνεύσει, η Σαπφώ σεβάστηκε το λαϊκό του τόνο, 
που ήταν τολμηρός και παιγνιδιάρης, θερμός και τρυφερός. Αλλά επεξεργά
στηκε το προζύμι αυτό των λαϊκών γαμήλιων τραγουδιών μέσα στην ποίησή 
της με τέτοιο τρόπο ώστε στα Έπιθαλάμιά της ακούμε ήχους σαν αυτούς που 
ακούμε στη πιο προσωπική της ποίηση. Δεν έχουμε κανένα Επιθαλάμιο της 
Σαπφώς ακέραιο. Όμως τα σκόρπια αποσπάσματά της μας βοηθούν ν’ απο
καταστήσουμε μιαν εικόνα του ύφους της και των τάσεών της στο ποιητικό 
αυτό είδος διευθετώντας τ’ αποσπάσματα αυτά σε μια λογική σειρά: από εκεί
να που έχουν κάπως διασκεδαστικό, χιουμοριστικό τόνο σε κείνα που είναι 
πιο σοβαρά. Έτσι βλέπουμε πως διατηρεί τον ευχάριστο, διασκεδαστικό και 
χαρωπό τόνο του δημοτικού τραγουδιού, πάντα όμως με καλό γούστο π.χ. δεν 
παρουσιάζει ποτέ τα υπερβολικά αστεία και την ακολασία των γαμήλιων σκη
νών στις κωμωδίες του Αριστοφάνη. Γιατί η Σαπφώ σέβεται την ιερότητα του 
γάμου. Είναι αθώα τα αστεία της. Π.χ. για ένα πολύ ψηλό γαμπρό τραγουδά:

«Ψηλά της στέγης τη δοκό σηκώσετε μαστόροι,
—Υμέναιε—

γιατί γαμπρός στο θάλαμο μπαίνει όμοιος με τον Άρη·
—Υμέναιε— 

ισόθεος όχι, πιο τρανός κι από μεγάλον άντρα,
—Υμέναιε—

κ ’ εξέχει όπως ο Λέσβιος ψάλτης στους ξένους μέσα!»8
(μετ. Π.Γ. ΛΕΚΑΤΣΑ)
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Η επανάληψη της προσφώνησης «Υμέναιε» έπειτα από κάθε στίχο, είναι 
κάτι σαν επωδός (refrain) που τραγουδούσε η χορωδία. Γιατί όλα τα ποιήματά 
της — όχι μόνο τα Επιθαλάμια της, αλλά όλα τα ποιήματά της — ήταν προο
ρισμένα για να τα τραγουδά χορωδία από κορίτσια ή και ένας μόνος τραγου
διστής (τις μονωδίες). Τα ποιήματά της είναι «μελικά ποιήματα», δηλαδή 
ποιήματα που τραγουδιένται με κάποια μελωδία.

Για ένα άλλο άκομψο γαμπρό λέγει:

«Του θυρωρού τα πόδια εφτά οργιές, 
τα σάνταλα από πέντε βοϊδοτόμαρα 
και δέκα οι τσαγγαράδες που τα φτιάξαν».9

(Πρ. το κυπριακό δημοτικό τραγούδι:
Σαράντα πήχες δίμιτον εκάμασιν μιαν βράκαν, 
την γέρημην την βράκαν κ.λπ.)

Γρήγορα όμως ο τόνος γίνεται σοβαρότερος και τρυφερότερος, και 
πλουτίζεται από άβρες εικόνες. Λέγει: «Γιατί κοπέλλα σαν κι αυτή γαμπρέ, 
δεν είναι κι άλλη». Κι αλλού λέγει για τη νύμφη:

«Όπως το γλυκόμηλο 
π’ άκρη κρέμεται 
στο ψηλότερο κλαρί, 
και που το λησμόνησαν 
όσοι κορφολόγησαν 
τη μηλιά την καρπερή 
ω δεν το λησμόνησαν, 
μα κανείς δεν τόφτανε 
τ’ όμορφο γλυκόμηλο 
στο ψηλό κλαρί».11

Ανάλογη εικόνα βρίσκουμε στο δημοτικό τραγούδι:

«Χαρά στην κόκκινη μηλιά, χαρά στο παλληκάρι, 
όπου το μήλο το χρυσό θ’ απλώσει για να πάρει.»12

Και σ’ ένα άλλο:

«Σα μήλο που είναι στη μηλιά, το παραγινωμένο 
έτσ’ είναι και τ’ ανύπαντρο σαν έρχεται ο καιρός του.»13

Έπειτα το τραγούδι περνά στους επαίνους της νύμφης και του γαμπρού:

«Ευτυχισμένε μου γαμπρέ, να πούγινε σου ο γάμος 
ως ονειρεύθης, κ ’ έχεις πια την κόρη που ποθούσες».14

«Αβρότητα κ ’ ευγένεια χύνεται στο γλυκό της πρόσωπο».15

«Χαριτωμένη η όψη σου κ ’ έχεις τα μάτια μέλι 
και χύνεται στο πρόσωπο το μαγικό σου ο έρως, 
(νύφη μου εσύ), κι απ’ όλες πιο σε τίμησ’ η Αφροδίτη».16

«Με τι, ακριβέ γαμπρέ, καλά να σε παρομοιάσω;17 
Παρά πολύ με λυγερό κλαδί σε παρομοιάζω».
«Χαίρε, νύμφη, χαίρε, και χαίρε τίμιε γαμπρέ».18

Η Σαπφω θυμάται επίσης τη λύπη της μητέρας για το χωρισμό από την 
κόρη της. Τότε για μια στιγμή η νύμφη γίνεται ανήσυχη, και, σαν μέσα σ’ όνει
ρο, παραπονιέται που φεύγει η παρθενιά της: «Παρθενιά, που μ’ αφήνεις, που 
πας παρθενιά;»19 Κ’ ενω ακόμη ακούει τη μοιραία φωνή του αναπόφευχτου: 
«ποτέ πια δεν θα στρέψω σε σέ, ποτέ πια»,20 ψιθυρίζει η νύμφη σάμπως στενά
ζοντας και σ’ αυτοσυγκέντρωση:

«Άραγε ποθώ ακόμη την παρθενιά μου;»21

Η Σαπφω δίνει στη λαϊκή απλότητα του θέματος αυτού ένα τόνο νοσταλ- 
γικό, και πιο πέρα, το διακοσμεί με μιαν ωραία και παράξενη αγροτικήν εικό
να, γιατί αντιλαμβάνεται πως τη χαρά τη συνοδεύει συχνά ο πόνος:

«Έτσι σαν τον υάκινθον όπου οι βοσκοί στα πλάγια 
πατούν και κοίτεται στη γη το πορφυρό λουλούδι.»22

Ο συνδυασμός εικόνων από τη φύση κι από την ανθρώπινη ζωή — βασι
κό χαρακτηριστικό της σαπφικής ποίησης — είναι μια προσωπική συμβολή 
της Σαπφως στην ποιητική έκφραση. Η συμβολή αυτή ξεκικά από το γεγονός 
πως η Σαπφω είχε οξεία παρατηρητικότητα κι αγάπη προς τη φύση, και γιατί, 
παρόμοια λαϊκά στοιχεία που πρωτύτερα χρησιμοποιούνταν αντικειμενικά 
(δηλαδή περιγραφικά), τα ανύψωσε σε προσωπικά και υποκειμενικά αισθήμα- 
τά της. Ιδιαίτερα στα Επιθαλάμιά της, που είναι τα λιγότερο προσωπικά και 
περιπαθή ποιήματά της, αυτή η ένωση της ανθρώπινης ζωής με τη ζωή της 
φύσης σ’ εράσμιες και συγκινητικές εικόνες με απλές και ζωηρές σκηνές, τους 
δίνει μια ταιριαστή δροσερότητα και γλυκύτητα, μια χάρη που τις κάνει να 
ηχούν σαν ευγενικές φωνές μιας καλοκάγαθης και σχεδόν «εξαν- 
θρωπισμένης» Φύσης. — Πιο κάτω θα δούμε περισσότερες απόδείξεις της ει
λικρινούς αγάπης της για τη Φύση και του αριστοτεχνικού τρόπου που τη 
χρησιμοποίησε, χύνοντας τη Φύση μέσα στην ανθρώπινη ζωή και απλώνοντας 
την ανθρώπινη ψυχή μέσα στο φυσικό κόσμο.

Αυτό κυρίως γίνεται, με απλή και αβίαστη μεγαλοπρέπεια, στα καθαρός 
ερωτικά ποιήματά της. Γιατί η Σαπφω είναι πρώτα και κύρια ποιήτρια του 
έρωτα. Εδω δεν έχει κανένα ίσο της. Ο έρωτας είναι το στοιχείο της: Όχι 
μόνο ο συνηθισμένος έρωτας που οδηγεί στο γάμο, αλλά ο έρωτας σ’ όλες του 
τις μορφές και απόψεις: Ο έρωτας που θέλγει και ευχαριστεί και οδηγεί σ’ 
όνειρα, και ο έρωτας που καίγει και φθείρει και οδηγεί στην τρέλλα και στο 
θάνατο· ο έρωτας που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, που ανυψώνει ως τους 
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ουρανούς της χαράς και της επιτυχίας, και που βυθίζει βαθιά μέσα στο σκο
τεινό πέλαγος της απελπισίας και της αγωνίας. Είναι η φλογερή φωτιά που 
καταναλίσκει το σώμα και την ψυχή, αλλά και το γλυκό ευωδιασμένο λουλού
δι που αρωματίζει και ομορφαίνει τη φύση! Η Σαπφώ ψάλλει τον έρωτα με 
δυο διαφορετικές διαθέσεις. Από τη μια λέγει: «Αγαπώ την τρυφερότητα, καί 
το λαμπρό κι ωραίο ανήκει για μένα στον πόθο του ηλιόφωτου».23 Από την 
άλλη όμως ομολογεί:

«Ο Έρως που τα μέλη ξελιγώνει 
πάλι το σερπετό με συνταράξει 
γλυκόπικρο κι αμάχητο».24

Κι αλλού:
«Ο Έρως μου συντάραξε το νου
σαν άνεμος στα δρυά που πέφτει του βουνού».25

Γιατί δεν είναι εύκολο για τη Σαπφώ να φτάσει σε κείνη τη χώρα όπου η 
Φύση και ο Έρωτας ζουν και τραγουδούν μαζί αρμονικά. Πρέπει πρώτα να 
περάσει μεσ’ από το ερημωμένο διάστημα του πιο αγνού και του πιο δυνατού 
πάθους ο άνθρωπος, μεσ’ από το πάθος του κορμιού, μεσ’ από το βάσανο της 
ψυχής. Και στο σημείο αυτό επίσης η Σαπφώ βρίσκεται στην πρωτοπορία των 
ποιητικών ανακαλύψεων. Οι μεγαλύτεροι ερωτικοί ποιητές ακολούθησαν τα 
βήματά της.

Ας πάρουμε π.χ. το πιο σκληρό από τα ποιήματά της, το περίφημο από
σπασμα 2, στο οποίο το πάθος της αγάπης χτυπάει με όλη την καταστρεπτική 
του δύναμη, με όλη τη λυσσαλέα αγριότητά του. Ας το ακούσουμε στη μετά
φραση του Ηλία Βουτιερίδη:

«Μου φαίνεται ίσος με θεούς πως είναι 
Ο άντρας αυτός που κάθεται αντικρύ σου, 
Κι όταν μαγευτικά μιλείς κοντά του 
σε γλυκακούει-

Κι όταν χαριτωμένα του γελάσεις,
Μέσα στα στήθια μου η καρδιά σπαράζει.
Γιατί ως σε ιδώ μου πιάνεται η φωνή μου 
Τότες αμέσως,

Μα κ ’ είναι ως να μου κόπηκε κ ’ η γλώσσα-
Κι αμέσως μεσ’ απ’ το κορμί μου κάποια 
Φωτιά περνάει, τα μάτια μου δε βλέπουν, 
Τ’ αυτιά μου βουίζουν,

Ιδρώτας κρύος με λούζει κι όλη τρέμω, 
Και γίνομαι πιο πράσινη απ’ το χόρτο,

Και φαίνομαι, πως λίγο θέλω ακόμη 
Για να πεθάνω... »26

Ενώ απαριθμεί το ένα κατόπι του άλλου τα χτυπήματα της Αγάπης, βλέ
πουμε τον αυξανόμενο πόνο στις σωματικές της μεταβολές, στην εκμηδένισή 
της. Όλες της οι αισθήσεις δοκιμάζουν οδυνηρά τα βαριά πλήγματα του πά
θους που τη διαπερνά σαν αναμένη φωτιά και ξεσπάζει απάνω της σαν ηφαί
στειο. Όλα της τα μέλη παραλύουν, αχρηστεύονται διαδοχικά, και φαίνεται 
σαν να πεθαίνει από την ασθένεια που προσβάλλει το ένα μετά το άλλο κατά 
σειράν.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η Σαπφώ στο ποίημα αυτό δεν καταφεύγει στον 
εσωτερικό της κόσμο για βοήθεια και ανακούφιση από τους πόνους του σώ
ματός της. Δεν παρουσιάζεται ψυχική επέμβαση, ούτε λύπη ούτε ζήλια ούτε 
μελαγχολία, άνκαι το νιώθουμε πως, κάτω από το ασήκωτο βάρος τέτοιων 
σωματικών πόνων, και η ψυχή της σίγουρα βασανίζεται. Αλλά σ’ αυτό το 
ποίημα υπάρχουν μόνο γεγονότα, απλά φυσικά φαινόμενα μόνο, μια απαρίθ
μηση φυσιολογικών αλλοιώσεων, γυμνή και αστόλιστη. Είναι τόσο γυμνή που 
σχεδόν δεν υπάρχουν επίθετα στο αρχαίο ελληνικό κείμενο, που κανονικά 
είναι ένα πολύ συνηθισμένο διακοσμητικό εύρημα στην ποίηση, στη λυρική 
ποίηση ειδικά. Η Σαπφώ δεν καθορίζει τα αισθήματα των οποίων τις φυσικές 
εκδηλώσει καταγράφει. Δεν αναφέρει έστω και μια λέξη που σημαίνει αγάπη: 
Έρως. Πόθος, Ίμερος. Η τέχνη της προχωρεί σε ευθείες και καθαρές γραμμές, 
γιατί δεν έχει τίποτε να κρύψει. Κι όσο κι αν φαίνεται παράξενο, το ποίημα 
δεν είναι περιγραφή ανησυχιών και ταλαιπωριών της αγάπης: Είναι μια απα
ρίθμηση περιστάσεων μόνο, μια συνεχής δράση. Ακόμη και το αντικείμενο της 
αγάπης της Σαπφώς δεν περιγράφεται ούτε και δηλώνεται, άνκαι είναι τόσο 
ζωηρό και παρόν με τα καταστρεπτικά αποτελέσματα του επιφέρει πάνω της.

Μπορούμε, λέει ο Bonnard,27 να πούμε για το ποίημα αυτό ό,τι είπε για 
ολόκληρη την Ιλιάδα ο Boilleau: «Chaque verse, chaque mot court à 1’ 
événement». (Κάθε στίχος, κάθε λέξη τρέχει προς το τελικό γεγονός, προς το 
αποτέλεσμα). Και το γεγονός εδώ είναι η καταστροφή της ύπαρξης της από το 
πάθος, ένα δράμα που παρουσιάζεται από την ποιήτρια με ακρίβεια και ταχύ
τητα. Είναι γι αυτό το λόγο που ο Λογγίνος, ο συγγραφέας της πραγματείας 
«Περί Ύφους», στον οποίο χρωστούμε τη διάσωση του αριστουργήματος 
αυτού της Σαπφώς, δίκαια του αποδίδει την ιδιότητα του «ύψους».

Εδώ η Σαπφώ φλέγεται. Όπως γράφει ο Πλούταρχος «η Σαπφώ εκφέρει 
λέξεις πραγματικά αναμειγμένες με φωτιά». «Αλλά αυτή η φωτιά που καίγει 
ανοιχτά μέσα στην έρημο της ψυχής της, φως που αγκαλιάζει το σκοτάδι, 
είναι το πάθος της Σαπφώς». Και η ποιήτρια το έδωσε στην αιωνιότητα μέσα 
σ’ ένα διαμάντι ποιητικό, που πολλοί επιχείρισαν να το μιμηθούν αλλά λίγοι 
το έφτασαν και δεν το ξεπέρασε κανείς. Γιατί, αν για μια στιγμή στραφούμε σ’ 
άλλους ποιητές που έγγραψαν για έρωτα, θα δούμε πως συχνά μίλησαν με τον 
τόνο της Σαπφώς. Αλλά η Σαπφώ δεν μίλησε με τον τόνο κανενός άλλου: μί
λησε με τον τόνο το δικό της μόνο. Από την άποψη αυτή, δε χρωστάει τίποτε 
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στους ποιητές που έγραψαν πριν απ’ αυτή, γιατί τίποτε στην ποίησή της δεν 
έχει αναμνήσεις απ’ αυτούς, ακόμη και σαν αδύνατος αντίλαλος. Η Σαπφώ 
είναι πάντα μόνη, αλλά και πάντα νέα στην ερωτική ποίηση.

Σ’ όλα τα φλογερά ερωτικά ποιήματά της δεν υπάρχει περιγραφή του 
αντικειμένου της αγάπης της. Η παρουσία του δηλώνεται με απλό και πυκνό 
λεχτικό ή από ένα αδιόρατο και ακαθόριστο σημάδι του αγαπημένου προσώ
που, σαν μέσα σ’ όνειρο ή ανάμνηση. Στην ψυχή της Σαπφώς έρχεται μια 
γοργή εικόνα: ένα χαμόγελο, μια συνομιλία, η λάμψη των ματιών, το χαριτω
μένο βάδισμα ενός προσώπου· κι αυτή η μικρή, φευγαλέα αλλά καθαρή εικόνα 
είναι αρκετή για να την αναστατώσει. Αναθυμάται π.χ. την Ανακτορία που 
λείπει και νοσταλγεί να την ξαναϊδεί πιο πολύ από κάθε τι άλλο:

Μα τώρα την Ανακτορία θυμάμαι, 
που δεν είναι μαζί μας, 
κ ’ ήθελα το καμαρωτό της να ιδώ βήμα 
και τη λαμπρήν ανταύγεια της θωριάς της». 
γιατί «για μένα εκείνο που αγαπάει καθένας 
είναι το ομορφότερο».28

Η απουσία της Ανακτορίας αυξάνει την κατοχική δύναμή της πάνω στην 
ευαίσθητη ψυχή της Σαπφώς, όπως στο απόσπασμα 86 η απουσία της Αριγνώ- 
τας (;) αναβιώνει τη θύμησή της μέσα στη σιγαλιά της νύχτας.

Στο τελευταίο αυτό ποίημα το αγαπημένο πρόσωπο είναι επίσης μακρυά, 
πέρ’ από τη θάλασσα, αλλά στη σιωπή της νύχτας έρχεται στη Σαπφώ ανα- 
μειγμένη με το φεγγαρόφωτο, ζωηρή και χαριτωμένη όπως κατά τον περασμέ
νο καιρό της εράσμιας συντροφικής ζωής των. Μνήμες που οδηγούν σε όνει
ρα, συγχίζουν και συνυφαίνουν την πραγματικότητα με το φανταστικό, τη 
Φύση με την ανθρώπινη ζωή, την αγάπη με τις ομορφιές της Φύσης. Λέγει: 
Και τώρα η Αριγνώτα

«μέσα στις γυναίκες 
τις Λυδίες ξεχωρίζει, ως όταν πέσει 
ο ήλιος, ροδοστέφανη η Σελήνη, 
από τ’ αστέρια υπέρτερη όλα, χύνει 
το φως της στ’ αλμυρά πελάγη επάνω 
και στην πολύανθη γη κι αργοσταλάζει 
όμορφα γύρω η δρόσος κι αναθάλλουν 
τα ρόδα, οι άνηθ’ οι απαλοί κι ο ανθοντυμένος 
μελίλωτος.»

Ποιας το «φάος δ’ επίσχει θάλασσαν επ’ αλμύραν»; Ποια είναι που 
«χύνει το φως της»; Είναι η Σελήνη ή η ομορφιά της Αριγνώτας; Στο αρχαίο 
ελληνικό κείμενο γραμματικώς είναι και τα δυο δυνατά. Η συνύφανση αυτής 
της Φύσης με την ανθρώπινη ζωή, που γίνεται τόσο αριστοτεχνικά αλλά με τα 
απλούστερα μέσα, μεγαλώνει, υποβλητικά και ζωηρά, τη δύναμη του απόντος 

προσώπου, και δείχνει τη μυστηριώδη ένωση των στοιχείων της ανθρώπινης 
ζωής με την άψυχη Φύση. Η προσωποποίηση της Φύσης είναι ζωηρή. «Η 
νύχτα με τα πολλά αυτιά της μας κράζει, πάνω από τους δρόμους της θάλασ
σας, λόγια πρωτάκουστα», λέγει το ποίημα πιο κάτω (στ. 19-21). Τι είναι που 
λέει η νύχτα; Είναι η επανάληψη και επέχταση της παθητικής φωνής της Αρι- 
γνώτας — «και δυνατά μας κράζει εκεί να πάμε» (στ. 18) — που μέσα στη μο
ναξιά της ποθεί τις αγαπημένες συντρόφισσες της στο θίασο της Σαπφώς; 
Και δεν είναι οι στίχοι 13-15 μια ευωδιασμένη και φλογερή ανάμνηση της κοι
νής ζωής των με τη λατρεία της Αφροδίτης, των Μουσών και των Χαρίτων, 
από την οποία (λατρεία) η Αριγνώτα είναι χωρισμένη τώρα, αλλά δεν μπορεί 
ν’ απαλλαγεί από τις μνήμες της; Ποιας η επιθυμία — που είναι η αιτία που 
βάζει σε κίνηση τις ικανότητες της ψυχής και τις δυνάμεις της Φύσης — ποιας 
η επιθυμία για επανένωση είναι μεγαλύτερη: της Αριγνώτας ή της Σαπφώς;...

Και ενώ οι ερωτήσεις μπορούν μα πολλαπλασιαστούν, οριστική απάντη
ση δεν είναι δυνατό να δοθεί, ή καλύτερα: δεν χρειάζεται απάντηση. Χαιρόμα- 
αστε το ωραίο ποίημα, άνκαι σώθηκε σ’ απόσπασμα, χωρίς ρώτημα. Γιατί, 
όπως λέει ο Keats, «ένα ωραίο πράγμα είναι χαρά για πάντα».

Αξιοσημείωτη είναι η αντίθεση στο ύφος αυτού του ποιήματος προς το 
ύφος του αποσπάσματος 2. Το απόσπασμα 2 είναι, όπως είδαμε, το ποίημα 
του φυσικού βασάνου της, όπου η γλώσσα της πραγματικότητας μιλάει απ’ 
ευθείας από την έσχατη αγωνία του σώματος, από ένα βάσανο που οι αισθή
σεις το νιώθουν βαθιά. Αλλά το ποίημα 86 είναι πέρα από την αισθητή πρα
γματικότητα, βρίσκεται στο βασίλειο του ονείρου, — άνκαι η ζωή που κινεί
ται στο όνειρο αυτό δεν είναι λιγώτερο ζωηρή και παρούσα παρά στο από
σπασμα 2.

Δεν σκοπεύω ν’ αναλύσω όλα τ’ αποσπάσματα της Σαπφώς. Αλλά λίγες 
λέξεις πρέπει να λεχθούν για μερικά ακόμη:

Στο απόσπασμα 83, ένα ποίημα «Στην Ατθίδα», βλέπουμε πάλι τις σχέ
σεις που συνδυάζουν μέσα μας τη Φύση και την αγάπη: σ’ αυτό η ευχαρίστηση 
που μας δίνουν τα λουλούδια διατηρείται μαζί με τη λύπη που προέρχεται 
από τις αγάπες που μας φεύγουν. Είναι σαν να υπάρχει μια αόρατη ανταπό
κριση μεταξύ της καρδιάς μας και του εξωτερικού κόσμου. — Κι αυτό είναι 
μια ποιητική ανακάλυψη της Σαπφώς, που φαίνεται πολύ μοντέρνα και σήμε
ρα, γιατί το εύρημά της αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο της σύγ
χρονης ποίησης.

Η «Ωδή στην Αφροδίτη» (απ. 1), το πιο καλά διατηρημένο ποίημα της 
Σαπφώς, θεωρείται το ωραιότερό της. Ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς αναφέ
ρει την ωδή σαν έξοχο πρότυπο λαμπρά τεχνουργημένου ύφους, γιατί 
«ταύτης της λέξεως η ευέπεια και η χάρις εν τη συνεχεία και λειότητι γέγονε 
των αρμονιών».30 (Η λεχτική ομορφιά και χάρη του ποιήματος αυτού βρίσκε
ται στη συνοχή και στη λειότητα των αρμονιών). Και «πράγματι, γράφει ο Λε- 
κατσάς, στο ποίημα αυτό, με το πηγαίο αίσθημα, με τη σοφία της σύνθεσης, με 
την παραστατική δύναμη των εικόνων και με τη χάρη και τη γλυκύτητα της έκ-
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φράσης, διαλάμπει όλο το κάλλος και η ευγένεια της Σαπφικής ποίησης. Το 
ποίημα είναι καθαρά ερωτικό, ικεσία προς την Αφροδίτη να σπεύσει βοηθός 
σ’ ένα έρωτα που δοκιμάζεται. Αλλά η ποιήτρια βαθαίνει τη σύνθεση αναπο
λώντας και άλλη όμοια περίσταση κατά το παρελθόν, όταν πραγματικά δεν 
εκώφευσεν η θεά αλλά ήρθε και πρόσφερε με πολλή στοργή την παντοδυναμία 
της».31 Το παραθέτω στη μετάφραση του Λεκατσά:31

ΣΑΠΦΟΥΣ ΜΕΛΩΝΑ

Ομορφόθρονη αθάνατη Αφροδίτη, 
κόρη του Δία, σου δέομαι, δολοπλέχτρα, 
με πίκρες καί καημούς μη, Δέσποινα, 
παιδεύεις την ψυχή μου-

μα έλα μου, άν κάποτε, από πέρα 
μακριά, το κάλεσμά μου, όμοι ’ αγροικώντας, 
ήρθες τό πατρικό παλάτι αφήνοντας 
και το χρυσό σου αμάξι

ζεύοντας- κι ’ όμορφα στρουθιά πετώντας 
γοργά στή γη σε φέρανε τη μαύρη 
πάν’ απ’ τον ουρανό με φτεροκόπημα 
πυκνό μέσ’ στον αιθέρα-

κι ’ ως έφτασαν ταχιά, χαμογελώντας 
με την αθάνατη όψη, ω μακαρία, 
με ρώτησες σαν τι και πάλι νάπαθα, 
τι σε καλώ κοντά μου,

τι λαχταρά ή ψυχή μου η φρενιασμένη 
τόσο πολύ να γίνη: — «Ποια και πάλι 
θες η Πειθώ να φέρη στην αγάπη σου; 
Σαπφώ, ποια σ’ αδικάει;

Γιατί αν φεύγη, γοργά από πίσω θάρθη, 
κι αν δεν παίρνει σου, δώρα, θα σου φέρει- 
τώρ ’ αν δεν σ’ αγαπάη, θα σ' αγαπήση 
και δίχως να το θέλη».

Ω, έλα μου και τώρα, κΓ απ’ τις μαύρες 
τις έγνοιες λύσε με, κΓ ό,τι ν’ αληθέψη 
ποθεί η ψυχή μου τέλεσ’ το κι ’ ατή σου 
συ γίνε ο βοηθός μου.

Η «Ωδή στις Νηρηΐδες» (απ. 36) δείχνει ότι η κλίμακα των θεμάτων της 
Σαπφώς ήταν πολύ μεγαλύτερη παρά τα προσωπικά αισθήματα αγάπης μέσα 
στο θίασό της. Κ’ εδώ βέβαια ασχολείται με αγάπη, αλλά με την αγάπη για τον 

αδελφό της και με την αγάπη της οικογενειακής τιμής. Προσεύχεται στην 
Αφροδίτη και στις Νηρηΐδες να φέρουν πίσω τον αδελφό της Χάραξο ασφα- 

— τον αδελφό της του οποίου τα προηγούμενα λάθη συγχωρεί με καλοσύ
νη — μόνο να ξαναγυρίσει σ’ ένα έντιμο τρόπο ζωής και να σταματήσει να 
είναι αφορμή λύπης στη Σαπφώ με την επαίσχυντη ζωή του. «Μια γυναίκα 
που γράφει έτσι, όσους αιώνες πρωτύτερα κι αν είναι, δεν είναι μακρυά από 
τα δικά μας μέτρα (standards)», παρατηρεί ο καθηγητής Prentice.33

Για να δούμε πόσες απόψεις της ζωής της Φύσης ενσωματώνει στην ποίη
σή της και πόσο ευγενικά κι «ανθρώπινα» τις επεξεργάζεται, πρέπει να εξετά
σουμε σχεδόν όλα τ’ αποσπάσματά της. Πιο πάνω παρουσίασα μερικές από 
τις απόψεις αυτές στα Επιθαλάμιά της και στα ερωτικά ποιήματά της. Επιθυ
μώ ν’ αναφέρω επίσης το θαυμάσιο απόσπασμα 4, που την ομορφιά του επαί
νεσαν αιώνες τώρα ο Ερμογένης και ο Δημήτριος ο Φαληρεύς:

«Ρόδα σκιές ρίχνουν παντού», 
«κι ολόγυρα νερό ψηλαθέ 
κρύσταλλο κελαηδεί μέσ’ απ’ τους κλώνους 
της μηλιάς και τα φύλλα ως σιγοσειούνται 
μια χαύνωση κυλάει».34

Τα επόμενα αποσπάσματα έχουν διευθετηθεί σύμφωνα με την παρουσία 
της Φύσης σ’ αυτά:

«Και το φεγγάρι εβύθισε κ ’ η πούλια πια σιμώνει 
το μεσονύχτι- η ώρα περνά, κ ’ εγώ κοιμούμαι μόνη».35

«Γύρ’ απ’ την όμορφη Σελήνη τ’ άστρα 
γοργά τη φεγγερή θωριά τους κρύβουν,

σαν ολόγιομη λάμπει απ’ τον αιθέρα 
στη γην (ακέρια επάνω)».36

Όμοια τραγούδησε κι ο Σολωμός, παρατηρεί ο Π. Λεκάτσας:
«είναι νύχτα γλυκειά και το φεγγάρι 
δεν βγαίνει να σκεπάσει άστρο κανένα.»

Και για ένα τζιτζίκι λέγει η Σαπφώ: «Από κάτω απ’ τις φτερούγες του 
ξεχύνει γλυκό στριγγό τραγούδι το τζιτζίκι, όταν ο θεός Ήλιος με τις καυτές 
αχτίνες του τη γη φωτίζει.»37

Ένα άλλο:
«Έτσι οι Κρητικοπούλες μια φορά
Με τα μικρά τους πόδια ρυθμικά 
Χόρευαν γύρω στον ωραίο βωμό, 
Της χλόης πατόντας άνθος τρυφερό.»38
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Kl αυτό για τα περιστέρια:
«Ol καρδιές των περιστεριών αποκρυαίνουν 

καί χαλαρώνουν οι φτερούγες των».39

Ένα για τη Μνησιδίκη: «Και συ, Δίκα, με τ’ απαλά σου χέρια πλέξε στε
φάνι ωραίο με κλαριά από άνθος και βάλε το γύρω στα λατρευτά μαλιά σου· 
γιατί ol Χάριτες οι μακάριες κοιτάνε μ’ αγάπη μεγαλύτερη εκείνες που είναι 
στολισμένες με λουλούδια, κι όσες πηγαίνουν αστεφάνωτες τις αποστρέφο
νται».40

Και για την κόρη της:
«Παίδούλα έχω πανέμνοστη, που με χρυσά λουλούδια 
Παρόμοιο έχει το πρόσωπο, την ακριβή μου Κληΐδα. 
Αντί γι ’ αυτή δεν προτιμώ μηδέ όλη τη Λυδία, 
Μηδέ την όμορφη... »

Για τον Αποσπερίτη:
«Αποσπερίτη, όλα τα φέρνεις πίσω 
Όσα είχε η φωτοδότρα Αυγή σκορπίσει. 
Φέρνεις το αρνάκι, το κατσικάκι φέρνεις, 
Φέρνεις και το παιδί προς τη μητέρα.»42

Τα επόμενα αποσπάσματα είναι κάπως διαφορετικά, όμως έχουν καθαρά 
Σαπφικό χαρακτήρα:

«Μάνα γλυκιά, δεν μπορώ πια στον αργαλειό να υφαίνω 
μ ’ έρωτα νέου με λύγισεν η τρυφερή Αφροδίτη.»43
«Ήρθες τι καλά πούκανες κ ’ εγώ σε λαχταρούσα 
και την ψυχή μου δρόσισες που καίγεται απ’ τον πόθο.»44
«Πολλά τα «χαίρε» Γύριννα, δέξου από μένα, τόσα 
όσες οι μέρες κ ’ οι στιγμές που ζω από σένα χώρια.»45

Και δυο γνώμες της:
«Ο πλούτος δίχως αρετή κακός γείτονας είναι.»46
«Τι δεν ταιριάζει σε ποιητών μέσα στο σπίτι 
θρήνος ν’ ακούγεται, σε μας αυτά δεν στέκουν.»47

Σχεδόν μέσα από όλα τα ποιήματά της μπορούμε να ιδούμε πόσο αγα
πούσε τη Φύση η Σαπφώ: το θέαμα μιας νύχτας γεμάτης άστρα, τον ψίθυρο 
ενός κλαριού που το κινεί ο άνεμος, το μυστήριο των δέντρων και των ζώων, 
τα λουλούδια στον κήπο και στον κάμπο, το κελαΐδημα των πουλιών, εικόνες 
από την αγροτική ζωή, τη ζωή της θάλασσας και τ’ ουρανού, — όλο τον φυσι
κό κόσμο δεμένο με τις επιθυμίες και με τις κλίσεις της καρδιάς, με τις χαρές 
και τις λύπες της ανθρώπινης ζωής, με τον ονειρώδη κόσμο της ψυχής. Δεν 
υπάρχουν πολλές μυθολογικές μορφές στις εικόνες της από τη φύση, αλλά η 

Φύση της Σαπφώς είναι γεμάτη από ανθρώπινη ζωή, από κινήσεις της ψυχής. 
Κ’ έτσι, αντί να βλέπει τη Φύση ξεχωριστή, από τον άνθρωπο σαν ένα διαφο
ρετικό ή παράλληλο κόσμο, την αναμειγνύει και τη συνυφαίνει μέσα στην αν
θρώπινη ζωή, δημιουργώντας μια ζωντανή ενότητα του έμψυχου και του άψυ
χου κόσμου.

***

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε πως η Σαπφώ αγάπησε την ομορφιά 
με τον πιο ωραίο τρόπο. Κάθε ομορφιά τη συγκινεί: η ομορφιά που εμφανίζε
ται μπροστά της στη χαρά του ήλιου ή στις λαμπερές ματιές των συντρόφων 
της στο άνθισμα του ανθρώπινου σώματος ή στα θέλγητρα της Φύσης· στη 
χάρη μιας χειρονομίας ή στο ψιθύρισμα της Άνοιξης: η πραγματική ομορφιά 
που αποκαλύπτεται σε κείνον που αγαπά με την αχτινοβολία του αγαπημένου 
προσώπου. Είναι γι’ αυτό το λόγο που η ποίησή της είναι τόσο αληθινή και ει
λικρινής, τόσο ισχυρή και απλή, και θα ζει για πάντα. Τα ποιήματα της Σαπ
φώς, που έχουν αγαπηθεί και επαινεθεί στο πέρασμα των αιώνων από τον Σό- 
λωνα και τον Πλάτωνα μέχρι σήμερα.

«Σαν σπινθήρες Ελληνικής φωτιάς καίνε ακόμα μέσα 
στους καιρούς και ποτέ δε σβήνουν», 
όπως είπε ο Thomas Moore.

ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΠΡΟΥΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
* Η μελέτη αυτή στην πρώτη της μορφή γράφτηκε στ’ αγγλικά και παρουσιάστηκε στο Φροντι

στήριο για την Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία του αγαπητού καθηγητή Francis R. Walton του 
Πανεπιστημίου του Σικάγου κατά το 1950. Έπειτα κατά το Μάρτη του 1963, στ’ αγγλικά 
πάλι, έγινε διάλεξη-μάθημα στο Brandeis University (Waltham, MA., USA) στους φοιτητές 
και πολλούς ακροατές του καθηγητή της Αρχαιολογίας Cyrus Η. Gordon. Με πολύ λίγες αλ
λαγές παρουσιάζεται εδώ στα ελληνικά. Η εργασία αυτή στηρίζεται πάνω στην εγκυρότερη 
βιβλιογραφία της εποχής (μέχρι το 1950), ιδιαίτερα πάνω στην εξαιρετική μελέτη του André 
Bonnard, «La Poesie de Sapho», Lettres d’Humanité, V, (Paris, 1946), pp. 26-73.

1. Οι μελέτες του F.G. Welcker (1816) πρώτα, κ’ έπειτα των Ulrich von Wilamowitz (1912), 
D.M. Robinson, J.M. Edmonds, C.M. Bowra. E. Lobel, D. Page, André Bonnard, και πολλών 
άλλων, έχουν ξεκαθαρίσει πολύ τη φιλολογική ατμόσφαιρα γύρω στη Σαπφώ και έχουν απο- 
καταστήσει κάποια νηφαλιότητα στην ορθή αποτίμηση της ζωής και του έργου της.

2. Η λέξη σημαίνει ρυθμιστής, δικαστής, διαιτητής αγώνων, και έπειτα, ηγέτης κυβερνήτης.
3. Μετάφραση Ηλία Π. Βουτιερίδη, Αρχαίοι Έλληνες Λυρικοί, (Αθήνα, 1931), σ. 135. Το αρ

χαίο κείμενο του Αλκαίου είναι το απ. 124 στην έκδοση του J. Μ. Edmonds, Lyra Graeca, I 
(1928).

4. Μετάφραση Η.Π. Βουτιερίδη, έ.α. ο. 119. Το αρχαίο κείμενο της Σαπφώς είναι το απ. 119 
στην πιο πάνω έκδοση του Edmonds. Υπάρχουν βέβαια διάφορες εκδόσεις των ποιημάτων 
της Σαπφώς, αλλά στη μελέτη αυτή χρησιμοποιούμε το κείμενο και την αρίθμηση των απο
σπασμάτων σύμφωνα με την έκδοση του J. Μ. Edmonds, Lyra Graeca, I, (1928). Η ποιητική 
αυτή αλληλογραφία, αληθινή ή μή, μεταξύ Αλκαίου και Σαπφώς είχε μιμητές στα νεώτερα 
χρόνια. Βλ. π.χ. τα γνωστά σονέτα των Γάλλων ποιητών Felix Avers και Mme Nodier στο βι
βλίο Γάλλοι Ποιητές 1800-1921. Μετάφρ. Γ. Θ. Σημηριώτη, (Αθήνα 1921), σσ. 62-64.
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5. Πολύ συχνά μπορούμε να βοηθήσουμε στην ανακάλυψη των ιχνών και της επίδρασης της αρ
χαίας ελληνικής δημοτικής ποίησης πάνω στην αρχαία ελληνική λογοτεχνική (δηλ. προσωπι
κή) ποίηση, μελετώντας τη νέα ελληνική δημοτική ποίηση, που, σε πολλές περιπτώσεις, συνε
χίζει την αρχαία ελληνική λαϊκή παράδοση αδιάσπαστη μέσα στους αιώνες. Ιδιαίτερα 
αναφέρω εδώ τα νέα Ελληνικά δημοτικά τραγούδια της αγάπης και του γάμου, που μας θυ
μίζουν πολύ τα Επιθαλάμια της Σαπφώς, όχι μόνο στη σημασία, σε ποιητικές εικόνες, απλό
τητα και παρομοιώσεις, αλλά και στη χρήση τους και στην οργανική θέση τους στη γαμήλια 
γιορτή.

6. Ομήρου, Ιλιάς, 18,491-496.
7. Ησιόδου, Ασπίς, 273-280.
8. Απ. 148. Μετάφραση στο βιβλίο; Σαπφώ, αρχαίον κείμενον, μετάφρασις, εισαγωγή υπό Πα- 

ναγή Γ. Λεκατσά. (Πάπυρος, Αθήνα, 1938), σ. 100. Οι περισσότερες μεταφράσεις στη μελέτη 
αυτή είναι από το βιβλίο αυτό του Π. Γ. Λεκατσά, εχτός μερικών που τις πήρα από το ανώ- 
τερω βιβλίο του Η. Π. Βουτιερίδη.

9. Απ. 154, μετάφρ. Λεκατσά, έ.α., σ. 99.
10. Απ. 163, μετάφρ. Λεκατσά, έ.α., σ.101.
11. Απ. 150, μετάφρ. Λεκατσά, έ.α., ο. 98.
12. Ν.Γ. Πολιτού, Εκλογαί από τα Τραγούδια του Ελληνικού Λαού. (Αθήνα, 1925), σ. 198.
13. Ν. Γ. Πολίτου, έ.α., σ. 170.
14. Απ. 155, μετάφρ. Λεκατσά, σ. 101.
15. Απ. 156.
16. Απ. 158, μετάφρ. Λεκατσά, σ. 100.
17. Απ. 161, μετάφρ. Λεκατσά, σ. 102.
18. Απ. 162.
19. Απ. 164, μετάφρ. Λεκατσά, σ. 101.
20. Απ. 164, μετάφρ. Λεκατσά, σ. 101.
21. Απ. 159.
22. Απ. 151, μετάφρ. Λεκατσά, σ. 99.
23. Απ. 118, μετάφρ. Λεκατσά, σ. 105.
24. Απ.81, μετάφρ. Λεκατσά, σ. 105.
25. Απ. 54, μετάφρ. Λεκατσά, σ. 71.
26. Απ.2, μετάφρ. Η. Π. Βουτιερίδη, Αρχαίοι Έλληνες Λυρικοί, σ. 107.
27. André Bonnard, «Las Poésie de Sapho». Lettres d’Humanité, V, (Paris, 1946), p. 46.
28. Απ. 38, μετάφρ. Λεκατσά, σ. 53.
29. Απ. 86, μετάφρ. Λεκατσά, σ. 95.
30. Διονυσίου Αλικαρνασσέως, «Περί συνθέσεως ονομάτων», 23.
31. Π. Γ. Λεκατσά, Σαπφώ, σ. 33.
32. Απ. 1, μετάφρ. Λεκατσά, σσ. 31 και 33.
33. William Κ. Prentice, «Sappho». Classical Philology, 13 (1918), p. 356.
34. Απ. 4, μετάφρ. Λεκατσά, σσ. 37 και 39.
35. Απ. 111, μετάφρ. Λεκατσά, σ. 112.
36. Απ. 3, μετάφρ. Λεκατσά, σ. 37.
37. Απ. 94.
38. Απ. 114, μετάφρ. Η. Π. Βουτιερίδη, έ.α., σ. 113.
39. Απ. 16.
40. Απ. 117.
41. Απ. 130, μετάφρ. Η. Π. Βουτιερίδη, έ.α., σ. 119.
42. Απ. 149, μετάφρ. Η. Π. Βουτιερίδη, έ.α„ σ. 115.
43. Απ. 135, μετάφρ. Λεκατσά, σ. 97.
44. Απ. 89, μετάφρ. Η. Π. Βουτιερίδη, έ.α., σ. 109.
45. Απ. 89 (συνέχεια), μετάφρ. Λεκατσά, σ. 73.
46. Απ. 100, μετάφρ. Λεκατσά, σ. 109.
47. Απ. 108, μετάφρ. Λεκατσά, σ. 110.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ*

* Ομιλία σε συγκέντρωση του «Ίννερ Χουήλ» Λευκοθέα στο Ξενοδοχείο «Λήδρα» στη Λευκωσία, 
στις 17 Οκτωβρίου 1990. Ο ομιλητής Πάτροκλος Σταύρου είναι Υφυπουργός παρά τω Προέδρω 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Η Κρήτη τον έδωσε τη ζωή, το Τολέδο την τέχνη. 
Θα τον θαυμάζουν οι αιώνες, 
αλλά κανείς δεν θα μπορέσει να τον φθάσει».

Είναι στίχοι από ένα σονέτο του φίλου του ποιητή μοναχού Ορτένσιο 
Φέλιξ Παραβιθίνο, καθηγητή στη Σαλαμάνκα και ιερέα στην αυλή του Βασι
λιά Φιλίππου Β ' της Ισπανίας.

Ο άλλος μέγας Κρητικός, ο Νίκος Καζαντζάκης, τον αποκαλεί "παπ
πού", παππού - γενάρχη. Τον αποκαλεί ακόμα «στρατηγό» και στέκεται νοερά 
μπροστά του σαν στρατιώτης, όταν ο ήλιος της ζωής του κόντευε να βασιλέ
ψει, και του κάνει την αναφορά του, την «Αναφορά στον Γκρέκο». Αυτή είναι 
η έννοια και εξήγηση του τίτλου της μυθιστορηματικής αυτοβιογραφίας του 
Νίκου Καζαντζάκη. Μόνο σ’ εκείνον, μια σαρανταπληγιασμένη και απροσκύ- 
νητη ψυχή σαν τη δική του, όπως λέγει ο ίδιος, θεωρεί ότι μπορεί να κάνει τον 
απολογισμό της ζωής του, να εμπιστευτεί τις χαρές, τις πίκρες και τις λαχτά
ρες της νιότης του, την άγρια περηφάνεια των γηρατειών του.

Πριν λίγες εβδομάδες ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος γύρισε στην πατρική 
του,γη. Δεν γύρισε στα χώματα της Κρήτης, τα «καμωμένα από τριμμένα πα
μπάλαια κόκκαλα». Τα δικά του κόκκαλα γίνανε χώμα της Ισπανίας. Γύρισε 
το πνεύμα του και η ψυχή του αποτυπωμένα σε 34 πίνακές του, που συγκε
ντρώθηκαν από διάφορες χώρες και εξετέθησαν στο Ηράκλειο, για να τους 
δουν με περηφάνεια οι συμπατριώτες του. Στην πραγματικότητα, μοιάζει σαν 
ξένος και προς την ίδια την Κρήτη ακόμα ο Θεοτοκόπουλος, αφού την εγκα- 
τέλειψε νέος και ανδρώθηκε και διέπρεψε στην ξενιτιά, χωρίς να γυρίσει ποτέ 
στο νησί του, και για απλή επίσκεψη ακόμη. Αλλά και στην ξενιτιά, την Ιταλία 
και την Ισπανία, εθεωρείτο ξένος, αφού ήταν Κρητικός. «Ήταν ξένος μέχρι 
τέλους», γράφει στο βιβλίο του «El Greco» ο Leo Bronstein, Καθηγητής 
Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Brandeis των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξένος 
προς όλους ο Θεοτοκόπουλος τότε, αλλά και δικός του καθενός τώρα, μορφή 
πια οικουμενική και πανανθρώπινη.

Μεγάλο Κάστρο, ή και Χάνδακας, λεγόταν τότε το σημερινό Ηράκλειο, 
όπου γεννήθηκε ο Κυριάκός Θεοτοκόπουλος κατά το 1540. Το νησί του, υπό
δουλο τότε στους Ενετούς, διακρινόταν για την πλούσια και μακρά παράδοση 
και δημιουργία του στα έργα της τέχνης και του πνεύματος. Στα Βυζαντινά 
και μεταβυζαντινά χρόνια περίφημη ήταν η Κρητική Σχολή της Βυζαντινής 
ζωγραφικής. Αυτή την καλλιτεχνική φλόγα ενωτίσθηκε από παιδί και ο ίδιος. 
Ήταν ήδη κάτοχος της Βυζαντινής ζωγραφικής και εικονογράφος, όταν είκο
σι χρονών, το 1560, ξενιτευόταν στη Βενετία για μια καλύτερη ζωή, μακρυά 
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από τη δύστυχη Κρήτη. Όσοι μπορούσαν, τραβούσαν τότε για τη Βενετία , 
όπως έκαναν και οι Κύπριοι για την Αγγλία στα χρόνια της αγγλοκρατίας.

Στη Βενετία με τις 160.000 κατοίκους, όπου έμεινε περίπου δέκα χρόνια, 
ο Κυριάκός Θεοτοκόπουλος εργάστηκε με τον Τιτσιάνο και εξοικειώθηκε με 
το έργο του Τιντορέττο. Ακόμη, εμαθήτευσε κοντά στον Ιάκωβο Μπασσάνο ή 
Δαπόντε, στην πόλη Μπασσάνο, και συνεργάστηκε μαζί του στη φιλοτέχνηση 
έργων. Ύστερα, περνώντας από τη Φλωρεντία, την Ασσίζη και άλλες πόλεις, 
πήγε στη Ρώμη κατά το 1570. Ήταν τότε 30 χρονών. Εκεί τον εβοήθησε ο Ελ
ληνόφωνος ζωγράφος Τζούλιο Κλόβιο, του οποίου φιλοτέχνησε και πορτραί- 
το, που βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο της Νεάπολης. Με τη βοήθεια του 
Κλόβιο, που υπέγραφε ως Μακεδών, τον καλοδέχθηκε ο Καρδινάλιος Αλέ
ξανδρος Φαρνέζε, μαικήνας της τέχνης , που έγινε ύστερα Πάπας με το όνομα 
Παύλος Γ'.

Το όνομά του Κυριάκός ιταλοποιήθηκε σε Δομήνικο. Ο Κύριος είναι 
Dominus, ο Κυριάκός γίνεται Domenicus. Και απέκτησε και την προσωνυμία 
Il Greco.

Από την εποχή εκείνη το έργο του άρχισε σταθερά να αναγνωρίζεται. 
Έργα του αυτής της περιόδου, που μπορεί να χαρακτηρισθεί ως η Ιταλική 
φάση της ζωγραφικής του, είναι πολλά: «Η εκδίωξη των εμπόρων από το 
ναό» που βρίσκεται τώρα στη Μιννεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών, (ξανα- 
ζωγράφισε αυτό το θέμα), «Η προσκύνηση των μάγων» που βρίσκεται στη 
Βιέννη, «Η Πεντηκοστή» που βρίσκεται στην Κοπεγχάγη, «Η Θεραπεία του 
τυφλού» που βρίσκεται στη Δρέσδη, «Η Δευτέρα Παρουσία» που βρίσκεται 
στο Μόναχο, «Η αρπαγή της Περσεφόνης» που βρίσκεται στη Ρώμη και άλλα 
πολλά.

Για την παραμονή του στη Ρώμη έχουμε μερικά πληροφοριακά κείμενα 
(Παντελή Πρεβελάκη: «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (Ελ Γκρέκο)», Αθήναι 
1930, σελ. 117-122), που δίνουν και άλλες πληροφορίες για τη ζωή του . Πρέ
πει, πάντως, να λεχθεί πως για καμιά περίοδο της ζωής του δεν έχουμε πλή
ρεις πληροφορίες.

Ένα πληροφοριακό κείμενο είναι η επιστολή του Τζούλιο Κλόβιο προς 
τον Καρδινάλιο Φαρνέζε, που βρισκόταν τότε εκτός Ρώμης, στο Βιτέρμπο, 
και έχει ως εξής:

«Προς τον Καρδινάλιο Φαρνέζε, Βιτέρμπο. -16 Νοεμβρίου 1570. 
Έφτασε στη Ρώμη ένας νέος Κρητικός μαθητής του Τισιανού, που κατά 
την κρίση μου είναι από τους λίγους που ξεχωρίζουνε στη ζωγραφική 
και, εξόν τ’ άλλα, έκανε μιαν αυτοπροσωπογραφία του που ξάφνισεν 
όλους εδώ τους ζωγράφους στη Ρώμη. Θα πεθυμούσα πολύ να τόνε 
θέσω υπό την προστασία της Άγιας Εκλαμπρότητας και Μακαριότητάς 
Σας, χωρίς να υπάρχει κι άλλη ανάγκη για τη ζωή του παρά μονάχα να 
του δώσετε ένα δωμάτιο στο ανάχτορο Φαρνέζε για λίγον καιρό ώσπου 
να μπορέσει να βολευτεί καλύτερα. Γι ’ αυτό Σας παρακαλώ και Σας 
ικετεύω να ευδοκήσετε να γράφετε στον οικονόμο Σας, τον Κόμητα

Λουδοβίκο, να του παραχωρήσει στο Ανάχτορο κανένα από τα πάνω 
δωμάτια. Η Εξοχότητά Σας θα κάμει έτσι έργο αντάξιό της και θα της 
είμαι πολύ υποχρεωμένος. Και φιλώντας της τα χέρια με σεβασμό, 
μένω ταπεινός δούλος της Εκλαμπρότατης και Μακαριώτατης Εξοχό
τητάς Σας- - Ντον Τζούλιο Κλόβιο».

Άλλο κείμενο είναι το χειρόγραφο του Τζούλιο Τσέζαρε Μαντσίνι, ια
τρού του Πάπα Ουρβανού του Η', του 1614 περίπου , που βρίσκεται σήμερα 
στη Βατικανή Βιβλιοθήκη . Στο τρίτο μέρος του κώδικα βιογραφούνται 98 ζω
γράφοι και ανάμεσά τους ο Ελ Γκρέκο . Γράφει ο Μαντσίνι:

«Για τον..., τον κοινώς λεγόμενο Ιλ Γκρέκο. Τον καιρό της παπω- 
σύνης του αγίας μνήμης Π ίου του Ε ', ήρθε στη Ρώμη, έβγαλε όνομα και 
όλοι τόνε λεγαν Ιλ Γκρέκο. Είχε σπουδάσει στη Βενετιά και ιδιαίτερα 
το έργο του Τισιανού κ ’ είχε προοδέφει σε μεγάλο βαθμό στο επάγγελ
μά του και στον τρόπο της δουλειάς του. Από κει ήρθε στη Ρώμη κ’ 
έφτασε σ’ εποχή που δε ζούσανε πολλοί ζωγράφοι και κανείς τους δεν 
είχε στο στυλ του τη σιγουράδα και τη φρεσκάδα του Γκρέκο. Η δεξιό
τητά του μεγάλωσεν ακόμα περισσότερο ύστερα από την επιτυχία που 

’χάνε μερικές ιδιωτικές παραγγελίες. Μια απ’ αυτές βρίσκεται σήμερα 
στου δικηγόρου Λαντσιλότι και πολλοί την πήρανε για έργο του Τισια- 
νού. Την εποχή που σκεπάζανε μερικές μορφές στο φρέσκο "Δεύτερη 
Παρουσία " του Μιχαήλ Αγγέλου, γιατί ο Πίος ο Ε'τις έβρισκεν αταί
ριαστες για τον ιερό χώρο, δήλωσεν άξαφνα πως αν έρριχναν κάτω 
όλο το έργο θα ’φτιανεν ένα άλλο πιο σεμνό, πιο ταιριαστό κι όχι κα
τώτερο στη ζωγραφικήν εχτέλεση.

Αυτό είτανε τέτοια πρόκληση για όλους τους ζωγράφους και τους 
ερασιτέχνες, ώστε αναγκάστηκε να φύγει για την Ισπανία, όπου ζωγρά
φισε για το Φίλιππο Β 'πολλούς πίνακες με παράδοξο και καλό γού
στο. Μα είχε πάει χωρίς να τον καλέσει κανείς κ ’ έτσι ο Πελλεγκρίνι 
ντα Μπολόνια, ο Φεντέριγκο Τσούκκαρο και κάποιοι Φλαμανδοί είχα
νε τα πρωτάτα με το ταλέντο και τις ραδιουργίες τους. Αποφάσισε λοι
πόν να φύγει από την αυλή και ν’ αποτραβηχτεί στο ... όπου πέθανε 
πολύ γέρος και σχεδόν χαμένος για την τέχνη. Μα, στην ακμή της ηλι
κίας του και της παραγωγής του, είχε θέση μες στους καλύτερους του 
αιώνα του».

(Αφήκε σε δυο σημεία τελείες ο Μαντσίνι, στο ένα γιατί του διέφευγε 
εκείνη τη στιγμή το ελληνικό όνομα του ζωγράφου, Δομήνικος Θεοτοκόπου
λος, και θα το συμπλήρωνε αργότερα, και στο άλλο γιατί του διέφευγε το 
όνομα της πόλης, Τολέδο).

Άλλο κείμενο είναι ένα αχρονολόγητο γράμμα του Τζούλιο Κλόβιο , που 
διασώζεται στα αρχεία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Σπαλάτο:

«Χτες πήγα στου Γκρέκο να τον πάρω να περπατήσουμε μες στην 
πολιτεία. Ο καιρός είταν ωραίος κι ο ανοιξιάτικος ήλιος γλυκύτατος 
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σκορπούσε σ’ όλους χαρά. Νόμιζες πως η πολιτεία γιόρταζε . Ξαφνί- 
στηκα πολύ όταν μπήκα στο αργαστήρι του Γκρέκο βλέποντας τα παρα
πετάσματα κατεβασμένα ως κάτου, τόσο που ότι ξεχώριζες τ’ αντικεί
μενα. Δε θέλησε να βγει μαζί μου, γιατί το φως της ημέρας ενοχλούσε 
το εσωτερικό του το φως».

Εγκατέλειψε, λοιπόν, την Ιταλία, το 1572 ή το 1575, σε ηλικία μεταξύ 30 
και 35 χρόνων, και πήγε στην Ισπανία ο Ιλ Γκρέκο. Δεν ξέρουμε τους ακρι
βείς λόγους της δεύτερης μετανάστευσης, ίσως να είναι αυτοί που αναφέρει ο 
Μαντσίνι. Πάντως, ούτε και η Ιερά Εξέταση της Ισπανίας μπόρεσε να τους 
εξακριβώσει. Όταν οι ιεροεξεταστές σε μια δίκη του το 1597 τον ρώτησαν 
γιατί πήγε στην Ισπανία , άφοβος απάντησε: «Δεν έχω να δώσω λόγο σε κανέ
να». Και όλοι ξέρουμε τα έργα και τις ημέρες της Ιεράς Εξέτασης. Εν ονόματι 
της χριστιανικής αγάπης έρριπταν ανθρώπους και έργα τους στην πυρά. Η 
θρησκευτική ευλάβεια απετέλεσε πάντοτε σ’ όλους τους λαούς πηγή έμπνευ
σης μέγιστων έργων καλλιτεχνικής δημιουργίας, αλλά και ο θρησκευτικός φα
νατισμός υπήρξε κίνητρο τρομερών εγκλημάτων.

Ας προσθέσω στο σημείο αυτό ότι και ο ζωγράφος Πάολο Κάλιαρι, που 
είναι γνωστός ώς Βερονέζε, διώχθηκε από την Ιερά Εξέταση για το έργο του 
«Μυστικός Δείπνος». Ενόχλησε τον Ηγούμενο της Μονής των Σαν Τζιοβάννι 
ε Πάολο η παρουσία στον πίνακα της Μαρίας Μαγδαληνής και τριών ζώων, 
ενός σκύλου, ενός γάτου και ενός παπαγάλου. Ο Ηγούμενος παρέπεμψε το ζή
τημα στην Ιερά Εξέταση. Η Ιερά Εξέταση ανακάλυψε και άλλη ανεπίτρεπτη 
παρουσία στον πίνακα, δύο ένοπλους Γερμανούς. Στην απολογία του ο Βερο
νέζε είπε ότι έβαλε τους Γερμανούς στον πίνακα «ζωγραφική αδεία», κατά το 
«ποιητική αδεία» των ποιητών . Αρνήθηκε, όμως, να διαγράψει τα 
«αλλότρια» σώματα στον πίνακα, αλλά, για να γλυτώσει και να επιζήσει, με
τονόμασε τον πίνακα σε «Γιορτή στο σπίτι του Λέβι».

Η Ισπανία, με τη μυστικόπαθη θρησκευτικότητά της, είχε μια λαμπρή 
καλλιτεχνική δημιουργία και σ’ αυτήν ο Ιλ Γκρέκο πρόσθεσε τη δική του τα
ραχή και μεγαλοφυία. Από τότε άρχισε να καθιερώνεται ως El Greco, αντί 
του σωστού ισπανικού El Griego. Η πρωτεύουσα Μαδρίτη, πόλη ακατάστατη 
τότε, με πληθυσμό τριάντα χιλιάδες ψυχές, ήταν ο πρώτος τόπος της εγκατά
στασής του. Δεν άργησε να γίνει παραδεκτός και από τον ασκητικό, αλλά και 
αυστηρό και αντιφατικό Βασιλέα Φίλιππο Β', ο οποίος οικοδομούσε τότε το 
περίφημο Μοναστήρι του Εσκοριάλ, αφιερωμένο στον Άγιο Λαυρέντιο, που 
δικαίως οι Ισπανοί θεωρούν ως το όγδοο θαύμα του κόσμου.

Ο Φίλιππος Β του ανέθεσε να ζωγραφίσει το μαρτύριο του Αγίου Μαυ
ρίκιου για την εκκλησία των Ανακτόρων. Ο Μαυρίκιος ήταν αρχηγός Ρωμαϊ
κής λεγεώνας και εμαρτύρησε με τους στρατιώτες του κατά το τέλος του 3ου 
αιώνα στην Ελβετία , στην πόλη Αγαυνον, σήμερα St. Moritz, όταν αρνήθηκε 
να αποκηρύξει τον χριστιανισμό . Αλλ’ ο πίνακας του Αγίου Μαυρίκιου, που 
εφιλοτέχνησε ο Ελ Γκρέκο, δεν άρεσε στον Ισπανό Βασιλέα, όπως διασώζει ο 
ιστορικός του Εσκοριάλ Σιγκουένθα. Τα λαμπρά χρώματα του έργου φάνη

καν αταίριαστα προς το φοβερό μαρτύριο του Αγίου και των ιπποτών του 
και ανέθεσε σε άλλο ζωγράφο, μάλλον μέτριο, τον Φλωρεντινό Ρωμύλο Κι- 
γκινάτο, να ζωγραφίσει νέα εικόνα. Ευτυχώς σώζονται και οι δυο εικόνες και 
προσφέρονται σήμερα για σύγκριση.

Ο Ελ Γκρέκο ενοχλήθηκε και αντέδρασε ως γνήσιος Κρητικός, ως Κυριά
κός Θεοτοκόπουλος. Αλλωστε, ελληνικά υπέγραφε πάντοτε τα έργα του : 
«Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Κρης εποίει». Οργισμένος έφυγε από τη Μαδρί
τη κατά το 1577 και πήγε στο Τολέδο, παλιά πρωτεύουσα της Ισπανίας από 
τον 1 Ιον αιώνα μέχρι το 1560.

Η παραμονή του Ελ Γκρέκο στη Μαδρίτη οριοθετεί τη δεύτερη φάση του 
έργου του, που καθορίζεται από την αναζήτηση της καλλιτεχνικής του ταυτό
τητας, χωρίς ποτέ να απογαλακτισθεί από τη Βυζαντινή παράδοση της Κρή
της. Η «Ανάληψη της Παρθένου», ο «Γολγοθάς», ο «Ιππότης με το χέρι στο 
στήθος» είναι μερικά από τα έργα της περιόδου αυτής. Πρέπει, επίσης, να ερ- 
γάσθηκε αρκετά στο Εσκοριάλ, που απείχε 45 χιλιόμετρα από τη Μαδρίτη, και 
να ετοίμασε προπλάσματα και προσχέδια για τις εικόνες, τις τοιχογραφίες και 
τα εξωτερικά αγάλματα του ναού. Η καλλιτεχνική αναζήτησή του συνεχίζεται 
και στα πρώτα στάδια της εγκατάστασης στο Τολέδο, όπου έχουμε ως χαρα- 
στηριστικές της τέχνης του τις εικόνες στην εκκλησία του Αγίου Δομηνίκου.

Στο Τολέδο εγκαταστάθηκε σ’ ένα παλιό μέγαρο του Μου αιώνα, μέσα 
στην Εβραϊκή συνοικία, και εκεί βρήκε οριστικά και τον εαυτό του και το πε
ριβάλλον του. Το αυτοκρατορικό Τολέδο ήταν μια αγέρωχη και περήφανη πο
λιτεία, κτισμένη σε λόφο από γρανίτη, με αρχοντικούς και επιβλητικούς αν
θρώπους, ιερείς και καλόγηρους τους περισσότερους, χωρίς να λείπει και η 
αθλιότητα της φτωχολογιάς. Και ανάμεσα σ’ αυτούς υπήρχαν και πολλοί 
πρόσφυγες από την Ελλάδα, τότε κάτω από τον Τουρκικό ζυγό, που είχαν κα- 
ταφύγει στο Τολέδο. Ο Ελ Γκρέκο τους φρόντιζε και τους βοηθούσε ο ίδιος, 
αλλά και εκ μέρους του είχε αναλάβει την προστασία αυτής της Ελληνικής 
προσφυγιάς ο αδελφός του Μανούσος Θεοτοκόπουλος. Βασικά, αυτή η αυ
στηρότητα της αυτοκρατορικής πολιτείας ταίριαζε στην ιδιοσυγκρασία του 
και ούτε και του ήταν ξένες οι κακουχίες των ανθρώπων, ντόπιων και προσ
φύγων ομοεθνών του από την πατρίδα. Άλλωστε στη μνήνη του ζούσαν οι 
απόηχοι των σκληρών δοκιμασιών της γενέτειρας Κρήτης και του λαού της.

Ο ίδιος ήταν υπερήφανος και αγέρωχος, πονετικός αλλά και αυστηρός, 
απλόχερος και σπάταλος για τον εαυτό του. Επεδίωκε πάντοτε τη μεγαλοπρέ
πεια και αποζητούσε την άνεση. Η πολυτέλεια του σπιτιού του ήταν παροιμιώ- 
δης και πλήρωνε με το μήνα μουσικούς, για να παίζουν μουσικά κομμάτια στη 
διάρκεια των γευμάτων του. «Έζησεν ως μέγας άρχων και απέθανε πτωχός», 
μας λέει ο Νίκος Καζαντζάκης στη σύντομη, αλλά περιεκτική βιογραφία του 
στο Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν του Ελευθερουδάκη. Συνδέθηκε με τους διαπρε
πέστερους πνευματικούς άνδρες, όπως τον Λόπε ντε Βέγκα, το Γκόγκορα, τον 
Θερβάντες. Αυτά εσήμαιναν μια κάποια κοσμική ζωή, μια κοινωνική άνεση. 
Αλλ’ ουσιαστικά ήταν τύπος μοναχικός, ευερέθιστος, ένας θεο-σεβούμενος μυ- 
στικιστής, με ψυχή σπαρασσόμενη από ανήσυχους οραματισμούς.
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Άραξε στο Τολέδο ο Ελ Γκρέκο και ήταν πια καιρός να βρεί σύντροφο 
της ζωής του. Διάλεξε τη Χερώνυμα ντε λας Κουέβας, «πρόσωπο πιστό και 
συνετό», (persona de confianza y de buena conciencia), όπως ο ίδιος τη χαρα
κτηρίζει στη διαθήκη του . Έργο του με τίτλο «Μια κυρία», που βρίσκεται στο 
Μουσείο Καλών Τεχνών της Φιλαδέλφειας, θεωρείται ότι εικονίζει τη Χερώ
νυμα, ωραία, γαλήνια, στοχαστική, γλυκειά. Συνέζησε μαζί της μέχρι τέλους, 
χωρίς να «νομιμοποιήσουν» τη σχέση τους. Απέκτησαν και ένα υιό, τον Γιωρ- 
γή Μανουήλ, που τον έκανε και πληρεξούσιό του να τον αντιπροσωπεύει στις 
συναλλαγές του, ενώ νωρίτερα γι’ αυτή τη δουλειά είχε τον πιστό βοηθό του 
Πρεμπόστ ή Πρεβός. Τον Γιωργή Μανουήλ τον χρησιμοποιούσε και ως μοντέ
λο στα έργα του. Τον έχουμε, π.χ., ζωγραφισμένο στον πίνακα "Άποψη και 
σχέδιο του Τολέδο» να κρατά το ανοιχτό σχέδιο της πόλης. Τον έχουμε, 
ακόμη, στον πίνακα «Η ταφή του Κόμητος Οργκάθ» να κρατάει λαμπάδα με 
το δεξί χέρι και να δείχνει με το αριστερό, σαν να διηγείται το θαύμα. Γράφει 
ο Νίκος Καζαντζάκης στην «Αναφορά στον Γκρέκο»:

«Το 'ξερες εσύ που έκρυψες μέσα στο θεϊκό σκοτάδι της αγάπης 
την αγαπημένη σου συντρόφισσα, τη Χερώνυμα ντε λας Κουέβας όμοια 
κι εγώ την εδική μου Χερώνυμα. Γενναία συναθλητίνα, δροσερή πηγή 
στην απάνθρωπη ερημιά μας, παρηγοριά μεγάλη. Φτώχεια, γύμνια, 
έχουν δίκαιο οι Κρητικοί να το λένε, φτώχεια, γύμνια πράμα δεν είναι, 
φτάνει να 'χεις καλή γυναίκα- είχαμε καλή γυναίκα, εσένα την έλεγαν 
Χερώνυμα, εμένα Ελένη. Τί τύχη ήταν ετούτη, παππού μου! Πόσες 
φορές, κοιτάζοντάς τις, δεν είπαμε κι οι δυο από μέσα μας: 
«Βλογημένη να 'ναι η ώρα που γεννηθήκαμε!»

Την εποχή εκείνη ο Ελ Γκρέκο διαμορφώνει την πιο ώριμη έκφραση της 
τέχνης του, που ξεκινά με το περίφημο και μεγαλύτερο σε διαστάσεις έργο 
του «Η ταφή του Κόμητος Οργκάθ», που εφιλοτέχνησε το 1586 και το θεω
ρούσε ως το υπέρτατο, το εξοχώτερο έργο του. Είχα την ευτυχία να δω αυτό 
το έργο στην εκκλησία του Αγίου Θωμά στο Τολέδο το 1987. Ουδέποτε σ’ ένα 
θάνατο είδα τόση ζωή , ουδέποτε στις στάκτες μιάς ζωής είδα την αναστάσιμη 
υπερβατικότητα, που δημιουργεί δέος και έκσταση, με τα επίγεια να ενώνο
νται με τα ουράνια, καθώς λευκοντυμένος παρουσιάζεται εξ ουρανών ο Χρι
στός με την Παναγία εκ δεξιών του και τον Ιωάννη τον Πρόδρομο εξ αριστε
ρών του και με στρατιά αγίων γύρω του, ενώ την ψυχή του νεκρού σαν 
χρυσαλλίδα ανεβάζει ένας άγγελος στους ουρανούς. Το έργο του ενταφιασμού 
του Κόμητος, του Δον Γκονζάλεζ Ρουϊζ , αντί των ιερέων κατέρχονται εξ ου
ρανού και αναλαμβάνουν ο Άγιος Αυγουστίνος ως Επίσκοπος και ο Άγιος 
Στέφανος ως διάκονος. Είναι μια δόξα της τέχνης το έργο αυτό. Τα χρώματα 
γίνονται φθόγγοι, η ζωγραφική γίνεται μουσική και ο πίνακας ζων-τανή δοξο
λογία, που εκτινάσσει τον άνθρωπο στους ουρανούς καθαίροντάς τον από το 
γήινο περίβλημά του.

Ο Ελ Γκρέκο με την επίπονη και επίμονη πορεία του φθάνει στην αποκο- 
ρύφωση της τέχνης και στην αποθέωση του ανθρώπου. Η ύλη αποπνευματού- 

74

ται, τα εγκόσμια μεταπηδούν σε ουράνιες εκστάσεις και τα σώματα μετουσιώ- 
νονται σε επιμήκεις, ριπταζόμενες φλόγες, όπως λέγει ο Νίκος Καζαντζάκης. 
Και φλόγες ανευρίσκονται στον πίνακα του "Η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύμα
τος". Είναι ο Ελ Γκρέκο ο ευσεβής στοχαστής, ανατόμος της ανθρώπινης ψυχής. 
Κόσμος του είναι ο μακρόκοσμος, εκρηκτικά τα χρώματα, μυστηριακή η ατμό
σφαιρα, ένα δέος και μια δέηση αναδύονται και ενίοτε μια βουβή πίκρα αναβλύ- 
ζει από τις μορφές του. Συμπύκνωσε τη Ισπανική μυστικοπάθεια της εποχής 
και την αποτύπωσε με το δικό του ύφος που ανέβλυζε μέσα από το Βυζάντιο.

Ο «Ευαγγελισμός», η «Αγία Τριάς», η «Προσκύνηση των Ποιμένων», η 
«Αγία Οικογένεια», «Ο Χριστός στο Όρος των Ελαιών», «Η εκδίωξη των 
εμπόρων από το ναό», η «Ανάσταση», το «Espolio» ή «Ο διαμελισμός των ιμα- 
τίων», «Ο Χριστός στον Σταυρό», «Η πέμπτη σφραγίδα της Αποκαλύψεως», 
«Το πορτραίτο του Κοβαρρούβια», «Ο Λαοκόων», «Το Τολέδο στην καταιγί
δα» είναι μερικά χαρακτηριστικά έργα αυτής της περιόδου. Μπροστά στο τε
λευταίο ιδιαίτερα έργο στέκεται κανείς εκστατικός και διερωτάται αν πρόκει
ται για μια σύγκρουση των δυνάμεων της γης και των ουρανών, αν η 
καταιγίδα, ως οργή του ουρανού, θα συντρίψει και θα αφανίσει το Τολέδο ή 
αν το Τολέδο, με τον καθεδρικό ναό και το κάστρο του, το Αλκαζάρ, ως έκ
φραση της επίγειας δύναμης, θα αντισταθεί αποτελεσματικά και θα νικήσει 
στην αναμέτρηση με την καταιγίδα. Μια φοβερή δραματικότητα αναδύεται 
από τον πίνακα, ο οποίος μοιάζει με όραμα ψυχής παρά με φυσικό φαινόμενο.

Της εποχής εκείνης είναι και η προσωπογραφία του Καρδινάλιου Ταβέ- 
ρα, που του παραγγέλθηκε μετά το θάνατο του Καρδινάλιου. Εφιλοτέχνησε 
πιστά τον πίνακα από μια νεκρική μάσκα. Άνοιξε, όμως, τα μάτια στον πίνα
κα και τα έκανε τόσο ζωντανά πάνω στη νεκρή κεφαλή, ώστε αληθινά να συγ
κλονίζουν. Ας προσθέσω στην αναφορά των έργων του αυτής της περιόδου 
και το πορτραίτο του Μεγάλου Ιεροεξεταστή , του Δον Φερνάνδο Νίνο ντε 
Γκουεβάρα. Τον παρέστησε με ανάμεικτη αυθαιρεσία και κάποια χάρη, περισ
σότερο ανασφαλή και κάπως σαν ξεκρέμαστο, παρά βλοσυρό και αιμοβόρο.

Εκείνο, που επεδίωξε ο Ελ Γκρέκο, ήταν μέσα από την καλλιτεχνική και 
θρησκευτική μυστικοπάθεια και ενόραση της τέχνης του να ανεβάσει τον άν
θρωπο προς τον Θεό, να τον σμίξει με τη θεότητα, να ενώσει το γήϊνο με το 
υπεργήϊνο, το φθαρτό και το θνητό με το αιώνιο και το μεταφυσικό. Σύμφω
να με ορισμένες πληροφορίες, όταν ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ήταν στη 
Ρώμη, όχι τόσο γνωστός τότε, επισκέφθηκε την περίφημη Καπέλα Σιξτίνα, που 
εικονογράφησε ο μέγας Μιχαήλ Άγγελος. Και αφού την περιεργάστηκε , είπε: 
«Μα εδώ δεν υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει το θρόισμα της θεϊκής παρουσίας». 
Αυτό ακριβώς το θρόισμα της θεϊκής παρουσίας έδινε σ’ εκείνον μια μεταφυ
σική αίσθηση του κόσμου και αποτελούσε την κινητήρια δύναμη της δημιουρ
γίας του. Ρεαλισμός και μυστικοπάθεια συγκεράζονται και από τα γλαφυρά ει- 
κονιζόμενα αναδύεται ανάγλυφη η ουσία των πραγμάτων, φορτισμένη με 
μυστικήν αλήθεια και μεταφυσικήν αγωνία. Ο Ελ Γκρέκο στο έργο του αποκα
λύπτει την εσωτερικότητα και την ουσία των ανθρώπων και των πραγμάτων.
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Αυτό επετύγχανε ο καλλιτέχνης και με την ιδιάζουσα τεχνοτροπία του, 
για την οποία χρήσιμη είναι μια σύντομη πληροφόρηση. Υπάρχει επιστημονι
κή μαρτυρία ότι ο Ελ Γκρέκο εζωγράφιζε μορφές ρεαλιστικές και στη συνέ
χεια τις επεξεργαζόταν για να δώσει σ’ αυτές ιδεαλιστική έκφραση, να μετου- 
σιώσει την υλική τους μορφή σε πνευματική εικόνα. Δείγμα αυτής της 
τεχνικής είναι, π.χ., το έργο «Ένας Άγιος Βασιλεύς», που βρίσκεται στο Μου
σείο του Λούβρου από το 1903. Οι μελετητές διαφωνούν μεταξύ τους ποιος 
είναι ο εικονιζόμενος Βασιλιάς, και αναφέρονται διάφοροι, όπως ο Φερδι- 
νάνδος E' «Ο Καθολικός» της Καστίλης και της Αραγωνίας, ένας Λουδοβίκος 
της Γαλλίας, ο Φερδινάνδος Γ ' της Καστίλης και της Λεόνης, ή ο Αλφόνσος 
Στ ' της Γαλλίας.

Στα εργαστήρια του Μουσείου του Λούβρου έγινε ακτινογραφία του πίνα
κα, η οποία απέδειξε την εξέλιξη της παραστατικής απεικόνισης προς την ιδεα- 
λιστικοποίηση. Στον πίνακα, εκτός από το Βασιλέα, έχουμε και ένα παιδί. Τα 
μάτια του παιδιού αρχικά ξωγραφίσθηκαν ανοικτά, μας αποκαλύπτει η ακτινο
γραφία, και μετά ο ζωγράφος κατέβασε τις βλεφαρίδες ώστε να φαίνονται σχε
δόν κλειστά, ίσως και για να προσδώσει στο παιδί μια δευτερεύουσα θέση στον 
πίνακα. Ο Βασιλιάς αποπνέει ευλάβεια και πνευματικότητα μαζί με σιγουριά 
και δύναμη. Με την αποτύπωση της αποπνευμάτωσης του ανθρώπινου σχήμα
τος και με την πλαστική διαφοροποίηση της ρεαλιστικής εικόνας ο Ελ Γκρέκο 
υπερκεράζει και υπερβαίνει την παροδικότητα τής ανθρώπινης ύπαρξης.

Σπούδασε και γλυπτική και αρχιτεκτονική ο Ελ Γκρέκο, όταν βρισκόταν 
στη Ρώμη, και μερικά δείγματα αυτής της δουλειάς του διασώθηκαν στην 
Ισπανία, κυρίως ως υποβοηθητικά της κυρίας ενασχόλησής του, της ζωγραφι
κής. Με σημερινούς όρους θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ελ Γκρέκο είχε και 
μια συνδικαλιστική δραστηριότητα και αγωνίστηκε για την αναγνώριση των 
ζωγράφων ως επαγγελματιών. Ο ίδιος είχε ακέραιη επαγγελματική συνείδηση 
και ευθύτητα. Έχουν διασωθεί συμβόλαια που υπέγραψε για την ανάληψη φι- 
λοτέχνησης έργων, καθώς και στοιχεία για αγωγές και δίκες του με παραγγε
λιοδότες έργων του, τις οποίες κέρδιζε. Η σοβαρότερη δίκη, την οποίαν κέρδι
σε ο καλλιτέχνης, έγινε με τους επιτρόπους του Μητροπολιτικού ναού του 
Τολέδο, όταν αρνήθηκαν να παραλάβουν - και να πληρώσουν, κατά συνέπεια- 
το έργο «Espolio» «Διαμελισμός των ιματίων», που του είχαν παραγγείλει. 
Ακόμη, αρνιόταν να πληρώνει φόρους , γιατί θεωρούσε ότι τούτο ήταν αταί
ριαστο προς τις καλές τέχνες.

Σε ηλικία 74 χρόνων, όσο και ο Καζαντζάκης, πέθανε ένδοξος ο Ελ Γκρέ
κο. Στα αρχεία του Αγίου Βαρθολομαίου στο Τολέδο αναγράφεται: «Στις 8 
Απριλίου 1614 πέθανε ο Δομήνικος Γκρέκο, χωρίς διαθήκη. Ενταφιάστηκε 
στο Σάντο Ντομίγκο Ελ Αντίγκουο. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του.» 
Θρήνοι και πένθος απλώθηκαν στο Τολέδο και έπαινοι και ύμνοι αναπέμφθη- 
καν τότε για το έργο του και την προσωπικότητά του.

Ο υιός του Γιωργής Μανουήλ, μέτριος ζωγράφος, αρχιτέκτονας και γλύ
πτης, έκανε απογραφή των καταλειφθέντων περιουσιακών στοιχείων του. Ο 
Ελ Γκρέκο άφησε 115 έργα, τελειωμένα ή ατελή, περίπου τριάντα αρχιτεκτονι

κά σχέδια, πενήντα γλυπτικά κομμάτια και πολλά βιβλία της αρχαίας Ελληνι
κής Γραμματείας, όπως Όμηρο, Ιπποκράτη, Ευριπίδη, Αριστοτέλη, Αίσωπο, 
αλλά και έργα των πρώτων χριστιανών συγγραφέων, όπως του Αγίου Βασι
λείου και του Χρυσοστόμου. Υπάρχει πληροφορία ότι και ο ίδιος συνέγραψε 
βιβλίο με τίτλο «Περί ζωγραφικής τέχνης», αλλά χάθηκε. Διασώθηκε, όμως, 
ένα απόφθεγμά του: «Η ζωγραφική δεν είναι τεχνική, δηλαδή συνταγές και 
κανόνες. Η ζωγραφική είναι άθλος, έμπνευση, ενέργεια απόλυτα προσωπική». 
Ο Βελάσκουεθ είχε στο εργαστήριό του τέσσερεις πίνακες του Ελ Γκρέκο, 
τους οποίους ονόμασε «Βιβλίον της ζωγραφικής».

Αλλά το θάμπωμα και οι ύμνοι για τον Ελ Γκρέκο ήσαν προσωρινοί. Στη 
συνέχεια, για δυόμισι αιώνες μετά το θάνατό του, το έργο του θεωρήθηκε ανά
ξιο λόγου. «Λησμονιά και περιφρόνηση είχανε θάψει τον Γκρέκο, μέσα στην 
Ισπανία ακόμα», μας λέγει ο Γερμανός J. Meier- Graefe που έγραψε γι’ αυτόν 
βιβλίον. Τον θεώρησαν ακόμη εκκεντρικό, αλλά και παρανοϊκό, παράφρονα. 
Και την τέχνη του με τις επιμήκεις φιγούρες όχι ως ιδεαλιστική αποτύπωση 
των ινδαλμάτων μιάς φλέγόμενης ψυχής, αλλ’ ως αποτέλεσμα μιάς οφθαλμι
κής πάθησης, του αστιγματισμού. Αυτό ισχυρίσθηκαν γιατροί στο Παρίσι το 
1913. Είπαν ότι σε μερικές περιπτώσεις άνθρωποι, που υποφέρουν με αστι
γματισμό, όταν χρησιμοποιούν ομματογυάλια, βλέπουν τα αντικείμενα να μα
κραίνουν προς τη μια κατεύθυνση και να συμπιέζονται ελαφρώς στην άλλη.

Αυτή η άποψη αντικρούστηκε μεταγενέστερα από άλλους οφθαλμία
τρους. Ένας από αυτούς, ο Δρ. Τζέϊμς Ράβιν, οφθαλμίατρος στο Τολέδο του 
ΟχάϊΌ των Ηνωμένων Πολιτειών (στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν επτά 
πόλεις και τόποι με το όνομα Τολέδο, όπως και δώδεκα πόλεις με το όνομα 
Αθήναι), που εμελέτησε τις ασθένειες των ματιών σε διάφορους διάσημους 
καλλιτέχνες, όπως του Μονέ και του Ντεγκά, υποστηρίζει ότι, όσοι υποφέ
ρουν απο αστιγματισμό και δεν φορούν γυαλιά, βλέπουν τα πράγματα θαμπά, 
τα βλέπουν σαν μια κηλίδα. Και προσέθεσε ότι δεν υπάρχει καμιά απόδειξη 
ότι την εποχή του Γκρέκο υπήρχαν φακοί για τον αστιγματισμό. (Τα στοιχεία 
αυτά δημοσίευσε η εφημερίδα "International Herald Tribune" και τα αναδημο
σίευσε η αθηναϊκή εφημερίδα «Καθημερινή» στις 23.9.1990. Επίσης, η αθηναϊ
κή εφημερίδα «Τα Νέα» στις 11.10.1990).

Διατυπώθηκε ακόμη και άλλη θεωρία, ότι ο Ελ Γκρέκο εζωγράφιζε τις 
μορφές επιμήκεις από επιστημονική περιέργεια για τα οπτικά φαινόμενα, 
χρησιμοποιώντας αμφίκυρτους καθρέφτες και φακούς. Δεν νομίζω ότι ευστα- 
θεί αυτή η άποψη.

Επικαλούμαι τα ευρήματα των ακτινογραφιών, ότι κάτω από τις ζωγρα
φισμένες μορφές των έργων του Ελ Γκρέκο υπάρχουν νατουραλιστικά σχε
διάσματα, που αποδεικνύουν ότι συνειδητά επέλεξε ο ζωγράφος να παρεκκλί
νει από τις φυσικές αναλογίες του ανθρωπίνου σώματος, μέχρι σημείου 
παραμόρφωσης ή και ασυμμετρίας, και να «τεντώνει» τις εικόνες του σε μια 
δραματική προσπάθεια να αποδώσει την αίσθηση του αιθέριου, του αέρινου. 
Χαρακτηρίζεται, επίσης, ο ζωγράφος από μια πλαστική χρησιμοποίηση του 
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φωτός που μοιάζει σαν φεγγοβόλημα του εξαγνιστικού εσωτερικού ψυχικού 
φωτός. Γράφει επιγραμματικά ο Νίκος Καζαντζάκης για τα έργα του :

«Η ατμόσφαιρα είναι πλήρης μυστικοπαθείας, τα χρώματα βίαια, 
το φως απόκοσμον, ωσεί σεληνιακόν... Γενικώς εις τα έργα ταύτα τα 
σώματα έχουν επιμηκυνθεί, απολυτρωθέντα του βάρους της σαρκός και 
ανερχόμενα ως φλόγες από της γης. Παντού καταφαίνεται η αληθής μα
γική προσπάθεια του Γκρέκο να καταστήσει ορατόν το αόρατον και 
ακριβώς ένεκα τούτου θεωρείται σήμερον ο αρχηγός των συγχρόνων 
εξπρεσσιονιστών».

Έχουμε, εξ άλλου, τη μαρτυρία του διανοούμενου ζωγράφου Φρανσίσκο 
Πατσέκο (Francisco Pacheco) στο βιβλίο του «Η τέχνη της ζωγραφικής», «El 
Arte de la Pintura». Ο Πατσέκο τον επισκέφθηκε το 1611, όταν ο Ελ Γκρέκο 
ήταν 70 χρονών:

«Ποιός θα το πίστευε πως ο Δομήνικος Γκρέκο σχεδίαξε τα έργα 
του κι ύστερα τα ξαναδούλευε πολλές φορές για να ξεχωρίσει και ν” 
αναδείξει τους τόνους - ώσπου να πάρουνε την όψη σκληρών προπλα
σμάτων και να φανεί μεγαλύτερη η ελευτερία της σύνθεσης και το σύνο
λο πιο ρωμαλέο;»

Φθάσαμε στον 18ον αιώνα για να ανακαλυφθεί και πάλιν ο Ελ Γκρέκο. 
Αρχικά προβλημάτισε, ύστερα συντάραξε και γοήτευσε. Ο Γάλλος Θεόφιλος 
Γκωτιέ έγραψε ότι «και τα χειρότερα έργα του Ελ Γκρέκο έχουν κάτι το 
απροσδόκητο, που ορμά έξω από την πραγματικότητα». Δεν χρειάστηκε 
πολύς χρόνος για να ορμήσει και ο ίδιος ο Ελ Γκρέκο έξω από την περιφρό
νηση και τη λησμοσύνη και σαν ριπταζόμενη φλόγα να διατρέξει τους αιθέρες 
και να υψώσει μόνιμη στα ουράνια τη δόξα του. Άριστο και μοναδικό βιβλίο 
γι’ αυτόν έγραψε το 1908 ο Manuel Cossio, με τίτλο «El Greco».

Σε διάφορους πίνακές του, σαν εμβόλιμη μέσα στα δρώμενα και σαν θεα
τής, ανευρίσκεται μια αινιγματική μορφή αδύνατη, στοχαστική, ίσως και πι
κραμένη, μπορεί και ατίθαση. Είναι η παραλλαγμένη μικρή αυτοπροσωπογρα
φία του, πέρα απ’ εκείνη που μας αφήκε σε αυτοτελή πίνακα. Ακόμη και στην 
εικόνα του Αποστόλου Λουκά, που βρίσκεται στον Καθεδρικό ναό του Τολέ
δο, ο Απόστολος μοιάζει τόσο πολύ με τον ζωγράφο, που μάλλον πρέπει να 
αποτελεί μιαν άλλη προσωπογραφία του.

Ο Ελ Γκρέκο θεωρείται σήμερα ένας από τους κορυφαίους ζωγράφους 
του κόσμου που εχάραξε μοναδική πορεία μεγαλείου στην τέχνη. Χαρακτηρί
στηκε ως ο πιο μοντέρνος από όλους τους παλαιούς, ο περισσότερον Ισπανός 
από όλους τους Ισπανούς, ο οποίος και στα ισπανικά παρέμεινε στην ιστορία 
ως Έλληνας, El Greco. Και επιλέγει ο μελετητής του Νίκος Καζαντζάκης: 
«Ουδείς διετύπωσεν, όπως ο Γκρέκο, με τόσην δύναμιν και απλότητα την 
αγωνιώδη ανάτασιν του ανθρώπου».

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 1955-1959

Ό άγώνας τής ΕΟΚΑ τοϋ 1955-1959 δέν έχει άκόμα άξιολογηθεϊ γιατί 
πολλά παραμένουν τά μυστικά τοϋ αγώνα καί ένα μεγάλο μέρος τής έπίσημης 
ή και τής προσωπικής άλληλογραφίας χάθηκε ή παραμένει κάπου άκόμα 
άνέκδοτη. 'Οπωσδήποτε ή καταγραφή τών άναμνήσεων έκείνων πού έζησαν 
άπό κοντά τόν άγώνα καί συμμετείχαν καί έκείνων πού διετέλεσαν στά διάφο
ρα κρατητήρια, είναι ένας σημαντικός παράγοντας γιά νά μπορέσει ό 
'ιστορικός τοϋ μέλλοντος νά εκθέσει τά πραγματικά γεγονότα.

Πράγματι τύ άγωνιστικό φρόνημα τών νέων έκείνων πού μέ πίστη καί 
ζήλο άνέλαβαν νά άποτεινάξουν τόν ’Αγγλικό ιμπεριαλισμό άπό τήν Κύπρο 
πρέπει νά μάς εμπνέει σήμερα άλλά καί ταυτόχρονα νά μας προβληματίζει. 
Έκείνων τό πνεύμα καί ή θυσία ήταν τό παν γιά τήν λευτεριά τής Κύ- 
πρου.Τίποτε άλλο δέν τούς ένδιέφερε. Πίστευαν στό ιδανικό τής έλευθερίας 
καί δέν θά μπορούσαν νά διανοηθοϋν ποτέ ότι θά παραχωρούσαν μιά σπιθα
μή άπό τύ έδαφός μας στούς ξένους κατακτητές. Ό θάνατος δέν τούς ένοιαζε. 
Μέ τύ χαμόγελο στά χείλη, νέοι μαρτύρησαν έκδηλώνοντας έτσι τά 
αισθήματα αγάπης τους πρός τύ καθήκο γιά τήν Πατρίδα καί τήν ελευθερία 
της. Πολλά είναι τά παραδείγματα πού πρέπει νά μας έμπνέουν σήμερα, πρέ
πει νά παραμένουν στή μνήμη μας ’Αθάνατοι έκεϊνοι πού πρόσφεραν τήν ζωή 
τους θυσία γιά νά σώσουν τύν τόπο μας. Δέν έχουμε νά κάνουμε άλλη 
επιλογή. 'Απλά καί άπέριττα πρέπει νά τούς θυμόμαστε, νά τούς έχουμε παρά
δειγμα προς μίμηση καί σύμβολα αιώνια γιά τήν κάθε μελλοντική μας πράξη.

Τά κείμενα πού άκολουθοϋν πιστεύω δτι βλέπουν τό φώς τής δημοσιότη- 
της γιά πρώτη φορά. Τό κάθε κείμενο έχει τήν Ιστορία του. Ή κάθε γραμμή 
έχει τήν Ιδιαίτερη σημασία γιά τήν άληθινή κατάσταση τών ηρωικών έκείνων 
ημερών. Τό κάθε τι έχει τό δικό του νόημα καί μάς δίνει ένα μήνυμα.

Όπως είναι γνωστό τότε στόν άγώνα ενάντια στήν άποικιοκρατική Κυ
βέρνηση έκεϊνοι πού έδωσαν τό παρόν τους ήταν ό κλήρος καί οί νέοι τών 
Χριστιανικών Ενώσεων. Έτσι πολλοί κληρικοί έγκλείστηκαν στις Κεντρικές 
φυλακές καί στά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ένας άπό τούς κληρικούς 
αυτούς ήταν καί ό Ηγούμενος τοϋ 'Αγίου Νεοφύτου ’Αλέξιος.

Άπό τό άρχεϊο τής Μονής δημοσιεύω μερικά άπό τά κείμενα πού θεώρη
σα άξιόλογα καί πού προσφέρουν μιά εικόνα τής όλης τότε κατάστασης. Τά 
κείμενα όλα έχουν περάσει άπό τήν λογοκρισία καί φέρουν τήν σφραγίδα της. 
Γράφει λοιπόν ένας κρατούμενος άπό τό Διαμέρισμα Έ" τών Κρατητηρίων 
Κοκκινοτριμηθιάς:

«... Τά νέα μας εδώ δέν είναι καί πολλά. Εκκλησίες δέν υπάρχουν, λόγω 
τοϋ άνθρωπομαζώματος. ’Αλλά καί προηγουμένως, οί άρχές δέν τις 
άναγνώριζαν καί τις θεωρούσαν ώς τραπεζαρίες. Έφ’ όσων όμως έφτασαν σέ 
τέτοιο σημείο πού νά καταργήσουν τήν Κεντρικήν ’Εκκλησίαν τών κρατητη- 
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ρίων, τις άλλες νά μήν τις θεωρούν τίποτα, άλλα καί έξω νά πράττουν, ή δί
καια ύργή τοΰ Κυρίου θά συντρίψη καί θά έξαφανίση αυτούς άπύ προσώπου 
τήζ γής, κι’ όλόγλυκα χρυσαυγή θά άνατείλη στόν Κυπριακόν όρίζοντα...

Θά ήθελα πάρα πολύ νά μάθω άν πήρατε άπάντηση άπό τόν κ. Άτσαβέν 
στήν αϊτησιν πού έκαμα, διότι εγώ μέχρι τής στιγμής αύτής πού σάς γράφω 
δέν πήρα. Άν έλάβατε, ή όταν θά λάβετε τοιαύτην άπάντησιν, ειδοποιείστε με 
έγκαίρως διά να γνωρίζω πότε θά δώσω εξετάσεις..

Έδώ στό διαμέρισμα Έ" πού διαμένω, άφ’ δτου έχω έλθει στήν Κοκ/ 
μηθιάν, μένουν μεταξύ άλλων ό....μέ τόν όποιον καί έχω συνομιλήσει διά τό 
θέμα τών εξετάσεων. Είναι δέ πρόθυμος νά μέ βοηθήση όσον μπορεί, διά νά 
έπιτύχω τοΰ σκοπού μου. "Οπως βλέπετε καθαρά ή ’Αγαθή Πρόνοια τοΰ Θεού 
ούδέποτε μάς εγκαταλείπει, άλλά πάντοτε μάς παρακολουθεί καί τά πάντα συ
νεργεί εις άγαθόν γιά κείνους πού πιστεύουν σ’ αύτήν, καί άγαποΰν τόν Θεόν.

Στά μαθήματά μου προχωρώ κανονικά (μόνος μου βέβαια), περιμένω δέ 
καί τά βιβλία τών Μαθηματικών καί τής Χημείας διά νά άρχίσω μέ τόν κ. 
Ντΐνον τακτικά μαθήματα. Άν τό επιτρέψουν οί άρχές ....

Έκαμα αϊτησιν διά νά μεταφερθώ στό "Α" καί δέν πήρα άκόμη 
άπάντησιν. Πιθανόν νά συναντήσω καί πάλιν τούς πρώην φίλους καί συγκρα- 
τουμένους πού άφησα στήν Πύλαν. Βέβαια καί ή παρέα πού είμαι τώρα εϊναι 
όλοι τους πολύ καλοί. Ό Λοϊζής έχει μεταφερθή στό "Α", καί γιαυτό, όπως 
βλέπετε, προσπαθεί τώρα ό... κ. Φίλιππος νά βρή τόν Ναθαναήλην..." Έτσι μέ 
τήν δημοσίευση τής πρώτης αύτής επιστολής βλέπει κανένας μιά μικρή σκια
γράφηση τής κατάστασης μέσα στά Κρατητήρια . Φυσικά αύτή είναι μιά περί
πτωση. Τώρα άκολουθεϊ μιά δεύτερη μαρτυρία.

«.... δέν φαντάζεσαι τή μεγάλη μου χαρά μά καί όλων τών συγκρατουμέ- 
νων μου άμα τφ άκούσματι τών χαιρετισμών σας. Όλονών μας οί σκέψεις 
βρέθηκαν κοντά σας, στό πλευρό σας, γιά νά άντλήσουμε νέα δύναμη καί νά 
ξαποστάσουμε άντάμα-άντάμα.

Πράγματι, πόσο άληθεύει τό «έν ήμέραις θλίψεων έμνήσθην Σου Κύριε!» 
Νοιώθουμε τόν πόνο σας καί ή καρδιά μας ράγισε άπό τήν άγανάκτηση. 
"Ισως, όμως νάσασται ό «περιούσιος ’Ισραήλ» μέσφ τών όποιων, ν’ άστράψη 
κάποιο καινούργιο φώς, τό φώς...

Χθές γιορτάσαμε γιά Δεύτερη φορά τήν εθνική μας επέτειο, τό άθάνατο 
είκοσιένα, στά συχαμερά στρατόπεδα τών στρουθοκαμήλων, μέ κάθε 
επισημότητα καί όπως άρμοζε νά τήν γιορτάσει κάθε κρατούμενος.Δέν ξύπνη
σαν καί πολύ πρωί γιά τό ’Εωθινό, στίς 7 π.μ., πάντως έγινε έπαρση τής ση
μαίας, πρώτα βέβαια στόν κάμπο μας, ύστερα παρέλαση καί τραγούδια . 
'Ολόκληρη ή Κοκ/θιά έδονεϊτο άπό τών πρωινών ώρών άπό τά έλληνικά θού
ρια . Οί δέ ζητωκραυγές ήκούονταν άρκετά μακρυά. Κατά τήν 12 παρά τέταρ
το έναν αύτοκίνητο ταξί μέ δυό Έλλ.... πλησίον στά συρματομπλέγματα έ, καί 
τότε τί έγινε δέν μπορώ νά σάς περιγράψω. ’Αρκετός κόσμος πλησίασε μέ 
σημαίες καί μέ τά γνωστά-γνωστά συνθήματα μάς χαιρετούσαν.

Έδώ χορτάσαμεν άπό τέτοια! Έχουμε δέ τακτικές επισκέψεις 
άνακριτών, βέβαια μόλις άπέξω άπό τούς διαδρόμους, πού μέ τις εξυπνάδες 
τους μάς σπάζουν τήν ρουτίνα, στήν ήμερησίαν δέ διάταξιν καί τό πειθαρ
χείο!.. Έλπίζουμεν πώς τήν ’Ανάσταση τού 58 θά τήν κάμουμεν, στήν Φανε- 
ρωμένην μέ τόν Μακαριώτατο... "Αύτές οί μαρτυρίες τών αγωνιστών τοΰ 55- 
59 άποτελοϋν τά καλύτερα τεκμήρια γιά όλους μας. Τά λόγια τους διατυπώ
νουν τήν άγνότητά τους καί περικλείουν τούς στόχους καί τις έπιδιώξεις τους 
γιά τήν σκλαβωμένη τους πατρίδα. Βλέπει κανείς ότι μοναδική τους επιθυμία 
είναι πότε θά άνατείλει ό ήλιος τής ελευθερίας στό τόπο μας. ’Ακολουθεί 
τώρα καί ή τρίτη έπιστολή μέ άλλα περιστατικά.

«...Φαντάζομαι νά τό έμαθες άπό τούς δικούς μας άν έκαναν έπίσκεψιν, 
πώς συνελήφθηκα στές 22 ’Ιουλίου καί έκτοτε βρίσκομαι στά κρ. Πύλας. Άς 
νομίζουν οί μεγάλοι δυνάσται πώς θά κάμψουν τό ήθικόν μας καί θά δυνη- 
θοΰν νά καταπνίξουν τά ιδεώδη αισθήματα τής Ελευθερίας καί τής δικαιοσύ
νης. Άν τό νομίζουν αύτό άπατώνται. Ή δουλειά ή ταπείνωσις καί ό 
έξευτελισμός θά μείνουν στήν ιστορία τών μετ’ έπειτα γεναιών καί θά διερω- 
τοΰνται άν ύπήρξε πραγματικότης. Ή πίστις μας προς τόν Δημιουργόν Πλά
στην μάς εμψυχώνει τήν ψυχήν, μάς άτσαλώνει τήν θέλησιν, μάς δίνει κουρά- 
γιον γιά νά άντιμετωπίσωμεν όλας τάς δυστυχίας πού έρχονται στόν 
βασανισμένον άλλά ύπερήφανον Ελληνικόν λαό τού νησιού μας. Ό ήλιος τής 
’Ελευθερίας άρχιζε νά ροδίζη στόν όρίζοντα όπότε όλοι μαζύ ενωμένοι θά 
γιορτάσωμεν Ελεύθεροι ξεχνώντας τές περιπέτειες καί τές στερήσεις. Έμαθα 
πώς πήγες στό Νοσοκομειον καί όμως δέν έμαθα γιά ποιόν λόγον μετεφέρθης 
εκεί μήπως σέ ενόχλησε περισσότερον τό στομάχι σου; Γράψε μου γιατί 
άνησυχώ. ’Επίσης πήγε καί ό άδελφός μας ό Γιάννης στό νοσοκομειον άπό 
τροφικήν δηλητηρίασιν τών εντέρων. Εύτυχώς πήγε ένκαίρως καί πρόλαβε· 
άκόμα δέν ήλθεν άλλά άν τύχη καί τό μάθης νά μήν άνησυχής είναι καλά ..."Τί 
κι άν τούς έκλεισαν στά στρατόπεδα. Εκείνοι ήξεραν γιατί πολεμούσαν. Τά 
πατριωτικά φρονήματα τών κρατουμένων στά διάφορα στρατόπεδα 
δονούσαν άπό τόν ένα τόπο στόν άλλο. Ή συχνή άλληλογραφία άνάμεσά 
τους τούς έδιδε μιά έλπίδα κρυφή καί προχωρούσαν τόν άνηφορικό δρόμο 
τού δικού τους Γολγοθά μέ θάρρος καί καρτερία.

Ό ’Αείμνηστος ’Αρχιεπίσκοπος Μακάριος άπό τήν έξορία παρακολου
θούσε τήν όλη κατάσταση καί μέ πίστη κι αύτός προς τόν δίκαιο άγώνα τού 
Κυπριακού Ελληνισμού έμψύχωνε τούς κρατουμένους μέ μηνύματα καί 
έπιστολές. Έγραφε λοιπόν άπό τές Άθήνες πρός τόν Ηγούμενο ’Αλέξιο: 
"...Άντευχόμεθα ύμϊν παν άγαθόν, παραμυθίαν δέ παρά Θεού έν τοϊς παροϋσι 
πόνοις καί ταχεΐαν τήν λύτρωσιν.

Έλπίζομεν ότι τάς σημερινός θλιβερός ήμέρας θά διαδεχθώσιν άλλαι 
χαρμόσυνοι καί ότι θά δυνηθώμεν νά έπανίδωμεν συντόμως τό προσφιλές 
ημών ποίμνιον καί ύπό καλυτέρας συνθήκας νά εύρεθώμεν καί πάλιν έν μέσφ 
ύμών. Μέχρι τής ήμέρας έκείνης άς άναμείνωμεν μέ ηρεμία καί γαλήνην 
ψυχής, βέβαιοι ότι τό δίκαιον έν τέλει θά έπικρατήση..."
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Στή συνέχεια ακολουθεί μιά άλλη επιστολή άπό ένα κρατούμενο. 
«...Είλικρινώς έλυπήθην όταν είδα εις τήν επιστολήν σας νά μου γράφετε ότι ή 
ύγεία σας συνεχώς κλονίζεται λόγφ τών έπικρατουσών συνθηκών. Δέν 
αμφιβάλλω ότι σκοπός τοΰ κατακτητοϋ είναι νά μάς ταλαίπωρη διά νά μάς 
σπάση τό ήθικύν μας διά νά βγούμε μίαν ημέραν άπό τάς φυλακάς άνίκανοι 
διά κάθε εργασίαν. ’Αλλά καί άπαντώμεν ότι προς «κέντρο λακτίζουν» δέν θά 
τό κατορθώσουν ποτέ διότι καί εάν σωματικώς θά εϊμεθα ράκη, ή ψυχή μας 
όμως δέν θά λυγίση άπό τάς δυσκολίας τάς ταπεινώσεις καί τούς 
έξευτελισμούς. Ό Μέγας Ιεράρχης ό ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος όταν όδηγεϊτο 
ε’ις τήν εξορίαν άπό τούς έχθρούς του πάντοτε έλεγε «Δόξα τφ Θεφ πάντων 
ένεκεν». Τό ίδιον λέμε καί μεϊς πρός τόν Δικαιοκρίτην Θεόν. Θά περάσουν αί 
χαλεπαί ήμέραι θά περάση ή καταιγίς καί θά έλθουν αί καλαί ήμέραι θά έλθη 
ή γαλήνη ε’ις τό πολυβασανισμένο νησί πού πολλούς αφέντες άλλαξε δέν 
άλλαξε όμως τήν Ελληνικήν του καρδιά.

Μοϋ γράφεις διά τό έκτρωμα αύτό πού λεγεται Σύνταγμα καί πού τόσον 
πολύ τό διαφημίζουν οί Άγγλοι. Είναι πραγματικώς τέρας καί είναι λυπηρόν 
διότι συνέβαλεν εις τήν γέννησίν του ένας ό όποιος θέλει νά όνομάζεται φιλε
λεύθερος ό Κυβερνήτης τής μαρτυρικής μας πατρίδος Φούτ. Καί ακόμη περισ
σότερον πού λέγει ότι είναι χριστιανός καί καλός γνώστης τής Καινής Διαθή
κης καί όμως ενεργεί «τοΐς έργοις τοΐς άτάκτοις». Άς έλπίσωμεν εις τόν Θεόν 
ίσως φωτίσει τάς διανοίας τών ισχυρών τής γής καί άποδώσουν δικαιοσύνην 
εις τήν Κύπρον μας. Είθε νά άλλάξουν πολιτικήν διότι έάν δέν άλλάξουν τότε 
θά χρειασθή ένας νέος Ιερεμίας διά νά κλαύση έπί τών τειχών τοΰ έλευθέρου 
κόσμου. Διότι ή μυωπική πολιτική πού ακολουθούν σπρώχνουν τούς λαούς 
πρός τόν κομμουνισμόν καί διά τούτο ή ευθύνη των θά είναι πολύ μεγάλη. Οί 
ιστορικοί τοϋ μέλλοντος θά τούς κρίνουν πολύ αυστηρά διά τάς πράξεις των. 
Άς παρακαλοΰμεν όπως παρεκάλει καί ό ψαλμωδός τόν Θεόν νά μάς "σκεπά
σει άπό έπιδρομής πονηρευομένων, άπό πλήθους έργαζομένων τήν άδικίαν...»

Ένα άλλο μικρό άπόσπασμα, χαρακτηριστικό όμως, είναι τό πιό 
κάτω:...Πλείστων συγκρατουμένων γέμισαν τά μάτια άπό τοΰ άποχωρισμοΰ 
σας. Τή συγκίνηση αύτή τή στιγμή θυμήθηκα τά τελευταία σας λόγια: «Ποιος 
ξέρει ίσως νά μέ περιμένουν μεγαλύτεροι δοκιμασίαι.... Έξ άλλου σώνεται 
τώρα άκριβώς ένας χρόνος άπό τής μεταφοράς μου εις Πύλα καί έτσι έν όσω 
διατηρείται ή έπιστολή μου αύτή στά άρχεΐα σας θά μνημονεύεται καί ή μοι
ραία χρονολογία...» (Στρατόπεδο Πύλας 10/7/57). Πράγματι είχε δίκαιο ό 
επιστολογράφος αύτός. 'Ύστερα άπό τριάντα τόσα χρόνια βρέθηκε ή 
έπιστολή του αύτή μέ μιά ζωντανή μαρτυρία γιά τήν ζωή του σέ στρατόπεδο 
τών Άγγλων....

Έδώ θά κάνω μιά παρένθεση γιά νά δημοσιεύσω μιά έκτενή έπιστολή 
γραμμένη άπό τές γυναίκες πολιτικές κρατούμενες. Αξίζει νά σημειωθεί έδώ 
ότι στόν άγώνα ένάντια στήν άποικιοκρατία οί γυναίκες έπαιξαν ρόλο πολύ 
σημαντικό καί βοήθησαν μέ διάφορους τρόπους τόν ένοπλό μας άγώνα. Γρά
φουν λοιπόν χαρακτηριστικά τά εξής: «’Αγαπητέ έν Χριστφ άδελφέ, Κατόπιν 
διαταγής σάς γράφομεν τά άκόλουθα.

Θά είναι βέβαια πολύ διαφορετικά διότι δέν μποροΰμεν νά γράψωμεν 
τόσες λεπτομέρειες. Άλλο νά τά ζή κανείς καί άλλο νά τά διαβάζη ή νά τά 
άκούη. Άς άρχήσω άπό αύτό πού θεωρώ πρώτον. Ξέρετε ότι έχομεν νά κάμω- 
μεν μέ άθεους, μέ κομμουνιστάς, μέ παλιανθρώπους. Μάς άπαγορεύουν νά 
προσευχώμεθα. Άν καμμιά φορά λέει ό Διευθυντής μάς τσακώσουν νά κάνω- 
μεν αύτήν τήν άνοησίαν όπως όνόμασε τήν προσευχήν θά μάς τιμωρήση ε’ις 
ψωμί-νερό. Ή συνηθισμένη του τιμωρία μέ τό παραμικρό. Ποΰ; Εις σκοτεινόν 
κελλί χωρίς ύποδήματα μέ μιάν πατανίαν, χειμώνας είναι καλοκαίρι τό ίδιον 
τοΰ κάμνει. Μάς παρεχώρησαν ένα άκατάλληλο κελλί διά έκκλησίαν. Μά καί 
αύτό τό θεωρούν πολύ καί συχνά μάς άναγκάζουν νά τήν μετακινήσουμεν.

Έρευνώνται τά ιερά μας σκεύη άπό γυναίκες, τό ιερόν εύαγγέλιον, τό 
Άγιον Ποτήριον καί αύτό τό ιερόν Άντιμήνσιον καί έπειτα ρίχνεται καταγής. 
Ένώ έρευνοΰν στήν έκκλησία μας καπνίζουν, χαχανίζουν. Αύτά γίνονται 
όταν μάς κλειδώσουν τό βράδυ. Μάς άπαγόρευσαν νά στέλλομεν τά Ιερά 
σκεύη μέ τόν Ιερέα καί νά τά φέρνη κάθε Κυριακή, διά νά είναι εις τήν διάθε- 
σίν τους. Τίς προάλλες ένώ ύπήρχε άδειο κελλί διά νά βάλουν τίς δυό τσιγγά- 
νες πού μάς κουβάλησαν, μάς άνάγκασαν νά μεταφέρουμε τά ιερά σκεύη στήν 
κουζίνα διότι έπρεπε λένε νά μπουν έκεϊ μέσα οί τσιγγάνες. Έγινε μικρή φα
σαρία διότι δέν μάς έπέτρεπαν ούτε καί στά χέρια μας νά τά μεταφέρουμεν.

Διά τό ζήτημα ύγείας: Ένας είναι ό γιατρός γιά πόδια, διά χέρια, διά 
μάτια, διά καρδιές, γιά όλα. Μπορεί νά έξακριβώση τήν άρρώστιαν ένώ μάς 
βλέπει. Πολλές φορές μάς βάζει τό άκουστικόν πάνω άπό τά ένδύματά μας. 
Όσον διά τά φάρμακα μοναδικά καί άφθαρτα. Τά θαυματουργικά δισκία Α. 
Π είναι γιά όλες τίς άρρώστιες γιά όλες τίς ηλικίες. Άν τά έντερά σου ή τό 
στομάχι σου πονής τά όποια έγιναν χάλια τό γαλακτώδες ύγρό θά τά βάλη 
στήν θέσιν τους, δηλαδή διαλυμένα δισκία. Μπορεί νά είναι άναγοϋλα, έλκος, 
κρυολόγημα, δηλητηρίασις, έκείνο είναι γιά όλα καί γιά όλους. Ή συνηθισμέ
νη φράσις τού γιατρού « Άλλ ράϊτι πέττερ τοΰ μόρροου». Όλες οί κοπέλλες 
ύποφέρουν άπό στομαχικές ένοχλήσεις τά δέ έντερα μας είναι χάλια. Κανένα 
ένδιαφέρον διά τήν ύγείαν μας. Καλοΰμεν τόν Ιατρόν διά τήν Φ.Π ή όποια πά
σχει τώρα καί 8 μήνες άπό βαρύ πονοκέφαλον. Τής είναι άνυπόφορος. 
Έπανηλλειμμένως παραπονέθηκεν γι’ αύτό. Σέ μικρό βαθμό τόν είχε όταν 
βγήκε άπό τήν Όμορφίτα ύστερα άπό πολλά καί άδέσποτα κτυπήματα στήν 
κεφαλήν. Τώρα όμως ύστερα άπό έπανηλλειμμένας τιμωρίας εις ψωμί-νερό 
έπαθε άσχημο κρυολόγημα καί πονεϊ συνεχώς τήν πλάτη καί τό στήθος. Ό δέ 
πονοκέφαλος τής έγινε άνυπόφορος όπως σάς έγραψα. Ή κατάστασις της χει
ροτέρεψε. Τίς περισσότερες μέρες τά μάτια της ήμίκλειστα. Ζητήσαμεν νά μάς 
άκτινοσκοπίσουν. Τίποτε. Όλες τίς άρρωστες κοπέλλες τίς κρατούμενες τίς 
έφερναν στό κάμπο μας καί τίς περιποιούμαστε. Τίς έφευγαν άπό τόν κάμπον 
τους διά άσφάλεια τών άλλων. Βέβαια δέν κινδυνεύαμε εμείς άπό καμμιά 
άρρώστια άφοΰ τρώμε τά φαγητά μέ τόσες βιταμίνες!!! Ξέχασα νά σάς γράψω 
ότι μετά τήν άδικον τιμωρίαν τής Φ. εις ψωμί-νερό ζήτησε νά πάη νά πλαγιά- 
ση διότι ήτο άρκετά εξαντλημένη. Τήν άφησε ή Βαργιάνα. Όταν όμως ήλθε ή 
ύπεύθυνος περιπολεία καί τήν είδε τήν έβγαλε έξω άπό τό κελλί καί όχι μόνο 
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τοϋτο άλλα καί τήν διέταξεν δουλειά. Γιατί; Διότι κάποιος μεγάλος Κύριος 
θά επισκεπτόταν τόν κάμπο μας καί γιά νά μήν τήν δή στό στρώμα καί μάθη 
τά αίσχη τους τήν σήκωσαν. Όσο γιά τήν Άνδρούλλα τήν όποιαν συχνά κυνη
γούν διά τιμωρίαν δέν βρήκαν τίποτε άλλο καί όταν μίαν ημέραν ζήτησε νά 
πάη στό κρεβάτι της διότι ήτο άρρωστη, άντί τούτου τήν υποχρέωσαν νά κάμη 
γυμναστικήν. Αύτή βέβαια άρνήθη καί κατηγγέλθη στον Διευθυντήν. Όταν 
τήν έπομένην ζήτησε γιατρόν διότι ή κατάστασίς της ήτο χειρότερα τήν κάλεσε 
στό γραφείο του ό Διευθυντής. Έκεϊ συζήτησε άρκετά μαζί του μά τό 
άποτέλεσμα άντί γιατρόν τρεις μέρες ψωμί-νερό καί 9 μέρες άπό τήν χάριν 
της. Τιμωρήθηκε καί ή Π. Κ. εις ψωμί-νερό. Τήν καλεσαν νά έκτελέση καθήκο
ντα διερμηνέως εις τήν μαθήτριαν Άνναν. Τήν τιμώρησεν δήθεν ότι παρότρυ
νε, ένώ ήτο ψέμα. Νά μήν παραλείψω νά γράψω γιά τήν κυρίαν ’Αρτεμίου 
ηλικίας 50 ετών ή όποια πάσχει άπό ρευματισμούς καί άλλα, υποχρεώνεται 
νά κάμνη γυμναστική ή θά τιμωρηθή ψωμί-νερό ή θά τής στερήση τά δικαιώ- 
ματά της (επιστολή, επίσκεψη). Συχνά έρευνώνται τά κελιά μας άφοϋ μάς 
άπομονώσουν. Ξεράβονται κρεββάτια, μαξιλάρια, παπλώματα. Όλα τά 
ρούχα μας σεντόνια, έσσώρουχα κλπ. ρίχνονται καταγής καί ποδοπατούνται. 
Όλα άναποδογυρίζονται καί μετακινούνται. Σωματική έρευνα καί αύτά τά 
μαλλιά μας ξεπλέκονται. ’Αντιστεκόμαστε καί τίς έμποδίζομεν διότι δέν 
έρχονται μέ σκοπόν νά βρούν κάτι άλλά γιά έξευτιλισμόν καί προστυχιά, π.χ. 
μία άπόδειξις εις μίαν άπό τίς τσιγγάνες τί θά εΰρισκαν πάνω της; Τήν έβαλεν 
νά σκύψη άφού τής άφήρεσαν μερικά έσσώρουχα καί καταλαμβαίνετε πού 
ερευνούσαν. Έπειτα χαχάνιζαν ήτο ή κ. Πέννευ μέ 6 Βαργιάνες της. Μάς 
έχουν στόν ίδιο κάμπο πού είναι οί Ιδιωτικές έπίσης στά ίδια κελλιά. Μάς 
υποχρέωσαν νά τρώμε στό ίδιο τραπέζι μέ τίς τούρκισσες τσιγγάνες. Αυτό δέν 
έγινε μά πρέπει νά μένουν στήν ίδια τραπεζαρία. Χρησιμοποιούμε τό ίδιο 
μπάνιο καί άποχωρητήριον μέ αυτές.

Όταν εμείς διεμαρτυρηθήκαμεν στόν Άϊρον διά τήν άκαθαρσίαν καί 
άσθένειές τους ή άπάντησις ήτο άν λερώνουν νά καθαρίζετε. "Οσο γιά τό άλλο 
πού ζητήσαμε νά μάς χωρίσουν άπό τίς ιδιωτικές μάς είπε ότι δέν βλέπει καμ- 
μίαν διαφοράν μεταξύ ημών καί αυτών. "Ολες Κύπριες καί όλες εγκληματίες. 
Όλες περάσαμεν άπό τό ίδιο δικαστήριο, όλες φυλακισμένες είμαστε. 
'Επομένως δέν υπάρχει διαφορά. Αύτή ήτο ή άπάντησις. Ό τρόπος δέ τών 
βαργιάνων, είναι πάντα προκλητικός καί άγενής. Μάς επιτρέπουν μόνον μίαν 
φοράν τήν εβδομάδα μπάνιο 15 λεπτά διά τήν κάθε μιάν. Δέν μάς άρκεΐ. Ζητή
σαμε πιό πολλήν ώραν καί μάς είπαν νά κόψωμεν τά μαλλιά μας διά νά φθά- 
νωμεν. Πολλές φορές μάς στερούν καί τό σαπούνι καί χρησιμοποιούμε σέρφ ή 
τιντ διά μπάνιο. Άφαίρεσαν τήν κλειδαριά άπό τήν πόρταν. Όταν μιά μπήκε 
στό μπάνιο νά ξεπληθή τής άνοιξαν τήν πόρταν καί τήν βρήκαν ήμίγυμνην. 
Όσον διά τήν τροφήν τί νά σάς γράψω. Είναι χάλια μαύρα, 4 φορές τήν βδο
μάδα φασόλια όλο φαγητά μέ άμιλο. Νά μήν παραλείψω νά σάς γράψω διά 
τήν όλο βιταμίνες ρέγγαν πού καταφθάνει τό πρωί μέ 1/6 ψωμιού καί ένα 
κρεμμύδι. Μιάν φοράν ήλθε κατά λάθος ένα κρεμμύδι παραπάνω καί ή βαρ- 
γιάνα ρωτούσε ποιος θά τό φάη. Όταν είδε νά έπιστρέφονται όλα κατάλαβε 

μόνη της ποιά θά έτρωγε τό παραπάνω. Έτσι γίνεται τίς πιό πολλές φορές. 
Στέλλετε πίσω τό φαγητό μας διότι δέν τρώγεται. Όλες ύποφέρομεν μέ τά 
έντερά μας καί στομάχια ένεκα τής κακής τροφής. Ή Χλόη ή όποια πάσχη καί 
άπό σκοληκοειδίτιδα είναι άναγκασμένη νά τρώη μόνο τό ψωμί της τίς πιό 
πολλές φορές διότι είναι όσπρια καί ή κατάστασίς της θά χειροτερέψη. Άν 
καμμιά φορά δώξει τού γιατρού νά μάς βάλη δίαιτα είναι τά ίδια καί τά ίδια 
χόρτα βραστά μέ λίγο λάδι καί ένα κομμάτι κρέας σκληρό πού μέρες νά τό 
έχεις στήν φωτιά δέν θά ψηθή. Ούτε καί ό γάτος μας, δέν τό τρώει. Ή Πίτσα 
τιμωρήθηκε εις ψωμί-νερό όταν παραπονέθη γιά τό κρέας.

Συμβαίνουν τόσα άλλα πού δέν γράφονται γιατί είναι κάθε ώραν καί 
κάθε στιγμή.

Σάς εύχαριστούμεν γιά τό ένδιαφέρον πού δείξατε γιά μάς.
Al άδελφαί κατάδικοι

Υ.Γ. Νά μάς συγχωρέσετε διά τήν άσυνταξίαν, κακογραφίαν καί άνορθο- 
γραφίαν. Αίΐδιαι”.

Νά λοιπόν μιά συγκλονιστική μαρτυρία τών νεανίδων ηρώων τού άγώνα 
μας πού ή Μεγάλη ’Αγγλική Αυτοκρατορία χρησιμοποίησε όλα τά άπάνθρωπα 
μέσα γιά νά κάμψη τό ήθικό τους καί νά όμολογήσουν τά μυστικά τής ΕΟΚΑ. 
’Εκείνες όμως προτίμησαν νά υποφέρουν, νά ταλαιπωρούνται παρά νά προ- 
δώσουν τόν ιερό μας άγώνα.

’Επανέρχομαι στις έπιστολές τών διαφόρων κρατουμένων πρός τόν 
Ηγούμενον π. ’Αλέξιο. Ή έπομένη έπιστολή φέρει ημερομηνία 27 Αύγούστου 
1957 καί έρχεται άπό τά Κρατητήρια Πύλας. Γράφει λοιπόν ό κρατούμενος: 
:«..Εύρίσκομαι τώρα κατόπιν άρκετών περιπετειών εις τά κρατητήρια Πύλας. 
Ό Παντοδύναμος μέ έβοήθησε καί πάλιν νά είμαι εν ζωή. Φαντάζομαι νά 
περνάτε καί σείς καλά πάντως ή φυλακή είναι φυλακή. Έδώ τώρα κάνω διά
φορα μαθήματα τού Γυμνασίου.... Εύρισκόμενος μέσα σέ στρατόπεδον συγκε- 
τρώσεως παρακαλώ τόν Παντοδύναμον όπως φωτίση τούς έχοντας τήν 
εξουσίαν καί άπηλευθερώση ημάς εκ τών κρατητηρίων. Πάντως όλαι αί 
ελπίδες μας είναι έστραμμέναι πρός τόν Θεόν διότι άνευ αυτού τά πάντα 
είναι μάταια. Σάς φαντάζομαι θά συναντάτε πολλάς δυσκολίας έκεϊ μέσα 
λόγω τής άνυποφόρου ζέστης τοΰ καλοκαιριού...»

Ή επόμενη έπιστολή φέρει ημερομηνία 4 ’Ιουνίου 1958 καί είναι γραμμέ
νη στά Κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς. Έχει ώς έξής: "... Μετά μεγάλης λύπης 
έπληροφορήθην άπό κρατουμένους ότι δέν έλάβετε επιστολήν μου καί έρωτάτε 
διατί διέκοψα άποτόμως τήν άλληλογραφίαν πού εΐχαμεν. Είλικρινώς κατε- 
πλάγην καί έστενόχωρήθην όταν έμαθα τά νέα σας. Μόλις έλάμβανον γράμμα 
σας άπαντοΰσα άμέσως καί ουδέποτε άδιαφόρησα εις τήν άλληλογραφίαν 
μας. Είχα τήν έντύπωσιν ότι έσεΐς δέν άπαντήσατε εις επιστολήν μου. Ώς φαί
νεται ή έπιστολή μου ούτε έφθασεν άλλ’ ούτε θα φθάση εις προορισμόν της. 
Είναι γεγονός ότι ή βιαία άπομάκρυνσίς σας άπο τά κρατητήρια καί ή μετα
φορά σας εις τάς φυλακάς έστοίχισε πολύ εις τούς φίλους σας διότι έχάθη ένα 
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πνευματικόν έργον πού άρχίσαμεν. Τό πιστεύω ότι ύποφέρετε πολύ περισσό
τερον άπό ημάς πού εύρισκόμεθα είς Κοκκινοτριμιθιάν λόγω τού χώρου, τής 
ζέστης καί τών άλλων πιέσεων τι νά γίνη άς έλπιζομεν είς τόν Θεόν ότι δέν θά 
άργήση καί είς τό πολύπαθο νησί μας νά ροδίση ή ημέρα τής έλευθερίας καί 
τότε έκ τοϋ πλησίον θά ποϋμεν πολλά. Θέλω νά πιστεύετε ότι είμαι καί θά 
είμαι ένας καλός σας φίλος καί ούδέποτε θά σάς ξεχάσω... Ή ζωή τών κρατη- 
τηρίων ή ιδία δέν άλλαξε μπορώ νά πώ ότι έχειροτέρευσε κατά πολύ..» Ό 
ίδιος ό κρατούμενος μέ ημερομηνία 7 Αύγούστου 1957 γράφει καί τά 
άκόλουθα: «.. Είμαι βέβαιος ότι θά περνάτε καλά κι’ ό χρόνος εύκολα θά 
φύγη. Έφ’ όσον έτσι ήθέλησε ό κυρίαρχος νά σάς μεταθέση άπό τό στρατόπε- 
δον διά λόγους άσυλείας... Τό ίδιον συνέβη καί μέ τό πρόσωπόν μου. Ό κύ
ριος Διοικητής μέ μετέφερε είς τό «E» COMPOUND διότι μέ άγαποϋσε καί 
ήθελε τό καλόν μου καί ιδιαιτέρως διά νά μέ διαπαιδαγωγήση. Πρέπει νά 
χρωστάμε εύγνωμοσύνη διά τό ενδιαφέρον πού έπιδεικνύουν... «Ή τιμωρία 
μου»... έπήρα άδεια νά πηγαίνω καθημερινώς είς τό κομπάουν μας διά νά 
έξετάζω τούς μαθητάς. Μίαν ήμέραν άργησα άπό τήν κανονικήν ώρα καί αύτό 
δέν έξαρτάτο άπό εμέ διότι οί μαθητές εϊχον εξετάσεις καί τό άποτέλεσμα ήτο 
νά τιμωρηθώ μέ ένα μήνα επισκέψεις διότι παρήκουσα έντολήν καί άργησα 15 
λεπτά. Εύγε είς τήν ’Αγγλικήν δικαιοσύνην...!

Δόξα τφ Θεφ πάντων ένεκεν δέν είναι έτσι πού έλεγε ό Χρυσόστομος 
όταν καταδιώκετο άπό τούς έχθρούς του; καί ημείς τί νά φοβηθοΰμεν έχουμεν 
συμπαραστάτην μας καί παρά τό πλευρόν μας τόν Θεόν όπου καί άν 
εύρισκώμεθα πρέπει νά δοξολογοΰμεν τό Όνομά Του διότι έπέτρεψε καί 
αύτήν τήν δοκιμασίαν διά τήν πνευματικήν μας άνοδον....»

’Ακολουθεί τώρα μιά επιστολή μέ ήμερομηνία 26 Νοεμβρίου 1957 γραμ
μένη άπό ένα κρατούμενο τών Κρατητηρίων Πύλας. «... ’Αρκετός καιρός πέ
ρασε νά σάς γράψω, άλλά όμως φαντάζομαι θά μάθετε άπό τις διάφορες 
εφημερίδες τά διάφορα γεγονότα τά όποια έγιναν έδώ. Πάντως εϊμεθα όλοι 
καλά ώς πρός τήν υγείαν τό ίδιο βέβαια επιθυμώ καί διά σάς ώς καί διά όλους 
τούς συγκρατουμένους καί ύποφέροντας μεθ’ ημών, δόξα τφ Παναγάθφ Θεφ.

Καταγίνομαι τώρα μέ τήν λεπτουργικήν, άλλά όμως άργώ πολύ νά μάθω 
διότι είναι άρκετά δύσκολη. Τήν μελέτην πάντως δέν τήν άφησα κατά μέρος, 
άλλά πάντοτε διαβάζω παίρνοντας διάφορα βιβλία άπό τήν βιβλιοθήκην τών 
κρατητηρίων.

Εύτυχώς ύπάρχουν άρκετοί γνωστοί έδώ καί παίρνουμε όλοι καλά καί 
εϊμεθα πάντοτε ενωμένοι καί άγαπημένοι. Μάς κάνει τακτικώτατα κύκλον 
'Αγίας Γραφής ό κύριος Λ. Κανονίσαμεν τώρα καί καλήν χορωδίαν. Τόν Γ. κά
ποτε τόν βλέπω διότι δυστυχώς δέν μοΰ έπέτρεψαν νά πάω άλλου έκτος στόν 
άπέναντι κάμπον όπου μένατε σείς προηγουμένως . Έχομεν όμως τάς έλπίδας 
μας στόν Πανάγαθον Θεόν διότι κάποια μέρα θά βασιλεύση καί τό δίκαιον καί 
θά έκπληρωθοϋν δέ οί ιεροί ήμών πόθοι... Ήκούσθη κάποτε περί μεταφοράς 
μου εις Κεντρικός Φυλακάς, άλλά όμως δέν εϊναι άκόμη βέβαιον. Μου 
έξέθεσαν κατηγορίαν πρός τό ζήτημα τής ταυτότητάς μου δέν ξέρω τίποτε...»

Μιά άλλη έπιστολή άπό τα κρατητήρια Πύλας μέ ήμερομηνία 6 Νοεμ
βρίου 1958 άναφέρει καί τά έξής: «... Εϊναι γεγονός πώς έχεις μέγαλο δίκαιο 
άλλά πρέπει κάθε σκέψις νά προσπαθοΰμεν νά τήν άπομακρύνωμεν γιά νά 
μπορέσωμεν νά βγοϋμεν γεροί όπως άναλάβωμεν άλλοι τά οικογενειακά μας 
καθήκοντα καί άλλοι τά θρησκευτικά τους μέ ζήλον ώς καί πρότερον νά συ
μπληρώσουν τά κενά πού τόσον στερήθηκε ή κοινωνία μας....»

’Ακολουθούν μικρά άποσπάσματα έπιστολών πρός τόν π. ’Αλέξιο.
«... Τό θάρρος σας ή αισιοδοξία σας π. ’Αλέξιε μάς ένεψύχωσαν κι’έμάς 

μολονότι έσεϊς βρίσκεστε περισσότερο άπό έμάς φυλακισμένος. Έν όσω δοκι
μάζεται τό σίδερο στή φωτιά κατά τοσοϋτον γίνεται έργάσιμον καί πολυτιμό- 
τερον. Έτσι κι’ έμεϊς, άλλοι πολύ καί άλλοι λιγότερο δοκιμαζόμαστε.." 
(29.8.57)."... Ελπίζουμε πώς τό τέλος είναι πιά κοντά καί σύντομα θά γιορτά
σουμε όλοι μαζί τήν άνάσταση τής ηρωικής μας Κύπρου μέ τήν ’Ανάσταση 
τοϋ Σωτήρος, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ...» (Στρατόπεδο Πύλας 27 Ίανουαρίου1958).

Ένας κρατούμενος γράφει: «...Φαντάζομαι πώς θά κακοπεράσατε τις τε
λευταίες μέρες λόγω τοϋ ύπερβολικοϋ καύσωνος κάτω άπό τούς πανύψηλους 
τοίχους τών Κ. Φυλακών. Όσο γιά τά κρατητήρια θά έχετε φαντάζομαι 
μικρόν πείραν. Εύτυχώς έφέτος δέν ξέρω γιά ποιο λόγο, λιγόστεψαν οί μυϊγες 
καί άπηλλάγημεν άπό τήν χειροτέραν ένόχλησιν... Τά τελευταία έπεισόδια 
πλημμύρισαν τή καρδιά μας άπό άγανάκτηση καί πικρία, άλλά καί 
ύπερηφάνειαν γιά τή μεγαλοψυχία καί τήν τόλμη τών άδελφών μας. Άς 
ύπομένουμεν δλας τάς δοκιμασίας διότι τό νά μπορείς νά περιμένης εϊναι καί 
αύτή άρετή καί μάλιστα πολύ μεγάλη....» (Κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς, 
3.9.1958).

«Κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς 5.6.1958... Εύχομαι τό γράμμα μου νά 
σάς συναντήση όχι στίς Κ. Φυλακές άλλά έλεύθερον. ’Εγώ πάντώς κατ’ αύτάς 
αίσιοδοξώ καί τρέφω άν όχι καί σπουδαίες άλλ’ άρκετές έλπίδες γιά τό έγγύς 
μέλλο.

Έδώ πέρα κατόπιν τών έορτών πού έγιναν τήν Ιην Μαΐου, όλα έχουν 
άλλάξει όψιν. Οί παράγγες... Οί καλύβες γιά τό καλοκαίρι.. Καί τέλος ή ζωή 
μας, ή τροφή μας κλπ. Όλα αύτά μπορεί κανείς νά τά άναλογιστή. Καί άπό 
μακρυά φτάνει νά έχει ζήση έστω καί λίγο καιρό τά κρατητήρια ...» σημειώνει 
χαρακτηριστικά άκόμα ένας κρατούμενος.

Μιά άλλη σημαντική μαρτυρία εϊναι καί ή πιό κάτω:«... Όσο γιά τήν κα
τάσταση στίς Κ. Φυλακές έχουμε άκούσει πολλά καί πραγματικά μας περιέ
λουσε μεγάλη άγανάκτησις. Τότε άκριβώς νοιώσαμε πώς πραγματικά ή ζωή 
σας έκεϊ στά σκοτεινά, ύγρά καί γενικώς άνθυγειηνά κελιά καθίσταται όλονέν 
άσφυκτική καί έπικίνδυνος.

Πάντοτε προσευχόμαστε γιά σάς καί γιά όλους μας πού εύρισκόμαστε 
παρά τήν θέλησίν μας «δέσμιοι» Ιδιαιτέρως παρακαλοϋμε τόν Ύψιστο γιά 
τήν άπελευθέρωση τοϋ νησιού μας...

Όσο για μένα δέν εϊμαι καί τόσον καλά αύτό τόν καιρό. Ένας όγκος 
έχει φανεί κάτω άπό τό γόνατο τοϋ άριστεροϋ μου ποδιού καί πονεϊ κατά δια- 
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σχήματα. Δέν νοιάζομαι όμως καί πολύ γιατί πώς μέ μιά εγχείρηση, άν ό Θεός 
μου βοηθήση θά γίνω καλά ... Έπίσης έχω άλλάξει κάμπο: Μεταφέρθηκα στύ 
Β'καί μένω σέ μεγάλη παράγκαν μαζί μέ δυό έξαδέλφους μου. Οί κύκλοι συνε
χίζονται κανονικά σέ κάθε κάμπο ξεχωριστά. Ό π. Μιλτιάδης μετεφέρθην διά 
τής βίας στύ G. COMPOUND γιά νά λειτουργεί άλλά .... » (Κρατητήρια 
Πύλας 18.2.1958).

Άπό τύ στρατόπεδο Πύλας γράφει κάποιος τά έξής μέ ημερομηνία 
3.12.1957: «....Ό κόσμος έδώ πέρα είναι γεμάτος πίστη καί αισιοδοξία. Καί 
αύτό είναι εύχάριστο γιατί ούτε ό χρόνος ούτε ή θέα τών συρματομπλεγμάτων 
ούτε καί αί άναμνήσεις τών προσφιλών μας προσώπων μάς λύγισε τό φρόνη
μα. Τούναντίον αντλήσαμε άπ’ τις δοκιμασίες περισσοτέραν πίστην γιά τό 
Χριστό καί τήν πατρίδα. Τά κρατητήρια μάς πρόσφεραν κάποιον μυστικό. Τό 
μυστικό τής σωτηρίας, τής άληθινής χαράς. Στά συρματομπλέγματα 
έλευθερώθησαν οί -ψυχές μας έδώ πήραμε τό άγιο του βιβλίο στά χέρια μας 
σάν διψασμένα έλάφια ξεδιψούσε σ’ αύτό. “Ωστε τό ούδέν κακόν άμυγές 
καλού ισχύει καί άντιθέτως. Δέν μπορούμε νά πούμε πώς ό χρόνος μας στή 
φυλακή πήγε χαμένος...»

Κανείς δέν μπορεί νά αμφιβάλλει γιά τό άγωνιστικό φρόνημα τών πολι
τικών κρατουμένων πού έμειναν πιστοί στά ιδεώδη καί διδάγματα τών ιερών 
τής φυλής μας. ’Αγωνίστηκαν τά νειάτα τής Κύπρου μέ παραδειγματισμό 
χωρίς νά λυγίσουν χωρίς νά ύποκύψουν στήν βία τών Άγγλων κατακτητών. 
Κανείς διερωτάται: πού εύρισκαν όλα τήν δύναμη καί όλο τόν ψυχικό πλούτο 
γιά νά μπορούν νά τά βάζουν μαζί μ’ ένα γίγαντα όπως ήταν ή ’Αγγλία. Τά 
ένδοξα κατορθώματα τών μεγάλων προγόνων τής φυλής μας τούς ένέπνεαν 
καί τούς έδιναν θάρρος καί δύναμη καί κουράγιο. Τό «είς οιωνός άριστος, 
άμύνεσθαι περί πάτρης» καί τό «μητρός τε καί πατρός καί άλλων προγόνων 
απάντων, τιμιώτερον έστίν ή πατρίς» ήταν μερικά άπό τά συνθήματα πού 
ήχούσαν συνέχεια στ’ αύτιά τους. Καί ή επίδρασή τους ήταν τεραστία. Τίποτε 
δέν μπορούσε νά τούς χωρίσει άπό τήν άγάπη τους γιά τόν Ιερό τής 
έλευθερίας αγώνα. Ό νούς τους ήταν στραμμένος συνέχεια στις Θερμοπύλες 
καί τύν Παρθενώνα. Καί όταν οί πιο πολλοί αγωνιστές συνελήφθησαν 
έδειξαν έμπρακτα τά εύγενικά τους αισθήματα γιά τήν πατρίδα τους. ΟΙ 
έξευτελισμοί, τά βασανιστήρια καί οί κακουχίες δέν τούς φόβιζαν. 
’Απεναντίας ή πίστη τους τούς δυνάμωνε καί τούς έμψύχωνε. Στ’ αύτιά τους 
ήχούσαν ακόμα οί ύποσχέσεις πού έδωσαν όταν έγίνονταν μέλη τής 
οργάνωσης,"..θά εκτελώ άνευ άντιρρήσεως άπάσας τάς έντολάς τής 
όργανώσεως, αϊτινες θά μού άνατεθοΰν καί δέν θά φέρω ούδεμίαν αντίρρησιν, 
όσον δύσκολος καί έπικίνδυνος καί άν είναι".

Ό στρατιώτης τής Πατρίδας, ό άγωνιστής τής έλευθερίας άς μήν τό 
ξεχνούμε ήταν ταυτόχρονα καί χαρούμενος αγωνιστής, χριστιανός όρθόδοξος 
μέ Ιδανικά καί φλόγα άνώτερα άπό κάθε τι άλλο. Αύτή ή πίστη του στό Θεό 
ήταν εκείνη πού τόν κράτησε ζωντανό μαχητή καί άνυποχώρητο υπερασπιστή 

τών δικαίων τής σκλαβωμένης του γής. Έτσι μέ τό όπλο στό ένα χέρι καί μέ 
τόν σταυρό στό άλλο οί αγωνιστές τού αγώνα τού 1955-1959 ακολούθησαν 
πιστά τόν δρόμο τού καθήκοντος.

Κλείνω τό σημερινό σημείωμα μ’ έναν απολογισμό ενός θεολόγου κρα
τουμένου πού δείχνει τό φρόνημα καί τό πιστεύω τών αγωνιστών τής έποχής 
γιά τήν άποτύναξη τού ’Αγγλικού ζυγού άπό τήν Κύπρο.

"Εκθεσίς Χριστιανικής εργασίας είς τά Κρατητήρια.
"... Ό Κύριος διά τής δοκιμασίας, έκαλλιέργησε τάς ψυχάς τών κρατου

μένων. Έπραγματοποιήθη τό τού Ήσαΐου:" έν θλίψει έμνήσθημέν Σου". 
’Αλλά, τής Θείας Προνοίας έργον, ήτο καί ή παρουσία θεολόγων είς τά κρατη
τήρια, διά νά όδηγήσουν ώς ποιμένες τά λογικά πρόβατα, προς τόν Μεγάλον 
Ποιμένα καί έπίσκοπον τών ψυχών ημών, τόν Κύριον Ίησούν. Εύχαριστώ 
τόν Κύριον πού ήξιώθηκα καί έγώ νά προσφέρω τάς ύπηρεσίας μου προς 
τούς άδελφούς μου συγκρατουμένους.

Τούς δεκατέσσαρες μήνες διετέλεσα κρατούμενος είς τά Κρατητήρια 
Πύλας, καί μόνον τούς τρεις είς Κοκκινοτριμιθιάν.Όθεν, τήν περισσοτέραν 
χριστιανικήν έργασίαν, τήν έκαμα είς τά Κρατητήρια Πύλας.

Έν περιλήψει, ό χριστιανικός μου απολογισμός, περιλαμβάνει τά έξής:
1. Πενήντα κηρύγματα κατά τάς Θείας Λειτουργίας τών διαφόρων κάμπων.
2. ’Ογδόντα Κύκλους Άγ. Γραφής είς διαφόρους κάμπους.
3. Εκατόν πεντήκοντα Κύκλους οίκοδομητικής μελέτης ή μελέτης Άγ.

Γραφής είς τόν ιδιαίτερον θάλαμον τής συγκατοικήσεως.
4. Τριάντα όμιλίαι μέ διάφορα θέματα, ή λύσεις θρησκευτικών άποριών.
5. ΓΡΑΠΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

α) Χριστιανικόν Ήμερολογιον, καλλιτεχνημένον, μέ όλα τά θέματα τών 
Κύκλων Άγ. Γραφής.

β) Δεκατρείς έκδόσεις χριστιανικών έφημερίδών, άριστα καλλιτεχνημέ- 
νων καί έκδιδομένων άνά δεκαπενθήμερον άπό τούς κύκλους Άγ. 
Γραφής.

6. Έκμάθησις χριστιανικών τραγουδιών, τή συνοδεία άκκορτεόν.
7. Λειτουργία χριστιανικής βιβλιοθήκης τού κάμπου, μέ 200 περίπου βιβλία.
8. Διάδοσις καί άγορά άφθονου χριστιανικού βιβλίου.
9. Διάδοσις χριστιανικών περιοδικών.

10. Χριστιανικαί έορταί κατά τά Χριστουγέννα καί Πρωτοχρονιάν.
11. ’Αγών κατά τών βλασφημιών καί αισχρολογιών, καθώς καί κατά τού φο

βερού πάθους τής χαρτοπαιξίας....κλπ.
Πολλά είναι τά ψυχιικά θαύματα πού έπετελέσθησαν έντός τών Κρατητη- 

ρίων, άλλ’ άς άφήσω νά όμιλήσουν καί να έκφραστούν μερικοί έκ τών κρα
τουμένων.
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ΚΡΙΣΕΙΣ :
ΕΙς ε’ιδικόν έρωτηματολόγιον πού τούς έδόθη, μερικοί άπάντησαν ώς 

έξης: «Στούς Κύκλους γίνεται ένα συνεχές σφυρηλάτημα, μια ψυχική 
άναγέννησις μέ τα διδάγματα καί τά θέματα πού λέγονται, πού σκοπόν έχουν 
νά γίνουμε καλύτεροι». Διά τούς κύκλους άλλος γράφει: «Οί συγκεντρώσεις 
είναι πολύ ώφέλιμες, γιατί ό καθένας άκούει εκείνα τά θεία καί χρυσά λόγια 
τού Χριστού, τά όποια δέν γνωρίζει ό καθένας μας. "Ετσι κι’ έμεΐς θά γίνουμε 
σάν στρατιώτες τού Χριστού, θά τρέξουμε δεξιά άριστερά γιά νά φέρουμε κι’ 
άλλους κοντά στό Χριστό καί τούς άπομακρύνουμε άπό τήν άμαρτία». 
"Αλλος γράφει : «Μόνον οί χριστιανικές συγκεντρώσεις μπορούν νά κρατούν 
εξυψωμένο τό ήθικό μου καί ουδέποτε θά παυσουν· νά μέ όδηγούν καί καθοδη
γούν στά διάφορα ζητήματα τής ζωής μου. Τόσο καλή είναι ή γνώμη μου γιά 
τέτοιου είδους συγκετρώσεις, ώστε καί στά παιδιά μου θά λέγω μέ ζήλον καί 
αγάπην, ποια είναι ή ώφέλεια πού θά άποκομίζουν άπό τέτοιες χριστιανικές 
συγκετρώσεις». "Αλλος δεκαεφτάχρονος νέος, λέγει : «Τις χριστιανικές συγκε- 
τρώσεις τις βρίσκω πολύ ώφέλιμες γιά όλους μας, όσοι έχουμε ζήλο γιά πρόο
δο. Είναι μιά θαυμάσια εύκαιρία πού δέν τήν ευρίσκει εύκολα ό καθένας μας, 
γι’ αύτό πρέπει νά ύπερηφανευώμαστε - μέ χριστιανική περηφάνεια - πού 
είχαμε τέτοια εύκαιρία...» "Αλλος προσθέτει: «Μπορώ νά πώ ότι οί κύκλοι 
έκαμαν θαύματα. Μέ τούς κύκλους πλησιάζουμεν περισσότερο τόν Χριστόν. 
Οί κύκλοι έλευθερώνουν τό πνεύμα μας καί μ’ αύτούς λύουμε τις άπορίες 
μας, πού μόνοι μας δέν μπορούμε νά τις λύσουμε...»Σχετικά γιά τήν 'Αγ. 
Γραφή, κάποιος γράφει: «"Αρχισα νά μελετώ τήν 'Αγ. Γραφή άπό τήν ήμέρα 
τής κρατήσεώς μου καί έντεΰθεν. Άπό τότε είναι πιστός μου φίλος καί πάντο
τε μοϋ δίνει θάρρος καί δύναμη νά ύπομένω τό μαρτύριο τούτο...(έννοεϊ,τής 
κρατήσεώς του). "Αλλος λέει: Τήν 'Αγ. Γραφή τήν μελετούσα καί πριν, άλλά 
δέν τής έδινα τόση σημασία, όσο τώρα».

Στήν έρώτηση : «Πότε πλησίασες περισσότερο τόν Χριστόν»; ένας είπε : 
«Πλησίασα περισσότερο τόν Χριστόν, όταν συνελήφθηκα τήν Ιην Φεβρουά
ριου 1957 καί (οδηγήθηκα κάτω άπό τά φριχτά βασανιστήρια...» "Αλλος γρά
φει: «Γιά νά πλησιάσω περισσότερο τόν Χριστόν, άφορμή ήταν ή σύλληψις 
μου καί ή μεταφορά μου στά άνακριτήρια. Στις δύσκολές μου αύτές ώρες, 
ένοιωθα ότι είχα τήν άνάγκη Του περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά». "Αλλος 
σημειώνει: «Πλησίασα περισσότερο τόν Χριστόν, όταν ταπεινώθηκα στά κρα- 
τητήρια». Κάποιος νέος εκφράζεται ώς έξης: «Οί κύκλοι ήσαν ή άφορμή νά 
πλησιάσω καί νά νοιώσω τήν άληθινή χαρά. Γιά πρώτη φορά στή ζωή μου κα
τάλαβα, πόσο εύτυχισμένοι είναι οί καλοί χριστιανοί».

Αύτές είναι έλάχιστες σκέψεις μερικών κρατουμένων τών Κύκλων, πού 
μπόρεσα νά πάρω. Τό καλύτερο καί ζωντανότερο τεκμήριο τών ψυχικών θαυ
μάτων, βρίσκεται βαθειά στις καρδιές τους. Ή καρδιά νά έκφράζεται, παρά τό 
χαρτί.

Καί όλα αύτά, διά τήν δόξαν πάντοτε τού Παναγάθου Θεού. «Αύτφ ή 
δόξα εις τούς αιώνας τών αιώνων»...»

Α. ΤΗΛΑΥΡΙΔΗΣ

ΛΥΓΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Η λέξη ποίηση στην ευρύτερή της ερμηνεία σημαίνει δημιουργία και εφεύ
ρεση. Υπό την έννοια αυτή αναφέρεται σε όλες τις τέχνες του πνεύματος και 
μπορεί άνετα να πει κανείς ότι υπάρχει ποίηση και στη ζωγραφική, στη γλυ
πτική, στην αρχιτεκτονική, στη μουσική και σ’ αυτή ακόμη τη ρητορική, όταν 
ο δημιουργός επιστρατεύει εμπνευσμένες έννοιες και εκφραστικά μέσα για να 
επιτύχει την επιθυμητή συγκίνηση στο κοινό που απευθύνεται.

Όμως, κανονικά, η ποίηση έχει πιο αφηρημένη έννοια και αποτελεί την 
πρώτη των Τεχνών. Γι’ αυτό και πιο επιτυχημένος ορισμός της ποίησης είναι 
αυτός που την θεωρεί σαν «έκφραση του ιδανικού καλού και ωραίου στον έμ
μετρο λόγο».

Έτσι η ποίηση πρέπει να ευχαριστεί την ακοή, να εγγίζει την καρδιά, να 
συγκινεί την Ψυχή, να διεγείρει τη φαντασία, να θέτει σε κίνηση το πνεύμα 
και να αναζωπυρώνει τη μνήμη και στην κρίση να δίνει εφόδια που να εδραι
ώνουν την αισιοδοξία και να μετριάζουν το μαρασμό που προκαλούν τα 
απαισιόδοξα μηνύματα της καθημερινότητας και της ζωής γενικά.

Γι’ αυτό και δεν υπάρχουν ωραία και άσχημα ποιήματα, αλλά θελκτικά 
και μη θελκτικά. Και τα ποιήματα πρέπει να είναι θελκτικά για να μεταφέ
ρουν τη ψυχή του ακροατή ή του αναγνώστη στο χώρο της χαράς ή της λύπης, 
στα μέρη τα ευχάριστα ή τα δυσάρεστα, στον τόπο της σταύρωσης ή της ανά
στασης γι’ αναζήτηση νέων ευκαιριών δράσης. Έτσι η εγκαρτέρηση, η καλω- 
σύνη, η πίστη στα ιδανικά της θρησκείας, της Πατρίδας, της Οικογένειας και 
της Ειρήνης σε κλίμα δικαιοσύνης και πνεύμα ελευθερίας, είναι οι στόχοι του 
σύγχρονου ποιητή που θέλει με την έμμετρη έκφραση, και τον έντεχνο λόγο να 
εμπνεύσει να παρηγορήσει να ενθαρρύνει και να συμπαρασταθεί στο συνάν
θρωπο με πολλή αγάπη, με ειλικρίνεια, με στοργή και προ παντός καλωσύνη.

Και είναι φυσικό, οι παραπάνω στόχοι της ποίησης να οπλίζουν την 
ποιητική ιδιοφυία με τα απαραίτητα εφόδια για να εκφράσει την ευαισθησία 
της, να καταγράψει την έμπνευσή της, να μεταλαμπαδεύσει τη φαντασία της 
και να εξωτερικεύσει την αισθησιακή της παρόρμηση.

Οι Αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι η ποίηση είναι μια ιερή μανία που οι 
μούσες τη στέλλουν σ’ αυτούς που θέλουν να εμπνεύσουν για να γίνουν συ
μπαραστάτες των συνανθρώπων τους σ’ όλες τις διακυμάνσεις του βίου τους.

Η ποιητική ευαισθησία ερμηνεύει την ευαίσθητη ιδιοσυγκρασία που είναι 
δεκτική κάθε εξωτερικού ή εσωτερικού ερεθισμού, από συναισθήματα, γεγονό
τα, ευχάριστα ή δυσάρεστα.

Η ποιητική έμπνευση πηγάζει από τον εσωτερικό ενθουσιασμό του ποιη
τή και τη δύναμη της ποιητικής ψυχής. Έτσι ο ποιητής προσπαθεί ν’ ανυψώσει 
τον πλησίον του προς τα υπεραισθητά και υπερκόσμια, προς τα μεγάλα, τα 
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αγνά και τα αληθινά. Γι’ αυτό και η έμπνευση είναι ο σπινθήρας της ποιητικής 
ψυχής, η ποιητική φαντασία. Εδώ η σύλληψη των πραγμάτων και των πραγμα
τικών περιστατικών, γίνεται με τη φαντασία που αισθητοποιεί και απεικονίζει 
τις ιδέες γιατί η φαντασία όλα τα αντικείμενα τα συγκεντρώνει στη συνείδηση 
για να τα ζωντανέψει, να τα χρωματίσει και να τα ζωγραφίσει με θελκτικό 
τρόπο. Μ’ αυτό τον τρόπο αισθητοποιεί τα άυλα και υλοποιεί τις ιδέες.

Μ’ αυτά τα λίγα σαν εισαγωγή στην ποιητική ιδιοφυία ας δούμε το θέμα 
μας που είναι εξολοκλήρου αφιερωμένο στη σύγχρονη Κυπρία ποιήτρια και 
στις προσπάθειες της μέσω του λόγου της να διατηρήσει ακλώνητη την πίστη 
και ψηλά την ελπίδα του λαού της, οδηγώντας τον πάντοτε με τη δύναμη του 
στίχου της σε μια πορεία ανάστασης.

Η Κυπρία από καταβολής της, υπήρξε ποιήτρια. Ο γεωγραφικός χώρος 
του νησιού μας διαμόρφωσε και το γυναικείο χαρακτήρα, δίνοντας της όλες 
τις αρετές στην εξέλιξη την κοινωνική και την πολιτιστική.

Η Κυπρία σε όλες τις εκδηλώσεις της διακρίνεται για την ευαισθησία 
της. Ως μητέρα, ως αναγνώστρια, έδωσε και συνεχίζει να δίνει το παρών, 
χωρίς την παραμικρή υστεροβουλία και τούτο, γιατί όπως είπαμε, ευτύχησε 
να γεννηθεί μεσοπέλαγα και να ψηθεί με τις αύρες της Μεσογείου και να αντι
μετωπίσει, θρυλικός Διγενής Ακρίτας, γενναία τα απανωτά δεινά.

Ο όρος σύγχρονη κυπριακή ποίηση είναι ευρύς, εμείς όμως θα σταθούμε 
στις ποιήτριες που δημιουργούν το 1974 και μετά περιλαμβάνοντας και τη δη
μιουργία ποιητριών που εμφανίσθηκαν προηγουμένως, αλλά έδωσαν και έργο 
μέσα στα πλαίσια των σύγχρονων αναζητήσεων και του νέου κλίματος που 
δημιουργήθηκε από το 1974 και μετά.

Το 1974 είναι η εποχή που ακολουθεί μετά τον αγώνα 1955-59. Μετά τις 
διακοινοτικές ταραχές 1963-64 και το χουντικό πραξικόπημα.

Η επανάσταση του 1955 εμψύχωσε, σφυρηλάτησε τις ψυχές του Κυπρια
κού λαού και τούδωσε αυτοπεποίθηση. Η νέα γενιά, λίγη σε ποσότητα αλλά 
με μεγάλη καρδιά, άνοιξε το δρόμο του αγώνα, ενός αγώνα που θα του επέ
τρεπε να αποφασίσει για τη μοίρα του, ίσως ακόμη και τη μοίρα ολόκληρου 
του Ελληνισμού. Οι ποιητές με το λόγο τους έδωσαν έκφραση στη ψυχολογική 
αλλαγή. Έτσι ο αγώνας 1955-59 δε δίδει μόνο τη γενιά ποιητών, αλλά αποτε
λεί και το προζύμι ανανέωσης της παλαιότερης λογοτεχνικής γενιάς.

Ο αγώνας για την ανεξαρτησία δημιούργησε την ανάγκη της με κάθε μέσο 
γνωριμίας του παρόντος σα συνέχεια του παρελθόντος, αλλά και οι δυσκο
λίες ενός νεοσύστατου κράτους, η μορφοποίηση μιας νέας κοινωνίας, η αλλο
τρίωση και τα προβλήματα της, τα γεγονότα με την εμπλοκή των Τούρκων στο 
εθνικό θέμα, η σύγκρουση της Κοφίνου, οι βόμβες Ναπάλμ στη Τηλλυρία από 
την πρώτη έκφραση της τουρκικής βίας μέχρι το πραξικόπημα και την εισβο
λή. Όλα αυτά εκφράζονται μέσα στην ποίηση των παλαιοτέρων Κυπρίων δη
μιουργών αλλά και της γενιάς του 1960-74, αυτής που δίνει κατεξοχήν σήμερα 
την παρουσία της.

Αλλά ας σταθούμε στο 1960, σα σταθμό αφετηρίας του ελεύθερου κρά
τους. Η ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας φέρνει συγχρόνως μια επα
νάσταση στον τομέα της πνευματικής δημιουργίας και οδηγεί τα βήματα των 
πνευματικών ανθρώπων τα ταλαιπωρημένα από την «κατάσταση πολιορκίας» 
στις πύλες ενός οχυρού δημιουργίας που δύσκολα πολιορκείται.

Η κυπριακή ποίηση στο σύνολό της ακολούθησε τη σύγχρονη ποιητική 
τεχνοτροπία που συνεχίζει να τρέφεται με τις ρίζες της ντόπιας μας παράδο
σης ενώ άνετα συμπορεύεται με την ποίηση της υπόλοιπης Ελλάδας και βρί
σκεται σε ζωντανό διάλογο με τις κατευθύνσεις και τις επιτεύξεις της.

Στην ποίηση, ζωή και ποίηση συμβαδίζουν, είναι το ίδιο γεγονός που το 
βλέπεις δισυπόστατο. Από τη μια τα γεγονότα, από την άλλη η ποιητική τους 
έκφραση. Ο ποιητής της εποχής μας εξωτερικεύει τον εσωτερικό του κόσμο 
και κάθε μύχια σκέψη του από το όραμα μέχρι την πραγματικότητα.

Ας δούμε, ή ακριβέστερα ας ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό ποίημα μιας 
εκλεκτής ποιήτριας, της Ειρήνης Παναγή - Τσουλλή, από τη συλλογή της «Του 
πολέμου» γραμμένο την περίοδο των τουρκικών ταραχών στην περιοχή της 
Ομορφίτας, προαστείου της Λευκωσίας που επιγράφει «ΑΠΟΦΑΣΗ»

Μες άπ’ τή φωτιά καί τό σίδερο
μες άπ ’ αυτό τό κενό τών επίσημων συζητήσεων στις εξοχικές 
έπαύλεις τών λόρδων-μά γιατί μας πετάτε, γιατί μάς πωλεΐτε, 
γιατί μάς προάγετε
στον πρώτο γυμνό για κατασάρκιο
στον τελευταίο δολλαριοΰχο γιά επίσημο ένδυμα;

Γιατί τό σπρώχνετε, γιατί τό πιέζετε τ’ όνειρο τό λευκό 
τό γαλανό τονειρο, τό πιό ποθητό κι άπ’ τής ζωής τής γλυκείας 
τή συνέχεια.

— Γλυκόνειρο,
σε ποιους κρατημένους ουρανούς τώρα πιά θά σέ ταξιδεύω
πώς νά μοϋ δείχνεις τώρα πιά τόν ήλιο
— δνειρο προδεμένο
μέ ποιόν ύμνο θά σέ καρτερώ έφέτο καί γιά ποιάν άνοιξη 
γιά ποιάν άνοιξη κοντά σου τά χελιδόνια μας θα ξαναγυρίσουν

’Εδώ ήταν κάποτε ή ειρήνη κι ή Πατρίδα μου νά κουβεντιάζουν μαλακά 
κάτω άπό τό θολό τ’ ούρανοΰ.

Έδω ήταν κάποτε τό ήμερο νησί τής Κύπρου 
μέ τά βουνά της άνυπότακτα άπ’ άκρη σ’ άκρη σάν καί τό λαό της.

’Απέναντι άκονίζουν τώρα τά μαχαίρια τους τά δίκοπα οί έχθροί μας 
Κλαΐν οί άρραβωνιαστικιές καί ξεφωνίζουν τα παιδάκια τών 
δημοτικών μας.
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Kl ή πατημένη-άχ-κορφή τοϋ 'Αγίου Ίλαρίωνα
— έ, σείς, δοσίλογοι
ει, προδότες
ό πόλεμος γευματίζει στήν Όμορφίτα μ ’ ανθρώπινα κρέατα 
καί ξεδιψά στής Άθηαίνου τις όλόασπρες γοΰρνες μ ’ αίμα.

Μά μες άπό τις σφαίρες καί τών όπλων τό κροτάλισμα 
στρατιά ξεχύνεται ό λαός τής Πατρίδας μου, άνυπότακτος 
Ιδιος με τά βουνά της.
— Ήρωα λαέ τής Πατρίδας μου
στή φλόγα πού σέ συνεπαίρνει στόν άγώνα γιά τή λευτεριά
μέ τή μικρούλα μου καρδιά καμένη στ’ άναμμένο σου όνειρο κι ένα 
εμβατήριο στό στόμα
θά μ ’ έχεις στό πλευρό σου.

Στον καθένα παρουσιάζεται λίγο πολύ μια κρίσιμη ώρα μια ανατροπή 
μέσα του από κάποια αιφνίδια ή σιγανή διάβρωση των εσωτερικών του ερι- 
σμάτων. Ένα ριζικό ξεκαθάρισμα της ψυχής και της ελευθερίας. Αυτό είναι 
σε κάθε ποιητή το κλειδί της μοναδικότητας, οχι απλώς οι εμπειρίες, αλλά 
μαζί μ’ αυτές και ο ιδιαίτερος ψυχικός και πνευματικός φορτισμός του.

Έτσι και το 1974 έδωσε στην ποιήτρια της Κύπρου το έναυσμα, τοποθε
τώντας την στο κέντρο με την ευθύνη του πνευματικού ανθρώπου και της συ
νείδησής της πάντοτε σε εγρήγορση. Της έδωσε το κλειδί για να ανοίξει τον 
ασκό που θα άφηνε ελεύθερες όλες τις τραγικές κραυγές του πόνου και του 
σπαραγμού, όταν η γη της βυθιζόταν στο αίμα και το δάκρυ, της χάρισε εκείνο 
το ιδιαίτερο ψυχικό και πνευματικό φωτισμό για να λάμψει στο συγνεφιασμέ- 
νο ουρανό του πολέμου και της σφαγής, που τον εικοστό αιώνα, εν χώρα 
Κύπρω και υπό τα βλέμματα και τις ευλογίες των πολιτισμένων ισχυρών συ
ντελείτο. Της έδωσε το έναυσμα της μοναδικότητας.

Σ’ ένα αγώνα της μορφής του Κυπριακού οι ιδεοπολιτικές απόψεις 
εστιάζονται παρά την αντίθεσή τους στην κοινωνική πράξη σε ένα μοναδικό 
στόχο, τη δικαίωση του αγώνα· ακούμε τη γνωστή ποιήτρια Έλλη Παιονίδου 
στο ποίημα από την ποιητική της συλλογή «Χώμα της Κύπρου». Η πίκρα για 
την τόσο απομακρυσμένη από την ιστορία δικαίωση φτάνει μέχρι του ση
μείου, να καταλογίζει η ποιήτρια ευθύνες σε δαίμονες αλλά και θεούς που 
βρίσκονται στη γη και στους ουρανούς, που ζουν στην πραγματικότητα και 
που τους ανακαλύπτει η φαντασία.

Τούτη ή γή, πού μισογέρνει στή Μεσόγειο 
άναποφάσιστη, σαν Παναγιά μέ πικραμένα χείλη 
πήρε καί παίρνει τόν καϋμό μου 
βέλασμα προβάτου καί τζιτζικιοϋ νανούρισμα

Τα πόδια μου προσκέφαλο
Τα χείλη μου πνοή
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Καί τά μαλιά μου άντήλιο 
Χαρά μου, έσύ, πικρή.

"Ετσι όπως περνώ τά δάκτυλα μέσα στά μαλιά σου 
είναι σάν χελιδονόψαρα πού σκίζουν τό νερό 
απαλά καί σίγουρα γιά κάτι δικό τους.

Στό άπάνω χείλι σου λάμπουν άκόμα 
τρεις κόμποι ίδρωτα, 
καί στίς άκρες τών δακτύλων είμαι σίγουρη πώς 
κτυπά μιά ξεχασμένη μικρή φλέβα 
έκτελώντας άπό συνήθεια τό καθήκον.
Κι ’ έγώ είμαι εδώ, αιώνια πονεμένη, σάν γή. 
Ατίμητο πού είναι ό Θάνατος δώρο 
γιά τών Θεών τήνΠαντοδυναμία...

Στη συνέχεια μια άλλη μορφή έκφρασης στη νεώτερη ποιήτρια Δέσποινα 
Μαρία Κατσελλή που από τα πρώτα της βήματα έδωσε δείγματα ιστορικής ευ
αισθησίας και μάλιστα με σοφή συμπυκνωμένη έκφραση και ελλειπτικότητα.

Ψάξε στο βάθος του 
κομματισμένου τόπου 
στα κόκκαλα του Ονήσιλου 
ρώτα και το κυκλάμινο στο βράχο

Ας δούμε τώρα μια άλλη όψη έκφρασης σε ένα χαρακτηριστικό ποίημα 
της Νίκης Λαδάκη Φιλίππου που συνδυάζει τη γυναικεία ευαισθησία και τη 
στοργή για τη μάνα γη.

Μέσα στη χλοερή σου φούστα 
γιγαντώνεται 
καρπερή κ ’ αιώνια 
η φύτρα μου 
αστείρευτε κρουνέ 
της στοργής, 
άσωτε παλμέ της αγάπης 
της μάνας και του κύρη μου 
γλυκειά μου Κύπρο!

Αλλά και την ελευθερία σαν όραμα η Φροσούλα Κολοσσιάτου την περι
μένει σαν Ανοιξη.

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Η ελευθερία 
είναι όμορφη κοπέλλα. 
Χτενίζεται στην απλωσία,
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φοράει από μέσα τη νύχτα μέρα 
απ’ έξω τη μέρα-μέρα.

Ένας καϋμός 
η Κύπρος καί η Άνοιξη.

Kl ανάμεσα στην πίκρα και το κλάμα έρχεται μια άλλη φωνή η Ευρούλα 
Περικλέους Παπαδοπούλου με πολλή φιλοπατρία να πει τα δικά της οράματα 
για τον τόπο που λατρεύει. Κ’ η Κερύνια μια ανοιχτή πληγή.

Πατρίδα, πώς νά της ξηγησω 
πώς γευόταν δάκρυ τό νησί μας 
νά χορτάσει τόν άνεμο 
πού ερχόταν άπρόσκλητος 
νά μπολιάσει τις καρδιές μας, 
πού ερχόταν άπρόσκλητος 
νά φυγαδεύσει τις καρδιές μας 
καί διαγράφαμε τις συνήθειές μας 
καί διαγράφαμε τίς υποκρούσεις 
τών χρόνων μας 
κι ’ ατενίζαμε έναΊούλη 
μέ ψευδώνυμο νά παίζει τή ζωή μας 
κορώνα γράμματα.

Πατρίδα, 
μύρισε Κερύνια απόψε ή σκέψη, 
μύρισε πατρικό σπίτι 
κι ’ άναλαμπές καρδιών, 
μύρισε αυλή καί τριαντάφυλλο.

Στρώσε, Κερύνια τό τραπέζι 
κ’ έρχομαι, 
έφτασα νά γευτώ τά χρόνια σου, 
έφτασα νά γευτώ τις ρυτίδες σου, 
τά γνώριμα σγουρά μαλλιά 
τοΰ °Άη Γιώργη, 
τίς γνώριμες ίδιες φωνές 
τών παιδιών τοΰ λιμανιού.
Θυμήσου, Κερύνια, τίς φωνές τους. 
Δέν κλείναμε μάτι τά μεσημέρια.

Υπάρχει βέβαια και η άλλη άποψη που την κακοδαιμονία της ιστορικής 
καμπής που ζούμε τη φορτώνει στην μοίρα και στους ανθρώπους. Η βραβευ
μένη ποιήτρια Ντίνα Παγιάση Κατσούρη με καυστικό μέτρο λέει κάποια αλή
θεια.

ΕΛΠΙΔΑ
Εμείς θα σε περιμένουμε 
Μόνο μη φτάσεις αργά 
αν θες να προλάβουμε τον Ήλιο. 
Μόνο μη φτάσεις αργά 
αν θες να προλάβουμε την Άρνηση. 
Μόνο μην φτάσεις αργά 
αν θες να προλάβουμε το Τέλμα, 
τη Μοναξιά 
και την Αποσύνθεση.

Εμείς θα σε περιμένουμε. 
Μόνο μη φτάσεις αργά.

Στο ποίημα της όμως «Στροφή» δε γράφει με πέννα, σχεδιάζει τις εικόνες 
με το τσεκούρι.

Ανίδεοι
σπαταλήσαμε το χρόνο 
αγναντεύοντας 
εκείνο ακριβώς 
το σημείο του δρόμου 
που χανόταν στη στροφή,

Ανίδεοι
αφεθήκαμε στη φθορά 
προσκολλημένοι 
σ’ ένα δρόμο 
χωρίς συνέχεια, 
χωρίς ορίζοντα, 
χωρίς προοπτική, 
χωρίς προέχταση, 
σ’ ένα δρόμο 
που σταματούσε ακριβώς στη στροφή.

Όταν ο Τρομερός Αττίλας πατά τα ιερά χώματα της Πατρίδας της το 
αίμα της αλλάζει ρυθμό κυκλοφορίας. Ο πόνος, το δάκρυ που γεννιέται μέσα 
στα ερειπωμένα σπίτια των γονιών και των πατέρων της, εμβολιάζουν τη 
ψυχή της με τους ωραιότερους, τους μεστότερους, τους δοκιμότερους στίχους 
της Κύπριας γης.

Είναι η στιγμή που το σώμα της θα απλώσει, θα πλατύνει, για να γίνει 
ένα με το νησί της, για να δεχθεί ως ασπίδα τις ορδές του πολέμιου που βεβή- 
λωσε τα ιερά του χώματα.

Η Ευγενία Παλαιολόγου Πετρώνδα περιγράφει με παραστατικότητα, 
πλέκοντας και το δημοτικό τραγούδι.
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«Τρία πουλάκια κάθονται στό κορφοβούνι»

Τώνα τηράει τήΛάπηθο καί τ’ άλλο τήν Κερύνεια.
Τό τρίτο τό καλύτερο τηράει κατά τού Μόρφου...

«Τί νάναι άχός πού γίνεται καί ταραχή μεγάλη;»

Ό ’Αττίλας έζωντάνεψε, πλάκωσε με χιλιάδες.
"Οπου εϋρει γέρο δέρνει τον, γυναίκα τή ντροπιάζει, 
οπού εϋρει ανήλικο μωρό σφάζει το σά μανάρι 
κι όπου εϋρει σπίτι, γιά σκολειό καίγει τα καί ρημάζει. 
Λεβέντες τόν παλαίψανε μέ τήν ψυχή στό στόμα.
Στά χέρια κράταγαν παλιά μαρτίνια σκουριασμένα...

— Κύπρο ποιος στόλεγε ν’ άναστηθοϋν
τής Ιστορίας βάρβαροι
στα χρόνια τά πολιτισμένα...
Στα χρόνια πού ό άνθρωπος 
στό φεγγάρι πατά, 
στούς αιθέρες πετά...
Στά χρόνια πού νοιάζεται 
τά ζώα νά προστατέψει: 
«Εταιρείες προστασίας ζώων» 
«Διατήρηση τών ειδών... » 
Τούς συνανθρώπους του αφανίζει...

Τα συνταρακτικά γεγονότα της Εισβολής, οι σκοτωμένοι, οι αγνοούμε
νοι, το πένθος της μάνας, ο πόνος του κατεχόμενου χωριού, η προσφυγιά 
στον ίδιο τον τόπο, το ξεκίνημα από το μηδέν, η διαρκής απειλή, οι χαμένες 
ευκαιρίες, που χαλυβδώνουν μεν τη θέληση και την καρτερία, αλλά όταν δια- 
ψεύδονται και δεν επαληθεύονται, φέρνουν τον πόνο από τη μεριά της καρ
διάς στα μύχια της ψυχής, μέχρι να ξαναβρεθεί κάποιο νέο εύρημα για νέες 
ελπίδες. Αυτή είναι η ζωή μας.

Θα δούμε τώρα χαρακτηριστικά δημιουργήματα συγχρόνων ποιητριών 
που εντοπίζουν καθεμιά με το δικό της τρόπο το πρόβλημα με το δεδομένο 
του και τα ζητούμενα του.

Χαρακτηριστικά η ποιήτρια Ρούλα Ιωαννίδου Σταύρου μιλά στο νησί της:

Στο σύνορο του καλοκαιριού
άρχισε η ιστορία σου, Νησί μου.
Στο μεταίχμιο του αυγουστιάτικου ήλιου.
Στην επόμενη καμπή 
έχουν ήδη αρχίσει 
οι φθινοπωριάτικες βροχές 
και οι προεργασίες 
για τον αναδιπλασιασμό του Χειμώνα.

Πες μας, λοιπόν, Νησί μου, 
πως ο ήλιος δε μοιράζεται. 
Αυτό να το ξέρουμε- 
ή που θα γλυστρήσει 
και θα μπει ολάκερος 
από μια τόση χαραμάδα 
ή που θα μείνει μαρμαρωμένος 
πίσω απο ’ να μαύρο σεντόνι 
που τυλίγει τη μέρα.

Η ζωντανή ποίηση της Νάγιας Ρούσου μας δίνει μια άλλη συγκινησιακή 
παραλλαγή.

Πλάτανοι, άσύνταχτα
άδέλφια, ρωμαλέα
θυμάρι, κι’ ασύγκριτα
χαμόδεντρα στον κόλπο
φαντάροι τής Γλυκιώτισσας
σάς είδα Στο Πέντε Μίλι
άσπίδα αίμα
στην βουνοπλαγιά Στό Ζέφυρο
νά κρατάτε μίασμα
τόν ήλιο Στό Νησί
νά κρατάτε τών Έχιδνών
τό μυστήριο ή μνήμη τοϋ πολιτισμού
τής λευτεριάς δηλητήριο.
καί τού θανάτου Καί στήν Κερήνεια
σ’ ένα νησί καί στή Λάπηθο
σκορπισμένοι κόκκινα λιθάρια.
σ’ ένα τεθωρακισμένο Κούροι καί κάστρα
στοιβαγμένοι υποδομή τής 'Ιστορίας μας
παρατεταγμένοι

Ο Πενταδάχτυλος, η Κερύνια, η Μόρφου και η Αμμόχωστος, αγαπημένα 
λίκνα της νιότης της, ποθημένες ρούγιες κι ακροθαλάσσια, γίνονται τα σύμβο
λα αντίστασης της ποίησης, αλλά και τα ανυψωμένα λάβαρα της ελπίδας, της 
αναμονής, της καρτερίας, της πίστης για την ώρα που θα σημάνει ο γυρισμός. 
Από τις μνήμες αυτές και τις εμπειρίες, τρέφονται οι δημιουργοί. Και από 
εκεί παίρνουν τον παλμό της αλήθειας και έτσι δονούν και θεμελιώνουν μετα
λαμπαδεύοντας αρχές και παραδόσεις.

Κι ακούμε τώρα τη φωνή της Ανδρούλας Μούζουρου που σε παραδοσια
κό στίχο ομοιοκατάληκτο, μας δίνει ανάγλυφη τη νοσταλγία για την τουρκο
πατημένη Λάπηθο, το γραφικότερο χωριό προς την Κερύνια.
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Τοϋ Καραβά ό γλαυκός γιαλός, Ααπήθου λεμονάνθια 
πώς τώρα ξύνουν τις πληγές, μες στής καρδιάς τά βάθια.
Τα λαπηθιώτικα σταμνιά, τά όμορφα κεντήδια, 
σεντόνια τά μεταξωτά, χρωματιστά πλουμίδια.

Γύρω έλαμπε ό φάρος σου, στούς ναυτικούς καντήλι, 
κι ανάμεσα άπ’ τις λαγκαδιές, σκιεροί πετρένιοι μύλοι. 
Δυο κεφαλόβρυσοι θεριά, στά σπλάχνα τών βουνών μας, 
στ’ απόσκια καί στις ρεματιές, τρανός καημός δικός μας.
Πράσινος χείμαρρος δεντρών, τά όμορφα περιβόλια, 
δρόμοι φιδίσιοι άπανωτοί, γέλια τών νιών ροσόλια.
Μικρά ποτάμια βουερά, γεφύρια τσιμεντένια, 
νερά καθάρια γάργαρα, ρυάκια κρυσταλλένια.

’Απ’ τις ομορφές σου γειτονιές μέ τις έπτά ενορίες 
πού κρύβουν θρύλους καί καημούς, πανάρχαιες ιστορίες, 
τά μύρα άπό τις λεμονιές, μαζί μου τά ’ χω φέρει, 
ζυμώθηκαν μέ τό είναι μου μυρώσανε τ’ αγέρι.

Δαντέλα τ’ ακρογιάλια σου, στεφάνωμα τής γης μας, 
πώς μουρμουρίζουν τούς καημούς τούς θρύλους τής φυλής μας. 
"Εβλεπες γύρω τοϋ γιαλιοϋ τήν απεραντοσύνη 
καί συλλογιόσουν τά δεινά, πού’ ζησε ή Ρωμιοσύνη.

Αρχαίος πλούτος στις έρμιές, τής Αάμπουσας τά πλάτια 
σκόρπια ερείπια, θησαυροί, βυζαντινά παλάτια, 
πατώματα μωσαϊκά, τρανοί μάρτυρες μένουν 
κι οί έκκλησιές τής προσφυγιάς, τή λειτουργία προσμένουν.

Πόλεις, πολιτείες, βουνά και θάλασσες προβάλλουν μέσα από μια ατέ
λειωτη θλίψη, μια νοσταλγία αθεράπευτη. Η Κύπρια ποιήτρια μεταμορφώνε
ται σε διεισδυτικό διανοητή, σε οδηγό προφήτη, δάσκαλο, ρήτορα, υπηρετώ
ντας συνεχώς το σκοπό της ποιητικής της δημιουργίας, με τη γλώσσα 
ελληνική και το φρόνημα ορθό, πάντοτε παρούσα για να υψώσει τη γη της ως 
το απόλυτο κάλλος. Ως το άκρο άωτο, όπου η ζωή και ο θάνατος, σώμα και 
ψυχή συνορεύουν επάνω στο ψηλότερο σκαλοπάτι του ιδανικού.

Η ποιήτρια εδώ δεν ενδιαφέρεται ασφαλώς για την επώδυνη ανάβαση ως 
αυτή τη βαθμίδα για να ιστορήσει. Επιδιώκει όμως να ερμηνεύσει την ιστορία, 
για να διεισδύσει στους εσωτερικούς μηχανισμούς της ζωής. Καθήκον άλλω
στε όλων των ποιητών, όπου γης κι αν ευρίσκονται.

Η ποιήτρια Βέρα Κορίδη στο ποίημα της «Πόρτες» μας θυμίζει, μας νου
θετεί.

Αυτές οι σκουριασμένες πόρτες 
με την πανάρχαια ιστορία τους

100

όχι δε τσακίστηκαν άντεξαν 
στο πέρασμα του Αττίλα

Στέκονται βηγλάτορες 
και οριοθετούν την Ελλάδα

Παιδί μου γι ’ αυτές τις πόρτες
σου μιλώ
του παππού, του προπάππου σου 
του νοικοκύρη Ευαγόρα.

Η Νάντια Στυλιανού με το ποίημα της «Άχρονο» προσπαθεί να δικαιο
λογήσει την ύπαρξη των ερειπίων.

Εμείς προσπαθήσαμε να εξιχνιάσουμε
γιατί εκεί αυτά τα ερείπια
γιατί σε πρόχειρα χαρτιά η Ιστορία, 
ανάμεσα στη σφαγισμένη σιωπή, 
αυτών που κρέμασαν τα χείλη τους οικειοθελώς, 
αυτών που πρόδωσαν, γιατί δεν θέλησαν να τους προδώσουν.

Η Ιάνθη Θεοχαρίδου μέσα στην ποιητική της Σύνθεση «Όταν τα είδωλα 
Ραγίζουν» στη B' εισβολή 14 Αυγούστου 1974 μετρά τη ζωή με τα βόλια.

Εδώ στη Μια Μηλιά
μετρώ τη ζωή με τα βόλια 
κι ’ ύστερα δρασκελώ τον θάνατο.
Εδώ τ’ αγάλματα δεν εσμιλεύτηκανπερίτεχνα 
εδώ τ’ αγάλματα δεν είναι κέρινα 
εδώ είναι η Πλατεία από προγονικά συμπλέγματα 
και δάφνες Πενταδάκτυλες.

Δέν μπορώ νάχω κρεμασμένο
στό λαιμό
Σταυρό.
Δώστε μου σφαίρα νά κρεμάσω 
ό Αττίλας μέ κόβει 
στά δυό.

Θωρώ τήν θάλασσα 
γροικώ τόν Ζέφυρο 
καί ρωτώ 
Σέ ποιά κιβωτό 
αρμενίζεις πάνω.
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Κι’ ύστερα το σφίξιμο της καρδιάς της ποιήτριας Αντριάνας Ιεροδιακό- 
νου, γιατί:

Την ώρα που η τριανταφυλιά σταματά 
το μικρό άσπρο της 

τραγούδι στην άκρη της αυλής 
που η τελευταία αγκινάρα πεθαίνει με ένα 

μικρό κλάμα 
που τα κρεμμύδια στο σκοτεινό «σώσπιτο» 

κλείνουν το 
τελευταίο πράσινο τυφλό τους μάτι 
εκείνη την ώρα σφίγγεται η καρδιά μας 

και ξέρουμε πως 
δεν θα πάμε πίσω ποτέ.
Ποτέ.

Η ποιήτρια Νίκη Μαραγκού στο ποίημα της «Πρόσφυγας από την Καρ- 
πασία», πολύ παρασταστικά περιγράφει τη ψυχοσύνθεση του εκτοπισμένου.

Η αναθεώρηση των ημερών μου
στον πέμπτο όροφο μιας πολυκατοικίας
να λέω «εντάξει» «φτάνει», «τι» 
να ταΐζω το καναρίνι, να ποτίζω 
τις γλάστρες 
να κάνω καφέ
αύριο δεκαπενταύγουστο.

Γυναίκα και γη σ’ όλες τις ιδιότητες, η αιώνια θηλυκότητα, η αγάπη και η 
στοργή που γεννάει και θρέφει θεούς και ανθρώπους. Τα ποιήματα κινούνται 
με θαυμαστή άνεση μέσα σ’ ένα λαμπρό κυμάτισμά από μόνο του, χωρίς πα
ρεμβάσεις, που πορεύεται οργανικά σαν ένα σώμα με μυστικές γέφυρες μετα
βάσεων, ενοποιώντας σε μια ποιητική εικόνα την πολλαπλή μορφή της γυναί
κας συμπλέκοντας έρωτα και θάνατο. Η Ευρούλα Περικλέους Παπαδοπούλου:

Πόσο θα κλάψουμε ακόμα θάνατο 
πόσο αγνοούμενο 
πόσο κυματόνησο;

Κ’ η ανάσα του
να βαραίνει τη νύχτα μας 
κ ’ η ανάσα του
σταυροπόδι στα ματόκλαδά μας.

Η Κύπρια ποιήτρια μετρά τον κόσμο με ένα δικό της μέτρο και τα ουρά
νια και τα γήινα και τη ζωή και την Ιστορία. Και το μέτρο αυτό είναι η βαθιά 

της πίστη. Όλα ανάγονται στο Θεό. Ο Θεός, η Οικουμένη. Αν η Οικουμένη θε
ωρείται από το ύψος του θρόνου του Θεού, ο χρόνος θεωρείται ανάλογα από 
τη σκοπιά της αιωνιότητας. Η Βέρα Κορφιώτου:

Με τόσο απόθεμα πόνου
στα χέρια
πώς μας εμπιστεύεται ο Θεός 
τα παιδιά μας;

Η αισθαντική ποιήτρια Κλαίρη Αγγελίδου στο ποίημα της «Επίκληση»:

Δεν τις περάσαμε τις Συμπληγάδες 
όχι ακόμα 
και τα κουπιά μας δεν αντέχουνε 
το γρήγορο πλατάγισμα 
στης μαύρης θάλασσας τα πλάτη.

Βοήθα, Θεέ μου, να περάσουμε 
όσο ακόμα τα κουπιά είναι γερά. 
Βοήθα να ξεχάσουμε τη θύελλα 
να ζούμε με το όνειρο της Αμφιτρίτης.

Η γοητεία της ποίησης της Κύπριας μούσας βγαίνει κατά μέγα μέρος 
ανάμεσα στο άκρως ατομικό και το αντικείμενο τη βαθιά οδύνη και την εκ
στατική γαλήνη. Κατορθώνει δηλαδή η ποιήτρια να κατασιγάσει και να κρύ
ψει μέσα της τις ρεαλιστικές αιχμές της προσωπικής οδύνης και με την κραυ
γή της, πλεγμένη στη γλαφυρότητα του στίχου να δώσει στο δημιούργημά της 
μια αισιόδοξη μορφή για να εμψυχώσει τον αναγνωστή της με την προσδοκία 
ενός καλύτερου αύριο για τον τόπο της. Και πιστεύει ότι με το λόγο την ποίη
ση θα οδηγήσει με αργό, αλλά σταθερό βήμα στην ευλογημένη ώρα της ανά
στασης των νεκρών.

Ο λόγος της μνημόσυνο, χαρμόσυνη ευλογία, αλλά και εγερτήριο νεκρών. 
Τα ποιήματά της είναι ο ζωντανός λόγος, που θα καταργήσει το θάνατο, είναι 
ο σταθμός στη σύγχρονη ελληνική ποίηση που πρέπει να μελετηθεί για την 
ιδιαιτερότητά του, ο σταθμός σε ένα δρόμο μαρτυρίου που δεν μπορεί όμως 
να οδηγήσει πουθενά παρά μόνο στην πορεία της ανάστασης για το πολύπαθο 
νησί της.

Η αγάπη της θα ακουσθεί πιο έντονη στις κορφές του Πενταδάχτυλου 
και πιο δυνατή θα ηχήσει από τη λύρα της ψυχής της, γιατί ριζώνει πέρα και 
πίσω από το αίσθημα, στο έδαφος της ύπαρξης του πλησίον, πλαταίνει και 
από αγάπη του ενός προσώπου, γίνεται αγάπη και πόνος για όλους, υπερνι
κώντας τη μοναξιά της, βαθαίνοντας τις πληγές της.

Όταν τραγουδά για τον πατέρα αδελφό, σύζυγο, γιο, αρραβωνιαστικό, 
αγνοούμενο, το βαφτίζει όμαιμο. Είναι το χελιδόνι που φέρνει τον πόνο και 
τη θλίψη μα και η αγέλη τα χελιδόνια που θα φέρουν την άνοιξη.
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Αλλά και οι αλειτούργητες εκκλησίες γιγαντώνουν τον πόνο και βαλσα
μώνουν την ελπίδα. Η Ανδρούλα Μούζουρου το επιβεβαιώνει:

Μικρά ξωκλήσια Παναγίες vai, Χρυσογαλακτοϋσες, 
σοϋ άπαλοδένουν τις πληγές, Κυθρέα, γλυκοθωροϋσες. 
Παναγιά ή Χαρδακιώτισσα σέ σκέπει στήν ποδιά της, 
χρονιές εΐν’ άλειτούργητη, θόλωσε ή άγνή ματιά της.

Στή Βώνη ό Αη - Γιώργης σου πανώριος καβαλλάρης, 
σφικτοπατάει τό θεριό, μέ τ’ άργυρό κοντάρι.
Τά πανηγύρια στέρεψαν εις τήν άγιά Μαρίνα, 
άφέντρα τών μικρών παιδιών λυπήσου εμάς καί κείνα!

Ό "Αγιος Ίλαρίωνας, πώς νεύει στήν Καντάρα, 
τ’ Αη Χρυσόστομου οί πλαγιές, πικρολαλοϋν κατάρα. 
Ποιος τούρκεψε τις έκκλησιές, ποιος λάβωσε τά βράχια, 
ποιος θά τ’ άγιάσει άλλη φορά, Θεός τρανός ποιος τάχα;

Η ζωή όμως συνεχίζεται. Ο άνθρωπος στην ποικιλία των συγκινησιακών 
του κινήτρων περιλαμβάνει και τον έρωτα, την αγάπη, τον πόθο, τη νοσταλ
γία και τη στοργή.

Όλες οι ποιήτριες που προανάφερα δε στέρησαν τη δημιουργία τους από 
ερωτικά σκιρτήματα και ρομαντικές νότες που ομορφαίνουν την τόσο πεζή 
ζωή μας. Η Πίτσα Γαλάζη εξομολογείται γιατί τραγουδά την αγάπη.

I
Αν τραγουδάμε την αγάπη 
είναι γιατί υπάρχουν ακόμα παιδιά 
και πρέπει να πιστέψουν πολύ για να ζήσουν 
και πρέπει ν’ αγαπήσουν πολύ 
για να πεθάνουν.

II
Γράφοντας ένα στίχο 
μπορεί να οικοδομείς ένα τοίχο, 
μπορεί να οικοδομείς 
τη μια πτέτυγα τ’ ονείρου σου.

Γράφοντας ένα στίχο 
μπορεί να γκρεμίζεις ένα τοίχο 
απλώνοντας την ψυχή σου στον κόσμο.

Η Αύρα Θεοφάνους στο ποίημα της «Αναμνήσεις της θάλασσας» λέει για 
την αγάπη.

Φύτεψα στην άμμο 
την αγάπη που έπλασα με λάσπη 
και κομμάτια ξεχασμέν’ από τον ήλιο. 
Φύτεψα στην άμμο 
μια χούφτα μυστικά.
Ίσως εκεί ν’ ανθίσει ένα χαμόγελο!

κι η Νίτσα Χριστοδούλου στην «Ικεσία» δεν μπορεί ν’ αντέξει το βάρος της 
αγάπης

Αφησα τη ζωή μου να φτάσει 
σ’ ένα καλοκαίρι ακόμα.

Ένα κομμάτι νυχτωμένου ουρανού 
με δυο σπινθήρες.
Ίσα με το άνοιγμα κάποιου παράθυρου. 
Η χλωμοπράσινη αναπνοή στην άκρη 
φορτωμένη με τη δυσβάσταχτη αγάπη.

ενώ η Ναδίνα Δημητρίου, αναθυμάται μια αγάπη πανέμορφη,

Τώρα πού μοϋ’ ρθε πίσω ή μνήμη 
καί δέντρα πάλι φυτρώνουν 
στήν καρδιά
Τό κύμα άνθρωπόμορφο
Πανέμορφη ή αγάπη
Χρυσές ματιές τά φυλλοκλάδια 
Μύριες στιγμές μέσα στό στάχυ

Η βραβευμένη ποιήτρια Νάσα Παταπίου με το δυνατό της στίχο και με 
τον ανεπανάλειπτο τρόπο έκφρασης των συναισθημάτων, στο ποίημα της 
«Σαν Ελάφι» μας αφήνει εκστατικούς μπροστά στη δύναμη της δομής και της 
έμπνευσης.

Έτσι δραπέτευσα
Από αυτόν τόν κόσμο 
Μέ τά μισά μου όνειρα 
Ατελεύτητα
Καπνός μιά άναλαμπή
Κι έχάθηκα 
"Ομως τό σώμα 
Παραμένει έδώ
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Ουρανόπεμπτο
Μυστηριωδώς κυκλοφορεί
Στους δρόμους
Καί ερωτεύεται
Είναι στιγμές
Πού κουρασμένο πια
Τινάζεται
Σάν χαίτη άλογου
Σάν ελάφι
Πού δέν παραδέχεται
Τή δίφα του
'Ωραιοπαθές κοιμάται
Μέ μόνη περηφάνια
Τις πληγές του

Αβίαστα μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι η συμβολή της Κύπριας στη 
σύγχρονη ποίηση έχει και ποσότητα και ποιότητα. Με αξιοθαύμαστη ποιητική 
ευαισθησία, με ευρηματική έμπνευση, με δημιουργική φαντασία, και με αστεί
ρευτα πνευματικά αποθέματα, έχει στο ενεργητικό της ένα πλούσιο έργο που 
θ’ αποτελέσει κληρονομιά για όσες γενεές ακολουθήσουν και για να μπορούν 
κι’ οι απογόνοί μας να υπερηφανεύονται για την πνευματική παράδοση του 
ωραίου μας νησιού που είναι άξιο για καλύτερη μοίρα.

Η φοβερή λαίλαπα της τούρκικης βαρβαρότητας, που ακολούθησε το 
άφρον και φρικτό πραξικόπημα της επάρατης χούντας τον Ιούλιο του ’74, 
έθεσε κάτω από την κατοχική μπότα τη μισή σχεδόν Πατρίδα μας. Χιλιετηρί
δες ελληνικής παρουσίας, τα αρχαία μνημεία μας, που δήλωσαν οι εισβολείς 
Τούρκοι, αφευδείς και αειφεγγείς μαρτυρίες της Χριστιανικής μας ευσεβείας, 
οι Ιεροί Ναοί και τα Μοναστήρια που συλλήθηκαν από τους κατακτητές.

Κι’ όλα αυτά μαζί με τη κοσμοχαλασιά και το ξεσπίτωμα του μισού σχε
δόν ελληνικού στοιχείου. Ακούσατε, με τα λίγα αλλά εκλεκτά αποσπάσματα 
της Γυναικείας Κυπριακής ποίησης, πώς τραγουδήθηκε ο πόνος, η δυστυχία, 
η εγκαρτέρηση, η μαχητικότητα, η αγωνιστικότητα η πίστη και με στόχο όχι το 
μοιρολόι αλλά την πάλη για την επαναπόκτηση του καταπατημένου προσωρι
νά θησαυρού μας.

Τελειώνω τη μελέτη μου αυτή με την ποίηση. Οι σκηνές που ξετυλίχτηκαν 
στον Άγιο Κασσιανό, ακραίο φυλάκιο της Λευκωσίας, όταν πριν λίγους 
μήνες οι γυναίκες της Κύπρου δείξανε την ανδρεία ανδρών, μούφερε στο νου 
ένα δικό μου ποίημα εμπνευσμένο για την Ελληνίδα του 1821, που γραμμένο 
πριν 10 χρόνια δικαιώνει ένα οραματισμό μου.

Θάθελα νά ’ μουν Άνοιξη 
τις μυγδαλιές να θρέφω 
κι απ’ τ’ ανθισμένα τους κλαδιά

στεφάνι να σου πλέξω 
Πανώρια λευτεριά.
Ρίξε το μάτι σου να δεις 
Ελλάδα δοξασμένη 
την κόρη την αέρινη 
που Λευτεριά προσμένει... 
ο πόνος την μαραίνει 
γιατί μακρυά σου ζει.

Κι ’ ολημερίς μοιρολογεί 
μα δεν της λείπ’ η ελπίδα 
του χρόνου η ρυτίδα 
τη νειότη ας ευλογεί... 
Νάχει τον πόθο της ζεστό 
ν’ αντέχει να επιμένει 
και τ’ όνειρο της άσβεστο 
για να σε περιμένει 
Πανώρια Λευτεριά.

ΝΙΚΗ ΛΑΔΑΚΗ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ειρήνης Παναγή-Τσουλή «Του Πολέμου» ποιήματα Λευκωσία, 1969

Έλλης Παιονίδου «Χώμα της Κύπρου» ποιήματα Λευκωσία, 
1971

Δέσποινας Μαρίας Κατσελλή «Προθάλαμοι» ποιήματα Λευκωσία, 1989

Νίκης Λαδάκη-Φιλίππου «Σφαγμένη Άνοιξη» ποιήματα, Λευκωσία, 
1978. «Ωδές» ποιήματα, Λευκωσία 1981

Φροσούλας Κολοσσιάτου «Ανθολογία Σύγχρονης Κυπριακής Ποίησης» 
Στοχαστής, Αθήνα, 1985 (σελ. 45)

Ευρούλας
Περικλέους-Παπαδοπούλου «K' Η Κερύνια Μια ανοιχτή Πληγή» ποιήμα

τα Λευκωσία, 1982 «Χωρίς Ήρωες» ποιήμα
τα Λευκωσία, 1985

Ντίνας Παγιάση-Κατσούρη «Ανθολογία Σύγχρονης Κυπριακής Ποίησης» 
Στοχαστής, Αθήνα, 1985 (σελ. 303+304)
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Ευγενίας
Παλαιολόγου-Πετρώνδα «Το σύθρηνο της Κύπρου», ποιήματα Λευκω

σία, 1974

Ρούλας Ιωαννίδου-Σταύρου «Του Νησιού μου» ποιήματα Κύπρος, 1984

Νάγιας Ρούσου «Μνήμες Πολέμου», ποιήματα Κύπρος 1975

Ανδρούλας Μούζουρου «Κύπρος Γλυκό Νησί» ποιήματα Κύπρος 
1979

Βέρας Κορίδη «Απόδειπνο» ποιήματα Αθήνα, 1980

Νάντιας Στυλιανού «Γαλαξίας» ποιήματα Λευκωσία, 1979

Ιάνθης Θεοχαρίδου «Όταν τα Είδωλα Ραγίζουν» ποιήματα, Λευ
κωσία 1975

Αντριάνας Ιεροδιακόνου «Ανθολογία Σύγχρονης Κυπριακής Ποίη
σης», Στοχαστής Αθήνα, 1985 (σελ. 37)

Νίκης Μαραγκού «Ανθολογία Κυπριακής Λογοτεχνίας Εκδό
σεις Ανδρέου Ποίηση Γ («Τα αποκήπων» 
σελ. 950)

Βέρας Κορφιώτου «Ποιήματα» Λευκωσία, 1971

Κλαίρης Αγγελίδου «Νόστιμον Ήμαρ» ποιήματα Κύπρος 1982

Πίτσας Γαλάζη-Σωτηρίου «Στα Περιθώρια των Καιρών» Αθήνα, 1968

Αύρας Θεοφάνους «Καιρός Πρώτος» ποιήματα Λευκωσία 1965

Νίτσας Χριστοδούλου «Λυχνιές και Τερρακότες» Λευκωσία 1985

Ναδίνας Δημητρίου «Ταξίδια στη Νοσταλγία», ποιήματα Κύπρος 
1980

Νάσας Παταπίου «Το φωνήεν Σώμα», ποιήματα Αθήνα, 1988

ΤΑ ΟΤΡΑΝΤΙΝΙΚΑ KAI TA ΜΠΟΒΕΖΙΚΑ 
ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑ

Χάρη σέ μιά πρόσκληση, ή όποια μέ τιμάει πάρα πολύ, καί περισσότερο 
άπ’ όσο μ’ αξίζει, ήρθα εδώ μέ μεγάλη χαρά, νά πραγματοποιήσω ένα παλιό 
μου όνειρο, νά δώ επί τέλους τό νησί τής ’Αφροδίτης, στό όποιο ζεΐ καί κτυ- 
πάει ή αιώνια καρδιά τοϋ έλληνισμοϋ, εκείνου τοΰ πολιτισμού πού έφώτισε 
όλο τόν κόσμο καί θά ύπάρχει ώσπου θά λάμπει ό ήλιος. Κι ήρθα νά σάς μι
λήσω γιά τήν έλληνική διάλεκτο, τήν γκρεκάνικη, τή γλώσσα τοΰ σπιτιού, τοΰ 
κόσμου πού κατοικεί σέ δυό μικρές περιοχές τής νότιας ’Ιταλίας. Τή μιλάει 
άπό πολλούς αιώνες, μά στό παρόν - δυστυχώς - φαίνεται ότι πάει όλο καί πε
ρισσότερο νά σβήσει, γιά πολλούς καί διάφορους λόγους.

Πρώτ’ άπ’ όλα, όμως, πρέπει νά ευχαριστήσω πάρα πολύ γι’ αύτή τήν 
πρόσκληση τό Υπουργείο τής Παιδείας τής Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς 
επίσης όλους σας τούς παρόντες, πού ’ρθατε εδώ νά μέ συναντήσετε καί νά 
μέ άκούσετε.

Σάς όμολογώ πώς ποτέ μου δέν ποθούσα, όσο σήμερα, νά γνωρίζω τά 
έλληνικά καλύτερα άπ’ όσο τά ξέρω, γιά νά μπορέσω νά σάς εύχαριστήσω 
φυσικά μέ πιό κατάλληλη γλώσσα. Καί γιατί μέσα μου ό πόθος κι ή γνώση - 
σάν ξένος πού ’μαι - δέν πετοΰνε μέ ίδιες φτεροΰγες, μοναχά μέ τήν καρδιά 
μου σάς ευχαριστώ γιά τή φιλική υποδοχή σας, πού όμοια δέν μπορεί νά συ
ναντήσει κανείς άλλοΰ, γιατί ίδιον τών Ελλήνων είναι ή εγκάρδια φιλοξενία, 
πού ’ναι άλήθεια κάτι τό παροιμιώδες καί ταίρι της δέν έχει στόν κόσμο 
τούτο.

Σάς ευχαριστώ γιά τήν υπομονή σας μέ τήν όποια θά μέ άκούσετε, γιατί - 
σάν ξένος πού ’μαι - δέν έχω τήν εύγλωττία πού θά ’πρεπε νά έχει όποιος 
έρχεται σέ μιά πανάρχαια έλληνική γή, τή γή έκείνου τοΰ πολιτισμού πού 
υπήρξε πατρίδα τής ρητορικής. Μά ευτυχώς έχω τό προνόμιο ένός πού 
’ρχεται άπό μιά χώρα μέ έλληνικές ρίζες, άρχαΐες καί μεταγενέστερες, στήν 
όποια κι έκεϊνοι οί όποιοι δέν τις γνωρίζουνε καθαρά ή καθόλου (αυτές τις 
κοινές μας ρίζες), δίνουν συνεχώς, μέ τό φέρσιμό τους καί τά αίσθήματά τους, 
τό καθαρό δείγμα πώς πρόκειται γιά δυό λαούς πού ό ένας μοιάζει μέ τόν 
άλλο. Πράγματι, στά ταξείδια μου στήν Ελλάδα, τήν όποια πάντοτε 
επισκέπτομαι σάν προσκυνητής, παναπεϊ μέ τό ίδιο πνεύμα τό όποιο έμπνέει 
αυτό τόν ερχομό μου στήν Κύπρο, ακόυσα παντού τήν έξής φράση: «Οί 
’Ιταλοί κι οί Έλληνες μιά φάτσα μιά ράτσα». Μονάχα χάρη σ’ αύτή τήν κοινή 
καταγωγή, τολμώ, λοιπόν, νά σας μιλήσω πάνω σ’ αύτό τό θέμα, πεπεισμένος 
πώς αύτό άρκεϊ γιά νά συγχωρήσετε τά φτωχά ενδύματα τής όμιλίας μου.

Άς έρθουμε στό θέμα τής γκρεκάνικης. Όπως ξέρετε ή ιταλική χερσόνη
σος άπλώνεται στήν κεντρική Μεσόγειο σά μιά μπότα. Τό κάτω μέρος της 
άπλώνει τό τακούνι αύτής τής μπότας στά νερά τοϋ Ίονίου Πελάγου, πρός 
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τήν Κέρκυρα, καί τή μύτη της προς τή Σικελία, πού βρίσκεται πέρα άπό τόν 
Ίσθμύ τής Ζάγκλης, δηλ. τής σημερινής Μεσσήνης τής Σικελίας. Πρόκειται 
άκριβώς γιά τύ τμήμα τής ’Ιταλίας τύ όποιο στήν άρχαιότητα άποικίστηκε 
άπό τούς Έλληνες, οί όποιοι Ιδρυσαν παντού νέες πόλεις κι έτσι γεννήθηκε ή 
Μεγάλη Ελλάδα. Στά βόρεια, στό τακούνι τής μπότας καί στά γύρω μέρη, 
Ιδρυσαν τόν Ύδροΰντα, τό σημερινό Ότράντο, καί τόν Τάραντα, όπου θά 
γεννηθεί ό περίφημος φιλόσοφος Άρχύτας. Στά νότια, στήν Καλαβρία, τό 
Ρήγιο, στήν άκρα της, καί τόν Κρότωνα, όπου θά άκμάσει ή φιλοσοφική 
Σχολή τοΰ Πυθαγόρα, τούς Λοκρούς καί τή Σύβαρη, βορειότερα άπ’ τόν Κρό
τωνα, καί τήν Έλέα τής Λευκανίας, πού έγινε περίφημη γιά μιά άλλη φιλοσο
φική σχολή, τήν ’Ελεατική, καθώς έπίσης κι άλλες πόλεις, σάν τήν Ζάγκλη, 
κοντινή στήν Σικελία.

Σ’ αυτά τά μέρη, δηλαδή στό τακούνι καί στή μύτη τής μπότας, ύπάρχουν 
δυό γλωσσικά νησιά, στά όποια ό κόσμος τους μιλάει μιά έλληνική διάλεκτο. 
Θά μπορούσαμε νά τά λέμε τό ένα ή περιοχή όπου ό κόσμος «μιλάει ή όμιλάει 
γρήκα», κοντά στό Ότράντο, καί τό άλλο - στή μύτη τής μπότας, λίγο μακρυά 
άπ’ τό Ρήγιο - τό γλωσσικό νησί όπου ό κόσμος λέγει «έμί πλατέγομε γρήκα», 
δηλαδή «έμεϊς όμιλοΰμε έλληνικά». Κι έτσι σάς έδωσα δυό παραδείγματα, μέ 
τά όποια έγινε φανερό πώς οί διάλεκτοι τών δυό περιοχών παρουσιάζουν με
ταξύ τους άρκετές διαφορές. Οί έλληνόφωνοι οί ότραντίνοι, γιά νά 
έκφράσουνε τή σκέψη τοΰ όμιλώ, χρησιμοποιούν τό «μιλώ» ή «όμιλώ», ένώ οί 
άλλοι, πού μένουνε στή μύτη τής μπότας καί θά τούς πούμε μποβέζους άπ’ 
τήν Μπούα (Μπόβα στά ιταλικά), χρησιμοποιούνε τό «πλατέγο», πού προέρ
χεται άπό τό «πλατειάζω», μέ τό νόημα τοΰ όμιλώ κι όχι τοΰ πολυλογώ. Αυτό 
δέν πρέπει νά κάνει έντύπωση καθόλου. Πρώτ’ άπ’ όλα γιατί τά δυό γλωσ
σικά νησιά βρίσκονται σέ μιά άπόσταση πολλά χιλιομέτρα τό ένα άπό τ’ 
άλλο, περίπου πεντακόσια χιλιομέτρα. Μά καί στό ίδιο νησάκι συχνά ό μελε
τητής συναντάει μερικές διαφορές άπό χωριό σέ χωριό.

Φυσικά στά χρόνια τής Μεγάλης Ελλάδας έπικρατοϋσε παντού ή 
έλληνική, άν καί κάπου ό ντόπιος κόσμος, προπαντός στίς έσωτερικές περιο
χές, μιλούσε μιά δική του διάλεκτο. Ή παρούσα κατάσταση όφείλεται στό 
γεγονός πώς στά ρωμαϊκά χρόνια έπικράτησε όλο καί περισσότερο ή λατινική 
κι ύστερα, στά μεταβυζαντινά χρόνια, έπικράτησε όλο καί περισσότερο ή 
ιταλική, προπαντός στήν πάνω Καλαβρία. Κι ή έλληνική, κατά τή γνώμη τοΰ 
γερμανού καθηγητή Rohlfs, μπόρεσε νά άντέξει άπέναντι στήν Ιταλική, όπως 
άντεξε στή λατινική στό παρελθόν, μονάχα στήν κάτω Καλαβρία, έκεϊ πού οί 
γεωγραφικές συνθήκες ήτανε πολύ εύνοϊκές. Γενικά ή πάνω Καλαβρία λέγεται 
καί ή λατινική Καλαβρία, ένώ ή κάτω Καλαβρία λέγεται ή έλληνική Καλα
βρία.

Τό βόρειο γλωσσικό νησί, όπου ό κόσμος, «όμιλάει» ή «μιλάει γρήκα», 
άποτελεϊται άπό ένα μικρό τμήμα στό κέντρο μιας περιοχής πού ’ναι άπό 
τρεις πλευρές περικυκλωμένη άπό τό Ίόνιο Πέλαγος, σέ λίγη άπόσταση άπό 
τήν πρωτεύουσα τής έπαρχίας, δηλαδή άπό τό Λουππίου, καί άπό τό Δερεντό, 

όπως λέγει ό έκεϊ κόσμος τή Λέτστσε καί τόν Ότράντο. Φυσικά αυτό τό νησί 
στό παρελθόν ήτανε μεγαλύτερο άπ’ όσο είναι σήμερα. Τά έλληνικά του πε
ριορίζονταν όλο καί περισσότερο άπό αιώνα σέ αιώνα. Στόν δέκατο πέμπτο 
αιώνα μιλούσαν τή γκρεκάνικη 20 χωριά, μά μονάχα 14 στίς άρχές αύτοΰ τοΰ 
αιώνα, καί σήμερα 8 στή νότια άκρη τής χερσονήσου: Καλημέρα, πού μέ κάθε 
πιθανότητα ονομάζεται έτσι άπό έναν Καλημέρα, Μαρτάνα, Μαρτινιάνο, 
Στερνατία, Τζολλίνο, Σολέτο, Καστρινιάνο, Χοριλιάνο καί Πελπινιάνο.

Ό κόσμος τους, όπως μαρτυρεί ό Έλληνας Καρατσάς, γιά πολλούς 
αιώνες δέν αίστάνθηκε ποτέ του νά ’χει σχέσεις μ’ όσους έζοϋσαν πέρα άπ’ 
τόν περίβολό του. Έτσι ήταν μέχρι τήν έποχή στήν όποια, τόν περασμένο 
αιώνα, μεγάλωσαν οί έμπορικές σχέσεις καί τό νέο ένωμένο Ιταλικό βασίλειο 
όρισε τήν ύποχρεωτική στρατιωτική θητεία καί έκπαίδευση. Φυσικά κι ή ρω
μαϊκή έκκλησία έπαιξε έναν πρωταρχικό ρόλο, γιά νά σβησθεϊ άπό γενεά σέ 
γενεά ή έλληνική γλώσσα στή νότια ’Ιταλία, μιά πού τέλειωσε ή βυζαντινοκρα- 
τία. Μά πάνω σ’ αυτό τό δυσάρεστο θέμα θά μιλήσω στό τέλος.

Τ’ άλλο γλωσσικό νησί, έκεϊνο στό όποιο ό κόσμος «πλατέγήι γρήκα», 
είναι ή όρεινότατη χώρα τοΰ Άσπρομόντε, πού μέ τά βουνά της άγκαλιάζει, 
πέρα γιά πέρα, όλόκληρη τήν έπαρχία τοΰ Ρηγίου, καί κεϊται μεταξύ ουρανού 
καί θάλασσας άπό τρία μέρη. Τ’ όνομά της μπορεί νά υπαινίσσεται τις χιονι
σμένες κορφές κατά τό χειμώνα καί τότε τό έτυμο τής λέξης Άσπρομόντε θά 
’τανε τό έλληνικό έπίθετο άσπρο καί τό ιταλικό ούσιαστικό μόντε, βουνό. 
Άν είναι έτσι, τό πρώτο όνομα αυτής τής όροσειράς, στό παρελθόν, ύπήρξε 
Άσπροβούνιο καί κατόπιν έγινε Άσπρομόντε στά ιταλικά. Τό ίδιο έγινε μέ τό 
Παρθένιο, πού μέ τόν όγκο του, πολύ πιό πάνω, στήν Ίρπινία, έπιβάλλεται 
στήν πόλη Άβελλίνο: μεταφράστηκε στά ιταλικά Μόντε Βέργινε, δηλαδή Παρ- 
θενοβούνιο.

Άλλ’ όμως στή λέξη Άσπρομόντε τό έπίθετο άσπρο θά μπορούσε να ’ναι 
καί τό ιταλικό «άσπρο», δηλαδή τραχύ, δεδομένου ότι πρόκειται γιά μιά 
όρεινότατη χώρα, όπως είπαμε. Μά γιατί υπάρχει στήν Μπόβα τό έπώνυμο 
Άσπρέα, τό όποιο μυρίζει έλληνική, καί κοντά στό Ρήγιο ένα βουνί πού τ’ 
όνομά του είναι Σπρέα, θά μπορούσαμε νά βγάλουμε τό συμπέρασμα πώς τό 
πρώτο όνομά του, δηλ. τοΰ Άσπροβουνίου, έκλατινίστηκε κι έγινε 
Άσπρομόντε.

Ό κόσμος, ό όποιος κεϊ πάνω «πλατέγήι γρήκα», δηλαδή μποβέζικα, άπό 
τό όνομα τής χώρας αυτής τής έλληνοφώνου περιοχής, λέγει τόν έαυτό του 
κόσμο τής «οτξτζία», δηλαδή τοΰ βουνιοΰ, γιατί οτζτζία, καθώς καί οστσία, τό 
συνώνυμό της, προέρχεται άπό τό όξεία κορυφή.

Αύτή ή περιοχή καί στά μεταβυζαντινά χρόνια ήτανε μιά άληθινή καί 
σωστή Γκρετσία, όπως τή λέγουνε όσοι έκεϊ «πλατέγουσι γρήκα». Νά φαντα
στείτε, κυρίες καί κύριοι, πώς ό Ιταλός ποιητής Πετράρχης, στά 1368, σύστη
νε, σ’ έκείνους οί όποιοι στήν ’Ιταλία ήθελαν νά μάθουν τά έλληνικά, νά πάνε 
νά τά μάθουν στήν Καλαβρία άντί στήν Κωνσταντινούπολη, γιατί τά 
όμιλοΰσαν σχεδόν παντού. Καί στό δέκατο έκτο αιώνα τά μιλούσαν σέ πολλά 
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χωριά, άπό τύ Μέλιτο, πού βρίσκεται στήν άκρα τής περιοχής κοντά στό 
γιαλό, ώς τό Σινόπολη καί πιύ πέρα. Μά τά πολλά έλληνόφωνα χωριά σιγά 
σιγά λιγόστεψαν, τόσο πού στά 1820 έγιναν μόλις 14, κι άπό τότε ή κατάστα
ση πήγε πάντοτε άπό τύ κακό στό χειρότερο. Στά προπολεμικά χρόνια τού 
δευτέρου παγκοσμίου πολέμου τά μιλούσαν - άλλου περισσότερο κι άλλου λι
γότερο - στά έξής: στήν Μπόβα, τή χώρα τους - τή λένε έτσι όπως έσεις λέτε 
τή Λευκωσία -, καθώς έπίσης στά: Χωριό, Βουνί, Χοντοφούρι, δηλ. Κοντοχώ- 
ρι, Γκαλλιτσιανό, Άμυδδαλία, δηλ. Άμυγδαλέα, Ρηχούδι καί Γκορίο (Χωριό) 
τού Ρηχουδίου. Στά τελευταία χρόνια ή κατάσταση έχει χειροτερέψει. Αύτός ό 
μικρός λαός σταδιακά διασκορπίστηκε, γιατί τά χωριά έχουνε εκκενωθεί.

Σά νά μήν έφτανε ή μετανάστευση γιά οικονομικούς λόγους, σεισμοί καί 
προσχώσεις έχουν καταστρέψει σπίτια καί έρημώσει χωράφια. Οί περισσότε
ροι άναγκάστηκαν ν’ άφήσουνε τό προγονικό τους σπιτάκι καί τις 
άγαπημένες ύρεινές τους κορφές γιά νά πάνε άλλού. Κι έτσι άπό βουνίτες 
έγιναν γιαλότοί καί γιαλότισσες, όπως λένε στά μποβέζικα, δηλ. στήν γκρεκά- 
νικη, τής Μπόβας, τούς κατοίκους πού ζούνε κοντά στή θάλασσα.

Μά πρέπει νά υπογραμμίσουμε πώς όλοι τους μιλούνε κι Ιταλικά, προ
παντός τά άγόρια, άν καί σήμερα εύτυχώς άρκετά παιδιά, χάρη καί στά διά
φορα βοηθήματα άπό έλληνικούς όργανισμούς κι άπό ξένους καί Ιταλούς με
λετητές, σάν τόν γερμανό καθηγητή Rohlfs καί τόν λυκειάρχη Μινούτο1 άπό 
τό Ρήγιο, άρχίσανε νά γράφουνε τή γκρεκάνικη «μέ τσεφαλή σηκωμένη», δηλ. 
μέ υψηλά τό κεφάλι, χωρίς ντροπή. Κατά τύν Μινούτο, όπως έγραψε σ’ ένα 
άρθρο, ή άληθινή Γκρετσία τής Κάτω Καλαβρίας, άποτελεϊται άπύ τά έξής 
χωριουδάκια: Γκαλλιτσιανό, τό έπισκέφτηκα τό 1971 κι έγώ, ένα χωριουδάκι 
τού Κοντοφούρι (δηλ. Κοντοχωρίο), Χωρίο τού Ρηχουδίου μέ τό ίδιο τό Ρη
χούδι, τά Καβάλλι τής Μπόβας. Σ’ αύτά όλοι οί κάτοικοι «πλατέγουσι ή πλα- 
τέγον γρηκα», δηλαδή είναι πραγματικά ελληνόφωνοι, άν καί φυσικά μιλούνε 
καί τά ιταλικά. Στά γύρω χωριά, καθώς καί στήν ίδια Μπόβα ή κατάσταση 
είναι λίγο διαφορετική: Στή χώρα τήν Μπόβα, καθώς καί στήν Κάτω Μπόβα, 
πού βρίσκεται κοντά στή θάλασσα, άπό καιρό μοναχά οι ηλικιωμένοι συνέχι
σαν νά μιλούν τή γκρεκάνικη καί νά τήν καταλαβαίνουν, όπως στήν 
’Αλεδδαβρένδη καί στό Βουνί (άκριβώς στον "Αγιο Λορέντζο καί στό Κάστρο 
τού Γκρέκου, δηλ. Ροκκαφόρτε τού Γκρέκου) καί προπαντός στό Χωριό τού 
Βουνιοϋ. Άλλ’ όμως άπό 17 χρόνια τώρα στήν κάτω Μπόβα ή έκεϊ κατάστα
ση έχει καλυτερέψει, γιατί οί κάτοικοι τού Ρηχουδίου καί τού χωριού του 
άναγκάστηκαν νά μετακομίσουνε κεΐ.

’Από τόν περασμένο αιώνα, μά προπαντός, σ’ αύτό τόν αιώνα, Ιταλοί καί 
ξένοι έμελέτησαν τή γκρεκάνικη κι έτσι έχει γεννηθεί τό Γκρεκάνικο Ζήτημα.

Άλλοι, σάν τόν έλληνα Καρατσά2 καί πριν άπ’ αύτόν τόν γερμανό 
Rohlfs, άληθινό θαυμαστή αύτού τού θέματος, έβγαλαν τό συμπέρασμα πώς οί 
ρίζες της θά βρισκόντανε στήν άρχαία έλληνική γλώσσα, πού κατ’ αύτούς δέ 
θά πέθαινε ποτέ της, άν καί περιορίστηκε δυο φορές σέ άπομονωμένες πε
ριοχές, στή μύτη τής σαλεντινής χερσονήσου καί στά άπρόσιτα βουνά τού 

Άσπροβουνίου. Τήν πρώτη φορά μετά τήν ρωμαϊκή κατοχή στήν άρχαιότητα 
καί τή δεύτερη φορά μετά τή Βυζαντινοκρατία, πού έδωσε νέα δύναμη στήν 
έλληνική τής νότιας ’Ιταλίας.

Βάση αύτής τής θεωρίας είναι ή διατήρηση δωρισμών κι άρχαϊσμών στήν 
γκρεκάνικη, θέλετε στά ότραντίνικα θέλετε στά μποβέζικα, όπως θά δούμε πιύ 
κάτω.

Τώρα πρέπει νά παρατηρήσω τά έξής: Καί στήν πάνω ’Ιταλία πραγματο
ποιήθηκε ή Βυζαντινοκρατία, μά ή έλληνική κεϊ πάνω δέ βρήκε καμμιά βάση 
γιά νά επικρατήσει, ενώ στήν Καλαβρία καί στή Σαλεντινή Χερσόνησο, 
δηλαδή στήν πρώην Μεγάλη Ελλάδα, μέ μεγάλη πιθανότητα, αύτή ή έλληνική 
γλωσσική βάση ύπήρχε, κι ήτανε μεγάλη, διαφορετικά θά ’τανε δύσκολο νά 
καταλάβει κανείς τό γιατί ύλη ή νότια ’Ιταλία έγινε πραγματικά μιά χώρα 
έλληνική, σάν στά χρόνια τής Μεγάλης Ελλάδας. Μιά χώρα στήν όποια ή 
έλληνική ομιλήθηκε καί γράφτηκε, όπως μαρτυρούνε τά πολλά έλληνικά χει
ρόγραφα πού έχουν γραφτεί στήν Καλαβρία.

Άλλοι, προπαντός οί ίταλοί, όπως οί Μορόσι, Άλέσσιο, Παρλανγέλι, 
Στομέο3 κτλ, νομίζουν πώς ή γκρεκάνικη θά ’τανε ή γλώσσα πού τή μιλούσαν 
οί βυζαντινοί στρατιώτες, οί δημόσιοι ύπάλληλοι, καθώς καί οί έμποροι κι οί 
νέοι άποικοι, πού ’ρθανε, άν καί λίγοι, στή νότια ’Ιταλία στά χρόνια τής Βυ- 
ζαντινοκρατίας καθώς καί στά μεταβυζαντινά. Έγράφτηκαν πολλά βιβλία, 
έχύθηκαν ποτάμια μελάνι ώς τώρα, μά ή τελευταία λέξη πάνω σ’ αύτό τό θέμα 
δέν ειπώθηκε άκόμη.

Ό ίταλός έλληνιστής καθ. Στομέο, πού ή μητρική του γλώσσα - τό μαρτυ
ρεί καί τό επώνυμό του - είναι ή σαλεντινή γκρεκάνικη, άνέλαβε τήν διερεύνη- 
ση τού ζητήματος. Κατ’ αύτόν ή γκρεκάνικη θα ’χε βυζαντινές ρίζες καί θά 
’τανε ή γλώσσα τών άπ’ τήν Πελοπόννησο άγροτών, πού θά ’ρχονταν σάν 
άποικοι στήν κάτω ’Ιταλία τήν εποχή τών Βυζαντινών. ’Επειδή είναι πολύ 
σοβαρός λόγιος, τό γρηγορότερο καί χωρίς άμφιβολία, θά δημοσιέψει 
όπωσδήποτε ένα σπουδαίο έργο.

Αφήνοντας κατά μέρος τό δύσκολο γκρεκάνικο, προτού μιλήσουμε λε
πτομερώς πάνω στήν έλληνική διάλεκτο τής ’Ιταλίας, πρέπει νά πούμε πώς 
ύπήρξε μεγάλη ή επιρροή τής έλληνικής καί επί τών επισήμων τοπωνυμίων 
καθώς έπίσης τών Ιταλικών διαφόρων διαλέκτων τής νότιας ’Ιταλίας, όπου ό 
κόσμος μιλάει τά καλαβρέζικα, τ’ άπουλα. τά λουκάνα, τά ίρπίνικα. Αύτό ση
μαίνει πώς ή επιρροή ύπήρξε μεγαλύτερη άπ’ όσο φαίνεται κι ήβρε στήν Κάτω 
’Ιταλία τόν ιδανικό τόπο γιά νά επικρατήσει μέ τόν έρχομό τών Βυζαντινών. 
Νά δούμε αύτό τό γλωσσικό φαινόμενο, γιά τό όποιο ένδιαφέρθηκε προ
παντός ό γερμανός καθηγητής Rohlfs4.

Θά άρχίσουμε μέ τά ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ καί φυσικά όχι μέ τά πιό κοινά, γιατί 
όλοι ξέρουν τις περίφημες πόλεις τής Μεγάλης Ελλάδας, πού καί τώρα μάς 
θυμίζουν τόν άρχαϊο Ελληνισμό στήν ’Ιταλία, τόν καιρό πού ή Ρώμη έκανε τά 
πρώτα βήματα στήν ιστορία. Θά μπορούσε κανείς νά πει πώς όταν οί Λατίνοι 
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στρατούλιζαν στήν όδό τοϋ πολιτισμού, οί Έλληνες, καί στήν Ιταλική χερσό
νησο, ήτανε ήδη σωστοί κι αληθινοί γίγαντες, στή φιλοσοφία, στή λογοτεχνία, 
στήν ιατρική καί στό θέατρο.

Στή νότια ’Ιταλία πάρα πολλά τοπία καί τόποι φέρουν τή σφραγίδα τού 
ελληνισμού. Άπ’ αυτά θά άναφέρουμε μονάχα τά πιό σημαντικά, άρχίζοντας 
άπ’ τούς χείμαρρους.

Θά περιοριστώ στούς έξης: Ό Κατοκάστρο, γιατί στά βυζαντινά χρόνια 
περνούσε κάτω άπό ένα κάστρο· ό Σκοτοπλέτο, δηλ. σκοτοπλετής, γιά τά 
νερά του· ό Καλαμίττι, γιά τήν καλαμίνθη πού βλαστάνει στις όχθές του· ό 
Πόταμο, δηλ. ό ποταμός, κι ό Ποτάμί, τό Ποτάμι· ό Πλατί, δηλ. πλατύς χεί
μαρρος· ό Στσιαραπόταμο, γιατί είναι περίπου ξηρός - ξηροπόταμος - ή γιατί 
’τανε σκιερός άπό τά πολλά γύρω δένδρα· ό Μάρρο, ό μαύρος γιά τά μαύρα 
νερά του.

Γιά τά Βουνά θά θυμίσω: τό Τζιγκομάρρου, δηλ. ό ζυγός, ή κορφή, του 
Μαύρου, γιά τά πολλά καί πυκνά δένδρα πού τό σκεπάζουν άπ’ τήν κορυφή 
ώς τά κάτω· τό Βασιλικό, γιατί μέ τό μεγάλο του όγκο καί τά πυκνά του δάση 
υψώνεται πρός τόν ούρανό σάν άληθινός βασιλιάς· τό Μέλισσα, πού φαίνεται 
δτι ονομάζεται έτσι άπό μέλισσα· τό Κεντρί, γιατί τελειώνει σάν κεντρί ύψους 
1506 μέτρων τό Άτό (ύψους 1374 μέτρων), πού όνομάζεται έτσι ίσως γιατί 
’ναι τό βουνό τών άετών τό Πιμινόρο, ένα σωστό βοσκοτόπι, έγινε τό κατ’ 
έξοχή βουνό τών ποιμένων, όπως μάς λέγει ή δική του έτυμολογία: ποιμανό- 
ριον. ’Ονομάζεται ΠΑΣΣΟ ΔΙ ΣΑΡΑ ένα στενό μες τά βουνά καί πάει νά πει 
τό Στενό τής Σάρας, γιατί όταν ό διαβάτης φτάνει κεϊ πάνω βρίσκεται ξαφ
νικά πάνω άπό μιά σάρα, πέρα άπ’ τήν όποια θά συναντήσει τόν χείμαρρο 
Πλατί καί τό όμώνυμο χωριό, πού έδωσε τ’ όνομα στόν χείμαρρο, μά μπορεί 
νά ’ναι καί τό άντίθετο.

Γιά τά χωριά θά σάς θυμίσω καί τή Τσεραμίδα, δηλ. Κεραμίδα, ένα πολύ 
μικρό χωριό, πού καί σήμερα είναι περίφημο γιατί ό κόσμος φτειάνει πήλινα 
δοχεία καί κεραμίδια, μά δε μιλάει πιά άπό καιρό έλληνικά, όπως σέ τόσα 
άλλα. Τό Ποδάργονι, πού τό όνομά του προέρχεται άπό τ’ όνομα μιας 
οικογένειας - οί Ποδάργωνες - όπως λέγει ό Rohlfs. Σ’ αύτό τό πρώην 
έλληνόφωνο χωριό μπορεί νά δει κανείς άνδρες καί γυναίκες, οί όποιοι μέ τά 
χαρακτηριστικά τοϋ προσώπου τοϋ δικού τους μοιάζουνε μέ τούς άρχαίους 
προγόνους των, όπως άποδείχτηκε άπό έναν ίταλό άρχαιολόγο, μέ ένα σπου
δαίο πρόγραμμα πού μεταδόθηκε άπό τήν ιταλική τηλεόραση. Συνέκρινε διά
φορες άρχαΐες προτομές πρός τό πρόσωπο μερικών ποδαργονιοτών κι άπό 
αύτή τή σύγκριση προέκυψε ότι οί περισσότεροι κάτοικοι τοϋ χωριοϋ τούτου, 
άν καί έχασαν τή γλώσσα τών προγόνων τους, διατηρούνε άκόμη άκέραια τά 
χαρακτηριστικά τους. Καί δέν είναι ένα άσήμαντο πράμα. Άλλο χωριό 
όνομάζεται Πενταδάττιλο, πού βρίσκεται σέ ένα ύψωμα μέ πέντε κορφές, μέ 
τό σχήμα χεριού. Στήν κάτω Καλαβρία αύτό τό όνομα είναι μόνο ένα χωριό, 
μά εδώ στό Νησί σας έγινε τό σύμβολο τής λευτεριάς σας, καθώς έπίσης τής 
άνεξαρτησίας όλης τής Κύπρου, πέρα γιά πέρα, άπό τό άνατολικό άκρωτήρι 

τοϋ Αγίου Άνδρέα ώς τήν Κερύνεια καί τήν Αμμόχωστο, γιά νά μή χαθούνε 
ό μόχθος τοϋ κυπριακού Λαού καί ή ηρωική θυσία τών Κυπρίων πού πέθα
ναν, καί στήν ’Ιταλία άκόμα, κατά τή μάχη τοϋ Μόντε Κασσίνο, γιά τή λευτε
ριά όλωνών.

Άλλα κυριωνυμικά είναι καί τά έξής ονόματα χωριών: Μπαγαλάδι, Τσε- 
νάδι, Λαγανάδι, Ολιβάδι, Ρικάδι, Μπριβάδι, Ιονάδι, πού προέρχονται, κατά 
τόν γερμανό καθηγητή Rohlfs, άπό τά ντόπια επώνυμα Μπαγαλά, Τσινά, Λα
γάνά, Ολιβά, Ιονά κτλ. Ό πληθυντικός τους στά νεοελληνικά θά ’τανε Μπα- 
γαλάδες, Τσινάδες, Λαγανάδες, Ολιβάδες, Ιονάδες μά στά μποβέζικα έπεσε τό 
τελικό -ες, έγινε ι, άπό τήν επίδραση τής ιταλικής.

Σάς είπα ήδη πώς στό τακούνι τής ιταλικής μπότας, στήν ότραντινική 
Χερσόνησο, ύπάρχει χωριό πού λέγεται Καλημέρα, μά καί στήν Καλαβρία 
ύπάρχει χωριό, πού τό όνομά του είναι Καλημέρα, κοντά σ’ ένα άλλο μέ 
όνομα πού κι αύτό μυρίζει έλληνικά. Τό λένε Σάν Καλόγερο, δηλ. Άγιο Κα
λόγερο.

Στά ΚΑΛΑΒΡΕΖΙΚΑ, άπό τήν επίδραση τών ΜΠΟΒΕΖΙΚΩΝ, δηλ. τής 
γκρεκάνικης, τά έθνικά όνόματα καταλήγουν σέ - οτι, άπ’ τήν έλληνική κατά
ληξη - ώτης.

Τό λοιπόν, όπως στά έλληνικά έχουμε Κυπριώτης, Μεγαριώτης, 
Άνδριώτης, Λαμιώτης κτλ., στά καλαβρέζικα λένε Πλατιότι τούς κατοίκους 
τοϋ Πλατί, Ολιβαδότι εκείνους τοϋ Ολιβάδι, Μιλιτότι έκείνους τοϋ Μιλέτο, 
Λαγανιότι έκείνους τοϋ Λαγανάδι, Στιλότι έκείνους τού Στίλο κτλ.. Στό Ρήγιο 
λένε καί ρουγότι όποιανδήποτε κατοικεί σέ μιά ρούγα, δηλ. σέ ένα σοκάκι τής 
πόλεως.

Στά μποβέζικα λένε κονδοφουριότο καί κονδοφουριότα καθώς έπίσης 
χονδοφουριότισσα τούς κάτοικους τοϋ Κοντοφούρι (δηλ. Κοντοχώρι), όπου 
ό κόσμος, όπως είπαμε, πλατέχ/π γρήκα’ Χοριάτι τούς κατοίκους τοϋ Γκορίου 
τοϋ Ρογουδίου· γιαλότο (αίγιαλώτη) καί γιαλότα ή γιαλότισσα όλους έκείνους 
πού κατοικούνε κοντά στήν άμμουδιά.

Μά προπαντός στήν καλαβρέζικη διάλεκτο βρίσκονται πάρα πολλά πα
ραδείγματα λέξεων πού προέρχονται άπ’ τήν έλληνική, ένα γλωσσικό φαινό
μενο πού άφθονα μαρτυρεί πώς στά άρχαϊα καί στά βυζαντινά χρόνια, καθώς 
καί στά μεταβυζαντινά, ή έλληνική ήτανε ή γλώσσα τής νότιας ’Ιταλίας.

Φυσικά καί στά ιταλικά υπάρχουνε λέξεις - κι είναι πολλές, πάρα πολλές 
- πού προέρχονται άπ’ τήν έλληνική μά πρόκειται γιά λέξεις μέ λόγια ή λογο
τεχνική καταγωγή, ένώ στά καλαβρέζικα προέρχονται άπ’ τή λαλούμενη 
γλώσσα, παναπεϊ άπ’ τήν γκρεκάνικη.

Π.χ. Στά καλαβρέζικα λένε άρνίσκα τήν προβατίνα ένός ή δυό χρονών, 
έπίσης ένα είδος άσπρου μανιταριού, πού τό λένε καί άρνάτσε. Μά ή λέξη αρ- 
νίσκα καθώς καί ή άρνάτσε προέρχεται άπ’ τή γκρεκάνικη. Πράγματι στά 
μποβέζικα λένε αρνίσκα, θέλετε τή μικρή προβατίνα, θέλετε τό άσπρο μανιτά
ρι. Δέν έχω συναντήσει τή λέξη άρνάτσε στά μποβέζικα, άλλ’ όμως μάς θυμί
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ζει τό έλληνικό ύποκοριστικό αρνάκι καθώς άλλα μποβέζικα ύποκοριστικά, 
σαν άλογούτσι, τύ άλογάκι, καί σπιτούτσι, τό σπιτάκι, καθώς πεδάτσι, τό παι
δάκι κτλ. Γι’ αυτό έβγαλα τύ συμπέρασμα πώς στά μποβέζικα υπήρχε καί ή λ. 
αρνάτσε ή άρνάτσι, πού έγινε αρνάτσε στά καλαβρέζικα.

Σ’ αυτά συναντούμε καί τίς λέξεις πέτονλα καί πάτουλα δηλ., πεταλού
δα, πού προέρχεται άπ’ τίς μποβέζικες λ. πέτουδδα κι άπέτουδδα, μέ τήν ίδια 
έννοια, πού στή σειρά τους προέρχονται άπύ τίς μποβέζικες εκδοχές τοΰ ρή
ματος «πετώ», δη. πετάο ή άπετάο. Καθώς επίσης τίς έξης: πονοτσέφαλο, ό 
πονοκέφαλος· πετζτζούλο, τό πεζούλι (Αύτή τήν ακόυσα κι εγώ στά λουκάνι
κα)· πίττα, ή πίττα· πίσμα, δηλ άσχημο παιγνίδι, άπό τή λ. πείσμα- πίττιμα ή 
πίτιμα, ό ενοχλητικός άνθρωπος, πού μάς σκοτίζει, πού προέρχονται άπύ τό 
επίθεμα- αμπάτα ή μπάτα, ό έμπάτης ή μπάτης*  παρανόμι, τό παράνομα- 
άπαλε ή άπουλε ή άπουλο λέγεται τό αυγό πού έχει απαλό τό κέλυφος. Έτσι 
τό λένε καί στύ χωριό μου στήν Ίρπινία.

Συνεχίζοντας θά προσθέσουμε: παρρασία, ή φλυαρία, άπό τή λ. παρρη
σία, καθώς τά ρήματα παρρασιάρι καί παρλασιάρι, φλυαρώ· τζούτονλον - ό 
ζητιάνος, ό ζήτουλας· τό ρήμα τζοντουλιάρι, τό ζητουλεύω, τό ζητιανεύω- 
τζουτουλαρία, ή ζητουλιά· μάσκουλα, ή μασχάλη· μάττρα, ή μάκτρα νούκκα, 
ή ευνούχος κατσίκα· ποχίδια, άπό άποχίδια, είναι τά άκατάλληλα σύκα.

Γιά νά μή σάς ενοχλήσω περισσότερο άπ’ όσο τό θέλει τό θέμα, θά σάς 
άναφέρω μόνο πώς λέγονται τά δυό μέρη τού χειρόμυλου: τό πάνω μέρος, 
πού άποτελεϊται άπό μιά πέτρα πιό μικρή άπό τήν άλλη, τό λένε πρακάρι, άπό 
τό μποβέζικο πλακάρι, πού στή σειρά του θά μπορούσε νά προέλθει άπό ένα 
πιθανό ύποκοριτσικό «πλακάριον», ένώ τήν κάτω πέτρα, τή μεγαλύτερη άπ’ 
τήν άλλη, τή λένε πράκα άπό τήν μποβέζικη λ. πλάκα.

Έδώ τελειώνω γιά νά μήν μακρηγορώ, μά σάς όμολογώ ότι νομίζω πώς 
δε μακρηγόρησα καθόλου, γιατί όλους μάς ευχαριστεί πολύ ν’ άκούομε καί νά 
μιλούμε μαζί γιά όσα μάς θυμίζουν τό παρεθλόν, γιά νά καταλάβουμε καλύτε
ρα τόν παρόν καί νά προετοιμάσουμε τό δικό μας μέλλον. Πράγματι, 
άλλοίμονο σ’ εκείνο τόν λαό πού άλησμονεϊ τήν περασμένη του ιστορία, γιατί 
στις σκοτεινές μέρες, πού νά μήν έρχόντανε πιά γιά κανένα, μονάχα άπό 
εκείνη θά τού έρθει τό φώς καί ή δύναμη νά άναστηθέϊ, όπως έσεϊς ο'ι 
'Έλληνες τό ξέρετε άπό πάντοτε καί τό έδιδάξατε στούς άλλους. Δεν υπάρχει 
πολιτισμένος λαός έκεϊ πού δέ θρέφεται ή μνήμη τοΰ παρεθλόντος, όπως μάς 
έμαθε ό Ηρόδοτος, όταν γράφει πώς πρέπει νά καλλιεργηθεί ή «μνήμη 
άνθρώπων πάντων», παναπεϊ τοΰ παρελθόντος.

Άν ό Μουσσολίνι έμάθαινε τό μάθημα τοΰ Ηρόδοτου, δέ θά 
όνειρευότανε νά τσακίσει τά νώτα τής Ελλάδας, μά θά έμάθαινε κι αυτός πώς 
οί ’Ιταλοί κι οί "Ελληνες είναι πραγματικά «μιά φάτσα μιά ράτσα», δηλ. «ένα 
πρόσωπο, ένα γένος», χωρίς νά πούμε πώς στόν κόσμο τούτο δέν μπορεί νά 
’ναι καθόλου ή στρατιωτική δύναμη τ’ όργανο τής δικαιοσύνης. Τό καταληλ- 
λότερο μέσο γιά νά καταπολεμήσουμε τή βαρβαρότητα, είναι τό έπίτευγμα τής 

ειρήνης, πού ό δρόμος της βασίζεται έπί τοΰ σεβασμού τών ξένων δικαιωμά
των καί τοΰ ευαγγελικού κανόνα: «μήν κάνεις στούς άλλους ό,τι δέ θέλεις νά 
κάνουν οί άλλοι σ’ έσένα». Άλλο κριτήριο ή μέτρο πράξεων δέν υπάρχει γιά 
νά λύνουμε τούς κόμπους, τούς όποιους μπορεί νά συναντούν μπροστά τους 
οί λαοί καί τά έθνη.

Νά συγχωρήσετε αύτή τήν παρέκβαση, πού μοΰ ύπέμνησε ή παρούσα κυ
πριακή κατάσταση, τήν ώρα πού ετοιμαζόμουνα νά σάς είπώ πώς ή γκρεκάνι- 
κη έχει κοινά γνωρίσματα μέ τά κυπριώτικα. Καί συγκεκριμένα τή διατήρηση 
τών διπλών συμφώνων καί τή διατήρηση κι άφομοίωση μαζί τού τελικού ν 
προς τ’ άκόλουθο άρχικό σύμφωνο.

Στενά συνδεδεμένος μέ τή διατήρηση τών διπλών εϊναι ό διπλασιασμός 
τών συμφώνων. Ένα γλωσσικό φαινόμενο πού χαρακτηρίζει σχεδόν όλα τά 
νησιά καί τά περιφερειακά μέρη, θέλετε τά δυτικά θέλετε τά άνατολικά, τοΰ 
Πανελληνίου. Άπ’ αυτό οί ειδικοί τοΰ τομέα έβγαλαν τό συμπέρασμα πώς 
πρόκειται γιά συντήρητικά, μέ άρχαϊσμούς, ιδιώματα.

’Επιγραφές, πού βρέθηκαν στήν Ηράκλεια τήν Ταραντίνη, μαρτυρούν 
πώς ή διάλεκτος ή άρχαία αυτής τής περιοχής τής Μεγάλης Ελλάδας εϊχε τά 
διπλά σύμφωνα, λ.χ. «όσσος, τόσσος,» έτσι όπως σήμερα διατηρούνται στήν 
γκρεκάνικη: όσσο, τόσσο». Έπί πλέον στά νοτιοϊταλικά έχουμε καί «έσσου», 
έσω, δηλ. μέσα, καί τίς έκφράσεις «έσσουμου, έσσουσου» (στά ότραντίνικα), 
όπως στά κυπριώτικα «έσσω μου, έσσω σου», σπίτι μου, σπίτι σου. Αυτά τά 
τελευταία είναι παραδείγματα τοΰ διπλασιαμοΰ.

Συχνάκις μιά λέξη προφέρεται καί χωρίς τόν διπλασιασμό, λ.χ.: πλούσιο 
καί πλούσσιο, ό πλούσσιος, πλουσιένο καί πλουσσιέννο, δηλ. γίνομαι πλού
σιος. Στά ότραντίνικα έχει καί πάσσο σπίτι, πάσσια γινέκα, πάσσο κόμπο, 
δηλ. παν (κάθε) σπίτι, πάσα γυναίκα, κάθε κόμπος.

Έξ αιτίας τής διατήρησης τών διπλών καί τοΰ συνεπούς διπλασιασμού 
έχουμε στά κυπριώτικα καί στά νοτιαϊταλικά πολλά κοινά παραδείγματα, λ.χ. 
τά έξής: πιάννω, άπό τό άρχαϊο πιάζω, πού έγινε πιάνω στά νεοελληνικά- 
σβήννω, άπό τό άρχ. σβέννυμι, σβεννύω, πού έγινε σβήνω στά νεοελληνικά*  
πίννω, πίνω· ζυμώννω άπό τό ζυμόω, πού ’ναι τό ταίρι τοΰ ζυμώνω στά νεο
ελληνικά- σόννω, μπορώ, άπό τό άρχ. σώζω μέ καινούργια έννοια- στή θέση 
τοϋ χορταίνω στήν γκρεκάνικη έχει χορτόννο καί στά κυπριώτικα χορτάννω- 
τό άρχαϊο κερδαίνω (στά νεοελλ. κερδίζω) έγινε κιεδδέννο στή γκρεκ. καί κε- 
ταίννω στά κυπριώτ., ένώ δίδωμι (δίνω) έγινε δίννο (ότρ.) καί δόννο (μποβ.), 
μέ τούς άορίστους εδοκα κι εδικα, κτλ.

Σχετικά μέ τήν άφομοίωση τοΰ τελικού ν προς τ’ άκόλουθο άρχικό σύμ
φωνο φτάνει νά άναφέρουμε τά έξής παραδείγματα:

Στά μποβέζικα: Στα Κυπριώτικα:
Μιά φφορά ένα πεδάτσι έδοκε τό μέσα στήμ μέσημ τής αυλής έσσιεις 
φαγί το γγαδαρό (τών γαδουριών) άμπέλιν κλήμαν, κάμνει σταφύλιβ 
σ’ ένα ττράγο. βέρικογ, κάμνει κρασίμ μουσκάτον.
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(άπό τόν Ερχομό του ξενητεμένου, στά «Κυπριακά δημοτικά τραγούδια» πού 
τά έπεξεργάστηκε ό κύπριος ποιητής Κ. Μόντης).

Πρέπει νά προσθέσουμε και άλλα λίγα ουσιαστικά άπό τά πολλά πού
ύπάρχουν:

Στά μποβέζικα: Στά νεοελληνικά: Στά κυπριώτικα:
προτούιούνι ό γιούνης, ό ’Ιούνιος, 

τό πρωτοϊούνι
πρωτογιούνης

στοροΐιιούνι δηλ. ό ύστερος γιούνης, 
ό ’Ιούλιος, ό δευτερούλις

δευτρογιούνης

ρίγα (ρία, στά οτρ.) ό ρήγας, ό βασιλιάς ρηάτο, τό βασίλειον

Στά ότραντίνικα: Στά νεοελληνικά: Στά κυπριώτικα:
τό αμπάρι τό άλογο τ’ άππάριν, άπό τό άρχ. 

ύποκοριστικό «ίππά- 
ριον», τό άλογάκι.

μανούρι ή λαβή, τό μανίκι μανούριν, άπό τό λατι
νικό: μανούμπριουμ.

Στά κυπριώτικα οί πιο πάνω λέξεις «πρωτογιούνι, δευτερογιούνι» φαί
νονται ότι είναι μέ κάθε πιθανότητα συνέπεια τής έπιδράσης τής γαλλικής 
γλώσσας, γιατί στά χρόνια τής Φραγκοκρατίας, όπως παρατήρησε ό κύπριος 
χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιράς, οί Κύπριοι «Άπό τότε αρκέψαν νά μανθά
νουν φράνγκικα κ’ έβαρβάρισαν τά ρωμαϊκα, ώς γοϊον καί σήμερον, καί γρά- 
φομεν φράνγκικα καί ρωμαϊκα ότι εις τόν κόσμον δέν ήξεύρουν εΐντα νά συ- 
ντύχομεν.»

Πράγματι ό καθηγητής Ρούλφς ύπογραμμίζει πώς στά γαλλικά τά μεσαι
ωνικά ό ’Ιούνιος έλεγότανε ήδη juin, ενώ ό ’Ιούλιος έλεγότανε juignet, δηλαδή 
«τέκνο τού ’Ιουνίου», εκείνο πού έρχεται κατόπιν.

Σέ περιοχές, σάν τή Σικελία καί τήν υπόλοιπη Καλαβρία, πού ύπέφεραν 
κι αυτές τή Φραγκοκρατία, λένε τόν ’Ιούλιο giugnetto άπό τό γαλλικό juignet, 
καθώς καί στή βόρεια Ισπανία τόν λένε sciùnu postreiru5, ενώ τόν ’Ιούνιο τόν 
λένε sciùnu primèiru6.

Εύκολο, τό λοιπό, νά σκεφθεϊ κανείς τό γιατί στά κυπριώτικα ύπάρχουν 
οί λέξεις «δευτερογιούνης» καί «πρωτογιούνης», ένώ άλλου στό Πανελλήνιο 
βρίσκομε πρωτόλη (Λέρος), δευτερούλη (Κρήτη), δευτερόλη (Κάρπαθος καί 
Ρόδος), γιατί ό «πρωταγωνιστής» έγινε ό ’Ιούλης άντί τού Ίούνη.

Συνεχίζοντας τή σύγκριση:
Στα νοτιοϊταλικά: Στά νεοελληνικά: Στά κυπριώτικα
Μιντσιό ό μικρός, ό μικιός μιτσί, καθώς καί μοναχά
στά μποβέζικα ή λ. μιτστσιούνα, δηλ. κομματάκι καί τό ρήμα μιτστσιουνιάζω, 
δηλ. κάνω κομματάκια.

Στή γκρεκάνικη ύπάρχουν άκόμα τά ρήματα αλιστάο καί αλιφτάο (δηλ. γαβγί
ζω), πού προέρχονται άπό τό άρχαϊο υλακτώ, πού στά κυπριώτικα έγινε 
λάσσω. Στά μποβέζικα έχει τσιονρι, ό πατέρας, άπό κύριος, όπως τζύρης στά 
κυπριώτικα, κτλ.

’Επί πλέον τά νοτιοϊταλικά καί τά κυπριώτικα έχουνε μεταξύ των άλλα 
κοινά γνωρίσματα, τά όποια άνήκουν στόν άρχαϊσμό μερικών ρηματικών κα
ταλήξεων, όπως τά εξής:

Στή γκρεκάνικη συναντούμε τις καταλήξεις -ου καί -ούσι καθώς -άσι, 
πού μάς θυμίζουν τις κυπριώτικες -ουν καί -ούσιν καθώς καί -άσι.

Λ.χ.: Στά μποβέζικα:
Έχου (μά καί έχουσι) νά λέ- 
γου (ή λέγουσι).
Ίπασι τί (πώς, πού, ότι) ίχα- 
σι νά φορεούσι τά τσινούρια νδί- 
ματα.
Ένα πονδικό τσε μία πονδικάρα 
(ή θηλυκή τού ποντικιού) φάγασι 
τύ λαρδί.

Στά κυπριώτικα:
Θέλουν νά μποϋσι νά μέ 
δούν.
Έλείψασιν οί κάττοι κι έβγή- 
κασιν οί ποντικοί στό μεϊτάνι 
(άγορά).

Σάν πονδικάρα στά μποβ. έχει λαχανάρα (ή κηπουρός), καθώς στά 
ύντραντίνικα φσεματάρα (ή ψευματαριά) καί λικάρα (ή λύκαινα), ένώ στά 
μποβ. έχει λίτσενα ή λίκα.

Έχουμε νά ύπογραμμίσουμε ότι, παρά τις πολλές διαφορές μεταξύ των, 
τά γλωσσικά νησάκια τά γκρεκάνικα παρουσιάζουν πάρα πολλά κοινά γνω
ρίσματα. Πρώτ’ άπ’ όλα, όπως έχετε άκούσει χάρη στά πιο πάνω παραδείγμα
τα, στά νοτιοϊταλικά έχει πέσει τό τελικό σ, όπως στά τσακώνικα. Π.χ. ό 
γκερό, ό καιρός, ό πλούσο, ό πλούσιος, ό ίλιο, ό ήλιος, ό προτινό, ό χριστια
νό, ό ένα, ό μέγα, ό κόσμο, ό άντρα, ι Ηινέκε, οί γυναίκες κτλ.

Έπεσε καί τό τελικό ν τών ούδετέρων: λ.χ. τό άλογο. Τό νθ καί τό σθ 
έγιναν διπλό ττ: λ.χ. αμπρόττε άπό έμπροσθεν, συμπέττερο άπό συμπέθερος. 
Τό λ καί τό διπλό λλ, άνάμεσα σέ φωνήεντα, συχνά έγιναν διπλό δδ (dd), τά 
όποια προφέρονται μέ τή μύτη τής γλώσσας γυρισμένη πίσω: λ.χ. ποδδί, πολύ, 
άδδο, άλλος, αδδού, άλλού, ένώ σέ άλλες λέξεις αύτή ή άλλαγή δέν έγινε, 
όπως τό άποδείχνουν αλιθινό ή αλλιθινού, ό άληθινός, στά μποβέζικα, καθώς 
καί αλετινό ή αλεσινό, ό άληθινός, στά ότραντίνικα, όπως άλα, τό άλάτι, καί 
άλογο τό άλογο.

Συχνά μέ τά πολλά παθήματα τών συμφώνων μερικές λέξεις έχουνε γίνει 
περίπου άγνώριστες. Λ.χ. πέττι είναι ή πέμπτη μέρα τής έβδομάδας καθώς καί 
τό τρίτο πρόσωπο τού ένεστώτος τής όριστικής τού ρήματος πέφτω. Ή κατά
ληξη τών θηλυκών ούσιαστικών στήν όνομαστική, στή γενική καί στήν 
αιτιατική είναι α στό ενικό (π.χ. γλόσσά) κι ε στό πληθυντικό (λ.χ. γλόσσε).
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Άπό τή μορφολογική άποψη πρέπει νά παρατηρήσουμε πώς στα νοτιοϊ- 
ταλικά διατηρήθηκε ή προσταχτική τοϋ άορίστου σέ -σο, π.χ. πίστεφσο, 
άγάπησο.

Καθώς επίσης ή μετοχή τοϋ ένεργητικοϋ καί τοϋ παθητικοϋ άορίστου: 
π.χ. κάμοντα (κάμνοντας) καθώς καί κάννοντα (κάνοντας), γρασπόντα μά καί 
γράφοντα, στατήόντα, σικοτήόντα κτλ.

Έχει διατηρηθεί καί τύ ενεργητικό καί τύ παθητικό άπαρέμφατο: λ.χ. 
ίκονα ανίστσι τό μανδάλι, στά μποβέζικα, δηλ. ακόυσα νά άνοίξουν τό μαντά- 
λι ή ακόυσα νά ανοίξει τό μαντάλι.

ίκονσα ανίφσι τό μάνδαλο, στά ότραντίνικα.
Σόννον φέρι, δηλ. μποροϋν νά φέρουν θέλο κάμι, θέλω νά κάμω.
Ο κόσμο σόννει γενάστι κάλλιο, δηλ. δ κόσμος μπορεί νά γίνει καλύτε

ρος. Μά λένε επίσης: ίκονα νά άνίστσιονν τό μανδάλι - ίκονσα νά άνίφσονν 
τό μάνδαλο.

Τό λεξιλόγιο παρουσιάζει καί λέξεις μέ έλληνικές ρίζες πού δέν βρίσκο
νται στό πανελλήνιο, σάν άρνίσκα, ή προβατίνα, γιά τήν οποία μιλήσαμε, καί 
γαμπρή, ή νύμφη, άπό τό γαμπρός. Λίγες οι τουρκικές, π.χ. παπονζζια ή κα- 
πονζζια καί σπετονζζια στά ότραντίνικα, μά αυτές τις παραλλαγές μιας λέξης 
πού προέρχεται άπό τήν τουρκική παπον μάς θυμίζει τό λήμμα τό καλαβρέζι- 
κο τζαρίκκιι, τό τσαρούχιον μέ τουρκικό έτυμο (τσιάρυκ), μά μέ κάθε πιθανό
τητα, δεδομένου πώς δέν υπάρχει στά μποβέζικα, πρόκειται γιά μιά μεταγενέ
στερη παρουσία καί στά ότραντίνικα, όπως γιά τις άλλες.

Αυτό δέ μάς εκπλήσσει, γιατί ή γκρεκάνικη είναι ριζωμένη στήν κοινή, 
τήν ελληνιστική, «όπως μιλιόταν στή νότια ’Ιταλία καί τήν ’Ανατολική Σικε
λία, στούς πρώτους ακόμη μεταχριστιανικούς αιώνες, μέ αρκετές λέξεις άπό 
τά δωρικά, τό Ιδίωμα τών σημαντικώτερων άρχαίων έλληνικών άποικιών 
εκεί», όπως γράφει ό Μανώλης Τριανταφυλλίδης7. Ή κυριαρχία τής Ρώμης 
σιγά σιγά περιόρισε τή χρήση τής ελληνικής, ώστόσο στόν πρώτο αιώνα ή Νε
άπολη ήταν ελληνόγλωσση, μιά περίπου ελληνική πόλη, όπως έγραψε ό Τάκι- 
τος. Στήν αρχή τής χριστιανικής εποχής γιά τό κήρυγμα τοϋ Χριστιανισμού, 
στή βορειοανατολική Σικελία καί τή μύτη τής ιταλικής χερσοννήσου, χρησιμο
ποιήθηκε εκεί ή έλληνική γλώσσα, πού έξακολούθησε νά μιλιέται εκεί, ώς φαί
νεται, άκόμη γιά άρκετύ καιρό, άν καί όλο καί περισσότερο περιορισμένη, 
ώσπου άνανεώθηκε μέ τή γλώσσα τών βυζαντινών, πού ή κυριαρχία τους, 
όπως είναι γνωστό, άρχισε τό 535 καί τέλειωσε τύ 1071.

Βέβαια χωρίς τή βυζαντινή κατοχή θά ’σβήνε, μά καί κατόπιν δέ θά 
’φθάνε στά σημερινά χρόνια, άν ή ύρθόδοξη εκκλησία δέν διαρκοϋσε ώς τό δέ
κατο έκτο αιώνα στήν Μπόβα καί ώς τόν κατοπινό στή νότια σαλεντινή χερ- 
σόννησο. Αυτό μάς λέγει τό γιατί τά ότραντίνικα θά ζήσουν περισσότερο άπ’ 
όσο φαίνεται ότι θά ζήσουν τά μποβέζικα.

Τά δωρικά στοιχεία ώστόσο υπάρχουν στά μποβέζικα, δεδομένου πώς ή 
χώρα όπου τά μιλούν, όπως είδαμε, είναι όρεινότατη καί γι’ αυτό πιό 

άπομονωμένη άπ’ τήν άλλη. ’Εκεί πάνω μπορεί νά άκούει κανείς λέξεις σάν 
αυτές: λανό, δηλ. τό πατητήρι, πού προέρχεται άπό τή δωρική λέξη λανός, 
ληνός στήν άττική: ταμίσι, δηλ. ή πυτία ή πυτιά, πού προέρχεται άπό τή λ. τά- 
μισοςπον τή χρησιμοποίησε ό δωρικοσικελιώτης ποιητής Θεόκριτος (7,6 11- 
66· παφτά, πού προέρχεται άπό πακτά, πηκτή, ένα είδος κρέμας άπό γάλα 
πηγμένο· βούρβιτο, βόλιτον ή βόλβιτον, μιά δωρική λέξη τοΰ γιατρού 
Ίπποκράτους· νασίδα, άπό τή λ. νασίς - νησίς, γιά νά δειχτεί μιά ζώνη καλ
λιεργημένη γή δίπλα σ’ ένα ποτάμι. Έπί πλέον υπάρχουνε κι άλλοι 
άρχαϊσμοί, σάν πνρρία, ό πυρρούλας (πυρρίας), κι άκομή, άκμήν, δηλ. άκόμη, 
καθώς επίσης διαφάγουι ή διαφάζι ή διαφάστσι, δηλ. φέγγει, ξημερώνει, ρήμα 
τό όποιο συνυπάρχει μέ τό πρώτο κι έγινε στσιμερόννι. Δέν σάς είπα πώς τό ξ 
έγινε στσ (sc) σάν στή γαλλική λέξη chien, τό σκυλί.

Μερικές λέξεις παρουσιάζουν νέα έννοια: π.χ. σνγγενί σημαίνει κουνιά
δος καί συγγένισσα κουνιάδα· κοδέσπινα (δηλ. ή οικοδέσποινα) δείχνει μιά 
γυναίκα χρυσοχέρα στήν Μπόβα καί μιά νέα νύφη στή σαλεντινή χερσόννησο· 
κονράζο σημαίνει ραβδίζω στά μποβέζικα καί δέν υπάρχει στά ότραντίνικα- 
ραδδίτζο - πάντοτε στά μποβέζικα - σημαίνει κτυπώ κάποιον μέ ραδδί, δηλ. 
μέ τό ραβδί, μά καί κτυπώ τις έλιές καί τις μυγδαλιές κτλ. μέ τό ράδδο, πού 
’ναι μεγαλύτερο άπό τό ραδδί- γιά νά εκφραστεί στά μποβέζικα ή έννοια τοΰ 
ρήματος έργάζομαι ό μποβέζος λέγει: «κάννο δουλία», γιατί δουλία σημαίνει 
έργασία, ενώ ό ελληνόφωνος ότραντϊνος λέγει «πόλεμό», γιατί τό πολεμώ 
έχασε τήν έννοια τοΰ κάμνω πόλεμο· στά ότραντίνικα υπάρχει ίβρικα, ό 
άόριστος τοΰ βρίσκο ή ιβρίσκο, δηλ. βρίσκω, ευρίσκω, μέ τήν ίδια έννοια πού 
έχει στό Πανελλήνιο, ενώ στά μποβέζικα υπάρχει ίβρα, μά έχει τήν έννοια τοΰ 
είδα · ώστόσο στά δυό νησάκια υπάρχει καί βλέπο καί ό άόριστός του άβλεψα 
(στά μποβ.) ή. εβλεψα (στά ότρ.).

Τά ότραντίνικα παρουσιάζουν καί άλλαγές στό συμφωνισμό, πού ’ναι 
λίγο διαφορετικό.

Τό ψ καί τό ξ έγιναν φσ (π.χ. ψωμίον, ψωμί έγινε φσομί, μά καί φζομί, 
τζτζομί, σσομί- ύψηλός έγινε αφσιλό, φσιλό, μά καί οτζιτζιλό καί ασσιλό, άλλ’ 
όμως στά μποβέζικα τό ψ έγινε σπ καί τό ξ έγινε στσ, όπως είπαμε πιό πάνω 
(λ.χ. : τό ψωμί έγινε σπομί, μά καί τζτζομί, ύψηλός έγινε σπιλό καί τζτζιλό, 
ξύλον έγινε στσίλο, μά καί τζτζίλο.

Τό κ έγινε παντού τσ (c): λ.χ. καί έγινε τσε, πού προφέρεται σάν τσ στό 
έπώνυμο Τσιώρτσιλ· νά πάμε τσε τρόμε τιρί τσι κρασί, δηλ. νά πάμε καί 
τρώμε τυρί καί κρασί· τθέλο φσίδι (ή στσίδι στά μποβ.) τσε άλάδι, δηλ. θέλω 
τό ξείδι καί τό άλάτι.

Κάποτε τά μονωμένα σύμφωνα μεταξύ φωνηέντων πέφτουνε: λ.χ. ήτανε, 
έγινε ίανε, μεγάλο έγινε μεάλο καί μάλο, πότε έγινε πόα μά καί πόταν καί 
πόαν, τότε έγινε τόα κτλ, μά στά μποβέζικα ύπάρχουν μέγα, μεγάλι, πότε καί 
τότε.

Τό χτ έγινε φτ ή ττ: π.χ. νύχτα έγινε νίφτα καί νίττα, μά στά μποβέζικα 
έχει καί νίστα, δηλ. τό χτ έγινε στ.
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Καί τύ πτ έγινε φτ στά ύτραντίνικα: λ.χ. κόπτω εγινε κόφτο, μά κάποτε 
καί κόττο, μά ατά μποβέζικα έχει καί κόστο, γιατί τό πτ εγινε καί στ.

Στά ότραντίνικα διατηρείται ή πληθυντική αιτιατική σέ -ας, λ.χ.: ίδα (ή 
έβλετζτζά) τάς γΐηνέκας, καί τό άρθρο τής γενικής στον πληθυντικό άπύ των 
έγινε τός, π.χ.: ι αγάπι, τός γΐηνεκό, ένώ στά μποβ. έπεσε τό τελικό ν κι έχουμε 
«ι αγάπι τό γΐιιινεκό».

Τά ρήματα σέ -ευω τελειώνουν σέ -εο, ή σέ -έγγο, -έγουο κι -έγγουο, 
ένώ στά μποβ. καί σέ -έββο. Π.χ. πιστεύω στά ότραντίνικα έγινε maréo, m- 
στέγγο, καί πιστέγουο, μά στά μποβέζικα καί πιστέββο.

’Επί πλέον ό ενεργητικός αόριστος σχηματίζεται καί σέ - κα, όχι μοναχά 
σέ -σα, θέλετε στά μποβέζικα θέλετε στά ότραντίνικα, λ.χ.: τό σόννο (στά 
πρώτα) καί τό σότζο, δηλ. τό μπορώ (στά δεύτερα) στον άόριστο θά γίνουν 
ίσοα καί ίσοσα, μά τοΰ πιάννο (δηλ. πιάνω) θά ’ναι επίασα στά μποβέζικα 
καί εΜακα στή σαλεντινή χερσόννησο. Τό δόννο τό μποβέζικο καί τό δίννο τό 
ότραντίνικο θά γίνουν εδοκα κι έδικα, καθώς επίσης έδουκα.

Ό παθητικός αόριστος σχηματίζεται παντού σέ -τύήνα, λ.χ.: εκλίστήινα, 
έφορέτύινα, δηλ. έκλείστηκα, έφορέθηκα.

Τό λοιπό νά κλίνουμε τό πρώτο: έκλίστήινα, έκλίστύινε, έκλίστι, 
εκλίστήιμμα, εκλιστήέστιτε, εκλιστήέττισα.

Υπάρχει καί μιά παθητική ρηματική μορφή ή όποια έχει τό έρχομε, ή στά 
μποβ. κι έρχο, στή θέση τοϋ είμαι, π.χ. : ίρτε δαγκαμένο, δηλ. δαγκάθηκε- ίρτε 
σπαμμένο (ή σφαμμένο, στά ότρ.), δηλ. σφάχτηκε, σκοτώθηκε. Αύτή ή ρημα
τική μορφή είναι έπίδραση τής ιταλικής. Πράγματι στά ιταλικά συχνά τό ρήμα 
βενίρε (δηλ. έρχομαι) άντικαθιστά τό σόνο (δηλ. τό είμαι). Άπό αυτά τά παρα
δείγματα μάθαμε πώς καί στή γκρεκάνικη τό έρχομε (δηλ. έρχομαι) είναι 
άνώμαλο ρήμα.

Άλλη ιδιορρυθμία, πού μπορεί νά θεωρηθεί μιά συνέπεια τοΰ τέλους τής 
εν ’Ιταλία Βυζαντινοκρατίας, είναι ή απουσία τοΰ μέλλοντα στά γκρεκάνι,κα 
ρήματα. Οί μελλοντικοί χρόνοι δέ σχηματίζονται ούτε μονολεκτικά, όπως 
στήν άρχαιότητα, ούτε μέ τό μόριο «θά», πού προέρχεται άπ’ τήν έκφραση: 
«θέλω νά», «θε - νά» κι ύστερα έγινε «θά», τό όποιο έχει παρουσιασθεΐ στήν 
ελληνική στό δέκατο πέμπτο αιώνα, πάρα πολύ άργά, γιά νά μπορέσει νά 
έπηρεασθεΐ ή γκρεκάνικη. Αύτή σχηματίζει τόν μέλλοντα μέ τόν ένεστώτα, 
πού γενικά τόν συνοδεύει ένα χρονικό έπίρρημα σάν άβρί, μετάβρί, δηλ. 
αύριο, μεθαύριο, ή άπίσσου, δηλ. ύστερα, αβρίμπουρρό, δηλ. αύριο τό πρωΐ. 
Κάποτε τόν συνοδεύει καί ένα ουσιαστικό, σάν τό καλοτσέρι, τό καλοκαίρι, 
κτλ. ή ένα χρονικό έπίρρημα σάν τά εξής: «τοΰ κίτρου», δηλ. τοϋ καιροϋ σά 
στά πελοποννησιακά, άντί «τοϋ χρόνου», (στά ότρ. έχει «ίτστσερό» στή θέση 
του, πού προέρχ. άπό τό «εις καιρόν»), καθώς καί «τοΰ Χριστού», δηλ. στά 
Χριστούγεννα.

Νά μερικά παραδείγματα: 1. Έρχομε άβρί βράδι, δηλ. Θα’ ρθώ αύριο τό 
βράδυ, Γίουρίζο τοΰ Χριστού (ή στά Χριστογιέννα), δηλ. θά έπιστρέψω στά

Χριστούγεννα. Τό στέδδο στο Αγουστο, δηλ. Θά τό στείλω τόν Αύγουστο. 
Τού κιερού ερχόμεστα ισμία, δηλ. Τοΰ χρόνου θά ’ρθουμε μαζί. Ισμία άπό τό 
είς μία (ύπακούεται συντροφιά, παρέα). Εβό έρχο άπίσσου, ’Εγώ θά ’ρθώ κα
τόπιν.

Συναντοΰμε αύτό τό γλωσσικό φαινόμενο καί στις νότιες Ιταλικές διαλέ
κτους, στά καλαβρέζικα, στά καμπανικά, στά Ιρπινικά στά πουλιέζα κτλ. Σ’ 
αυτά, προπαντός τά καλαβρέζικα, όπως είδαμε ήδη, μεγάλη ύπήρξε ή έπιρροή 
τής έλληνικής στό λεξικό τους, μά όχι μοναχά στό λεξιλόγιο. Τή βλέπουμε καί 
στή γραμματική τους καί τό συντακτικό τους. Σέ όλη τήν Σικελία χρησιμο
ποιούν τόν έλληνικά άόριστο, λ.χ. όταν κάποιος, πού πάει περίπατο μ’ ένα 
φίλο, βλέπει νά περνά κάποιον κοινό φίλο, γιά νά τό προσέξει κι αύτός πού 
κάνει περίπατο μαζί του, τοΰ λέγει: «Βεδέστι; Πασσό Πάολο.» δηλ. «Είδες; 
Πέρασε ό Παύλος». Βεδέστι, πασσό είναι άοριστικές μορφές, άληθινά σφάλ
ματα στή ιταλική, ή όποια σ’ αύτή τήν περίσταση χρησιμοποιεί τόν ένεστώτα 
ή τό πολύ τόν παρακείμενο: «Βέδι; Πάσσα Πάολο», δηλ. «Βλέπεις; Περνάει ό 
Π.», ή «άι βίστο; έ πασσάτο» δηλ. «Έχεις δει; Έχει περάσει ό Παύλος».

Στά ντόπια νοτιοϊταλικά Ιδιώματα λέγουν, λ.χ., μέ υποθετική έγκλιση, 
όπως λένε καί στά έλληνικά: «Βενίβο σε αβέβο τέμπο, δηλ. (θά) έρχόμουνα άν 
είχα καιρό, ένώ οί ’Ιταλοί πού ’ναι γραμματισμένοι, καθώς κι οί άλλοι - θέλε
τε οί γραμματισμένοι θέλετε οί άγράμματοι - τής κεντρικής καί τής πάνω 
’Ιταλίας, λένε: «Βερρέει σε αβέσσι τέμπο», δηλ. θά έρχόμουνα άν είχα καιρό.

Άλλη ιδιωματική συνταχτική χρήση στις νότιες Ιταλικές διάλεκτους 
είναι, στή θέση τοϋ άπαρέμφατου, ή χρήση τής άνάλυσης, π.χ. βολίτι ου βενίτι; 
δηλ. θέλετε νά ’ρθεϊτε; Τό ου άντιστοιχεϊ προς τό νά, άν καί έχει ένα διαφορε
τικό έτυμο, έπί πλέον λατινικό (κυοδ, γιατί, στά πουλιέζα καί μόδο, άμέσως 
στά καλαβρέζικα, κατά τόν γερμανό έλληνιστή Rohlfs).

Τό λοιπόν υπάρχει μιά γλωσσική λογική, πού άνήκει στά έλληνικά, σ’ 
όλες τις νοτιοϊταλικές διάλεκτους, πού ή καταγωγή της είναι χωρίς άλλο 
έλληνική. Ένα γλωσσικό φαινόμενο πού έχει τις ρίζες του στήν έποχή τής Με
γάλης Ελλάδας. Φυσικά δέ θέλω νά υποστηρίξω πώς πρόκειται γιά άρχαιες 
συνταχτικές χρήσεις, μά θέλω νά ύπαινιχθώ τήν προδιάθεση τής νότιας 
’Ιταλίας γιά νά εξελληνιστεί όλότελα ξανά, μόλις έφτασαν έκεϊ οί Βυζαντινοί.

Κατά συνέπεια ή άπουσία τών μελλοντικών χρόνων στή γκρεκάνικη 
έξαρτάται άπό τό γεγονός πώς σ’ αύτή έχει εξελιχθεί αυτόνομα ένα γλωσσικό 
φαινόμενο, τό όποιο άνήκει ήδη στή μεσαιωνική έλληνική, άπό τόν καιρό πού 
έμφανίσθηκε ή περιφραστική έκφραση «θέλω νά... » μέ τήν έννοια μιας μελλο
ντικής πράξεως.

Όμως, ένώ ή πέραν τοϋ Ίονίου Πελάγους έλληνική άσκησε τήν έπιρροή 
της σ’ όλη τή βαλκανική χερσόνησο - πράγματι ή άλβανική, ή βουλγαρική, 
καθώς καί τά ρουμανικά, έχουν κι αυτά τόν περιφραστικό μέλλοντα -, ή γκρε
κάνικη τήν άσκησε στή νότια ’Ιταλία, πού οί διάλεκτοί της δέν έχουν περιφρα
στικό μέλλοντα.
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Πιο πάνω είπαμε πώς ή Ελληνική ύρθόδοξη εκκλησία βάσταξε στή Σαλε- 
ντινή χερσόννησο περισσότερο άπ’ όσο διήρκησε στήν Μπόβα καί στα γύρω 
της γκρεκάνικα χωριά. ’Ακριβώς ώς τύ δέκατο έβδομο αιώνα στήν πρώτη καί 
τόν προηγούμενο στή δεύτερη, όπου ό τελευταίος επίσκοπος, ό κύπριος Σταυ- 
ριανός, άναγκάσθηκε νά έκλατινισθεϊ, άπό μια άνυπόφορη κατάσταση. Πράγ
ματι ή πίεση τής Καθολικής ρωμαϊκής εκκλησίας γινότανε όλο κι 
έπιμονότερη, γιά νά άλλακτεϊ τό λειτουργικό άπό τό ελληνικό σέ λατινικό. Άν 
προσέξουμε τί έγινε καί τι έκαμαν οί δυτικοί, οί σταυροφόροι τής τετάρτης 
Σταυροφορίας, όταν κατάκτησαν τήν Πόλη ή τί συνέβηκε εδώ, σ’ αυτή τήν 
άγερινή σας άγαπημένη Πατρίδα, στα πικρά χρόνια τής Φραγκοκρατίας, θά 
μπορούμε νά καταλάβουμε τό γιατί Έλληνες επίσκοποι, κι ιδίως ένας κύπριος 
ύρθόδοξος επίσκοπος, αποδέχθηκαν τόν έκλατινισμό τού λειτουργικού.

Μολονότι εγώ είμαι Καθολικός, δηλαδή ένας χριστιανός τής Ρωμαϊκής 
Άποστολικής Καθολικής Εκκλησίας, δεν μπορώ άπολύτως νά δεχθώ τά δσα 
λέγουν ή γράφουν εκείνοι πού, γιά νά υποστηρίξουν τό ψεύτικο θέμα πώς οι 
Έλληνες τής νότιας ’Ιταλίας άλλαξαν αύθορμήτως τό ελληνικό λειτουργικό, 
φωνάζουν πώς σήμερα στήν ’Ιταλία ή άρβανίτικη μειονότητα παρακολουθεί 
τή βυζαντινή λειτουργία στίς έκκλησιές της. Χωρίς άλλο λησμόνησαν πώς οί 
’Αρβανίτες, οί όποιοι έφτασαν στήν ’Ιταλία μόλις άπό τό δέκατο πέμπτο 
αιώνα, ήτανε ήδη καθολικοί, άν καί παρακολουθούσαν τό βυζαντινό λειτουρ
γικό «λατινιστί». Καί πάλιν ή Ρωμαϊκή εκκλησία, είδε πάντοτε μέ άσχημο 
μάτι τό γεγονός πώς οί κληρικοί τών ’Αρβανιτών υπανδρεύονται, μά σ’ αύτό 
τόν τομέα βρήκε μεγάλη άντοχή, χωρίς νά πούμε πώς στό μακρυνό παρελθόν 
τήν ένδιέφερε προπαντός καί μοναχά ή ύπεροχή της, τήν όποια οί άρβανϊτες 
τήν άποδέχθηκαν, νά τό πούμε, χωρίς συζήτηση.

Νά θυμίσουμε πώς, ώς προς αύτό, πολλά χρόνια πριν, άκριβώς στά 1284, 
ό Πάπας Μαρτίνος τέταρτος διέταξε στούς Έλληνες τής κάτω ’Ιταλίας νά 
ψάλλουν τό «Πιστεύω» μέ τό «Φιλιόκβε» δηλ. «καί τού Υιού», μέ ποινή 
άφορισμού, άν δέν τό ’καναν, Κι έδώ, στόν δέκατο τέταρτο αιώνα, δέν 
επιτρεπότανε στούς προγόνους σας νά διατηρήσουν τις λειτουργικές σας συ
νήθειες....Έτσι στή νότια ’Ιταλία, γιά τήν έλληνική γλώσσα, έδημιουργήθηκε 
μιά δύσκολη καί πικρή κατάσταση, πραγματικά χειρότερη άπό εκείνη πού 
έδημιουργήθηκε στήν Ελλάδα μετά τήν άλωση τής Πόλης, στά 1453, γιατί ή 
’Ορθόδοξη έκκλησία, κατά τήν τουρκική κατάκτηση, διατήρησε, σ’ έκείνους 
τούς μακριούς καί σκοτεινούς αιώνες, τήν έλληνική καί, ταυτόχρονα, τό 
εθνικό φρόνημα τών Ελλήνων.

Στήν ’Ιταλία ό έκλατινισμός τής έκκλησίας άποκεφάλισε κυριολεκτικά 
τήν έλληνική πού άρχισε νά πεθαίνει, νά φτωχαίνει καί διαφθείρεται, γιατί 
είχε χάσει κάθε σφρίγος καί δύναμη. Μιά εύγλωττη μαρτυρία μπορεί νά βρει 
κανείς στήν ϊδια τή γκρεκάνικη. ’Αρκεί νά έξετάσουμε μερικές λέξεις καί 
εκφράσεις πού άνήκουν στό θρησκευτικό λεξιλόγιο.

Ή έλληνική έπίκληση, δηλαδή τό «Πάτερ ημών» έγινε ένα ουδέτερο 
ουσιαστικό, τό πατεριμό, μέ τή γενική έννοια μιας ευχής στό Θεό. Πρώτ’ άπ’ 
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όλα τό άποδείχνει τό γεγονός πώς στή γκρεκάνικη λένε τόν πατέρα τσιούρι, 
μά άν δέν ήτανε έτσι, αυτή ή έπίκληση «Πάτερ ημών» θά γινότανε τό πολύ 
«πατέρμμα» ή «πατέραμμα», όπως «ό φίλομμα», ό φίλος μας, «τό σπίτιμμα», 
τό σπίτι μας, «ό τσιούριμμα», ό πατέρας μας κτλ. Τό μάς, τό ημάς έγινε μμα, 
γιατί έπεσε τό τελικό ς καί άφωμοιώθηκε τό τελικό ν τού ουσιαστικού μέ τό 
έπομένο μ. Στή Σαλεντινή χερσόννησο έγινε κάτι τό χειρότερο, γιατί αύτό τό 
παράξενο ουσιαστικό στόν πληθυντικό, τά πατριμά ή τά πατεριμά, σημαίνει 
καί τήν Άβε Μαρία, δηλαδή τή «Χαϊρε, Μαρία», τήν λατινική ευχή στήν Πανα
γία, καθώς καί τό ροσάριο, τό κομβολόγιον τών Καθολικών, τό όποιο είναι 
μιά σειρά διάφορες ευχές, στίς όποιες οί ευχές στήν Παναγία έναλλάσσονται 
μέ τόν «Πάτερ ημών».

Στή Στερνατία, ένα άπ’ τά έννιά χωριά τής Σαλεντινής Χερσοννήσου, 
λένε τήν επόμενη έκφραση: «ορα πατριμανίττου», δηλ. άπάνω στήν ώρα πού 
νυχτώνει, άπάνω στήν ώρα τής έσπερινής ιεροτελεστίας, κι έπί πλέον ή λέξη 
τούτη, τό πατριμό ή πατεριμό, σημαίνει έπίσης ή αυγή, όπως στήν έκφραση: 
«ι καμπάνε (τά σήμαντρα) εκρούνναϊ (άπό τό κρούω, σημαίνω) τό πατεριμό» 
δηλ. τήν αυγή.

Ή λέξη Παναγία δέν υπάρχει πιά στό γκρεκάνικο λεξιλόγιο. Πήρε τή 
θέση της ή λέξη πατρούνα, δηλ. ή προστάτιδα, πού ’ναι λατινική λέξη. Ή λέξη 
Παναγία υπάρχει μοναχά σάν τοπώνυμο μερικών τόπων στήν Καλαβρία καί 
στή Σικελία, μά ή σημασία είναι γνωστή μοναχά στούς ειδικούς. Πολύ σημα
ντικό είναι τό γεγονός πώς ή λ. Παναγία έγινε «πατρούνα», δηλ. προστάτιδα, 
έπίσης σ’ ένα λαϊκό έλληνικό ρητό: πράγματι «τό ζωνάρι τής Παναγίας», πα- 
ναπεϊ τό ουράνιον τόξον, έγινε στά στόματα τών μποβέζων τής κάτω Καλα
βρίας, «τό στάρι (δηλ. τό ίστάριον) τι πατρούνα». Έχει, τό λοιπόν, διατηρη
θεί πολύ πιστή ή έλληνική ποιητική εικόνα μέχρι τά χρόνια τά σημερινά, άλλά 
μέ μιά καινούργια γλωσσική έκφραση.

Παράξενα, μά όχι τόσο, όπως θά δούμε, διατηρήθηκε ώς σ’ έμάς τό 
έλληνικό όνομα μιας περίφημης ελληνικής έκκλησιάς τού Στίλου, πού 
όνομαζότανε ή Καθολική, όπως έλεγότανε ή ένοριακή έκκλησία στή βυζαντινή 
έποχή, καθώς έπίσης δυό άλλες στή Μεσσήνη τής Σικελίας, οί όποιες κατεδα
φίστηκαν άπό τό σεισμό, πού κατάστρεψε αυτή τήν πόλη, στίς άρχές τού 
αιώνα τούτου. Ή Καθολική τού Στίλου τής Καλαβρίας, πού τ’ όνομά της 
έγινε «Λα Καττόλικα» μέ μιά καινούργια σημασία, παναπεΐ ή ’Εκκλησία τής 
Καθολικής θρησκείας, τώρα δέν είναι άλλο παρά ένα μεγάλο μνημείο τής βυ
ζαντινής Πίστεως, ήμιχαλασμένο πιά, άλλ’ όμως συνεχίζει νά μιλάει στούς 
έπισκέπτες γιά τό θρησκευτικό πνεύμα τών έλλήνων μοναχών, τό όποιο φώτι
σε ιδιαίτερα, στό κοντινό έρειπωμένο πιά μοναστηράκι, τόν βίο καί τήν πολι
τεία τού Αγίου Γιάννη τού Θεριστή, πού δέν θά τόν βρήτε σέ κανένα 
άγιολόγιο, μά έκεϊ συνεχίζει νά ζεϊ στή μνήμη τών φτωχών, σάν ό φτωχούλης 
άγιος τής Ελληνικής Καλαβρίας.

Έζησε, καλύτερα νά πούμε ήκμασε, στά τελευταία χρόνια τής Βυζαντινο- 
κρατίας, κι ό άπλός κόσμος τόν έβάπτισε τόν Θεριστή, γιατί ό φτωχούλης, γιά 
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νά βγάλει τύ ψωμάκι του, ήμεροδούλευε όλη τή ζωή του στά ξένα χωράφια, κι 
έτσι κέρδισε, μά θά’ τανε καλύτερα νά πούμε θέρισε, καί τις ευλογίες τού Κυ
ρίου. Μά ήκμασε ένωρίς, γιά νά τύν σεβασθεϊ ή Ρωμαϊκή έκκλησία, καί πολύ 
άργά μαζί, γιά νά τύν σεβαστεί ή άλλη, διότι άσχημοι καιροί περίμεναν τήν 
’Ορθοδοξία τής νότιας ’Ιταλίας.

Καμμιά έκπληξη, τό λοιπόν, άν είναι πάρα πολλά τά παθήματα τής εν 
’Ιταλία έλληνικής. Άλλο καί τελευταίο παράδειγμα: υπάρχουν τόποι πού 
έναν καιρό ήτανε άφιερωμένοι στήν Παναγία τήν 'Οδηγήτρια καί τώρα πού ή 
Παναγία έγινε, σάν είδαμε πιύ πάνω, ή «πατρούνα», άπό τά λατινικά, ή ή Μα- 
δόννα στά ’Ιταλικά, ή λέξη όδηγήτρια έγινε «δ’ Ίτρια», δηλαδή «άπό τήν 
Ίτρια», σά νά έπρόκειτο γιά τ’ όνομα ένός τόπου ή χωριού, χωρίς καμμιά 
άναφορά μέ τή λέξη «όδηγήτρια». Μιά όμοια τύχη έλαχε σ’ άλλο τόπο, σ’ ένα 
χωριουδάκι κοντά στό Στσίδο (ϊσως άπό τό «όξείδιον, ξίδι», ή μέ μεγαλύτερη 
πιθανότητα, άπό τό ξινόχορτο, τή όξαλίδα, πού βλάσταινε γύρω του;) πού τό 
όνομά του είναι Σάντα Γίοργία, δηλ. 'Αγία Γεωργία... Στήν ντόπια διάλεκτο - 
έκεϊ ό κόσμος δε μιλάει έλληνικά άπό πάρα πολύ καιρό πιά - λένε αυτό τό μι- 
κρούτσικο χωριό Ιοργία ή Γκορία καθώς καί.... Βορία, μά πώς έγινε «σάντα», 
δηλ. άγια, δέν τό ξέρει κανείς. Κατά τόν Ιταλό Αλέσσιο καί τόν γερμανό 
Rohlfs έπρόκειτο γιά μιά καλλιεργημένη γή, πού έναν καιρό τήν λέγανε 
«γεωργία». Μέ τό πέρασμα τού χρόνου ό ντόπιος κόσμος, μιά πού έχασε τήν 
κάθε συνείδηση τής λέξεως, ένόμισε πώς ήτανε ένα θηλυκό όνομα κι έτσι γεν
νήθηκε στή φαντασία του μιά άγια Γεωργία πού φαίνεται ότι δέν ύπήρξε ποτέ.

Τό λοιπόν, ό,τι δέν τό’ κάμε ούτε τό πέρασμα τού χρόνου ούτε οί βάρβα
ροι μέ τις έπιδρομές τους (ή νότια ’Ιταλία έγνώρισε Όστρογότθους, Λογκο- 
βάρδους, Σαρακηνούς, Άραβες καί Νορμανδούς), τό ’κάμε ή Ρωμαϊκή 
έκκλησία, δηλαδή ό έκλατινισμός τής Έλληνικής έκκλησίας.

Άλλ’ όμως καί σ’ αυτή τήν πικρή κατάσταση, ή γκρεκάνικη καί σήμερα, 
στό συντακτικό, γενικά δέν άπομακρύνεται πολύ άπό τή νεοελληνική, άν καί 
τό λεξικό της γέμισε Ιταλικές λέξεις, πού τις έχει προσαρμόσει στή δική της 
μορφολογία.
Νά μερικά παραδείγματα.

ΝΟΤΙΟΪΤ ΑΛΙΚΑ
Μιά άγκαλία χόρτο (μποβ. κα) 
Ένα κουβάρι μαδδία (Ότρ. κα) 
Πος κράστσετε; (μποβ. κα) 
Λέιετε Πέτρο ( " )
Κούο Πέτρο (ότραν. κα) 
Πού πάνε; Πάνε στού ιατρού, (μποβ. κα) 
ΊπιγΗε στού Πέτρου ( " )
Εϊάβινα (πήγα, άπό τό διαβαίνω, πού έγινε 
δίαβέννο, περνώ, μά στον άόριστο (εϊάβινα) 
έχει τήν έννοια τού «πήγα») τίχο τίχο.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τό ίδιο στά νεοελληνικά. 
Ένα κουβάρι μαλλιά. 
Πώς κράζεται;Πώς τόν λένε; 
Λέγεται Πέτρος 
Λέγομαι Πέτρος 
Τόϊδιο.
Έπήγαινε στού Πέτρου. 
Πήγα τοίχο τοίχο.

Πού νά ίχα τόσσα πεδία (ότρ. κα)
I γλόσσαμα ένε άρροστι. Εμίσε 
γΗιρέγομε νά τιν γΗίάνομε νά μι 
πετΗάνι. (μποβ. κα)
Εστίλαμε τσιόλα γράμματα ζι- 
τόνδα νά ανίστσιομε τέ σκόλε 
πού σόννομε πλατέσσι το γρίκο.

I γλόσσαμα ένε άρροστι ιατί τά 
τΗέματα τσινούρια ανδρέπονδο νά 
τί πλατέσσουσι αμπρόττε τός8 άδδο.

Άρτε πλατέγουσι ιατί κάθα θέμα 
κατέλαβε τι, πλατέγονδα τούνδι 
γλόσσα, σόννι ίπι κάλιο ετσίνο 
κούννι.

Πετέμου τσίνο τί τΗέλετε νά κάμο. 
Έμπμπα τσε πλάτεσσε σε αροτιέτο 
τικανδί.

Πού νά ’χα τόσα παιδιά.
Ή γλώσσα μας είναι άρρωστη. 
Εμείς γυρεύουμε νά τήν ανυψώ
νουμε νά μή πεθάνει.
Έστείλαμε κιόλας γράμματα ζη
τώντας νά άνοίξουμε τά σχόλιά 
πού μπορούμε νά μιλήσουμε 
(πλατιάσουμε) τή έλληνική.
Ή γλώσσα μας εϊναι άρρωστη 
γιατί οί νέοι έργαζόμενοι ντρέ
πονται νά τή μιλήσουν μπρο
στά στούς άλλους.
Τώρα (τήν) μιλούνε γιατί κάθε 
έργαζόμενος κατάλαβε πώς, μι
λώντας τούτη τή γλώσσα, 
μπορεί νά λέγει (έκφράσει) κάλ
λιο ό,τι (έκεϊνο πού) άκούει 
(αισθάνεται).
Νά μού πείτε τί θέλετε νά κάμω 
Έμπα (ή μπές) καί πές καί ζήτα 
του κάτι.

Τώρα θά μπορούσαμε νά τελειώσουμε συμπεραίνοντας πώς, χωρίς 
άμφιβολία, πρόκειται γιά μιά διάλεκτο πού ’ναι ή τελευταία άπήχηση τής Με
γάλης Ελλάδας καί τής Βυζαντινοκρατίας μαζί, παναπεϊ τού πρώτου καί τού 
δευτέρου Έλληνισμιού στή νότια ’Ιταλία. Μά ένα αυθόρμητο ρώτημα μάς 
έρχεται στον νού: υπάρχει ή όχι μέλλον γι’ αυτή; Ή άπάντηση άνήκει φυσικά 
σ’ όλους τούς ’Ιταλούς πού κάνουν πολιτική, στούς μικρούς καί στούς μεγά
λους πολιτικούς μας, γιατί τό πρόβλημα τούτο δέν εϊναι μοναχά γλωσσικό, 
μά καί κοινωνικό καί οικονομικό. Τό δημοκρατικό μας Σύνταγμα έχει 
όρίσει.... άπό τά πρώτα μεταφασιστικά χρόνια, τήν έκτίμηση όλωνών τών 
γλωσσών οί όποιες μιλιούνται στήν ’Ιταλία, μά πραγματικά βρήκαν ώφέλεια 
άπ’ αύτό μοναχά τά γαλλικά καί τά γερμανικά, καθώς καί τά σλαβικά, πού 
μιλιούνται στις άλπικές μας επαρχίες, κοντά στά βόρεια σύνορα τής ιταλικής 
χερσονήσου, ενώ οί άρβανίτες καί οί «γρήκοι» τής κάτω ’Ιταλίας, 
άπομονωμένοι σάν εϊναι, περιμένουν νά κρατηθούνε οί υποσχέσεις.

Προσωπικώς σκέφτομαι πώς, άργά ή γρήγορα, θά βραβευθοΰν όλες οί 
πρωτοβουλίες κι οί προσπάθειες τών νέων γενεών, οί όποιες δέν εϊναι κάτι τό 
πρόσκαιρο, μά κάτι τό Ισχυρό, πού γεννιέται χάρη στήν άγάπη, τήν όποια νέοι 
καί ντόπιες προσωπικότητες θρέφουν πρός τή μητρική τους διάλεκτο.

Στή Σαλεντινή χερσόννησο, καθώς καί στήν περιοχή τής Μπόβας, μά καί 
στό Ρήγιο, τήν πρωτεύουσα τής έκεϊ επαρχίας, όπου υπάρχει μιά μικρή 
«Γκρετσία» - έτσι λένε τήν έκεϊ συνοικία, όπου κατοικούνε οί «γρήκοι», πού
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άναγκάστηκαν να μετακομίσουν έκεϊ μετά τούς σεισμούς καί τίς προσχώσεις - 
λειτουργούν ντόπιοι μορφωτικοί σύλλογοι, οι όποιοι άποβλέπουν στήν προ
στασία καί τήν ύποστήριξη τής γκρεκάνικης: Μα ταυτόχρονα στήν βελτίωσή 
της, γι’ αύτό νέοι γρήκοι, σωστές μελλοντικές ελπίδες μιας άναγέννησης τών 
δυύ γλωσσικών νησιών, στα τελευταία χρόνια, τό καλοκαίρι ξεκινούν για 
μορφωτικό ταξίδι προς τήν Ελλάδα, χάρη προπαντός στύ Σύνδεσμο Φίλων 
Ελληνοφώνων ’Εξωτερικού ’Αθηνών. Γιά νά μάθουν τά νεοελληνικά, γιατί 
μοναχά έτσι μπορεί νά πλουτισθούν τά νοτιοϊταλικά. Πρέπει νά επιστρέφουν 
στις ρίζες τους, στούς τόπους όπου διαμορφώθηκε ή νεοελληνική κοινή, γιά 
τήν όποια ό Γάλλος Φωριέλ έγραψε τόν περασμένο αιώνα: «Έχει όμοιογένεια 
σάν τή γερμανική κι είναι πλουσιότερη άπ’ αύτή, έχει τή σαφήνεια τής γαλ
λικής, είναι πιο εύλύγιστη απ’ τήν Ιταλική καί πιο αρμονική άπ’ τήν ισπανική 
καί κρατάει δ,τι τής χρειάζεται νά θεωρηθεί άπό τώρα ή πιό ώραία γλώσσα 
τής Εύρώπης9».
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ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑ

Μέ τήν πιό μεγάλη συγκίνηση ήρθα νά γνωρίσω επί τέλους άπό κοντά τήν 
Κύπρο τήν άγέρινη καί τούς ηρωικούς κατοίκους της. Σ’ αύτή τήν άγια γή, 
στήν αυγή τού πολιτισμού, γεννήθηκε ή αιώνια πηγή τής άρμονίας καί τής 
ποίησης, ή θεά τής άγάπης. Τήν Κύπρο τήν άγαπάω άπό τά μαθητικά μου 
χρόνια, άπό τόν καιρό πού καθόμουνα στά γυμνασιακά θρανία καί ένας 
ικανός φιλόλογος μάς έμαθε νά σεβόμαστε τό Πανελλήνιο, τό άρχαϊο καί τό 
νέο. Θέλετε έκεϊ πού έλαμπε πιά ό ήλιος τής ελευθερίας, θέλετε έκεϊ πού ήτανε 
μοναχά μιά έλπίδα, σ’ όλα τά άρχοντονήσια τής ’Ανατολικής Μεσογείου.

Στά κατοπινά χρόνια είδα μέ χαρά πώς αύτή ή έλπίδα, μετά τόν 
άποτυχημένο φασιστικό πόλεμο, έγινε πραγματικότητα στά Δωδεκάνησα, ένώ 
όλος ό πολιτισμένος κόσμος άνησυχοϋσε πού ή υποκρισία τών νικητών δέν 
ήθελε νά κρατήσει τήν υπόσχεσή τους έν σχέσει πρός τό Κυπριακό. Μά αύτό 
τό άρχοντονήσι, όπως έγραψε ό Νίκος Καζαντζάκης, έδέχθηκε τό μήνυμα τής 
Κρήτης, πού ή φωνή της έσκισε τό πέλαγο, έπέρασε τά Δωδεκάνησα καί τού 
έφώναξε: «Βάστα, άδερφή· όμοια κι έγώ σταυρώθηκα καί πόνεσα κι είδα 
άνάσταση· όμοια θά δεϊς καί σύ». Κι έτσι έγινε, χάρη στούς ηρωικούς 
έλληνοκυπρίους, πού έχυσαν τό αίμα τους τό γενναίο γιά τήν έλευτερία, καί 
όμως, παρ’ όλες τίς θυσίες καί τούς θανάτους, καί σήμερα άκόμη αύτό τό 
άρχοντονήσι είναι «τό μοιρόγραφτο κέντρο όπου παίζεται ή ήθική άξια τού 
σημερινού άνθρώπου1.»

Σέ τούτο τό άναμεταξύ - πάνω κάτω δέκα έξη χρόνια τώρα - χάρη στις 
δικές μου φιλικές καί λογοτεχνικές σχέσεις μέ ανθρώπους πού 
άντιπροσωπεύουν πάρα πολύ άξια τήν Κύπρο στά γράμματα, όλο καί 
περισσότερο δέθηκα μ’ αύτό τό άρχοντονήσι. Τό μαρτυρεί ή άγάπη μέ τήν 
όποια μετάφρασα στά ιταλικά τά «Ποιητικά λουλούδια άπ’ τό νησί τής 
’Αφροδίτης», παναπεϊ τήν άνθολογία τών Ελλήνων Κυπρίων Ποιητών τού 
Χρυσάνθη, χάρη καί στον κύπριο φιλόλογο, πού έφρόντισε τήν έδώ έκδοσή 
της, τόν έπάξιο ιταλομαθή, τόν κύριο Γεώργιο Χατζηκωστή. Μεταφράζοντας 
αύτά τά ποιήματα, τό ένα πιό ώραϊο άπό τό άλλο, σάς όμολογώ πώς 
γεννήθηκε μέσα μου ό πόθος νά έρθω στήν Κύπρο, νά ίδώ άπό κοντά τόν 
κόσμο της, μέ τήν έλπίδα νά τήν βρώ όλότελα έλεύτερη, όπως τής άξίζει κι 
όπως έπιθυμούν όλοι οΐ πολιτισμένοι άνθρωποι. Δυστυχώς τό παλιό όνειρό 
μου πραγματοποιήθηκε μοναχά στό μισό, γιατί βλέπω έδώ, στό νησί τής 
’Αφροδίτης, έχτρικά φουσσάτα πέρα άπ’ τήν πράσινη γραμμή, ένώ στή δυτική 
Εύρώπη ό κόσμος μιλάει γιά τήν κοινή εύρωπαϊκή πατρίδα, άπ’ τήν ’Αγγλία 
καί τήν Ίβηρική χερσόννησο ώς τή Μαύρη Θάλασσα. Ή κατάσταση τούτη 
μαρτυρεί πώς κάπου, στον κόσμο, κυριαρχούν άκόμη ή υποκρισία, ή άδικία κι 
ή άναίδεια, χάρη στις όποιες θριαμβεύει τό κακό σ’ αύτή τή γή.
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Μέ αυτή τήν πικράδα στήν καρδιά μου, ευχαριστώ όλους σας, γιατί μέ 
δεχτήκατε σάν παλιό φίλο τής Πατρίδας σας, μά προπαντός ευχαριστώ τό 
Κυπριακό Υπουργείο τής Παιδείας, πού ή πρόσκλησή του μέ τίμησε πάρα 
πολύ καί ταυτόχρονα μέ έκανε νά φέρω στό νοϋ μου τή γενναιοφροσύνη τών 
Κυπρίων. Ποιος μπορεί, μιλώντας γιά τή γενναιοφροσύνη σας, νά μή φέρει 
στό νοΰ του, μέ μεγάλη εύγνωμοσύνη καί ειλικρινή συγκίνηση μαζί, τούς 
Κύπριους στρατιώτες, οί όποιοι έχυσαν πολύ γενναία τό αίμα τους. Τό 
’χυσαν κατά τόν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, νά δώσουνε στήν Κύπρο καί σ’ 
εμάς τούς ’Ιταλούς, καθώς σ’ όλη τήν Εύρώπη, τήν έλευτερία. ΟΙ περισσότεροι 
πέθαναν στά άπρόσιτα πλάγια τού Μόντε Κασσίνο, έκεϊ πού, χάρη καί σ’ 
αύτούς, ή νίκη ύπήρξε εύνοϊκή στούς σύμμαχους στρατούς. Τούς άνήκει ή 
ψηλή τιμή νά άνταποδώσουνε τή θυσία τού Ιταλού Σαντόρρε Σανταρόσα, ό 
όποιος, μ’ άλλους συμπατριώτες μας, πρόσφερε τόν εαυτό του όλοκαύτωμα 
στό βωμό τού νεοελληνισμού στή Σφακτηρία. Μέ τή θυσία τους, μάς θυμίζουν 
πώς δέν ύπάρχει πιό τρανή άγάπη άπό τό νά θυσιάσει κάποιος τή ζωή του γιά 
τούς συνανθρώπους.

Άπό τόν τάφο τους μάς λένε: «Ώ διαβάτες, πού πατάτε μ’ εύλάβεια αύτή 
τή γή, σάς παρακαλοϋμε, άν μιά μέρα θά έπισκεφθεϊτε τήν Κύπρο, ή όποια 
κεΐται μεταξύ ούρανοϋ καί θαλάσσης, νά πείτε στ’ άδέλφια μας καί σ’ όλους 
τούς άνθρώπους τής οικουμένης πώς έμεϊς έδώσαμε τή ζωή γιά νά 
καλυτερέψει ό κόσμος καί νά όδηγήσει τά βήματά του στό δρόμο τής ειρήνης 
καί τής δικαιοσύνης, γιατί χωρίς ειρήνη καί χωρίς δικαιοσύνη δέν υπάρχει 
έλευτερία. Μά προπαντός νά μήν ξεχάσουνε ποτέ πώς έμεϊς οί έθελοντές 
Κύπριοι, γιά νά τούς δώσουμε τήν έλευτερία μιά γιά πάντοτε, μετά τόσους 
αιώνες σκλαβιάς καί μίσους, πεθάναμε ό ένας κοντά στον άλλο, χωρίς 
διάκριση φύλου, ηλικίας, θρησκείας καί τάξης».

Μεγαλύτερο μάθημα δέν μπορούσανε νά μάς δώσουνε: ή έλευτερία, σάν 
κοινό άγαθό πού ’ναι, στήν οικογένεια τών έθνών, δέν άναγνωρίζει προνόμια 
καί προνομιούχους. Σωστό ψωμί τής ψυχής καί τού νοΰ, εκφράζεται σά 
μοναδικό έλατήριο τής πολιτιστικής προόδου καί συνάμα μάς επιτρέπει νά 
’μαστέ άτομα κι όχι πράματα. Γι’ αύτό ούτε ένας στον κόσμο δέν μπορεί νά 
τήν άποστερηθεϊ. Χωρίς άμφιβολία τό άριστοτελικό ρητό: «άνθρωπος φύσει 
ζώον πολιτικόν» έχει κύρος καί σήμερα, όπουδήποτε ύπάρχει ίχνος θνητών, 
μά τό σημερινό νόημα τής κοινωνίας έγινε κάτι τόσο πλατύ, ώστε νά 
περιλάβει όλα τά έθνη κι όλους τούς άνθρώπους, μηδενός έξαιρουμένου.

Άν δυστυχώς ένας λαός τήν άποστερήθηκε, άργά ή γρήγορα τό 
συναίσθημα τής έλευτερίας θά θριαμβέψει, γιατί ’ναι κάτι τό έμφυτο σ’ έμάς 
τούς άνθρώπους, όπως έγραψε ό Διονύσιος ό Άλικαρνασσεύς κι όπως έχουν 
άκόμη μαρτυρήσει, μ’ εύγλωττο τρόπο, τά πρόσφατα γεγονότα τής άνατολικής 
Εύρώπης. Θά ’ναι πάντοτε, όπως τραγουδούσε ό Ρήγας, «Καλύτερα μιας 
ώρας έλεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά καί φυλακή».

"Οσοι πέθαναν πολεμώντας - στά άπρόσιτα πλάγια τού Μόντε Κασσίνο 
ή άλλου - αύτά τά λόγια τά ’χάνε στήν καρδιά τους, γιατί ή έλευθερία κι ή 

άξιοπρέπεια τού άνθρώπου, όπως όλες οί θεμελιακές άρχές τοϋ πολιτισμού, 
έχουν γεννηθεί στήν Ελλάδα, χάρη στή φιλοσοφία, ή όποια έκαλλιεργήθηκε 
άπό τούς άρχαίους Έλληνες περισσότερο άπό τούς άλλους λαούς. Μά καί 
καλύτερα άπό τούς άλλους, άν σκεφτοϋμε πώς οί Πωνες φιλόσοφοι έθεσαν 
τις πρώτες βάσεις τής έννοιας τής έπιστήμης «ώς τής προσπάθειας τοϋ 
άνθρώπου νά βρει τήν άλήθεια, γι’ αύτή μόνο τήν άλήθεια, χωρίς, δηλαδή, νά 
ένδιαφέρεται γιά τήν πρακτική έφαρμογή της, άντίληψη πού καί σήμερα 
άκόμη είναι σεβαστή2».

Έπαψαν νά έξηγοΰν τά φυσικά φαινόμενα μυθολογικώς κι έπιασαν νά 
άσχολοΰνται στή διερεύνηση τών νόμων τής φύσης, μελετώντας τά φαινόμενά 
της, έπί τέλους, έντελώς θεωρητικά κι όχι έμπειρικά. Σωστό κι άληθινό 
όρόσημο στήν ιστορία του έκτου αιώνα πρό Χριστού. Δέν έπέρασε πολύς 
καιρός πού αύτή ή μεγάλη πνευματική κίνηση, μεταφυτεμένη άπ’ τή 
μητροπολιτική Ελλάδα στή Μεγάλη Ελλάδα, παναπεϊ στήν Κάτω ’Ιταλία, 
έδωσε νέους σπουδαίους καρπούς.

Τά πιό σημαντικά πνευματικά κέντρα τής Νότιας ’Ιταλίας υπήρξαν ή 
Έλέα, ό Τάρας κι ό Κρότων. Τά έρείπια τής πρώτης βρίσκονται στά νότια τού 
Σαλέρνου, μπροστά στό Τυρρηνικό πέλαγος, σέ κοντινή άπόσταση άπ’ τήν 
άρχαία Ποσειδονία, τό Πέστουμ τών Λατίνων. Ό Τάρας - τό σημερινό 
Τάραντο - βρίσκεται στον όμώνυμο κόλπο, ό όποιος διανοίγεται μεταξύ τής 
Καλαβρίας καί τής Σαλεντινής χερσοννήσου, παναπεϊ τής Κάτω Άπουλίας.

Μέ τό Μπρίντισι, πού στό άντίθετο μέρος βλέπει τήν Άδριατική, 
χαράζεται ή γραμμή ή όποια περιορίζει τά βόρεια τής Σαλεντινής 
χερσοννήσου, όπου καί σήμερα εννιά χωριά μιλούνε μιά έλληνική διάλεκτο, 
τή γκρεκάνικη, ή όποια διαφέρει λίγο έκείνης πού όμιλιέται στήν μποβέζικη 
περιοχή, τή μύτη τής Κάτω Καλαβρίας.

Ό Κρότων είναι στά νότια τού Τάραντος καί τών έρειπίων τής 
Συβάριδος, τά όποια δέν έχουνε τίποτε κοινό μέ τούς μεγάλους ναούς πού 
μπορεί νά τούς θαυμάζει κανείς έκεϊ πού ήκμασαν τό Μεταπόντιο, κοντά στον 
Τάραντα, κι ή Ποσειδονία, κοντά στό Σαλέρνο. Εύτυχώς πού τούς 
έπροφύλαξε άπό τούς βαρβάρους, κατά τόν μεσαίωνα, ή έλονοσία, έτσι όπως 
ή ηφαίστεια σποδός κι ή λάβα έπροφύλαξαν τήν Πομπηία καί τό δικό μας 
Ηράκλειο τής Κομπανίας. Ή φύση άναμφιβόλως ένεργεϊ καλύτερα άπ’ τούς 
άνθρώπους, γιατί δέν είναι φθοροποιά σάν κι εμάς. Γιά νά πεισθεϊ, άν 
υπάρχει άπιστος, φτάνει νά παρατηρήσει τις πολλές ζημιές, πού τις έκαμαν 
κάποιοι κατ’ έξοχή φθονεροί, στούς περασμένους αιώνες. Ρήμαξαν μέ τήν 
παροιμιώδη τους θηριωδία όλη τή Βαλκανική χερσόννησο, κάνοντας έρημο 
καί τά περιβόλια. Μά μοναχά στό παρελθόν καί στή Βακλανική;

Στον έκτο αιώνα πρό Χριστού, ένας φιλόσοφος καί ποιητής άπό τόν 
Κολοφώνα, ό Ξενοφάνης, ύστερα άπό μιά ζωή - ύπήρξε ραψωδός - κατά τήν 
όποια, ταξιδεύοντας συνεχώς, έπισκέφθηκε πέρα γιά πέρα τήν Ελλάδα, μιά 
μέρα έγκαταστάθηκε στήν Κάτω ’Ιταλία, άκριβώς στήν Έλέα, κι ίδρυσε μιά 
σχολή, τήν περίφημη Ελεατική Σχολή. Τού χρωστούμε τήν επαναστατική 
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αντίληψη ότι ή γνώση πρέπει νά μη μένει στά όρια τών φαινομένων, μά 
πρέπει νά προσπαθήσει ν’ άποκαλύψει τί κρύβεται πέρα άπ’ αυτά. 
Άντιτάχθηκε στόν πολυθεϊσμό, στύν όποιο άντέταξε τόν μονοθεϊσμό, 
διατυπώνοντας πώς ό Θεός είναι πνεύμα, μά ταυτόχρονα άντιλήφθηκε ότι δεν 
μπορεί νά γεννηθεί τό ύπάρχον άπ’ τό ανύπαρκτο.

Αυτή τήν Ιδέα ό Παρμενίδης, τόν επόμενο α’ιώνα, τήν έκαμε δική του, 
βγάζοντας τά εξής συμπεράσματα: πρώτο είναι αδύνατο νά γεννηθούνε τά 
όντα άπό κάποιο πού δεν υπάρχει· δεύτερο δεν μπορεί νά έκμηδενισθεϊ ούτε 
ένα άπ’ τά όντα, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ή άνυπαρξία. Πρόκειται γιά 
φιλοσοφικές ιδέες πού καί σήμερα έχουν κύρος.

Στόν Τάραντα ήκμασε άπό τό 428 ώς τό 365 ό Άρχύτας, ό πυθαγόρειος 
φιλόσοφος καί μαθηματικός, ό όποιος υπήρξε γιά πολλές φορές στρατηγός 
στόν Τάραντα. Έπί πλέον υπήρξε καί «στρατηγός αύτοκράτωρ» τής 
ίταλιωτικής ομοσπονδίας, όταν οί Θούριοι, ή Ηράκλεια, τό Μεταπόντιο κι ό 
Τάρας συνεμάχησαν κατά τού Διονυσίου τού πρεσβυτέρου τών Συρακουσών, 
μά ό Άρχύτας έπροτίμησε τή φιλία αυτού τού τυράννου άπό τό νά τόν 
πολεμάει. Έκαλλιέργησε προπαντός τή θετική έπιστήμη κι ίδρυσε τήν 
επιστημονική μηχανική.

Χάρη στις σπουδές του κατεσκεύασε καί μιά πτητική μηχανή, τήν πτητική 
περιστερά, κι έπενόησε τήν τροχαλία. Τού χρωστούμε καί τή λύση τού 
προβλήματος τού διπλασιασμού τού κύβου. Έπί πλέον αυτός μέ τόν Φιλόλαο 
τόν Κροτωνιάτη υπήρξαν οί πρώτοι πού μετεβίβασαν γραπτώς τή μάθηση τού 
Πυθαγόρα, ή οποία ώς τότε διεδόθηκε μέσω τής προφορικής παράδοσης.

Πράγματι στήν πατρίδα τού Φιλολάου, στόν Κρότωνα, γύρω στό 531, 
μετανάστευσε ό Πυθαγόρας ό Σάμιος, γιά νά άποφύγει τήν τυραννία τού 
Πολυκράτη. Έκεϊ ίδρυσε σχολή καί χάρη σ’ αυτό τά μαθηματικά τών 
Αιγυπτίων έγιναν έπιστήμη μέ τή διατύπωση θεωρημάτων. Ή σχολή του θά 
’ναι πρότυπο πλατωνικής «’Ακαδημίας», όσο άφορούσε στήν όργάνωσή της, 
μά ή έπίδραση δέν περιορίσθηκε σέ τούτο. Ό Πλάτωνας, χάρη στις στενές 
φιλικές σχέσεις μέ τόν Άρχύτα τόν ταραντίνο, χωρίς άμφιβολία, γνώρισε καί 
τή θεμελιώδη σημασία τών μαθηματικών, πού έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στήν 
«’Ακαδημία». Έπίδραση έπί τού μαθητή τού Σωκράτους ήσκησε κι ή θεωρία 
περί τής άθανασίας τών ψυχών, τής μετεμψύχωσης, καθώς επίσης ό 
μυστικισμός. Άναφορικώς προς όλα τούτα έχουν μεγάλη σημασία τά ταξίδια 
τού Πλάτωνα στήν ’Ιταλία, χάρη στά όποια ήρθε σέ επαφή μέ τούς 
άντιπροσώπους, σάν τόν Άρχύτα, τού πυθαγορισμού, πού ’ναι ή πηγή τής 
Θεωρίας τών ιδεών.

Έπί πλέον, προτού γεννηθεί τό 460 ό 'Ιπποκράτης τής Κώ, επίσης στόν 
Κρότωνα άλλοι Έλληνες, όπως ό Άλκμαίωνας ό ιατρός, ό "Ιππων ό 
έμβρυολόγος κι ό Δημοκήδης ό χειρουργός, άρχισαν στήν Κάτω ’Ιταλία μιά 
επιστημονική παράδοση, ή όποια δέ θά σβήσει ποτέ της, ούτε κατά τά 
σκοτεινά χρόνια τού μεσαίωνα. Κληρονόμος αύτής τής Ιατρικής παράδοσης 
θά ’ναι ή ’Ιατρική Σχολή τής κατ’ εξοχήν 'Ιπποκράτειας Πολιτείας, δηλ. τού 

Σαλέρνου, όπου ζώ. Ή άρχή της χάνεται στή νύχτα τών καιρών καί κράτησε 
ώς τά πρώτα χρόνια τού περασμένου αιώνα. Προτού επιτύχει σ’ αυτή τή 
Σχολή τό δίπλωμα, ό υποψήφιος διδάκτωρ έπεξηγοΰσε δημόσια μερικά 
αποσπάσματα τής Ιατρικής Τέχνης τού Γαληνού στά λατινικά.

Ό Άλκμαίωνας, ό όποιος έγεννήθηκε γύρω στό 540 π. Χριστού, 
άνακάλυψε πώς τό μυαλό είναι τό όργανο μέ τό όποιο σκεφτόμαστε κι ύπήρξε 
πρόδρομος τής εμπειρικής ψυχολογίας, γιατί έκαμε στήριγμα τών δικών του 
ερευνών τήν πειραματική παρατήρηση καί, κατά τόν γερμανό Μαϋερ Στέϊνεγ, 
έξετέλεσε καί τή ζωοτομία. 'Οπωσδήποτε όλοι τόν τιμούν σάν τόν ιδρυτή τής 
φυσιολογίας κατά τή σύγχρονη έννοια. Ό "Ιππων, στόν πέμπτο αιώνα πρό 
Χριστού, άσχολήθηκε προπαντός στήν εμβρυολογία. Ό,τι διαβάζομε στό 
«Περί σαρκών» τού 'Ιπποκράτους γιά τή γένεση καί τήν εξέλιξη τού εμβρύου, 
καθώς καί γιά τό μεγάλωμα τού παιδιού καί τήν εφηβεία, όπως συνεπέρανε ό 
Ιταλός καθηγ. Όλιβιέρι3, τό ’χε πει πριν άπ’ αύτόν ό "Ιππων. Π.χ όταν φέρει 
τά χαρακτηριστικά τού είδους, όταν λάβει τήν οριστική μορφή καί μπορεί νά 
γεννηθεί μετά τόν έβδομο μήνα, όταν άρχίζει νά στρατουλίζει κτλ..

Ό χειρούργος Δημοκήδης, αιχμάλωτος τών Περσών, όπως Ιστορεί ό 
πατέρας τής ιστορίας ό Ηρόδοτος, ύπέβαλε σέ χειρουργική επέμβαση τόν 
Δαρεϊο τόν πρώτο, όταν έπεσε άπό τό άλογο κι έσπασε τό πόδι του, κι ύστερα 
τήν σύζυγό του, πού πάθαινε μαστίτιδα.

Τί νά πούμε γιά τά γράμματα; Ή ποίηση ήκμασε χάρη στόν Τεισία, τόν 
"Ιβυκο καί τόν Θεόκριτο. Ό πρώτος, γεννημένος τό 640 π.Χ. στό Ματαύρο 
τής Λοκρίδας, έζησε στήν 'Ιμέρα τής Σικελίας καί μετωνομάσθηκε σέ 
Στησίχορο, γιατί ύπήρξε ό πρώτος πού «έστησε» λυρικούς «χορούς» στήν 
’Ιταλία. Ό δεύτερος γεννήθηκε στό Ρήγιο τής Καλαβρίας κι ήκμασε κατά τόν 
έκτο αιώνα σάν ποιητής τής άγάπης, ό όποιος άρεσε πολύ στούς άρχαίους καί 
κυρίως στόν Κικέρωνα. Ό τρίτος, ό Συρακούσιος Θεόκριτος, ό όποιος 
ήκμασε άπ’ τό 310 ώς τό 245 π.Χ., συνέγραψε τά περίφημα ποιήματα 
βουκολικής κι ερωτικής ύπόθεσης, τά Ειδύλλια, πού διακρίνονται γιά τήν 
ειλικρίνεια τών αισθημάτων καί τήν δροσερότητα τής περιγραφής, καθώς 
έπίσης γιά τήν ήθογραφική τους δύναμη καί γιά τήν πηγαία έμπνευσή τους. 
Δυό αιώνες μετά θά τόν μιμηθεϊ ό ρωμαίος ποιητής ό Βιργίλιος στά 
Βουκολικά του έπη, έτσι όπως θά μιμηθεϊ στήν ΑΙνειάδα τόν Όμηρο, άν καί, 
σά δεξιός μιμητής πού ’τανε, θά παραμένει προσωπικός ποιητής, χάρη στήν 
άγάπη καί τήν κατανόησή του τής φύσης καί τό τέλειο ύφος του.

Τί νά πούμε γιά τήν κωμωδία καί τή ρητορική;
Ή πρώτη, σάν κωμωδία χαρακτήρων, έγεννήθηκε πέρα άπ’ τόν πορθμό 

τής Ζάγκλης, τής σημερινής Μεσσήνης τής Σικελίας, χάρη στόν μεγάλο 
κωμωδοποιό τόν Επίχαρμο, πού ήκμασε κατά τόν πέμπτο αιώνα π.Χ. στά 
Μέγαρα τής Σικελίας καί στις κοντινές Συρακούσες. Στά έργα του έσατύρισε 
τά άνθρώπινα πάθη καί τις άνοησίες. Άν καί έχουμε μοναχά άποσπάσματα 
άπ’ τις πολλές κωμωδίες τόυ, έχουμε όπωσδήποτε άρκετά στοιχεία πώς ή 
κωμικότητά του είναι κυρίως άπλή καί κομψή.
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Κι ή δεύτερη, κατά τή μαρτυρία τοϋ ’Αριστοτέλη, έγεννήθηκε στη Σικελία. 
Ό Σταγειρίτης λέγει, πράγματι, πώς ό Εμπεδοκλής ό άκραγαντϊνος 
φιλόσοφος, ό όποιος ήκμασε γύρω στό 450 π.Χ. κι ό νους τού όποιου κράτησε 
εγκυκλοπαιδικές γνώσεις - όχι μοναχά φιλοσοφικές, μά καί Ιατρικές, φυσικές 
καί μουσικές - υπήρξε ό έφευρέτης τής ρητορικής, ένώ ό Ζήνωνας ό Έλεάτης 
υπήρξε, κατά τήν ίδια πηγή, ό έφευρέτης τής διαλεκτικής.

Χάρη σ’ ένα άπ’ τούς μαθητές τοΰ ’Εμπεδοκλή, στον Γοργία άπό τούς 
Λεοντίνους, προσδιορίσθηκαν οί θεωρητικές βάσεις τής ρητορικής, «ό 
καιρός» καί «τό πρέπον», παναπεϊ ό,τι είναι έπίκαιρο κι ό,τι προσήκει να 
κάνει κανείς γιά νά προσαρμόζεται ή σκέψη στήν πείρα. Έπί πλέον χάρη καί 
σ’ αυτόν ό άρχαϊος πεζός λόγος, γιά τήν άξια τής τέχνης, Ισοπέδωσε τήν 
ποίηση.

Λοιπόν, όταν ή Ρώμη ύπέταξε τήν Κάτω ’Ιταλία καί τή Σικελία, καθώς 
καί τή μητροπολιτική Ελλάδα, οί κάτοικοί της πορεύονταν στήν όδό τοϋ 
πολιτισμού, ένώ τό Πανελλήνιο διακρινότανε σ’ όλους τούς τομείς τής 
έπιστήμης καί στά γράμματα. Τό έχουν ομολογήσει καί σπουδαίες ρωμαϊκές 
προσωπικότητες.

Τό 92 πρό Χριστού ό Μάρκος Τούλλιος Κικέρωνας, τό άριστο πρότυπο 
τοϋ λατινικοϋ πεζοϋ λόγου, ύπερασπίζοντας τόν έλληνα ποιητή Άρχία τόν 
ταραντίνο, γιά νά γίνει, αυτός ό έλληνογενής, ρωμαίος πολίτης, είπε μπροστά 
στή γερουσία ακριβώς έτσι: «Τά ελληνικά διαβάζονται σ’ όλα σχεδόν τά έθνη, 
τά λατινικά κλείνονται μέσα στά σύνορά τους». Αυτά τά λόγια μαρτυρούν 
καθαρά πώς ή λατινική ήταν περιορισμένη, όταν ή ελληνική ήτανε 
διαδεδομένη στό μεγαλύτερο μέρος τοϋ κόσμου, γιατί ’τανε ή γλώσσα τοΰ 
έμπορίου καί τής διεθνούς έπικοινωνίας καθώς καί τής παιδείας.

Μόλις πενήντα χρόνια άργότερα άλλος σπουδαίος άντιπρόσωπος τής 
ρωμαϊκής μόρφωσης, ό ξακουστός ποιητής Όράτιος, σέ μιά άπό τις 
Επιστολές του, θά γράψει: «Ή νικημένη Ελλάδα νίκησε τόν άγριο νικητή κι 
έφερε τις μούσες μέσα στό άγροϊκο Λάτιο». Σύγχρονος καί φίλος του ήτανε ό 
Βιργίλιος, γιά τόν όποιο ήδη όμιλήσαμε, μά ό νοϋς του πήγαινε σ’ όλες τις 
λογοτεχνικές έμφανίσεις «στό άγροϊκο Λάτιο», άπό τόν έλληνογενή Λίβιο 
’Ανδρόνικο, απελεύθερο στή Ρώμη, κατά τόν τρίτο πρό Χριστού αιώνα, ώς τά 
δικά του χρόνια.

Πράγματι ό ταραντΐνος ’Ανδρόνικος, μόλις άπελευθερώθηκε κι έγινε 
δάσκαλος τών παιδιών τοϋ νικητή, τοϋ ρωμαίου ύπάτου Σαλινατόρης, γιά νά 
τούς δώσει ένα κατάλληλο άναγνωσματάριο, μετάφρασε στά λατινικά τήν 
όμηρική ’Οδύσσεια. Συνέγραψε καί τραγωδίες μέ έλληνικές υποθέσεις, 
άρχίζοντας έτσι τό ρωμαϊκό λογοτεχνικό φαινόμενο στό όποιο, όλο καί 
περισσότερο, θά πολλαπλασσιασθοϋν τά έργα τά όποια γράφονταν μέ τήν 
πνοή τοΰ ελληνικού πνεύματος.

Κάθε πού θυμούμαστε πώς καί πόσο οί ρωμαίοι διανοούμενοι 
έξελίχθηκαν άπό τόν έλληνικό πολιτισμό - άδύνατο νά λησμονεί κανείς τόν 

φιλελληνικό όμιλο πού ίδρυσαν στή Ρώμη οί Σκιπίωνες, κατά τή δημοκρατική 
της έποχή - μάς έρχεται στον νοϋ ό Κλαύδιος Αίλιανός, ό ρωμαίος μαθητής 
τοϋ Παυσανία τοΰ σοφιστή, ό όποιος, κατά τόν τρίτο αιώνα μετά Χριστόν, 
έμαθε τόσο καλά τά έλληνικά, ώστε νά φανεί, μέ τά άφθονα έργα, πού τά 
’γράψε στά έλληνικά, γνήσιος άττικός συγγραφέας, πού ή φήμη του είναι 
δεμένη στά δέκα έπτά βιβλία «Περί ζώων ίδιότητος» καί στήν «Ποικίλη 
ιστορία».

Μεγαλύτερη ένδειξη σεβασμοϋ δέν μπορούσε νά δώσει προς τή γλώσσα 
πού ύπήρξε ή γλώσσα τής πρώτης έκκλησίας, στις νότιες ιταλικές έπαρχίες 
καθώς κι άλλου, όπουδήποτε ή λατινική τή βρήκε σταθερά θρονιασμένη. Κι άν 
κατόπιν παραμερίστηκε σιγά σιγά, πρέπει νά σκεφθοϋμε πώς τό παραμέρισμά 
της δέν έγινε έντελώς. Διαφορετικά θά ’τανε δύσκολο νά ξηγήσει κανείς πώς ή 
Κάτω ’Ιταλία θά έλληνιστεϊ ξανά, καί μέ μεγάλη ευκολία, μετά τόν 
’Ιουστινιανό. Στήν χειρότερη περίπτωση, πώς ήταν ήδη σβησμένη ή ελληνική, 
όταν ό προλεχθείς αύτοκράτορας, γιά νά άπελευθερώσει άπό τούς βαρβάρους 
τήν ’Ιταλία, «στό Βελίοσάρω τ’ άρματά του άφησε», πρέπει νά φαντασθοΰμε 
ότι στή Νότια ’Ιταλία καί στή Σικελία υπήρχε τότε τουλάχιστον μιά, έστω καί 
ψυχολογική ετοιμότητα, νά έλληνιστούν σέ λίγο κι οί δυό τους.

Έλληνίστηκαν τόσο καλά, πού Λατά τόν μεσαίωνα υπήρξαν τό πιό 
σημαντικό δυτικό μέρος τής ελληνικής μόρφωσης, γιατί έξέφρασαν έναν 
σπουδαίο λογοτεχνικό πολιτισμό, ό όποιος, στό γενικό πλαίσιο τοϋ 
βυζαντινού πολιτισμού, παρουσιάζει ενιαία γνωρίσματα. Πρόκειται γιά μιά 
πλούσια όμιλιτική, θεολογική, άγιογραφική κι ύμνογραφική παραγωγή, πού 
έχει τήν καλύτερή της έκφραση στον ’Ιωσήφ άπ’ τήν Σικελία, τόν κατ’ έξοχήν 
ύμνογράφο.

’Αναγκασμένος άπό τούς Άραβες νά φύγει άπό τό νησί, πρώτα κατέφυγε 
στήν Πελοπόννησο καί κατόπιν στή Θεσσαλονίκη, όπου έγινε μοναχός κι 
ιερέας. Στό τέλος έγκαταστάθηκε στήν Κωνσταντινούπολη. Άπό τά πολλά 
του συγγράμματα τόν έκανε όνομαστό ό Κανόνας σέ μνήμη τοΰ σεισμοΰ, ό 
όποιος τό 740 κατέστρεψε τήν Πόλη. Στά έργα του διακρίθηκε τόσο γιά τήν 
ένθερμή του έμπνευση, ώστε - μετά τόν θάνατό του, πού έγινε τό 883 - ένα 
τυπικό άποφάσιζε πώς, άν τό μηνολόγιο είχε κανόνες διαφόρων ποιητών καί 
άνάμεσα σ’ αυτούς κι έναν τοΰ ’Ιωσήφ, έπρεπε νά προτιμηθεί αυτός ό 
τελευταίος4.

Τόν μνημονέψαμε, έστω καί στά πεταχτά, μοναχά άπό σεβασμό προς τή 
μεγάλη του άξια, άφοΰ σήμερα, όσον άφορά τόν δεύτερο στήν Κάτω ’Ιταλία 
έλληνισμό, σκοπός μας είναι νά μιλήσουμε γιά ένα μνημείο έλληνισμοΰ κατά 
τόν δέκατο τρίτο αιώνα καί μαζί γιά δυό έλληνες σαλεντινούς ποιητές τής 
ιδίας έποχής. Αυτοί οί τελευταίοι, άν άπό μιά πλευρά δέν έχουν τήν ποιητική 
άξια τοΰ ’Ιωσήφ, άπό μιά άλλη πλευρά έχουν μεγάλη ιστορική σημασία, γιατί 
συντρέχουν κι αυτοί στό νά μας δώσουν τό μέτρο τής έκεϊ έλληνικής 
μόρφωσης κατά τά μεταβυζαντινά χρόνια καί μαζί τό άμεσο πλαίσιο τής 
δυσκολότατης κατάστασης στήν όποια βρισκότανε ή έκεϊ ελληνική έκκλησία, 
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σέ μια εποχή βαθμιαίου καί βίαιου μαζί έκλατινισμοΰ, όπως ήταν ό αιώνας 
τής ανόητης Τετάρτης Σταυροφορίας.

Θά περιορισθοΰμε, τό λοιπόν, στό νά σάς μιλήσουμε για τό μοναστήρι 
τοϋ 'Αγίου Νικολάου τών Κασσούλων, έξω άπό τύν άρχαΐο Ύδροΰντα, τό 
σημερινό Ότραντο, πού ό έβδομός του ηγούμενος, άπό τό 1220 ώς τό 1235, 
υπήρξε ό σοφώτατος Νεκτάριος. Καί στό να σάς παρουσιάσουμε ταυτόχρονα 
τούς εξής ποιητές: τόν ’Ιωάννη Γράσσο, βασιλικό νοτάριο, καί τόν Γεώργιο 
Καλλιπόλεως, χαρτοφύλακα τής εκεί έλληνικής εκκλησίας. Είναι οί πιό 
σπουδαίοι άπό τούς πέντε έλληνες ποιητές πού ήκμασαν στή Σαλεντινή 
χερσόννησο τόν δέκατο τρίτο αιώνα, ακριβώς δυό αιώνες περίπου μετά τό 
τέλος τής Βυζαντινοκρατίας στήν Κάτω ’Ιταλία. Συνέγραψαν στά ελληνικά, 
σάν είπαμε, κι άλλοι: ό ’Ιωάννης ό Ύδρουντινός, βασιλικός γραμματέας, ό 
γιός του Νικόλαος κι ό προλεχθείς ήγούμενος Νεκτάριος, οι όποιοι, όσον 
αφορά στό ύφος καί τή γλώσσα τών συγγραμμάτων τους, δεν διαφέρουν άπό 
τούς δυό ποιητές πού θεωρούμε πιό σημαντικούς άπό τής Ιστορικής άπόψεως.

Ό ’Ιωάννης Γράσσος ύπήρξε μαθητής τοϋ ήγουμένου Νεκταρίου, στό 
σχολείο τοϋ μοναστηριού, όπου έδιδάσκονταν τά έργα τής εκκλησιαστικής 
μόρφωσης καί μαζί τά έργα τών κλασσικών συγγραφέων. Έν σχέσει προς 
αύτούς τούς τελευταίους ή μονή διέθετε καί μιά βιβλιοθήκη, πού στά ράφια 
της κρατούσε πολλά βιβλία, γιά νά ικανοποιήσει όλες τις άνάγκες κι όλα τά 
γούστα, χάρη στήν όποια έκεϊνο τό ίδρυμα ήσκησε τήν πενυματική του 
επίδραση, όχι μοναχά στή Σαλεντινή χερσόνησσο, μά καί στήν ύπόλοιπη 
Άπουλία.

Σήμερα αύτοΰ τοϋ μεταβυζαντινού μνημείου τού Ελληνισμού δέν 
υπάρχει ούτε μιά πέτρα, άλλ’ όμως, χάρη στόν Όμοντ, διαθέτομε τό πιό 
κατάλληλο όργανο νά μάθουμε σέ ποιά πνευματική παράδοση έβασιζόταν ή 
εκεί μόρφωση τόν δέκατο τρίτο αιώνα. Πράγματι ό Όμοντ έδημοσίεψε τό 
τετράδιο5 στό όποιο ό μοναχός, πού έφρόντιζε τή βιβλιοθήκη, έσημείωνε μέ 
ζήλο τούς τίτλους καί συνάμα τά όνόματα εκείνων οί όποιοι έδανείζονταν τά 
βιβλία. Όποιος τό ψάχνει, μολονότι κάποτε λείπει κάποια λέξη, γιατί τό 
πρωτότυπο συχνά ήταν άδιάβαστο, μαθαίνει - λ.χ. - πώς ένας βασιλικός 
νοτάριος, πού ’ναι, κατά τή γνώμη τοΰ Ιταλού καθηγητή Γιγάντε, ό πρώην 
μαθητής τοϋ ήγουμένου Νεκταρίου, μιά μέρα έδανείσθηκε τόν ’Αριστοφάνη 
καί τούς Σοφιστικούς Ελέγχους τοϋ Άριστοτέλους, «διά προστάξεως τοϋ 
ήγουμένου», όπως έγραψε ό προσεκτικός βιβλιοθηκάριος.

Μά επίσης άπό τά συγγράμματα όλων τών έν λόγω ποιητών μπορεί νά 
μάθει κανείς ποιά έργα έκεΐνοι κατά προτίμηση έδιάβαζαν, γιατί, σάν είναι 
πασίγνωστο, ίδιον τών βυζαντινών συγγραφέων ήταν νά μιμηθοΰν τούς 
άρχαίους.

Νά πάρουμε π.χ. τό προοίμιον τοϋ διαλόγου μεταξύ ένός ξένου καί τής 
θεάς Κύπριδος, στόν όποιο ό Γράσσος, όσον άφορά τή γλώσσα, είναι δέσμιος 
τοϋ 'Ομήρου καί μαζί τοϋ Εύγενιανοϋ Νικήτα, μυθιστοριογράφου τής 
εποχής τών Κομνηνών, ό όποιος στή σειρά του έμιμήθηκε έπίσης τόν «μέγα 

βάρδο», πού «προσπερνάει τούς άλλους, σά ρήγας», όπως ό ’Ιταλός ποιητής 
Δάντης λέγει τόν 'Όμηρο, άν καί δέν ήξερε καθόλου τά έλληνικά καί έγνώρισε 
τόν περίφημο έλληνα ποιητή μοναχά άπό τή φήμη:

«Όρθρος μέν, ή δέ κροκόπεπλος ημέρα, 
πάσιν άνατέλλων νυν έκ τών ύψόθεν, 
φέρων άθανάτοισι καί θνητοϊς φάος*  
ό δ’ αύ φεραυγής έκ ροών άναδύων 
ώκεανοϊο, προσλελουμένος τάχα, 
ώς ή σοφή ποίησις είδυϊα γράφει».

’Εδώ ό Γράσσος παραδειγματίσθηκε προπαντός, έν σχέσει μέ τόν 
Όμηρο, άπό τήν 'Ιλιάδα (T, 1 έπ.), ενώ, έν σχέσει μέ τόν Εύγενιανό Νικήτα, 
άπό «Τά κατά Δρόσιλλαν καί Χαρικλέα» (Ζ, 5, έκ. Μπουασσονάδ)6.

Πράγματι ό στίχος ό έκτος τοϋ προοιμίου: «ώς ή σοφή ποίησις είδυϊα 
γράφει» δέ διαφέρει τοΰ στίχου «ώς ή σοφή ποιήσις ήδιστα γράφει», πού τόν 
διαβάζομε στό μυθιστόρημα τοϋ Νικήτα.

’Επί πλέον δέν ύπάρχει σ’ όλο τό προοίμιο ενα ρήμα στήν όριστική, μά 
μιά πυκνή σειρά μετοχές: άνατέλλων, φέρων, άναδύων, προσλελουμένος. 
Όσο γιά τό θέμα, πρόκειται γιά κάτι άσημο: ό ξένος κατηγορεί τήν Κύπριδα 
ώς άδιαφοροϋσα γιά τούς άνθρώπους, γιατί έχει ζευγαρώσει καί τά πρόσωπα 
σά τή Θυμοδακούση καί τόν Πειθίνοο (δύσκολο νά πούμε άν είναι πλαστά ή 
άληθινά αύτά τά όνόματα), οί όποιοι είναι κακοί κι άκάθαρτοι. Ή θεά τοϋ 
λέγει πώς ό αισχρός γάμος είναι κακούργημα τοΰ Έρωτος καί τότε ό ξένος 
καταριέται τούς δυό έρωμένους καί προσεύχεται στούς θεούς νά τούς 
τιμωρήσουν, μά καί στήν Κύπριδα νά μήν κατέβει πιά πάνω στή γή, 
προτιμώντας άπ’ αύτή τό πατρικό ουράνιο σπίτι.

Καί στόν διάλογο μεταξύ τοϋ Λεάνδρου κι ένός ξένου μιμείται τόν 
προλεχθέντα Νικήτα, ό όποιος, στό έκτο βιβλίο τοϋ προειρημένου έρωτικού 
μυθιστορήματος, είχε καταχωρίσει τόν μύθο τής Ήροϋς, περικαλλούς ιερείας 
τής Άρτέμιδας, τόν όποιο, στή σειρά του, ό Νικήτας έχει λογοκλοπήσει άπό 
τό περίφημο έπύλλιο τοϋ Μουσαίου: «Τά καθ’ Ήρώ καί Λέανδρον». Στήν 
«Ηθοποιία, μελέτη παθητική», ό ποιητής παρουσιάζει τήν Εκάβη πού κλαίει 
τήν πικρή μοίρα τής Τροίας καί μιμείται τή γλώσσα τού 'Ομήρου καί τών 
άλλων συγγραφέων (τοΰ κωμικού ’Αριστοφάνη, τών τραγικών, τοΰ 
Λυκόφρονα, άλεξανδρινοΰ λογίου τοϋ τετάρτου αιώνα π.Χ., καί μέχρι τοΰ 
Λουκιανοΰ), ένώ, όσον άφορά στό θέμα, όπως συνεπέρανε ό έλληνιστής 
Γιγάντε, κάμνει μιά άσχημη διαρπαγή τών εύγενών αισθημάτων τών Τρωάδων 
καί τής Εκάβης τοΰ Εύριπίδη.

Συνέγραψε καί στίχους σέ διαφόρους άγιους, μιά σωστή έκφραση ένός 
θρησκευτικοϋ πνεύματός, πού έκπαιδεύτηκε στό θεοφοβούμενο περιβάλλον 
τοϋ μοναστηριού τοϋ 'Αγίου Νικολάου, στούς όποιους συχνά λογοπαικτεϊ7 
καί χρησιμοποιεί τή γλώσσα τών Έβδομήκοντα, τής Καινής Διαθήκης καί τών 
Πατέρων τής Εκκλησίας.
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Αυτό τό γλωσσικό μέσο έχρησιμοποιήθηκε κατά προτίμηση έπίσης άπό 
τον ποιητή Γεώργιο, Ιερέα καί χαρτοφύλακα τής έλληνικής έκκλησίας 
Καλλιπόλεως. Μα για νά μιλήσουμε γι’ αυτόν, πρέπει νά ’χουμε ύπ’ όψη τήν 
τότε Ιταλική πολιτική κατάσταση, δεδομένου ότι ή ίδια ήσκησε πρωταρχικό 
ρόλο στα πιο σημαντικά συγγράμματά του.

Όπως ξέρει κανείς ή Τετάρτη Σταυροφορία υπήρξε μιά σωστή κι 
αληθινή αυτοκτονία, σέ μιά εποχή στήν όποια έλειπε μεταξύ τών χριστιανών 
τό σημερινό οικουμενικό πνεύμα, πού θά ’πρεπε νά όδηγεΐ πάντοτε τή 
Χριστιανοσύνη. Άν είχε άπό μιά πλευρά αυξήσει τό γόητρο καί μαζί 
πραγματοποιήσει τό παλιό όνειρο τού πάπα, άπό μιά άλλη πλευρά είχε 
προκαλέσει πραγματικά τή διάσπαση τών δυό εκκλησιών. Άλλ’ όμως, παρά 
τήν ουσιαστικά μάλλον φαινομενική παρά πραγματική αυτή έπιτυχία, 
γρήγορα έγινε μιά πικρή - γιά τόν πάπα - πολιτική στροφή, πού οι ρίζες της 
βρίσκονταν στά τελευταία γεγονότα του προηγούμενου αιώνα.

Πράγματι, τό 1198 ό Φρειδερίκος Χωχενστάουφεν, παιδί μόλις 
τεσσάρων χρονών, είχε άνέλθει στον μητρικό του νορμανδικό θρόνο τής 
Νότιας ’Ιταλίας καί τής Σικελίας. Όταν κατόπιν έγινε ενήλικος - ώς τότε τόν 
είχε κηδεμονεύσει ό πάπας -, διεξεδίκησε καί τήν πατρική κληρονομιά, τόν 
αύτοκρατορικό θρόνο τής Γερμανίας, στήν όποια άνήκε ή Πάνω ’Ιταλία. Μά ό 
πάπας Ίννοκέντιος Γ ', πρώτα, κι οΐ διάδοχοί του, κατόπιν, γιά νά μή βρεθεί 
τό παπικό κράτος περικυκλωμένο άπό παντού, στό κέντρο ενός ενιαίου 
βασιλείου, έποθούσαν νά τόν δούνε ευχαριστημένο κι Ικανοποιημένο βασιλιά 
όλης τής Κάτω ’Ιταλίας, όπου ό νέος θά μπορούσε νά συνεχίζει, με τήν 
ποντιφική τους ευλογία, τή θρησκευτική πολιτική τών μητρικών προγόνων 
του, οί όποιοι - βήμα βήμα, χωρίς διακοπή - μιά πού έθεσαν τέρμα στή 
Βυζαντινοκρατία, είχαν πιάσει νά βοηθούν τήν παπωσύνη στον έκλατινισμό 
τής εκεί έλληνικής έκκλησίας. Μά τά παπικά συμφέροντα καί ή φιλοδοξία τού 
νέου συνεκρούσθησαν. Ίδιον τού πάπα ήτανε νά συγκρούεται με όποιο θά 
ποθούσε, μέχρι τόν περασμένο αιώνα, τήν ένωση τής Κάτω ’Ιταλίας με τήν 
Πάνω, γιατί ή παπωσύνη έναντιώθηκε πάντοτε σ’ αυτό τό πατριωτικό σχέδιο. 
Καί τότε έγεννήθηκε ένας μεγάλος καί σκληρός καί μαζί συνεχής άγώνας 
μεταξύ των, κατά τόν όποιο οί πόλεις τής Πάνω ’Ιταλίας άλλες πήραν τό 
μέρος τού Φρειδερίκου άλλες τό μέρος τού πάπα, ένώ στήν Κάτω ’Ιταλία οί 
εκεί Έλληνες έχαιρέτησαν με ένθουσιασμό τό μεγάλο σχέδιο τού 
αύτοκράτορα, γιατί ’τανε πολύ φανερό, κατά τή γνώμη τους, πώς αυτός ήτανε 
ό μόνος πού θά μπορούσε νά μποδίσει τά δεσποτικά σχέδια τού πάπα, εν 
σχέσει μέ τόν έκλατινισμό τής βυζαντινής έκκλησίας.

Ό Γεώργιος Καλλιπόλεως, Ιερέας καί χαρτοφύλακας, άκριβώς όταν 
μεσουρανούσε τό άστέρι τού Φρειδερίκου, έξέφρασε τόν ενθουσιασμό του, 
προς τόν βασιλιά, μέ τούς «στίχους ιαμβικούς περί 'Ρώμης ώς όμιλούσης 
προς τόν αύτοκράτορα Φρειδερίκον», πού ή σημασία τους είναι άποκλειστικά 
ιστορική. Ή τάλαινα θρηνεί καί οδύρεται «μετά στεναγμών», γιατί, μιά πού 

έξέπεμψε «τούς Καίσαρας τούς τρισολβίους», «εις άδόκιμον έτράπη 
άναρχίαν», καί τήν έρημώνουν τά (πονηρά έργα) τών γερουσιαστών:

«σίνει μεν γοΰν, σίνει με τά τών σινάτων 
καί πρός ζυγόν κλίνει με ταλαιπωρίας. 
Οϊμοι, τί δράσω; Τις γένωμαι; Πού φύγω; 
Τις φύσεταί με τής πίκρας τυραννίδος; 
Τις λαμπρύνει με τήν άπομαυρωμένην; 
Ούκ έστιν ούδείς, μέλαινα κατεστάθην...»

Μά ξαφνικά «Φωναί.... καί κρότοι τών άρμάτων» τής έμφυσοΰν νέες 
έλπίδες. Προχωρεί μέ τά φουσσάτα του «ό κραταιός καί τρισευδαίμων άναξ 
Φρυκτωρίκος8, τό θαύμα τής οικουμένης», στον όποιο «καθυπουργεϊ γή, 
θάλασσα καί πόλος». Αυτός ό Φρυκτώνυμος - ό ποιητής λογοπαικτεί όπως 
βλέπουμε - γιατί κυβερνάει τήν ίδια τή δόξα, συνεχίζει ή δυστυχισμένη Ρώμη, 

«.... κατιδών τήν έμήν άτυχίαν 
προσαρμόσει μοι τήν πάλαι σκηπτουχίαν..»

Μ’ αυτή τή βεβαιότητα τότε τόν κράζει νά έρθει:
«Καί δεύρ’ ϊθι, τάχυνον, άνάκτων Κλέος, 
καί τοΐς πάλαι κρότοις με καί κόμποις στέφε...»

Σάς όμολογοΰμε πώς, διαβάζοντας αυτούς τούς στίχους, μάς ήρθε στον 
νοΰ δ,τι θά γράψει, τό έπόμενο αιώνα, ό μεγαλύτερος Ιταλός ποιητής, ό Δάντης, 
στή Θεία του Κωμωδία, όταν μάς παρουσιάζει τή 'Ρώμη, «χήρα κι έρμιά, πού 
μέρα νύχτα κράζει» τόν αύτοκράτορα τόν ’Αλβέρτο, φωνάζοντάς τον:

«Έλα νά δεις τή Ρώμη σου πού κλαίει:
Άχ, καί γιατί μ’ άφήνεις, Καίσαρά μου;

(Καθαρτήρι, ς ', μετ. Καζαντζάκη)
Χωρίς άμφιβολία οί στίχοι τού σαλεντινοΰ ποιητή δέν έχουνε τή δύναμη 

τής ποίησης τού Δάντη, άλλ’ όμως ό πρώτος μάς δίνει τήν Ιστορική μαρτυρία 
πώς οί έκπρόσωποι τής έλληνικής στήν Κάτω ’Ιταλία έκκλησίας έποθούσαν, 
χάρη στον Φρειδερίκο, έναν καινούργιο πάπα:

«καινόν τιν’ άλλον Άαρών θεηγόρον»,
«μή δοξομανή», γιά νά άκολουθήσει τά ίχνη τού Κυρίου, όδηγώντας τό 
«ειρηνικόν δε καί γαλήνιον πλοΐον» τής Χριστιανοσύνης.

Μά ήταν γραφτό νά μήν άλλάξει τίποτε. Μιά μέρα μερικοί λατίνοι 
κληρικοί, «διά προστάγματος τού επισκόπου» - ήτανε λατίνος κι αυτός -, 
βιαστικώς, άκριβώς μέ κλωτσιές, σά γράφει ό ποιητής σ’ ένα άλλο σύγγραμμα, 
διέρρηξαν τις πύλες τής έλληνικής έκκλησίας Καλλιπόλεως καί διήρπασαν 
όλα τά άμφια. Ίσως τό κίνητρο δέν υπήρξαν οί στίχοι «περί Ρώμης», μά άλλο 
πού όπωσδήποτε έχει σχέση μέ τήν μισαλλοδοξία τών καθολικών καί μέ τήν 
άντιπάθεια πρός έναν ιερέα σάν τόν ποιητή, ό όποιος βεβαίως όμιλούσε 
πάντοτε μετά παρρησίας. Κάτι τό νέο πού παρακίνησε παλιές μνησικακίες. 
Άσχετο άν έγινε όταν μεσουρανούσε ή έκλινε πρός τή δύση του τό άστέρι τού 
Φρειδερίκου.
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Μά να δώσουμε τον λόγο στον ποιητή, ό όποιος μάς διηγείται τό 
δυσάρεστο γεγονός με σκληρό ρεαλισμό: οί βεβηλωτές,

«ώς κύνες, οϊμοι, τοις ναοϊς τών αγίων 
έπήλθον ύλακτοΰντες εξ απληστίας 
καί λάξ προσαρράξαντες αυτών ταϊς πύλαις 
τών αδύτων χωροϋσιν ένδον άφρόνως 
καί λωποδυτήσαντες έσθήτας ολας 
τάς λευϊτικάς, ώσπερ ή παροιμία, 
πιμπλώσι τάς σφών οικίας πολλών σκύλων 
καί την κιβωτόν τών Θεού κειμηλίων 
αϊρουσιν αΙχμάλωτον ε’ις άλλοφύλους».

Μνημονεύοντας τό θλιβερώτατο έπεισόδιο, πού μαρτυρεί τις 
συστηματικές κάθε λογής καταδιώξεις πού ’παθε ή ελληνική εκκλησία, σε μιά 
εποχή στήν όποια ό πάπας έπίμενε κατά προτίμηση με τό σπαθί κι όχι με τήν 
ποιμαντορική ράβδο, ό ποιητής στο τέλος έχασε εντελώς τήν αυτοκυριαρχία 
κι έδωσε διέξοδο στή δίκαια όργή του κατά τής ανήκουστης ιεροσυλίας. 
’Επικαλείται τή γή καί τόν ουρανό, νά γίνουν τό τρομερό όργανο τής θείας 
δίκης, καί κατόπιν μάς κάνει νά άνατριχιάσουμε γιά τή μακάβρια καί φρικτή 
σκηνή τών όρνιων, σύμβολο τών πονηρών πνευμάτων, τά όποια αχόρταγα 
ψάχνουν καί κατασπαράσσουν τά άξιολύπητα πτώματα τών ίεροσύλων. Μάς 
φαίνεται ότι φαντάσθηκε κατά τών λατίνων κληρικών ένα φρικτό άντίποινο, 
άνταποδίνοντάς τους τά ϊσα, σά θά κάμει ό Δάντης κατά τών αμαρτωλών 
πού καταδικάζει στήν Κόλασή του.

«Ώ γαϊα μήτερ, τίνε τούς άτασθάλους· 
κεραυνοβλήτους τούσδε τίθει, ναί, πόλε· 
τό τόξον αύτοΐς τεΐνον, ώ θεία δίκη· 
τά πτώματα σφών έξετάσειαν γϋπες, 
οί ταγματάρχοι τών σκοτεινών δαιμόνων».

’Απ’ όλα πού ώς τώρα είπαμε πάνω στούς εκπροσώπους τής 
έλληνοσαλεντινής μόρφωσης μπορούμε νά βγάλουμε τά έξής συμπεράσματα.

Πρώτ’ άπ’ όλα πώς στήν Κάτω ’Ιταλία οί έλληνες διανοουμένοι 
έδιάβαζαν κι έμελετοϋσαν τούς αρχαίους καί τούς αλεξανδρινούς συγγραφείς, 
γιατί, κατά μιά παλιά βυζαντινή παράδοση, καί έκεϊ τά έργα τών άρχαίων 
Ελλήνων ήταν κάτι τό ζωηρό κι όχι κάτι τύ άψυχο. Πασίγνωστο πώς οί 
βυζαντινοί δέ σταμάτησαν ποτέ τό διάβασμα τών προγόνων τους, ένώ στή 
Δύση τά λατινικά χειρόγραφα έγέμιζαν αιώνια σκόνη. Τούτο γιατί ή δυτική 
μόρφωση ύπέστη τήν πίεση καί τήν επίδραση τής ρωμαϊκής εκκλησίας, ή 
όποια είχε καταδικάσει στή λησμονιά τά έργα τών άρχαίων, έξόν τά 
συγγράμματα τού Βιργιλίου καί τις Μεταμορφώσεις τού ’Οβιδίου, τά όποια 
έδιαβάστηκαν άκριτα. Πράγματι οί λόγιοι τού μεσαίωνα έφτασαν στό σημείο 
νά πιστέψουν ότι ό Βιργίλιος, μέ τό τέταρτο βουκολικό του ποίημα, είχε 
προφητέψει τόν έρχομό τού Χριστού9 πάνω στή γή κι ό ’Οβίδιος στις 

Μεταμορφώσεις είχε άλληγορικά ύπαινιχθεΐ κι αυτός σάν προφήτης κάτι 
χριστιανές δοξασίες. Αυτές οί απίστευτες γκάφες έκράτησαν μέχρι τής 
έποχής τού Πετράρχη, πρώτου μας άνθρωπιστή. Χάρη σ’ αυτόν καί στήν 
’Ιταλία έπί τέλους, τόν επόμενο αιώνα, ξεφύτρωσε ό άνθρωπισμός. Άν πάλιν 
ό καλαβρέζος έλληνας Λεόντιος Πιλάτος πήγε στή Φλωρεντία νά διδάξει τά 
ελληνικά καί νά μεταφράσει στά λατινικά τά δυό επικά ποιήματα τού 
Όμήρου, τό χρωστούμε στό Βοκκάκιο, συγγραφέα τού καιρού τού Πετράρχη. 
Μά ό Λεόντιος δέν ύπήρξε ό μόνος ίταλοέλληνας ό όποιος στήν Κάτω 
’Ιταλία έπεδόθηκε στά λατινικά. Άλλος όνομαστός - λ.χ. - ύπήρξε ό 
σικελοέλληνας Ερρίκος ’Αρίστιππος, υπουργός τών Νορμανδών βασιλιάδων 
τής Νότιας ’Ιταλίας, ό όποιος στον δωδέκατο αιώνα, όταν ή Δύση ήξερε 
μοναχά λίγα άποσπάσματα τού Τιμαίου10, είχε μεταφράσει στά λατινικά δυό 
έργα τού Πλάτωνα11.

Ό,τι ήτανε μιά σταθερή παράδοση καί εύγενής έξη τών βυζαντινών καί, 
κατά συνέπεια, τών Ελλήνων διανοουμένων τής Κάτω ’Ιταλίας καθυστέρησε 
πολύ νά άνέβεϊ στήν Κεντρική καί στήν Πάνω ’Ιταλία. Φυσικά επίσης οί 
σαλεντινοί ποιητές, σάν τούς βυζαντινούς λογίους, όπως είδαμε, 
παρεσύρθηκαν άπό τήν τελειότητα τού άρχαίου λόγου κι έγιναν δέσμιοι τής 
παράδοσης, συγγράφοντας έργα σέ άττικίζουσα διάλεκτο, ή όποια ήταν ξένη 
προς τή γλωσσική πραγματικότητα τής έποχής τους. Καί κάτω άπό τήν πιέση 
τών άρχαίων κι αύτοί δέν έδημιούργησαν συγγράμματα εφάμιλλα, σά 
συμβαίνει πάνω κάτω σ’ όλη τή βυζαντινή λογοτεχνία. 'Οπωσδήποτε έχει 
μεγάλη ιστορική σημασία τό γεγονός ότι στόν δέκατο τρίτο αιώνα στή 
Σαλεντινή χερσόνησο ύπήρχε ένα ελληνικό μοναστήρι μέ πλούσια βιβλιοθήκη 
καί σχολείο, καθώς έπίσης μιά ζωηρή ελληνική έκκλησία μέ μαχητικούς 
άντιπροσώπους. ’Επί πλέον κάτι έλληνες διανοούμενοι συνέγραφαν στή 
μητρική τους γλώσσα καί, διαβάζοντας τούς άρχαίους, φέρνονταν σάν 
πρόδρομοι τών Ιταλών άνθρωπιστών, οί όποιοι τόν έπόμενο αιώνα θά 
μελετήσουν κι αύτοί τούς άρχαίους λατίνους συγγραφείς καί μαζί θά τούς 
μιμηθοΰν στά συγγράμματά τους. Ταυτόχρονα θά πάνε στήν ’Ανατολή νά 
μονοπωλήσουν περίπου τήν άρχαία έλληνική σοφία, έπιστρέφοντας κάθε 
φορά μέ μιά νέα μεγάλη ποσότητα άρχαία χειρόγραφα, μόλις έγκαίρως γιά νά 
σωθούν άπό τή σκληρή λεηλασία κατά τήν Άλωση τής βασιλίδας τών 
πόλεων, όταν ένα πλήθος άνατολικοί λόγιοι ήρθαν πρόσφυγες στή Δύση κι 
έτσι συνετέλεσαν στή δημιουργία τής ’Αναγέννησης τής Εύρώπης.

Μιά φορά άκόμη στή λατινική Δύση άνήκε νά κληρονομήσει τόν έλληνικό 
πολιτισμό, γιά νά τόν ύπερασπίσει κατά τών βαρβάρων μέσω τής ’Ιταλίας, νά 
μή χαθούν εκείνες οί ηθικές άξιες, πού ’ναι τό θεμέλιό του. Μά δυστυχώς 
ύπάρχει κι ή άλλη όψη τού νομίσματος: παρά τήν κοινή θρησκευτική πίστη 
καί τήν κοινή πηγή τού πολιτισμού, ή μισαλλοδοξία κι ή άπουσία ένός 
οικουμενικού πνεύματος, προεκάλεσαν σιγά σιγά τόν έκλατινισμό τής 
ελληνικής εκκλησίας στήν ’Ιταλία. Συνάμα έμίκραιναν βήμα βήμα οί περιοχές 
όπου ό κόσμος μιλούσε τή γκρεκάνικη, παναπεϊ μιά έλληνική διάλεκτο.
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Σήμερα ύπάρχουν μοναχά δυύ γλωσσικά νησάκια: το σαλεντινό μέ έννέα 
χωριά καί το μποβέζικο, μικρότερο άπό τύ πρώτο, στα άνατολικά τοΰ Ρηγίου 
τής Καλαβρίας. Μά τύ χειρότερο είναι πώς ή γκρεκάνικη όσο πάει καί 
φτωχαίνει, γιατί μέ τον όριστικό έκλατινισμό τοΰ έλληνικοΰ λειτουργικού 
έχασε κάθε σφρίγος καί δύναμη.

’Αλλ’ όμως έπί τοΰ παρόντος έπιζεΐ ή έλπίδα πώς οί διάφοροι 
αυθόρμητοι πνευματικοί όμιλοι, πού ιδρύθηκαν στίς δυό γκρεκάνικες 
περιοχές, άργά ή γρήγορα, θά πετύχουν τύν σκοπό τους. Νά έρθει έπί τέλους ή 
πραγματοποίηση τοΰ ιταλικού Συντάγματος, τό όποιο προβλέπει τό δικαίωμα 
τών γλωσσικών μειονοτήτων νά χρησιμοποιήσουν τις γλώσσες τους, μά ώς 
τώρα μοναχά οί μειονότητες, οί όποιες μιλούν τά γερμανικά, τά γαλλικά καί 
τά σλοβενικά, στά βόρεια σύνορά μας, κοντά στίς μητροπολιτικές τους 
περιοχές, άπόκτησαν τήν πλήρη ικανοποίηση τών δικών τους δικαιωμάτων. 
Στό άντίθετο δέν τήν άπόκτησαν ούτε οί σαλεντινοί κι οί μποβέζοι ούτε οί 
ίταλοαρβανίτες, οί όποιοι βρίσκονται όλοι τους στήν Κάτω ’Ιταλία, πολύ 
μακρυά άπό τις μητροπολιτικές τους περιοχές. Μά σ’ αυτή μας τήν έποχή, 
στήν όποια όλο καί περισσότερο όλοι μας μιλούμε γιά τήν Ευρώπη καί τή 
Μεσόγειο σάν τό κοινό μας σπίτι, τό νά έπιμένομε σ’ αυτή τήν άνιση 
συμπεριφορά θά ’ταν κάτι τό άντιφατικό.

MICHELE IANNELLI
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ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1991
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ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Σειρά έκδόσεων «Ελληνισμός τής Κύπρον» (άρ. 2) 
Χορηγός τής σειράς αύτής ό Μιχαλάκης Κυθραιώτης

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΙ

Τό σχέδιο τοϋ έξωφύλλου είναι 
άνθοδεσία τής Λούλλας Κ. Χρυσάνθη

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1991
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ΛΟΓΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΟΙ έορταστικές έμμετρες συνθέσεις — ένας τύπος διθυ
ράμβου άν επιτρέπεται νά τις ονομάσω έτσι — είχαν μιάν 
ιδιαίτερη έλξη γιά μένα, τόσο σάν προσωπική σύνθεση όσο 
καί σάν άνάγνωση κειμένου γραμμένου από άλλο συγγρα
φέα. Γι ’ αυτό τον λόγο ευχαρίστως δεχόμουν εισήγηση γιά 
μιάν τέτοια γραφή.

Στήν παρούσα έκδοση παρουσιάζω τέσσερις τέτοιους 
διθυράμβους, πού συνέθεσα μέ πραγματικό πάθος. Τούς 
τρεις από αυτούς απόλαυσα, λίγο-πολύ, όταν παρουσιάζο
νταν στις ειδικές περιστάσεις γιά τις όποιες γραφτήκανε.

Ή κατάταξη των διθυράμβων αυτών στή σειρά 
εκδόσεων «Ελληνισμός τής Κύπρου», πού χορηγείται από 
κεφάλαιο πού κατέθεσε σε τράπεζα ό Μιχαλάκης Κυθραιώ- 
της, μέγας εύεργέτης τού «Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου 
Κύπρου», δείχνει άκριβώς τόν στόχο των συνθέσεων αύτών, 
πού είναι αισθητικός καί εθνικός.

Ό «Ελληνικός Πνευματικός 'Όμιλος Κύπρου» προω
θεί ένθερμα κάθε υπεύθυνη έκδήλωση, πού τονώνει τόν 
εθνικό χαρακτήρα τού νησιού μας καί κοιτάζει νά διατηρή
σει τήν εθνική μας ταυτότητα μέ νόμιμα καί υγιή μέσα. 
'Ακριβώς ή σειρά εκδόσεων «Ελληνισμός τής Κύπρου» 
εξυπηρετεί στον πολιτιστικό τομέα τήν πρόθεση αυτή τού 
'Ομίλου.
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ΜΙΚΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Τελετή της αφής της φλόγας 
στους τρίτους αγώνες των Μικρών Κρατών 

της Ευρώπης 1989 
στο Ναό του Απόλλωνα στο Κούριο. 

Εδίδαξε Φώτος Φωτιάδης.
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ΜΙΚΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
Απ’ τον Ελληνικό κορμό με πλοία γοργά, 
τις τρικυμίες νικώντας και τις αποστάσεις, φτάσαμε 
σε τούτο το εύφορο νησί που τ’ ονομάζουνε οι Θεοί μας Κύπρο. 
Κι αράξαμε στα ειρηνικά του περιγιάλια.
Το πνεύμα της Ελλάδας στα ξανθά κεφάλια μας 
έλαμνε μες στον κυπριώτικο ήλιο δεύτερη 
δόξα του ουρανού και κόσμημα των καρπερών αγρών και τ’ αμπελιού 
όπου φωλιάζει η χάρη των χαρούμενων στιγμών.
Μαζί και την υγεία του σώματος, τ’ αθλητικό παράστημα, 
της άσκησης το πάθος, φέραμε ισότιμα.
Σμίξαμε φιλικά με το λαό που κατοικούσε εδώ, 
του δώσαμε το πνεύμα μας και τα υψηλά μας έθιμα 
και πήραμε από τούτο την παλιά του πείρα και σταθήκαμε 
ώμο τον ώμο δίπλα ν’ αναστήσουμε πιο πάνω το νησί.
Ο Απόλλωνας προστάτης της υγείας, που ζωντανεύει με τον ήλιο τους 

χυμούς
κι ανθίζουν και καρποφορούνε τα φυτά κι αυξαίνουνε τα ζωντανά 
και γίνονται λεβέντες τα κορμία, με αγάπη συναντήθηκε
με την ερώτισσα Αφροδίτη, που γεμίζει χάρη τις ψυχές και τις κινήσεις μας 
και στα επουράνια την ομορφιάν υψώνει 
να την λατρεύουμε με της καρδιάς το πύρωμα και να μας αξιώνει, 
παιδιά παιδιών.
Κι όταν ο μόχθος της ζωής για τ’ αγαθά ξαλάφρωνε 
των παιχνιδιών ανάτελλεν η ώρα 
το πάλαιμα και το δοκίμι 
και το τραγούδι και ο χορός.
Ακούστε: ξεκινούν την άθλησή τους οι λεβέντες.

Κι αν ήρθαν πόλεμοι σκληροί κι αμάχες αδελφών 
κι αν ξένα πόδια πάτησαν τη γη μας δεν προδώσαμε 
τον πιο βαθύ εαυτό μας τον Ελληνικό.
Αντέξαμε τα βάρη. Και σκυφτοί κοιτούσαμε τον ήλιο, 
τον κυπριώτικο ήλιο μέσα στο γαλάζιο χρώμα τ’ ουρανού μας 
κι αντιστεκόμαστε με το δικό μας τρόπο.

Και μόλις πήραμε τον πάνω δρόμο και ξανακοιτούσαμε 
αγέρα λεύτερο, το πάθος της παλαίστρας και της άθλησης 
μεσουρανούσε μες στον κόσμο μας.
Κοιτάχτε, η δάδα των αγώνων φεύγει από το Κούριο 
σκυτάλη των παλιών που δίνεται στα νέα της Κύπρου νειάτα.
Ακούστε τους ρυθμούς, ακούστε τις καρδιές, ακούστε τις ανάσες.
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ΧΟΡΙΚΟ
Το φως του αθλητισμού 
τα βήματα φωτίζει, 
μετρά με το κορμί 
κι ο νους ανθίζει.

Οι λεύτεροι καιροί 
πανήγυρη σαν νάναι 
φουντώνουν την ψυχή 
διπλά βοηθάνε.

Της Κύπρου νέοι βλαστοί, 
την άθληση κοιτάτε 
μ ’ όποια ώρα και καιρό 
να προχωράτε.

Κι αν ήρθε κάποτε η θρησκεία των ουρανών με την αγάπη του Χριστού 
στο μέτωπό της 

κι αν δυσκολεύανε την άλλοτε χαρούμενη ζωή με τ’ ανθηρό της 
πρόσωπο

κι αν το άθλημα στη χώρα μεταπήδησε στην πίστη, 
σιγά-σιγά η παλιά λαχτάρα για την άσκηση του σώματος γυρνά, 
γυρνά στα γλέντια τα λαμπριάτικα με την Ανάσταση Χριστού και φύσης 

γύρω.
Κι αρχίζει το δοκίμι στις αυλές των εκκλησιών, 
των πηδημάτων τ’ αγωνίσματα και τ’ άλλα, 
των παιγνιδιών οι συναγωνισμοί!

Ώσπου μια μέρα οι Ολυμπιακοί ξεκίνησαν ξανά 
πέρα στο κράτος των Ελλήνων 
κι ήρθε το μήνυμα ως εδώ κι απ’ την πασχαλινή παράδοση 
καινούργιο πνεύμα Ολυμπιακό πετιέται κι όλο απλώνει, 
απλώνει μες στις τάξεις των εφήβων 
κι οι πολιτείες γεμίζουν στάδια 
γεμίζουν γυμναστήρια, 
τούτο το πνεύμα απλώνει στα χωριά και μετατρέπουνε τ’ αλώνια 
σε χώρους άθλησης, 
κι απλώνει μέσα στις ψυχές μας 
με όνειρα πιο μεγάλα
να πάμε πιο έξω απ’ το νησί σε τίμιους συναγωνισμούς 
μ ’ άλλες φυλές και χώρες

με ειρηνικές αισθήσεις και χειρονομίες φιλικές.
Και νάναι δίπλα μας στο στίβο ισόμοιρα η γυναίκα. 
Αγάπη ’ναι η ζωή και φρόνημα, 
υγεία και κάλλος της ψυχής και του κορμιού, 
φιλία κι ειρήνη.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Φοίβε, σ’ εσένα ω πνεύμα της ζωής, 
εμείς οι Κύπριοι, αρχαίοι Αρκάδες 
που φύγαμε απ’ την πλουτοθρόφα γης 
της Αρκαδίας κομίζοντας χιλιάδες 
τις απολλώνειες αρετές κι αυτής 
της γης της άξιας γίναμε αφεντάδες,

Δεόμαστε με βλέμματα ιλαρά 
πάντα τη χώρα τούτη να κοιτάζεις 
και με τα βέλη σου τα καρπερά 
τα στάρια και τ’ αμπέλια να ωριμάζεις, 
τις γέννες στα κοπάδια τα ιερά, 
γεμάτα υγεία να τις χιλιάζεις.

Μ’ αδερφικά καράβια τους γιαλούς 
κάνε παντοτινά ν’ ασπρολογούνε 
κι απ’ των βουνών τους μητρικούς μαστούς 
τα καθαρά νερά ν’ αχολογούνε 
και στις κορφές και τους βαθυούς δρυμούς 
δέντρα λεβέντικα να κελαηδούνε.

Δώστε στερνά σ’ εμάς της μακρυνής 
πατρίδας μας η μνήμη πάντα ν’ άρχει 
και να οδηγάει τα βήματα στη γης 
με κάθε ωραίο και μουσικό που υπάρχει, 
ω Απόλλωνα, ήλιε, ω πνεύμα της ζωής 
και της γενιάς μας Κύριε και μονάρχη!
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ΧΟΡΙΚΟ

Ευτυχισμένη η χώρα 
με αθλητικά ιδεώδη, 
υγεία προβάλλει κάλλος 
φιλία κι ειρήνη και ήθος.

Δόξα στο στίβο πρώτη- 
τίμια οδηγεί τα νειάτα. 
Δάφνης στεφάνι σ’ όποιον 
ασκεί σοφά το σώμα.

Δεν είναι τέρμα η νίκη, 
είναι η αρχή του πάθους. 
Δόξα του στίβου η ιδέα 
κι η άμιλλα σκοπός του.

ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΑΝΘΕΣΦΟΡΙΑ

Τελετουργικό στα πρώτα κοινά ανθεστήρια των Δήμων Λευκωσίας, 
Αγ. Δομετίου, Έγκωμης και άλλων γύρω από 

την πρωτεύουσα του νησιού, στις 6 Μαΐου 1989 
στον Ιππόδρομο του Δήμου Αγ. Δομετίου, που είχε την ευθύνη της γιορτής.
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ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΑΝΘΕΣΦΟΡΙΑ
Ήλιε της Κύπρου, ω εσύ αυτοκράτορά μας, 
παιγνιδομάτη μες στη λάμψη σου, 
που ζωντανεύεις τους χυμούς μέσα στην πλάση 
κι ανθίζει αγγελικά το καθετί 
του ανθρώπου ο μέσα κόσμος και των ζωντανών οι γέννες 
και των φυτών ο ευωδιαστός ανθός 
πολύχρωμος, πολύσχημος, γλυκόγελος και χρυσοφόρος, 
οδήγησε στα χώματά μας τη Θεά της Άνοιξης 
την Περσεφόνη την καλόσχημη, την ηλιοπρόσωπη 
κι απάλυνε το σώμα και το πνεύμα μας 
απ’ του χειμώνα την πικρή κατήφεια.
Σ’ επικαλούμαι εγώ ο αρχαίος Αρκάδας 
που της Ελλάδας τους ρυθμούς εμπόλιασα 
σε τούτο το πολύκλαδο, το ιοστέφανο νησί 
της Μεσογείου τη ζαφειρόπετρα, την Κύπρο.

Ποιές αύρες πνοές καλόδεχτες κατηφορίζουν 
και ποιές εξαίσιες νότες πλημμυρίζουν τον ορίζοντα; 
Τι νάναι αυτά τα χρώματα που βάφουν τον αγέρα 
και πνίγουν τη ματιά μας;
Τούτα τ’ αρώματα που ξεχειλούν σαν ποταμοί 
και παρασέρνουνε το καθετί;
Ω! ωραία κεφάλια από ποιές αγγελικές πηγές 
με το ρυθμό του διθυράμβου προχωρείτε;

Την Περσεφόνη η Δήμητρα, 
μάνα των πάντων, οδηγεί 
στην Κύπρο την ιοστέφανη. 
Αναστηθήτε κόσμοι. Γύρισε η Άνοιξη καλόδεχτη.

Την ομορφιά να υμνήσουμε πια πρέπει 
και την καλοκαρδιά.

Με τι ρυθμό χαρούμενο μάνα και κόρη προχωρούν! 
Όπου πατούν ανθίζει ο χώρος, 
ο χρόνος γίνεται τραγούδι.
Η μέθη σήκωσε τα χέρια 
κι έγινε η γη σαν ουρανός. 
Αγαπηθήτε εχθροί και φίλοι φιληθήτε 
κι εσείς ζευγάρια δώστε την καρδιά σας.
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Ειρήνη κι ευτυχία παντού.
Ο κόσμος ξαναζεί τη γέννησή του.

Η Δήμητρα οδηγεί την κόρη στο βωμό. 
Ω! να! η Ανθεία η Αφροδίτη ξεπροβάλλει. 
Του Ομήρου αρχίζει ο ύμνος να γεμίζει τον αγέρα.

Την χρυσοστέφανη, γλυκεία, πανώριαν Αφροδίτη 
θα ψάλλω, που τ’ ακρότειχα όλης της Κύπρου ορίζει. 
Εκεί το υγρό το φύσημα την πήγε του Ζεφύρου 
στο κύμα της πολύφλοιβης της θάλασσας επάνω 
μέσ’ τον αφρό τον μαλακό κί οι χρυσοφόρες Ώρες 
την εδεχθήκαν πρόσχαρες κί ατίμητα στολίδία 
την ένδυσαν, της έβαλαν στ’ αθάνατο κεφάλι 
ωραίο στεφάνι ολόχρυσο καί στων αυτιών τες τρύπες 
δυο σκολαρίκια από χαλκό κί απ’ ακρίβό χρυσάφι. 
Τον απαλό της τον λαιμό καί τα λαμπρά της στήθη 
με περίλαίμία κόσμησαν, όποη κί οι ίδιες Ώρες 
μ ’ αυτά χρυσοστολίζονται όσες φορές πηγαίνουν 
στων αθανάτων τον χορό καί στου πατρός το δώμα. 
Καί αφού την εσυγύρίσαν με τα στολίδία πάντα 
στους αθανάτους πήγαν την κί εκείνοι άμα την είδαν, 
την χαίρετούσαν, έσφιγγαν το χέρι της, με πόθο 
πώς να την έπαίρνε καθείς γυναίκα στην αυλή του, 
γιατί τα κάλλη εθαύμαζαν της κόρης των Κυθήρων. 
Χαίρ ’ εσύ, παιγνιδόμματα, γλυκόγελη, καί δος μου 
την νίκη στον αγών’ αυτόν καί στόλισ’ την ωδή μου 
καί άλλο τραγούδί πάλι εγώ κί εσένα θα χαρίσω!*

Η Δήμητρα την Περσεφόνη παραδίνεί 
στης Αφροδίτης τ’ ανθισμένα χέρια. 
Εύχεται σε χαρές ν’ ανθίζει το νησί 
κί η ευτυχία κί οι γάμοι να πληθαίνουν, 
Οί γέννες νάναι αριθμητές, 
να γονιμοποιηθούνε τ’ άνθη με τη μέλίσσα 
κί από τ’ αγγίγματα του ανέμου, 
πλούσιοι στην ώρα τους ναρθούν καρποί 
κί ο κύκλος της ζωής να συνεχίσει 
στους αιώνες των αιώνων.

Ο ιεροφάντης προχωρεί μ ’ επίσημο βηματισμό.
Στης Ανθείας Αφροδίτης το βωμό πνευματικά θα θυσιάσει 
κι ας έχουν μες στα κάνιστρα οι παρθένες 
άνθη και στάχυα και καρπούς.

Τα σα εκ των σων προσφέρουμε 
σ’ εσένα Ανθεία μας Αφροδίτη 
προστάτισσα και στέμμα στο νησί μας. 
Δώσε να θάλλει πάντοτε η ειρήνη 
στον κόσμο μας και στην ψυχή μας. 
Σπρώχνε τα νιάτα σ’ έργα ευγενικά. 
Δώρισε τ’ αγαθά της θείας υγείας 
σε ανθρώπους, σε φυτά και ζώα. 
Απότρεψε από εμάς την προσφυγιά 
και τη σκλαβιά κι υποταγή.

Αποχωρεί ο ιεροφάντης. Και τα νιάτα 
υμνούν την άνοιξη καθώς ταιριάζει 
και την υμνούν με λόγο ελληνικό.

Χαίρε της Κύπρου κόσμε 
να ζήσεις ευτυχής 
υγεία και κάλλος νάχεις 
και την καλοκαρδιά.

ΧΟΡΟΣ
Με την άνοιξη χαρείτε 
της ζωής την ομορφιά. 
Είν’ η πλάση που θωρείτε 
τ’ ουρανού μια ζωγραφιά.

Το τραγούδι ’ναι η νιότη 
κι είν’ η νιότη μια ομορφιά 
κι είν’ η άνοιξη ωραιότη 
κι όλα μι ’ άνοιξη ξανθιά.

Νάναι, πάντα πάντα νιότη 
και μονάχα η ομορφιά.

* Μετ. Σιμός Μενάρδος
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Η ΚΥΠΡΟΣ

Στην τελική γιορτή του Γυμνασίου Έγκωμης 1989, 
με άλλα κείμενα.
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ΚΥΠΡΟΣ
Με λέγανε Οφιούσα κι Ουρανία καί Μακαρία. 
Όμως η λέξη Κύπρος γράφτηκε στο μέτωπό μου 
μ ’ ένα χρυσό ραβδί απ’ την Αφροδίτη.
Νάμαι! στο βάθρο αυτό να εξιστορώ το βίο μου 
σε πάπυρο γραμμένο

ΚΟΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΕΣ
Εννιά χιλιάδες χρόνια περπατάμε 
σε τούτο το νησί.
Απ’ τα βουνά της Αρκαδίας κατηφορίσαμε 
στα ελληνιά ακρογιάλια, πήραμε πλοία κι αρμενίσαμε.
Νησιά, νησιά κι ακρόγιαλα άλλα
ώσπου στην Κύπρο αράξαμε στην Αχαιών Ακτή.
Με φιλικές χειρονομίες δεθήκαμε με τους παλιούς κατοίκους 

του νησιού 
και με δεσμούς συγγενικούς και γίναμε ένα 
ελληνική φυλή στο βάθος μ ’ έθιμα και γλώσσα ελληνική.
Τη Σαλαμίνα χτίσαμε, την Ουρανία, 
τους Χύτρους, την Κερύνεια και τη Αάπηθο 
κι άλλες πολλές ευτυχισμένες πολιτείες.

ΧΟΡΟΣ
Της Αρκαδίας αιώνιο πνεύμα 
ας με οδηγεί παντοτινά.
Του Απόλλωνα ευλογία αιώνια 
ας με ευλογεί μ ’ απλοχεριά.

Στα γράμματα, στις τέχνες πρώτο 
ας με αναδείξει στους λαούς.
Ειρήνη νάχω και φιλία 
και πάντοτε εύφορους καιρούς.
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Της Αρκαδίας αιώνιο πνεύμα 
ας με οδηγεί παντοτινά.
Τον Απόλλωνα ευλογία αιώνια 
ας μ ’ ευλογεί μ ’ απλοχεριά.

(γυναίκες)
Έχω το πνεύμα ελληνικό 
γι ’ αυτό με τον καιρό το κάθε ξένο 
το απορροφώ, και το διαλύω βαθιά μου 
και πάντα ελλήνισσα απομένω.

ΚΥΠΡΟΣ
Σ’ αυτό το υπέροχο κορμί μουχύμηξαν 
κατά καιρούς οι βάρβαροι απ’ τα γύρω 
ν’ απομυζήσουν τάχατε τις ομορφιές και τις δυνάμεις μου 
προπάντων την ελλήνισσα ψυχή μου.

ΚΥΠΡΟΣ
Αλλά και το Χριστό υποδέχτηκα 
και την αγάπη του.
Κι έπλασα μέσα κι έξω μου τη Ρωμιοσύνη 
Ορθοδοξία κι Ελλάδα μια αγκαλιά.

ΚΟΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΕΣ

Ξένοι λαοί εχυμήσαν στο νησί μας Φοίνικες και Πέρσες κι άλλοι 
με ονόματα παράξενα κι ως το λαιμό μας πάτησαν 
δίχως να σκύψουν την ψυχή μας στην υποταγή.
Τον Έλληνα εαυτό μας διαφυλάξαμε στη σκέψη και στη γλώσσα.
Συχνά τινάξαμε τον τράχηλο.
Ώσπου απ’ τα βόρεια εμφανίστηκε ο ομόαιμος αδελφός μας 
ο Μεγαλέξανδρος και του δανείσαμε τον στόλο μας 
και μας ξεσκλάβωσε κι ας είχαμε κατοπινά με τους ομόαιμους 

Πτολεμαίους φασαρίες.
Όμως η ξένη επιβουλή οι Ρωμαίοι μάς υπόταξαν 
όπως και τ’ άλλα μέρη της Ελλάδας 
κι ας είχαμε σαν πνεύμα επιβληθεί μες στη συνείδησή τους.

ΧΟΡΟΣ

(άντρες)
Το ελληνικό μου πνεύμα πάντοτε 
κρατώ ψηλά σε κάθε κίνησή μου.
Κι αν σκύβω κάποτε προσωρινά 
την άλλη μέρα ορθώνω τη φωνή μου.

ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Τα παλληκάρια του Χριστού
Βαρνάβας, Παύλος και Ματθαίος 
τα εδάφη μας οργώνουν.
Κερδίζει πια το νου μας ο Σταυρός 
σαν σύμβολο εθνικό των τόσων μας παθών.
Μετά κερδίζει το νησί η Ανάσταση 
που μας γεμίζει ελπίδα να πετύχουμε μια λεύτερη πατρίδα 
κι εδώ στη γή.
Βυζαντινή αυτοκράτορες, δικέφαλοι αητοί, πορφύρες, 
τάγματα αγίων στην κάθε λαγκαδιά μας, 
μ ’ ένα καινούργιο νόημα πλημμυρίζουν την ψυχή μας. 
Μα της θρησκείας του Χριστού προδότες, καταλύτες 
ειρηνικών καιρών, με πρόσχημα θρησκευτικό 
στη γη μας κατεβαίνουν ως ακρίδα κι ως λοιμός.
Μοναδική προσπάθειά τους ν’ αλλάξουνε την πίστη μας, 
τη γλώσσα, να φραγκέψαμε.
Ώσπου κατέφθασε σαν άλλη λαίλαπα κι ο Τούρκος, 
καθάρισε το σκυλολόι της Δύσης 
για να μας ρίξει σε βαρειά σκλαβιά: 
ακτήμονες κι αγράμματοι και πάντα φοβισμένοι 
μ ’ ένα σωρό αρπαγές των γυναικών και των παιδιών μας
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XL ό,τι με κόπο η γη μας έδινε που τη δουλεύαμε 
χωρίς αναπαμό.
Μας άλλαξαν την πίστη, ολόκληρα χωριά, μάς κρέμαζαν. 
Κι όμως η Ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζιαιρη του κόσμου 
κατά που λέει ο ποιητής μας.

ΧΟΡΟΣ

«Η Ρωμιοσύνη εφ φυλή συνότζιαιρη του κόσμου! 
Κανένας εν ευρέθηκεν για να την ι-ξιλείψει, 
κανένας, γιατί σιέπει την που τα ’ψη ο Θεός μου. 
Η Ρωμιοσύνη εν να χαθεί όντας ο κόσμος λείψει! 
Σφάξε μας ούλους τζι ας γενεί το γαίμαμ μας αυλάτζιν, 
κάμε τογ κόσμομ ματζιελειόν τζιαι τους Ρωμιούς τραούλια, 
αμμά ’ξαιρε πως ύλαντρον όντας'κοπεί καβάτζιν, 
τριγύρω του πετάσσουνται τρακόσια παραπούλια.
Το ’νιν αντάν να τρώ ’ τηγ γην, τρώει τηγ γηθ θαρκέται, 
μα πάντα τζιείνον τρώεται τζιαι τζιείνον καταλυέται*

* Βασίλης Μιχαηλίδης

ΚΥΠΡΟΣ

Μια μέρα με αγοράζει ο Άγγλος.
Από την τούρκικη σκλαβιά στην άλλη πέφτω 
χωρίς μια ελπίδα κι ας τον τραγουδούσα μέρα-νύκτα 
τον πόθο μου για λευτεριά.

ΚΟΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΕΣ

Όμως μιά μέρα οι Άγγλοι νοίκιασαν τον τόπο μας 
τόσα λεφτά τον κάθε χρόνο στο ταμείο της Τουρκίας. 
Τους φόρους πήρανε και τη δεκάτη να ποσώσουν τούτο το ποσόν,

πατώντας μας και τούτοι στο λαιμό με ευγενικές χειρονομίες. 
Σχέδια καταστρώνανε με τρόπους έξυπνους 
να μας αλλάξουνε το φρόνημα.
Δεν σύμφερε ο ελληνικός παλμός μας να εποπτεύει 
την κάθε μέρα μας και το σχολείο να ετοιμάζει 
νιάτα με χρώμα ελληνικό.
Μια μέρα ξεσηκώθηκε ο λαός. Τον έπνιγε η φορολογία 
κι η περιφρόνηση στο δίκαιο αίτημά μας.
Και βρήκε τότε ο δυνάστης μια ευκαιρία να επιβάλει 
μια δέσμη απαγορεύσεις.
Η γαλανόλευκη να φυλαχτεί μες στα σεντούκια.
Το «Σε γνωρίζω από την κόψη» νά σβηστεί απο τη λαλιά μας. 
Ό,τι μιλά για την Ελλάδα θάναι μαρτυρία για φυλακή.
Μα εμείς κρυφά τους ψιθυρίζαμε τον ύμνο 
που ένας Περδίος συνέταξε σε περασμένα χρόνια, 
κείνο που τραγουδάγαμε στου Κυβερνείου το δάσος 
Οκτώβρη μήνα του Τριανταένα.

ΧΟΡΟΣ
Η Κύπρος μας που στέναζε τόσους αιώνες σκλάβα
Κι αιμάτωναν τα χέρια της τόσα δεσμά βαρειά 
Απ’ την ψυχή της έχυσε την όμορφή της λάβα 
Κι άνοιξε δρόμο φωτεινό να δει την Αευτεριά!

Σε κάθε πόλιν και χωριόν η λάβα της ξαπλώνει 
Σκλαβιάς να λυώσουν σίδερα και να ξεσκλαβωθεί 
Και στους ανέμους που φυσούν η φλόγα της φουντώνει 
Και φλέγεται στης Μάνας της τους κόρφους να ριφθεί!

Ας έλθουν όσοι λέγανε την Κύπρο μας Τσιγκάνα 
Και την πλαστογραφούσανε χωρίς καμμιά ντροπή, 
Να δουν κι αυτοί πως καίεται για την γλυκειά της Μάνα 
Κι η γλώσσα τους να ρουφηχθεί πριν σύρριζα κοπεί!*

* Ιωάννης Περδίος
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ΚΥΠΡΟΣ ΧΟΡΟΣ

Ώσπου μία μέρα ξύπνησε ασυγκράτητα 
της λευτεριάς ο πόθος, φλόγα ολάκαιρη. 
Και ξεσηκώθηκε ο λαός χτυπήθηκε με το δυνάστη 
να βρει τη λεύτερη πορεία του μες στους λαούς. 
Τους ευλογώ.

ΚΟΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΕΣ

Στις 15 του Γενάρη του 50 κίνησε ο λαός παντού στις εκκλησίες 
καί σταθερά υπέγραφε της Ένωσης το ανυποχώρητο αίτημα. 
Ηχούνε οι καμπάνες στον αγέρα, ηχούν καί στην καρδιά μας. 
Υπογραφές, υπογραφές καθρέφτης πεντακάθαρος της μέσα μας 

λαχτάρας.
Ποίός να δειλιάσει, ποιος να φοβηθεί καί ποιος ν’ αντιμιλήσει; 
Γειά σου, παππού με τ’ άσπρο σου μαλλί καί γειά σου κόρη 
με τις ξανθές πλεξούδες σου καί γείά σ’ εσέ λεβέντη, 
γείά σου μητέρα κι αδερφή καί γείά σου γιέ μου, πρωτογίέ μου 
κι αγγόνι μου που φέρείς τ’ όνομά μου.
Άλλο από Ελλάδα δεν κοιτούν στο καταγάλανο ουρανό 
καί στης ψυχής τα βάθη.
Ύστερα μπήκαμε στην πράξη.
Δεν με δειλιάζει το ΟΧΙ των μεγάλων.
Μέσα μου καίει χωρίς αναπαμό η Ελλάδα.
Τέτοια φωνάζει ο Κυπριώτης, όποιας τάξης κι όποιας θέσης.
Κί ο ρασοφόρος γιος της Παναγιάς 
υψώνει τη φωνή.
Κί ο στρατηγός με σχέδιο αντάρτικο οδηγεί τον εθνικό ξεσηκωμό 
από σπηλιά και κορυφή κι από κρησφύγετο.
Κί αρχίζουν οι θυσίες κι οι φυλακίσεις κι οι εξορίες
κι οι εμπρησμοί, το κλείσιμο καταστημάτων κι οι κατακρημνίσεις 

των σπιτιών,
οι βραδινοί περιορισμοί και των σχολείων το σφράγισμα.
Όμως εμείς παρόντες όλοι στη φωνή πατρίδας 
για λευτεριά κι Ελλάδα.
Ο Μάτσης, ο Αυξεντίου, ο Καραολής.
Γεια και χαρά σας, λεβεντιά, καημένη λεβεντιά.

Πρώτη τ’ Απρίλη, αντρειά μας μέρα, 
κορφή της λεβεντιάς, 
άνοιξη νέας ζωής, μητέρα 
κι αυγή μιας λευτεριάς.

Έχουν οι μέρες οι εθνικές μας 
μια ξέχωρη αρετή, 
μάχεις εσύ μες στις καρδιές μας 
γωνιά ξεχωριστή.

Ξύπνημα για όλους το Εικοσιένα 
και το Σαράντα φως.
Κι έχεις εσύ στεφανωμένα 
τα δυο σαν ουρανός.

ΚΥΠΡΟΣ

Είμαι πια λεύτερη από τη σκλαβιά.
Όμως δεν στάθηκα και ισόπεδη με τ’ άλλα μέρη 
της ακατάλυτης Ελλάδας.

ΚΟΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΕΣ

Ώσπου μια μέρα νοιώσαμε μια λευτεριά μονάχα στ’ όνομα 
κι ας είχαμε την ψεύτική της γεύση.
Ανύποπτοι ριχτήκαμε στα πλάτη μ ’ άλλο πνεύμα 
χωρίς θωράκιση, χωρίς να δώσουμε στο μέλλον νόημα. 
Και να! πετιέται από τα σπλάχνα μας χλωμή η διχόνοια 
ανάμεσα πατέρα και παιδιού.
Ξεχάσαμε παλιούς δεσμούς, ξεχάσαμεν ιδέες.
Ώσπου στερνά ο εμφύλιος αδίσταχτος προβάλλει 
μ ’ ένα μαχαίρι κόβοντας ξανθά κεφάλια 
κι ανοίγοντας τις πόρτες για να μπούνε οι καλοθελητές 
να μας ρημάξουν.
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Koll βρήκε ο Τούρκος ανοιχτά παράθυρα, και πόρτες 
και μπήκε τάχα ειρηνευτής να σώσει τους ομόφυλους του. 
Και πάτησε χωριά και πολιτείες και ρήμαξε εκκλησίες 
και μοναστήρια ρήμαξε.
Λαός δικός μας χάθηκε στις εξορίες, στις φυλακές. 
Χιλιάδες πήρανε της προσφυγιάς το δρόμο κουβαλώντας 
παιδιά και παραδόσεις και εικονίσματα 
και των χαμένων γιών τους τον καημό.
Και ξένοι τρέξανε να μας σιωπήσουν ρίχνοντας 
λεφτά, ψηφίζοντας υπέρ μας, 
εκφράζοντας ευχές σε πλαίσια σταθερά.
Μα εγώ τον πόνο μου κρατώ και μελετώ νυχτοήμερα 
με ποιές κινήσεις θ’ αποκτήσω τον παλιό μου χώρο. 
Κι αν γράφω γράμματα σε ξένους καταγγέλλοντας 

το ξένο πάτημα
κι αν πάντα εκλιπαρώ τους ξένους για ένα χέρι φιλικό 
να βρω τους τόσους μου χαμένους, 
όλο ετοιμάζω την ψυχή και μελετώ νυχτοήμερα 
μα ποιές κινήσεις θ’ αποκτήσω τον παλιό μου χώρο.

ΥΜΝΟΣ ΣΤΗ ΜΑΝΑ

ΧΟΡΟΣ

Εμπρός των Κυπρίων
γενναία παιδιά! να ελευθερώσετε πατρίδα, 
τέκνα, γυναίκες και των πατρικών θεών σας 
να ελευτερώστε τα ιερά και των προγόνων 
τους τάφους τώρα για όλα ’ναι να πολεμάτε*.

* Μετ, I. Γρυπάρης

Γιορτή της Μάνας στο Παλαιχώρι 5 Μαΐου 1991 
από το τμήμα Εργαζομένων Γυναικών 
ΣΕΚ στο οίκημα ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου. 

Εδίδαξε Ευτύχιος Πουλλαΐδης.
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A

ΥΜΝΟΣ ΣΤΗ ΜΑΝΑ (ΧΟΡΙΚΟ)
Αρχάγγελος η μάνα διαιωνίζει τη ζωή, 
της δίνει νόημα και την ευαγγελίζει, 
Προσφέρει το κορμί της για την ύφανση του νέου βλαστού 
μήνες εννιά με πόνους, με λαχτάρες και κινδύνους, 
χωρίς παράπονο μα μ ’ ένα πάθος ανυψωτικό και χαιρετίζει τον 

Θεό 
που την αξίωσε να συλλάβει.
Περνά απ τον τοκετό, το μέγα γεγονός, ανοίγοντας παράθυρα 
για το καινούργιο σώμα, το νεογνό, σωστό Χριστό, που φέρνει 
μήνυματα καινούργιας εποχής, κι υψώνει κάθε σπίτι 
στο κεφαλόσκαλο της ευτυχίας.
Με το δικό της γάλα, που ετοιμάζει στους μαστούς από το αίμα 

της ζωής της, 
θρέφει το βρέφος και το μεγαλώνει στο άγιο βήμα της 

αγκάλης της.
Στέκει φρουρός κι οδηγητής για το ταξίδι της ζωής διδάσκοντας 

το αγγελικό παιδί 
της κάθε μέρας τις λαχτάρες και τα σχήματα 
με λόγο περισσό και της ζωής της το παράδειγμα 
να βλέπει στον καθρέφτη το σωστό και χρήσιμο 
το φως της αρετής σαν ήλιο θερινό με κόκκινο τον κύκλο 

αγιοσύνης 
και το κακό σαν πρόσωπο γεμάτο κίτρινο χρωματισμό της 

μαργαρίτας.
Αργότερα στις δύσκολες γωνίες της ζωής επιτηρεί με χτυποκάρδι 
κι αγρύπνιες, με πικρό ψωμί και προσευχές, 
χωρίς την παρουσία της, τον βλαστό της ώριμο να εργάζεται το 

μόχθο.
Ως τα βαθιά γεράματα, που κατεβαίνουν δίχως έλεος, 
την έγνοια της δεν παύει για ό,τι δώρισε στο βίο 
και πάντοτε εύχεται στα φύτρα της, στα φύτρα ακόμα των δικών 

τους φύτρων.
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B
Στην αγγελόκτιστη εκκλησία σου, ώ Παναγία Αγγελόκτιστη, 
με τα ψηφιδωτά σου, 
ο Αράπης κι αν σε τόξεψε κι έσταξε το αίμα ποταμός 
από τα γόνατά σου,

Την εύκαρπη τη μήτρα σου ανυμνούνε Αρχάγγελοι, 
αχεροποίητη εικόνα.
Κι ώ Παναγία των Ασταθιών, Σαρακηνοί κι αν τρύπησαν 
στο συντριμμένο αγώνα

Τα μάτια σου, του ελέους πηγή, των Σεραφείμ στεφάνωμα 
στην κόμη σου ανατέλλει.
Κι ώ Σαϊτιώτισσα κυρά, τον δράκο κατανίκησες 
στα πύρινά σου βέλη.

Γαλόκτιστή μου Παναγιά, κτισμένη με τα γάλατα, 
και μες στο δρυ κλεισμένη, 
αθώρητη κι απείρακτη απ’ τα βλέμματα τ’ αλλόθρησκου, 
αγγελοφυλαγμένη,

Θεόνυμφη Θεοσκέπαστη - της Ομορφιάς κυρά, 
διάδημα του κάλλους, 
κι αν Παναγιά Αφροδίτισσα κι αν της Αγάπης Παναγιά, 
φως σωστικό στους σάλους.

Κι αν Θρηνωδούσα, σκήνωμα της συμπόνιας ευρύχωρο, 
του οίκου χρυσή λυχνία.
Στο Κάστρο Αιμενιώτισσα, των ναυτικών διάσωσμα 
στην τρικυμία.

Νεροφορούσα αρχόντισσα, που των εφτά ουρανών 
ανοίγεις την κερήθρα
να τρέξει τ’ άφθονο νερό, κι Απογυριστική 
στου πειρασμού τα ρείθρα.

Χρυσορογιάτισσα κυρά, Γαλακτική μου αφέντισσα 
ή Χρυσογαλακτούσα, 
τους ποταμούς του γάλατος ανθίζεις μέσα στους μαστούς, 
Χρυσελεούσα.

Φωτολαμπούσα, που ευτυχείς μάτια τυφλά στο φως, 
φως πορφυρό κλημάτου, 
αχτίδα του ήλιου που βοηθά στη γέννα, ώ Παναγιά 
παρθένα του Γεννάτου.

Στο μαύρο πύρωμα χρυσό βοτάνι, Σφαλαγγιώτισσα, 
τ’ Άρακα Παναγία, 
που σταματάς την πύρεξη κι εσύ της Αμασγού 
των κοπαδιών γιατρεία.

Χρυσαιματούσα, που σφαλάς της φλέβας τους κρουνούς 
κι η χάντρα δεν ροδίζει 
απ’ της γυναίκας την πηγή, κι ώ Θεοτόκε του Καρμιού, 
το δέρμα που γεμίζει

Σπειριά, γεμάτα το έμπυος και πονηρές σκισμές 
χρυσογητεύεις, 
και των ματιών την πόνηση, φωτίστρα μου Διορίτισσα, 
μ ’ αγιάσματα γιατρεύεις.

Παντάνασσα, Αψιθιώτισσα και Χρυσοκουλουριώτισσα 
και Θελετροφυλάκτρα, 
Κυπαρισσιώτισσα, Ιαματική κι εσύ Χρυσοπαντάνασσα 
Κυκκώτισσα φυλάκτρα.

Τι κι αν αχεροποίητη, κι αν του Κορνάρου αμάραντος 
βλαστός θεϊκού κλημάτου, 
κι αν πολυθρύλητη έμπνευση τ’ Απόστολου Αουκά, 
κι αν άγνωστου ονομάτου,

ΧΟΡΟΣ
Είσαι καλοίσκιωτη αδερφή, μάνα πνευματική, 
κερήθρα θυγατέρα, 
πρεσβεία για τον Παράδεισο στην σκλαβωμένη γη 
κι αυγή στη μέρα

Που λέγει για εύφορους καιρούς και για λειβάδια μέλισσες 
μύρο νοερό γιομάτα, 
και στέφανα αχειρόπλοκα και προστασίες πανύμνητες, 
ω νύφη Αγγελομάτα.
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Γ
ΜΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ

Η μάνα η αγωνίστρια με το ψηλό της μέτωπο 
καιρούς ελεύθερους επιθυμεί, 
και λέει σε τούτους τους καιρούς ν’ απλώσουν τα παιδιά της 
τις προσφορές τους στη ζωή.

Σαν αίμα αστράφτουνε τα μάτια της 
τα στήθη της γεμίζουν άνεμοι προφήτες, 
χύνεται ο λόγος της σαν αστραπή για να στηρίξει σε γερά δοκάρια 
της λευτεριάς το θαύμα, 
αρπάζει ακόμα το σπαθί και γίνεται ύμνος εθνικός στα σύνορα, 
τρέχει στο μέτωπο με θαρραλέο τραγούδι δίνοντας υπόσχεση 

για νίκη.
Κι αν πέσει στον αγώνα υψώνει καλλιμάρμαρο μνημείο για να 

φωτίζει αυτούς που θάρθουν, 
βροντοφωνάζοντας πως αν γεννά άλλο τόσο μάχεται 
στο πλάι των σπλάχνων της λεβέντισσα Ελληνίδα 
να συντηρήσει τη ζωή, να δίνει αυτό που λένε θαύμα 
κι όχι να σκύβει το κεφάλι.

Δ
Η ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΗΡΩΑ

Ύμνος στη μάνα του ήρωα, μάνα του καθενός μας, 
υπέρμαχη μητέρα, χαίρε και πάλιν χαίρε.
Χαίρε που καρτεράς τον ήχο επιστροφής του αγωνιστή 
και πνίγεσαι σε ωκεανούς συλλογισμών πικρών..
Χαίρε και πάλιν χαίρε η ιδεοκράτισσα Ελληνίδα, 
Χαίρε και πάλιν χαίρε των άναστεναγμών βασίλισσα 
Χαίρε και πάλιν χαίρε της υπομονής ανθέ 
που μεσοχείμωνα μοσκομυρίζεις.
Μαύρα ξενύχτια βασανίζουν τη ζωή σου και σου πνίγουν τον 

λαιμό 
κι αν κοιμηθείς σε πνίγουνε οι βραχνάδες 

κι αν είναι γύρω σου σκοτάδι όλο κοιτάς τον γυρισμό του γιου 
μ ’ ένα πανέρι δυόσμο 

κι όταν απλώνει γαληνιά τριγύρω σου κοιτάς τον γυρισμό του 
γιου μ ’ ένα πανέρι δυόσμο 

κι ανάβεις μπρος στην Παναγιά τον λύχνο της ψυχής σου για το 
γιο σου 

και γονατάς, μ ’ ένα πανέρι δυόσμο.
Χαίρε και πάλιν χαίρε η αψεγάδιαστη στα συναισθήματα 
Χαίρε και πάλιν χαίρε η αψεγάδιαστη στους λογισμούς 
Χαίρε και πάλιν χαίρε, μάνα η αγωνίστρια
Χαίρε και πάλιν χαίρε των αγωνιστών η μάνα η ελλήνισσα 
μάνα του καθενός μας, χαίρε 
τώρα και πάντα στους αιώνες των αιώνων.

ΧΟΡΟΣ

Κι εγώ θα ψάλλω την ελλήνισσα μητέρα 
στον αιώνα των αιώνων
την πρωτοστάτισσα στους ήρεμους καιρούς
και πρωτοστάτισσα στις πυρωμένες εποχές με σίδηρο και 

με φωτιά
ελλήνισσα απ’ τα χρόνια των βαθιών αιώνων 
τώρα και πάντα στους αιώνες των αιώνων.

Ε
ΜΑΝΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ

Εγώ η βασίλισσα των χωραφιών η σιωπηλή χωριάτισσα 
αφέντρα του νοικοκυριού μερόνυχτα δουλεύω 
για ν’ αναθρέψω τους βλαστούς καμάρι του σπιτιού 
θεμέλιο στέρεο του χωριού και της πατρίδας τείχος. 
Αρχόντισσα στον αργαλειό να πλέκω προίκες 
δουλεύτρα του κεντήματος και πλάστρα στολιδιών 
μάγεμα των ματιών και στόλισμα όμορφο στον τοίχο. 
Απ’ τη μιλιά μου τρέχουνε τα λόγια της αγάπης 
διδάσκω τί είναι ορθό και τί είναι ορθό στην κάθε πράξη
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καί παραστέκω στα παιδιά με την ψυχή και το κορμί μου. 
Εγώ κρατώ θερμή φωλιά το σπίτι κι είμαι το σκοινί 
που δένει σ’ ένα κόμπο όλα μου τα φύτρα.

ΧΟΡΟΣ

Ω! Μάνα Κύπρος, ανδρών ηρώων 
κι ωραίων γεννήτρα, 
η μήτρα σου κι αν είναι μήτρα μυριάδων 
τη γέννα δεν πάυεις. Γάλα κρατάεις 
περίσσιο στο στήθος. Δόξα σου η γέννα 
ηρώων και ωραίων. ΤΥΠΩΘΗΚΕ 

ΣΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ 
«ΘΕΟΠΡΕΣΣ» ΑΤΑ. 

ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
ΤΗΛ. 444940 - 448883
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