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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Π.Ο.Κ.

Ό «Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου» διοργανώνει έορταστική 
συγκέντρωση στό Πολιτιστικό Κέντρο τής Λαϊκής Τράπεζας (όδός Μπου- 
μπουλίνας) τήν Τρίτη 21 Μαΐου 1991 καί ώρα 7.30 μ.μ., μέ τό έξής πρόγραμμα: 
α) ’Απολογισμός τοϋ Ε.Π.Ο.Κ. άπό τόν Κ. Χρυσάνθη.
β) Χαιρετισμός άπό τόν Ά. Παπαβασιλείου.
γ) ’Απονομή τοΰ «Βραβείου Γραμμάτων» στούς Γιάννη Κουτσάκο καί 

Άνδρέα Μιτσίδη.
δ) ’Απονομή τοϋ «Βραβείου Συγγραφής Παιδικού Βιβλίου» στόν ’Αλέξανδρο 

Ταπάκη.
ε) Παρουσίαση τής «Φιλολογικής Κύπρου 1989» άπό τόν Γεώργιο Κ. 

Ίωαννίδη.
Τά βραβεία χορηγεί ή Λαϊκή Τράπεζα.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ»

3 Μαΐου 1990 - 21 Μαΐου 1991

Γιά νά διατηρηθεί στήν ενεργό ζωή μιά πνευματική οργάνωση πρέπει 
διαρκώς νά εξευρίσκει νέες δραστηριότητες, πού νά ταιριάζουν στήν εποχή 
καί στις νέες δυνατότητες τοϋ περιβάλλοντος. ’Ασφαλώς οί δραστηριότητες 
αυτές δέν θά παρεκκλίνουν άπό τούς βασικούς σκοπούς τής οργάνωσης. 
'Απλώς τά μέλη της έπινοοϋν καινούργιους τρόπους πρός έξυπηρέτησή της. 
Μέ αυτό τό πνεύμα ό ΕΠΟΚ κινήθηκε στήν περίοδο Μάιος 1990 - Μάιος 
1991.

Οί δραστηριότητες τού Όμίλου στήν περίοδο αύτή είναι οί έξής:

Α) ΕΚΔΟΣΕΙΣ
1) «Φιλολογική Κύπρος, 1989». ’Εξακολουθούμε νά πιστεύουμε πώς ή 

έκδοσή μας αύτή πολλά προσφέρει στούς έπαρκεΐς άναγνώστες. Στόν τόμο 
αυτό συνεργάζονται οί έξής: Κύπρος Χρυσάνθης, Γ. Προδρόμου, Μιχ. Κυ- 
θραιώτης, Παναγιώτης Μαλλής, Νίκος Παναγιώτου, Κώστας Χατζηστεφά- 
νου, Γεώργιος Κ. Ίωαννίδης, ’Ιωάννης Φωτόπουλος, ’Ανδρέας Φιλίππου, 
Φρίξος Βράχας. Μιχ. Μαραθεύτης, Γεώργιος Χατζηγεωργίου, Πανικός Γεωρ- 
γούδης, Φοίβος Σταυρίδης, Ν.Ι. Λιβέρδος, Θεόδουλος Πανταζής, Ά. Τηλλυρί- 
δης, Πέτρος Στυλιανού, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Θεοκλής Κουγιάλης, Πα
ναγιώτης Περσιάνης, Ίάκ. Κυθρεώτης, Άνδρεανή Ήλιοφώτου.

7

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



2) Michele lannelli: «Ή πικρή Ιστορία ένός έγκλωβισμένου καί άλλα διη
γήματα» (1990) μέ πρόλογο καί γενικές πληροφορίες άπό τόν Γ. Χατζηκωστή.

3) Κύπρος Χρυσάνθης: «Άξιοθέα» μέ μετάφραση στα Ιταλικά άπύ τύν 
Michele lannelli (1990).

4) Alov. Σολωμοΰ: «Ύμνος είς τήν Ελευθερία» (Στ’ έκδοση, 1991). Προ
λογίζει Κ. Χρυσάνθης, αναλύει Γ. Προδρόμου.

Β) ΠΟΙΚΙΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1) Ό "Ομιλος προκήρυξε διαγωνισμό συγγραφής παιδικού βιβλίου μέ 

χορηγό τή Λαϊκή Τράπεζα, καί διαγωνισμό μελέτης - δοκιμίου μέ χορηγό τό 
Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη.

2) Ό Όμιλος διοργάνωσε συγκέντρωση φοιτητών τής Φιλοσοφικής 
Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, στήν όποια μίλησε ό πρόεδρος τοϋ 
ΕΠΟΚ, γιά τήν Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, τόν ΕΠΟΚ, τήν Έθνική 
Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου καί άλλες πνευματικές όργανώσεις, 
καί γιά έκδόσεις, περιοδικά καί άλλα. Ό Όμιλος προσέφερε στούς φοιτητές 
180 άντίτυπα τής έκδοσής του «Άξιοθέα». Τή συγκέντρωση προλόγισε ό καθη
γητής Πανεπιστημίου ’Αθηνών Κ. Μητσάκης. Δόθηκε δεξίωση άπό τήν 
Interamerican. Τις παρουσιάσεις έκαμε ό Γεώργιος Κ. Ίωαννίδης.

3) Ό Όμιλος σέ συνεργασία μέ τήν Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών καί 
τήν Έθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχών διοργάνωσε έορταστική συνάντη
ση μέ τόν δρα Κώστα Προυσή. Σ’ αυτήν μίλησαν οί: Κύπρος Χρυσάνθης, πρέ
σβυς ’Ιωάννης Φωτόπουλος, Γεώργιος Κ. Ίωαννίδης, Νίκη Λαδάκη Φιλίππου, 
Νίκος Παναγιώτου, Ρήνα Κατσελλή καί Χριστάκης Κατσαμπάς. ’Αντιφώνησε 
ό Κ. Προυσής.

4) Ό "Ομιλος διοργάνωσε μέ τήν Έθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογο
τεχνών Κύπρου έορταστική συνάντηση μέ τόν Φρίξο Βράχα. Σ’ αύτή μίλησαν 
οί: Κύπρος Χρυσάνθης, Γεώργιος Προδρόμου, Γεώργιος Κ. Ίωαννίδης καί 
Παύλος Χατζημάρκου. ’Αντιφώνησε ό Φρίξος Βράχας.

5) Ό Όμιλος φρόντισε νά φιλοξενηθεί ό φιλέλληνας νεοελληνιστής 
έκπαιδευτικός Michele lannelli άπό τή Μορφωτική Υπηρεσία τοϋ 
Υπουργείου Παιδείας Κύπρου καί νά δώσει υπό τήν αιγίδα τού ΕΠΟΚ δύο 
διαλέξεις. Τήν πρώτη στή Λευκωσία μέ τίτλο «Τά ότρατίνικα καί τά μποβέζι- 
κα, μιά ζωντανή μαρτυρία τοϋ Ελληνισμού στήν Κάτω Ιταλία» καί τή δεύτε
ρη στήν Πάφο. Έτσι ό Όμιλος συνεχίζει τή δραστηριότητά του γιά βοήθεια 
στούς Έλληνες τής Κάτω ’Ιταλίας στά πολιτιστικά - γλωσσικά θέματα.

6) Ό Όμιλος προσέφερε £50- στον έρανο γιά τούς Βορειοηπειρώτες.
7) Ό Όμιλος έλαβε μέρος στούς καθιερωμένους εορτασμούς τής 28ης 

’Οκτωβρίου 1940 καί τής 25ης Μαρτίου 1821.
8) Ό "Ομιλος τίμησε τόν άποβιώσαντα πρώην Πρόεδρο τής Εταιρείας Κυ

πριακών Σπουδών Γεώργιο Παπαχαραλάμπους μέ όμιλία τοϋ προέδρου του 
στό Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου καί μέ άρθρο του στήν εφημερίδα «Ή Σημε
ρινή». Τό διοικητικό συμβούλιο παρέστη στήν κηδεία καί κατέθεσε στέφανο.
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9) Ό Όμιλος έτοίμασε πλαισιωμένη φωτογραφία τοΰ άείμνηστου μέλους 
του Χριστόδουλου Παπαχρυσοστόμου γιά άνάρτησή της στό «Μουσεΐον 
Εθνικού Άγώνος», στό όποιο ό άείμνηστος πολλά προσέφερε. Επιπλέον 
διοργάνωσε συνεστίαση μνήμης του. Σ’ αύτή μίλησαν ό πρόεδρος τοΰ 
Όμίλόυ, γενικά γιά τήν προσφορά τοΰ άνδρός στόν τόπο μας καί πολλοί μα
θητές, φίλοι κι έκτιμητές τοΰ έργου του.

10) Ό "Ομιλος διέθεσε άρκετές έκατοντάδες τής έκδοσής του «Ό Ύμνος 
είς τήν Ελευθερίαν» σέ πολλά γυμνάσια τής νήσου μας καί άρκετά βιβλία 
«Άξιοθέα» στήν ’Ιταλία. Άλλά καί τήν έκδοσή του «Γλαύκος Αλιθέρσης» διέ
θεσε στούς συνέδρους τοΰ πρόσφατου Συμποσίου «Οί Κύπριοι Λογοτέχνες 
τής Αίγύπτου», στό όποιο έκαμε άνακοίνωση καί ό πρόεδρος τοΰ 'Ομίλου.

11) Τέλος, ό Όμιλος, κατά παράκληση ένδιαφερομένων άνέθεσε στόν 
πρόεδρό του νά συνθέσει Επίγραμμα στή «Μνήμη Σπηλιών Κουρδάλων».

Αύτή ύπήρξε ή δραστηριότητα τοΰ ΕΠΟΚ, μάλιστα σέ μιά πολύ 
άνάστατη περίοδο τής ζωής, τοπικά καί διεθνώς. Γιά νά μπορέσει όμως ένας 
πνευματικός όργανισμός νά δράσει, χρειάζεται καί τις οικονομικές 
υποστηρίξεις. Όσο κι αν είναι σχετικά Ικανοποιητικός ό άριθμός τών μελών 
του, δέν μπορεί εύκολα νά άνταποκριθεΐ στά ύποχρεωτικά έξοδα. Γι’ αύτό δέ
χεται τις συμπαραστάσεις γιά τις όποιες όφείλει εύχαριστίες ώς εξής: Μορ
φωτική Υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας Κύπρου, Πολιτιστικό Κέντρο 
Λαϊκής Τράπεζας, Μχαλάκη Κυθραιώτη, Δήμο Λευκωσίας καί Interamerican. 
Τέλος, εύχαριστίες όφείλονται καί στήν κριτική επιτροπή τοΰ διαγωνισμού 
συγγραφής παιδικού πεζογραφήματος τις κυρίες Ειρήνη Τσουλλή, Όλγα Κα- 
ραολίδου καί Ρούλα Ίωαννίδου Σταύρου.

Σάς ευχαριστώ.
ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Πρόεδρος

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ 
ΤΟΥ «ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ Ν. ΜΓΓΣΙΔΗ

Ό Άνδρέας Ν. Μιτσίδης έχει νά παρουσιάσει άξιόλογο έργο, 
εκκλησιαστικό, έκπαιδευτικό καί ερευνητικό. Ή βυζαντινή καί μεταβυζαντινή 
ιστορία τής Κύπρου τόν άπασχόλησε ιδιαίτερα.

Θά έπισημάνουμε, όμως, πρώτα τήν έναίσιμη διατριβή του στή Φιλοσο
φική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου τής Κολωνίας μέ τίτλο «Οι Κύπριοι Σχολάρ- 
χαι καί Διδάσκαλοι τής έν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής», 
πού κυκλοφόρησε στά γερμανικά τό 1974. Ή έργασία αύτή μεταφρασμένη στά 
ελληνικά καί συμπληρωμένη κυκλοφόρησε τό 1983 καί βραβεύτηκε άπό τήν 
Ακαδημία Αθηνών τό 1984. Δεύτερο, θά σημειώσουμε, πώς ή συγγραφή τών 
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περισσοτέρων λημμάτων, πού αφορούν στήν Κύπρο, στή δωδεκάτομη 
«Θρησκευτικήν καί ’Ηθικήν Εγκυκλοπαίδειαν» έγράφησαν άπό αύτόν. ’Αλλά 
καί στον περιοδικό τύπο έδωσε ένα ύπεύθυνο παρόν ώς διευθυντής άπύ τό 
1959 τοΰ περιοδικού «’Απόστολος Βαρνάβας», έπίσημου όργάνου τής 
’Εκκλησίας τής Κύπρου. Επίσης έξέδωσε σχολικά βιβλία στόν κλάδο του, 
άφοϋ εξυπηρέτησε τήν παιδεία μας ώς Καθηγητής τής Θεολογίας στά Γυμνά
σια καί ώς Επιθεωρητής τών Θεολογικών Μαθημάτων στή Μέση 
Εκπαίδευση. Τέλος, έγραψε καί άρκετά καθαρώς θρησκευτικού καί Ιστορικού 
περιεχομένου βιβλία καί άρθρα σέ περιοδικά καί έφημερίδες.

Ή συμβολή τοϋ Άνδρέα Μιτσίδη στά ιστορικά θέματα τής ’Εκκλησίας 
τής Κύπρου κορυφώνεται μέ τήν πρόσφατη έκδοση τής διδακτορικής του δια
τριβής, πού ύπέβαλε στή Θεολογική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου τών ’Αθηνών, 
μέ τίτλο «Ή παρουσία τής ’Εκκλησίας Κύπρου εις τόν άγώνα ύπέρ τών 
εικόνων — Γεώργιος ό Κύπριος καί Κωνσταντίνος Κωνσταντίας», καί πού 
έξέδωσε τό 1989 στή Λευκωσία.

Μέ τήν έργασία του αύτή ό Άνδρέας Μιτσίδης τονίζει τή συμμετοχή τής 
’Εκκλησίας τής Κύπρου στήν καταπολέμηση τών είκονομάχων καί δείχνει τήν 
πέρα γιά πέρα άποδεδειγμένη είκονοφιλία τών Κυπρίων 'Ιεραρχών. Προς 
τούτο παραθέτει άρκετές μαρτυρίες καί πλήρεις παραπομπές, πρό πάντων 
όμως έκτιμάται ή συλλογιστική του, πού πείθει καί ταυτόχρονα μέ αύτήν 
άνασκευάζει κακές ερμηνείες κάποιων άσαφών σημείων στά λεγόμενα 
μερικών συγγραφέων. ’Αλλά τό βάρος τών άποδείξεών του γιά τήν έντονη 
ε’ικονοφιλική συμπεριφορά τής Κυπριακής ’Εκκλησίας βρίσκεται στις θέσεις 
τού Γεωργίου τοΰ Κυπρίου, πού έγινε καί ’Αρχιεπίσκοπος τών Κυπρίων, καί 
τού ’Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίας Κωνσταντίνου, πού έδρασε στήν Z' 
Οικουμενική Σύνοδο καθοδηγητικά καί έντυπωσιακά μέ τις παρεμβάσεις του 
καί τις έρμηνεϊες του σέ όρους τής είκονοφιλίας.

Ή έργασία αύτή τοΰ Άνδρέα Μιτσίδη διαιρείται σέ τέσσερα κεφάλαια μέ 
εισαγωγή καί έπίλογο, παραρτήματα καί πίνακες.

Στήν εισαγωγή ό μελετητής καταγράφει τις πηγές, πού χρησιμοποίησε στή 
διερεύνηση τοϋ θέματος αύτοΰ, άμεσες καί έμμεσες, χαρακτηρίζοντάς τες 
μάλλον πενιχρές.

Στό πρώτο κεφάλαιο έξετάζει τήν πολιτική θέση τής Κύπρου στούς 7ο 
καί 8ο αιώνες (έπιδρομές ’Αράβων, συμφωνία μεταξύ Βυζαντινών καί 
’Αράβων γιά είσπραξη ίσου φόρου άπό τήν Κύπρο, μετοικεσία τών Κυπρίων 
στόν Ελλήσποντο).

Στό δεύτερο κεφάλαιο έξετάζονται οί προϋποθέσεις είκονοφιλίας καί 
είκονομαχίας στήν Κύπρο μέχρι τόν 8ο αιώνα: Εκτίθεται ή δράση τών Κυ
πρίων 'Ιεραρχών στις προηγούμενες έκατονταετηρίδες καί ύπογραμμίζεται ή 
σαφής προσήλωσή τους στήν άρχαία έκκλησιαστική παράδοση. Περιγράφεται 
έπίσης στό κεφάλαιο αύτό ή μουσουλμανική είκονομαχική συμπεριφορά, 
Ιδίως τοΰ Χαλίφη Γιεζίτ τοΰ Β'. Πολύ ένδιαφέρουσα είναι ή έκθεση τής 
είκονοφιλίας στήν Κύπρο, μέ βάση τις ύπάρχουσες γραπτές μαρτυρίες Κυ

πρίων καί άλλων συγγραφέων, άλλά καί περιστατικές τοιαΰτες, δπως είναι ή 
μεταφορά εικόνων καί λειψάνων άγιων στήν Κύπρο άπό εξοριζόμενους σ’ 
αύτήν είκονόφιλους μοναχούς, καί τις μαρτυρίες άπό τά σωζόμενα μνημεία, 
όπως είναι τά μωσαϊκά καί οί τοιχογραφίες σέ ναούς τής Κύπρου καί οί 
εικόνες- σέ ναούς καί εκκλησιαστικά κειμήλια.

Στό τρίτο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια σκιαγραφήσεως τοΰ Γεωργίου 
τοϋ Κυπρίου, τοΰ όποιου δίδονται τά βιογραφικά στοιχεία καί ή ε’ικονοφιλική 
δράση, μέ βάση κυρίως τό έργο τοϋ μαθητή τοΰ Θεοσέβη «Νουθεσία γέροντος 
περί τών άγιων εικόνων», άλλά καί κείμενα άλλων συγγραφέων, δπως καί τήν 
καταδίκη του άπό τήν ψευδοσύνοδο τής 'Ιερείας (754) καί τήν άποκατάστασή 
του άπό τήν Z' Οικουμενική Σύνοδο (787). Παράλληλα γίνεται καί άνασκευή 
παρεξηγήσεων γιά τή δράση τοΰ Κυπρίου αύτοΰ ’Αρχιεπισκόπου. Τέλος, στό 
κεφάλαιο αύτό γίνεται σύγκριση τών θέσεων τοϋ Γεωργίου τοΰ Κυπρίου μέ 
εκείνες τοΰ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γερμανοΰ καί τοΰ ’Ιωάννη Δα- 
μασκηνοΰ καί μέ τήν εικονολογία τοϋ δρου τής Z' Οικουμενικής Συνόδου. Στό 
κεφάλαιο αύτό ή συλλογιστική τοϋ Άνδρέα Μιτσίδη, όξύτατη, πείθει γιά τις 
θέσεις του. ’Εξάλλου, τό κεφάλαιο τούτο άποτελεϊ τό κύριο σώμα καί 
έπίτευγμα τής ερευνητικής εργασίας τοΰ Μιτσίδη.

Στό τέταρτο κεφάλαιο έξετάζονται ή δεύτερη περίοδος είκονοφιλικής 
«δράσης» τής Εκκλησίας τής Κύπρου, μέ ειδική άναφορά στις εισηγήσεις τοΰ 
Κωνσταντίας Κωνσταντίνου στήν Z' Οικουμενική Σύνοδο καί τών άλλων 
Κυπρίων κληρικών πού πήραν μέρος σ’ αύτήν.

Στόν έπίλογο ό συγγραφέας - έρευνητής συνοψίζει τά ιστορικά καί θεολο- 
γικά συμπεράσματα τής έρευνάς του.

Τή διατριβή κλείουν δυό παραρτήματα. Στό πρώτο έκδίδεται κατά τρόπο 
κριτικό ή «Νουθεσία γέροντος περί τών άγιων εικόνων» άπό τό ύπ’ άριθμό 
197 (κατά τόν κατάλογο τοΰ Αρχιμανδρίτη Βλαδιμήρου) χειρόγραφο (φύλλα 
142α-171 β) τής συλλογής τής Συνοδικής Βιβλιοθήκης τής Μόσχας, πού βρί
σκεται τώρα στό Κρατικό Ιστορικό Μουσείο τής Μόσχας. Καί στό δεύτερο 
συγκεντρώνονται οί έπεμβάσεις τοϋ Κωνσταντίας Κωνσταντίνου στήν Ζ’ 
Οικουμενική Σύνοδο άπό τά Πρακτικά τής Συνόδου αύτής, πού έξέδωσε ό 
J.D. Mansi.

Προσαρτώνται δέ πίνακας χωρίων άπό τήν Άγια Γραφή, πού ύπάρχουν 
στή «Νουθεσία γέροντος περί τών άγιων εικόνων», γενική βιβλιογραφία καί 
δείγματα τοϋ χειρογράφου τής «Νουθεσίας...».

Γιά τή διατριβή του αύτή δσο καί τό σύνολο τοΰ έργου του ό «'Ελληνικός 
Πνευματικός Όμιλος Κύπρου» τοϋ άπονέμει τό «Βραβεΐον Γραμμάτων».

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
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ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ

Ευχαριστώ θερμά τόν «Ελληνικά Πνευματικό Όμιλο Κύπρου» γιά τήν 
απονομή καί σ’ εμέ τοΰ «Βραβείου Γραμμάτων» καί ιδιαίτερα τόν Πρόεδρό 
του γιά τούς καλούς λόγους, μέ τούς οποίους παρουσίασε τήν τελευταία μου 
διατριβή. Ευχαριστίες έπίσης θερμές εκφράζω καί πρός τό Πολιτιστικό Κέ
ντρο τής Λαϊκής Τράπεζας γιά τήν τιμή πού μοΰ κάμνει, καθώς καί πρός τόν 
έκπρόσωπό του γιά τόν ώραΐο χαιρετισμό του. Παρόμοιες ευχαριστίες 
απευθύνω καί πρός σάς, Σεβασμιώτατε, Κυρίες καί Κύριοι, γιά τήν τιμητική 
γιά μέ παρουσία σας.

Άπό τά χρόνια τών σπουδών μου στή Θεολογική Σχολή τής Χάλκης καί 
τών «κατ’ ιδίαν» μελετών μου στή Βιβλιοθήκη τής Σχολής αυτής είχα διαπι
στώσει, πώς ή ίδιαίτερή μου πατρίδα Κύπρος είχε προσφέρει πρός τήν 
άνθρωπότητα πολλά καί στόν τομέα τοΰ πνεύματος καί τών γραμμάτων, τόσο 
κατά τή βυζαντινή όσο καί τή μεταβυζαντινή περίοδο τής Ιστορίας. Γιά νά 
μπορέσω νά έρευνήσω έπιστημονικά καί συστηματικά έστω καί μερικές μόνο 
πτυχές τής προσφοράς αυτής επιδίωξα τή μετεκπαίδευσή μου στή Βυζαντινή 
Θεολογία καί 'Ιστορία.

Ευγνωμονώ τούς καθηγητές Μητροπολίτη Μύρων Χρυσόστομο Κωνστα- 
ντινίδη τής Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης, Berthold Rubin τής Φιλοσοφικής 
Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου τής Κολωνίας καί Βλάσιο Φειδά τής Θεολογικής 
Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου τών ’Αθηνών γιά τήν ένθάρρυνσή τους, τις 
ύποδείξεις τους καί ό,τι άλλο σχετικό μέ τήν έρευνα μοΰ πρόσφεραν.

Δυστυχώς, ό χρόνος πού διέθεσα μέχρι σήμερα γιά τήν έρευνα ήταν πολύ 
περιορισμένος, καί αυτός όχι συνεχής. Γι’ αυτό καί πολύ λίγα θέματα μπόρε
σα νά έρευνήσω.

Μέ τήν παρούσα ευκαιρία επιτρέψετε μου νά μνημονεύσω μέ πολλή συ
ντομία τά πορίσματα τών έρευνών μου, πού άναφέρονται στή συμβολή τής 
Κύπρου στις έργασίες τής B' Οικουμενικής Συνόδου, άπό τή βυζαντινή περίο
δο, καί στή συμβολή τής Κύπρου στήν άνάπτυξη τής χριστιανικής καί τής θύ
ραθεν παιδείας κατά τό δεύτερο μισό τοΰ 18ου καί τό πρώτο μισό τοΰ 19ου 
αιώνα στήν Κωνσταντινούπολη, άπό τή μεταβυζαντινή περίοδο.

Ή Κύπρος άντιπροσωπεύθη στή B' Οικουμενική Σύνοδο, πού συνήλθε τό 
381 στήν Κωνσταντινούπολη, άπό τούς ’Επισκόπους Πάφου ’Ιούλιο, Τρεμι- 
θοΰντος Θεόπομπο, Ταμασοΰ Τύχωνα καί Κιτίου Μνήμιο. Ό ’Αρχιεπίσκοπος 
τής νήσου, ό Κωνσταντίας ’Επιφάνιας (367-403) παρέστη πιθανόν στις 
πρώτες συνεδρίες τής Συνόδου καί κατόπιν άποχώρησε γιά νά μεταβεΐ στή 
Ρώμη καί μετάσχει σ’ άλλη Σύνοδο, πού συνήρχετο έκεϊ. Δυστυχώς, τά Πρα
κτικά τής B' Οικουμενικής Συνόδου δέν διασώθηκαν. Γι’ αύτό άγνοοΰμε τό 
μέγεθος τής συμβολής τών Κυπρίων Επισκόπων κατά τή διεξαγωγή τών 
έργασιών καί τή λήψη τών γνωστών άποφάσεων τής Συνόδου αυτής. 
Μπορούμε, όμως, μέ βεβαιότητα νά πούμε, δτι τό Βαπτιστήριο ή Βαπτιστικό 
Σύμβολο τής Κωνσταντίας, πού συντάχθηκε άπό τόν ’Επίσκοπό της 

Έπιφάνιο καί τέθηκε άπό τόν ίδιο στό τέλος τοΰ συγγράμματος του 
«Άγκυρωτός» (374), άπετέλεσε τή βάση τής σύνταξης άπό τή B' Οικουμενική 
Σύνοδο τοΰ Συμβόλου της. Τό Σύμβολο τής Κωνσταντίας είναι «κατ’ ούσίαν» 
τό Σύμβολο τής Νίκαιας, τό όποιο συμπληρώθηκε καί βελτιώθηκε άπό τόν 
Έπιφάνιο μέ φράσεις καί λέξεις, πού είναι παρμένες άπό τήν 'Αγία Γραφή καί 
άπό Πατερικά κείμενα. Τοΰτο δέ ύποβλήθηκε στή B' Οικουμενική Σύνοδο 
πιθανώς άπό τόν Έπιφάνιο ή άπό τούς λοιπούς Κυπρίους Επισκόπους ή άπό 
αύτόν τόν ίδιο τόν Πρόεδρο τής Συνόδου, τόν ’Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινου
πόλεως Νεκτάριο (381-387), στόν όποιο έφθασε μέσον τού Επισκόπου τής 
γειτονικής πόλης Ταρσού Διοδώρου (+πρίν άπό τό 394).

’Από τή μεταβυζαντινή περίοδο άναφέρω τή μελέτη καί έρευνα τών 
άφορώντων στούς Κυπρίους Σχολάρχες καί Διδασκάλους τής Μεγάλης τοΰ 
Γένους Σχολής στήν Κωνσταντινούπολη. Μεταξύ τών διαπρεπών Σχολαρχών 
τής Σχολής αύτής, πού θεωρείται σάν προέκταση τής έπί Βυζαντινών 
Οικουμενικής Σχολής ή ’Ακαδημίας, συγκαταλέγονταν καί τέσσερις Κύπριοι: 
ό Μητροπολίτης Βιζύης, κατόπιν Νικομήδειας καί στή συνέχεια Δέρκων καί 
τέλος Οικουμενικός Πατριάρχης Γεράσιμος ό Γ'· ό Ήλίας ό Κύπριος· ό 
Άρχιγραμματέας καί Λογοθέτης τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου Φώτιος ό 
Κύπριος· καί ό Μητροπολίτης Προικοννήσου καί κατόπιν Μεσημβρίας 
Σαμουήλ ό Κύπριος. Εκτός άπό αύτούς δίδαξαν στή Μεγάλη τοΰ Γένους 
Σχολή καί άλλοι τρεις Κύπριοι: ό Όνούφριος Μικελλίδης, ό κατόπιν Διευ
θυντής τής Ελληνικής Σχολής Λευκωσίας καί Άρχιγραμματέας τής 
’Αρχιεπισκοπής Κύπρου, ό ’Αντώνιος Χαρίλαος καί ό Κωνσταντίνος Φωτιά- 
δης, ό μετέπειτα Διευθυντής τού Αύτοκρατορικοΰ Λυκείου τής Κωνσταντι
νουπόλεως καί Ηγεμόνας τής Σάμου. Όλοι αύτοί διακρίνονταν γιά τήν 
πλούσια μόρφωσή τους. Ήταν κάτοχοι πολλών καί ποικίλων γνώσεων. 
Είχαν διδαχθεί τή Θεολογία, τή Φιλολογία καί τή Φιλοσοφία. ’Αφού δέ διδά
χθηκαν καλά, καλά καί δίδαξαν. Υπήρξαν πραγματικά δλοι τους ύπέροχοι 
διδάσκαλοι. Άλλ’ ήταν έξοχοι καί γιά τό ήθος τους. Εργάστηκαν γιά τήν Παι
δεία μέ άνιδιοτέλεια καί αύταπάρνηση καί σέ καιρούς χαλεπούς, καί 
έπεδόθηκαν σέ στιγμές δύσκολες σ’ άγώνες έπίπονους γιά τήν Εκκλησία καί 
τό Γένος. Έτσι, λοιπόν, μέ τή μόρφωση καί τό ήθος τους καί μέ τήν δλη 
έπωφελή δραστηριότητά τους κατόρθωσαν νά έπιβληθοΰν στή μεσαιωνική 
πρωτεύουσα τού Ελληνισμού, στήν Κωνσταντινούπολη, καί νά καταλάβουν 
τά πάντα, «θρόνους, κυριότητας, δόξαν καί πλούτον», δπως παρατηρούσε μέ 
κάποιο φθόνο σύγχρονός τους Ιστορικός, ό Σέργιος Μακραΐος, καί μέ τήν 
έξαίρετή τους φήμη, τήν αίγλη καί τήν άκτινοβολία νά καταστήσουν τό δεύτε
ρο μισό τού 18ου καί τό πρώτο μισό τοϋ 19ου αιώνα «τόν χρυσοϋν αιώνα» 
τών έν Κωνσταντινουπόλει Κυπρίων.

’Αναμφίβολα, όσο περισσότερο έρευνα κανείς τό ιστορικό παρελθόν τής 
νήσου μας, τόσο καί συχνότερα θά βρίσκεται ένώπιον νέων καί μεγαλύτερων 
έκπλήξεων. Ή προσφορά τής νήσου μας στά Χριστιανικά καί Ελληνικά 
Γράμματα καί γενικότερα στόν Εύρωπαϊκό πολιτισμό είναι έκπληκτικά δυσα
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νάλογη πρός τήν έκτασή της καί τύν αριθμό τών κατοίκων της. Αυτό αποτελεί 
γιά μάς μεγάλη τιμή, άλλά συνάμα καί βαρειά κληρονομιά.

Έχουμε χρέος καί καθήκον άπύ τή μιά νά συνεχίσουμε τήν έρευνα γιά νά 
άποκαλύψουμε καί τις άλλες κρυμμένες μέχρι σήμερα πτυχές τής ζωής καί 
δράσης τών προγόνων μας καί άπό τήν άλλη νά έξακολουθήσουμε νά δίνουμε 
τό είναι μας στήν Παιδεία, στήν ’Εκκλησία καί στό Γένος μας. ’Από τό μέγε
θος δέ τής προσφοράς μας σ’ αύτά τά τρία θά έξαρτηθει καί ή δυνατότητα 
επιβίωσής μας σ’ αυτόν τόν τόπο, τόν έλληνικό άπό τήν εποχή πού γιά πρώτη 
φορά κατοικήθηκε (Πρβλ. Γεν. 10,4 καί A' Παραλ. 1,7) καί χριστιανικό άπό 
τήν έποχή πού γιά πρώτη φορά άκούσθηκε έξω άπό τήν Παλαιστίνη τό κήρυγ
μα γιά τήν άνάσταση τοϋ Θεανθρώπου (Πράξ. 11, 19-20).

Εύχαριστώ.
ΑΝΔΡΕ ΑΣ ΜΓΓΣΙΔΗΣ

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ
«ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΣΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΑΚΟ

«Οΐς άθλα άρετής κεΐται μέγιστα τοϊς καί άνδρες άριστοι πολιτεύουσιν». 
Εκεί που η αρετή — δηλ. οι ενάρετοι, οι άριστοι — τιμάται, εκεί αναδεικνύο- 
νται και άνδρες άριστοι. Έτσι εξηγεί ο Θουκυδίδης την ανάδειξη άξιων πολι
τών στην αρχαία Αθήνα και την προθυμία τους να αγωνίζονται γι’ αυτή. 
Αυτά που έπρεπε να έκαμνε σήμερα η πολιτεία μας με τα αρμόδια τιμήματά 
της τα κάνουν, προσπαθούν να τα κάμουν κάποιες ομάδες, κάποια σώματα 
σαν τον ΕΠΟΚ με τις μικρές τους δυνατότητες. Ο ΕΠΟΚ με τη βράβευση 
κατά καιρούς ανθρώπων που διακρίθηκαν και τιμούν τον τόπο με το συγγρα
φικό και άλλο τους έργο δικαιώνει μια πλευρά της αποστολής του. Δεν έχει 
τόσο σημασία το ίδιο το βραβείο όσο η ενέργεια. Ένας απλός τρόπος βράβευ
σης από την πολιτεία θα ήταν π.χ. η εφαρμογή αξιοκρατίας.

Ανάμεσα σ’ αυτούς που κρίνει ο Όμιλός μας ότι αξίζει να τιμήσει, είναι 
ο γνωστός εκπαιδευτικός Γιάννης Κουτσάκος. Θεωρούμε ότι ο τιμώμενος τι
μάται τόσο για την επιστημονική - συγγραφική του εργασία, όσο και για την 
πλούσια και αξιόλογη προσφορά του στην εκπαίδευση, αλλά και για το ήθος 
του, τομείς στους οποίους εξίσου διακρίνεται.

Ήδη γι’ αυτή την πλούσια δημιουργία και προσφορά του τον τίμησε πρό
σφατα και το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο Γιάννης Κουτσάκος κατάγεται από την Πέγεια, σπούδασε φιλολογία 
στην Αθήνα, μετεκπαιδεύτηκε στα Πανεπιστήμια Χαϊδελβέργης και Βόννης 
και στη συνέχεια υπέβαλε διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
στη φιλοσοφία. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως καθηγητής στην ιδιωτική 
εκπαίδευση, για σύντομο διάστημα, γιατί παύτηκε για αντιβρεττανική, όπως 

είπαν, προπαγάνδα. Επαναδιορίστηκε στα Γυμνάσια, όμως απομακρύνθηκε 
λόγω σύγκρουσής του με τη Σχολική Εφορεία.

Όταν επανήλθε από τις σπουδές του στη Γερμανία, εργάστηκε σε Γυμνά
σια, όπου σύντομα φάνηκε να ξεχωρίζει. Εργάστηκε για αρκετά χρόνια στην 
Παιδαγωγική Ακαδημία, έγινε Επιθεωρητής, Γενικός Επιθεωρητής, εκτελούσε 
για ένα διάστημα καθήκοντα Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης και τελικά έγινε 
Διευθυντής, ο πρώτος, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Από εδώ αφυπηρέτησε 
πρόωρα, μάλλον πικραμένος και απογοητευμένος από την αντιμετώπιση που 
είχε από την εξουσία. Σήμερα εργάζεται στο Κολλέγιο Philips και είναι μέλος 
του εκπαιδευτικού του συμβουλίου, είναι δε και βασικό στέλεχος της επιτροπής 
προετοιμασίας της ίδρυσης και λειτουργίας του Κυπριακού Πανεπιστημίου.

Όλα αυτά τα χρόνια δεν έπαψε όχι μόνο να διδάσκει και να βοηθά μαθη
τές, σπουδαστές και καθηγητές, να κάμνει χρήσιμες εισηγήσεις, αλλά και να 
μελετά, να ερευνά, να συγγράφει έργα επιστημονικά — φιλοσοφικά, φιλολογι
κά, κοινωνιολογικά, εκπαιδευτικά — άρθρα και μελέτες σε περιοδικά και εφη
μερίδες και να δίνει διαλέξεις.

Όλα αυτά τα χρόνια της εκπαιδευτικής του σταδιοδρομίας υπηρέτησε με 
ευσυνειδησία, με παρρησία-, με συνέπεια. Συνεπής στην καθημερινή παρουσία 
με τις αρχές που πίστευε, έστω και αν αυτό σε μερικές περιπτώσεις του στοί
χισε. Στοιχίζει δυστυχώς η αξιοπρέπεια στον τόπο μας! Όμως σαν πνευματι
κός άνθρωπος έμεινε ακέραιος, δεν συνθηκολόγησε. Έλεγε τη γνώμη του, υπο
στήριζε απόψεις, έκρινε και επέκρινε τις απόψεις άλλων. Δεν κολάκευε και 
δεν ωραιοποιούσε, δεν υποχωρούσε, ακόμη και όταν ο περίγυρος ήταν πολύ 
πιεστικός, ακόμη και όταν κινδύνευε να χάσει θέσεις — και έχασε — ή να 
υποστεί πειθαρχικές διώξεις — και υπέστη. Στάθηκε ένας από τους λίγους 
που έλεγε με παρρησία τις απόψεις του, σε περιόδους που αυτό δεν ήταν κα
θόλου απλό. Είναι έτσι όμως που δεν απογοήτευσε όσους πίστευαν σ’ αυτόν 
και τους έκαμε να τον εκτιμήσουν ακόμη περισσότερο.

Θέλω να υπενθυμίσω την περίπτωση που ο Κουτσάκος τέθηκε σε διαθεσι
μότητα για ένα άρθρο του που επέκρινε τον τρόπο παύσης από το τότε 
Υπουργικό Συμβούλιο των Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου Εμπορίου 
και του Υπ. Παιδείας. Αξίζει να σημειωθεί αυτό, γιατί τότε πολύ λίγοι ελάχι
στοι τολμούσαν να πουν φανερά τη γνώμη τους — όχι πως τώρα το κάνουν 
πολλοί — αλλά τότε ήταν πιο βαριά η ατμόσφαιρα. Ευτυχώς δικαιώθηκε, πο 
Υπουργείο Παιδείας απέσυρε όλες τις κατηγορίες κι έτσι γλύτωσε το ίδιο από 
το στίγμα που θα το βάραινε, αν προχωρούσε. Όμως ο άνθρωπος πληγώνεται 
και δεν είναι αρκετό ν’ αποσύρονται πλαστές ή άδικες κατηγορίες. Ο ίδιος 
ωφελήθηκε κατά κάποιο τρόπο, γιατί εκείνο το διάστημα που εδώ δεν τον ήθε
λαν, τον ήθελαν να διδάξει σε πανεπιστήμιο στο Albany της Ν. Υόρκης, που 
δεν τον θεωρούσαν επικίνδυνο, και δίδαξε.

Μ’ αυτή του όμως την τίμια και συνεπή σε αρχές στάση, με την ακεραιό
τητα και την υπευθυνότητα γίνηκε για πολλούς πρότυπο, κέρδισε την εμπι
στοσύνη και εκτίμηση όσων εκτιμούν ακόμη αυτές τις ...ξεπερασμένες ιδιότη
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τες και τολμούν να πορεύονται όρθιοι. Πού είναι σήμερα οι κατήγοροι, οι συ
κοφάντες και οι διώκτες, πού θάναι αύριο οι σημερινοί τέτοιοι; Ας πιστεύου
με πως «κείνους που επράξαν το κακό τους πήρε μαύρο σύννεφο».

Η πλούσια και ποιοτικά πολύ αξιόλογη συγγραφική του δημιουργία 
είναι αποτέλεσμα αφοσίωσης, μελέτης, ευφυΐας και σπουδών. Αντλούσε δύνα
μη από το στέρεο επιστημονικό - φιλοσοφικό υπόστρωμα, από το μέσα ήθος, 
από την εργατικότητα, τις ικανότητες και από την αίσθηση χρέους προς τον 
τόπο, σ’ ένα περιβάλλον, έστω, που αυτό το χρέος επικαλύπτεται από τον 
αγώνα του κέρδους, της κατάληψης θέσεων, της δημιουργίας επωφελών σχέ
σεων, της επίδειξης, της ανάδειξης, της εύκολης, άκοπης ανάδειξης.

Αυτή η προσπάθεια προσφοράς μέσα από την κατανόηση του κόσμου και 
του εαυτού μέσα από τον κόσμο, και η βοήθεια να τον κατανοήσουν και οι 
άλλοι, είναι φανερή στα έργα του. Θέματα φιλοσοφικά, κοινωνικά, ανθρωπο- 
λογικά, παιδαγωγικά, σύγχρονα προβλήματα είναι τέτοια που δεν έχουν μόνο 
θεωρητική επιστημονική σημασία, αλλά μαρτυρούν και μιαν έγνοια για τον 
άνθρωπο και τα προβλήματά του, για τις αγωνίες του και τη στάση του μέσα 
στη σύγχρονη κοινωνία.

Ξεκίνησε, όπως θάκαμνε κάθε γνήσιος φιλόσοφος, από τις πηγές, με το 
έργο «Ή έρώτησις τοϋ τί έστιν στον Πλάτωνα». Ακολούθησε το «Συνέχεια - 
χωρισμός - υπέρβασις», μια εισαγωγή στη φιλοσοφική ανθρωπολογία. Θεωρη
τικά είναι και τα έργα «Εισαγωγή στη συμβολική Λογική» και ένα άλλο για τη 
Αογική που εξέδωσε το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών «Η λογικότης και η 
τυπικότης της τυπικής Λογικής». Κύριο άξονα των έργων του και περισσότε
ρο ενδιαφέρον — κυρίως στα δοκίμια σε εφημερίδες — αποτελεί η κοινωνιο- 
λογία, η πολιτική κοινωνιολογία και τα σχετικά θέματα. Τέτοιο συγκροτημένο 
έργο είναι το «Βασικές έννοιες και κύρια θέματα της κοινωνιολογίας».

Η έγνοια του για τον άνθρωπο και η αγωνία του ανθρώπου μέσα στη 
σύγχρονη πολύπλοκη κοινωνία, εκδηλώνεται στο έργο «Η αποξένωση στην 
Ευρωπαϊκή σκέψη», όπου ο συγγραφέας του επισημαίνει κι εξετάζει το φαι
νόμενο της αποξένωσης σε κορυφαίους σύγχρονους συγγραφείας, φιλόσο
φους και λογοτέχνες - ποιητές όπως ο Ντοστογιέφσκη, Καμύ, Κάφκα, Σαρτρ, 
Μαρξ, Νίτσε, Σεφέρης, Έγκελς, Κίρκενγκααρτ και Κάρεν Χόρνη. Περιγράφει 
και ερμηνεύει τις μορφές της αποξένωσης, όπως φαίνεται μέσα από συγκεκρι
μένα έργα αυτών των συγγραφέων, και προσπαθεί να εξηγήσει την παρουσία 
της μέσα στο σύγχρονο κόσμο.

Να ένα σύντομο απόσπασμα από την εισαγωγή:
«Όπως ακριβώς φάνηκε από τη σύνοψη που δώσαμε αμέσως παρα
πάνω, ο πυρήνας της αποξένωσης συνίσταται στην απώλεια του γνη
σίου ή αυθεντικού ή πραγματικού και στο χαλασμό των σχέσεων ή 
αναφορών του ανθρώπου με τους άλλους, με τον εαυτό του, με τον 
κόσμο, με το ον ή και με τη θεότητα. Μέσα από αυτή την απώλεια και 
το χαλασμό, ο άνθρωπος βρίσκεται μόνος και αισθάνεται έντονα την 
απομόνωση και την ερημιά του. Αισθάνεται ξένος στην κοινωνία, 
στον κόσμο, στο σύμπαν. Αισθάνεται ξένος προς πάντα και προς τον 

εαυτό του. Αισθάνεται ξερριζωμένος, αθεμέλιωτος και αδύναμος, πα- 
ραδομένος σε δυνάμεις αδυσώπητες πάνω και πέρα από τον εαυτό 
του. Η αίσθηση της ανοησίας και της ματαιοπονίας, το βούλιαγμα 
στην αγωνία και στο μηδενισμό είναι το σύνδρομο αυτής της αποξε- 
νώσεως που ακούεται σαφώς ή ασαφώς σαν κραυγή απελπισίας».

Σημαντικό και προσιτό σε περισσότερους μέρος αυτών των έργων είναι 
τα εκπαιδευτικά - παιδαγωγικά, αποτέλεσμα ευσυνείδητης σκληρής εργασίας, 
παρατήρησης και επιθυμίας με την κωδικοποίηση γνώσεων και εμπειριών του 
να προσφερθούν και στους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς στην Κύπρο και 
στην Ελλάδα. Χρησιμοποίησε δημιουργικά τις εμπειρίες του από την εκπαί
δευση με μαθητές και καθηγητές, θεμελίωσε και ενίσχυσε μ’ αυτές τις θεωρητι
κές του γνώσεις και έγραψε βιβλία με θεωρητικό και πρακτικό περιεχόμενο. 
Τα έργα αυτά είναι Δημιουργία - ερμηνεία, Η διδασκαλία του δοκιμίου στα 
Νέα Ελληνικά και Σύγχρονη διδακτική. Θ’ ασχοληθώ κάπως μ’ αυτό το τελευ
ταίο, μια και ο τιμώμενος είναι εκπαιδευτικός.

Όπως σημειώνει ο συγγραφέας, στην εισαγωγή του, στηρίχτηκε λιγότερο 
στη μελέτη και παρουσίαση απόψεων άλλων συγγραφέων και περισσότερο 
στις δικές του παρατηρήσεις, εμπειρίες, στο διάλογο με συναδέλφους - καθηγη
τές στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και κείνους που παρακολουθούσαν τα μαθή
ματα και στις ανάγκες του τόπου μας. Εξηγεί ο ίδιος αυτή του την προτίμηση.

«Δεν υποτιμώ την αξία της έρευνας σαν βοήθειας για να προσανατο
λιστεί ο εκπαιδευτικός και να διαμορφώσει τις διδακτικές του υποθέ
σεις. Στον Ελληνικό όμως χώρο δεν έχουμε ακόμη αρκετά αποτελέ
σματα ερευνών πάνω στα οποία θα μπορούσε να στηρίξει ένας τη 
διδακτική και τις διδακτικές του υποθέσεις. Και δεν θα ήταν φρόνι
μο, παρόλο που κάποτε είναι αναπόφευκτο, να στηρικτούμε σε έρευ
νες που έγιναν σε άλλους χώρους και μέσα σε άλλες συνθήκες».

Το έργο αυτό είναι πιο δύσκολο, όμως είναι πιο υπεύθυνο. Κάνει την κα
θημερινή διδακτική πράξη, τους στόχους ζωντανά και συγκεκριμένα, διατηρεί 
σε εγρήγορση όλους όσοι εμπλέκονται. Γιατί η διδακτική δεν είναι θεωρία, 
είναι πράξη που πρέπει να γίνεται συνειδητά, νάναι δε μια παλίνδρομη πο
ρεία. Ο φωτισμένος δάσκαλος να βοηθά, να καθοδηγεί, αλλά και να παρατη
ρεί, να δέχεται τις αντιδράσεις των διδασκομένων για να κρατιέται κι ο ίδιος 
μέσα στην πραγματικότητα.

Αξίζει να επισημάνω μερικές πολύ βασικές ουσιαστικές αρχές που καθι
στούν τον εκπαιδευτικό άξιο της αποστολής του που είναι ν’ αναλίσκεται 
στην υπηρεσία του μαθητή για να τον κάμει ικανό να μην χρειάζεται το δά
σκαλο. Είναι:

α) Η ανάπτυξη τόλμης και πρωτοβουλίας, αναζητητικής και πειραματι
κής στάσεως...

β) Η καλλιέργεια ελεύθερου, απροκατάληπτου διαλόγου...
γ) Ο έμπρακτος σεβασμός των απόψεων του άλλου και της διαφωνίας.
δ) Η καθοδήγηση του μαθητή στους τρόπους εργασίας, μελέτης και έρευνας.
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Οι στόχοι του εκπαιδευτικού δεν πρέπει νάναι αυτό που λέμε να μάθει ο 
μαθητής, αλλά η ανάπτυξη πρωτοβουλίας καί τόλμης, ν’ αντιμετωπίζει το 
καινούργιο, το δύσκολο.

Θεωρεί τα διάφορα μαθήματα όχι αυτόνομα καί άσχετα, αλλά 
«συκλίνοντα σε διαθεματικά σύνολα για να εξυπηρετήσουν πρώτα το μαθητή 
σαν ενιαία αναπτυσσόμενη προσωπικότητα», «...ν’ απελευθερώνεται η παιδι
κή αυθορμησία και δημιουργικότητα... πάνω σε γραμμές ελεύθερες και δημο
κρατικές». Φυσικά δεν ξεχνά και τη διδακτέα ύλη. Όμως ο εκπαιδευτικός δεν 
πρέπεί να κατατρύχεται με τεχνικές και να υποδηλώνεται σε μεθόδους αλλά 
να εργάζεται με πλατιά αντίληψη και ν’ αντλεί ιδέες από στέρεες φιλοσοφικές 
- παιδαγωγικές θέσεις. Γράφει:

«Αν ο εκπαιδευτικός σέβεται εαυτόν και την εργασία του, θα αναζη
τήσει τη θεμελίωση της διδακτικής του εργασίας σε μια γενική και βα
σική θεωρία, από την οποία θα αντλεί ιδέες για περαιτέρω ανάπτυξη 
των μεθόδων του. Αν όμως ο εκπαιδευτικός κλειστεί στην πρακτική 
πλευρά της διδακτικής ή στη στενή ειδική διδακτική, τότε πολύ γρή
γορα και πολύ εύκολα θα περιπέσει στο διδακτισμό των τυφλών τε
χνικών ή τεχνικοτήτων που καταντούν σε διδακτικά τεχνάσματα. Η 
διδασκαλία - μάθηση θα είναι διδακτικά τεχνάσματα χωρίς προοπτι
κή αναπτύξεων. Μέθοδος πάντως δε θα είναι. Γιατί στην έννοια της 
μεθόδου ενυπάρχει η γνώση και η.κατανόηση των αρχών και της λο
γικής της ακολουθουμένης πράξεως. Με τη θέση αυτή δεν απορρί
πτουμε τις τεχνικές ή τεχνικότητες, που αποτελούν απαραίτητη πρα- 
κτικοποίηση της μεθόδου».

Πρόκειται για ένα βιβλίο που μπορεί να καθοδηγήσει σωστά κάθε εκπαι
δευτικό ώστε να κινείται ελεύθερα, άνετα, να μην εξαρτάται από τους τύπους, 
αλλά να μπορεί μόνος του να επιλέγει και να εφαρμόζει την πιο σωστή κατά 
την περίσταση μέθοδο. «Δεν υπάρχει η μέθοδος», γράφει, «υπάρχουν μέθο
δοι». Ισχύει μεθοδολογικός πλουραλισμός και όχι μονισμός. Ο διδάσκων ας 
εκλέγει και ας συνθέτει σε κάθε περίπτωση τις δικές του προσεγγίσεις, τις 
δικές του μεθόδους». Ας ανατρέξουν σ’ αυτό το βιβλίο οι εκπαιδευτικοί και 
σίγουρα κάτι θα έχουν να κερδίσουν.

Αυτά τα λίγα για το συγγραφικό του έργο. Γνώρισα και προσωπικά αρκε
τά τον Κουτσάκο και χαίρομαι γι’ αυτό, γιατό τον κατανοώ και αισθάνομαι 
και εννοώ όσα είπα. Δυστυχώς η πολιτεία δεν τον χρησιμοποίησε, δεν επωφε
λήθηκε από την παρουσία του όσο έπρεπε. Έτσι αφυπηρέτησε πρόωρα, έφυγε 
μάλλον απογοητευμένος κι έτσι η εκπαίδευση έχασε νωρίτερα έναν από τους 
καλύτερους εργάτες της, χωρίς αυτό καθόλου να σημαίνει ότι ο τιμώμενος 
έπαψε να προσφέρει αξιόλογα από νέες θέσεις από το περίσσευμα των γνώσε
ων και της ψυχής του. Ευτυχεί να τον έχει το γνωστό Κολλέγιο Philips. Χα
λούν πολύ τα πράγματα, κάποτε επικίνδυνα, όταν ανώτατοι αξιωματούχοι 
της πολιτείας ενεργούν με κριτήρια κομματικά ή μικροπολιτικά. Στην Κύπρο 
τούτο έγινε δυστυχώς με το Υπουργείο Παιδείας. Προσωπικά πιστεύω ότι η 

όλη στάση της εξουσίας απέναντι στον Κουτσάκο έβλαψε και την ανάδειξη 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στα πρώτα του βήματα και μέχρι σήμερα, 
γιατί δεν του επέτρεψαν να το αναδείξει στο ύψος και στο είδος που έπρεπε 
και που μπορούσε και ήθελε.

Χαίρομαι που είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω από κοντά, να πω αυτά 
τα λίγα που είπα, συγχαίρω τον τιμώμενο Γιάννη Κουτσάκο και εύχομαι συ
νέχιση της πλούσιας πνευματικής του δημιουργίας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ

Ευχαριστώ θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Πνευματικού 
Ομίλου για την τιμή που μου περιποιεί. Ευχαριστώ και τη Ααϊκή Τράπεζα για 
την αθλοθέτηση. Ευχαριστώ και όλους εσάς που παρευρίσκεσθε στην εκδήλω
ση αυτή. Τέλος, ευχαριστίες εκφράζω προς τον εξαίρετο φίλο Γεώργιο Προ
δρόμου, για τα καλά του λόγια, που είναι ξεχείλισμα γενναιόδωρης καρδιάς.

Δε γνωρίζω τι είθισται σε τέτοιες περιπτώσεις να πράττει ο τιμώμενος σε 
ανταπόδοση της τιμής. Υπολαμβάνω όμως ότι μια αντιφώνηση μπορεί να 
είναι ενδεδειγμένη, αλλά σε τόση συντομία ώστε να μη ταλαιπωρούνται οι πα- 
ρευρισκόμενοι και με άλλα λόγια. Θα πάρω από το χρόνο σας μόνο μερικά 
λεπτά γι’ αυτά τα «άλλα λόγια».

Και λέγω «και άλλα λόγια», γιατί οι άνθρωποι των γραμμάτων, στους 
οποίους υποτίθεται ότι συμπεριλαμβανόμαστε, εκφράζουν τις εμπειρίες τους 
από τη διατριβή τους στον κόσμο των ιδεών και των συμβόλων με λόγια. Τι 
προσφέρουν όμως οι άνθρωποι των γραμμάτων με την έκφραση των εμπει
ριών τους από τον κόσμο των ιδεών και των συμβόλων, όπου διατρίβουν 
κατά το πλείστον το χρόνο τους;

Η σημασία των λέξεων «διατρίβω» και «διατριβή», που σκόπιμα ανέφερα, 
υποδηλούν, νομίζω, το χαρακτήρα της απασχόλησης και του έργου των ανθρώ
πων των γραμμάτων. «Διατρίβω» σημαίνει, κατά το Λεξικόν Liddell-Scott, 
«καταναλίσκω, δαπανώ τον χρόνον, διέρχομαι αυτόν ματαίως, χάνω καιρόν, αρ- 
γοπορώ». Το ουσιαστικό «διατριβή» σημαίνει «διασκέδασις, τέρψις, σπουδαία 
ενασχόλησις, εργασία, μελέτη». Σημαίνει ακόμη «φθορά και απώλεια χρόνου».

Και στην αρχαιότητα και σήμερα, η ενασχόληση με τα γράμματα είχε και 
έχει αυτή την αμφισημία, αυτή τη διττή σημασία που έχει η λέξις «διατριβή». 
Είχε και έχει δηλ. τη σημασία της σοβαράς ενασχόλησης αλλά και της φθοράς 
ή του σκοτώματος του χρόνου. Βασική μαρτυρία αποτελεί η αντίληψη των 
Ρωμαίων για την Ελληνική Φιλοσοφία. Οι Ρωμαίοι την ενασχόληση των Ελ
λήνων με τη φιλοσοφία — και η φιλοσοφία είναι κατ’ εξοχήν γράμματα — 
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την αποκαλούσαν «Graecum otium», δηλ. ελληνική απραγμοσύνη, ελληνική 
σχόλη, ελληνική τεμπελιά.

Το otium, ως απραγμοσύνη, μας κατευθύνει προς την έννοια της αντιπα
ράθεσης θεωρίας και πράξεως. Η απραγμοσύνη ως αποχή από το πράττειν, 
από τα πράγματα αποτελεί σοβαρή κατηγορία κατά της διατριβής περί τις 
ιδέες και τα σύμβολα, αφού η διατριβή αυτή ως απραγμοσύνη καταλήγει σε 
αχρειότητα, σε αχρηστία δηλ.

Κατά ταύτα η ενασχόληση με τις ιδέες και με τα σύμβολα, με τα γράμματα 
και με τη φιλοσοφία καθιστούν τους ενασχολουμένους με αυτά άχρηστους. Και 
το έργο όμως που παράγουν οι άνθρωποι των γραμμάτων και οι φιλόσοφοι 
είναι, σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, τη Ρωμαϊκή δηλ., άχρηστο. Είναι αλή
θεια ότι τη διακήρυξη των Ρωμαίων κατά της Ελληνικής Φιλοσοφίας και γενι
κά κατά της ενασχόλησης με τα γράμματα, την συμμερίζονται και σήμερα πολ
λοί φιλοπράγμονες ή, με το λατινικό όρο και το Ρωμαϊκό πνεύμα, ρεαλιστές.

Οι ρεαλιστές έχουν ίσως αρκετό δίκαιο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 
άνθρωποι των γραμμάτων και της φιλοσοφίας βλέπουν αφ’ υψηλού και περιφρο- 
νούν τους πρακτικούς ανθρώπους και ελαχιστοποιούν τη σημασία της πράξεως. 
Νομίζω ότι ακόμη και οι ίδιοι οι άνθρωποι των γραμμάτων και της φιλοσοφίας, 
όσοι τουλάχιστον δεν έχουν χάσει πέρα ως πέρα την αίσθηση της πραγματικότη
τας αισθάνονται αρκετές φορές την ενασχόληση και το έργο τους σαν σκιαμαχία 
σε ένα κόσμο ονείρων απατηλότερο. Και τούτο γιατί οι άνθρωποι των γραμμά
των και της φιλοσοφίας πειραματίζονται διανοητικά και συναισθηματικά χωρίς 
σταματημό στον πιο ρευστό και ασύλληπτο κόσμο, στον κόσμο δηλ. των συμβό
λων, ο οποίος όμως ταυτόχρονα μπορεί να αναφέρεται στις πιο μόνιμες δομές, 
στις δομές του κόσμου των ιδεών. Αυτή η ρευστότητα και μονιμότητα είναι η 
άλλη αμφισημία της ενασχόλησης με τα γράμματα και με τη φιλοσοφία.

Ας επανέλθουμε στην κατηγορία των Ρωμαίων κατά της Ελληνικής Φιλο
σοφίας και κατά των εν γένει γραμμάτων. Αναφέρω δυο παραδείγματα για να 
αναφερθεί ή τουλάχιστον να περιορισθεί αυτή η ανιστόρητη κατηγορία των 
Ρωμαίων και των συγχρόνων ρεαλιστών. Ο Όμηρος, ο κατ’ εξοχήν άνθρωπος 
των γραμμάτων στην αρχαιότητα, επαίδευσε όλην την Ελλάδα, όπως ομολογεί 
ο μέγας κατακριτής του, ο Πλάτων. Το άλλο παράδειγμα που παίρνω από τη 
φιλοσοφία και μάλιστα από τη λογική. Ο Αριστοτέλης και οι Στωϊκοί με τη λο
γική τους — την οποία καθώς φαίνεται οι Ρωμαίοι δεν μπόρεσαν ποτέ να τη 
χωνέψουν — έθεσαν σε χρόνο ανύποπτο μια από τις κυριότερες βάσεις των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ως γνωστό, στη βάση των ηλεκτρονικών υπολογι
στών υπόκειται, από τα πρώτα των βήματα, η Μπουλιανή Αλγεβρα. Η περίφη
μη Μπουλιανή Αλγεβρα είναι, κατά μέγα μέρος, η Παραδοσιακή Λογική που 
ξεκινά από τον Αριστοτέλη, η οποία μαθηματικοποιήθηκε από τον George 
Boole (1815-1864).

Με τα δυο αυτά παραδείγματα δεν εξυπονοώ ότι η καλλιέργεια των 
γραμμάτων και της φιλοσοφίας πρέπει εξ υπαρχής να αποτελεί θεραπαινίδα 
της εκπαιδεύσεως, όπως στην περίπτωση του Ομήρου, ή της τεχνολογίας 

όπως στην περίπτωση της λογικής. Και η φιλοσοφία και τα γράμματα έχουν 
το δικό τους τέλος, έχουν την αυτοτέλειά τους μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Και 
τα γράμματα και η φιλοσοφία μπορούν να αναμοχλεύουν τη συνείδηση και να 
διαλύουν τον πνευματικό λήθαργο. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να στηρί
ξουν την καρδιά και να ηνιοχούν την ψυχή.

Τα γράμματα και η φιλοσοφία δεν οδηγούν κατ’ ανάγκην στην απραγμο
σύνη. Ούτε και εξ ορισμού αντιτίθενται στην πράξη. Αν αντιτίθενται στην 
πράξη, αντιτίθενται στην αστόχαστη και βιαστική πράξη. Είναι στη μονόπλευ
ρη και λειψή δραστηριότητα που της λείπει η σκέψη και η θέαση του συνόλου 
που αντιτίθενται η φιλοσοφία και τα γράμματα, γιατί και τα γράμματα και η 
φιλοσοφία στοχάζονται την αλήθεια, και την αλήθεια θέτουν ως οδηγό. Και η 
αλήθεια βρίσκεται στο όλο. Και το όλο ή η ολότητα βρίσκεται στο συνταίρια- 
σμα θεωρίας και πράξεως. Θεωρία και πράξη αποτελούν στην ολοκληρωμένη 
τους ενότητα την αληθινή ανθρώπινη υπόσταση.

Ι.Γ. ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ κ. Α. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ 

ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΟΚ

ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΙΣ 21.5.1991

Μας δίνει ξεχωριστή χαρά το γεγονός ότι το Πολιτιστικό μας Κέντρο φι
λοξενεί απόψε αυτή την εκδήλωση, για να τιμήσουμε εκλεκτούς πνευματικούς 
ανθρώπους.

Είναι σ’ όλους γνωστό πως η Τράπεζά μας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία 
στην πολιτιστική ανέλιξη του τόπου, γιατί πιστεύει πως αυτή συμβάλλει απο
φασιστικά στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, που είναι ο στόχος όλων 
μας. Έτσι, η Λαϊκή Τράπεζα διοργανώνει τις δικές της πολιτιστικές δραστη
ριότητες, συνεργάζεται παράλληλα με άλλους φορείς για την οργάνωση πολ
λών άλλων εκδηλώσεων και, τέλος, ενισχύει οργανωμένα συνήθως σύνολα, 
που συμβάλλουν στην πολιτιστική δράση στον τόπο μας. Μέσα σ’ αυτά τα 
πλαίσια, εντάσσεται η χρηματοδότηση από το 1982 του Βραβείου Γραμμάτων, 
που θεσμοποίησε το 1974 ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου.

Με το Βραβείο Γραμμάτων αποβλέπουμε σε δυο βασικά σκοπούς. Από τη 
μια να στηρίξουμε και ενισχύσουμε τη δραστηριότητα ενός Σωματείου, που 
για δεκαετίες ενεργεί ως καταλύτης στα πολιτιστικά πράγματα του τόπου, 
ενώ από την άλλη, να υποδηλώσουμε ότι αναγνωρίζουμε τη σημασία και τι
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μούμε το έργο των δημιουργών μας στον τομέα των γραμμάτων. Με αυτό το 
σκεπτικό επεκτείναμε το θεσμό αυτό να συμπεριλάβει και την προώθηση της 
συγγραφής Παιδικού έργου, προωθώντας έτσι και την αγάπη για το βιβλίο 
από την παιδική ηλικία.

Οι άνθρωποι των γραμμάτων, θυσιάζοντας χρόνο και καταβάλλοντας 
μόχθο, επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο, βοηθώντας μας να αναπτύξουμε 
την αυτογνωσία μας, για να γίνουμε αυτό που μπορούμε και πρέπει να γίνουμε.

Με την επιβράβευση των ανθρώπων που μοχθούν για τα Γράμματα, αι
σθανόμαστε την ικανοποίηση ότι υποστηρίζουμε ένα εκλεκτό κομμάτι του 
λαού μας. Ευχαριστούμε τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου, γιατί μας 
προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, και συγχαίρουμε εγκάρδια τους βραβευθέντες 
επάξια κκ. Γιάννη Κουτσάκο και Ανδρέα Μιτσίδη με το Βραβείο Γραμμάτων 
και τον κ. Αλέξανδρο Ταπάκη για το Βραβείο Συγγραφής Παιδικού Έργου, 
και τους ευχόμαστε ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις στον ωραίο στίβο της 
πνευματικής δημιουγίας.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΕΖΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΟΝ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΑΠΑΚΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ «ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ»

Το πεζογράφημα του Αλέξανδρου Ταπάκη «Στην αγκαλιά του βουνού», 
γραμμένο με τη νοσταλγική αναπόληση της ειρηνικής ζωής στο Κερυνιώτικο 
χωριό, εμπνέει την αγάπη προς τη γενέθλια γη, τον πόνο για τον ξεριζωμό, 
αλλά αισιόδοξα διοχετεύει και την πίστη στην επιστροφή.

Με αφηγηματική άνεση, λιτό ύφος διανθισμένο και με λυρικές εξάρσεις, 
περιγράφει με παραστατικότητα, φυσικές σκηνές, προβάλλοντας τα ήθη, τα 
έθιμα και το θρησκευτικό φρόνημα του Κυπριακού Ελληνισμού, και εξαιρεί 
την Ελληνικότητα του νησιού μας.

Η μικρή τέλος έκταση των κεφαλαίων, καθιστά το έργο ευχάριστο ανά
γνωσμα.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής.
Ειρ. Τσουλλή
Ρούλα Ιωαννίδου - Σταύρου

Λευκωσία, 11 Απριλίου 1991 Όλγα Καραολίδου

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΚ 21.5.1991

«Εν εκείνη τη ώρα προσήλθον οι μαθηταί του Ιησού λέγοντες: Τις άρα 
μείζων εστί εν τη βασιλεία των ουρανών; Και προσκαλεσμένος ο Ιησούς παι- 
δίον έστησεν αυτό εν μέσω αυτών και είπεν αμήν λέγω υμίν, εάν μη στραφήτε 
και γένησθε ως τα παιδία, ου μη εισέλθητε εις την βασιλείαν των ουρανών. 
Όστις αν ταπεινώση εαυτόν ως το παιδίον τούτο, ούτος εστίν ο μείζων εν τη 
βασιλεία των ουρανών». (Ματθ. ιη 1-6).

Κάθε άνθρωπος όσο κι αν μεγαλώσει, όσο κι αν τα χρόνια βάψουνε κατά- 
λευκα τα μαλλιά, φυλάγει μέσα στα κατάβαθα της ψυχής του σαν ένα πολύτι
μο θησαυρό ένα κομμάτι από τον παιδικό του εαυτό. Αρκετές φορές κάνει 
εκείνη τη νοσταλγική παλινδρόμηση και γίνεται «ως το παιδίον» που κρύβει 
πάντα μέσα του.

Το γέλιο είναι μια προσπάθεια αναζήτησης εκείνου του χαρούμενου κό
σμου. Όταν γελούμε, γελά ο παιδικός μας εαυτός που ξένοιαστα αντιμετώπιζε 
τη ζωή, χωρίς να «μεριμνά και τυρβάζει περί πολλά».

Όταν πάλι βλέπουμε έναν άνθρωπο μ’ ένα αγνό κι αγγελικό βλέμμα, να 
ξέρουμε πως είναι η παιδική αθωότητα που καθρεφτίζεται στο πρόσωπό του, 
αφού κατάφερε για τόσα χρόνια να τη διατηρήσει απείραχτη μες στην ψυχή 
του. Είναι αδύνατο να κρυβεί όλη αυτή η εσωτερική ομορφιά. Είναι όπως ένα 
τόσο δα ταπεινό λουλούδι που από φυσικού του, σκορπά τριγύρω του τόση 
μυρωδιά. Αδύνατο να μείνει απαρατήρητη αυτή η μοσκοβολιά της ψυχής, όσο 
κι αν οι άνθρωποι αυτοί, τις περισσότερες φορές ζούνε αθόρυβα και ταπεινά 
χωρίς καθόλου να επιδιώκουν να ελκύσουν την προσοχή. Τέτοιοι νομίζω, θά 
’ταν οι άγιοι της Εκκλησίας μας.

Σ’ άλλους ο παιδικός κόσμος εκδηλώνεται μ’ έναν ολοζώντανο δυναμι
σμό που ξεχειλίζει και μεταποιείται σε κινητικότητα κι ενεργητικότητα. Έτσι 
βλέπουμε ανθρώπους ν’ ασχολούνται με τον αθλητισμό και διάφορα σπορ. 
Να παίζουν διάφορα παιγνίδια στα γήπεδα όπως έπαιζαν τον καιρό που ήταν 
παιδιά.

Είναι όμως κι άλλοι που κρύβουν βαθιά αυτές τις δυνάμεις. Δεν τις εκδη
λώνουν με κανέναν από τους πιο πάνω τρόπους. Περνούν τα χρόνια. Οι ανα
μνήσεις οι παιδικές πάνε να ξεθωριάσουν. Όμως να! Παίρνουν κάποτε μια 
πέννα κι ένα χαρτί κι αρχίζουν να γράφουν. Αυτές όλες οι παιδικές φωνές 
που κοιμούνταν, τώρα παίρνουν σάρκα και οστά. Ξυπνούν και ζωντανεύουν 
όμορφες όπως ήταν τον πρώτο εκείνο καιρό που πρωτοφάνηκαν.

Πιστεύω πως οι συγγραφείς δεν γράφουν για να ευχαριστήσουν κά
ποιους άλλους, δηλ. το κοινό. Γράφουν κυρίως για να ικανοποιήσουν μια 
δική τους εσωτερική ανάγκη. Μια ανάγκη που είναι τόσο δυνατή, όση είναι η 
δίψα ενός μικρού φυτού που χωρίς νερό θα μαραθεί και θα ξεραθεί.

Θυμάμαι όταν ήμουν 13 χρόνων διάβασα για πρώτη φορά την Αιολική Γη 
του Ηλία Βενέζη. Έμεινα μαγεμένος μπροστά στο μεγαλείο του συγγραφέα.
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Θαύμασα την ομορφιά του λόγου. Ταξίδεψα μαζί του στα Κιμιντένια. Έζησα 
τον πόνο του ξεριζωμού μαζί με το συγγραφέα. Από τότε διάβαζα κάθε τι που 
αναφερόταν στη Μικρασία και τις όμορφες χαμένες πατρίδες της.

Η Μικρασία και κάθε τι που αναφερόταν σ’ αυτήν, μου προκαλούσε μια 
ανεξήγητη συγκίνηση. Ήθελα να μάθω πιο πολλά για τις αρχαίες πόλεις την 
Έφεσο, την Αλικαρνασσό, τη Σμύρνη, την Τραπεζούντα, τον Πόντο., Κι ακόμα 
για κάθε τραγική σελίδα της Μικρασιάτικης καταστροφής. Αες και κάτι φώ
ναζε μέσα μου πως αυτές τις εμπειρίες δε θα τις γνωρίζαμε στα μυθιστορήμα
τα του Βενέζη.

Κι όταν ύστερα από αρκετά χρόνια ήρθε η σειρά της Κύπρου να πληρώ
σει το φόρο της απληστίας του Τούρκου, τότε ένιωσα πως ξαναζούσα εκείνες 
τις συγκλονιστικές στιγμές που διάβαζα κάποτε στο Βενέζη.

«Η Κύπρος μία νέα Αιολική Γη.
Η Κερύνεια μία νέα νοσταλγική Σμύρνη.
Ο Πενταδάκτυλος τα νέα Κίμίντένία».

Τούτος ο πόνος του ξεριζωμού δεν ξεχνιέται με τίποτα. Είναι πολύ πιο 
πικρός και το χάσιμο ενός αγαπημένου προσώπου. Είναι βαθιές οι ρίζες που 
ρίξαμε κει κι όσο κι αν προσπαθούμε να ριζώσουμε αλλού δε γίνεται να ξεχά- 
σουμε τη γη μας την αγαπημένη. Κάθε πρωί είτε το θέλουμε είτε όχι, βλέπουμε 
τον Πενταδάκτυλο ν’ απλώνει το χέρι του σαν να θέλει να μας φτάσει.

Έτσι άρχισα να γράφω το παιδικό μυθιστόρημα «Στην αγκαλιά του Βου
νού». Αυτά που αναφέρονται μέσα, για μας τους μεγάλους είναι, λίγο πολύ, 
γνωστά. Για τα παιδιά όμως που δεν είχαν την τύχη να γνωρίσουν την ομορ
φιά και τη χαρά μιας ολόκληρης κι όχι μοιρασμένης πατρίδας, ελπίζω να 
γίνει ένα μικρό παράθυρο που ν’ ανοίγει κάθε μέρα αντίκρυ στο αλυσοδεμένο 
βουνό μας. Ν’ ανοίγουν τα παιδιά αυτό το παράθυρο και να του λένε: 
«Καλημέρα βουνό μας. Μην απελπίζεσαι και προ παντός μη σταματήσεις να 
βγάζεις κυκλάμινα στις πλαγιές σου. Όταν θα ’ρθούμε κοντά σου τη μια και 
Ααμπρή Ανοιξη, δε θέλουμε να σε βρούμε γυμνό. Θα γεμίσουμε τις αγκαλιές 
μας από τα κυκλάμινά σου, και θα τα σκορπίσουμε στη Μεσαριά, στην Κερύ- 
νεια και στην Αμμόχωστο».

Θα σας διαβάσω δυο μικρά αποσπάσματα από το βιβλίο μου.
...Πέρασαν τόσα χρόνια. Μα πάντα, όταν φτάνω στα βόρεία προάστεια 

της Λευκωσίας στέκω καί γυρίζω το βλέμμα ΕΚΕΙ. Πάντα ΕΚΕΙ, όπου κοι- 
μούνταί τα όνειρά μας. Τα παιδικά όνειρα, που δεν πρόλαβαν να πραγματο
ποιηθούν. Ο Κύπρος, ο Σωτήρης, ο Μίκης, τα μικρά δεντράκια που μπολιά
σαμε, η ποταμιά με τις τόσες δροσιές της, οι κορφές με τα τόσα μυστικά, οι 
θάμνοι με τις μεθυστικές μυρωδιές, οι πηγές με τα δροσερά νερά... Όλα ένα 
όνειρο που δεν πρόλαβε να τελειώσει. Που κόπηκε βίαια στη μέση.

Στο τέλος θολώνουν όλα τόσο πολύ, που δε διακρίνονται παρά σκιές 
μουντές στο βάθος του ορίζοντα. Ίσως να ’ναι ομίχλη μεσ’ το μεσημέρι. Ίσως 
να ’ναι το βουνό που δακρύζει. Τα χρώματα ξεθωριάζουν.

Όμως πάλι δε μπορεί να σταματούν όλα εδώ. Σφίγγω τη γροθιά με πεί
σμα. Όχι δε μπορεί το τέλος αυτής της ιστορίας, να 'ναι μια καταχνιά, μια 
ομίχλη.

Κι αν μας κλέφαν την ευτυχία των παιδικών μας χρόνων, κόβοντάς την 
στη μέση, θα περιμένω... Θα περιμένω να γυρίσω πάλι στις παλιές μέρες εκεί
νου του καλοκαιρού πριν το μεγάλο κακό. Τότε θα ξαναγίνω ένα παιδί με τα 
όνειρα και τις λαχτάρες που είχα εκείνες τις μέρες. Κι αν έγινα πατέρας, πάλι 
θα γίνω το παιδί εκείνης της όμορφης εποχής...

Μα κι αν ακόμα γίνω ένας παππούς, όπως το δικό μου αξέχαστο παπ
πού, πάλι θα περιμένω... Είμαι βέβαιος ότι και τότε ακόμα, θα τρέξω, θα πη
δήσω και θα παίξω σε βράχια και ποταμιές. Η δύναμη του Βουνού δεν πεθαί
νει. Κοιμάται μόνο... Κάποτε θα ξυπνήσει...

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΠΑΚΗΣ

ΟΙ τιμηθέντες 'I. Κουτσάκος καί Ά. Μιτσίδης

«ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ 1989»

Φιλολογική Κύπρος 1989, του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου 
Κύπρου, Θέοπρες, Λευκωσία < 1990>, σσ. 1-168.

Προσάρτημα, σσ. 1-32, συνολικά ένας τόμος 200 σελίδων.

Ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου υπηρετεί πιστά και με συνέ
πεια τα ελληνικά γράμματα στην Κύπρο από της ίδρυσής του, το 1947, μέχρι 
σήμερα. Αδιάλειπτα υπηρετεί τις πνευματικές αξίες του νέου Ελληνισμού και 
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λειτουργεί πάντα μέσα και σύμφωνα μ’ αυτές. Γιατί πιστεύει πως η συνέχεια 
της ελληνικής μας πνευματικής παράδοσης είναι η απαραίτητη προϋπόθεση 
για οποιαδήποτε άλλη συνέχεια στο νησί των μαρτύρων και των ηρώων, την 
πολυφίλητη Κύπρο μας.

Μία από τις ξεχωριστές παρουσίες στην πνευματική μας ζωή είναι η επε
τηρίδα του Ε.Π.Ο.Κ. με τον τίτλο Φιλολογική Κύπρος, που έχει ήδη βραβευ- 
θεί από την Ακαδημία Αθηνών (1979). Η Φιλολογική Κύπρος 1989 αποτελεί
ται από 200 συνολικά σελίδες και κυκλοφόρησε μέσα στο 1990. Μια πρώτη 
διαπίστωση είναι ότι διακρίνουμε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος (σσ. 1-168) δη
μοσιεύονται όλα όσα έχουν άμεση σχέση με τον Ε.Π.Ο.Κ. και στο β' μέρος (σσ. 
1-32), σε προσάρτημα, η εργασία του Νίκου Παναγιώτου Πολιτιστική ενημέ
ρωση. Μια επίσκεψη στις Η.Π.Α.

Τα όσα δημοσιεύονται στο α' μέρος του τόμου μπορούν εύκολα να δια- 
κριθούν σε τρεις επί μέρους ενότητες: Στα όσα έχουν σχέση με τον Απολογι
σμό των δραστηριοτήτων του Ε.Π.Ο.Κ. κατά το 1988, στις διάφορες εκδηλώ
σεις του Ε.Π.Ο.Κ. και στις συνεργασίες των μελών του Ομίλου.

Οι A' και B' ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Στις 22 Μαρτίου του 1989 ο Ε.Π.Ο.Κ. ανακή
ρυξε σε Μεγάλο Ευεργέτη του Ομίλου τον κ. Μιχαλάκη Κυθραιώτη. Την ίδια 
μέρα έγινε η απονομή του «Βραβείου Γραμμάτων», που χρηματοδοτεί η 
Ααϊκή Τράπεζα, στον κ. Νίκο Παναγιώτου, και ανακηρύχθηκε σε επίτιμο 
μέλος του Ομίλου ο τότε πρέσβυς της Ελλάδος στην Κύπρο κ. Ιωάννης Φωτό- 
πουλος. Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός συγγραφής παιδικού βιβλίου, που χρη
ματοδοτεί η Ααϊκή Τράπεζα, ο υποφαινόμενος παρουσίασε τη Φιλολογική 
Κύπρο 1988 και ο Πρόεδρος του Ομίλου έκανε σύντομο απολογισμό για το 
1988. Στις σσ. 7-32 δημοσιεύονται κατά σειρά η πρόσκληση της εκδήλωσης (σ. 
7), ο απολογισμός 1988 του Κύπρου Χρυσάνθη (σσ. 7-10), η επίκαιρη εργασία 
του Γραμματέα του Ομίλου Γεώργιου Προδρόμου, Μαικήναϊσμός, μια ωραία 
αναβίωση (σσ. 11-18), το Σκεπτικό για την ανακήρυξη του κ. Μιχαλάκη Κυ
θραιώτη σε Μεγάλο Ευεργέτη του Ομίλου από τον Κ. Χρυσάνθη (σσ. 19-20) 
και η αντιφώνηση του τιμηθέντος (σ. 20), το Σκεπτικό του «Βραβείου Γραμμά
των», η προσφώνηση του Διευθυντή του Πολιτιστικού Κέντρου κ. Παναγιώτη 
Μαλλή (σσ. 21-22) και η αντιφώνηση του βραβευθέντος κ. Νίκου Παναγιώτου. 
Ακολουθούν το Σκεπτικό για την ανακήρυξη του Πρέσβυ κ. Ιωάννου Φωτό- 
πουλου σε επίτιμο μέλος του Ομίλου από τον κ. Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου 
(σσ. 24-26), οι όροι του διαγωνισμού συγγραφής παιδικού βιβλίου και η πα
ρουσίαση της Φιλολογικής Κύπρου 1988 από τον υποφαινόμενο (σσ. 27-32).

Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου 1940 έγινε με κάθε λαμπρότητα στο 
Ελληνικό Περίπτερο από όλα τα συνεργαζόμενα πνευματικά σωματεία. Στις 
•σσ. 33-43 δημοσιεύονται στη σειρά το πρόγραμμα του εορτασμού, η εισαγωγι
κή ομιλία του Κύπρου Χρυσάνθη και η παρουσίαση από το ίδιο τον κ. Ιωάννη 
Φωτόπουλου και η ομιλία του κ. Πρέσβυ «Η 28η Οκτωβρίου 1940».

Στις 2 Δεκεμβρίου 1988 ο Ε.Π.Ο.Κ. οργάνωσε, μαζί με την Εταιρεία Κυ
πριακών Σπουδών, και μέσα στο πνεύμα των εορτασμών για τα 175 χρόνια 
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του Παγκυπρίου Γυμνασίου, ειδική εκδήλωση για τον αείμνηστο Κωνσταντί
νο Σπυριδάκι. Στις σσ. 44-55 δημοσιεύονται η εισαγωγική ομιλία του Κύπρου 
Χρυσάνθη, ο χαιρετισμός του τότε Υπουργού Παιδείας κ. Α. Φιλίππου και η 
ομιλία του κ. Φρίξου Βράχα. Στις σσ. 56-57 αναδημοσιεύεται το σχόλιο του 
Γεωργίου Προδρόμου από την εφημερίδα «Η Σημερινή».

Στις 9 Ιουλίου 1989 έγινε στον ιερό ναό Φανερωμένης Μνημόσυνο για 
τους Εθνομάρτυρες της 9ης Ιουλίου 1821, κατά το οποίο μίλησε το μέλος του 
Ε.Π.Ο.Κ. κ. Μιχαλάκης I. Μαραθεύτης. Η ομιλία του δημοσιεύεται στις σσ. 
58-62.

Η Τ' ΕΝΟΤΗΤΑ: Στις σσ. 63-165 δημοσιεύονται συνολικά — εκτός από 
μια προκήρυξη διαγωνισμού συγγραφής παιδικού βιβλίου (σσ. 117-118) και 
ένα επιμνημόσυνο λόγο του Παναγιώτη Περσιάνη για τους πεσόντες στην ει
σβολή (σσ. 141-145) — ένδεκα εργασίες μελών του Ομίλου.

Ο φιλόλογος Γεώργιος X" Γεωργίου δημοσιεύει την εργασία του 
«Επιδράσεις της Τουρικής Εισβολής στο λογοτεχνικό έργο του Κύπρου Χρυ
σάνθη» (σσ. 63-77). Ο Χατζηγεωργίου διακρίνει τρεις περιόδους. Η α' φέρει 
τίτλο: Περιμένοντας τους βαρβάρούς, η β' με χαρακτηριστικό τίτλο: Διάλειμ
μα ευμάρειας, και η γ', που έχει και τη μεγαλύτερη έκταση με τίτλο: Ηρθαν οι 
βάρβαροι στην Κύπρο.

Ο μουσικολόγος Πανικός Γεωργούδης δημοσιεύει ένα μέρος της διατρι
βής του. Τίτλος της εργασίας του είναι: Η ιστορία της έρευνας της Κυπριακής 
μουσικοποιητικής παράδοσης στα πλαίσια των λαογραφικών, μουσικολαο- 
γραφικών ερευνών και της εθνομουσικολογικής μεθόδου (σσ. 78-85).

Ο γνωστός ποιητής Φοίβος Σταυρίδης αναφέρεται σ’ ένα ψευδώνυμο κεί
μενο του Νίκου Θ. Αντωνιάδη για τον Κώστα Σ. Μαρκίδη (σσ. 86-89).

Ο φιλόλογος Νίκος Αιβέρδος έχει παρουσιάσει σε εκδήλωση, που είχε 
γίνει από το Λαογραφικό Όμιλο Κερύνειας στην Πύλη Αμμόχωστου στις 16 
Μαρτίου 1989, το βιβλίο της Ρήνας Κατσελλή, Ο Ραγιάς, ο άνθρωπος και το 
φύλλο. Η ομιλία του δημοσιεύεται στις σσ. 90-99. Ο Αιβέρδος αναφέρεται στο 
γεγονός της εκδήλωσης, στη Ρήνα Κατσελλή, στο Γεώργιο Σταυρίδη και στο 
βιβλίο του, με μια αξιόλογη αρχιτεκτονική του λόγου και με φιλολογική επάρ
κεια.

Αφιερωμένη στον Κύπρο Χρυσάνθη η εργασία του Θεόδουλου Μ. Πα- 
νταζή (σσ. 100-112) με τίτλο: Το αρχαίο ελληνικό πνεύμα μέσα από το αφηγη
ματικό ποίημα του Σαίξπηρ «Ο βιασμός της Αουκρητίας». Ο Θεόδουλος Πα- 
νταζής, μετά από μια σύντομη εισαγωγή, διακρίνει τις καθαρά ελληνικές 
λέξεις, τις αναφορές σε ελληνικά μυθικά πρόσωπα, σε ήρωες και τοπωνύμια 
του Τρωικού πολέμου, και στο τέλος δίνει τη μετάφραση των 478 στίχων που 
αναφέρονται στον Τρωικό πόλεμο. Ο κ. Πανταζής δεν είναι φιλόλογος. Αξί
ζει όμως να δουν το βιβλίο φιλόλογοι που διδάσκουν Σαίξπηρ!

Ο γνωστός ερευνητής θεολόγος δρ Ανδρέας Τηλλυρίδης δημοσιεύει (στις 
σσ. 117-116) ένα ανέκδοτο μήνυμα του Νίκου Νικολαΐδη του Κυπρίου, το 
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οποίο περιέχει αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία για τον αείμνηστο λογοτέχνη Ν. 
Νικολαΐδη.

Ο φιλόλογος ερευνητής κ. Πέτρος Στυλιανού έχει ασχοληθεί γι’ αρκετά 
χρόνια με το θέμα του θρησκευτικού - Βυζαντινού θεάτρου και έχει κάνει 
ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια για το θέμα αυτό. Στις σσ. 119-128 δημοσιε
ύεται το τρίτο υποκεφάλαιο του A' κεφαλαίου του βιβλίου του που ετοιμάζει 
για έκδοση.

Ο γνωστός ερευνητής Θεόδωρος Παπαδόπουλλος δημοσιεύει σε τρεις σε
λίδες (σσ. 129-131) την αξιόλογη ομιλία που είχε κάνει στα πρώτα Λιπέρτεια 
στη Βάσα Κοιλανίου, στις 18.8.1985, με τίτλο Δημήτριος Λιπέρτης.

Ο Θεοκλής Κουγιάλης στην εργασία του ‘Εισαγωγή στο έργο του Θεόδω
ρου Μαρσέλλου” καταγράφει όλα τα ουσιαστικά στοιχεία για το έργο του 
γνωστού μας πεζογράφου, παρέχοντας συγχρόνως και χαρακτηριστικά απο
σπάσματα από το έργο του (σσ. 132-140).

Μετά τον επιμνημόσυνο λόγο του Παναγιώτη Περσιάνη (σσ. 141-145), ο 
Ιάκωβος Κυθρεώτης γράφει για τον Άγνωστο Φιλικό Αγωνιστή του ’21 Χαρά
λαμπο Χατζή Μάλη (σσ. 146-153), και η Ανδρεανή Ηλιοφώτου εξετάζει τον 
Παλαμά ως δραματικό ποιητή και διηγηματογράφο (σσ. 154-156). Ο τόμος 
στο Δ' μέρος του τελειώνει με την εργασία του υποφαινομένου: Ο Αλέξανδρος 
Παπαδιαμάντης και τα Χριστουγεννιάτικα διηγήματα του(σσ. 157-165). Στην 
εργασία αυτή γίνεται χρήση και επιλεκτικών αποσπασμάτων.

Σε ιδιαίτερο προσάρτημα δημοσιεύεται η εργασία του Νίκου Παναγιώ- 
του, Πολιτιστική ενημέρωση, Μια επίσκεψη στις Η.Π.Α. (σσ. 1-32). Ο αναγνώ
στης παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα όσα του αφηγείται ο Νίκος 
Παναγιώτου. Διότι μπορεί κάποιος ν’ αντιτείνει πως: τι μας ενδιαφέρει εμάς 
τι κάνουν οι αμερικανοί; Όμως η πληθώρα των γνώσεων παρέχει τεράστια 
περιθώρια κατατόπισης για όσους επιθυμούν να επισκεφθούν τις Η.Π.Α. 
Εξάλλου ο τρόπος της αφηγηματικής γραφής του Παναγιώτου είναι εξαιρετι
κός για όλους μας. Ο ίδιος ο κ. Νίκος Παναγιώτου εξηγεί τους λόγους που 
τον ώθησαν να γράψει και τ εκδώσει τις επισκέψεις του (στις σσ. 3-4) της Φι
λολογικής Κύπρου.

Ένας σχηματικός συνοπτικός απολογισμός είναι ότι: ο Ε.Π.Ο.Κ. τιμά 
όσους στηρίζουν τα ελληνικά γράμματα στην Κύπρο, αναγνωρίζει όσους προ
σφέρουν για την ελληνικότητα του τόπου, μνημονεύει τους ήρωες και τις 
ιερές μέρες του απανταχού Ελληνισμού και της ιδιαίτερης μικρής πατρίδας, 
αναγνωρίζει θεσμούς και ιδρύματα και αποδέχεται την πνευματική συνεργα
σία των μελών του, παρέχοντας σελίδες για εκτύπωση των εργασιών τους. 
Και όλα μέσα σ’ ένα πνεύμα αξιοπρέπειας, τάξεως και φροντίδας. Ο τόμος 
συνεχίζει ορθά την ουσιαστική και αποτελεσματική λειτουργική παρουσία του 
ελληνικού πνεύματος στο νησί της Αφροδίτης, χωρίς τυμπανοκρουσίες και 
ασημικά.

★ ★ ★

Η Φιλολογική Κύπρος 1989 αποτελεί μια σοβαρή ελληνική πνευματική 
συνέχεια και παρουσία. Σοβαρή και στο περιεχόμενο και στους συνεργάτες 
και στην εμφάνιση· ελληνική στις ιδέες και στα βαθύτερα νοήματα· πνευματι
κή στο επίπεδο των αγώνων των πνευματικών ανθρώπων του νησιού για 
ψηλές επιδιώξεις και στόχους πανελλήνιους· συνέχεια μιας λαμπρής εκδοτι
κής παράδοσης δεκαετιών και παρουσία ουσιαστική, με κρυστάλλινη φωνή 
και γνήσιους οραματισμούς, σ’ ένα κόσμο όπου το πνεύμα αντιμάχεται καθη
μερινά σε σωρεία δυσχερείων και υλιστικών θεωριών. Μέσα σ ένα κόσμο συ
βαριτισμού και συμβιβασμών η έκδοση της Φιλολογικής Κύπρου αποτελεί 
από μόνη της πνευματικό κατόρθωμα και ορόσημο ανθρωπιάς. Ουσιαστικό 
μέτρο της πνευματικότητας του καθενός μας η έκδοση. Και παρηγοριά: Όσο 
κυκλοφορεί η Φιλολογική Κύπρος, υπάρχουν ακόμα θεσμοί και αξίες. Ο 
υπεύθυνος της έκδοσης και Πρόεδρος Κύπρος Χρυσάνθης, το Δ.Σ. και τα 
Μέλη του Ε.ΠΌ.Κ.. δικαιούνται νάναι περήφανοι, πνευματικά και.εθνικά.

(Λευκίοσία, 25.9.1991)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Ό μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος, ό Ά. Μιτσίδης καί ή Λούλλα Κ. Χρυσάνθη.
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ΜΝΗΜΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
(14 Μαΐου 1991)

Ό «Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου» διοργάνωσε εκδήλωση 
μνήμης τοϋ άείμνηστου εκπαιδευτικού καί αγωνιστή Χριστόδουλου Παπαχρυ- 
σοστόμου. Στήν εκδήλωση πού παρευρέθηκαν μαθητές, συνεργάτες, εκτιμητές 
τοϋ έργου του καί συγγενείς του, μίλησε ό πρόεδρος τοϋ Όμίλου Κύπρος 
Χρυσάνθης. ’Ιδιαίτερα ό ομιλητής προέβαλε τήν προσφορά τοϋ Παπαχρυσο- 
στόμου στό «Μουσείο Εθνικού Άγώνος», τή συγγραφή βιβλίων πού αφορούν 
τούς αγωνιστές καί τά κειμήλια κι έγγραφα τοϋ Μουσείου. Μνεία έκαμε γιά 
τό έκπαιδευτικό του έργο, τήν άναδιδασκαλία αρχαίων τραγωδιών. Πολλοί 
παρευρισκομένοι έλαβαν τόν λόγο καί διηγήθηκαν χαρακτηριστικά έπεισόδια 
τοϋ βίου τοϋ άνδρός, άλλά καί προσφορές του σέ διάφορους τομείς.

’Ανάρτηση τής φωτογραφίας τοϋΧρίστ. Παπαχρυσοστόμου

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ 
ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΣΤΟ «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ»

Τό Μουσείο δέν είναι άπλώς θέαμα γιά τέρψη. Ούτε μόνο διασώζει υλικό 
γιά επιστημονική χρήση. Βασικά μέ τό ύλικό του καί τήν αισθητική τοποθέτη
ση τών άντικειμένων του διδάσκει. Διδάσκει Ιστορία, προβληματίζει πάνω σέ 
ιδέες καί πρόσωπα, συμβάλλει στή διατήρηση τής εθνικής ταυτότητας. 
’Ακριβώς γιά τούς λόγους αύτούς, καί Ιδιαίτερα γιά τόν τελευταίο λόγο δηλ. 
τής διατήρησης τής ταυτότητας, όφείλουν οί υπεύθυνοι νά τό άντιμετωπίζουν 
μέ ιδιαίτερη θερμότητα. Καί γιά νά είμαι σαφής, νά φροντίζουν γιά τή διατή
ρηση τών άντικειμένων σέ καλή κατάσταση, νά τού βελτιώνουν τήν εμφάνιση 
γιά νά είναι πιό έλκυστικό, ιδίως στις νεότερες γενιές, πού πιθανόν ελάχιστα 
νά γνωρίζουν γιά τό τί έκπροσωπεΐ τούτο, νά τό προβάλλουν καί κατά τή 
γνώμη μου νά έξευρίσκουν πρόσωπα (μέ μισθό, διαγωνισμούς, βραβεύσεις 
κλπ.) γιά άξιοποίηση Ιστορική τοϋ υλικού του.

Τά λέγω αυτά μέ σκοπό νά τονίσω τή σημασία τοϋ προσώπου πού φρό
ντισε νά ιδρυθεί τό «Μουσείο Εθνικού Άγώνος», έστω καί άν άλλοι βοήθη
σαν τήν πρόθεσή του άπό δυναμική θέση καί φρόντισαν παράλληλα ώς 
άρωγοί στήν πραγματοποίηση τής πρόθεσης αυτής. Άλλά καί συντηρητής γιά 
άρκετό διάστημα καί ταξινόμος ύπήρξε τό πρόσωπο αυτό. Κωδικοποίησε, 
επιπλέον, σέ έκδόσεις τό ύλικό τού Μουσείου αύτοϋ. Συνολικά κατόρθωμα 
μεγάλο καί έθνική προσφορά πρέπει νά άντικρύζεται ή πράξη αυτή τοϋ Χρι
στόδουλου Παπαχρυσοστόμου, τόν όποιο όφείλαμε άπό καιρό νά τιμήσουμε 
άνάλογα μέ τό συνολικό έργο του ώς άγωνιστή, έκπαιδευτικοΰ καί συγγρα
φέα.

Ό «Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου», τοϋ όποιου ύπήρξε 
μέλος, ό τιμώμενος Χριστόδουλος Παπαχρυσοστόμου, έθεώρησε ύποχρέωσή 
του, έστω καί κάπως άργοπορημένα, νά τιμήσει τή μνήμη του μέ διάφορες 
έκδηλώσεις. Μιά άπό αύτές είναι καί ή άνάρτηση κατάλληλα πλαισιωμένης 
φωτογραφίας του στά γραφεία τοΰ «Μουσείου Εθνικού Άγώνος».

Μικρή άπότιση φόρου τιμής άς θεωρηθεί ή άνάρτηση τής φωτογραφίας 
αύτής τοϋ άείμνηστου Χριστόδουλου Παπαχρυσοστόμου στό «Μουσείο 
Εθνικού Άγώνος», μέ τήν εύχή νά στεγαστούν τά κειμήλια τού άγώνα μας 
καί οί έντυπες άναφορές σ’ αύτόν σέ ειδικό καλλιμάρμαρο μέλαθρο.

Είθε οί μελλούμενες γενεές νά διατηρήσουν τόν σεβασμό, πού 
αισθανόμαστε έμεΐς γιά τό δάσκαλο, άγωνιστή καί συγγραφέα τού άγώνα, 
άείμνηστο Χριστόδουλο Παπαχρυσοστόμου.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΑΕΤΗ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΩΝΑ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Μουσείο Αγώνος, 12 Ιουνίου 1991, 11 π.μ.

Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, γιατί βρίσκομαι σήμερα στον ιερό χώρο 
του Μουσείου Αγώνος στη σεμνή αυτή τελετή, για να τιμηθεί ο Χριστόδουλος 
Παπαχρυσοστόμου. Ο εκλεκτός εκπαιδευτικός και θερμός αγωνιστής της 
ελευθερίας, ο άνθρωπος που τόσα πρόσφερε για την ίδρυση, οργάνωση και 
λειτουργία του Μουσείου.

Σ’ αυτόν εδώ το χώρο, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη ζωή και τη 
δράση του Παπαχρυσοστόμου για δυο σχεδόν δεκαετίες, ίσως παρέλκει οποια
δήποτε αναφορά στον άντρα. Γιατί εδώ μιλούν τα ίδια τα έργα του. Γιατί η 
παρουσία του είναι ψηλαφητή παντού. Κάθε γωνιά και κάθε αντικείμενο είναι 
ζυμωμένο με τον ιδρώτα, την έγνοια, το μεράκι καιπον ενθουσιασμό του.

Είναι γνωστό ότι το Μουσείο ιδρύθηκε με απόφαση της Ελληνικής Κοι
νοτικής Συνελεύσεως στις 26 Ιανουάριου 1961 και ότι λίγες μέρες αργότερα 
διορίστηκε διευθυντής του ο Παπαχρυσοστόμου. Σ’ αυτόν οφείλεται η διατύ
πωση των σκοπών και επιδιώξεων του Μουσείου και η συλλογή και κατάταξη 
του πλούσιου υλικού του. Η επιλογή του Παπαχρυσοστόμου ως διευθυντή 
και οργανωτή του Μουσείου ήταν πολύ εύστοχη. Λόγω της αγωνιστικής του 
δράσης και των σχέσεών του με τους τομεάρχες και συγγενείς των ηρώων 
ήταν το πρόσωπο εκείνο που θα εμπιστεύονταν οι αγωνιστές για να αποχωρι
στούν τα κειμήλιά τους.

Η συμβολή όμως και προσφορά του Παπαχρυσοστόμου στη λειτουργία 
και προβολή του Μουσείου εκφράζεται και στο σχετικό συγγραφικό του έργο 
με τις τρεις εκδόσεις: Αρχείο Αγωνιστών, Αρχείο Πεσόντων, Οδηγός Μου
σείου Εθνικού Αγώνος.

Η σημερινή απόδοση τιμής αντανακλά και στη σεβαστή χήρα του Παπα
χρυσοστόμου, κυρία Θεοδώρα, που στάθηκε πολύτιμη σύντροφος της ζωής 
του, αλλά και βοηθός και συμπαραστάτης του όταν κυριολεκτικά όργωνε την 
Κύπρο για τη συγκέντρωση των κειμηλίων.

Τελειώνοντας, συγχαίρω θερμά τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύ
πρου σε πρωτοβουλία του οποίου οφείλεται η προσφορά της φωτογραφίας 
για ανάρτηση στο γραφείο του Μουσείου Αγώνος. Όσοι γνώρισαν τον Παπα
χρυσοστόμου, επισκεπτόμενοι το Μουσείο Αγώνος θα ατενίζουν τη μορφή 
του και θα αναπολούν το πολυσύνθετο έργο του, ενώ οι νεότεροι θα μπορούν 
να συνδέουν ό,τι βλέπουν στο χώρο αυτό, με τον άνθρωπο που υπήρξε για 
χρόνια εδώ ο νους και η καρδιά.
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ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΝΗΜΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
Ξενοδοχείο Λήδρα, 14 Μαΐου 1991, 8.30 μ.μ.

Παρόντες: Θεοδώρα Χρ. Παπαχρυσοστόμου, Ειρηνούλα και Ρένος Συμε
ών, Δημήτρης και Θέλμα Παπαχρυσοστόμου, Λουκής Ρ. Συμεών, Θεοδώρα 
Συμεών - Κοντεάτη, Ανδρέας Παπαχρυσοστόμου, Γκλόρια Α. Παπαχρυσο
στόμου, Νικόλας Α. Παπαχρυσοστόμου, Λευκή Α. Παπαχρυσοστόμου, Κύ
προς και Λούλλα Χρυσάνθη, Γιώργος και Μαρούλα Ιακωβίδου, Μιχαλάκης 
και Δώρα Κυθραιώτου, Κώστας Χατζηστεφάνου, Μαρούλα Μίτλετον, Χλόη 
Χριστοδουλίδου, Κυριάκος και Μαρούλα Μαρκίδου, Ελένη Ντάνκαν, Λέαν
δρος Χατζημάρκου, Ηρώ Παπαφιλίππου, Ανδρέας και Άδα Μαλέκου, Γιαν- 
νούλα Χατζηαντώνη, Ιάκωβος και Μάρω Κυθρεώτη, Λητώ Ζαχαριάδου, Μα
ρούλα Παπαχαραλάμπους, Ανδρεανή Πατσαλίδου, Ανδρέας Δημητριάδης, 
Αχιλλειάδα Χρυσάνθου, Μαρία Χρυσάνθου, Λουκάς Λουκά, Μιχαλάκης Μα- 
ραθεύτης, Δημητράκης Θεοδωρίδης, Βασιλική Καραγεώργη, Ελένη Γιάφανη, 
Κυριάκος και Ελένη Πηλακούτα, Φάνος Φανόπουλος, Θεοκλής Κουγιάλης, 
Νίκος Κολίτσης, Ανδρέας Πασχαλίδης.

Ή σύζυγος τοϋ Χρ. Παπαχρυσοστόμου. Όμιλεΐ ό Κ. Χρυσάνθης
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ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΜΝΗΜΗΣ 
ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Ή μνήμη τιμά καί διασώζει. Παράλληλα όμως τοποθετεί δείγματα προς 
μίμηση. Μέ άλλα λόγια διδάσκει. Αυτό βέβαια ισχύει γιά τά άτομα πού τιμούν 
καί διασώζουν τις ιδέες καί τή ζωή. Ένα τέτοιο άτομο, υπόδειγμα, στό δικό 
μας μικρό τόπο υπήρξε ό άείμνηστος Χριστόδουλος Παπαχρυσοστόμου.

Ό άείμνηστος Χριστόδουλος Παπαχρυσοστόμου στό «Μουσείο Εθνικού 
Άγώνος», πραγματικό δάφνινο στεφάνι στό όνομά του, μάζεψε καί τοποθέτη
σε μέ καλαισθησία τεκμήρια καί κειμήλια τοϋ ’Απελευθερωτικού ’Αγώνα μας 
1955-1959, πλούσιο υλικό άπό τόν ημερήσιο κυρίως Τύπο γιά τήν έθνική μας 
αύτή περίοδο, εκατοντάδες φωτογραφίες άγωνιστών κλπ. Υπήρξε καταπλη- 
τικός ό ενθουσιώδης του άγώνας γιά τήν περισυλλογή αύτή καί*  δίκαια τοΰ 
παρατάθηκε ή θητεία του στό ύπουργεϊο, προς συμπλήρωση τοΰ Εθνικού 
αυτού έργου. Ό μόχθος αυτός όλοκληρώθηκε μέ μερικές έκδόσεις, πού έχουν 
μεγάλη σημασία καί άπό ιστορική, έθνική, έκπαιδευτική γωνία, τις έξής:

α) «Κατάλογος τών πεσόντων καί σφαγιασθέντων στόν άγώνα κατά τής 
τουρκικής άνταρσίας» (1965)

β) Άρχεΐον πεσόντων (β1 έκδοση 1976)
γ) Άρχεΐον άγωνιστών (1977)
δ) 'Οδηγός Μουσείου Άγώνος. Αί συλλογαί του — ή Έθνική του σημα

σία (1977). Τούτος κυκλοφόρησε καί σέ άγγλική μετάφραση τό 1978.
Καί άλλα, όπως π.χ. ό «Πολεμικός χάρτης τοΰ Άγώνος τοΰ 1955-1959» 

(χ. χρ.)·
Στά έργα αυτά ό Παπαχρυσοστόμου διέσωσε, μέ σαφή έκθεση καί όχι μυ- 

θιστοριογραφικά, τήν έθνική κατάθεση τών άγωνιστών.
Θάταν άδικία νά υποβαθμίζαμε τή συμβολή τοΰ Παπαχρυσοστόμου στήν 

Κυπριακή λογοτεχνία. ’Ίσως τά πρώτα πεζά του έργα, νάταν μάλλον πρωτό
λεια. Όμως ή ποιητική συλλογή του «Αίμα καί πϋρ» (1959) έκαμε έντύπωση 
— σ’ αυτόν οφείλεται καί ή συγγραφή τοΰ «Ύμνου τής ΕΟΚΑ» — όταν κυ
κλοφόρησε καί άπ’ ότι ξέρω χρησιμοποιήθηκε τό περιεχόμενό της στις 
έκδηλώσεις τών πρώτων χρόνων τής Ανεξαρτησίας. Πάντως στούς 
έλεύθερους στίχους του υπάρχει ή έθνική ειλικρίνεια, ό παλμός ενός 
άγωνιστή, κάτι τό νέο στήν κυπριακή ποίηση κι άς δέν έφτανε στούς πρωτότυ
πους υψηλούς τόνους ό λυρισμός του. Άλλά καί στόν περιοδικό κυρίως Τύπο 
(π.χ. «Κυπριακά Γράμματα») έδωσε χρονογραφήματα όπου υποστηρίζονταν 
καί προβάλλονταν υγιείς θέσεις γιά ποικίλα θέματα.

Δέν πρέπει νά λησμονηθούν καί οί άναδιδασκαλίες άρχαίας τραγωδίας, 
πού πραγματοποίησε στό Παγκύπριο Γυμνάσιο, έστω και μές στά συντηρη
τικά όρια τών χρόνων έκείνων. Εξάλλου, τό Παγκύπριο Γυμνάσιο άπό τό 
1898 είχε τήν παράδοση τής έρμηνείας άπό σκηνής άρχαίων τραγωδιών. Ό 
Παπαχρυσοστόμου άκολούθησε αύτή τήν παράδοση καί άνέβασε τρεις τραγω

δίες, τόν «Αΐαντα» τοϋ Σοφοκλή, τούς «Πέρσες» τοϋ Αισχύλου καί τήν 
«’Ιφιγένεια έν Αύλίδι» τοΰ Ευριπίδη. Τή μεταφορά στή νεοελληνική τοϋ 
«Αΐαντα» τήν κυκλοφόρησε καί σέ βιβλίο (1934).

Ασφαλώς ό Παπαχρυσοστόμου άρθρογράφησε καί στόν ημερήσιο Τύπο, 
έδωσε δηλ. τό πνευματικό καί έθνικό του παρόν, όπως οφείλουν οί πνευματι
κοί άνθρωποι γιά νά κατέχουν τόν τίτλο τών «δασκάλων». Άλλά καί στά 
έκπαιδευτικά είπε τό λόγο του μέ τήν έκδοση «Τό βιβλίο τών συνθέσεων» 
(1945).

Βέβαια ό λόγος τού Παπαχρυσοστόμου ύλοποιήθηκε σέ έργα, παράδειγ
μα πρός μίμηση, παράδειγμα γιά όλους μας. '0 εθνικός του λόγος έγινε πράξη 
κατά τήν τετραετία τοΰ Απελευθερωτικού Άγώνα 1955-1959. Ό καθηγητής 
τής Ελληνικής Φιλολογίας, γιός τοϋ παπά τής Φανερωμένης, οικογενειάρχης 
πιά, άφοβα μπήκε στόν έθνικό άγώνα γιά νά ύποστεΐ τά βάσανα τής κράτησης 
σέ στρατόπεδο συγκέντρωσης. Όμως κι εκεί ό «δάσκαλος» έκαμε τό διδακτι
κό του καθήκον «στό σχολείο τοϋ στρατοπέδου».

Άνεχώρησε ό Χριστόδουλος Παπαχρυσοστόμου. Άφησε ώστόσο τό 
παρόν του καί σέ έργα καί στή μνήμη μας. Διαβεβαιώνουμε τό πνεύμα του 
πώς εκτιμούμε τή γήινη του παροδική ζωή: έκαμε τό καθήκον του σάν τίμιος 
Έλληνας δάσκαλος.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Χριστόδουλος Παπαχρυσοστόμου
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ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ «ΜΝΗΜΗ Κ. ΠΑΛΑΜΑ» 
ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Π.Ο.Κ.

(Σχόλιο)

Ό «Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου», συνεχίζοντας τό θεσμό 
συνεστίασης στή «Μνήμη Κωστή Παλαμά» περί τήν ημερομηνία τοϋ θανάτου 
του, τή διοργάνωσε εφέτος στις 28 Φεβρουάριου μέ όμιλία τοϋ Πάτροκλου 
Σταύρου. Ό Πάτροκλος Σταύρου εξέθεσε τις σχέσεις καί άλληλοεκτιμήσεις 
Κωστή Παλαμά καί Νίκου Καζαντζάκη μέ βάση έπιστολές τοϋ δεύτερου, πού 
βρίσκονται στό «"Ιδρυμα Παλαμά», μέ κριτικές τοϋ πρώτου καί άλλες σημειώ
σεις. Ό Παλαμάς προέβλεψε άπό τις αρχές τοϋ αιώνα τήν έξέλιξη τοΰ Καζαν
τζάκη. ’Αλλά καί ό Καζαντζάκης έδειχνε σεβασμό πρός τόν έθνικό μας ποιη
τή. Παρουσίαση τοΰ όμιλητή έκαμε ό Γεώργιος Κ. Ίωαννίδης. Μετά τήν 
όμιλία, ό Πάτροκλος Σταύρου διένειμε φωτοτυπίες έπιστολών τοϋ Καζαντζά
κη πρός τόν Παλαμά. ’Ακολούθησαν συζήτηση καί διάφορες άναφορές ώς τό 
ότι τό πρώτο άνέβασμα τής «Τρισεύγενης» τοϋ Κ. Παλαμά έγινε άπό τό 
«Λύκειο Έλληνίδων Άμμοχώστου» (διδασκαλία Μαρίας Π. Ίωάννου) και 
άλλα.

Ό πρόεδρος τοϋ Όμίλου Κύπρος Χρυσάνθης, μέ τήν ευκαιρία, παρου
σίασε μερικούς συνδαιτημόνες μέ αναφορά στό έργο τους ή τήν προσφορά 
τους στά γράμματά μας: τόν Χρ. Άνδρέου γιά τις έκδόσεις του πνευματικού 
περιεχομένου ή έθνικής φύσεως, τή Ρούλα Ίωαννίδου - Σταύρου γιά τις 
άνταποκρίσεις της στήν έφημερίδα «Ή Ροδιακή», τή Χρυσόθεμι Χατζηπα- 
ναγή γιά τις κριτικές της καί τις μεταφράσεις της άπό τή γαλλική ποίηση, τήν 
Εύρούλα Περικλεούς - Παπαδοπούλου, πού τιμήθηκε γιά ποίημά της στήν 
Κρήτη (διαγωνισμός γιά τή «Μάχη τής Κρήτης»), τή Μαρούλα Βιολάρη - 
Ίακωβίδου γιά τήν έκδοση τοϋ βιβλίου της «Σελίδες τοϋ ’Απελευθερωτικού 
μας ’Αγώνα», πού άνήκει στή σειρά «Ό Ελληνισμός τής Κύπρου» (χορηγία 
Μιχ. Κυθραιώτη), τόν Χρύσανθο Κυπριανού γιά τις λαογραφικές του 
έκδόσεις καί τή σύζυγό του Παναγιώτα γιά τό βιβλίο της «Λαογραφικά τοΰ 
Παλαίκυθρου», τήν Άλέκα Παπαναστασίου, τέως γυμνασιάρχην «Γυμνασίου 
Έγκωμης», πού τώρα έμπορεύεται Κυπριακές Γκραβούρες στή «Λαϊκή Γειτο
νιά», τόν Ίάκ. Κυθρεώτη γιά τή συγγραφή παιδικών βιβλίων, τήν έκδοση τής 
«Πνευματικής ’Αδελφότητος Έλληνίδων Κύπρου» μέ τίτλο «Μνήμη Κατεχο- 
μένων, πού είναι σειρά διαλέξεων καί τήν έπιμελήθηκε ή Άνδρεανη 
Ήλιοφώτου- — γιά τήν έκδοση αύτή έγραψαν κριτική οί Φρίξος Βράχας καί 
Γεώργιος Κ. Ίωαννίδης, ό όποιος Ίωαννίδης τόνισε τή δραστηριότητα τής 
προέδρου Μαρίας Μίττλετον, τόν Σάλωνα μέ τό πνιγμένο σέ βιβλία όλων τών 
γλωσσών βιβλιοπωλείο τοΰ «Μπριντζχάουζ»... Τέλος, έγινε μνεία τοΰ Χριστό
δουλου Παπαχρυσοστόμου, πού ίδρυσε στήν πραγματικότητα τό «Μουσεϊον 
Έθνικοΰ Άγώνος» καί τακτοποίησε τό πλούσιο ύλικό του· καί έδόθησαν συγ
χαρητήρια στον γενικό εισαγγελέα Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη, πού 
άνακηρύχθηκε μέλος τής Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων.

Πραγματικά ή έφετεινή συνεστίαση στή «Μνήμη Κωστή Παλαμά» τοΰ 
Ε.Π.Ο.Κ., ύπήρξε καθ’ όλα έπιτυχής.
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Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
ΦΙΛΟΙ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ

Όταν ο Νίκος Καζαντζάκης γεννιόταν στο Ηράκλειο της Κρήτης -το Με
γάλο Κάστρο, όπως λεγόταν τότε- στις 18 Φεβρουάριου 1883, ο Κωστής Παλα- 
μάς ήταν είκοσι τεσσάρων χρόνων και από τον προηγούμενο χρόνο βρισκόταν 
μόνιμα εγκατεστημένος στην Αθήνα και συνεργαζόταν με εφημερίδες και περιο
δικά. Έγραφε χρονογραφήματα, σχόλια, πνευματικές, καλλιτεχνικές και πολι
τικές ακόμη κριτικές. Επί πλέον, είχε εμφανισθεί και ως λογοτέχνης με διηγή
ματα και ποιήματα, και επωνύμως και ψευδωνύμως. Γλώσσα του, η δημοτική. 
Πολύ σύντομα έγινε και συμβολικός πρόμαχος της δημοτικής, με αποτέλεσμα 
λίγα χρόνια αργότερα να κινδυνεύσει να δει πυρπολούμενο το σπίτι του.

Αναφέρομαι στα περίφημα "Ευαγγελικά", που ξέσπασαν στην Αθήνα το 
φθινόπωρο του 1901 με αφορμή τη μετάφραση του Ευαγγελίου στη δημοτική. 
Τότε μια ομάδα διαδηλωτών επέδραμε από το Πανεπιστήμιο εναντίον του 
σπιτιού του Παλαμά στην οδό Ασκληπιού 3, με τις ιαχές "Κάτω ο Παλαμάς", 
"Αφορισμός στους μαλλιαρούς. Ρετσίνι, να τους κάψουμε". Ο Παλαμάς 
έστειλε τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά τους σε φιλικό σπίτι και ο ίδιος 
αμπαρώθηκε στο "κελλί" του. Ευτυχώς, γλύτωσε το κάψιμο.

Ο Καζαντζάκης ήταν τριών χρονών, όταν ο Παλαμάς εδημοσίευσε την 
πρώτη ποιητική συλλογή του, "Τα τραγούδια της πατρίδος μου" το 1886. Μέ- 
χρις ότου ο Καζαντζάκης εγγραφεί στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών το Σεπτέμβριο του 1902, ο Παλαμάς θα μας δώσει και άλλες ποιητι
κές συλλογές, όπως "Τα μάτια της ψυχής μου" και "Οι χαιρετισμοί της Ηλιο
γέννητης". Τότε έγραψε και τον περίφημο "Ολυμπιακό Ύμνο".

Ο "Ολυμπιακός Ύμνος" του Παλαμά έχει και αυτός τη δική του ιστορία. 
Γράφτηκε για τους πρώτους αναβιωμένους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1896, 
που τελέστηκαν στην Αθήνα. Όπως ξέρουμε, οι αρχαίοι Ολυμπιακοί αγώνες 
καταργήθηκαν το 393 μ.Χ. από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο Α'. Στην αρχή του 
ποιήματος ο Παλαμάς επικαλείται το αθάνατο αρχαίο πνεύμα, το οποίο απο- 
καλεί αγνό πατέρα του ωραίου, του μεγάλου και του αληθινού. Η επίκληση 
του αρχαίου πνεύματος εξόργισε τους ψευδαμύντορες της Εκκλησίας, οι 
οποίοι τον κατηγόρησαν ότι επανέφερε την ειδωλολατρία στη Χριστιανική 
Εκκλησία. Ένας, μάλιστα, θεολόγος θεώρησε τον ύμνο ως "επίκλησιν του αρ
χαίου ειδωλολατρικού πνεύματος της πλάνης και της κακοηθείας".

Ανάλογες και χειρότερες εμπειρίες είχε πολύ αργότερα και ο Καζαντζά
κης με ορισμένα μυθιστορήματά του, για να αναγκασθεί σε κάποιο στάδιο να 
πει στους κατηγόρους του: "Μου δώσατε μιαν κατάρα, άγιοι Πατέρες, σας 
δίνω εγώ μιαν ευχή: Σας εύχομαι να ’ναι η συνείδησή σας τόσο καθαρή όσο 
είναι η δική μου και να ’στε τόσο ηθικοί και θρήσκοι όσο είμαι εγώ".

Στα χρόνια εκείνα του τέλους του περασμένου αιώνα και των αρχών του 
αιώνα μας η ανήσυχη ψυχή του Καζαντζάκη εντρυφούσε στα πνευματικά θέ-
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ματα και σ’ αυτά εύρισκε λύτρωση. Η Αθήνα ήταν, όπως πάντα, η εστία της 
πνευματικής ακτινοβολίας σύμπαντος του Ελληνισμού και ο Παλαμάς ήταν 
πρωτολάτης της. Με τα δεδομένα αυτά ευλόγως ο νεαρός Καζαντζάκης 
βρήκε τότε στο πρόσωπο του Παλαμά ένα πρωτοπόρο πνευματικό καθοδηγη
τή και δάσκαλο.

Ο Καζαντζάκης σε τέσσερα χρόνια, από το 1902 ως το 1906, συμπλήρωσε 
τις σπουδές του στη Νομική Σχολή του Πάνε πιστημίου Αθηνών και το Δεκέμ
βριο του 1906 πήρε με άριστα το δίπλωμα του διδάκτορος της Νομικής. Το 
δίπλωμα φέρει και την υπογραφή του Κωστή Παλαμά ως Γραμματέως του 
Πανεπιστημίου. Μια ενδιαφέρουσα συγκυρία είναι ότι και ο Παλαμάς είχε 
εγγραφεί στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1876, αλλά τα 
άλλα πνευματικά ενδιαφέροντά του δεν τον άφησαν να ολοκληρώσει τις 
σπουδές του. Τον κέρδισε η λογοτεχνία, όπως και τον Καζαντζάκη, έστω και 
αν αυτός ολοκλήρωσε τις νομικές σπουδές του. Τώρα ο Παλαμάς προσυπέ
γραφε το διδακτορικό δίπλωμα του φερέλπιδος Κρητικού δικηγόρου.

Ιδιαίτερα τραγελαφικό είναι το γνωστό περιστατικό με τον Παλαμά: 
Όταν το 1897, για λόγους βιοποριστικούς, ο Παλαμάς διορίσθηκε Γραμματέ
ας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο τότε πρύτανις του είπε: "Ελπίζω ότι τώρα, 
κ. Παλαμά, που έχετε μια καλή θέση, θα παύσετε να γράφετε ποιήματα". Ευτυ
χώς που ο Παλαμάς αγνόησε την πρυτανική υπόδειξη. Και ποιήματα εξέδιδε 
και διαλέξεις και ομιλίες έκανε και κριτικές έγραφε. Ακόμη και ένα θεατρικό 
έργο και ένα διήγημα έχει από τότε στο ενεργητικό του.

Ας προσθέσω ότι, κατά τρόπο παράλληλο, ο Καζαντζάκης στη δεκαετία 
του 1930, αλλά και αργότερα, για λόγους βιοποριστικούς κατέφευγε στη δημο
σιογραφία, με τη συγγραφή μονογραφιών και άλλων ειδών του λόγου. Αρκε
τά γράμματά του διεκτραγωδούν τις προσπάθειές του για είσπραξη των οφει- 
λομένων.

Ο Νίκος Καζαντζάκης πρωτοεμφανίστηκε στα γράμματα το 1906 με το 
βιβλίο του "Όφις και Κρίνο", το οποίο εξέδωσε με το ψευδώνυμο Κάρμα Νιρ- 
βαμή. Αντίτυπο έστειλε στον Παλαμά με την αφιέρωση: "Στον Μεγάλο Ποιη
τή μας / ελάχιστον δείγμα / του θαυμασμού και της αγάπης μου. / Αθήνα 7-1- 
906 /Κάρμα Νιρβαμή."

Στο πρώτο αυτό έργο του πρωτοεμφανιζομένου στην Αθήνα λογοτέχνη 
σε ηλικία 23 χρονών ο Παλαμάς διείδε τη δημιουργία έργων "ωραίων και 
υγιών". Τις πρώτες κρίσεις του εσημείωσε στην τελευταία λευκή σελίδα του 
βιβλίου και τις δημοσίευσε ολοκληρωμένες στα "Παναθήναια".

"Αλλ ’ εν ταυτώ ελπίζω ότι, ο όφις αυτός ο δολερός και 
το κρίνον αυτό [...] δεν είναι παρά αι πρώται 
εκδηλώσεις της ευαισθησίας νεαρού λογοτέχνου, όστις με 
τον καιρόν θα δημιουργήση έργα ωραία και υγιή, ομού 
συγκινούντα και ευεργετούντο, ανυψώνοντα και 
καθαρίζοντα την ψυχήν, ως είναι τα γεννήματα της 
αρτίας και ιδεώδους Τέχνης. "
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Είχε δίκαιο ο Παλαμάς στις προβλέψεις του. Τον επόμενο χρόνο το δρα
ματικό έργο του Καζαντζάκη "Ξημερώνει" επαινείται στον Παντελίδειο Δρα
ματικό Αγώνα, με εισηγητή τον Σπυρίδωνα Λάμπρο. Αντίθετα, η πρώτη ποιη
τική συλλογή του Παλαμά με τίτλο "Ερώτων έπη", που είχε υποβληθεί στον 
Βουτσιναίο Ποιητικό Αγώνα, απορρίφθηκε με εισήγηση του ποιητή Θεόδωρου 
Ορφανίδη. Και ο μεν συμπαθής, αλλ’ ατυχήσας, Ορφανίδης έφυγε και ελη- 
σμονήθη, αλλ’ ο Παλαμάς και αποθανών μένει αθάνατος. Άλλες, βέβαια, 
ποιητικές συλλογές του βραβεύτηκαν.

Έχει επικριθεί ο Παλαμάς για υπερβολικό έπαινο προς τους νέους. Αλλά 
πιστεύω ότι η επιείκεια είναι αρετή, αρετή εκείνου που την ασκεί. Οπωσδήπο
τε, στην περίπτωση του Καζαντζάκη η παλαμική επιείκεια ούτε ατυχής υπήρξε 
ούτε χαμένη επήγε. Ενώ η ορφανίδεια ανεπιείκεια προκαλεί έκτοτε μειδίαμα.

Το 1908, στις 12 Σεπτεμβρίου, ο Καζαντζάκης, που είχε εν τω μεταξύ πα
ρακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι, γράφει από το Ηράκλειο 
στον Παλαμά και του αναφέρει την ανάγκη οργάνωσης των δημοτικιστών, και 
προτείνει τη διοργάνωση ενός Πανελληνίου Συνεδρίου, και με πολιτικές προ
εκτάσεις.

"Κύριε Παλαμά,
Θα με συγχωρήσετε αν Σας γράφω, μα δεν μπορώ πλειά - μου φαίνεται 

έτσι μόνο θ' αλαφρώσει η καρδιά μου από το αβάσταχτο το βάρος. ... Γιατί 
μας φαίνεται είναι καιρός να συναχτούμε, να γενούμε στρατός ταχτικός, να 
μην προχωρούμε έτσι μπασιμπουζούκικα κι απειθάρχητα και να παθαίνουμε 
κι εμείς οι δημοτικιστάδες, που είμαστεν οι Εκλεχτοί, ό,τι παθαίνει και το Ελ- 
λαδικό κράτος, που το δέρνει το καθαρευουσιάνικο μαράζι... Και γι' αυτό εξ 
ονόματος όλων των δημοτικιστάδων εδώ, Σας παρακαλώ: Κάμετε τίποτα, 
ενεργήσετε, μαζέψετέ μας, πέστε μας όλα τα λόγια εκείνα που καίνε αιώνια 
στην ψυχή και οδηγούνε και δε σβήνουνε.... έχετε το καθήκον να μπείτε μπρο
στά και να μας οδηγήσετε. "

Αλλά νωρίτερα τον ίδιο χρόνο, στις 18 Μαΐου 1908, ο Υπουργός Παι
δείας "επετίμησε τον Γραμματέα του Πανεπιστημίου Κωστή Παλαμά, γιατί 
είχε γράψει σε γράμμα του ότι "ο δημοτικισμός είναι η αρετή του"".

Τον επόμενο χρόνο, το 1909, ιδρύθηκε στα Χανιά Σύλλογος δημοτικιστών 
με την επωνυμία "Σολωμός". Το περίεργο είναι ότι στέλεχος του ήταν και ο 
εκεί Μητροπολίτης. Οι γλωσσαμύντορες εξεγέρθηκαν, έγιναν επεισόδια και ο 
Σύλλογος διαλύθηκε. Εδώ "μαλλιαρός", δηλαδή δημοτικιστής, ήταν και ο Μη
τροπολίτης-πολύ φυσικό-, ενώ στην Αθήνα το 1901 επί κεφαλής των διαδηλώ
σεων εναντίον των "μαλλιαρών" ήσαν κληρικοί, ιδιαζόντως μαλλιαροί οι ίδιοι.

Μετά τη διάλυση, μέσα σε τρεις μήνες, του δημοτικιστικού "Σολωμού" 
των Χανίων, ο Καζαντζάκης ίδρυσε στο Ηράκλειο με το ίδιο όνομα, "Ο Σο
λωμός", το Σύλλογο δημοτικιστών Ηρακλείου και εξελέγη Πρόεδρός του. Ο 
Παλαμάς χαιρέτισε τότε την ίδρυση του "Σολωμού" του Ηρακλείου με άρθρο 
του στο« Νουμά» στις 7 Ιουνίου 1909:
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"Εσείς, ω νέοι της Κρήτης, ... σας θέλω, πάντα παντού, της δημοτικής, 
δηλαδή της εθνικής μας γλώσσας εργάτες και υπερασπιστές, εσείς, ω νέοι της 
Κρήτης, αντάρτες, και μόνο γιατί κάτου από τ’ όνομα του Σολωμού βαλθήκα- 
τε να πολεμήσετε για την ιδέα την πιο ζωντανή και την πιο πλατιά που φύ
τρωσε στη γη μας... "

Ο Καζαντζάκης στέλλει ευχαριστήριο γράμμα στον Παλαμά εκ μέρους 
του Συλλόγου:

"Θα ’θελα με λόγια όσο το δυνατόν πιο απλά και πιο συμαζεμένα να Σας 
πω τον αλαλαγμό της χαράς όλων εμάς των νέων της Κρήτης, που χαιρετάτε 
τόσο ορμητικά στο προχτεσινό Σας άρθρο. ... Και τα λόγια Σας έρχουνται 
Τυρταίικα από την Αθήνα και φουρτουνιάζουν μέσα μας όλους τους σπαρτιά
τικους θυμούς. ... Και γι’ αυτό κι’ εμείς οι νέοι της Κρήτης χαιρετούμε απ" 
εδώ πέρα τα λόγια Σας, ω Ποιητή, με αναβουητό θριάμβου. "

Αλλά και ο "Σολωμός" του Ηρακλείου σύντομα διαλύθηκε.
Το 1909 άρχισε ο Καζαντζάκης να γράφει για τον Παλαμά. Με γράμμα 

του στις 16 Δεκεμβρίου τον πληροφορεί ότι έγραψε για τη "Νέα Ζωή" ένα κρι
τικό σημείωμα, με το οποίο συνέκρινε το έργο του με το έργο του Σολωμού. 
Γράφει, επίσης, ότι είχε πάρει γράμμα του Παλαμά και επιλέγει ότι όνειρό 
του είναι να μπορεί να πηγαίνει κάποτε στην Αθήνα να τον βλέπει και να του 
μιλά. Ο Καζαντζάκης γράφει στο σημείωμά του:

"Ο Σολωμός φαίνεται μεγαλύτερος από τονΠαλαμά, ακριβώς γι’ αυτό. 
Ο ένας ξεχύνεται, ρητορεύει, απλώνεται. Ο άλλος συμμαζεύεται, βαθυσυλλο- 
γάται, λιγομιλεί (...) Ενώ του Παλαμά η σκέψη είμαι βέβαιος πιο πλατιά είναι 
και πιο παγκόσμια και πιο πολύκαρπη. Όμως, επειδή θέλησε (θέλησε; δεν 
μπόρεσε αλλιώς), όλη να μας την εκφράσει, αναγκαστικά τη μίκρανε. Κι ανα
γκαστικά ό,τι πιο μεγάλο και πιο μουσικό έχει μέσα του ο Παλαμάς ποτέ του 
δε θα φανερωθεί. "

Ο Νίκος Καζαντζάκης με τη μετέπειτα πρώτη σύζυγό του Γαλάτεια Αλε
ξίου βρίσκονται στην Αθήνα από το 1910. Με κοινό γράμμα τους στον Παλα
μά του εξέφρασαν "τη θερμότατη επιθυμία" να τον δουν. Ο Παλαμάς απάντη
σε σε μια βδομάδα και τους όρισε συνάντηση. Αλλ’ ο Καζαντζάκης είχε εν τω 
μεταξύ φύγει για το Ηράκλειο και η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε. Σώ
ζονται τα σχετικά γράμματα, με υπογραφές τα ψευδώνυμό τους, Πέτρος και 
Πετρούλα Ψηλορείτη.

Τον ίδιο χρόνο κυκλοφόρησε "Η Φλογέρα του Βασιλιά". Ο Καζαντζάκης 
και η Αλεξίου, με τα ψευδώνυμα Πέτρος και Πετρούλα Ψηλορείτη, πάλι γρά
φουν στον Παλαμά και του εκφράζουν "το θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη" 
τους για το έργο αυτό.

Πολύ γόνιμο ήταν το 1910. Τον ίδιο χρόνο και ο Καζαντζάκης έδωσε 
έργο του, την τραγωδία "Πρωτομάστορας", που βραβεύτηκε στον Αασσάνειο 
Δραματικό Διαγωνισμό. Ο Παλαμάς δεν φείδεται επαίνων:

"... Ο "Πρωτομάστορας" είναι το ποίημα μαζί μιας ιδέας και μιας μορ
φής. Η φιλοσοφία του βροντά, η σκηνή του κελαϊδεί, η γλώσσα του ζη. Όλα 
στην εντέλεια..."

Ο Καζαντζάκης, συγκινημένος για την τόσο καλή υποδοχή του έργου του 
από τον Παλαμά, τον ευχαριστεί θερμά:

"Σεβαστέ μου Δάσκαλε,
Πολύ με συγκινήσανε τα λίγα λόγια, τα καλά, που γράψατε στην "Ακρό

πολη".
Είναι για μένα μεγάλη παρηγοριά και μεγάλο μου κάνουνε καλό κι απο

μονώνουνε εμε μέσα στο συρφετό των "λογίων" μας. "
Σε πρόσφατο ταξίδι μου στην Αθήνα, ο Δημήτριος Συναδινός, ο ακούρα

στος και ακοίμητος μύστης και ιεροφάντης του έργου του Κωστή Παλαμά στο 
ομώνυμο Ίδρυμα, μου έδωσε φωτοτυπίες κάθε γραφής του Καζαντζάκη προς 
τον Παλαμά. Το υλικό αυτό και άλλο εχρησιμοποίησε ο νεαρός συμπατριώ
της μας εξαίρετος λόγιος και ερευνητής Κ. Γ. Κασίνης για τη συγγραφή της 
περιεκτικής μελέτης του "Κωστής Παλαμάς - Νίκος Καζαντζάκης", που δημο
σιεύτηκε στο περιοδικό "Εκηβόλος" (τεύχος 14, Άνοιξη 1986) και κυκλοφόρη
σε και σε ανάτυπο.

Η πνευματική φιλία εξακολουθεί να λειτουργεί μεταξύ των δύο ανδρών. 
Το 1912 ο Καζαντζάκης εκδίδει ομιλία του για τον Μπέρξον και τη στέλλει με 
αφιέρωση "θαυμασμού και αγάπης" στον Παλαμά. Και ο Παλαμάς την επαι
νεί ως "αξιοσημείωτο μονογραφία" του Καζαντζάκη, ο οποίος "δεικνύεται 
νυν ως θαμβωμένος όλος από το φως του νεοφανούς μπερξονικού αστέρος. 
Αλλά το θάμβος του δεν του παρεμποδίζει το εταστικόν άγγιγμα της ιδεολο
γίας αυτής εις όλα της τα στάδια... "

Ανάλογο έπαινο κάνει ο Παλαμάς για την πραγματεία του Καζαντζάκη 
για τον Φρειδερίκο Νίτσε.

Στη δεκαετία του 1920 και ύστερα ο Καζαντζάκης αρχίζει να κοιτάζει 
μάλλον κριτικά τον Παλαμά, με την αίσθηση ότι ο ποιητής έχει υπερβάλλουσα 
ρητορεία, αλλά χωρίς να τον αμφισβητεί. Ο Παλαμάς εξακολουθεί να επαινεί 
τον Καζαντζάκη. Έχουμε την κριτική του για την τραγωδία "Οδυσσέας" του 
Καζαντζάκη, στην οποία, μεταξύ άλλων, λέγει:

'Το ποίημα σεμνό, αυστηρό, απέριττο, δωρικό, αρρενωπό, και στη σύλ
ληψη και στην παράστασή του."

Κολακεύεται πολύ ο Καζαντζάκης και στις 5 Μαΐου 1925 του γράφει 
από το Ηράκλειο:

"Σεβαστέ μου Δάσκαλε,
Γύριζα στα χωριά της Κρήτης και μόνο τόρα διάβασα τα καλά, γιομάτα 

επιείκεια, λόγια που γράψατε για τον "Οδυσέα". Ποτέ δεν μπορώ να πιστέ
ψω πως ό,τι γράφω έχει αξία. Γι ’ αφτό πάντα ξαφνιάζομαι, όταν ακούσω ένα 
καλό λόγο και μάλιστα από "Αρχηγό του σύγχρονου Γένους", όπως είστε Σεις 
στην Ελλάδα.
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Ορκίζομαι, στο Θεό πως ό,τι Σας λέω είναι η αλήθεια. Ντρέπομαι που δεν 
μπορώ να σώσω την ψυχή μου, διατυπόνοντάς την άρτια. Μερόνυχτα ασκού
μαι, ένας σωρός χερόγραφα βαραίνουν τη συνείδησή μου, όλη μου η ζωή - 
χωρίς χαρές κι ανάπαψη- έχει δοθεί στη φοβερή τούτη προσπάθεια. Κι ο 
μόνος καρπός της αγωνίας μου ετούτης είναι που πήρε ενότητα η ζωή μου: η 
προσπάθεια για την ωραιότητα απέδοκε καρπό στην ηθική. Γιατί βέβαια κι οι 
δυο έχουν την ίδια ρίζα.

Πρι φύγω από την Ελλάδα, για την Ανατολή, μετά ενάμιση μήνα, θα πε
ράσω για λίγο από την Αθήνα και θα Σας ζητήσω την άδεια να Σας δω.

Με θαμασμό πάντα
Ν. Καζαντζάκης"

Από τότε φαίνεται πως οι δυο κορυφαίοι πνευματικοί άνδρες αποχωρί
ζονται ο ένας τον άλλο. Ο Παλαμάς παραμένει ριζιομένος στην πατρίδα, 
"αταξίδευτος", όπως ο ίδιος αυτοχαρακτηρίζεται, ενώ ο Καζαντζάκης έχει τα 
ταξίδια ως μέγιστη χαρά στη ζωή του. "Ζει στην ξενιτιά, μα η καρδιά του πε
ριφέρεται στην Ελλάδα», όπως ο ίδιος έγραφε. Στην ουσία η Ελλάδα εξέθρεψε 
και τους δύο άνδρες, και ας φαίνονται διαφορετικοί μεταξύ τους.

Ο Φεβρουάριος είναι μήνας επετειακός και για τους δύο, αλλά για αρχή 
και τέλος ζωής. Στις 27 Φεβρουάριου 1943 πέθανε ο Κωστής Παλαμάς. Στις 
18 Φεβρουάριου 1883 γεννήθηκε ο Νίκος Καζαντζάκης. Η ημερομηνία γέννη
σης του Καζαντζάκη είναι γραμμένη στο πίσω μέρος μιας οικογενειακής εικό
νας. Και οι δύο τους έχουν θέσεις τιμής στο εικονοστάσι του εθνικού Ναού 
των Γραμμάτων μας. Η επιλεκτική αναφορά των πνευματικών δεσμών και 
σχέσεών τους μαρτυρεί τον αμοιβαίο σεβασμό και την ευγένειά τους, γνωρί
σματα χαρακτηριστικά των μεγάλων ανδρών του πνεύματος και της ιδέας.

Κωστής Παλαμάς
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Π Ρ ΟΣ ΚΛΗΣ Η

Ό «Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου» 
διοργανώνει είδική συγκέντρωση 

στό Πολιτιστικό Κέντρο 
τής Λαϊκής Τράπεζας 

(οδός Μπουμπουλίνας) 
στις 12 Μαρτίου 1992, ημέρα Πέμπτη 

καί ώρα 7.00 μ.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. ’Απολογισμός άπό τόν Κύπρο Χρυσάνθη.

2. ’Ανακήρυξη τοΰ έξ. Πρέσβη τής Ελλάδος κ. Παύλου 
Άποστολίδη σε επίτιμο μέλος τοΰ Όμίλου με σκεπτικό άπό 
τόν Κώστα Χατζηστεφάνου.

3. Αισχύλος καί «Κύπριος Χαρακτήρ» άπό τόν αρχαιολόγο 
Άνδρέα Δημητρίου.

4. ’Απονομή τοΰ βραβείου συγγραφής βιβλίου γιά παιδιά μέ 
σκεπτικό άπό τήν Χρυσόθεμι Χατζηπαναγή.

5. ’Απονομή «Ειδικού Βραβείου Γραμμάτων» στόν Άντρο 
Παυλίδη μέ σκεπτικό άπό τόν Κ. Χρυσάνθη.

6. Παρουσίαση τής «Φιλολογικής Κύπρου 1990» άπό τόν 
Γεώργιο Κ. Ίωαννίδη.

7. Προκήρυξη διαγωνισμών.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ» 

ΑΠΟ 21 ΜΑ ΓΟΥ 1991 - 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 1992

Τό γενικό κλίμα, πού άπομακρύνει άπό τόν κόσμο τών γραμμάτων, έχει 
άντίκτυπο καί στις έργασίες τοϋ «Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύ
πρου». Αισθανόμαστε τούτο μέ πολλή λύπη. Προπάντων μάς ενοχλεί ή πολύ 
λίγη προσέλευση νέων ονομάτων στόν στίβο τών γραμμάτων, παρ’ όλη τήν 
άφάνταστα μεγάλη σέ σχέση μέ τόν πληθυσμό μας μεγάλη αύξηση τών μετεκ
παιδευμένων στήν επιστήμη. ’Εξαίρεση άποτελοϋν οί έπιδόσεις μας στή ζω
γραφική καί τή μουσική. 'Ωστόσο, τά μέλη τοΰ «'Ελληνικού Πνευματικού 
Όμίλου Κύπρου», έστω καί μέ παλιά πνευματικά στελέχη, θά άγωνίζονται 
στό δρόμο τών γραμμάτων άνεξάρτητα άπό έπιδόσεις καί δόξες.

Οί δραστηριότητες τοΰ Όμίλου άπό τό Μάιο 1991 έως σήμερα έχουν ώς 
εξής:

Α) ΕΚΔΟΣΕΙΣ:
1) «Φιλολογική Κύπρος 1990», πού είναι άφιερωμένη στήν Καλλιόπη 

Καραγεώργη καί στήν όποια συνεργάζονται οί εξής: Κύπρος Χρυσάνθης, 
Άνδρέας Καραγιώργης, Χρύσανθος Κυπριανού, Γ. Χατζηκωστής, Χρυσόθε- 
μις Χατζηπαναγή, ’Ορθοδοξία Καλογήρου, Παν. Μαλλής, Νίτσα Σολομωνί- 
δου - ’Αναστασίου, Γεώργιος Προδρόμου, Γεώργιος Ίωαννίδης, Παύλος Χα- 
τζημάρκου, Φρίξος Βράχας, Άνδρέας Χρυσοχός, Νίκος Δυμιώτης, Κώστας 
Προυσής, Πάτροκλος Σταύρου, Ά. Τηλλυρίδης, Michele lannelli, Φάνος Δυ
μιώτης.

2) Άνδρέας Χατζηθωμάς: Βιβλιογράφηση καί παρουσίαση τών έκδόσεων 
τής «Λυρικής Κύπρου» στή σειρά έκδόσεων «Ελληνισμός τής Κύπρου» πού χο
ρηγεί ό Μιχαλάκης Κυθραιώτης. Στήν έκδοση αύτή κρίνονται 36 έκδόσεις τής 
«Λυρικής Κύπρου» τών Κ. Σπυριδάκι, Ά. Πανάρετου, Θ. Σοφοκλέους, Κ. 
Μόντη, Π. Μηχανικού, Μελή Νικολαΐδη, Κ. Χρυσάνθη, Ά. Περνάρη καί άλλων.

3) Κύπρος Χρυσάνθης: «Τέσσερις Διθύραμβοι», στή σειρά έκδόσεων 
«Ελληνισμός τής Κύπρου». Οί διθύραμβοι αύτοί είναι οί έξής: «Μικρή 
’Ολυμπιάδα», γιά τούς τρίτους άγώνες τών Μικρών Κρατών τής Ευρώπης 
1989, «Κυπριακά Άνθεστήρια» στά άνθεστήρια τοΰ Δήμου Άγ. Δομετίου 
1989, «Ή Κύπρος», στήν τελική γιορτή τοΰ Γυμνασίου Έγκωμης 1989, καί 
«"Υμνος στή Μάνα» στή Γιορτή τής Μάνας στό Παλαιχώρι 1991.

Β) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ:
1) Απονομή βραβείων τοϋ Ε.Π.Ο.Κ. στό Πολιτιστικό Κέντρο τής Λαϊκής 

Τράπεζας» (21 Μαΐου 1991) μέ τό έξής πρόγραμμα:
α) ’Απολογισμός τοΰ Ε.Π.Ο.Κ. άπό τόν Κ. Χρυσάνθη
β) Χαιρετισμός άπό τόν Παν. Μαλλή
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γ) ’Απονομή τοϋ «Βραβείου Γραμμάτων» στούς Γιάννη Κουτσάκο καί 
Άνδρέα Μιτσίδη γιά τούς όποιους έμίλησαν Γεώργιος Προδρόμου καί Κύ
προς Χρυσάνθης άντιστοίχως. Οί βραβευμένοι άντιφώνησαν.

δ) ’Απονομή τοϋ Βραβείου Συγγραφής Παιδικού Βιβλίου στόν 
’Αλέξανδρο Ταπάκη μέ ανάγνωση σκεπτικού (επιτροπή: Όλγα Καραολίδου, 
Ειρήνη Τσουλλή καί Ρούλα Ίωαννίδου - Σταύρου) και αντιφώνηση άπό τόν 
βραβευθέντα.

ε) Παρουσίαση τής «Φιλολογικής Κύπρου 1989» από τόν Γεώργιο Κ. 
Ίωαννίδη.

Γ) ΠΟΙΚΙΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:
1) Παρεχώρησε ό Όμιλος εκδόσεις του στόν Μητροπολίτη Κιτίου κ. 

Χρυσόστομο πρός πώληση καί τά έσοδα τών πωλήσεων νά διατεθούν γιά τά 
πεινασμένα παιδιά.

2) Κατέθεσε £20- στό «Σύνδεσμο ’Αρχαιολόγων» γιά άγορά τής εικόνας 
τοϋ 'Αγίου Ίωάννου.

3) Παρέδωσε βιβλία γιά τελειόφοιτους τοϋ «Παγκυπρίου Γυμνασίου» καί 
«Α Λυκείου Κύκκου», πού άσχολήθηκαν μέ τή λογοτεχνία. Τά τοΰ Κύκκου 
στή μνήμη Κώστα Παπαβασιλείου.

1

4) Άπέστειλε εκπρόσωπό του στήν Εθνική Επιτροπή Κύπρου γιά τή Δε
καετία Πολιτικής ’Ανάπτυξης τόν Γεώργιο Κ. Ίωαννίδη.

5) Συμμετέσχε στή συγκέντρωση βιβλίων γιά τούς Έλληνες τής Ρωσίας 
μέ τόν Γεώργιο Κ. Ίωαννίδη καί τόν πρόεδρο.

6) Μετέσχε στόν εορτασμό τής 25ης Μαρτίου 1821, μάλλον τυπικά.
7) "Εδωσε στόν τύπο διαμαρτυρία γιά τήν παράλειψη νά κληθεί στήν 

ειδική συνεδρία τοϋ ’Εθνικού Συμβουλίου, πού θά γινόταν μέ τήν παρουσία 
τοϋ Κ. Μητσοτάκη, ό ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κος Χρυσόστομος.

8) Έτίμησε τή μνήμη Κωστή Παλαμά μέ συνεστίαση, στήν όποια μίλησε ό 
Πάτροκλος Σταύρου μέ θέμα «Ό Καζαντζάκης γιά τόν Παλαμά».

9) Σέ συγκέντρωση τών 'Ομίλων Λογοτεχνίας καί Ιστορίας τής Παιδαγω
γικής ’Ακαδημίας Κύπρου μίλησαν ό πρόεδρος τοΰ 'Ομίλου καί ό Άνδρέας 
Χατζηθωμάς καί δώρησαν στούς σπουδαστές τό βιβλίο «Βιβλιογράφηση καί 
παρουσίαση τών έκδόσεων τής Λυρικής Κύπρου».

10. Παρεχώρησε στο Ladies Circle No. 1 Λευκωσία έκδόσεις του πρός πώ
ληση γιά βοήθεια τοϋ Ιδρύματος Γρηγόρειος Κλινική (θάλαμος AIDS).

11) Έδωσε τήν πρώτη παρουσία του στις γιορτές τών εκατό χρόνων τοΰ 
«Παγκυπρίου Γυμνασίου» μέ τέσσερις ομιλίες γιά παλιούς άποφοίτους τοϋ 
Γυμνασίου, πού διεκρίθησαν στή λογοτεχνία, τούς Γ. Μαρκίδη, Χριστόδουλο 
Γαλατόπουλο, Ά. Περνάρη καί Θεόδωρο Μαρσέλλο μέ όμιλητές Κ. Χρυσάν
θη, Ά. Φυλακτού, Νίκη Λαδάκη - Φιλίππου καί Θεοκλή Κουγιάλη.

Δ) ΝΕΑ ΔΩΡΕΑ:
Ό μέγας εύεργέτης τοϋ 'Ομίλου Μιχαλάκης Κυθραιώτης κατέθεσε ποσόν 

δύο χιλιάδων λιρών στόν Ιερό Ναό Φανερωμένης, άπό τούς τόκους τοΰ 
όποιου θά έκδίδεται πραγματεία μέ θέμα άπό τόν κύκλο τής Λαϊκής Τέχνης, 
κατά προτίμηση τής Κύπρου. Ό Όμιλος θερμά εύχαριστεϊ τόν Μιχ. Κυθραι- 
ώτη γιατί μέ τις χειρονομίες του αύτές, προάγει τις εργασίες τοΰ 'Ομίλου σέ 
ποικίλους τομείς.

’Αγαπητοί μου,
Σέ δέκα μήνες, ιδίως μετά τόν Πόλεμο τοϋ Κόλπου καί τήν παρεμβολή 

τοϋ καλοκαιριού, δέν θά μπορούσαμε νά δώσουμε περισσότερο έργο, μ’ δλο 
πού πολλά προγραμματίστηκαν μέ τή φιλοδοξία νά τά πραγματοποιήσουμε. 
Τέλος, όφείλουμε εύχαριστίες στόν ’Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο, 
στό Μιχαλάκη Κυθραιώτη, στό Πολιτιστικό Κέντρο τής Λαϊκής Τράπεζας, 
στις κριτικές έπιτροπές τών διαγωνισμών μας, στό Μιχ. Τριανταφυλλίδη, γιά 
χορηγία ποσών πρός έκδοση πτυχιακών έργασιών καί σ’ έσάς όλους.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
Πρόεδρος

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

κ. ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 
ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ»

’Αποτελεί παράδοση πιά γιά τόν Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου 
ή άνακήρυξη τών έκάστοτε πρέσβεων τής Ελλάδος στήν Κύπρο ώς επιτίμων 
μελών τοΰ 'Ομίλου μας. Καί είναι τιμή γιά μένα νά σας παρουσιάσω, κατά τά 
είωθότα, τόν σήμερα τιμώμενο έκπρόσωπο τής μητέρας πατρίδας στήν 
Κύπρο, τόν ’Εξοχότατο Πρέσβυ κ. Παύλο Άποστολίδη, καί νά άναφερθώ, 
κατ’ άπόφαση τού Διοικητικού Συμβουλίου, στούς λόγους πού τό οδήγησα νά 
τόν συμπεριλάβει μεταξύ τών επιτίμων μελών τοΰ Όμιλου μας.

Ό κ. Άποστολίδης γεννήθηκε στήν ’Αθήνα τό 1942, είναι Πτυχιοΰχος τής 
Νομικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί είσήλθε στή διπλωματική 
υπηρεσία τό 1965 ώς ’Ακόλουθος Πρεσβείας στό Υπουργείο Εξωτερικών. Τό 
1967 τοποθετήθηκε ώς Υποπρόξενος στό Γενικό Προξενείο τής Ελλάδος στό 
Λονδίνο καί τό 1971 ώς Γραμματέας B' στήν έκεΐ Πρεσβεία τής Ελλάδος. Τό 
1973 τοποθετήθηκε ώς Γραμματέας A' στήν Πρεσβεία τής Ελλάδος στή Λευ
κωσία, συνδέοντας έτσι έκτοτε τή σταδιοδρομία του μέ τόν τόπο μας, καί συ- 
νεχίζοντάς την άργότερα, όταν τό 1976 έπέστρεψε ώς Σύμβουλος Πρεσβείας 
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στήν Κεντρική Υπηρεσία τοϋ Υπουργείου Εξωτερικών στήν ’Αθήνα, όπου 
υπηρέτησε διαδοχικά στή Διεύθυνση ’Αμερικής - Δυτικής Ευρώπης, στό 
Γραφείο τοϋ Γενικού Διευθυντή Πολιτικών Υποθέσεων καί στή Διεύθυνση 
Τουρκίας - Κύπρου. Τό 1980 τοποθετήθηκε ώς Γενικός Πρόξενος τής 
Ελλάδος στή Γενεύη καί ώς Έλλην ’Αντιπρόσωπος στήν Οικονομική 
’Επιτροπή τοϋ Εύρωπαϊκοΰ Συμβουλίου για τήν Πυρηνική Έρευνα καί πα
ράλληλα ώς άντιπρόσωπος τής Ελλάδος στήν Επιτροπή τών Ηνωμένων 
Έθνών γιά τό Εμπόριο καί τήν ’Ανάπτυξη, κατά τό διάστημα 1983-84. Τό 
1984 τοποθετήθηκε ώς Σύμβουλος στήν Πρεσβεία τής Ελλάδος στήν Άγκυρα, 
τό 1987 ώς Πρέσβυς στή Σ. ’Αραβία, Υεμένη καί Όμάν καί άπό τό 1990 είναι 
ό Πρέσβυς τής Ελλάδος στήν Κύπρο.

Ό κ. Άποστολίδης είναι κάτοχος τής Γαλλικής, ’Αγγλικής καί Γερμα
νικής γλώσσας, έχει σύζυγό του τήν έρίτιμη κυρία Μάγδα Άποστολίδη, καί τά 
τρία παιδιά του, ό Φίλιππος, ή Ρέα καί ό Κίμων έχουν εύσημα όνόματα τής 
αρχαίας μας παράδοσης.

Κύριε Πρέσβυ,
Ή προηγούμενη τριετής υπηρεσία σας στήν Κύπρο, ή γνωριμία τοϋ 

Ελληνισμού τής Κύπρου άπό τις θέσεις πού είχατε ώς τώρα κι άπ’ αυτήν πού 
τώρα κατέχετε, άλλά καί ή Ιδιότητά σας ώς Έλληνα, είμαστε βέβαιοι ότι δεν 
σάς άφήνουν ερωτηματικά γιατί ένας Πνευματικός Όμιλος τιμά ένα διπλω
μάτη. Τό κάνει, γιατί γιά μάς ή Ελληνική Πρεσβεία ήταν καί είναι ή ελεύθερη 
Ελλάδα στήν Κύπρο, τό μάτι τής μάνας πού εποπτεύει καί φροντίζει τά παι
διά της, ό φορέας τών άξιών τής φυλής, τό πρότυπο προς τό όποιο πρέπει νά 
τείνουμε. Τό κάνει, γιατί γιά μάς ή Ελλάδα είναι Ιδέα, άξιες καί Ιδανικά. Σάς 
τιμούμε, κ. Πρέσβυ, γιά νά υπογραμμίσουμε τούς φυσικούς δεσμούς πού νιώ
θουμε ότι έχουμε μέ τήν Ελλάδα ώς χώρα τοϋ πνεύματος, γιά νά διερμηνεύ
σουμε τήν πίστη μας στήν άξια πού έχουν αυτοί οί δεσμοί καί νά 
επιβεβαιώσουμε τήν προσήλωσή μας σ’ αυτούς. Τό κάνουμε άκόμη ώς 
έκφραση ευγνωμοσύνης προς τήν Ελληνική Πρεσβεία γιά τήν ήθική της συ
μπαράσταση στό έργο μας καί τήν κάθε λογής άλλη πρακτική βοήθεια πού πα
ρέχει στον Όμιλό μας γιά τήν πραγμάτωση τών σκοπών του, άλλά καί γιά τό 
προσωπικό ενδιαφέρον πού οί έκάστοτε πρέσβεις επιδεικνύουν ώς 
εκπρόσωποι τής Ελλάδος καί ώς πνευματικοί άνθρωποι στις δραστηριότητες 
πού άναπτύσσει ό Όμιλός μας, μέ τήν ενεργό συμμετοχή τους σ’ αύτές, μέ τήν 
προσωπική παρουσία τους, μέ τήν ένθάρρυνση πού παρέχουν ή άλλα πρόσφο
ρα μέσα. Τό κάνουμε, τέλος, ώς μία πράξη εκούσιας ήθικής αύτοδέσμευσης νά 
συνεχίσουμε τό έργο μας, γιά νά κρατούμε στή ζωή τά στοιχεία τής έθνικής 
μας ταυτότητας, τής ιστορικής μας παράδοσης καί τής πνευματικής μας 
υπόστασης ώς άδιαχώριστου καί άναπόσπαστου τμήματος τού Ελληνισμού, 
κάτω άπό όποιεσδήποτε συνθήκες ή πολιτικά σχήματα.

Μέσα σ’ αυτό τό πνεύμα, κ. Πρέσβυ, ό Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος 
Κύπρου έκτιμώντας τή βοήθεια πού τοϋ παρέχετε καί τό ένδιαφέρον σας γιά 
τό έργο πού επιτελει μέ συνέπεια άπό τής Άγγλοκρατίας ώς σήμερα, έχει τήν 

τιμή καί τήν ευχαρίστηση νά σάς άνακηρύξει ώς επίτιμο μέλος του, μέ τή βε
βαιότητα ότι θά σάς έχει πάντα άρωγό στούς δύσκολους καιρούς πού περνά ή 
πατρίδα μας σήμερα, άπό τόν Τουρκικό έπεκτατισμό, άπό τήν ύποβάθμιση 
τοϋ έθνικοϋ καί ήθικοϋ φρονήματος, άπό τήν έπιδιωκόμενη έθνική καί γλωσ
σική άλλοτρίωση, άπό τό «νεοκυπριακό» καί «έτεοκυπριακό» πνεύμα περί 
τών Κυπρίων ώς χωριστής εθνότητας, άπό τόν πανηγυρικά έπιβραβευόμενο 
έπιστημονικό καιροσκοπισμό, τήν έπιστημονική διπροσωπία, τόν πρώτε ϊσμό 
καί γιανιτσαρισμό, άπό τά κηρύγματα λήθης τών διδαγμάτων τής ιστορικής 
μας παράδοσης καί εγκατάλειψης Ελληνικών πατρογονικών εστιών, άπό ποι
κίλα κυκλώματα γιά μακροπρόθεσμη έκπόρθηση τής Ελληνικής παιδείας τής 
Κύπρου, άπό πολλούς άλλους κινδύνους καταχθόνιων δυνάμεων, στούς 
όποιους άναμένεται δτι θά ύπάρξει ή πρέπει, πάντως, νά ύπάρξει σθεναρά 
καί έρρωμένη άντίστάση. Τό Ελληνικό πνεύμα είναι ένιαιο καί άδιαχώριστο, 
όπως ένιαία είναι καί τά προβλήματα τοϋ έθνους, καί οί πνευματικές δυνά
μεις τοϋ Ελληνισμού θά πρέπει νά έπιστρατευθοϋν γιά νά χαλκεύσουν σθένος 
ψυχής γιά τήν έξουδετέρωση αυτών τών κινδύνων.

Σάς ευχόμαστε, κ. Πρέσβυ, νά γίνεται μάρτυς μιας πνευματικής 
άνανέωσης πάνω στά μέτρα τής ιστορικής μας παράδοσης γιά νά μπορέσει ό 
Ελληνισμός τής Κύπρου μέ τόν όπου γής Ελληνισμό νά άρθεϊ στό ύψος τών 
περιστάσεων καί νά άνταποκριθεϊ στις Ιστορικές του ευθύνες. Τό χρέος είναι 
πρωτίστως δικό μας, άλλά ό Ελληνισμός είναι ενιαίος, καί ή καταξίωση τής 
παράδοσης θά μετρήσει τήν έθνική ευαισθησία όλων τών Ελλήνων, όπου κι 
άν βρίσκονται.

Σάς ευχόμαστε, τέλος, μιά έπιτυχή καί καρποφόρα πρεσβευτική θητεία 
στήν Κύπρο μέ τήν έξασφάλιση τών δικαίων τοϋ Ελληνισμού καί μέ τήν 
άπελευθέρωση όλης τής Κύπρου άπό τόν Τουρκικό ’Αττίλα.

Κ.Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ 

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ»

Με πολλή χαρά απευθύνω χαιρετισμό στην αποψινή σας εκδήλωση.
Στη μακραίωνη ιστορία της η πατρίδα μας αντιμετώπισε πολλές δυσκο

λίες, δοκίμασε πολλές καταστροφές και μπήκε σε τραγικές περιπέτειες.
Μέσα όμως στους κλυδωνισμούς και τις τρικυμίες το ελληνικό κυπριακό 

καράβι κατάφερνε πάντα να συνεχίζει τον πλουν του ανέπαφο και σταθερό. Ο 
λαός μας μπόρεσε ανέκαθεν με τη ζωντάνια και τη δημιουργικότητά του να 
επιβιώνει και να προοδεύει.
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Ο Κυπριακός Ελληνισμός κρατήθηκε και πρόκοψε χάρη στο δυναμισμό 
και την ανεξάντλητη αντοχή του. Κατάφερε να αντισταθεί στη φθορά του χρό
νου και να παραμείνει ηθικά και πνευματικά ελεύθερος. Πιασμένος γερά από 
τις εθνικές ρίζες και προσηλωμένος στις ελληνικές του καταβολές, αφομοίωσε 
γόνιμα κάθε αξιόλογη ξένη επίδραση. Πάντοτε όμως διατήρησε ακέραια την 
ελληνική σφραγίδα σε κάθε του πολιτιστική δημιουργία.

Και όπως τόσες πολλές φορές στο παρελθόν, η συμφορά που έπληξε και 
δοκιμάζει τα τελευταία δεκαοκτώ χρόνια τον τόπο μας, δεν κλόνισε τη θέληση 
του λαού μας ν’ αγωνιστεί, να επιβιώσει και να δικαιωθεί.

Το θαύμα αυτό το πετύχαμε στηριζόμενοι πάντα στην ποιότητα των αν
θρώπων μας και κυρίως στην πολιτιστική και πνευματική μας δημιουργία.

Και είναι γι’ αυτό που η σημερινή εκδήλωση του ΕΠΟΚ χαιρετίζεται με 
ενθουσιασμό. Ο Όμιλος αυτός δίνει για δεκαετίες το ζωντανό παρόν του στο 
κάλεσμα για πνευματική εγρήγορση. Το Υπουργείο Παιδείας επικροτεί και 
ενισχύει κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην πνευματική αναβάθμιση του 
τόπου μας.

Συγχαίρω θερμά το δραστήριο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου και 
ιδιαίτερα τον ακούραστο ιδρυτή και Πρόεδρό του κ. Κύπρο Χρυσάνθη για το 
σημαντικό έργο και την πολύτιμη προσφορά της πνευματικής έπαλξης του 
ΕΠΟΚ.

Ιδιαίτερα συγχαίρω τους τιμώμενους με βραβεία σήμερα στην παρούσα 
εκδήλωση για το πνευματικό τους έργο και την όλη συμβολή τους στα Γράμ
ματα και την πολιτισμική ζωή του τόπου. Χαιρετίζω ξεχωριστά την ανακήρυ
ξη του εξοχότατου Πρέσβη κ. Παύλου Αποστολίδη σε επίτιμο μέλος του Ομί
λου. Αξια του απονέμεται η τιμή αυτή, γιατί, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, 
συμβολίζει το στοργικό ενδιαφέρον και την έμπρακτη συμπαράσταση του 
εθνικού κέντρου προς τον αγώνα της δικαίωσης, για την επιτυχία του οποίου 
οι πνευματικοί άνθρωποι του τόπου μας μπορούν να διαδραματίσουν πολύ 
σημαντικό ρόλο. Σ’ αυτούς τους ανθρώπους σταθερός συμπαραστάτης στέκε
ται η Ελλάδα μέσω του άξιου εκπροσώπου της εδώ.

Εύχομαι σ’ όλους σας συνέχιση με τον ίδιο ζήλο των πολιτιστικών και 
πνευματικών σας δραστηριοτήτων και δημιουργιών.

Με τέτοιες δημιουργίες ο λαός μας οπωσδήποτε θα επιβιώσει και θα δη
μιουργήσει.

ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΚΑΙ «ΚΥΠΡΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ»

Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζω στην αποψινή συγκέντρωσή μας τη σύ
ντομη αυτή εισήγηση για τον Κύπριο Χαρακτήρα του Αισχύλου, ο οποίος 
έδωσε αφορμή να γραφτούν πολλά, μιας και καθάπτεται της εθνικής υπόστα
σης του Κυπριακού Ελληνισμού. Είμαι βέβαιος πως μερικοί από σας θα διε- 
ρωτάστε πώς και με ποιό τρόπο θα ασχοληθώ με ένα θέμα καθαρά φιλολογι
κό, όντας ο ίδιος ιστορικός - αρχαιολόγος. Πράγματι πρόθεσή μου δεν είναι 
να ασχοληθώ με τη φιλολογική σκοπιά του θέματος, γιατί απλούστατα δεν 
είμαι ο καταλληλότερος, παρόλον ότι και η γλώσσα είναι μέσα στον άμεσο 
κύκλο των ενδιαφερόντων μου. Θα ασχοληθώ πολύ σύντομα με το θέμα από 
ιστορική άποψη, γιατί πιστεύω πως πέρα από την καθαυτό φιλολογική μαρτυ
ρία θα πρέπει το πρόβλημα αυτό να εξεταστεί, αφού τοποθετηθεί μέσα στο 
ιστορικό πλαίσιο της περιόδου στην οποία αναφέρεται.

Αφορμή για την εισήγηση αυτή πήραμε από την πρόσφατη μελέτη του Διε
υθυντή του Ιδρύματος Μακαρίου Δρα Κώστα Χατζηστεφάνου που δημοσιεύ
τηκε σε φιλολογικό περιοδικό της Γερμανίας και ανατάραξε τα νερά γύρω 
από τον Κύπριο Χαρακτήρα του Αισχύλου με τη ρηξικέλευθη προσέγγισή του.

Στις «Ικέτιδες» του Αισχύλου, στο στίχο 282, μας παραδόθηκε η γραφή 
«Κύπριος χαρακτήρ», η οποία μέχρι σήμερα βασάνιζε τους μελετητές και 
έδωσε λαβή να θεωρηθούν οι Κύπριοι ως μη Έλληνες, αφού ο τραγικός ποιη
τής τους τοποθετούσε δίπλα στους Αίβυους, τους Αιγυπτίους, τους Ινδούς, 
τους Αιθίοπες και τις Αμαζόνες. Χωρίς αμφιβολία είναι ένα δυσκολονόητο 
κείμενο, το οποίο, όπως παρουσιάζεται διατυπωμένο σήμερα, αφήνει περιθώ
ρια για διάφορες ερμηνείες. Δέει συγκεκριμένα στο σχετικό απόσπασμα ο Αι
σχύλος, στο οποίο παρουσιάζεται ο βασιλιάς του Αργους, Πελασγός, να απο
τείνεται στο χορό των Δαναΐδων:
ΑΧΙΑΑΕΑΣ: άπιστα μυθείσθ, ώ ξέναι, κλύειν εμοί.

όπως τοδ υμίν έστιν Αργείον γένος.
Λυβυστικαίς γάρ μάλλον εμφερέστεραι 
γυναιξίν έστ κουδαμώς εγχωρίαις 
και Νείλος αν θρέψειε τοιούτον φυτόν 
Κύπριος χαρακτήρ τ’ εν γυναικείοις τύποις 
εικώς πέπληκται τεκτόνων προς αρσένων 
Ινδάς τ’ ακούων νομάδας ιπποβάμοσιν 
είναι καμήλοις αστραβιζούσας χθόνα 
παρ’ Αιθίοψιν αστυγειτονουμένας.
και τας ανάνδρους κρεοβότους τ’ Αμαζόνας, 
ει τοξοτευχείς ήτε, κάρτ’ αν ή κασα 
υμάς διδαχθείς (δ) αν τοδ’ ειδείην πλέον, 
όπως γένεθλον σπέρμα τ’ Αργείον το σον.

(Διαβάζω σε μετάφραση Β. Τάσου, από τη σειρά Βιβλιοθήκη των Ελλή
νων).
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ΒΑΣΙΛΕΑΣ: Απίστευτα τα όσα είπατε ως τώρα 
πώς από δω από τ’ Αργος ξεκινά η γενιά σας. 
Γιατί στην όψη μοιάζετε Αφρικάνες 
και τίποτε τις ντόπιες δεν θυμίζει 
απάνω σας. Τέτοια σπορά ο Νείλος 
μονάχα τήνε τρέφει, ή κι ακόμα, θυμίζετε 
Κυπραίικο κοντύλι 
νάχει χαράξη τη μορφή ολωνών σας, 
οδηγημένο από αντρίκιο χέρι 
Ακόυσα πώς και κει κάτου στην Ινδία 
που συνορεύει με τη γη των Αιθιόπων 
βρίσκεις γυναίκες σαν και σας που ολημέρα 
καβάλλα τριγυρνούν με τις καμήλες.
Θάλεγα πως σας παρομοιάζω γι’ Αμαζόνες 
ή για γυναίκες που σπαράζουν ωμό κρέας 
αν είσαστε με τόξα οπλισμένες.
Αλλά καλύτερα για πες τε το μονάχες 
πως τάχα ξεκινά η φύτρα σας απ’ τ’ Αργος.

Ο Αγγλος ιστορικός Sir George Hili, γράφοντας πριν από πενήντα και 
πλέον χρόνια και βασίζοντας το σκεπτικό του στο πιο πάνω χωρίο, ισχυρί
στηκε ότι είναι μάταιη κάθε προσπάθεια για απόδειξη της ελληνικότητας των 
Κυπρίων, αφού ο ίδιος ο Αισχύλος τους θεωρεί ξένους.

Όπως ήταν φυσικό, σ’ ένα νησί ουσιαστικά ελληνικό για περισσότερο 
από τρεις χιλιετίες, που κράτησε την ελληνικότητά του μέσα από πολύ αντίξο
ες συνθήκες, ένα τέτοιο συμπέρασμα προκάλεσε άμεσο αντίλογο, ο οποίος συ
νεχίστηκε μέχρι σήμερα, επειδή η Κύπρος όχι μόνο δεν αποκαταστάθηκε εθνι
κά, αλλά η τύχη του λαού της, επομένως και η παρουσία του ελληνισμού στα 
χώματά της, βρίσκονται στην κόψη του ξυραφιού. Οτιδήποτε λοιπόν αναφέρε
ται στην εθνική υπόσταση των Ελλήνων της Κύπρου, ενδιαφέρει και σήμερα 
κατά τρόπο άμεσο.

Ο πιο σημαντικός Κύπριος ερευνητής που απάντησε έγκαιρα με τρόπο 
ολοκληρωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο ήταν ο Κωνσταντίνος Σπυρι- 
δάκις. Με επιστημονική προσέγγιση και σοβαρότητα κατέρριψε τους ισχυρι
σμούς του Hill με άρθρο του που δημοσιεύτηκε το 1946 στις Κυπριακές Σπου
δές, του οποίου δίδουμε πιο κάτω πολύ αδρομερώς τα επιστημονικά 
συμπεράσματα στα οποία κατέληξε και τα οποία έχουν ως εξής:
α) Η φράση « Κύπριος χαρακτήρ» δεν έχει εθνολογική αλλά τοπογραφική σημασία, 
β) Η κατάταξη της Κύπρου ανάμεσα στις χώρες του νότου και της ανατολής 

έγινε για γεωγραφικούς λόγους, κάτι που έπραξε και ο Όμηρος πριν από 
τον Αισχύλο.

γ) Ο Αισχύλος θεωρεί ότι η Κύπρος ανήκει στον ελληνικό κόσμο και αναφέ
ρει μάλιστα μεταξύ άλλων κυπριακών πόλεων και τη Σαλαμίνα, την οποία 
προβάλλει ως αποικία των Αθηναίων, άρα θα ήταν αδύνατο να θεωρεί 
τους Κυπρίους ως μη Έλληνες.
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Το γεγονός, μάλιστα, τονίζει ο Σπυριδάκις, ότι ο βασιλιάς Πελασγός πεί
στηκε στο τέλος για την Αργεία καταγωγή των Δαναΐδων παρά την έκπληξη 
που δοκίμασε αρχικά εξαιτίας της αμφίεσής τους, δείχνει πως τα εξωτερικά 
γνωρίσματα, όπως για παράδειγμα το ντύσιμο, δεν ήσαν αλάθητα κριτήρια 
εθνικής καταγωγής.

Φυσικά η ερμηνεία που επιχείρησε ο Σπυριδάκις, ο Hill καθώς και άλλοι, 
όπως θα δούμε πιο κάτω, θεωρεί ως δεδομένο ότι ο Αισχύλος χρησιμοποίησε 
πράγματι τη φράση «Κύπριος χαρακτήρ». Αν όντως έτσι έχουν τα πράγματα, 
χωρίς αμφιβολία η προσέγγιση και η ερμηνεία του Σπυριδάκι είναι πολύ πειστική.

Ο Δρ. Κυριάκος Χατζηϊωάννου, προσπαθώντας να ερμηνεύσει τους 
ίδιους στίχους, καταλήγει στο συμπέρασμα πως η λέξη «Κύπριος» παράγεται 
από το ουσιαστικό κύπρος που σημαίνει χαλκός, επομένως ο «Κύπριος χαρα
κτήρ» δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνο η χάλκινη στάμπα που εκτυπώνεται 
πάνω στα νομίσματα, η οποία με τον καιρό παίρνει σκούρο χρώμα, άρα και ο 
Αισχύλος, συνεχίζει ο δρ. Χατζηϊωάννου, υπαινίσσεται προφανώς το σκου
ρόχρωμο των Δαναΐδων. Το ισχυρότερο έρεισμα της πιο πάνω ερμηνείας 
είναι κατά την άποψή μας η αναφορά του Κύπριου ερευνητή σε παρόμοια ει
κόνα που παρουσιάζει ο Ευριπίδης στην Ηλέκτρα, όταν ο Ορέστης ερωτά την 
αδελφή του γιατί ο υπηρέτης τον κοιτάζει τόσο επίμονα, σαν να εξετάζει τη 
στάμπα λαμπρού ασημένιου νομίσματος, θέλοντας μ αυτό να τονίσει το 
ξανθό του χρώμα.

Κατά τον δρα Χατζηϊωάννου ο Αισχύλος χρησιμοποίησε το χαλκό, για 
να τονίσει το σκούρο χρώμα του δέρματος και κατ αναλογίαν ο Ευριπίδης 
χρησιμοποίησε το ασημί για να αποδώσει το ξανθό, και οι δυο όμως χρησιμο
ποίησαν τον ίδιο τύπο έκφρασης.

Ένας τρίτος σημαντικός Κύπριος ερευνητής που ασχολήθηκε με το ίδιο 
πρόβλημα είναι και ο δρ. Στέλιος X Στυλλής ο οποίος μάλλον απρόθυμα δέ
χεται ως γνήσιους τους δυο επίμαχους στίχους των Γκέτιδων (282, 283) και 
προτείνει πως ο Αισχύλος με τη λέξη «Κύπριος» αναφέρεται στο νησί Κύ
προς και όχι στο χαλκό, όπως υποστηρίζει ο δρ. Χατζηϊωάννου.

Όπως αναφέραμε και στην αρχή, το σχετικό κείμενο του Αισχύλου πα
ρουσιάζει αρκετές δυσκολίες ως προς το νόημά του και όχι μόνο αυτό, αλλά 
πάσχει μετρικά, γι’ αυτό και προτάθηκε η γραφή «Κύπρο·;,» αντί «Κύπριος» 
που έχει το πρωτότυπο κείμενο. Εδώ θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι στον 
αρχαιότερο σωζόμενο κώδικα των Ικέτιδων έχουμε αντίστοιχη γραφή 
«Κύπρις» πράγμα που πιστοποιεί την ύπαρξη των δυσκολιών.

Ο τελευταίος Κύπριος ερευνητής που ασχολήθηκε με το πρόβλημα είναι 
ο δρ. Κώστας Χατζηστεφάνου, ο οποίος ύστερα από προσεκτική ανάλυση των 
σχετικών στίχων, πολύ προσφυώς κατέληξε στο συμπέρασμα πως δε χρειάζε
ται ούτε εξοβελισμός τους ούτε και μεταφορική ερμηνεία τους, γιατί απλού
στατα ο Αισχύλος ποτέ δεν έγραψε για Κύπριο χαρακτήρα, αλλά χρησιμο
ποίησε τη διατύπωση «και προς χαρακτήρ», μια διατύπωση που εύκολα αλλ 
αθέλητα παραποιήθηκε από κάποιον από τους πρώτους αντιγράφεις του Αι
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σχύλου, ένα λάθος που εύκολα θα συνέβη και διαιωνίστηκε, αφού τότε δε γι
νόταν χωρισμός των λέξεων, κάτι που θα βοηθούσε από την αρχή, ώστε να μη 
γίνει το. λάθος. Το ημιστίχιο λοιπόν «και προς χαρακτήρ» μετατράπηκε σε 
«Κύπρος» ή «Κύπριος» ή «Κύπρις χαρακτήρ», δημιουργώντας ήδη από την 
αρχαιότητα σοβαρά μετρικά και νοηματικά προβλήματα. Το χειρότερο φυσι
κά είναι ότι χρησιμοποιήθηκε άκριτα, ίσως μάλιστα όχι χωρίς εσκεμμένα προ
κατάληψη, για να πληγεί η εθνική μας ταυτότητα, αφού σε ανύποπτο χρόνο 
ένας γνήσιος και πατριώτης Αθηναίος, ο Αισχύλος, μας θεωρούσε ξένους σε 
σχέση με τους Έλληνες. Χρειάστηκε η διεισδυτικότητα του δρα Χατζηστεφά- 
νου για να αποκατασταθεί το κείμενο και να διορθωθεί ένα λάθος κάποιου 
αρχαίου αντιγραφέα, που ας σημειωθεί δεν ήταν το μοναδικό του.

Πέρα από τη φιλολογική προσέγγιση που πραγματοποιεί ο δρ. Χατζηστε- 
φάνου και η οποία δικαιολογεί απόλυτα την αποκατάσταση του κειμένου 
όπως προτείνει, τα ιστορικά γεγονότα της εποχής εκείνης έρχονται να συνη
γορήσουν υπέρ της ορθότητας των απόψεών του.

Είναι γνωστό πως ο Αισχύλος πολέμησε τους Πέρσες στο Μαραθώνα και 
τη Σαλαμίνα και είναι ο συγγραφέας του αξεπέραστου παιάνα «Ω παίδες Ελ
λήνων, ίτε... νυν υπέρ πάντω ο αγών» άρα συναισθηματικά θα ένιωθε έντονα 
Έλληνας και θα ήταν περήφανος γι’ αυτό. Όταν επομένως ο ίδιος ο Αισχύλος 
στο έργο του «Πέρσαι», που πιθανό να γράφτηκε λίγο μετά τις «Ικέτιδες» 
απερίφραστα θεωρεί την Κύπρο μαζί με τη Αήμνο, την Ικαρία, τη Ρόδο και 
την Κνίδο αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού κόσμου, αφού τις πολιτείες της 
Πάφο, Σόλους και Σαλαμίνα θεμέλιωσαν Αθηναίοι, θα ήταν το λιγότερο πα
ράλογο να δεχθούμε ότι στις «Ικέτιδες» κάμνει λόγο για κύπριο χαρακτήρα, 
οτιδήποτε κι αν εννοείται με αυτό. Επομένως η λύση που προτείνει ο δρ. Χα- 
τζηστεφάνου στο πρόβλημα, φαίνεται να δικαιολογείται απόλυτα μέσα από 
τα ίδια τα κείμενα και το χαρακτήρα του μεγάλου τραγικού. Ο Αισχύλος που 
έλαβε μέρος στη ναυμαχία της Σαλαμίνας το 480 π.Χ., σίγουρα θα ήταν γνώ
στης των αποφάσεων των συμπατριωτών του που λήφθηκαν στο επόμενο έτος 
μετά τη νικηφόρα μάχη στις Πλαταιές. Και η πιο σημαντική απόφασή τους 
ήταν να απελευθερωθούν όλες οι ελληνικές πόλεις από τον περσικό ζυγό, γι’ 
αυτό και στάληκε πάραυτα στην Κύπρο ο Σπαρτιάτης Παυσανίας επικεφαλής 
ελληνικής δύναμης, για να διώξει τους Ασιάτες κατακτητές. Πώς ήταν δυνατό 
ένας ακραιφνής Έλληνας, γνώστης όλων αυτών των ενεργειών, να αμφισβη
τήσει την ελληνικότητα των Κυπρίων και μάλιστα σ’ ένα έργο όπως τις Ικέτι
δες, το οποίο γράφτηκε ελάχιστα χρόνια μετά τη μάχη των Πλαταιών. Εξάλ
λου σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, η Κύπρος ήταν κατ’ εξοχήν ελληνική, όπως 
ελληνική ήταν και η αμφίεση των Κυπρίων εκτός από τις τιάρες (μίτρες) των 
βασιλιάδων τους. Πιστεύω λοιπόν πως θα ήταν αδιανόητο για τον Αισχύλο 
να θεωρεί ότι οι Κύπριοι ήσαν οτιδήποτε άλλο εκτός από Έλληνες και σωστά 
ο δρ. Χατζηστεφάνου προτείνει τη δική του λύση στο πρόβλημα που παρου
σιάζει· ο στίχος 282 στις Ικέτιδες.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΑΝΤΡΟΥ ΠΑΥΑΙΔΗ

Μιά έγκυκλοπαίδεια είναι ύπόθεση στενής συνεργασίας ειδικών τών δια
φόρων-κλάδων. "Ομως ψυχή τής εγκυκλοπαίδειας είναι ό ύπεύθυνός της, πού 
δίνει τή γραμμή, εποπτεύει, αναζητεί καί —στήν παρούσα περίπτωση, ή Μεγά
λη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια «Φιλόκυπρος», —φροντίζει τήν έκδοση καί 
χειρίζεται τή διάθεσή της και τά οικονομικά.

Ό Άντρος Παυλίδης μέ προεργασία άρκετά χρόνια, πραγματοποίησε τύ 
πολιτιστικό άλλά καί εθνικό όνειρό του νά μάς δώσει τή Μεγάλη Κυπριακή 
Εγκυκλοπαίδεια (14 τόμοι).

Ή Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια καλύπτει δλο το τοπικό φάσμα, 
επί πλέον — πολύ όρθά — περιλαμβάνει καί ξένα λήμματα, στά όποια υπάρχει 
σύνδεση μέ τήν Κύπρο κι έτσι ευρύνεται περισσότερο τό φάσμα τής προσφοράς 
αυτής. Είναι αυτή λεξικογραφική καί θεματογραφική. Συχνά περιλαμβάνει 
λήμματα πού είναι όλοκληρωμένη μελέτη, τό φωτογραφικό υλικό της, άπό 
άρχεϊα ή άπό νέες φωτογραφήσεις, είναι πλουσιώτατο. Τά διάφορα λήμματά 
της γράφονται άπό γνωστάΙπιστημονικά όνόματα. Ή έμφάνιση της έλκύει.

Γιά τή χρησιμότητα τής Εγκυκλοπαίδειας αυτής, τό Διοικητικό Συμβού
λιο τοΰ «Ελληνικού Πνευματικού ’Ομίλου Κύπρου» όμόφωνα καί μέ τήν 
αίσθηση πώς έκπληροΐ καθήκον, άπεφάσισε τή βράβευση μέ «Ειδικό Βραβείο 
Γραμμάτων» τόν υπεύθυνο όραματιστή καί πραγματοποιό της ’'Αντρο Παυλί
δη. Ή βράβευση έχει ευρύτερο χαρακτήρα καί έμμεσα άφορά καί όσους συλ
λογικά έχουν προσφέρει στό έργο αύτό.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Ά. Παυλίδης καί Κ. Χρυσάνθης
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ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ

Ώσπερ ξένοι χαίρουσι ιδείν πατρίδα, 
και οι θαλαττεύοντες λιμένα, 
ούτω και οι γράφοντες βιβλίου τέλος.

Αλλά, κυρίες και κύριοι, η δική μου χαρά δεν προέρχεται μόνο από την 
ικανοποίηση της ολοκλήρωσης — μέσα στα ασφυκτικά πλαίσια της μικρής 
μας πατρίδας — ενός τεράστιου έργου. Προέρχεται και από τον τερματισμό 
του μαρτυρίου της δημιουργίας του.

14 τόμοι, με ένα σύνολο 5,300 σελίδων, μου στοίχισαν 2'Λ χρόνια προετοι
μασίας και 7 χρόνια συγγραφής και έκδοσης. Σχεδόν μια δεκαετία της ζωής μου 
έχει διατεθεί για τη δημιουργία της «Μεγάλης Κυπριακής Εγκυκλοπαίδειας». 
Όταν ξεκίνησα την προσπάθεια, μάλιστα και χωρίς κεφάλαιο, κανένας βεν πί
στευε πως θα την ολοκλήρωνα. Και κυρίως, χωρίς καμμιά κρατική ή άλλη βοή
θεια, υλική ή ηθική. Μα να, λοιπόν, που το έργο αυτό έχει ολοκληρωθεί.

Δεν θα σας κουράσω απαριθμώντας τις δεκάδες των τεραστίων προβλη
μάτων που έπρεπε να ξεπεραστούν. Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει η έκδοση βι
βλίων στον τόπο μας.

Απλά, εκείνο που θέλω να πω, είναι ότι από την αρχή είδα αυτή μου την 
προσπάθεια ως προσφορά, στο μέτρο των δικών μου δυνατοτήτων, εθνικής 
υπηρεσίας στον τόπο μου και στους Έλληνες της Κύπρου, αυτές τις τραγικές 
μέρες του μέγιστου κινδύνου και ταυτόχρονα του απαράδεκτου αποπροσανα
τολισμού και της επικίνδυνης αλλοτρίωσης. Η πατριδογνωσία, η αυτογνωσία, 
ειδικά για μας τους Έλληνες της Κύπρου σήμερα, έχει τεράστια σημασία. 
Είναι ο τρόπος για να ξεπεράσουμε τη σκληρή εμπειρία της ήττας του 1974, να 
βρούμε την αυτοπεποίθησή μας, να αποκτήσουμε τη χαμένη περηφάνειά μας. 
Όσο πιο πολύ μαθαίνουμε, τόσο πιο πολύ βαθειά βλέπουμε να φθάνουν οι 
ρίζες και τόσο πιο πολύ αισθανόμαστε τη σημασία του να είμαστε οι Έλληνες 
που κατοικούν αυτή τη γη, οι απόγονοι κάποιων Αρκάδων και κάποιων Μυκη- 
ναίων ποντοπόρων, που είχαν σκίσει τα πέλαγα και είχαν φθάσει εδώ πριν 
3,500 χρόνια.

Εφ’ όσον πλησιάζει και η εθνική επέτειος της Παλιγγενεσίας, επιτρέψτε 
μου, παρακαλώ, να σας κουράσω με μια πολύ σύντομη ιστορία.

Σε ανύποπτο χρόνο, πολύ πριν ιδρυθεί η Φιλική Εταιρεία, ο τύραννος 
των Ιωαννίνων, ο Αλή Πασάς, είχε πει μια μέρα στους Έλληνες τζοανταραί- 
ους που βρίσκονταν στην υπηρεσία του, ότι είχε την εντύπωση πως οι Ρωμιοί 
θα ξεσηκώνονταν για να φάνε την Τουρκιά. Όταν ρωτήθηκε εάν κατείχε κά
ποια στοιχεία για κάτι τέτοιο, απάντησε αρνητικά. Κι όταν ξαναρωτήθηκε που 
στήριζε αυτή του την εντύπωση, απάντησε πως είχε προσέξει ότι οι Ρωμοιοί 
έδιναν στα παιδιά τους ονόματα ελληνικά. Όπως Οδυσσέας, για παράδειγμα.

Θέλω να πω ότι ο πονηρός Αλή Πασάς είχε αντιληφθεί και κατανοήσει 
την τεράστια σημασία του ελληνικού διαφωτισμού που είχε προηγηθεί της 
επανάστασης. Και έχω τη βεβαιότητα ότι ο Ελληνισμός, ο απανταχού της γης, 
έχει σήμερα την απόλυτη ανάγκη ενός νέου ελληνικού διαφωτισμού.

Θεωρώ λοιπόν, τόσο τη δημιουργία της «Μεγάλης Κυπριακής Εγκυκλο
παίδειας» όσο και του έργου που εκδίδω τώρα, της «Ιστορίας της Νήσου Κύ
πρου», ως τη δική μου μικρή συμβολή γι’ αυτό το νέο διαφωτισμό, που θα 
πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσει ως καθολική και συντονισμένη προσπάθεια.

Θέλω να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου προς τον «Ελληνικό 
Πνευματικό Όμιλο Κύπρου» για την τιμή που μου έκαμε σήμερα και να διαβε- 
βαιώσω ότι αυτή την τιμή την αποδέχομαι ολόψυχα γιατί τη βλέπω ως ώθηση 
για να επιφορτιστώ με νέες ευθύνες και να ζήσω ένα νέο εκδοτικό μαρτύριο.

Θα πρέπει, τελειώνοντας, να προσθέσω ότι η απονομή αυτού του Βρα
βείου Γραμμάτων σε μένα, ανήκει ταυτόχρονα και στους άξιους συνεργάτες 
μου στη δημιουργία της «Μεγάλης Κυπριακής Εγκυκλοπαίδειας».

Και πάλι ευχαριστώ.
ΑΝΤΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Λευκωσία, 12 Μαρτίου, 1992

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ
ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του ΕΠΟΚ για την απονομή του Βρα
βείου Παιδικής Αογοτεχνίας απαρτιζόμενα από τις κ. Ρούλα Ιωαννίδου Σταύ
ρου, Όλγα Καραολίδου και Χρυσόθεμι Χατζηπαναγή, αφού μελέτησαν προ
σεκτικά τα έργα που υποβλήθηκαν για βράβευση κατέληξαν στην ομόφωνη 
απόφαση να απονείμουν το βραβείο στο έργο με ψευδώνυμο «Ελεύθερος» και 
κωδικό αριθμό 1150, που φέρει τον τίτλο «Στην πορεία της Ελευθερίας».

Το σκεπτικό της απόφασης βασίζεται τόσο στι^ αρετές τη·;, μορφής και 
του περιεχομένου όσο και στην πλοκή του. Η υπόθεση του έργου, που σχετίζε
ται με βιώματα και εμπειρίες από την περίοδο της Αγγλοκρατίας, αναπλάθει 
και αναδεικνύει τους αγώνες του Κυπριακού Ελληνισμού για δικαίωση στα 
οριακά εκείνα χρόνια.

Ρέουσα αφήγηση, παραστατικότητα στην έκφραση, ζωντα\οί και πειστι
κοί διάλογοι, στρωτή γλώσσα, αλληλουχία σκηνών, ρεαλισμός και ιστορικότη
τα γεγονότων είναι τα βασικά ποιοτικά γνωρίσματα του έρ /ου. Με σεβασμό 
προς τον παιδικό ψυχισμό προβάλλει εθνικά, θρησκευτικά και παραδοσιακά 

στοιχεία.
Διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη, επαληθεύεται ο τίτ

λος του έργου μέσα από μια εξελικτική κλιμάκωση των /ε /ονότων.
Το βραβευμένο έργο ανήκει στον κ. Αντρέα Κωνσταντινίδη.

Λευκωσία, 12.3.92

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής 
ΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΟΛΓΑ ΚΑΡΑΟΛΙΔΟΥ 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ
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ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ

Θα ’θελα πρώτα - πρώτα να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» τόσο στον Ελ
ληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου, για την τιμητική διάκριση που έκανε στο 
βιβλίο μου «ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ», όσο και στη Λαϊκή Τρά
πεζα που επιχορηγεί την έκδοσή του με ένα σεβαστό χρηματικό ποσό.

Η συμβολή, τόσο του Ε.Π.Ο.Κ. όσο και της Λαϊκής Τράπεζας, στην ανά
πτυξη της Παιδικής Λογοτεχνίας του τόπου μας, μέσα από το θεσμό των Λο
γοτεχνικών βραβείων που καθιέρωσαν τα τελευταία χρόνια, είναι τεράστια. 
Και προπαντός, σήμερα, μέσα στις τραγικές συνθήκες στις οποίες ζει και συ
ντηρείται ο Ελληνισμός του άτυχου και βασανισμένου νησιού μας, κάτω από 
τα απορημένα μάτια του Πενταδάκτυλου, που πασκίζει να μας αναγνωρίσει 
μέσα στον εφησυχασμό μας και στην απελπιστικά αδιάφορη πορεία μας, η 
προκήρυξη ετήσιου διαγωνισμού του Ε.Π.Ο.Κ. και της Λαϊκής Τράπεζας για 
τη συγγραφή Λογοτεχνικού βιβλίου για παιδιά που να τονίζει την Ελληνικό
τητα αυτού του τόπου, είναι μια απόδειξη ότι οι πνευματικοί άνθρωποι σ’ 
αυτό νησί συντηρούν και πρέπει να συντηρήσουν άσβεστη τη θεόμορφη ΕΛΠΙ
ΔΑ και να κρατήσουν ζωντανή στο σταυρό της την Κύπρο μας, ώσπου να 
φτάσει η ευλογημένη ώρα της Εθνικής, της αληθινής ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ.

Όσον αφορά τώρα το βιβλίο μου «Στην Πορεία της Ελευθερίας», γράφτη
κε πιο πολύ για να τιμήσω τους απλούς ανθρώπους του λαού μας που απέδει
ξαν ότι μπορούν, κάτω από την κατάλληλη καθοδήγηση να μεγαλουργήσουν 
και ν’ ανοίξουν δρόμους κλειστούς, δρόμους που οδηγούν στην Ελευθερία 
και μόνο στην Ελευθερία.

Η υπόθεση εξελίσσεται σ’ ένα μικρό χωριό στα ακραία σύνορα του Αρ
χαίου Βασιλείου των Σόλων και πρωταγωνιστές είναι μαθητές Δημοτικού 
σχολείου. Στην πορεία βέβαια των γεγονότων πλέκεται ολόκληρο το χωριό, ο 
δάσκαλος, ο παπάς κι ένα σωρός άλλα επίσημα και μη πρόσωπα.

...Είναι τα χρόνια λίγο πριν και λίγο μετά το Ενωτικό Δημοψήφισμα της 
15ης του Γενάρη του 1950. Ο Θοδωρής, ένα πεντάχρονο παιδάκι, δέχεται τα 
πρώτα μαθήματα «περί σκλαβιάς και ελευθερίας» μέσα από το γνωστό δημο
τικό τραγουδάκι:

Φεγγαράκι μου λαμπρό 
φέγγε μου να περπατώ, 
να πηγαίνω στο σχολειό...

Στις απορίες του «Γιατί νύχτα;» ο παππούς εξηγεί πως οι Τούρκοι δεν 
άφηναν τα Ελληνόπουλα να μάθουν γράμματα κι αυτά πήγαιναν κρυφά τις 
νύχτες, με συντροφιά το φεγγαράκι...

Η πρώτη πικρή γεύση της σκλαβιάς ενδυναμώνεται με τη μεγάλη του επι
θυμία να πάει κι αυτός στο σχολείο, ενώ όλοι του λένε πως είναι μικρός, 
ακόμη κι ο ίδιος ο δάσκαλος...

Όταν κάποτε πηγαίνει στο σχολείο γεύεται πιο βαθιά την πίκρα της 
σκλαβωμένης Κύπρου που την κρατούνε φυλακισμένη, όπως φαντάζεται, κά
ποιοι Εγγλέζοι δράκοντες. Βλέπει, μάλιστα, καθημερινά και το βασιλιά τους, 
ψηλά πάνω από την έδρα του δασκάλου να χαμογελά ευτυχισμένος, ενώ 
αυτός και οι συμμαθητές του είναι δυστυχισμένοι...

Όλοι, στο χωριό του, είναι δυστυχισμένοι... Έτσι τουλάχιστον νομίζει. 
Κι όταν μαθαίνει ότι οι μεγάλοι ετοιμάζονται να ψηφίσουν για την Ένωση 
της Κύπρου με την Ελλάδα, αναγαλιάζει. Ταυτόχρονα ένα σωρό απορίες του 
γεννιούνται...

— Ποιος, τελοσπάντων, θα βρεθεί τόσο δυνατός που θα μπορέσει να 
δέσει την Κύπρο με τα βουνά της και τους κάμπους της και να την τραβήξει, 
μέσα από τη θάλασσα, με το καράβι του, για να την πάει και να την ενώσει με 
την Ελλάδα...

Ζει, όμως, όλες τις αγωνίες, τους φόβους και τις λαχτάρες των γονιών 
του, των χωριανών του και του δασκάλου του κι όταν τους βλέπει εκείνη τη 
σημαδιακή μέρα του Γενάρη του 1950 να ψηφίζουν όλοι, η καρδιά του φτερο
κοπά.

Πολλές και διαφορετικές συγκινήσεις ζει ο Θοδωρής καθώς συνειδητο
ποιεί πως οι Εγγλέζοι κάνουν το κάθε τι για να αποκοιμήσουν κι αυτό και 
τους χωριανούς του. Μέσα στις προσπάθειες αυτές βλέπει το δάσκαλό του να 
παλεύει με τον ίδιο τον εαυτό του, καθώς τη μια, με μισή καρδιά, τους μαθαί
νει το «Τον βασιλέα μας, κοινόν πατέρα μας, σώσον Θεέ, Σώσον Θεέ» και την 
άλλη με κρυφό καμάρι και ενθουσιασμό τους βάζει να ψάλλουν τον Εθνικό 
μας Ύμνο που τους συνεπαίρνει...

Όταν μεγάλος, πια, στην έκτη Δημοτικού, ζει τις προετοιμασίες που γίνο
νται στο σχολείο του για τη στέψη της καινούργιας βασίλισσας της Αγγλίας, η 
πίκρα του είναι αβάστακτη...

Όμως την τελευταία στιγμή συμβαίνει το ωραίο, το αναπάντεχο...
«Οι ξένοι κοίταξαν ευχαριστημένοι! Όλα πήγαιναν, μια χαρά! Έτσι, του

λάχιστον, έδειχναν. Κι οι αστυνομικοί μαζεμένοι, σε μια μεριά, κουβέντιαζαν 
αμέριμνοι! Ίσως και να σκέφτουνταν — όχι, χωρίς έκπληξη — πως ο κόσμος 
δε ' χτηκε την καινούργια βασίλισσα, πολύ πιο ήσυχα απ’ ότι περίμεναν! Ισως 
και να χαίρονταν που τίποτε δεν έγινε, απ’ όσα ψιθυρίζονταν!

Και ξαφνικά, ένας κρότος, από βίαιο σπάσιμο, ακούστηκε από τη μεριά 
των μαθητών του Γυμνασίου. Κάποια ανακατωσούρα, κάποια ξεφωνητά κι 
ύστερα μια δυνατή φωνή! «Κρίμας το φλιντζάνι!»...

Όλος ο κόσμος γύρισε προς τα εκεί.
Ο Λουκάς, ο Φώτης, ο Μίλτος, ο Μιχάλης και μερικοί άλλοι, είχανε στη 

μέση την «κομματιασμένη» βασίλισσα και κοιτάζανε — τάχα — απορημένα!
Οι αστυνομικοί κάτι ψιλιαστήκανε, τρέξανε προς το μέρος τους.
— Ποιος το ’σπάσε; αγρίεψε ένας απ’ αυτούς.
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— Πού θες να ξέρουμε! απάντησε ο Λουκάς.
Ο αστυνομικός τον κοίταξε, πιο, υποψιασμένα.
— Δεν ξέρετε ε! Για να δούμε! πρόσθεσε, και πρόσταξε τους άλλους. Βρέ- 

στε μου, γρήγορα, ποιος μαθητής δεν κρατάει το φλιντζάνι του!...
Σκορπίστηκαν, ευτύς, ψάχνοντας και παρατηρώντας, ένα - ένα, τους μα

θητές...
Κι εκεί που όλοι περίμεναν, πως από στιγμή σε στιγμή ο ένοχος θα βρε

θεί, ακούστηκε ο δεύτερος κρότος!
Οι αστυνομικοί, τώρα, τα ’χαν χαμένα!...
Οι ξένοι αναστατωθήκανε. Πάσκιζαν να καταλάβουν τι συνέβαινε και 

κοίταζαν, χαμένοι, μια τον πρόεδρο και μια το δάσκαλο...
Και τότε έγινε, εκείνο που κανένας δε μπορούσε να το φαντασθεί! Κά

μποσοι μαθητές του γυμνασίου, όρμησαν αστραπιαία προς τ’ αδέλφια τους, 
που τους κοίταζαν απορημένα, αρπάζανε απ’ τα χέρια τους τα φλιντζάνια 
και, πριν προλάβουν οι αστυνομικοί ν’ αντιδράσουν, τα εκσφενδονίζανε, με 
λύσσα, στο καλντερίμι του σχολειού να γίνουν χίλια κομμάτια! Κανένας, πια, 
δεν μπροσπαθούσε να κρυφτεί! Ούτε και λογαριάζανε τους αστυνομικούς!...

Κι όταν, πια, δε βρίσκανε φλιντζάνια να σπάσουνε, αρπάζανε τα κομμά
τια και τα ξανασπάζανε, λες και θέλανε, μέσα σε μια στιγμή, να βγάλουνε το 
άχτι τους!

— Δεν είναι δική μας η βασίλισσα! ακουστήκανε, αγαναχτισμένες φωνές. 
Κι ούτε είμαστε Εγγλέζοι!

Και ξαφνικά, πάλι, λες κι ήταν συνεννοημένοι, τρέξανε όλοι τους, προς 
τη βρύση, εκεί στην άκρη της αυλής. Σταματήσανε και λες κι ήθελαν να ξεθυ- 
μάνουν, αφήσανε τις κραυγές τους ν’ ακουστούνε στα πέρατα του κόσμου!

Ε- Ε- Ένωση!... Ε- Ε- Ένωση!... Ε- Ε- Ένωση!...
Οι αστυνομικοί που, κάπως συνήλθαν, στο μεταξύ, προχώρησαν προς το 

μέρος τους. Και τότε όπου φύγει, φύγει! Ξεχύθηκαν μ’ αλαλαγμούς προς την 
κατηφόρα...

Ήμουν αναστατωμένος! Ένοιωθα τα μάγουλά μου να καίνε. Και ξαφνι
κά μου φάνηκε, πως είδα, σε μια οπτασία, την Κύπρο να σαλεύει στο χάρτη. 
Έμοιαζε να χτυπάει τους τοίχους της φυλακής της να τους συντρίψει!...

Στο χέρι μου κρατούσα, ακόμα, το φλιντζάνι μου. Κι ο Αγγελής, δίπλα 
μου, το ίδιο. Τον κοίταξα και με κοίταξε, για μερικά δευτερόλεπτα. Μου φά
νηκε πως μού ’δείξε το καλντερίμι. Κι ώσπου να το καταλάβω, βρέθηκε στον 
τοίχο και, λες κι ήθελε, κι αυτός σαν τους άλλους, να βγάλει το άχτι του, το 
’κάμε χίλια κομμάτια και το ’βάλε στα πόδια...

Θόλωσε το μυαλό μου. Πώς βρέθηκα, πάνω από το καλντερίμι, πότε σή
κωσα και πότε κατέβασα το χέρι μου, ούτε που κατάλαβα! Ακόυσα, μονάχα, 
τον ξερό κρότο κι είδα τα κομμάτια του να σκορπίζονται μέσα στα πόδια μου. 
Την άλλη στιγμή, βρέθηκα ν’ ακολουθώ τον Αγγελή στον κατήφορο. Τα πόδια 
μου κτυπούσανε στον πισινό μου, που λέει ο λόγος...

Ύστερα από δυο - τρεις ώρες, γυρίσαμε, δειλά - δειλά, στο σχολείο. 
Ήταν αγνώριστο. Οι «βασίλισσες» συντρίμια, θλιβερά, ανακατεμένα με μισο- 
φαγωμένα μπισκότα, μας κοιτάζανε, λες, απορημένα...

Ούτε ξένος, ούτε αστυνομικός φάνηκε πουθενά.
Μόνο ο δάσκαλος βγήκε, σε λίγο, και μας πλησίασε. Ήταν χλωμός, μα 

στα μάτια του μπόρεσα να διακρίνω μιαν ικανοποίηση. Ίσως μια δικαίωση.
Χωρίς πολλές κουβέντες, μας έδιωξε.
— Να πάτε στα σπίτια σας! μας είπε. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει από 

στιγμή σε στιγμή!...
— Ξέρω ’γω! μου ’πε, ο παππούς, όταν του τ’ ανάφερα το βράδυ. Η Κύ

προς, από στιγμή σε στιγμή, θα εκραγεί!...
Βρήκαμε, πια, το δρόμο μας!...
Μπήκαμε στην πορεία της Ελευθερίας».

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ κ. Π. ΜΑΛΛΗ, 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, 

ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 
ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη ξεχωριστή αυτή εκδήλωση του 
Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου.

Όπως είναι γνωστό, η Λαϊκή Τράπεζα μέσα στα πλαίσια της πολιτικής 
κοινωνικής υπευθυνότητας, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανέλιξη της πο
λιτιστικής στάθμης του τόπου μας.

Με επίκεντρο τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την 
ευρύτερη εθνική και πνευματική εγρήγορση, χορηγούμε δύο βραβεία που 
απευθύνονται αποκλειστικά στους πνευματικούς εργάτες.

Το πρώτο, είναι το Βραβείο Γραμμάτων που θεσμοποίησε το 1974 ο Ελ
ληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου και που χρηματοδοτούμε από το 1982.

Το δεύτερο είναι το Βραβείο για τη Συγγραφή Παιδικού Βιβλίου με θέμα
τα από την Κυπριακή ιστορία όλων των εποχών και που τον βραβευόμενο 
επιλέγει ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου.

Αποφασίσαμε να θεσμοποιήσουμε ιδιαίτερο βραβείο για την παιδική λο
γοτεχνία επειδή πιστεύουμε ότι η αγάπη για τα γράμματα και ιδιαίτερα για τη 
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λογοτεχνία πρέπει να ξεκινά από την παιδική ηλικία, γιατί υστερότερα οι διά
φορες μέριμνες για τόσα άλλα πράγματα στη ζωή δεν επιτρέπουν να διαβάζει 
λογοτεχνικά έργα. Με το θεσμό βραβείου για ανέκδοτο παιδικό βιβλίο προά
γουμε, πιστεύουμε, αυτή την καλή συνήθεια.

Ευχαριστούμε τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου που μας προ
σφέρει αυτή την ευκαιρία να βραβεύσουμε ένα άξιο εργάτη του πνεύματος και 
συγχαίρουμε το φετινό νικητή του διαγωνισμού κ. Ανδρέα Κωνσταντινίδη και 
του ευχόμαστε κάθε πρόοδο και ευτυχία στον ωραίο στίβο της πνευματικής 
δημιουργίας.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ 1990. ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ, ΤΟΥ Ε.Π.Ο.Κ.
(Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, Θέοπρες, 

Λευκωσία <1991>, σσ. 1-150 + Προσάρτημα σσ. 1-40).

Ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου (Ε.Π.Ο.Κ.) διανύει φέτος το 
τεσσαρακοστό πέμπτο έτος πλούσιας και καρποφόρας πνευματικής, πολιτι
στικής και λογοτεχνικής δράσης. Μέσα στον προηγούμενο χρόνο, συνεχίζο
ντας την εθνική και πολιτιστική δράση του, ο Ε.Π.Ο.Κ. εξέδωσε τη Φιλολογι
κή Κύπρο τον 1990, ως Αφιέρωμα στην Καλλιόπη Καραγιώργη. Υπενθυμίζω 
ότι ο Ε.Π.Ο.Κ. έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών το 1947 «έφ οίς 
επιτελει εργοις επί τριάκοντα ετη εθνοπρεπώς καί πνευματικώς δρών». Ο 
τόμος αποτελείται από 190 σσ. (σσ. 1-150 + Προσάρτημα, σσ. 1-40).

Με ακρίβεια μπορεί να λεχθεί ότι ο τόμος διακρίνεται σε πέντε ενότητες, 
τις εξής: Στην α' ενότητα (σσ. 7-14) ο Πρόεδρος του Ομίλου Κύπρος Χρυσάν
θης σημειώνει, ειδικά για την αφιέρωση του τόμου στην κα Καλλιόπη Καρα- 
γεώργη, και τα εξής ουσιαστικά:

α. Για τις υπηρεσίες της στον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου, 
στον οποίο διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του και 
για την δωρεά της σ’ αυτόν προς έκδοση παιδαγωγικής φύσεως 
έργων, και

β. για την πολύχρονη, καθοδηγητική της δράση στην εκπαίδευση...» 
(σ.7).

Το μεστό νοημάτων σκεπτικό για την ανακήρυξη της κας Καλλιόπης Κα- 
ραγεώργη σε επίτιμο μέλος του Ε.Π.Ο.Κ. (13 Μαΐου 1987) είχε συντάξει τότε 
ο Ανδρέας Γ. Καραγεώργης- το σκεπτικό δημοσιεύεται στις σσ. 8-9 και τιτλο

φορείται Καλλιόπη Καραγεώργη: Άνθρωπος και Εκπαιδευτικός. Στις σσ. 9- 
11, δημοσιεύονται απολυτήρια και αποδεικτικά της τιμωμένης. Στις σσ. 12-13 
δημοσιεύεται ο Απολογισμός του Προέδρου για την περίοδο από 22 Μαρτίου 
1989-2 Μαΐου 1990, και στη σ. 14 ο Απολογισμός εισπράξεων και πληρωμών 
για τα έτη 1987, 88 και 1989.

Στίς σσ. 15-18 δημοσιεύονται τα σχετικά με την απονομή του Βραβείου 
συγγραφής παιδικού έργου που είχε προκηρύξει ο Ε.Π.Ο.Κ. και απονεμήθηκε 
στις 7 Μαΐου 1990 στις «Φλογισμένες Καρδιές» της Νίτσας Σολομωνίδου- 
Αναστασίου. Ο πρόλογος του Προέδρου δρα Κύπρου Χρυσάνθη, το Σκεπτικό 
της Κριτικής Επιτροπής, η Προσφώνηση του κ. Παναγιώτη Μαλλή και η 
Αντιφώνηση της βραβευθείσας. Σημειώνουμε ότι το Βραβείο Γραμμάτων του 
Ε.Π.Ο.Κ. χρηματοδοτεί η Ααϊκή Τράπεζα από πολύ καιρό και την Κριτική 
Επιτροπή απάρτιζαν οι κ. Γεώργιος Χατζηκωστής, η κα Χρυσόθεμις Παναγή 
και η κα Ορθοδοξία Καλογήρου.

Στην γ' ενότητα (σσ. 19-45) συγκεντρώθηκαν οι ομιλίες που είχαν γίνει 
στις 14 Δεκεμβρίου 1990, κατά την εορταστική συνάντηση με τον Φρίξο 
Βράχα. Η εισαγωγή δηλαδή του Κ. Χρυσάνθη, και παρουσιάσεις βιβλίων του 
τιμωμένου από τους: Γεώργιο Προδρόμου (Νοσταλγία της Κερήνειας), Γεώρ
γιο Κ. Ιωαννίδη (Στοχασμοί ενός δασκάλου), Παύλο Χατζημάρκου (Ελληνική 
Κύπρος), Κύπρο Χρυσάνθη (Οκτώ ελληνικά θέματα) και Αντιφώνηση από 
τον Φρίξο Βράχα. Χαρακτηριστικό όλων των εργασιών η διατήρηση του 
υπεύθυνου, στοχαστικού και επαινετικού λόγου.

Ο ΕΠΟΚ στερήθηκε πρόωρα το τακτικά μέλος του Νίκο Δυμιώτη (19 
Μαΐου 1990). Στην δ' ενότητα (σσ. 46-51) δημοσιεύονται σημειώματα για τη 
ζωή, τις εκθέσεις του στην Κύπρο και στο εξωτερικό, όπως και το περιεκτικό 
σημείωμα του Ανδρέα Χρυσοχού για το Νίκο Δυμιώτη. Στις σσ. 49-51 δημοσιε
ύονται εννέα φωτογραφίες έργων του αλησμόνητου καλλιτέχνη και ανθρώπου.

Η πιο μεγάλη ενότητα είναι η πέμπτη, που καλύπτει και το μεγαλύτερο 
μέρος του τόμου (σσ. 52-147). Σ’ αυτή την ενότητα γράφουν οι Κώστας Πρου- 
σής, ο Πάτροκλος Σταύρου, ο Α. Τηλλυρίδης, η Ααδάκη-Φιλίππου, ο Michele 
Jannelli και ο Φάνος Δυμιώτης.

Ο Κώστας Προυσής δημοσιεύει (στις σσ. 52-68) την εμπεριστατωμένη με
λέτη του Η ποίηση της Σαπφώς. Παρόλο που η μελέτη στηρίζεται σε μεγάλο 
βαθμό στην εξαιρετική μελέτη του André Bonnard “La Poésie de Sappho”, που 
είχε δημοσιεύσει στα Lettres d’Humanité V, Paris 1946, σσ. 26-73, εξακολου
θεί ν’ αποτελεί ουσιαστική φιλολογική συμβολή στην προσέγγιση της ποίησης 
της μεγάλης ποιήτριας της Αέσβου.

Ο Πάτροκλος Σταύρου, με αφορμή τη μεγάλη έκθεση που διοργανώθηκε 
στο Ηράκλειο της Κρήτης προς τιμήν του μεγάλου Κρητικού ζωγράφου, του 
El Greco, μίλησε το βράδυ της 17ης Οκτωβρίου 1990, σε συγκέντρωση του 
«Ίννερ Χουήλ» Λευκοθέα, στο ξενοδοχείο Λήδρα στη Λευκωσία. Ο Πάτρο
κλος Σταύρου στην εργασία του με τίτλο «Αναφορά στον Ελ Γκρέκο» (σσ. 65-
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78) επιβεβαιώνει το καλό του όνομα σε θέματα φιλολογικής και αισθητικής 
αξιολόγησης των αξιόλογων έργων Τέχνης.

Ο Ανδρέας Τηλλυρίδης δημοσιεύει (στις σσ. 79-90) άγνωστα έγγραφα 
από την αλληλογραφία των πολιτικών κρατουμένων 1955-59 και φωτίζει διά
φορες συγκινητικές πλευρές του Αγώνα, με ιδιαίτερη ευαισθησία.

Η Νίκη Ααδάκη-Φιλίππου, με βασική βιβλιογραφία 23 συγχρόνων ποιη- 
τριών της Κύπρου, και με τίτλο «Λυγμός σταθμός καί πορεία ανάστασης στη 
σύγχρονη γυναικεία Κυπριακή ποίηση», δημοσιεύει στις σσ. 91-108 μια επιλο
γή ποιημάτων των, που έχουν άμεση σχέση με τις αξίες που βγαίνουν μέσα 
από τον αγώνα του Κυπριακού Ελληνισμού για λευτεριά και δικαίωση της 
καταπληγιασμένης μικρής πατρίδας. Η μελέτη είναι γραμμένη με ευαισθησία 
και σοβαρή αξιολογική διάθεση.

Ο γνωστός φιλέλληνας και νεοελληνιστής Michele Jannelli δημοσιεύει 
δύο εξαιρετικές εργασίες για τον Ελληνισμό της Κάτω Ιταλίας. Η μία φέρει 
τον τίτλο «Τα οτραντίνικα και τα μποβέζικα, μια ζωντανή μαρτυρία στην 
Κάτω Ιταλία» (σσ. 109-128) και η άλλη «Όψεις και πρόσωπα του πρώτου και 
του δεύτερου Ελληνισμού στην Κάτω Ιταλία» (σσ. 129-142). Όταν διαβάζει 
κάποιος κείμενα από ξένους — έστω και φιλέλληνες — για τον Ελληνισμό 
της Κάτω Ιταλίας, και μάλιστα με τόση αγάπη και τεκμηριωμένα φιλολογικά 
και λογοτεχνικά με τόσα αδιάσειστα στοιχεία, τούρχεται να κλαίει για την 
αδιαφορία μας ως Ελληνισμός γι’ αυτά τα μέρη.

Στις σσ. 143-147 δημοσιεύεται μια Κυπριακή Μελωδία (για χορωδία) του 
Φάνου Δυμιώτη, με χάραξη φθόγγων της Μάρως Σκορδή.

Σε προσάρτημα δημοσιεύεται η ποιητική συλλογή του Κύπρου Χρυσάνθη 
«Τέσσερις Διθύραμβοι» Αευκωσία 1991, σσ. 1-36. Το προσάρτημα κυκλοφό
ρησε σε ξεχωριστή έκδοση στη σειρά εκδόσεων του ΕΠΟΚ «Ελληνισμός της 
Κύπρου» αρ. 2, με σχέδιο εξωφύλλο την ανθοδεσία της Αούλλας Κ. Χρυσάν
θη. Οι Τέσσερις Διθύραμβοι αποτελούνται από τέσσερις ποιητικές ενότητες, 
που είχαν γραφεί με την ευκαιρία ειδικών εκδηλώσεων, μεταξύ 1989-1991, 
στο Κούριο, στον Άγιο Δομέτιο, στο Γυμνάσιο Έγκωμης και στο Παλαιχώρι. 
Οι αντίστοιχοι τίτλοι: Μικρή Ολυμπιάδα, Κυπριακά Ανθεσφόρια, Η Κύπρος 
και Ύμνος στη Μάνα. Ο στίχος υπηρετεί την αρχική σύλληψη, μέσα στο πνεύ
μα του κάθε εορτασμού.

★ ★ ★

Για χρόνια τώρα παρακολουθώ και συμμετέχω με ιδιαίτερη ευχαρίστηση 
και πνευματική ικανοποίηση στις δραστηριότητες του Ε.Π.Ο.Κ. Σ’ όλα αυτά 

. τα χρόνια ο Ε.Π.Ο.Κ. ακολουθεί καθαρή εθνική και πνευματική γραμμή, 
χωρίς παρεκκλίσεις ή παρεκτροπές. Τον Ελληνισμό υπηρετεί με παρρησία, 
ορθοφροσύνη και μέτρο, χωρίς τυμπανοκρουσίες και αλαλαγμούς. Γιατί έχει 
συναίσθηση του Χρέους και συνειδητοποιεί καθημερινά τους μύριους κίνδυ
νους που ελλοχεύουν. Δείγμα των δραστηριοτήτων του και ο ετήσιος τόμος 
της Φιλολογικής Κύπρου 1990. Το να υπηρετείς την επιστήμη και τη λογοτε- 
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χνία είναι μεγάλη υπόθεση· το να θεωρείς Χρέος σου να κρατάς όρθιο τον Ελ
ληνισμό σ’ αυτό το ακροθαλάσσι είναι ευλογία Θεού. Ευλογημένοι όσοι με το 
πνεύμα και την επιστήμη τους υπηρετούν τους στόχους του Ε.Π.Ο.Κ., με 
πρώτο τον Πρόεδρό του, για το καλό της Αρετής και της Πατρίδας. Ο τόμος 
το μαρτυρεί.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΚΑΙ ΤΩΡΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΣ

1) Διαγωνισμός συγγραφής παιδικού έργου, πού χρηματοδοτεί ή Λαϊκή 
Τράπεζα. Οί όροι θά δημοσιευτούν στις έφημερίδες.

2) Έκδοση πτυχιακής έργασίας, πού έχει θέμα κυπριακό, τήν όποια χρη
ματοδοτεί ό Μιχαλάκης Τριανταφυλλίδης.

3) Έκδοση έργασίας μέ θέμα άπό τή λαϊκή μας τέχνη, κατά προτίμηση τά 
κεντήματα, πού χρηματοδοτεί ό Μιχαλάκης Κυθραιώτης άπό τούς τόκους κε
φαλαίου πού κατετέθηκε στόν Τεροό Ναό Φανερωμένης γιά τόν σκοπό αυτό.

Ό πρέσβης τής 'Ελλάδας κ. Παύλος Άποστολίδης μέ μέλη τού Ε.Π.Ο.Κ.
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ΤΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ I. ΚΗΠΙΑΔΗ

Ο Γεώργιος I. Κηπιάδης, ως συγγραφέας είναι περισσότερο γνωστός για 
το ιστορικό έργο του Απομνημονεύματα των κατά το 1821 εν τη νήσω Κύπρω 
τραγικών σκηνών πρωτοεκδομένο στην Αλεξάνδρεια το 1888, το οποίο απο
τελεί ως σήμερα τη βασική πηγή πληροφοριών μας για τις διώξεις που υπέ
στησαν οι Έλληνες της Κύπρου από τους Τούρκους, με αφορμή την Ελληνική 
επανάσταση του 1821 *.  Όμως ο Κηπιάδης είχε και μια ευρύτερη πνευματική 
και κοινωνική παρουσία, τόσο ανάμεσα στην κυπριακή κοινότητα Αλεξαν
δρείας, όσο και στην Κύπρο, για ολόκληρο το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα· 
μια παρουσία που εκφράστηκε σε πολλούς τομείς, ένας από τους οποίους, η 
ποιητική του δημιουργία, είναι λιγότερο γνωστή και για τούτο ιδιαίτερα θα 
μας απασχολήσει πιο κάτω.

Ο Γ. I. Κηπιάδης γεννήθηκε στη Λάρνακα την 1η Φεβρουάριου 18342. 
Γύρω στα 1852-1854, ύστερα από εγκύκλιες σπουδές στην Κύπρο, με δάσκαλό 
του τον «διδάσκαλο του γένους» και — από μητέρα — θείο του Δημήτριο Θε
μιστοκλή, φοιτά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου πήρε πτυχίο νομικής, 
«ενώ παράλληλα σπούδασε θεολογία, φυσική, φιλολογία και ιστορία»3. Μετά 
τις σπουδές του εγκαθίσταται στην Αλεξάνδρεια, όπου δικηγορεί και μετέχει 
ενεργά στη ζωή της παροικίας.

Το 1861 ο Κηπιάδης «διά της αυθορμήτου ημών αυτών ενεργείας», όπως 
μας πληροφορεί4, συστήνει το πρώτο φιλόπτωχο σωματείο της Κυπριακής 
Αδελφότητας Αλεξανδρείας, με προκήρυξη της 16ης Δεκεμβρίου 1861. Το σω
ματείο ονομάζεται «Κυπριακή Αδελφότης ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων». 
Κατά τη συνέλευση ο ίδιος εκλέγεται πρόεδρος και γραμματέας, όμως το σω
ματείο — σε εκείνη τη μορφή του — θα ζήσει μόνο ένα χρόνο5. Τον επόμενο 
χρόνο τυπώνει, σε τυπογραφείο της Σύρου, το βιβλίο του Ανασκευή εις το 
παρά της εν Αλεξανδρεία κακορίζου φατρίας δημοσιευθέν ανώνυμον φυλλά- 
διον επιγραφόμενον Τα εν Αλεξάνδρειά, με το οποίο ορίζεται και η απαρχή 
άμεσης εμπλοκής του στις ενδοκοινοτικές διαμάχες των Αλεξανδρινών.

Το 1866 ο Κηπιάδης διορίζεται νομικός σύμβουλος του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας, γεγονός που του επιτρέπει να γνωρίσει καλύτερα και τα πα- 
ροικιακά εκκλησιαστικά προβλήματα. Απόρροια αυτής της σχέσης είναι η 
μέχρι σήμερα ανέκδοτη εργασία του Μελέται επί της Αλεξανδρινής Εκκλη
σία^ και το βιβλίο του Ιερών κτημάτων κυριότης, που εκδόθηκε στην Αλεξάν
δρεια το 1903.

Η περίοδος που αμέσως προηγείται της Αγγλικής κατοχής της Κύπρου 
(1878) πρέπει να είχε αναζωπυρώσει τις προσδοκίες της κυπριακής κοινότη
τας Αλεξανδρείας για ριζικές αλλαγές που αναμένονταν να γίνουν στο νησί. 
Ενδείξεις για τούτο έχουμε και από το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται από 
επώνυμα στελέχη της κοινότητας για να χρηματοδοτηθεί αποστολή στην 
Κύπρο του πρώτου τυπογραφείου και έκδοση εφημερίδας στη Λάρνακα, με 

διευθυντή τον Θεόδουλου Φ. Κωνσταντινίδη, ενώ ακόμη συνεχιζόταν η κατο
χή της Κύπρου από τους Τούρκους.

Ο Κηπιάδης, ο οποίος ήταν επ’ αδελφή γαμβρός του Κωνσταντινίδη, βρι
σκόταν ήδη από το 1876 στην Κύπρο, όπου παρέμεινε ως το 18917. Το 1878 η 
παρουσία του εντοπίζεται ανάμεσα στα μέλη του νεοσύστατου «Γραικικού 
Αναγνωστηρίου ο Κιτιεύς» της Λάρνακας8. Τον ίδιο χρόνο, με την άφιξη των 
Άγγλων, διορίζεται τελετάρχης του Ύπατου Αρμοστή της Κύπρου Sir Garnet 
Wolseley και σύμβουλός του. Τον Ιούνιο 1887, με την ευκαιρία των εορτα
σμών για την πεντηκονταετηρίδα της βασίλισσας Βικτώριας, τον βρίσκουμε 
να επιμελείται την εκδήλωση που έγινε στην εκκλησία Φανερωμένης, στη Λευ
κωσία, και να μας παρέχει κάποια ευκαιριακά δείγματα της ποιητικής του έμ
πνευσης9. Παρόλα αυτά, ο Κηπιάδης, ο οποίος ήταν και δεινός ρήτορας, κα- 
θόλη τη διάρκεια της παραμονής του στην Κύπρο, δεν έπαψε να αγωνίζεται 
για την κυπριακή υπόθεση. Μετά την επιστροφή του στην Αλεξάνδρεια συνέ
χισε την ενεργό επαγγελματική, κοινωνική και εκδοτική δραστηριότητά του, 
ως το θάνατό του, τον Μάιο 1910.

Ο Ν. Γ. Κυριαζής στην Κυπριακή Βιβλιογραφία του καταγράφει δυο μο
νάχα βιβλία του Κηπιάδη, τα Απομνημονεύματα και Ελληνισμού Αναγέννη
σις10. Κατοπινές έρευνες εντόπισαν κι άλλα έργα του Κηπιάδη έτσι ώστε, σή
μερα, ο συγγραφέας αυτός δικαιωματικά να κατατάσσεται ανάμεσα στους 
πολυγράφους Κυπρίους.

Μια από τις δυσκολίες εντοπισμού παλαιότερων έργων του Κηπιάδη δυ
νατόν να οφείλεταια και στο γεγονός ότι ο συγγραφέας εξέδωσε τα δυο 
πρώτα βιβλία του ως Γ. I. Κηπιάδης και υιοθέτησε τη γραφή Γ. I. Κηπιάδης 
μόλις το 1888, με το βιβλίο του Απομνημονεύματα που είναι και το γνωστότε
ρο έργο του11.

Το πρώτο βιβλίο που εξέδωσε ο Κηπιάδης είναι η ποιητική συλλογή Η 
Σάλπιγξ της Ελευθερίας (Αθήνα 1854), όταν σπούδαζε ακόμη νομικά στην 
Αθήνα. Όμως προτού προχωρήσουμε σε εκτενέστερη παρουσίαση του πρώτου 
αυτού — και άγνωστου έως σήμερα — έργου του, θα είναι, ίσως, χρήσιμο να 
δοθεί ένας ολοκληρωμένος κατάλογος του, μέχρι στιγμής γνωστού, εκδομένου 
και ανέκδοτου έργου του Κηπιάδη:

Α. Εκδομένο έργο:
1. Η Σάλπιγξ της Ελευθερίας [ποιήματα], Αθήναις 1854.
2. Ανασκευή εις το παρά της εν Αλεξανδρεία κακορίζου φατρίας δημοσιευ- 

θέν ανώνυμον φυλλάδιον επιγραφόμενον Τα εν Αλεξανδρεία. Ερμούπο- 
λις Σύρου 1863.

3. Απομνημονεύματα των κατά το 1821 εν τη νήσω Κύπρω τραγικών σκη
νών, Αλεξάνδρεια 1888, 21988. [Φωτογραφική ανατύπωση της A' έκδο
σης: Λευκωσία 1972].

4. Έλληνες εν Αιγύπτω ή Συγχρόνου Ελληνισμού εγκατάστασις και καθι- 
δρύματα Εθνικά 1766-1892, Αλεξάνδρεια 1892, σ. 82.
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5. Η γυνή της Προόδου καί του Πολιτισμού το βαρόμετρον, Αλεξάνδρεια 
1894, σ.36.

6. Θρησκευτικοί εμπνεύσεις, Αλεξάνδρεια 1901, σ.33.
7. Ελληνισμού συγχρόνου εν Αλεξάνδρειά πρωτόλεια, Αλεξάνδρεια 1903.
8. Ιερών κτημάτων κυριότης, Αλεξάνδρεια 1903, σ.20.
9. Η Αγία Σοφία, ιστορική του ναού μελέτη, Αλεξάνδρεια 1904, σ.32.

10. Ελληνισμού αναγέννησις προσεγγίζουσα εκ θεσφάτων εκδηλούμενη προ
φητικών ρήσεων, Αλεξάνδρεια 1906, σ.59.

11. Ειδήσεις βιογραφικαί Παύλου Δρανέτ-Πασσά, Αλεξάνδρεια 190812.

Β. Ανέκδοτο έργο:
1. Μελέται επί της Αλεξανδρινής Εκκλησίας από των πρώτων του Χριστια

νισμού χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς [αποσπάσματα είχαν δημοσιευθεί 
στην εφ. Μέμφις (Αλεξανδρείας)].

2. Η Κύπρος εν τοις Γράμμασιν ήτοι πραγματεία βριογραφική των από των 
αρχαιοτάτωνχρόνων μέχρι των καθ’ ημάς Σοφών και Αογίων Κυπρίων.

3. Η Κύπρος Μελέται Φιλολογικά! από του έτους 3125 π.Χ., έως έτους 1909 
μ.Χ. Εν Αλεξανδρεία 1909, τετράδια 7, σ. 361 (χγφ. αρ. 532)13 [πιθανότατα 
πρόκειται για ίδιο έργο με το αρ. 2 πιο πάνω],

4. Δημοσιεύματα στην εφ. Ταχυδρόμος (Αιγύπτου): 
«Πανθομολογουμένη αλήθεια»,
«Εκλογής Πατριάρχου θεσπίσματα»,
«Γερμανός Καραβαγγέλης εμπρέπει ημίν Πατριάρχης μετά τον Οικουμενι
κός Ιωακείμ Γ'».
«Vox Populi Vox Dei»

5. Δημοσιεύματα στην εφ. Τηλέγραφος (Αιγύπτου): 
«Γνωμοδότησις», 
«Αι παραβιάσεις», 
«Ανασκευή» κ.ά.14.
Τον Φεβρουάριο 1888 ο Κηπιάδης δημοσιεύει σε εφημερίδα της Αάρνα- 

κος την ακόλουθη αγγελία, σταλμένη από τη Λευκωσία:
Καταγινόμενος από πολλού εις συνάθροισιν ανεκδότων ειδήσεων περί των- 
κατά το 1821 συμβάντων εν Κύπρω, ανεδίφησα τους Κώδικας των Μητρο- 
πόλεων και μεθ’ υπομονής ανίχνευσα παρά των γερόντων τα πιθανά.Νυν δε 
τη προτροπή αξιόλογων φίλων αποφασίζω να τα δημοσιεύσω — ίναμή εκ 
του χρόνου λησμονηθώσιν — υπό την επιγραφήν

«ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
των κατά το 1821 εν Κύπρω τραγικών σκηνών».

Συνέγραψα δε τας ειδήσεις ταύτας και εις τον πεζόν λόγον και εις τον έμμε
τρον, της ουσίας διαμενούσης της αυτής...»15.

Για τις δυο πολύστιχες άτιτλες ωδές οι οποίες στοιχειοθετούν το δεύτερο και 
τρίτο μέρος του βιβλίου του Απομνημονεύματα ο Κηπιάδης μας πληροφορεί16:

«Το πρώτον ποίημά μας πιστή και αληθής είναι των συμβεβηκότων αφήγη- 
σις. Το δεύτερον συνετάξαμεν υπό απλήν ποιητικήν έμπνευσιν, μεταπλάσα- 
ντες το αληθινόν ιστορικόν γεγονός...»17

Το πρώτο άτιτλο ποίημα αναφέρεται στις σφαγές του Ιουλίου 1821 και 
περιλαμβάνει λεπτομερή κατάλογο των πλέον επωνύμων σφαγιασθέντων. Η 
προσπάθειά του να τεκμηριώσει το έργο με ένα τόσο μακροσκελή κατάλογο, 
περιορισμένο μάλιστα και από στιχουργικές ανάγκες, κάνει ακόμη πιο έκδηλη 
την ανωριμότητα του Κηπιάδη ως ποιητή. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του 
ποιήματος είναι ότι οι εισαγωγικές στροφές του ασφαλώς δίνουν ένα πρότυ
πο για τις αντίστοιχες πρώτες στροφές της μεγαλόπνοης σύνθεσης του Βασί
λη Μιχαηλίδη «Η 9η Ιουλίου 1821 εν Λευκωσία (Κύπρου)»18, η οποία γράφε
ται στα χρόνια που αμέσως ακολουθούν την κυκλοφορία του βιβλίου19. 
Παρατίθενται, για σύγκριση, οι πρώτες στροφές του Κηπιάδη (διατηρώντας 
την αρχική στίξη):

Καθώς οπόταν εις τας θαλάσσας 
Πνεύμα ανέμου σφοδρόν φυσήση, 
Κ ’ εγείρη κύματα κελαινά.
Κ ’ εις τους αιθέρας συνάμα πάσας 
Τας καταιγίδας εξαίφνης σείση, 
Κλονίση βράχους τε και βουνά.
Και μ ’ ένα πάταγον ανασπάση 
Πρόρριζα δένδρα μικρά και μεγάλα, 
Νέφη υψώση κονιορτού, 
Και ερημώση σπαρτά και δάση, 
Πτηνά διώξη, έμψυχα άλλα, 
Ούτω η Κύπρος υπό φρικτού,
Συνεταράχθη τρόμου[...]

Το δεύτερο άτιτλο ποίημα, υψηλότερης έμπνευσης από το προηγούμενο, 
έχει ως θέμα του τα βάσανα κόρης εκτελεσθέντος ελληνοκυπρίου, την οποία 
επιθυμεί να κάνει δική του ο Κουτσούκ Μεχμέτ. Στο ποίημα περιγράφεται η 
φυγή και το μαρτύριο της κυνηγημένης κόρης, η οποία θα προτιμήσει την αυ
τοκτονία παρά να ενδώσει στις ορέξεις του μισητού Κυβερνήτη. Αξίζει εδώ να 
σημειωθεί ότι κατά το πραγματικό ιστορικό συμβάν, όπως μας εξηγεί ο Κη
πιάδης, η κόρη απειλείται και πυροβολείται, χωρίς επιτυχία, από τον ερωτευ
μένο Μεχμέτ, τελικά όμως αφήνεται ελεύθερη «βιώσασα μέχρι τελευτής εναρέ- 
τως και πιστώς εις το πάτριον θρήσκευμα». Η επιλογή ηρωικού τραγικού 
τέλους, είναι του Κηπιάδη. Δίνουμε και εδώ ένα δείγμα των πρώτων στίχων:

Εν μέσω τόσων δεινών και σάλων,
Κόρη ωραία και ευανθής,
Φεύγουσα κίνδυνον, φευ! μεγάλον 
Τα όρη τρέχει δεινοπενθής.
Εις τόπους έβαινεν απατήτους,
Αόγους ελάλει ασυναρτήτους,
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Με γοργόν βήμα καί τρομασμένον 
Επήδα χάσματα καί κρημνούς, 
Κί από το στόμα το πίκραμένον 
Βαρείς εξέφερε στεναγμούς.

Αυτά τα δυο ποιήματα προϊόντα ίσως της ώριμης ηλικίας του Γ. I. Κη- 
πιάδη, αποτελούσαν ό,τι μέχρις στιγμής γνωρίζαμε από την ποίησή του. Ένα 
πολύ παλαιότερο έργο του, με το οποίο ο Κηπιάδης ορίζεται και ως ο πρώτος 
Κύπριος που εκδίδει ποιητική συλλογή κατά τον 19ο αιώνα, παρέμενε άγνω
στο και λησμονημένο. Τα πλήρη βιβλιογραφικά στοχεία της έκδοσης στην 
οποία αναφερόμαστε έχουν ως εξής:

Η ΣΑΛΠΙΓΞ/ ΤΗΣ/ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ/ ΥΠΟ/ ΓΕΩΡΓΙΟΥ I. ΚΗΠΙΑΔΟΥ./ 
Αγήρως η δόξα των υπέρ πατρίδας πεσόντων. (Ελλ. Χριστ.)/ΑΘΗΝΑΙΣ/ 
1854. [σχήμα 8ο, σ. 16. [Στο εξωτερικό οπισθόφυλλο αναγράφεται:... ΕΝ 
ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ!!!/Τιμάται Δραχμ.:!]2"0

Ο Γ. I. Κηπιάδης είναι μόλις 21 χρόνων όταν κυκλοφορεί το βιβλίο του. 
Είναι νέος γεμάτος πάθος και εθνικό ενθουσιασμό — ιδιότητες που δεν του 
έλειψαν ούτε ελαττώθηκαν καθόλο το διάστημα μιας μακράς δημιουργικής 
ζωής — και, στο πρώτο από δυο εισαγωγικά πεζά κείμενα, διακηρύττει προς 
τους «Ομογενείς Αδελφούς»:

Εις Σε, Περιώνυμε και γενναίε Ελληνικέ Λαέ, αφιερώ τα μικρά ταύτα αυτο
σχέδια ποιημάτιά μου· διότι εις ποιον άλλον παρά εις Σε ηδυνάμην να προ
σφέρω το πτωχόν τούτο έργον μου;
Το πάλαι διέλαμψες ως άλλος φαϊνός ήλιος εις τον ορίζοντα του παλαιού 
κόσμου, και δια της παιδείας και δυνάμεως κατέστης κολοσσός δόξης ως ο 
Όλυμπός σου· [...]
'Απαντα τα έθνη εχύθηκαν δια να απορροφήσωσι και την εσχάτηνπνοήν 
σου. Σε εδέσμευσαν, σε εγύμνωσαν, και δια βαρείας αλύσεως σε έρριψαν εις 
το σκότος δια να καταπνίξωσιν ούτω το τιτάνειον και δαιμόνων πνεύμα 
της Ελευθερίας σου. Τέλος μετά τριαιώνιον ταφήν. Ανέστης, εικών του αλη
θινού Θεού σου, όστις απεκύλισε τον σφραγισθέντα τάφον...[...]
Τριάκοντα και τρία έτη ανέκτησας την ελευθερίαν σου, και η μεγάλη σου 
πρόοδος επέσυρε την συμπάθειαν της αδελφής σου Ρωσσίας. Η γιγαντιαία 
αύτη φυλή εξανίσταται άπασα μετά του τρομερού Ηρακλέους της Νικολάου, 
και σπεύδει, όπως σε εξαναστήσει ολόκληρον οι βασιλείς της Ευρώπης τρέ- 
μοντες προσπαθούσι παντί σθένει διπλασιάζοντες τους φύλακας του τάφου 
σου, αλλ' ήγγικεν η ώρα! ο καιρός επέστη! και δια τρομερού σεισμού θέλεις 
αναποδογυρίσει και καταστρέφει τους τυράννους σου, και ως άλλη Αθηνά 
θέλεις πηδήσει σειούσα το δόρυ και την σημάιαν Σου!

Αλλά και στο δεύτερο κείμενο, το οποίο τιτλοφορεί «Μάχου υπέρ Πίστε- 
ως και Πατρίδος» συναντούμε την ίδια, αν όχι και μεγαλύτερη, μεγαλοστο- 
μία. Εδώ διαφαίνεται και κάποια επίδραση του Αδ. Κοραή από το Άσμα Πο- 
λεμίστήρίον, απόμακρη και επιφανειακή, η οποία παραμένει στις προθέσεις 
γιατί ο νεαρός συγγραφέας ούτε τη διανοητική συγκρότηση ούτε την ωριμότη
τα του Κοραή διαθέτει:

Ιδού πάλιν ω Έλληνες ο νέος αγών άρχεται! Ιδού και πάλιν στάδιον πλήρες 
δόξης, μεγαλουργού μέλλοντος, μεγάλης ελπίδος! Ο αγών ούτος, το τέρμα 
των δυστυχιών μας, η οδός η άγουσα εις το Βυζάντιον! Την περίστασιν, ην 
μετ’ επιθυμίας αναζητούμεν, εύρομεν παρ’ ελπίδα εν τω αρμοδιωτέρω 
χρόνω. Ο Μουσουλμανικός ούτος δαίμων, ο εκ των ενδοτέρων της Ασίας 
εφορμήσας και κατακτήσας άπασαν την Ανατολήν, και Ελλάδα ο κατασεί- 
σας διά της δυνάμεώς του και την Ευρώπη αυτήν, ήδη υπό ομοδόξου και 
κραταιού Έθνους καταβληθείς, κείται εις το τέρμα της ζωής του.
[...] ο πρώτος αγών έτεκε το μικρόν τούτο βρέφος την Ελλάδα, την μικράν 
ταύτην κολυμβήθραν εκ τη οποίας εξερχόμενοι λελουσμένοι διά των φώτων 
της παιδείας, και διά του αγίου πνεύματος της Ελευθερίας, βαδίσομεν εις το 
μέγα έργον της απελευθερώσεως παντός του Ελληνικού Έθνους, ο δεύτερος 
αγών θέλει φέρει άπαντας ημάς εις προγονικόν κλέος μας εις το πείσμα των 
αντίχριστων εχθρών μας!
Μη δειλιώμεν λοιπόν, εις τας απειλάς των ΑγγλοΓάλλων. Ίδωμεν οποία και 
πόσα οι ημέτεροι πρόγονοι έπραξαν συνηνωμένοι όντες, τί άπαντες συνε- 
νούμενοι, ομονοούντες μετά του συνετού Βασιλέως μας, προς τον οποίον 
απαξάπασα η ελευθέρα και δούλη Ελλάς ατενίζει, ως μόνον δυνάμενον να 
κινήση το ελατήριον τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας.
Μη προς Θεού αδελφοί, διά το χυθέν αίμα των μαρτύρων της Ελληνικής 
επαναστάσεως, διά το μέγα όνομα το οποίον φέρομεν και επί του οποίου 
καυχόμεθα, μή αφήσωμεν να αναζήτηση το τέρας τούτο του Ισλαμισμού, και 
τότε ουδεμία ελπίς. Ο αγών ημών ήρχισε, και ήρχισε ευνοϊκώτερος παρ’ άλ
λοτε, εν Ηπείρω, εν Θεσσαλία, εν Μακεδονία τα όπλα ημών διαλάμπουσιν 
[...] Προβώμεν λοιπόν, ω Έλληνες, γιγαντιαίοις βήμασιν απαξάπαντες εις 
τον υπέρ πίστεως και πατρίδος αγώνα τούτον, περιβληθώμεν τον αήττητον 
θώρακα της ομονοίας, καταστρέψωμεν εν ακαρεί τον σκηνίτην εχθρόν μας, 
φθάσωμεν εις το τέρμα των δυστυχιών μας, και εις τα τείχη της Επταλόφου 
στήσωμεν τας σημαίας και τον σταυρόν μας, εις το πείσμα των Τουρκοφλά- 
ρων, οίτινες καίτοι χριστιανοί αντιτάσσονται τω σταυρώ υπέρ της μιαράς 
ημισελήνου, και το κοράνιον αίροντες πατάσσουσιν το Ευαγγέλιον!

Το βιβλίο κυκλοφορεί σε μια περίοδο δραματικών γεγονότων για τη νεό
τερη ελληνική ιστορία. Κατά τα χρόνια αυτά (1853-1854) εκδηλώνεται με συγ
κεκριμένο τρόπο το ενδιαφέρον της Ρωσίας για προστασία των Ραγιάδων, γί
νεται ο Κριμαϊκός πόλεμος, σημειώνονται επαναστάσεις στις τουρκοκρατού
μενη Ήπειρο και Θεσσαλία, Αγγλο-Γαλλικές δυνάμεις προβαίνουν σε κατοχή 
του Πειραιά — με συνακόλουθη κατάρρευση των επαναστάσεων — και, 
τέλος, η Αθήνα για αρκετούς μήνες μαστίζεται από σοβαρότατη επιδημία πα- 
νώλους. Ο λαός αυξάνει, εκείνες τις ώρες, την υποστήριξή του προς τον βασι
λιά Όθωνα ο οποίος διατηρεί στενές σχέσεις με την «αδελφή Ρωσσία».

Ένα άλλο περιστατικό που συνέβη το 1854 δυνατόν να μην είναι άσχετο 
με την έκδοση και με το περιεχόμενο της ποιητικής συλλογής του Κηπιάδη. Τη 
χρονιά αυτή κυκλοφόρησε στην Αθήνα ένα ανώνυμο φυλλάδιο με το οποίο οι 
ορθόδοξοι υπήκοοι της Τουρκίας προτρέπονταν ν’ αποτινάξουν το ζυγό της 
δουλείας τους. Οι υποψίες για το συντάκτη του φυλλαδίου συγκεντρώθηκαν 
στο πρόσωπο του συγγραφέα Επαμεινώνδα Φραγκούδη, ο οποίος δίδασκε 
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στην Ελληνική Σχολή Λευκωσία, και το όλο επεισόδιο προκάλεσε πολλές τα
λαιπωρίες στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Κύριλλο21.

Η έκδοση του βιβλίου του Κηπιάδη συνέπεσε με την κυκλοφορία του 
ανωνύμου φυλλαδίου και με ένα ακόμη επαναστατικό βιβλίο στην Ελλάδα 
γιαυτό δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο Γάλλος υποπρόξενος στη Λάρνακα, σε 
υπηρεσιακή επιστολή του προς τον προϊστάμενό του Γάλλο Πρέσβυ στην 
Κωνσταντινούπολη, με ημερομηνία 14 Μαρτίου 1854, αναφερόμενος στο βι
βλίο, σημειώνει ότι:

είναι απάνθισμα πατριωτικών ασμάτων, δημοσιευθέν υπό τίνος Κηπιάδου 
όστις κατέλιπε την Κύπρον από μιας δεκαετίας. Ο Κηπιάδης αυτός, υιός 
πτωχού ράπτου της Λάρνακος, είναι υπάλληλος εις τυπογραφείον της Αλε
ξανδρείας. Η στιχουργία του είναι πολύ κοινού ύφους, και δεν έχει άλλην 
αξίαν παρ’ ότι αντικατοπτρίζει τας ελπίδας και τους πόθους των Κυ
πρίων22.

Τα δυο εισαγωγικά κείμενα και τα πέντε ποιήματα που αποτελούν τη 
μικρή ποιητική συλλογή του Γ. I. Κηπιάδη εκφράζουν ανάλογο πνεύμα με 
εκείνο του ανωνύμου φυλλαδίου και θα ήταν εύλογο να υποθέσουμε ότι ο 
συγγραφέας τους γνώριζε για το φυλλάδιο, αν δεν ήταν και άμεσα ενεχόμενος 
στην κυκλοφορία του.

Δεν μας εκπλήττει ότι το πρώτο, άτιτλο, ποίημα είναι ενθουσιώδης απο
στροφή προς τον βασιλιά Όθωνα, τον οποίο καλεί ν’ ανέβει στο άλογό του 
και αφού φέρει στη μνήμη του την προαιώνια ελληνική δόξα, να κατατροπώ
σει τον εχθρό και να μπει τροπαιούχος στην Κωνσταντινούπολη.

Το δεύτερο ποίημα τιτλοφορείται «Αγησιλάω Λεβέντη, τω νέω της Σπάρ
της ήρωι!» και είναι σύντομη ωδή προς ένα ηρωικό νεκρό του πολέμου της 
Θεσσαλίας, ο οποίος είχε εγκαταλείψει τις σπουδές του στην Ιταλία και ήρθε 
για να δώσει τη ζωή του στον υπέρ ελευθερίας αγώνα της πατρίδας του. Τόσο 
το προηγούμενο, όσο και αυτό το ποίημα, είναι άτεχνα νεανικά δημιουργήμα
τα χωρίς ιδιαίτερη αξία.

Πρόθεση του Κηπιάδη στα επόμενα δυο ποιήματα είναι, ως νέος Ρήγας, 
να συνεγείρει εξαγγελτικά τον ελληνισμό. Οι τίτλοι είναι αντίστοιχα 
«Θούριον Άσμα» και «Εγερτήριον Άσμα». Οι πρώτοι στίχοι από το 
«Θούριον Άσμα» αρκούν για να γίνει αντιληπτή η περιορισμένη επιτυχία του 
ποιητικού εγχειρήματος:

Ζωσμένος το σπαθί μου,
Kl ως Έλλην την ζωήν μου, 

Καθόλου δεν ψηφώ.
Θα τρέξω στο πεδίον 
καί με χορόν ανδρείων, 

Θα σφάξω, θα σφαγώ.
Ώς πότε τυραννία, 
Τούρκου η Ερυννία, 

Να μ ’ έχη στον ζυγόν.

78

Πιο ολοκληρωμένο 
«Εγερτήριον Άσμα», το ο: 
εδώ την ίδια εθνική έξαρση, 
ρος, βρίσκεται λιγότερο στο 
περισσότερο:

Ελεύθερος θα ζήσω, 
Ή τούρκον να αφήσω, 

Πάντοτε κυνηγόν.
ποίημα της συλλογής είναι, ασφαλώς, το 
ποίο είναι, επίσης, το πιο πολύστιχο. Έχουμε και 
ανάλογη προτροπή, όμως ο στίχος είναι πυκνότε- 
έλεος της ομοιοκαταληξίας, ίσως έχει δουλευτεί

Άνδρες, νέοι, στην παλάμην το σπαθί ακονισμένον, 
Επανίδωμεν καί πάλιν τον σταυρόν ανυψωμένον.
Πνεύμα της Ελευθερίας βλέπω να μας τριγυρίζη, 
Εις τα όπλα, εις τα όπλα, όλο έν μας ψιθυρίζει.

Τί λοιπόν προσκαρτερούμεν, ήγγικεν η ώρα πλέον 
Στην κοιλάδα του πολέμου και στα ύψη των ορέων, 
ανυψώσωμεν συνάμα τον Σταυρόν και την σημαίαν

Έλλην δεν μετρά στην μάχην αριθμόν των πολεμίων

Γεννημένος απ’ την φύσινμε φρονήματα γενναία, 
Άλυσιν δεν υποφέρει από τύραννον κανένα

Την Επτάλοφόν μας πόλιν την βασίλισσαν του κόσμου, 
Κήπον άλλοτε Χαρίτων κ ' αύρας δροσερός ευόσμου. 
Καλλονών της γυμνωμένην την κατέστησεν ο τούρκος. 
Ας εκλείψη τέλος πάντων ο σκηνίτης Μαμαλούκος,

Άνδρες, νέοι, στην παλάμην το σπαθί ακονισμένον, 
Επανίδωμεν και πάλιν Έθνος μας δεδοξασμένον!

Το πιο προβληματικό ποίημα της σειράς είναι το επιλογικό τελευταίο, μι 
τον δίστιχο τίτλο:

Ιούδας ο προδότης ο προδώσας τον Χριστόν, 
Διάδοχον ψηφίζει ένα Έλληνα πιστόν!

Τούτο αναφέρεται, προφανώς, σε πολιτικό πρόσωπο της εποχής με το 
οποίο ο Κηπιάδης ήλθε σε απευθείας σύγκρουση — «προδότη» τον αποκαλεί 
χαρακτηριστικά — και προς τον οποίο ο ποιητής απευθύνει βαρύτατη κατά- 
ρα. Τα ποιήματα είναι το μόνο γνήσια εξομολογητικό της συλλογής — και για 
τούτο, ίσως το πιο αληθινό των βαθυτέρων αισθημάτων και σκέψεών του. 
Είναι επίσης πολύτιμο ως πιθανή μαρτυρία κάποιων περιστατικών της προ
σωπικής του ζωής, που ως σήμερα μας ήταν άγνωστα:

Πνεύμα της Ελευθερίας υψηλόν και ζωοφόρον, 
Όνομα εις τους τυράννους φοβερόν κεραυνοφόρον.
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Εκ των νεαρών μου χρόνων σε ηγάπησα τοσούτον, 
Kac λατρενων σέ καί μόνον κατεφρόνησα τον πλούτον. 
Στας αγκόλας σου προστρέχω την πατρίδα μου αφήσας, 
Kai την μαύρην τυραννίαν Μουσουλμάν’ απολακτίσας. 
Τα ελεύθερό μου έπη έδωσα εις φως το πρώτον, 
Όταν ήκουσα της Άρκτου τον πολεμικόν της κρότον. 
Την Ελλάδα ελευθέραν ’θέλησα να ίδω όλην, 
Και βασίλισσαν καθέδραν την του Κωνσταντίνου πόλιν. 
’Θέλησα να εμφυσήσω στους ομογενείς το πυρ σου, 
Πλην στας φυλακάς με φέρουν οι Τουρκόφραγγοι εχθροί σου. 

’Δέσμευσαν το σώμα μόνον η ψυχή μου όμως μένει, 
Την Ελλάδα ελευθέραν και το Έθνος περιμένει.
Τέλος δε ηλευθερώθην και δευτέραν προδοσίαν, 
Έπαθον πάλιν Ελλάς μου υπό έλληνος ομοίαν. 
Έλλην όμως ο προδότης φευ! μεγάλη δυστυχία, 
Είθ’ εμβρόντητος να πέση, ω θεά Ελευθερία!
Εδώ μονάχα να εικάσουμε μπορούμε για τα πάθη του Κηπιάδη, όπως πε- 

ριγράφονται — εκτός κι αν το όλο κείμενο ερμηνευθεί ως αποκύημα ρομαντι
κής ποιητικής φαντασίας ενός ενθουσιώδους νέου. Τείνω να αποδεχθώ τα πε- 
ριγραφόμενα ως αληθινά. Παρόλο το στόμφο τους, οι στίχοι διασώζουν, 
πιστεύω, την αίσθηση ειλικρινούς εξομολόγησης. Με αυτή την προϋπόθεση, 
μαθαίνουμε ότι ο συγγραφέας, όταν ήλθε στη Αθήνα, έχοντας «απολακτίσει» 
τη μαύρη τυραννία του κατακτητή της πατρίδας του, έγινε — λόγω των ποιη
μάτων, του («Τα ελεύθερά μου έπη») δηλαδή των πολιτικών απόψεων που 
αυτά εξέφραζαν — αντικείμενο δίωξης από «τουρκόφραγγους εχθρούς» της 
ελευθερίας της Ελλάδας, οι οποίοι τουλάχιστον μια φορά τον φυλάκισαν. 
Και αργότερα είχε ν’αντιμετωπίσει τις συνέπειες της προδοσίας κάποιου 

άλλου Έλληνος.
Όπως συχνά συμβαίνει, το νεανικό έργο ενός συγγραφέα που αργότερα 

έχει να επιδείξει ωριμότερο έργο, αφήνεται στο σκοτάδι της λησμονιάς ξεχα
σμένο κι από τον ίδιο που το γέννησε. Ο Γ. I. Κηπιάδης, από όσο γνωρίζουμε, 
πουθενά σε κατοπινό βιβλίο ή κείμενό του δεν αναφέρεται στη νεανική ποιητι
κή συλλογή του Η Σάλπιγξ της Ελευθερίας, την οποία ενθουσιώδης νεαρός 
φοιτητής τύπωσε το 1854, στην Αθήνα, όταν η Ελλάδα μαστιζόταν — και τότε 
— από μεγάλα και σοβαρά προβλήματα. Μπορεί ενδόμυχα να επιθυμούσε να 
ξεχάσει ένα νεανικό «φιλολογικό αμάρτημά» του, όμως, χωρίς να το γνωρί
ζει, γινόταν ίσως ο πρώτος Κύπριος που εξέδιδε ποιητική συλλογή στο ελεύ- 
θέρο Ελληνικό Κράτος.
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125/126 (Φλεβ. - Μάρτης 1971) σ. 113-114.

2. Ευθύμιος Θ. Σουλογιάννης: «Έλληνες Κύπριοι στην Αίγυπτο (1826 μέχρι σήμερα)», Πρακτι
κά του Δεύτερου Διεθνούς Κυπριολογικού Συνεδρίου (Αευκωσία, 20-25 Απριλίου 1982) 
τόμος Γ, Νεώτερον τμήμα, Λευκωσία 1987, σ. 178.

3. Σουλογιάννης, ό.π. σ. 178.
4. Γ. I. Κηπιάδου: Έλληνες εν Αιγύπτω ή Συγχρόνου Ελληνισμού εγκατάστασις και Καθιδρύ- 
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5. Τον Ιανουάριο 1873 ανασυστάθηκε, πάλι ως «Κυπριακή Αδελφότης», και ο Κηπιάδης κλή

θηκε να συντάξει το νέο Καταστατικό: «Καλέσαντες δε και ημάς επί τούτω, ανέθηκαν ημίν 
την σύνταξιν του θεμελιώδους Κανονισμού, ον και συντάξαντες καθυπεβάλαμεν υπό την έγ- 
κρισιν της συγκαλεσθείσης το δεύτερον γενικής Συνελεύσεως, κατά την 7ην Ιανουάριου του 
αυτού έτους [...] Του ως είρηται Κανονισμού ετροποποίησαν τα μέλη επομένως εν γενική 
Συνελεύσει τω 1874 και 1886». Κηπιάδης, ό.π. σ. 57 κ.ε.

6. «Μελέται επί της Αλεξανδρινής Εκκλησίας από των πρώτων του Χριστιανισμού χρόνων 
μέχρι τα καθ’ ημάς ων αποσπάσματα ποτέ εδημοσιεύθησαν εν τη προ ετών εν Αλεξανδρεία 
εκδιδομένη ελληνική εφημερίδα Μέμφις», πληροφ. στο οπισθόφυλλο του βιβλίου του Έλλη
νες εν Αιγύπτω (1892).

7. Κατά τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1891 στην εκκλησία Αγίου Λαζάρου, εκφωνεί τον πα
νηγυρικό της ημέρας: εφ. Ένωσις, Z' 319 (29/10 Απρ. 1891). Η επανεγκατάστασή του ως δι
κηγόρου στην Αλεξάνδρεια θα γίνει προς το τέλος της ίδιας χρονιάς: εφ. Ένωσις, H' 353 (22/ 
4Δεκ. 1891).

8. Το όνομά του περιλαμβάνεται σε κατάλογο με τίτλο «Καθυστερήσεις συνδρομών του έτους 
1878», ημ. 23 Μαρτίου 1879,Πρακτικά του«Γραικικού Αναγνωστηρίου ΟΚιτιεύς^,Δάρνακος.

9. «Ο περικαλλής ναός της Φανερωμένης, τη αξιεπαίνω προνοία της εντίμου επιτροπής της Εκ
κλησίας και τη φιλοκάλω επιμελεία του κ. Γ. I. Κηπιάδου, πανθομολογουμένως διεκοσμήθη 
πάνυ λαμπρώς, ως ουδέποτε άλλοτε».
Το ακόλουθο ποίημα του Κηπιάδη, γραμμένο με χρυσά γράμματα, βρισκόταν επάνω σε 
αψίδα:

Πεντηκονταετηρίδα συμπληρείς της βασιλείας 
Η ωκεανούς κρατούσα και τα σκήπτρα της Ασίας. 
Τα πρεσβεία έχεις μόνη μεταξύ των Μοναρχών, 
Άνασσα της Βρεττανίας, Δέσποινα των Ινδιών. 
Αν του φόρου της Τουρκίας και την Κύπρον απαλλάξης, 
Στας καρδίας των Κυπρίων τ' όνομά σου θα χαράξης. 
Ο λαμπρότερος αδάμας εις το Στέμμα βασιλέως. 
Είναι, όταν δαφιλεύη αφειδώς τε και γενναίως. 
Της προαγωγής τα μέσα στους λαούς εφ’ ων ετάχθη. 
Παρά του Θεού να άρχη.

Εξάλλου, σε στήλες του ναού, υπήρχαν τρία δίστιχα του ιδίου: 
Η Κύπρος βαίνει σ’ όλεθρον και χρήζει σωτηρίας. 
Σώσον αυτήν, ω Άνασσα, του φόρου της Τουρκίας.

Η ισχύς των βασιλέων, των λαών ευγνωμοσύνη, 
Ήτις θρόνους στερεώνει, διαδήματα λαμπρύνει. 

Έλπιζε, πατρίς φιλτάτη, παρά της Σεπτής Ανάσσης, 
Συνομοίαν ευτυχίαν Επτανήσου ν’ απολαύσης.

Εφ. Ένωσις Γ 126 (13/25 Ιουλίου 1887)
10. Ν. Γ. Κυριαζής, Κυπριακή Βιβλιογραφία, Λάρνακα 1935, σ. 37,228.
11. Φαίνεται ότι η γραφή Κηπιάδης για αρκετό καιρό επικρατούσε ευρύτερα στην οικογένεια. 

Στο βιβλίο πρακτικών του «Γραίκικου Αναγνωστηρίου Ο Κιτιεύς», Λάρνακος (περίοδος 
1878-1881) τόσο ο αδελφός του Γεωργίου, Βασίλειος I. Κηπιάδης, όσο και ο γιος του τελευ
ταίου, ο πρόωρα χαμένος πεζογράφος Ιωάννης Β. Κηπιάδης (1868-1898), υπογράφουν ως 
Κηπιάδης. Αργότερα και ο Ιωάννης θα υιοθετήσει το Κηπιάδης στο μοναδικό βιβλίο που εκ
δίδει, Λεπταί Γραμμαίί 1894).
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πιάδη. Και έμεινεν έως τώρα εις την μνήμην μου ένα τετράστιχον του Μενάρδου:

Ένα σεντούκι καπλατισμένον
από βελούδον κοκκινωπόν 
το μήκος έξι το φάρδος τρία 
γεμάτον όλον από ρουπιάν».

18. Ευχαριστιό και από εδώ τον φίλο Θεοδόση Νικολάου που πρώτος μου επεσήμανε την αντι
στοιχία.

19. Για τη χρονολόγηση του ποιήματος του Βασ. Μιχαηλίδη βλ.: Αντώνης Κ. Ιντιάνος, «Η 9η 
Ιουλίου του 1821 εν Λευκωσία (Κύπρου)», περ. Κυπριακά Γράμματα E' 67 (Γενάρης 1941) σ. 
345-350, και Γιάννης Κατσούρης, Βασίλης Μιχαηλίδης: Η ζωή και το έργο του, (Λευκωσία 
1987), σ. 213-217.

20. Ευχαριστώ τον καθηγητή Γ. Π. Σαββίδη για τη βοήθειά του στην εξασφάλιση φωτοαντιγρά
φου του βιβλίου.

21. Βλ. J. Hackett, A History of the Orthodox Church of Cyprus, New York 1901 (repr. 1972), σ. 
234, και Sir Harry Luke, Cyprus under the Turks 1571-1878, Oxford 1921 (repr. 1969), o. 198- 
200.

22. Ν. Γ. Κυριαζής, «Εθνικόν Κύπρου Φρόνημα», περ. Κυπριακά Χρονικά, H' 1 (Ιαν.-Μάρτιος 
1931) σ. 20. Στην επιστολή γίνεται προφανής προσπάθεια να υποβαθμιστεί η σημασία του γε
γονότος. Όμως, από τα βιογραφικά στοιχεία του που διαθέτουμε σήμερα, δεν φαίνεται, ο 
Κηπιάδης, να είχε εγκαταλείψει την Κύπρο τόσο ενωρίς, δηλαδή σε ηλικία δέκα χρονών, κι 
ούτε να υπήρξε υπάλληλος τυπογραφείου στην Αλεξάνδρεια. Το βιβλίο τυπώθηκε στην 
Αθήνα, όπου - πιθανότατα - βρισκόταν ακόμη, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 
μόνο που σίγουρα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα είναι ο χαρακτηρισμός για τιην 
αξία της στιχουργίας του.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

Μετά τις επίσημες επισκέψεις μου για πολιτιστική ενημέρωση στις 
Η.Π.Α. (27 Αυγ. - 26 Σεπτ. 1988) και στο Αονδίνο (12-20 Απρ. 1989), είχα στο 
τέλος του 1991 την εξαιρετική ευκαιρία να πραγματοποιήσω το τρίτο ταξίδι 
της σειράς, αυτή τη φορά στο Παρίσι (8-14 Δεκ. 1991), ως φιλοξενούμενος του 
Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Βέβαια, δεν ήταν η πρώτη φορά που επισκεπτόμουν το Παρίσι. Οι δυο 
πρηγούμενες επισκέψεις μου, σύντομης διάρκειας, είχαν γίνει καθ’ οδόν προς 
το Στρασβούργο. Τότε μπόρεσα να δω, έστω και βιαστικά (πάντα σε τέτοιου 
είδους επισκέψεις ο χρόνος δεν είναι επαρκής), μερικά σημαντικά πράγματα. 
Τούτη τη φορά όμως θα είχα συνοδούς επαΐοντες, θα συναντούσα υπεύθυ
νους σε διάφορους τομείς, θα υπήρχε άκρα εκμετάλλευση του χρόνου μου. 
Αυτά που θα έβλεπα και τα άτομα που θα συναντούσα ήταν επιλεγμένα από 
τα πιο αρμόδια σώματα. Αλλωστε, είχε προηγηθεί προεργασία από το Γαλλι
κό Μορφωτικό Κέντρο και σχετικές συναντήσεις μου με το διευθυντή του κ. 
Jean-Louis Depierris και τους συνεργάτες του κυρία Ζ. Καραγιώργη και κ. Β. 
Dubart, που είχαν σκοπό να διακριβώσουν τα ενδιαφέροντα και τις συγκεκρι
μένες επιθυμίες μου. Το πρόγραμμά μου, σε γενικές γραμμές, μορφοποιήθηκε 
στην Κύπρο και συνίστατο σε επισκέψεις πολιτιστικών ιδρυμάτων, συναντή
σεις με παράγοντες στο Υπουργείο Πολιτισμού για να πληροφορηθώ σχετικά 
με τη δομή, τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του Υπουργείου, και παρα
κολούθηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Με το Γαλλικό Μορφωτικό Κέντρο είχαμε επανειλημμένα συνεργαστεί 
στο παρελθόν αποδοτικά στην οργάνωση διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
Ειδικά, είμαι από την εισαγωγή του θεσμού στην Κύπρο ( 1984) ο υπεύθυνος για 
την προώθηση της Γιορτής Μουσικής (21 Ιουνίου), μιας καθαρά γαλλικής πρω
τοβουλίας, που έχει ήδη επεκταθεί σε πολλές χώρες, κυρίως της Ευρώπης.

Όπως ήταν φυσικό, με πολλή αγωνία ανέμενα αυτό το ταξίδι στην πόλη 
του φωτός και του κάλλους. Έτσι είναι παραδοσιακά γνωστό το Παρίσι και η 
πραγματικότητα συνεχώς επιβεβαιώνει και ενισχύει αυτή την κοινά αποδεκτή 
διαπίστωση.

Όπως θα φανεί από την περιγραφή του προγράμματος μου, όλα λειτούρ- 
γουν ομαλά και αποτελεσματικά και, παρόλο που η επίσκεψή μου ήταν πολύ 
σύντομη (5 μέρες), είχα τη δυνατότητα να δω και να μάθω εξαιρετικά ενδιαφέ
ροντα πράγματα.

★ ★ ★

Έφτασα στο Ορλύ την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου το μεσημέρι. Εκεί με περί- 
μενε η κυρία Sabina Skarbova, συνοδός και μεταφράστρια, που με μετέφερε με 
το αυτοκίνητό της στο Hotel des Tuileries, στην καρδιά του Παρισιού, κοντά 
στους ομώνυμους Κήπους. Το ξενοδοχείο ήταν μικρό, όμορφο και άνετο, η δε 
ατμόσφαιρα πολύ φιλική. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα της παρα
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μονής μου η κυρία Skarbova ήταν ο φύλακας άγγελός μου. Με συνόδευε σ’ 
όλες τις συναντήσεις και επισκέψεις μου, πάντα ακριβής, ευγενική και απόλυ
τα αποτελεσματική.

Το πρόγραμμα άρχισε το πρωί της Δευτέρας (9 Δεκεμβρίου) με επίσκεψη 
στο AFAA και συνάντηση με τον κ. Jean Digne, διευθυντή του, και δυο συνερ- 
γάτιδές του, τις υπεύθυνες για το Θέατρο και τις Εικαστικές Τέχνες. Με κα
τατόπισαν, ανάμεσα σ’ άλλα, για τις προγραμματιζόμενες ανταλλαγές με την 
Κύπρο (Έκθεση Claude Viallat στο εργαστήρι της Πύλης Αμμοχώστου το Γε
νάρη, φιλοξενία του Φαιδρού Καβαλλάρη, και αποστολή σκηνοθέτη, για να 
σκηνοθετήσει στην Κύπρο) και ανταλλάξαμε απόψεις για άλλες πιθανές 
ανταλλαγές (π.χ. μαέστρος από τη Γαλλία για τις Κρατικές μας Ορχήστρες).

Αλλά ας δούμε πιο αναλυτικά τι ακριβώς είναι ο AFAA.
1. A.F.A.A. (Association Française d’Action Artistique): Έχει ως αποστολή 

να προάγει τις διεθνείς πολιτιστικές ανταλλαγές με τη διάδοση των έργων 
και την ενθάρρυνση της παρέμβασης των Γάλλων καλλιτεχνών στο εξωτε
ρικό. Εργάζεται σε στενή σχέση με διπλωματικό και πολιτιστικό δίκτυο 
για ενίσχυση της γαλλικής παρουσίας στο διεθνή χώρο. Επιδιώκει επίσης 
την παρουσίαση στη Γαλλία ξένων καλλιτεχνικών παραγωγών μέσα στα 
πλαίσια διμερών συμφωνιών με άλλες χώρες. Έτσι, μεταφέρει το κύρος, 
τις γνώσεις και την εμπειρία του σε δημιουργούς, πολιτιστικούς εργάτες 
και ιδρύματα σε εκατό περίπου χώρες.
Ο AFAA ενεργεί στον τομέα των πλαστικών τεχνών, του θεάτρου, της 
μουσικής και του χορού μέσα από μια διαθεματική και δυναμική οπτική, 
που συμβιβάζει όλες τις μορφές της καλλιτεχνικής έκφρασης. Προτείνει 
τις εκθέσεις και τα ζωντανά θεάματα και παρουσιάζει κυρίως τη σύγχρο
νη δημιουργία παρά την παράδοση. Ευνοεί τις συναντήσεις ανάμεσα σε 
επαγγελματίες και οργανώνει τη γαλλική καλλιτεχνική συμμετοχή με την 
ευκαιρία των διεθνών συναντήσεων (Φεστιβάλ, Μπιεννάλε). Φροντίζει για 
τη φιλοξενία των καλλιτεχνών που έρχονται στη Γαλλία με χορηγία και 
των προσωπικοτήτων εκείνων που καλούνται απο τη Γαλλική Κυβέρνηση. 
Αναφέρω ενδεικτικά μερικές από τις δραστηριότητές του κατά το Νοέμ
βρη του 1991. Στον τομέα του θεάτρου είχαν κάποιου είδους παρέμβαση 
(αποστολή θιάσου, σεμινάρια, αποστολή σκηνοθέτη για παρουσίαση 
έργου, διαλέξεις) στις χώρες ΤαϊΌυάν, Ρωσία, Καναδά, Η.Π.Α., Μεξικό, 
Μαρόκο, Τυνησία, Γερμανία, Ελβετία, Ισπανία, Χιλή. Εξάλλου και στην 
ίδια τη Γαλλία έγιναν διάφορες δραστηριότητες με ξένους (π.χ. φιλοξενία 
για ένα μήνα της Cheng Zini, μιας από τις πιο μεγάλες ηθοποιούς της 
Όπερας του Πεκίνου). Από πλευράς μουσικής καλύφθησαν οι Ρουμανία, 
Ελλάδα, Φιλιππίνες, Ιαπωνία, Ινδονησία, Αυστραλία, Δανία, Νορβηγία, 
Φιλλανδία, Κορέα, Αάος, Βιετνάμ, Βέλγιο, Ολλανδία, ΗΠΑ, Νεπάλ, 
Μπαγκλαντές, Ινδία, Πολωνία, Γερμανία, Καναδάς. (Εδώ μιλούμε για 
την αποστολή μικρών ή μεγάλων μουσικών συγκροτημάτων και ατόμων, 
όπως μαέστρων, σολίστ κ.ά.). Με ανάλογο τρόπο λειτουργεί και στους άλ

λους τομείς των δραστηριοτήτων του (χορός, εικαστικές τέχνες κ.ά.). 
Αυτός είναι ο Οργανισμός, που διευθέτησε την πρόσφατη συμμετοχή της 
Γαλλίας στην Μπιεννάλε Αλεξανδρείας, όπου έλαβε μέρος και η Κύπρος.

★ ★ ★

Το απόγευμα συνάντησα την κυρία Chantal de Dampierre, υπεύθυνη για 
τη φιλοξενία μου, που με κατετόπισε για τους όρους της φιλοξενίας και μου 
έδωσε χρήματα για την κάλυψη των πέρα της διαμονής εξόδων μου.

Η πρώτη μέρα έκλεισε με επίσκεψη στον κ. Jean Fosseyeux στη Διεύθυνση 
Γενικής Διοίκησης του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο κ. Fosseyeux μου έδωσε 
μια πολύ σαφή εικόνα της δομής και των δραστηριοτήτων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και με βοήθησε να κατανοήσω καλύτερα τη λειτουργικότητα των 
διαφόρων τμημάτων του.
2. Υπουργείο Πολισμού: Ίσως να είναι από τις λίγες χώρες με ξεκαθαρι

σμένη πολιτιστική πολιτική, ιδιαίτερα από την εποχή του Αντρέ Μαλρώ, 
που, όπως είναι γνωστό, υπηρέτησε ως Υπουργός Πολιτισμού από το 
1959 μέχρι το 1969 κι έθεσε τη σφραγίδα του σε πολλούς τομείς της πολι
τιστικής δραστηριότητας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Γαλλία ήταν η 
πρώτη χώρα, της οποίας η πολιτιστική πολιτική απετέλεσε αντικείμενο 
μελέτης εμπειρογνωμόνων στα πλαίσια προγράμματος του Συμβουλίου 
Πολιτιστικής Συνεργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, που αποβλέπει 
σε πρώτη φάση στην παρουσίαση της πολιτιστικής πολιτικής από κάθε 
χώρα-μέλος και στη συνέχεια στην εξέτασή της από επιτροπή εμπειρογνω
μόνων. (Ως τώρα δυο χώρες έχουν συμπληρώσει αυτή τη διαδικασία. Η 
δεύτερη χώρα ήταν η Σουηδία).
Από την εποχή του Μαλρώ πέρασαν από το Υπουργείο Πολιτισμού σημα
ντικές προσωπικότητες, που είχαν σημαντική συμβολή στην πολιτιστική 
ανάπτυξη της Γαλλίας. Αναφέρω ενδεικτικά τους Jacques Duhamel (1971- 
1973), Maurice Bruon ( 1973-1974), Jack Lang (1981-1986 και 1988- σήμερα). 
To ίδιο το όνομα του Υπουργείου έχει υποστεί τροποποιήσεις στην πορεία 
του χρόνου. Από Υπουργείο Πολιτισμού έγινε Υπουργείο Πολιτισμού και 
Περιβάλλοντος (1977), Πολιτισμού και Επικοινωνίας (1978), ξανά Υπουρ
γείο Πολιτισμού (1981), Πολιτισμού και Επικοινωνίας (1986) και από το 
1988 Πολιτισμού, Επικοινωνίας και Μεγάλων Δημόσιων Έργων.
Ο τομέας των Μεγάλων Έργων περιλαμβάνει την οικοδόμηση τεράστιων 
έργων, που είχεν αρχίσει πριν από το 1981 και προωθήθηκαν προς υλο
ποίηση κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας Μιττεράν (μουσείο Ορσαί, 
Ινστιτούτο του Αραβικού Κόσμου, Πόλη των Επιστημών και της Βιομη
χανίας στη La Villette, κ.ά.), καθώς και άλλων που ξεκίνησαν κατά τη 
διάρκεια της δεύτερης θητείας Μιττεράν (Μείζον Λούβρο, μεταφορά του 
Υπουργείου Οικονομικών στα ανατολικά του Παρισιού στο νέο τομέα 
Bercy, η Όπερα της Βαστίλλης, η μεταφορά του Εθνικού Κονσερβατο- 
ρίου Μουσικής του Παρισιού στο κέντρο μιας Πόλης Μουσικής, κ.ά.).
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Στον τομέα της επικοινωνίας υπάγεται τόσο η έντυπη όσο και η οπτικοα- 
κουστική, οι δε αρμοδιότητές του καλύπτουν θέματα νομικής, τεχνικής 
και οικονομικής σημασίας.
Τέλος, η κουλτούρα αποτελεί το μόνιμο και κεντρικό πυρήνα του Υπουρ
γείου, με 15,000 περίπου υπαλλήλους. Η οργάνωση της διοίκησής της πα
ρουσιάζει την ακόλουθη μορφή:

Α. Ο Υπουργός και οι άμεσα συνδεδεμένες με αυτόν υπηρεσίες.
— Η γενική επιθεώρηση της διοίκησης (IGAAC)
— Το τμήμα πληροφοριών
— Το τμήμα διεθνών σχέσεων (DAI). Τούτο διευθύνεται από την κυρία 

Chantal Colleu-Dumond, που συνάντησα.
Β. Η Κεντρική Διοίκηση

Οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου, που κατά κανόνα στεγάζονται 
στο Παρίσι, απασχολούν 1,500 άτομα και αποτελούνται από δέκα τμή
ματα.
— Δύο οριζόντιες διευθύνσεις.
α. Διεύθυνση γενικής διοίκησης (DAG), υπεύθυνη για τη διοίκηση και το 

συντονισμό. Εδώ υπηρετεί ο κ. Jean Fosseyeux, που συνάντησα.
β. Αντιπροσωπεία για την Ανάπτυξη και την Εκπαίδευση (DDF). Εδώ 

υπηρετεί ο κ. Jean-Pierre Reismann, με τον οποίο είχα συνάντηση.
— Οκτώ διεθύνσεις, αντιπροσωπείες ή εξειδικευμένα κέντρα.
α. Διεύθυνση γαλλικών αρχείων (DAF)
β. Διεύθυνση γαλλικών μουσείων (DMF)
γ. Διεύθυνση βιβλίων (DLL)
δ. Διεύθυνση κληρονομιάς (DP)
ε. Διεύθυνση μουσικής και χορού (DMD)
στ. Διεύθυνση Θεάτρου και θεαμάτων (DTS). Εδώ υπηρετεί ο κ. Jean 

Pierre Wurtz, με τον οποίο συναντηθήκαμε.
ζ. Αντιπροσωπεία εικαστικών τεχνών (DAP)
η. Εθνικό Κινηματογραφικό Κέντρο (CNC)

Γ. Εξωτερικές Υπηρεσίες
Πρόκειται για τις άλλες υπηρεσίες στο Υπουργείο. Απασχολούν ελαφρώς 
λιγότερα από 8,000 άτομα που βρίσκονται στις επαρχίες, μπορούν δε να 
διακριθούν σε δύο κατηγορίες.
— Τις περιφερειακές διευθύνσεις πολιτιστικών υποθέσεων (DRAC), που 

ενεργούν (κάτω από την εξουσία του επάρχου) ως αντιπρόσωποι 
(1,800 περίπου άτομα) του Υπουργείου σε καθεμιά από τις 22 μητρο- 
πολιτικές επαρχίες και τις 4 υπεράκτιες.

— Τις εξωτερικές εξειδικευμένες υπηρεσίες (μουσεία, ιστορικά μνημεία 
κ.ά.).
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Δ. Δημόσια Ιδρύματα
Τέτοια ιδρύματα είναι η Όπερα του Παρισιού, η Εθνική Βιβλιοθήκη, η 
Comedie Française, το Κέντρο Πομπιντού, το Εθνικό Κονσερβατόριο Δρα
ματικής Τέχνης, κ.ά. Πρόκειται για αυτόνομα δημόσια σώματα, που έχουν 
τη δική τους νομική προσωπικότητα και το δικό τους προϋπολογισμό. Με 
το να είναι κάτω από την κηδεμονία του Υπουργείου έχουν το πλεονέκτη
μα να χρησιμοποιούν εξωτερικά άτομα, ικανά να εφαρμόζουν κάποια πο
λιτική και να λύουν με τρόπο πιο άμεσο προβλήματα διοικητικής φύσης.

★ ★ ★

Το πρωί της Τρίτης (10 Δεκεμβρίου) είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον 
κ. Jean Pierre Wurtz, γενικό επιθεωρητή θεαμάτων, που υπηρετεί στη διεύθυν
ση θεάτρου και θεαμάτων (DTS). Μετά τη συνάντηση με τον κ. Fosseyeux, πού 
μου έδωσε το γενικό περίγραμμα των δραστηριοτήτων του Υπουργείου, η συ
νομιλία με τον κ. Wurtz, όπως και εκείνη με τον κ. Reismann και την κυρία 
Colleu-Dumond, με βοήθησαν να εμβαθύνω σε επιμέρους τομείς.

Η Διεύθυνση θεάτρου και θεαμάτων εκτείνει τις αρμοδιότητές της σε 
πολλούς τομείς.

• Στα Εθνικά Θέατρα: Τέτοια υπάρχουν πέντε. Είναι η Comedie Française 
(ιδρ. το 1680), το Εθνικό Θέατρο του Chaillot, το Εθνικό θέατρο Οντεόν - 
Θέατρο της Ευρώπης, το Εθνικό Θέατρο de la Colline και το Εθνικό Θέατρο 
του Στρασβούργου. Από αυτά επισκέφθηκα το πρώτο, τρίτο και τέταρτο.

• Στο δίκτυο των εθνικών δραματικών κέντρων (25) και τών ιδρυμάτων πο
λιτιστικής δράσης (15), που έχουν συμβάλει στην αποκέντρωση του θεά
τρου και των θεαμάτων.

• Στους ανεξάρτητους επιχορηγούμενους θιάσους.
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο όρος θεάματα είναι ευρύτατος και περιλαμβά
νει, ανάμεσα σ’ άλλα, το κουκλοθέατρο, το τσίρκο και τη μιμητική.

Στη Διεύθυνση υπάρχουν έξι Γραφεία.
• Γραφείο Θεαμάτων: Είναι υπεύθυνο για νομικά, κοινωνικά και οικονομι

κά θέματα, που έχουν σχέση με το θέαμα. Για παράδειγμα εκδίδει τις 
άδειες στις επιχειρήσεις θεαμάτων.

• Γραφείο Δραστηριοτήτων και Θεατρικής Δημιουργίας: Ασχολείται με την 
ενίσχυση της δημιουργίας, για ενθάρρυνση διαφόρων προγραμμάτων και 
για την ανάθεση συγγραφής έργων σε δημιουργούς.

• Γραφείο Θεατρικών Δραστηριοτήτων: Ενισχύει συγκροτήματα κουκλοθε- 
άτρου, φεστιβάλ και πειραματικές ομάδες. Βρίσκεται σε επαφή με ανεξάρ
τητους θιάσους, που, με κριτήρια την ποιότητα της δουλειάς τους, επιχο
ρηγούνται άμεσα από το Κράτος. Το 1988 υπήρχαν 150 τέτοιες ομάδες, 
ενώ άλλες 300 ευεργετήθηκαν με κάποιο τρόπο, έπειτα από εισηγήσεις επι
τροπών εμπειρογνωμόνων.
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• Γραφείο Θεατρικών Ιδρυμάτων: Έχει υπό την αιγίδα του τα Εθνικά Θέα
τρα. Επίσης ενδιαφέρεται για την αποκέντρωση και την πρωτοπορία στα 
θεατρικά πράγματα, μέσω των 28 Εθνικών κέντρων θεατρικής τέχνης 
(από τα οποία 5 είναι για θεατές νεαράς ηλικίας) και των 12 περιφερεια
κών κέντρων.

• Γραφείο Ιδρυμάτων Πολιτιστικής Δράσης: Εδώ υπάγονται 60 περίπου δη
μόσια ιόρύματα σ’ όλη τη Γαλλία, τα οποία έχουν ως σκοπό την προαγω
γή της δημιουργικότητας.

• Γραφείο Διδασκαλίας και Εκπαίδευσης: Έχει υπό την αιγίδα του το Εθνι
κό Κονσερβατόριο Δραματικής Τέχνης και την Εθνική Δραματική σχολή 
στο Στρασβούργο. Παρακολουθεί επίσης και ενισχύει τη διδασκαλία του 
θεάτρου στα περιφερειακά Εθνικά κονσερβατόρια, ενδιαφέρεται για την 
επαγγελματική αποκατάσταση νέων ηθοποιών και τεχνικών θεάτρου και 
βοηθεί στη δημιουργία νέου κοινού για το θέατρο.

★ ★ ★
Την ίδια μέρα, το απόγευμα, είχα συνάντηση με τον κ. Reismann στην 

Αντιπροσωπεία για την Ανάπτυξη και Εκπαίδευση.
Η Αντιπροσωπεία για την Ανάπτυξη και την Εκπαίδευση είναι, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, μαζί με τη Διεύθυνση Γενικής Διοίκησης οι δύο οριζόντιες υπη
ρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού με την έννοια ότι οι δραστηριότητές του 
διαπερνούν όλα τα τμήματα του Υπουργείου. Είτε με το θέατρο ασχολείται 
ένα τμήμα είτε με τη μουσική είτε με το βιβλίο, υπάρχουν σίγουρα στον τομέα 
του ενδιαφέροντος τους πτυχές αναπτυξιακές και έκπαιδευτικές.

Σημειώνω μερικές επιδιώξεις της στους τομείς της αποκέντρωσης, της 
παροχής ίσων ευκαιριών πρόσβασης προς την κουλτούρα, των οικονομικών 
της κουλτούρας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

• Αποκέντρωση: Προωθεί, σε συνεργασία με τους εκτός κέντρου φορείς, 
προγράμματα ενίσχυσης της δημιουργίας, προαγωγής της κληρονομιάς και 
αρωγής για την εκπαίδευση. Σε συνάρτηση πάλι με τους τοπικούς φορείς 
οργανώνει προγράμματα επιχορήγησης της πολιτιστικής ανάπτυξης και 
ενισχύει την ανάληψη από τις περιφέρειες μεγάλων πολιτιστικών έργων.

• Παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης προς την κουλτούρα: Προσπαθεί να 
διευρύνει το πεδίο, όπου δρουν οι επαγγελματίες στη σφαίρα του πολιτι
σμού. Με αυτό τον τρόπο ενισχύει την καλλιτεχνική δημιουργία και από 
την άλλη διευκολύνει τη δυνατότητα μεγαλύτερου αριθμού ατόμων να 
προσεγγίσουν την κουλτούρα. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται στην 
περίπτωση των νέων, ώστε να καταπολεμηθεί από πολύ νωρίς η ανισότη
τα στην πρόσβαση του πολιτισμού.

• Οικονομικά της κουλτούρας και Επαγγελματικής εκπαίδευσης: Στόχος 
της είναι να απλοποιεί την είσοδο νέων προσοντούχων ατόμων στα καλ
λιτεχνικά επαγγέλματα και να ενισχύει τη συνεχή εκπαίδευση των επαγ- 
γελματιών, ιδιαίτερα σε νέους τομείς. Σε συνεργασία με άλλα τμήματα 

του Υπουργείου, με τοπικούς φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και Ευρω
παϊκές αρχές αναζητεί διεξόδους στην ανάγκη για την εκπαίδευση επαγ- 
γελματιών και για την απόκτηση προσόντων στους τομείς της κουλτού
ρας και της τέχνης. Συγκεκριμένα επεξεργάζεται πληροφορίες τις οποίες 
προσφέρει στους ενδιαφερομένους για τα πολιτιστικά επαγγέλματα. Υπο
στηρίζει την ανάπτυξη των πολιτιστικών βιομηχανιών, ιδιαίτερα των 
προγραμμάτων εκείνων που εφαρμόζουν νέα τεχνολογία και οπτικοακου- 
στικές μεθόδους σε καλλιτεχνικούς τομείς. Ενθαρρύνει τον επιχειρηματι
κό κόσμο να χρηματοδοτεί την κουλτούρα, κυρίως μεσω των 
sponsorships. Τέλος, ενισχύει την ανάπτυξη επαγγελματικών επιπέδων 
στη διεύθυνση των πολιτιστικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα μέσω της εκπαί
δευσης των διευθυντών.

★ ★ ★

Η τελευταία συνάντηση της ημέρας έγινε με την κυρία Colleu-Dumond 
για τις Διεθνείς Σχέσεις.

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων έχει τους ακόλουθους τρεις βασικούς στό
χους:

• Να συμμετάσχει στη δημιουργία της πολιτιστικής Ευρώπης. Εξασφαλίζει 
την αντιπροσώπευση του Υπουργείου σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς 
(Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Συμβούλιο της Ευρώπης) και σε Κράτη, σε συνερ
γασία με άλλα ενδιαφερόμενο σώματα (Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουρ
γείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Υπουργείο Εξωτερικού Εμπορίου κ.ά.).

• Να προωθήσει τα συμφέροντα και να αναπτύξει τις γνώσεις των Γάλλων 
επαγγελματιών, που εργάζονται στη σφαίρα του πολιτισμού. Βοηθά στον 
εντοπισμό των ειδικών αναγκών για διεθνείς επαφές, συμβάλλει στην 
ανάλυση της κατάστασης που επικρατεί αλλού όσον αφορά τους πολιτι
στικούς επαγγελματίες και ενισχύει τις προσπάθειες για προώθηση των 
γαλλικών συμφερόντων στο εξωτερικό. Ακόμη, ενισχύει τη δημιουργία 
προγραμμάτων συμπαραγωγής.

• Να συνεισφέρει στην καλύτερη αμοιβαία γνώση πολιτιστικής ταυτότητας 
διαφόρων χωρών. Συμμετέχει στην υλοποίηση μεγάλων προγραμμάτων 
ανταλλαγών (Έτος Γαλλίας-Βραζιλίας, Έτος Γαλλίας-Δανίας, 200χρονα 
Αυστραλίας), καθώς και στην καλύτερη κατανόηση από τους Γάλλους 
ξένων πολιτισμών μέσω της παρέμβασης εξειδικευμένων σωμάτων τα 
οποία ενισχύει, όπως τον Οίκο Πολιτισμού του Κόσμου, τον Οίκο της Λα
τινικής Αμερικής και το Σύνδεσμο «Διάλογος μεταξύ των Πολιτισμών».

★ ★ ★

Και τώρα λίγα στοιχεία για τις δαπάνες σχετικά με τον πολιτισμό. Παρό
λο που δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, ας επιχειρηθεί η παράθεση κά
ποιων στοιχείων, με την ελπίδα ότι έτσι θα σχηματιστεί καθαρότερη εικόνα 
για τη σημασία που αποδίδεται από τη Γαλλία στα θέματα του πολιτισμού.

8988

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε στόχο η συνεχής αύξηση των κονδυλίων 
για την κουλτούρα, ώστε να φτάσουν το 1% του κρατικού προϋπολογισμού.

Το ποσοστό αυτό ήταν 0.48% το 1981, 0.81% το 1988, 0.95% το 1991 και 
0.98% 1992. Συγκεκριμένα, το 1992 ανέρχεται στα 12.9 δισεκατομμύρια γαλλι
κά φράγκα, σε σύγκριση με 12,1 δισεκατομμύρια το 1991, παρουσιάζει, δηλα
δή, μια αύξηση της τάξης του 7.3% σε σύγκριση με το 1991.

Για το 1991, αναλυτικά κατά τομέα παρουσιάζεται η ακόλουθη εικόνα.

Γενική Διοίκηση
Αρχεία
Πλαστικές Τέχνες
Κινηματογράφος
Πολιτιστική Ανάπτυξη
Βιβλία
Μουσεία
Μουσική και Χορός
Κληρονομιά
Θέατρο και Θέαμα 
Κέντρο Πομπιντού
ΣΥΝΟΛΟ

Εκ. Γαλλικά Φράγκα %
850 7.1
350 2.9
850 7.0
530 4.4
740 6.2
980 8.1

1,610 13.3
2,000 16.5
2,170 17.9
1,550 12.8

460 3.8
12,100 100

Είναι ενδιαφέρον να υπογραμμιστεί ότι εδώ αναφερόμαστε στις δαπάνες 
του Υπουργείου Πολιτισμού και όχι στις συνολικές δαπάνες για τον Πολιτι
σμό. Με βάση τα στοιχεία για το 1984 (Εθνική Έκθεση για την Πολιτιστική 
Πολιτική της Γαλλίας, έκδοση του Συμβουλίου Ευρώπης, σ. 121) το ποσοστό 
της συμμετοχής του Υπουργείου Πολιτισμού στη συνολική δημόσια δαπάνη 
ανερχόταν στα 25.4% (8.1 δισεκατομμύρια).

Αναλυτικά, η δημόσια δαπάνη, που ανερχόταν τότε στα 31.9 δισεκατομμύ
ρια, κατανεμόταν μεταξύ Κράτους και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως ακολούθως:

Κράτος 14.7 δισεκατομμύρια 46.1%
Τοπική αυτοδιοίκηση 17.2. " 53.9%

Η Κρατική δαπάνη, εκτός από τα 8.1 δισεκατομμύρια του Υπουργείου 
Πολιτισμού, περιλαμβάνει και 6.6 δισεκατομμύρια (20.7%) από άλλες υπηρε
σίες της Κεντρικής Κυβέρνησης.

Εξάλλου η συμβολή της Τοπικής διοίκησης κατανεμόταν ως ακολούθως:
Περιφέρειες 0.5 δισεκ. 1.6%
Νομοί 1.7 δισεκ. 5.3%
Κοινότητες 15.0 δισεκ. 47.0%

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο, που φανερώνει την τάση για αποκέντρω
ση, είναι η κατανομή των κονδυλίων μεταξύ Παρισιού, περιοχής Παρισιού 
και υπόλοιπης Γαλλίας κατά τη διάρκεια των έξι τελευταίων χρόνων.

EVOLUTION DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
DES DEPENSES DU MINISTERE 

(hors grands travaux) 
(en MF 1991 et en % du total budget)

Μουσείο

86 87 88 89 90 91

PARIS 3828 45.2 3745 44.5 4052 45.8 4052 42.8 4392 41.2 4656 39.9

ILE-DE-FRANCE 1080 12.7 1136 13.5 1081 12.2 1050 11.1 1146 10.8 12.80 11.0

(hors Paris)
Reste de la France 3570 42.1 3526 42.0 3726 42.0 4359 46.1 5127 48.0 5702 49.1

★ ★ ★
Το υπόλοιπο πρόγραμμά μου περιλάμβανε επισκέψεις στο 

Ορσαί, την Εθνική Γκαλερί du Jeu de Paume, την Comedie Française, την 
Όπερα της Βαστίλλης, το Κέντρο Πομπιντού, το Θέατρο Οντεόν, το Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης της πόλης του Παρισιού και παρακολούθηση παραστάσε
ων στο Εθνικό Θέατρο de la Colline και στην Comedie Française.

3. Το Μουσείο Ορσαί επισκέφτηκα δυο φορές. Τη μια (απόγευμα της Τρίτης) 
για μια γρήγορη ματιά της συλλογής του και την άλλη (απόγευμα Τετάρ
της) για να δω, με την ξενάγηση της κυρίας Georgin, την έκθεση του Νορ
βηγού καλλιτέχνη Edvard Munch (1863-1944).
Το Μουσείο, στην αριστερή όχθη του Σηκουάνα, παρουσιάζει έργα της πε
ριόδου 1848-1914, χωρίς όμως να παραλείπονται έργα λίγο πριν από την 
αρχή και λίγο μετά το τέλος των ορίων αυτών. Για παράδειγμα, αντιπρο
σωπεύεται η Φωτογραφική τέχνη, που άρχισε να εμφανίζεται πριν το 
1848, και συγκεκριμένα το 1839. Ο χρονολογικός κύκλος του Μουσείου 
κλείει γύρω στο 1905, για να συμπέσει με την έναρξη της περιόδου που 
καλύπτεται από το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Εξαίρεση αποτελούν 
καλλιτέχνες, όπως οι Bonnard (1867-1947), Degas (1834-1917), Maillot 
(1861-1944), Monet (1840-1926), Rodin (1840-1917) και Vuillard (1868- 
1940), των οποίων η εργασία διασκελίζει την εποχή. Γενικώς θα μπορούσε 
να λεχθεί ότι στα εκθέματα του Μουσείου περιλαμβάνονται έργα αρχιτε
κτόνων, ζωγράφων, γλυπτών, φωτογράφων και δημιουργών διακοσμητι- 
κής και βιομηχανικής τέχνης, που γεννήθηκαν μεταξύ 1820 και 1870.
Η παρουσίαση των εκθεμάτων είναι οργανωμένη χρονολογικά, σε ευρείες 
ενότητες κατά τεχνική. Στόχος είναι να φέρει στο νου κάθε πλευρά δη
μιουργικότητας, που ανήκει στην εποχή, περιλαμβανομένων της μουσικής 
και της λογοτεχνίας. Τα έργα παρουσιάζονται σε οικογένειες στυλ και, 
όπου είναι δυνατό, από καλλιτέχνη σε καλλιτέχνη. Οι κυριότερες αίθου
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σες είναι αφιερωμένες στους Daumier (1808-1879), Courbet (1819-1877), 
Degas, Manet (1832-1883), Pu vis (1824-1898), Cézanne (1839-1906), Van 
Gogh (1853-1890) και Gaugin (1848-1903). Υπάρχουν ακόμη ειδικοί χώροι 
για τον Rodin και την Art Nouveau κ.ά.
Το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής προέρχεται από δωρεές ιδιωτών. Ο 
κύριος όγκος της συλλογής του Μουσείου Ορσαί προέρχεται από το Μου
σείο ζώντων καλλιτεχνών της περιόδου, που το 1939 μεταφέρθηκε από το 
Μουσείο του Λουξεμβούργου στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Το άνοιγ
μα του Μουσείου Jeu de Paume το 1947 σημάδεψε την τελική νίκη των 
Ιμπρεσσιονιστών, ενώ το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης συνέχισε να 
εμπλουτίζει τη συλλογή του των σύγχρονων ζωγράφων. Υπήρχε όμως 
χάσμα μεταξύ των δύο ιδρυμάτων, αφού δεν υπήρχε κανένα ίδρυμα που 
να καλύπτει τη γενεά μεταξύ Μονέ και Πικάσσο, εκείνη του Seurat (1859- 
1891), των νεοϊμπρεσσιονιστών και του Gaugin. Άλλοι επίσης καλλιτέ
χνες, που δεν ανήκαν σε κάποια συγκεκριμένη κίνηση, ουδέποτε είχαν την 
ευκαιρία να εκτεθούν έργα τους. Το Ορσαί ικανοποιεί ακριβώς αυτή την 
ανάκη. Οι έφοροι του Ορσαί έμειναν ανοικτοί σε όλες τις δημιουργικές 
τάσεις αυτής της εξαιρετικά λαμπρής πεντηκονταετίας, που διατρέχει την 
εποχή μεταξύ Λούβρου και Εθνικού Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης.
Το Μουσείο Ορσαί ήταν αρχικά σταθμός τραίνου, που έγινε με την ευκαι
ρία της Παγκόσμιας Έκθεσης του 1900, στη θέση του Παλαί ντ’ Ορσαί, που 
κάηκε κατά τη διάρκεια της Επανάστασης της Κομμούνας το 1871. Ο σταθ
μός, πραγματικό έργο τέχνης, σχεδιάστηκε από το Victor Laloux. Με το 
σταθμό ήταν συνδεδεμένο ξενοδοχείο 370 δωματίων. Το 1939 ο σταθμός 
έπαυσε να λειτουργεί. Χρησιμοποιήθηκε για διάφορους σκοπούς έκτοτε, 
όπως για την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου το 1945 και ως χώρος για 
το γύρισμα της ταινίας «Δίκη» του Όρσον Ουέλλς. Το 1973 η Κυβέρνηση 
Πομπιντού προωθούσε σχέδια για μετατροπή του σταθμού σε Μουσείο. Το 
σχέδιο υιοθετήθηκε και προωθήθηκε από το Ζισκάρ ντ’ Εσταίν και στη συ
νέχεια (1981) από το Μιττεράν. Το 1979 μια τριμελής ομάδα αρχιτεκτό
νων, έπειτα από διαγωνισμό, επιλέγηκε για να πραγματοποιήσει τις ανα
γκαίες δομικές εργασίες. Το 1980 ένας δεύτερος διαγωνισμός οδήγησε στην 
ανάθεση στην Ιταλίδα αρχιτέκτονα Gae Aulenti να κάμει το εσωτερικό σχε- 
διασμό και την προσαρμογή του κτιρίου για μουσειακούς σκοπούς.
Στο χώρο του Μουσείου υπήρχε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου Έκ
θεση του Νορβηγού ζωγράφου και χαράκτη Μουνχ, που είχα την τύχη να 
επισκεφτώ με τη συνοδεία ειδικής ξεναγού.
Όπως είναι γνωστό, ο Μουνχ, από τους προδρόμους του εξπρεσσιονι- 
σμού, έζησε στο Παρίσι και το Βερολίνο. Μορφικά επηρεάστηκε από τον 
Γκωγκέν κ. ά., αλλά τα βασικά του θέματα ήταν η αγάπη και ο θάνατος. Η 
φυσική του προδιάθεση και η ατομική δυστυχία και αθλιότητα όπου έζησε 
τον έκαναν να βλέπει τη ζωή ως μόνιμη απειλή, μια μακρά ιστορία αρρώ
στιας και θανάτου. Τα έργα του χαρακτηρίζονται μορφικά από τραχιές 
χρωματικές αντιθέσεις και θεματογραφικά από το θάνατο και τη δυστυ

χία. Η έκθεσή του στο Βερολίνο το 1892 επηρέασε πολύ τη γερμανική ζω
γραφική. Φίλος του Στρίντμπεργκ, υπήρξε και στις γραφικές τέχνες μά
στορας.
Η Έκθεση αυτή ήταν το κεντρικό γεγονός μιας σειράς καλλιτεχνικών εκ
δηλώσεων με θέμα: «Ο Μουνχ και η Γαλλία». Περιλάμβανε ακόμα έκθεση 
φωτογραφίας και γραφικών τεχνών, κονσέρτα, φεστιβάλ ταινιών, συζητή
σεις κ.ά.

4. Εθνική Γκαλερί du Jeu de Paume: Στο χώρο αυτό, που βρίσκεται στους 
Κήπους Tuileries, όπου και το Orangerie, διοργανώνονται περιοδικές εκ
θέσεις. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου γίνονταν οικοδο
μικές εργασίες και έτσι δεν υπήρχε οποιαδήποτε έκθεση. Είχα όμως την 
ευκαιρία (Τετάρτη πρωί) να συναντηθώ και συνομιλήσω με το διευθυντή 
της κ. Alfred Pacquement, που μου έδωσε διάφορες πληροφορίες για τον 
τρόπο λειτουργίας της, τη χρηματοδότηση κ.ά. σχετικά.

5. Comedie Française: Το απόγευμα της Τετάρτης (11 Δεκ.) επισκέφτηκα το 
κτίριο του αρχαιότερου Εθνικού Θεάτρου του κόσμου, της παγκόσμια 
γνωστής Comedie Française, που βρίσκεται στην πλατεία του Γαλλικού Θε
άτρου στο τέλος της λεωφόρου της Όπερας. Εδώ ξεναγήθηκα από τον κ. 
Olivier Giel, που μου επεξήγησε το ιστορικό της ίδρυσης, τους κανονι
σμούς λειτουργίας του και με οδήγησε στη σκηνή, στη σάλα του θεάτρου, 
στο φουαγιέ και στην αίθουσα συνεδριάσεων. Ήταν πραγματικά μια μονα
δική εμπειρία να βλέπεις στο χώρο αυτό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ζω
ντανές την ιστορία και την παράδοση από το Μολιέρο ως τις μέρες μας.
Το κτίριο κτίστηκε μεταξύ 1786 και 1790, ενώ η πρόσοψη προστέθηκε το 
1850. Στον προθάλαμο και στο φουαγιέ υπάρχουν προτομές μεγάλων θεα
τρικών συγγραφέων, όπως των Βολταίρου, Μολιέρου, Ουγκώ και άλλων. 
Εδώ επίσης υπάρχει η καρέκλα, όπου καθόταν ο Μολιέρος επί σκηνής, 
όταν έπαιζε τον «Κατά φαντασίαν ασθενή» του, τότε που αρρώστησε θα
νάσιμα ( 17 Φεβρ. 1673).
Η Comedie Française ιδρύθηκε το 1680, με την ένωση τριών θιάσων, που 
υπήρχαν τότε, από τους οποίους ο ένας ήταν εκείνος του Μολιέρου. Το 
αρχικό όνομα ήταν Οίκος του Μολιέρου ή Γαλλικό Θέατρο. Το όνομα 
Comedie Française χρησιμοποιήθηκε προς διάκριση από γειτονικό θίασο, 
την Ιταλική Κωμωδία. Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα μετακινήθηκε 
δυο φορές σε νέα οικήματα και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης ο θία
σος χωρίστηκε σε αντιμαχόμενες ομάδες, για να επανασυσταθεί υπό τη 
σημερινή μορφή του το 1803. Σήμερα εξακολουθεί να είναι οργανωμένη 
σε συνεταιρική βάση, σύμφωνα με προνόμιο, που παραχωρήθηκε αρχικά 
από το Λουδοβίκο ΙΔ' και αναθεωρήθηκε από το Ναπολέοντα. Υπάρχουν 
δυο επίπεδα μελών: Οι pensionnaires και οι sociétaires. Ένας ηθοποιός 
επιλέγεται με κριτήριο την αξία του και, αν πετύχει σε ειδική ακρόαση, 
καθίσταται pensionnaire. Προάγεται σε sociétaire, μόνο όταν κενωθεί 
θέση, λόγω θανάτου, παραίτησης ή αφυπηρέτησης άλλου sociétaire.
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Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει έργα των Γάλλων κλασσικών (κυρίως του 
Μολιέρου, αλλά και των Ρακίνα, Κορνέιγ κ.ά.), των νεότερων Γάλλων 
συγγραφέων (π.χ. Κλωντέλ και Ανούιγ) αλλά και ξένων (π.χ. Πιραντέλλο). 
Την περίοδο 1991-1992 περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έργα: Ο κουρέας 
της Σεβίλλης (Μπωμαρσαί), Ο Ψεύτικος ακόλουθος (Μαριβώ), Η τραγω
δία του βασιλιά Χριστώφ (Αιμέ Σεζαίρ), Ιφεγένεια (Ρακίνα), Γιατρός με 
το στανιό και Ιπτάμενος γιατρός (Μολιέρου), Ο βασιλιάς διασκεδάζει 
(Ουγκώ), Ο πατέρας (Στρίντμπεργκ), Ο Καλιγούλας (Καμύ), Γαλιλαίος 
(Μπρεχτ) Η κόμισσα του Εσκαμπαρνιά (Μολιέρος), Χορός μεταμφιεσμέ
νων (Μιχαήλ Λέρμοντωφ), Κατά φαντασίαν ασθενής (Μολιέρος) και 
Γάμοι του Φίγκαρο (Μπωμαρσαί). Σημειώνω, επειδή μας ενδιαφέρει ως 
Έλληνες, ότι το έργο Ιφιγένεια άνεβαίνει σε σκηνοθεσία, σκηνικά και κο
στούμια Γιάννη Κόκκου, προφανώς Έλληνα της Γαλλίας. Στον ίδιο οφεί
λεται και η σκηνοθεσία, τα σκηνικά και κοστούμια της όπερας Μπορίς 
Γκοντούνωφ στην Όπερα της Βαστίλλης (Δεκ. 1991- Ιαν. 1992).
Και μερικές άλλες πληροφορίες, που πιθανό να ενδιαφέρουν. Το εισιτήριο 
εισόδου κυμαίνεται μεταξύ 45 και 155 φράγκων, δηλαδή περίπου £3.50 και 
£12. Την περίοδο 1989-1990 δόθηκαν 392 παραστάσεις, που παρακολούθη
σαν 296,004 θεατές, δηλαδή κατά μέσο όρο 755 θεατές κατά παράσταση. Το 
1990 η επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού ήταν 116 εκατ. φράγκα. 
Στην Comedie Française παρακολούθησα την Πέμπτη το βράδυ παράστα
ση με τα έργα Γιατρός με το στανιό (κωμωδία σε τρεις πράξεις) και Ιπτά
μενος γιατρός (φάρσα σε μια πράξη) του Μολιέρου, σε σκηνοθεσία Ντά- 
ριο Φο. Ήταν μια εξαιρετική παράσταση, ευφάνταστα σκηνοθετημένη και 
με θαυμάσια ερμηνεία, που κράτησε αδιάπτωτο το ενδιαφέρον του κοινού 
και καταχειροκροτήθηκε. Για μένα προσωπικά ήταν ευλογία και μόνο που 
βρέθηκα σ’ αυτό το χώρο, πολύ δε περισσότερο που παρακολούθησα και 
παράσταση, με έργα μάλιστα του Μολιέρου.

6. Εθνικό Θέατρο de Ia Colline: Μια άλλη θεατρική παράσταση, που παρα
κολούθησα, ήταν στο Εθνικό θέατρο de la Colline. Το θέατρο αυτό, που 
εγκαινιάστηκε στις 7 Ιανουάριου 1988, ειδικεύεται σε σύγχρονα έργα, του 
20ου αιώνα, ενώ η Comedie Française σε έργα του κλασσικού και νεότε
ρου δραματολογίου, το Οντεόν σε συμπαραγωγές με άλλες Ευρωπαϊκές 
χώρες και το Chaillot απευθύνεται σε ευρύτερο κοινό. Διευθύνεται από 
τον Αργεντινό Jorge Lavelli, στον οποίο ανήκε και η σκηνοθεσία της τρι
λογίας Les comedies barbares του Ισπανού συγγραφέα Ramon del Valle 
Inclàn (1869-1936), που παιζόταν τις μέρες που ήμουν στο Παρίσι. Συγκε
κριμένα, το έργο ήταν προγραμματισμένο να παίζεται από τις 20 Οκτω
βρίου 1991 μέχρι τις 18 Ιανουάριου 1992, σε 72 παραστάσεις. Από αυτές 
26 ήταν με το πρώτο μέρος, άλλες 26 με το δεύτερο και 20 με ολόκληρη 
την τριλογία. Εκείνες που δίδονταν με ένα μέρος άρχιζαν στις 8 μ.μ., ενώ 
οι άλλες με ολόκληρο το έργο στις 3.30 μ.μ. Το κανονικό εισιτήριο στοίχι
ζε 220 φράγκα για το έργο αυτό, ενώ για τα άλλα ήταν 140 φράγκα.
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Η τριλογία Comedies barbares περιλαμβάνει τα έργα: α) Αργυρό στόμα 
του ζώου, β) ο αετός - έμβλημα και γ) Ρομάντζα των λύκων, γραμμένα το 
πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα, τα οποία εκτυλίσσονται σαν ένα μεγάλο 
έπος. Στην καρδιά του 19ου αιώνα ο Don Juan Manuel Montenegro, βάρ
βαρος δεσπότης, γυναικάς, ζωντανή εικόνα της φεδουαρχίας της Ευρώ
πης, κυβερνά απολυταρχικά το φέουδό του στή βόρεια Ισπανία. Η τριλο
γία του Valle Inclàn μας κάνει να μοιραζόμαστε τη μοίρα μιας μεγάλης 
Ισπανικής οικογένειας, τη φθορά και διάλυσή της. Ταυτόχρονα, συμβολί
ζει το πεπρωμένο της σύγχρονης Ευρώπης, το πέρασμα από την αρχαϊκό- 
τητα και το φυλετισμό στις μοντέρνες ηθικές και κοινωνικές αντιλήψεις.
Η θεατρική περίοδος 1991 του de la Colline περιλάμβανε παραγωγές στη 
μεγάλη σκηνή και άλλες στη μικρή. Στη μεγάλη σκηνή, εκτός από το έργο 
Απάνθρωπες κωμωδίες, ήταν προγραμματισμένα: Ο γέρο-χειμώνας και 
Εύθραυστο δάσος του γνωστού ως σκηνοθέτη Roger Planchon και Έλλη
νας του Steven Berkoff. Το ρεπερτόριο της μικρής σκηνής απετελείτο από 
τα ακόλουθα έργα: Το καλοκαίρι του Romain Weingarten, Ο σύζυγος του 
Italo Svevo, Γεύμα στον Λούντβιχ Β. του Thomas Bernhard, Les videurs 
του John Godber και Κβετςτου Steven Berkoff.
To θέατρο παρουσιάζει και άλλες δραστηριότητες, όπως προβολή ται
νιών, επετειακές εκδηλώσεις και εκδόσεις, καθώς και περιοδείες. Για πα
ράδειγμα το έργο Απάνθρωπες κωμωδίες περιόδευσε στη Βαρκελώνη, 
Μομπελλιέ και στο Κλερμόν-Φερράν (Οκτώβρη) και το Γενάρη και Φε- 
βράρη θα παιχτεί στο Μπάρι Ιταλίας.
Κλείω την αναφορά μου με λίγους αριθμούς. Τη θεατρική περίοδο 1989- 
90 έδωσε 302 παραστάσεις με 76,876 θεατές, είχε, δηλαδή, κατά μέσο όρο 
254 θεατές ανά παράσταση. Η επιχορήγησή του από το Υπουργείο Πολι
τισμού ανήλθε το 1990 σε 28 περίπου εκατομμύρια φράγκα.

7. Οντεόν — Θέατρο της Ευρώπης: Στο τρίτο εθνικό θέατρο, το Οντεόν, δεν 
είχα τη δυνατότητα να παρακολουθήσω παράσταση, μπόρεσα όμως να το 
επισκεφθώ και να συνομιλήσω εκεί με τον κ. Philippe Coûtant. Και στο θέ
ατρο αυτό η παράδοση είναι παρούσα, αφού το κτίριό του, που κτίστηκε 
για να στεγάσει την Comedie Française εγκαινιάστηκε στις 9 Απριλίου 
1782. Ήταν το πρώτο επιβλητικό θέατρο της πρωτεύουσας, μεγάλο έργο 
της πολεοδομίας. Τα σχέδια είχαν ανατεθεί σε δυο πρωτοπόρους αρχιτέ
κτονες, τους Marie Joséphe Peyre και Charles de Wailly.
Μερικοί από τους σταθμούς στην ιστορία του Οντεόν ήταν: α) 1959-196S. 
Οντεόν - Θέατρο της Γαλλίας: Ο Αντρέ Μαλρώ, Υπουργός Πολιτισμού, 
βρισκόμενος σε ρήξη με την Comedie Française, της απαγόρευσε τη χρησι
μοποίηση του Οντεόν και το παραχώρησε στον Ζιαν-Λουί Μπαρρώ για να 
στεγάσει το θίασό του. Εγκαινιάζοντας την αίθουσα - η οποία μετονομά
στηκε «Θέατρο της Γαλλίας» - με το έργο του Κλωντέλ Ο Χρυσοκέφαλος 
υποδήλωνε ο Μπαρρώ την επιθυμία του να είναι σύγχρονος. Παρουσίασε 
ακόμη έργα Ιονέσκο, Μπέκεττ, Ζενέ κ.ά. Με τη διασκευή μιας μικρής αί
θουσας (1967) έγινε δυνατή η παρουσίαση εντελώς πρωτοποριακών έργων.
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ß) 1971-1982: Εθνικό Θέατρο Οντεόν: Το 1971 η διοίκηση του Οντεόν 
ανατέθηκε στον Pierre Dux, διευθυντή της Comedie, για περίοδο 3 χρό
νων, με συνδιευθυντή τον Jean-Pierre Miquel. Έργα παίζονταν τόσο στη 
μεγάλη όσο και στη μικρή αίθουσα (petit Odèon) με κατεύθυνση τη δη
μιουργία και έρευνα. Το 1978 έμεινε ένας μόνο διευθυντής. Για 10 χρόνια, 
η Comedie παρουσίασε ποικίλο ρεπερτόριο, κυρίως ξένο και σύγχρονο 
(80% τέτοια έργα παίζονταν στο petit Odèon και 50% στη μεγάλη αίθου
σα). Το 1980, με την ευκαιρία των 300 χρόνων της Comedie, προσκλήθη
καν ξένοι θίασοι να δώσουν παραστάσεις και το 1982 το Οντεόν γιόρτασε 
τα 200χρονά του με εκθέσεις, άλλες εκδηλώσεις και, κυρίως, με θέαμα 
υψηλής ποιότητας.
γ) 1983 Εθνικό Θέατρο Οντεόν - Θέατρο της Ευρώπης: Με διάταγμα 
της 6ης Μαΐου 1983 το καταστατικό του θεάτρου τροποποιήθηκε. Οι δρα
στηριότητες του θεάτρου χωρίστηκαν σε δυο τομείς: Υπό την καλλιτεχνι
κή διεύθυνση του Giorgio Strehler το Θέατρο της Ευρώπης παρουσιάζει 
παραγωγές στα γαλλικά και σε ξένες γλώσσες. Τον υπόλοιπο χρόνο, το 
Εθνικό Θέατρο Οντεόν, υπό τη διεύθυνση του François Barachin υποδέχε
ται διάφορα συγκροτήματα και κάμνει ορισμένες συμπαραγωγές. Το 1986 
ο Jean Le Poulain, γενικός διευθυντής της Comedie, γίνεται διευθυντής 
του Οντεόν. Σήμερα διευθυντής του είναι ο Ισπανός Lluis Pasqual.
Το Οντεόν παρουσιάζει δικές του παραγωγές, συμπαραγωγές με άλλα θέ
ατρα, αλλά και ξένες παραγωγές ευρωπαϊκές χωρών. Διαθέτει μεγάλη 
σκηνή και μικρότερη σκηνή.
Τη θεατρική περίοδο 1991-1992 υπάρχει το ακόλουθο ρεπερτόριο στο με
γάλο θέατρο: Ο χρόνος και το δωμάτιο του Γερμανού συγγραφέα Μπόττο 
Στράους (σε γαλλική μετάφραση), Αμφιτρύων του Χάινριχ φον Κλάιστ 
(στα γερμανικά, με γαλλικούς υποτίτλους, γερμανικής παραγωγής), Αίας 
και Φιλοκτήτης του Σοφοκλή (σε γαλλική μετάφραση) και παραγωγή θεά
τρων της Βουλγαρίας, Πολωνίας και Ρουμανίας. Στην ίδια σκηνή περιλαμ
βάνεται σειρά ισπανικών έργων κάτω από τον τίτλο «Ισπανικός κύκλος», 
με την ευκαιρία των 500 χρόνων από την ανακάλυψη της Αμερικής. Πρό
κειται για το Tirano Banderas του Ramon del Valle-Inclàn, του ιδίου που 
έγραψε τις Απάνθρωπες κωμωδίες (στα- ισπανικά, με γαλλικούς υποτίτ
λους), Η ζωή είναι ένα όνειρο του Καλντερόν, Ντόνα Ροζίτα του Αόρκα, 
(γερμανική παραγωγή, στα γερμανικά, με γαλλικούς υποτίτλους) και το 
μιούζικαλ La del Manojo de Rosas (ισπανικής παραγωγής, στα ισπανικά). 
Στο μικρό Οντεόν, εκτός από ταινίες για το θέατρο, διαλέξεις και σεμινά
ρια, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες παραγωγές: Poker a la Jamaïque και 
Διάλογος των μεσημβρινών της Evelyne Pieiller (συμπαραγωγή), Πάνω 
στην ακτή και η άλλη όχθη (βασισμένα στην αλληλογραφία του Ρεμπώ), 
Ονειρεύομαι (αλλά πιθανό και όχι) του Πιραντέλλο. Κι εδώ υπάρχει Ισπα
νικός κύκλος με διαλέξεις, άλλες δραστηριότητες και την παρουσίαση του 
θεάματος Entre las ramas de la arboleda perdida (στα ισπανικά).

Το εισιτήριο κυμαίνεται στη μεγάλη σάλα μεταξύ 30 και 150 φράγκων και 
στο μικρό Οντεόν στοιχίζει 67 φράγκα. Τη θεατρική περίοδο 1989-1990 
έδωσε 328 παραστάσεις, που παρακολούθησαν 89, 386 θεατές, με 272, δη
λαδή, θεατές κατά μέσο όρο ανά παράσταση. Η επιχορήγησή του το 1990 
από το Υπουργείο Πολιτισμού ήταν 45 περίπου εκατομμύρια φράγκα.

8. Οπερα της Βαστίλλης: Παρά τις προσπάθειες των οργανωτών της φιλο
ξενίας μου δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλίσω εισιτήριο, για να παρακο
λουθήσω το Μαγεμένο Αυλό του Μότσαρτ, που παιζόταν κατά τη διάρ
κεια της παραμονής μου στο Παρίσι. Ευτυχώς όμως είχα την ευκαιρία να 
επισκεφθώ (Πέμπτη, 12 Δεκ.) την Όπερα και να ξεναγηθώ στους χώρους 
της από τον κ. William Chatrier.
Η ανέγερση του κτιρίου, που σχεδιάστηκε από τον Καναδό αρχιτέκτονα 
Carlos Ott, κράτησε πέντε χρόνια. Βρίσκεται στο χώρο, όπου ήταν ο πα
λιός σιδηροδρομικός σταθμός της Βαστίλλης. Η σκηνή της έχει πραγμάτι- 
κά εντυπωσιακές διαστάσεις και θαυμάσια ακουστική. Το συγκρότημα 
διαθέτει την κύρια οπερατική και συμφωνική αίθουσα με 2,700 καθίσμα
τα, ένα θέατρο για σύγχρονη όπερα και μουσική έρευνα, ένα αμφιθέατρο 
600 θέσεων κι ένα θέατρο 234 θέσεων. Τα υπόγεια του κτιρίου, 66 περίπου 
πόδια κάτω από το επίπεδο του δρόμου, καταλαμβάνουν στούντιο για 
σκηνικά και κοστούμια, αποθηκευτικοί χώροι, μια τεράστια βοηθητική 
σκηνή και αρκετές αίθουσες δοκιμών. Οι τεράστιες δυνατότητες της Όπε
ρας της Βαστίλλης έχουν επαινεθεί από τους μεγαλύτερους -μαέστρους 
και σκηνογράφους του κόσμου.
Μουσικός διευθυντής της είναι ο Myung-Whun Chung. Το ρεπερτόριο για 
την καλλιτεχνική περίοδο 1991-1992 απάρτιζαν οι όπερες Οι νύκτες του 
Φίγκαρο του Μότσαρτ, Ιδομενέας του Μότσαρτ, Ο άγγελος της φωτιάς 
του Προκόφιεφ, Μαγεμένος αυλός του Μότσαρτ, Μπορίς Γκοντούνωφ 
του Μουσσόργσκυ, Ααίδη Μάκβεθ του Σοστακόβιτς, Ηλέκτρα του Ρ. 
Στράους, Καρναβαλίστικος χορός του Βέρντι, Τα παραμύθια του Χόφ- 
μαν του Όφφενμπαχ, Οθέλλος του Βέρντι, Κουρέας της Σεβίλλης του 
Ροσσίνι και το μπαλέτο Αίμνη των κύκνων του Τσαίκόφσκι.
Εκτός από τις όπερες παρουσιάζονται και άλλες μουσικές εκδηλώσεις και 
στη μεγάλη σάλα, αλλά και στους μικρότερους χώρους που διαθέτει το συγ
κρότημα. Το εισιτήριο γιά τη μεγάλη σάλα κυμαίνεται για όπερα μεταξύ 50 
και 560 φράγκων, για κονσέρτα και μπαλέτο μεταξύ 40 και 290 φράγκων. 
Για το αμφιθέατρο και το στούντιο είναι αντίστοιχα 90 και 110 φράγκα.

9. Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της πόλης του Παρισιού: Στον τομέα των πε
ριοδικών εκθέσεων επισκέφτηκα στο Ορσαί Εκθεση του Εντβαρντ 
Μουνχ, στο Κέντρο Πομπιντού Εκθέσεις των Μαξ Ερνστ και Ζιζέλ 
Φρεντ, ενώ στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της πόλης του Παρισιού Εκ
θεσης Τζιακομέττι.
Στην έκθεση Τζιακομέττι ξεναγήθηκα από την υπεύθυνη για την οργάνωσή 
της Danielle Molinari. Ήταν πραγματικά μια πολύ εμπεριστατωμένη ξενά
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γηση από άνθρωπο, που κατείχε πολλά από τα μυστικά της τέχνης του με
γάλου καλλιτέχνη. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν 300 κομμάτια γλυπτικής, 
ζωγραφικής και σχεδίου του δημιουργού, που παρουσίαζαν τεράστιο εν
διαφέρον.
Γνωστός περισσότερο ως γλύπτης ο Ελβετός Αλμπέρτο Τζιακομέττι 
(1901-1966) υπήρξε μαθητής του Μπουρντέλ στο Παρίσι από το 1921 ως 
το 1926. Είναι πολύ χαρακτηριστικές οι τραβηγμένες φιγούρες του Τζια- 
κομέττι, που συνήθως περιβάλλονται από άδειο χώρο και συμβολίζουν τη 
μηδαμινότητα του σύγχρονου ανθρώπου. Η επιφάνεια των γλυπτών του 
είναι σαν διαβρωμένη, πράγμα που τα καθιστά νευρώδη.
Το Μουσείο αυτό διαθέτει μόνιμες συλλογές ζωγραφικής, που βοηθούν να 
κατανοηθεί η σημασία της Παρισινής σχολής στην ανάπτυξη της ζωγραφι
κής του 20ου αιώνα. Περιλαμβάνει πίνακες των Μοντιλιάνι, Πικάσσο, 
Ντεραίν και άλλων και γλυπτά του Μαιγιώ κ.ά. Εδώ εκτίθεται και ο μεγα
λύτερος πίνακας του κόσμου, έκτασης περίπου 6,500 τετραγωγικών πο
διών. Πρόκειται για το έργο του Dufy “Fée Electricité”.

10. Εθνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Ζωρξ Πομπιντού: Το μοναδικό 
αυτό Κέντρο επισκέφθηκα δυο φορές κατά τη διάρκεια της παραμονής 
μου και, φυσικά, πολύ λίγα πράγματα μπόρεσα να δω. Την πρώτη φορά 
(Πέμπτη, 12 Δεκ. πρωί) η επίσκεψη ήταν βάσει του προγράμματος μου και 
περιλάμβανε συνάντηση με τον κ. Jean Pierre Biron και ξενάγηση από ειδι
κή ξεναγό στο Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Τη δεύτερη φορά 
(απόγευμα της ίδιας ημέρας) είδα μερικές εκθέσεις, που υπήρχαν στο Κέ
ντρο: του Μαξ Ερνστ και της Ζιζέλ Φρεντ..
Το Εθνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού είναι σχεδόν για όλους απλά 
το Beaubourg. Το 1969 ο τότε Πρόεδρος Georges Pompidou αποφάσισε να 
ανεγείρει ένα σπουδαίο Πολιτιστικό Κέντρο στην περιοχή που ήταν γνω
στή ως plateau Beaubourg. Στο διεθνή διαγωνισμό που προκηρύχτηκε έλα
βαν μέρος 49 χώρες με 681 προτάσεις. Τελικά επελέγη το έργο των Renzo 
Piano και Richard Rogers. Το κτίσιμο άρχισε τον Απρίλη του 1972 και το 
έργο εγκαινιάστηκε από το Ζισκάρ ντ’ Εσταίν στις 31 Ιανουάριου 1977, 
τρία χρόνια μετά το θάνατο του Πομπιντού.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλά στοιχεία του κτιρίου προκαλούν εντύ
πωση. Τα πρώτα ιδιαίτερα χρόνια άλλοι ήταν εξαιρετικά ενθουσιασμένοι 
και άλλοι εκδήλωναν έντονη αμφισβήτηση μέχρι και εχθρότητα. Είναι εν
δεικτικοί οι διάφοροι χαρακτηρισμοί για το οικοδόμημα, που •κυμαίνο
νται από «Ωραίο σαν καθεδρικός ναός» μέχρι «Άσχημο σαν εργοστάσιο». 
Εντελώς διαφορετικό και στην αντίληψη και στην εμφάνιση από άλλα 
ανάλογα κτίρια κλασσικά, φαντάζει φωτεινό και πολύχρωμο ανάμεσα 
στα γκρίζα κτίσματα γύρω.
Οι κατασκευές, που συνήθως είναι τοποθετημένες μέσα σ’ ένα κτίριο, 
όπως σκάλες, ανελκυστήρες, έξοδοι ασφαλείας κλπ., εδώ τοποθετήθηκαν 
εξωτερικά. Το Beaubourg δε σχεδιάστηκε ως ένα μουσείο, που να στεγάζει 

έργα τέχνης, αλλά ως ένας τόπος συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων 
μεταξύ καλλιτεχνών και κοινού, επαφής του κοινού με τα πράγματα, 
όπου ο καθένας μπορεί να κινείται ελεύθερα και να προσεγγίζει χωρίς 
φόβο τις κύριες εκφράσεις της σύγχρονης τέχνης και κουλτούρας. Κάθε 
σωλήνας εξωτερικός είναι χρωματισμένος με διαφορετικό χρώμα, ανάλο
γα με τη λειτουργία του (π.χ. γαλάζιο για τον κλιματισμό, κίτρινο για τον 
ηλεκτρισμό, πράσινο για το νερό, κλπ). Το ίδιο χρωματισμένο ποικιλό
χρωμα είναι και το εσωτερικό. Το κίτρινο υποδηλώνει τους κοινούς χώ
ρους, το πράσινο είναι για τη Βιβλιοθήκη, το γαλάζιο για το Κέντρο Βιο
μηχανικής Δημιουργίας, το βιολετί για το Ινστιτούτο Έρευνας και 
Συντονισμού Ακουστικής-Μουσικής (IRCAM) και το κόκκινο για το 
Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης.
Όπως ήδη έχει λεχθεί αποτελείται από:
α. Βιβλιοθήκη: Άνοιξε το 1977, καταλαμβάνει τρία επίπεδα, με εμβαδό 
15,000 τετρ. μέτρα, έχει 1,800 καθίσματα και 400,000 τόμους. Εκτός από 
τα βιβλία διαθέτει περιοδικά, διαφάνειες, δίσκους, αφίσες, ταινίες, μικρο- 
ταινίες, παρέχει δε υπηρεσίες και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Υπάρχει 
επίσης τμήμα ξένων γλωσσών, που δίνει την ευκαιρία σ’ όποιο θέλει να 
μάθει γλώσσες να επιλέξει από τις 110 προσφέρομενες γλώσσες και διαλέ
κτους. Τέλος, υπάρχει τμήμα για παιδιά, ηλικίας 9-12 χρόνων.
β. Κέντρο Βιομηχανικής Δημιουργίας: Μελετά το σχέδιο (μόδα, έπιπλο, 
αυτοκίνητο, παιγνίδι, κ.ά) και την αρχιτεκτονική. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση 
στην επίδραση μεταξύ της βιομηχανικής παραγωγής και των πλαστικών 
τεχνών και παρουσιάζει τα μαζικά παραγόμενα αντικείμενα ως έκφραση 
της κουλτούρας της εποχής μας. Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν 
εκθέσεις, εκδόσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.
Οι εκθέσεις παρουσιάζονται σε διάφορους χώρους, μικρότερους ή μεγα
λύτερους, ανάλογα με το θέμα. Αναφέρονται ενδεικτικά μερικές εκθέσεις: 
1. Αναδρομικές αρχιτεκτονικές: Το 1985 αφιερωμένες στον Achillie 
Castiglioni, το 1987 στο Le Corbusier (3,000 τετρ. μέτρα), το 1989 στον 
Carlo Molino και το 1990 στον Tony Gamier. 2. Θεματικές. Το 
1978 «Σιδηροδρομικοί σταθμοί», το 1980 «Το βιομηχανικό αντικείμενο».
Οι εκδόσεις περιλαμβάνουν μονογραφίες, λευκώματα κ.ά. Τα εκπαιδευτι
κά προγράμματα περιλαμβάνουν σεμινάρια σε δασκάλους του σχεδίου, 
για να κατατοπιστούν για τις τάσεις στην Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία και 
υπηρεσίες τεκμηρίωσης για δασκάλους και σπουδαστές (14,000 έργα, 500 
περιοδικά, 40,000 φωτογραφίες, αρχεία εκθέσεων, κ.ά.).
γ. Ινστιτούτο Έρευνας και Ακουστικής - Μουσικού Συντονισμού: Κέντρο 
έρευνας και μουσικής δημιουργίας, με αποστολή τη διάδοση του ρεπερτο
ρίου του 20ου αιώνα. Διαθέτει επτά στούντιο με εμβαδό 3,500 τετρ. μέ
τρων, τρία εργαστήρια και μια εκπληκτική πειραματική αίθουσα. Η επαφή 
tou με το κοινό συνίσταται σε οργάνωση κονσέρτων, σε οργανωμένες επι
σκέψεις και σε δημοσίευση των αποτελεσμάτων των ερευνών του. 
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δ. Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης·. Ένα Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης 
είναι κάτι σπάνιο. Το μόνο ανάλογο μουσείο, που μπορεί να συναγωνιστεί 
αυτό του Κέντρου Πομπιντού, είναι εκείνο της Νέας Υόρκης. Ο όρος εθνι
κός υποδηλώνει κρατική επιχορήγηση, από πλευράς όμως περιεχομένου ο 
ρόλος του είναι πολύπλοκος. Κάθε Γάλλος έρχεται εδώ αναμένοντας να 
δει ένα παγκόσμιο πανόραμα της μοντέρνας καλλιτεχνικής έκφρασης. 
Από την άλλη ο ξένος επισκέπτης αναμένει να δει τι είναι καθαρά γαλλική 
μοντέρνα τέχνη. Εκείνο που συμβαίνει στο Μουσείο αυτό είναι κατά κά
ποιο τρόπο μια συμφιλίωση της διεθνούς όψης με εθνικά παραδείγματα. 
Το άλλο σκέλος του ονόματος του Μουσείου, δηλαδή ο όρος μοντέρνος, 
δεν δημιουργεί λιγότερα προβλήματα. Τι είναι μοντέρνο και τι όχι;
Ένα μουσείο μοντέρνας τέχνης είναι μια συλλογή που δε σχηματίζεται σε 
μια νύκτα ούτε και στα λίγα χρόνια ζωής του Κέντρου Πομπιντού. Η 
ιστορία του ξεκινά από το 1937. Ως τότε η σύγχρονη τέχνη παρουσιαζόταν 
επίσημα στην Γκαλερί του Λουξεμβούργου, που ιδρύθηκε από το Λουδοβί
κο ΙΗ'. Το μουσείο των ξένων σχολών, που έγινε το 1932 στο Jeu de 
Paume, παρουσίαζε Καντίνσκυ. Πικάσσο, Νταλί, Μοντιλιάνι, Σιαγκάλ. 
Μετά τον πόλεμο, το 1945, η συλλογή του πρώην μουσείου του Λουξεμ
βούργου και εκείνη του Jeu de Paume συνενώθηκαν σ’ ένα μουσείο, εκείνο 
της Μοντέρνας Τέχνης, με διευθυντή τον Jean Casson, που εγκαινιάστηκε 
επίσημα το 1947. Την προσπάθεια εμπλουτισμού της συλλογής βοήθησαν 
κυρίως δωρητές, τόσο καλλιτέχνες (Μιρό, Σιαγκάλ, Πικάσσο, Ματίς), όσο 
και συλλέκτες. Το 1960, όταν ο Jean Casson παρουσίασε την Έκθεση 
«Πηγές του 20ου αιώνα» οι ελλείψεις της συλλογής ήταν έκδηλες. Ο Αντρέ 
Μαλρώ άρχισε να ονειρεύεται ένα μεγάλο μουσείο του 20ου αιώνα και ο 
Casson σκεπτόταν να επεκτείνει τη συλλογή με άλλα πεδία (φωτογραφία, 
σινεμά, αρχιτεκτονική). Το μουσείο ήταν φτωχό σε σουρρεαλιστές, φου- 
τουριστές και ντανταϊστές και δεν είχε καθόλου σχεδόν εκπροσώπους της 
Αμερικανικής σχολής, όπως ούτε και καλλιτέχνες της νέας γενιάς.
Από το 1961 που το Κράτος αγόρασε μόνο τρία έργα μέχρι το 1976 έγινάν 
σημαντικές προσθήκες τόσο με αγορές όσο και με δωρεές. (Τζιακομέττι, 
Πόλλοκ, Γκόρκυ, Ντε Κίρικο, Ματίς, Μιρό, Μοντριάν κ.ά.). Όταν το 
1977 άνοιξε το Κέντρο Πομπιντού, φάνηκε ότι η συλλογή παρουσίαζε μια 
πολύ καλή ποικιλία.
Με τον ερχομό του Jack Lang στο Υπουργείο Πολιτισμού το Κέντρο απο
κτά γενναιόδωρη επιχορήγηση. Το 1982 ο προϋπολογισμός για νέες αγο
ρές υπερδιπλασιάζεται (18 εκατ. φράγκα σε σύγκριση με 8 εκατ. το 1981). 
Σήμερα φθάνει τα 24 εκατομμύρια φράγκα. Παράλληλα συνεχίζονται οι 
δωρεές. Το 1988 η συλλογή εμπλουτίστηκε με πάνω από 2,000 νέα έργα 
(153 πίνακες, 88 τρισδιάστατα έργα, 908 σχέδια, 1001 φωτογραφίες, 11 
ταινίες). Σήμερα το Μουσείο διαθέτει 24,000 αντικείμενα και αντιπροσω
πεύονται 3,000 καλλιτέχνες. Από αυτά τα έργα 800 εκτίθενται, ενώ τα 
υπόλοιπα είτε είναι επί δανείω σε άλλα μουσεία ή εκτίθενται προσωρινά 

για πρακτικούς λόγους (π.χ. φωτογραφίες και σχέδια δεν αντέχουν σε συ
νεχή έκθεση στο φως).
Η παρούσα έκθεση αποτελεί σύλληψη των Dominique Bozo και Gae 
Aulenti και είναι μια προσέγγιση εντελώς αντίθετη προς τις παραδοσιακές 
αίθουσες. Ο επισκέπτης οδηγείται σε μια χρονολογική πορεία, όπου υπο
γραμμίζονται κάποια δυνατά σημεία. Τον υποδέχεται η «Θλίψη του βασι
λιά» του Ματίς και λίγα βήματα στα δεξιά οδηγείται στους Dufy, Derain 
(φωβιστές). Ακολουθούν οι αίθουσες των κυβιστών, των σουρρεαλιστών 
και καταλήγουν στο άκρο του τέταρτου ορόφου στα χρόνια του 1950 και 
1960. Γυρίζοντας ο επισκέπτης στη μεγάλη γκαλερί συναντά μια θαυμάσια 
σειρά γλυπτών, κυρίως του Πικάσσο και του Κονζάλεζ. Επιστρέφοντας εκεί 
από όπου ξεκίνησε, συναντά, στον τρίτο όροφο, τη σύγχρονη δημιουργία 
των τελευταίων 20 χρόνων, που αποτελεί το πιο τολμηρό και ταυτόχρονα το 
πιο επικίνδυνο τμήμα του Μουσείου. Παρόλο που το τμήμα αυτό συνεχώς 
ανανεώνεται, δίνει μια φευγαλέα μόνο ματιά της τεράστιας συλλογής.
Αυτό μας φέρνει στο μεγαλύτερο πρόβλημα του Μουσείου, εκείνο της έλ
λειψης χώρου. Το Μουσείο προσωρινά διαθέτει χώρους, όπως το Forum 
και τη μεγάλη γκαλερί στον πέμπτο όροφο, για την οργάνωση μεγάλων εκ
θέσεων, όπως «Παρίσι-Νέα Υόρκη», «Παρίσι-Μόσχα», «Παρίσι- 
Βερολίνο». Αλλά, για τις μόνιμες συλλογές του είναι αναγκαίοι και άλλοι 
όροφοι. Επιπρόσθετα προς τα σχέδια γ.ια επέκταση, το Μουσείο μελετά 
τον εμπλουτισμό κάποιων συλλογών, όπως εκείνη των φουτουριστών, 
των κονστρουκτιβιστών και των Ρώσων πρωτοπόρων.
Σήμερα, γενικά το Μουσείο έπαψε να είναι ένας καλός παρατηρητής. 
Είναι καταλύτης στη ζωή των πλαστικών τεχνών και δρα μέσα στο δη
μιουργικό πυρετό της τέχνης. Συγκεντρώνει, εκθέτει, εκδίδει καταλόγους, 
βιβλία, αφίσες, βιντεοκασέττες, προτείνει και προκαλεί συζητήσεις, συνέ
δρια. Αυτό το ρόλο επιτελεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το Μου

σείο Μοντέρνας Τέχνης.
★ ★ ★

Το Κέντρο Πομπιντού είναι το υπ’ αριθμό ένα αξιοθέατο του Παρισιού, 
αφού κάθε χρόνο το επισκέπτονται 8 εκατομμύρια πρόσωπα (από τα οποία 1 
εκατ. ξένοι), ενώ το Λούβρο και τον Πύργο του Άιφελ από 3.5 εκατομμύρια. 
Είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο από ατσάλι και γυαλί και έχει εμβαδό 
100,000 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή διπλάσιο από το Λούβρο. Στο ύψος είναι 
δυο φορές πιο μεγάλο από τα σπίτια 6-7 ορόφων, που είνα τα πιο πολυάριθ

μα στο Παρίσι.
★ ★ ★

Όπως φάνηκε, πιστεύω, από την περιγραφή, το Κέντρο Πομπιντού είναι 
ένας ζωντανός οργανισμός, που προσφέρει πληθώρα δυνατοτήτων στον επι
σκέπτη. Εκτός από όσα έχουν ήδη αναφερθεί, πρέπει να σημειωθεί ότι καθ 
όλη τη διάρκεια του χρόνου υπάρχει μεγάλος αριθμός ποικίλων δραστηριοτή
των, θεατρικών, μουσικών, εικαστικών, κινηματογραφικών, ορχηστρικών.
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Στο σύντομο χρόνο που είχα στη διάθεσή μου απόλαυσα τις εκθέσεις που 
μπορούσα να δω, ιδιαίτερα εκείνη του Μαξ Ερνστ. Ήταν μια πλουσιότατη έκ
θεση, όπου φαινόταν ανάγλυφη η δαψιλής συνεισφορά του καλλιτέχνη αυτού 
σε ποικίλες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης και σε άφθονες τεχνικές. Ο θαυ
μάσιος αυτός Γερμανός ζωγράφος, σκηνογράφος και γραφίστας δημιούργησε 
τεράστιο όγκο έργου, με θαυμαστή ποιότητα, που εκπλήττει πραγματικά. Θε
ωρείται ο σοβαρότερος εκπρόσωπος του σουρρεαλιστικού κινήματος. Ξεκίνη
σε ως μέλος του «Der Sturm», της ομάδας των Γερμανών εξπρεσσιονιστών, 
για να δεχτεί στη συνέχεια την επίδραση των Πικάσσο και Ντε Κίρικο. Σχημά
τισε ομάδα ντανταϊστών στην Κολωνία κι έμεινε για δέκα χρόνια στην Αμερι
κή. Δημιούργησε παράξενα κολλάζ, ζωγράφισε τοιχογραφίες, επιτύμβιες στή
λες και σκηνικά για το θέατρο. Στα έργα του, ιδιαίτερα της τελευταίας 
περιόδου, συνδυάζει την πραγματικότητα με ονειρικές εικόνες.

Η άλλη έκθεση που επισκέφθηκα ήταν φωτογραφική, της Ζιζέλ Φρεντ, η 
οποία θεωρείται ως σημαντική προσωπογράφος. Άρχισε την καριέρα της ως 
συνεργάτιδα του πρακτορείου Magnum. Μέσα από τις φωτογραφίες της παρε
λαύνουν προσωπικότητες των Γραμμάτων, όπως οι Μαλρώ, Μπαρμπύς, 
Χάξλεϋ, Μπρεχτ, Ζιντ, Μανν κ.ά. Άλλες φωτογραφίες της σχετίζονται με την 
οικονομική καταστροφή στην Αγγλία του 1936. Ακόμη υπάρχουν φωτογρα
φίες από τα χρόνια που πέρασε στην Αργεντινή (της Frida Kahlo, του Diego 
Rivera και άλλες), όπου ίδρυσε εκδοτικό οίκο με τη Victoria Ocampó. Ένα 
άρθρο της για την Εύα Περόν βοήθησε να γίνει γνωστή η αλήθεια για το δικτα- 
τορικό καθεστώς της Αργεντινής, αλλά την ανάγκασε να εγκαταλείψει τη 
χώρα. Τέλος, άλλες φωτογραφίες της αναφέρονται στη δεκαετία του ’50.

★ ★ ★

Η περιδιάβασή μου στην πόλη του φωτός έκλεισε το πρωί του Σαββάτου 
14 Δεκεμβρίου, όταν η συνοδός μου με μετέφερε στο αεροδρόμιο Charles de 
Gaulle για το ταξίδι της επιστροφής.

Πρέπει να επαναλάβω ότι η επίσκεψή μου υπήρξε απόλυτα πετυχεμένη, 
γιατί στο βραχύ χρονικό διάστημά της είχα σημαντικές επαφές και είχα την 
ευκαιρία να γνωρίσω αξιόλογα πολιτιστικά ιδρύματα και να παρακολουθήσω 
ενδιαφέρουσες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα ήταν πολύ μελετη
μένο και οι άνθρωποι που το σχέδιασαν, αλλά και εκείνοι που ανέλαβαν να 
το πραγματοποιήσουν, είναι άξιοι συγχαρητηρίων.

Για μένα ήταν πραγματικά μια ανανέωση, μια ζωτική ανάσα και μια ευ
καιρία για διεύρυνση της οπτικής μου στα θέματα της κουλτούρας.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ
Τό υπερβατικό στόν στοχασμό τοΰ Νίκου Καζαντζάκη

Ό στοχασμός τού Νίκου Καζαντζάκη είναι σέ μεγάλο βαθμού ποιητικός 
— καί δχι καθαρά φιλοσοφικός. Γι’ αυτό καί ό στοχασμός αυτός, όταν έγγίζει 
τά μεγάλα θέματα τής ζωής καί τοΰ θανάτου, τοΰ κόσμου, όπως απλώνεται 
πολύμορφος καί γοητευτικός άπέναντί μας καί τής άνθρώπινης δημιουργίας, 
πού καταξιώνει τή ζωή, μιλά μέ νοήματα, πού ύφαίνονται μέσα σέ εικόνες. 
Είναι ένας στοχασμός σημειωτικός, δπου οί εικόνες — σημεία φανερώνουν 
καί κάποτε κρύβουν, μιλοΰν πολυφωνικά καί σιωπούν μπροστά στό θαυ
μαστό καί τό άνέκφραστο σχεδόν, πού θέλουν νά έκφράσουν. Αυτή τήν πολυ
σημία καί τήν αίνικτική δήλωση, πού συχνά αίρει τούς διαχωρισμούς τής 
λογικής, θά πρέπει νά είμαστε έτοιμοι νά άντιμετωπίσουμε, όταν ζητάμε νά 
έρμηνεύσουμε μιά πύκνωση συμβόλων, όπως είναι αυτή πού έκφράζει ή 

«Κρητική Ματιά» τοΰ Καζαντζάκη.
Στην «Κρητική ματιά» ώς μιά βίωση καί θεώρηση τής ζωής, όπως τήν 

εκθέτει ό Καζαντζάκης στήν «Αναφορά στόν Γκρέκο», φτάνουμε μέσ’ άπ’ 
αύτό, πού ό ίδιος τό όνομάζει «άνήφορο», δηλ. τήν άδιάκοπη άνοδική πορεία 
προς τήν κορυφή ή πρός τόν Θεό, όπως τή ζεϊ κατ’ έξοχήν ό δημιουργός 
άνθρωπος, έτσι πού ό Θεός ή ό άνήφορος νά γίνονται στή συνείδησή του ένα.

«Όσο έγραφα» λέει «δυο λέξεις έρχουνταν καί ξανάρχουνταν καί δέν 
ήθελαν νά φύγουν: ή λέξη Θεός καί ή λέξη Άνήφορος. Τί ναι ό Θεός — ή 
άνώτατη Χίμαιρα ή ή άνώτατη Ελπίδα ή ή άνώτατη Βεβαιότητα; Χρόνια 
πολλά άγωνιζόμουν, δέν μποροΰσα νά πάρω άπόφαση οριστική τί άπάντηση 
νά δώσω στό τραγικό τούτο έρώτημα· συνάλλαξε μέσα μου ή άπάντηση, 
άνάλογα μέ τήν παλληκαριά, τήν έμπιστοσύνη ή τήν άποκαρδίωση, πού 
ένιωθε, στοχαζόμενη τόν Θεόν, ή ψυχή μου. Δέν ήμουν ποτέ σταθερά βέβαιος 
σέ ποιά άπό τις τρεις έτοϋτες Σειρήνες — τή Χίμαιρα, τήν Ελπίδα, τή Βεβαιό
τητα — νά σταθώ καί νά παραδώσω τήν ψυχή μου... Ομως γιά ένα ήμουν, σέ 
θλη μου τή ζωή, βέβαιος: πώς ένας δρόμος, ένας μονάχα, όδηγάει στό Θεό, ό 

άνήφορος.1 (Αναφορά, σ. 580-1)
Μέ τή δήλωσή του αύτή ήδη ό Καζαντζάκης μάς θέτει μπροστά στήν πο- 

λνσημία τής προσέγγισής του στό υπέρτατο έκεϊνο σημείο άναφοράς, πού 
είναι ό Θεός, στό όποιο φτάνει κανείς μόνο μέ μιά άνοδική πορεία, μιά θά λέ
γαμε στή φιλοσοφική γλώσσα άνάβαση. Πρόκειται γιά ένα όραμα ή βίωμα, μιά 
συνάντηση, πού κινείται μέσα σέ τρεις δυνατότητες: ή πρώτη είναι ή χίμαιρα, 
δηλ. μιά ψευδαίσθηση, ένα όραμα, πού μέσα του κρύβει τήν άνυπαρξία. Η χί
μαιρα είναι ή γοητευτική μάσκα τοϋ μηδενός. Ή δεύτερη είναι ή Ελπίδα, μιά 
άνάταση καί μιά έκταση πέρ’ άπό τό παρόν πρός τό μελλούμενο, πού κατά κά
ποιο τρόπο ήδη κυοφορείται. Καί ή τρίτη δυνατότητα είναι ή Βεβαιότητα, 
είναι δηλ. ή πλήρης κατάφαση τοΰ νϋν, ή άποδοχή αύτοΰ, πού ύπάρχει, ότι 
υπάρχει καί έχει ένα νόημα, πού στερεώνει άπόλυτα τό είναι του.
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Ό ανήφορος λοιπόν στό υπέρτατο του σημείο διανοίγει μπροστά στά 
μάτια τοΰ ποιητή - στοχαστή, σέ μιά γοητευτική διάθλαση καί άμφισβήτηση, 
σέ μιά πολυφωνική παρουσία, τήν απατηλή μαγεία τοϋ μηδενός, τήν Κυοφο
ρούσα προσδοκία τοϋ έρχόμενου, καί τήν άστραφτερή, παραδείσια, όπως τήν 
όνομάζει παρακάτω, βεβαιότητα τοϋ τώρα.

Μέ τις προϋποθέσεις αυτές ό Καζαντζάκης προχωρεί γιά νά μάς δώσει 
σέ τρεις εικόνες μιάν άλλη παράσταση, συμβολική τών τριών δυνατοτήτων - 
σειρήνων, πού τόν μαγεύουν:

«Τρία πλάσματα τοϋ Θεοΰ» λέει «πάντα μέ μαύλιζαν κι ένοιωθα μαζί 
τους μιά μυστικήν ενότητα· σά σύμβολα μοϋ φάνταζαν πάντα καί συμβόλιζαν 
τήν πορεία τής ψυχής μου: τό σκουλήκι πού γίνεται πεταλούδα, τό χελιδονό
ψαρο πού τινάζεται άπό τά νερά μοχτώντας νά ξεπεράσει τή φύση του, κι ό 
μεταξοσκούληκας πού κάνει τό σπλάχνο του μετάξι».2

Αυτά τά σύμβολα, παρμένα άπό τήν Κρήτη, έκφράζουν, νομίζω, τήν 
άπάντηση τοϋ άνθρώπου - δημιουργού, τοϋ Καζαντζάκη, άπέναντι στις τρεις 
δυνατότητες, πού διανοίγονται μπροστά του. Είναι καί τά τρία σύμβολα τής 
ύπέρβασης τοϋ εαυτού μας: Στήν πρώτη περίπτωση, στήν εικόνα τοϋ σκουλη
κιού πού γίνεται πεταλούδα, έχουμε τή μετουσίωση σέ μιάν άνώτερη μορφή, 
όσο εύθραυστη καί χιμαιρική κι άν είναι αύτή. Στή δεύτερη, τήν εικόνα τοϋ χε
λιδονόψαρου, πού πηδά έξω άπό τά νερά, έχουμε μιάν έκστατικήν υπέρβαση, 
ένα άλμα μέσα σ’ ένα άλλο χώρο, πέρ’ άπό τή φυσική μας μοίρα, πού κάνει 
τήν έλπίδα ένα άστραπιαίο σκίρτημα, μεταφέροντας τό μελλούμενο μέσα στό 
γινόμενο. Καί στήν τρίτη εικόνα τοϋ μεταξοσκούληκα, πού γεννά μέσα στά 
σπλάχνα του μετάξι, έχουμε μιά γέννα, μιά δηλαδή έκφραση τοϋ είναι, πού βε
βαιώνεται ώς δημιουργία. Μετουσίωση, έκσταση, δημιουργία είναι οί τρεις 
τρόποι, μέ τούς όποιους ό δημιουργός - ποιητής άντικρύζει τήν οριακή του 
σχέση μέ τόν κόσμο καί τήν ύπαρξή μας, στήν όποιαν οδηγείται, καθώς πορεύ
εται πρός τις άκρώρειες τοϋ όντος. Σ’ αυτές όμως τις τρεις εικόνες - σύμβολα 
έρχεται νά προστεθεί άμέσως καί μιά τέταρτη. Είναι ή εικόνα τοΰ ταύρου στις 
ζωγραφισμένες στούς τοίχους ταυρομαχίες τής Κνωσσοϋ. Σ’ αυτές ή λυγερά- 
δα καί ή χάρη τής γυναίκας καί ή άσφαλτη δύναμη τοϋ άντρός άντικρύζουν μέ 
άτρόμητο μάτι τόν φρενιασμένο Ταύρο καί παίζουν μαζί του. Τόν ταύρο, μάς 
λέει, «δέν τόν σκότωναν άπό άγάπη, όπως στις άνατολίτικες θρησκείες, γιά νά 
σμίξουν μαζί του είτε γιατί τούς κυρίευε τρόμος καί δέν τολμούσαν νά τόν 
βλέπουν, παρά έπαιζαν μαζί του με πείσμα, μέ σεβασμό καί δίχως μίσος... 
Έτσι οί Κρητικοί μετουσίωναν τή φρίκη καί τήν έκαναν άψηλό παιχνίδι, 
όπου ή άρετή τοϋ άνθρώπου, σ’ άμεση έπαφή μέ τήν άμυαλη παντοδυναμία, 
τονώνουνταν καί νικούσε».3 Τέτοια ήταν, συλλογιζόμουν «κοιτάζοντας τή 
στορισμένη στούς τοίχους προαιώνια πάλη τοϋ άνθρώπου καί τοϋ Ταύρου — 
πού σήμερα λέμε Θεό — τέτοια ήταν ή Κρητική Ματιά». Καί προσθέτει: «Καί 
ξαφνικά γέμισε ό νοϋς μου άπόκριση. Αυτό ζητοΰσα, αυτό ήθελα: μέ τήν Κρη
τική τούτη Ματιά πρέπει να γεμίσω τά μάτια τοϋ δικού μου Όδυσσέα». 
Άγρια ή έποχή μας· ό Ταύρος, οί ύπόγειες σκοτεινές δυνάμεις, ξαπολύθηκαν, 

ή φλούδα τής γής ραγίζει... Ό Όδυσσέας... πρέπει μέ τέτοια ματιά νά κοιτάζει 
τήν άβυσσο· χωρίς έλπίδα καί φόβο, μά καί χωρίς άναίδεια όρθιος στήν άκρα 
τοΰ γκρεμού»4.

Ή μετατροπή τής φρίκης σέ υψηλό παιγνίδι συνοψίζει, πιστεύω, καί τό 
νόημα, πού δηλώνουν οί τρεις προηγούμενες εικόνες. Η άπάντηση, πού δίνει 
ό Καζαντζάκης άπέναντι σ’ αύτό, πού υπερβαίνει τά άνθρώπινα όρια, καί πού 
στήν περίπτωση τοΰ Ταύρου τό συλλαμβάνει ώς τό δαιμονικά τερατώδες καί 
φρικτό, πού ώστόσο δαμάζεται, είναι ή ποίηση. Η ποίηση δηλ. ή τέχνη, είναι 
τό υψηλό παιγνίδι, πού μετουσιώνει τή φρίκη σέ χορό, σέ ρυθμική έκσταση, 
στήν κίνηση μιας ταλάντευσης, πού ισορροπεί τό χαοτικό. Μέσα στό σύμβολο 
τοΰ παιγνιδιού συγχωνεύεται τόσο ή εικόνα τοϋ σκουληκιού, πού γίνεται πε
ταλούδα, όσο καί τοΰ χελιδονόψαρου καί τοΰ μεταξοσκώληκα, πού^ κάνει τό 
σπλάχνο του μετάξι. Μετουσίωση, έκσταση, δημιουργία είναι τρεις όψεις τοΰ 
ίδιου ύψηλοΰ παιγνιδιού τής ποίησης.

Θά μπορούσαμε νά θυμηθούμε στό σημείο αύτό τόν Ηράκλειτο, πού τόν 
αιώνα — τόν κοσμοχρόνο — τόν φαντάζεται σάν ένα παιδί, που παίζει. Η 
τόν Πλάτωνα, πού θεωρεί τήν παιδιά μιά ύψηλή μορφή έκφρασης της 
άνθρώπινης παρουσίας, μέσα στήν όποια σμίγει τό τραγικό και το κωμικό. Η 
τόν Νίτσε, πού ξεκινά άπό τήν ποίηση τής Τραγωδίας για να καταληξει στο 
παιγνίδι ώς τήν ΰψιστη φανέρωση τοΰ όντος. ’Αξίζει όμως ίσως να σταθούμε 
στό παιγνίδι, όπως τό έκθέτει ό Ρίλκε, ώς μιά τάξη, πού ξετυ ιγεται μέσα σττιν 
κίνηση μιά εδώ, μιά έκεϊ, μιά κίνηση, πού μοιάζει ανάλαφρη κι όμως κρύβει 
μέσα της μιά πειθαρχία, καί πού άναδύεται ώς μιά άνταπόκριση προς αυτό με 
τό όποιο τό παιχνίδι παίζεται. Γράφει ό Ρίλκε: «Όπως, όταν ξαφνικά γίνεσαι 
δέκτης τής σφαίρας, πού μιά αιώνια συμπαίκτρια σοϋ ρίχνει, με τε εια αμα 
σμένο τόν παλμό (μέσα σ' ένα άπό τά τόξα άπ’ τοΰ θεού τη μεγάλη γέφυρα^ 
τότε νά δέχεσαι εϊν’ ένας πλούτος — όχι δικός σου, ά α ενός κοσμου» . 
συμπαίκτρια δύναμη είναι εδώ ό Ταύρος, πού δέν σκοτώνεται α γίνεται 
συνεργός στό μεγάλο παιγνίδι.

Ότι οί τρεις στιγμές - εικόνες άνήκουν στό ποιητικό αυτό παιγνίδι φαί
νεται άπό τή λειτουργία τής κάθε μιάς. Ή πρώτη μετουσιώνει τη φρίκη σε 
άρετή καί χάρη, ή δεύτερη δίνει στον παίχτη τή δυνατότητα να απλώνει φτερά 
πάνω άπό τήν άβυσσο, νά ταλαντεύεται χορευτικά μέσα στο άοριστο και η 
τρίτη είναι ή δημιουργική σύνθεση τοΰ παιγνιδιού, η πει αρχηση του 
άχαλίνωτου καί ή Ισορροπία τής τάξης τού παιγνιδιού.

Ώστόσο τό ποιητικό παιγνίδι έχει σάν συμπαίκτη του τόν Ταύρο. Ο 
ταύρος είναι κι αύτός ένα σύμβολο. Συμβολίζει τό αιμονικα τερατ" ε , 
χαοτικό, πού στον Καζαντζάκη είναι μιά έκδήλωση αυτου, που ευρυτερα και 
γενικότερα όνομάζει «άβυσσο». Ό Καζαντζάκης άφηνει και τον ορο αυ 
σύμβολο νά ήχήσει πολύσημα. Στήν άκρα κάθε δρόμου, μας εει, $ 
άβυσσο.6 Ή άβυσσος λοιπόν, είναι κάτι το όριακο, που 
ύπερβαίνοντας κάθε όριο. ’Αλλού άναφέρεται στη συνάντηση με τη™β 
καθώς κανείς γκρεμίζει όλα όσα τόν συνδέουν με τη ζωη (Νιτσε) και απομ 
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μόνος καί γυμνός.7 Ή άβυσσος μοιάζει νά είναι μιά απόσπαση άπό τά όρια 
πού μάς δεσμεύουν, είναι τό άπέραντο καί τό άπεριόριστο, πού συγχρόνως 
σάν κάτι άπύθμενο δέν μάς δίνει κανένα στήριγμα.8 Είναι ή άπάνθρωπη 
ερημιά άλλά καί τό άξεδιάλυτο μυστικό,9 ή ή πάλη μέ τόν άόρατο. Έχουμε 
λοιπόν τήν αίσθηση, δτι ή άβυσσο σημαίνει στόν Καζαντζάκη αύτό, πού 
υπερβαίνει τά άνθρώπινα όρια, τό ύπερβατικό, πού πότε έπιφαίνεται ώς κάτι 
χαοτικό καί δαιμονικά τερατώδες, πότε σάν κάτι άπέραντο, άνείπωτο καί 
άπύθμενο, καί πότε σάν ένα κρυμμένο μυστικό.

Μέσ’ άπό τό παιχνίδι μέ τό άκραΐο αύτό σύνορο, πού διανοίγει μπροστά 
μας τήν άβυσσο, ό Καζαντζάκης κατακτά μιά ήθική στάση, πού χαρακτηρίζει 
τήν Κρητική του ματιά. Ό Όδυσσέας λέει «αύτός πού άρμενίζει μέ τούς δεκα- 
εφτασύλλαβους, πού γράφω, πρέπει μέ τέτοια ματιά νά κοιτάζει τήν άβυσσο· 
χωρίς έλπίδα καί φόβο, μά καί χωρίς άναίδεια· όρθιος στήν άκρη τοϋ γκρε
μού»10. Ξαναγυρίζοντας στις τρεις δυνατότητες, πού τόν γοητεύουν σάν 
σειρήνες — τή χίμαιρα, τήν έλπίδα καί τή βεβαιότητα — βλέπουμε έδώ, δτι ό 
ποιητής άρνιέται καθαρά τή μιά, τήν έλπίδα. Παράλληλα βέβαια άρνιέται καί 
τή βεβαιότητα, άφοϋ ή άβυσσος τόν έκθέτει μέσα στό κατ’ έξοχήν άπύθμενο 
καί άβέβαιο. Τοΰ άπομένει λοιπόν ή χίμαιρα;

Ωστόσο ή άβυσσος διανοίγεται πέρ’ άπό τή Χίμαιρα, άν μέ τή Χίμαιρα ό 
Καζαντζάκης έννοεϊ τις λογής προσωπίδες, μέ τις όποιες ή ψυχή τοΰ 
άνθρώπου σκεπάζει ή ζητά νά κατανοήσει τήν άβυσσο, τούς θεούς, τις 
έλπίδες, τά όράματά της. Αύτές τις χίμαιρες τελικά τις άπεκδύεται ή ψυχή, γιά 
νά άτενίσει χωρίς έλπίδα καί φόβο τήν άβυσσο. Πρόκειται χωρίς άμφιβολία 
έδώ γιά ένα τιτανισμό, μιά άπογύμνωση τής ψυχής άλλά καί μιά ύπερύψωσή 
της άπέναντι στόν ύπερβατικό, πού άντικρύζει, καί πού μοιάζει μέ ένα ξεπέ
ρασμα τοϋ ίδιου τοΰ έαυτοΰ της. Χωρίς νά ελπίζει καί χωρίς νά φοβάται ή 
ύπαρξη φθάνει σέ μιάν έλευθερία, μιά γαλήνη, πού σημαίνει νίκη άπέναντι 
στόν έαυτό της καί συγχρόνως νίκη έπάνω στήν άβυσσο, πού άντικρύζει 
δρθια. Ό τιτανισμός τής ύπερύψωσης αύτής στρέφεται καί πρός τό μέλλον. 
Είναι, κατά τό πρότυπο τοΰ νιτσεϊκοΰ υπεράνθρωπου, τό άρχέτυπο τοϋ 
Όδυσσέα, ό μελλούμενος άνθρωπος.11

Τή στάση αύτή τοΰ Καζαντζάκη, πού μπορούμε νά συσχετίσουμε μέ τή 
ρήση τοΰ Κυπρίου φιλοσόφου τής άρχαιότητας Δημώνακτα «έκεΐνον νομίζω 
έλεύθερο, πού μήτε ελπίζει μήτε φοβάται τίποτε» («άλλ’ έκεΐνον νομίζω 
(εύδαίμονα) τόν μήτε έλπίζοντά τι μήτε δεδιότα»)12, τήν χαρακτήρισαν μερικοί 
«ηρωικό μηδενισμό»13. Καί τοΰτο, γιατί προχωρώντας πιό πέρα ό Όδυσσέας 
καί μαζί του ό Ποιητής - δημιουργός, φτάνουν στή συνείδηση, δτι όλα είναι 
Ένα μέσα στό όποιο ή γέννα κι ό θάνατος, τό καλό καί τό κακό, είναι Ένα. 
Τό μεγάλο όμως μυστικό, πού τοϋ άποκαλύπτεται συνομιλώντας μέ τόν μεγά
λο του Προπάτορα, τόν Γκρέκο, είναι πώς τό Ένα τοΰτο δέν υπάρχει.14

Χωρίς άμφιβολία έχουμε μέσα στήν άναμέτρηση αύτή τοϋ Καζαντζάκη μέ 
τό έσχατο τήν αίσθηση, δτι βυθιζόμαστε μέσα σέ αύτό, πού αΐρε όλα τά δρια, 
κάθε σχήμα καί μορφή, κάθε έννοια, κάθε άντιθετικότητα, έτσι καί πού ή 

άπόλυτη ένότητά του, τό ένα, νά Ισοδυναμεΐ μέ τήν άπόλυτη άπροσδιοριστία 
καί άπουσία τοΰ μηδενός. Μήπως μιά άνάλογη έκμηδενιστική υπέρβαση δέν 
είναι καί ή άρση κάθε έλπίδας καί κάθε φόβου σέ σχέση μέ τό ύπερβατικό 
αύτό τίποτε; Μιά άρση πού προχωρεί πιό πέρα κι άπό τή λύτρωση (λυτρώθη
κες άπό τή λύτρωση, λέει ή φωνή τοΰ Όδυσσέα) καί πιό πέρα κι άπό τή λευτε
ριά;15 Τί βρίσκεται πέρ’ άπό τή λύτρωση καί πέρ άπό τή λευτεριά παρά μόνο 
ό τιτανισμός τοΰ «πιό πέρα» δηλ. τής άναζήτησης, πού άναζητά τον ίδιο τόν 
έαυτό της, ένα μηδενιστικό πάθος;

Κι όμως ή άπάντηση τοΰ Καζαντζάκη άπέναντι στό ύπερβατικό αύτό ένα 
ή μηδέν, δέν είναι μόνο ένας ηρωισμός, πού ξεπερνά τόν ίδιο τόν έαυτό του, 
άφοϋ άτενίζει πέρα κι άπό τή λευτεριά καί τή λύτρωση, άλλά είναι όπως 
είδαμε καί τό υψηλό παιχνίδι, ή ποίηση. Ή άπάντηση τοΰ Καζαντζάκη στήν 
άβυσσο, πού άντικρύζει, όποιο δρόμο τής ζωής κι άν πάρει, είναι ή 
αύθυπέρβαση, πού ένσαρκώνεται ποιητικά μέσα στήν έκστατική μετουσίωση 
τής δημιουργίας καί τιτανικά μέσα στό άγέρωχο ήθος τής άποδοχής αύτοΰ, 
πού ξεπερνά κάθε τι άνθρώπινο.

Κι όμως δέν νομίζω δτι στό σημείο αύτό έξαντλεΐται ή Κρητική ματιά, 
όπως τή συλλαμβάνει ό Καζαντζάκης. Γιατί μέσα της, πιστεύω, υπάρχει και 
μιά έμμεσα εκφρασμένη θρησκευτικότητα. Είναι αύτή, πού ο Καζαντζακης 
επανειλημμένα όνομάζει «πάλεμα μέ τόν Θεό»16, πού είναι η άγρια κορυφή 
τήςν ψυχής τοΰ άνθρώπου, πού άκατάπαυστα τή φτάνουμε κι ακαταπαρστα 
τινάζεται κι άνεβαίνει πιό πάνω. Αύτή τήν «κινούμενη Μονάδα», τη μετατοπι
ζόμενη κορυφή τή δηλώνει παρακάτω μέ τό σύμβολο τής φωτιάς. Στην αρχή 
καί στό τέλος είναι ή φωτιά κι άκολουθώντας τήν έντολή της, μαχόμαστε να 
κάνουμε τή σάρκα, τή σκέψη, τήν έλπίδα, την τιμή, * τη oba φ ογα. 
Υπάρχουμε, δημιουργούμε, καθώς έξιστάμεθα μέσα σ αυτή ττ1 Φ τα 
νύουμε τά φτερά μας μέσα της καί μπαίνουμε σ’ αύτό που ξεπερνά τα σύνορα 
τής λογικής, στήν παραφροσύνη.

Αύτή, νομίζω, είναι ή ύπέρτατη έκσταση κατά τήν όποια άκολουθώντας 
τή θεότητα όπως δηλώνεται άπό τόν Καζαντζάκη καί τήν ’Ασκητική, μεταπη
δούμε πρός τό φώς, τό όποιο είναι έξω καί πάνω άπο κα ε πραγμα. εσ 
άπ’ όλα ξεσπάει μιά άστραπή, πού δέν μπορούμε νά τήν αρθρώσουμε σε λογο. 
Ζοΰμε μόνο μιά στιγμή τήν έκστασή της.19 Όλα τελικά υποκεινται στο νομο 
τής έκπύρωσης, δλα γίνονται φωτιά. Ή φωτιά δμως «ε ναι η αρ ενα ava 
πού γεννάει τόν γιό τόν άθάνατο... τό φώς. Καθαρτήρι ε ναι η ζωη και καιγο 
μαστέ». Όμως ό θεός προστάζει τόν άνθρωπο: «ξακλουθα εσυ τη δημιουργία. 
Κάψε τόν κόσμο, κάμε τον φωτιά καί παράδωσέ μου τον a τον κάμω 
έγώφώς»20.

Αύτή ή έσχατη άναγωγή στό φώς μέ τό ύπερβατικό - εκστατικό της άλμα 
(τό πήδημα τοϋ χελιδονόψαρου) μάς ξαναφέρνει στήν παρα οση των μυ 
στικών. Ό Καζαντζάκης μιλάει έμπνευσμένος άπό τήν τέχνη του Γκρεκο την 
γλώσσα τής φιλοσοφικής συμβολικής καί πέρ αύτηντηνγ ωσσατωνμυ 
στικών. Είναι γνωστό τό ηρακλείτειο άείζωον πΰρ, που παρελαβαν άργοτερα 
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οί Στωϊκοί, ό ήλιος σάν σύμβολο τής πλατωνικής Ιδέας τοϋ άγαθοΰ καί ό θεός 
- πϋρ καταναλίσκόν, τής Παλαιας Διαθήκης. Κι άργότερα στον Πλωτϊνο τό 
απλό φως τοϋ Ενός, πού δίνει τή δύναμη στό νοϋ να είναι. Τό φώς 
εμφανίζεται σαν σύμβολο τοϋ θείου καί στον βυζαντινό μυστικό Συμεώνα τό 
νέο θεολόγο καί στον μυστικισμό τοϋ Μάϊστερ Έκχαρντ. Ή ροπή τοΰ Καζαν- 
τζάκη στον μυστικισμό πρέπει νά έχει ρίζες Μπερξονικές, αν λάβουμε υπόψη 
μας πόσο ό Μπερξόν ασχολήθηκε μέ τούς μυστικούς. Έξ άλλου ό Καζαντζά- 
κης μελέτησε τις ανατολικές θρησκείες καί γνώρισε τούς μεγάλους έβραίους 
καί μουσουλμάνους μυστικούς, τήν Καβάλα καί τούς Σούφι.20α Ό Καζαντζά- 
κης στό τέταρτο γράμμα του προς τόν Παπαστεφάνου20β, φωτίζει καθαρά τή 
μυστική αύτή πορεία, πού καταλήγει στήν ένωση: «όταν », γράφει «όλη τήν 
πορεία τούτη ζήσω, έρχεται ή μεγάλη Στιγμή τής Ένωσης. Ό εραστής πού κί
νησε πολεμώντας νά φτάσει, γίνεται Γαμπρός, είναι ή στιγμή τής τέλειας 
ένωσης μέ τό Θεό. Ή έκσταση διατηρείται σέ δυό· ή έκσταση πυρά καί 
έκσταση φώς».

Άς μή ξεχνάμε έξ’ άλλου ότι ή συνείδηση ότι όλα, ή ζωή καί ό θάνατος, ό 
έρωτας καί ό πόλεμος, ό Θεός καί ό άνθρωπος, τό καλό καί τό κακό είναι 
Ένα καί ή άποκάλυψη τοϋ μυστικού, ότι αύτό τό Ένα δέν ύπάρχει, δέν 
άποτελεΐ μιά μηδενιστική κατάληξη άλλά μιά έσχατη έγκαταβύθιση σ’ αύτό, 
πού άποτελοΰσε γιά τούς μυστικούς ύπέρτατο βίωμα. Έτσι ό μεγάλος μυ
στικός Γιάκομπ Μπαϊμε όνόμαζε τόν ύπερβατικό θεό Ungrund, δηλ. άβυσσο, 
καί άκολουθώντας τήν άποφατική όδό τοϋ Πλωτίνου άφαιροϋσε άπό τήν 
υπερβατικότητα κάθε θετικό συσχετισμό: δέν είναι ούτε χώρος ούτε χρόνος, 
ούτε καλό ούτε κακό, είναι τό αιώνιο τίποτε.

Συνοψίζοντας όσα είπαμε γιά τήν «Κρητική ματιά» τοΰ Καζαντζάκη θά 
μπορούσαμε νά πούμε ότι τό νόημά της δίνεται σημειωτικά, μέ σύμβολα, πού 
διαθλώνται πολυφωνικά καί όχι μονοσήμαντα. Τρεις ώστόσο χρωματικοί 
τόνοι διακρίνονται μέσ’ άπό τήν κρητική αύτή ματιά, πού συντίθενται πότε 
άρμονικά καί πότε ένατιοδρομώντας. Συναντώντας τήν άβυσσο, τό 
ύπερβατικό αύτό άπύθμενο καί τρομερό μυστικό, πού μας περιέχει, στό κορυ
φαίο της άνοδικό σημείο ή άνθρώπινη συνείδηση μπορεί νά άπαντήσει ποιητι
κά, μεταποιώντας τήν φρίκη σέ ύψηλό παιγνίδι, πού μετουσιώνει τό είναι σέ 
δημιουργία. Τήν ίδια όμως στιγμή σέ μιά τιτανική αύθυπέρβαση ή ψυχή 
μπορεί ν’ άντικρύσει, άπεκδυόμενη τά πάθη καί τις χίμαιρές της όρθια, τήν 
άβυσσο. Καί τελικά μέσ’ άπ’ αύτή τήν ποιητική καί ηθική αύθπέρβαση σέ μιά 
έκσταση νά παραδοθεϊ στό φώς, πού υπερακοντίζει κάθε τι πού ύπάρ\ει. 
Έτσι ό Καζαντζάκης συναρμόζει σέ μιά ένταση τις τρεις οπτικές, πού διανοί- 
γει ή Κρητική ματιά, τήν ποίηση - δημιουργία, τόν τιτανικόν ηρωισμό καί τήν 
μυστικήν έκσταση. Άς μή ξεχνάμε, ότι πέρ’ άπό τό φώς άπλώνεται όχι τό τί
ποτε άλλά ή Σιγή.21
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Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ
ΜΕΣ’ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΜΑΣ ΠΟΙΗΣΗ

Η 25η Μαρτίου ως διπλογιορτή δεν άφησε ασυγκίνητο τον κυπριακό 
λαό. Το χαρμόσυνο άγγελμα του ευαγγελισμού της Θεοτόκου, που προμηνού- 
σε την έλευση στον κόσμο του Υιού του Θεού, που θα τον λευτέρωνε για 
πάντα από τα δεσμά της ηθικής σκλαβιάς και της αμαρτίας, δεν μπορούσε να 
μη συγκινήσει τις ευαίσθητες χορδές της ψυχής του λαού μας, που είναι εκ πα- 
ραδόσεως λαός θρήσκος και θεοσεβής.

Όμως το χαρμόσυνο μήνυμα του ευαγγελισμού δε λειτουργούσε μόνο 
θρησκευτικά στην ψυχή του λαού μας· λειτουργούσε και εθνικά. Γιατί πίστευε 
ότι ο ευαγγελισμός αυτός δεν αποτελούσε μόνο την αρχή της αγάπης, της ει
ρήνης και της συναδέλφωσης, αλλά και την υπόσχεση για εθνική λευτεριά. Γι’ 
αυτό, άλλωστε, και ο υπόδουλος ραγιάς τη μέρα αυτή διάλεξε για την κήρυξη 
της εθνικής του επανάστασης.

Πώς είδαν όμως οι λαϊκοί ποιητές της Κύπρου την 25η Μαρτίου; Οπωσ
δήποτε δεν τους διέφυγε το θρησκευτικό περιεχόμενό της, ούτε αμέλησαν να 
εκφράσουν τη χαρά τους για την ανάσταση του έθνους. Την ίδια στιγμή όμως 
δεν παρέλειψαν να εκφράσουν τον πόνο και τη διαρκή θλίψη τους, γιατί η Κύ
προς της αγάπης και του ονείρου παρέμενε σκλάβα και αδικαίωτη. Μέρα θρη
σκευτικής αγαλλίασης, λοιπόν, η 25η Μαρτίου και μέρα εθνικής περηφάνιας, 
συγχρόνως όμως και μέρα θλίψης και κρυφής ελπίδας για ικανοποίηση των 
προαιώνιων πόθων του λαού μας.

Με το πιο πάνω πνεύμα είδε το νόημα της 25ης Μαρτίου ο λαϊκός ποιη
τής Δημήτρης Μιχαήλ, από το Λιοπέτρι. Στο ποίημά του «Στην 25η Μαρτίου, 
ημέρα εθνικής εξεγέρσεως»1, που απαγγέλθηκε στο χωριό του στις 25 Μαρ
τίου 1956, γράφει:

Σήμερον ευαγγελισμός, ημέρα αγιασμένη, 
όπου ο μέγας πλαστουργός στέλλει τον άγγελόν του 
να πει στην αειπάρθενον, την κεχαριτωμένην, 
για να δεχθεί στα σπλάχνα της τον άναρχον υιόν του. 
Σήμερον ευαγγελισμός, όλος ο κόσμος χαίρει, 
οι ουρανοί αγάλλονται κι η γη συνεορτάζει 
κι ο άγγελος ο Γαβριήλ κρίνον λευκόν προσφέρει.
[....]
Γι ’ αυτό η μέρα σήμερα λέγεται αγιασμένη, 
γι ’ αυτό και την εδιάλεξεν η Ελλάδα, η μητέρα, 
που χρόνια, αιώνες, έζησεν σκλάβα, η καημένη, 
ν’ αποτινάξει τον ζυγόν, να ζήσει ελευθέρα».

Ο ποιητής, σίγουρος για τη μέλλουσα νίκη του κυπριακού λαού, απευθυ
νόμενος στην Αγγλία και κατά το πρότυπο του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη2, κα
ταλήγει:
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Όπως τον βράχον έμοιασες, Μεγάλη Βρεττανία, 
που μέρα νύχτα μυστικά το δουλωμένον κύμα 
τα θέμελή σου έτρωγε, κι όταν η τρικυμία 
ήλθε, αμέσως άνοιξε το νεκρικό σου μνήμα. 
Άγγλοι, μετά από σκληρόν κι αιματηρόν αγώνα, 
δεν θ’ απομείνει τίποτε, εκτός από το κύμα, 
εδώ που κυβερνούσετε σχεδόν έναν αιώνα, 
να παίξει πια ελεύθερο επάνω από το μνήμα. 

Με το ίδιος ακριβώς πνεύμα προσεγγίζει την 25η Μαρτίου και ο λαϊκός 
ποιητής Μιχαήλ Θ. Πλαστήρας, από το Δάλι. Σ’ ένα ποίημά του γραμμένο το 
1943 αναφέρει και τα εξής3:

Αυτή η μέρα σήμερον, είκοσι πέντε Μάρτη, 
που κάθ’ ελληνική καρδιά την περιμένει να ’ρτει, 
είναι ημέρα ιερά, ημέρα τρισαγία, 
γιατί κατέβ’ ο άγγελος πρώτα στην Παναγία 
κι είπεν της· χαίρε, Δέσποινα, ω Κεχαριτωμένη 
και μεταξύ των γυναικών μόνη ευλογημένη. 
Κατόπιν δε εγέννησεν τον Ιησούν Χριστόν μας, 
να μας λυτρώσει δηλαδή εκ των ανομιών μας. 
Μετά που κάμποσους καιρούς και χρόνια περασμένα, 
χίλια οκτακόσια κι ακόμα ’κοσιένα, 
που ’ταν υπόδουλ ’ η Ελλάς και τότε σαν και τώρα, 
είπεν ο Ρήγας ποιητής· καλύτερα μιαν ώρα 
να ζήσουμεν ελεύθεροι, παρά σαράντα χρόνια 
μέσα στην μαύρην την σκλαβιάν, την τόσην καταφρόνια.

Άλλοι λαϊκοί ποιητές, όπως π.χ. ο Αριστοτέλης Νικολάου, από τον Κ. 
Πύργο, τραγουδώντας την 25η Μαρτίου δεν παραλείπει ν αναφερθεί και στα 
δεινά της Κύπρου κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας και, συγκεκριμένα, 
στα γεγονότα της 9ης Ιουλίου 1821. Κατά το πρότυπο του εθνικού μας βάρ
δου Βασ. Μιχαηλίδη, τραγουδά ο ποιητάρης4.

Οι Τούρκοι σε σκλαβώσασιν, δέσμιον σε κρατούσαν, 
σου φτύνναν, σε εδέρνασιν, στην γην σε γονατούσαν. 
Ο φονιάς Κουτσιούκ Μεχμέτμυστικά σε ερωτούσε· 
να γίνεις Τούρκος, ’πίσκοπε, εκείνος σου λαλούσε, 
να γίνειςχότζιαςμάλιστα, για ν’ αλλαξοπιστήσεις, 
να προσκυνήσεις στην τζιαμήν, την εκκλησιάν ν αφήσεις. 
Ως Έλλην υπερήφανα και όμως τ’ απαντούσες· 
σφάξετε και κρεμμάστε μας, μάλιστα τους λαλούσες, 
η ρωμιοσύνη, είπες τους, έν’ ομορκιά του τόπου, 
παρά το γαίμαν τους πολλούς, έν’ κάλλιον του πισκόπου!

Βέβαια, σε στιγμές εθνικής έξαρσης και ιστορικών συμβάντων είναι αλή
θεια ότι η 25η Μαρτίου προβάλλεται από τους ποιητάρηδές μας μάλλον ως 
εθνική παρά ως θρησκευτική γιορτή, με άξονα αναφοράς πάντα τα δεινά της
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μικρής πικρής πατρίδας μας. Για τον Ξενή Πάτσαλο, από το Παραλίμνι, εκεί
νο που προέχει είναι η εθνική αποκατάσταση της Κύπρου και τίποτε άλλο. 
Και αυτό το μήνυμα και μόνο είναι που θέλει να περάσει στο λαό, τον οποίο 
εκπροσωπεί και εκφράζει. Γράφει, λοιπόν, στο ποίημά του «Κοσπέντε του 
Μάρτη το σαράντα ένα»5:

Σημαία μου περήφανη, που ’σαι ψηλά στημένη, 
πόσον λυπάσαι που θωρείς την Κύπρο σκλαβωμένη! 
Τζι εγιώ λυπούμαι που ’ν έχεις ψυσιήν να μ ’ απαντήσεις. 
Θέλω να κάμεις δκυο λεπτά γλώσσαν να μ ’ απαντήσεις, 
ποια είναι η ιδέα μου, ποιος είναι ο σκοπός μου, 
ποιον πλούτον θέλω ο Θεός να δώσει των παιδκιών μου. 
Θέλω να δουν τα τέκνα μου ολόλαμπρην ημέραν, 
τζι εσέν να σ’ έχουσιν ψηλά στημένην ελευθέραν, 
να σσίζουν τα γαλάζια σου τον καθαρόν αέραν, 
με τον ανίκητον σταυρόν, τ’ αθάνατονβασίλειον, 
να ξημερώσει τζιαι για μας, να δει τζι η Κύπρος νήλιον, 
να δούμενμιαν ανάστασην, ολόλαμπρην ημέραν, 
ένωσην μάνας τζιαι παιδκιών τζιαι Κύπρον ελευθέραν.

Όταν πια θα ’ρτει η ευλογημένη ώρα της αποτίναξης του αγγλικού 
ζυγού, έστω και με την κολοβή και ετοιμόρροπη ανεξαρτησία που παραχώρή- 
θηκε στον κυπριακό λαό, ο ποιητάρης δε θα διστάσει να εξωτερικεύσει τον 
άδολο και ανυπόκριτο ενθουσιαμό του. Γράφει, λοιπόν, η Φλουρεντζού Παφί- 
τη, από το Αυγόρου, στις 25 Μαρτίου 19596:

Σήμερα εορτάζουμεν μέραν ευλογημένη
τζι έχουν χαράν οι Κύπριοι, που ’ν’ ελευθερωμένοι. 
Τ’ όνομάν σου δοξάζω το, Δέσποινά μου Μαρία, 
που ’βαλές σιέριν τζι έδκιωξες ούλην την φασαρίαν 
τζιαι σήμμερα γιορτάζουμεν μαζίν με τον Εθνάρχην 
το ζήτημαν ελύθηκεν, κκέρφιου δεν υπάρχει.

Στα προηγούμενα χρόνια, ιδιαίτερα σ’ αυτά της πρώτης αγγλοκρατίας, 
οι ποιητάρηδες της Κύπρου δεν παραλείπουν ν’ αναφερθούν στην εθνική πα
λιγγενεσία, κάθε φορά που τους δίνεται η ευκαιρία. Στόχος τους ο εθνικός 
φρονηματισμός του κοινού τους και η καλλιέργεια του αγωνιστικού και εθνι
κού φρονήματος. Επιπλέον η ενασχόλησή τους με θέματα εθνικά αποτελεί 
διατράνωση της θέλησής τους να μην υποκύψουν στον αφελληνισμό που επε- 
δίωκαν οι Άγγλοι, να διαδηλώσουν την ελληνική του ταυτότητα και συνείδη
ση και να δείξουν πως ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα δεν τους αφήνει απαθείς. 
Πηγή έμπνευσής τους δε στάθηκε μόνο το 1821, μα κι η λευτεριά της Θεσσα
λίας το 1881, όπου πολέμησε και ο Βασ. Μιχαηλίδης, ο πόλεμος του 1897, ο 
λαμπρός βαλκανικός πόλεμος του 1912-13 κι ο α' παγκόσμιος πόλεμος. Σ’ 
όλους αυτούς τους πολέμους αρκετοί Κύπριοι ποιητάρηδες πήραν μέρος ως 
εθελοντές και έζησαν έτσι τα γεγονότα που περιγράφουν στις ποιητικές φυλ- 
λάδες τους.

Πιστεύω ότι οι ποιητάρηδες της Κύπρου συμπεριέλαβαν στο ρεπερτόριό 
τους την 25η Μαρτίου όχι μόνο για τους πιο πάνω λόγους, αλλά και επειδή 
επηρεάστηκαν από τους έντεχνους λογοτέχνες της εποχή, που πρώτοι αυτοί 
έδωσαν το παράδειγμα σύνθεσης ποιημάτων για τέτοιου είδους γεγονότα. Δεν 
πρέπει να μας διαφεύγει, σ’ ό,τι αφορά την άποψη αυτήν, το ποίημα του Νικο
λάου Δ. Φραγκούδη «Ευαγγελισμός-Ελληνισμός. 25η Μαρτίου», που διανεμό
ταν στον κόσμο δωρεάν σε φυλλάδιο, τα ποιήματα του Βασ. Μιχαηλίδη «Εις 
την 25ην Μαρτίου», που δημοσιεύτηκε στη «Σάλπιγγα», ημερ. 3.4.1888, «Η 9η 
Ιουλίου του 1821» και η «25η Μαρτίου», που δημοσιεύτηκε στο «Διάβολο» 
ημερ. 18. 4. 1888, καθώς και μια πληθώρα ποιημάτων του Ιωάννη Περδίου, 
που γράφτηκαν για σχολική χρήση και δημοσιεύτηκαν στην «Πολεμική 
μούσα» (1914) και στη «Νέα σχολική μούσα» (1931). Στον ποιητή αυτόν ανή
κει το πιο κάτω ποίημα, που είναι αφιερωμένο στους Κύπριους εθελοντές 
των βαλκανικών πολέμων7:

Καλώς τους τους λεβέντες μας, καλώς τα παλικάρια, 
που με τον Κωνσταντίνον μας πηδούσαν στην φωτιά 
Και μες στης μάχης τους καπνούς ορμούσαν σαν λιοντάρια 
Και χλωρή δάφνη φύτρωνε σε κάθε των πατιά!
Μέσα στους ήλιους, στας βροχάς, στα χιόνια, στα χαλάζια 
Το Χάρον αντικρίζατε μ ’ ατρόμητη ψυχή
Και με την λόγχην στήνατε στα κάστρα την Γαλάζια 
Κι αντήχει Δευθεριάς παιάν και Νίκης ιαχή!
Η Κύπρος μας περήφανη σας κρυφοκαμαρώνει 
Κι ανοίγει τες αγκάλες της μ ’ ολόχαρη καρδιά 
Και σας φιλεί το μέτωπονπου δάφνη το μυρώνει 
Και κράζει: ήλθατε, πανώρια μου παιδιά!

Δεν υπάρχει Κύπριος ποιητάρης που να μην έχει γράψει ποίημα για την 
επέτειο της 25ης Μαρτίου. Αυτό ισχύει κυρίως για τους ποιητάρηδες των 
Κοκκινοχωριών, όπου υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός ποιος θα εντυπωσιά
σει περισσότερο το ακροατήριό του. Βέβαια, τα τραγούδια τους αυτά, επειδή 
είναι επίκαιρα και εφημερικά, δε δημοσιεύονται πάντα· φυλάγονται όμως για 
να εκφωνηθούν συμπληρωμένα ανάλογα κατά την επόμενη χρονιά. Δε λεί
πουν όμως εκείνοι που τα συσσωματώνουν στις ποιητικές τους συλλογές. 
Έτσι στη συλλογή «Οι λαλέδες» του Αναστάση Γιώρκαλλου, από τη Δερύνεια, 
διαβάζουμε για την 25η Μαρτίου και τα εξής8:

Σκεφτείτε ούλοι ώσπου ’ν’ τζιαιρός τζι εννά ’ρτει τζιείν’ η μέρα 
σιλλόβροτοι να δκιώξουμεν που πά’ στην γην την λέραν.
Πριν να ριζώσει το δεντρόν, να βκάλει μούττες, πόλια, 
να βάλουμεν τον νόμον μας τζι ας ι-σφυρούν τα βόλια.

Φαίνεται ότι ο ποιητάρης εδώ δεν περιορίζει το μήνυμα της 25ης Μαρ
τίου στα ελληνικά μόνο δεδομένα. Το βαθύτερο νόημα της επετείου το βλέπει 
να έχει πανανθρώπινη εφαρμογή, για να επικρατήσει στον κόσμο ο αλληλοσε
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βασμός και η ηθική τάξη, όσες θυσίες κι αν χρειαστούν. Σίγουρα στους πιο 
πάνω στίχους του εννοεί και τα στρατεύματα του Αττίλα, που οφείλουν να 
εγκαταλείψουν το νησί, για να καθαρθεί ο τόπος μας.

Η 25η Μαρτίου, λοιπόν, εμπνέει τον κυπριακό λαό. Το μήνυμα όμως που 
στέλνει διαφοροποιείται στον καθένα, ανάλογα με τις περιστάσεις που επι
κρατούν στο νησί. Ο λαϊκός ποιητής Γεώργιος Χρ. Κασάπης, από την Ξυλο- 
τύμπου, έγραψε τρία ποιήματα για την 25η Μαρτίου9. Και στις τρεις περιπτώ
σεις το μήνυμα που στέλνει είναι διαφορετικό. Στο πρώτο, που γράφτηκε στις 
24. 3. 1930, απαντά στην απαγόρευση του Άγγλου κυβερνήτη προς τους δα
σκάλους να γιορτάζουν την 25η Μαρτίου. Ο σύλλογος «Εθνική Νεολαία» Ξυ- 
λοτύμπου αποφάσισε τότε τη διοργάνωση εθνικής γιορτής, όπου απάγγειλε κι 
ο Κασάπης τους μεγαλοϊδεάτικους στίχους που ακολουθούν:

Κτυπά η καρδιά κάθ’ Έλληνα από το πέρασμά σου 
κι είν’ ο παλμός ακράτητος κι ο κτύπος ιερός.
Μονάχα οι ξένοι δεν θέλουν να δουν την ομορφιά σου 
εσέ που τους εχάρισες το άγιό σου φως.
Ήλιες μου, μη γοργοπετάς στο φωτοβόλο σου άρμα.
Σταμάτησ’ εκεί που πατάς, μη βασιλέψεις πια, 
πριν τη σημαία που έστησαν μέσα στην Άγια Λαύρα, 
δεν την ιδούμε να στηθεί και στην Λγιά Σόφιά.

Τον επόμενο χρόνο, το 1931, ο ίδιος ποιητάρης, με την ευκαιρία πάλι της 
25ης Μαρτίου, απευθυνόμενος στην Κύπρο, θα γράψει:

Εκεί στης μαύρης φυλακής τη σκοτεινιά θαμμένη 
πώς υποφέρεις, πώς μπορείς χωρίς ήλιο να ζεις;
Πώς δεν λυγάς τα σίδερα που ’σαι χεροδεμένη, 
δεν σπάζεις κάθ’ εμπόδιο να ελευθερωθείς;

Κύπρος, φτωχή πατρίδα μας, ως πότε θα ’σαι σκλάβα;
Οι τύραννοι κατακτητές, οι άρχοντες, οι ξένοι, 
ως πότε θα σε τυραννούν και θα σου χύνουν λάβα, 
να σε πληγώνουν μ ’ απονιά, πατρίδα πονεμένη;

Δεκατρία χρόνια αργότερα, στις 25 Μαρτίου 1944, όταν η Ελλάδα θα 
στενάζει κάτω από τη γερμανική μπότα, ο Κασάπης θα στείλει το μήνυμα:

Όμως εσύ πατρίδα μας, πολύπαθη μητέρα, 
πίστευε πάντα στο Θεό κι εύχου για τα παιδιά σου 
κι αυτός αργεί, μα τιμωρά, και θα ξανάλθ’ η μέρα 
και σύντομα ν’ αξιωθείς, να βρεις την λευτεριά σου.

Το 1974, τέλος, θα γράψει συγκινητικούς στίχους, με αφορμή την εθνική 
επέτειο:

Κι αν είν’ η Μάνα μας μικρή, φτωχή, κουρελιασμένη, 
δεν είναι λόγος να πονάς για μας, ούτε γι ’ αυτή.
Κάλιο φτωχοί στη μάνα μας και ελευθερωμένοι, 
παρά σε ξένους άρχοντες σκλαβιά και φυλακή.

Ακόμα όμως και θεατρικά έργα έχουν γραφτεί απ’ αφορμή το 1821. 
Εννοώ, βέβαια, εδώ το έργο «Κουτσιούκ Μεχμέτ» του Θεόδουλου Κωνσταντι- 
νίδη, του οποίου το έργο, αν και δεν ήταν ποιητάρης, επηρέασε και επηρεά
στηκε από κοινές πηγές.

Καμιά αμφιβολία δεν υπάρχει ότι οι πιο λαμπροί γιορτασμοί που έγιναν 
ποτέ στην Κύπρο για την 25η Μαρτίου είναι αυτοί του 1921 και του 1930, 
όταν γιορτάστηκαν πανελλήνια τα 100 χρόνια από την ελληνική επανάσταση 
και ανεξαρτησία. Δεν πρόκειται ν’ αναφερθώ εδώ στο μαυσωλείο των μαρτύ
ρων της 9ης Ιουλίου 1930, όταν απάγγειλε ο Δημ. Αιπέρτης το ποίημά του 
«Στους Τζιυπριώτες μάρτυρες της 9ης Ιουλίου 1821», αλλά στην ίδια τη μέρα 
της γιορτής που έγινε στη Λευκωσία και μας την περιγράφει ο λαϊκός ποιητής 
Χριστόφορος Θ. Παλαίσης, από το Αυγόρου, στην ποιητική του φυλλάδα «Η 
υποδούλωσις του βυζαντιακού κράτους 1453. Η ελληνική επανάστασις 1821. 
Η απελευθέρωσις και ανεξαρτησία μέρους αυτού 1830 και ο εορτασμός της 
εκατονταετηρίδας της ανεξαρτησίας αυτού εν Κύπρω 1930». Όπως μας πλη
ροφορεί, λοιπόν, ο ποιητάρης αυτός, οι γιορτασμοί που έγιναν στη Λευκωσία 
(αλλά και σ’ άλλες πόλεις και χωριά της Κύπρου) περιελάμβαναν, ανάμεσα 
στα άλλα, και τα εξής: α) Σημαιοστολισμό, β) Εωθινό, γ) Δοξολογία στη Φανε
ρωμένη, δ) Εκδηλώσεις με χορούς και τραγούδια στο ΓΣΠ, ε) Πανηγυρικό, στ) 
Στέψη προτομής αρχ. Κυπριανού και ζ) Συγχαρητήρια επισήμων στον Έλλη
να Πρόξενο.

Στους ενδοσωματειακούς γιορτασμούς το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στο 
Τραστ και στο ΑΠΟΕΛ.

Όπως λέχθηκε και πιο πάνω, σκοπός των εσρτασμών ήταν η τόνωση του 
εθνικού φρονήματος του λαού, αλλά και η διαδήλωση της ελληνικότητάς μας. 
Ο λαϊκός ποιητής και δάσκαλος Ανδρέας Χατζηλουκάς, που πέθανε πρόσφα
τα στο Φρέναρος, σχολιάζοντας το 1930 τις εκδηλώσεις αυτές σε πόλεις και 
χωριά γράφει10:

Αρχίζουσι την εορτήν και ταύτην τελειώνουν 
ως Έλληνες. Ναι! γνήσιοι! Λυτό απλώς δηλώνουν 
σ’ εκείνους, οίτινες χωρίς τίποτε ν’ αναγνώσουν 
θέλουν την γνησιότητα ημών να αμαυρώσουν, 
λέγοντες νόθοι είμεθα- Έλληνες όμως όχι 
γνήσιοι. Τούτο ακριβώς σ’ αυτούς διετρανώθη. 
Όχι μόνον του σώματος τα μέλη εγιορτάσαν 
αλλάκ’ αι τρίχες του αυταί. Ούτε στιγμήν δεν χάσαν. 
Αμέσως ηνωρθώθησαν iva πανηγυρίσουν.
Ναι! τα χωριά, που θέλουσι να τα συκοφαντήσουν 
πως δεν ενδιαφέρονται ποσώς για την πατρίδα 
ψύραν κατάλληλον καιρόν να βγάλουν την κηλίδα.

Τα λόγια που ακολουθούν ανήκουν στο λαϊκό ποιητή Χριστόφορο Πα
λαίση. Εκ πρώτης όψεως δε φαίνεται να λειτουργούν σήμερα. Δεν μπορούν 
όμως να μη μιλούν στην ψυχή ενός λαού που βρίσκεται υπό ημικατοχή και 
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που η φυσική και εθνική του επιβίωση βρίσκεται επί ξηρού ακμής. Ιδού λοι
πόν πώς βλέπει ο ποιητάρης το βαθύτερο νόημα της εθνικής γιορτής της 25ης 
Μαρτίου:

Ιδού πώς εορτάσαμεν στην Κύπρον μας την σκλάβαν 
καί όσοι την συκοφαντούν είδαν κί εκαταλάβαν, 
το αίσθημα, τον πόθον μας καί την φιλοπατρίαν, 
στην ποθητήν Ελλάδα μας, την αληθή λατρείαν. 
Έδειξεν στους αλλήθωρους, που δεν θωρούσυν ίσια 
καί λέγουν ότι δεν είναι η Κύπρος κόρη γνήσια, 
με την Ελλάδα, δηλαδή, εκείνην που ποθούμεν 
κί έναν καί μόνον έχομεν πόθον, να ενωθούμεν.
Γί ’ αυτούς που την συκοφαντούν κί αμφιβολίας έχουν 
ιδού ένα παράδειγμα που πρέπει να προσέχουν: 
τον πόθον καί το αίσθημα του Έλληνος Κυπρίου, 
βγαλμένα που τα σπλάχνα του, γέννημα του ίδίου. 
Καθώς π ’ αφήνουν πρόβατα στην μάνδραν βαδωμένα 
κί έχουν τα μέρες αρκετές νηστίκοδίψασμένα 
καί ’κείνα κλαίουν καί πηδούν, πάντα ζητούν να πάσυν 
εις την ομπλήνπου θέλουσίν να βρουν τροφήν να φάσίν, 
να βρούσίν κάμπους καί βουνά ολόχαρα να τρέξουν, 
να βρουν αέραν καθαρόν, ελεύθερα να παίξουν, 
να φαν, να πιουν, να δροσιστούν, σαν ήτουν μαθημένα. 
Καί κάποτε να δίδεται άδεια στον βοσκόν τους 
καί παίρνει τα προσωρινά λλίον εις τονβοσσίόν τους 
καί μόλις δούσιν καί γευτούν την ποθητήν τροφήν τους 
καί στρέφουν τα Οί φύλακες, εκ νέου τα μανδρίζουν 
καί κείνα δεν θέλουν να παν καί κλαιν καί μουγγαρίζουν, 
έτσι κί η Κύπρος έπαθεν εκείνην την ημέραν, 
που νόμίζεν ενώθηκε μαζίν με την μητέραν.

Βέβαια, από το 1821 ως σήμερα, συνέβηκαν γεγονότα κοσμοϊστορικής ση
μασίας. Το 1821 όμως δεν παύει ν’ αποτελεί φωτεινό ορόσημο που καθοδηγεί 
το λαό μας στην ορθή πορεία. Ίσως οι ποιητάρηδές μας να μη βλέπουν πια 
την 25η Μαρτίου από πλευράς στρατιωτικών και πολεμικών γεγονότων αλλά 
κάτω από άλλη οπτική. Τα ποιήματά τους, ωστόσο, αποτελούν σημαντικές 
πηγές μελέτης και ανασυγκρότησης του κοινωνικού και ιστορικού μας βίου. 
Χωρίς τα ποιήματά τους, λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής των Κυπρίων 
θα μας ήταν άγνωστες και θα ήμαστε στο σημείο αυτό πιο φτωχοί. Ο λαός 
μας, ο παλιός απλός λαός της υπαίθρου, χρωστά πολλά στους ποιητάρηδες 
και στους καραγκιοζοπαίχτες. Αυτοί του έμαθαν την ελληνική επανάσταση 
και συντήρησαν έτσι την εθνική του μνήμη. Αυτό ας το θυμόμαστε τουλάχι
στον κάθε φορά που γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου.
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ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΛΙΘΕΡΣΗΣ

«Σώμα ψηλό κι αθλητικά στήθη καί πλάτες, 
μαυρειδερός στον ήλιο της Ανατολής, 
μακρυά από κολακείες κι ύποπτους προστάτες- 
θύμα συχνά της διάθεσής μου της καλής.

Κάποτε προχωρούσα με ρυθμό χοριάμβου 
προς τη νίκη, σα βάρβαρος καταχτητής, 
ένιωθα στους κροτάφους μου στεφάνι θριάμβου 
και πίστευα στο μέλλον σα θερμός ποιητής.

Σ' ένα «ημερήσιο πρόγραμμα, τώρα η ζωή μου 
μια άγρια, ανήσυχη ομορφιά μες στο κλουβί- 
μα προσδοκώ μ ’ ελπίδα και στη φυλακή μου 
τη δίκαιη που μου πρέπει ανταμοιβή».

Με αυτούς τους στίχους περιγράφει τον αληθινό εαυτό του ο μεγάλος 
δάσκαλος και ποιητής Γλαύκος Αλιθέρσης. Στίχοι ειλικρινείς γεμάτοι δύναμη 
και ανησυχία, πάθος και ευαισθησία.

Ενενήντα πέντε χρόνια κλείνουν φέτος από τη γέννησή του και στη 
μνήμη των ανθρώπων παραμένει ο ποιητής του πόνου και της ηρωικής αν
θρώπινης ψυχής.

Γεννημένος στη Λεμεσό το 1897, ο Γλαύκος Αλιθέρσης — φιλολογικό 
ψευδώνυμο του Μιχαήλ Χατζηδημητρίου — είχε μια έντονη και πολυτάραχη 
ζωή που του ωρίμασε το πνεύμα και το σώμα πολύ νωρίς. Στα δεκάξι του 
χρόνια, εμποτισμένος με εθνικά ιδανικά, φεύγει από το σπίτι του και πάει 
εθελοντής στον Ελληνικό Στρατό. Φορώντας το ελληνικό τσαρούχι πολέμησε 
ενάντια στους Βουλγάρους στο Δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο.

«Κι εγώ δραπέτης απ' την πάτρια στέγη 
δεινοπαθώντας πέρασα την Κρέσνα», 

θα πει μετά τον πόλεμο επιστρέφοντας στην Κύπρο με τη στολή του τιμημέ- 
νου Ευζώνου. Με την ίδια στολή, λυγερόκορμος έφηβος, θα σταθεί σημαιοφό
ρος του σχολείου του στη γιορτή της Σημαίας. Παράλληλα με την εθνική υπε
ρηφάνεια καλλιέργησε ο νέος και το σώμα έτσι που σε Παγκύπριους αγώνες 
στεφανώθηκε το δάφνινο στεφάνι της νίκης.

Το 1915 τελειώνει το Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας και πηγαίνει στην 
Αθήνα φορτωμένος όνειρα και δίψα για μάθηση. Στην προσπάθειά του να ει- 
σαχθεί στη σχολή Ευελπίδων αποτυγχάνει. Διαλέγει τη Νομική Σχολή ενώ πα
ράλληλα φοιτά και στη Γυμναστική Ακαδημία.

Δύο χρόνια αργότερα διακόπτει τις σπουδές του κι επιστρέφει στην 
Κύπρο. Γράφεται στην Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακος. Επέλεξε τη σχολή 
αυτή για να μάθει καλά την αγγλική γλώσσα, έτσι που να μπορεί να διαβάζει 

και να μεταφράζει τους Αγγλους ποιητές Μπρουκ, Μπάιρον, Σέλλεϊ, Κητς 
και άλλους.

Η ποίηση ήταν η μεγάλη του αγάπη. Τα πρώτα ποιήματά του δημοσιεύο
νται το 1918 στην εφημερίδα «Αλήθεια» της Λεμεσού με γενικό τίτλο «Γαλανά 
Δακτυλιδάκια», τα οποία εξέδωσε σε τόμο τον επόμενο χρόνο.

Δείγμα της πρώτης δουλειάς του είναι και οι παρακάτω στίχοι:
Κι εγώ θα ζήσω τη ζωή σου, Γης μητέρα, κι ύξω 
από σένα τίποτις...
Εσέ σφιχταγκαλιάζοντας, την ομορφιά σου κλειώντας, 
ω Κόσμε, θα χαρώσε ως τη στερνή μου ώρα.
Γέννα και θρέμμα σου πιστά θα σε δουλεύω, ω Γης μου, 
χωρίς ποτέ ο λογισμός να φεύγει από σένα 
για Δαίδαλων πετάματα σ' άγνωστα ουρανοπλάτια- 
και ρυθμιστής του είναι μου και της ζωής μου τούτο: 
_ β, ας με λένε αστόχαστο οι σοφοί και τιποτένιοι — 
Ύλη παντού! και τίποτε έξω από σένα Ύλη.

Επηοεασμένος καθαρά από την Παλαμική ποίηση που κυριαρχούσε σ’ 
όλη την πνευματική ζωή της Ελλάδας, ο Αλιθέρσης θα μείνει πάντα ο θαυμα
στής του μεγάλου Έλληνα ποιητή και θα τον υπερασπίζεται ως το τέλος της 
ζωής του.

Στα 1921 ο Γλαύκος Αλιθέρσης θα κυκλοφορήσει τη δεύτερη ποιητική 
του συλλογή με γενικό τίτλο «Κρινάκια του Γιαλού».

Μεστοί στίχοι, καλοδουλεμένοι οδηγούν τον ποιητή σε ξεχωριστά μονο
πάτια ποίησης και η αναγνώρισή του ως εκλεκτού ποιητή δεν είναι δύσκολη 
υπόθεση. Δύσκολοι είναι οι δρόμοι της ποίησης και της έμπνευσης. Αυτούς 
τους δρόμους διαλέγει ο ποιητής κι όχι αυτούς της μίμησης και του εφησυχα
σμού.

Γράφει σ’ ένα ποίημά του:
«Μισώ την εύκολη ζωή και τη συνηθισμένη.
Παρά ποτάμι που ήμερα περνά τον κάμπο αργό, 
Κάλιο βαρκούλα σ' άγριον ωκεανό αφημένη 
Η των κυμάτων να σταθώ νικήτρια ή να πνιγώ!»

Ο Αλιθέρσης έκανε την επιλογή του. Να αγωνιστεί ενάντια στην εύκολη 
ζωή, ενάντια στην εφήμερη ευτυχία. Διάλεξε μια πορεία γεμάτη μόχθο και 
σκληοή δοκιμασία. Σφυρηλάτησε το πνεύμα και το νου, παραμέρισε τις αν
θρώπινες αδυναμίες, επιδόθηκε στην αναζήτηση της αλήθειας με μόνο όπλο το 
στίχο.

Ανυπόταχτος, ασυμβίβαστος αναζήτησε την ισορροπία του κόσμου. Με 
την ευαισθησία του εξιδανίκευσε τη δύναμη της δημιουργίας, το ελληνικό 
πνεύμα, την αγάπη, την απεραντοσύνη της ζωής. Όλα αυτά θα ντύσει με της 
ποίησης τη φορεσιά, όχι με στολίδια αλλά με λιτότητα και καθαρότητα. Τον 
ενδιαφέρει η ουσία κι όχι τα ωραιόπλουμα σχήματα.
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«Εγώμαι ο ανυπόταχτος! Με τη γελοία σωρεία των 
ανθρωπίσκων τίποτις δεν έχω εγώ κοινό.

Εγώμαι μια καταστροφή και μια Δημιουργία 
πλασμένος να χτυπιέμαι κι αιώνια να χτυπώ».

Κάνει την επιλογή του ο ποιητής. Διαχωρίζει τη θέση του. Τον ενδιαφέρει 
η τέχνη του. Τον ενοχλεί να είναι μέρος της μάζας των συμβιβασμένων κατα
στάσεων, της λειψής προσφοράς και των ανήθικων συναλλαγών. Προτιμά να 
κονταροκτυπιέται με την αδικία και τη βία. Δε θα δεχτεί ποτέ να μπει στη 
θέση του θύματος. Θα παλαίψει για να επικρατήσουν οι αξίες και ο σεβασμός 
της ανθρώπινης υπόστασης:

— «Διάλεξε; Θάσ’ έν’ απ’ τα δυο:
Ή εσύ κριτής, ή θύμα.
Το στάχυ που θερίζεται 
ή τ’ ατσάλι που βαρύ θερίζει. 
Πλοίο ολόλευκο ή άγριο μαύρο κύμα. 
— Παρά τ’ αμόνι νάμαι, 
ας είμαι το σφυρί».

Το 1924 ο Γλαύκος Αλιθέρσης παντρεύεται την Εύα Ζαφειροπούλου από 
τη Λεμεσό η οποία θα του χαρίσει σ’ ένα χρόνο μια κόρη, τη Γλαύκη, που 
έμελλε να του προσφέρει μεγάλη χαρά αλλά και ανείπωτη θλίψη, γιατί στα 
1936, θα τη χάσει. Η απώλεια του αγαπημένου του παιδιού θα σημαδέψει για 
πάντα τη ζωή του και ο πόνος δε θα τον εγκαταλείψει ποτέ. Με την ποίησή 
του θα θρηνήσει τη λατρευτή του κόρη.

Η ποίηση θα είναι η γλώσσα με την οποία θα εκφράζεται πια. Παράλληλα 
όμως, για καθαρά βιοποριστικούς λόγους, ο ποιητής θα εργαστεί και ως καθη
γητής της Γυμναστικής. Διορίζεται καθηγητής στα Εκπαιδευτήρια της Ελληνι
κής Κοινότητας της Αλεξάνδρειας, κι έτσι αναγκάζεται να εγκαταλείψει το 
νησί του. Η Αλεξάνδρεια γίνεται η δεύτερη πατρίδα του. Εκεί έζησε 44 ολό
κληρα χρόνια. Εκεί αρχίζουν να εκπληρώνονται οι άκρατες επιθυμίες του και 
η πραγματοποίηση των ονείρων του.

Η συνάντηση με την πόλη των τεχνών και των γραμμάτων της εποχής 
εκείνης, η συμμετοχή του στις πνευματικές εκδηλώσεις και η συναναστροφή 
του με τους κάθε λογής πνευματικούς ανθρώπους, τον βοήθησαν να αντιλη- 
φθεί περισσότερο την ουσία των πραγμάτων και να είναι σε θέση να κοιτάζει 
ευδιάκριτα τα σκαλοπάτια της υψηλής τέχνης.

Ως δάσκαλος υπήρξε αγαπητός στους μαθητές του. Φρόντιζε πάντοτε, 
μαζί με σώμα να γυμνάζει και τις ψυχές των μαθητών του. Οι περιορισμοί 

„όμως και η συντηρητικότητα του όλου εκπαιδευτικού συστήματος τότε, τον 
εκνεύριζε και ένιωθε δυσφορία. Στο ποίημά του «Εις Εαυτόν», από τη συλλο
γή «Θερισμοί και Οργώματα» αφήνει να διαφανεί καθαρά η διάθεσή του:

«Σ’ ένα «ημερήσιο πρόγραμμα» τώρα η ζωή μου 
μια άγρια ανήσυχη ομορφιά μες στο κλουβί».

Παρόλες όμως τις δοκιμασίες και τους περιορισμούς ο Αλιθέρσης κατά- 
φερε να επιβάλει με το πείσμα και την εργατικότητα τις θέσεις του και άρχισε 
να γίνεται σημαντικός ποιητής μέσα σε μια κοινωνία φεουδαρχική όπως ήταν 
εκείνη της Αλεξάνδρειας του μεσοπολέμου.

Για να ξεφύγει από τον ασφυχτικό κλειό της συντηρητικής εκπαίδευσης 
έγινε τακτικός θαμώνας στο Βιβλιοπωλείο του Καρνέση. Εκεί μαζεύονταν οι 
προοδευτικοί νέοι της εποχής και οι πνευματικοί άνθρωποι που δεν ανήκουν 
στους Αλεξανδρινούς αστούς. Συνδέθηκε μαζί με τον ποιητή Νίκο Σαντορινιό 
ο οποίος πέθανε νωρίς.

Τη μνήμη του Σαντορινιού, την τίμησε με μια μονογραφία ο Αλιθέρσης. Στο 
ίδιο το βιβλιοπωλείο γνώρισε κι άλλους αξιόλογους λογοτέχνες. Μ’ άλλους 
συνδέθηκε φιλικά, με άλλους ήλθε σε αντίθεση όπως συνέβηκε με τον Καβάφη.

Με τον Καβάφη συγκρούστηκε για καθαρά συναισθηματικούς λόγους. 
Στην Αλεξάνδρεια τότε οι πνευματικοί άνθρωποι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. 
Οι φιλοπαλαμιστές και οι φιλοκαβαφικοί. Και οι δυο ομάδες προσπαθούσαν 
να εξυψώσουν η κάθε μια το δικό της ποιητή και να μειώσουν τον άλλο.

Ο Αλιθέρσης ήταν γαλουχημένος με την ποίηση του Παλαμά, είχε συνδε
θεί μαζί του, ήταν το ποιητικό του ίνδαλμα. Ήταν λοιπόν φυσικό να υπερα- 
μυνθεί των θέσεων του δασκάλου του. Έτσι στράφηκε ενάντια στην ποίηση 
του Καβάφη. Έγραψε μάλιστα και αρνητική κριτική στο βιβλίο του «Το πρό
βλημα του Καβάφη» το οποίο όμως κυκλοφόρησε ένα χρόνο μετά το θάνατο 
του ποιητή, δηλαδή το 1934.

Στο βιβλίο αυτό μεταξύ άλλων, γράφει ότι «Ο Καβαφισμός είναι πεζολο
γία και ακαλαισθησία στην ποίηση». Η αυστηρή και αρνητική κριτική του για 
τον Καβάφη, έπεσε στο κενό. Ο χρόνος δε δικαίωσε τους αφορισμούς του 
γιατί οι χαρακτηρισμοί και τα σχόλια δεν ξεκινούσαν από τη λογική αλλά 
από προκατάληψη. Έτσι ο Αλιθέρσης έμεινε εκτεθειμένος.

Η μόνη δικαιολογία που μπορεί να προτάξει κάποιος σήμερα, είναι το 
γεγονός ότι ο Αλιθέρσης υπήρξε ο λυρικός ποιητής και δεν μπορούσε να δε
χτεί τη λιτότητα του στίχου που συναντούμε στον Καβάφη. Ή υπερβολική του 
όμως αντίθεση δε δικαιολογείται. Ούτε και η πεισματική του διάθεση μετά 
από χρόνια, όταν ο Καβάφης αναγνωρίστηκε παγκόσμια. Γιατί, όπως μαθαί
νουμε από μια επιστολή του προς τον Κώστα Πηλαβάκη, έγραφε το 1963:

«Κρατώ την αντικαβαφική μου στάση».
Μπορεί ο Αλιθέρσης να αστόχησε στην κριτική παρεμβολή του στο θέμα 

«Καβάφη», αλλά στη λογοτεχνική του δραστηριότητα πέτυχε. Θα γράψει πολ
λές ποιητικές συλλογές μέσα από τις οποίες θα διαφαίνεται ακόμη πιο καθα
ρά το ανυπόταχτο πνεύμα του, η λυρική διάθεση και η ψυχική δύναμη του χα
ρακτήρα του. Στον πρόλογο της ποιητικής του συλλογής «Οραματισμοί του 
Εωσφόρου», θα γράψει:

«Στ’ ανυπόταχτο Πνεύμα, τ’ όλο νιότη, που γεννά τον 
αιώνιο επαναστάτη, 
χαρίζω το τραγούδι μου, ω ανθρωπότη».
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Και η συλλογή κλείνει μ’ ένα ελπιδοφόρο επίλογο που καλεί τους συ
ντρόφους του:

Προς νέα ταξίδια, ω σύντροφοι, μας κράζει μια γνώριμη φωνή 
από τ’ ακρογιάλι. Τις έγνοιες του σπιτιού ας τις έχουν άλλοι- 
Ξυπνείστε! Ο ουρανός ασπρογαλιάζει κι η θάλασσα 
αρυτίδωτη είναι ατλάζι κι η αλήτισσα ψυχή μας μέσ’ στα 
κάλλη της απεραντωσύνης θάβρει πάλι το κάτι που απ’ την 
πλήξη ξεκουράζει...
Σύντροφοι κι αδελφοί μου, ω Στίχε, ω Ρίμα, ριχτείτε 
στα κουπιά και λαμνοκόποι γνέμα αργαλειού ανυφαίνοντας το 
κύμα πάρτε με κει που ανθούν παρθένοι τόποι. Και δώστε 
μου μιας νέας καρδιάς τη φούρια τραγούδια ν’ αντηχήσουνε 
καινούργια.

Πέρα όμως, από την προτρεπτική δύναμη των στίχων του, πέρα από τα 
οράματα του, έγραψε στίχους γεμάτους τρυφερότητα και ανθρώπινη αγάπη.

Στην Εύα Ζαφειροπούλου, τη συντρόφισσά του, στη ζωή, τη γυναίκα που 
μοιράστηκε μαζί του τις ευτυχισμένες μέρες και τις θλιβερές και πικρές ώρες, 
αφιερώνει τη συλλογή «Απλή προσφορά». Μέσα στους στίχους κρύβεται η λα
τρεία, ο θαυμασμός και ο σεβασμός για την Εύα:

Το χαμόγελο των αθώων υπάρξεων έρχεται στων θρήνων την 
κοιλάδα να θυμίσει το πρόσωπο του Θεού, της ολβιότητας, 
που η ανθρωπότη το ’χει λησμονήσει.

Όταν θωρώ τα φωτεινά ματάκια τα ολοκάθαρα ξεχνιέται 
κι ο βαθύτερος καημός μου και σκύβω να προσευχηθώ 
μ ’ ευλάβεια για την ευδαιμονία όλου του κόσμου:

Στίχοι-βάλσαμο στην πονεμένη ψυχή της μάνας που έχασε την πανέμορ
φη κόρη. Τη Γλαύκη που ήταν μόλις δέκα χρονών. Η μοίρα έπαιξε στον ποιη
τή και τη γυναίκα του άσχημο παιγνίδι. Τα όνειρα για τη μικρή κορούλα τους 
έγιναν εφιάλτες. Τα χάδια, λεπίδια κοφτερά.

Η μορφή της Γλαύκης κυκλοφορεί μέσα στους στίχους του ποιητή, μες 
στους έλικες του εγκεφάλου του. Δεν τον αφήνει να ξεχάσει. Η λήθη δεν είναι 
λύση. Είναι άρνηση και βλαστήμια της ίδιας της ζωής.

Από δω και πέρα οι στίχοι του ποιητή θάναι πένθιμοι και πονεμένοι, πα
ράπονο και διαμαρτυρία:

«...Απαρασάλευτη ώρα σήμανε απόψε του οδυρμού το τέλος 
Γιατί ήρθε Εκείνη, όνειρο - ονείρου.
Ήρθε η Μορφή, που εξουσιάζει τ’ άστρα και την αθλία, 
που αναδύομαι ύπαρξή μου, 
και ξεπερνά το Χώρο και το Χρόνο, 
το Αύριο και το Χτες και συναντήθη 
με την αιώνια Αλήθεια — τη Μονάδα που 
τείνων Εγώ κι Εσύ, που τείνουμε Όλοι.

Απαρασάλευτη ώρα, χαρά ονείρου.

Ο πόνος του πατέρα επουλώνεται, πραΰνει λίγο τη θλίψη όταν έρχεται 
στον κόσμο η δεύτερη κόρη του η Γλαυκή. Της δίνει το ίδιο όνομα με την 
πρώτη. Η μόνη διαφορά ότι ο τόνος κατεβαίνει στη λήγουσα. Μα πάντα η θύ
μηση γυρνά στην αδικοχαμένη κόρη και η καρδιά πονεί:

«Τώρα είσαι η προβολή μου μες το χρόνο κι έχεις 
την ίδια ευπάθεια και τα μάτια της ΑΑΑΗΣ, ό,τι 
πιο αγαπώ στον κόσμο».

Και αλλού λέγει:
«Μνήμη που ζεις, ιερή Μνήμη που φέγγεις 
ανασύνθεσε τώρα τη Μορφή της 
στο σχήμα των αγγελικών πλασμάτων 
στο αιώνιο φως του Τραγουδιού στ’ ολάσπρο».

Στίχοι σαν κραυγή, σαν διαμαρτυρία και συνάμα σαν προσευχή. Στίχοι 
που ατελείωτα κυλούν μες στις φλέβες του ποιητή, που όταν φτάσουν στο ση
μείο, της πληγής ξεπηδούν, γίνονται εκρήξεις, με αποτέλεσμα να κλονίζεται η 
υπομονή και να τραντάζεται η μνήμη.

Και ο ποιητής γράφει, γράφει ασταμάτητα. Κλείνεται στον εαυτό του. 
Νοσταλγεί την πατρίδα. Ο λογισμός τον μεταφέρει στα περασμένα. Τα χρόνια 
εκείνα της παιδικής ξεγνοιασιάς.

...Τώρα μονάχα νοσταλγώ ένα γυρισμό- να ζήσω 
μες στο ίδιο σπίτι ταπεινός, και νάχω συντροφιά 
τα πράματα όλα που έτυχε παιδάκι ν’ αγαπήσω, 
και στα ίδια ζώντας να με βρουν τα γερατιά.

Και αργότερα σ’ ένα απόσπασμα της συλλογής του «Προσμαρτυρία» θα 
πει:

Μαζί σας είμαι, κι είσαστε μαζί μου!

Δεκάξι χρονών, Πέμπτη Γυμνασίου, 
«σφυροκοπούσε τα βουνά- κι ο τόπος 
έγεμε αχό...» πάντ’ άγρυπνη η Ελλάδα. 
Κι εγώ δραπέτης από την πάτρια στέγη, 
δεινοπαθώντας πέρασα την Κρέσνα!

Μη φοβηθείτε φυλακές κι αγχόνη!
Ακούστε με, αν και μπόρεσα να πεθάνω 
προτού να γεννηθείτε- αν ένα βόλι, 
πετύχαιν’ έν’ ανώνυμο στρατιώτη!
Μα σπλαχνική μου εστάθ' η Μοίρα κι έτσι 
μαζί σας είμαι απόψε — πόσο γέρος...
Κι ακούστε με:

Ορκιστείτε στο φως του Ήλιου!
Ναι, ορκιστείτε, αντάξιοι να φανείτε, 
για το έπος των Ελλήνων και των αιώνων.
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Τα γεγονότα αγγίζουν τα πατριωτικά του αισθήματα. Ο πόλεμος είναι μι
σητός. Γι’ αυτούς όμως που ζητούν την ελευθερία τους είναι ο μόνος δρόμος. 
Ο Αλιθέρσης υποφέρει για την πατρίδα του. Υποφέρει που είναι σκλαβωμένη. 
Όταν αρχίζει ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας του 1955 στο Πατριωτικό του 
Έπος, γράφει επίσης:

«Στη ροή του χρόνου σβήνουν όλα, μένει 
παρθενική ψυχή, στίχος παρθένος: 
Χαίρε! ω ελευθερία του μετώπου!

Ναι! Τραγουδήσαμε το «Σε γνωρίζω...»
XL ύστερα ψάλαμε: «Χριστός Ανέστη!» 
στο ζοφερό κελλί μας, που η μια στιγμή του 
βαραίνει πιο πολύ κι από τη Μοίρα.

— Σε λίγο θα χαράξει!
Ετοιμαστήτε!

Και ξαφνικά, η στερνή στιγμή διαιρέθη.
Κι είδαμε ολόφωτη άβυσσο μπροστά μας.
Την άβυσσο του εαυτού μας και προστέθη 
στη μια στιγμή μας, το άπειρο του χρόνου, 
κι αθάνατη η φωνή της μας καλούσε,

— Α! με γνωρίζετε παιδιά;
Χριστός Ανέστη!

Αύριο;
Ναι! το Αύριο θ’ ανατείλει: Μνήμη!
Αύριο για σένα γιε μου, δε θα υπάρχει.
Κάλιο να μη γεννιόταν ούτε ο ήλιος...

Μα η Μοίρα ορίζει να χρωστά η Ελλάδα 
θυσίες, αγώνες, δράματα και πάντα 
μαθήματα υψηλά στην ιστορία!

Οι αγχόνες, οι εκτελέσεις, οι φυλακίσεις των αγωνιστών, στίγματά μας 
στον αιώνα, κάνουν τον ποιητή να αγανακτήσει. Η αγανάκτηση γίνεται οργή 
και κατάρα:

Απόψε, περιορίζεται το φως μου, 
στ ’ άσπρο χαρτί που γράφω.
Τι να γράψω;
Διστάζει ο λογισμός: Το «Συνειδέναι» 
τρέμει στην ανταπόκριση του «Ειδέναι!» 
Καταδικάζονται κι οι δυο, σε αγχόνη! 
Κορίτσια, δεκαοχτώ χρονών, παρθένες. 
Αυσίκομεςμανάδες, καταριούνται...
Στο άσπρο χαρτί που γράφω — τι να γράψω; 
— Αίσχος στην Αγγλική Αυτοκρατορία!

Αναθυμάται τους αγώνες του Έθνους που και ο ίδιος έλαβε μέρος. Ζηλεύ
ει τους νέους που πολεμούν για τη λεφτεριά. Ας μπορούσε κι αυτός να κατέβει 
στη γη του μαρτυρίου να ποτίσει με το αίμα του το δέντρο της λευτεριάς:

Αχ! νάμουν νέος να σκοτωθώ στην Κύπρο!
(Ο πόνος που αντιλάλησε το βόγγο 
σα μια γροθιά κλειστή η καρδιά — κι ανέβη 
στο δώμα και ξαπλώθηκε ως τ’ αλώνια να 
τρικυμίσει τις ψυχές.
Ο πόνος
σα νάβγαινε από τα έγκατα της γης μας, 
τριγύρισε βουνά μας κι ακρογιάλια, 
περίζωσε το Σύμπαν, τις ψυχές μας).
Ν’ ακούω, στον άλλο μου ύπνο μοιρολόι 
κλάμα πολλών μανάδων, που όποιος μόνο 
μια φορά ακούσε το θυμάτ’ αιώνια.
Αχ νάμουν νέος να σκοτωθώ στην Κύπρο!

Μετά από 44 ολόκληρα χρόνια ο Γλαύκος Αλιθέρσης επαναπατρίζεται. 
Οι πολιτικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν στην Αίγυπτο αναγκάζουν τους 
εκεί Έλληνες να φύγουν. Επιστρέφουν στην Ελλάδα. Φεύγει και ο ποιητής για 
την Κύπρο. Με πολλές αναμνήσεις, φυλακισμένες μέσα στο «δίκτυο των ρυτί
δων» που φάνηκαν στο πρόσωπό του, με ωριμότητα και δόξα φτάνει στη Αε- 
μεσό. Και θα τραγουδήσει ο Ποιητής:

Αχ Θεέ μου, τι ευκολόσπαστη πούναι η φτωχή καρδιά τ’ 
ανθρώπου! φανέρωναν τον πόνο σουβαθειές ρυτίδες του 
μετώπου.
Σε λήθης πέλαγο ριχτό της θέλησής σου το διαμάντι.
Πλήξη θανάτου, προσμονή ευλαβητικού Παπαδιαμάντη.

Α! Φαντασία μου των δεκαοχτώ χρονώνμου, ονείρου μάγου 
πλάνη!
Σε ήθελε με βασιλική πορφύρα και χρυσό στεφάνι
και ξάφνου σ’ έβρισκα ηθικά νεκρό απ’ της μοίρας της σαγίττες 
κακοντυμένο, με άνεργους κι οκνούς ζητιάνους και
μ’ αλήτες.

Δύο χρόνια μετά το γυρισμό του στη γενέθλια πόλη, ο Αλιθέρσης θα κλεί
σει για πάντα τα μάτια. Ήταν 30 του Νοέμβρη προς 1η του Δεκέμβρη.

Σαν να είχε προαισθανθεί το θάνατό του, είχε γράψει λίγο πριν:
Ψυχή, πικρή Ψυχή! Αρχίζει πια ο κατήφορος...
Μας βρίσκει το μεγάλο βράδυ
σε μια κορφή — ο ήλιος βασιλεύει — Στους κροτάφους 
μου νιώθω αίμα κι ιδρώτα
και να! που κατεβαίνει το στερνό μας βράδυ.

Θέλω να σφίξω, να φιλήσω, μα άδεια είν’ η αγκαλιά,
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καί χάσκει ma το μνήμα εμπρός μου!
Μα τί ν’ αξίζει η θλίψη ενός ατόμου 
μες στην απέραντη χαρά του κόσμου; 
Ψυχή μου δίχως μάταια παράπονα 
τ’ άλκίμό μας το ξεκίνημα στο νου μου φέρε 
κί ας κατεβώ χαρούμενα στο βραδυνό ακρογιάλι 
του ζοφερού σου ωκεανού, ω Αιωνιότητα, 
με στέρεο βήμα πιο όρθιο το κεφάλι, 
ψηλά κρατώντας το χρυσό το κύπελλό μου 
προσφέροντας στο χρυσό φως το τελευταίο μου χαίρε.

Στην Κύπρο ο Αλιθέρσης θα βρει πραγματικούς φίλους που δε θα τον 
εγκαταλείψουν ποτέ. Θα του συμπαρασταθούν και θα τον βοηθήσουν να προ
σαρμοστεί στην καινούργια του ζωή.

Για τον ποιητή που τίμησε τη μικρή μας πατρίδα θα γράψει ο Κώστας 
Πηλαβάκης:

«Πώς μπορεί, πράγματι, ν’ αρνηθεί κανείς τη δάφνη, του ποιητή σ’ ένα άν
θρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του ολόκληρη κι έδωσε το αίμα της καρδιάς του 
υπηρετώντας τη Μούσα; Αυτόν που αγάπησε με πάθος την ποίηση, έγραφε 
ποίηση κι όσο μπορούσε προσπάθησε να κάμει ποίηση τη ζωή του όπως έλεγε κι 
ο αγαπημένος του Αγγλος ποιητής Μπρουκ. Το τάλαντο που του χάρισε ο Θεός 
το αξιοποίησε όσο μπορούσε στην εντέλεια αφήνοντάς μας πολύτιμη κληρονο
μιά τις χιλιάδες του στίχους και τα άλλα λογοτεχνικά του επιτεύγματα. Και για 
να χρησιμοποιήσω μια πολύ κοινή πια παρομοίωση, ήταν ένας χείμαρρος που 
ξεκίνησε βουερός κι ορμητικός στην αρχή, κυλώντας τα νερά του πότε θολά και 
πότε καθαρά κι αργότερα σαν ρυάκι, από γάργαρη πηγή, που πάει να σμίξει με 
το πλατύ ποτάμι της μακραίωνης ποιητικής μας παράδοσης, που αρχίζει από 
τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, το Σοφοκλή και κατηφορίζοντας μέσα στους αιώνες, 
φτάνει ως το Σολωμό, το Βαλαωρίτη, τον Παλαμά, το Σικελιανό, το Σεφέρη 
και τόσους άλλους, που ανάμεσά τους και πλάι τους μπορεί να σταθεί σαν 
άξιος — έστω και με χαμηλότερο ανάστημα — ομότεχνός τους».

Και ο Μανώλης Γιαλλουράκης, κριτικός και συγγραφέας θα σημειώσει 
για τον Αλιθέρση:

«Μετά τον Καβάφη ο πιο αξιόλογος ποιητής της Αλεξάνδρειας είναι ο 
Αλιθέρσης».

Η Ευγενεία Παλαιολόγου - Πετρώνδα, στο βιβλίο της «Γλαύκος Αλιθέρ
σης» δημοσιεύει την επιστολογραφία που είχε μαζί με τον εκλεκτό ποιητή και 
φίλο.

Σ’ ένα από αυτά ο Αλιθέρσης γράφει:
«26 Οκτωβρίου 1965
Χτες βράδυ πήρα το γράμμα σου.
Απαντώ πρωί - πρωί με τον όρθρο. Οι καμπάνες ακόμα. Σου στέλλω τη 

μελετούλα μου για το Νίκο Νικολαΐδη. Ήμουν ο πρώτος που παρουσίασα το 

Νικολαΐδη στην Κύπρο. Σήμερα δεν ξέρω το τι έκανε ο φίλος μας Τσίρκας. 
Εδώ ακούω ζει μια συγγένισσα του Νίκου. Έχει — μου λένε — όλα τα δικαιώ
ματα. Καιρός να πεισθεί και να εκδοθούνε τα ΑΠΑΝΤΑ του. Από τον Τσίρκα. 
Κέρδη;

Μην αστειεύεσαι...
Γράφε μου Ευγενία»

Και του έγραψα, μα δεν έλαβα άλλο γράμμα του.
Τον ξαναείδα μέσα στο φέρετρο.
Στις 30 του Νιόβρη στα 1965 ξεκίνησε για το Αχερούσιο ταξίδι του. Πήγε 

από καρδιακή προσβολή. Συχνά έλεγε τα τελευταία χρόνια στη γυναίκα του:
«Θέλω να πεθάνω όρθιος».
Ήταν η στερνή επιθυμία του. Να μην πέσει σε κρεβάτι, να μην ταλαιπω

ρήσει τους δικούς του, να τον περιποιούνται κατάκοιτο.
«Όρθιος να φύγω, ω Απόλλωνα χωρίς να σε προδώσω».
Ψηλομέτωπος, αξιοπρεπής, περήφανος, όπως έζησε, τέτοιος επιβιβάστη

κε στου χάρου το σκαφίδι και μας έφυγε. Μας άφησε το έργο του. Πλούσιο σε 
στίχους βαθιά ανθρώπινους.

Η Αεμεσός τίμησε τον ποιητή δίνοντας τ’ όνομά του σ’ ένα από τους 
δρόμους της.

Και στη γενέτειρα του πατέρα του στήθηκε προτομή του με έξοδα του Οι
κονόμου της Αρχιεπισκοπής Δωρόθεου Τουμάζου. Η προτομή του στήθηκε 
στο Πραστείο Μεσαορίας, καταστράφηκε από τους Τούρκους μετά την κατά
ληψη του χωριού, τον Αύγουστο του 1974. Θύμα κι αυτή της καταστροφικής 
μανίας των ορδών του Αττίλα.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ

Ν. Δνμιώτη: Μίκρομάνα
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Ο ΟΡΟΣ «ΕΘΝΟΣ» ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΣΤΟΝ ΗΡΟΔΟΤΟ

Τή λέξη «έθνος» χρησιμοποιεί ό Ηρόδοτος συνολικά 138 φορές1 (σέ μια 
άπό αυτές τή βρίσκουμε σέ ένα έπίγραμμα πού παραθέτει καί πού δέν είναι 
δικό του, στό 5.77.4). Άπό άποψη συχνότητας ή χρήση τής λέξης παρουσιάζει 
τήν πιό κάτω ε’ικόνα, κατά βιβλίο: στό πρώτο 35 φορές, στό τέταρτο 32, στό 
έβδομο 30, στό όγδοο 12, στό δεύτερο 8, στό τρίτο 7, στό ένατο 6, στό πέμπτο 
5 στή διήγηση τοϋ Ιστορικού καί μιά φορά στό ξένο έπίγραμμα, καί στό έκτο 
2. Ή πιό πάνω εικόνα δέ φαίνεται νά είναι τυχαία. Μπορεί νά έξηγηθεϊ άπό 
τό περιεχόμενο τών βιβλίων: στό πρώτο, στό τέταρτο καί τό έβδομο τό θέμα 
μέ τό όποιο άσχολεΐται ό Ιστορικός είναι τέτοιο πού δικαιολογεί τή συχνότε
ρη χρήση τοϋ όρου, μέ τή μιά έννοια ή τήν άλλη. Στό πρώτο βιβλίο άναφέρεται 
στήν προέλευση τών Ελληνικών «έθνών» καί στά έθνη τής ’Ασίας, στό τέταρ
το μιλά γιά τά έθνη τής Λιβύης καί τής ’Ασίας μέ τήν εύκαιρία τής έπέκτασης 
τών Περσών, καί στό έβδομο γιά τά διάφορα έθνη, ήπειρωτικά καί νησιωτικά, 
κυρίως τής ’Ασίας, άλλά καί τής Εύρώπης καί τής Λιβύης, άπό τά όποια 
άπαρτίστηκε τό Περσικό στράτευμα κατά τήν έκστρατεία τοϋ Ξέρξη, ή μέ τά 
όποια ό στρατός τών Περσών ήρθε σέ έπαφή κατά τήν πορεία του πρός τήν 
’Αθήνα ή τήν έπιστροφή του, μετά άπό τήν ήττα του.

Ή πιό βασική σημασία μέ τήν όποια ό Ηρόδοτος χρησιμοποιεί τή λέξη 
«έθνος» είναι αύτή μέ τήν όποια τή χρησιμοποιούμε καί σήμερα γιά νά 
ύποδηλώσουμε τήν έννοια τής έθνότητας. Στόν Ηρόδοτο ώστόσο ό όρος 
αύτός παίρνει κάποτε μιά εύρύτερη καί άλλοτε μιά στενότερη σημασία, πού 
έπιτρέπει στόν ιστορικό νά διαφοροποιεί όχι μόνο ένα έθνος άπό κάποιο 
άλλο, άλλά καί όμάδες έθνών άπό άλλα (π.χ. ’Ινδών έθνεα, Ελλήνων έθνεα, 
έθνεα Λιβύων κ.λ.π.) ή καί έθνη πού κατοικούν σέ μιά ήπειρο άπό έθνη άλλης 
ήπείρου (’Ασίας, Λιβύης, Εύρώπης), ή καί τούς Έλληνες γενικά άπό τά 
«έθνεα βάρβαρα». Γιά τό λόγο αύτό ή λέξη έχει μιά έλαστικότητα καί μπορεί 
νά μεταφραστεί όχι μόνο μέ τήν ταυτόσημη σήμερα λέξη «έθνος», άλλά καί μέ 
τή λέξη «λαός», ή «φυλή», ή «τάξη άνθρώπων», ή «γένος» ή άκόμα μέ τή λέξη 
«χώρα», άνάλογα μέ τήν περίπτωση καί άνάλογα μέ τό πού πέφτει ή έμφαση2.

Γιά νά δοθεί μιά όσο γίνεται πιό καθαρή εικόνα τής σημασίας πού έχει ή 
χρήση τοϋ όρου «έθνος» στό έργο τοϋ Ηρόδοτου θεώρησα σκόπιμο, σέ πρώτο 
στάδιο τουλάχιστο, νά άσχοληθώ μέ τά σχετικά χωρία μέ τή σειρά, πού μέ 
αύτή παρουσιάζονται στή διήγησή του, σχολιάζοντάς τα ή καί παραλληλίζο- 
ντάς τα μέ άλλα χωρία στά όποια ή λέξη «έθνος» έχει τήν ίδια ή παρόμοια ση
μασία.

Ήδη στό πρώτο χωρίο, στό όποιο βρίσκουμε τή λέξη «έθνος», ό 
Ηρόδοτος τή χρησιμοποιεί γιά νά κάνει μιά άπό τις πιό βασικές διακρίσεις 
πού βρίσκουμε στό έργο του. Συγκεκριμένα γιά νά άντιδιαστείλει τήν «Ασίην 
καί τά ένοικέοντα έθνεα βάρβαρα» άπό τήν «Ευρώπην καί τό Ελληνικόν» 
(1.4)3. Έδώ ή λέξη «βάρβαρα» δέν έχει όποιαδήποτε ύποτιμητική σημασία.

Χρησιμοποιείται άπλώς γιά νά ξεχωρίσει όλα μαζί τά έθνη τής ’Ασίας άπό τό 
Ελληνικό έθνος, ή τούς Έλληνες ύποδηλώνοντας ότι τά πρώτα κατοικούν 
τόν ϊδιο γεωγραφικό χώρο, τήν Άσία, ή καί ότι έχουν μεταξύ τους μιά συγγέ
νεια πού τά κάνει νά είναι διαφορετικά άπό τούς Έλληνες. Έτσι ή διάκριση 
έχει βάση γεωγραφική μάλλον, ή καί φυλετική, παρά άξιολογική, καί είναι 
πάνω σ’ αύτή τή βάση πού οί Πέρσες έγείρουν κυριαρχικά δικαιώματα πάνω 
στά έθνη τής ’Ασίας, καί γι’ αύτό θεωρούν «πολεμίους» τούς Έλληνες έπειδή 
κατέλυσαν τή δύναμη τοϋ Πρίαμου πού ήταν στήν ’Ασία.

Μέ τό ίδιο νόημα, άλλά μέ κάπως στενότερη σημασία, χρησιμοποιείται ή 
λέξη πιό κάτω, όταν ό Κροΐσος άναφέρεται ώς τύραννος «έθνέων τών έντός 
"Αλυος ποταμού» (1.6). Τά έθνη έδώ δέν κατονομάζονται. Είναι όμως έθνη 
τής ’Ασίας, όχι όμως όλης τής ’Ασίας, άφοΰ καθορίζεται ή έπικράτεια τοϋ 
Κροίσου ώς στενότερη γεωγραφικά άπό τήν ήπειρο αύτή. Ή έκφραση 
«Κροΐσος ό Λυδών τε καί άλλων έθνέων βασιλεύς», πού τή βρίσκουμε στό 
1.53 καί 1.69, φαίνεται ώς μιά στερεότυπη έκφραση πού ίσοδυναμεΐ μέ τόν 
τίτλο τού Κροίσου. Άπό τή συνάφεια τών πιό πάνω χωρίων βγαίνει τό συ
μπέρασμα ότι ένα έθνος τής ’Ασίας όπως οί Λυδοί μπορεί νά έξουσιάζει άλλα 
έθνη τής ’Ασίας καί ότι τίποτε δέν έμποδίζει τούς Λυδούς νά άναπτύξουν σχέ
σεις φιλίας ή νά συνάψουν συμμαχία μέ μή βάρβαρα έθνη, τούς Σπαρτιάτες, 
γιά νά προωθήσουν τά κατακτητικά τους σχέδια καί νά έπεκτείνουν τήν 
έπικράτειά τους (1.8, 1.53,1.69).

Ενδιαφέρουσα, άλλά κάπως συγχισμένη ιστορικά, είναι ή χρήση τής λ. 
«έθνος» (σέ συνδυασμό μέ τούς Πελασγούς καί τούς Έλληνες) στό 1.56-60, 
όπου ό Ηρόδοτος προσπαθεί νά έξηγήσει τήν προέλευση τών Δωριέων καί 
τών Ίώνων. Σύμφωνα μέ τήν έκθεση πού δίνει, οί Λακεδαιμόνιοι άνήκαν στό 
«Δωρικόν γένος» καί στό «Ελληνικόν έθνος» (1.56), ένώ οί ’Αθηναίοι άνήκαν 
στό «’Ιωνικόν γένος» καί, άρχικά, στό «Πελασγικόν έθνος» (1.56), άργότερα 
όμως συγχωνεύτηκαν καί αύτοί στό «Ελληνικόν έθνος», καί άλλαξαν μαζί καί 
τή γλώσσα τους πού δέν ήταν άρχικά Ελληνική (οί Πελασγοί βάρβαρον 
γλώσσαν ίέντες: τό Αττικόν έθνος, έόν Πελασγικόν άμα τή μεταβολή τή ές 
Έλληνας καί τήν γλώσσαν μετέμαθε, 1.57). Στή συνέχεια όμως ή Ηρόδοτος μι
λώντας γενικά γιά τό Ελληνικόν (sc. έθνος, 1.58) λέει δτι οί Έλληνες άνήκαν 
στούς Πελασγούς, καί δτι άπό τόν καιρό πού άποσχίστηκαν άπό αύτούς καί 
ξεχώρισαν ώς έθνος μιλούν πάντα τήν ίδια γλώσσα (δηλ. τήν Ελληνική) καί 
δτι άκόμα, ένώ στήν άρχή ήταν ένα άσθενές έθνος, σιγά - σιγά αύξήθηκαν μέ 
τήν προσθήκη σ’ αύτούς καί άλλων έθνών, σταδιακά — βασικά τών Πελασγών 
άλλά καί «άλλων έθνέων βαρβάρων συχνών» (1.58). Παρατηρεί έπίσης δτι τό 
«Πελασγικόν έθνος», πού ήταν βαρβαρικό, ούδέποτε αύξήθηκε σέ άριθμό καί 
δύναμη (1.58). Είναι άξιο προσοχής δτι σέ δυό περιπτώσεις, στό μέρος αύτό 
τής ιστορίας του, ό Ηρόδοτος μιλά γιά τό «Αττικόν έθνος», έννοώντας 
άποκλειστικά τούς ’Αθηναίους, τούς κατοίκους τής Άττικϋς. Έτσι ό τόπος 
χρησιμοποιείται ώς βάση γιά τήν όνομασία τοϋ έθνους4.

Στις πιό πάνω τρεις παραγράφους (1.56-58) ό Ηρόδοτος μιλά γιά τό 
Ελληνικό έθνος. Λέγοντας πώς οί ’Αθηναίοι ήταν Πελασγικής καταγωγής, ό 
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συγγραφέας ύπονοεΐ ότι καταγόντουσαν άπό τούς αύτόχθονες κατοίκους τής 
Ελλάδας, τούς Προ-Έλληνες, οί όποιοι δέν βρίσκονταν σέ στάδιο μεγάλης 
άνάπτυξης. Σέ διάφορα χωρία τής ιστορίας του θεωρεί σάν καταγόμενους 
άπό τούς Πελασγούς τούς έξής λαούς: Αίολεΐς (7.95), ’Αρκάδες (1.46 καί 8.73), 
Άργείους (2.171), ’Αθηναίους (1.56-7 καί 8.44), Δωδωναίους (2.56). ’Επίσης 
πιστεύει πώς όλόκληρη ή Ελλάδα ήταν καί όνομαζόταν άλλοτε Πελασγία 
(2.56 καί 8.44). Δυστυχώς συγχίζει5 τούς πραγματικούς Πελασγούς μέ τούς 
«θεωρητικούς Πελασγούς» όταν βεβαιώνει ότι όλοι οί Πελασγοί ήταν 
«βάρβαροι» στή γλώσσα (μιλούσαν δηλαδή γλώσσα μή Ελληνική), επειδή ένα 
ύλιγάριθμο Πελασγικό φύλο δέ μιλούσε τήν Ελληνική γλώσσα (αύτό τό φύλο 
ήταν εγκατεστημένο κοντά στόν Ελλήσποντο).

Οί νεότερες φυλετικές θεωρίες περί τών Πελασγών μπορούν νά συνοψι
στούν ώς έξής: ό Kiepert τούς θεωρεί σημιτικό λαό, ό Thumser πιθανώς 
Ίλλυριούς, ό Ridgeway (Early age of Greece) άποδίδει σ’ αυτούς τόν λεγόμενο 
«Μυκηναϊον Πολιτισμόν»6. Πάντως, παρά τή διαφωνία τών ειδικών, φαίνεται 
βέβαιο ότι οί Πελασγοί ύπήρξαν πράγματι καί ήταν κλάδος τής Άριας 
όμοφυλίας καί άφού συγχωνεύθηκαν μέ τά ΒΑ φύλα πού εγκαταστάθηκαν 
άργότερα στήν Ελλάδα (’Αχαιούς, Πωνες, Αίολεΐς, Δωριείς) άπετέλεσαν τό 
ιστορικό έθνος τής Ιστορικής έποχής. Στό 1.57 ό Ηρόδοτος άφήνει νά νοηθεί 
ότι δέ θεωρεί βαρβάρους τούς έξελληνισθέντες (συγχωνευθέντες) πελασγικούς 
λαούς, όπως ό λαός τής ’Αττικής.

’Αργότερα, στό πρώτο βιβλίο, ό Ηρόδοτος μιλά γιά τό «Ιωνικόν έθνος>, 
έννοώντας τις δώδεκα πόλεις τού Πανιωνίου τής Μ. ’Ασίας, άπό τις όποιες 
άποσχίστηκε ή Μίλητος, όχι γιά κανένα άλλο λόγο άλλά γιατί «άσθενέος 
έόντος τού παντός τότε Ελληνικού γένεος,1 πολλώ δή ήν άσθενέστατον τών 
εθνέων τό Ιωνικόν καί λόγου έλαχίστου· ότι γάρ μή Άθήναι, ήν ούδέν άλλο 
πόλισμα λόγιμον» (1.143). Είχαν τέσσερις διαφορετικές γλωσσικές διαλέ
κτους. Ήταν χωρισμένοι σέ 12 πόλεις, γιατί ήρθαν άπό τήν Άχαΐα τής Πελο- 
ποννήσου (’Αχαιοί) όπου ζούσαν σέ 12 πόλεις καί διώχτηκαν άπό τούς 
’Αχαιούς πού κι αύτοί τώρα κατοικούν 12 πόλεις στήν Πελοπόννησο. Οί 
"Ιωνες τού Πανιωνίου δέν είναι γνησιότεροι "Ιωνες άπό τούς άλλους Πωνες, 
γιατί κι αύτοί είχαν άναμιχθεΐ μέ τούς Άβαντες, Όρχομενίους, Καδμείους, 
Δρύοπες, Φωκεϊς, Μολοσσούς, Πελασγούς, Δωριείς, «άλλα τε έθνεα πολλά 
άναμεμείχαται» (1.146), παρατηρεί ό Ήρ. άντικρούοντας ίσως άντίθετες 
άπόψεις.

Ή πρώτη άναφορά στήν ύπεροχή τών 'Ελλήνων σέ σύγκριση μέ τούς 
«βαρβάρους» γίνεται παρενθετικά, όταν ό Ηρόδοτος διηγείται γιά τό τέχνα
σμα, μέ τό όποιο ό Πεισίστρατος εξασφάλισε τήν άποκατάστασή του στήν 
έξουσία. Παρόλο, λέει, πού οί Έλληνες ξεχώρισαν άπό παλιά άπό τούς βαρ
βάρους στήν έξυπνάδα (έπείγε άπεκρίθη έκ παλαιτέρου τού βαρβάρου έθνεος 
τό Ελληνικόν έόν καί δεξίώτερον καί εύηθίης ηλίθιου άπηλλαγμένον, 1.60), 
ώστόσο οί ’Αθηναίοι, πού ήταν οί πιό έξυπνοι άπό τούς Έλληνες 
άποδείχτηκαν άφελεϊς άφού έπεσαν θύμα ενός άπλοϊκού σχεδίου8.

Λίγες παραγράφους πιό κάτω, ό Ηρόδοτος συγκρίνει τούς Λυδούς καί 
τούς Μήδους μέ τούς "Ελληνες παραλληλίζοντας τόν όρκο πού δίνουν όταν 

συνάπτουν συνθήκη μεταξύ τους, προσθέτοντας όμως καί ένα στοιχείο πού 
δέν τό έχουν οί Έλληνες καί πού προσιδιάζει στούς δυό άλλους λαούς: δρκια 
δέ ποιέεται ταΰτα τά έθνεα (sc. Λυδοί καί Μήδοι) τά πέρ τε "Ελληνες, καί 
προς τούτοίσί, έπεάν τούς βραχίονας έπιτάμωνται ές την όμοχροίην, τό αίμα 
άναλείχουσί άλλήλων(1.74). Τό άναφέρει μέ τήν εύκαιρία πού περιγράφει τόν 
πόλεμο μεταξύ τών Λυδών καί τών Μήδων πού κράτησε 5 χρόνια καί πού 
σταμάτησε άπό τό φόβο πού προκάλεσε μιά έκλειψη τοΰ ήλιου πού συνέβη 
(καί πού τήν είχε προείπει ό Θαλής ό Μιλήσιος στούς Πωνες). Ή ειρήνη 
έπισφραγίστηκε μέ τή σύναψη δυναστικού γάμου (γόμων έπαλλαγην 
έποίησαν).

Στό 1.79 ό Ηρόδοτος άναφέρεται στούς Λυδούς, τήν έποχή πού ό 
Κροϊσος συγκρούστηκε μέ τόν Κύρο, ώς τό πιό άνδρεΐο έθνος τής ’Ασίας καί 
περιγράφει τόν τρόπο μέ τόν όποιο πολεμούσαν, έφιπποι κρατώντας δόρατα 
μεγάλα καί όντας οί ίδιοι ικανοί ιππείς (έθνος ούδεν εν τή Άσίη οϋτε 
άνδρηίότερον ούτε άλκίμώτερον τοϋ Λυδίου).

Άργότερα μιλά γιά τό πώς ένα μέρος τών Λυδών μετονομάστηκαν σέ 
Τυρσηνούς άφού έγκαταστάθηκαν στήν ’Ιταλία: άναγκάστηκαν νά κατέβουν 
στή Σμύρνη άπό όπου, μέ πλοία πού κατασκεύασαν, άφοϋ πέρασαν άπό διά
φορες χώρες ήρθαν στήν Ούμβρία τής ’Ιταλίας: «ές δ έθνεα πολλά παραμειψα- 
μένους άπίκέσθαί ές Όμβρίκούς».

Στό 1.96 άναφέρεται γενικά σέ «άλλα έθνεα», έκτος άπό τούς Μήδους, 
πού κι αύτά ήταν ύποταγμένα στούς Άσσυρίους, καί πού άκολουθώντας τό 
παράδειγμα τών Μήδων άποστάτησαν άπό τούς Άσσύριους καί κέρδισαν τήν 
έλευθερία καί τήν αύτονομία τους.

Στή συνέχεια τοΰ πρώτου βιβλίου (1.101) ό Ηρόδοτος μιλά γιά τόν 
τρόπο μέ τόν όποιο σχηματίστηκε τό «Μηδίκόν έθνος». Ό Δηιόκης, ένας 
Μήδος, κατόρθωσε νά γίνει μονάρχης καί ένωσε τά διάφορα «γένεα» τών 
Μήδων (Βοΰσες, Παρητακηνούς, Στρούχατες, Άριζαντούς, Βούδιους, Μά
γους). Τό συμπέρασμα είναι ότι εθνότητα μπορεί νά άποτελέσει όχι μόνο ένα 
αύτοδύναμο «γένος», ή φύλο, άλλά πολλά «γένεα». (Γιά τήν ένωση τών 
Μήδων σέ ένα έθνος, βλ. J. Prasek, Geschichte der Meder und Perser, σσ. 121- 
122). Άπό τά Μηδικά φύλα μόνο τά τέσσερα ήταν Άρια καί καθαυτό Μηδι
κά, τά δέ άλλα δυό (οί Παρητακηνοί καί οί Βούδιοι) δέν ήταν Άρια άλλά 
ένώθηκαν μέ τούς Μήδους. Ή φυλή τών Μάγων ήταν ή πιό εύγενής κι άπ’ 
αύτήν προέρχονταν οί ιερείς.

Ό γιός τοΰ Δηιόκη, ό Φραόρτης, έκανε ύπηκόους του καί τούς «Πέρσες», 
«μετά δέ έχων δύο ταΰτα έθνεα, καί άμφότερα ισχυρά», ύπέτασσε τήν Άσία 
«άπ’ άλλου έπ’ άλλο ιών έθνος» (1.102), ώσότου έξεστράτευσε κατά τών 
Ασσυριών καί σκοτώθηκε άφοΰ κυβέρνησε 22 χρόνια. Ό γιός καί διάδοχός 
του, ό Κυαξάρης, νίκησε τούς Άσσυρίους άλλά νικήθηκε άπό τούς Σκύθες. 
Μιλώντας γι’ αύτούς ό Ηρόδοτος, (πώς ήρθαν άπό τόν Καύκασο καί 
εισέβαλαν στή Μηδία) άναφέρει ένα άκόμα έθνος, τούς «Σάσπειρες», ώς τό 
μόνο έθνος πού παρεμβάλλεται άπό τόν Καύκασο στή Μηδική, καί πού τό πα- 
ράκαμψαν οί Σκύθες (1.104). Οί τελευταίοι αύτοί πρέπει νά άποτελοΰσαν μιά 

130 131

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



πολύ Ισχυρή εθνική ομάδα, άφοΰ — όπως λέει ό Ηρόδοτος — «οί δέ Σκύθαι 
τήν Άσίην πάσαν επέσχον» (h 104). (Στις σφηνοειδείς επιγραφές άναφέρονται 
επί τής βασιλείας τοϋ Άσαργαδώνος, μεταξύ τοϋ 681 καί 669).

Τό σύστημα μέ τό όποιο κυβέρνησαν οί Μήδοι παραλληλίζεται στό 1.134 
μέ τήν άρχή πού άκολουθοϋσαν οί Πέρσες νά τιμούν τόν καθένα άνάλογα μέ 
τό πόσο πλησιέστερος ήταν σ’ αύτούς. "Ετσι καί στήν περίπτωση τών Μήδων, 
τό κάθε έθνος κυβερνούσε καί ήταν ύπεύθυνο γιά τό πιό κοντινό έθνος, κι 
αύτό τό άμέσως πλησιέστερό του, άλλά οί ίδιοι οί Μήδοι «ήρχον συναπάντων 
καί τών άγχιστα οίκεόντων σφίσι» (1.134). Γιά τούς Πέρσες άναφέρει στό 
χωρίο αύτό ότι «προέβαινε... τό έθνος άρχον τε καί έπιτροπεύον» καί άμέσως 
πιό κάτω μιλά γιά τούς ξενικούς τρόπους πού υιοθέτησαν οί Πέρσες άπό 
άλλους, στήν ένδυμασία, τόν όπλισμό, τό γάμο, τήν παιδεία κλπ.

Στό 1.153 άναφέρεται τό «Βάκτρων έθνος» ώς ένα έθνος πού μαζί μέ 
τούς Σάκες καί τούς Αιγύπτιους καί τή Βαβυλώνα ήταν έμπόδιο στον Κύρο 
στό δρόμο του πρός τά Άγβάτανα.

Στό'1.171 ό Ηρόδοτος μιλά γιά τό «Καρι,κόν έθνος», ότι τόν καιρό τοϋ 
Μίνωα ήταν «λογιμώτατον εθνέων απάντων» καί ότι άπ’ αύτούς οί Έλληνες 
πήραν τρία «έξευρήματα», τά όποια καί κατονομάζει. Μιλά γιά τήν προέλευ
σή τους καί τή συγγένειά τους μέ τούς Μυσούς καί τούς Αυδούς πού είχαν δι
καίωμα λατρείας στό άρχαϊο ιερό τοϋ Διός Καρίου, σέ άντίθεση μέ όσους 
άνήκαν σέ άλλο έθνος καί πού έγιναν ύστερα όμόγλωσσοι μέ τούς Κάρες, καί 
πού δέν είχαν τέτοιο δικαίωμα. Στή συνέχεια πάλι άναφέρεται στό Καρικό 
έθνος γιά νά πει ότι οί Καύνιοι πλησίασαν («προσκεχωρήκασι») στό γλωσ
σικό ιδίωμα μέ αύτούς ή, άντίστροφα, ότι οί Κάρες μέ τή γλώσσα τών Καυ- 
νίων (οί όποιοι όμως στά έθιμα διαφέρουν άπό τούς άλλους άνθρώπους καί 
τούς Κάρες).

Σέ δύο περιπτώσεις στό 1.177 καί 1.190 χρησιμοποιεί ό Ηρόδοτος τόν 
όρο «έθνος» χωρίς ιδιαίτερη σημασία, άπλώς γιά νά πει, στήν πρώτη περίπτω
ση, ότι ό Κύρος προχώρησε στήν κατάκτηση κάθε έθνους στήν άνω Άσία, 
χωρίς νά άφήνει κανένα έθνος πίσω, καί στήν άλλη γιά νά άναφέρει ότι οί Βα
βυλώνιοι άποθήκευσαν τρόφιμα βλέποντας ότι ό Κύρος έβαζε χέρι στό ένα 
έθνος ύστερα άπό τό άλλο χωρίς έξαίρεση.

Στό 1.201 λέει ότι μετά τήν ύποταγή τοΰ έθνους τών ’Ασσυριών (Βαβυλώ
νιοι) θέλησε νά υποτάξει τό έθνος τών «Μασσαγετών», πού λέγεται ότι είναι 
«μέγα» καί «άλκιμον» καί πού μερικοί τό θεωρούν ώς έθνος «Σκυθικόν». 
Προχωρεί γιά νά δώσει στοιχεία τοΰ τρόπου τής ζωής τους. Σέ δυό άλλες πε
ριπτώσεις άναφέρει, στή μιά (1.203), ότι ό Καύκασος κατοικείται άπό διάφο
ρα «έθνεα» «πολλά καί παντοία» πού ζοΰν άπό άγρια χόρτα, καί τέλος στήν 
άλλη (1.205) ότι δέν ύπήρχε τρόπος νά ξεφύγει έκεΐνο τό έθνος έναντίον τοϋ 
όποιου έξεστράτευε ό Κύρος.

Συνοψίζοντας, γιά τό πρώτο βιβλίο, μπορούμε νά πούμε ότι ό όρος 
«έθνος» χρησιμοποιείται, είτε μέ τή στενότερη είτε μέ τήν εύρύτερη σημασία, 
γιά νά περιγράφει ένα άριθμό «εθνών» στόν Έλληνικό (ή Εύρωπαϊκό, γενικό
τερα) χώρο, καί στήν Άσία, νά έξηγήσει τήν προέλευσή τους, νά μάς δώσει 

ορισμένα χαρακτηριστικά τους, νά περιγράφει τόν τρόπο τής ζωής τους, διά
φορες σχέσεις πού είχαν μεταξύ τους — άνάμεσα στις όποιες καί τή σχέση 
«κυριάρχου» καί «υποτελούς» —, νά προσδιορίσει τόν τόπο πού ζοΰν ή καί 
νά έκφράσει κρίσεις γιά τό χαρακτήρα τους καί τή σπουδαιότητά τους — καθ’ 
έαυτά ή συγκριτικά — μέ άναφορά καί στήν έμφάνισή τους στό προσκήνιο τής 
ιστορίας, όπως στήν περίπτωση τών Αυδών, τών Μήδων, τών Περσών, καί 
τών Ελλήνων σέ άντιδιαστολή μέ τούς «βαρβάρους».

Στό δεύτερο βιβλίο γίνεται μνεία καί τοΰ Λιβυκοΰ έθνους ώς μιας 
εύρύτερης έθνότητας, πού περιλαμβάνει διάφορα μικρότερα έθνη. 
Άναφέρονται συγκεκριμένα οί «Ναμασώνες», ώς «έθνος Λυβυκόν» (2.32) πού 
κατοικεί στή Σύτρην καί τή χώρα άνατολικά τής Σύρτιος, «οΰκ επί πολλόν». 
Επίσης ότι σέ όλη τήν έκταση τής Μεσογειακής άκτής τής Λιβύης άπό τήν 
Αίγυπτο ώς τό άκρωτήριο Σολόεις, όπου τελειώνει ή άκτή, είναι 
έγκατεστημένοι «Λίβυες καί Λιβύων έθνεα πολλά», εκτός άπό τά μέρη πού τά 
κατοικοΰν “Ελληνες καί Φοίνικες (2.32)9.

Γιά τό ότι οί Σκύθες, γιά τούς όποιους έγινε λόγος στό προηγούμενο βι
βλίο, ήταν ένα άπό τά πιό σημαντικά έθνη, φαίνεται καί άπό τό ότι, στό δεύτε
ρο βιβλίο, ό Σέσωστρις (βασιλιάς τής Αίγύπτου) χαρακτηρίζεται άπό τόν 
ιερέα τοϋ "Ηφαιστου ώς άνώτερος άπό τό Δαρεϊο γιατί μπόρεσε «άλλα τε κα- 
ταστρέψασθαι έθνεα ούκ έλάσσω εκείνου καί δη καί Σκύθας, Δαρεΐον δέ ού 
δυνασθήναί Σκύθας έλεϊν »(2.110).

Ό Ηρόδοτος μιλώντας γιά τό τί πήραν οί Έλληνες άπό τούς Πελασγούς 
καί τούς Αιγυπτίους άναφέρεται στήν παράδοση ότι τό ιερό τής Δωδώνης, 
στήν Ελλάδα, καί τοΰ Άμμωνος Διός στή Λιβύη, ιδρύθηκαν «wïol 
είρημένοωί έθνεσί» (2.54), δηλ. τούς "Ελληνες καί τούς Λιβύους, άπό δύο 
ιέρειες πού τις έξήγαγαν άπό τήν Αίγυπτο Φοίνικες καί τις πούλησαν, τή μιά 
στή Λιβύη, τήν άλλη στούς Έλληνες. Μιλώντας γιά τήν προσκόλληση τών 
Αιγυπτίων στούς πάτριους νόμους, ό Ήρ. άναφέρει ότι ό Λίνος, πού γιορτά
ζεται στή Φοινίκη, στήν Κύπρο καί άλλοϋ καί έχει διαφορετικό όνομα άπό 
τόπο σέ τόπο («κατά μέντοί έθνεα οϋνομα έχει», 2.79), τιμάται καί στήν 
Αίγυπτο καί όνομάζεται «Αίγυπτιστί» «Μανερώς»'0. Δέν είναι λίγες οί περι- 
ππώσεις,, πού σ’ αύτές έπισημαίνεται άπό τόν Ήρ. κοινότητα θεών (μέ διαφο
ρετικά άλλά καί παρόμοια ονόματα), σέ διάφορα έθνη, όπως καί τής λατρείας 
τους, πού ένδιαφέρει τούς θρησκειολόγους ιδιαίτερα.

Στό τρίτο βιβλίο άναφέρεται μιά άλλη μεγάλη κατηγορία εθνών τής 
Ανατολικής Ασίας, οί ’Ινδοί, πού θεωρούνται άπό τόν Ήρ. ώς οί 
άρχαιότεροι κάτοικοι τής ήπείρου αύτής: «έστι δέ πολλά έθνεα Ινδών καί ούκ 
δμόφωνα σφίσι, καί οί μέν αύτών νομάδες είσί, οί δέ ού» (3.98). Άλλοι Κατοι
κούν σέ έλη καί τρέφονται άπό ώμά ψάρια, άλλοι είναι νομάδες καί ώμοφάγοι 
(οί ονομαζόμενοι «Παδαϊοι»). Ό Ήρ. δίνει καί άλλες πληροφορίες γιά διάφο
ρες ’Ινδικές φυλές, ιδιαίτερα γιά τόν τρόπο τής ζωής καί τά έθιμά τους πού 
διαφέρουν άπό τό ένα «έθνος» στό άλλο. Άπό αύτούς πού άναφέρει, οί ’Ινδοί 
πού κατοικούν στήν Πακτυική περιγράφονται ώς οί «μαχίμώτατοί» άπό τούς 
’Ινδούς11.132
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Είδαμε πιο πάνω (σ. 5) ότι στύ 1.134 ό Ήρ. χρησιμοποιεί τόν δρο 
«έθνος» σέ μιά συνάφεια πού σχετίζεται μέ τόν τρόπο διοίκησης τών διαφό
ρων εθνών άπό τούς Μήδους. Σέ μιά άνάλογη καί ιστορικά ακόμα πιο 
ένδιαφέρουσα περίπτωση, ό Ήρ. συνδέει τή χρήση τής λ. «έθνος» μέ τή διοικη
τική ρύθμιση τής Περσικής αύτοκρατορίας, μέ τό χωρισμό της σέ σατραπίες 
άπό τό Δαρεϊο τόν Ύστάσπου: «ποιήσας δέ ταΰτα έν Πέρσησι άρχάς κατεστή- 
σατο είκοσι, τάς αύτοί καλέουσι σατραπηίας· καταστήσας δέ τάς άρχάς καί 
άρχοντας έπιστήσας έτάξατο φόρους οί προσιέναι κατά έθνεά τε καί προς 
τοΐσι έθνεσι τούς πλησιόχωρους προστάσσων, καί ύπερβαίνων τούς προσεχέ- 
ας τά έκαστέρω άλλοισι άλλα έθνεα νέμων» (3.89)12. Είναι φανερό άπό τά πιο 
πάνω καί άπό αύτά πού άκολουθοϋν ότι ή ύπαρξη χωριστών έθνών μαζί μέ τό 
στοιχείο τής γεωγραφικής πιο πολύ κατανομής τους, παρά τής φυλετικής τους 
συγγένειας (ή όποια ωστόσο δέ φαίνεται νά άγνοήθηκε σέ όρισμένες περιπτώ
σεις), έδωσε μιά βάση γιά τό χωρισμό τών σατραπιών. Παρά τις ποικίλες 
ερμηνείες πού έχουν δοθεί στό χωρίο (βλ. How and Wells, I, σ. 281), φαίνεται 
πιό πιθανό πώς μέ τή διευθέτηση πού έγινε «κάθε σατραπία άπετελειτο άπό τό 
έθνος άπό τό όποιο έπαιρνε τό όνομά της (π.χ. ’Ιωνία), καί άπό τις φυλές πού 
είχαν κατανεμηθεϊ μαζί του στήν ίδια ομάδα (π.χ. μέ τήν ’Ιωνία: ή Μαγνησία, 
ή Αίολίς, κ.λ.π., 90.1)», όπως σημειώνουν οί How and Wells (βλ. I, σ. 281).

Τό τέταρτο βιβλίο είναι πολυτιμότατο σέ πληροφορίες γιά διάφορα έθνη 
καί τών τριών ήπείρων πού άναφέρει ό Ήρ. ’Απ’ άφορμή τήν έπιθυμία τοϋ 
Δαρείου νά κατακτήσει τή Σκυθία ό Ήρ. προβαίνει σέ μιά έκθεση γιά τή χώρα 
αύτή καί τούς λαούς πού τήν κατοικούν. Οί ίδιοι οί Σκύθες λένε πώς 
«νεώτατον απάντων εθνέων είναι τό σφέτερον» (4.5) καί άνάγουν τήν κατα
γωγή τους στό Δία καί τήν κόρη τοΰ ποταμού Βορυσθένη. Ό Ήρ. άναφέρει 
δύο άκόμα άλλες έκδοχές γιά τήν προέλευση τών Σκυθών, ή μιά άπό τις 
όποιες άποδίδεται στούς Έλληνες τοϋ Πόντου (4.8-10) καί ή άλλη — τήν 
όποια καί υιοθετεί — στηρίζεται πάνω σέ μαρτυρίες καί τών δυό πιό πάνω 
«έθνών» (4.11-13). Οί δυό πρώτες έκδοχές έχουν χαρακτήρα μυθολογικό.

Μιλώντας γιά τή γεωγραφία τής Σκυθίας ό Ήρ. άναφέρεται καί στά διά
φορα έθνη πού τήν κατοικούν, άπό τά άνατολικά στά δυτικά (3.16-20) — 
έπεκτεινόμενος καί στις φυλές, τά έθνη ή τούς λαούς τής ένδοχώρας — καί 
άπό τά νότια στά βόρεια (4.21-22). ’Ανάμεσα στά έθνη αύτά είναι οί 
«Καλλιππίδαι», «έόντες "Ελληνες Σκύθαι», οί «Άλιζώνες», οί «Σκύθαι 
άροτήρες», οί «Νευροί» (: ταϋτα μεν παρά τόν Ύπανιν ποταμόν έστι εθνεα 
προς έσπέρης τοΰ Βορυσθένεος, 4.17). Πέρα άπό τό Βορυσθένη κατοικούν οί 
«Σκύθαι γεωργοί» ή «Βορυσθενεΐται», όπως τούς ονομάζουν οί Έλληνες, ένώ 
οί ίδιοι ονομάζουν τόν εαυτό τους «Όλβιοπολίτας». Μετά τήν έρημο κατοι
κούν οί «Άνδροφάγοι, έθνος έόν ίδιον καί ούδαμώς Σκυθικόν (4.18). Πέρα 
άπό αύτούς είναι πραγματική έρημος άκατοίκητη («έθνος άνθρώπων ούδέν, 
όσον ημείς ΐδμεν, 4.19). ’Αφού μιλά γιά τούς «Σκύθας νομάδας» καί 
«βασιληίους Σκύθας» άναφέρει ένα «άλλο έθνος καί ού Σκυθικόν», τούς 
«Μελαγχλαίνους» καί πέρα άπό τή Σκυθική τούς «Σαυρομάτας», τούς 
«Βουδίνους» (4.21), τούς «Θυσσαγέτας», «έθνος πολλόν καί ίδιον» (4.22) πού 
ζοϋν άπό τό κυνήγι, τούς «Ίύρκας» καί άλλα άκόμα έθνη, τούς 

«Άγριππαίους» μέ ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά (φαλακροί), μέ ξεχω
ριστή γλώσσα (4.24) άλλά μέ έθιμα πού ποικίλλουν (ένώ ή ένδυμασία τους 
είναι Σκυθική, ή διατροφή τους διαφέρει άπό αύτή τών Σκυθών), τούς 
«Ίσσηδόνας», τούς «Ύπερβορείους», οί όποιοι στέλνουν τά ιερά τους στή 
Δήλο άπό «έθνος» σέ «έθνος», δίνοντάς τα στούς γείτονές τους μέ τήν παρά
κληση νά τά διαβιβάσουν «άπό έωυτών ές άλλο έθνος» (4.33).

’Αργότερα στό ίδιο βιβλίο δίνει πιό πολλά στοιχεία γιά μερικά άπό αύτά 
τά έθνη: γιά τούς «Νευρούς» ότι «χρέωνται νόμοισι Σκυθικοϊσι» (4.105)· γιά 
τούς «Άνδροφάγους», ότι έχουν τά πιό άγρια ήθη άπό όλους τούς 
άνθρώπους, «ούτε δίκην νομίζοντες ούτε νόμω ούδενί χρώμενοι», ότι είναι 
νομάδες, ντύνονται σάν τούς Σκύθες, έχουν δική τους γλώσσα καί είναι 
άνθρωποφάγοι (4.106)· γιά τούς «Μελαγχλαίνους» ότι φορούν μαύρα ρούχα 
καί έχουν «νόμους» Σκυθικούς· καί γιά τούς «Βουδίνους» ότι είναι «έθνος 
μέγα καί πολλόν, γλαυκόν τε παν ίσχυρώς καί πυρρόν» (4.108), ότι έχουν μιά 
ξύλινη πόλη, πού λέγεται «Γελωνός» καί ότι οί «Γελωνοί» άρχικά ήταν 
"Ελληνες πού άργότερα έφυγαν άπό τά έμπορικά τους κέντρα, 
έγκαταστάθηκαν άνάμεσα στούς Βουδίνους, «καί γλώσση τά μεν Σκυθική, τά 
δέ Ελληνική χρέωνται», ένώ οί αύτόχθονες ΒουδΙνοι έχουν άλλη γλώσσα καί 
τρόπο ζωής (4.108-109).

Στά έθνη πού άναφέραμε θά πρέπει νά προσθέσουμε έπίσης καί τό 
«Ταυρικόν έθνος», τών όποιων τή χώρα καί τά έθιμα περιγράφει, τήν πρώτη 
σέ σχέση μέ τή Σκυθία (4.99), καί τά έθιμα μέ ιδιαίτερη άναφορά στον τρόπο 
μέ τόν όποιο μεταχειρίζονται τούς Έλληνες πού συλλαμβάνουν (4.103)13. Ό 
Ήρ. μιλά άκόμα γιά τό «έθνος τών Αμαζόνων», τών όποιων ούτε τή γλώσσα 
ούτε τό φύλο ήξεραν οί Σκύθες (4.111).

Σέ άλλα μέρη τοΰ τέταρτου βιβλίου, ό Ηρόδοτος σημειώνει συνοπτικά 
τήν ύπαρξη ένός μεγάλου άριθμοϋ «έθνών» τής ’Ασίας, τά όποια καί 
έντοπίζει, τώρα, σέ συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές εύρείας έκτάσεως. 
Έτσι άναφέρεται στούς «Πέρσας», τούς «Μήδους», τούς «Σάσπειρας» καί 
τούς «Κόλχους» ώς «ταϋτα τέσσερα έθνεα οίκέει εκ θαλάσσης ές θάλασσαν», 
άπό τήν Ερυθρά στή Βόρειο θάλασσα. Στις άκτές «άπό Φάσιος» ώς τό Σίγειο 
καί άπό τό Μυριανδικό κόλπο ώς τό άκρωτήριο Τριόπιο «οίκέει έθνεα 
άνθρώπων τριήκοντα» (4.38). "Υστερα, γιά τήν άκτή πού έκτείνεται άπό τήν 
Παλαιστίνη - Συρία ώς τήν Αίγυπτο, ότι τήν κατοικούν «έθνεα τρία μοϋνα» 
(4.40), πού είναι ή ’Ασσυρία καί ή ’Αραβία μέ τή Φοινίκη, (σύμφωνα μέ τόν 
How & Wells, Ι.,σ. 317).

Γιά τήν περιοχή τοϋ Εύξείνου πόντου ό Ήρ. προβαίνει σέ μιά 
άξιοπρόσεκτη παρατήρηση, όταν λέει ότι αύτή άπό όλες «παρέχεται έθνεα 
άμαθέστατα» (4.46), γιατί κανένα άπό τά έθνη δέ διακρίνεται γιά τή σοφία του 
ούτε καί άνάδειξε κανένα διάσημο πρόσωπο, «άνδρα λόγιον», έκτος άπό τό 
Σκυθικό έθνος καί τόν Άνάχαρση. Τό ιδιαίτερα άξιοσημείωτο κατόρθωμα 
τών Σκυθών πού έπαινεΐ ό Ήρ. είναι ή έπιβίωσή τους, πού τήν έξασφάλισαν 
μέ τόν ξεχωριστό τρόπο τής ζωής τους (χωρίς πόλεις καί τείχη) καί μέ τόν 
τρόπο πού πολεμούν (ίπποτοξότες).
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’Αναφορικά μέ τή Λιβύη ό Ήρ. άναφέρει ότι υπάρχουν πολλά καί διάφο
ρα έθνη, καί λίγα άπ’ αυτά ήταν υπήκοοι τοΰ μεγάλου βασιλέως, ένώ τά άλλα 
«έφρόντιζε Δαρείου ούδέν» (4.167), γι’ αυτό καί ό Δαρειος θέλησε νά τά 
υποτάξει. Μεταξύ τών «Λιβύων εθνών» πού όνομάζει είναι οί «Άδυρμαχίδαι 
Αιβύων, οί νόμοισι μέν τά πλέω Αίγυπτίοισι χρέωνται, έσθήτα δέ φορέουσι 
οϊην περ οί άλλοι Αίβυες» (4.168), οί «Γιλιγάμαι», οί «Άσβύσται», οί 
«Αύσχίσαι», οί «Βάκαλες», «όλίγον έθνος» (4.171), οί «Ναμασώνες», «έθνος 
έόν πολλόν» (4.172), οί «Γαράμαντες» «έθνος μέγα ίσχυρώς» (4.183), οί 
«Μάκαι», οί «Γινδάνες», οί «Ψύλλοι», οί «Λωτοφάγοι», οί «Μάχλυες», οί 
«Αύσέες» καί άλλα έθνη.

Συνοψίζοντας γιά τή Λιβύη ό Ήρ. σημειώνει ότι «τέσσερα έθνεα νέμεται 
αυτήν καί ου πλέω τούτων, όσον ημείς ϊδμεν, καί τά μέν δύο αύτόχθονα τών 
έθνέων, τά δέ δύο ου, Αίβυες μέν καί Αίθίοπες αύτόχθονες, οί μέν τά πρός 
βορέω, οί δέ τά πρός νότου Λιβύης οίκέοντες, Φοίνικες δέ καί "Ελληνες 
έπήλυδες». Στή συνέχεια συγκρίνοντας τή Λιβύη μέ τις δυό άλλες ηπείρους τή 
βρίσκει πολύ ύποδεέστερη άπό τήν ’Ασία ή τήν Ευρώπη στή γονιμότητα τοΰ 
εδάφους, «πλήν Κίνυπος μούνης» (4.198)14.

Ή σπουδαιότερη όμάδα έθνών πού άναφέρεται άπό τόν Ήρ. στό πέμπτο 
βιβλίο είναι αυτή τών Θρακών. Διηγείται γιά τήν πορεία τοΰ Μεγάβαζου μετά 
τήν κατάληψη τής Περίνθου, ότι «ήλαυνε τόν στρατόν διά τής Θρηίκης, πάσαν 
πόλιν καί παν έθνος ήμερούμενος βασιλέϊ», δηλ. ύποτάσσοντάς τα σύμφωνα 
μέ τήν έντολή πού πήρε άπό τόν Δαρείο «Θρηίκην καταστρέψασθαι» (5.2). Ή 
άποψη πού διατυπώνει ότι «Θρηίκων έθνος μέγιστόν έστι μετά γε 'Ινδούς πά
ντων ανθρώπων» μπορεί νά είναι ύπερβολή, ή γνώμη του όμως ότι «εί ύπ’ 
ενός άρχοιτο ή φρονέοι κατά τώυτό, άμαχόν τ' άν εϊη καί πολλω κράτιστον 
πάντων εθνέων» πιθανό νά είναι λιγότερο άστήρικτη — άποκλείει, όμως, τέ
τοια πιθανότητα ό Ήρ. έπισημαίνοντας τήν άδυναμία τών Θρακών στό 
σημείο αυτό (5.3). Τά διάφορα «έθνη» τών Θρακών πού άναφέρει ό Ήρ., μέ τά 
διάφορα ονόματα καί μέ τόν διαφορετικό τρόπο ζωής πού τά χαρακτηρίζει, 
είναι τάπιό κάτω 19: Βησσοί (7.111), Βισάλται (8.116), Βίστονες (7.110), Βρύ- 
γοι (6.45), Γέται (4.93), Δερσαίοι (7.110), Δόλογκοι (6.34), Ήδωνοί (7.110), Κί- 
κονες (7.110), Κρηστωναΐοι (5.3), Κροβύζοι (4.49), Νιψαΐοι (4.93), Όδόμαντοι 
(7.112), Όδρύσαι (4.92), Παϊτοι (7.110), Σαπαϊοι (7.110), Σάτραι (7.110), 
Σκυρμιάδαι (4.93), Τραυσοί (4.93,5.3) (βλ. καί How & Wells, II, σ. 1).

Τά άλλα χωρία μέ τή λ. «έθνος» σ' αυτό καί τό έκτο βιβλίο δέν έχουν 
ιδιαίτερη σημασία. Τά παραθέτω γιά σκοπούς πληρότητας:

α) Ό Έκαταϊος ό λογοποιός άπέτρεπε τούς Έλληνες ν’ άναλάβουν πόλε
μο έναντίον τοϋ Δαρείου «καταλέγων τά τε έθνεα πάντα τών ήρχε Δαρειος καί 
τήν δύναμιν αύτοΰ» (5.36).

β) ’Αναφορά γιά τή νίκη τών ’Αθηναίων σέ έπίγραμμα έπάνω σέ χάλκινο 
τέθριππο στ’ άριστερά τών προπυλαίων τής ’Ακρόπολης:

έθνεα Βοιωτών καί Χαλκιδέων δαμάσαντες
παΐδες ’Αθηναίων έργμασιν έν πολέμου 
κτλ· (5.77).

γ) Ό Ήρ. άναφέρει ότι ό Ύμαίης, άφοΰ καταδίωξε τούς Ίωνες πού 
έξεστράτευσαν έναντίον τών Σάρδεων, «αίρέων ταϋτα τά έθνεα νούσω τε
λευτά έν τή Τρωάδι» (5.122). Τά «έθνεα» πού νίκησε ό Ύμαίης είναι Οί 
«Αίολέες πάντες όσοι τήν Ίλιάδα νέμονται» καί οί «Γέργιθες οί 
ύπολειφθέντες τών άρχαίων Τευκρών» (5.122).

δ) Ό Ήρ. υπό τύπον άποφθέγματος λέει δτι όταν πρόκειται νά συμβοΰν 
«μεγάλα κακά ή πόλι ή έθνεϊ» συνήθως κάτι γίνεται πριν πού τά προαγγέλλει. 
’Αναφέρεται σέ δυό δυσάρεστα περιστατικά, πριν άπό τή φθορά τών Χίων 
άπό τόν Ίστιαΐο, πού ήταν σάν προάγγελοι (6.27)15.

ε) Ό Μαρδόνιος καθ’ οδόν πρός τήν Ερέτρια καί τάς ’Αθήνας ύπόταξε 
διάφορα νησιά καί πόλεις, άνάμεσα σ’ αυτούς καί τούς «Μακεδόνας πρός 
τοισι ύπάρχουσι δούλους προσεκτήσατο· τά γάρ εντός Μακεδόνων έθνεα 
πάντα σφι ήδη ήν υποχείρια γεγονότα» (6.44).

Στά έπόμενα τρία βιβλία έπανέρχεται ό όρος «έθνος» σέ όχι λίγες περι
πτώσεις, μέ τή σημασία πού τόν συναντήσαμε νωρίτερα — άναφορικά μέ διά
φορα «έθνη» Ελληνικά ή μή Ελληνικά, πού είτε άναφέρονται όνομαστικά ή 
σέ μιά γενική διατύπωση. ’Έτσι ό Ξέρξης μιλώντας σ’ αυτούς πού συγκεντρώ
θηκαν γιά τήν έκστρατεία στήν Ελλάδα λέει δτι δέ θά άπαριθμήσει, σέ 
άνθρώπους πού τά ξέρουν, τά «έθνεα» πού κατάκτησαν ό Κύρος καί ό Καμβύ- 
σης καί αυτά πού «προσεκτήσατο» ό πατέρας του Δαρειος (7.8). Πιό κάτω 
διαβεβαιώνει δτι άν ύποταχθοΰν οί ’Αθηναίοι καί οί Πελοποννήσιοι δέ μένει 
πιά ούτε πόλη «ούτε έθνος ούδέν άνθρώπων» πού θά είναι σέ θέση νά 
άντιπαραταχθεϊ στούς Πέρσες (7.8γ, πβ. καί 7.209). Ό Μαρδόνιος λέει στόν 
Ξέρξη δτι θά είναι φοβερό άν οί Πέρσες δέν τιμωρήσουν τούς Έλληνες πού 
τούς άδίκησαν, τή στιγμή πού τούς Σάκες, τούς ’Ινδούς, τούς Αίθίοπες, τούς 
Άσσυρίους «άλλα τε έθνεα πολλά καί μεγάλα» τά ύποδούλωσαν χωρίς αυτά 
νά τούς έχουν άδικήσει (7.9). Ή έκστρατεία τοΰ Ξέρξη στήν Ελλάδα, συγκρι
τικά μέ όλες τις προηγούμενες (τοϋ Δαρείου κατά τών Σκυθών, τών Σκυθών 
κατά τών Κιμμερίων, τών ’Ατρειδών στό ”Ιλιον, τών Μυσών καί Τευκρών 
κατά τών Θρακών πρό τών Τρωικών) θεωρείται ώς ή μεγαλύτερη: δλες οί 
άλλες ήταν υποδεέστερες άπό αυτή, γιατί δέν ύπήρξε «έθνος» τής ’Ασίας πού 
ό Ξέρξης νά μή τό όδήγησε έναντίον τής Ελλάδος (τί γάρ ούκ ήγαγε έκ τής 
Άσίης έθνος έπί τήν Ελλάδα Ξέρξης; 7. 21). Περιγράφεται ή σύνθεση τοΰ 
στρατού, πεζικοΰ, ίππικοΰ, ναυτικού. "Οταν ό Ήρ. άναφέρεται στόν τρόπο 
μέ τόν όποιο οί βάρβαροι άνοιξαν διώρυγα στό όρος Άθω λέει δτι είχαν χω
ρίσει τό χώρο «κατά έθνεα» (7. 23), γιά έπίσπευση τής έργασίας. Πιό κάτω γί
νεται λόγος γιά τή σειρά μέ τήν όποια πέρασε ό στρατός τοΰ Ξέρξη — πρώτα 
οί σκευοφόροι καί τά υποζύγια, καί ύστερα, «στρατός παντοίων έθνέων 
άναμίξ, ού διακεκριμένοι» (7.40). Τόν Ελλήσποντο πέρασαν πρώτα οί 
«μύριοι Πέρσαι, πάντες έστεφανωμένοι», κι ύστερα άπ’ αυτούς «ό σύμμεικτος 
στρατός παντοίων έθνέων» (7.55) Τήν τροφή του τό στράτευμα θά τήν 
εξασφάλιζε, σύμφωνα μέ τούς υπολογισμούς τοΰ Ξέρξη, άπό τό λαό τής κάθε 
χώρας, άπ’ όπου θά περνούσαν: «τών άν κου έπιβέωμεν γήν καί έθνος, τού
των τόν σίτον έξομεν» (7.50). Ή παράταξη τοΰ στρατοΰ, μετά τήν άρίθμησή 
του, έγινε «κατά έθνεα» (7.60) (βλ. καί 7.23), μιά χρήση πού έπανέρχεται πιό
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κάτω όταν ό Ήρ. μιλά για τον τρόπο μέ τον όποιο ό Ξέρξης επιθεώρησε τύ 
στράτευμα (διεξελαύνων έπί άρματος παρά έθνος έν έκαστον έπυνθάνετο, καί 
άπέγραφον οί γραμματισταί, 7.100), και αργότερα, όταν γράφει ότι «οί δε 
Έλληνες κατά τάξις τε καί κατά έθνεα κεκοσμημένοι ήσαν καί έν μέρεϊ 
έκαστοι έμάχοντο, πλήν Φωκέων» (7.212)16. Σε μιά άλλη περίπτωση ό Ήρ. 
μιλά γιά τά «νησιώτικα εθνεα τά εκ τής Ερυθρής θαλάσσης» (7.80) γιά νά μάς 
πει ποϋ είχαν παραταχθεί καί ποιος ήταν ό άρχηγός τους. Άφοΰ άνέφερε 
ύνομαστικά τά «εθνεα» πού έδωσαν πεζικό καί τόν άρχηγό της καθεμιάς 
ευρύτερης εθνότητας συνοψίζει μέ τό ότι «Ταΰτα ήν τά κατ' ήπειρον στρατευ- 
όμενά τε εθνεα καί τεταγμένα ές τόν στρατόν» (7.81) καί δίνει πληροφορίες 
γιά τούς διάφορους βαθμούς τής στρατιωτικής ιεραρχίας προσθέτοντας δτι, 
«τελέων δε καί έθνέων ήσαν άλλοι σημάντορες», μέ τήν άρχηγία τών «τελέων» 
ή στρατιωτικών σωμάτων, καί τών «έθνέων».

Στή συνέχεια χρησιμοποιεί τόν ίδιο όρο γιά νά πεϊ ότι όλα τά «εθνεα», 
πού προανάφερε, «ιππεύει,» (7.84), δηλ. χρησιμοποιούν ιππικό, διευκρινίζει 
όμως ποιά δέν χρησιμοποίησαν ιππικό σ’ αύτή τήν έκστρατεία, καί ύνομάζει 
τά άλλα έθνη πού έδωσαν πράγματι ιππικό σ’ αύτή τήν περίπτωση (ταΰτα τά 
εθνεα μοΰνα ίππευε 7. 86-87). ’Ανάμεσα σ’ αύτούς πού συμμετέσχαν μέ ιππικό 
ήταν οί «Σαγάρτιοι», νομάδες, «έθνος μεν Περσικόν καί φωνή, σκεύην δέ 
μεταξύ έχουσι πεποιημένην τής τε Περσικής καί τής Πακτυϊκής» (7.85).

Γιά τούς Κυπρίους, πού πήραν μέρος μέ 150 πλοία, δίνει τήν χαρακτηρι
στική γιά τή χρήση τής λ. «έθνος» πληροφορία ότι «τούτων τοσάδε έθνεά έστι, 
οί μέν άπό Σαλαμίνος καί Άθηνέων, οί δέ άπό Άρκαδίης, οί δέ άπό Κύθνου, 
οί δέ άπό Φοινίκης, οί δέ άπό Αίθιοπίης, ώς αύτοί Κύπριοι λέγουσι» (7.90), 
όπως καί τήν έξίσου χαρακτηριστική περιγραφή τού τρόπου πού ήταν ντυμέ
νοι καί οπλισμένοι (έσκευασμένοι). Μιλώντας γιά τούς νησιώτες Έλληνες 
πού έδωσαν πλοία, άναφέρει ότι άνήκαν κι αύτοί στό «Πελασγικόν έθνος» 
πού ύστερα ονομάστηκε «’Ιωνικόν» γιά τόν ίδιο λόγο πού όνομάστηκαν έτσι 
καί οί Έλληνες τών δώδεκα πόλεων τοϋ Πανιωνίου «οί άπ’ Άθηνέων» (7.95). 
Δέν άναφέρει τούς άρχηγούς τού ναυτικού τών Περσών άπό κάθε έθνος μέ τή 
δικαιολογία ότι ούτε οί άρχηγοί τοΰ κάθε «έθνεος» ήταν «έπάξιοι», καί γιατί 
ύπήρχαν τόσοι άρχηγοί «έν έθνεϊέκάστφ» όσες ήταν καί οί πόλεις, καί άκόμα 
γιατί αύτοί άκολουθοΰσαν όχι ώς δούλοι, μιά καί οί πραγματικοί άρχηγοί, 
«άρχοντες έθνέων έκάστων», ήταν Πέρσες — αύτοί πού τούς άνέφερε προη
γουμένως (7.96). Γιά τήν ’Αρτεμίσια, ό Ήρ. πληροφορεί ότι άκολούθησε μέ 
πέντε πλοία καί ότι οί κάτοικοι τών τεσσάρων πόλεων τών όποιων ηγεμόνευε, 
τών Άλικαρνησσέων, Κφων, Νυσιρίων, Καλυδνίων — ήταν Δωρικού 
«έθνους», οί μέν Άλικαρνησσεϊς Τροιζήνιοι, οί δέ άλλοι Έπιδαύριοι (7.99).

Έχουμε ήδη σημειώσει τά Θρακικά «έθνεα» πού άναφέρει ό Ήρ. μέ τήν 
ευκαιρία τής περιγραφής τής πορείας τού Ξέρξη (7.110) καί σ’ αύτά θά πρέπει 
νά προστεθεί ένας άριθμός άλλων έθνών, πού συμπεριλαμβάνονται στό 
γενικό όρο «έθνέων» πού χρησιμοποιεί πιό κάτω (καί άπίκετο ές Άκανθον, 
άμα άγόμενος τούτων έκαστον τών έθνέων καί τών περί τό Πάγγαιον όρος 
οίκεόντων, όμοίως καί τών πρότερον κατέληξα, 7.115) καί πού έξυπακούεται 
ότι τά άνάγκαζε νά τόν άκολουθήσουν. Ή ύποταγή τών Άλευαδών 
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έκλαμβάνεται άπό τόν Ξέρξη ώς ένδειξη φιλίας καί ύποταγής όλου τοΰ Θεσ- 
σαλικοΰ «έθνους» (δοκέων ό Ξέρξης άπό παντός σφεας τοϋ έθνεος 
έπαγγέλεσθαι φιλίην, 7.130).

Οί ’Αθηναίοι, πιό κάτω, προβάλλουν τήν άρχαιότητα τού «έθνους» τους 
καί τό γεγονός ότι είναι οί μόνοι πού δέ μετακινήθηκαν άπό τήν γή τους ώς 
λόγο νά μή παραχωρήσουν τήν ήγεμονία τοΰ ναυτικού στούς Συρακοσίους 
(7.161), άφοΰ μάλιστα οί ίδιοι οί ’Αθηναίοι διέθεταν τήν πιό μεγάλη ναυτική 
δύναμη. Όταν ό Ήρ. υπολογίζει τήν άριθμητική δύναμη τών Περσικών ναυ
τικών δυνάμεων, πού ήρθαν άπό τήν ’Ασία, σέ 1207 πλοία καί τό σύνολο τών 
στρατιωτών πού ήρθαν άπό τά διάφορα «έθνη» σέ 241.400 (τόν μέν άρχαϊον 
έκάστων τών έθνέων έόντα όμιλον..., 7.184) έννοεΐ, προφανώς, τά διάφορα 
έθνη τής ’Ασίας. Όταν, όμως, στήν άμέσως έπόμενη παράγραφο, μιλά γιά τις 
300.000 πεζούς πού προστέθηκαν «έκ τής Εύρώπης», κατονομάζει τά «έθνεα» 
άπό τά όποια προήλθαν αύτοί, καί τά όποια «έθνη», κρίνοντας άπό τό όνομά 
τους, ήταν είτε μεγάλες όμάδες είτε μικρότερες (Θρήικες, Παίονες, Έορδοί, 
Βοττιαΐοι, Χαλκιδικόν γένος, Βρύγοι, Πίερες, Μακεδόνες, Περραιβοί, 
Ένιήνες, Δόλοπες, Μάγνητες, ’Αχαιοί «καί όσοι τής Θρηίκης τήν παραλίην 
νέμονται», 7.185).

Στό όγδοο βιβλίο, στον κατάλογο τών Πελοποννησιακών πόλεων πού 
πήραν μέρος μέ πλοία στή ναυμαχία τής Σαλαμίνας, περιλαμβάνονται οί Λα- 
κεδοαμόνιοι, Κορίνθιοι, Σικυώνιοι, Έπιδαύριοι, Τροιζήνιοι καί οί 
Έρμιονέες, «έόντες ούτοι πλήν Έρμιονέων Δωρικόν τε καί Μακεδνόν έθνος, 
έξ Έρινεοΰ τε καί Πίνδου καί τής Δρυοπίδος ύστατα όρμηθέντες» (8.43) (οί 
Έρμιονεϊς είναι Δρύοπες). Πιό κάτω, άναφέρονται οί Λευκάδιοι ώς «έθνος 
έόντες Δωρικόν άπό Κορίνθου» (8.46) καί οί Κήιοι ώς «έθνος Ιωνικόν άπό 
Άθηνέων» (8.46). Ή έκθεση πού δίνει ό Ήρ. γιά τά έθνη τής Πελοποννήσου 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ιστορικό ένδιαφέρον γιατί άναφέρεται ποιά άπ’ αύτά 
ήταν «αύτόχθονα» καί ποιοι «έπήλυδες» καί, στήν περίπτωση τών Κυνου- 
ρίων, παρεισάγει τό πολύ σημαντικό στοιχείο τής έθνολογικής άλλαγής τους, 
μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου, άπό Ίωνες σέ Δωριείς («έκδεδωρίευνται»), σάν 
άποτέλεσμα τής ύποταγής τους στούς Άργείους: «Οίκέει δέ τήν Πελοπόννη
σον έθνεα έπτά: τούτων δέ τά μέν δύο αύτόχθονα έόντα κατά χώρην ΐδρυται 
νύν τή καί τό πάλαι οΐκεον, ’Αρκάδες τε καί Κυνούριοί" έν δέ έθνος τό 

’Αχαϊκόν έκ μέν Πελοποννήσου ούκ έξεχώρησε, έκ μέντοι τής έωυτών, οίκέει 
δέ γήν άλλοτρίην. τά δέ λοιπά έθνεα τών έπτά τέσσερα έπήλυδά έστι, Δωριέες 
τε καί Αίτωλοί καί Δρύοπες καί Αήμνιοι. Δωριέων μέν πολλαί τε καί δόκιμοι 
πόλιες, Αίτωλών δέ Ήλις μούνη, Δρυόπων δέ Έρμιών τε καί Άσίνη ή προς 
Καρδαμύλη τή Λακωνική, Λημνίων δέ Παρωρεήται πάντες. οί δέ Κυνούριοί 
αύτόχθονες έόντες δοκέουσι μοΰνοι είναι ’Ίωνες, έκδεδωρίευνται δέ ύπό τε 
Άργείων άρχόμενοι καί τοΰ χρόνου, έόντες Όρνεήται καί [οί] περίοικοι, τού
των ών τών επτά έθνέων αί λοιπαί πόλιες, πάρεξ τών κατέλεξα, έκ τοϋ μέσου 
κατέατο» (8.73).

Τή λ. «έθνος» χρησιμοποιεί σέ τέσσερις άλλες περιπτώσεις ό Ήρ. στό 
ίδιο, τό όγδοο βιβλίο. Πρώτα, όταν όνομάζει τις διάφορες ελληνικές πόλεις 
(καί νησιά) πού προσχώρησαν στό ναυτικό τών Περσών, μετά τις Θερμοπύλες
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καί τό ’Αρτεμίσιο, μέ τή γενική παρατήρηση δτι «δσω γάρ δη προέβαινε 
εσωτέρω τής Ελλάδος ό Πέρσης, τοσούτω πλέω έθνεα οί εΐπετο» (8.67). 
Έπειτα, όταν μιλά για τήν έλευση του Ξέρξη στό Φάληρο, όπότε «παρήσαν 
μετάπεμπτοι οί τών έθνέων τών σφετέρων τύραννοι καί ταξίαρχοι άπό τών 
νεών». Καί τέλος όταν άναφέρεται στήν έκλογή πού έκανε ό Μαρδόνιος — 
τών Μήδων, τών Σακών, τών Βακτρίων καί τών ’Ινδών — δταν ήταν στή Θεσ
σαλία για νά συνεχίσουν τόν πόλεμο μαζί του: «ταϋτα μεν έθνεα όλα εΐλετο», 
«έκλέγοντας λίγους μόνο άπό τούς άλλους συμμάχους» (8.113), Ιδιαίτερα 
όμως προτίμησε τούς Πέρσες καί τούς Μήδους (εν δε πλεΐστον έθνος Πέρσας 
αίρέετο, άνδρας στρεπτοφόρους τε καί ψελιοφόρους, επί δε Μήδους, 8.113).

Στό ένατο βιβλίο, τέλος, ό όρος «έθνος» χρησιμοποειται άπό τήν Ήρ. σέ 
έξι συνολικά περιπτώσεις. Στις δύο άπό αυτές, γιά νά δηλώσει τόν τρόπο μέ 
τόν όποιο ήταν παραταγμένοι οί Έλληνες καί οί Πέρσες στήν Πλάταια, οί 
πρώτοι «κατά έθνεα», κοντά στή Γαργαφία κρήνη καί τό τέμενος του ήρωά 
Άνδροκράτη (9.25), οί δεύτεροι «κατά τε έθνεα καί κατά τέλεα» (9.33)17. Σέ 
μιά άλλη περίπτωση οί ’Αθηναίοι προβάλλουν τό γεγονός δτι νίκησαν στό 
Μαραθώνα «έθνεα έξ καί τεσσαράκοντα» (9.27) (τών βαρβάρων, προφανώς), 
ώς ένα άκόμα έπιχείρημα γιά νά έξουδετερώσουν τήν άπαίτηση τών Τεγεατών 
νά πάρουν θέση στό «εύώνυμον κέρας», στήν Πλάταια. Πιό κάτω, άφοΰ ό Ήρ. 
ονομάζει τά πιό σπουδαία έθνη πού παρατάχθηκαν άπό τό Μαρδόνιο (Πέρ
σες, Μήδοι, Βάκτριοι, ’Ινδοί, Σάκες, Βοιωτοί, Λοκροί, Μηλιεΐς, Θεσσαλοί, 
Φωκεϊς, Μακεδόνες), συνοψίζει μέ τήν παρατήρηση δτι «ταϋτα μεν τών 
έθνέων τά μέγιστα ώνόμασται τών υπό Μαρδονίου ταχθέντων...» (9.32) καί 
προσθέτει δτι υπήρχαν «καί άλλων έθνέων άνδρες άναμεμειγμένοι» (9.32), 
Φρύγες, Μυσοί, Θρήκες, Παίονες, Αίθίοπες, Αιγύπτιοι, Έρμοτύβιες καί Κα- 
λασίριες (9.32). Ή τελευταία περίπτωση, άναφέρεται στήν πρόταση τών Πελο- 
ποννησίων άρχηγών πού έκαναν στό συνέδριο στή Σάμο, μετά τή Μυκάλη, νά 
μετακινήσουν τούς "Ιωνες καί νά τούς έγκαταστήσουν στά έμπορικά κέντρα 
τών Ελληνικών πόλεων, τής ήπειρωτικής Ελλάδας, πού είχαν μηδίσει: 
«Πελοποννησίων μέν τοΐσι έν τέλεϊ έοϋσι έδόκεε τών μηδισάντων έθνέων τών 
Ελληνικών τά έμπόρια έξαναστήσαντας δούναι τήν χώρην Ίωσι ένοικήσαι» 
(9.106). Ή πρόταση άπορρίφθηκε ύστερα άπό τή σφοδρή άντίθεση τών 
’Αθηναίων.

Σέ αυτή τή μελέτη προσπάθησα νά παρουσιάσω — μέ τή σειρά, βασικά, 
πού τά βρίσκουμε — όλα τά χωρία μέ τή λ. «έθνος» στόν Ηρόδοτο. Είναι 
φανερό δτι ή έννοια τού «έθνους» στόν ιστορικό αυτό έχει άλλοτε μιά στενό
τερη καί άλλοτε μιά ευρύτερη σημασία, καί μπορεί νά σημαίνει «φυλή» ή 
«λαός» ή «έθνος», μιά όμάδα ή τό σύνολο τών άνθρώπων πού κατοικούν στόν 
ίδιο τόπο, έχουν τήν ίδια γλώσσα, κοινά ήθη καί έθιμα, ιδιαίτερα χαρακτηρι
στικά πού τούς ξεχωρίζουν άπό άλλους, τόν ίδιο τρόπο ζωής, τήν ίδια θρη
σκεία καί κοινή καταγωγή. Πάνω στή βάση αυτή, ένώ γίνεται λόγος π.χ. γιά 
Δωρικόν, ’Ιωνικόν, ’Αττικόν έθνος (πιό πολύ μέ τή σημασία τών «φύλων»), 
μπορεί ταυτόχρονα νά γίνεται λόγος γιά Ελληνικόν έθνος, στήν ευρύτερη 
έννοια, γιατί καλύπτονται οί πιό πάνω προϋποθέσεις, δηλαδή ό κοινός γεω
γραφικός χώρος (ή εύρύτερη Ελλάδα), ή γλώσσα (πέρα άπό τις «γλώσσες» ή 
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τις «διαλέκτους» τών έπί μέρους «έθνών» τοϋ «Ελληνικού» «γένους» ή 
«έθνους»), τά ήθη, τά έθιμα, ό χαρακτήρας κλπ., παρόλο πού μπορεί κάθε 
«έθνος», στή στενότερη σημασία τοϋ δρου, νά έχει καί δικά του χαρακτηριστι
κά, όχι δμως τόσο έντονα πού νά έξουδετερώνουν τις όμοιότητες πού τού 
επιτρέπουν νά είναι έντεταγμένο στήν εύρύτερη έθνική ένότητα. Είδαμε 
έπίσης περιπτώσεις στις όποιες ένα έθνος μπορεί νά έχει άφομοιώσει όμάδες 
άνθρώπων, πού δέν άνήκαν σ’ αυτό, στό βαθμό πού οί όμάδες αυτές μέ τόν 
καιρό προσέγγισαν τό άλλο έθνος στή γλώσσα ή σέ άλλα σημεία, άλλά δέ λεί
πουν στό έργο τοϋ Ήρ. καί οί περιπτώσεις στις όποιες στόν ίδιο γεωγραφικό 
χώρο συνυπάρχουν πέρα άπό τις μιά έθνότητες, ώς ξεχωριστές όντότητες.

Άπό τά χωρία στά όποια ό δρος «έθνος» χρησιμοποιείται γιά νά περι
γράφει δχι ένα συγκεκριμένο έθνος όνομαστικά, άλλά διάφορα έθνη συνοπτι
κά, μπορεί νά βγει τό συμπέρασμα δτι στήν έποχή τοϋ Ηρόδοτου ή λέξη 
«έθνος» καθιερώθηκε πιά ώς όρος πού μπορούσε νά χρησιμοποιηθεί γιά τόν 
κάθε λαό. Έτσι τά «έθνη» πού όνομάζονται σέ αυτή τή μελέτη είναι λιγότερα 
άπό όσα θά μπορούσαν νά ένταχθοϋν κάτω άπό τόν ίδιο όρο (σκοπός μου δέν 
ήταν νά άπαριθμήσω όλες τις έθνότητες πού άναφέρονται στόν Ηρόδοτο, 
χωρίς νά άναφέρεται ή λ. «έθνος»).

Ωστόσο άπό τή συχνότητα τής χρήσης τοϋ όρου άναφορικά μέ όρισμένα 
έθνη, άπό τις πληροφορίες πού δίνει γι’ αυτά καί άπό άλλους χαρακτηρι
σμούς, θά μπορούσαμε νά ξεχωρίσουμε ώς πιό σημαντικά έθνη τούς Έλληνες, 
τούς Λυδούς, τούς Μήδους, τούς Πέρσες, τούς Σκύθες· άκόμα τούς Κάρες, 
τούς Θράκες καί τούς Μακεδόνες, τούς ’Ινδούς καί τούς Λίβυες, καί τούς Πε
λασγούς γιά τήν προϊστορία τους. Ή σπουδαιότητα τών έθνών αυτών 
έκτιμάται άπό τόν Ηρόδοτο καί τόν μελετητή μέ διάφορα κριτήρια. Γιά άλλα 
έθνη άπό τόν ιστορικό ρόλο πού έπαιξαν, γιά άλλα άπό τόν τρόπο πού σχημα
τίστηκαν, γιά άλλα άπό τόν τρόπο τής ζωής, τά ήθη καί τά.έθιμα, τόν τρόπο 
πού πολεμούν, τις μετακινήσεις τους, τόν πολιτισμό τους κλπ. Οί πιό βασικοί 
χαρακτηρισμοί πού δίνει ό Ηρόδοτος γιά διάφορα άπό τά πιό πάνω έθνη ή 
καί γιά άλλα πού όνομάζονται στό έργο του, σχετίζονται μέ τό άν είναι έθνη 
μεγάλα ή μικρά, άρχαΐα ή νέα, αύτόχθονα ή ξενόφερτα, άνδρεΐα ή δειλά, πνευ
ματικά άνώτερα ή άμαθή, άν ξεχωρίζουν άπό άλλα στόν τρόπο πού πολεμούν 
ή άπό άλλες Ιδιορρυθμίες, συμπεριλαμβανομένων καί φυσικών χαρακτηρι
στικών. Μερικοί άπό τούς σχετικούς δρους πού χρησιμοποιεί είναι: «μέγα καί 
πολλόν», «πολλόν μέγα ίσχυρώς», «άνδρεϊον», «άλκιμον», «μαχιμώτατον», 
«λογιμώτατον», «άμαθέστατα», «νεώτατον», «Ιδιον» κλπ. ’Από τούς γενικούς 
χαρακτηρισμούς πού κάνει γιά όμάδες έθνών, ό πιό σημαντικός είναι αυτός 
πού άποδίδει στούς Έλληνες γιά νά τούς διαφοροποιήσει άπό τούς 
«βαρβάρους», δτι τό Ελληνικόν είναι «καί δεξιώτερον καί εύηθίης ηλιθίου 
άπηλλαγμένον μάλλον».

ΟΔΥΣΣΕΑΣ Κ. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
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ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Βλ. J. Enoch Powell, A Lexicon to Herodotus, Hildesheim, 1960 (Second Edition).
2. Ό Ιδιος ό Ηρόδοτος χρησιμοποιεί έλεύθερα τούς πιό πάνω όρους έναλλακτικά χωρίς νά 

παραβλάπτεται η ούσία αυτού πού θέλει νά πει (π.χ. 1. 143, 1. 94 κ.ά.). Οί μεταφράσεις στήν 
Ελληνική καί τήν ’Αγγλική, άπό δ,τι έχω υπόψη μου, κάνουν τό ίδιο. Βλ. τά σχετικά χωρία 
στό Herodotus, The Histories, Translated by Aubrey de Seiincourt, Revised, with an 
introduction and notes by A. R. Bum, Penguin Classics, 1972 (“nation”, “people”, “tribe”, 
“country” κλπ.),

3. Τό κείμενο πού παραθέτω σέ δλες τις περιπτώσεις σέ αύτή τή μελέτη είναι παρμένο άπό τήν 
έκδοση τού Carolus Hude, στή σειρά τής ’Οξφόρδης (Herodoti Historiae; 1974).

4. ’Αργότερα μιλά γιά «ώς εΐ ’Αττικής, άλλο έθνος καί μή ’Αθηναίοι» (4.99) χρησιμοποιώντας 
καί τό δνομα «’Αθηναίοι», ώς τό έθνος τής ’Αττικής. Πβ. καί «ώς εί τής Ίκπυγίης άλλο έθνος 
καί μή Ίήπυγες» (4.99).

5. Βλ. W.W. How and J. Wells, A Commentary on Herodotus, with Introduction and Appendixes, 
Oxford, vol. I 1936, σ. 444 (App. XV §3, τελευταία παράγραφος). Σέ πολλές άλλες περιπτώ
σεις παίρνω άπόψεις καί πληροφορίες άπό τά σχόλια τού βιβλίου αύτοϋ (καί άπό τούς δύο 
τόμους).

6. How and Wells, I, σελ. 446.
7. Είναι άξιοπρόσεκτο δτι έδώ τό πλάτος τής έννοιας τοϋ «γένους» είναι εύρύτερο άπό αύτό 

τής έννοιας τού «έθνους».
8. Μιά άλλη (άξιολογική) διάκριση είναι αύτή πού στηρίζεται στή σχέση τοϋ «άρχοντος» καί 

τοϋ «ύποτελοϋς». Ό 'Ηρόδοτος έξηγεϊ τό δτι ό Κύρος ήταν «ήμίονος», άπό τό δτι οί γονείς 
του δέν ήταν «όμοεθνέες» (ή μητέρα του ήταν «Μηδίς» καί βασιλοκόρη, ένώ ό πατέρας του 
ήταν «Πέρσης» καί «άρχόμενος», υποτελής στούς Μήδονς) (1.91).

9. Γιά τήν ίδια σημασία, πβ. 2.102, όπου λέγεται δτι ό Σέσωστρις «ήλαυνε διά τής ήπείρου, παν 
έθνος τό έμποδών καταστρεφόμενος». Βλ. έπίσης, 2.107, πάλι γιά τό Σέσωστριν, πού 
έπέστρεψε στήν Αίγυπτο άπό τις έκστρατείες του φέρνοντας μαζί του «πολλούς άνθρώπους 
τών έθνέων τών τάς χώρας κατεστρέψατο». ’Ακόμα, τό 3.68, δπου γίνεται λόγος γιά τήν 
άπαλλαγή πού έδωσε ό μάγος Σμέρδις άπό τή στρατιωτική θητεία καί τή φορολογία: 
«διαπέμψας γάρ ό μάγος ές πάν έθνος τών ήρχε προεΐπε άτελείην είναι στρατηίης καί φόρου 
έπ’ έτεα τρία». Στό 3.134 ή Άτοσσα ύποδαυλίζει «έκ διδαχής» τό φιλότιμο τού Δαρείου γιά 
περαιτέρω κατακτήσεις: «Ώ βασιλεύ, έχων δύναμιν τοσαύτην κάτησαι, οϋτε τι έθνος προσ- 
κτώμενος οϋτε δύναμιν Πέρσησι». Στό 3.159: δ Δαρεΐος «έπέταξε τοΐσι περιοικίοισι έθνεσι 
γυναίκας ές Βαβυλώνα κατιστάναι», όρίζοντας τόν άριθμό πού θά έστελνε ή καθεμιά (συνο
λικά 52.000), γιά νά μή άφανιστεϊ ή «γενεή Βαβυλωνίων» ύστερα άπό τό στραγγαλισμό τών 
γυναικών τους άπό τούς ίδιους τού Βαβυλώνιους γιά σκοπούς Εξοικονόμησης τροφίμων.

10. Στούς άρχαίους "Έλληνες ταυτίζεται μέ τόν «Άδωνιν».
11. Στό 2. 102 γίνεται διάκριση μεταξύ άνδρείων καί δειλών έθνών πάνω σέ γενική βάση, δταν ό 

Ήρ. μιλά γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο ό Σέσωστρις άπαθανάτιζε σέ στήλες τις κατακτήσεις 
του έγγράφοντας ποιά έθνη άντιστάθηκαν καί ποιά παραδόθηκαν άμαχητί: «δτεων δέ 
άμαχητί καί εύπετέως παρέλαβε τάς πόλιας, τούτοισι δέ ένέγραφε έν τήσι στήλησι κατά 
ταύτά καί τοΐσι άνδρηίοισι τών έθνέων γενομένοισι καί δή καί αιδοία γυναικός προσενέγρα- 
φε, δήλα βουλόμενος ποιέειν ώς εϊησαν άνάλκιδες».

12. Οί How and Wells (Commentary, I., σ. 281) μεταφράζουν ώς έξής: “he fixed the tributes to 
come in to him, nation by nation, while he joined their neighbours with each nation, and, as he 
got further from the centre (ύπερβαίνων τ.π.), he distributed the more remote nations in 
various groups”.

13. Αύτό τό μέρος τής 'Ιστορίας τοϋ Ήρ. θυμίζει τήν υπόθεση τής 'Ιφιγένειας τής έν Ταύροιςτοϋ 
Εύριπίδη.

14. ’Αναφέρω δυό άκόμα χωρία άπό τό βιβλίο αύτό, στή συνάφεια πού τά βρίσκουμε: '0 Δαρεΐος 
έστησε στό Βόσπορο δύο λίθινες στήλες καί μέ γράμματα Άσσυριακά καί 'Ελληνικά έγραψε 
«έθνεα πάντα δσαπερ ήγε» (4.87). Στό 4.119 ό Ήρ. μιλά γιά τή σύσκεψη πού έγινε δταν οί 
Σκύθες έβλεπαν πώς έπικρεμότανε ό Περσικός κίνδυνος, καί πού σ’ αύτή διχάστηκαν οί 
γνώμες τών «βασιλέων, τών άπό έθνέων ήκόντων». Πβ. καί 4.118.

15. ’Από 100 νέους πού έστειλαν στούς Δελφούς «ές χορόν» έπέστρεψαν μόνο δύο, κι άπό 120 
μαθητές μόνο ένας σώθηκε δταν, στή Χίο έπεσε ή στέγη, «γράμματα διδασκομένοισι».

16. Πβ. πιό κάτω μιά άλλη φράση, «κατά πόλις τε καί κατά έθνεα» (8.108), πού αύτή δμως 
άναφέρεται στήν πιθανή προσχώρηση «πάντων τών κατά τήν Εύρώπην» στον-Πέρση, 
άναγκαστικά ή θεληματικά, άν οί Πέρσες δέν έφευγαν μετά τήν ήττα τους.

17. Γιά παρόμοια χρήση πβ. 7.60. 7.23. 7.212 (βλ. σελ. 12. δπου καί γιά τήν σημασία τού «τέλεα», 
7.81).

Ηρόδοτος
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ (1845-1921) 
Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΑΘΑΣΑΣ

Τά θεμέλια τής εκπαίδευσης τής Κύπρου έχουν τις βάσεις τους στά μέσα 
τοϋ περασμένου αιώνα τότε πού μερικοί φωτισμένοι πνευματικοί άνθρωποι 
ανάλωσαν τή ζωή τους στήν ύπηρεσία τής Παιδείας καί τού έθνους. Σέ εποχές 
όπου κυριαρχούσε ή άμάθεια καί οί προλήψεις λόγω κυρίως τής πολύχρονης 
δουλείας όρισμένοι πρωτοπόροι εκπαιδευτικοί κατάφεραν νά διαπαιδαγωγή- 
σουν τόν λαό καί νά τόν άνορθώσουν πνευματικά. Σημαντικός στον τομέα 
αυτό ήταν ό ρόλος άρκετών άποφοίτων διαφόρων σχολών τοϋ ευρύτερου 
Ελληνικού χώρου πού μεταλαμπάδευσαν στά χωριά καί στις πολιτείες τής 
Κύπρου τις επιστήμες καί τά γράμματα. ’Ανάμεσα τους ό Κωνσταντίνος 
Οίκονομίδης άπό τό Άρσος Λεμεσού, άπόφοιτος τής περίφημης τότε Θεολο- 
γικής Σχολής τού Σταυρού Ιεροσολύμων.

Ό Κωνσταντίνος γεννήθηκε στις 25 Μαΐου 1845. Γιός1 τού ιερέα τοϋ 
χωριοΰ παπα-Χριστόδουλου Οίκονομίδη μεγάλωσε σέ ένα περιβάλλον πού 
διακρινόταν γιά τήν πνευματικότητα καί τήν άγάπη του γιά τήν έκκλησία. Ό 
πατέρας του ήταν καί δάσκαλος τοϋ χωριού άφού τήν έποχή έκείνη χρέη δα
σκάλου στά χωριά τής Κύπρου έπιτελούσαν οί ιερείς πού μέ τά λίγα τους 
γράμματα προσπαθούσαν νά διδάξουν τουλάχιστον άνάγνωση καί γραφή 
στούς μικρούς μαθητές τους. Διακρίνοντας τά πολλά έμφυτα χαρίσματα τού 
μικρού Κωνσταντίνου ό παπα-Χριστόδουλος φρόντισε παρά τούς πενιχρούς 
οικονομικούς του πόρους νά τόν άποστείλει στά Ιεροσόλυμα όπου καί τόν 
ένέγραψε στή Θεολογική Σχολή τοϋ Σταυρού. Εκεί βρίσκονταν καί πάρα 
πολλοί άλλοι Κύπριοι πού είτε ύπηρετούσαν στό Πατριαρχείο, σέ σημαντικές 
διοικητικές θέσεις είτε φοιτούσαν σέ διάφορες Σχολές. Άνάμεσά τους περι- 
λαμβανόταν ό Μητροπολίτης Πέτρας Μελέτιος Ματτέος (1785-1867) άπό 
τούς πιο σημαντικούς Ιεράρχες τού Ελληνισμού κατά τόν περασμένο αιώνα. 
Κοντά σ' αυτόν οί λόγιοι ’Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος Μυριανθέας (1838- 
1898) καί ’Αρχιεπίσκοπος Ίορδάνου Έπιφάνιος Ματτέος (1837-1908) πού 
ήταν πνευματικά άναστήματα. Ό Κωνσταντίνος συνδέθηκε άμεσα μαζί τους 
καί δέχθηκε εύεργετικά τήν πνευματική τους διδασκαλία.

’Από τή Σχολή άποφοίτησε στά 1867. Τήν ίδια χρονιά έπέστρεψε στήν 
Κύπρο μέ σκοπό νά μεταφέρει τά πλούσια πνευματικά του έφόδια στό νησί 
καί νά διδάξει μέ τή σειρά του τούς συμπατριώτες του. Υπηρέτησε2 άρχικά 
στό χωριό Λεμύθου όπου καί δίδαξε γιά 10 όλόκληρα χρόνια3, άπό τό 1868 ώς 
τό 1878. Στό χωριό αύτό είχε ιδρυθεί μέ τήν οικονομική επιχορήγηση τού Πέ
τρας Μελέτιου σχολείο πού ήταν καί τό μόνο στήν περιοχή τών χωριών τής 
Νότιας Μαραθάσας. Τό σχολείο πού είχαν δημιουργήσει λίγα χρόνια προη
γουμένως, στά 1861-62, στόν γειτονικό Πρόδρομο ό ’Αρχιεπίσκοπος Μακά
ριος ό A’ (1854-1865) είχε στό μεταξύ κλείσει έξαιτίας τοϋ θανάτου τοΰ ιδρυτή 
του. Τήν μέριμνα γιά τήν δημιουργία τής Σχολής στή Λεμύθου είχε άναλάβει ό 
άνεψιός τοΰ Μελετίου καί άδελφός τοϋ Έπιφανίου, Χατζημιχαήλ Ματτέος 
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πού κατοικούσε στά Καμινάρια, χωριό τής γυναίκας του Μαρίας, άδελφής 
τοϋ Ιερωνύμου. Σ’ αύτήν φοιτούσαν μαθητές άπό τά γειτονικά χωριά Πρό
δρομο, Άγιο Δημήτριο, Παλιόμυλο, Τρεις Ελιές καί Καμινάρια οί όποιοι πη
γαινοέρχονταν στά χωριά τους καλύπτοντας πολλά χιλιόμετρα καθημερινά 
μέ τά πόδια. Ό Κωνσταντίνος άντίκρυσε μέ περισσή συμπάθεια τούς μικρούς 
μαθητές καί κατάφερε πολύ γρήγορα νά τούς έμφυσήσει τήν άγάπη γιά τά 
γράμματα. Δίδαξε παράλληλα καί τούς ίδιους τούς γονείς άφού ώς ό μόνος 
μορφωμένους στήν περιοχή άποτέλεσε καί γι’ αύτούς σημαντικό δάσκαλο καί 
καθοδηγητή.

Στά χωριά ήταν πιό γνωστός ώς Χατζηκωνστάντινος ή Φράγκος, όνομα 
πού οφείλε στά φράγκικά του ρούχα καί παντελόνια, πού ήταν παράξενα γιά 
τήν έποχή άφού όλοι ντύνονταν μέ τις παραδοσιακές βράκες. Τό παράδοξο 
γιά τούς κατοίκους ντύσιμό του ύπήρξε ή αιτία ώστε νά καθυστερήσει ό γάμος 
του μέ τήν Άννέτα Ματτέου γιά τρία όλόκληρα χρόνια4. Συγκεκριμένα μέ τήν 
έπιστροφή του στήν Κύπρο στά 1867 είχε παρακληθεί άπό τόν Αρχιμανδρίτη 
Ιερώνυμο Μυριανθέα νά μεταφέρει ένα γράμμα στήν άδελφή του Μαρία. Στό 
γράμμα αύτό ό Ιερώνυμος έξυμνοΰσε τις άρετές τού Κωνσταντίνου καί συνι- 
στοϋσε στή Μαρία να διευθετήσει γάμο άνάμεσα στόν κομιστή τοϋ γράμματος 
καί στήν κόρη της Άννέτα. Ό άντρας όμως τής Μαρίας Χατζημιχαήλ Ματτέ
ος, άρνήθηκε πεισματικά νά δώσει τήν κόρη του σέ κάποιο πού φορούσε φρά- 
γκικα ρούχα. Τρία όμως χρόνια άργότερα ό Ιερώνυμος έπισκέφτηκε τήν 
Κύπρο καί τά Καμινάρια. Συνοδευόμενος δέ άπό τόν γαμβρό του Χατζημι- 
χαήλ κατευθύνονταν έφιππα προς τό χωριό Λεύκα όταν συνάντησαν τόν 
Κωνσταντίνο έκπληκτος τότε ό Ματτέος είδε τόν Ιερώνυμο νά «ξεπεζεύκει» 
καί νά άναμένει τόν Κωνσταντίνο πού όταν πλησιάσε τόν άγκάλιασε μέ χαρά. 
Τό γεγονός αύτό δέν μπορούσε νά χωρέσει στό μυαλό του. Ό Ιερώνυμος ένα 
άνθρωπος πού τόν σεβόταν όλόκληρος ό Ελληνισμός νά «ξεπεζεύκει» τοΰ 
Φράγκου; Γιά τόν λόγο αύτό έφτιαξε νέο συνοικέσιο καί πάντρεψε τήν 
όμορφη Άννέτα μέ τόν κοντόσωμο άλλά δυναμικό «Φράγκο».

Στή συνέχεια, άπό τό 1878 ώς τό 1881, ό Κωνσταντίνος δίδαξε στό χωριό 
του Άρσος. Ώς μέθοδο διδασκαλίας χρησιμοποιούσε τήν Αλληλοδιδακτική5 
σέ άντιδιαστολή μέ προηγούμενους δασκάλους πού δίδασκαν τά λεγόμενα 
«Κοινά Γράμματα». Ακολούθως έπέστρεψε στά Καμινάρια άνταπο- 
κρινόμενος σέ παράκληση τοϋ 'Ιερώνυμου νά τόν βοηθήσει στήν ίδρυση 
Σχολής στό χωριό τήν όποια καί έπιχορήγησε μέ σεβαστό χρηματικό πόσο6. 
Τελικά τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1883 όλοκληρώθηκε ή άνέγερση τής Σχολής πού 
λειτούργησε7 περιλαμβάνοντας στις τάξεις της καί μαθητές άπό τά γειτονικά 
χωριά Άγιος Δημήτριος καί Τρεις Ελιές. Ό Κωνσταντίνος Οίκονομίδης 
άνταποκρίθηκε μέ μοναδική έπιδεξιότητα στά καθήκοντά του. Γρήγορα κέρδι
σε τήν εκτίμηση καί τήν άγάπη τών κατοίκων. Ή μεγάλη πνευματική του μόρ
φωση, ή δυναμικότητα καί τό ήθος του γρήγορα τόν κατέστησαν ώς ένα άπό 
τούς πρώτους παράγοντες τής περιοχής Μαραθάσσας. Αναμίχθηκε ένεργά σέ 
κάθε τοπικό ζήτημα καί πρωτοστάτησε σέ κάθε λαϊκή κινητοποίηση. Έτσι στά
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1889 μερίμνησε8 γιά τή συλλογή χρημάτων άπό τά χωριά τής περιοχής ώστε 
νά ένισχύσει έτσι τόν Παγκύπριο έρανο πού είχε προκηρυχθεί γιά τήν 
άποστολή πρεσβείας μέ έπικεφαλή τόν ’Αρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο γιά προώθη
ση τοΰ αιτήματος τής Ένωσης μέ τήν Ελλάδα.

Στά Καμινάρια παρέμεινε μέχρι τό 1890 διευθύνοντας τή Σχολή καί κα- 
ταφέρνοντας μέσα σέ σύντομο χρονικό διάστημα νά τήν μετατρέψει σέ έστία 
πνευματικού φωτισμού τής περιοχής. Επισκέπτες9 πού περευρέθηκαν στις δη
μόσιες έξετάσεις τών μαθητών έμειναν κατάπληκτοι άπό τό επίπεδο τών γνώ- 
σεών τους καί τή μεθοδικότητα τού Κωνσταντίνου. Παρά τό κύριο πρόβλημα 
πού άντιμετώπιζε έξαιτίας τών άπαιτήσεων τών γονιών νά συμβάλλουν οί 
μικροί μαθητές στις άπαιτούμενες πολλαπλές εργασίες καί σέ βάρος τών μα
θημάτων πρός στήριξη τής φτωχικής οικογενειακής οικονομίας, κατάφερε 
τελικά νά έμφυσήσει πνεύμα άγάπης γιά τά γράμματα σέ όλους10. Παράλληλα 
ή Σχολή ήταν καί ή Εθνική έπαλξη άπό όπου ό φοβερά εύγλωττος μικρόσω
μος δάσκαλος μέ κάθε εύκαιρία σέ έθνικές ή θρησκευτικές γιορτές μεριμνούσε 
γιά τή διαφώτιση καί τήν κατάδειξη τών έθνικών δικαίων τού λαού. Τις προ- 
σπάθειές του αύτές γιά τόν πνευματικό καί έθνικό φρονηματισμό τών κατοί
κων συνέχισε σέ όλη του τή ζωή καί σέ κάθε έκδήλωση τής έποχής όπως στά 
πανηγύρια ή στις έπισκέψεις του σέ άλλα χωριά11. Ή στενή του φιλία 
άργότερα μέ τόν Έλλαδίτη έκπαιδευτικό καί δημοσιογράφο Νικόλαο Καταλά- 
νο (1855-1934) ύπήρξε επίσης αιτία νά έντείνει τις προσπάθειές του γιά τήν 
έθνική άφύπνιση τών κατοίκων. Μαζί επισκέπτονταν άρκετές φορές τόσο τά 
χωριά τής Μαραθάσσας όσο καί τά κραοοχώρια συνομιλώντας καί κατευθύ- 
νοντας τό λαό σέ έποχές πού ή άγνοια καί ή έλλειψη όποιασδήποτε στοιχειώ
δους μόρφωσης ήταν τό κύριο χαρακτηριστικό τών άγροτικών κοινοτήτων 
τής Κύπρου.

’Από τό 1890 ώς τό 1896 ό Κωνσταντίνος Οίκονομίδης συνέχισε τό διδα
σκαλικό του έργο στό χωριό του Άρσος. Ταυτόχρονα βέβαια έξακολουθούσε 
νά έργάζεται καί γιά τήν καλλιέργεια έθνικής συνείδησης στούς κατοίκους12. 
Στα Καμινάρια τήν περίοδο αύτή τόν άντικατέστησε13 ό Χριστόδουλος Πα- 
ΐσαλίδης (1868-1940) άπό τόν Πρόδρομο, άδελφός τοϋ μετέπειτα 
’Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακάριου τοΰ B' (1948-50). Τό 1896 έπέστρεψε καί 
πάλιν στά Καμινάρια όπου καί εξακολούθησε νά διδάσκει μέχρι τό 1900. Τόν 
διαδέχθηκε ό γιός του Γεώργιος Οίκονομίδης συνεχίζοντας μέ τήν ίδια 
έπιτυχία τήν διδασκαλική παράδοση τής οικογένειας. Ό Κωνσταντίνος παρέ- 
μεινε στό χωριό άσχολούμενος μέ διάφορες γεωργικές άσχολίες. Δέν παρέλει- 
πε βέβαια νά βοηθά τούς κατοίκους, σέ κάθε τους πρόβλημα νά τούς συμβου
λεύει καί νά ύποδεικνύει λύσεις στά καίρια ζητήματα πού τούς άπασχολοΰσαν 
μέ τόν εύγλωττο τρόπο πού τόν διέκρινε14.

Στό μεταξύ διάστημα, στά 1898, είχε πεθάνει στή Γενεύη τής ’Ελβετίας ό 
εύεργέτης τοΰ χωριού ’Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος Μυριανθέας. ’Αντι
προσωπεία τότε τών συγγενών του άποτελούμενη άπό τόν Μιχαήλ, γιό τοΰ 
άδελφοϋ τοΰ Ιερώνυμου, Θεόδοτον, καί τόν ίδιο τόν Κωνσταντίνο 
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Οίκονομίδη άνεχώρισε15 τόν Μάϊο γιά τήν Ελβετία ώστε νά διευθετήσει τά 
σχετικά μέ τή διαθήκη toü 'Ιερώνυμου καί νά συνοδεύσει τή σορό στήν 
Κύπρο. Τήν άντιπροσωπεία συνοδέυσε ό έκπαιδευτικός Χαράλαμπος Μαρα- 
θεύτης (1862-1929) ό όποιος γνώριζε τή γλώσσα άφοΰ είχε παρακολουθήσει 
έκεί μεταπτυχιακά μαθήματα στά παιδαγωγικά. Κατά τήν παραμονή του εκεί 
ό Κωνσταντίνος γνωρίστηκε μέ τά μέλη τοϋ φοιτητικού Ελληνικού συλλόγου 
«Ή Άθηνά» καί συμμετείχε στις διάφορές του έκδηλώσεις. Δέν παρέλειψε νά 
ένημερώση μέ επιστολή16 στις έφημερίδες τούς συμπατριώτες του γιά τόν 
τρόπο λειτουργίας τοΰ συλλόγου αύτοϋ εύχόμενος ότι καί άλλοΰ οί Έλληνες 
σπουδαστές μέ παρόμοιο τρόπο θά βελτίωναν τήν πνευματική τους κατάρτιση 
πρός μελλοντικό όφελος τής πατρίδας τους. Μέ τήν όλοκλήρωση τών διευθε
τήσεων πού άπαιτοΰνταν άπό τις Ελβετικές άρχές ή άντιπροσωπεία 
άνεχώρησε συνοδεύοντας τή σορό τοϋ 'Ιερώνυμου γιά τήν Κύπρο τόν ’Ιούλιο 
τοϋ ίδιου χρόνου17. Τή σορό μετέφεραν στά Καμινάρια όπου καί έγινε ή ταφή. 
Ό Κωνσταντίνος έξεφώνησε καί τόν έπικήδειο λόγο18 μαζί μέ τόν βαπτιστικό 
τοϋ 'Ιερώνυμου δάσκαλο Σωκράτη Μυριανθόπουλο (1870-1954).

Ό Κωνσταντίνος Οίκονομίδης έζησε για πολλά χρόνια στά Καμινάρια, 
παντρεύτηκε στό χωριό, ύπήρξε ό πρώτος του δάσκαλος καί δικαιωματικά 
θεωρείται Καμιναριώτης. Στά τελευταία όμως χρόνια τής ζωής του 
έγκαταστάθηκε στό Άρσος όπου ύπηρετοΰσε ώς δάσκαλος ό γιός του Γεώρ
γιος. ’Εκεί σέ ηλικία 76 χρονών τόν βρήκε ό θάνατος19 στις 21.5.1921. Τήν κη
δεία του παρακολούθησε σύσσωμη ή μικρή κοινότητα τοΰ Άρσοΰς, τό δέ 
σχολείο παρέμεινε κλειστό σέ ένδειξη σεβασμοΰ καί έκτίμησης σέ ένα άπό 
τούς πρωτοπόρους δάσκαλους τοΰ τόπου20. Γιατί ό Κωνσταντίνος 
Οίκονομίδης, όπως άλλωστε καί ό πνευματικός του άδελφός καί φίλος 
Ιερώνυμος Μυριανθέας, είχε ώς κεντρικό άξονα τής διδασκαλίας καί ζωής 
του τό τρίπτυχο, ’Εκκλησία, Γλώσσα καί Ελληνικός Πολιτισμός. Ένα τρί- 
πτυχο πού ύπηρέτησε πιστά σέ όλη του τή ζωή.
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9. ’Αλήθεια 10/22. 8. 1885.

10. ’Αλήθεια 2/14. 9. 1886.
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15. Σάλπιγξ 1. 6. 1898.
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Ν. Δνμιώτη: Μητρότητα

ΔΥΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΛΥΣΗ ΤΟΥΣ 
Λ) Ο Σόλων και οι Σόλοι 
Β) Ο Ιδαλίου Φιλόκυπρος

A’
Είχε πράγματι έλθει στην Κύπρο ο Σόλων ο Αθηναίος; Και είχε, μήπως 

ιδρύσει αυτός μια νέα πόλη που πήρε το όνομά του;
Κάποιες ασάφειες στις αρχαίες φιλολογικές πηγές, καθώς και κάποια εκ 

πρώτης όψεως σύγκρουση μεταξύ τους, είχε θέσει κατά καιρούς υπό αμφισβή
τηση την ορθότητα των πηγών σχετικά προς την επίσκεψη του σοφού Σόλω- 
νος στην Κύπρο και την, προς τιμή του, μετονομασία της αρχαιότατης κυ
πριακής Αιπείας σε Σόλους. Ας δούμε σε συντομία τις σωζόμενες αρχαίες 
φιλολογικές αναφορές.

1. Ο Διογένης Λαέρτιος, στο έργο Βίοι καί γνώμαι τών έν τή Φιλοσοφία 
εύδοκιμησάντων (A', 50) μας λέγει ότι όταν στις Αθήνες κατέλαβε την εξουσία 
ο Πεισίστρατος (δηλαδή περί το 560 π.Χ. για πρώτη φορά και περί το 558 
π.Χ. για δεύτερη), ο Σόλων (που από την πλευρά της μητέρας του ήταν συγγε
νής του Πεισιστράτου) μη αντέχοντας την τυραννία, έφυγε στην Αίγυπτο, 
στην Κύπρο ύστερα και μετά κοντά στον Κροίσο.

2. Ο Πλούταρχος, η κυριότερη πηγή, αναφέρει στον Βίο Σόλωνος (26, 1- 
4) περισσότερες λεπτομέρειες: μετά την Αίγυπτο, ο Σόλων επεσκέφθη την 
Κύπρο όπου και φιλοξενήθηκε από τον Φιλόκυπρο, βασιλιά μιας μικρής 
πόλης. Ο Σόλων έπεισε τον Φιλόκυπρο να μετακινήσει την πόλη του χαμηλό
τερα, στην κοντινή πεδιάδα, επιστάτευσε ο ίδιος προσωπικά σ’ αυτή τη μετα
κίνηση, ρύθμισε τα πράγματα έτσι που οι κάτοικοι της πόλης εκείνης να ζουν 
με άνεση και ασφάλεια, και αναχώρησε. Φεύγοντας, έγραψε και αποχαιρετι
στήριους στίχους για τον Φιλόκυπρο, τους οποίους ο Πλούταρχος παραθέτει. 
Έκτοτε η μικρή πόλη, που μετονομάστηκε σε Σόλους, προς τιμή του Αθηναίου 
σοφού, γνώρισε πολλή ευημερία και προσήλκυσε και πολλούς νέους κατοί
κους.

3. Αλλού ο Πλούταρχος, στο Βίο Άράτου (2, 430), λέγει ότι ο βασιλιάς 
που είχε φιλοξενήσει τον Σάλωνα στην Κύπρο, είχε δεχθεί τις συμβουλές του 
και είχε μετακινήσει την πόλη του, ήταν ο Κυπράνωρ.

4. Ο Ηρόδοτος, στην Ιστορία του (Ε', 113, 2), γράφει ότι κατά την κυ
πριακή επανάσταση εναντίον των Περσών (499-498 π.Χ.) υπό τον Ονήσιλο 
της Σαλαμίνος, είχε πάρει μέρος και είχε πέσει μαχόμενος και ο βασιλιάς των 
Σόλων Αριστόκυπρος, γιός του Φιλοκύπρου που είχε φιλοξενήσει τον Σόλω- 
να και που είχε υμνηθεί με ποιήματα από τον Σόλωνα.

5. Ο Διογένης Λαέρτιος, (ό.π.π., Α', 62-63), υποστηρίζει ότι ο Σόλων είχε 
πεθάνει στην Κύπρο σε ηλικία 80 χρόνων, σύμφωνα δε προς επιθυμία του, το 
σώμα του κάηκε και η στάκτη μεταφέρθηκε στο νησί της Σαλαμίνος όπου 
σκορπίστηκε στους αγρούς. Παραθέτει μάλιστα και το δικό του επίγραμμα148
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στο οποίο ομτλεί για τη «φωτιά της Κύπρου» που είχε πάρει το σώμα του 
Αθηναίου σοφού.

6. Τα Σχόλια εις Δημοσθένην αναφέρουν επίσης ότι ο Σόλων είχε πεθάνει 
στην Κύπρο.

Αυτές είναι οι πηγές που έχουμε στη διάθεσή μας, και που προφανώς αλ- 
ληλοσυγκρούονται στα ακόλουθα σημεία:

α) Ποιος φιλοξένησε τον Σόλωνα στην Κύπρο, ο Φιλόκυπρος ή ο Κυπράνωρ;
β) Πέθανε πράγματι στην Κύπρο ο Σόλων; Και εάν πέθανε εδώ πώς ήταν 

δυνατό να βρίσκεται αργότερα στη Αυδία, κοντά στον Κροίσο, και πως είναι 
δυνατό να γράφει αποχαιρετιστήριο ποίημα στον Φιλόκυπρο με την ευκαιρία 
της αναχώρησής του από το νησί;

γ) Εάν πράγματι ο Φιλόκυπρος είχε φιλοξενήσει τον Σόλωνα στην 
Κύπρο περί το 560 (κατά μερικούς μάλιστα ενωρίτερα, περί το 580), πως 
είναι δυνατό ο γιός του να ήταν αρκετά νέος ώστε να πολεμήσει με τον Ονήσι- 
λο το 499-498, δηλαδή 60 ή 80 χρόνια αργότερα;

Νομίζουμε ότι τα πρώτα δύο από τα πιο πάνω ερωτήματα απαντώνται 
εύκολα εάν δεχθούμε την άποψη που είχε υποστηρίξει τον προηγούμενο 
αιώνα ο W.H. Engel (Kypros, I, Βερολίνο, 1841, σ. 255), ότι ο Σόλων είχε επι- 
σκεφθεί δύο φορές την Κύπρο. Έτσι είναι· δυνατό να συμφωνούν οι αρχαίες 
πηγές ως εξής:

Α) Ο Σόλων επεσκέφθη για πρώτη φορά τους Σόλους περί το 580 π.Χ., 
οπότε φιλοξενήθηκε από τον Φιλόκυπρον ο οποίος δέχθηκε και τη συμβουλή 
του για μετακίνηση της πόλης. Φεύγοντας από την Κύπρο ο Σόλων, έγραψε 
και το σωζόμενο προς Φιλόκυπρον αποχαιρετιστήριο ποίημά του, στη συνέ
χεια δε πήγε στον Κροίσο, στη Μικρά Ασία.

Β) Νοουμένου ότι ο Σόλων, που είχε γεννηθεί περί το 640 π.Χ., πρέπει να 
είχε πεθάνει περί το 560, επεσκέφθη ξανά την Κύπρο κατά τα τέλη της ζωής 
του. Αυτή τη φορά φιλοξενήθηκε από τον Κυπράνορα και πέθανε στην 
Κύπρο.

Παραμένει, ωστόσο, το τρίτο ερώτημα. Εάν, περί το 580 π.Χ., ο Φιλόκυ
προς είχε φιλοξενήσει στην Κύπρο τον Σόλωνα, πως ήταν δυνατό να έχει γιό 
αρκετά νέο ώστε να πολεμά και να σκοτώνεται 80 περίπου χρόνια αργότερα; 
Μήπως είναι λανθασμένες οι αρχαίες πηγές;

Εχοντας εμπιστοσύνη στις αρχαίες πηγές, προχώρησα και διατύπωσα 
για πρώτη φορά τη θεωρία ότι υπήρχαν δύο βασιλιάδες των Σόλων με το 
όνομα Φιλόκυπρος, που μάλιστα βασίλευσαν με ενδιάμεσον τον Κυπράνορα. 
Θεωρώ πολύ πιθανό ότι ο ένας Φιλόκυπρος ήταν εγγονός του δευτέρου. Με 
τη συλλογιστική αυτή, έχουμε για εκείνη την περίοδο τους ακόλουθους κατά 
σειράν βασιλιάδες των Σόλων:

1. Φιλόκυπρος Α’(φιλοξενεί τον Σόλωνα περί το 580π.Χ.).
2. Κυπράνωρ (ίσως γιός του προηγούμενου, φιλοξενεί τον Σόλωνα 20 πε

ρίπου χρόνια αργότερα).

3. Φιλόκυπρος Β'(ίσως γιός του προηγούμενου και εγγονός του πρώτου, 
που φέρει και το όνομά του. Καμμιά σχέση προς τον Σόλωνα που έχει ήδη πε- 
θάνει).

4. Αριστόκυπρος (γιός του προηγούμενου, αρκετά νέος για να πολεμήσει 
και να σκοτωθεί το 498 π.Χ.).

Έτσι, έχοντας έναν Φιλόκυπρον B' που βασιλεύει αρκετά χρόνια αργότε
ρα από τον πρώτο, επαληθεύουμε και τον Ηρόδοτον. Η μόνη επί του προκειμέ- 
νου ανακρίβεια που είναι δυνατό να αποδοθεί στον Ηρόδοτον, είναι ότι ο Φι
λόκυπρος Β', πατέρας του Αριστοκύπρου, δεν είχε σχετιστεί με τον Σόλωνα.

Πιθανές μελλοντικές αρχαιολογικές έρευνες στους Σόλους, ίσως μας δώ
σουν νομισματικές και άλλες μαρτυρίες για την ύπαρξη δύο Φιλοκύπρων. Θα 
πρέπει να αναμένω την επαλήθευση αυτής της θεωρίας.

★ ★ ★
Θεωρώ, ωστόσο, ότι υπάρχει μία σοβαρή παρερμηνεία, ήδη σ’ αυτούς 

τους αρχαίους συγγραφείς, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα: Εκτισε μια νέα 
πόλη χαμηλότερα από την προϋπάρχουσα ο Σόλων;

Αυτό, λοιπόν, είναι κατά την άποψή μου, μύθος. Και πιστεύω ότι μαται
οπονούν όσοι ερευνούν για κάποια άλλη πόλη σε τοποθεσία άλλη από τη γνω
στή τοποθεσία των Σόλων. Ο σοφός Αθηναίος, κατ’ αρχήν, δεν ήταν αρχιτέ- 
κτων και μου φαίνεται παράξενο να είχε ασχοληθεί με το κτίσιμο μιας πόλης 
(να επιστατεύσει, μάλιστα, προσωπικά ο ίδιος στις εργασίες, όπως γράφει ο 
Πλούταρχος). Ύστερα, μια ολόκληρη πόλη δεν ήταν δυνατό να κτιστεί σε 6 
μήνες ή ένα χρόνο ή τρία χρόνια. Εξ’ άλλου, μελετώντας τους αρχαιολογι
κούς χώρους της Κύπρου και την τοπογραφία τους, ήδη από τα Προϊστορικά 
χρόνια, γνωρίζουμε την προφανή ικανότητα των αρχαίων Κυπρίων στο να 
εκμεταλλεύονται άριστα τον πρσφερόμενο χώρο και το φυσικό περιβάλλον. 
Δεν νομίζω, συνεπώς, ότι εχρειάζοντο έναν Αθηναίο σοφό για να τους πει, 
απλά και μόνο, να μετακινήσουν την υφιστάμενη πόλη τους κάπως χαμηλότε
ρα (στο «ύποκείμενον καλόν πεδίον», κατά τον Πλούταρχον). Νομίζω ότι 
υποτιμούμε αφάνταστα και τους αρχαίους Κυπρίους και τον σοφό Σόλωνα, 
αποδεχόμενοι την άποψη αυτή. Ότι, δηλαδή, οι κάτοικοι των Σόλων παρέμε
ναν για αιώνες πολλούς κουρνιασμένοι στην κορυφή ενός βράχου, δυστυχού- 
ντες αν και ατενίζοντες καθημερινά την ωραία πεδιάδα στα πόδια τους, μέ- 
χρις ότου ήλθε ο Σόλων για να τους υποδείξει να κατεβούν από το βράχο 
τους!

Δεν αποδέχομαι, εξ’ άλλου, την άποψη του Πλουτάρχου ότι μέχρι την 
άφιξη του Σόλωνος, η πόλη του Φιλοκύπρου ήταν μικρή και ασήμαντη. Δεν 
πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι η πόλη των Σόλων ήλεγχε και εκμε
ταλλευόταν όχι μόνο μια εύφορη περιοχή αλλά και τα κοντινά πλούσια με
ταλλεία χαλκού, και ο χαλκός υπήρξε ήδη από τα Προϊστορικά χρόνια πηγή 
τεραστίου πλούτου και εκπληκτικής ευημερίας για τους Κυπρίους, ως κύριο 
εξαγωγικό προϊόν. Μια πόλη, λοιπόν, κτισμένη από τον Αθηναίο Δημοφώ- 
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ντα, τον γιό του Θησέως, γύρω στον 12ο π.Χ. αιώνα, εκμεταλλευόμενη τον 
ορυκτό πλούτο που διέθετε άφθονο, δεν είναι δυνατό να παρέμενε μικρή, ασή
μαντη και δυστυχούσα. Αντίθετα, θα πρέπει να είχε γνωρίσει μεγάλη ακμή, η 
δε επέκτασή της προς την πεδιάδα και προς τη θάλασσα, υπήρξε εντελώς φυ
σιολογική. Η ανάπτυξη της πόλης, παράλληλη προς την ανάπτυξη του εμπο
ρίου μέσω του λιμανιού της και την εντατικότερη εκμετάλλευση και εμπορία 
του πολύτιμου χαλκού, λογικά θα πρέπει να είχε γίνει προς την πεδιάδα και 
τη θάλασσα. Δεν υπήρξε, συνεπώς, μετακίνηση της πόλης αλλά φυσιολογική 
ανάπτυξή της.

Η αρχαιολογική έρευνα έχει αποδείξει ότι η αρχική πόλη, η Αιπεία, ήταν 
κατοικημένη τουλάχιστον από τον 12ο π.Χ. αιώνα και ήταν, μάλιστα, σημα
ντικός οικισμός (πρβλ. Δ. Χρήστου, «Τά μέχρι τοΰδε Ιστορικά καί 
αρχαιολογικά δεδομένα τών Σόλων», Κυπριακαί Σπουδαί, NT, 1973, σσ. 249- 
252). Τούτο ενισχύει την άποψη για ίδρυση της πόλης από Έλληνες αποίκους, 
μετά τα Τρωικά.

Η ονομασία της πόλης, Σόλοι, δεν είναι δυνατό να προήλθε από το 
όνομα του Σόλωνος, εφ’ όσον υπάρχει επιγραφική μαρτυρία ότι αυτή η ονο
μασία υφίστατο ακόμη και πριν καν γεννηθεί ο Σόλων (πρίσμα Εσσαρχαδώ- 
νος, χρονολογούμενο στο 673/2 π.Χ.). Η αρχική ονομασία της πόλης, Αιπεία, 
μπορεί να ετοιμολογηθεί από το επίθετο αιπύς που σημαίνει απότομος, από
κρημνος, και δικαιολογεί την αναφορά του Πλουτάρχου ότι ήταν η πόλη κτι
σμένη σε βραχώδη περιοχή. Η επιλογή της αρχικής τοποθεσίας της πό.λης συμ
φωνεί με τους κανόνες άμυνας και ασφάλειας των αρχαίων· πόλεων. Η 
τοπογραφία των Σόλων συμφωνεί με την ονομασία Αιπεία. Η ονομασία 
Σόλοι, τώρα, θεωρείται από αρκετούς ειδικούς ότι είναι δυνατό να προήλθε 
από τη σημιτική λέξη salo ή solo, που σημαίνει βράχος ή βουνό, άρα Σόλοι ση
μαίνει πόλη σε βράχο ή σε βουνό. Συνεπώς η ονομασία Σόλοι δυνατό να ήταν 
η ξενική απόδοση της ελληνικής ονομασίας Αιπεία. Εάν είναι αυτό ορθό ή 
όχι, μπορεί να συζητείται χωρίς τέλος. Γεγονός όμως γενικά αποδεκτό είναι 
ότι η πόλη με το όνομα Σόλοι προϋπήρχε του Σόλωνος. Αρα δεν ήταν δυνατό 
να είχε ονομαστεί έτσι προς τιμή του Αθηναίου σοφού, πράγμα που ενισχύει 
τον ισχυρισμό μου ότι ο Σόλων ούτε μετακίνησε την Αιπείαν ούτε ίδρυσε 
άλλη πόλη εκεί κοντά. Υπάρχει και μια αναφορά του Ευσταθίου, στο Παρεκ- 
βολαί εις τήν Ίλιάδα, ότι ο Σόλων είχε πάρει το όνομά του από την ονομασία 
της πόλης, πράγμα απίθανο, νομίζω.

Εφ’ όσον όμως ο Σόλων ήλθε στους Σόλους, και μάλιστα δύο φορές, και 
εφ’ όσον δεν είχε κτίσει τη νέα πόλη ή την προέκτασή της, τότε τι είχε κάμει 
εκεί; Ποιό ήταν το έργο που είχε επιτελέσει ώστε να δημιουργηθεί ο θρύλος αρ
γότερα, που συνδέει το όνομά του με την πόλη αυτή και με την επανίδρυσή της;

Όπως ανέφερα και πιο πάνω, ο Σόλων δεν ήταν αρχιτέκτων. Ήταν, όμως 
νομοθέτης. Ξεκινώντας δε από την αναφορά του Πλουτάρχου, ότι ο Σόλων 
επεμελήθη τοϋ συνοικισμού καί διεκόσμησε πρός τε διαγωγήν άριστα καί 
πρός ασφάλειαν ώστε πολλούς μεν οίκήτορας τφ Φιλοκύπρω προσελθεϊν, 

ζηλώσαι δε τούς άλλους βασιλείς..., προχώρησα και διατύπωσα στο βιβλίο 
μου Ιστορία της Νήσου Κύπρου, τόμος Α’, 1991, σ. 109, την ακόλουθη άποψη:

...Μια πόλη, ή έστω μια συνοικία της, ασφαλώς δεν ήταν δυνατό να σχε
διαστεί και να κτιστεί σε λίγους μήνες, ή ακόμη και σε ένα ή δυο χρόνια. Εξ 
άλλου ο Σόλων δεν ήταν αρχιτέκτων. Αντίθετα, ήταν φημισμένος νομοθέτης. 
Ποιό μπορεί, λοιπόν, να είναι το λογικό συμπέρασμα; Ότι ο Αθηναίος σοφός 
είχε αναδιοργανώσει, μάλλον, τη διοίκηση της πόλης, είχε ίσως επεξεργαστεί 
τους νόμους της, έτσι που όλοι οι κάτοικοί της θα ζούσαν ευτυχείς και ασφα
λείς, όπως γράφει πράγματι ο Πλούταρχος. Ο Σόλων νομίζουμε πως είχε 
«ξανακτίσει» πνευματικά και νομοθετικά την πόλη, της οποίας το νέο (και 
ίσως δημοκρατικότερο, κατά αθηναϊκή επιρροή) πολίτευμα ήταν εκείνο που 
προκάλεσε την άφιξη κι εγκατάσταση νέων κατοίκων στους Σόλους. Αυτό, 
κατά τη δική μας γνώμη, θα πρέπει να ήταν το «ξανακτίσιμο» της πόλης από 
τον Σόλωνα, που αργότερα συνδυαζόμενο και με την προς τα κάτω μεγάλη 
αλλά φυσιολογική ανάπτυξη των Σόλων, απετέλεσε τη βάση για την παράδοση 
περί μετακινήσεως του οικισμού, παράδοση την οποία γνώριζε βέβαια ο 
Πλούταρχος και την οποία θεώρησε ως ιστορικό γεγονός...

Και στην επόμενη σελίδα του ιδίου έργου μου, προχωρώ στα ακόλουθα:
...Η άφιξη, διαμονή και εργασία του Σόλωνος στην Κύπρο ήταν μεγάλης 

σημασίας γεγονός. Δεν αποδεικνύει απλώς την επαφή και την πνευματική 
σχέση μεταξύ της Αθήνας και των Σόλων αλλά γενικότερα ακόμη, την ύπαρξη 
κάποιου ενδιαφέροντος στην Αθήνα για τα κυπριακά πράγματα, ενδιαφέρο
ντος που έγινε ενεργός πρωτοβουλία η οποία εκδηλώθηκε επανειλημμένα — 
και στρατιωτικά — κατά τον επόμενο αιώνα.

Δεν είναι επίσης άσχετο το γεγονός ότι η επίσκεψη και η εργασία του Σό
λωνος στην Κύπρο, περί το 580 π.Χ., έγινε*  κατά την περίοδο της ανεξαρτη
σίας της Κύπρου (μετά την ασσυριακή κυριαρχία και πριν από την αιγυπτια
κή), μια περίοδο κατά την οποία τα κυπριακά βασίλεια είχαν γνωρίσει μεγάλη 
ανάπτυξη και ακμή που οφειλόταν και στην ύπαρξη ειρήνης και στην ανυπαρ
ξία υποχρεώσεων προς ξένους (καταβολή φόρων, συνδρομή με πολεμικές δυ
νάμεις που ήσαν πολυδάπανες κλπ.). Έτσι αυτή την περίοδο ευημερίας, ακμής 
και ειρήνης, δεν είναι απίθανο να δεχθούμε ότι ο Σόλων δεν έφθασε τυχαία 
στην Κύπρο αλλά είχε προσκληθεί ειδικά για να μελετήσει τους πολιτειακούς 
θεσμούς ενός βασιλείου και να εργαστεί για τη βελτίωσή τους. Η δε εφαρμογή 
στην πράξη των εισηγήσεών του θα πρέπει να είχε ως αποτέλεσμα την εισαγω
γή δημοκρατικότερου πολιτεύματος στους Σόλους, έστω κι αν επρόκειτο για 
πόλη - βασίλειο αντί για πόλη - δημοκρατία όπως ήταν η Αθήνα από την 
οποία είχε έλθει ο Σόλων. Η εύρυθμη λειτουργία του βελτιωμένου αυτού πο
λιτεύματος θα ήταν εκείνο ακριβώς το γεγονός που συνέβαλε στην προσέλκυ
ση νέων κατοίκων και συνεπώς στην ανάπτυξη της πόλης και που προκάλεσε 
τη ζήλεια των υπολοίπων βασιλείων, όπως γράφει ο Πλούταρχος. Αλλά, στην 
περίπτωση αυτή, και τα άλλα βασίλεια θα πρέπει να προχώρησαν τότε σε με
ταρρυθμίσεις, αντιγράφοντας από τους Σόλους. Την ύπαρξη αρκετά δημοκρα
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τικών διαδικασιών σε κυπριακά βασίλεια απαντούμε σαφώς ένα περίπου 
αιώνα αργότερα, όπως εκφράζονται στη γνωστή χάλκινη πινακίδα του Ιδα- 
λίου (που βρίσκεται σήμερα στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Παρίσι), για την 
οποία θα γίνει λόγος και πιο κάτω. Το κείμενο της πινακίδας είναι μια συμ
φωνία που είχε γίνει από το βασιλιά της πόλης Στασίκυπρο και την ίδια την 
πόλη αφ’ ενός, και το γιατρό Ονάσιλο και τους αδελφούς του αφ’ ετέρου. 
Επανειλημμένα στην πινακίδα αναφέρεται «ο βασιλιάς και η πόλη», πράγμα 
που δείχνει ότι ο βασιλιάς δεν ήταν εκείνος που από μόνος του, ως ο ανώτα
τος άρχων, έπαιρνε αποκλειστικά τις αποφάσεις. Αντίθετα οι αποφάσεις λαμ- 
βάνονταν συλλογικά από «τον βασιλιά και την πόλη». Υφίσταντο, συνεπώς, 
κάποιοι δημοκρατικοί θεσμοί που είναι ορατοί και από τα νομίσματα, στην 
περίπτωση τουλάχιστον του Ιδαλίου.

Τέτοιοι δημοκρατικοί θεσμοί σε πόλεις - βασίλεια δεν ήταν δυνατό να 
αποτελούσαν επηρεασμούς από την Ανατολή, όπου οι βασιλιάδες ήσαν πρό
σωπα μυθικά, σχεδόν θεϊκά. Αντίθετα, αποτελούσαν επηρεασμούς από τον ελ
ληνικό κόσμο, και τέτοιους σοβαρούς επηρεασμούς θα πρέπει να αναζητήσου
με, κατά τη δική μας άποψη, πρωτίστως στην ουσιαστικής σημασίας επίσκεψη 
και εργασία στην Κύπρο του σοφού νομοθέτη Σόλωνος του Αθηναίου...

Β’
Η περίφημη χάλκινη πινακίδα του Ιδαλίου, που βρέθηκε τον προηγούμε

νο αιώνα και φυλάσσεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων, χρονολο
γείται στο πρώτο μισό του 5ου π.Χ. αιώνα και περιέχει αρκετά εκτενές εγχά
ρακτο κείμενο σε κυπριακή συλλαβική γραφή. Μετά την αποκρυπτογράφηση 
και ανάγνωση του κειμένου, έχουμε μια ιδιαίτερα πολύτιμη μαρτυρία. Επρό- 
κειτο για την καταγραφή μιας συμφωνίας, ενός συμβολαίου, μεταξύ των 
αρχών του βασιλείου του Ιδαλίου (του βασιλιά και της πόλης) και του για
τρού Ονάσιλου, σε μια κρίσιμη ώρα, όταν η πόλη επολιορκείτο από τους Πέρ- 
σες και τους Φοίνικες. Ο γιατρός ανελάμβανε την υποχρέωση να περιθάλπει 
τους τραυματίες και η πόλη και ο βασιλιάς της ανελάμβαναν την υποχρεώση 
να τον ανταμείψουν με εκχώρηση κτηματικών περιουσιών που καθορίζονται 
με ακρίβεια.

Ένα άλυτο ως σήμερα πρόβλημα προέκυψε από τις πρώτες κιόλας γραμ
μές του κειμένου της πινακίδας, που αρχίζει ως εξής, σε σύγχρονη απόδοση:

Όταν οι Μήδοι και οι Κιτιείς πολιορκούσαν την πόλη του Ιδαλίου, κατά 
το έτος του Φιλοκύπρου του γιού του Ονασαγόρα, ο βασιλιάς Στασίκυπρος 
και η πόλη κάλεσαν τον γιατρό Ονάσιλον τον γιό του Ονασικύπρου...

Προκύπτει, συνεπώς, ότι την εποχή κατά την οποία το Ιδάλιον πολεμού
σε ενάντια στους Πέρσες και στους Φοίνικες του Κιτίου, βασιλιάς του ήταν ο 
Στασίκυπρος. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το ακόλουθο: ποιος 
μπορεί να ήταν ο αναφερόμενος Φιλόκυπρος, που μάλιστα με του οποίου το 
όνομα καθοριζόταν και το έτος;

Διατυπώθηκαν κατά καιρούς διάφορες απόψεις και εισηγήσεις. Μελετη
τές όπως ο George Hill και ο Robinson, υπέθεσαν ότι ο μυστηριώδης εκείνος 
Φιλόκυπρος θα ήταν μάλλον κάποιος επώνυμος άρχων της πόλης του Ιδα
λίου ή ο αρχιερέας της. Ο Κωνσταντίνος Σπυριδάκις, στο έργο του Ιστορία 
τής ’Αρχαίας Κύπρου (που εξεδόθη μετά το θάνατό του από την Ακαδημία 
Αθηνών το 1986, και με επιμέλεια Βάσου Καραγιώργη), υποστηρίζει στην σ. 
61 ότι «τό πράγμα μένει άνεξήγητον», εφ’ όσον ορθά απορρίπτει τους ισχυρι
σμούς περί επωνύμου άρχοντος ή αρχιερέως.

Ο χρόνος ήταν δυνατό να καθορίζεται με το όνομα ενός επωνύμου άρχο
ντος σε πόλεις με δημοκρατικά πολιτεύματα, όπως γινόταν στις Αθήνες. Στην 
περίπτωση του Ιδαλίου, εφ’ όσον υπήρχε ανώτατος άρχων, ο βασιλιάς, που 
αναφέρεται μάλιστα σαφώς στο κείμενο της πινακίδας, δεν ήταν ποτέ δυνατό 
ο χρόνος να καθορίζεται με βάση το όνομα οποιοσδήποτε άλλου, άρχοντος ή 
αρχιερέως ή πρίγκιπος ή στρατηγού ή ο,τιδήποτε. Είναι απόλυτα σαφές ότι ο 
βασιλιάς ήταν ο υπέρτατος άρχων και σαφέστατα είναι παράλογο να υποστη
ρίζεται σοβαρά ότι το όνομα οποιοσδήποτε άλλοσ πολίτη θα καθόριζε το σσ- 
γκεκριμένο έτος και θα επροηγείτο μάλιστα τοσ βασιλικού ονόματος.

Ποιος ήταν, λοιπόν, αστός ο Φιλόκσπρος;
Χωρίς οποιανδήποτε άλλη ενισχυτική μαρτσρία, αλλά μόνο με την ανά- 

λσση τοσ κειμένοσ της πινακίδας τοσ Ιδαλίοσ και με την απλή λογική, προχώ
ρησα και διατύπωσα ήδη την ακόλοσθη ερμηνεία ποσ μοσ φαίνεται ως η μόνη 
ποσ μπορεί να σπάρχει:

Ποια, είναι τα στοιχεία ποσ έχοσμε, για το σσγκεκριμένο ζήτημα, από το 
αρχαίο κείμενο της πινακίδας;

1. Υπήρξε κάποιος Φιλόκσπρος,
2. Υπήρξε ταστόχρονα ένας βασιλιάς, ο Στασίκσπρος,
3. Γινόταν πόλεμος.
Πέραν τούτων, καταστήσαμε ήδη απόλστα σαφές ότι: εφ’ όσον σπήρχε 

βασιλιάς στην πόλη, δεν ήταν ποτέ δσνατό να χρησιμοποιείται ως καθοριστι
κό τοσ χρόνοσ το όνομα οποιοσδήποτε άλλοσ.

Σσνεπώς θα πρέπει να καταλήξοσμε στο αβίαστο σσμπέρασμα ότι: εφ’ 
όσον το έτος τοσ πολέμοσ καθορίζεται με βάση το όνομα τοσ Φιλοκύπροσ, 
εκείνος ο Φιλόκσπρος δεν μπορούσε να ήταν τίποτα άλλο παρά βασιλιάς της 
πόλης. Έτσι, έχοσμε τη σαφή αναφορά ότι το κείμενο της πινακίδας είχε γρα
φτεί κατά το έτος τοσ βασιλιά Φιλοκύπροσ. Και μάλιστα κατά το πρώτο έτος 
της βασιλείας τοσ, εφ’ όσον δεν γίνεται λόγος για «το τρίτο έτος τοσ Φιλοκύ- 
προσ» ή για «το πέμπτο έτος...» κλπ.

Ωστόσο δεν γίνεται αναφορά ούτε για «το πρώτο έτος τοσ Φιλοκύπροσ» 
αλλα απλά για «το έτος». Αρα δεν σπήρξε και ούτε αναμενόταν να σπάρξει 
δεύτερο έτος βασιλείας τοσ ηγεμόνα εκείνοσ. Και αστό είναι πολύ σημαντικό.

Αλλά έστω και εκείνο το μοναδικό έτος της βασιλείας τοσ Φιλοκύπροσ, 
υπήρχε ταστόχρονα και δεύτερος βασιλιάς, ο Στασίκσπρος; Και γιατί έκαμε 
μόνο ο δεύτερος τη σσμφωνία με τον γιατρό;
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Εδώ υπεισέρχεται η σημαντική πληροφορία ότι γινόταν πόλεμος. Πράγ
μα που μας επιτρέπει να καταλήξουμε στο εύλογο συμπέρασμα ότι ο βασιλιάς 
Φιλόκυπρος, κατά το πρώτο και μοναδικό έτος της βασιλείας του, είχε σκοτω
θεί στη μάχη. Έτσι υπάρχει και η βεβαιότητα στο κείμενο της πινακίδας ότι 
δεν επρόκειτο να υπάρξει και δεύτερο έτος βασιλείας του Φιλοκύπρου.

Μετά το θάνατό του, και μέσα στον ίδιο χρόνο, ο διάδοχός του Στασίκυ- 
προς είχε κάμει τη συμφωνία με το γιατρό. Ο Στασίκυπρος (πιθανότατα συγ
γενής του Φιλοκύπρου), θέλοντας να τιμήσει το νεκρό προκάτοχό του στο 
θρόνο, δεν άλλαξε τον τρόπο καθορισμού του χρόνου αλλά συνέχισε να θεω
ρεί το έτος εκείνο ως το έτος βασιλείας του ήδη αποθανόντος Φιλοκύπρου.

Με βάση την πιο πάνω συλλογιστική, δεν υπάρχει πλέον κανένα μυστή
ριο στο κείμενο της περίφημης πινακίδας του Ιδαλίου, που μπορούμε να το 
αποδώσουμε πλέον με τον ακόλουθο (και συμπληρωμένο) τρόπο:

Όταν οι Μήδοι καί en Κιτιείς πολιορκούσαν την πόλη του Ιδαλίου, κατά 
το έτος του (αποθανόντος ήδη στη μάχη βασιλιά) Φιλοκύπρου του γιού του 
Ονασαγόρα, ο ( διάδοχός του στο θρόνο) βασιλιάς Στασίκυπρος και η πόλη 
κάλτσαν τον γιατρό Ονάσιλον...

ΑΝΤΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Ν. Δυμιώτη: Υδρία

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Είμαι βέβαιος πως δεν υπάρχει κανείς σ’ αυτή τη συγκέντρωση που να 
μην ξέρει τουλάχιστο πως ο Κύπρος Χρυσάνθης είναι ένας δραστήριος άν
θρωπος, που σ’ αυτόν οφείλει πολλά η πνευματική κίνηση στον τόπο μας. 
Άλλοι λιγότερο κι άλλοι περισσότερο ξέρουμε για τις δεκάδες βιβλία που εξέ
δωσε (Ποίηση, πεζά, θεατρικά, παιδικά, μεταφράσεις, μελέτες), για τα δημο- 
σιεύματά του στις εφημερίδες και τα περιοδικά στην Κύπρο και στην Ελλάδα 
(σ’ όλα τα είδη που αναφέραμε πιο πάνω ότι βγήκαν σε βιβλία, αλλά και κρί
σεις και παρουσιάσεις βιβλίων, βιβλιογραφίες, άρθρα, σχόλια, δοκιμές και 
χρονογραφήματα), για τις ραδιοφωνικές συνεργασίες του, για τις παρουσιά
σεις θεατρικών του έργων από σχολεία και σωματεία. Κι ακόμη για τα περιο
δικά, λογοτεχνικά και άλλα, που εξέδωσε ή συνεχίζει να εκδίδει, για τις εκδό
σεις «Λυρική Κύπρος», για τις ανθολογίες και βιβλία που επιμελήθηκε, για τα 
διάφορα Σωματεία των οποίων είναι ο κύριος μοχλός, για τις προσπάθειές 
του να υποκινείται συνεχώς — τονίζουμε το «συνεχώς» — και συντηρείται η 
πνευματική κίνηση και να ενθαρρύνεται η διακίνηση ιδεών στην τόπο μας, με 
διαλέξεις, συνεστιάσεις, συνέδρια, συμπόσια. Και, τέλος, ξέρουμε για τις συμ
μετοχές και τις ανακοινώσεις του σε συνέδρια εδώ και στο εξωτερικό και για 
τις πολλές επάξιες βραβεύσεις του από Σωματεία, το Κράτος, Κυπριακό και 
Ελληνικό, και το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα του Ελληνισμού, την Ακαδημία 
Αθηνών.

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

Αν δόθηκε το πιο πάνω αδρό περίγραμμα της πνευματικής προσφοράς του 
Χρυσάνθη, είναι γιατί αυτό καθ’ εαυτό έχει την αξία του, αφού προσφέρει μια 
γενική εικόνα της πολύχρονης, επίμονης, επίπονης και πολύτροπης δημιουργι
κής του πορείας. Ταυτόχρονα όμως εξυπηρετεί τις ακόλουθες προθέσεις: 
α. Να φανεί τι μέρος από το όλο της προσφοράς του τιμώμενου λογοτέχνη θα 

καλύψει η ομιλία μου.
β. Να δειχθεί ότι ανάμεσα στους Κύπριους λογοτέχνες τον Κύπρο Χρυσάνθη 

είναι που ξέρουν, έστω και ακουστά, οι πιο πολλοί συμπατριώτες του και 
ότι κάποιες προσλαμβάνουσες παραστάσεις από το έργο του Χρυσάνθη,

Ομιλία στην τιμητική εκδήλωση για τον Κύπρο Χρυσάνθη, που οργάνωσε η Πνευματική 
Αδελφότης Ελληνίδιον Κύπρου (Ξενοδοχείο «Λήδρα». 17 Νοεμβρίου 1986). 
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περισσότερο θα έλεγα από κάθε άλλο Κύπριο λογοτέχνη, έχει ένα μέρος 
του κοινού στην Κύπρο.

γ. Να συζητηθεί μια πλευρά της προσφοράς του, η ποσοτική, που δεν μπορεί 
να ξεφύγει από κανένα μελετητή του Χρυσάνθειου έργου.

Έχει επανειλημμένα λεχθεί και γραφτεί ότι ο Κύπρος Χρυσάνθης είναι 
πληθωρικός, πολυγράφος κι ευκολογράφος, όλα τούτα με διάθεση κάποτε 
επαινετική, όχι λίγες φορές όμως και επικριτική.

Είναι αλήθεια πως δεν μπορεί ένας να μην εντυπωσιαστεί και μόνο από 
τον όγκο της παραγωγής του. Κοντά τριάντα συλλογές ποιητικές, τέσσερις 
ογκώδεις τόμοι πεζού λόγου και τέσσερις άλλοι εκδομένοι μετά, με ταξιδιωτι
κά, διηγήματα, νουβέλλα και μυθιστόρημα, ένας μεγάλου μεγέθους τόμος των 
330 σελίδων με θεατρικά έργα κι άλλα δεκαπέντε περίπου βιβλία με θέατρο, 
τέσσερα βιβλία μελέτης κι εφτά βιβλιαράκια με μεταφράσεις, κι ακόμη πάνω 
από 20 τόμοι παιδικής λογοτεχνίας, όλα τούτα σε χιλιάδες πυκνοτυπωμένες 
σελίδες, είναι το σύνολο του εκδομένου σε βιβλία λογοτεχνικού του έργου. 
Αρκεί να λεχθεί εδώ, για να συνειδητοποιηθεί καλύτερα το ποσοτικό μέγεθος 
της συγγραφικής του δραστηριότητας, ότι ο έχων την τιμή να σας ομιλεί εξέ
δωσε ως τώρα τέσσερα βιβλία, όπου νά ’ναι τυπώνεται και το πέμπτο, στα 
οποία καταγράφονται τα δημοσιεύματα του Χρυσάνθη σ’ εφημερίδες και πε
ριοδικά, καθώς και τα βιβλία του.

Παρόλο που συνήθως η πολυγραφία αντιμετωπίζεται αρνητικά, είναι δυ
νατό να λειτουργήσει και θετικά από την άποψη ότι ο κοινός άνθρωπος δια
λογίζεται πως αφού κάποιος γράφει πολλά, πάει να πει πως έχει έμπνευση, 
έχει ιδέες, έχει την ικανότητα να γράφει, άρα είναι σπουδαίος. Αλλά και η αρ
νητική στάση έναντι της πολυγραφίας δεν είναι λιγότερο απλοϊκή. Αφού ένας 
γράφει πολλά, άρα δε φροντίζει για την ποιότητα. Δεν μπορεί, σίγουρα θα 
έχει στο έργο του μέτρια ή και κακά στοιχεία. Τι είναι όμως λίγο και τι είναι 
πολύ στην τέχνη κι ειδικά στη λογοτεχνία; Ό,τι είναι πολύ για ένα ποιητή, 
μπορεί να είναι λίγο για τον άλλο κι αντίστροφα. Αυτό και μόνο το χαρακτη
ριστικό — η ποσότητα — δεν αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, προϋπόθεση 
ύπαρξης ή απουσίας ποιότητας. Υπάρχουν ολιγογράφοι μέτριοι, όπως υπάρ
χουν και πολυγράφοι μέτριοι, κατά τον ίδιο τρόπο που υπάρχουν πολυγρά- 
φοι καλοί και ολιγογράφοι καλοί. Μπορούμε, για παράδειγμα, να αποκλεί- 
σουμε από τη χορεία των μεγάλων λογοτεχνών ένα Σαίξπηρ, ένα Παλαμά ή 
ένα Καζαντζάκη, επειδή έγραψαν πολλά; Η παραγωγικότητα είναι συνισταμέ- 
νη πολλών παραγόντων, που άλλοι πηγάζουν από το μέσα πλούτρ του δη
μιουργού κι άλλοι σχετίζονται με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, το γενικό 
κλίμα, τις ευκαιρίες που προσφέρονται.

Κι οι δυο θέσεις, που προεξοφλούν την ποιότητα με βάση την ποσότητα, 
είναι αποτέλεσμα κυρίως πνευματικής οκνηρίας. Ούτε οι μεν ούτε οι δε έκα
μαν τον κόπο να διαβάσουν τα έργα. Αυτή ίσως είναι η μοίρα των πολυγρά
φων. Ευκολότερα, βέβαια, διαβάζει κανένας ένα συγγραφέα ολιγογράφο, 
παρά ένα πολυγράφο. Και στην περίπτωση του Χρυσάνθη — και μιλώ από 
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προσωπική πείρα — δεν είναι λίγοι εκείνοι που παραδέχονται, έπειτα από συ
ζήτηση, πως μιλούν όπως μιλούν για το έργο του χωρίς να το έχουν διαβάσει. 
Βέβαια, για να είμαστε και δίκαιοι, φταίει κι ο ίδιος ο Χρυσάνθης. Πού να 
τον προλάβει κανένας, ιδιαίτερα σήμερα με τις τόσες απαιτήσεις της ζωής! Το 
1986 δεν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του κι έχει τυπώσει ως τώρα τέσσερα βι
βλία. Ποιος ξέρει αν κι αυτή τη στιγμή δεν ακούει στίχους ή για να χρησιμο
ποιήσω τα ίδια του τα λόγια:

Όταν αρχίσει ο ήχος μέσα μου / σωπαίνουν γύρω μου οι πηγές,/δεν έχει 
βήμα ο χρόνος, χώρο η έκταση, /ο ορίζοντας στρογγύλο μάτι-/ο λογικός ρυθ
μός δε συγκρατά την κρίση: / η διασπορά, ο διασπαθισμός κι η ασωτεία στον 
όρθρο, /και να! προβάλλει η κόκκινη πρωία: ο στίχος.

★ ★ ★
Στα χρονικά όρια μιας εκδήλωσης, όπου περιλαμβάνονται κι άλλα στοι

χεία εκτός από τη δική μου ομιλία, δεν είναι δυνατό να καλυφθεί σε βάθος 
ούτε και με επαρκή πληρότητα το πολυσχιδές λογοτεχνικό έργο του Χρυσάν
θη. Αναγκαστικά, θα τεθούν περιορισμοί και ως προς την έκταση του αντικει
μένου της μελέτης μας και ως προς τον τρόπο προσέγγισης. Στόχος είναι να 
γίνει μια οικείωση με το πεζογραφικό, θεατρικό, αλλά κυρίως το ποιητικό 
έργο του Κύπρου Χρυσάνθη.

★ ★ ★
Το διηγηματογραφικό του έργο περιλαμβάνεται στους τόμους Πεζός 

Λόγος III, Ιστορίες από την Κύπρο την αγέρινη (222 σελίδες) και Το φυλάκιο 
X, γραμμή θανάτου.

Οι 49 ιστορίες του πρώτου βιβλίου (όπου ενσωματώνονται και τα δυο 
προηγούμενα βιβλία του με διηγήματα Μικρές ζωές και Εννιά πικρά και ρω
μαλέα διηγήματα) καταπιάνονται με θέματα από τη ζωή και τους ταπεινούς 
ανθρώπους της Κύπρου κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, του αγώνα του 
55-59 κατά και την τουρκοανταρσία, στιγμές της καθημερινής ζωής και συμ
βάντα από την ιατρική σταδιοδρομία ή τις ιατρικές εμπειρίες του συγγραφέα. 
Οι ήρωές του είναι κατά κανόνα απλοί, κοινοί, συνηθισμένοι άνθρωποι με τα 
προβλήματά τους και τα δράματά τους.

Περιγράφει διάφορες μορφές αντίστασης ενάντια στους Τούρκους κατα- 
πιεστές, όπως για παράδειγμα την παπαδιά που ζεματίζει τον Τούρκο που 
ετοιμαζόταν να τη βιάσει ή την κοπέλα που είχε τουρκέψει, αλλά που δεν ξέ- 
χασε την κρίσιμη ώρα το αίμα της κι άλλες ανάλογες ιστορίες, όπου πρωτα
γωνιστές είναι απλοί άνθρωποι, που με τον τρόπο τους αντιστέκονται στην 
καταπίεση. Από την περίοδο του αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. έχουμε το χωριό που 
τρεις μέρες νηστεύει για να ελευθερωθεί ο τόπος, τον παππού που ανατινάσ- 
σεται μαζί με τον εγγονό του, ο οποίος είχε προδώσει, τις γυναίκες που λιθο
βολούν τους κυρίαρχους, τη γριά που πεθαίνει δίπλα στο φρουρό άντρα της 
για χάρη των παιδιών και αγγονιών τους, τον παπά που αυτοτιμωρείται κι 
άλλες στιγμές απλές, μέσα όμως από τις οποίες αναδεικνύεται ο πραγματικός 
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άνθρωπος κι η αγάπη του για τη λευτεριά. Δε λείπουν από τις παλιές ιστο
ρίες, περιστατικά που απεικονίζουν τη φτώχια, τη μιζέρια, την αστοχιά. Κι 
εδώ όμως προβάλλονται κάποιες πράξεις, κάποιες ενέργειες, όπου φαίνονται 
τα ψήγματα ανθρωπιάς που δυνάμει υπάρχουν σ’ όλους τους ανθρώπους. Κι 
ο τόμος απλώνεται σε περιστατικά από την ανταρσία των άλλων, των Τούρ
κων, από στιγμές που εντοπίζει και παρατηρεί ο συγγραφέας από την περι
διάβασή του στην καθημερινότητα και από τη μελέτη των ιατρικών φακέλων. 
Στέκομαι για λίγο στο τελευταίο μέρος της συλλογής, με τη γυναίκα που πά
σχει από ανίατη ασθένεια κι εγκαταλείπει τον άντρα της, για να βρεθεί δίπλα 
του την ώρα που εκείνος παθαίνει ημιπληγία, το γιατρό που ζητεί να υιοθετή
σει παιδάκι, που παράλυσε το χέρι του, πιθανό από δική του αμέλεια, τον άρ
ρωστο που του έγινε μεταμόσχευση καρδιάς κι αρχίζει να δείχνει συμπάθεια 
προς τη γυναίκα του πεθαμένου, από τον οποίο προήλθε η καρδιά μόσχευμα.

Εντελώς διαφορετική είναι η θεματογραφία στο βιβλίο Το Φυλάκιο X, 
γραμμή θανάτου, όπου σε δέκα διηγήματα περιγράφονται εμπειρίες και γεγο
νότα και καταστάσεις από το πρόσφατο δράμα της Κύπρου, με την απέλπιδα 
αντίσταση, τους αγνοούμενους, την προσφυγιά, τους βιασμούς και τις άλλες 
συνέπειες της βίας και της βαρβαρότητας.

Από πλευράς τεχνικής τα διηγήματα είναι σε στυλ παραδοσιακό, όπου ο 
μύθος, η ιστορία εξελίσσεται ομαλά, ευθύγραμμα, χωρίς παλινδρομήσεις, 
υπαινιγμούς, καταστάσεις ασαφείς ή ονειρικές ή εσωτερικούς μονολόγους. 
Υπάρχει μια ιστορία, της οποίας η αφήγηση γίνεται ρεαλιστικά, με σύντομες 
περιγραφές, κάποιους διαλόγους επίσης σύντομους και κοφτούς. Μέσα από 
τα διηγήματα του Χρυσάνθη, όπως άλλωστε συμβαίνει και σ’ όλο του το έργο, 
προβάλλεται η αγάπη του τόπου μας, με τους ανθρώπους, τη φύση, την ιστο
ρία και την παράδοσή του.

Οι άλλοι τρεις ογκώδεις τόμοι του Πεζού Λόγου (μιλήσαμε ήδη για τον 
ένα), δηλαδή οι I, II και IV περιλαμβάνουν:

Ο I τέσσερις νουβέλες από τη μεσαιωνική Κύπρο, με τους τίτλους: Στα 
δύσκολα χρόνια, Κανάκης ο Κυπριώτης Κουρσάρος, Το ξεσήκωμα των σκλά
βων και Το Κύπελλο του θανάτου.

Ο II το μυθιστόρημα Από το ημερολόγιο ενός γιατρού, και ο IV τέσσερις 
νουβέλες, τις ακόλουθες: Το ημερολόγιο του γαλάζιου κοριτσιού, Παιδάκι 
μου, Τριαντά(ρυλλε, Έτσι άρχισε η Κυριακή και Κληρίδης ο δάσκαλος.

Η πρώτη νουβέλα Στα δύσκολα χρόνια περιγράφει μια επιδημία πανού
κλας, που θερίζει ζώα κι ανθρώπους, οι οποίοι εν πολλοίς αβοήθητοι κάθο
νται και την περιμένουν. Κέντρο της νουβέλας είναι ο γιατρός, γύρω από τον 
οποίο πλέκονται διάφορες επιμέρους ιστορίες, ζωντανές κι ανθρώπινες, όπου 
παρελαύνουν και διάφοροι τύποι του χωριού, όπως ο παλαβός Νικολιός, στο 
πρόσωπο του οποίου συναντιέται το θάρρος, που σώζει. Ο γιατρός λογοτέ
χνης, που έχει και σημαντικό έργο στη μελέτη της λαογραφίας, βρίσκει ευκαι
ρίες να παρεμβάλει ήθη κι έθιμα, αντιλήψεις του λαού, όπως για παράδειγμα 

την πεποίθηση ότι η εμφάνιση της πανούκλας είναι θεία δίκη για αμαρτήματα 
των ανθρώπων, αλλά και στοιχεία που προέρχονται από την επιστήμη της ια
τρικής και τη λαϊκή ιατρική.

Στον Κανάκη κυριαρχούν οι αγώνες του λαού ενάντια στους Λατίνους, 
αγώνες που ενσαρκώνονται στη μορφή του αντρείου Κυπριώτη κουρσάρου 
Κανάκη, τον οποίο τρέμει η ξηρά κι η θάλασσα. Όπως και στις άλλες νουβέ
λες με θέματα από τη Φραγκοκρατία, παρακολουθούμε τη ζωή του απλού 
λαού, του βασανισμένου, που η φτώχεια κι η καταπίεση, η αβεβαιότητα, η δει
λία τον κάμνουν να αλλάζει στρατόπεδο εύκολα· αλλά παράλληλα και το ξε- 
σήκωμά του κάποτε, όταν η απελπισία του φτάσει στα ακραία όρια. Μέσα στα 
παλάτια η χλιδή, η διαφθορά, οι συνωμοσίες λαϊκών και Φράγκων κληρικών, 
η καταπίεση, η λαγνεία. Κι έξω η ταπείνωση.

Ανάλογο είναι το κλίμα και στη νουβέλα Το ξεσήκωμα των σκλάβων, 
καθώς και στο Κύπελλο του θανάτου, με πιο έντονα τα χρώματα και πιο 
ζωηρή τη δράση στο Κύπελλο του θανάτου.

Ο B' τόμος, Από το ημερολόγιο ενός γιατρού, περιστρέφεται γύρω από 
τον παλιό έρωτα του γιατρού, έρωτα που η αγαπημένη του, τώρα παντρεμένη, 
όπως κι ο ίδιος, και φίλη οικογενειακή, προσπαθεί να αναβιώσει. Ο γιατρός 
αγωνίζεται να σώσει το γάμο του, με αποτέλεσμα να θυματοποιείται από την 
εκδικητικότητα της παλιάς αγαπημένης του. Γύρω από τον πυρήνα αυτό μας 
δίνει περιστατικά και σκηνές, την ατμόσφαιρα γενικά που επικρατεί στα σαλό
νια μιας μικρής κοινωνίας, όπως είναι η δική μας, με τις ρηχές τις πιο πολλές 
φορές συζητήσεις, τα κουτσομπολιά, τα επεισόδια χωρίς το μεγάλο αντίχτυπο.

Στον Δ' τόμο του Πεζού Λόγου έχουμε πάλι τέσσερις νουβέλες. Στην 
πρώτη, Το ημερολόγιο του γαλάζιου κοριτσιού, καταπιάνεται με την ιστορία 
ενός παιδιού που γεννήθηκε άρρωστο και που σίγουρα θα πεθάνει, γιατί η 
επιστήμη δεν μπορεί να κάμει τίποτε. Το παιδί αγαπά τη ζωή, οι γονείς, φυσι
κά, υποφέρουν. Μια γεύση πίκρας μένει μετά από την ανάγνωση της νουβέλας 
με το ερωτηματικό, που αβίαστα ανεβαίνει στα χείλη μας. Γιατί;

Παιδάκι μου Τριαντάφυλλε, είναι ο τίτλος της δεύτερης νουβέλας του 
τόμου. Εδώ ένας γιατρός βασανίζεται από την αγάπη που νιώθει για το γιο 
ενός φιλικού του ζευγαριού. Η αγάπη αυτή, της οποίας την αιτία μόνο ο ίδιος 
ξέρει, οφείλεται στο ότι το παιδί είναι στην πραγματικότητα δικό του, γιατί 
κατά την τεχνητή γονιμοποίηση, από την οποία προήλθε το παιδί, ο γιατρός 
χορήγησε το δικό του σπέρμα.

Στο Έτσι άρχισε η Κυριακή ζούμε γεγονότα, στιγμές και την ατμόσφαιρα 
της ζωής σε μια πανσιόν του Λονδίνου, όπου ζουν διάφοροι άνθρωποι, ανά
μεσα στους οποίους και ο συγγραφέας με τη γυναίκα του. Η μικρή αυτή κοι
νωνία δίνει την ευκαιρία στον πεζογράφο να κάμει τις παρατηρήσεις του, να 
αφηγηθεί κάποιες περιπέτειες, να ψυχογραφήσει τους ήρωες, που κινούνται 
κοντά και γύρω του.

Τέλος, στον Κληρίδη το δάσκαλο, μέσα από τη ζωή του γνωστού δασκάλου 
και λαογράφου Νέαρχου Κληρίδη, παρατηρούμε τη δύσκολη ζωή του Κύπριου
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αγρότη σ’ εποχές ανέχειας, αλλά και τη θέληση και τον αγώνα του για μόρφωση 
και προκοπή. Μέσα στο αυστηρό πατριαρχικό περιβάλλον της οικογένειας ξε- 
πηδά μια ανήσυχη φύση, που με πείσμα και θαυμαστή εργατικότητα κατορθώ
νει να ξεπεράσει τις δυσκολίες και τα εμπόδια και να τραβήξει μπροστά.

Σε ξεχωριστά βιβλία κυκλοφόρησαν δυο ακόμη έργα του. Το ένα, το 
1980, με τίτλο Από τις αφηγήσεις ενός Κυπρίου αιχμαλώτου. Πρόκειται για 
μια νουβέλα, όπου ένας αιχμάλωτος των Τουρκικών στρατευμάτων εισβολής 
του 1974 αφηγείται τις εμπειρίες του από την αιχμαλωσία σε φυλακές της 
Τουρκίας ίσαμε την απελευθέρωσή του και την επιστροφή στο σπίτι του. Το 
άλλο βιβλίο, που κυκλοφόρησε το 1985, έχει τίτλο Στα χρόνια της επανάστα
σης και μας μεταφέρει στα ηρωικά χρόνια του 1955-59. Στο μυθιστόρημα 
αυτό παρουσιάζεται ο κυπριακός αγώνας μέσα από τη δράση και τις αντιδρά
σεις μιας οικογένειας. Καθημερινοί άνθρωποι οι ήρωες του μυθιστορήματος 
συμβάλλουν ο καθένας με τον τρόπο του και στο μέτρο του δυνατού στον 
αγώνα και δέχονται τις ποικίλες επιπτώσεις στην προσωπική τους ζωή από 
τη στάση αυτή.

Το πεζογραφικό, γενικά, έργο του συγγραφέα χαρακτηρίζεται από μια ευ
κολία τις πιο πολλές φορές στην ανάγνωση. Ο λόγος ρέει φυσικά, η πλοκή, 
χωρίς περιπλοκές άσκοπες, ο διάλογος φυσικός. Κάπου-κάπου, ιδιαίτερα στα 
έργα του τα εμπνευσμένα από τη Φραγκοκρατία, η περιγραφική πλευρά της 
φύσης είναι παρατονισμένη, με αποτέλεσμα να δίνεται η εντύπωση του μη φυ
σικού, του εμβόλιμου.

★ ★ ★
Τροχάδην τώρα πρέπει να γίνει λόγος και για τη θεατρική προσφορά του 

Χρυσάνθη, που δεν περιορίζεται μόνο στο βιβλίο, στο ραδιοχρονικό ή στα 
άλλά έργα που ανεβάστηκαν από σκηνής, αλλά εκτείνεται και σε σημειώματα, 
θεατρικές κριτικές και μελετήματα, καθώς και σε διάφορες πρωτοβουλίες που 
ανέλαβε ή έλαβε μέρος (π.χ. συμβουλευτική επιτροπή προγραμμάτων Ρ.Ι.Κ., 
μέλος της καλλιτεχνικής επιτροπής του Θεάτρου Τέχνης, ιδρυτής μαζί με άλ
λους του Ομίλου Φίλων Τραγωδίας και της Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέ
ων Κύπρου).

Από πλευράς θεματογραφίας δεν έμεινε περιοχή, από την οποία δεν εμ
πνεύστηκε στο θέατρό του.

Η παράδοση, αρχαία Ελληνική, βυζαντινή και νεότερη, η θρησκεία, η μυ
θολογία, η ιστορία της ιατρικής, οι αγώνες του λαού μας, παλαιότεροι και νε
ότεροι, του πρόσφεραν υλικό, το οποίο επεξεργάστηκε με μαεστρία στα θεα
τρικά του. Αλλά και από άποψη φόρμας υϊτάρχει στο θεατρικό του έργο 
μεγάλη ποικιλία. Έργα αρχαιότροπα, με επίδραση κωμωδίας και τραγωδίας, 
έργα με επίδραση θρησκευτικού μυστηρίου, έργα σύγχρονα κι έργα λαϊκού θε
άτρου συναντούμε στην παραγωγή του. Κι ακόμη έμμετρα και πεζά θεατρικά 
κι έργα με ποικίλη πρόθεση. Για να μεταδοθούν από το ραδιόφωνο, να παι
χτούν από σωματεία για εθνικούς σκοπούς, να ανεβαστούν στο θέατρο ως κα
θαρά σκηνικά έργα, ακόμη κι έργα για να διαβαστούν.
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Αναφέρω μερικούς τίτλους θεατρικών, για σύντομο υπομνηματισμό. Δη- 
μώνασσα και Αξιοθέα, δυο αξιόλογα έργα, έμμετρα, όπου, με θέματα παρμένα 
από την παράδοση και την Ιστορία, προβάλλεται στο πρόσωπο των δυο τραγι
κών ανασσών το χρέος και η ευθύνη, που κατανικούν τα ανθρώπινα συναισθή
ματα, ακόμα κι εκείνο της μητρότητας. Με ανάλογο χρέος είναι επιφορτισμένη 
και η Ελένη Παλαιολόγου, εμπνευσμένη από τη μεσαιωνική Ιστορία της Κύ
πρου. Όπως και τα προηγούμενα, από την ιστορία είναι εμπνευσμένο και το 
έργο του Αλέξιος A'κι οι Σταυροφόροι (Βυζάντιο) και Η μάχη στους Μύλους 
(1821). Η Ηλέκτρα, οι Θεομαχίες και τα Γενέθλια του Δία, είναι τρία από τα 
πιο αγαπημένα μου έργα του Χρυσάνθη, με μνήμες έντονες από τη μυθολογία 
και το αρχαίο δράμα, στα οποία αφιέρωσα και σχετικές μελέτες, όπου υπο
γραμμίζεται το γεγονός ότι ο ποιητής δε μιμήθηκε δουλικά τα πρότυπά του, 
αλλά έδωσε έργα, που στέκουν από μόνα τους και γοητεύουν είτε για την τρα
γική πάλη των χαρακτήρων που προβάλλουν (όπως στην Ηλέκτρα) είτε για 
τον παιγνιδιστό, ανάλαφρο, σκερτσόζικο κόσμο την θεών που ζωντανεύουν 
(Γενέθλια του Δία και Θεομαχίες). Στα ιατρικά μονόπρακτα Ιπποκράτης, ο 
Ηρόφιλος, Αέτιος Αμιδηνός και Ο Γαληνός στην Κύπρο ζωντανεύουν και 
προβάλλονται τέσσερις συνάδελφοί του από άλλες εποχές. Κι υπάρχουν 
ακόμη έργα, όπως το Πέλλαπαϊς, Παπαλεόντιος ο πρωτομάρτυρας, Ο Κανά- 
ρης στην Κύπρο, Το τουννέλι, εμπνευσμένα από τους αγώνες της Κύπρου το 
μεσαίωνα, την τουρκοκρατία, την αγγλοκρατία. Θρησκευτικά έργα, όπως το 
Θεοτόκε η Ελπίς, Βαρνάβας ο γιος της παράκλησης και άλλα μικρότερα, τα 
οποία αποπνέουν θρησκευτική πνοή κι ευσέβεια, ζωντανεύουν θεοσεβείς χαρα
κτήρες ή άγιες μορφές και προβάλλουν πρότυπα αγνότητας και θεοσέβειας.

Δε λείπει από το θεατρικό έργο του Χρυσάνθη και η κοινωνική πλευρά, 
όπως φαίνεται, για παράδειγμα, από τα δυο μονόπρακτά του Πατέρας δίχως 
παιδί και Οι Τρεις.

Το θεατρικό έργο του Χρυσάνθη εξυπηρέτησε σε πολλές περιπτώσεις 
ανάγκες σχολικές, σωματειακές, επικαιρικές και εθνικές. Αρκετά έργα (π.χ. 
Ήταν όλοι τους αντρείοι) ανεβάστηκαν από τη σκηνή σωματείων και συλλό
γων και τόνωσαν το εθνικό φρόνημα και την Ελληνική περηφάνια. Κανένας 
δε διατείνεται, πολύ περισσότερο ο ίδιος ο Χρυσάνθης, ότι τα θεατρικά του 
είναι αριστουργήματα. Έχουν αρκετά πολλές καλές στιγμές, αλλά και κά
ποιες αδυναμίες στη δομή, κάποιο τόνο διδακτικό — που μπορεί τότε που 
γράφτηκαν να τον δικαιολογούσαν τα πράγματα, μα που τώρα κουράζει — 
κάποια ρητορεία. Όλα όμως μαρτυρούν μια γνήσια ποιητική διάθεση, ένα τα
λέντο που είναι παρόν, έστω κι αν κάποτε παρασύρεται και το ίδιο από υπερ
βολική αυτοπεποίθηση. Χωρίς να αμφισβητούν ή να υποτιμούν την προσφορά 
του Χρυσάνθη στην πεζογραφία και στο θέατρο, όλοι οι μελετητές του έργου 
του συμφωνούν πως πρώτα και κύρια είναι ποιητής.

★ ★ ★
Δεν προτίθεμαι να παρουσιαστώ εδώ ως κριτικός, με την εικόνα τουλάχι

στον που ο ίδιος ο Χρυσάνθης δίνει για τον κριτικό.
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Ο ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΜΟΥ
Πήρε μαχαίρι δίκοπο 
καί τρύπησε τό ’ 
καί μέ καρφίτσα καφτερή — 
αντί οβελό — 
τήν άνω πέρασε τελεία- 
ήταν ωχρό το γιώτα μες τη λέξη 
«βλακεία» καί το σχολίασε δίκαια 
— το φάρεφε προσεχτικά με την τσιμπίδα 
ως νάβγαζε τις τρίχες απ’ τα φρύδια — 
κι υπόγραφε την κριτική 
«Κ. Χρυσάνθη κριτικός»!

Εκείνο που θα επιδιώξω στην ανάλυση που θ’ ακολουθήσει είναι να ειση- 
γηθώ ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ποιητικής του, τα οποία και 
θα προσπαθήσω να τεκμηριώσω με παραδείγματα από στίχους του.

Πρώτο γνώρισμα, πραγματικά εντυπωσιακό είναι ο θεματογραφικός του 
πλούτος. Δε θα ήταν υπερβολή να λεχθεί πως δεν υπάρχουν θέματα άγνωστα 
ή καλύτερα ξένα προς το ποιητικό ενδιαφέρον του. Το λέει, άλλωστε, τόσο χα
ρακτηριστικά ο ίδιος.

Το καθετί την ποίηση θρέφει αν έχεις 
του Απόλλωνα τα δώρα στο κροτάφι.

Και πραγματικά και μόνο η απλή αναφορά μερικών τίτλων ποιημάτων 
του είναι αρκετή να επιβεβαιώσει του λόγου το ασφαλές.

Επιθαλάμια, απόδειπνα, επιλύχνια, επιτραπέζια, ωδές και μπαλλάντες 
με διάφορες ευκαιρίες (ωδή στο πεθαμένο αγκάθι, ωδή στο μαύρο φίδι, ωδές 
μεσογειακές, ωδή στην πίστη, ωδή στην καμένη διμοιρία του Πολεμιού) 
(μπαλλάντες για το καράβι Άγιος Γεώργιος, για το Μόδεστο Παντελή και άλ
λους ήρωες, μπαλλάντα με κυπριακά χρώματα και άλλες), Επωδοί, ορατόρια, 
Κανόνες, Ακολουθίες, μουσικές ανασυνθέσεις και μουσικές σπουδές, αποθεώ
σεις με χρώματα (εμπνευσμένες από πίνακες δικών μας και ξένων καλλιτε
χνών) ύμνοι και επίνικοι και επικήδειοι, ήρωες και αθλητές και χώροι και κα
ταστάσεις, χαρακτήρες και στιγμές.

Ο πλούτος, η τόλμη, η γονιμότητα της έμπνευσης και της φαντασίας του 
είναι εμφανή, ιδιαίτερα σε θέματα που ή δεν απασχόλησαν πολύ την ποίηση 
γενικά ή που δύσκολα προσελκύουν τον κοινό αναγνώστη. Η ευαισθησία του 
είναι πάντα ακονισμένη, ώστε να αδράχνει, με μια διάθεση εφηβική, κάθε ερε
θισμό, που η φύση, η ιστορία, τα διαβάσματα, η ζωή τού προσφέρουν. Πολύ
πτυχος, πολυεδρικός και πολύφωνος μετατρέπει σε στίχο, με μια καταπλήσ- 
σουσα ευκολία, κάθε τι που είναι δυνατό να αγγίσει τη δεκτικότητά του.

Από τον άφθονο πλούτο των θεμάτων του υπογραμμίζω τις Ωδές των τα
πεινών πλασμάτων, θέματα που αληθινά είναι εκπληκτικό πώς τον συγκινούν 
και πώς κατορθώνει να στιχουργεί γι’ αυτά.
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Ξέρουμε όλοι ποιήματα πολλά, δικών μας και ξένων, για τα τριαντάφυλ
λα, για την αγάπη, για τον ήλιο και το φεγγάρι, για τη λεβεντιά, τον πόλεμο 
αν θέλετε, την καταστροφή, αλλά δεν ξέρω να υπάρχουν πολλά ποιήματα, 
όπως Ωδή στο πεθαμένο αγκάθι, Ωδή στη σπασμένη φτερούγα, Ωδή στο μαρα
μένο φύλλο, Ωδή στο σκουλήκι, Ωδή στο μαύρο φίδι, Ωδή στο βάτραχο.

Δίνω ένα δείγμα του αποτελέσματος (μέρος από την Ωδή στο μαύρο φίδι)

ΩΔΗ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟ ΦΙΔΙ
Μα τι μπορεί να παραβγεί μ ’ εσένα, μαύρο φίδι; 
Μήτε η τεχνήτρα του έρωτα, μήτε τ’ αθώο κορίτσι 
την ώρα τ’ αγκαλιάσματος πιο ωραία από σε γλιστράνε. 
Καί της αράχνης η κλωστή, κι η τρίχα αποσπασμένη 
από μαυρειδερά μαλλιά τόσες στροφές δεν πλάθουν, 
όντας τις δέρνει ο άνεμος. Μήτε ο καπνός που πάει 
σαν κυπαρίσι ολόισο μες τον γαλάζιο αγέρα 
παίζει στην αύρα σαν εσέ. Μηδέ το ποταμάκι 
με τα κλωθογυρίσματα μπορεί να σε θυμίσει.
Μήτε το πεταλούδισμα στα φύλλα του πλατάνου 
και μήτε το κυμάτισμα του χόρτου στα λειβάδια, 
όντας αγέρας δυνατός περνάει και τα τραντάζει. 
Μήτε το φάρι στο γιαλό, μήτε τα κυματάκια 
του φυλαγμένου λιμανιού που μοιάζουν χτενισμένα 
από μια χτένα μαλακή, μήτε το σχήμα του ίσκιου, 
που ρίχνει η βάτος της φραγής, μηδέ το συγνεφάκι 
που το κτυπάει ο άνεμος και πάει παραδαρμένο, 
μήτε οι φτερούγες καραβιού, τα κάτασπρα πανιά του, 
μπορούν μ ’ εσέ να παραβγούν, κατάμαυρό μου φίδι.

Ανάλογη, τουλάχιστο για τη δική μας λογοτεχνία, είναι η προσπάθειά 
του να ανασυνθέσει με τους στίχους του έργα μουσικά ή έργα από τις εικαστι
κές τέχνες. Εδώ τα έργα, από τα οποία εμπνέεται, είναι το θέμα, ο πυρήνας 
από τον οποίο εξακτινώνονται κι εξακοντίζονται σε πλήθος εικόνες, λυρι
κούς αναβαθμούς, εξάρσεις, εντυπώσεις και στοχασμούς.

Δυο παραδείγματα, το ένα από τη μουσική και το άλλο από τη ζωγραφική.

ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ
Του Σοπέν

Η πρώτη αχτίδα χτύπησε στ ’ απάνω φύλλα, 
παραμερίζει τα κλαδιά και πάει στα χόρτα, 
τρυπώνει σαν την όχεντρα σε στοίβα ξύλα, 
και κρούει μ ’ ασήμια δάχτυλα την κάθε πόρτα.

Τ’ αγκάθι την αγκύλωσε κοντά στο φράχτη, 
παραπατά στη ρίζα μιας ελιάς και πέφτει, 
μπαίνει στο τζάκι, φιδοκλώθεται στη στάχτη, 
παραπλανιέται και χτυπά μες τον καθρέφτη.
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Το βόδι από την μπαλλάντα με χρώματα σε πίνακες του Διαμαντή:

ΤΟ ΒΟΔΙ

Το βόδι, δύναμη αγαθή, το χώρο εξουσιάζει, 
σαν θημωνιά τη γη.
Των γυναικών τη βλάστηση τριγύρα τη δαμάζει 
με μια εύκρατη πνοή.
Το μάτι του θεοκόσμητο την ξηρασία τ’ αγέρα 
πλουμίζει με δροσιά.
Το βρέφος φως πανύμνητο, μακρόθυμη η μητέρα, 
έλεος η ομορφιά.
Κι όμως το βόδι θεοφορεί σα λογική ευφορία 
κι απόλαυση αρετής:
Είναι μια εικόνα τ’ ουρανού στην γήινη πολιτεία, 
στάλα Θεού στη γης.

Η τάση αυτή του Χρυσάνθη, συνδυασμένη με την ικανότητά του να τε- 
χνουργεί στίχους σε παραδοσιακές φόρμες και τεχνοτροπίες αναγνωρισμένες 
(Ωδή, σοννέτο, μπαλλάντα, ελεγείο, κανόνας, ακολουθία κλπ.), δίνουν την 
εντύπωση κάποιας προγραμματικότητας, εγκεφαλισμού ή ποίησης του σπου
δαστηρίου. Τα πράγματα δεν είναι όμως έτσι. Η λυρικότητα δεν απολείπει 
ποτέ τον ποιητή, έστω κι αν κάποτε νιώθεις ότι υπάρχει κάποια υπερβολή, κά
ποια χαλάρωση, κάποια ατονία. Κι εδώ όμως η κατάσταση δεν είναι μόνιμη. 
Κατορθώνει να την ξεπεράσει και να σηκώσει ξανά την ποίηση ψηλά, εκεί 
όπου της αξίζει. Η ικανότητα αυτή του Χρυσάνθη φαίνεται πιο καθαρά στις 
μεγάλες συνθέσεις του. Οι πραγματικοί ποιητές ίσως σ’ αυτά είναι που δοκι
μάζονται περισσότερο, παρά στα λιγόστιχα ποιήματα. Κι ο Χρυσάνθης, πε
ρισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ποιητή μας, θήτευσε και σ’ αυτό το είδος. 
Οι μεγάλες συνθέσεις του καταλαμβάνουν αρκετό μέρος της ποιητικής του δη
μιουργίας. Τούτο είναι επίσης ένα ουσιαστικό γνώρισμα της ποίησης του 
Χρυσάνθη. Μπορούμε να βρούμε στο έργο του πολύστιχα ποιήματα, όπως 
είναι, για παράδειγμα, οι Ακολουθίες ή οι διάφορες μπαλλάντες, ο Διθύραμ
βος του Κυριάκου Μάτση, η Αροδαφνούσα ή οι συνθέσεις από το τελευταίο 
του βιβλίο, Με το βιολί των είκοσι χρονών.

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της ποιητικής του δημιουργίας είναι η 
προσαρμοστικότητα. Στο έργο του είναι δυνατό να βρούμε, όπως ήδη έχει 
αναφερθεί, ποιήματα σταθερής μορφής (π.χ. σοννέτα), φόρμες παραδοσιακές, 
στίχους με ομοιοκαταληξίες και άλλα παραδοσιακά στοιχεία, αλλά και στί
χους ελλειπτικούς, μοντέρνους, χωρίς μέτρο, αλλά πάντα στίχους με μουσική. 
Το γνώρισμα αυτό του Χρυσάνθη, μαζί με όσα έχουν ως τώρα λεχθεί για την 
ποιητική του, μου φέρνουν στο νου τους αντίστοιχους μαστόρους της ζωγρα
φικής. Όταν δεις ένα πίνακα κάποιου ζωγράφου στην αφηρημένη τεχνοτρο
πία, είσαι πιο δεκτικός αν προέρχεται από ένα μάστορα της Εικονικής τέχνης, 
γιατί του έχεις εμπιστοσύνη. Ξέρει την τέχνη και την τεχνική του, δεν μπορεί, 

επομένως, να είναι τσαρλατάνος. Το ίδιο κι ο Χρυσάνθης. Πατά στέρεα στη 
μοντέρνα τεχνοτροπία, γιατί δάμασε την παραδοσιακή. Δέχεται τα πάντα 
στην τέχνη, δεν απορρίπτει τίποτε, αλλά δε δεσμεύεται από τίποτε. Μετά τη 
συλλογή του Πρισματικός Οκτώβρης, που αποτελεί πραγματικά μια τομή στο 
έργο του και μορφικά και από πλευράς περιεχομένου, προχωρεί σε θέματα 
και τρόπους επεξεργασίας πιο σύγχρονους, αν θέλετε, αλλά δεν παραμένει 
εκεί. Επανέρχεται από καιρού εις καιρόν — πόσο αλήθεια πετυχεμένα — στις 
γνωστές του παραδοσιακές αγάπες, όπως φαίνεται, για παράδειγμα, από την 
Αροδαφνούσα (έκδοση 1980):

Σε μούλα χρυσοκάπουλη τραγουδιστής περνούσε. 
Στον δεκαπεντασύλλαβο μαστόρεψε τον μύθο:- 
Ύμνε χρυσέ της ομορφιάς κι ’ ανθέ της τέχνης πρώτε, 
μύθε παλιέ, που ξύπνησε μες την καινούρια Κύπρο, 
όπως ξυπνάει τις άνοιξες η πλάση με τον σπόρο, 
ω Αροδαφνούσα μάγισσα και πρώτη ερωτοκρίτρα 
και χρυσομελιτάρισσα κι ’ απριλοφορεμένη, 
χελιδονογλυκόχειλη κι ερωτοτραγουδίστρια 
και της Κυπραίισσας γης ψυχή, ψυχή μου Αροδαφνούσα, 
σα μήλο να κατακοπώ σα ρόδι να σκορπίσω 
και σαν καπνός ν' ανεμιστώ, κυρά, αν σε λησμονήσω.
- Απ' την Φραγκιά το σόι μου και κατοικιά μου η Κύπρος 
μα ερωτοπλάνταχτη η καρδιά κι η σκέψη ωραιοπλάστρα..

Ο γλωσσικός πλούτος του Χρυσάνθη μαρτυρεί κι αποδεικνύει την πλήρη 
κατοχή του Έλληνος λόγου. Το λεξιλόγιό του είναι πλούσιο, χωρίς εκζήτηση, 
οι μεταφορές, οι εικόνες, οι παρομοιώσεις, όλοι οι εκφραστικοί του τρόποι 
τις πιο πολλές φορές είναι απόλυτα επιτυχείς. Λιγότερης σημασίας δεν είναι 
για την έκφρασή του η ακρίβεια, που είναι αποτέλεσμα μακράς, βέβαια, θη
τείας και άσκησης, αλλά και τριβής στον πεζό λόγο, στην κριτική κι επιστημο
νική έκφραση.

Ενδεικτικά απλώς σημειώνω μερικά στοιχεία, πολύ βιαστικά. Ααμπαδό- 
χυτε, πανέμνοστος, μονιά, κορμί περισσόπλουτο (λέξεις), σανκλαίουσες ιτιές 
στο θρηνοθάρμα, και χτύπησε στο κύμα το κουπί σα χάδι που δίνει η μάνα στ 
άτακτο μονάκριβό της (παρομοιώσεις), γ,σρά τ αργαστηριού η σαϊττιά στο ξό- 
μπλιασμα και στο μετάξι και βαμβάκι η βηματούσα η χρυσοβελονιά (εικόνα).

Στάσου. Τη φλόγα κράτα. 
Αλλοιώς λυγμός, σκισμός, 
διωγμός και διασυρμός 
και μαλλιοτραβηγμός 
και στήθη ξεσκισμένα 
και χέρια ματωμένα, 
κορμιά ξεγυμνωμένα.
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Και φτάνουμε σ’ ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της ποιητικής του τέ
χνης. Είναι η αισιόδοξη αντιμετώπιση των γεγονότων και φαινομένων κι ο 
ήρεμος ετασμός των πραγμάτων. Ο Χρυσάνθης και ως άνθρωπος και ως ποιη
τής είναι συνήθως χαρούμενος, υγιής, χαμογελαστός. Σπάνιες είναι οι περι
πτώσεις που ο Χρυσάνθης εγκαταλείπει τη γαληνιαία θεώρηση των καταστάσε
ων και φτάνει στην αγανάκτηση, τη φωναχτή διαμαρτυρία. Δεν ισχυρίζομαι ότι 
δεν υπάρχουν στιγμές, όπως, για παράδειγμα, στα Δεκατρία κακοσήμαδα αντι
ποιητικά θέματα, που ο ποιητής ειρωνεύεται, σαρκάζει, οργίζεται, γιατί πονεί. 
Αναφέρομαι στον τόνο της φωνής. Συνήθως είναι ήπιος, χαμηλός. Κι όταν 
υμνωδεί ακόμη είναι διακριτικός. Σπάνια είναι έντονη η φωνή του, οργίλη.

Οι συμμαχίες στην Κύπρον αυνανίζονται 
κι εφτά χωριά πουλάν στη δοκιμή 
καινούριων όπλων.
Έντιμοι κύναιδοι της Δύσης!

Είναι γνωστό, κι έχει από πολλούς τονιστεί, πως στο κέντρο της Χρυ- 
σάνθειας ποίησης είναι η Ελλάδα. ΓΓ αυτό απεκλήθη ελληνοκεντρικός. Πραγ
ματικά ο χυμός που διατρέχει όλους σχεδόν τους στίχους του είναι η ελληνική 
ιδέα, ως χώρος, ως φύση, ως ιστορία, ως παράδοση, ως αρετή, ως ελευθερία 
κι αντρειωσύνη, ως ανθρωπισμός.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Τραγούδι, των ποιητών μονάχα η μοίρα.
Μα ο στίχος δίχα Ελλάδα δεν αξίζει. 
Τ’ ωραίο τριαντάφυλλο, χωρίς τα μύρα, 
πάντα μισά τα αισθήματα δωρίζει.

Δόξα σου του Έλληνα μονάχα η κλήρα. 
Μέτρο το μέτρο του Έλληνα χαρίζει. 
Την αττική μενεξεδένια πείρα, 
πείρα Θεών κι ’ ανθρώπων τη σφραγίζει.

Το στοχασμό σου οι βάρβαροι θα βρούνε 
κλεισμένο στην ελλήνισσα λαμπράδα. 
Δάφνη για σένα αυτό να διαλαλούνε.

«Ελλάδα», φώναξε στα στήθια, «Ελλάδα», 
μέτρο κι ευτρέπεια κι αισθήματα γενναία, 
Ελλάδα-Ελλάδα πάντα νέα κι ωραία».

Ελλάδα κι η Κύπρος, που είναι πάντα ο καημός και το καμάρι κι η μεγά
λη αγάπη του ποιητή.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

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

Και κοντά σ’ αυτά, βέβαια, οι αιώνιοι καημοί των ποιητών, η ζωή κι ο 
θάνατος, τα νιάτα που φεύγουν, ο έρωτας, η ομορφιά, η ευθύνη του ανθρώ
που, ο άνθρωπος σ’ όλες τις ηλικίες, ιδιαίτερα όμως το παιδί, η φύση σ’ όλες 
της τις στιγμές. Κι ακόμη κάποιες αγάπες, μικρές, αλλά τόσο υπέροχες, που 
τον συνοδεύουν από την αρχή της δημιουργίας του ίσαμε σήμερα, όπως η 
Λευκωσία:

Γύρα βαμμάτων ώρα και πλημμύρα, 
λύχνων θυμητικών ροδάτη φλόγα, 
κι ω Δευκωσία, το δείλι εκορφολόγα 
τον ουρανό σου σα θαυμάσια μοίρα.

Θρύλος παλιός τα κάστρα σου επλημμύρα 
καθώς μελίσσι σε άνοιξη που ευλόγα 
λεπτούς άνθους, και ξάμωναν τα μύρα 
γύρα σα νέας παράκληση ανθολόγα.

Ω ξένε, εδώ το κύπελλο ν' αδειάσεις 
με την ευχή την τριανταφυλλορόγα. 
Εδώ της Κύπρου βρίσκεται τ’ αφάλι.

Τον ύμνο, σα για ωραίο κι ’ αρχαίο κεφάλι, 
για το νησί μας, ξένε, να ξοδιάσεις, 
π’ ανθεί, απ’ τους ξένους αν κι ’ εφυλλορόγα.

Αν δούμε συνολικά το έργο του Χρυσάνθη, δεν μπορούμε παρά να το 
θαυμάσουμε για το ποσοτικό, αλλά και το ποιοτικό του μέγεθος. Ο λογοτέ
χνης Κύπρος Χρυσάνθης για 50 τώρα χρόνια σμιλεύει το λόγο με εκπλήσσου- 
σα εργατικότητα, πάθος και συνέπεια. Συχνά κατορθώνει να φτάνει σ’ ακρό- 
κορφα, κάποτε πέφτει και στα χαμηλά. Η μοίρα τούτη των θνητών ανθρώπων. 
Αλλιώς πώς θα ξεχωρίζαμε τα ύψη από τις πεδιάδες; Κλείνω την αναφορά 
μου στο λογοτεχνικό έργο του αγαπητού δασκάλου και φίλου Κύπρου Χρυ
σάνθη με μια διαπίστωση και μια ευχή. Η διαπίστωση είναι ότι δεν μπορεί να 
μελετηθεί η πνευματική παραγωγή της Κύπρου των τελευταίων χρόνων χωρίς 
να περάσει μέσα από το Χρυσάνθειο έργο με θέρμη κι αγάπη, γιατί ο Χρυσάν-

168 169

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



θης είναι η συνείδηση του τόπου του. Η ευχή, να συνεχίσει να γράφει και να 
αφήσει παράμερα σκέψεις, όπως αυτές που φανερώνει στο ποίημά του.

Είπα απ’ την ποίηση ν’ απαλλαγώ- συχνά το σκέφτηκα.
Πολύ με τύραννό- πολύ την τυραννώ.

Έλα που φτάνει δίχως να χτυπήσει το κουδούνι 
σαν επισκέπτης που γνωρίζει κάθε κατατόπι!

Και μένω αναποφάσιστος-και μένω επιρρεπής
σαν την πλαγιά του βράχου προς τη θάλασσα...

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΟΥ
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Ό Κύπρος Χρυσάνθης γεννήθηκε στή Λευκωσία τύ 1915. Τελειώνοντας τή φοίτη
σή του στό κλασσικό γυμνάσιο τής πόλης του, πήγε νά σπουδάσει ιατρική στό Πανεπι
στήμιο ’Αθηνών, όπου στή συνέχεια πήρε καί τόν τίτλο τοΰ διδάκτορα. ’Ακολούθως 
είδικεύθηκε στήν παιδιατρική στό Institute of Child Health τού Λονδίνου.

Γιατρός πιά - γιά ένα διάστημα θά διδάσκει υγιεινή στύ Παγκύπριο Γυμνάσιο, 
στά θρανία τοΰ όποιου ύπήρξε μαθητής - συνέχισε στεφανώνοντας τις Μούσες σέ όλα 
τά λογοτεχνικά είδη. Έδωσε έτσι λαμπρούς καρπούς τού καλλιτεχνικού του ταλέντου 
στήν ποίηση, στον άφηγηματικό λόγο, στό θέατρο, στό δοκίμιο καί στήν πρόζα, χάρις 
σέ μιά πολυεδρική δημιουργική φλέβα καί μιάν παρορμητική άνάγκη έπικοινωνίας. Μέ 
ένα λόγο ένας πολυγράφος πού ποτέ δέν περιόρισε τά όνειρά του στό συρτάρι, άφοΰ 
τό νά συνθέτει καί νά δημοσιεύει είναι γι’ αυτόν ό κανόνας, άπό τόν όποιο ποτέ δέν 
άπομακρύνθηκε. 'Οπωσδήποτε οί προτιμήσεις του, όπως ό ίδιος καθαρά δηλώνει, 
στρέφονται στήν ποίηση, μέ σαράντα περίπου ποιητικές συλλογές στό ένεργητικό του.

Εύκολα καταλαβαίνει κανείς τή δυσκολία μέσα στήν όποια βρίσκεται όποιος 
θέλει νά κάμει μιάν έπιλογή τής ποίησής του, άκόμη καί χωρίς νά έπιδιώκει νά καταρ
τίσει μιάν άνθολογία, άλλά μέ μόνο σκοπό νά θυμίσει, έστω καί σέ λίγους καλοπροαί
ρετους άναγνώστες, τήν τραγική θέση στήν όποια βρίσκεται μιά νεαρή Δημοκρατία, 
μέσα άπό τά ποιήματα ενός σύγχρονου τέκνου της. Γιά τούτο ή δυσκολία έπιτείνεται: 
πρώτα γιά νά διαλέξει κανείς άπό μιά παραγωγή πού έχει κέντρο τής έμπνευσής της 
τήν Κύπρο κι έπειτα ν’ άποφασίσει τή σειρά πού θά δώσει στά έπιλεγόμενα ποιήματα. 
Τήν άνοίγει μιά προσευχή στήν όποια ό Ποιητής ζητά άπό τόν Θεό νά τού δώσει τή 
χάρη νά συνθέτει στίχους «μέ τό κλαδί καί τό λουλούδι τής Κύπρου», στόν βαθμό πού 
αυτή συνοψίζει τό πρόγραμμα τής ζωής καί τής τέχνης ένός Κυπρίου, στήν καρδιά τοΰ 
όποιου έναπόκειται ν’ άποκρυπτογραφήσει τό βιβλίο «τής γλυκείας πατρίδος», τρα
γουδώντας άλλοτε τόν μύθο, άλλοτε τούς Αγίους, άλλοτε τήν ιστορία της. Ένα μύθο, 
μιά ιστορία καί τούς 'Αγίους, περιλαμβανομένης καί τής ίδιας τής Παναγίας, τούς 
Αγίους Πάντες, εμποτισμένους μέ ελληνικότητα, άφοΰ στό Νησί τής ’Αφροδίτης 
μιλούν ελληνικά όχι μόνο οί κάτοικοι τής πλειοψηφούσας κοινότητας, άλλά κι ό 
μύθος, οί πέτρες, ή γεωγραφία, ή παράδοση, ή Εκκλησία κι οί Άγιοί της.

Προσεγγίζοντας συνοπτικά τούς κυριώτερους σταθμούς θυμόμαστε ότι οί ποιη
τικές συλλογές «Σονέττα» (1942) καί «Μικρές Πατρίδες» (1943) έμπνέονται κυρίως 
άπό τή μυθολογία καί τήν παλαιότερη ιστορία. Ό «Στέφανος ’Αρετής» (1954) υμνεί 
τήν Παναγία καί τούς Αγίους τής Κύπρου μέ τρόπους καί φόρμες τής βυζαντινής πα
ράδοσης, διερμηνεύοντας τήν άτμόσφαιρα τή φορτισμένη μέ θρησκευτικότητα στις πα
ραμονές τοΰ ’Αγώνα γιά τήν ’Απελευθέρωση άπό τούς Άγγλους (1955-1959), άφοΰ ή 
Κυπριακή ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία ταυτίζεται, γιά γνωστούς ιστορικούς λόγους, μέ τόν 
Ελληνισμό καί τήν Εθνική Κοινότητα. 'Ωστόσο καί σ’ αύτή τήν ποιητική συλλογή, 
όπως καί προηγουμένως στις «’Ωδές τών ταπεινών πλασμάτων» (1951) καί στις 
«’Αποθεώσεις καί Χορικά» (1953), ό ποιητής δέν παύει νά τραγουδά τή ζωή, τήν 
όμορφιά καί τόν έρωτα. Τό 1959, άν άπό τή μιά μέ τόν «Πρισματικόν ’Οκτώβρη» πα
ρουσιάζει μιά καμπή, άπό τήν άποψη ότι τά μελαγχολικά χρώματα τοΰ φθινοπώρου 
άποτελοΰν τό πλαίσιο σέ ποιήματα πού έκφράζουν άμφιβολία, άβεβαιότητα, άστάθεια 
καί θλίψη, μέ τόνο συχνά έπιγραμματικό, άπό τήν άλλη τά γεγονότα τοΰ Αγώνα γιά 
τήν Ελευθερία τρέφουν τή συλλογή «Πάθος γιά ένα λεύτερο ουρανό».

Δίπλα της στέκονται, σέ περιεχόμενο καί πάθος, οί πατριωτικές «Μπαλλάντες 
μιας ηρωικής έποχής» (1962) καί ό «Διθύραμβος τοΰ Κυριάκου Μάτση» (1967), τού 
ηρώα ό όποιος, ώς μόνη άπάντηση στους Άγγλους πού τοΰ ζητούσαν νά βγει άπό τό 

κρησφύγετο όπου κρυβόταν, βροντοφώναξε: «Άν θά βγώ, θά βγώ πυροβολώντας», προ
τιμώντας έτσι τόν βέβαιο θάνατο άπό τήν ντροπή τής παράδοσης. Ή «'Ώρα Πατρίδας» 
πού βρίσκεται άνάμεσα στις δυό άλλες (άνήκει στό 1964), έμπνέεται άπό τά τραγικά γε
γονότα τοΰ 1963-1964, όταν άνάμεσα στις δυό Κοινότητες τοΰ Νησιοΰ - τήν ελληνική 
καί τήν τουρκική - οί παλιές άντιθέσεις πήραν τή μορφή ενός έμφύλιου πολέμου.

Οί Τουρκοκύπριοι άποσύρθηκαν σέ περιοχές όπου άποτελοΰσαν πλειονότητα, 
κλείνοντας τούς έαυτούς τους σέ άληθινά έθελοντικά γκέττο, άπ’ όπου έδιωξαν τούς 
Ελληνοκυπρίους, καί έτοιμαζόμενοι μέ τήν κρυφή συνεργασία τής Άγκυρας στήν 
τελική προδοσία, πού θά έρθει έπειτα άπό δέκα χρόνια, χρησιμοποιώντας ώς πρόσχη
μα τήν άνάμειξη τών Αθηνών.

Έτσι φθάνομε στις «Δίσεκτες Χρονιές» (1975), στις όποιες ό Ποιητής φωτογρα
φίζει, άλλοτε μέ στίχους έπιγραμματικούς άλλοτε μέ ρυθμική πρόζα, τή δυστυχία πού 
έπληξε τήν Πατρίδα καί μ’ αυτήν τόν Ελληνισμό στήν Κύπρο. Πόσο διαφορετική είναι 
ή άτμόσφαιρα αυτής τής συλλογής άπό τις συλλογές τοΰ 1963 καί τοΰ 1965 «Δεκατρία 
Αντιποιητικά Θέματα» καί «Δώδεκα Στιγμές», στις όποιες προέχουν ή ειρωνεία κι ό 
σαρκασμός, όσο καί τό άντιηρωϊκό πνεύμα.

Άπό τό 1977, μέ τις συλλογές «Πέρα άπ’ τήν Ελλάδα ό "Ηλιος», πρώτη τής 
σειράς, «Τό φώς δέν χάνεται άπ’ τήν Κύπρο» (1979), «Ή Ευτυχία τής Γής» (1983), τής 
όποιας μεγάλο μέρος παρουσιάζεται στή μετάφραση αύτή, «Μέ τό Βιολί τών Είκοσι 
Χρονών» (1986), τού όποιου υπάρχει μιά πλήρης ιταλική μετάφραση μαζί μέ τό 
έλληνικό κείμενο, καί τέλος μέ τό «Πρόσωπα, ’Ιδέες, Ρυθμοί» καί «Τέσσερεις Διθύραμ
βοι» (1991), ό Ποιητής έπανέρχεται στά μεγάλα θέματα: τήν Ελλάδα, τήν Κύπρο, τήν 
Ελευθερία, όσο καί στις χαρές τής ύπαρξης, μικρές ή μεγάλες μέ ένα καινούριο στοι
χείο: τή νοσταλγία τοΰ περασμένου καιροΰ. Αύτή καταλαμβάνει μεγάλο μέρος στούς 
στίχους τής «εσπέρας» ή τών «άσημένιων κροτάφων», όπως λέει ό έβδομηντάχρονος 
ποιητής.

Υπάρχουν στοιχεία πολλής θλίψης γιά τόν Μάη τής ζωής, γιά τά φευγάτα νιάτα, 
πού παίρνουν μακριά «τό χρυσάφι τής ζωής», πού τραγουδιέται άκόμα μέ τόση 
άπροσδόκητη καί έκρηκτική αισιοδοξία στή συλλογή «Μέ τό Βιολί τών Είκοσι 
Χρονών». 'Η θλίψη όμως έκφράζεται πάντα μέ δύναμη, καί γιά τόν Χρυσάνθη πού 
είναι κατ’ εξοχήν ένας ποιητής τής ζωής, άκόμα κι όταν κλαίει πάνω άπό νεκρούς 
άλλά κι όταν μιλά γιά ήρωες, είναι πάντα ξένοι οί τόνοι τών ποιητών τής παρακμής, 
όπως έκείνων τοΰ πιό ξεπεσμένου ρομαντισμοΰ.

Àlbori di Vietri sul Mare, 22 Φεβρουάριου 1992.
Μ. lannelli

(μετάφρ. Γ. Χατζηκωστής)

* Κ. Χρυσάνθη. Col violino dei veni’ anni, ιταλική μετάφραση άπό τόν Michele lannelli, μαζί μέ 
τό έλληνικό κείμενο. Ε.Π.Ο.Κ.. Λευκωσία 1988. μέ χορηγία τής έφημερίδας «Ή Σημερινή».
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Kypros Chrysanthis è nato a Lefkosìa nel 1915. Terminati gli studi classici 
nella città natale, andò a studiare medicina presso l’Università di Atene, dove a 
tempo debito conseguì anche il “dottorato”, al quale seguirà la specializzazione in 
pediatria presso Γ Institute of Child Health di Londra.

Una volta medico — un giorno diventerà professore d’ igiene al Panciprio, 
nei cui banchi era stato studente — continuò ad appendere corone alle Muse in tutti 
i generi letterari. Ha così dati frutti cospicui del suo talento artistico nella poesia, 
nella narrativa, nel teatro, nella saggistica e nella musica, grazie ad una poliedrica 
vena creativa e ad un prepotente bisogno di comunicare. Un poligrafo, insomma, 
che non ha mai confinati i propri sogni nel cassetto, poiché comporre e pubblicare 
è una sua regola, alla quale non è venuto mai meno. Comunque le sue preferenze, 
per sua esplicita dichiarazione, vanno alla poesia, con un attivo di circa 40 raccolte.

Facile comprendere le difficoltà entro cui si caccia chi vuole farne una scelta, 
anche senza impegnarsi a darne un florilegio, col solo intento di ricordare, sia pure 
a pochi benevoli lettori, la tragica situazione in cui versa una giovane Democrazia, 
attraverso le poesie d’ un figlio contemporaneo. Pertanto s’ è procrastinato non 
poco: prima per scegliere da una produzione che ha come centro d’ ispirazione 
Cipro e poi per decidere Γ ordine da dare alle poesie scelte. Lo apre una preghiera 
in cui il Poeta chiede a Dio di elargirgli la grazia di comporre versi “col rame ed il 
fiore di Cipro”, in quanto essa riassume il programma di vita e d’ arte d’ un 
Cipriota cui sta a cuore decifrare il libro del dolce paese natio, cantandone ora il 
mito ora i Santi ora la storia. Un mito, una storia e dei Santi, compresa la Madonna 
stessa, la Tutta Santa, impastati di grecità, poiché nell’ Isola di Afrodite parlano 
greco non solo i cittadini della maggiore comunità, ma anche il mito, le pietre, la 
geografia, la tradizione, la Chiesa ed i suoi Santi.

Toccandone a volo le principali tappe ricordiamo che le raccolte Sonetti 
(1942) e Piccole Patrie (1943) s’ ispirano principalmente alla mitologia ed alla 
storia più antica; Corona di Virtù (1954) esalta la Vergine ed i Santi di Cipro, con 
modi e forme della tradizione bizantina, interpetrando Γ atmosfera carica di 
religiosità della vigilia della Lotta per Γ Indipendenza dagli Inglesi (1955-1959), 
poiché la Chiesa Ortodossa Cipriota s’ identifica per note ragioni storiche con Γ 
Ellenismo e la Comunità Nazionale. Tuttavia anche in detta raccolta, come già 
nelle Odi delle umili creature (1951) e in Apoteosi e cori (1953), il Poeta non 
smette di cantare la vita, la bellezza e Γ amore. Nel 1959, se da un lato con 
Prismatico Ottobre si ha una svolta, in quanto i colori malinconici dell’ autunno 
fanno da cornice a poesie che esprimono dubbi, incertezze, instabilità e tristezza, 
con tono spesso epigrammatico, dall’ altro le vicende della Lotta per la Liberazione 
alimentano la raccolta Passione per un libero cielo.

Ad essa s’ affiancano per contenuto e passione le patriottiche Ballate d' un 
epoca eroica (1962) ed il Ditirambo di Ciriakòs Mazzis (1967), 1’ eroe che agli 
Inglesi, i quali gli avevano intimato d’ uscire dal rifugio ove si nascondeva, per 
tutta risposta gridò: “Uscirò, ma armi in pugno!”, preferendo così la sicura morte 
all’ ignominia della resa. L’ Ora della Patria, che s’ inserisce tra le due predette (è 
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del 1964), s’ ispira ai tragici eventi del 1963-1964, quando tra le due Comunità 
dell’ Isola — la greca e la turca — i vecchi contrasti assunsero forma di guerra 
intestina.

I Turcociprioti si ritirarono nei centri in cui erano maggioranza, chiudendosi 
in veri e propri volontari ghetti, da cui espulsero i Grecociprii, e preparandosi, con 
la complicità segreta di Ankara, all’ ultimo tradimento, che s’ avrà dieci anni dopo, 
pigliando a pretesto Γ ingerenza di Atene.

Si arriverà così a Gli anni della sventura (1975), in cui il Poeta fotografa, ora 
in versi telegrafici ora in prosa ritmata, la disgrazia che ha colpita la Patria e con 
essa 1’ Ellenismo in Cipro. Quanto diversa 1’ atmosfera di questa raccolta dalle 
sillogi del 1963 e del 1965:13 temi antipoetici e 12 istanti, in cui prevalgono ironia 
e sarcasmo, nonché spirito antieroico.

Dal 1977 con le raccolte Al di là della Grecia il sole, prima della serie, La 
luce a Cipro non vien meno (1979), La felicità della terra (1983), alla quale è 
riservata larga presenza in questa traduzione, Col violino dei vent' anni (1986), di 
cui esiste una versione integrale italiana con testo greco a fronte*,  ed infine con 
Figure Idee Ritmi e Quattro ditirambi del ’91 il Poeta ritorna ai grandi temi: 
Grecia, Cipro, Libertà, nonché alle gioie dell’ esistenza, sia piccole sia grandi, con 
una nota nuova: la nostalgia del tempo che fu. Essa occupa tanta parte nei versi 
della sera ovvero inargentati, a dirla con 1’ ultrasettantenne Poeta.

Sono intrisi di molto rimpianto per il maggio della vita, per la giovinezza 
fuggita, portandosi via /’ oro della vita, che è cantato ancora con tanto inatteso ed 
esplosivo ottimismo nella silloge Col violino dei vent’ anni. Ma il rimpianto è 
comunque sempre espresso con forza, poiché al Chrysanthis, che è poeta 
soprattutto della vita, anche quando piange sui morti, poiché si tratta di eroi, sono 
del tutto estranei i toni dei poeti decadenti come quelli del più deteriore 
romanticismo.

Àlbori di Vietri sul Mare, 22 Febbraio 1992.
Μ. lannelli

* K. Chrysanthis, Col violino dei vent’ anni, nella versione italiana di Michele lannelli, con testo 
greco a fronte. E.P.O.K., Lefkosìa 1988, con finanziamento del quotidiano «Σημερινή».
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ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ SIGNORE IDDIO
Κύριε Θεέ, τής οποίας πίστης, σέ ανπκρύζω 
μέ μάτι πού μυρίζει Κύπρο 
κι άνθό πορτοκαλιάς.
Ή χάρη σου αν θελήσει 
παρακαλώ, μη μοϋ στερήσεις 
τήν άδεια νά συνθέτω στίχους 
από χαλκό κι ’ άνθό τής Κύπρου.

ΧΑΙΡΕ ΚΥΠΡΟΣ
Ώ παντοδότρα Κύπρος ή άγιωτάτη 
τών νήσων πλατυτέρα ύψηλομέτωπη 
αύρα τρισμέγιστη τού Αιγαίου πανορθόδοξη 
έλληνολάτρισσα 
υπέρλαμπρη ορφική μέ τόν λεβέντην ήλιο 
μεγαλοδύναμο ύπερασπιστή κι αρχάγγελο, 
πού σέ κυκλώνει μ ’ ένα πάγχρυσο βραχιόλι όρίζοντα, 
πορτοκαλάνθινη χαλκοπερίχυτη και θαλασσοκρατούσα 
άνδρών, επιφανών κυοφορήτρα κι εύτεκνη 
Χαϊρε!

ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Τό φώς τής Κύπρου εκφράζει τό Θεό στις περιδέραιες ώρες του, 
γεμίζει μέ ήθος τόν όρίζοντα μ ’ ευπρέπεια, 
όλο φωνήεντα έλληνικά τό φώς έδώ στήν Κύπρο, 
ειρηνικό καί δίκαιο νά στάζει δυόσμο από τά χείλη του, 
μιά Παναγιά μικρή τό φώς καί μάς θηλάζει.
Κι όταν τό βράδυ άπλώσει τις φτεροϋγες του, 
μένει τό φώς τής Κύπρου μες στό δέρμα μας 
καί φωσφορίζει στών άντρών τά στήθη, 
στις τραχηλιές τών κοριτσιών καί στους μικρούς Χριστούς 
στις φάτνες τών σπιτιών μας.

ΑΝΟΙΞΗ
Ή Κύπρος ταξιδεύει στα λιμάνια τών εθνών, 
αποδημεί σέ παροικίες 'Ελλήνων, 
τή μνημονεύουν στον εσπερινό οί Αρχάγγελοι στον ουρανό 
κι άς εϊναι ή Ανοιξη, μέ πράσινο σκουφί, στό στήθος της 
καί γαλανά πουκάμισα στήν κάθε ακτή της, 
μέ χείλη κόκκινα στά κλώνια, 
μέ τό θαυμάσιο μύθο στά μαλλιά της.

Di qualsiasi credo Tu sia
io Ti contemplo con occhio che sa di Cipro 
e di fiore d’ arancio.
Se carità acconsente, Ti prego 
di non privarmi del Tuo assenso 
onde io componga versi 
col rame ed il fiore di Cipro.

SALVE, CIPRO
O munifica Cipro, delle isole 
la piìi santa più estesa fronte invitta 
massima brezza dell’ Egeo tetragona ortodossa 
idolatra di tutto ciò che è greco 
luminosissima misteriosa dal sole generoso 
onnipossente protettore e duce, 
che Γ orizzonte ti cinge d’ un cerchio tutto d’'oro, 
florida d’ aranceti di rame traboccante e del mare regina 
d' uomini egregi gravida e feconda 
Salve!

LA LUCE DI CIPRO
La luce di Cipro nelle ore in cui Γ avvolge esprime Dio, 
Γ orizzonte con misura riempie di splendore, 
(ché) qui la luce in Cipro, quando dal suo labbro 
stilla pacifica e schietta menta, ha solo accenti greci 
e al par d’ una madonnina ci nutre del suo latte.
E quanto la sera distende le sue ali, 
la luce di Cipro resta dentro la nostra pelle 
e si fa fosforescente sul petto degli uomini, 
sul collo delle fanciulle e sui piccoli Cristi 
nei presepi delle nostre abitazioni.

PRIMAVERA CIPRIOTA
Cipro si reca nei porti delle genti, 
migra in colonie di Greci, 
a sera in cielo ne parlano gli Arcangeli 
se nel suo seno c’ è la primavera di verde imberrettata 
ed in camicia azzurra su ogni spiaggia, 
con labbra rosse su di ramo in ramo
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ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ AUTUNNO

Νυστάζει, ό χρόνος στά πεσμένα φύλλα 
τής χρυσαφένιας εποχής 
καί νέφη στ’ ουρανού τό στήθος ετοιμάζουν 
τό πάθος τής βροχής.
"Ομως τό Μάη κρατάν τά δεκαπέντε χρόνια 
καί προχωρούν άνάμεσα στη γύμνια μας 
εμάς τών ώριμων ιδεών
— αν νά τις έριχνα στό κύμα νά γλυτώσω, 
τών άλλων ημερών νά γίνω άγόρι!...

ΜΙΚΡΗ ΩΔΗ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ
α'

Πίσω άπ’ τά μάτια σου τό μέσα φώς, 
καί πίσω άπ’ τά μαλλιά σου ό ήλιος.
Κάτω άπ’ τό δέρμα σου τό γιασεμί, 
μέσα στις φλέβες σου φλέβα ζωής.
Θυμάμαι τούς κρουνούς τών ουρανών 
καί τά φτερά τοϋ βρέφους.
Σέβομαι τό Θεό.

β'
’Εξάλλου πέφτει στις ελιές 
τό βράδυ θηλυκό.
Τό καλοκαίρι πλένεται στον έρωτα 
όπως τό πεύκο στον αγέρα.
Τούς πόθους συλλογίζομαι θερμούς 
στις θημωνιές πού δείχνουν τούς μαστούς των.
'0 έρωτας δυναστεία.

Y'
’Ενώ θά γράφω τό παιδί 
θά μεριμνώ γιά ρόδα.
Ή περιπέτεια τής καρδιάς 
δίνει μορφή στον οίστρο.
Κι ό γόητας ό καρπός, ψυχή 
σέ γήινο φλούδι, ρέει στήν ώρα του.
Δέν έχει πιά κενό ή ζωή.

Il tempo sonnecchia tra le foglie cadute 
della stagione d’ oro 
e nel seno del cielo delle nubi 
ci approntano Γ uggia della pioggia. 
Eppure detengono Maggio i nostri quindici anni 
ed avanzano in mezzo alla nudità 
delle nostre idee mature...
Ah come le butterei a mare pur di liberarmene 
e ridiventare il giovanetto dei passati giorni!

INNO ALL’ AMORE
a

Dietro i tuoi occhi la luce del di dentro 
e dietro i tuoi capelli il sole.

Sotto la tua pelle il gelsomino, 
entro le tue vene la vena della vita.

Delle sorgenti dei cieli mi sovvengo 
e delle ali del bambino.

Onoro Dio.

b

Ed indi scende sugli olivi 
la feconda sera.
L’ estate si lava nell' amore 
come il pioppo nell’ aria. 
Penso ai desideri ardenti 
nelle biche che fan mostra dei loro seni. 
Tirannia T amore.

c

Mentre dipingerò il fanciullo 
avrò cura delle rose.
L’ avventura del cuore 
dà forma all’ ispirazione.
Ed il frutto ammaliatone, anima 
in guscio di creta, affronta il suo viaggio.

La vita non ha più vuoto.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ DI SE STESSO
Ή Λευκωσία μου περπατά μές τό αίμα μου 
απαριθμεί τις πράξεις μου στ’ άριθμητήριό της 
όμολογεΐ μές τά τετράδιά της τις παλιές κινήσεις μου 
είναι συνένοχή μου σέ όλα, αυτή μοϋ δίδαξε τήν ποίηση 
μοϋ δρομολόγησε τις ευκαιρίες 
μέ χώνεψε στους ίσκιους της 
μέ ζύμωσε μέ φώς 
μέ γέμισε Θεό!

Η ΠΑΛΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ή Λευκωσία μας αποδημεί στούς χάρτες 
σέ άταχυδρόμητες φωτογραφίες 
άπ’ τις ψηλές ταράτσες τήν κοιτάμε 
νά ταξιδεύει στήν ποδιά τοϋ Πενταδάκτυλου. 
Μά ή άλλη Λευκωσία φυλλορροεϊ στά στήθη μας 
στά βραδυνά μας βλέφαρα 
ή Λευκωσία μας ή παλιά 
ή Λευκωσία μας.

1974: ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
επιστολή στον ξάδελφο

Ή Μαριγώ ζητά τόν άντρα της κι ό Προδρομάκης τούς γονιούς του κά
ποιος ρωτάει άν είδανε τόν Πέτρο Στυλιανού παρακαλεΐ νά δώσουνε πληρο
φορίες στον άριθμόν εφτά δεκαέξι ή όδός Ούράνη χίλια πέντε Λευκωσία μηνά 
ό πατέρας στούς δικούς του βρίσκεται στο τάδε μέρος ό λαϊκός ποιητής 
Παύλος Λιασίδης πρόσφυγας στά γερατειά του μέ δυό γίδια πρόσφυγες συν
θέτει ποιήματα.

Χθές μάθαμε γιά μιά πορεία μανάδων πού ζητάνε τά χαμένα τους παιδιά 
φορούσαν μαύρα νάτανε τουλάχιστον αιχμάλωτοι στό κάτω-κάτω θά 
'ρχονταν μιά μέρα μ ’ άν τούς έφαγαν οί γύπες πού θά βρούνε τά παιδιά τους 
τά χαμένα μάτια τους τά ωραία τους νιάτα πού ’χαν μιά φορά κι ένα καιρό.

Θά πέσουνε τά νοίκια κάτι λέν οί έφημερίδες τί μ ’ αυτό μά ποιος κρατά 
λεφτά τό υπόλοιπο γιά νά πλερώσει σοϋ ζητάνε φόρους ήρθαν οί λογαριασμοί 
τοϋ ηλεκτρικού καί τοϋ νερού καί μιά ειδοποίηση πού κάτι λέει γιά δικαστή
ρια κι έπιβαρύνσεις είκοσι τοΐς έκατόν.

Χθές βράδυ δέν άκούσατε καλέ δυό έκρήξεις κι ένα ψιλοντουφεκίδι πήρα
νε πολλοί τά λίγα υπάρχοντά τους και τραβήξανε γιά τά χωριά νά ξενυχτήσουν

Lefkosìa mi serpe nel sangue 
conta sul suo pallottoliere le mie azioni 
racconta nei suoi quaderni le mie vecchie gesta 
è la mia complice in tutto: m ha insegnato a poetare 
m’ ha istradate le occasioni 
m ha foggiato alla sua ombra 
m’ ha impastato di luce 
m ha riempito di Dio.

LA VECCHIA LEFKOSÌA
Lefkosìa dimora nelle foto 
nelle cartoline mai imbucate 
dall’ alto dei terrazzi la vediamo 
dirigersi verso le pendici del Pentadattilo. 
Ma Γ altra, Γ antica, 
la nostra Lefkosìa 
si disfoglia nei nostri petti 
fra le nostre palpebre la sera.

1974: A CIPRO SONO ARRIVATI I BARBARI 

lettera al cugino
La Maria va in cerca del marito e Prodromakis dei genitori, un altro 

chiede se hanno visto Petros Stylianù li prega di informarne il sette sedici o 
il mille e cinque di via Uranis a Lefkosìa il padre fa sapere ai suoi che 
Pavlos Liasidis poeta dialettale trovasi al posto tal dei tali profugo alla sua 
età in compagnia di due capre sbandate compone poesie.

Ieri abbiamo saputo della marcia di madri che chiedono dei loro 
ragazzi dispersi vestivano a lutto fossero almeno prigionieri alla fine un 
giorno tornerebbero ma se gli avvoltoi se li sono mangiati dove li 
troveranno i loro ragazzi i loro occhi svaniti la bella giovinezza che 
avevano una volta.

Caleranno un pò i fitti dicono i giornali con questo però del resto chi 
ci ha i soldi per pagare ti chiedono tasse sono arrivate le bollette della luce 
e dell’ acqua ed una notifica che parla di tribunale ed aggravi del venti 
per cento.

Ieri sera voi caro mio non avete sentiti due scoppi ed una fitta 
sparatoria molti hanno afferrate le loro poche cose e sono filati via diritto 
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σε χωματόδρομους απόκεντρους άνοίξανε δυό σπίτια τά ξεγυμνώσαν άπό 
έπιπλα καί ρουχικά δικοί μας βέβαια ή αστυνομία κοιτούσε τά δικά της πού 
καιρός νά κυνηγάει άτσίδες λένε άντιδραστικοί πώς βάλανε δυό πόμπες.

Λοιπόν αυτά συμβαίνουνε στην Κύπρο άγαπητέ μου ξάδελφε στην 
Αυστραλία πού θέλεις νά σοϋ πώ πολλά γιά νά ’χεις λόγια ζουμερά νά πείσεις 
γιά τόν έρανο θά κάμεις τό ταξίδι σου δωρεάν θά δεις καί τούς δικούς σου 
κάτι θά έξοικονομήσουμε κι εμείς νά μην τά λέμε φανερά νά κλείουμε λίγο καί 
τά μάτια.

Ή Κύπρος άνοιξε κατάλογο εισφορών.

verso i villaggi per passare la notte in mezzo alle strade fuori mano senz’ 
asfalto hanno aperto due case e le hanno spogliate di mobili e vestiario 
certamente dei nostri la polizia badava ai fatti propri dove il tempo per 
dare la caccia alle faine si dice che i reazionari hanno messe due bombe.

Ebbene cpieste cose capitano a Cipro mio amato cugino che dall’ 
Australia vuoi che io ti dica tante cose perché tu abbia parole succose per 
convincere a sottoscrivere tu farai il tuo viaggio gratis vedrai i tuoi 
qualcosa rimedieremo pure noi per non parlarne apertamente chiudiamo 
un tantino anche gli occhi.

Cipro ha aperto un ruolo per le contribuzioni.

Ο ΑΝΤΡΕΙΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ
Είχε ενα πάθος εύγλωττο 
στά τραγικά του χείλη 
όταν τόν βρήκαν ξαπλωτό 
σάν τό πανέρι μέ καρπούς.

Τσαλάκωσε ό εχθρός τά φρύδια 
κι άτένισε, σάν τό σπαθί 
τήν ώρα πού έφορμάει άντρεΐο, 
τούτο τόν ήττημένο υπέροχο.

«Σεβόμαστε τούς πού θάνατωσε 
τό γρήγορο του χέρι.
Αντρείος ό πού πεθαίνει άπό 'να άντρεΐο». 
Κι έσκυψε καί τόν φίλησε ό έχθρός.

ΝΕΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΩΝ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Τό φώς τής Κύπρου διαποτίζει 
αυτό τό νέο. Νά μήν τόν κλαϊτε. 
"Οταν ή νύχτα τό νησί δροσίζει 
«ώρα καλή» στό νέο νά λέτε.

Κυκλοφορεί μέ φώς γεμάτος 
στά γνώριμα στενά τής Λευκωσίας 
ήλιος φλογάτος 
μ ’ ένα χαιρετισμόν ευχαριστίας.

Γιατί γεννήθηκε στήν Κύπρο μόνο 
δέν λέει νά φύγει σ’ άλλο κόσμο. 
Περνά στό νοητό μας χρόνο 
μ ’ ένα κλωνάρι δυόσμο.

VALOROSO COMBATTENTE
Aveva eloquenti i segni della sofferenza 
sulle tragiche sue labbra 
quando lo rinvennero lungo disteso 
come un cesto di frutta.

Il nemico aggrottò le ciglia 
e quest’ emerito sconfitto guardò fìsso 
come spada nel momento 
che assale un valoroso.

«Onore a quelli che uccise 
la sua pronta esperta mano.
E’ valoroso chi morte riceve da un valoroso”.
E si curvò e lo baciò il nemico.

MORTO VENTENNE
Kostas Papavasiliu

La luce di Cipro pervade 
questo giovane. No, non piangetelo.
Quando la notte del suo fresco Γ isola conforta 
ditegli il vostro addio.

Colmo di luce s’ aggirò 
tra i noti vicoli di Lefkosìa 
pari a vampante sole 
con un saluto di ringraziamento.

Solamente perché nacque in Cipro 
pare non andare all’ altro mondo.
Vivrà per quanto tempo la nostra mente 
abbraccia con un ramo di menta (nella mano).
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«ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙ ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΟΙ»

Διονύσιος Καρδιανός ό Θράξ κατά βαρβάρων αγωνίστηκε στήν Κύπρο 
κί έπεσε τόν πέμπτο αιώνα π.Χ! Kl εμείς κοιτάμε τήν άξια τών οικοπέδων, 
τήν έπίχρύσωση τών άγονων γLaλώv, πουλάμε τά χωριά μας «πάντων τών 
Ελλήνων οί εξυπνότεροι» καθόσον Θράκες πολεμούνε καί Ίωνες για μάς καί 
πιθανό δυό τρεις Δωριείς.

“DI TUTTI GLI ELLENII PIÙ' SVEGLI”

Il Trace Dionisios Kardianòs contro i barbari lottò per Cipro e cadde 
nel quinto secolo a.C.! E noi “di tutti gli Elleni i più svegli” abbiamo Γ 
occhio al valore delle aree edificabili, a come cavar Γ oro dalle sterili 
spiagge ed i villaggi abbiamo messo in vendita, dal momento che Traci ed 
Ioni e forse pure due tre Dori si battono per noi.

ΚΥΠΡΟΣ (ΩΣΠΟΥ ΜΙΑ ΜΕΡΑ...)
"Ωσπου μιά μέρα νοιώσαμε μιά λευτεριά μονάχα στ' όνομα 
κι άς είχαμε τήν ψεύτική της γεύση.
Ανύποπτοι ριχτήκαμε στά πλάτη μ ’ άλλο πνεύμα 
χωρίς θωράκιση, χωρίς νά δώσουμε στό μέλλον νόημα. 
Καί νά! πετιέται άπό τά σπάχνα μας χλωμή ή διχόνοια 
ανάμεσα πατέρα καί παιδιού.
Ξεχάσαμε παλιούς δεσμούς, ξεχάσαμεν ιδέες.
"Ωσπου στερνά ό εμφύλιος αδίσταχτος προβάλλει 
μ ' ένα μαχαίρι κόβοντας ξανθά κεφάλια 
κι άνοίγοντας τις πόρτες γιά νά μπούνε οί καλοθελητές 
νά μάς ρημάξουν.

Καί βρήκε ό Τούρκος άνοιχτά παράθυρα καί πόρτες 
καί μπήκε τάχα ειρηνευτής νά σώσει τούς όμόφυλούς του. 
Καί πάτησε χωριά καί πολιτείες καί ρήμαξε έκκλησίες 
καί μοναστήρια ρήμαξε.
Δαός δικός μας χάθηκε στις εξορίες, στις φυλακές. 
Χιλιάδες πήρανε τής προσφυγιάς τό δρόμο κουβαλώντας 
παιδιά καί παραδόσεις καί εικονίσματα 
καί τών χαμένων γιών τους τόν καημό.
Καί ξένοι τρέξανε νά μάς σιωπήσουν ρίχνοντας 
λεφτά, ψηφίζοντας υπέρ μας, 
εκφράζοντας ευχές σε πλαίσια σταθερά.
Μά εγώ τόν πόνο μου κρατώ καί μελετώ νυχτοήμερα 
μέ ποιές κινήσεις θ' άποκτήσω τόν παλιό μου χώρο. 
Κι αν γράφω γράμματα σε ξένους καταγγέλλοντας 
τό ξένο πάτημα 
κι άν πάντα εκλιπαρώ τούς ξένους γιά ένα χέρι φιλικό 
νά βρώ τούς τόσους μου χαμένους, 
όλο ετοιμάζω τήν ψυχή καί μελετώ νυχτοήμερα 
μέ ποιές κινήσεις θ' άποκτήσω τόν παλιό μου χώρο.

CIPRO

Finché un dì saggiammo una libertà solo di nome 
che altro non avemmo che il falso suo sapore.
Senza sospetto e senza usbergo con spirito nuovo 
ci demmo a largheggiare senza darci pensiero del futuro. 
Ed ecco dalle stesse nostre viscere saltar fuori 
tra padre e figlio gialla la discordia 
dimentichi d’ ogni vecchio legame e d’ ogni idea!
Finché da ultimo decisa la guerra civile si fa avanti 
mozzando col pugnale giovani teste bionde 
e le porte spalancando per far largo a dei falsi protettori 
a seminar morte e rovina.
Finestre e porte il Turco trovò aperte 
ed in sembianze di paciere le varcò 
per dar man forte a quelli della propria razza. 
Ma città e paesi ha oppressi, distrutte chiese 
e rasi al suolo i monasteri.
E tanta nostra gente in esilio ed in carcere è scomparsa. 
Migliaia han preso il cammino dei senza meta 
tirandosi dietro figli, tradizioni e sacre effigi 
ed il cocente duolo per i loro morti.
Degli stranieri si precipitarono a zittirci
Γ offa gettandoci dei soldi e decidendo al posto nostro 
ed esprimendo voti per un quadro stabile.
Ma io (Cipro) qua resto con la mia pena e dì e notte penso 
con quali mosse riacquisterò il mio vecchio suolo.
E se agli altri lettere scrivo ed indirizzo 
denunziando dello straniero la pressura 
e sempre imploro una straniera mano amica 
onde trovare i miei tanti dispersi, 
di continuo mi fò animo e dì e notte studio 
con quali mosse riacquisterò il mio vecchio suolo.
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ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Δώστε μας πίσω τά παιδιά μας 
καί τήν ψυχή μας, τήν ψυχή μας. 
Δέν έχουν τήν ξανθή ματιά τοϋ βρέφους μας 
οί προσφορές σας οί εύρωστες.
Δώστε μας πίσω τά παιδιά μας 
καί τήν κουρελιασμένη μας ψυχή, 
τήν ψυχή μας, τήν ψυχή μας...

Δε θέλουμε όνομα καί τίτλους, 
μήτε επιγράμματα.
Δώστε μας πίσω τήν ψυχή μας 
τό μέσα πλούτος μας 
κι ας είναι, ελιά τό δείπνο μας 
καί τό νερό γλυφό.
Δώστε μας πίσω τά παιδιά μας 
καί τήν ψυχή μας.

ESTERNAZIONE
Dateci indietro i nostri ragazzi, 
restituiteci Γ anima nostra.
Le vostre allettanti offerte non hanno 
il biondo sguardo di nostro figlio.
Ridateci indietro i nostri ragazzi 
e Γ anima nostra ridotta in brandelli, 
Γ anima nostra, la nostra anima...

Non vogliamo appellativi 
né titoli né epigrammi. 
Ridateci indietro la nostra anima 
Γ interiore nostra ricchezza 
e sia pure un oliva la nostra cena 
e Γ acqua salmastra.
Ridatici indietro i nostri figli 
e Γ anima nostra.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΕΚΡΩΝ
Θά μάς άφήσετε στό μνήμα μας; 
Έμεϊς μιλάμε οί πεθαμένοι, 
οί παρελθόντες.
Άν θέλετε ευφράδεια τριφτέ τή γλώσσα 
σε αλάτι καί λεμόνι.
Άν θέλετε ιστορία καί σύμβολα 
βάλτε χαμαί τό καύκαλό σας, τό δικό σας, 
καθήστε οί ίδιοι στ’ αυγά κλωσσέψετε. 
Μά πρός Θεού, μά πρός Θεού! 
τήν ύψηλή τιμή τού πεθαμένου, τή δική μας, 
άφήστε την τροφή τής λήθης- 
τά λόγια τά μεταξωτά σας 
μάς ενοχλούν.
Εμείς μιλάμε οί πεθαμένοι, 
οί παρελθόντες.

LA PREGHIERA DEI MORTI

Ci lascerete in pace nella tomba?
Siamo noi i morti, i trapassati 
a dirvelo.
Se bramate Γ eloquenza sfregatevi la lingua 
di sale e di limone.
Se volete storia e simboli 
rimetteteci il vostro cranio, 
pensate ai casi vostri, di noi non v’ impicciate. 
Ma per Dio, Γ alta gloria di chi è morto, 
la nostra, lasciatela in pasto dell’ oblio 
ché le vostre seriche ciance 
ci rompono.
Parliamo noi i morti, 
i trapassati.

ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ή ρωμιοσύνη πολιορκεί τις γεωμετρίες τών οροσειρών μας, 
έχει στούς κάμπους τή φιλοσοφία τής παροιμίας, 
χειραφετεί τις παραλίες μέ ομηρικές διηγήσεις, 
ρυθμίζει τά φωνήεντα στήν άμετάβλητη λαλιά μας.

LA GRECITA' DI CIPRO
La grecità assedia le forme delle nostre catene montuose, 
nei campi dispiega la filosofia dei proverbi, 
coi racconti d’ Omero riscatta i nostri lidi, 
modula i suoni alla nostra immutata loquela.
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ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Υπέροχο τό σώμα τ' άρχελληνικό τής Κύπρου 
μέ γιασεμί τής ποίησης μας ευωδιάζει 
μικρό τριαντάφυλλο καί πιο μικρή άφροδίτη 
ένα χαμένο πέλαγο του Αιγαίου ολάνθιστο μέ κύμα 
κι όρτάνσιες δειλινές.
Τον χαρωπό καιρό θ’ ανακαλέσω άπ' τις μεριές τής μνήμης 
γνώριμες γειτονιές καί μικροαγαποϋλες 
νά θυμηθούμε έρωτικά τή λευτεριά καί τούς αγώνες 
όταν τήν Κύπρο κυβερνοϋσεν ή χαμένη ιδέα 
ή Ελληνική πρωτάρισσα μέ τή λυτή κοτσίδα 
καί τ’ άσπρο μεσοφόρι όλο άνθό τής λεμονιάς καί τής αγάπης. 
Τώρα τό σώμα τυραννιέται μέ τά αινίγματα καί τις χαμένες υποσχέσεις 
στά χαμηλά κελάρια κρύβει τούς παλιούς του πόθους 
είναι μιά πολιτεία κλειστή χωρίς τά περιθώρια ενός προάστιου. 
Άχ! νά ’χα τόν παλιό εαυτό μου νά ξυπνήσω μές στά στήθη μου, 
(μικρή Τριανταφυλλένη μέ τό μάτι τής υπόσχεσης στό γύρισμα τού δρόμου) 
καί νά μπορέσω νά φωνάξω στό Θεό νά μεταβάλει τή ροή τοϋ χρόνου 
νά ’ρθοϋμε στις παλιές έπάλξεις μέ τής λευτεριάς τούς αρχαγγέλους, 
ώ σώμα υπέροχο άρχελληνικό τής Κύπρου.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ 1991
Ή έλεύθερη πολιορκημένη νήσος Κύπρος 
ή κατηφής 
κι ό προδομένος της ορίζοντας 
ας είναι ό πρώτος μας χαιρετισμός 
όταν ξυπνά ό καινούργιος χρόνος άπ’ τό μέλλον 
μ 'ελληνική κι ορθόδοξη χειρονομία.

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΟΥ
Ή Κυριακή μου ξεπετάχτηκε άπ’ τά παράθυρα 
άγουροξύπνητη, μέ καθαρή ποδιά, 
πήρε τούς δρόμους μέ τό πράσινο καπέλο της, 
αντάλλαξε χαιρετισμούς πρωτοχρονιάτικους ή Κυριακή μου, 
χάϊδεψε τά μαλλιά τοϋ γιασεμιού, 
καί στις χαρούμενες προθήκες χαμογέλασε ή Κυριακή μου, 
θυμήθηκε τις φιλαρμονικές παλιών καιρών, 
τούς εύθυμους περίπατους...
κι έφτασε έκεϊ πού ξεχωρίζουνε οί έχθροί—

IL CORPO DI CIPRO
Superbo modello di Grecità il corpo di Cipro 
ci profuma del gelsomino della poesia 
una piccola rosa la più piccola nata da schiuma 
una frazione perduta deli Egeo tutta fiorita 
d’ onde e d’ ortensie in sulla sera.
Dai recessi della memoria ne rievocherò il tempo gioioso 
i rioni familiari e le fidanzatine 
per ricordarci con passione delle lotte per la libertà 
quando sorreggeva Cipro un idea poi svanita 
araldo di Grecità con la treccia sciolta
ed in sottanino bianco tutto amore e fiori di limone.
Ora il corpo è torturato da frasi oscure e promesse svanite 
in umili recessi cela i suoi antichi desideri 
è come una città chiusa senza i contorni d' un suburbio. 
Ah se avessi il dono di svegliare nel petto mio il vecchio me, 
o piccola Triandafilleni, con Γ occhio alla promessa dove la strada curva,*  
e poter gridare a Dio di cambiare il corso al tempo, 
onde essi ritornino sui vecchi bastioni con gli arcangeli della libertà, 
o superbo corpo di Cipro archetipo di Grecità!

* Oscura larvata allusione a non lontani momenti eroici, i quali panerò destinati a dare una nuova 
svolta alla storia dell'isola.

CAPODANNO 1991
La libera assediata isola di Cipro
la mesta
ed il suo tradito orizzonte
siano il primo nostro saluto
quando dal futuro si desta il nuovo anno 
con un gesto greco ed ortodosso.

LA MIA DOMENICA
Mattiniera la mia Domenica in lindo grembiule 
d’ un balzo dalle finestre é uscita 
e via nelle strade col suo verde cappello: 
scambiati ha i saluti di capodanno, 
carezzata ha la chioma del gelsomino 
ed alle vetrine infesta la mia Domenica ha sorriso, 
con la mente è corsa alle fisarmoniche dei tempi andati, 
alle gite gioiose...
ed è arrivata là dove ci separano i nemici —
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στη Λήδρα όλου τοϋ κόσμου
κι άς dvat ή Λήδρα οδός τής Λευκωσίας—
κί ’ απ' τά σακκίά τής άμμου, πού τά στόλιζε χορτάρι 
καί μιά μικρούλα παπαρούνα, 
ψήλωσε τό κεφάλι ή Κυριακή μου κι ’ είπε 
στούς άλλους, με τήν άλλη γλώσσα 
καί τ' άλλο πρόσωπο, 
τούς είπε: «καλημέρα».

a Ledra*,  (che è) di tutta la gente, 
quantunque essa sia una strada di Lefkosìa — 
e dai socchi di sabbia, che Γ erba ornava 
insieme ad un piccolo papavero, 
la mia Domenica alto ha levato il capo ed ha parlato 
agli altri, in altra lingua 
e con diverso volto 
ha detto loro Buondì”.

* La passeggiata del poeta s’ anesta in via Ledra, di fronte alle postazioni turche, là dove un tempo 
sorgeva 1’ antica città omonima.

ΣΤΟΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΒΡΕΤΤΑΚΟ
Σε συλλογίζομαι ψηλά στον Ταΰγετο 
βράχος απίστευτα γερός νά στέκεις μεσοχείμωνα 
μ ’ ένα ήλιο ελληνικό στό στήθος σου νά δέχεσαι 
τή δόξα τών ανέμων, Νικηφόρε.
Έγώ Θά περπατώ μέ βήμα φορτωμένο αρχαίες ημέρες, 
πλήρης λευκών κροτάφων, 
κρατώντας στήν παλάμη μιά φωτογραφία τής πικραμένης Κύπρου 
νά τήν αναζητώ στά σταυροδρόμια τών εθνών.

ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1992

Ανέφελες οί μέρες σας κι απέριττες 
εύρυθμες πάντοτε
μ ' ένα Θεό στον κρόταφό σας προστατευτικό, 
οί νύχτες σας στις αποικίες τοϋ φεγγαριού 
χωρίς αιδώ,
μέ μιά γλυκοφιλοϋσα Παναγία τή μάνα σας 
αρχόντισσα πνευματική,
αν μνημονεύετε τήν Κύπρο 
τόν τελευταίο Ελληνισμό.

A NICEFORO VRETTAKOS 
ACCADEMICO DI GRECIA

Ti penso in alto sul Taigeto 
startene saldo inaudito scoglio 
in pieno inverno 
con un sole ellenico sul petto 
per ricevervi Γ omaggio dei venti, 
o Vittorioso!
Io con passo carico dei miei antichi giorni 
e tempie completamente bianche 
andrò di crocicchio in crocicchio 
tra le genti 
in cerca di Cipro, la smarrita, 
una foto portandone nel palmo.

CAPODANNO 1992

Senza nubi e senza inganni 
e sempre in armonia i vostri giorni 
con alle tempie un Dio che vi protegga, 
e le vostre notti nelle contrade della luna 
senza di che arrossire, 

con a guida spirituale e madre 
una Santissima Glicofilussa, 
se non vi scordate di Cipro
Γ ultimo Ellenismo.
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ΞΕΣΠΑΣΜΑ SBOTTATA

Άν κάποτε θελήσει ό Ύψιστος τών ποιητών 
νά καταλάβω μιά έδρα στο σχολείο τών ουρανών 
την Κύπρο θά διδάξω 
σέ γλώσσα πανανθρώπινη 
στα ελληνικά.
Θά δείξω μέ τό λόγο πώς προβάλλει ή αυγή στήν Κύπρο, 
πόσοι κορυδαλλοί καί παπαρούνες τήν υμνούνε, 
ό ήλιος της πώς όδοιπορεΐ μέ φώς ακέριο, ζωνανό 
καί βάφει τή γωνιά ετούτη τού Θεού μέ χίλια χρώματα- 
άκόμα θά μιλήσω γιά τή δύση της πού υμνεί τόν άνθρωπο 
μέ ειρηνικό άνεμο άπ’ τά δυτικά της περιγιάλια- 
μετά στήν ευπροσήγορη βραδυά μέ τά κοχύλια τ' άστρα της 
στον διάπλατο ουρανό, πού άποκοιμοϋνται 
δέν ξέρω σίγουρα σέ ποιές γαμήλιες άγκαλιές, 
όταν σχεδιάζει ευτυχισμένα σχήματα παντού τής Κύπρου τό φεγγάρι 
εικόνα καθαρή τού μέσα κόσμους μας.

Σέ φροντιστήριο θά διδάξω 
τά βρεφικά της χρόνια, δείχνοντας τις πέτρες, 
πιο ύστερα τ’ άρχαγγελικά καράβια τών Ελλήνων 
πού δώσανε καινούργιο νόημα στό νησί, 
τά παλληκάρια τού Χριστού πού γέμισαν τόν τόπο 
μέ άχτϊνες νοητές, 
τό τί θά πει σκλαβιά κι ’ άς έλαμπε ό ήλιος 
μές στον έλεύθερο ουρανό, 
ώς Χτέζ άκόμα θά τούς πώ πώς ελαμφε ή έλευθερία 
μιά Παναγία έλευθερώτρια, 
πώς ήρθαν δίσεκτοι καιροί άπό δρόμους ξενικούς 
μ ’ ένα καταστραμένο χρόνο 
καί χάσανε τό πρόσωπο καί τ’ όνομά τους 
τά μάρμαρα κι οί μνήμες κι οί γωνίες... 
σάν άγγελοι πεσμένοι στό πηγάδι.

Μιά μέρα θά ξεχάσω πιά τό πρόγραμμα 
καί τό βιβλίο τής ύλης, 
θά κατεβώ άπ’ τήν έδρα κι άςμ ’ έπιτηρεϊ 
ό πανεπόπτης, 
έξω άπ’ τά δόντια θά μιλήσω, θά παρεκτραπώ: 
αν θάναι σκλάβα ή Κύπρος, τρώγοντας Ειρήνη, 
Κύριε τής ποίησης, έγκαταλείπω κάθε ιδέα 
μέ πανανθρώπινες φτερούγες, πού κοιμίζουν 
τούς άνυπότακτους ρυθμούς.

Se mai vorrà un giorno il sommo Artefice 
eh’ io occupi una cattedra nella scuola dei cieli, 
darò delle lezioni su Cipro 
nella lingua più gentile 
in greco.
Spiegherò come vi spunta Γ alba a Cipro, 
quanti papaveri e lodole la celebrano, 
come il sole incede con luce immacolata e viva 
e tinge di mille colori quest’ angolo di Dio; 
ed inoltre parlerò del suo ponente che inneggia I’ uomo 
con un mite vento dai lidi d’ occidente.
poi descriverò
la benigna notte insieme colle sue sideree conchiglie 
su nel vasto cielo, dove s’addormentano 
non so di certo in quali nuziali amplessi, 
quando la luna di Cipro da per tutto disegna liete forme.

Nell’ istituto terrò lezioni 
sugli anni suoi fanciulli, mostrandone le pietre, 
più tardi sulle navi, pari ad arcangeli, dei Greci 
che diedero nuova ragione all’ isola, 
sui discepoli di Cristo che il luogo hanno riempito 
di radiosi veri, 
e su cosa vorrà dir servaggio anche se splende il sole 
nel mezzo del libero cielo, 
dirò pure loro come fino ad ieri vi fulse liberatrice 
Madonna libertà, 
come da vie esterne son venuti i tempi della sventura 
in un anno di sfascio 
e faccia e nome han perso 
i marmi, le glorie e i siti...
come angeli caduti giù in un pozzo.

Un giorno dimenticherò programma, 
registro ed argomento, 
scenderò dalla cattedra — mi veda pure 
chi a tutto sovrintende! — 
e, scantonando, parlerò fuori dei denti: 
se, logorandosi la Pace, Cipro sarà schiava, 
o Signore della creazione, da parte metterò ogni idea 
dalle ali sovrumane, quelle che dentro di noi 
assopiscono gl’ impulsi alla disubbidienza, (e farò mio il monito):
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«Παΐδες Ελλήνων Χρέος σας μόνο ή Ελευθερία». 
Καί θά γυρίσω στην αγκάλη τών παλιών μου μαθητών 
τής πρώτης τάξης μαθητής τοϋ Παγκυπρίου Γυμνασίου 
ν’ αρχίσω πετροβόλημα 
στον κάθε της δυνάστη 
εκεί στή Λευκωσία μέ τό μαθητικό σκουφί της, 
στή Λευκωσία μέ τό κοντό φουστάνι της 
καί τά μαλλιά τ’ αχτένιστα, τήνπάντα νέα.

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ

Παίζει τό τάληρο, τό παίζει, 
τό τάληρο ζυγίζει, τό ζυγίζει 
τό τάληρο διαβάζει, τό διαβάζει, 
τό ξαναπαίζει, τό ζυγίζει 
γράφει αριθμούς, μετρά άριθμούς 
σβήνει άριθμούς τραβά γραμμές 
χαμογελά, συνοφρυώνεται, ξανά 
χαμογελά κοιτά τό τάληρο 
παίζει τό τάληρο, τό παίζει. 
Καί τό ζυγίζει, τό διαβάζει 
τό γράφει, τό μετρά, τό ξαναγράφει, 
προσθέτει κι άφαιρεϊ τραβά γραμμές 
χαμογελά, χαμογελά καί τρέμει 
ρουφά τή μύτη του τά χέρια τρίβει 
τά χείλη γλείφει κι άφουγκράζεται, 
παίζει ξανά τό τάληρο, τό παίζει 
καί τό ζυγίζει, τό φιλάει 
καί τρέμοντας τό κρύβει.

“Ο Figli dei Greci Dover vostro solo la Libertà".
E tornerò tra le braccia dei vecchi alunni del ginnasio 
alunno del “Panciprio” in una prima 
per dare il via ad una sassaiola 
contro qualsivoglia tipo d’ oppressore 
lì in Lefkosìa col suo berretto studentesco 
ed in gonnella corta, 
coi capelli spettinati, Γ eterna giovanetto.

L’ AVARO

Suona e risuona lo scudo, 
lo pesa e ripesa, 
lo legge e lo rilegge, 
lo suona di nuovo e lo soppesa 
scrive e conta cifre 
cassa numeri e tira linee 
sorride, s’ acciglia, di nuovo 
sorride ancora lo rimira 
lo pesa di nuovo e lo legge 
lo pesa, ne rilegge la leggenda 
l’annota, lo conteggia, lo riscrive 
aggiunge e sottrae e traccia linee 
sorride, sorride e trepida 
il naso si sugge, si strofina le mani 
si lecca le labbra e aguzza l’orecchio 
lo saggia di nuovo lofa risuonare 
e lo pesa e lo bacia 
e tremante Γ asconde.

ΠΕΝΤΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ ΑΔΕΛΦΟ

I
Λεν εχει πρόσωπο γιά τούς καθρέφτες ή ’Αρετή- 
δεν διαφημίζεται μές στις προθήκες.

’Ασκείται ή ’Αρετή
χωρίς νομίσματα
χωρίς ταχυδρομεία 
ή μεγαλόσταυρο παράσημα.

CINQUE SPUNTI MELODICI

I
Non ha volto per gli specchi la virtù 
né si reclamizza nelle vetrine: 
essa si pratica 
senza quattrini 
senza banditori 
o medaglie e grancroci.
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II
"Οταν χτυπώ τήν πόρτα νοιώθω 
ν’ άνοίγει τό δωμάτιο σαν τό ρόδο: 
τό φώς υπάρχει στον πυρήνα 
τοϋ καθενός.

III
Δε βλέπω βέβηλους- μά άφώτιστους.

IV
Τί ανάβετε τις κέρινες λαμπάδες;
Τις μέσα μας άνάψετε λαμπάδες. 
Τό ρόδο άνθίζει τοϋ φωτός 
στό μεσημέρι τής ζωής.

V
Τούς ρόζους τώνχεριών νά μή φοβάσαι: 
δείχνουν τή μάχη σου.
Τούς ρόζους τής ψυχής νά τρέμεις: 
μετρούνε τ’ άματήματά σου.

II
Quando busso alla porta 
sento la stanza aprirsi come la rosa: 
la luce è presente nel nucleo 
d’ogni cosa.

Ili
Empi non vedo, (bensì) persone prive di luce.

IV
Perché accendete le lampade di cera? 
Accendete le nostre, quelle interiori. 
La rosa sboccia alla luce 
nel mezzodì della vita.

V
Paura non avere dei calli delle mani: 
sono il segno del tuo lottare.
Abbi terrore dei calli dell’anima: 
danno la misura dei tuoi falli.

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ
Ωραίο νά καρτεράς τό Θάνατο μ ’ όλάνοιχτο πουκάμισο, 
νά πίνεις τόν καφέ σου ξέγνοιαστος γιατί πιστεύεις σ' ενα κάτι, 
τούς τίτλους μόνο νά διαβάζεις τής εφημερίδας, 
νά χαίρεσαι τήν «καλημέρα» τοϋ περαστικού, 
καμμιά φορά νά παίρνεις ενα υπνάκο πού σε πάει 
σάν τό χαρταετό στον ούρανό, 
καί νάρχεται τό βράδυ νά σοϋ στρώνει 
σεντόνια εαρινά καί μαξιλάρια φιλικά 
ώσπου νά φέξει ή επόμενη πρωία 
λίγο ζεστούτσικη, χωρίς άνησυχίες...

ANNI INOLTRATI

Bello aspettare la morte con la camicia tutta sbottonata, 
centellinare spensierato il tuo caffè poiché credi in qualcosa, 
leggere del giornale i titoli soltanto, 
gioire del “buongiorno” del passante, 
schiacciare talora un pisolino 
che in cielo ti porti come Γ aquilone.
E poi ben venga la sera a sprimacciarti 
guanciali amici e lenzuola primaverili 
finché spunti il successivo giorno 
un tantino caldo, privo di ansie...

ΑΠΟΡΙΑ
Σταμάτησε ό χρόνος στή φωτογραφία τών είκοσι μου χρόνων.

• Τήν έκφραση κοιτάζω κι άπορώ.
Τάχα νά σταματά ή ζωή σέ μιά γωνία τοϋ δρόμου
τότε πού άνθιζαν οί ροδιές
καί νάναι άνταύγεια νερού όλα τ' άλλα;

30

DUBBIO

Nella foto dei miei veni anni il tempo s’è fermato 
Ne guardo Γ espressione ed un dubbio m’assale: 
che forse la vita sia ferma in un angolo di strada 
dal tempo in cui fioriva il melograno 
e tutto il resto sia riverbero di acqua?
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Η ΓΑΛΗΝΗ
Βαθιά μου περπατά ή γαλήνη μ ’ ένα πόδι ανάλαφρο 
σάν τής ροδιάς τό κόκκινο άνθος- 
καί τότε τό γυμνό μου δέρμα παίρνει άνταύγειες, 
γίνεται ρόδινο πρωινό!

LA BONACCIA

Allorché dentro di me cammina con agile piede la bonaccia 
come il rosso fiore del melograno, 
la mia pelle nuda ne riverbera, 
si fa roseo mattino!

Η ΟΜΟΡΦΗ ΚΥΡΙΑ

Νά τρέχεις ατούς διαδρόμους μέ κομένη αναπνοή 
καί τ’ ασανσέρ νά φεύγει παίρνοντας τήν όμορφη κυρία 
κάπου τήν είδες στά όνειρα τής νιότης τώρα τή συνάντησες 
μακρυά σάν όραμα τού αγέρα καί τής λάμψης πέταγμα φτερούγας 
σε συνεπήρε ό έρωτας τών είκοσι χρόνων καί τρέχεις στούς 

διαδρόμους 
τήν πήρε ή τύχη κι ’ έφυγε χωρίς μιά τόση δά ματιά 
σάν όραμα τού άγέρα καί τής λάμψης καί τών πόθων 
τών είκοσι χρονών τών άξεπέραστων.

LA BELLA SIGNORA

Tu a correre nei corridoi col fiato mozzo
e Γ ascensore a prendere il via portandosi la bella signora 
in qualche parte la vedesti nei sogni giovanili ora Thai incontrata 
lontano come eterea visione e battito d’ala d’un lampo 
t’ha travolto la passione dei vent’anni e via di corsa nei corridoi 
ma se Γ è presa il fato che se n’è andata senza neppure un’ occhiata 
come eterea fulminea visione delle ardenti brame 
dei tuoi intramontabili vent’ anni.

ΠΟΣΟΣ ΘΕΟΣ
Ή κουρασμένη διήγηση τής μέρας 
τούς ήχους εξαντλεί, 
φέρνει τόν ύπνο μέ υάκινθους 
καί τή σιωπή.

Πόση θωπεία μές τά μαλλιά σου 
καί πόσος ήλιος.
καί πόσο άηδόνι μές στις λέξεις σου, 
πού βρέχουν τή ζωή μέ παπαρούνες, 
πόσος Θεός, πόσος Θεός...!

Κι ’ εγώ νά σοϋ μιλώ γιά τις πορείες τού ήλιου 
μικρός ποιητής άπό τήν Κύπρο.

LO STANCO RACCONTO DEL GIORNO
Lo stanco racconto del giorno 
esaurisce le sue voci, 
reca sonno e silenzio 
e profumo di giacinti.

Quanta leggiadria nei tuoi capelli 
e quanto sole, 
e che usignuolo nelle tue parole, 
che di papaveri imbevono la vita. 
Quanta squisitezza, quanta bontà...!

Ed io di Cipro piccolo poeta 
a parlarti delle rotte del sole.
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ΚΑΙ Θ’ ΑΓΑΠΩ ED AMERO
"Οσο χτυπούν τήν πόρτα μου οί φιλίες θά συλλαβίζω 
ευχαριστίες στής ποίησης τό Θεό, 
θά παίρνω τήν καρέκλα μου στον ίσκιο τής κληματαριάς 
μέ τό βιβλίο στό χέρι 
νά διαβάζω
τά θαύματα τής γής καί τ' ούρανοϋ, νάχαιρετώ τά εργόχειρα 
τού ανέμου πού τά πλέκει μες στά φύλλα 
καί θά καλώ τό παρελθόν νά μέ κερνά σε πήλινα δοχεία 
τών είκοσι μου χρόνων τό κρασί, 
επάργυρους θά γράφω στίχους
καί θ ’ αγαπώ καί θ ’ αγαπώ καί θ ' αγαπώ 
όσο χτυπούν τήν πόρτα μου οί φιλίες.

ΕΓΚΑΤΑΑΕΙΠ0ΜΑ1...
Τό ανθρώπινο τοπίο πολύπιά μέ κουράζει 
μέ τις φαρδειές παλάμες του γεμάτες άριθμούς.
Κι ’ αφού δέν έχουν οί ούρανοί μιά λέξη νά παρηγορεϊ 
καί μέ κοιτούν σά νάμαι χαλασμένο σπίτι τού παλιού καιρού, 
νά λησμονήσω δέν μπορώ κι ’ έγκαταλείπομαι, 
σάν πέτρα στον κατήφορο, στό φροντιστήριο 
τών αξιαγάπητων μου στίχων.

ΗΡΕΜΟ
Στήν επαρχία δέν έχουνε τά σπίτια υπεροψία, 
οί αύλές μυρίζουν απασχόληση καί θηλυκά μαλλιά, 
ό δρόμος έξακολουθεϊ νά πίνει τόν καφέ του 
κι ’ ό ούρανός νά γράφει παραμύθια.

Finché gli amici busseranno alla mia porta 
grazie ne renderò a Dio creatore 
prenderò posto su uno scranno all’ ombra della pergola 
con il Libro nella mano 
per leggere 
le meraviglie del cielo e della terra 
e salutare le opere del vento 
che le va tessendo tra le foglie 
ed al passato chiederò d’offrirmi in anfore di creta 
il vino dei miei vent’ anni, 
comporrò versi inargentati 
ed amerò, amerò, amerò 
finché gli affetti busseranno alla mia porta.

COME PIETRA IN SULLA CHINA
Ormai molto mi prostra il paesaggio umano 
con le sue larghe palme colme di cifre.
E poiché i cieli non hanno una parola di conforto 
e mi guardano come se fossi una casa in ruderi del tempo andato, 
dimenticar non posso e tutto m’ abbandono, 
come pietra in sulla china, alla fucina 
dei miei amabili versi.

I

QUIETE

In provincia le case non hanno boria 
i cortili profumano di svago e di chiome femminili, 
la strada continua a centellinare il suo caffè 
ed il cielo a scrivere favole.

ΠΙΝΑΚΑΣ
Παλιό κονιάκ μές τό μπουκάλι— 
θέρμη καί μνήμη.
Ποτήρι — κι ’ ό,τι πιώ χολή. 
Εφημερίδα — τό πεζό σπαθί 
τής κάθε μέρας πού μέ σκίζει.

NATURA MORTA

Del vecchio cognac in un boccale: 
ardore e rimembranza.
Un bicchiere: fiele anche ciò che bevo.
Un giornale: la prosaica spada 
che ogni giorno mi strazia.
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ΣΑΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ
Δεν έμεινε μιά μαύρη ανταύγεια στά μαλλιά μου.
Τό βλέμμα μου κοιμάται στην όμίχλη τόσων χρόνων.
Θεέ μου, γιατί μοϋ γέμισες μέ τόση μνήμη τούς κροτάφους;

Ωστόσο στην καρέκλα μου δέν θ ’ άφεθώ:
θά πάρω μέ χειρονομίες μενεξεδένιες τά στενά τών είκοσι μου χρόνων 
κι ’ ανθολογίες φιλιών μέ ύπογραφές πρωτοχρονιάτικες 
σέ κόσμους καταδεκτικούς θ’ άφιερώνω.

ΦΙΛΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΗ ΠΕΡΝΑΡΗ

'Ωραίες οί σκέψεις γιά τά γράμματα 
όταν άνθίζουν οί φιλίες στό κουρασμένο απόγευμα.
Μετράς όνόματα χωρίς κακία τής αγοράς καί τών συναλλαγών 
καί καταγράφεις μέ χαμόγελο τόν έπαινο 
σάν χάδι στό κεφάλι πρωτογιοΰ.
Κάλλιο τό λάθος τής χαράς καί τής φιλίας.
Ή κρίση ας μένει στό Θεό καί στά ταχυδρομεία τών άλλων.

COME STRENNA

Non un riverbero scuro è rimasto nei miei capelli.
Lo sguardo mi si assopisce nella nebbia di tanti anni.
Perché, o mio Dio, m’hai riempite le tempie di tanta ricordanza?

Nondimeno non me ne starò inerte in una sedia: 
prenderò i vicoli di quando avevo vent’ anni con gesti puri 
ed alla gente cortese offrirò
florilegi di baci con autografi da capodanno.

CONVERSANDO AMICHEVOLMENTE SUL PASSATO
CON ANTIS PERNARIS

Bello meditare sulle lettere
quando fiorisce Γ amicizia nello stanco meriggio.
Raffrontar nomi senza la cattiveria della piazza e dei baratti 
e registrare con un sorriso la lode 
come carezza sul capo del primogenito.
Meglio la gaffa della gioia e dell’ affetto.
Il giudizio sia lasciato a Dio ed alla corrispondenza altrui.

ΤΙ ΔΙΑΒΟΛΟ...
Φυλλομετρώ τή λύπη στή γραμματική τής νύχτας: 
τί μένει απ' τό χρυσάφι τής ζωής στή μνήμη;
Γέμισαν τά τετράδια σημειώσεις καί σημειώσεις, 
δέν έχει χώρο πιά τό περιθώριο.
"Ομως μάς λείπουν τά όργισμένα μας φωνήεντα 
αυτά πού δένανε τά χέρια στά συλλαλητήρια 
μέ τά σκουφιά τής νιότης τ' άτημέλητα.
Τί διάβολο, μέ τυραννεϊ ή σοφία 
μέ τις γυμναστικές τών συμβουλών, 
μέ τή στεγνή της γλώσσα, διάβολε! 
Έλα πρωία άπ' τό παράθυρο νά πούμε 
τής γειτονιάς μιάν άλαφρόμυαλη κουβέντα.

DIAVOLO!...

Sulla grammatica della notte vado sfogliando la tristezza: 
che mi resta nella memoria dell’ oro della vita?
Appunti dopo appunti i quaderni si son pieni 
e spazio pili non c’è per altre aggiunte.
Eppur vi mancano i nostri urli di sdegno 
che ci serravano le mani durante le proteste 
giovanili col berretto sulle ventitré.
Diavolo! la saggezza mi deprime 
coi suoi acrobatici consigli 
e, porco d’ un diavolo, col suo arido linguaggio! 
Mattino, su vieni a gridarla al vicinato una parola 
da teste scariche dalla finestra insieme a me.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ
Είπα άπ’ τήνποίηση ν' άπαλλαγώ- συχνά τό σκέφτηκα. 
Πολύ μέ τυραννά-πολύ τήν τυραννώ.
Έλα πού φτάνει δίχως νά χτυπήσει τό κουδούνι 
σαν επισκέπτης πού γνωρίζει κάθε κατατόπι!
Καί μένω αναποφάσιστος· καί μένω επιρρεπής 
σάν τήν πλαγιά τοϋβράχου προς τή θάλασσα...

ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΟΥ
Τά τελευταία σου γράμματα άπροστάτευτο μέ βρήκαν 
σάν κάτοικο άλλης συνοικίας.
Περάσαμε τήν εποχή τοϋ κόκκινου κρασιού 
καί τής οδοιπορίας.
Τότε πιστεύαμε στά μάτια τών άνθρώπων, 
άνθιζαν οί σφυγμοί σάν κόκκινες γραφές, 
δεν είχαν τελειωμό οί ορίζοντες- 
κι είχαμε προπαντός όλόγυμνη ψυχή.
Τώρα μάς κατατρώγουν οί χαμένοι κόποι 
έχουν ομίχλες τά πρωινά μας 
έχουν μικρούς χαιρετισμούς οί μέρες μας.
Ίσως γι ’ αύτό κι ’ ό γραφικός σου χαρακτήρας είναι δυσανάγνωστος, 
κι εμένα σκονισμένη ή όρασή μου.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
"Οταν άκούσεις τούς Θεούς νά κλαΐνε 
ν’ άναχωρήσεις.
Ποδήρη φόρεσε χιτώνα κι έβγα
στις πολεμίστρες τών παλιών σου τοποθεσιών.
Ήταν ωραίο πού σ’ έθρεψεν ή Λευκωσία.
Προσκύνησε τό χώμα, πέσε στό κενό, 
χωρίς λυγμό, χωρίς παράπονο, 
μεσόγειος πολεμιστής τού στίχου.

’Αλλά τή δειλινή σου ποίηση μέ τούς μενεξεδένιους ήχους, 
τούς ίσκιους άπό σύννεφα φανταστικά σ’ ένα ούρανό, 
πού ζεΐμονάχα στ’ όνειρο καί καρτερά τό χάδι άπό φεγγάρι, 
τή δειλινή σου ποίηση μέ τήν επάρκεια τής καρδιάς γεμάτη άπ’

' τό παιδικό χαμόγελό σου πού άνθισε μιά μέρα στήν Αμμόχωστο 
σέ μιάν άπρόβλεπτη συνάντηση μέ τή μικρή Αφροδίτη, 
μήν τήν άφήσεις στά χειρόγραφα μά σκόρπισέ την 
στον δειλινό άνεμο τής Λευκωσίας μέ μιά χειρονομία 
πού νά θυμίζει Αιγαίο κι Απρίλη.
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DELLA POESIA
Dissi di volermi sbarazzare della poesia 
e spesso ho riflettuto su questa reciproca tirannia.
Ormai se ne viene senza neppure suonare il campanello 
come un visitatore che conosce bene ogni angolo segreto!
E rimango indeciso e me ne sto sospeso 
come la pendice d’un monte sul mare...

LE TUE LETTERE
Le ultime tue lettere m’hanno colto indifeso 
come abitante d’ un altra contrada.
Abbiamo varcata la stagione del vino color del rubino 
e dell’ andare peregrinando.
Allora davamo credito agli occhi degli uomini, 
i polsi erano vividi come rossa grafia, 
gli orizzonti non avevano fine 
e noi avevamo soprattutto Γ anima interamente nuda. 
Ora ci rodono le fatiche sprecate 
hanno la nebbia i nostri mattini 
i nostri giorni sono avari di saluti.
Forse anche per questo la tua scrittura è irriconoscibile 
e, quanto a me, la mia vista è coperta di polvere.

A SE STESSO
Quando odi piangere gli Dei 
mettiti in via.
Indossa una tunica lunga fino ai piedi 
e portati nei vecchi posti di combattimento. 
Che t’ha nutrito Lefkosìa fu bello.
Adorane il suolo, prosternati 
senza un singhiozzo, senza un lamento, 
o mediterraneo guerriero del verso.

Ma la poesia della tua sera, coi toni delle viole 
e le ombre di nubi irreali, in un cielo che vive 
solo nel sogno ed attende la carezza della luna, 
questa tua poesia che promana dal cuore e si riempie 
del sorriso fanciullo che un giorno ti fiorì a Famagosta 
in un inatteso incontro con la piccola Afrodite, 
non lasciare nei manoscritti, ma spargila al vento 
in sulla sera della tua Lefkosìa 
con un gesto che rammenti Γ Egeo e Aprile.
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ΑΔΥΣΩΠΗΤΗ ΣΤΙΓΜΗ L’ ISTANTE INELUTTABILE

Την αδυσώπητη στιγμή κανείς δέν προσκαλεϊ. 
Μ' ένα δικό της τρόπο κατεβαίνει, 
κρατεί τά πικραμύγδαλά της καί σοΰ κλείνει 
τό άλλοτε πολύγλωσσό σου στόμα 
σε γονατίζει στα φυλακισμένα σου δωμάτια.

ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΚΙ ΟΚΝΗΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

Πώς ήρθαν τέτοιες άδειες κι οκνηρές στιγμές 
χωρίς μιά στάλα περιεχόμενο!
Κι εγώ νά περιμένω νά περάσω αντίπερα! 
Καιρό δεν έχω νά μαζέφω τά τετράδιά μου, 
νά έπιτελέσω τις στερνές μου προσευχές, 
νά γράφω τις επιστολές στην όμορφη πρωία, 
μέ την παράδοση στά χείλη της, 
κι ένα τραγούδι χαρωπό στον αύτοκράτορα τής Κύπρου 
τόν χρυσαφένιο ήλιο!
(Καί νά 'ναι μοιρασμένο τό νησί μέ δίχως τό έλεος τού Θεού!)

Άς έρθει τό έλεος τοϋ Θεού νά μέ σφραγίσει 
μέ τής δωρεάς τη χάρη νά μπορέσω νά γεμίσω φως 
τη λευτεριά νά φάλλω δίπλα στήν άγάπη 
τόν έναστρο ουρανό των παιδικών μου χρόνων 
μ ’ ένα Χριστό "Ελληνα στη θέση τής καρδιάς. 
"Απάγγειλα όλο τής φιλίας τ' άλφαβητάρι, 
άγάπησα τά θαύματα τής γής σ’ ένα μικρό νησί πού λέγεται 
χώρα γλυκεία τής Κύπρου, 
μέ τούς άρχαίους Θεούς κουβέντιασα σέ δειλινό περίπατο 
καί φίλησα τής Παναγίας τόχέρι σέ καιρούς γιορταστικούς. 
Τό λέω πώς είμαι πλήρης κι όμως τρέμω 
τις άδειες κι οκνηρές στιγμές χωρίς μιά στάλα περιεχόμενο! 
"Επικαλούμαι τ' ούρανοΰ τό μέγα τό έλεος.

Nessuno invita Γ istante ineluttabile.
Scende con un suo stile:
porta le sue mandorle amare e ti chiude la bocca 
un tempo in grado d’ esprimersi in più lingue 
ed in ginocchio ti piega nelle sue invalicabili dimore.

ISTANTI DI VUOTO E DI NOIA

Come son venuti tali istanti di vuoto e di noia 
senza una goccia di contenuto?
Ed io che m’ aspettavo d’ andare avanti!
Non ho tempo per raccogliere i miei appunti, 
concludere le mie preghiere estreme, 
scrivere lettere all’ incantevole mattino 
con la resa sulle sue labbra, 
un canto gioioso al sole dorato 
onnipossente signore di Cipro, 
anche se Γ isola è divisa senza pietà da parte di Dio!

Che la Sua pietà venga a suggellarmi 
del dono della grazia di potermi riempire di luce 
onde io canti accanto all' amore la libertà 
il cielo stellato dei miei anni fanciulli 
con al posto del cuore un Cristo Greco. 
Declamato ho tutto il sillabario dell’ amore 
ed amate le meraviglie della terra in una piccola isola 
che chiamasi Cipro dolce paese, 
ho conversato a sera passeggiando con tutti gli antichi Dei 
e nei giorni di festa ho baciata la mano alla Madonna. 
Credo d’ essere sodisfatto eppure ho paura 
di cpiesti istanti di vuoto e di noia senza una goccia di contenuto. 
Al cielo chiedo grande pietà.
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ΜΗ ΦΕΥΓΕΤΕ

Ωραία φιλιά βγαλμένα άπό τό στόμα τ’ ουρανού χωρίς σφραγίδες καί 
τιμές, απλώς φιλιά κι άπλές γεωμετρίες της νιότης

Μή φεύγετε σταθήτε λίγο στη γωνία τοϋ δρόμον τώρα πού μάς ήρθε τό 
στερνό μας καλοκαίρι νά τά κουβεντιάσουμε στά πεταχτά.

Τό στρογγυλό φεγγάρι θα ’χει κάτι νά μάς ψιθυρίσει άπό τις άλλες γειτο
νιές η 'Ελένη κλαίει στό παράθυρο κι ό Γιωργής θά παίζει άπόψε τήν κιθάρα 
του τόν πήρανε στρατιώτη κι ό Βασίλης ετοιμάζεται γιά γάμο κι άλλα κι άλλα 
άλφαβητάρια καί παιγνίδια τών στενών καί τής αυλής καί τών καλών 
άνθρώπων.

'Απλές κουβέντες τοϋ Θεοϋ γεμάτες ουρανό χωρίς σφραγίδες καί τιμές κι 
επίσημες ταυτότητες.

Μή φεύγετε ώ εσείς γεωμετρίες τής νιότης...

NO, NON ANDATE VIA

Venusti baci usciti dalla bocca del cielo senza limiti e senza prezzo, 
semplicemente baci e semplici prerogative di gioventù

no, non andate via soffermatevi un pò all’ angolo della strada ora che 
sarà venuta la nostra ultima estate parliamone alla svelta

la tonda luna avrà qualcosa da sussurrarci degli altri rioni di Elena 
che piange alla finestra e Giorgio che suonerà stasera la chitarra Γ hanno 
arruolato e Vassilis si prepara per le nozze ed altre cose ed altri esordi e 
giochi nei vicoli e nei cortili della brava e buona gente

semplici chiacchierate care a Dio piene di cielo senza suggelli e costi 
prive di ufficialità

no, non andate via o voi prerogative di gioventù...

ΚΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Κι αυτό τό καλοκαίρι μπήκε στό φθινόπωρο, 
ή μέρα στό σκοτάδι, 
χτες ήταν πανηγύρι σήμερα ή έρμιά.
Ωστόσο, βλέπω νά προβάλλει τό τριαντάφυλλο τών άλλων μας καιρών, 
μυρίζομαι τόν ήλιο πού ξεφύτρωσε άπ’ τό λόφο, 
άκούω λαό πουλιά να ξεδιπλώνονται σε χρώματα καί σχήματα...
Ή μιά χαρά μιά λύπη φέρνει γιά ολοκλήρωση 
τό ύψος τό βάθος φέρνει γιά ολοκλήρωση, 
ή δυσκολία γεννά τις ευκολίες.
Απ’ τό μηδέν θά φτιάξω ένα ναό 
κι άπ’ τήν άγάπη εσένα καί τή λύπη σου.

Εμείς σκορπάμε τήν καρδιά μας καί τούς ήχους μας παντού.
Ποιος δύνεται νά κλέψει τήν ψυχή μας, 
τόν κόκκο φεγγαριού καί τό Θεό πού ζοϋν στά μάτια μας, 
τις πεταλούδες πού χορεύουν μες στά στήθη μας;

ED ANCHE QUESTA ESTATE...

Ed anche questa estate è entrata nell’ autunno, 
il giorno nelle tenebre: 
ieri festa oggi deserto.
Nondimeno spuntar vedo la rosa dei nostri tempi andati, 
odoro il sole che da dietro il colle ha fatto capolino, 
odo uno stormo d’ uccelli in colori e figuré dispiegarsi... 
Ogni gioia per completarsi porta con sé un affanno, 
Γ altitudine il suo opposto per completarsi apporta 
ed il difficile al facile dà vita: 
dal nulla costruirò un tempio 
e dall’ amore te e la tua amarezza.

Noi spargiamo da per tutto le nostre voci e il cuore, 
(ma) chi mai può rubarci Γ anima, 
il granello di luna e la Divinità 
che vive nei nostri occhi 
(oppure) le farfalle che danzano nei nostri petti?
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ΕΛΑΤΕ
Λεηλασίες τής νιότης, άνεβήτε άπ’ τό πηγάδι τών παλιών καιρών, 

χελίδονατες, 
άνεπανάληπτες βιογραφίες τοϋ έρωτα, 
ελάτε στην καχύποπτή μας πολιτεία, στα πεθαμένα καλοκαίρια μας 
νά μάς μιλήσετε γιά τις χρυσές μας νερατζιές, τοϋ φεγγαριού

τά παραμύθια, 
γιά τό βιολί τής νύχτας τό ξαδέλφι μου το γρύλλο, 
γιά κάτι όδοιπορίες στά νησιά τών μυγδαλιών, 
γιά φιλικά τραπέζια μές στοϋ γιασεμιού τήν άγκαλιά, 
επιστροφές στ’ ωραίο κρασί τών είκοσι μας χρόνων, 
ελάτε δίχως ερωτήσεις καί προβλήματα, 
γυμνές σάν κυριακάτικο πρωί.

SU, VENITE
Scorribande di gioventù, coronate di rondini, su salite 
dall’ abisso del tempo che fu, 
irripetibili biografie dell’ amore, 
su, venite nella nostra ombrosa città, in queste nostre morti estati 
a parlarci degli aranci dorati e delle fiabe della luna, 
del violino della notte il mio cugino grillo, 
di talune gite nelle isole dei mandorli, 
delle tavolate tra amici in seno ai gelsomini, 
rimpatriate al buon vino dei nostri vent’ anni, 
venite senza domande e senza complessi, 
nude come un mattino domenicale.

ΣΤΙΣ ΠΟΝΗΡΕΣ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΕΣ
Στις πονηρές ακρογιαλιές 
πόσοι μηροί βλαστήσαν άπ’ τό κύμα, 
τί εξαίσια νιάτα μέ πολύ Θεό, 
τί καθαρά φωνήεντα!

Άχ! νάμουν νέος καί στήν ποδιά σου νά σφαγώ, 
Μαρία τών θερινών μας ημερομηνιών.

ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΕ ΜΙΚΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Τραγούδησε, μικρή 'Αφροδίτη, τό χαμένο χρόνο. 
Σέ πλήγωσαν οί πεθαμένοι ωκεανοί, 
τότε πού τό φθινόπωρο κουλουριαζόταν στ' ακρογιάλι 
μ ’ ενα μαντήλι σύννεφα στό λυπημένο του κεφάλι.
Θά χάριζα τήν τελευταία σταγόνα τοϋ αίματός μου 
νά coü άναστήσω τόν καιρό, μικρή 'Αφροδίτη, 
νά 'φερνα πίσω τόν άρχάγγελο ήλιο μέ τήν ένδοξη κιθάρα του, 
καθώς λουλούδιζε μέ πεταλούδες κι όνειρα βρεμένα 
σέ μέλι αρχαίο καί δυόσμο άγροτικό.

Τραγούδησε, μικρή 'Αφροδίτη, τό χαμένο χρόνο. 
Σέ ξεχασμένες πολιτείες θά κυνηγήσω αστέρια, 
στ ’ απόκρυφα λιμάνια θά μαζέψω τά πανιά πού λησμονήσαν 
παλιοί ταξιδευτές, τών πόντων έραστές καί τών τρικυμιών, 
μές στις σπηλιές κρυμμένων θησαυρών θά γονατίσω μέ τούς στίχους 
τά όνειρα θά ξεθάψω άπ’ τά εφτασφράγιστα μπαούλα, 
μές στους έρειπωμένους πύργους μέ τη σαύρα 
θά αναζητήσω τά φιλιά χαμένων ειδυλλίων.

SULLE SPIAGGE TENTATRICI
Sulle spiagge tentatrici
dall’ onda quante cosce son sbocciate, 
che prestante assai squisita gioventù 
e che purezza di concenti!

Ah! foss’io ancora giovane per massacrarmi sul tuo seno, 
o Maria dei nostri almanacchi estivi.

CANTA, PICCOLA AFRODITE
Canta, piccola Afrodite, il tempo svanito. 
T’ hanno ferita gli oceani privati della vita, 
allorché Γ autunno s’ accartocciava sul litorale 
con un manto di nuvoli sull’ affitto tuo capo. 
Donerei Γ ultima goccia del mio sangue 
per riportarti, mia piccola Afrodite, in vita il tempo, 
riporterei indietro il divo sole con la sua ìnclita cetra, 
quando fioriva di farfalle e sogni 
imbevuti di vetusto miele e di menta silvestre.

Canta, piccola Afrodite, il tempo svanito. 
In città dimenticate darò la caccia alle stelle, 
in porti reconditi raccoglierò le vele che v’ hanno dimenticate 
vecchi viaggiatori, innamorati di mari e di tempeste, 
coi versi penetrerò ginocchioni negli antri di tesori nascosti, 
disseppellirò i sogni chiusi in bauli dai sette sigilli, 
entro le torri diroccate con la lucertola 
cercherò i baci dei perduti idilli.
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Τραγούδησε, μικρή ’Αφροδίτη, τό χαμένο χρόνο, 
ίσως γυρίσουν οί καιροί με τά διαμάντια τους, 
ίσως ξυπνήσουν οί κορυδαλλοί τών μαγεμένων πρωινών, 
ίσως γυρίσουνε τά χελιδόνια στις καρδιές μας, 
ίσως, μικρή ’Αφροδίτη, νά ’ρθεις στούς άφρούς μας 
μ ’ ένα καινούργιο στήθος κι ’ ένα αχείλι κερασένιο 
ν’ άναστηθοϋν οί τόποι κι οί παλιοί μας θρύλοι, 
νά γίνουν άγγελοι τά χαλασμένα μάτια μας, 
νά ξαναρθοϋμε στή ζωή, τριανταφυλλένη μου μικρή άφροδίτη, 
πνεύμα τής Κύπρου.

ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ
Πώς θά κερδίσω τό χαμένο μου έδαφος 
άπόστρατος εγώ τής τέχνης μες στό άναπαυτήριο τών έβδομήντα 

χρόνων, 
όταν περνάνε δίπλα μου τά διαστημόπλοια 
καί τά μηνύματα από τ’ άστρα;
Ωστόσο κάτι μένει άπ’ τό χαμένο θησαυρό τής νιότης: 
ένα χαμόγελο στον γείτονα καί μιά ψιλοκουβέντα 
στό χρυσάφι φεγγάρι, μιά ματιά 
στον άνεμο πού σπαρταρά στά φύλλα σάν τό καρδιοχτύπι 
μιας μικροπαντρεμένης με τό πρώτο βρέφος στήν ποδιά της.

ΘΑ ΓΡΑΨΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ

"Οταν γυρίσει ό δρόμος στ’ άλλο του πλευρό, τήν όψη άλλάζει. 
Δεν αντιγράφει ό χρόνος τόν παλιό άδελφό του.
Γι’ αυτό μή με σκοτίζεις με υποσχέσεις πού κρατάνε 
λουλούδια υποδοχής.

Ή ορθογραφία τών ιδεών πολύ μέ τσάκισε. 
Στά ρόδινα χαμόγελα τών αγαθών ανθρώπων 
θά γράψω τ’ όνομά μου πριν άναχωρήσουνε τά τραίνα.

Canta, piccola Afrodite, il tempo svanito, 
forse ritorneranno gli splendori d’ un tempo, 
forse si sveglieranno le lodole dei magici mattini, 
forse ritorneranno le rondini nei cuori, 
forse, o piccola Afrodite, verrai tu sulle nostre spume 
con un nuovo seno ed un labbro color della ciliegia 
a rinverdire i luoghi e le leggende antiche, 
onde diventino angeli i nostri occhi disfatti, 
da ritornare a vivere, o mia rosea piccola Afrodite, 
spirito di Cipro.

TERRENO PERDUTO
Come potrò riguadagnare il terreno perduto 
io veterano dell’ arte nel mio ridotto di settantenne 
quando accanto mi sfilano le astronavi 
ed i messaggi delle stelle?
Nondimeno del tesoro smarrito, della giovinezza mi resta qualcosa: 
un sorriso al vicino ed una parola sussurrata 
alla luna dorata, un’ occhiata
al vento che palpita tra le foglie come il battito del cuore 
d’ una giovane sposa con in grembo il suo primo bambino.

SCRIVERÒ’ IL MIO NOME
Quando la strada svolta all’ altro lato, 
la veduta cambia.
Il tempo non decalca mai il suo vecchio fratello. 
Per questo non infastidirmi con promesse 
che contengono fiori da ricevimento.

La fedele scrittura delle proprie idee 
del tutto m’ha sfiancato.
Sui rosei sorrisi degli uomini dabbene 
prima che il treno parta scriverò il mio nome.
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ΜΙΚΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ PICCOLA OLIMPIADE
Άπ’ τον Ελληνικό κορμό με πλοία γοργά, 
τις τρικυμίες νικώντας καί τις αποστάσεις, φτάσαμε 
σε τούτο τό εύφορο νησί πού τ’ όνομάζουνε οί Θεοί μας Κύπρο. 
Κι αράξαμε στά ειρηνικά του περιγιάλια.
Τό πνεύμα τής Ελλάδας στά ξανθά κεφάλια μας 
ελαμψε μες στον κυπριώτικο ήλιο δεύτερη 
δόξα τού ούρανοϋ καί κόσμημα τών καρπερών άγρών καί τ’ αμπελιού 
όπου φωλιάζει ή χάρη τών χαρούμενων στιγμών.
Μαζί καί την υγεία τού σώματος, τ’ άθλητικό παράστημα, 
τής άσκησης τό πάθος, φέραμε ισότιμα.
Σμίξαμε φιλικά μέ τό λαό πού κατοικούσε εδώ, 
τού δώσαμε τό πνεύμα μας καί τά ύψηλά μας έθιμα 
καί πήραμε άπό τούτο την παλιά του πείρα καί σταθήκαμε 
ώμο με ώμο δίπλα ν’ άναστήσουμε πιο πάνω τό νησί.
Ό 'Απόλλωνος προστάτης τής υγείας, πού ζωντανεύει μέ τόν ήλιο τούς 

χυμούς 
κι άνθίζουν καί καρποφορούνε τά φυτά κι αύξαίνουνε τά ζωντανά 
καί γίνονται λεβέντες τά κορμιά, μέ άγάπη συναντήθηκε
μέ τήν έρώτισσα 'Αφροδίτη, πού γεμίζει χάρη τις 'ψυχές καί τις κινήσεις μας 
καί στά έπουράνια τήν όμορφιάν υψώνει
νά τήν λατρεύουμε μέ τής καρδιάς τό πύρωμα καί νά μάς αξιώνει, 
παιδιά παιδιών.
Κι όταν ό μόχθος τής ζωής γιά τ’ άγαθά ξαλάφρωνε 
τών παιχνιδιών άνάτελλεν ή ώρα 
τό πάλαιμα καί τό δοκίμι 
καί τό τραγούδι καί ό χορός.
'Ακούστε: ξεκινούν τήν άθλησή τους οί λεβέντες.

Κι αν ήρθαν πόλεμοι σκληροί κι άμάχες άδελφών 
κι αν ξένα πόδια πάτησαν τή γή μας δεν προδώσαμε 
τόν πιό βαθύ εαυτό μας τόν Ελληνικό.
Άντέξαμε τά βάρη. Καί σκυφτοί κοιτούσαμε τόν ήλιο, 
τόν κυπριώτικο ήλιο μέσα στο γαλάζιο χρώμα τ' ούρανοϋ μας 
κι άντιστεκόμαστε μέ τό δικό μας τρόπο.

Καί μόλις πήραμε τόν πάνω δρόμο καί ξανακοιτούσαμε 
άγέρα λεύτερο, τό πάθος τής παλαίστρας καί τής άθλησης 
μεσουρανούσε μες στον κόσμο μας.
Κοιτάχτε, ή δάδα τών άγώνων φεύγει άπό τό Κούριο 
σκυτάλη τών παλιών πού δίνεται στά νέα τής Κύπρου νειάτα. 
'Ακούστε τούς ρυθμούς, άκοϋστε τις καρδιές, άκοϋστε τις άνάσες.

Dal ceppo dei Greci su veloci navi, 
le tempeste vincendo e le distanze, giungemmo 
a quest isola ferace, che i nostri Dei nomano Cipro, 
e Γ ancora gettammo nei pacifici suoi lidi.
Lo spirito dell’Eliade sulle nostre teste bionde 
rifulse sotto il sole di Cipro, del cielo secondo vanto 
e fregio dei fruttiferi campi e della vite 
in cui s’ annida il piacere dei felici istanti.
E col vigore del corpo ed il portamento atletico 
la passione della lotta insieme vi portammo.
Con la gente che qui dimorava da amici ci fondemmo: 
le demmo il nostro spirito, le nostre eccelse usanze 
e da essa prendemmo la vecchia sua esperienza 
e stemmo spalla a spalla per elevare Γ isola più su. 
Apollo, tutore della salute, che col sole vivifica gli umori, 
per cui gli alberi fioriscono e poi ci danno i frutti 
e gli animali crescono ed i corpi diventano prestanti, 
ebbe un incontro d’ amore con la sensuale Afrodite 
che di grazia gesti e cuore ci riempie 
e tra le cose celesti la bellezza eleva
per cui con cuore ardente Γ adoriamo onde elargisca 
figli ai figli.
E quando s’ allentò Γ affanno per i beni primari della vita 
spuntò Γ epoca dei giochi: 
della lotta e della gara, 
del canto e della danza.
Su, udite! I valorosi danno inizio ai giochi.

Anche se vennero dure guerre e lotte fratricide 
e piedi estranei calpestarono il nostro suolo 
non mai tradimmo la nostra essenza più profonda d’ esser Greci. 
Sopportammo ogni gravezza mirando il sole a testa bassa, 
il ciprio sole nell' azzurrinità del nostro cielo 
e resistemmo alla maniera nostra.

E come imboccammo la salita e respirammo nuovamente 
aria di libertà, la passione per la palestra e Γ agonismo 
tra la nostra gente risalì allo zenit.
Guardate! Da Cùrio*  parte la fiaccola dei giochi, 
la staffetta degli antichi, che vien passata alla nuova gioventù di Cipro. 
Uditene il ritmo, il battito dei cuori ed il respiro insieme!

* Curio è Γ Olimpia di Cipro, la cui storia, iniziatasi nel XIII see. a.C., si concluse nel VII d.C.. Imponenti e numerosi i suoi resti: dal 
Teatro Romano alla Casa di Achille, dalla Basilica Protocristiana allo Stadio, dalle migliaia di oggetti certTici. finiti nei musei di tutto il 
mondo, al Tempio di Apollo, in cui nel 1989 ebbe luogo Γ accensione della Fiaccola dei Giochi Agonistici dei Piccoli Stati d'Europa. In 
tale circostanza fu diffuso il Poemetto, non solo nel suo originale, leggermente diverso dal testo che compars e nel fascicolo del 1990 di 
“Φιλολογική Κύπρο;”, a cui la presente versione si riferisce, ma anche nella veste italiana (Μ. lannelli). inglese (Mary Ioannides) e 
francese (Dinos Tlieocleus).
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Χορικό
Τό φως τοϋ αθλητισμού 
τά βήματα φωτίζει, 
μετρά με τό κορμί 
κι ό νοϋς ανθίζει

Οί λεύτεροι καιροί 
πανήγυρη σαν νάναι 
φουντώνουν τήν ψυχή 
διπλά βοηθάνε.

Τής Κύπρου νέοι βλαστοί, 
τήν άθληση κοιτάτε 
μ ’ όποια ώρα καί καιρό 
νά προχωράτε.

Κι ’ αν ήρθε κάποτε ή θρησκεία τών ουρανών με τήν αγάπη τοϋ Χριστού στο 
μέτωπό της 

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

κι ’ αν τό άθλημα στή χώρα μεταπήδησε στήν πίστη, 
σιγά-σιγά ή παλιά λαχτάρα γιά τήν άσκηση τοϋ σώματος γυρνά, 
γυρνά στά γλέντια τά λαμπριάτικα με τήν Ανάσταση Χριστού καί φύσης γύρω.

Κι αρχίζει τό δοκίμι στις αυλές τών εκκλησιών, 
τών πηδημάτων τ’ αγωνίσματα καί τ’ άλλα, 
τών παιγνιδιών οί συναγωνισμοί!

"Ωσπου μιά μέρα οί Ολυμπιακοί ξεκίνησαν ξανά 
πέρα στό κράτος τών Ελλήνων
κι ήρθε τό μήνυμα ώς εδώ κι απ' τήνπασχαλινή παράδοση 
καινούργιο πνεύμα ’Ολυμπιακό πετιέται κι όλο απλώνει, 
απλώνει μες στις τάξεις τών εφήβων 
κι οί πολιτείες γεμίζουν στάδια 
γεμίζουν γυμναστήρια, 
τούτο τό πνεύμα άπλώνει στά χωριά καί μετατρέπουνε τ’ αλώνια 
σε χώρους άθλησης,
κι απλώνει μέσα στις ψυχές μας 
με όνειρα πιό μεγάλα 
νά πάμε πιό εξω απ’ τό νησί σε τίμιους συναγωνισμούς 
μ ’ άλλες φυλές καί χώρες
ειρηνικές αισθήσεις καί χειρονομίες φιλικές.
Καί νάναι δίπλα μας στό στίβο ισόμοιρα ή γυναίκα.
Αγάπη ’ναι ή ζωή καί φρόνημα, 
υγεία καί κάλλος τής ψυχής καί τοϋ κορμιού, 
φιλία κι ειρήνη.

Coro
La luce dello sport 
illumina il cammino 
e modellando il corpo 
la mente fa fiorire.
Il tempo libero 
al pari d’ una festa 
rinvigorisce Γ animo 
aiuta doppiamente.
O di Cipro giovani virgulti, 
lo sport abbiate a cuore 
onde in ogni stagione e tempo 
possiate progredire.

Anche se un tempo venne la religione dei Cieli con Γ amore di Cristo sulla fi-onte 
e s’ osteggiò la gaudente vita di allora dal volto sì fiorente 
e nel paese il culto per lo sport fu sostituito dalla fede
a poco a poco Γ antica passione per le competizioni fisiche ritorna 
nelle festività della Pasqua, con la Resurrezione di Cristo e della natura intorno. 
E sui sagrati delle chiese al confronto*  
ai vari sports come al salto si dà il via 
con ogni altra forma competitiva.

* Si fa riferimento soprattutto ad una singolare gara assai popolare in Cipro, non solo durante il lungo periodo in cui le palestre 
classiche furono considerate luogo di peccalo e pertanto combattute dalla Chiesa, ma anche successivamente e fino a qualche tempo 
fa. Per la precisione al “διτζ'ίμιν", consistente in una prova di muscoli: la palma spettava a chi riusciva a sollevare ed a portare, finché 
poteva, intorno alla chiesa un grosso tronco d' albero o altro oggetto pesante, tenuto appositamente sul sagralo in attesa delle varie 
festività e delle domeniche, alla presenza d' un pubblico comprendente anche le fanciulle in età da marito... Più d’ una si lasciava 
conquistare così.

Finché un giorno i Giochi Olimpici dilagano di nuovo 
oltre lo stato dei Greci
e notizia qui ne giunse e dalle gare tradizionali della Pasqua 
un nuovo spirito olimpico vien fuori e vieppiù si spande 
e si diffonde tra le file dei giovani 
e le città si riempiono di stadi 
traboccano di palestre, 
una passione che si porta nei villaggi 
e le aie in lizze si trasformano, 
nelle nostre anime si dispiega 
col sogno ben più grande
d’ andar fuori della nostra isola per leali competizioni 
con altre razze e paesi
con sentimenti di pace e gesti d’ amicizia.
E la donna ci sia accanto nella pista in pienezza d’ eguaglianza. 
Amore e sentimento è la vita, 
salute e bellezza dell’ anima e del corpo, 
nonché amicizia e pace.
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ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΘΑΗΤΩΝ
Φοίβε, σ’ εσένα ώ πνεύμα τής ζωής, 
εμείς οί Κύπριοι, αρχαίοι Αρκάδες 
πού φύγαμε απ’ την πλουτοθρόφα γης 
τής Αρκαδίας κομίζοντας χιλιάδες 
τις απολλώνιες αρετές κι αυτής 
τής γής τής αξίας γίναμε άφεντάδες.

Δεόμαστε με βλέμματα ιλαρά 
πάντα τη χώρα τούτη νά κοιτάζεις 
καί με τά βέλη σου τά καρπερά 
τά στάρια καί τ’ αμπέλια νά ωριμάζεις, 
τις γέννες στά κοπάδια τά ιερά, 
γεμάτα υγεία νά τις χιλιάζεις.

Μ' αδερφικά καράβια τούς γιαλούς 
κάνε παντοτινά ν' άσπρολογοϋνε 
κι άπ’ των βουνών τούς μητρικούς μαστούς 
τά καθαρά νερά ν’ άχολογοϋνε 
καί στις κορφές καί τούς βαθιούς δρυμούς 
δέντρα λεβέντικα νά κελαηδούνε.

Δώσε στερνά σ' εμάς τής μακρυνής 
πατρίδας μας ή μνήμη πάντα ν' άρχει 
καί νά όδηγάει τά βήματα στή γής 
με κάθε ώραϊο καί μουσικό πού υπάρχει, 
ώ 'Απόλλωνα, ήλιε, ώ πνεύμα τής ζωής 
καί τής γενιάς μας Κύριε καί μονάρχη!

PREGHIERA DEGLI ANTICHI ATLETI CIPRIOTI
O Febo, per te, soffio vitale, noi Ciprii 
antichi Arcadi, che emigrammo 
dall’alma terra d’ Arcadia, 
portando con noi mille apollinee virtù, 
divenimmo signori di questa degna terra.

Ti preghiamo di mirar sempre 
con fausti sguardi questo paese, 
di far maturare coi tuoi dardi 
viti, frumento e frutta 
e moltiplicare a migliaia le nascite 
nei sacri armenti in florida salute.

Fa sì che i suoi lidi sempre 
biancheggino di fraterne navi 
ed acque pure sgorgano canore 
dalle poppe materne dei suoi monti 
e sulle cime e negli ombrosi boschi 
alberi prestanti levino il loro canto.

Per ultimo concedi che sempre regni in noi 
la memoria della patria lontana 
e eh’essa guidi i nostri passi in terra 
con tutto ciò che c é d’ armonico e di bello, 
o Apollo, o sole, o spirito della vita 
e della nostra stirpe Signore e re.

Χορικό

Ευτυχισμένη ή χώρα 
με άθλητικά ιδεώδη, 
υγεία προβάλλει κάλλος 
φιλία κι ειρήνη καί ήθος.

Δόξα στο στίβο πρώτη- 
τίμια οδηγεί τά νειάτα.
Δάφνης στεφάνι σ' οποίον 
άσκεϊ σοφά τό σώμα.

Δεν είναι τέρμα ή νίκη, 
είναι ή άρχή τού πάθους.
Δόξα τού στίβου ή ιδέα 
κι ή άμιλλα σκοπός του.

Coro

Ben felice il paese 
dotato d’ atletici ideali 
ché propone salute e beltà, 
amistà, pace e virtù.

Alla pista la prima gloria 
ché la gioventù guida all’ onore 
ed il lauro di chi saggiamente 
s’ esercita col corpo sia corona.

La vittoria non è meta, 
è sol principio di passione. 
Lo spirito è la gloria della pista, 
la competizione n è Γ oggetto.

52
53

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΕΓΡΑΨΑ...
Έγραψα ποίηση γιά τήν Κύπρο τού Θεού.
Γράμματα δυσανάγνωστα κυκλοφοράνε τώρα 
σάν νά μετρήσανε τό χρόνο τους. Τα κουρασμένα ρόδα 
πώς περπατούν στον τελευταίο χαιρετισμό τους! 
Άχ νάχα τόν παλιό ρυθμό νά ξεφωνίσω 
ελευθερία ή θάνατος!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Τής Κύπρου Θεέ σ’ ευχαριστώ γιατί με άξίωσες 
σε μιά εποχή γεμάτη προδοσία 
νά γράψω στίχους.

HO SCRITTO...
Ho scritto poesie per Cipro la divina.
Ora circolano scritti indecifrabili 
come se somigliassero al loro tempo. 
Come le rose stanche vanno al loro ultimo saluto! 
Ah se avessi io il vecchio stile per gridare 
libertà o morte!

RINGRAZIAMENTO
Grazie ti rendo, o Dio di Cipro, 
d’ avermi concesso di comporre versi 
in un’ epoca irta di tradimenti.
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ή Ιδέα νά δώσω στα ποιήματα τοϋ Κύπρου Χρυσάνθη τή σειρά πού 
έχουν στην επιλογή αυτή, μοϋ ήρθε στο τέλος μιας εκδρομής, ή όποια μοϋ 
ένέπνευσε τούς στίχους τοϋ ποιήματος 'Albori. Τό 'Albori είναι ένα άπό τά πιο 
γραφικά μέρη τής περιοχής τοΰ Vi e tri sul Mare, στην αρχή τής ακτής τού 
Amalfi. Ήταν μιά μέρα Ιδιαίτερα πρόσφορη νά ξυπνά τις αισθήσεις καί τις 
μνήμες καί νά κάνει πιό αισθητές άναλογίες καί αντιθέσεις. Γιά τούτο βρίσκω 
ότι ταιριάζει νά τούς δημοσιεύσω πρώτα εδώ.

ALBORI
Στον έγγονό μου Mirko

Σε τούτο τό αμφιθέατρο, όπου οί κορφές κατηφορίζουν 
κι ό αγέρας παίζει πάντα μέ τά φύλλα, 
άνηφορίζω κάθε τόσο ν’ άνασάνω 
ανάμεσα στών λιόδεντρων τ’ ασήμι καί στών κίτρων τό χρυσάφι, 
κάτω άπό ενανλουλακή ουρανό, όπου ψηλά ό ήλιος 
χαμογελά πάνω άπ’ τ’ αστραφτερό τρεμούλιασμα τοϋ πόντου, 
τ’ 'Albori άφοϋ μέ τά σπιτάκια του μ ’ έχει μαγέψει, 
τά περιβόλια καί τά φιδωτά του στενορρύμια, 
όπου περνώντας λιγοστό τό φως κεντάει τ’ άσπρο καί τό σκούρο. 
Σήμερα, όσο ποτέ χαρούμενο, μ ’ έδέχτη 
καθώς τριγύρω οί ροδακινιές άνθισαν κιόλας 
καί κάνουνε, δειλά, γλυκά ματάκια στις μιμόζες.
Γι ’ αυτό μοϋ έφάνη ξαφνικά άλλοϋ πώς ήμουν, 
όπου όμοια μ ’ έχαιρέτησε μιά άνοιξη αιώνια, 
εκεί πού κυβερνά ή πορτοκαλιά κι ή ελιά όλάνθιστη είναι, 
όπου ψηλά τραβάει τό πεύκο πλάι στο κυπαρίσσι, 
τούς κήπους καί τούς κάμπους τό γιασεμί ευφραίνει, 
στής χαρουπιάς τή ρίζα κάθεται στοχαστικός ό πελεκάνος 
ένώ σάν άστραπή τά δάση διασχίζει τό άγρινό.'

Μά τό χαμόγελο στά χείλη μου έσβύστη 
όταν τών νέων σαρακηνών οί βαρβαρότητες μοϋ ’ρθαν στή σκέψη 
πούπέρ’ άπό τήν πράσινη γραμμή, πού στά δυό σ’ έχει κόψει, 
μολύνουν, Κύπρο, ένα μεγάλο σου κομμάτι.
Κι όμως είναι παρήγορο πολύ νά ξέρω 
πώς ό Λαός σου, πέρφανοι βλαστοί τής ’Αρκαδίας, 
μ ’ όλο πού τόσοι άλλοι τις άρνιοϋνται, 
τις πατρογονικές άξιες τιμοϋν άκόμα.

'Albori 22 Φεβρουάριου 1992
Michele lannelli

PRECISAZIONE

L’ idea di disporre le poesie del Chrysanthis secondo Γ ordine di 
successione, che è stato loro dato in questa scelta, mi venne al termine d’ 
un escursione che m ispirò i versi di Albori, una delle più pittoresche 
frazioni di Vietri sul Mare, in una giornata particolarmente propizia a 
stimolare sensazioni e ricordi ed a far sentire analogie e contrasti. 
Pertanto reputo opportuno pubblicarli qui per la prima volta.

ÀLBORI
A mio nipote Mirko

A tanto anfiteatro di cime digradanti, 
dove sempre con le foglie gioca il vento, 
salgo di tanto in tanto a respirare 
tra Γ argento degli ulivi e Γ oro degli agrumi 
sotto un cielo d’ indaco in cui sorride il sole 
alto sul tremulo luccichio del mare, 
ché Albori col suo crocchio di case m’ ha stregato 
coi suoi orti ed i tortuosi cunicoli di vie 
dove la luce a gocce pinge chiaroscurali effetti. 
Come non mai festante oggi m'ha accolto 
ché d' intorno son già fioriti i peschi 
e timidi fan Γ occhiolino alle mimose, 
per cui di colpo mi son sentito altrove, 
dove pure mi salutò un’ eterna primavera 
ché Γ arancio v’ impera e mignola Γ olivo 
ed alto svetta il pino a gara col cipresso, 
giardini e campi allieta il gelsomino 
ed ai piedi del carrubo medita il pellicano 
mentre i boschi fulmineo trascorre Γ agrinò1. 
Ma il sorriso sulle labbra mi s’è spento 
al pensiero della barbarie dei nuovi saraceni, 
che oltre la linea verde, che t’ha tagliata in due, 
oltraggia, o Cipro, di te la maggior parte. 
Eppure è motivo di gran conforto sapere 
che la tua Gente, fiera prole d' Arcadia, 
a differenza di molt' altri a ciò negati, 
il culto dei patrii valori ancora onora.

1. Ό πελεκάνος συμβολίζει τήν αυταπάρνηση, τό άγρινό — ό αίγαγρος τής Κύπρου — τήν 
επιμονή, χαρακτηριστικές άρετές τών Ελλήνων τής Κύπρου, άπογόνων τών άρχαίων ’Αρκάδων.

(’Απόδοση στά έλληνικά: Γ. Χατζηκωστής)

Àlbori 22 Febbraio 1992
Michele lannelli

1. Il pellicano simboleggia Γ abnegazione. Γ agrinò, il muflone di Cipro, la tenacia, virtù proprie 
dei Grccociprioti. discendenti degli antichi Arcadi.
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