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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
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ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ

Τά γράμματα σέ χαιρετούν 
μ’ αισιόδοξες προτάσεις.
Πολύ τά γνοιάστηκες μέ όρθοφροσύνη 
καί πνεύμα έλληνικό, 
μέ πρόσωπο πανσέληνο 
καί μιά παλάμη χριστιανού.
"Ας σ’ ευλογεί ό "Ελληνας Θεός 
κι η Παναγιά η άρχόντισσα.
Τά γράμματα σ' ευχαριστούν 
μ ’ ένα φωνήεν έλληνικό.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠ.Ο.Κ.

Ο «Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου» διοργανώνει εορταστική συ
γκέντρωση στο Πολιτιστικό Κέντρο της Λαϊκής Τράπεζας (οδός Μπουμπουλί- 
νας) την Τετάρτη 10 Μαρτίου 1993 και ώρα 7.30 μ.μ. με το εξής πρόγραμμα:

α) Απολογισμός του Ε.Π. Ο.Κ. από τον Κ Χρυσάνθη
β) Χαιρετισμός από τον Παναγιώτη Μαλλή
γ) Απονομή του «Βραβείου Γραμμάτων» στον

Κωνσταντίνο Γιαγκουλλή
δ) Απονομή του «Βραβείου Συγγραφής Παιδικού Βιβλίου»
ε) Παρουσίαση της Φιλολογικής Κύπρου 1991-1992 από τον

Γεώργιο Κ. Ιωαννίδη

Τα βραβεία χορηγεί η Λαϊκή Τράπεζα.

Απονομή Βραβείων Ε.Π.Ο.Κ.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

’Από 12 Μαρτίου 1992 έως 10 Μαρτίου 1993

Εΐν’ άλήθεια πώς ή γύρω περιστάσεις δέν βοηθούν τόν Όμιλο γιά νέες 
έμπνεύσεις καί πραγματοποιήσεις. Όμως σταθερά μένει στα παραδοσιακά του 
έπίπεδα, προσφέροντας λίγο-πολύ στόν πολιτισμό τοΰ τόπου μας. Τό καινούρ
γιο αίμα δέν έρχεται στίς πνευματικές άναζητήσεις μέ κείνο τό παλιό πάθος 
τών παλιών μας ημερών: Πολύ λίγες οί άνανεώσεις στόν χώρο μας. Πάλιν 
έπαναλαμβάνω πώς έμεϊς τά παλιά μέλη θά σταθούμε μέ πνευματικό πείσμα 
στίς θέσεις μας πρός όφελος - έστω καί μικρό - τής έλληνικής μας πατρίδας.

ΟΙ δραστηριότητες τοΰ Όμίλου μας είναι οΐ έξής:-

Α. Εκδόσεις:
1. Φιλολογική Κύπρος 1991-1992, στήν όποία συνεργάζονται: Κύπρος Χρυσ

άνθης, Άνδρέας Μιτσίδης, Γ. Προδρόμου, Ι.Γ. Κουτσάκος, Ά. Παπαβασι- 
λείου, Άλ. Ταπάκης, Γ.Κ. Ίωαννίδης, Χρ. Χριστοφίδης, Πάτροκλος Σταύ
ρου, Κ. Χατζηστεφάνου, Ά. Δημητρίου, Άντρος Παυλίδης, Άντρέας Κων- 
σταντινίδης, Π. Μαλλής, Φοίβος Σταυρίδης, Νίκος Παναγιώτου, Κ. Μιχαη- 
λίδης, Κ. Γιαγκουλλής, Ά. Χατζηθωμάς, Κ. Κοκκινόφτας Michele lannelli, 
Ειρήνη Τσουλλή, Ρούλα Ίωαννίδου-Σταύρου, Όλγα Καραολίδου, Χρυσόθε- 
μις Χατζηπαναγή.

2. Διον. Σολωμοΰ «"Ύμνος εις τήν Ελευθερίαν» (8η έκδ. 1993) (κατά λάθος 
δέν σημειώθηκε τούτο καί θά διορθωθεί στήν έπόμενη έκδοση) χορηγία 
’Ελευθέριου Ευγενίου.

3. Άνδρέας Χατζηθωμάς: «Πνευματική Κύπρος, ’Αφιερώματα (1960-1992) 
Λευκωσία 1992, στή σειρά «Ελληνισμός τής Κύπρου», χορηγία Μιχαλάκη 
Κυθραιώτη.

4. Kypros Chrysanthis (μετ. Michele lannelli) «Poesie», Lefkosia 1992.
5. Γεώργιος Προδρόμου: «’Εκπαιδευτικά Θέματα», Λευκωσία 1992, στή σειρά 

«'Ελληνική Παιδεία τής Κύπρου», δωρεά Καλλιόπης Καραγεώργη.
6. Μαρούλα Βιολάρη Ίακωβίδου: «Σελίδες τοΰ ’Απελευθερωτικού μας ’Αγώνα 

όπως γράφτηκαν τότε...», Λευκωσία 1992 καί β' άνατύπωση 1992, στή σειρά 
«Ελληνισμός τής Κύπρου», χορηγία Μιχαλάκη Κυθραιώτη.

Β. Συγκεντρώσεις:
α. Στίς 12 Μαρτίου 1992 έγινε συγκέντρωση τοΰ ΕΠΟΚ μέ τις έξής έργασίες: 

’Απολογισμός άπό τόν πρόεδρο τοϋ Όμίλου Κύπρο Χρυσάνθη. ’Ανακήρυξη 
τοΰ πρέσβυ τής Ελλάδας κ. Παύλου Άποστολίδη σέ έπίτιμο μέλος μέ σκε
πτικό τοΰ Κ. Χατζηστεφάνου. Χαιρετισμός τοΰ Ύπουργοΰ Παιδείας Χρ. 
Χριστοφίδη, Όμιλία τοΰ Άνδρέα Δημητρίου μέ θέμα «Αισχύλος καί Κύ
πριος Χαρακτήρ», Βράβευση τοΰ Άντρου Παυλίδη μέ σκεπτικό τοϋ Κ. Χρυ

σάνθη, Αντιφώνηση τοΰ βραβευθέντος, Σκεπτικό γιά τήν άπονομή τοΰ βρα
βείου Παιδικής Λογοτεχνίας άπό τις Ρούλα Ίωαννίδου-Σταύρου, Όλγα Κα
ραολίδου καί Χρυσόθεμι Χατζηπαναγή, Αντιφώνηση τοΰ βραβευθέντος 
Άντρέα Κωνσταντινίδη, Προσφώνηση τοΰ Π. Μαλλή, Παρουσίαση τής 
«Φιλολογικής Κύπρου» 1990 άπό τό Γ.Ι. Ίωαννίδη.

β. Σέ συγκέντρωση φοιτητών τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου 
Αθηνών μίλησε γιά τά πνευματικά σωματεία καί ιδιαίτερα γιά τόν ΕΠΟΚ ό 
πρόεδρος τοϋ Όμίλου Κύπρος Χρυσάνθης καί διένειμε έκδόσεις τοΰ 
Όμίλου καί άλλων σωματείων. Στή συγκέντρωση παρευρισκόταν καί ό Γ.Κ. 
Ίωαννίδης.

γ. Σέ συγκέντρωση στίς 27 Ίανουαρίου 1992, διοργάνωσε σέ συνεργασία μέ 
τήν «Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου», έκδήλωση μέ τήν 
ευκαιρία τής έκδοσης δυό νέων βιβλίων τής Νίκης Λαδάκη-Φιλίππου τών 
έξής: «Δεκαεννιά Κραυγές» (ποίηση) 1992 καί «Μελετήματα λογοτεχνίας», 
1992. Ό Κ. Χρυσάνθης έκαμε εισαγωγική όμιλία, ό Γ.Κ. Ίωαννίδης παρου
σίασε τις έκδόσεις, άντιφώνησε ή συγγραφέας καί χαιρέτισε ό Κ. Μόντης.

Γ. Ποικίλη έργασία
α. Ό Όμιλος συμμετέσχε στή διοργάνωση τής 25ης Μαρτίου 1821, στήν όποία ό 

πρόεδρος Κ. Χρυσάνθης μίλησε μέ θέμα «Οί Κύπριοι συγγραφείς γιά τό 
1821».

β· Ό Όμιλος συμμετέσχε στήν τελετή γιά τήν έπέτειο τής 29ης Μαΐου 1453 καί 
προσφώνησε καί παρουσίασε τόν όμιλητή καθηγητή Στέφανο Ήμελλο ό 
πρόεδρος του Κ. Χρυσάνθης.

Απονομή Βραβείων
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γ. Ό Όμιλος συμμετέσχε στον έορτασμύ τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, στόν όποιο 
ό πρόεδρος του Κ. Χρυσάνθης μίλησε μέ θέμα «Ή 28η ’Οκτωβρίου στις Κυ
πριακές έφημερίδες τής έποχής».

δ. Ό Όμιλος συμμετέσχε στόν έορτασμό τών «Ελληνικών Γραμμάτων καί 
τών τριών Ιεραρχών», στόν όποιο τό μέλος του Γιώργος Κ. Ίωαννίδης 
έκαμε εισαγωγικήν όμιλία.

ε. Ό “Ομιλος κάλεσε τά μέλη του νά μετάσχουν στό συλλαλητήριο γιά τή Μα
κεδονία.

στ. Ό Όμιλος έξέδοσε άνακοινωθέν διαμαρτυρίας γιά τήν άπαράδεκτη συμ
περιφορά τής προσωρινής διοικοϋσης έπιτροπής τοΰ Κυπριακού Πανεπι
στημίου πρός τις Ελληνικές άντιπροσωπεϊες καί τήν ’Εκκλησία τής Κύ
πρου κατά τά έγκαίνια. Ό πρόεδρος του Κ. Χρυσάνθης συζήτησε τή στάση 
αύτή τών ύπευθύνων τοΰ Κυπριακού Πανεπιστημίου άπό τό Ράδιο Πρώτο.

ζ. Ό Όμιλος στά πλαίσια τοΰ έορτασμοΰ τής Εκατονταετηρίδας τοΰ Παγκυ- 
πρίου Γυμνασίου έδωσε σέ συνεργασία μέ τούς υπευθύνους τοΰ σχολείου τή 
δεύτερη καί τρίτη σειρά όμιλιών γιά παλιούς άποφοίτους του πού διεκρίθη- 
σαν στή λογοτεχνία, τούς έξής: Άχιλλέα Αίμιλιανίδη, Γλαύκο ’Αλιθέρση, Δη
μοσθένη Σταυρινίδη, ’Ιωάννη Περδίο, Λουκή ’Ακρίτα, Λεωνίδα Παυλίδη καί 
Λευτέρη Γιαννίδη μέ όμιλητές τούς: Κύπρο Χρυσάνθη, Άνδρέα Χατζηθωμά, 
Νίκο Παναγιώτου, Γεώργιο Κ. Ίωαννίδη, Γιάννη Κατσούρη, Κωνσταντίνο 
Γαιγκουλλή καί ’Ιάκωβο Κυθρεώτη, άντιστοίχως.

η. Ό Όμιλος μέ τήν άνάδειξη τοΰ Γλαύκου Κληρίδη σέ πρόεδρο τής Κυ
πριακής Δημοκρατίας άπέστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα καί δήλωσε 
συμπαράσταση στό έργο του γιά σωτηρία τής πατρίδας μας.

θ. Ό Όμιλος άπέστειλε τηλεγράφημα στόν άσθενοΰντα Όδυσσέα Έλύτη, βρα
βείο Νόμπελ, μέ τις εύχές γιά ταχείαν άνάρρωση.

ι. Ό “Ομιλος κατέθεσε στέφανο στήν κηδεία τοΰ πρώην άντιπροέδρου του 
Φρίξου Βράχα. Σύντομο άποχαιρετιστήριο έκαμε ή Νίκη Λαδάκη Φιλίππου.

Δ. Δωρεές
α. Ό μέγας ευεργέτης τοΰ Όμίλου Μιχαλάκης Κυθραιώτης προσέφερε διά τοΰ 

προέδρου τοΰ Όμίλου Κύπρου Χρυσάνθη ποσόν δύο χιλιάδες λίρες πρός 
έκδοση τοΰ σεναρίου «Ό ’Εθνομάρτυρας Κυπριανός», πού γράφτηκε καθ’ 
ύπόδειξιν τής Α.Μ. τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου. Ό,τι 
ποσόν άπομείνει θά χρησιμοποιηθεί γιά έκδόσεις πού θά άποφασίσουν οί 
Κ. Χρυσάνθης καί Μιχ. Κυθραιώτης.

β. Τό μέλος μας Μιχαλάκης Τριανταφυλλίδης μάς άνακοίνωσε πρό όλίγου ότι 
διαθέτει ποσόν πρός έκδοση διηγημάτων τοΰ ’Απελευθερωτικού μας ’Αγώνα 
1955-1959 εις μνήμη τής μητέρας του Λούλλας Άντωνίου-Τριανταφυλλίδου 
καί τής θείας του Μαρίας Στέλιου-Παυλίδου. 'Ορισμένος Αριθμός τών βι
βλίων θά δοθεί στούς συλλόγους άγωνιστών πρός πώληση καί χρήση τών 
εισπράξεων γιά πολιτιστικές έκδηλώσεις τους, καί τά ύπόλοιπα μέρος θά 
δοθεί σέ φοιτητές τής 'Ελλάδας καί άλλοΰ.

Τελειώνοντας έκφράζω τή λύπη μου γιά ένα λάθος στή σελίδα 52 τής 
«Φιλολογικής Κύπρου» 1991-1992, τό όποιο έν μέρει έξουδετερώνει ή δημοσίε
υση τοΰ προγράμματος τής συγκέντρωσης (σελίδα 50) δπως καί οί σχετικές δη
μοσιεύσεις στις έπόμενες σελίδες.

Εύχαριστίες όφείλονται γιά τή συμπαράσταση στό έργο μας στούς:
α. Μακαριώτατο ’Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο
β. Πολιτιστική 'Υπηρεσία 'Υπουργείου Παιδείας
γ. Μιχαλάκη Κυρθαιώτη καί Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη 
δ. Πολιτιστικό Κέντρο τής Λαϊκής Τράπεζας.

Τέλος ευχαριστίες όφείλονται στήν κριτική έπιτροή τοΰ «Διαγωνισμού 
Συγγραφής Παιδικού Πεζογραφήματος» Ρούλα Ίωαννίδου-Σταύρου, Όλγα 
Καρολίδου καί Γεώργιο Κ. Ίωαννίδη.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ 
«ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 

ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Γ. ΓΙΑΓΚΟΥΛΛΗ

Ή μελέτη τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμού, στις δύσκολες μάλιστα περιστάσεις ένός 
λαού, συμμετέχει στή διατήρηση τής έθνικής ταυτότητας τοΰ λαοΰ, πλάι στά 
έπιστημονικά γενικώς ένδιαφέροντα πού προσφέρει. ’Από τήν άλλη ή γλώσσα 
κατέχει τό μεγαλύτερο καί πιό ούστιαστικό μέρος τής έθνικής ταυτότητας, κι ας 
παραβιάζεται σήμερα ή διατήρηση αυτής τής γλώσσας άπό τόν εύδαιμονισμό 
καί τήν ξενομανία στόν τόπο μας.

Ό Κωνσταντίνος Γιαγκουλλής, ευσυνείδητος έκπαιδευτικός άλλά καί 
δριστος μελετητής τμήματος τοΰ λαϊκοΰ μας πολιτισμού, τοΰ ποιητάρικου κύ
κλου κυρίως, καί μέ ξεχωριστή έπίδοση στή μελέτη τοΰ γλωσσικού ιδιώματος 
μαζ, πολλά προσέφερε στήν έπιτόπιά μας έλληνική έπιστήμη. Ή διδακτορική 
διατριβή του μέ τίτλο «Ποιητάρηδες τής Κύπρου» (1976) δείχνει τούς προσανα
τολισμούς τού Γιαγκουλλή. 'Η έργασία αύτή άπό τήν καθηγήτρια "Αλκή Κυρια- 
κίδου-Νέστορα χαρακτηρίζεται ώς έξής: «Ή άνάλυση πού προηγήθηκε είχε 
σκοπό νά καταδείξει τήν πρωτοτυπία τής διατριβής τοΰ Κ. Γιαγκουλλή, καθώς 
καί τή σφαιρική καί έξαντλητική διαπραγμάτευση τοΰ θέματος του, ή όποια στή
νεται στήν πλήρη καί άμεση γνώση τών πραγμάτων. Πρόκειται άναμφισβήτητα 
ϊΐα μιά σημαντική συμβολή στή μελέτη τής «κυπριακής λαϊκής παράδοσης».

Αύτός ό ευρύτατος κόσμος τής ποιητάρικης τέχνης κοιτάζεται πολύπλευρα 
άπό τόν Γιαγκουλλή καί πραγματικά πολλά όφείλονται σ’ αύτή τήν άνεξάντλητη 
εφεση καί μελέτη του. Πρός τούτο ή Μορφωτική Υπηρεσία τοΰ Υπουργείου 
Παιδείας τοΰ έξέδοσε τήν «'Ανθολογία Κυπριακής Ααϊκής Ποίησης» (1980) πού 
κατά τό σχόλιο τής έφημερίδας «Ό Φιλελεύθερος» «είναι ένας πραγματικός πο
λιτιστικός θησαυρός, άπό τήν καλύτερη ποιότητα τής λαϊκής ψυχής».
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’Αλλά και άλλες έργασίες του σχολιάσθηκαν έπαινετικά, όπως ή «Κυπ
ριακή διάλεκτος στή λογοτεχνία» (1986), πού έδωσε τήν εύκαιρία στον Κώστα 
Προυσή νά έκφράσει τύν έξης χαρακτηρισμό: «Ό δρ Κ.Γ. Γιαγκουλλής 
άντιπροσωπεύει έπάξια σήμερα ένα άπό τά σημαντικότερα πεδία μελέτης τής 
κυπριακής λογοτεχνίας: τή λαϊκή ποίηση, τών ποιητάρηδων ’ιδιαίτερα τήν τεχνι
κή, τό περιεχόμενο καί τή γλώσσα της...».

’Αλλά τά έτυμολογικά καί τά έρμηνευτικά τοΰ κυπριακού λεξιλογίου 
ιδιαίτερα απασχόλησαν τόν Γιαγκουλλή ώστε νά προσεχτεί τούτο ιδιαίτερα καί 
νά χαρακτηρισθεϊ γι’ αύτά ώς ό εισηγητής τής καλλιέργειας τής κυπριακής δια
λέκτου στις μέρες μας... (Μεν. Χριστοδούλου, Λαογραφική Κύπρος 1991).

Επί πλέον οί εκδόσεις έργων λαϊκών ποιητών (έρευνα, καταγραφή, 
έπεξεργασία, έπιμέλεια καί έκδοση ύλικοϋ σέ τόμο, μέ εισαγωγή καί γλωσσάριο) 
είναι μιά πρακτική καί ταυτόχρονα έπιστημονική πλευρά τού έπιστημονικοΰ 
έργου τοΰ Γιαγκουλλή, ό όποιος δέν παρέλειψε νά συνεργαστεί σε ποικίλες 
άλλες εκδόσεις κυπριακές καί έλλαδικές.

’Ιδιαίτερα σημειώνουμε τήν προσφορά του στις έκδόσεις Χρ. Άνδρέου.
Καταλήγοντας έπισημαίνω τις έργασίες τοΰ Γιαγκουλλή γιά τό «Κυπριακό 

Θέατρο Σκιών», οί όποιες θεωρούνται θεμελιακές γιά τή μελέτη τοϋ κεφαλαίου 
αύτοΰ τής κυπριακής παράδοσης.

Γιά τήν προσφορά τοΰ δρα Κ. Γιαγκουλλή στήν κυπριακή έπιστήμη, μιά 
προσφορά πού άπλώς σέ πολύ γενικές γραμμές σημειώσαμε μέ τό σκεπτικό μας 
αύτό, τό διοικητικό συμβούλιο τοΰ «Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύ
πρου» άπεφάσισε όμόφωνα νά τοΰ άπονείμει τό «Βραβείο Γραμμάτων».

ΔΥΟ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Δρα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΙΑΓΚΟΥΛΛΗ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Με την ευκαιρία της σημερινής βράβευσής σου από τον «Ελληνικό Πνευ
ματικό Όμιλο Κύπρου» με το «Βραβείο Γραμμάτων» θα ήθελα κι εγώ να σου 
διαβιβάσω τα θερμά μου συγχαρητήρια και να σου εκφράσω την απόλυτη ευα
ρέσκειά μου για τη σημαντική προσφορά σου στην πνευματική ζωή της Κύπρου 
και ιδιαίτερα στην έρευνα θεμάτων που άπτονται του λαϊκού μας πολιτισμού.

Ο λαϊκός μας πολιτισμός συνιστά το ασύντριφτο κρηπίδωμα πάνω στο 
οποίο στηρίζουμε τη μακραίωνη ελληνική μας παρουσία στην άκρη αυτή της 
Μεσογείου και γι’ αυτό χρέος όλων μας είναι να τον συντηρούμε και να τον 
προβάλλουμε.

Σου εύχομαι ολόψυχα συνέχιση της δημιουργικής σου προσφοράς στο Λό
γο και την Επιστήμη μας.

ΚΛΑΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
Υπουργός Παιδείας

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
Πρόεδρος

Παν. Μαλλής καί Κ. Γιαγκουλλής

ΚΥΡΙΟ ΙΑΚΩΒΟ ΚΥΘΡΕΩΤΗ

Με την ευκαιρία της σημερινής βράβευσης από τον Ελληνικό Πνευματικό 
Όμιλο Κύπρου με το Ά Βραβείο του παιδικού βιβλίου σου «Οι Αξερίζωτοι» 
θα ήθελα να σου διαβιβάσω και τα δικά μου θερμά συγχαρητήρια τόσο γι’ αυτή 
οου τη βράβευση όσο και για τις προηγούμενες διακρίσεις σου στο χώρο του 
Λόγου.

Εκφράζω τη βαθιά μου εκτίμηση για την πολύτιμη προσφορά σου στην κυ
πριακή πεζογραφία και την ελληνική λογοτεχνία γενικότερα.

Σου εύχομαιι ολόψυχα συνέχιση της προσφοράς σου στην πνευματική ζωή 
του τόπου, που ασφαλώς συμβάλλει σημαντικά στο ανέβασμα της ποιότητας 
του λαού μας, ιδιότητας που μας βοήθησε να κρατήσουμε για 35 αιώνες αλώβη
το τον ελληνικό χαρακτήρα της εθνικής και πολιτιστικής μας παράδοσης.

ΚΛΑΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
Υπουργός Παιδείας
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ κ. Π. ΜΑΛΛΗ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με ξεχωριστή χαρά και ιδιαίτερη ικανοποίηση σας καλωσορίζω και φέτος 
στην ωραία αυτή εκδήλωση του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου.

'Οπως είναι γνωστό, είμαστε ένα οικονομικό ίδρυμα που προωθεί και στη
ρίζει την οικονομική πρόοδο αυτού του τόπου. Εξυπηρετούμε δηλαδή τον Κερ
δώο Ερμή από καθήκον. Δεν ξεχνούμε όμως το Λόγιο Ερμή που μας υπαγορεύ
ει η υπόστασή μας ως υπεύθυνου δημόσιου ιδρύματος.

Έκφραση της κοινωνικής μας φιλοσοφίας αποτελεί η καλά γνωστή πολιτι
κή κοινωνικής υπευθυνότητας, μέσα στα πλαίσια της οποίας διοργανώσαμε τα 
τελευταία δέκα χρόνια ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων είτε με 
δική μας πρωτοβουλία είτε με συνεργασία άλλων πολιτιστικών φορέων, δημό
σιων και ιδιωτικών, ντόπιων και αλλοδαπών.

Για τη στήριξη, υποστήριξη και διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονο
μιάς και για την τόνωση της εθνικής και πνευματικής μας εγρήγορσης χορηγού
με δύο βραβεία που απονέμονται στους πνευματικούς ανθρώπους του τόπου 
μας. Το Βραβείο Γραμμάτων που θεσμοποίησε ο Ελληνικός Πνευματικός Ομι
λος Κύπρου από το 1974 και χρηματοδοτούμε από το 1982. Το δεύτερο βρα
βείο είναι για τη συγγραφή Παιδικού Βιβλίου με θέματα από την Κυπριακή 
Ιστορία όλων των εποχών και τον βραβευόμενο υποδεικνύει και πάλι ο ΕΠΟΚ.

Η απόφασή μας να βραβεύουμε ανθρώπους των γραμμάτων αποσκοπεί 
στη στήριξη και ενίσχυση της δραστηριότητας ενός σωματείου που για δεκαε
τίες μοχθεί και αγωνίζεται στον πολιτιστικό στίβο ενώ ταυτόχρονα βραβεύου
με και ανταμείβουμε τους ακάματους ανθρώπους του πνεύματος που με όπλο 
την πέννα τους μοχθούν και αγωνίζονται να μας καταθέσουν την πνευματική 
τους προσφορά.

Στην ιδιαίτερη περίπτωση του Παιδικού Βιβλίου, η βράβευσή μας έχει και 
την έννοια της καλλιέργειας της καλής συνήθειας για διάβασμα από τη μικρή 
ηλικία όπου όλα εύκολα αφομοιώνονται από το παιδί.

Ευχαριστούμε τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου για τη συνεργα
σία του στη βράβευση των ανθρώπων του πνεύματος και συγχαίρουμε ιδιαίτε
ρα τους βραβευομένους κ. Κωνσταντίνο Γιαγκουλλή για το Βραβείο Γραμμά
των και τον κ. Ιάκωβο Κυθρεώτη για το Βραβείο Συγγραφής Παιδικού Έργου, 
και τους ευχόμαστε κάθε πρόοδο και ευτυχία στον ωραίο πνευματικό στίβο.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΓΚΟΥΛΛΗ

Εντιμε Κύριε Υπουργέ Υγείας
Κυρίες και Κύριοι

Αγαπητοί μου φίλοι

Ευχαριστώ εκ βαθέων τον «Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου» για την 
απόφασή του ν’ απονείμει σ’ εμέ το «Βραβείο Γραμμάτων», γεγονός που μου πε- 
θίποιεί μεγάλη τιμή. Όχι λιγότερο ευχαριστώ τον Πρόεδρο του ΕΠΟΚ, αγαπητό 
φίλο και δάσκαλο Κ. Χρυσάνθη, για τον εγκωμιαστικό του λόγο, μέσα από τον 
οποίο προβάλλεται και τιμάται το έργο μου. Ιδιαίτερα ευχαριστώ την Υπουργό 
Παιδείας κ. Κλ. Αγγελίδου για τη συγκίνηση που μου πρόσφερε με τη συγχαρη- 
ττίρια και ευχετήρια επιστολή της, καθώς και τη Λαϊκή Τράπεζα, που χρηματο
δοτεί το βραβείο, και τον εκπρόσωπό της φίλτατο Παναγιώτη Μαλλή, για τον 
ωραίο χαιρετισμό του. Σ’ όλους εσάς, που με τιμάτε απόψε με την παρουσία 
σας, απευθύνω το χαιρετισμό της αγάπης μου.

Έχω την αίσθηση ότι απόψε γιορτάζουν η λαϊκή ποίηση, το θέατρο σκιών, 
1Ί λογοτεχνία και η διάλεκτος της Κύπρου μας. Για όλα αυτά αφιέρωσα τριάντα 
Χρόνια από τη ζωή μου και έγραψα είκοσι έξι βιβλία, εξέδωσα πενήντα ένα τό
μους με αρχειακό υλικό και δημοσίευσα 130 μελέτες. Δεν έχω βέβαια καμιά πρό
θεση να σας εντυπωσιάσω μιλώντας για το έργο μου. Θα ήθελα να σας πω μονά
χα, όσο απλά και ταπεινά μπορώ, ότι έχουμε όλοι χρέος απέναντι σ’ αυτήν την 
πατρίδα να την κρατήσουμε όρθια και περήφανη, να κυματίζει μέσα στους αιώ
νες την Ελληνικότητα και την ορθοδοξία της. Μοναδική μας έγνοια η πατρίδα, 
που διατρέχει σήμερα τον έσχατο κίνδυνο. Αυτήν, λοιπόν, την πατρίδα έχουμε 
υποχρέωση εμείς οι πνευματικοί άνθρωποι να την υπηρετήσουμε με την πένα 
μας, διαλαλώντας με πάθος, παντού και πάντα, με ζήλο νεοφώτιστου, την ιστο
ρία, τη γλώσσα και τον πολιτισμό της, κοντολογίς την ελληνικότητά της, για να 
μπορέσουμε να τη σώσουμε από τα μιμοβόρα νύχια επιβούλων.

Εκείνο που θα ήθελα να κάμω απόψε είναι ν’ απευθυνθώ στους διανοούμε
νους του τόπου μας και να τους καλέσω να συστρατευθούν για τη σωτηρία της 
πατρίδας μας. Έχω την πεποίθηση ότι το bene dicere των πνευματικών ανθρώ
πων μετράει γι’ αυτήν περισσότερο κι από το bene facere. Τους πρέποντες δρό
μους μέσα στην κοινωνία, τους λόγους και τους σκοπούς της έχουν χρέος να 
δείξουν όσοι εκπροσωπούν την πνευματική ζωή και το πνευματικό δυναμικό 
τιΊζ Χώρας μας. Αν, υπό τις παρούσες συνθήκες που διερχόμαστε, οι πνευματι
κοί άνθρωποι δε χρησιμοποιήσουν το ακαταμάχητο όπλο που διαθέτουν, τη 
Γνώση, για την υπηρεσία της πατρίδας, θα είναι ένοχοι προδοσίας. Με τη Γνώση 
μας, που εδράζεται στην Αλήθεια, έχουμε χρέος να καταπολεμήσουμε το Ψέμα 
που σκορπούν στα διεθνή forum εκείνοι που πράξαν το κακό πάνω στο σεπτό 
θώμα της Κύπρου μας.

Το κατ’ εμέ, ως πνευματικός άνθρωπος, δηλώνω ότι δε θα σωπάσω, όσο ο 
Χάρτης αυτός της Κύπρου, που εκδόθηκε στην Άγκυρα και διατίθεται διεθνώς, 
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με τίτλο «Kibris. Kuzey Kibris Turk Cumhuriyeti. Turistik Karayollan Maritasi», 
θα παρουσιάζει ως τουρκική την πατρίδα μου. Και δεν αναφέρομαι μονάχα 
στην αλλοίωση του εθνογραφικού προσώπου του κατεχόμενου μέρους της Κύ
πρου, αλλά και στην τουρκοποίηση όλων των ονομάτων των πόλεων και των 
χωριών της ελεύθερης Κύπρου μας.

Το κατ’ εμέ, ως πνευματικός άνθρωπος, δηλώνω ότι δε θα σωπάσω, όσο θα 
κυκλοφορούν βιβλία σαν κι αυτό του Τουρκοκύπριου Niyazi Kizilyurek, Ολική 
Κύπρος, Λευκωσία 1990, που διαστρεβλώνουν την ιστορική αλήθεια, βρίζουν 
την ελληνική μας συνείδηση και αξιοπρέπεια και προβάλλουν τις θέσεις του 
Ντενκτάς σ’ ό,τι αφορά τη λύση του κυπριακού. Θλίβομαι ιδιαίτερα όταν τέτοια 
βιβλία εκδίδονται και διατίθενται με τη συνδρομή «Ελληνοκυπρίων» διανοου
μένων!

Ελληνοκεντρικός ήταν και είναι ο τρόπος σκέψης, δράσης και συμπεριφο
ράς μας, χωρίς ακρότητες, σοβινισμό και φανατισμό, στα πλαίσια της Ευρώπης, 
στην οποία ανήκουμε και η οποία μας ανήκει, και ελληνοκεντρικός θα πρέπει να 
παραμείνει. Σ’ αυτό πρέπει να συνδράμουμε όλοι, βραβεύοντες και βραβευόμε
νοι, βραβευόμενοι και μη, διαφορετικά, χωρίς να κινδυνολογούμε, το ισλαμικό 
τόξο θα σκιάσει το νοητό Ήλιο της Δικαιοσύνης.

Τελειώνοντας ας διαποτιστούμε όλοι από το μήνυμα του πιο κάτω κυ
πριακού δίστιχου, που χαρίζω σε όλους εσάς:

Ούλλος ο κόσμος τζι αν χαθεί, της Τζύπρου μή κακόν της, 
γιατί πατώ το χώμαν της τζαι πίννω το νερόν της!

Δρ.Κ.Γ. ΠΑΓΚΟΥΑΔΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΕΖΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

Τα διηγήματα της συλλογής «Οι Αξερίζωτοι» είναι εμπνευσμένα από γεγο
νότα της ιστορικής πορείας της Κύπρου από τα πανάρχαια χρόνια μέχρι και 
τον απελευθερωτικό αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α.

Ο συγγραφέας με σωστή λογοτεχνική προσέγγιση και απόδοση καταφέρνει 
να διεγείρει εθνική περηφάνια, συγκίνηση και πίστη στους δίκαιους αγώνες 
μας προβάλλοντας παράλληλα την Ελληνικότητα του νησιού μας, τις ομορφιές 
του καθώς και την ανθρωπιά των κατοίκων του.

Με αφηγηματική άνεση, περιγραφική δύναμη και ορθή χρήση της γλώσσας 
διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον χωρίς να ξεφεύγει από την ιστορική πληροφό
ρηση.
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Σέβεται την αισθαντικότητα του παιδιού προσφέροντας ταυτόχρονα ορθή 
Υή.
Η πιο πάνω συλλογή «Οι Αξερίζωτοι» ανήκει στον Ιάκωβο Κυθρεώτη.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής,
Γιώργος Ιωαννίδης
Ρούλα Ιωαννίδου-Σταύρου
Όλγα Καραολίδου

Λευκωσία 2.3.93

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΙΑΚ. ΚΥΘΡΕΩΤΗ

Μεγάλη είναι η χαρά και η συγκίνησή μου, γιατί ο Ε.Π.Ο.Κ. με έχει τιμήσει 
με την απονομή του A' Βραβείου Συγγραφής Παιδικού Βιβλίου στη Συλλογή 
ιστορικών διηγημάτων μου «Οι Αξερίζωτοι».

Γι’ αυτό, εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου στον Πρόεδρο του Ομίλου 
Κ. Χρυσάνθη και στα λοιπά μέλη του Διοικ. Συμβουλίου. Επίσης, ευχαριστώ 
τον Πρόεδρο και τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού Γεώργιο 
Κ. Ιωαννίδη, Όλγα Καραολίδου και Ρούλα Ιωαννίδου-Σταύρου για την τιμητι
κή για μένα κριτική τους.

Στη Λαϊκή Τράπεζα, χορηγό του Βραβείου, και στον κ. Παναγ. Μαλλή, 
Διευθυντή του Πολιτιστικού της Κέντρου, αισθάνομαι πως οφείλω τις ευχαρι
στίες μου.

Ακόμα προσθέτω την εκτίμησή μου στη Λαϊκή Τράπεζα για το συνεχές εν
διαφέρον της για την πολιτιστική ανάπτυξη στον τόπο μας και για τη στήριξη 
της πνευματικής δημιουργίας.

Επίσης, ευχαριστώ θερμότατα την Υπουργό Παιδείας κ. Κλαίρη Αγγελί- 
δου, που μόλις εκπρόσωπός της μας ανακοίνωσε εδώ το περιεχόμενο μηνύμα- 
τός της, με το οποίο μου διαβίβασε τα θερμά συγχαρητήριά της τόσο για τη ση
μερινή βράβευσή μου όσο και για τις πρόσφατες διακρίσεις μου. Επίσης, «τη 
βαθιά εκτίμησή της για την πολύτιμη προσφορά μου στην κυπριακή πεζογρα
φία και την ελληνική λογοτεχνία γενικότερα».

Είμαι βέβαιος, πως η σημερινή μου βράβευση μου προσφέρει την πιο κατάλ
ληλη ευκαιρία να αναφερθώ σε δυο γεγονότα, που είχαν σημαδέψει το ξεκίνημα 
της λογοτεχνικής μου πορείας. Το ένα ήταν το 1949, όταν ο Ε.Π.Ο.Κ. βράβευσε 
με A' Έπαινο το πρώτο μου διήγημα στον πρώτο του Διαγωνισμό Διηγήματος. 
Το άλλο ήταν η ώθηση και η ενθάρρυνση που μου πρόσφερε τότε ο φίλος λογοτέ
χνης Κ. Χρυσάνθης ότι μπορούσα να γράψω ακόμα και καλύτερα. Ειλικρινά, 
λοιπόν, εκφράζω στον Ε.Π.Ο.Κ., αλλά και στον σημερινό του Πρόεδρο, τις ευ- 
ϊνώμονες ευχαριστίες μου, γιατί μου στάθηκαν συμπαραστάτες δίνοντάς μου
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την ευκαιρία να βραβευθούν διηγήματα μου κι άλλες φορές σε κατοπινούς δια
γωνισμούς που προκήρυξε ο Όμιλος.

Ιδιαίτερα, θα ήθελα να επαινέσω την πρωτοποριακή συμβολή του Ομίλου 
στην ενίσχυση της Παιδικής Λογοτεχνίας, αλλά και στην τόνωση του εθνικού 
μας φρονήματος. Η σωστή επιλογή για συγγραφή βιβλίων με θέματα παρμένα 
από την ιστορία και τις παραδόσεις του Κυπριακού Ελληνισμού αποτελεί ένα 
τιμητικό προσανατολισμό, προσαρμοσμένο, μάλιστα, στα «σημεία των καιρών» 
και που επιβάλλουν άμεσα οι σημερινές περιστάσεις.

Από δικής μου πλευράς, το μεγαλύτερο μέρος του συγγραφικού μου έργου 
μέχρι σήμερα είναι βασικά εμπνευσμένο από την ιστορία - παλιά και πρόσφα
τη - τους αγώνες, τους θρύλους και τις παραδόσεις μας.

Πιστεύω ακράδαντα, πως η δημιουργική μετουσίωση πολύτιμου εθνικού 
αποθέματος σε λογοτεχνική παραγωγή από ένα εργάτη του πνεύματος, δικαιω
ματικά, αποτελεί μια σοβαρή συμβολή στην αναμενόμενη προσφορά για τη συ
ντήρηση της Ελληνικής μας ταυτότητος.

Ειδικά, για το περιεχόμενο της βραβευμένης Συλλογής μου «Οι Αξερίζω- 
τοι» δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Αναφέρω απλά ότι αποτελείται από τα πέντε 
ιστορικά διηγήματα, που η συγγραφή τους είναι προϊόν έρευνας και μελέτης.

Όσον αφορά τον τίτλο του βιβλίου μου «Οι Αξερίζωτοι» και τον προορι
σμό του, νιώθω πως είναι σημαντικό των προθέσεών μου να μεταφέρω εδώ τον 
πρόλογο που έχω γράψει για το βιβλίο αυτό:

«Οι Αξερίζωτοι» είναι ο Ελληνικός λαός της Κύπρου, που συνεχίζει από 
τα προϊστορικά χρόνια να έχει βαθιές τις ρίζες του μέσα στα σπλάχνα αυτού 
του νησιού.

Και μονάχος ο τίτλος του βιβλίου είναι εύγλωττος. Γιατί μιλά για την 
άδολη ελληνικότητα του αυτόχθονο κυπριακού λαού, που στη διάρκεια της μα- 
κράς ιστορικής του πορείας έζησε στάδια λαμπρής προόδου και πολιτιστικής 
προσφοράς. Μαζί, απέδειξε με άφθαστη αγωνιστικότητα την αντοχή του στις 
καταιγίδες της βίας και της στυγνής καταδρομής από ποικιλώνυμους καταχτη
τές.

Ωστόσο, ποτέ του δε λύγισε, αλλά έμεινε ακλόνητος και πιστός στην ίδια, 
πανάρχαια προγονική φύτρα.

Το μεγαλείο αυτού του αξερίζωτου και υπέροχου λαού θέλουμε να ιστορή
σουμε μέσ’ από τις σελίδες του βιβλίου μας.

Έτσι, μπορούμε να γίνουμε κοινωνοί και συνεχιστές της εθνικής μας συ
νείδησης και αυτογνωσίας. Κάθε εκτροπή από τις ρίζες μας θα σημάνει την 
απαρχή για το ξερίζωμα του ιστορικού θαλερού δέντρου του Ελληνισμού της 
Κύπρου.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ 1991-1992,
του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, Θέοπρες, 
Λευκωσία <1992>, σσ. 1-174 + Προσάρτημα, σσ. 1-64.

Σταθερά, χωρίς διακοπές και οπισθοχωρήσεις, με επιμονή και σθένος 
πνευματικό ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου (Ε.Π.Ο.Κ.) συνεχίζει 
την ουσιαστική εθνική και πολιτιστική του δράση, τιμώντας με τις ποικίλες εκ
δηλώσεις τους άξιους πνευματικούς εργάτες του τόπου και του Ελληνισμού 
και συγχρόνως χαράσσοντας βαθύ το αυλάκι της νεοελληνικής μας παράδοσης. 
Με την έκδοση της επετηρίδας του, της Φιλολογικής δηλαδή Κύπρου, κωδικο
ποιεί τις πιο σημαντικές του εκδηλώσεις και παρέχει σ’ όλους γραπτώς τα όσα 
πιστεύει και προωθεί στο ευρύτερο κοινό.

Ξεχωριστό πνευματικό γεγονός στην πνευματική μας ζωή αποτελεί από μό
νη της η έκδοση της Φιλολογικής Κύπρου, που έχει ήδη βραβευθεί από την Ακα
δημία Αθηνών (1979). Ο τόμος που μόλις έχει κυκλοφορήσει είναι διπλούς και 
καλύπτει τα έτη 1991 και 1992. Μια πρώτη διαπίστωση είναι ότι ο τόμος δια- 
κρίνεται εύκολα σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος (σσ. 1-174) δημοσιεύονται όλα 
όσα έχουν άμεση σχέση με τον Ε.Π.Ο.Κ. και στο β' μέρος (σσ. 1-64), σε προσάρ
τημα, η εργασία του Michele lannelli πάνω στην ποίηση του Κύπρου Χρυσάνθη.

Η πλούσια πραγματικά πνευματική δράση του του Ε.Π.Ο.Κ. κατά την πρό
σφατη διετία 1991-92 καλύπτει τις πρώτες 71 σελίδες. Δημοσιεύονται οι δύο 
Απολογισμοί του προέδρου κ. Κύπρου Χρυσάνθη(σσ. 7-9 και 51-53), τό Σκε
πτικό του για το «Βραβείο Γραμμάτων» στον Ανδρέα Μ. Μιτσίδη και η Αντι
φώνηση του τιμωμένου (σσ. 10-14). Ακολουθούν τό Σκεπτικό του Γεωργίου 
Προδρόμου για το «Βραβείο Γραμμάτων» στό Γιάννη Κουτσάκο (σσ. 14-19) και 
ή Αντιφώνηση του τιμωμένου (σσ. 19-21). Η απονομή του «Βραβείου Γραμμά
των» από τον Ε.Π.Ο.Κ. καθώς καί του «Βραβείου Συγγραφής Παιδικού Έρ
γου» είναι καθιερωμένος ετήσιος θεσμός, ο οποίος πραγματοποιείται πάντα με 
την οικονομική επιχορήγηση της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου. Γι’ αυτό και στις 
θσ. της Φιλολογικής Κύπρου (σσ. 21-22 και 67-68) μαζί με τα Σκεπτικά της βρά
βευσης του κ. Αλέξανδρου Ταπάκη από την κριτική επιτροπή (Ειρήνη Τσουλλή, 
Ρούλλα Ιωαννίδου-Σταύρου, Όλγα Καραολίδου και Χρυσόθεμις X" Παναγή). 
Μαζί με τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται και οι σχετικές ομιλίες των τιμηθέντων 
Α. Ταπάκη και Α. Κωνσταντινίδη.

Με «Βραβείο Γραμμάτων» τιμήθηκε και ο γνωστός συγγραφέας Άντρος 
Παυλίδης. Το Σκεπτικό από τον Κ. Χρυσάνθη, η Αντιφώνηση του Α. Παυλίδη, 
όπως και το Σκεπτικό για την ανακήρυξη του πρέσβυ της Ελλάδος στην Κύπρο 
κ. Παύλου Αποστολίδη ως Επιτίμου Μέλους του Ε.Π.Ο.Κ. από τον κ. Κ.Ε. Χα- 
τζη στεφάνου δημοσιεύονται στις σσ. 61-63 και 53-55. Ο Ε.Π.Ο.Κ. διοργάνωσε 
ειδική εκδήλωση «Μνήμη Χριστόδουλου Παπαχρυσοστόμου», ανάρτησε τη φω
τογραφία του στο «Μουσείο Αγώνα» και «Συμπόσιο Μνήμης» για τον ίδιο. Μα
ζί με τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται και οι χαιρετισμοί του τότε Υπουργού 
Παιδείας κ. Χριστόφορου Χριστοφίδη.
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Η ετήσια συνεστίαση «Μνήμη Κ. Παλαμά» είχε μεγάλη επιτυχία. Κύριος 
ομιλητής ο κ. Πάτροκλος Σταύρου με θέμα τις σχέσεις Κ. Παλαμάς - Ν. Καζαν- 
τζάκη. Στην ομιλία του ο κ. Σταύρου παρουσίασε άγνωστες πτυχές της ζωής 
και της δράσης των δύο ανδρών, όπως και ανέκδοτα χειρόγραφα του Κ. Παλα
μά. Τα σχετικά κείμενα δημοσιεύονται στις σσ. 36-49.

Ακόμα πρέπει να σημειώσουμε τη μελέτη του Ανδρέα Δημητρίου (σσ. 57-60) 
Αισχύλος και «Κύπριος χαρακτήρ». Τις εκδόσεις της Φιλολογικής Κύπρου 1989 
και 1990 παρουσιάζει στον τόμο ο γράφων (σσ. 25-29 και 68-71). Εκείνο που 
πρέπει να σημειώσουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση είναι ότι ο Ε.Π.Ο.Κ. συστημα
τικά και με ψηλά αξιολογικά κριτήρια οργανώνει πολύ πετυχημένες εκδηλώσεις 
μνήμης και τιμής για καταξιωμένες μορφές της λογοτεχνίας και της ιστορίας του 
τόπου και προβαίνει στη δημοσίευση όλων των σχετικών κειμένων. Μ’ αυτό τον 
τρόπο διαιωνίζεται η ουσιαστική θέση του Ομίλου στα πολιτιστικά δρώμενα.

Στις σσ. 72-170 δημοσιεύονται εννέα μελετήματα μελών του Ε.Π.Ο.Κ. πά
νω σε ποικίλα θέματα:

Ο Φοίβος Σταυρίδης εξετάζει, με το γνωστό έγκυρο και βιβλιογραφικά 
ενημερωμένο τρόπο του, Το ποιητικό έργο του Γεωργίου I. Κηπιάδη (σσ. 72- 
82). Ο σοβαρός μελετητής δεν αρκείται μόνο στο περιεχόμενο του τίτλου της 
εργασίας του αλλά μας δίνει και αρκετές πληροφορίες για τη ζωή του. Όσον 
αφορά το έργο του Κηπιάδη, ο Φοίβος Σταυρίδης μας παρέχει και πολλές άλ
λες χρήσιμες πληροφορίες για το ανέκδοτο έργο του. Πάντως, ο Γεώργιος Κη- 
πιάδης «γινόταν ίσως ο πρώτος Κύπριος που εξέδιδε ποιητική συλλογή στο 
ελεύθερο Ελληνικό Κράτος» (Η Σάλπιγζ της Ελευθερίας, 1854, Αθήνα).

Ο Νίκος Παναγιώτου δημοσιεύει δύο εργασίες του. Η μία είναι ενημερωτι
κού χαρακτήρα και αποτελεί, κατά κάποιο τρόπο, μια συνέχεια ορισμένων άλ
λων, παρομοίων προηγουμένων εργασιών του για επισκέψεις του σε ξένες χώ
ρες. Σε είκοσι πυκνοτυπωμένες σελίδες (σσ. 83-102) ο Παναγιώτου δεν μας κα
τατοπίζει απλά και εξωτερικά για όσα είδε, άκουσε και γνώρισε, αλλά αισθάνε
ται ότι πρέπει να μας κατατοπίσει και πάνω σ’ όλα που αξίζει να μας μιλήσει. 
Έτσι μας κατατοπίζει για το ποιος είναι ο A.F.A.A. και ποια η πολιτιστική του 
ευθύνη, ποιο το Υπουργείο Πολιτισμού και ποιες οι δραστηριότητές του, το 
Μουσείο Ορσαί, η Εθνική Γκαλερί du Jeu de Paume, η Comedie Française, το 
Εθνικό Θέατρο de la Colline, το Οντεόν, η Όπερα της Βαστίλλης, το Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης της πόλης του Παρισιού, και το Εθνικό Κέντρο Τέχνης και 
Πολιτισμού Ζωρζ Πομπιντού. Μια εξαιρετικά ουσιαστική και σοβαρή ξενάγηση 
στους χώρους για τους οποίους δίκαια εξακολουθεί να ονομάζεται «πόλη τους 
φωτός» το αγέραστο Παρίσι.

Ο Νίκος Παναγιώτου έχει εντρυφήσει πιο πολύ απ’ όλους πάνω στο έργο 
του Κύπρου Χρυσάνθη. Στις σσ. 157-170 δημοσιεύεται η ομιλία που είχε κάνει 
στην τιμητική εκδήλωση για τον Κ. Χρυσάνθη, που οργάνωσε η Πνευματική 
Αδελφότης Ελληνίδων Κύπρου στις 17 Νοεμβρίου 1986 στο ξενοδοχείο «Λή
δρα»: για όσους γνωρίζουν το έργο του Κ. Χρυσάνθη θα συμφωνήσουν μαζί μου 
πως η ομιλία του Ν. Παναγιώτου είναι πολύ αντιπροσωπευτική για τον Κ. Χρυ

σάνθη. Παρόλο που ο χρόνος είναι πάντα περιοριστικός, ο μελετητής έχει κατορ
θώσει να δώσει με χαρακτηριστική άνεση και φιλολογική επιστημοσύνη όλα τα 
καίρια της πεζογραφικής, θεατρικής και ποιητικής δουλειάς του Κ. Χρυσάνθη.

Ο Κώστας Μιχαηλίδης αναλύει με φιλοσοφική διάθεση αλλά και λογοτε
χνική ρέουσα γλώσσα το απόσπασμα «Κρητική ματιά» από την Αναφορά στον 
Γκρέκο και δίνει τη δική του υπολογίσιμη γνώμη, με σοβαρότητα και υπευθυνό
τητα ερμηνευτικού λόγου. Χαρακτηριστική η χρήση σύγχρονης βιβλιογραφίας 
παράλληλα με τα αρχαία κείμενα.

Μια πρωτότυπη προσέγγιση της 25ης Μαρτίου 1821 επιχειρεί με επιτυχία ο 
Κώστας Γιαγκουλλής. Τίτλος της εργασίας του: Η 25η Μαρτίου μέσ’ από τη 
Λαϊκή μας ποίηση (σσ. 110-117). Ο μελετητής δίνει με παραδείγματα από τη λαϊ
κή μας ποίηση όχι μόνο το θρησκευτικό και εθνικό στοιχείο της 25ης Μαρτίου 
του 1821, αλλά συγχρόνως επισημαίνει τη σύνδεσή της με τους πόθους του ελλη
νικού Κυπριακού στοιχείου. Χαρακτηριστική είναι η διαπίστωσή του πως δεν 
υπάρχει ποιητάρης που να μην έχει γράψει ποίημα για το ’21 και την Κύπρο.

Ο Ανδρέας Χατζηθωμάς μας δίνει τη δική του αποτίμηση για τον Γλαύκο 
Αλιθέρση (σσ. 118-127). Ο μελετητής έχει πάντα μια δική του προσέγγιση στα 
πρόσωπα που τον ενδιαφέρουν, ιδιαίτερα στους ποιητές. Μια ανθρώπινη, κα
θαρή στις συντεταγμένες της, λογοτεχνική παρουσία του Γλαύκου Αλιθέρση.

Με φιλολογικές αξιώσεις προβάλλει ο Οδυσσέας Κ. Χατζηστεφάνου στην 
εργασία του Ο όρος «Έθνος» και η σημασία του στον Ηρόδοτο (σσ. 128-143). 
Διαβάζοντας την εργασία, ίσως επειδή η φιλολογική έρευνα πάντα με ελκύει, 
ένοιωθα φιλολογική ικανοποίηση, ιδιαίτερα διότι ο μελετητής προβάλλει ως 
επιστήμονας φιλόλογος με σοβαρότητα και επιμέλεια ασυνήθιστη, σε μια εποχή 
που η σοβαρή ενασχόληση με τη φιλολογική επιστήμη δεν έχει πολλούς θιασώτες 
στο νησί της αμεριμνησίας και της διασκέδασης. Χαιρετίζω με ιδιαίτερη φιλολο
γική χαρά το νέο φιλόλογο επιστήμονα και πιστεύω πως θα συνεχίσει συνετά το 
δύσκολο δρόμο που επέλεξε.

Ο Κωστής Κοκκινόφτας, με τη χρήση επιλεγμένης βιβλιογραφίας, μας δί
νει σε 5 σελίδες τα βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία του Κωνσταντίνου 
Οικονομίδη (1845-1921) του γνωστού ως Δασκάλου της Μαραθάσσας (σσ. 144- 
148). Αυτού του είδους οι προσπάθειες είναι πολύ χρήσιμες, ιδιαίτερα για αν
θρώπους που δεν έχουμε αρκετά γνωστά στοιχεία. Από τέτοιας μορφής εργα
σίες θα προέλθουν οι μελλοντικές άρτιες μονογραφίες.

Ο Άντρος Παυλίδης μας εκπλήσσει με τις φιλολογικές του επιδόσεις. Στις 
σσ. 149-156 συζητά με σοβαρότητα και φιλολογική επιχειρηματολογία δύο ιστο
ρικά προβλήματα: α) Ο Σόλων και οι Σόλοι, και β) Ο Ιδαλίου Φιλόκυπρος. Εκεί
νο που πρέπει να καταγραφεί είναι ότι τέτοιας μορφής εργασίες θα ήταν ευχής 
έργον, εάν τις έγραφαν φιλόλογοι. Ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι όπως τον 
Αντρο Παυλίδη που αγαπούν την Ιστορία και την Φιλολογία του νησιού μας και 
«βάζουν γυαλλιά» σε πολλούς κατ’ όνομα φιλολόγους.

Για το πλούσιο προσάρτημα (σσ. 1-64) της εργασίας του Michele lannelli 
πάνω στην ποίηση του Κύπρου Χρυσάνθη επιθυμώ να σημειώσω μόνο τούτο:
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Πως τέτοιας μορφής εργασίες είναι που θα δώσουν ουσιαστικά ανοίγματα 
προς τον Ευρωπαϊκό λογοτεχνικό χώρο. Η ιταλική λογοτεχνία, και ιδιαίτερα η 
ποίηση, είναι ένας εξαιρετικά πλούσιος χώρος, όπου η νεοελληνική ποίηση 
εκτιμάται και καρποφορεί, μέσα από μεταφραστικές προσπάθειες. Να επισημά- 
νω και τη συμβολή του Γιώργου Χατζηκωστή στον τομέα της μετάφρασης και 
της εκδοτικής δραστηριότητας, που δεν είναι λίγη.

★ ★ ★
Δυο λόγια για τον τόμο ολόκληρο. Όσο κυκλοφορεί η Φιλολογική Κύπρος 

ο Ελληνισμός της Κύπρου θα είναι πάντα γνήσιος και αλώβητος. Ο Ελληνικός 
Πνευματικός Όμιλος Κύπρου, με πρωτεργάτη πάντα τον αειθαλή πρόεδρό του, 
συνεχίζει μια περήφανη πνευματική, πολιτιστική και εθνική πορεία για σχεδόν 
μισό αιώνα, βαδίζοντας με αυστηρή συνέπεια πάνω στους στόχους που έθεσε 
από την ημέρα της ίδρυσής του, το 1947. Ο τόμος είναι μια τίμια, καθαρή ελλη
νική παρουσία, που τονίζει αδιάλειπτα το αληθινό πρόσωπό μας, χωρίς ψευ
δαισθήσεις και χωρίς μασκαρέματα. Όσοι υπηρετούν την αλήθεια των αιώνων 
χωρίς άλλες σκοπιμότητες δικαιούνται νάναι περήφανοι.

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Οι βραβευθέντες με τον Υπουργό Υγείας Μαν. Χριστοφίδη.

ΠΟΙΚΙΛΑ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ
ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Οί έθνικές μας έορτές δέν είναι άπλοι πανηγυρισμοί. Χωρίς νά ύποτιμοϋμε 
τον έορταστικό χαρακτήρα τους ώς μέσον ένδυνάμωσης τής έλληνικής μας ταυτό
τητας, τις έορτές αυτές τις βλέπουμε καί ώς τρόπο μελέτης καί σκέψεων γιά τήν 
μελλοντική έθνική πορεία μας. Οί απόψεις ειδικών μελετητών πάνω στις διάφο
ρες πτυχές τών έπετείων άπό άφορμή τόν έορτασμό τους μας προβληματίζουν συ- 
νεχώς καί μάς όδηγοΰν συχνά σ’ ένα είδος έθνικής (άν μπορώ νά πώ) 
αυτοκριτικής. Γι’ αυτόν άκριβώς τό λόγο τά έπιστημονικά καί λογοτεχνικά σωμα
τεία πού άντιπροσωπεύομε έκθέρμως συμμετέχουν στίς έθνικές έορτές προσφέρο- 
■ντας έτσι στά μέλη τους, καί κατ’ έπέκτασην καί σέ όσους άλλους ένδιαφέρονται, 
ευκαιρίες άναβαπτισμών καί προβληματισμών ταυτοχρόνως.

’Εξάλλου, ή συμμετοχή αύτή περιλαμβάνεται στούς βασικούς σκοπούς τών 
Ομίλων μας. Στίς τωρινές μάλιστα περιστάσεις μας, τις πολύ καταθλιπτικές, 

στις όποιες κυριαρχούν τά πολυποίκιλα ρεύματα, τά πολύ παραπλανητικά μέ
θα στό πρόσχημα τών τάχα προσεκτικών χειρισμών τών έθνικών μας θεμάτων, 
επιβάλλεται ή προσεκτικότερη άντίκρυση τής Έθνικής μας Ιστορίας.

Συνεορτάζουμε, λοιπόν, καί άνανεώνουμε τις εύθύνες μας έναντι τοΰ τό
που μας.

Θεωρούμε Ιδιαίτερη ύποχρέωσή μας νά τονίσουμε τις ευχαριστίες τών δια
φόρων συνεργαζομένων σωματείων σέ όσους άναλαμβάνουν τήν κύρια ευθύνη 
τών σχετικών έορτασμών όπως στήν τωρινή περίπτωση στό Πολιτιστικό 
Ιδρυμα ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου τού Γ καί σέ όσους τό βοήθησαν μέ διάφο- 

θθυς τρόπους. ’Ασφαλώς μεγάλη υποχρέωση αισθανόμαστε γιά τόν όμιλητή, 
τον άξιότιμο καθηγητή κ. Νικόλαο Λιβαδάρα, τοΰ όποιου καί άλλοτε άκούσαμε 
Μ-ε πολύ ένδιαφέρον τό λόγο του. ’Αλλά καί στίς όμάδες πού προσφέρουν τήν 
καλλιτεχνική πλευρά τής συγκέντρωσής μας όφείλουμε ευχαριστίες.

Καί τώρα άς παρουσιάσουμε σύντομα τόν όμιλητή μας τόν καθηγητή κ. 
Νικόλαο Λιβαδάρα.

Ό κος Νικόλαος Λιβαδάρας γεννήθηκε στήν Έρμούπολη τής Σύρου. 
Εσπούδασε στή Φιλοσοφική Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, όπου καί 
Ενωρίς άναγορεύθηκε διδάκτορας. Έπί μίαν έπταετία μετεκπαιδεύτηκε στά Πα- 
νεπιστήμια τών Παρισίων καί τής Κολωνίας καί διεξήγαγε πολυετείς έρευνες σέ 
βιβλιοθήκες πολλών εύρωπαϊκών καί άμερικανικών πόλεων. Έχει είδικευθεΐ 
στην Κλασσική Φιλολογία, στήν Ιστορία τών κειμένων, στήν παλαιογραφία καί 
θτην πανευρολογία. Πολυάριθμες είναι οί μελέτες του καί οί έργασίες του πού 
άναφέρονται όχι μόνο στούς κλάδους αυτούς, άλλά καί στή Βυζαντινή Φιλολο- 
Υια καί τήν Ελληνική Λεξικογραφία. Τό 1966 άναγορεύθηκε υφηγητής τής Φιλο- 
θοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί τό 1970 εκλέχθηκε τακτικός κα
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θηγητής τής ίδιας Σχολής. Διετέλεσε δύο φορές κοσμήτορας καί μία φορά Συγ
κλητικός. Έχει δέ προσκληθεί άπό πανεπιστήμια τής Ευρώπης καί τής ’Αμερικής 
ώς έπισκέπτης καθηγητής καί έχει λάβει μέρος σέ πολυάριθμα διεθνή συνέδρια.

’Από τύ 1983 είναι πρόεδρος τής έν Άθήναις ’Επιστημονικής ’Εταιρείας 
καί άπύ τό 1987 πρόεδρος τοΰ Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Π.Ο.Κ.
ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟ 

ΧΡ. ΑΝΔΡΕΟΥ

"Ολες οί έκδοτικές έργασίες τοϋ Χρήστου Άνδρέου υπήρξαν προσφορές 
στήν έπιστήμη καί τά γράμματα τής Κύπρου. Πραγματικά λειτουργούσαν 
ευεργετικά. ’Επί πλέον, πρόβαλλαν τήν πνευματική Κύπρο στόν άλλο έλληνισμό. 
Ή εύεργεσία αύτή τοϋ Χρ. Άνδρέου άσφαλώς έχει έκτιμηθεί άπό τόν κόσμο τών 
γραμμάτων καί άπό όργανωμένες όμάδες μέ δηλώσεις καί άνακηρύξεις. 
Ωστόσο, ή έκδοτική προσφορά του στήν Ιστορία τού Άπελευ-θερωτικοϋ ’Αγώνα 
τής Κύπρου 1955-1959, έχει ένα μικτό χαρακτήρα: έθνικό, έπιστημονικό καί δια- 
σωστικό. Δυστυχώς, ή μνήμη έδώ στήν Κύπρο, πού μάς ένδιαφέρει ώς Κυπρίους, 
έξασθενίζει άπύ διάφορους παράγοντες. Τά έθνικά γεγονότα δέν πολυτονίζο- 
νται γιά πολιτικούς-διπλωματικούς λόγους, άπό ένα αίσθημα φόβου, τό όποιον 
κι δλας μάς ύποβαθμίζει στή συνείδησή μας καί στήν έκτίμηση τών άλλων. Μέ 
τις τελευταίες έκδόσεις τοϋ Χρ. Άνδρέου πού έχουν τό γενικό τίτλο 
«Πεθαίνοντας γιά τήν ’Ελευθερία», διαμορφώνεται μιά νέα έθνική άτμόσφαιρα, 
πού στηρίζεται σέ πλούσιο ύλικό, άγνωστο καί στούς ειδικούς άκόμα.

Ή έρευνα γιά τήν σύνθεση τών τόμων ξεκίνησε τό 1988.
Ή έκδοση τών τόμων αυτών άρχισε τό 1990 καί περατώθηκε τό 1993. Συγ

γραφείς τών τόμων ήταν οί έξής: Νίκος Παπαναστασίου, Γιωργούλα Γεωργιά- 
δου, ’Ιωάννα Ίωαννίδου, Πέτρος Στυλιανού, Λίζα Μικελλίδου, Μαρούλα Βιο- 
λάρη-Ίακωβίδου, Κορνήλιος Χατζηκώστας, Χρήστος Άνδρέου άντιστοίχως, καί 
σέ όλους τούς τόμους ή συνεργασία τοΰ Χρ. Άνδρέου άπαραιτήτως. Ή ευθύνη 
τής έρευνας άνήκε στόν Χρήστο Άνδρέου. "Ομως ή έρευνα δέν περιορίζεται στήν 
έργασία τοΰ Χρ. Άνδρέου, άλλά καί σέ άλλους, σέ άρχεϊα καί έφημερίδες γιά 
τούς όποιους έκφράζεται έκτίμηση.

Πολύ ένδιαφέρον παρουσιάζει ή δομή τών τόμων. Ή σύνθεσή τους γίνεται μέ 
μεγάλη ευρύτητα (οικογένεια, κείμενα, συνεντεύξεις, δημοσιεύσεις σέ έφημερίδες, 
σημειώσεις άπό άρχεϊα-δικαστικά, έπιστολές, άνακρίσεις καί άλλα) καί στηρίζε
ται σέ πλούσιο υλικό, τό όποιον έχει βαρύτητα καί προσεκτική έπιλογή.

Μπορεί άπό πρώτη ματιά οί τόμοι τών πολλών καί πυκνοτυπωμένων σε
λίδων νά γεννά στόν άναγνώστη ένα είδος δειλίας. Όμως, ό όποιοσδήποτε 
άναγνώστης όφείλει νά ξέρει πώς οί έκδόσεις αυτές δέν είναι ρομαντική μυθι
στορία γιά νά περνά τήν ώρα του ή γιά νάχει κάποιες γρήγορες συγκινήσεις.

Είναι σελίδες διαφωτιστικές, τιμητικές καί διασωστικές ήθους. Προπάντων 
άποτελοΰν τό στίγμα καί τή βαθύτερη ουσία τοΰ έθνικοΰ μας προσώπου έδώ 
θτήν Κύπρο, άνεξάρτητα άν δέν πετύχαμε άπό πολιτικής πλευράς τήν 
«Ένωσή» μας μέ τόν έλληνικό κορμό.

Καί γιά νά έπανέλθω στήν έθνική χειρονομία τοΰ Χρ. Άνδρέου, λογαριά
ζω τούς κόπους τοΰ έκδότη καί συγγραφέα, τις οικονομικές πιέσεις, τή δύσκο
λη καλώς έννοούμενη έμπορία τών έντύπων τοΰ τύπου αυτού, καί έκφράζω 
τόν θαυμασμό του γιά τό έθνικής φύσεως έγχείρημά του. Ό «Ελληνικός Πνευ
ματικός Όμιλος Κύπρου» διά τοΰ Δ.Σ. του, υπολογίζοντας καί τή μελλοντική 
σημασία τών έκδόσεων «Πεθαίνοντας γιά τήν Ελευθερία», θέλησε νά τιμήσει 
τόν ’Εκδοτικό Οίκο Χρ. Άνδρέου μέ ειδικό δίπλωμα στό όποιο άναγράφονται 
τά έξής:

Τύχη ’Αγαθή
εδοξε τφ 'Ελληνικφ Πνευματικώ Όμίλω Κύπρου
τόν έκδοτικόν Οίκον Χρ. Άνδρέου
δι ’ ειδικού βραβείου τιμήσαι
διά τε τήν τής έξαιρέτου σειράς «Πεθαίνοντας γιά τήν ’Ελευθερία» 
εκδοσιν καί τό πρός τό υπέρ ’Ελευθερίας ’Αγώνα 1955-1959 
έπιδειχθέν ήθος.

'Υπογράφουν τά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου.
Κύριοι, καταλήγω μέ τήν εύχή καί τήν ύπόδειξη νά τιμηθεί τό έργο αύτό τοΰ 

εκδοτικού Οίκου Χρ. Άνδρέου άπό τήν Κυπριακή Πολιτεία καί τό έλεύθερο 
Έλληνικό Κράτος, Ιδίως άπό τήν Ακαδημία Αθηνών, τό άνώτερο αύτό πνευμα
τικό Ιδρυμα τοΰ έλεύθερου Ελληνισμού.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
Πρόεδρος Ε.ΠΌ.Κ.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ
στόν άείμν. ΦΡΙΞΟ ΒΡΑΧΑ

Ο ώνέκ τής γής, έκ τής γής έστι, 
καί έκ τής γής λαλεϊ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ό Ευαγγελιστής: κεφ. Γ

Απρόσμενα μέσα μας ήχησε ο ευαγγελικός λόγος. Σαν ένα κάλεσμα, σα μια 
ψαλμωδία εξόριστου αγγέλου που τα φτερά του στόλισε η αμυγδαλιά του Καραβά 
και της Λάπηθος και το πέταγμά του ρύθμιζε το αγαπημένο αγέρι της Κερύνιας.

Κερυνιώτισσα εγώ, ταπεινά ήλθα ν’ αποθέσω λουλούδια της γης μας στο 
οεπτό σου φέρετρο. Πλάσματα εφήμερα, αδύναμα, καμωμένα όμως από «λάσπη 
κι ονείρατα», από τον ίδιο πηλό τα ίδια όνειρα της περήφανης Κερυνιώτικης 
ϊύς. Είμαστε οι άνθρωποι η συνείδηση του χωμάτου κι αυτό το χώμα η δόξα της 
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γης μας κι η αρετή της. Κι η γη η παντοτεινή παρουσία μας, είναι η μοίρα μας. 
Κάθε στοιχείο του εαυτού μας είναι κι ένα κομμάτι της γής μας.

Εξόριστον άγγελοι νοσταλγούμε ολοένα τη πάσαν ώρα, την πάσα στιγμή 
τα χαμένα φτερά μας, εκείνα τα ακουμπισμένα στις ρούγιες και τα δρομάκια 
της, στ’ ακρογιάλια και τα ξωκλήσια της, αφού όπως ο ίδιος είπες το Δεκέβρη 
του 1974. «Μαζί της το νησί μας σημάδευε την άνοιξη και γευόταν το ρίγος του 
φθινοπώρου, κοντά της ζούσε το κάθε καλοκαίρι, μ’ αυτή ρουφούσε, ώς to με
δούλι του, τη χειμωνιάτικη λιακάδα. Χωρίς την Κερύνια δε μπορεί να είναι η 
Κύπρος, να ζει τα γυρίσματα του χρόνου, να τοξεύει τη φαντασία προς τη χί
μαιρα, να συνειδητοποιεί τις αναλογίες του ελληνικού της χώρου.

Η Κερύνια είναι δική μας κι ολονών κι είναι η ψυχή μας η ίδια. Γι’ αυτό, 
όμως, έγνοια κι’ ευθύνη του καθενός...

(Νοσταλγία της Κερύνιας 1975)

Αν πούμε πως σήμερα ο ήλιος βασίλεψε μαζί με το «τετέλεσται», αν πούμε 
πως όλες οι ρίζες που κείτονται μέσα στα σπλάχνα της γης, οι ρίζες που συντη
ρούν τις πέντε αισθήσεις μας τρέμουν από θλίψη και πόνο τον χαμό του Φρί
ξου Βράχα, αν πούμε πως αποταμιεύσαμε στην καρδιά μας πολλή σιωπή, πολύ 
θάνατο, πολύ δάκρυ, ακριβολογούμε. Φωνές ανθρώπινες, φωνές φιλικές, θρεμ
μένες με στοχασμό και με ποίηση, ακουμπούν σήμερα στο φέρετρο σου Φρίξο.

Μπροστά στον Αληθινό Άνθρωπο, που μέτρο του είχε τον Αληθινό Έλλη- 
ναΜπροστά στον Αληθινό Δάσκαλο τον ακούραστο εργάτη των ελληνικών 
γραμμάτων, αυτόν που πίστεψε ακράδαντα πως δεν είναι σωβινισμός η υπο
στήριξη της αξίας της Ελληνικής Παράδοσης, γιατί ούτε εθνική οίηση είναι, ού
τε εχθρότητα και περιφρόνηση για τους άλλους λαούς, αλλά αυτογνωσία και 
πραγματικός λόγος ύπαρξης.

Μπροστά στο δάσκαλο πούγινε λαμπάδα και φώτισε, πούγινε φωνή δυνα
τή που ακούστηκε και ανακίνησε τα λιμνάζοντα νερά και ζωντάνεψε μύριες 
ψυχές με τη μαχητική προβολή των Ελληνοχριστιανικών Ιδεωδών.

Μπροστά στον πολύτιμο συνεργάτη στο λόγο και την τέχνη που με την ευ
ρυμάθεια, τη δυνατή λογοτεχνική του ικανότητα βοήθησε από όλες τις σημαντι
κές θέσεις που η πολιτεία του εμπιστεύτηκε στη διαμόρφωση της σωστής πολι
τιστικής εικόνας της μικρής μας πατρίδας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό, ακούραστα και πάντοτε με γνώμονα την πίστη για ένα καλύτερο αύ
ριο για όλους μας.

Πολλά οφείλουμε στον αξέχαστο Φρίξο Βράχα, για την πολύπλευρη προ
σφορά του, για τον αγώνα του για τα δίκαια της αγαπημένης μας πατρίδας.

Ψυχή απροσκύνητη που τον Ιούνιο του 1975 σ’ ένα μήνυμά του «ξεδίπλωνε 
ζεστή παντού την πραγματικότητα της Κύπρου και των πατημένων και κουρσε
μένων μικρών πατρίδων της, ως τις απώτερες άκριες του Ελληνισμού. Κι η 
στοργή του ρωμέηκου όλο και θέριευε κι όλο και στηλωνόταν σε ατομική και 
συλλογική ευθύνη, σαν σ’ ένα αδυσώπητο χρέος που τίποτα δεν μπορεί να λυγί
σει. Η ολοπρόθυμη αποδοχή της σκληρής δοκιμασίας σαν υπόθεσης κοινής ήταν 
φωτιά πελώρια που έκαιγε κι έπλαθε και σφυρηλατούσε.

Τέτοιο το μήνυμα - κι η φωτιά άσβηστη και παντοδύναμη. Μαγάρισμα κα
νένα δεν πρόκειται να την αντέξει. Kl η συνείδηση της Κύπρου, η πλατειά συ
νείδηση του ελληνικού, γιγάντια κι απροσκύνητη πάντα

(Νοσταλγία της Κερύνιας, 1975).

Από την απέραντη ορφάνια μας, τον καρπό της θλίψης μας. Από την ψυχή 
μας το μοιρολόι του χαμού σου. Ένα φρέσκο δάκρυ για το ύστατο χαίρε· από 
την καρδιά μας μια τίμια υπόσχεση πως μέσα μας θα καίει πάντα η φλόγα της 
λευτεριάς και θα υπάρχει ζωντανό το όνειρο της επιστροφής.

Κοιμήσου ήσυχος αγαπημένε φίλε «Η ψυχή της Κερύνιας κι ολόκληρη η 
Κύπρος - που αναδύεται μέσα μας και γύρω μας από τα συντρίμια, το κούρσος 
και τα μαγαρίσματα απέθαντη κι απροσκύνητη - δεν πρόκειται να λυγίσει».

(Νοσταλγία της Κερύνιας, 1975).

Ένας λυπημένος ποιητής, καταθέτει εκ μέρους των πνευματικών ανθρώ
πων της Κύπρου, της Εθνικής Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου και του 
Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου στεφάνια αποχαιρεστισμού, Κερυ- 
νιώτικες Αμυγδαλιές κι ωιμέ αγριολούλουδα «για να ξαναζωντανέψει η νεκρή 
πολιτεία, όσο χέρια και ψυχές να υψωθούν λεύτερα ξανά να την αγκαλιάσουν 
και να γιομίσουν από άνθη, πλάτες η αγκαλιά» και η Κερύνεια όλη»...

(Νοσταλγία της Κερυνίας, 1975)

Το ταξίδι δεν τέλειωσε αλησμόνητε Φρίξο, 
το γαλάζιο κύμα της Κερύνιας 
θα νανουρίζει τη μνήμη σου 
κι η καμπάνα του λυτρωμού 
θα σημαίνει την έγνοια σου 
για την πολυαγαπημένη γη μας.

Αιώνια σου η μνήμη
ΝΙΚΗ ΛΑΔΑΚΗ-ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ

Καρπός αγάπης, θλίψης, μοναξιάς κι ορφάνιας ο λόγος μας τούτη την 
ώρα, Σεπτή Δέσποινα.
Μάνα Άξια,
Δασκάλα Πολλών Γενηών,
Φίλη Ακριβή,
Μορφή Γυναίκας Σύμβολο, 

θτρατιές ανθρώπων που αγάπησες, που δίδαξες που γαλούχησες, που πίστε
ψαν σε σένα και σε σήκωσαν περήφανο κι αλύγιστο κυπαρίσι, ανιστόρητο γλυ
κό τραγούδι της ζωής, παράδειγμα για μίμηση.
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Σημαία του τέλειου και τ’ αληθινού, του ανεπανάληπτου, μαζευτήκαμε σή
μερα, Μάνα Γλυκειά της Κύπριας Αρετής και της Σοφίας, του Θάρρους και 
της Ευθυκρισίας, της Αφοσίωσης και του Καθήκοντος.

Δασκάλα της Κύπρου, που τίμησες τον Έλληνα Δάσκαλο, την οφειλή και 
το χρέος ν’ αποτίσουμε και ταπεινά το παράδειγμα σου να προβάλουμε, τούτη 
την ώρα του Στερνού τ’ Αποχαιρετισμού.

Καλλιόπη Καραγέωργη του Κωστή και της Ελέγκως.
Το χαίρε το δέσαμε με τις ανθισμένες κορδέλες της καρδιάς μας που Συ 

ύφανες κλωστή, κλωστή, με υπομονή, με σύνεση, με αυτοθυσία, με πίστη στον 
άνθρωπο, στην παιδεία, στην πατρίδα. Σε μια εποχή γιομάτη σκοπέλους και 
προκαταλήψεις για τη μόρφωση της γυναίκας στην πατρίδα σου, προχώρησες σε 
πανεπιστημιακές σπουδές και κατάφερες να επιβληθείς συγκρινόμενη πάντοτε 
με καταξιωμένους ανθρώπους στη συνείδηση των πιο δύσκολων κι άξιων εκπαι
δευτικών της εποχής σου που σε τίμησαν και σε δέχτηκαν να δουλέψεις πλάι 
τους, κατατάσσοντάς σε στους στυλοβάτες της ελληνικής παιδείας και στους 
διαμορφωτές της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Προείδες σε εποχές και περιόδους δύσκολες ότι μόνο αν στραφούμε στην 
παράδοση, τις εθνικές και κοινωνικές μας αξίες, στις ρίζες μας, θα μπορέσουμε 
να αυτοσυντηρηθούμε και να επιτύχουμε τις εθνικές μας επιδιώξεις και τη επι
βίωσή μας ως λαού ελληνικού και δεν έπαψες ποτέ να το επαναλαμβάνεις σε 
λόγους σε μηνύματα, σε συμβουλές προς τη μαθητιώσα νεολαία.

Πολλά πνευματικά, επιστημονικά σωματεία, οργανώσεις κι αδελφότητες, 
υπηρέτησες, για ν’ ανοίξεις με το επιβλητικό σου παράστημα και το παράδειγμα 
ανθρωπιάς και λεβεντοσύνης σου το δρόμο για τη γυναίκα της Κύπρου, τη μητέ
ρα, τη σύζυγο, την κοινωνική εργάτρια, την πνευματική γυναίκα, την εκπαιδευ
τικό και πάνω απ’ όλα την Ελληνίδα με την αίσθηση της Αρετής και του Μέ
τρου. Ξεπέρασες τα μέτρα του ανθρώπου με την αδαμάντινη θέληση της Ψυχής 
σου, μάρτυς ο λόγος που ιστορεί κι η μνήμη πολλών γενηών - το ήμισυ σχεδόν 
του κόσμου της εκπαίδευσης της δημοτικής και της μέσης που πέρασαν από την 
Έδρα σου.

Πάνω στο μέτωπο της Ελληνίδας Κύπριας Γης βλάστησες βασιλικός κι 
άνθισες και μύρισες τη γη σου με Ελληνοχριστιανικά αρώματα, χαλκεύοντας 
με το φιλότιμο και την αξιοπρέπειά σου τη στάση της ζωής του σημερινού Έλ
ληνα και της σημερινής Ελληνίδας της Κύπρου.

Με τον Ολύμπιο τρόπο σου παρόρμησες στα ηρωικά χρόνια του αγώνα τα 
τρυφερά νειάτα, αγωνίσθηκες με χέρια και με τα νύχια, σήκωσες στις γυναι
κείες πλάτες σου βάρη ασήκωτα κι άνοιξες δρόμους λευτεριάς, ισοτιμίας, αξιο
πρέπειας και προσφοράς χωρίς ανταλλάγματα.

Αξιώθηκες Σεπτή Δέσποινα να δρέψεις καρπούς και στις εσχατιές του βίου 
σου δέχθηκες την επιβεβαίωση ότι υπήρξες μια από τις μοναδικές πηγές έμπνευ
σης και σεβασμού, θάρρους και ευθυκρισίας, φιλοπατρίας κι έγνοιας για το συ
νάνθρωπο, βίωμα και πράξη για μας όλους κι ότι το πέρασμά σου Ελληνικό, 
Χριστιανικό κι Ανεξίτηλο στο διάβα της Ζωής μας.
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Αναπάψου ήσυχη, της προκοπής και του μέτρου 
της Ελλάδας και της Κύπρου άξια Κόρη.
Η Κύπρος ορφάνεψε ασφαλώς με το χαμό σου 
μα έγινε πιο πλούσια από τους σπόρους 
που φύτεψες, που
η Μάνα Γη μ ’ αγάπη θα καρπίσει

Αιώνια σου η Μνήμη!

ΝΙΚΗ ΛΑΔΑΚΗ-ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Πολυσέβαστη και πολύκλαυστη Δέσποινα Καλλιόπη Καραγιώργη,

Ο επιστημονικός και εκπαιδευτικός κόσμος του πικρού μας νησιού ευλαβι
κά προσέρχεται και κλίνει νοερά το γόνυ στο σεπτό σου σκήνωμα. Ολοι όσοι σε 
γνώρισαν από κοντά και έζησαν μαζί σου τον τρόπο της σκέψης σου, τις πράξεις 
και τα όνειρά σου αισθάνονται τώρα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, το μέγα 
κενό της γήινης απουσίας σου. Ευτύχησες να γίνεις αυτό που ήθελες, παρά τις 
δυσκολίες και τις αντιξοότητες ολόκληρης γενιάς ανθρώπων και νοοτροπιών αι
ώνων. Γυναίκα εσύ, όχι μόνο δικαίωσες την ισότητα των δύο φύλων σε καιρούς 
σκληρούς αλλά κατόρθωσες ν’ αλλάξεις αρρωστημένες νοοτροπίες σε χιλιάδες 
μυαλά. Υπήρξες πρότυπο εργατικότητας, ευσυνειδησίας, επιμονής, αντοχής και 
υπομονής, αληθινός ιεραπόστολος και λειτουργός της παιδείας, πιστή θεματο- 
φύλακας οσίων και ιερών, πολύτιμο πετράδι φιλανθρωπίας και ανθρωπιάς.

Με πίστη αταλάντευτη στην Ορθόδοξη Χριστιανική μας θρησκεία και με 
λατρεία μοναδική προς τη μητέρα Ελλάδα, συνειδητά γαλούχησες χιλιάδες μα
θήτριες και μαθητές σου στα «πιστεύω» σου, διαδηλώνοντας με παρρησία, σε 
χρόνους δύσκολους, τα ιδανικά της Φυλής και της Θρησκείας. Ουδέποτε ορρώ
δησες μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις. Ο Θεός σε προίκισε με γερό μυαλό και 
με μεγάλα αποθέματα συναισθηματικού πλούτου. Γι’ αυτό και με ό,τι καταπια
νόσουνα, πάντα όλα στέφονταν με ξεχωριστή επιτυχία. Γι αυτό και αναγνωρί
στηκες απ’ όλους, με το σπαθί σου αξιώθηκες όλες τις νίκες της ζωής σου, με την 
απέραντη καρδιά σου, παρόλο αυστηρή, κέρδισες όλες τις μαθήτριές σου. Γιατί 
ήσουν δίκαιη στις κρίσεις σου και όλες σου οι πράξεις είχαν τρεις συντεταγμέ
νες όταν είχες μπροστά σου μαθήτριές σου: αγάπη, αγάπη και πάλιν αγάπη!

Πολυσέβαστη Δέσποινα Καλλιόπη Καραγιώργη,
Εκ μέρους του Προέδρου, των Μελών των Δ.Σ., των Τακτικών Μελών της 

Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου 
xctL τΉζ Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου καταθέτω το δάφνι
νο τούτο στεφάνι μικρό δείγμα μεγάλης εκτίμησης, αναγνώρισης και σεβασμού, 
^«ίανέχο^έλαφράνζ.

Γ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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ΒΙΒΛΙΑ
ΑΡΧΕΙΟ ΛΟΐΖΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Ημερολόγιο Προσκόπων Πάφου (1915-1918) 
Επιμέλεια-Παρουσίαση: Αντρέας Φυλακτού, δ.Φ., 

Λευκωσία 1922, σσ. XVI+l-[170]

Με χορηγό το Πολιτιστικό Κέντρο Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου εκδόθηκε, 
από τα κατάλοιπα του Αρχείου του γνωστού λογίου Λοΐζου Φιλίππου, το Ημε
ρολόγιο Προσκόπων Πάφου, το οποίο καλύπτει τα χρόνια 1915-1918. Επιμε
λητής και παρουσιαστής του φροντισμένου τόμου ο γνωστός φιλόλογος δρ 
Αντρέας Κ. Φυλακτού. Η έκδοση αποτελεί από μόνη της μιαν εξαιρετική συμ
βολή στη γνώση και την έρευνα όχι μόνο των προσκοπικών δεδομένων και γε
γονότων της εποχής εκείνης αλλά και των ευρύτερων κοινωνικών καταστάσε
ων των χρόνων εκείνων.

Ο δρ Αντρέας Κ. Φυλακτού ορθά τονίζει τη σημαντικότητα του χειρογρά
φου ημερολογίου του αείμνηστου Λοΐζου Φιλίππου πέρα από τα προσκοπικά 
δρώμενα. Ο ίδιος ο επιμελητής της έκδοσης είναι ο πιο ενημερωμένος σήμερα 
μελετητής του βίου και του έργου του Λοΐζου Φιλίππου και τούτο φαίνεται 
από τις πρώτες γραμμές του βιβλίου. Για τους επαΐοντες ο δρ Αντρέας Κ. Φυ
λακτού είναι ο καθιερωμένος ερευνητής της ζωής και του έργου του Λοΐζου Φι
λίππου με τα όσα, μέχρι σήμερα, έχει ασχοληθεί και γράψει. Υπενθυμίζω στους 
αναγνώστες ότι πριν από δεκαοκτώ χρόνια είχε αναλάβει τη φιλολογική επιμέ
λεια της έκδοσης του ανεκδότου, ως τότε, σημαντικού έργου του Λοΐζου Φιλίπ
που, Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας (Λευκωσία 1975).

Ήταν φυσικό το ότι, στην τότε προσπάθειά του να συγκεντρώσει όσο το 
δυνατό περισσότερα στοιχεία για τη ζωή και το έργο του μεγάλου πνευματικού 
ανδρός της Πάφου, ο Αντρέας Κ. Φυλακτού ανέτρεξε πρώτα στο ίδιο το Αρ
χείο του Λοΐζου Φιλίππου. Ανάμεσα στα κατάλοιπα του Αρχείου ήλθε τότε, για 
πρώτη φορά, σε επαφή με το χειρόγραφο Ημερολόγιο Προσκόπων Πάφου. 
Από τότε μέχρι σήμερα έχει γράψει και έχει μιλήσει αρκετές φορές για τη ζωή 
και το έργο του Λοΐζου Φιλίππου. Γνωρίζει πολύ καλά τον άνθρωπο και την 
εποχή του και έτσι όσα σημειώνει ο δρ Α.Κ. Φυλακτού, είτε ως επεξηγήσεις είτε 
ως πρόσθετες πληροφορίες στο κείμενο του Ημερολογίου, εντάσσονται φυσικά 
και αβίαστα μέσα στα κείμενα του βιβλίου, συμπληρώνοντας με πολύ πετυχη
μένο τρόπο το χειρόγραφο κείμενο του Λοΐζου Φιλίππου. Ταυτόχρονα ο επιμε
λητής της έκδοσης αξιολογεί ορθά και όλες τις άλλες πληροφορίες του Ημερο
λογίου, πέρα από τις καθαρά προσκοπικές.

Στον Πρόλογο της έκδοσης (σσ. v-vi), ο δρ Α.Κ. Φυλακτού παρέχει όλες 
τις αναγκαίες πληροφορίες για το χειρόγραφο και την έκδοση. Στην Εισαγωγή 
που ακολουθεί (σσ. vii-xiv), ο επιμελητής της έκδοσης καταγράφει τη δική του 
αξιολόγηση για το Ημερολόγιο. Μέσα από αυτά τα δύο κείμενα φαίνεται η οι
κείωση του επιστήμονα φιλολόγου με το αντικείμενο της εργασίας του. Ο Πρό

λογος και η Εισαγωγή του δρος Φυλακτού είναι πρότυπα για όσους ενασχο- 
λούνται συστηματικά με την έκδοση τέτοιου είδους βιβλίων, τόσο για την καθα
ρότητα και την πυκνότητα του λόγου όσο και για την πληρότητα της ενημέρω
σης του αναγνώστη. Οι πληροφορίες είναι αξιολογικά ιεραρχημένες, τονίζο
ντας τα καίρια και τα ουσιαστικά, χωρίς διάθεση παραπληροφόρησης, με τα γε
γονότα όπως ακριβώς έγιναν, χωρίς να υπάρχει ίχνος περιττού.

Το βιβλίο περιλαμβάνει Πρόλογο και Εισαγωγή, το βασικό κείμενο του 
προσκοπικού Ημερολογίου που αποτελείται από 124 σελίδες, ακολουθούν οι 
Σημειώσεις (σσ. 125-139) και η Βιβλιογραφία (σ. 141) του Επιμελητή της έκδο
σης. Σε Παραρτήματα (σσ. 143-168) δημοσιεύονται η περιγραφή του χειρογρά
φου (παράρτημα Α, σσ. 145-148) και οι ανταποκρίσεις των κυπριακών εφημε
ρίδων για τη μεγάλη προσκοπική εκδρομή των προσκόπων της Πάφου το 1918· 
(παράρτημα Β', σσ. 151-168).

Για να έχει ο αναγνώστης άμεση γνώση της γλώσσας του χειρογράφου, πα
ρέχουμε ένα απόσπασμα του χειρογράφου:

*... Άμέσως μετά τήν έσωτερικήν διοργάνωσιν τής όμάδος καί τήν 
ύποδιαίρεσιν τών ένωμοτιών ήρξατο προπαρασκευή τών νέων δοκίμων τών 
όποίων κατόπιν έπιτυχών έξετάσεων ή όρκωμοσία ωρίσθη τήν 30 Σεπτεμβρίου 
Εορτήν τής Σημαίας.

-Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ-
Μετά πολλής μεγαλοπρεπείας καί έπισημότητος άμέσως μετά τήν έορτήν 

Γ£ Ετελέσθη ή όρκωμοσία τών νέων δοκίμων. Οί πρόσκοποι παρετά- 
Ζσησαν έν σχήματι Π καί πρώτος άπηύθυνε πρός αυτούς τόν λόγον ό διευ- 

Ήμιγυμνασίου κύριος Πασχαλίδης, ύποδείξας τά πρός τήν Πατρί- 
καθήκοντα καί συμβουλεύσας δπως έκπληρώσωσιν εύόρκως τά νέα αυτών 

καθήκοντα. Μετά τούτο, ή Ά.Π. ό Μητροπολίτης Πάφου άπηύθυνε πρός τούς 
προσκόπους τούς έξής ώραίους λόγους:

Είναι όμολογουμένως πολύ συγκινητική ή έορτή τής σημαίας τής όποίας ή 
Εκπροσωπεί τά δύο ΰψιστα τού Έλληνος Ιδεώδη, τήν πίστιν καί

Τό Ιερόν τούτο λάβαρον παρέδωσεν εις ημάς ένδοξον καί τετιμημένον ή 
Ελευθερωτών καί τών ηρώων τού 21 καί υπό τάς πτυχάς του πρόθυ- 

> ^νσαν τό αΐμα των οί γενναίοι μαχηταί τού 1912 καί 13, συνεχίζοντες τό 
ενθερωτικόν έργον τής τιμής.

π ò ^^λά τό έργον τούτο δεν έτελείωσε καί πολύ ταχέως θά κληθή τό Έθνος 
δπ(^-π^α^^τωσι'ν τ<^ν αιωνίων αυτού πόθων είς νέας θυσίας. Άς έλπίσωμεν 
άπωτ ' π^νθία’ Ù πάντοτε προστατεύσασα τόν Ελληνισμόν, ευδοκήση 
Εθνικ τού νέου ημών άνακτος συνδεθή με νέας σελίδας δόξης καί
κατα Ι^αλείου. Άς εύχηθώμεν δπως μετά τό τέλος τού μακρού τούτου καί 
βόλη^^1^0^ πολέμου καί ή Ιδιαιτέρα ημών Πατρίς σκιασθή υπό τάς μύρο- 

ς ^άς τής κυανολτύκου.
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Άλλά καί ή έορτή τής σημαίας συνεδέθη έφέτος καί με μίαν άλλην έπίσης 
συγκινητικήν έορτήν τής όρκωμοσίας τών Προσκόπων τής ήμετέρας πόλεως. 
Όμολογουμένως είναι έθνικώτατος ό θεσμός τοϋ Προσκοπισμού, άποβλέπων 
εις τήν έμπρακτον τής φιλοπατρίας διδασκαλίαν καί εις τόν έκ μικρός ήλικίας 
έθισμόν εις τήν στρατιωτικήν ζωήν, εις τήν έξαρσιν τοϋ έθνικοϋ φρονήματος καί 
εις τήν σωματικήν τόνωσιν.

Καί έλπίζω, δπως ύμεΐς, άγαπητοί μου πρόσκοποι καί μαθηταί, άποβήτε 
ήμέραν τινα χρηστοί πολΐται καί ώφέλιμοι εις τήν Πατρίδα άνδρες, διότι αυτός 
είναι ό κυριώτερος σκοπός εις τόν όποιον τό σχολεϊον καί ό Προσκοπισμός 
άποβλέπει.

Έν τφ μεταξύ δέ, διά τής φρονήσεως καί τής έπιμελείας υμών, προ- 
σπαθήτε νά φανήτε άντάξιοι τών κόπων καί τών μόχθων τών προϊσταμένων 
σας καί είθε ή θεία πρόνοια, κατά τό άρξάμενον ήδη έτος καθοδηγή τά βήματά 
σας, έπ’ άγαθφ τής ήμετέρας κοινότητος.

Μετά τήν ώραίαν ταύτην τοϋ Μητροπολίτου προσφώνησιν έπηκολούθησεν 
ή όρκωμοσία, συμφώνως τή ειδική έγκυκλίφ τής έν Άθήναις κεντρικής έπι- 
τροπείαςκαί ή δλη τελετή έληξενμέ τόνέθνικόν ύμνον...».

***

Τό βιβλίο, το εξαιρετικό αυτό βιβλίο, ο δρ Αντρέας Κ. Φυλακτού το αφιε
ρώνει, μ’ όλη την αγάπη, στη νεολαία της γενέτειράς του Πάφου. Αναδιφώντας 
τις σελίδες του ο σημερινός αναγνώστης δεν γίνεται απλώς γνώστης αγνώστων 
και ωραίων στιγμών των αρχών του αιώνα μας σε μια απομακρυσμένη περιοχή 
της Κύπρου αλλά βλέπει με τα μάτια της ψυχής του, ανάμεσα στα άλλα πολλά, 
και προ παντός πόση αγάπη υπήρχε στις ψυχές των ανθρώπων, των απλών και 
γνήσιων ανθρώπων της υπαίθρου, για το καλό των νέων μας. Μορφές όπως 
του Λοΐζου Φιλίππου, του Πασχάλη Πασχαλίδη, του Νεόφυτου Νικολαΐδη, του 
Ιάκωβου Αντζουλάτου και αρκετών άλλων δεν βρίσκονται σήμερα εύκολα. 
Όλοι μαζί τότε και ο καθένας ξεχωριστά έδωκαν νέα δύναμη στη νεολαία με 
την ίδρυση του προσκοπισμού στην Πάφο.

Ο Προσκοπισμός είναι μία υγιής κίνηση νεολαίας σ’ ολόκληρο τον κόσμο. 
Παρά το γεγονός ότι ιδρυτής του υπήρξε ο λόρδος Μπέιντεν Πάουελ, οι αρχές 
του και ουσιαστικά στοιχεία της κίνησης βρίσκονται στον αρχαίο Ελληνισμό 
και στη χριστιανική θρησκεία. Στην Κύπρο οι Πρόσκοποι πάντοτε υπήρξαν 
και εξακολουθούν να είναι καλοί Χριστιανοί και γνήσιοι Έλληνες πατριώτες! 
Όποιος αμφιβάλλει, δεν έχει παρά να ρίξει μια ματιά στην εξαιρετική έκδοση 
του Ημερολογίου Προσκόπων Πάφου (1915-1918)! Θα διαπιστώσει πέραν πά- 
σης αμφιβολίας ότι, παρ’ όλο που η Κύπρος βρισκόταν υπό αγγλική κυριαρχία 
και παρ’ όλο που ο ιδρυτής του προσκοπισμού ήταν Άγγλος, οι πρόσκοποι της 
Κύπρου αποτελούσαν προέκταση και υπάγονταν στο Σώμα Ελλήνων Προσκό
πων (Σ.Ε.Π.) της Ελλάδας. Απ’ εκεί έπαιρναν εντολές και στο Σ.Ε.Π. λογοδο
τούσαν. Με ελληνικές σημαίες και ελληνικά θούρια παρέλαυναν και με χορούς 
ελληνικούς και τραγούδια ελληνικά χόρευαν και τραγουδούσαν. Γι’ αυτό και 
ξεσήκωναν πατριωτικές εκδηλώσεις απ’ όπου περνούσαν.

Καλό θα ήταν να διάβαζαν το βιβλίο όσοι θέλουν να δουν τι είναι πραγμα
τικά ο προσκοπισμός της Κύπρου, χωρίς ψευδαισθήσεις και παραισθήσεις. Ν’ 
αντικρύσουν τη γνησιότητα των αρχών και των μεθόδων του και να τον αξιο
λογήσουν ορθά. Ο προσκοπισμός πρόσφερε και εξακολουθεί να προσφέρει 
στην νεολαία μας την πιο υγιή απασχόληση και εξωσχολική παιδαγωγική επι
μόρφωση.

Τα Τυπογραφεία Imprinta Ltd έχουν κάνει άριστη εργασία, η Μαρίνα Σο
φιανού έδωσε την καλύτερη δυνατή απόδοση των φωτογραφιών και ο δρ Αντρέ
ας Κ. Φυλακτού πρέπει να νιώθει ικανοποιημένος και ευχαριστημένος για το 
εξαιρετικό επίτευγμά του. Ο τόμος, που άξιζε να εκδοθεί και δεν ήταν δυνατό 
να εκδοθεί καλύτερα απ’ ότι έχει εκδοθεί, αποτελεί εξαιρετική συμβολή για τη 
γνώση του α' τετάρτου του αιώνα μας όχι μόνο για την Πάφο, αλλά για την Κύ
προ ολόκληρη και τον Ελληνισμό ευρύτερα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ. ΠΙΕΡΙΔΗ: 
«ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ» 

β' έκδοση. 1991

Η Αγγελική Πιερίδη, το γένος Πασχαλίδου, γεννήθηκε στην Πάφο το 1918 
και πέθανε τό 1973.

Γονείς της ήταν η Χριστίνα και ο Πασχάλης Πασχαλίδης. Ήταν σύζυγος 
του Γιώργου Φιλίππου Πιερίδη, γνωστού ποιητή και πεζογράφου. Σπούδασε 
ιστορία και αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και σταδιοδρόμησε ως αρ
χαιολόγος στο Κυπριακό Μουσείο. Παράλληλα με την εργασία της στο Τμήμα 
Αρχαιοτήτων η Αγγελική αφιέρωσε μεγάλο μέρος της επιστημονικής ενασχόλη
σης στην κυπριακή λαϊκή παράδοση και κυρίως στα κεντήματα.

Οι εργασίες της στον τομέα της λαϊκής τέχνης, που είχαν δημοσιευτεί σε 
διάφορες περιοδικές εκδόσεις, βρίσκονται, ευτυχώς, συγκεντρωμένες στην έκ
δοση της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, αριθμός 6, Λευκωσία 1980, με τον 
τίτλο «Κυπριακή Λαϊκή Τέχνη». Έτσι διευκολύνεται πολύ η μελέτη του τόσο 
σημαντικού θέματος της λαϊκής μας παράδοσης.

Η εφαρμογή επιστημονικής μεθόδου στη μελέτη των κεντημάτων και των 
άλλων ειδών λαϊκής τέχνης δίνει μοναδική αξία στην εργασία της. Ιδιαίτερο εν
διαφέρον έχουν οι κοινωνικές παρατηρήσεις που κάνει η Αγγελική και που θα 
μπορούσαν να χρησιμεύσουν και σε πολλούς άλλους τομείς μελέτης, όπως, για 
παράδειγμα, η θέση της γυναίκας στην οικονομία, στις πόλεις και στα χωριά. 
Γράφει στις Κυπριακές Σπουδές το 1959. «Στα περίχωρα της Λευκωσίας Καϊμα- 
κλί, Παλλουριώτισσα, Αχλαντζιά κλπ. (οι γυναίκες) ύφαιναν τα βαμβακερά υφά
σματα κυρίως τα δίμιτα για την ανδρική ενδυμασία, ενώ μέσα στην πόλη έκαναν 
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ωραιότατα μεταξωτά υφάσματα. Η Λευκωσία δεν ήταν μόνο κέντρο υφαντικής 
αλλά και κέντρο εμπορικό για την κατανάλωση και εξαγωγή στην Ευρώπη βαμ
βακερών και μεταξωτών υφασμάτων» (σελ. 54). Και για την κατασκευή των λευ- 
καρίτικων γράφει το 1958: «Το μεγαλύτερο κέντρο της κατασκευής τους είναι τα 
Λεύκαρα (Πάνω και Κάτω Λεύκαρα) γι’ αυτό ονομάζονται Λευκαρίτικα κεντή
ματα. Γίνονται όμως και σ’ άλλα χωριά κοντά στα Λεύκαρα, Κάτω Δρυ, Βάβλα, 
Βαβατσινιά, Ορά, Χοιροκοιτία και Σκαρίνου. Σήμερα σε πολλά χωριά της Κύ
πρου (Δάλι, Αθηαίνου και σ’ άλλα της Μεσαορίας) υπάρχουν γυναίκες που 
έχουν για επαγγελματική τους απασχόληση το Λευκαρίτικο κέντημα» (σελ. 43).

Ενδιαφέρουσες επίσης είναι οι πληροφορίες που μας δίνει για τα υλικά που 
χρησιμοποιούνταν όπως τα μαλλιά, το μετάξι, το λινάρι, το βαμβάκι και για τις 
διεργασίες στην παραγωγή τους. Γράφει για το μετάξι: «Το μετάξι το έβγαζαν οι 
μεταξάδες, που την κατάλληλη εποχή γύριζαν τα διάφορα κέντρα παραγωγής 
μεταξιού. Στάθμευαν σε ορισμένο μέρος κι έστηναν τα καζάνια και τα δουλάπια 
τους κι άρχιζαν να βγάζουν το μετάξι και να το δένουν σε θηλιές. Όσες ανεφα- 
νταρκές θέλανε να κάμουν σύρμα στερεό κλώθανε το μετάξι στο αδράχτι. Το με
τάξι το άφηναν ωμό, όταν όμως ήθελαν στα ολομέταξα να σχηματίσουν ξόμπλι, 
έψηναν λίγο μετάξι για να σχηματίσουν τα σχέδια πάνω στο ύφασμα», (σελ. 58).

Στις μέρες μας η εργασία της Αγγελικής ακόμα πιο σημαντική, γιατί πολ
λά από τα έργα που μελέτησε, κατέγραψε και περιέγραψε προέρχονται από τις 
κατεχόμενες από τους Τούρκους περιοχές. Ο πληθυσμός των περιοχών αυτών, 
προσφυγοποιημένος στο ελεύθερο τμήμα της Κύπρου, πολύ μικρό μέρος θα 
διατηρήσει από τη λαϊκή του παράδοση. Εξάλλου και στην υπόλοιπη πατρίδα 
μας, με τους νέους ρυθμούς ζωής, η εξαφάνιση της παράδοσης γίνεται με γοργό 
ρυθμό. Η λαϊκή τέχνη, σε μεγάλο βαθμό, παύει να είναι ζωντανή και παίρνει 
μουσειακό χαραχτήρα.

Η Αγγελική μελέτησε τη λαϊκή τέχνη όσο αυτή ήταν ακόμα ζωντανή στα 
χωριά μας. Από την εποχή όμως που έγραφε η Αγγελική, είχαν κιόλας ξεχαστεί 
αρκετά από τα παλιά, «πρωτινά», κεντήματα, όπως έγραφε η ίδια στις Κυπρια
κές Σπουδές το 1953:

«Στα χωριά της Καρπασίας διατηρούνται ακόμα κεντήματα του χεριού 
και του αργαλειού, δείγματα παλιάς τέχνης, που σήμερα είναι σχεδόν άγνωστη. 
Τα κεντήματα αυτά τα ονομάζρυν πρωτινά, γιατί δεν γίνονται πια και μόνο με
ρικές γρηές θυμούνται τα σχέδια, τα ονόματα και τον τρόπο της κατασκευής 
τους. Από τα κεντήματα που γίνονται σήμερα στο Καρπάσι, ένα ορισμένο εί
δος, τα χρωματιστά υφαντά μπορούν να θεωρηθούν σαν εξέλιξη από τα παλιό- 
τερα, ενώ τα πιο ωραία δείγματα της πρωτινής λαϊκής κεντητικής έχουν ολότε- 
λα λησμονηθεί», (σελ. 23).

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι, βέβαια, πρωτογενές στην κυπριακή ιστορία. 
Όπως έγραφε πάλι η Αγγελική στην ίδια μελέτη «Τον 19ον αιώνα οι γυναίκες 
στα χωριά της Κύπρου και ειδικά στο Καρπάσι διατηρούσαν ακόμα τη φήμη 
ότι ήξεραν να κάμνουν ωραία κεντήματα και να στολίζουν τα φορέματά τους 
με μεγάλη τέχνη. Αργότερα όμως προς το τέλος του αιώνα, σε ορισμένα τουλά

χιστο χωριά, φαίνεται ότι η κεντητική είχεν αρχίσει να παρακμάζει και τα διά
φορα κεντήματα να σπανίζουν και να φυλάγωνται σαν οικογενεικά κειμήλια», 
(σελ. 29).

Θα έλεγα ότι σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, θα πρέπει να θυμηθούμε την 
Αγγελική Πιερίδη και τη θερμή της αγάπη για την κυπριακή λαϊκή τέχνη. Σήμε
ρα, που πολύ λίγα πράγματα επιβιώνουν, η διάσωση της παράδοσης είναι ανα
γκαία.

Η παράδοσή μας είναι ο τόπος μας, είναι οι ρίζες μας, είναι η πατρίδα 
μας. Αυτό είναι πατριωτισμός: η διάσωση της κυπριακής κουλτούρας, που να 
συνεχίζεται ως βίωμα του λαού μας. Οι εργασίες της Αγγελικής Πιερίδη συγκε
ντρώνουν όλες τις πληροφορίες και αποτελούν για μας βασικό βοήθημα.

KATIA ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Συνεστίαση Ομίλου
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ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ «ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» 
(1960-1992) 

[Απόσπασμα από το βιβλίο
«Αφιερώματα Λογοτεχνικών περιοδικών της Κύπρου»]

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
'Ονομα: «ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ»
Είδος περιοδικού: Φιλολογικό-Λογοτεχνικό
Τόπος έκδοσης: Λευκωσία
Εκδότης: Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου
Επιτροπή Εκδόσεως: Κ. Σπυριδάκις, Θ. Σοφοκλέους, Κ. Χρυσάνθης
Επιμελητής Ύλης: Κύπρος Χρυσάνθης
Έκδοση πρώτου φυλλαδίου: 1960
Περιοδικό κυκλοφορίας: Ετήσιο
Τύποις: Τυπογραφεία «ΖΑΒΑΛΛΗ» ΛΤΔ
Διεύθυνση: Ε.Π.Ο.Κ. Τ.Κ. 7355 Λευκωσία
Διάρκεια: 1960-

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
1961 Κυριάκος Μάτσης
1962 Μίκης Κιτρομηλίδης
1963 Ιωάννης Κισσονέργης-Μανώλης Καλομοίρης
1964 Δημήτρης Λιπέρτης
1965 Θεόκλητος Σοφοκλέους
1966 Αδαμάντιος Διαμαντής
1967-1968 Κωνσταντίνος Σπυριδάκις
1971 Έτος Εθνικής Παλιγγενεσίας
1973-1974 Κωστής Παλαμάς
1975-1977 Μακάριος Γ'
1978 Μακάριος Γ'
1979 Διεθνές έτος παιδιού
1981-1982 Έτος Αγγέλου Σικελιανού
1985-1986 Δώρημα στον Κύπρο Χρυσάνθη
1987 Μιχαλάκης Κυθραιώτης
1988 Παγκύπριο Γυμνάσιο 175 χρονα του
1990 Καλλιόπη Καραγεώργη.

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑ
Διαμαντής Αδαμάντιος 1966
Διεθνές έτος παιδιού 1979
Εθνική Παλιγγενεσία 1971
Καραγεώργη Καλλιόπη 1990
Κισσονέργης Ιωάννης-

Καλομοίρης Μανώλης 
Κιτρομηλίδης Μίκης 
Κυθραιώτης Μιχαλάκης
Λιπέρτης Δημήτρης 
Μακάριος Γ' 
Μακάριος Γ'
Μάτσης Κυριάκος
Παγκύπριο Γυμνάσιο 175χρονα του 
Παλαμάς Κωστής
Σικελιανός Άγγελος 
Σοφοκλέους Θεόκλητος 
Σπυριδάκις Κωνσταντίνος 
Χρυσάνθης Κύπρος

1963
1962
1987
1964 
1975-1977
1978
1961
1988 
1973-1974 
1981-1982
1965 
1967-1968 
1985-1986.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ

Στον Κυριάκο Μάτση, έναν από τους ενδοξότερους ήρωες του εθνικοαπε- 
λευθερωτικού αγώνα 1955-59 αφιερώνει η «Φιλ. Κ.» τον τόμο του 1961:

^αββίδης Γ.Α., Κυριάκος Μάτσης (χάλκινη προτομή
σελ.

«Φιλολογική Κύπρος»,
στο Δίκωμο)
Σκεπτικό του Ελληνικού Πνευματικού 
Ομίλου Κύπρου για το αφιέρωμα του

5

Μακάριος Γ',
τεύχους στον Κυριάκο Μάτση 6
Λόγος εις τα αποκαλυπτήρια της προτο
μής του ήρωος Κυριάκου Μάτση εις Δί-

Χρυσάνθης Κ.,
κωμον
Η μπαλλάντα του Κυριάκου Μάτση

7-8
9-10Γεωργιάδης Κλέανθης, Στα αποκαλυπτήρια προτομής Κ. Μά

Σφήκας Γ., 
Χριστοφίδης Ανδρέας,

τση (ομλ.)
Ο Κυριάκος Μάτσης (σχέδιο)
Η ποίηση των Κυπρίων για τον Αγώνα 
(ανθολόγηση) [Αλιθέρσης Γλ., Κωνστά- 
ντης Γ., Λαζάρου Σ., Λυσιώτης Ξ., Μόντης 
Κ., Παπαχρυσοστόμου Χρ., Παστελλά Α,

11-15
15

Περνάρης Α., Πυλιώτης Α., Στυλιανού Θ., 
Χαμπουλίδης Δ., Χρυσάνθης Κ.] 192-214

ΜΙΚΗΣ ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ

Στον αξέχαστο εκπαιδευτικό και πνευματικό άνθρωπο, Μίκη Κιτρομηλίδη 
είναι αφιερωμένος ο τόμος του 1962 της «Φιλ. Κ.»:

Χ.Κ.
Χρυσάνθης Κ.,

σελ.
Στο Μίκη Κιτρομηλίδη (αφιέρωση) 6
Δημοσιευμένα έργα του Μίκη Κιτρομη- 
λίδη (βιβλιογραφία) 7
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Κιτρομηλίδης Μίκης, 
Πιερίδης Φιλίππου Γ.,

Η 25η Μαρτίου (ομλ.) 8-11
Το τελευταίο κόσμημα (δγμ.) [Στη μνή
μη του Μίκη] 121-134

ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Η «Φιλ. Κ.» αφιερώνει, τον τόμο του 1963 στους Ιωάννη Κισσονέργη, ζω

γράφο και, πρωτεργάτη της σύγχρονης Κυπριακής ζωγραφικής και στο Μανώ
λη Καλομοίρη, το νεοέλληνα μουσουργόν ιδρυτή της Εθνικής Νεοελληνικής

[Για τον Ιωάννη Κισσονέργη δεν εμπεριέχεται εργασία στον τόμο. Γίνεται 
απλή αφιέρωση].

Μουσικής Σχολής.
Συμεωνίδου Λούλα, 
Χρυσάνθης Κύπρος,

Μανώλης Καλομοίρης (μλτ.) 9-10
Τέσσερα ανέκδοτα κείμενα του Μανώ
λη Καλομοίρη (σημ.) 11-12

ΔΗΜΗΤΡΕΣ ΛΙΠΕΡΤΗΣ
Στο Δημήτρη Λιπέρτη είναι αφιερωμένος η «Φιλ. Κ.», το τόμο του 1964:

σελ.
Λιπέρτης Δημήτρης, 
Αλιθέρσης Γλαύκος, 
Παπαχρυσοστόμου Χρ.,

Φωτογραφία με ιδιόχειρη αφιέρωση 6
Στον ποιητή Δ.Θ. Λιπέρτη (πμ.) 6
Ο πρωτογονισμός στην ποίηση του Λι
πέρτη (μλτ.) 7-10

Μαρκίδης Α. Γεωργ., Λιπέρτης, Παλαμάς, Ακαδημία (επιστ.) 11-14
Η επιβίωση του Λιπέρτη (επιστ.) 15-17

Χρυσάνθης Κύπρος, Στιχουργικές παρατηρήσεις στο έργο 
του Δημήτρη Λιπέρτη (μλτ.) 18-23

Λιπέρτης Δημήτρης 
Ιωαννίδης Κ.,

Οι πόθοι μου (χειρ, πμ.) 23
Μεθ θαρρευτής πως εν να σου γελάσω 
(στίχοι Λιπέρτη Δ.,) [Μελοποίηση] 24-34

Λιπέρτης Δημήτρης, Τα μαύρα αμμάδκια (χειρ, πμ.) 34
Τα μαύρα αμμάδκια (πμ.) 35

Χρυσάνθης Κύπρος, Τα μαύρα μάτια [παράφραση πμ. του
Δ. Λιπέρτη] 35

Λιπέρτης Δημήτρης, 
Κόρακας Αργής,

Το αερούδιν (πμ.) 35-36
Το αεράκι [παράφραση πμ. του Δ. Λι
πέρτη] 36

Λιπέρτης Δημήτρης, Προτομή του. - Το πατρικό του σπίτι 
στη Θέρμια (φωτ.) χ.σ.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
Η «Φιλ. Κ.» αφιερώνει τον τόμο του 1965 στον ακούραστο πνευματικό άν

θρωπο Θεόκλητο Σοφοκλέους που πέθανε το 1964.

40

Σοφοκλέους Θεόκλητος, Φωτογραφία και απόσπασμα από ποίη-
σελ.

piu,
Σπυριδάκις Κωνταντίνος, Θεόκλητος Σοφοκλέους (ομλ.) 

εωργιάδης Κλεάνθης, Θεόκλητος Σοφοκλέους (ομλ.)
Χρυσάνθης Κύπρος, Θεόκλητος Σοφοκλέους, (ομλ.)

θάχας Φρίξος, Θεόκλητος Σοφοκλέους (ομλ.)
οφοκλέους Θ., Ανέκδοτα ποιήματα: «Ναύπλιο», «Προ

μηθέας», «Ο Λευκός Άγγελος», «Άτι-
τλα», «Πίστη κι ελπίδα», «Ζωή»

Χρυσάνθης Κ., Βιβλιογραφία Θ. Σοφοκλέους,
-ενοφώντος Αναστασία, Δύο ποιήματα για τον Θ. Σοφοκλέους: 

«Στο δικό μας Κλήτο», «Στον Θεόκλη
το Σοφοκλέους, τον Δάσκαλο»

6
7-9 

9-15
15-18 
18-19

20-22 
23-26

27-28
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Στο ζωγράφο Αδαμάντιο Διαμαντή είναι αφιερωμένος ο τόμος του 1966:

Διαμαντής Αδαμάντιος,

Σπυριδάκις Κωνσταντίνος,

Ξάνθος Τηλέμαχος, 
Διαμαντής Αδαμάντιος, 
Χρυσάνθης Κύπρος,

Πιερίδου Γ. Αγγελική,

Χρυσάνθης Κύπρος,

Διαμαντής Αδαμάντιος,

σελ.
Φωτογραφία ι
Βιογραφικό σημείωμα 2
Αδαμάντιος Διαμαντής. Ο πρωτοπόρος 
καθηγητής της τέχνης (σημ.) 3-4
Η ζωγραφική του Αδ. Διαμαντή (μλτ.) 5-9
Αυτοβιογραφικά 9
Οι τρεις εκθέσεις ζωγραφικής του Α.
Διαμαντή (παρουσιάση) 10-18
Ο Διαμαντής και το Μουσείο Λαϊκής
Τέχνης (σημ.) 19-20
Μπαλάντα με χρώματα πάνω σε πίνα
κες του Α. Διαμαντή (πμ.) 21 -30
27 πίνακες (φωτ.) 249-303

ΣΠΥΡΙΔακΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

θ τόμος της «Φιλ. Κ.» 1967-1968 είναι πανηγυρικός γιατί εορτάζει τα εί- 
κ°σί χρόνια από την ίδρυση του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου. Ο 

μ°ζ αφιερώνεται στον πρωτεργάτη της ιδρύσεως του ομίλου στον πρόεδρό 
του Κωνσταντίνο Σπυριδάκι:

«Φιλολογική Κύπρος» Δημοσιεύματα του Κ. Σπυριδάκι στις 
εκδόσεις του «Ελληνικού Πνευματικού 
Ομίλου Κύπρου».

Σπυριδάκις Κωνσταντίνος, Είκοσι έτη ζωής του Ελληνικού Πνευ
ματικού Ομίλου Κύπρου (ομλ.) VII-XI
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Λογοδοσία εις την γενικήν συνέλευση 
των μελών την 15η Ιανουαρίου 1967. Ο 
σύγχρονος ανθρωπισμός (δκμ.) σ. 1-4. 
Εισήγησις στο Φιλολογικό Μνημόσυνο 
του Αλιθέρση Γλ. 184

ΕΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 150 χρόνων από την επανάσταση τοϋ 

1821 η «Φιλ. Κ.» αφιέρωσε τον τόμο του 1971 στην Εθνική Παλιγγενεσία:
σελ.

Σπυριδάκις 
Κωνσταντίνος, Λόγος προς τιμήν του Αλέξανδρου 

Υψηλάντη (ομλ.) 5-12
Μαραθεύτης I. 
Μιχαλάκης, Τα εθνικά και πολιτιστικά ιδεώδη του 

1821 και η νεοελληνική παιδεία (μλτ.) 13-21

Σοφιανός Α. 
Χρυσόστομος, 0 άμαχος πληθυσμός κατά την Επανά

σταση του 1821 (μλτ.) 22-37
Βράχας Π. Φρίξος, Η πνευματική κληρονομιά του Θ. Κο- 

λοκοτρώνη (μλτ.) 38-46
Πιερίδης Φ.Γ., Η κατάσταση στην Κύπρο κατά τις πα

ραμονές της 9ης Ιουλίου 1821 και το 
δράμα του Κυπριανού (μαρτυρία) 47-53

Προδρόμου Γεώργιος, Το 1821 στην Ελληνική ποίηση (μλτ.) 54-73
Ιωαννίδης Κ. Γεώργιος, Το πνεύμα του 1821 (ομλ.) 74-79
Παπαϊωάννου Α. 
Κωνσταντία, Το 1821 στην Κυπριακή Λογοτεχνία 

και τέχνη (μλτ.) 80-106
Παπαδόπουλος 
Θεόδωρος, Τεκμήρια του Κυπριακού εθνικισμού 

επί Αγγλοκρατίας (μλτ.) 107-122
Κυθρεώτης Ιάκωβος, Τον καιρό της καταδρομής (χρον.) 123-143
Παυλίδης Άντρος, Παλιά ιστορία (δγμ.), 144-148
Χρυσάνθης Κύπρος, Παπαλεόντιος ο Πρωτομάρτυρας (θτρ.) 149-161
Θεοχαρίδου Ιάνθη, Οι θαλασσοφίλητοι (πμ.) 162-165
Μιχαηλίδης Βασίλης, Η 9η Ιουλίου 1821 εν Λευκωσία ή το 

τραούδιν του Κυπριανού (πμ.) 166-179
Λιπέρτης Δημήτρης, Στους τζυπριώτες μάρτυρες της 9ης 

Ιουλίου 1821 (πμ.) 180-181
Χρυσάνθης Κύπρος, Η ακολουθία του εθνομάρτυρα Κυ

πριανού, (πμ.) 182-190.

ΜΝΗΜΗ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

Στον Κωστή Παλαμά είναι αφιερωμένος ο διπλός τόμος 1973-74:
Φαληρέας Β., Μνήμη Κωστή Παλαμά (γλυπτό) 5
Παλαμάς Κωστής, Αποκαλυπτήρια του ανδριάντος του

Μακάριος Γ',
(πρόγραμμα) 6
Ομιλία κατά τα αποκαλυπτήρια του αν- 
δριάντος του Κωστή Παλαμά εν Λευ-

Σπυριδάκις
κωσία 7-8

Κωνσταντίνος, Προσφώνησις εις την τελετήν των απο
καλυπτηρίων του ανδριάντος του εθνι
κού μας ποιητή Κωστή Παλαμά 
Εισαγωγική ομιλία κατά την τελετήν επί 
τη 31η επέτειω του θανάτου του Κωστή

9-10

Λαγάκος Π.Ε.,
Παλαμά 11-12
Χαιρετισμός κατά το φιλολογικό μνη
μόσυνο του εθνικού ποιητού Κωστή

Βράχας Φρίξος,
Παλαμά 13-14
Παλαμάς, ο ποιητής του χρέους (μλτ.) 15-21

Σταύρου Πάτροκλος, Η προσωπογράφησις του Κωστή Πα
λαμά στα κείμενά του για την Κύπρο

Παλαμάς Κωστής,
(μλτ.) 22-26
Στο δάσκαλο (πμ.) [μελωποιημένο από

ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ'

το Χαραλάμπους Ανδρέα] 27-30

Στον αείμνηστο Εθνάρχη Μακάριο Γ' αφιερώνει το τριπλό τεύχος της 
(1975-1977) η «Φιλ. Κ.». Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και Πρόεδρος της Κυπρια- 
κιΊζ Δημοκρατίας υπήρξε επίτιμος πρόεδρος του Ελληνικού Πνευματικού Ομί
λου Κύπρου και μέγας ευεργέτης του. Η «Φιλολογική Κύπρος» είχε πια τυπω
θεί όταν είχε συμβεί η αδόκητη αποδημία του Μακαρίου Γ γι ’ αυτό γίνεται μό- 
νο απλή αφιέρωση στο εσώφυλλο χωρίς να δημοσιεύονται ειδικές εργασίες για 
τνν προσωπικότητά του.

ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ'

Στην ιερή μνήμη του Εθνάρχη Μακαρίου Γ' αφιερώνεται ο τόμος του

Χρυσόστομος 
Αρχιεπίσκοπος,

Σταύρου Πάτροκλος,

σελ.

Πρόλογος στον αφιερωματικό τόμο 
της «Φιλ. Κύπρ.» 3
Ο Μακάριος και η Παιδεία στην καθο
λική της έννοια (μλτ.) 5-15.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Στο Διεθνές Έτος Παιδιού είναι αφιερωμένος ο τόμος του 1979:

Χρυσάνθης Κύπρος, Ποιήματα του Απελευθερωτικού Αγώ
να 1955-59 (μελοποίηση Μιχαηλίδης 
Γιάγκος) 5-80

Κολιός Χρήστος, Η παιδική ποίηση του Μιχ. Στασινό- 
πουλου (μλτ.) 81-84

Μαραθεύτης I. Μιχ., Η νέα γενεά στον κόσμο και η παιδική 
λογοτεχνία (ομλ.) 85-88

Καραγεώργη Καλλιόπη, Η ίδρυσις του πρώτου εις Λευκωσίαν 
Παρθεναγωγείου (μλτ.) 89-97

Χριστοδουλίδης Δ. 
Ανδρέας, 
Περσιάνης Παναγιώτης,

Τιμωρίες του παλιού καιρού (μλτ.) 
Το παιδί στο έργο του Παπαδιαμάντη 
(μλτ.)

98-101

102-108
Αχιλλεούδης 
Χριστόδουλος, Το παιδί στα κυπριακά γραμματόσημα, 

(μλτ.)
Ο Παλαμάς και το παιδί (μλτ.)
Το Διεθνές Έτος Παιδιού και τα κυπρια
κά νομίσματα (σημ.)

109-118
Προδρόμου Γεώργιος, 
Χριστοδούλου Φίλιος,

119-127

128-129
Κυπριανού Στ. 
Χρύσανθος, Βιβλιογράφηση Παιδικών Κυπριακών 

δημοτικών τραγουδιών 130-156
Εγγλεζάκης Βενέδικτος, Παιδιά των Ευαγγελίων (μλτ.) 157-165
Χατζηστεφάνου Κώστας, Πώς είδε ο Μακάριος την αποστολή του 

σχολείου και της εκκλησίας στον αγώνα 
του λαού μας για εθνική επιβίωση (μλτ.) 166-176.

ΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ
Στο έτος Άγγελον Σικελιανού - 30 χρόνια από το θάνατό του - είναι αφιε

ρωμένος ο διπλός τόμος του 1981-82 της «Φιλ. Κ.»:
Κονομής Νίκος, Έτος Άγγ. Σικελιανού (προσφώνηση) 5-6
Χρυσάνθης Κύπρος, Ο Άγγελος Σικελιανός στο χώρο της

τραγωδίας (μλτ.) 7-11
Χατζηστεφάνου Ε.Κ., Οι «Επίνικοι Α'» του Αγγέλου Σικελια- 

νού και οι απελευθερωτικοί αγώνες του

Σικελιανού Αγγέλου
Έθνους (ομλ.) 12-19

Άννα, Για τον Άγγελο Σικελιανό (ομλ.) 20-23
Ξύδης Θεόδωρος,
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Άγγελος Σικελιανός (ομλ.) 24-33

Αναγνωστόπουλος
Γιάννης,

Σταύρου Πάτροκλος,

Αναβαθμοί στην πνευματική πορεία του 
Αγγέλου Σικελιανού (ομλ.) 34-41
Νίκος Καζαντζάκης και Άγγελος Σικε- 
λιανός, Η πορεία μιας πνευματικής φι
λίας (μλτ.) 42-56

Παναγιώτου Νίκος, Ο Άγγελος Σικελιανός στα Κυπριακά 
περιοδικά (βιβλιογραφική δοκιμή) 57-63

ΔΩΡΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΟ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Στον Κύπρο Χρυσάνθη είναι αφιερωμένος ο ειδικός τόμος της «Φιλ. Κ.» 
(1985-1986). Στον τόμο περιλαμβάνονται εργασίες συνεργατών, μαθητών και 
εκτιμητών του έργου του:

σελ.
■Χρυσάνθης Κύπρος, Πνευματικές δραστηριότητες (εργοβιο-

Παναγιώτου Νίκος, 
Χρυσόστομος

γραφία) 9-17
Πρόλογος τιμητικού τόμου 19-22

Αρχιεπίσκοπος, Επιστολή προς τον επιμελητή της έκδο
σης 23

Βράχας Π. Φρίξος, Κύπρος Χρυσάνθης: Μια πολύπλευρη 
και ουσιαστική κοινωνική και πνευμα

Φριτξέριο Ζένιου Στέλλα,
τική παρουσία (σημ.) 27-28
Γιώργος Σεφέρης, τρία κρυφά ποιήμα
τα: Θάνατος και ανάσταση ενός ποιητή

Κρανιδιώτης Νίκος,
(μλτ.) 29-57
Η πνευματική ατμόσφαιρα της εποχής 
και το καινούριο μήνυμα της ποίησης

Μαραθεύτης I.
του Κύπρου Χρυσάνθη (μλτ.) 58-82

Μιχαλάκης, Η αλήθεια κι ο πνευματικός άνθρωπος

Παπαχαραλάμπους X.
(δκμ.) 63-66

Γεώργιος, Παραδόσεις για τον Άγιο Σπυρίδωνα
(μλτ.) 67-68

Προυσής Μ. Κώστας, Ο ποιητής Κύπρος Χρυσάνθης (μλτ.) 69-73
Συμεωνίδου Λουλού, Μανώλης Καλομοίρης κι ο Κύπρος

Τορναρίτης Γ. Κρίτων,
Χρυσάνθης (μλτ.) 74-79
Η νομική θέση των μαρτύρων του Ιεχω

Χατζηιωάννου Κυριάκος,
βά (σημ.) 80-84
Οι Αισώποιοι μύθοι στην αρχαία Ελλά
δα και στη σημερινή Κύπρο (μλτ.) 85-89
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Χατζηκωστής Γιώργος, Οι σχέσεις Ρόδου και Κύπρου στο «Δε
καήμερο» του Βοκκάκιου (μλτ.) 90-94

Αριστείδου Ιάκωβος, Προγραμματισμός οικονομικής και 
κοινωνικής αναπτύξεως στην Κύπρο, 
ιδιαίτερα μετά την τουρκική εισβολή 
(μλ) 97-107

Βαρέλλας Ιωάννης, Κύπρου Χρυσάνθη: Καλλιγράμματα 
(μλτ) 108-113

Ιακωβίδου-Βιολάρη 
Μαρούλα, Ο Κύπρος Χρυσάνθης στη δημοσιογρα

φία (μλτ.) 114-122
Βωνιάτης Μιχάλης, 
Γιαγκουλλής

Κύπρος Χρυσάνθης ο σχολίατρος (σημ.) 123-126

Κωνσταντίνος, Κύπρου Χρυσάνθη, Αροδαφνούσα (ανά
λυση) 127-131

Θεοχάρους Θέμις, Μια περιδιάβαση στο δραμτικό λόγο του 
Κύπρου Χρυσάνθη (μλτ.) 132-138

Ιωαννίδης Κ. Γεώργιος,

Ιωαννίδου Γ. Σωτηρούλα,

Τα έμμετρα θεατρικά του Κύπρου Χρυ
σάνθη (μλτ.)
Η Λευκωσία στην ποίηση του Κύπρου

139-150

Χρυσάνθη (μλτ.) 151-164
Καραβίας Α. Γεώργιος, Τα ιατρικά του Κύπρου Χρυσάνθη 

(μλτ.) 165-170
Καραγιώργης Βάσος, Οι Έλληνες στην Κύπρο (μλτ.) 171-181
Κληρίδης Φ. Χρίστος, Ο περί υιοθεσίας νόμος τής Κύπρου 

(μλτ.) 182-193
Κουγιάλης Θεοκλής, Η παιδική λογοτεχνία του Κύπρου 

Χρυσάνθη (μλτ.), 194-198
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Χρύσανθος, Εργασίες του Κύπρου Χρυσάνθη στον 

τομέα της λαϊκής ιατρικής (μλτ.) 199-231
Μελιφρονίδης 
Δ. Ιωάννης, Το μέλλον των φυτοφαρμάκων και άλ

λα συναφή με τα φυτοφάρμακα προ
βλήματα (μλτ.) 232-237

Μιτσίδης Ν. Ανδρέας, Το θρησκευτικό στοιχείο στην ποίηση 
του Κύπρου Χρυσάνθη (μλτ.) 238-254

Μιχαηλίδης Π. Κώστας, Δώδεκα σελίδες έμμετρα δοκίμια (κρτ.) 255-260
Ολυμπίου Κίκα, Το διήγημα του Κύπρου Χρυσάνθη (μλτ.) 261-268
Παναγιώτου Νίκος, Κύπρος Χρυσάνθης: Βιβλιογραφία V. 

Τα θεατρικά 269-321
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ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

Στον Μιχαλάκη Κυθραιώτη αφιερώνει η «Φιλ. Κ.» τον τόμο του 1987:

Περσιάνης Κ. 
Παναγιώτης, 
Προδρόμου Γεώργιος,

θ ταξιδιωτικός Χρυσάνθης (μλτ.) 330-335
Το μυθιστόρημα κι οι νουβέλλες του

Σπανός Σ. Νίκος,
Κύπρου Χρυσάνθη (μλτ.) 336-355
Κύπρος, Ελλάδα και ελληνισμός στην

Σταύρου Πάτροκλος,
ποίηση του Κ. Χρυσάνθη (μλτ.) 356-373
Κύπρου Χρυσάνθη «Ακολουθία του
Εθνάρχη Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'»

Τσουλλή Ειρήνη,
(κρτ.) 374-378
Τα πεζά κείμενα για παιδιά του Κύ

Χατζηθωμάς Ανδρέας,
πρου Χρυσάνθη (μλτ.) 379-387
Βιβλιογράφηση και παρουσίαση των

Χρυσοχός Ανδρέας,
εκδόσεων της «Λυρικής Κύπρου» 388-410
Σκέψεις για τη σχέση μεταξύ ζωγραφι
κής και ποίησης (δκμ.) 411-417

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Χρυσάνθης Κύπρος, σελ.
Επίγραμμα στον Μιχ. Κυθραιώτη 3
Για τον Κωστή Παλαμά και Μιχαλάκη
Λ. Κυθραιώτη (ομλ.) 125-128
Στον φίλο Μιχαλάκη Κυθραιώτη (πμ.) 128

Παρόλο που δεν αφιερώνεται στο
τον καταγράφω γιατί έχει αφιερώσει αρκετες σελι ες Μ 
σ^ζ πολύ ενδιαφέρουσες.

Χρυσάνθης Κύπρος, σελ.
Εισαγωγή για το συμπόσιο με θέμα τα 
175 χρόνια του Παγκυπρίου Γυμνασίου

Προδρόμου Γεώργιος, 

Σταύρου Πάτροκλος, 

Περσιάνης Παναγιώτης, 

Χρυσάνθης Κύπρος,

(θμλ.) 30-31
Παγκύπριο Γυμνάσιο, Ιδρυτική Πράξη 
της Ελληνικής Σχολής (ομλ.) 32-36
Ο Εθνάρχης Μακάριος και το Παγκύ- 
πριο Γυμνάσιο (ομλ.) 36-43
Το Παγκύπριο Γυμνάσιο των μαθητι
κών μου χρόνων (ομλ.) 44-49
Μελοποίηση ποιημάτων Κυπρίων από

Κυθρεώτης Ιάκ.,
τον Κλεόβουλο Αρτεμίδη (ομλ.) 49-64
Ο εκδροτισμός και το Παγκύπριο Γυ
μνάσιο (ομλ.) 65-71

46
47

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Ιωαννίδης Κ. Γεώργιος,

Χατζηθωμάς Ανδρέας,

Ο Γεώργιος I. Ιωαννίδης ως καθηγητής
του Παγκυπρίου Γυμνασίου (ομλ.) 71-81
Δείγμα γραφής πρακτικών Παγκυπρίου
Γυμνασίου (ομλ.) 82-97. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Στην εκπαιδευτικό Καραγεώργη Καλλιόπη αφιερώνει η «Φιλ. Κ.» τον τό

μο του 1990:
σελ.

Χρυσάνθης Κύπρος, Ο αφιερωματικός τόμος στην Καλλιό
πη Καραγεώργη (ανακ.) 7

Καραγιώργης Ανδρέας, 
Καραγεώργη Καλλιόπη,

Καλλιόπη Καραγεώργη (ομλ.) 8-9
Δελτίον εγγραφής, Απολυτήριο Ελληνι
κού Παρθεναγωγίου, Απολυτήριο Πα
γκυπρίου Γυμνασίου (φωτ.) 9-11

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ

Από εκδήλωση του Ομίλου

Τύ σύντομο αύτό σημείωμα, Κυρίες καί Κύριοι, στηρίζεται σέ προσωπικές 
Αναμνήσεις άπό τά πολλά χρόνια τής στενής συνεργασίας καί έγκάρδιας φιλίας 
μέ τόν Εθνικό μας Μουσουργό καί σάς μεταφέρω σκέψεις καί πεποιθήσεις του 
δπως πιό καλά μπόρεσα νά τις κρατήσω στό μυαλό μου μέ τό πέρασμα τοϋ 
χρόνου καί μέ τήν έλάχιστη βοήθεια ένός ημερολογίου. Τά λίγα δικά μου λόγια 
Ας τά πάρετε σάν ένα ξεχείλισμα θαυμασμού καί λατρείας τόσο γιά τόν ποιητή 
πού φώτισε καί θά φωτίζει μέ τό θείο του φως στόν αιώνα τό γένος τών 
Ελλήνων, όσο καί γιά τόν Μουσουργό πού είδε τό έργο τούτο τοΰ ποιητή σάν 
«τό θείο βιολί τοΰ γέρου τοΰ άσκητευτή ή κληρονομιά» καί τό πήρε στά χέρια 
του καί βάραισε καί πάνω του συνταίριασε νεόυς θείους σκοπούς:

Κι ’ άπό τούς γύρω μας τούς ήχους 
κι’άπ’τά τραγούδια τής φυλής 
θά πλέξουμε πάνω στό βιολί μας 
τή μουσική μας.

'Ολοζώντανο μένει πάντα στή μνήμη μου έκεΐνο τό καλοκαιριάτικο δει
λινό τοΰ 1953 πού συντροφιά μέ τόν Καλομοίρη πηγαίναμε στό Μπάϋροϊτ γιά 
τό Φεστιβάλ Wagner. Σέ δλο έκεΐνο τό ταξίδι ό Καλομοίρης συνεπαρμένος άπό 
τήν Ιδέα τής Παλαμικής Συμφωνίας πού άπό μήνες δούλευε στό μυαλό του μοΰ 
μιλούσε κι’ δλο μοΰ μιλούσε γιά τόν Παλαμα, τήν έγκάρδια φιλία πού τούς 
ένωνε, γιά τόν άνείπωτο θαυμασμό πού αισθανόταν γιά τόν Μεγάλο Ποιητή 
καί τό έργο του. Τις σκέψεις του γιά τό ξεδίπλωμα τής Παλαμικής Συμφωνίας, 
τό δνειρό του «νά τραγουδήσει κάτω άπό τής θείας του λύρας τούς άχούς καί 
yA τή στήσει σάν βωμό καί σάν μνημείο τής Πίστης του στήν άθάνατη 
Ελληνική Τέχνη καί τόν ποιητή πού τήν συμβολίζει.

Θά σοΰ μιλήσω γιά τή γνωριμία μου μέ τόν Παλαμα, μοΰ είπε, θά σέ πάρω 
πίσω έξήντα τόσα χρόνια όταν μόλις 17χρονο άγόρι τέλειωσα τό 
'Ελληνογαλλικό Γυμνάσιο τοΰ Χατζηαρίστου στήν Πόλη μέ τήν φλόγα τής τέ- 
Χνης νά σιγοκαίη στήν ψυχή καί τήν καρδιά μου. Κι’ άγωνιζόμουν νά πείσω 
τούς δικούς μου νά φύγω γιά τις ξένες χώρες γιά νά μυηθώ στήν τέχνη τών ήχων 
καί τών ρυθμών. Γιά τούς γονείς μου ή Ιδέα νά σπουδάσω μουσική ήταν σωστή 
καταστροφή. Στό Σωτήριο έτος 1900 ή Ιδέα αύτή φάνταζε σχεδόν άτιμωτική. 
Κάτι πάνω κάτω σάν νά ήθελα νά γίνω λωποδύτης ή παραχαράκτης. Αύτές οί 
ιδέες έπικρατοΰσαν τότε γιά τούς μουσικάντες καί τούς θεατρίνους. Καί τήν 
ψύχη καί τήν καρδιά μου δονοΰσε δχι μόνο ή Ιδέα τής μουσικής άλλά καί ή πνοή 
κα*<  ή λεβεντιά τής άρματωλικής Ελλάδας τοϋ 21 καί περίμενα μέ λακτάρα τό 
μεγάλο θάμα τήν καινούργια άνάταστη τής φυλής μετά τή συμφορά πού είχε πά- 
θει ό Ελληνισμός μέ τόν Πόλεμο τοϋ 97. Μέ άνείπωτη συγκίνηση μοϋ διηγηθηκε 
πώς κάποια φορά «ή θαυμαστή δασκάλα μου τού πιάνου Σοφία Σπανούδη έκεΐ 
πού προσπαθούσα νά συνταιριάσω τά δάκτυλά μου στό πιάνο μοΰ πρόβαλε 
ξαφνικά ένα όνομα: Κωστής Παλαμάς ό μεγάλος ποιητής τοΰ Έθνους πού μό
λις τώρα ξεδιπλώνει τό φτερό του. «Τί ώραία θά ήτανε Μανωλάκη, μοΰ είπε, άν 
είχες κάποτε τήν δύναμι νά ένώσης τή μουσική σου μέ τούς στίχους του!»
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Κωστής Παλαμάς τό δνομα αύτό άπ’ έκείνη τή στιγμή έμεινε χαραγμένο σάν 
άπό φλόγες στό όλόβαθο τοΰ είναι μου, καί όταν ό ξάδελφός μου Χαμουδόπου- 
λος μοϋ χάρισε τούς ’Ιάμβους καί ’Ανάπαιστους συνεπάρθηκα τόσο πού μα
θητής άκόμη τής 'Αρμονίας προσπάθησα νά βάλω μουσική στή Μαύρη Λάμια 
καί ότι μπορούσε νά πέση στά χέρια μου άπό δικά του έργα. Λίγο άργότερα 
έπαιρνα τόν Νουμά στήν Βιέννη καί κατόπιν στό Χάρκοβο τής Ρωσσίας όπου 
πρωτοδούλεψα σάν δάσκαλος τής μουσικής καί θυμούμαι μέ τί άγωνία περίμε- 
να νά πάρω τήν πρώτη έκδοση τοϋ Δωδεκάλογου τοϋ Γύφτου. Θυμοϋμαι πώς 
άπό τή βιασύνη μου νά άνοίξω στό ταχυδρόμο πού έφερνε τό άντίτυπο 
έπλήγωσα τό πόδι μου καί έμεινα 10 μέρες στό κρεββάτι διαβάζοντας καί ξανα
διαβάζοντας άπληστα τό θαυμάσιο αύτό μεγαλούργημα, Φάρο καί Όδηγητή σέ 
δλη μου τήν καλλιτεχνική ζωή. Γεμάτος άπό τό θείο τραγούδι τοϋ ποιητή δού
λευα μέ ένθουσιασμό γιά τά ίδια ιδανικά στήν τέχνη τών ήχων καί τών ρυθμών. 
Καί καϋμό μεγάλο είχα νά γνωρίσω προσωπικά τόν Ποιητή, πού ή φαντασία 
μου τόν έντυνε μέ όλες τις χάρες καί τό μεγαλείο τού Πνευματικού ηρώα. 
Έδωσε ό Θεός νά πραγματαποιηθή ό πόθος μου όταν κατέβηκα στά 1908 στήν 
’Αθήνα καί έδωσα τήν πρώτη συναυλία μέ έργα μου. Μοϋ είναι πάντα τόσο ζω
ντανό στή μνήμη έκεϊνο τό δειλινό τοΰ 1908 πού πήγαινα συντροφιά μέ τόν Τά- 
κη Ταγκόπουλο νά γνωρίζω προσωπικά τόν Κωστή Παλαμά. Είχα μόλις φτάσει 
έκεϊνο τό πρωί άπό τό Χάρκοβο καί τό θεωρούσα σάν προσκύνημα νά πάω 
άμέσως νά χαιρετήσω τόν Ποιητή πού μέ τά ποιήματα καί τό φώς του μοϋ χάρι
ζε στή μακρυνή παγερή χώρα τόν ήλιο καί τή ζεστασιά τής γλυκείας μου πατρί
δας. Ή καρδιά μου κόντευε νά σπάση δταν άπό μακρυά καθώς προχωρούσαμε 
στήν όδό ’Ακαδημίας καί στρίψαμε στήν όδό ’Ασκληπιού, άντίκρυσα τό ταπεινό, 
μικρούτσικο σπιτάκι τοϋ ποιητή. Ό Παλαμάς καθόταν στό μπαλκονάκι του καί 
όνειροπολοϋσε κοιτάζοντας τόν Λυκαβητό. Γι’ αύτό καί δέν μάς άντελήφθη πού 
πλησιάσαμε. "Οταν κτυπήσαμε μάς άνοιξε ό ίδιος τήν πόρτα κι’ έγώ μέ δάκρυα 
στά μάτια έσκυψα καί τοϋ φίλησα τό χέρι. Δέν είμαστε άλλωστε άγνωστοι μετα
ξύ μας. Τού έγραψα πολλές φορές άπό τό Χάρκοβο γιά νά τοϋ έκφράσω τόν 
θαυμασμό μου γιά τόν Δωδεκάλογο τοϋ Γύφτου. Τοϋ έγραψα τις Ιδέες μου γιά 
τήν 'Ελληνική Μουσική, τά δνειρά μου, τις έλπίδες μου, τις προσπάθειάς μου, 
καί σέ όλα τά γράμματά μου είχε άπάντηση μέ έκείνη τήν καλωσύνη, τήν κατα
νόηση καί τήν άπλότητα πού χαρακτηρίζει μόνο τούς άληθινά μεγάλους.

Είμαστε, λοιπόν, γνωστοί, καί άπό τή πρώτη στιγμή πού δώσαμε τά χέρια 
νοιώσαμε καί οί δυό μιάν έγκάρδια φιλία πού μέ τό πέρασμα τού χρόνου έγινε 
άκόμα πιό ζεστή καί πιό στενή καί διατηρήθηκε 35 όλόκληρα χρόνια ώς τήν 
ημέρα τοΰ θανάτου του. Καί παρ’ δλο δτι δέν τόν έβλεπα πολύ συχνά, 
αισθανόμουν πώς βρισκόμουν πάντα κοντά του μέ τά μάτια τής ψυχής μου, καί 
τόν έβλεπα καί έκεϊνο πάντα κοντά μου νά μέ παραστέκει, τόσο, ώστε νά μοΰ 
φαίνεται πώς δλον τόν καιρό είμαστε δίπλα ό ένας στόν άλλο, άχώριστοι, δε
μένοι μαζί στά μεγάλα τής τέχνης ξεπετάγματα».

Ή άλήθεια είναι πώς σέ όλες τις προσπάθειες τοΰ Καλομοίρη άπό τήν 
πρώτη του συναυλία πού έδωσε στά 1985 στήν αίθουσα τοΰ ’Ωδείου ’Αθηνών ό 
Παλαμάς ήταν πάντα παρών γιά νά τόν έμψυχώση καί νά τοΰ έκφράση τήν πί- 

στι του καί τόν θαυμασμό του. ’Αμέσως μετά τήν πρώτη του συναυλία, πού 
^κανε άληθινό θόρυβο, καί μέ τό πρόγραμμα γραμμένο πέρα γιά πέρα στή Δη
μοτική, ό Παλαμάς τοΰ έγραψε ένα ποίημα πού ό Καλομοίρης κρατοΰσε σάν τό 
πολυτιμότερο Στεφάνι Δάφνης, όπως έλεγε, πού πήρε στή ζωή του. Στό μεγάλο 
Σαλόνι τοΰ Καλομοίρη στό Φάληρο, πού στέκει ώς τά σήμερα άνέπαφο όπως 
τή μέρα πού πέθανε ό Μουσουργός, έδώ καί 20 χρόνια, πάνω άπό τό μεγάλο 
γραφείο τοϋ Συνθέτη τής Παλαμικής Συμφωνίας κρέμεται μιά τεράστια φωτο
γραφία τοϋ ποιητή μέ τήν ιδιόχειρη άφιέρωση:

Μέ σένα πέλαγο ό ρυθμός
Μέ σέ καράβι ό στίχος

Κωστής Παλαμάς

Καί δλο τό ποίημα άπό τό 2ο βιβλίο Πολιτεία καί Μοναξιά.
Λίγα χρόνια άργότερα στά 1913 ό Παλαμάς έστειλε μέ τήν εύκαιρία ένός 

ρεσιτάλ τραγουδιού άπό τούς ’Ιάμβους καί ’Αναπαίστους στόν Καλομοίρη ένα 
Υράμμα πού ή κόρη του άειμνήστου Κρινώ είχε τήν καλωσύνη μά μου δώση 
φωτοτυπημένο.

’Αθήνα 5 τοΰ Φλεβάρη 1913

Αγαπητέ μου Καλομοίρη

Δέν μπορώ νά τή λησμονήσω τήν προχθεσινή βραδυά, καί γιομάτος είμαι 
άπό τή βαθειά της έντύπωση, άπό τή σημαντική της όμορφιά. Μοΰ φαίνεται σάν 
δνειρο. Καί μαζί σάν πραγματοποίηση ένός όνείρου ίδεατοΰ. Ή μουσική τέχνη 
θου ήτανε καί χτές γιά μάς ένα ιδανικό άπόμακρο, ένός πόθος, φωλιασμένη μέ
θα σέ σύγνεφα, κατεβαίνει άπό τα σύγνεφα, έρχεται πρός έμάς γιά νά μάς 
άγκαλιάση μέ χέρια λειτουργικά όλάνοικτα. Ή προχτεσινή βραδυά Ιερο
τελεστία. Τί άρμονική άπόκριση, τί άρμονικό συνταίριασμα τής μελωδίας μέ δ,τι 
θτιχούργησα άλλοτε καί πού τό τιτλοφόρησα «Στόν Μουσικό Μανώλη Καλο
μοίρη». Δέν ξέρω μά μήτε πού θά ήθελα νά κρίνω μέ τό δργανο τής μουσικής 
Υνώσης τό έργο σου. Μοΰ φτάνει ή έκτίμησή μου, τό αίσθημά μου τό άλάθητο 
πού κλεϊ μέσα του καί τή γνώση.

Χαίρομαι, συγχαίρω καί εύχομαι νά πηγαίνης έτσι μπροστά νά γίνης πατέ
ρας καί πλάστης τής νέας Ελληνικής Μουσικής. Έπειτα χάρηκα μέ ξεχωριστή 
συΥκίνηση καί τή δική μου τήν ποίηση σέ μιάν δψη της άπό τήν πιό χαρακτηρι- 
θτική, τήν άκουσα προχτές καί τήν είδα τήν ψυχή μου τήν ίδια σέ δτι έχει ίσως 
άξιο νά ζήση, τήν ψυχή μου τήν πολύτροπη καί τήν πολυτάραχη, τήν άκουσα 
χαί τήν είδα, σάν στεφανωμένη άπό χρυσή δόξα, σάν ντυμένη πορφύρα, στεφά
νι καί φόρεμα πλεγμένα καί βγαλμένα άπό τά χέρια σου. Άν δέν είναι τούτο 
δόξα καί άνταμοιβή τής έργασίας ένός ποιητή, τί άλλο περιμένη ένας ποιητής 
πού δουλεύει τήν τέχνη γιά τήν τέχνη, τί άλλο περιμένη γιά νά δικαιωθη;

Μά θά έλειπε κάτι άπό τή χαρά καί τήν εύγνωμοσύνη μου άν λησμονούσα 
νά σέ παρακαλέσω νά μεταδώσης τή συγκίνηση, τήν εύχαριστήση καί τόν 
ένθουσιασμό μου πρός τήν καλήν Ούρανία, τήν εύγενική καί μουσόθρεφτη γιά 
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τό θρησκευτικό αίσθημα, τήν άγάπη, τή γνώση, τήν ίερωσύνη, θάλεγε πού έβαλε 
στό τραγούδι της γιά τόν μουσικό μαζί καί γιά τόν Ποιητή.

Σφίγγοντάς σου άδερφωμένα τό χέρι καί φιλώντας σε μένω ό φίλος σου
Κωστης Παλαμας

Γιά τόν Καλομοίρη τρεις ήταν οί θεοί πού πίστεψε καί πίστευε ώς τύ τέ
λος τής ζωής του. Ό Ριχάρδος Βάγνερ όπως είπαμε στή μουσική, ό Ελευθέριος 
Βενιζέλος στό ’Εθνικό ’Ιδεώδες καί ό Κωστής Παλαμας στήν ποίηση.

Κράταγε καί τούς τρεις βαθειά κλεισμένους στήν ψυχή του καί πίστευε 
πώς ό καθένας άπ’ αύτούς μέ τόν δικό του τρόπο τόν βοήθησε νά διαμορφώση 
τήν προσωπικότητά του καί τήν καλλιτεχνική του έξέλιξη.

Πιό πολύ δμως πίστευε στόν Παλαμά, καί πίστευε άκόμη πώς ή δική του 
τέχνη ήταν τόσο συνυφασμένη μέ τήν τέχνη τοϋ Παλαμά πού αν δέν ύπήρχε ό 
Παλαμας πιθανόν ή δική του μουσική νά μήν έπαιρνε τόν δρόμο πού πήρε, 
άλλά νά είχε μιά ξένη τεχνοτροπία. Στήριξε μέ τή δική του μουσική άπάνω στά 
διδάγματα τών μεγάλων δασκάλων τής μουσικής τέχνης άλλά τήν διάρθρωσή 
της χρωστούσε όχι μόνο στό λαϊκό τραγούδι, άλλά καί πάνω στά ύποδείγματα 
καί τήν πνοή τών μεγάλων ήρώων τής Νεοελληνικής Τέχνης καί πάνω άπ’ δλα 
καί πέρα άπ’ δλα πάνω στόν Κωστή Παλαμά. «Ό,π καλύτερο, έλεγε, καί ότι 
άγνότερο έχω γράψει είναι τις περισσότερες φορές δεμένο μέ τόν Παλαμικό 
στίχο μέ τήν Παλαμική ’Ιδέα». Τό συνταίριασμα καί τό πλάτεμα τής Ελληνικής 
Δημοτικής μελωδίας, τοΰ δημοτικού μας ρυθμού, τών τρόπων καί τών ήχων 
τής λαϊκής μας μουσικής μέ τή νεώτερη παγκόσμια μουσική άντίληψη καί τε
χνοτροπία δπως τά διαμόρφωσε ό Καλομοίρης βρίσκονται δντως σέ άμεση 
άναλογία μέ τήν θεία αίσθηση πού έχάρισεν ό ποιητής στήν Έλληνική ποίηση, 
άκολουθώντας τό δεκαπεντασύλλαβο καί τούς ποιητικούς φυθμούς τοϋ δημοτι
κού μας τραγουδιού, διαμορφώνοντας τή γλώσσα μας σέ ύπέρκαλλο όργανο 
κατάλληλο νά έκφράση τά πιό βαθυστόχαστα νοήματα καί νά μας άνοιξη τούς 
θησαυρούς τοϋ νοϋ καί τής καρδιάς του:

Ό Καλομοίρης έβαλε σέ μουσική τις δύο πρώτες σειρές τών «’Ιάμβων καί 
’Αναπαίστων» τό «Σ’ άγαπώ» καί τά «Μαγιοβότανα». Δεκατέσσερα τετράστιχα 
άπό τόν «Κύκλο τών τετραστίχων». Δέκα τραγούδια άπό τούς «Πεντασύλ
λαβους». Πέντε τραγούδια άπό τό τέταρτο βιβλίο τής «Πολιτείας καί Μονα
ξιάς». Τό «Κάποια Λογάκια» άπό τή «Βραδυνή φωτιά». Τρία δεκατετράστιχα, 
τό «’Εμπρός» τήν «Έληά»τή^ «Άνοιξη».

Άλλά καί δταν τά έργα του δέν έξαρτώνται άμεσα άπό τούς στίχους τοϋ 
ποιητή, ιδεολογικά πίστευε πώς ήταν συνυφασμένα μέ τήν Παλαμική ’Ιδέα. 
Έτσι καί ή «Συμφωνία τής λεβεντιάς» είναι Παλαμική δπως καί ή «Ρωμαϊκή 
Σουίτα» πού τό φινάλε της είναι γραμμένο πάνω στούς στίχους «Στής Θάλασ
σας έπάνω τό νερό, /ένας τεχνίτης μέ μυαλό τή γνώση άγώνα είχε φοβερό /πα
λάτι ξακουστό νά θεμελιώση» καί ή Συμφωνία τών «’Ανίδεων καί τών Καλών 

’Ανθρώπων» είναι Παλαμική δπως Παλαμικός είναι καί ό «Πρωτομάστορας» 
μέ τό γύφτικο μοτίβο του πού ίσως νά μήν εύρισκε άν δέν ήξερε τόν Δωδεκάλο- 
γο. Παλαμικό είναι καί τό «Τρίπτυχο» πού έγραψε γιά νά θρηνήση τήν άλλη με

γάλη ’Ιδεολογική του λατρεία τόν Ελευθέριο Βενιζέλο καί πού ή μοίρα θέλησε 
να έκτελεστή γιά πρώτη φορά τήν ημέρα τής ταφής τοΰ ’Εθνικού Ποιητή σάν 
εύλαβικό μνημόσυνο τοΰ Συνθέτη. Στις 22 Ίανουαρίου 1956 παίχτηκε άπό τή 
Κρατική ’Ορχήστρα ’Αθηνών σέ πρώτη έκτέλεση ή Παλαμική Συμφωνία μέ διε
υθυντή τόν Άνδρέα Παρίδη καί μέ έξάγγελο τόν Θάνο Κωτσόπουλο.. Σέ ένα 
γράμμα του ό Συνθέτης μοΰ άνέφερε τήν μεγάλη έπιτυχία πού είχε τό έργο καί 
πρόσθετε: «Ή μουσική δέν είναι κατά τήν γνώμη μου, παρά ή έκδήλωση μιας 
πραγματικής ποιητικής διάθεσης, δπως πιστεύω πώς καί κάθε άνώτερη ποιη
τική άπόδοση περιέχει καί μουσικά στοιχεία πού ό Ποιητής τά άποδίδει μέ τόν 
λόγο καί τόν ρυθμό». Άλλά καί ό Παλαμάς έγραφε στόν «’Ελεύθερο Αόγο» 
στίζ 21 ’Απριλίου 1925 μετά άπό ένα ρεσιτάλ τραγουδιού άπό τούς «Ίαμβους 
^αί Αναπαίστους» μεταξύ άλλων καί τούτα: «Ό Μουσικός ήχος είναι σάν ένα 
φτερό βαλμένο στά πόδια τοΰ στίχου καθώς ή φτερούγα τών άνέμων κάνει τόν 
στίχο νά λακταρίζη πιό λαμπρόηχος καί πιό δροσάτος. Τέτοιο πόθο πού θά 
γεννιέται στή φαντασία τών ποιητών τόν έκπληρώνουν οί Μουσουργοί βέβαια 
πού είναι άξιοι νά μετρηθούν μέ κείνους. Άλλά τό νά αίσθανθή ό Καλομοίρης 
τήν άνάγκη μιας μελοποιΐας συστηματικής έπάνω στούς στίχους μου, τό 
πράγμα είναι καί γιά τήν 'Ιστορίαν άκόμη τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
άρκετά σημαντικό. Ό Καλομοίρης δέν σημειώνει σταθμό γιά τή Μουσική μονά- 
χα τέχνη πρός δρόμους στερεώτερα χαραγμένους, άνοικτούς πρός υψηλότερα 
Ιδανικά τής Τέχνης. Ή έμφάνισίς του είναι μαζί κεφάλαιον άπό τά ζηλευτότε
ρα τοΰ Δημοτικισμού».

Ποτίστηκε ό Καλομοίρης βαθειά μέ τήν Παλαμική Ποίηση καί τήν 
άπέδωσε μέ τήν ίδια δύναμι σέ άντανάκλαση μουσική. Καί έδωσε μοτίβα δρο
σερά σέ ζωντανά σέ αύθόρμητα λές καί άναβλύζουν άπό τήν ίδια πηγή ή ποίηση 
καί ή μουσική καί μαζί φτιάχνουν ένα άρμονικό σύνολο τόσο ζωντανό τόσο 
πλαστικό λές καί είναι μιά όλόλαμπρη ζωντανή μορφή πού άρκεΐ νά άπλώσης 

χέρι σου γιά νά τήν άγγίξης καθώς στέκει μπροστά σου. Τέτοιο φαντάζει τό 
έργο τών δυό τούτων κολοσσών τής Νεοελληνικής Τέχνης καθώς σφικτά 
Αγκαλιασμένο προσχωρεί μέσα στό χρόνο καί σέ κάμνει άθελά σου νά συλλο
γιέσαι:

Μήν ύπάρχουν
Μή δέν είναι όνειρα καί οί Θεοί;

ΔΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 

ΣΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ 
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Είναι γνωστή και διεθνώς αναγνωρισμένη η σημασία ενός Αρχείου πρωτο
γενούς λαογραφικής ύλης για τη μελέτη του λαϊκού παραδοσιακού πολιτισμού, 
της προφορικής παράδοσης μιας περιοχής, τόσο στα επί μέρους πολιτισμικά 
μορφώματα όσο και σε συνολικότερες συνθετικές θεωρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, 
τα κατά τόπους εθνικά λαογραφικά Ιδρύματα συλλέγουν υλικό, είτε από εθελο
ντικές προσφορές, είτε από οργανωμένες επιστημονικές αποστολές των συνερ
γατών τους με τον ίδιο πάντοτε στόχο: να διασώσουν και να αποτυπώσουν πο
λιτισμικά μορφώματα από τη φθορά, να εξακριβώσουν την εξελικτική στρωμα
τογραφία παραδοσιακών μορφών και να προσκομίσουν το υλικό, που αποτελεί 
αναγκαία προϋπόθεση για μελέτη φαινομένων και πολιτιστικών ή φυλετικών 
μονάδων και ομάδων.1

1. Καταλόγους των χειρογράφων τέτοιων συλλογών, κατά τόπους, βλ. στις εξής μελέτες: Μαρία 
Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, «Λαογραφικαί σύλλογοί εκ Λευκάδος», Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδι- 
κών Μελετών 1(1971), σ. 111-114. Η ίδια, «Κατάλογος χειρογράφων συλλογών λαογραφικής 
ύλης εκ Στεράς Ελλάδος (1968-1972) του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθη
νών», Επετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών 3(1974), σ. 397-437. Η ίδια, «Κατάλογος 
λαογραφικών συλλογών εκ Κρήτης από του έτους 1965-1972, αποκειμένων εν τφ Σπουδαστηρίω 
Λαογραφίας», Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 24(1973- 
1974), σ. 1057-1100. Η ίδια, «Κατάλογος χειρογράφων συλλογών λαογραφικής ύλης εκ Δωδεκα- 
νήσου (1965-1975) του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας», Δωόεκανησιακόν Αρχείον6(1976), σ. 143. 
Η ίδια, «θρακικά χειρόγραφα του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών 
(1965-1975)», Πρακτικά Γ Συμποσίου Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού χώρου. Θεσσαλονίκη 
1979, σ. 431, 460. Η ίδια, «Χειρόγραφες συλλογές λαογραφικού υλικού περιοχής Σουλίου του 
Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής 
Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών», Μνήμη Σουλίου 6. Αθήνα 1985, σ. 53-57. Πληρέστερη βι
βλιογραφική ενημέρωση βλ. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Ηπειρωτικά χειρόγραφα Λαογραφίας Πανε
πιστημίου Ιωαννίνων. Συλλογή Φοιτητών 1964-1974. Ιωάννινα 1980, σ. 6-7 σημ. 2.

2. Ανδρ. X. Ρουσουνίδης, «Κατάλογος των εν τοις Αρχείοις Αθηνών εναποκειμένων χειρογράφων 
συλλογών κυπριακού γλωσσικού και λαογραφικού υλικού», Επετηρίς Κέντρου Επιστημονικών 
Ερευνών 3(1969-1970), σ. 243-266. Ο ίδιος, «Κυπριακά χειρόγραφα στο Σπουδαστήριο Λαογρα
φίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», Επετηρίς Κέντρου Επιστημονικών 
Ερευνών 18(1991), σ. 77-78.

3. Δικαίος β. Βαγιακάκος, «Η κυπριακή διάλεκτος και το Ιστορικόν Λεξικόν της Ακαδημίας Αθη
νών», Πρακτικά Α ’ Διεθνούς Κυπριολογικού Συνεδρίου 3.2. Λευκωσία 1973, σ. 43-50.

4· Μ. Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, «Κατάλογος Λαογραφικών Συλλογών εκ Κύπρου εν τφ Σπουδα- 
στηρίφ Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών», Επετηρίς Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 6 
(1972-1973), σ. 457-462.

5. Για τη σημασία των συλλογών αυτών βλ. Μ. Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, «Κυπριακά χειρόγραφα 
του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών», Πρακτικά του Πρώτου Συμπο
σίου Κυπριακής Λαογραφίας. Λευκωσία 1985, σ. 113-118, με αναφορά ενδεικτικών πααδειγμά- 
των. Η ίδια, «Χειρόγραφες συλλογές πρωτογενούς λαογραφικής ύλης του Σπουδαστηρίου Λαο
γραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1966-1986)», Παρουσία 5(1987), σ. 543,547-549.

Στην περίπτωση της ελληνικής λαογραφίας οι στόχοι αυτοί εξυπηρετού
νται από τις αντίστοιχες συλλογές Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων. 
Μπορούν εδώ κατά σειρά να αναφερθούν οι πλούσιες συλλογές του Κέντρου 
Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, του Κέντρου Συ
ντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών, του Λαογραφικού Αρ
χείου στο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Λευκωσίας, του Σπουδαστηρίου 
Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Λαογραφικού Αρχείου του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Λαογραφικού Φροντιστηρίου του καθηγητή 
Γ.Α. Μέγα, τα χειρόγραφα του οποίου φυλάσσονται, κατά το μεγαλύτερό του 
μέρος, στην Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία. Κοντά στις παραπάνω οργανωμέ
νες συλλογές υπάρχουν βεβαίως και ιδιωτικές προσπάθειες, οι οποίες κάποτε

έχουν αποφέρει αξιόλογο ποσοτικά και ποιοτικά υλικό, βρίσκονται όμως έξω 
από τα όρια της μελέτης αυτής, που θα ασχοληθεί μόνο με οργανωμένα Λαογρα
φικά Αρχεία και συγκροτημένες Λαογραφικές Συλλογές του Ελλαδικού χώρου, 
όπου εναπόκειται Κυπριακό λαογραφικό υλικό από τις κατεχόμενες σήμερα πε- 
ριοχές της Κύπρου.

Σύμφωνα με τους καταλόγους χειρογράφων πρωτογενούς κυπριακού λαο- 
γραφικού υλικού, που έχουν συντάξει οι Ανδρέας X. Ρουσουνίδης,2 Δικαίος Β. 
Βαγιακάκος3 και Μαρία Μηλίγκου-Μαρκαντώνη,4 αλλά και σύμφωνα με σχετι
κές συμπληρωματικές έρευνες του γράφοντος στα προαναφερθέντα Αρχεία, 
έχουν, κατά Κέντρο και Σπουδαστήριο, κατατεθεί οι ακόλουθες συλλογές λαο- 
ϊραφικού υλικού από κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου5:

ΚΛ αριθμός χειρογράφων: 28
ΙΛ » 9
ΣΛ » 66
ΣΛΠΘ » 2

Σύνολο 105

Στοιχειώδης επεξεργασία αυτού του υλικού, όπως φαίνεται στους Πίνα
κες που επιτάσσονται, αποδεικνύει ότι προέρχεται από 58 οικισμούς της κατε- 
χόμενης Κύπρου και οφείλεται σε 84 συλλογείς, οι οποίοι κατά κανόνα συνέτα
ξαν μία συλλογή. Η ανισότητα ανάμεσα στα δύο μεγέθη οφείλεται αφενός μεν 
στην τάση να συμπεριλαμβάνεται σε μία συλλογή υλικό περισσοτέρων του ενός 
τόπων, και αφετέρου στην προέλευση περισσοτέρων της μιας συλλογών από 
τον ίδιο τόπο: Οι μεγαλύτερες πόλεις και οι πολυπληθέστεροι οικισμοί έλκουν 
συχνότερα το ενδιαφέρον των συλλογέων. Και αυτό είναι ως ένα βαθμό ευεξή
γητο, αφού οι ερασιτέχνες συλλογείς ασχολούνται, κατά κύριο λόγο, με τον τό
πο καταγωγής τους, αλλά και οι πολυανθρωπότεροι οικισμοί, με βάση ποσο
στιαίες αναλογίες, αναδεικνύουν αριθμητικά περισσότερους συλλογείς, άρα 
και περισσότερες συλλογές, σε σχέση με τα πιο αραιοκατοικημένα πολίσματα.
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Εξάλλου, δίπλα στα ονόματα των άλλων συλλογέων, συναντιόνται και αυτά 
των Η. Lüdeke, Σπ. Περιστέρη, Γ. Σπυριδάκη, Ξεν. Φαρμακίδη, Κυρ. Χατζηιω- 
άννου, Μεν. Χριστοδούλου κ.ά., των οποίων βεβαίως οι συλλογές έχουν ιδιαί
τερη, έναντι των υπολοίπων, βαρύτητα μιας και προέρχονται από συλλογείς με 
επιστημονική κατάρτιση και μεγάλη λαογραφική και συλλεκτική εμπειρία.6

6. Για την αποστολή του Γ. Σπυριδάκη στην Κύπρο βλ. Γεωργ. Κ. Σπυριδάκης, «Λαογραφική Απο
στολή εις Κύπρον», Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 13-14 (1960-1961), ο. 301-336.

7. Για παρόμοιες αντιλήψεις βλ. Μ. Μιχαήλ-Δέδε, Το άσεμνο - ανίερο - υβριστικό στο ελληνικό 
δημοτικό τραγούδι. Αθήνα 1991, σ. 13-28, όπου και οι σχετικές αναφορές.

8. Για τους ερασιτέχνες αυτούς καταγραφείς και το έργο τους βλ. Μ.Γ. Μερακλής, «Θέσεις για τη 
Λαογραφία», Διαβάζω 245(5.9.1990), σ. 16-22, με τη σχετική βιβλιογραφία.

9. Βλ. σχετικά με την ιστορικότητα των λαογραφικών φαινομένων Μ.Γ. Μερακλής, Λαογραφικά 
Ζητήματα. Αθήνα 1989, σ. 15-25.

10. Πρβλ. Δ.Σ. Λουκάτος, Σύγχρονα Λαογραφικά. Αθήνα 1963, σ. θ -ια, Μ.Γ. Μερακλής, «θέσεις... 
ό.π.», σ. 22 όπου η σχετική βιβλιογραφία.

11. Πρβλ. Μ.Γ. Μερακλής, «Αστική Λαογραφία», Δελτίο Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολι
τισμού και Γενικής Παιδείας 3(1979), σ. 11-13. Ο ίδιος, «Ο άνθρωπος της πόλεως», Λαογραφία 
29(1974), σ. 71-83. Βαγγ. Γρ. Αυδίκος, «Προς μια λαογραφία του αστικού χώρου», Διαβάζω 
245 (5.9.1990), σ. 67-70.

12. Γεωργ. Κ. Σπυριδάκης, «Οδηγίαι προς συλλογήν λαογραφικής ύλης», Επετηρίς Λαογραφικού 
Αρχείου 13-14 (1960-1961), σ. 73-147.

Η τελευταία αυτή παρατήρηση μας εισάγει στο πρόβλημα της αξίας ή της 
αξιολόγησης των πληροφοριών, που παρέχονται στις προαναφερθείσες συλλο
γές λαογραφικού υλικού. Η συντριπτική πλειοψηφία των συλλογέων αποτελεί
ται από φιλολόγους, δημοδιδασκάλους, τοπικούς λογίους και φοιτητές, δηλαδή 
ανθρώπους με πλούσια κάποτε λαογραφικά βιώματα και παραδοσιακά ενδιαφέ
ροντα, χωρίς όμως ειδική λαογραφική κατάρτιση. Η πραγματικότητα αυτή έχει 
τόσο αρνητικές όσο και θετικές συνέπειες. Για ν’ αρχίσουμε απ’ τις δεύτερες, συ
νήθως λείπουν από τις συλλογές αυτές αυθαίρετες διαχρονικές συνδέσεις και 
επίμονη έρευνα για την ανακάλυψη, ή και υποβολή στους αφηγητές, στοιχείων 
της τοπικής παράδοσης, που να στηρίξουν τις συνδέσεις αυτού του είδους. 
Απουσιάζουν όμως ταυτοχρόνως και πληροφορίες για ολόκληρους τομείς της 
παραδοσιακής ζωής, ενώ συχνά επιφανειακές και επιπόλαιες εξηγήσεις θεωρού
νται επαρκείς και ικανοποιητικές, χωρίς ή έρευνα να προχωρά σε βάθος. Επίσης 
δεν γίνεται, κατά κανόνα, διασταύρωση των πληροφοριών ή επαλήθευσή τους, 
ενώ στα θετικά σημεία μπορεί να προσγραφεί η γνωριμία και η οικειότητα του 
συλλογέα τόσο με τους πληροφοριοδότες του, όσο και με το κοινωνικό, οικονο
μικό και πολιτιστικό περιβάλλον των μορφωμάτων που καταγράφονται. Η γνώ
ση της νοοτροπίας και των διαφόρων τοπικών συνθηκών και παραμέτρων επι
τρέπει την καταγραφή και των πτυχών εκείνων που οι πληροφοριοδότες θα ήθε
λαν να αποκρύψουν από τον ξένο συλλογέα, όπως των σχετικών με τη μαγεία, 
τους περιθωριακούς κοινωνικούς σχηματισμούς και τα ποικίλα «ου φωνητά», 
αν και συχνά η αιδημοσύνη των ίδιων των εντοπίων συλλογέων αποκλείει τέ
τοιου είδους πληροφορίες, αφήνοντάς τις έξω από κάθε καταγραφή: χαρακτηρι
στικό παράδειγμα αποτελούν τα άσεμνα βωμολοχικά αποκριάτικα τραγούδια, 
τα οποία παρά τη συχνότητά τους σε ελάχιστες συλλογές έχουν διασωθεί, μιας 
και η μορφή και το περιεχόμενό τους ερχόταν σε σύγκρουση με τα ήθη των συλ
λογέων αλλά και τις αντιλήψεις της περιρρέουσας κοινωνικής ατμόσφαιρας.7

Με βάση τα παραπάνω, όσο συχνά αποκαλύπτονται λαογραφικά μορφώ
ματα προς έρευνα από συλλογή ερασιτεχνών καταγραφέων λαογραφικού υλι
κού,8 τόσο συχνά παρέχονται και παραπλανητικές πληροφορίες, οι οποίες αν 
δεν διασταυρωθούν, μπορούν να οδηγήσουν την έρευνα σε λάθος δρόμο και σε 
ανακριβή συμπεράσματα.
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Η προβληματικότητα του υλικού, που προέρχεται από συλλογές ερασιτε
χνών καταγραφέων έγκειται στην αναντιστοιχεία της χρονικής διάρκειας και 
της τοπικής επιβίωσης ενός μορφώματος, σε σχέση με τις συνθήκες του ερευνώ- 
μενου τόπου στον άξονα της συγχρονίας, με σημείο αναφοράς το χρόνο κατα
γραφής: Αποτελεί διαπίστωση της λαογραφικής επιστήμης, ότι οι παραδοσιακές 
μορφές ζωής, ιδίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπόκεινται σε μία τα
χύτατη υποχώρηση, οφειλόμενη σε ποικίλες κοινωνικές και οικονομικές συνθή
κες, στην ίδια την ιστορική συγκυρία σε τελευταία ανάλυση, υποχώρηση της 
οποίας ο ρυθμός και η έκταση ποικίλει κατά περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό λαο
γραφικά φαινόμενα υποχωρούν, εξαφανίζονται, τροποποιούνται, μεταμορφώ
νονται, μετασχηματίζονται ή αλλάζουν σήμανση και περιεχόμενο, σύμφωνα με 
τις ευρύτερες συνθήκες της περιοχής. Αυτή η διαδικασία, που σαφώς εντάσσεται 
στα όρια του ενδιαφέροντος της λαογραφικής επιστήμης, ιδίως όταν μελετάται 
η διαχρονικότητα και η εξελικτική πορεία ενός μορφώματος, σπάνια απεικονί
ζεται στις προαναφερθείσες συλλογές. Οι συλλογείς συνήθως ανιχνεύουν πλη
ροφορίες που διασώζονται στη μνήμη γερόντων, χωρίς να οριοθετούν εξελικτι
κές διακυμάνσεις με βάση πληροφορίες νεοτέρων για το ίδιο θέμα. Αποδίδουν, 
χρησιμοποιώντας μάλιστα το λεγόμενο «λαογραφικά ενεστώτα»,9 ύπαρξη εθί
μων σε εποχές και περιοχές που αυτά δεν υπήρχαν, ή οπωσδήποτε είχαν υποστεί 
ριζικές τροποποιήσεις και βέβαια σπανίως ενδιαφέρονται για τα «σύγχρονα λα
ογραφικά»,10 την «αστική λαογραφία»,11 τις διακοινοτικές σχέσεις ανάμεσα 
στους οικισμούς, πλευρές της οικονομικής ζωής και της κοινωνικής πραγματι
κότητας ενός πολίσματος, με δυο λόγια για όλα αυτά που συναποτελούν την 
πραγματική εικόνα ενός εξελισσόμενου κοινωνικού μορφώματος.

Η αξία των συλλογών αυτών εξαρτάται και από τους τομείς, που φιλοδο
ξούν να καλύψουν. Οι παλαιότερες, συνήθως, περιορίζονται στο τοπικό γλωσ
σικό ιδίωμα και σε πλευρές της φιλολογικής ή της εθιμικής λαογραφίας. Χρήση 
ειδικών μεθοδικών ερωτηματολογίων διαπιστώνεται είτε στις συλλογές των επι
στημόνων λαογράφων που προαναφέρθηκαν, είτε στις νεότερες συλλογές, κυ
ρίως του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου έχει 
χρησιμοποιηθεί το συνοπτικό διάγραμμα του Γ.Κ. Σπυριδάκη,12 εξασφαλίζο
ντας κάποιου είδους ομοιομορφία στις επιχειρούμενες ομαδοποιήσεις και κατη
γοριοποιήσεις, αλλά και καλύπτοντας διάφορους τομείς της λαογραφικής πραγ
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ματικότητας. Παρόμοιο διάγραμμα, αυτό του Δ. Πετρόπουλου,13 έχει, σε γενικές 
γραμμές, χρησιμοποιηθεί και στις συλλογές του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η χρήση όμως των διαγραμ
μάτων αυτών δεν εγγυάται και την επέκταση της έρευνας σε όσους τομείς προ- 
βλέπονται, ούτε τη διεξαγωγή της με βάση τα θεσπιζόμενα κριτήρια. Αυτές οι πα
ράμετροι εναπόκεινται στην ευσυνειδησία των συλλογέων η οποία, ενόψει της 
χρησιμοποίησης υλικού από πηγές τέτοιου είδους, πρέπει να τίθεται υπό αμφι
σβήτηση, με την ευχή να αποδεικνύεται αλώβητη, ώστε να διαπιστώνεται η ορθό
τητα και η αξιοπιστία του υλικού.

13. Δ. Πετρόπουλος, Οδηγίες για τη συλλογή λαογραφικού υλικού. Θεσσαλονίκη 1963 (έκδ. Αρι- 
στοτέλειου Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης. Φιλοσοφική Σχολή). Πρβλ. Στ. Π. Κυριακίδης, 
«Ερωτήματα διά την λαϊκήν λατρείαν», Λαογραφία 11(1934-1937), σ. 659-677.

14. Για το φαινόμενο αυτό ενδεικτικά βλ. Μάγδα Κιτρομιλίδου, Ακριτικά Τραγούδια και Παραλο
γές από την Κύπρο. Λευκωσία 1990, σ. 9 Κ.Γ. Γιαγκουλλής, «Το Ακριτικό Τραγούδι της Κύ
πρου», Λαογραφική Κύπρος 22(1992), σ. 32.

15. Βλ. για το θέμα Μεν. Χριστοδούλου, «Περί των Λινοβαμβάκων», Συμπόσιον Λαογραφίας του 
περιοδικού «Λαογραφική Κύπρος». Λευκωσία 1972, σσ. 105-115.

16. Βλ. Γεωργ. Τενεκίδης, «Πληθυσμιακές παράμετροι του Μικρασιατικού Ελληνισμού, νέα στοι
χεία από έρευνες του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών», Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 
63(1988), σ. 57-75.

17. θεοφ. Δ. Κυπρή, «Το Πρόγραμμα της συγκρότησης Αρχείου Προφορικής Παράδοσης των κατε
χόμενων Περιοχών της Κύπρου», Επετηρίς Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 18(1991), σ. 23-33.

Η διαδικασία αυτή, που έπεται της αποδελτίωσης των χειρογράφων συλλο
γών, μπορεί να χρησιμοποιήσει τόσο τη μέθοδο διασταύρωσης του υλικού με 
νέα ενδεικτική ή εκτεταμένη επιτόπια έρευνα, όσο και τη μέθοδο της παραβολής 
προς το έντυπο υλικό που υφίσταται. Για να ξεκινήσουμε από το δεύτερο, υπάρ
χει μια αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στο χειρόγραφο, ανέκδοτο, και το έντυπο εκ
δομένο λαογραφικό υλικό: λιγότερο ευσυνείδητοι συλλογείς συχνά αντιγρά
φουν, με ελαφρές τροποποιήσεις, το υπάρχον, κατά κανόνα παλαιότερο ή το πο
λύ σύγχρονο, έντυπο υλικό για να προσδώσουν στη συλλογή τους θεματικό 
πλούτο και λαογραφική αξία, τουλάχιστον όπως αυτοί αντιλαμβάνονται το πε
ριεχόμενο των δύο προαναφερθέντων όρων. Η νόθευση αυτή μπορεί να έχει σο
βαρότατες συνέπειες ανακρίβειας ή ακυρότητας για την επιστημονική αξία της 
έρευνας και πρέπει να διαπιστώνεται ή να αποκλείεται στο στάδιο της συλλογής 
υλικού· στη διεργασία αυτή βοηθά η γνώση της τοπικής αλλά και της γενικότε
ρης βιβλιογραφίας, στην οποία ανήκουν και τα δημοσιεύματα που ίσως έχουν 
αντιγραφεί από το συλλογέα. Εξάλλου δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ο παλαιότερος συλλογέας γίνεται συγγραφέας, τυπώνοντας και δημοσιε
ύοντας μέρος ή το σύνολο της παλαιάς του συλλογής, συχνά με βελτιώσεις ή πα
ραλείψεις. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η δημοσίευση, που θα φέρει το κείμε
νο σε επαφή με αναγνωστικό κοινό, το οποίο θα έχει γνώση των τοπικών συνθη
κών, αναγκάζει πολλές φορές το συγγραφέα να απαλείψει ή να τροποποιήσει 
μέρος των ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών που, ως συλλογέας, συμπεριέλα
βε στο έργο του, με τη σκέψη ότι ol επιστήμονες του όποιου Λαογραφικού Αρ
χείου δεν θα είχαν λεπτομερή γνώση των τοπικών ιδιομορφιών, ώστε να διαπι
στώσουν τη νοθεία. Πρέπει λοιπόν να γίνεται παραβολή και στις περιπτώσεις 
αυτές η οποία μπορεί να αποβαίνει ενδεικτική και αποκαλυπτική ταυτοχρόνως, 
βοηθώντας τον ορθό προσανατολισμό στην πορεία της έρευνας.

Αλλά και η διασταύρωση του υλικού με νέα επιτόπια έρευνα του επιστήμο
να - χειριστή του, αποτελεί εξίσου αποτελεσματική και ενδικνυόμενη μέθοδο. 
Στην περίπτωση όμως των κατεχόμενων περιοχών της Κύπρου η μέθοδος αυτή 
μπορεί μόνο έμμεσα να εφαρμοστεί, αφού η τουρκική κατοχή έχει στερήσει από 
τους κατοίκους των περιοχών αυτών το δικαίωμα της επίσκεψης στις πατρογο
νικές τους εστίες και της εγκατάστασης στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, άρα η διε
ξαγωγή της έρευνας καθίσταται ανέφικτη. Επιτόπια λαογραφική έρευνα μόνο 
στους χειμαζόμενους εγκλωβισμένους πληθυσμούς μπορεί να γίνει, αλλά και 
στην περίπτωση αυτή η χρησιμότητα των πιθανών αποτελεσμάτων θα είναι συ
ζητήσιμη και αμφισβητήσιμη, αφενός λόγω των ποικίλων πιέσεων και εξανα

γκασμών των τουρκικών αρχών κατοχής και αφετέρου λόγω της βίαιης διάλυ
σης του κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος μετά την τουρκική εισβο
λή, αλλά και της αλλοίωσης των εθνολογικών δεδομένων της περιοχής μετά τις 
εγκαταστάσεις εποίκων στις κατεχόμενες περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, θρησκευ
τικά και εθνικής υφής έθιμα θα έχουν υποστεί αναγκαστική, προσωρινή βεβαί
ως, υποχώρηση. Από την άλλη πλευρά οι παραδοσιακές σχέσεις ελληνοκυπρίων 
και τουρκοκυπρίων θα έχουν διαταραχθεί και τροποποιηθεί: Οι έποικοι, αλλά 
και οι εξίσου πιεζόμενοι από τις τουρκικές αρχές κατοχής τουρκοκύπριοι, θα 
έχουν αποβάλει τα στοιχεία εκείνα, που συνηγορούσαν υπέρ της παλαιός ελλη
νικής καταγωγής ή του μερικού εξελληνισμού και εκχριστιανισμού των τελευ
ταίων αναφέρομαι βεβαίως στη διατήρηση παλαιών ελληνικών δημοτικών τρα- 
γουδιών, σε ελληνική γλώσσα, από τουρκοκύπριους,14 στην ύπαρξη ελληνικών 
ονομασιών, συχνότατα ονομάτων αγίων, ακόμη και για αμιγή τουρκοκυπριακά 
χωριά, στη συμμετοχή τουρκοκυπρίων μουσουλμάνων στο λατρευτικό τυπικό 
των ορθόδοξων Ελληνοκυπρίων, ιδίως όσον αφορά τη λατρευτική ανταποδοτι
κή σχέση προς το θείο, τα τάματα και τις διηγήσεις θαυμάτων και στην ύπαρξη 
των «λινομπαμπάκων»,15 με όλες τις εθνολογικές και λαογραφικές τους ιδιαιτε
ρότητες, που στήριζαν υποθέσεις για την εθνική τους ταυτότητα και την κατα
γωγή τους, και οι οποίοι είχαν ήδη υποχωρήσει εθνολογικά πριν την εισβολή 
του 1974, εξαφανιζόμενοι παντελώς στη συνέχεια.

Η έρευνα όμως αυτή μπορεί να διεξαχθεί ανάμεσα στους πρόσφυγες, που 
έχουν καταφύγει και προσωρινά εγκατασταθεί στην ελεύθερη Κύπρο, με παρό
μοια κριτήρια αυτών που χρησιμοποιήθηκαν από το Κέντρο Μικρασιατικών 
Σπουδών, μετά το 1922, για τους ελληνικούς πληθυσμούς, που διώχτηκαν από 
τις πατρογονικές τους εστίες της Μικρός Ασίας.16 Ένα τέτοιο επιστημονικό 
πρόγραμμα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, από ομάδα ερευνητών υπό την διεύθυνση 
της κας Θεοφανώς Δ. Κυπρή, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας της 
Κύπρου και του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών της Λευκωσίας. Η συστη
ματική έρευνα της ομάδας αυτής άρχισε από την 1η Σεπτεμβρίου 1990, με στό
χο τη συγκέντρωση λεπτομερών στοιχείων για κάθε τουρκοκρατούμενο ελληνι
κό χωριό και τη συγκρότηση επιστημονικά οργανωμένου Αρχείου Προφορικής 
Παράδοσης των Κατεχόμενων Περιοχών της Κύπρου.17
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Σύμφωνα με τους στόχους, που έχουν τεθεί ήδη στο σχεδιασμό αυτού του 
προγράμματος, θα συγκεντρωθούν «στοιχεία για κάθε κατεχόμενο Ελληνικό 
Κυπριακό χωριό ή πόλη, σχετικά με θέματα τοπογραφίας, ιστορίας, κοινωνι
κής, οικονομικής και θρησκευτικής ζωής, λαϊκής λατρείας, λαϊκής επιστήμης 
και μεταφυσικής, λαϊκής τέχνης, μνημεία του λόγου και ό,τι άλλο έχει σχέση με 
την παραδοσιακή λαϊκή ζωή και τον λαϊκό πολιτισμό. Ήθη και έθιμα, αντιλή
ψεις και θεσμοί της παραδοσιακής Κυπριακής κοινωνίας θα καταγραφούν, για 
να συγκροτηθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της πνευματικής και υλικής ζωής των 
κατεχόμενων περιοχών σε όλες τις εκφάνσεις της, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί 
στην Κύπρο ύστερα από μακραίωνη ιστορική διαδρομή. Παράλληλα, θα γίνει 
προσπάθεια να κατατεθούν στο Αρχείο παλιές ή σύγχρονες εκδόσεις, χειρόγρα
φα, ιστορικά έγγραφα, κοινοτικοί ή εκκλησιαστικοί κώδικες και ο,τιδήποτε άλ
λο χειρόγραφο ή έντυπο υλικό αναφέρεται στα κατεχόμενα. Επίσης φωτογραφι
κό και σχετικό χαρτογραφικό υλικό και ο,τιδήποτε άλλο παραδίδεται από τους 
εκτοπισμένους κατοίκους των περιοχών αυτών».18 Παραλλήλως ορίζεται ότι 
απώτερος στόχος της έρευνας είναι η εξάσφάλιση υλικού για να προβούν οι 
ερευνητές σε «κριτική και συνθετική εργασία»19, ενώ θα λειτουργεί και Μουσικό 
Τμήμα για την καταγραφή της παραδοσιακής μουσικής των τουρκοκρατούμε
νων χωριών, τη συλλογή σχετικών αντικειμένων και «την έκδοση δίσκων ή μελε
τών εθνομουσικολογικού περιεχομένου»20. Προβλέπεται επίσης η καταγραφή 
των συνεντεύξεων των πληροφοριοδοτών σε μαγνητοταινίες, ώστε να διασωθεί 
και η απόδοση του κάθε τοπικού γλωσσικού ιδιώματος21, αλλά και η προσπά
θεια αποτύπωσης της εξελικτικής πορείας κάθε εθίμου ή παραδοσιακού μορφώ
ματος, πριν το 1974, ώστε το υλικό να είναι χρησιμοποιήσιμο από τη λαογραφι- 
κή επιστημονική έρευνα, σύμφωνα με τους κανόνες που παραπάνω αναφέρθη
καν22. Τέλος, επιστημονικά αναγκαία είναι η προβλεπόμενη σύνταξη ειδικών 
δελτίων για τα ατομικά στοιχεία κάθε πληροφορητή23, ώστε να ελέγχεται η αξιο
πιστία των πληροφοριών αλλά και να προσφέρεται υλικό για μελλοντικές έρευ
νες γύρω από τη λαογραφική αξία των βιογραφικών ή αυτοβιογραφικών αυτών 
στοιχείων24. Πρόκειται λοιπόν για έρευνα με επιστημονικό σχεδιασμό και οργά
νωση, ώστε τα πορίσματά της να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις 
της λαογραφικής επιστήμης γύρω από το σχεδιασμό και την εκτέλεση επιτόπιων 
ερευνών.

18. θεοφ. Δ. Κυπρή, ό.π., σ. 26-27.
19. θεοφ. Δ. Κυπρή, ό.π., σ. 26.
20. θεοφ. Δ. Κυπρή, ό.π., σ. 28.
21. θεοφ. Δ. Κυπρή, ό.π. σ. 27.
22. θεοφ. Δ. Κυπρή, ό.π., σ. 27.
23. θεοφ. Δ. Κυπρή, ό.π., σ. 28.
24. Για τη λαογραφική αξία των αυτοβιογραφικών κειμένων βλ. Μην. Αλεξιάδης, «Λαϊκές αυτο- 

βιογραφικές συνεντεύξεις (Δείγματα από τη Σορωνή Ρόδου)», Δωδεκανησιακά Χρονικά 10 
(1984), α. 38-53. Μ.Γ. Μερακλής, «Αυτοβιογραφίες ηπειρωτών χωρικών». Πρακτικά Δ’Συμπο
σίου Λαογραφίας Βορειοελλαδικού χώρου. Θεσσαλονίκη 1983, σ. 181-187. Μ.Γ. Βαρβούνης 
«Αυτοβιογραφικά κείμενα και Λαογραφία. Η περίπτωση του Σάββα Τσερκεζή» Λασνοαφίκή 
Κύπρος 22(1992), σ. 37-40. ’

25. Βλ. Έκθεση του έργου του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (1930-1973). Αθήνα 1974.
26. Γ.Α. Μέγας, «Ζητήματα Ελληνικής Λαογραφίας», Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 1(1939), σ. 

99-149. 2(1940), σσ. 118-205. 3Α (1941-1942), σ. 77-195. 5(1945-1949), σ. 3-100.5-6 (1943-1944), 
σ. 86-144. Πρβλ. Σύλλογος Μακεδονικών και θρακικών Μελετών (Στ. Κυριακίδης), Οδηγίαι 
διά την συλλογήν του δημώδους λαογραφικού και γλωσσικού υλικού. Θεσσαλονίκη 1926

27. Σύντομοι Γενικαί Οδηγίαι του Κέντρου Επιστημονικών Κυπρολογικών Ερευνών προς Συλλο
γήν Λαογραφικού και Γλωσσικού Υλικού της Κύπρου. Λευκωσία 1962.

28. Δημ. Σ. Λουκάτος, Εισαγωγή στην Ελληνική Λαογραφία. Αθήνα 19782.
29. θεοφ. Δ. Κυπρή, όΛ., σ. 29-33.

Η ύλη θα συγκεντρώνεται και θα ταξινομείται σύμφωνα με ένα διάγραμμα 
στηριγμένο στα ερωτηματολόγια του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών,25 του 
Γεωργίου Μέγα,26 του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών27 και στα ταξινομικά 
σχήματα που έχει ακολουθήσει και προτείνει ο Δημήτριος Σ. Λουκάτος.28 Αξί
ζει να παρατεθεί το ταξινομικό αυτό σχήμα, στις βασικές του αρχές, ενώ σε 
όλες του τις λεπτομέρειες έχει ήδη δημοσιευθεί από τη Θεοφανώ Δ. Κυπρή.29 
Προβλέπεται λοιπόν, σε γενικές γραμμές, ο εξής πίνακας θεμάτων:
Α'. Περιγραφή του χωριού
Β'. Ιστορία
Γ'. Κοινωνική και Οικονομική Ζωή

1. Οι κάτοικοι
2. Κοινωνική οργάνωση
3. Οικονομία του χωριού
4. Σταθμοί της ζωής του ανθρώπου
5. Λαϊκό δίκαιο

Δ'. Θρησκευτική ζωή και λαϊκή λατρεία
1. Θρησκευτική ζωή
2. Λαϊκή λατρεία
3. Αγροτικά έθιμα

Ε*.  Θέματα Λαϊκής Επιστήμης και Μεταφυσικής
ΣΤ'. Μνημεία του Λόγου
Ζ’. Λαϊκή Τέχνη

Τόσο ο έλεγχος των πληροφοριών, που υπάρχουν στις χειρόγραφες συλ
λογές πρωτογενούς λαογραφικού υλικού των Ελλαδικών Αρχείων, όσο και η 
συνεκμετάλλευση των πληροφοριών, που θα συγκεντρωθούν μαζί με τις ήδη 
καταγραμμένες στις συλλογές αυτές, σε μια μελλοντική κριτική επεξεργασία με 
σκοπό την επέκταση της έρευνας και τη συγγραφή σχετικών επιστημονικών με
λετών, απαιτεί την εναρμόνιση των διαφόρων ταξινομικών σχημάτων ώστε οι 
ποικίλης φύσης πληροφορίες να καταστούν συγκρίσιμες και εκμεταλλεύσιμες. 
Η διεργασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ένταξη, μετά τον έλεγχο 
που προαναφέρθηκε, των πληροφοριών αυτών στο ταξινομικό σχήμα του Αρ
χείου Προφορικής Παράδοσης, όπως έχει αυτό δημοσιευθεί από τη Θεοφανώ 
Δ. Κυπρή. Και φυσικά αυτό απαιτεί μελέτη και επεξεργασία των δεδομένων 
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των χειρογράφων από ειδικευμένους επιστήμονες, ώστε να γίνει εφικτή, και με 
ορθά κριτήρια, η ένταξη που θα ενοποιήσει αλλά και θα επιβεβαιώσει το υλικό 
των Ελλαδικών Αρχείων, προσφέροντας τις περισσότερες δυνατές πληροφο- 
ρέις για τη μελλοντική σύνταξη ειδικευμένων σχετικών μονογραφιών.

Η αξία των πληροφοριών αυτών, σε συνδυασμό πάντοτε με εκείνες που θα 
συγκεντρωθούν στο Αρχείο Προφορικής Παράδοσης των Κατεχόμενων Περιο
χών της Κύπρου, είναι τόσο επιστημονική όσο και εθνική. Η πρώτη πλευρά θα 
εξυπηρετηθεί από τη σύνταξη μελετών γύρω από μορφές παραδοσιακής ζωής 
των κατοίκων, στις κατεχόμενες σήμερα περιοχές της Κύπρου, και από την επι
στημονική διερεύνηση των ανακυπτόντων προβλημάτων. Υπάρχει όμως και η 
δεύτερη πλευρά, η εθνική σημασία των πληροφοριών αυτών. Με βάση την υπό
θεση για μια μελλοντική λύση του προβλήματος και επιστροφήτ ων προσφύγων 
στις προγονικές τους εστίες, καθίσταται αντιληπτή η ανάγκη αναδημιουργίας 
του πλαισίου εθιμικής ζωής και δραστηριότητας των κατοίκων στον τόπο τους. 
Καθώς οι παλαιότερες γενιές βιολογικά φθίνουν, το βάρος της όλης προσπά
θειας θα ανατεθεί σε νεότερες ηλικιακά γενιές, που θα χρειαστούν κάθε είδους 
πληροφορία για να ορίσουν ξανά τον τόπο, να οικειοποιηθούν το χώρο και να 
αναδομήσουν μορφές παραδοσιακής ζωής, στο μέτρο βεβαίως που αυτό θα κα
ταστεί εφικτό και στην προσπάθεια αυτή οι πληροφορίες που προαναφέρθηκαν 
θα συμβάλουν καθοριστικά, βρίσκοντας βεβαίως την κατάλληλη εκμετάλλευση.

Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω αποτελούν ενδεικτικές επισημάνσεις για 
την αξία αλλά και την προβληματική των χειρογράφων συλλογών πρωτογε
νούς λαογραφικού υλικού, που προέρχονται από τις κατεχόμενες σήμερα πε
ριοχές της Κύπρου. Η μελέτη και η επιστημονική επεξεργασία του υλικού αυ
τού θα συμβάλει στην πληρέστερη γνώση της παραδοσιακής ζωής στις περιοχές 
αυτές, αλλά και θα προσθέσει νέα τεκμήρια στη διερεύνηση των πτυχών του ελ
ληνικού πολιτισμού της Κύπρου30, με τις επιδράσεις και την ακτινοβολία του, 
γεγονός που θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα κέρδη της λαογραφικής 
επιστήμης και σε εθνικό επίπεδο.

30. Πρβλ. ενδεικτικά Κ. Χατζηιωάννου, «Η Ελληνικότης της Κύπρου βάσει των γλωσσικών κριτη
ρίων», Κυπριακά Γράμματα 21(1956), σ. 43 κ.εξ. Δ.Β. Βαγιακάκος, «Γλωσσική συγγένεια Αρ
καδίας και Κύπρου κατά την αρχαιότητα», Αθηνά 62(1958), σ. 33-60.

Συντομογραφίες
ΙΑ : Κέντρο Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού 

κ.α.τ. : και άλλων τόπων
ΚΕΕ : Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών
ΚΛ : Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας
ΚΜΣ : Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
ΣΛ : Σπουδαστήριο Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών 
ΣΛΠΘ : Σπουδαστήριο Λαογραφίας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

χφ. : χειρόγραφο

I. ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
ΑΘΗΝΩΝ (ΚΑ)

1. 368, Φαρμακίδης Ξενοφών, Κυπριακή Λαογραφία (Καρπασία Αμμοχώ
στου), 1920-1921, σσ. 457.

2. 1081, Lüdeke Η., Άσματα (Έξω Μετόχι Λευκωσίας), 1936.
3. 1122, Ξανθάκη Βίτα, Αποστολή λαογραφική εις Κύπρον, κατ’ εντολήν της 

Ακαδημίας Αθηνών (Άρδανα, Δαυλός Αμμοχώστου, Αμμόχωστος), 
1937.

4. 1123, Lüdeke Η., Συλλογή δημοτικών ασμάτων παραχωρηθέντων υπό δια
φόρων εκ Κύπρου (Αιγιαλούσα Αμμοχώστου [κ.α.τ.]), 1937, σσ. 92.

5. 1124, Lüdeke Η., Συλλογή δημοτικών ασμάτων παραχωρηθέντων υπό δια
φόρων (Ακανθού Αμμοχώστου), 1937, σσ. 24.

6. 1633, Α', Β', Κολίτσης Ανδρέας, Παροιμίαι, άσματα, δίστιχα (Κυθρέα Λευ
κωσίας), 1950-1951, σσ. 127.

7. 1671, Λίβας Βασίλειος (συλλογή μαθητών), Λαογραφικά σύμμεικτα εκ 
Μόρφου Λευκωσίας, 1951, σσ. 50.

8. 1703, Χατζηλυσάνδρου Αθηνόδωρος, Λαογραφικά σύμμεικτα εκ της επαρ
χίας Κερυνείας, 1951-1952, σσ. 27.

9. 1732, Χατζηγεωργίου Γεώργιος, Λαογραφική εργασία αναφορικώς προς 
τα έθιμα της σποράς, θερισμού, αλωνισμού, τρυγητού και συγκομι
δής των ελαίων (Ακανθού Αμμοχώστου), 1952, σσ. 9.

10. 1745, Στυλιανού Πέτρος, Αγροτικά έθιμα εκ Κυθρέας Κύπρου (Λευκω
σία), 1952, σσ. 6.

11. 1755, Παττίχης Παναγιώτης, Αγροτικά έθιμα εκ Μεσαορίας Κύπρου, 
1952, σσ. 9.

12. 1867, Περσιάνης Παναγιώτης, Περί Κυπριακής οικίας της Μεσαορίας, 
1953, σσ. 16.

13. 2110, Διγενή Πολυξένη, Αποκριάτικα έθιμα εκ του χωρίου Καραβά Κερυ
νείας, 1954, σσ. 5.

14. 2113, Φοιτηταί Φιλολογίας, Έθιμα Λαζάρου και Βαΐων περιγραφόμενα υπό 
φοιτητών, εργασίαι 11 (Καραβάς Κερυνείας, Αμμόχωστος [κ.α.τ.]), 
1954, σσ. 64.

15. 2352, Ηλιάδης Γεώργιος (συλλογή μαθητών), Συλλογή υλικού (Τραγούδια 
και παροιμίες από μαθητάς), Λευκόνικον, 1940, σσ. 176.

16. 2360, Μαθηταί Ελληνικού Γυμνασίου, Ποικίλη λαογραφική ύλη (Καραβά, 
Λάπηθος Κερυνείας), 1960, σσ. 312.

17. 2366, Διδάσκαλοι-μαθηταί, Ποικίλη λαογραφική ύλη (Τρίκωμον, Κώμη, 
Ακανθού Αμμοχώστου [κ.α.τ.]), 1960, σσ. 306.

18. 2423, Μαθηταί Γεωργικού Γυμνασίου, Ποικίλη λαογραφική ύλη (Μόρφου 
Λευκωσίας), 1961.

19. 2425, Μαθηταί Δημοτικού Σχολείου, Ποικίλη λαογραφική ύλη (Στρογγυ
λός Αμμοχώστου), 1961, σσ. 5.
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20. 2427, Μαθηταί Γυμνασίου Κερυνείας, Ποικίλη λαογραφική ύλη (Κερύ- 
νεια), 1961, σσ. 26.

21. 2429, Μαθηταί Γυμνασίου Λαπήθου, Ποικίλη λαογραφική ύλη (Λάπηθος), 
1961, σσ. 222.

22.2434, Ραουνάς Στυλιανός, Λαογραφική Συλλογή (Ριζοκάρπασον Αμμοχώ- 
στου), 1961, σσ. 98.

23. 2963, Μαθηταί Γυμνασίου Πάφου, Λαογραφικά σύμμεικτα Κύπρου (Λευ- 
κόνικον, Πηγή Αμμοχώστου [κ.α.τ.]), 1965, σσ. 187.

24. 2964, Μαθηταί Γυμνασίου Πάφου, Λαογραφικά σύμμεικτα Κύπρου (Λευ- 
κόνικον, Πηγή, Ακανθούν, Γύψου Αμμοχώστου [κ.α.τ.]), 1940-1965, 
σσ. 132.

25. 3351, Κουμίδου Ελένη - Παπαδημητρίου Ελένη, Συλλογή λαογραφική εκ 
Καραβά Κερυνείας [κ.α.τ.]), 1968, σσ. 6.

26. 3533, Στυλιανού Πέτρος, Κυπριακόν λαογραφικόν μηνολόγιον (Κυθρέα), 
1954, σσ. 26.

27. 3785, Περιστέρης Σπυρίδων, Μουσική εκ Κύπρου (Κοντέα Αμμοχώστου), 
1974, σσ. 10.

28. 4069, Χριστοδούλου Μενέλαος, Λαογραφικά σύμμεικτα (Ζώτεια, Αργάκι, 
Κατοκοπιά [κ.α.τ], 1977, σσ. 19.

II. ΚΕΝΤΡΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙ
ΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΛ)

1. 308, Φαρμακίδης Ξενοφών, Συναγωγή Κυπριακών λέξεων περιέχουσα τας 
εν Καρπασίας ομιλουμένας και τας εν τοις Χρονικοίς των Λ. Μαχαι- 
ρά και Γ. Βουστρωνίου σωζομένας και νυν λέξεις, 1918, σσ. 201.

2. 318, Χουρμούζιος Χριστόδουλος, Τοπωνυμίαι, παροιμίαι Κυπριακαί, 
μαντέματα (αινίγματα), δίστιχα, λέξεις Κυπριακαί, όροι τεκτονικής 
(Λουρικίνα Λευκωσίας [κ.α.τ.]), σσ. 93.

3. 332, Περιστιάνης Ιερώνυμος, Η Ρήαινα τ’ Αη-Λαρκού, ανέκδοτα δηγιώ- 
δημώδη άσματα (Κάρμι Κερυνείας), 1920, σσ. 332.

4. 364, Φαρμακίδης Ξενοφών, Συναγωγή Κυπριακών λέξεων (Αμπελικού, 
Γαληνή, Μόρφου, Ζώτεια Λευκωσίας, Κώμη Αιγιαλού, Νέα Κώμη 
Αμμοχώστου, Λάπηθος, Καραβάς, Μύρτου Κερυνείας [κ.α.τ.], 1922, 
σσ. 103.

5. 429, Περιστιάνης Ιερώνυμος, Γλωσσάριον της δημώδους Κυπριακής δια
λέκτου (Κερύνεια), 1924, σσ. 186.

6. 488, Νικολαΐδης Αντώνιος, Συλλογή ονομάτων απονεμομένων εν Κύπρω 
εις τα ζώα (Τρίκωμον Αμμοχώστου), 1923, σσ. 17.

7. 507, Χατζηιωάννου Κυριάκος, Γεωργικά και ποιμενικά της Κύπρου. Κυ
πριακοί παροιμίαι, Κυπριακά λαϊκά τραγούδια, δέκα σκίτσα (Μεσα- 
ορία Αμμοχώστου), 1930, σσ. 125.

8. 664, Κυθρεώτης Ιωάννης, Λαογραφικά Κύπρου, δημοτικά τραγούδια, το
πωνύμια, α') της εκκλησίας του Αντιφωνητού, β') του χωρίου Πέτρα 
του Διγενή Λευκωσίας, προσευχαί εις αγίους (Άσκεια μεσαορίας), 
1951, σσ. 15.

9. 819, Χατζηγεωργίου Γεώργιος, Γλωσσική ύλη εξ Αιγιαλούσης Κύπρου 
(Αμμόχωστος), 1962, σσ. 130.

III. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
(ΣΑ)

1. 6, Ματσουκάρη Χριστοθέα, Έθιμα κατά την γέννησιν (Μία Μηλιά
Λευκωσίας), 1964-1965, σσ. 14.

2. 10, Σαββίδης Χρύσανθος, Από τη Λαογραφία μας (Κώμη Αιγιαλού, Τρί
κωμον Αμμοχώστου [κ.α.τ.]), 1964, σσ. 10.

3. 18, Κουφού Χρίστος, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Κύπρου (Ασκεια 
Αμμοχώστου), 1964-1965, σσ. 54.

4. 20, Σεκερή Μαρία, Λαογραφική συλλογή του πνευματικού βίου (Δελα- 
παΐσι Κερυνείας), 1965, σσ. 4.

5. 45, Κερκίδου Χρυσούλα, Κυπριακά δίστιχα εκ Κατωκοπιάς (Λευκω
σία), 1966, σσ. 55.

6. 122, Σταυρινού Ζαχαρίας, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Ριζοκαρπά- 
σου Αμμοχώστου, 1967, σσ. 70.

7. 123, Σέργιου Ελλάς, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Άγιος 
Επίκτητος της επαρχίας Κερυνείας, 1967, σσ. 30.

8. 124, Πίπη Μαρούλα, Κυπριακά τραγούδια (Αρνάκι Λευκωσίας), 1967, 
σσ. 25.

9. 126, Ματσουκάρη Χριστοθέα, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου 
Μία Μηλιά (Λευκωσία), 1967, σσ. 72.

10. 127, Γεωργίου Ελένη, Λαογραφική συλλογή εκ του χωρίου Αρνάκι Κύ
πρου (Λευκωσία), 1967, σσ. 61.

11. 349, Αντωνίου Μαρία, Αμεσος συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Λευκονί- 
κου (Αμμόχωστος), 1968, σσ. 57.

12. 351, Χριστοφίδου Μελαξουδία, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ της κω- 
μοπόλεως Αιγιαλούσης Αμμοχώστου, 1968, σσ. 25.

13. 357, Παφίτου Παρθενόπη, Άμεσος συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Ριζο- 
καρπάσου Αμμοχώστου, 1968, σσ. 101.

14. 396, Κολάτση Μαρία, Λαϊκαί παραδόσεις εκ Ριζοκαρπάσου Αμμοχώ
στου, 1968, σσ. 6.

15. 478, Σκορδή Θεονίτσα, Περιγραφή των θρησκευτικών εθίμων εκ της πα
λαιός και νέας παραδόσεως του χωρίου Κάτω Ζώτεια Λευκωσίας, 
1968, σσ. 16.

16. 483, Τοφαλλή Νίκη, Περιγραφή εθίμων του χωρίου Βασίλι επαρχίας Αμ
μοχώστου, 1968, σσ. 13.
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11. 515, Χατζηπαπανικολάου Χριστόφορος, Έθιμα από την Καθαράν Δευτέ
ραν μέχρι της Κυριακής του Θωμά εκ Βοθύλακα Αμμοχώστου, 1968, 
σσ. 6.

18. 760, Χαραλάμπους Χαράλαμπος, Συλλογή εκ του χωρίου Άγιος Νικόλα
ος Λευκό νίκου επαρχίας Αμμοχώστου, 1969, σσ. 116.

19. 763, Θεοχάρους Ελένη, Λαογραφική συλλογή εκ του χωρίου Μαραθόβου- 
νος Αμμοχώστου, 1968-1969, σσ. 91.

20. 764, Αριστοφάνους Ανδρούλα, Λαογραφική συλλογή εκ του χωρίου Κα- 
ραβάς Κερυνείας, 1969, σσ. 350.

21. 926, Βαλέρκου Μαρία, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Ριζο- 
καρπάσου Κύπρου, 1969, σσ. 32.

22. 971, Λαζαρίδου Έλλη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Ριζο- 
καρπάσου Κύπρου, 1969, σσ. 14.

23. 1095, Ορφανίδου Σταυρούλα, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Λαπήθου 
Κύπρου, 1969-1970, σσ. 284.

24. 1337, Λουκά Μαρία, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Λάρναξ- 
Λαπήθου επαρχίας Κερυνείας, 1971, σσ. 58.

25. 1709, Χατζηπαυλής Γεώργιος, Ακανθού, 1973, σσ. 85.
26. 1710, Λοϊζίδης Βαρνάβας, Αιγιαλούσα Αμμοχώστου, 1972-1973, σσ. 161.
27. 1711, Κυριάκου Ελένη, Επτακώμη Καρπασίας, 1972-1973, σσ. 108.
28. 1717, Τινέντη Ιουλιανή, Μαραθόβουνος Αμμοχώστου, 1972-1973, σσ. 156.
29. 1719, Καραλουκά Παναγιώτα, Μαραθόβουνος Αμμοχώστου, 1973, σσ. 156.
30. 1720, Καμιναρά Αννούλα, Γεράνι Αμμοχώστου, 1972-1973, σσ. 195.
31. 1723, Μιχαηλούδης Αντώνης, Πραστειόν Αμμοχώστου, 1972-1973, σσ. 123.
32. 1726, Γεωργίου Μαρία, Βασίλι Καρπασίας Αμμοχώστου, 1972-1973, σσ. 172.
33. 1733, Χάρκας Ζαχαρίας, Ριζοκάρπασο Αμμοχώστου, 1973, σσ. 96.
34. 1734, Χαραλάμπους Χάρης, Ριζοκάρπασο Αμμοχώστου, 1973, σσ. 139.
35. 1735, Χαραλάμπους Μαρίνα, Γερόλακκος Λευκωσίας, 1972-1973, σσ. 111.
36. 1737, Χαραλάμπους Φρειδερίκη, Κερύνεια, 1972-1973, σσ. 254.
37. 1899, Ζαχαρίου Σωτηρούλα, Κώμη-Κεπήρ Αμμοχώστου, 1972-1973, σσ. 15.
38. 1939, Χατζηνικολάου Μαρία, Μελάναρκα Αμμοχώστου [κ.α.τ.], 1973, σσ. 36.
39. 2005, Καδή Ανδρούλα, Πηγή Αμμοχώστου, 1973, σσ. 17.
40. 2168, Στυλιανίδου Γιολάνδα, Άγιος Νικόλαος, Πέτρα, Πεντάγυια Σολέας 

[κ.α.τ.], 1973-1974, σσ. 102.
41. 2171, Μιχαήλ Μιχαήλ, Επτακώμη Αμμοχώστου, 1974, σσ. 120.
42. 2416, Δημητριάδου μαρία, Κώμη-Κεπήρ Καρπασίας, 1974-1975, σσ. 93.
43. 2417, Κουμής Ανδρέας, Άγιος Ανδρόνικος Αμμοχώστου, 1974-1975, σσ. 108.
44. 2418, Πετεβή Ανδρούλα, Αιγιαλούσα Αμμοχώστου, 1974-1975, σσ. 101.
45.2419, Καντωνίδου Μαρία, Λάπηθος Κερυνείας, 1974-1975, σσ. 209.
46. 2420, Παπαϊωάννου Κωνσταντία, Λιβερά Κερυνείας, 1975, σσ. 152.
47. 2542, Σπυριδάκης Γεώργιος, Κυθρέα [κ.α.τ.], 1960, σσ. 22.

48. 2830, Λοϊζίδης Πέτρος, Αιγιαλούσα Αμμοχώστου, 1975-1976, σσ. 89.
49. 2831, Λάρκου Λάρκος, Λύση Αμμοχώστου, 1975-1976, σσ. 130.
50. 2884, Ιωάννου Κατερίνα, Γιαλούσα Αμμοχώστου, 1976-1977, σσ. 261.
51. 2887, Λοϊζίδης Πέτρος, Αιγιαλούσα ή Γιαλούσα, 1976-1977, σσ. 55.
52, 2888, Λάρκου Λάρκος, Λύση Αμμοχώστου, 1976-1977, σσ. 102.
53. 2893, Χασάπης Κωνσταντίνος, Συγχαρί Κερυνείας, 1977, σσ. 496.
54. 2896, Ιωαννίδου Νεοφύτα, Άσσια Αμμοχώστου, 1976-1977, σσ. 201.
55. 2897, Λεοντιάδης Θεοφάνης, Κοντέα, Μόρφου [κ.α.τ.], 1977, σσ. 29.
56. 2906, Δημητρίου Κυριάκού, Βαθύλακας Αμμοχώστου, 1976-1977, σσ. 288.
57. 2907, Μαυροκορδάτος Γεώργιος, Δικώμιον Κερυνείας, 1976-1977, σσ. 318.
58. 2912, Κακούρη Λουκία, Περιστερωνοπηγή Αμμοχώστου, 1976-1977, σσ. 149.
59. 3288, Περιστερωνοπηγή Αμμοχώστου, 1978, σσ. 75.
60. 3289, Λάρκου Λάρκος, Λύση Αμμοχώστου, 1977-1978, σσ. 91.
61. 3292, Χατζημιχαήλ Ανδρέας, Κερύνεια [κ.α.τ.], 1978, σσ. 151.
62. 3298, Λαμπή Ανδρούλα, Τρεμετουσιά Λάρνακος, 1977-1978, σσ. 243.
63. 3302, Λοϊζίδης Πέτρος, Αιγιαλούσα Καρπασίας, 1977, σσ. 80.
64. 3417, Κυπριανού Κυριάκος, Υφαντική του Λευκονίκου Κύπρου, 1978- 

1979, σσ. 34.
65. 3419, Αντωνίου Λουκάς, Λευκόνικο Αμμοχώστου, 1978-1979, σσ. 121.
66. 342 Λοϊζίδου Θεοδώρα, Αγία Τριάδα Αιγιαλούσης (Καρπασίας), 1978- 

1979, σσ. 216.

IV. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΑΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ
ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΛΠΘ)

1. 163, Γιαννούκος Σωτήριος, Κυπριακός γάμος, Αμμόχωστος 1964, σχ. 
4ον, σσ. 22.

2. 562, Τουμάζου Ελλάδα, Ήθη και Έθιμα του κυπριακού γάμου, Καλογραία 
(Κερύνειας), 1974-1975, σσ. XIV+[ 14].

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1. Αγία Τριάδα Αιγιαλούσης χφ:
2. Άγιος Ανδρόνικος *
3. Άγιος Επίκτητος »
4. Άγιος Νικόλαος »
5. Αιγιαλούσα »

6. Ακανθού »
7. Αμμόχωστος »
8. Αμπελικού »
9. Άρδανα Αμοχώστου »

10. Αρνάκι Λευκωσίας »
11. Ασκεια »
12. Άσσια »

ΣΛ3426
ΣΛ2417
ΣΑ 123
ΣΑ 760,2168
ΚΛ 1123. ΙΑ 819. ΣΑ 351, 1710,2418,2830, 
2887,2884, 3302
ΚΛ 1124, 1732,2366,2964. ΣΑ 1709
ΚΑ2113. ΣΛΠΘ 163
ΙΑ 364
ΚΛ 1122
ΚΛ 4069. ΣΛ 124,127
ΙΛ 664. ΣΛ 18
ΣΛ2896
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13. Βασίλι » ΣΛ483,1726
14. Βαθύλακας » ΣΔ515,2906
15. Γαληνή » ΙΑ 364
16. Γεράνι » ΣΑ 1720
17. Γερόλακκος » ΣΑ 1735
18. Γύψου » ΚΛ2964
19. Δαυλός » ΚΛ 1122
20. Δελαπάίσι Κερύνεις » ΣΛ20
21. Δικώμιον » ΣΛ2907
22. Έξω Μετόχι » ΚΛ 1081
23. Επτακώμη » ΣΛ 1711,2171
24. Ζώτεια » ΚΛ 4069. ΙΑ 364
25. Καλογραία Κερύνειας » ΣΛΠΘ562
26. Καραβάς » ΚΛ 2110,2113,2360, 3351,. ΙΛ 364. ΣΛ 764
27. Κάρμι » ΙΛ332
28. Καρπασία » ΚΛ 368. ΙΛ 308
29. Κάτω Ζώτεια » ΣΛ478
30. Κατωκοπιά » ΚΛ 4069. ΣΛ 45
31. Κερύνεια » ΚΛ 1703,2427. ΙΛ 429. ΣΛ 1737, 3292
32. Κοντέα Αμμοχώστου » ΚΛ 3785. ΣΛ 2897
33. Κυθρέα » ΚΛ 1633 Α'-Β', 1745, 3533. ΣΛ 2542
34. Κώμη » ΚΛ 2366. ΙΛ 364. ΣΛ 10,1899,2416
35. Λάπηθος » ΚΛ 2360,2429. ΙΛ 364. ΣΛ 1095,2419
36. Λάρναξ Λαπήθου » ΣΛ 1337
37. Λευκόνικο » ΚΛ 2352,2963,2964. ΣΛ 349, 3417, 3419
38. Λιβερά Κερυνείας » ΣΛ2420
39. Λουρικίνα Λευκωσίας » ΙΛ318
40. Λύση » ΣΛ 2831,2888, 3289
41. Μαραθόβουνος » ΣΛ763,1717,1719
42. Μελάναρκα » ΣΛ 1939
43. Μεσαορία » ΚΛ 1755,1867. ΙΛ 507
44. Μία Μηλιά Λευκωσίας » ΣΛ 6,126
45. Μόρφου » ΚΛ 1671,2423. ΙΛ 364. ΣΛ 2897
46. Μύρτου » ΙΛ364
47. Νέα Κώμη » ΙΛ364
48. Πεντάγυια » ΣΛ2168
49. Περιστερωνοπηγή

Αμμοχώστου » ΣΛ2912, 3288
50. Πέτρα » ΣΛ2168
51. Πέτρα του Διγενή » ΙΑ 664
52. Πηγή Αμμοχώστου » ΚΛ 2963,2964. ΣΛ 2005
53. Πραστείον Αμμοχώστου » ΣΛ 1723
54. Ριζοκάρπασο » ΚΛ 2434. ΣΛ 122, 357, 396, 926, 971,

1733,1734
55. Στρογγυλός Αμμοχώστου » ΚΛ2425
56. Συγχαρί » ΣΛ2893
57. Τρεμετουσιά » ΣΛ3298
58. Τρίκωμον » ΚΛ2366. ΙΛ488. ΣΛ 10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΛΛΟΓΕΩΝ

1. Αντωνίου Λουκάς
2. Αντωνίου Μαρία
3. Αριστοφάνους Ανδρούλα
4. Βαλέρκου Μαρία
5. Γεωργίου Ελένη
6. Γεωργίου Μαρία
7. Γιαννούκος Σωτήριος
8. Δημητριάδου Μαρία
9. Δημητρίου Κυριάκού

10. Διγενή Πολυξένη
11. Ζαχαρίου Σωτηρούλα
12. Ηλιάδης Γεώργιος
13. Θεοχάρους Ελένης
14. Ιωαννίδου Νεοφύτα
15. Ιωάννου Κατερίνη
16. Καδή Ανδρούλα
17. Κακούρη Λουκία
18. Καμιναρά Αννούλα
19. Καντωνίδου Μαρία
20. Καραλουκά Παναγιώτα
21. Κερκίδου Χρυσούλα
22. Κολάτση Μαρία
23. Κολίτσης Ανδρέας
24. Κουμής Ανδρέας
25. Κουμίδου Ελένη
26. Κουφού Χρίστος
27. Κυθρεώτης Ιωάννης
28. Κυπριανού Κυριάκος
29. Κυριάκου Ελένη
30. Λαζαρίδου Έλλη
31. Λαμπή Ανδρούλα
32. ΛάρκουΛάρκος
33. Λεοντιάδης Θεοφάνης
34. Λίβας Βασίλειος
35. Λοϊζίδης Βαρνάβας
36. Λοϊζίδης Πέτρος
37. Λοϊζίδου Θεοδώρα
38. Λουκά Μαρία
39. Lüdeke Η.
40. Μαθητές

χφ: ΣΛ3419
» ΣΛ349
» ΣΛ764
» ΣΛ926
» ΣΛ 127
» ΣΛ 1726
» ΣΛΠΘ163
» ΣΛ2416
» ΣΛ2906
» ΚΛ2110
» ΣΛ 1899
» ΚΛ 2352
» ΣΛ763
» ΣΛ2896
» ΣΛ2884
» ΣΛ2005
» ΣΛ2912
» ΣΛ 1720
» ΣΛ2419
» ΣΛ 1719
» ΣΛ45
» ΣΛ 396
» ΚΛ 1633 Α'-Β'
» ΣΛ2417
» ΚΛ3351
» ΣΛ 18
» ΙΑ 664
» ΣΛ3417
» ΣΛ1711
» ΣΛ 971
» ΣΛ 3298
» ΣΛ 2831,2888, 3289
» ΣΛ2897
» ΚΛ 1671
» ΣΛ 1710
» ΣΛ 2830,2887, 3302
» ΣΛ 3426
» ΣΛ 1337
» ΚΛ 1081,1123,1124
» ΚΛ 2352,2360,2366,2423,2425,2427,

2429,2964
41. Ματσουκάρη Χριστοθέα
42. Μαυροκορδάτος Γεώργιος
43. Μιχαήλ Μιχαήλ
44. Μιχαηλούδης Αντώνης

» ΣΛ 6,126
» ΣΛ2907
» ΣΛ2171
» ΣΛ 1723
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45. Νικολαΐδης Αντώνιος » ΙΑ 488
46. Ξανθάκη Βίτα » ΚΛ 1122
47. Ορφανίδου Σταυρούλα » ΣΛ 1095
48. Παπαδημητρίου Ελένη » ΚΛ3351
49. Παπαϊωάννου Κωνσταντίνα » ΣΛ2420
50. Παττίχης Παναγιώτης » ΚΛ 1755
51. Παφίτου Πρθενόπη » ΣΛ357
52. Περιστέρης Σπυρίδων » ΚΛ 3785
53. Περιστιάνης Ιερώνυμος » ΙΑ 332,429
54. Περσιάνης Παναγιώτης » ΚΛ 1867
55. Πετεβή Ανδρούλα » ΣΛ2418
56. ΠίπηΜαρούλα » ΣΛ 124
57. Σαββίδης Χρύσανθος » ΣΛ 10
58. Σεκερή Μαρία » ΣΛ20
59. Σέργιου Ελλάς » ΣΛ 123
60. Σκορδή Θεονίτσα » ΣΛ478
61. Σπυριδάκης Γεώργιος » ΣΛ2542
62. Σταυρινού Ζαχαρίας » ΣΛ 122
63. Στυλιανίδου Γιολάνδα » ΣΛ2168
64. Στυλιανού Πέτρος » ΚΛ 1745, 3533
65. Τινέντη Ιουλιανή » ΣΛ 1717
66. Τουμάζου Ελλάδα » ΣΛΠΘ562

67. Τοφαλλή Νίκη » ΣΛ483
68. Φαρμακίδης Ξενοφώνς » ΚΛ 368. ΙΑ 308, 364
69. Φοιτηταί Φιλολογίας » ΚΛ2113
70. Χαραλάμπους Μαρίνα » ΣΛ 1735
71. Χαραλάμπους Φρειδερίκη » ΣΛ 1737
72. Χαραλάμπους Χαράλαμπος » ΣΛ 760, 1734
73. Χάρκας Ζαχαρίας » ΣΛ 1733
74. Χασάπης Κωνσταντίνος » ΣΛ2893
75. Χατζηγεωργίου Γεώργιος » ΚΛ 1732. ΙΑ 819
76. Χατζηιωάννου Κυριάκος » ΙΑ 507
77. Χατζηλυσάνδρου 

Αθηνόδωρος » ΚΛ 1703
78. Χατζημιχαήλ Ανδρέας » ΣΛ3292
79. Χατζηνικολάου Μαρία » ΣΛ 1939
80. Χατζηπαπανικολάου 

Χριστόφορος » ΣΛ515
81. Χατζηπαυλής Γεώργιος » ΣΛ 1709
82. Χριστοδούλου Μενέλαος » ΚΛ4069
83. Χριστοφίδου Μελαξουδία » ΣΛ351
84. Χουρμούζιος Χριστόδουλος; » ΙΑ 318

ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ

Η πεδιάδα της Ανατολικής Μεσαορίας με τα κεφαλοχώρια Λύση, Λευκό- 
νοικο και τα γύρω χωριά, αποτελούσε ενιαίο πολιτιστικό σύμπλεγμα με ιδιαί
τερη κοινωνικο-οικονομική δομή. Η περιοχή αυτή αποτελούσε σημαντικό 
αγροτικό κέντρο υφαντικής μέχρι τα μέσα του αιώνα μας, που είναι η κρίσιμη 
τομή εκσυγχρονισμού της κυπριακής υπαίθρου.

Η αυστηρή κοινωνική δομή και ο θεσμός της προίκας, απαιτούσαν από τη 
γυναίκα να ετοιμάσει στο σπίτι τον οικιακό εξοπλισμό σε ρουχισμό και τα είδη 
ενδυμασίας, που θα εκτεθούν σε κοινή θέα κατά τις γαμήλιες εκδηλώσεις.

Η παράδοση της υφαντικής, που δημιουργήθηκε κάτω από τις συνθήκες αυ
τές, είναι πλούσια και παρουσιάζει ιδιότυπα χαρακτηριστικά σε σχέση με άλλες 
περιοχές της Κύπρου. Σ’ αυτό συνέβαλε και η αφθονία των πρώτων υλών, που 
ήταν το βαμβάκι, κύριο γεωργικό προϊόν της περιοχής, το μαλλί από τα αιγο
πρόβατα και το μετάξι από τη μικρή, σε σχέση με άλλες περιοχές, εκτροφή του 

μεταξοσκώληκα.

Μ.Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ

Οι πρώτες ύλες
Το βαμβάκι της Κύπρου εθεωρείτο καλής ποιότητας στις Ευρωπαϊκές 

αγορές και, εκτός από την εγχώρια χρήση, ήταν ένα από τα κύρια εξαγωγικά 
προϊόντα του νησιού (Πιερίδου 1980,55).

«Χωρηκαί νήθονσαι», Μεσαορία (Φοχ. Τονφεξή)
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Ανάλογα με την προέλευση του σπόρου και το χρωματισμό του το βαμβά
κι της Μεσαορίας διακρίνεται στους πιο κάτω τύπους.

«Του τόπου»: Είναι ποικιλία επιτόπια και έχει μικρά στρογγυλά ομαλά, 
στρωτά, άσπρα καρύδια.

Το περατικό: Είναι εξωτερική ποικιλία και έχει μεγάλα αδρά καρύδια, 
αχαμνά μέσα στο καρυδότσουφλό τους.

Τα κοτσιηνοπάμπακα: Είναι και αυτή επιτόπια ποικιλία και έχει μεγάλα 
καρύδια καφέ χρηματισμού. Τα χρησιμοποιούσαν για νήμα που παρεμβαλλό
ταν ως διακοσμητικό σχέδιο, ξόμπλι στο ύφασμα ή ύφαιναν τα σακκιά για τη 
σοδειά, της σοδκειάς.

Σύμφωνα με τις υφάντριες, η καλύτερη ποιότητα βαμβακιού ήταν το ντό
πιο, του τόπου.

Το χωράφι όπου θα φύτευαν το σπόρο του βαμβακιού χρειαζόταν προε
τοιμασία: το καλλιεργούσαν με ξυλάλετρο και στη συνέχεια το ίσιωναν με ειδι
κό σάρωθρο, το σάρακλο (σαράκλισμα). Στην πεδιάδα της Μεσαορίας όπου το 
νερό είναι λίγο το βαμβάκι δεν ποτιζόταν, ήταν άνεδρο, ενώ σε περιοχές με 
άφθονο νερό, όπως στη Λάπηθο, Καραβά, Κυθρέα, Μαραθάσα το βαμβάκι πο
τιζόταν, ήταν πότιμο και ήταν διαφορετικής ποιότητας.

Η σπορά του βαμβακιού άρχιζε γύρω στις 15 Μαΐου. Οι γεωργοί μούσκευ
αν το σπόρο για 24 ώρες για να φουσκώσει και στη συνέχεια ανακάτευαν το 
ποστάνι, όπως τον ονόμαζαν με κόπρανα κατσίκας.

Υπήρχαν δυο μέθοδοι σποράς: Η αβλατζιά και το πυλιώτικο. Στην πρώτη 
φύτευαν ένα-ένα τον σπόρο, μιαν φιδκιάν σε πυκνά ρυάκια, αυλατζιές, με ειδι
κό εργαλείο την πουμπούρα. Με τη δεύτερη μέθοδο φύτευαν τους σπόρους ανά 
τέσσερεις σε λάκκο που έσκαβαν με το χέρι. Και στις δυο περιπτώσεις κατά τη 
σπορά έπρεπε να υπάρχει δροσιά.

Η συγκομιδή του βαμβακιού άρχιζε την ημέρα του Αγίου Αναστασίου, προ
στάτη της υφαντικής. Τα καρύδια του βαμβακιού μεταφέρονταν στο σπίτι με βο- 
δάμαξο και απλώνονταν για να ξεραθούν, πρωτού τα καθαρίσουν από το τσό
φλι. Όταν δεν ήταν αρκετά ξηρά τα έβαζαν σε σιγανή φωτιά μέσα σε πήλινη 
τσούκα, τη σάτζη.

Η παραδοσιακή μέθοδος για το ξεκούκισμα, το ξικοκκόνισμαν του βαμβα
κιού γινόταν με ξύλινο αλακάτι, το δουλάππι, παρόμοιο με το σιδεροδούλαπ- 
πο, που χρησιμοποιούσαν στην επαρχία της Πάφου.

Ο εκκονιστήρας αποτελείται από δυο περιστρεφόμενους κυλίνδρους, από 
όπου περνώντας τα καρύδια του βαμβακιού σπάζουν και αποχωρίζεται ο σπό
ρος. Ο ένας κύλινδρος περιστρέφεται με μεγάλο ξύλινο τροχό, το δουλάππι, 
που κινείται με πατήτρια, ενώ ο δεύτερος (κύλινδρος) είναι χειροκίνητος. Η 
χειρίστριά του κάθεται σε οριζόντιο ξύλο, τον άππαρο, που είναι και η βάση 
όπου στερεώνονται τα τμήματα του εκκοκιστήρα.

Όταν έφεραν στην περιοχή ελαιοτριβείο, εγκατάστησαν σε αυτό και μηχα
νοκίνητο εκκοκιστήρα του βαμβακιού.
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Μετά το ξεκούκισμα έβαζαν το βαμβάκι σε αραιό τρυπητό κόσκινο, το αρ- 
βάλλινκαι το κτυπούσαν με λεπτό ραβδί από ξύλο ροδιάς, το τσιρπί (τσίρπι- 
σμα) για να καθαρίσει από το χώμα. Στη συνέχεια το άπλωναν σε ρούχο και το 
κτυπούσαν με τοξάρι για να αφρατέψει: Η τεντωμένη χορδή του τόξου που ήταν 
καμωμένη από κλωσμένα έντερα ζώου καθώς παλλόταν ρυθμικά πάνω στο βαμ
βάκι άνοιγε τις ίνες του. Για το ρυθμικό χτύπημα του τόξου χρησιμοποιούσαν 
στρογγυλό λείο ξύλο το ατατζιάκκι, ενώ μικρό ξιλαράκι με εσοχή κρατούσε τη 
χορδή στο κέντρο.

Το αφράτο βαμβάκι τυλιγόταν σε τουλούπες, από όπου έκοβαν δέσμες και 
τις τύλιγαν σε ξυλαράκι το τσιερπίν για να κάμουν τα φυτίλλια, όπως τα μα- 
κρόνια τα σμιλάτα. Από τα φυτίλλια έκλωθαν στο οριζόντιο αδράχτι του δου- 
λαππιού, το ροδάνιν, χοντρό δουλαππίσιμο νήμα. Το κουβάρι, που τυλιγόταν 
ταυτόχρονα στο ροδάνι λέγεται σαμμούτιν, και χρησιμοποιόταν για υφάδι σε 
λεπτότερο στημόνι το αδραχτίσιμο που έκλωθαν με το αδράχτι.

Η μέθοδος και στις δυο περιπτώσεις ήταν το σταδιακό τράβηγμα και κλώ
σιμο. Η περιστροφική κίνηση του αδραχτιού γινόταν με στρίψιμο της ουράς 
του ανάμεσα στην παλάμη και το μηρό, με κατεύθυνση προς τα αριστερά (s- 
spun). Για πιο χοντρό νήμα, διπλασίαζαν το νήμα και το έστριφαν αντίστροφα, 
προς τα δεξιά, «προς τα πάνω» (z-spun), με το αδράχτι.

Το νήμα που χρησιμοποιούσαν για στημόνι έπρεπε να ψησιαστεί, να εμβα
πτιστεί σε αραιή ζύμη τη ψήσιη για να γίνει πιο στερεό: «Με άζυμο ζυμάρι έκαναν 
χοντρές πήττες και τις έψηναν στη «σάτζιη». Ζύμωναν τις πήττες με νερό σε ξύλι
νη γούρνα μέχρι να γίνει χυλός, «γρούτα». Μέσα σ αυτή μούσκευαν τα νήματα, 
τα κάννιζαν υγρά και τα σκέπαζαν για να μείνουν υγρά, μέχρι να τα «σύρουν».

Μετά την κουρά, το κούρεμα των κοπαδιών από τα αιγοπρόβατα την άνοι
ξη, έπαιρναν τα μαλλιά ολόκληρα και τα έπλεναν σε δεξαμενές (ή στα παραθα
λάσσια στη θάλασσα). Το άπλωναν καθαρό να στεγνώσει και το κτυπούσαν με 
βέργες για να ανοίξουν οι ίνες. Το καλύτερο μαλλί για νήμα προερχόταν από 
την κοιλιά του ζώου.

Η μάλλινη κλωστή γινόταν, όπως και το βαμβάκι, με το αδράχτι. Το χο
ντρό κατσικίσιο μαλλί, με το οποίο ύφαιναν σακιά και χαλιά, το έκλωθαν 
άντρες με μεγάλο σταυρόσχημο αδραχτά, ενώ το συνηθισμένο νήμα το έκλωθαν 
οι γυναίκες με το αδράχτι. Τα ολόμαλλα υφαντά ήταν σπάνια στην πεδιάδα, 
όπου το μαλλί έμπαινε στο υφάδι με στημόνι χοντρό βαμβακερό νήμα στα γρά- 
μια ή ιγραμοσέντονα. Το φυσικό καφέ, το μαύρο μαλλί έμπαινε ως διακόσμη- 
ση, ξόμπλι, στο φυσικό άσπρο μαλλί.

Η καλλιέργεια του λιναριού επικεντρωνόταν στην πεδιάδα της Δυτικής Με
σαορίας και κυρίως στην περιοχή Μόρφου, τις Ζώδκιες. Η κατεργασία του για 
να ξεχωρίσει το καθαρό λινάρι από το φλοιό ήταν επίπονη και ακολουθούσε την 
σειρά: Κουπάνισμα για να γίνουν τα σκουλιά, χτένισμα για να γίνει το στουππί 
και βρούτσισμα για να μείνει η καθαρή κλωστή (Παπαδημητρίου 1982,154).

Η μέθοδος κατεργασίας της πρώτης ύλης και το κλώσιμο, που γίνονταν με 
«ανεστραμμένο αδράχτι» με τη μέθοδο «σταδιακό τράβηγμα και κλώσιμο», εί
ναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί επιβιώνει από την περίοδο του Χαλκού (Παπαδη- 
μητρίου 1982,153).
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Στην ανατολική Μεσαορία, όπου δεν υπήρχε λινάρι οι υφάντριες αντάλ
λαζαν με βαμβακερό ή μάλλινο νήμα τις μικρές ποσότητες λινής κλωστής που 
χρειάζονταν για ξόμπλι.

Ύφανση
Η προετοιμασία του στημονιού γινόταν με δυο μεθόδους: Η πιο διαδομέ

νη ήταν η γνωστή σε όλη την Κύπρο, όπου το νήμα για το στημόνι ξετυλιγόταν 
από καλάμια περασμένα σε βελόνες-άξονες, στερεωμένες σε χοντρό δοκάρι.

Ιδιότυπη μέθοδος της Λύσης ήταν το άπλωμα του στημονιού στο έδαφος, 
καθώς ξετυλιγόταν από καλάμια περασμένα από καλαμένια κλουβιά - ιδιά- 
στρες που κρατούσαν οι γυναίκες και πηγαινοέρχονταν. Το στημόνι, καθώς συ
μπληρωνόταν, περνούσε από τα πόδια αναποδογυρισμένων καθισμάτων (Πα- 
παδημητρίου 1982,160, πίν., XII, XIII).

Οι κλωστές διασταυρώνονταν μια-μια και περνούν χωρισμένες σε άρτιες 
και περιττές μέσα από διχάλι. Αυτή είναι η φίλη σταύρωση, απαραίτητη για το 
άνοιγμα διόδου, της πόρτας στο στημόνι, από όπου περνά το υφάδι με τη σαΐτ- 
τα, το μακούτζι.

Στην άνυδρη, μεσόγεια θερμή πεδιάδα της Μεσαορίας οι κλιματολογικές 
συνθήκες δεν ευνοούσαν ιδιαίτερα την εκτροφή του μεταξοσκώληκα. Υπήρχε 
ωστόσο μικρή παραγωγή μεταξιού που προοριζόταν για επιτόπια χρήση κυ
ρίως είδη ρουχισμού της προίκας και εορταστικής ενδυμασίας. Το ξιμετάξισμα 
των κουκουλιών γινόταν από πλανόδιους μεταξάδες, που εγκαθιστούσαν τα 
μεταξιά τους στα μεγάλα χωριά, όπως το Λευκόνοικο και τη Βατυλή αρχές 
Ιουνίου που συμπληρωνόταν η παραγωγή.

«Σύρμα του παννιού», Λύση 1971.
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Εκτός από το μετάξι, του οποίου η κατεργασία ήταν δύσκολη και απαιτού
σε εξειδίκευση (Παπαδημητρίου 1990, 69-73), οι γυναίκες στη Μεσαορία προτι
μούσαν την ευκολώτερη διαδικασία της κουκκουλάρικης κλωστής που γινόταν 
με το αδράχτι, όπως και το βαμβακερό νήμα: Ζεμάτιζαν τα κουκούλια που εί
χαν αδειάσει από τη χρυσαλίδα για να μαλακώσουν και με «σταδιακό τράβημα 
και κλώσιμο» έκαναν το κουκκούλι, μαλακό νήμα για τα μεταξοβάμβακα μαλα
κά υφάσματα της προίκας.

Ο αργαλειός
Οι δυο παραλλαγές του «οριζόντιου αργαλειού με πατήτριες» που χρησι

μοποιούσαν οι υφάντριες της Μεσαορίας ήταν η βονφα και το αρκαστήρι.
Στο χωριό Λευκόνοικο, όπως και στη Λύση όπου η παράδοση της υφαντι

κής συνεχιζόταν μέχρι το 1974, υπήρχε η μεγαλύτερη συγκέντρωση του παλαιό- 
τερου τύπου της βούφας.

Κύριο χαρακτηριστικό ήταν ο λάκκος, ο λούκκος που βρισκόταν στο πά
τωμα, όπου στερεώνονταν και τα διάφορα τμήματα του αργαλειού, ενώ το στη
μόνι ήταν αναρτημένο από το ταβάνι.

Η συνηθισμένη θέση της βούφας ήταν δίπλα στο βορεινό παράθυρο του με
γάλου δωματίου για καλύτερο εξαερισμό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Το «αρκαστήρι», που επικράτησε στις περισσότερες περιοχές, ήταν κινη
τός αργαλειός, όπου τα διάφορα τμήματά του ήταν στερεωμένα σε βαρύ ξύλινο 
τελάρο με πόδια.

Παρά το γεγονός ότι στην Κύπρο, εξαιτίας του μικρού χώρου, τα προϊό
ντα κυκλοφορούσαν, στην πεδιάδα της Μεσαορίας υπήρχε μεγάλη ποικιλία 
στις παραλλαγές των υφαντών που συνηθίζονταν. Μερικά μάλιστα, όπως τα 
λευκονοιτζιάτικα φακωτά και οι αξινάστραφες αλατζιές, παρουσίαζαν ιδιότυ
πα χαρακτηριστικά στην κυπριακή υφαντική. Επικρατεί ωστόσο η ριγωτή ή κα- 
ρώ διακόσμηση σε άσπρη επιφάνεια, που γίνεται πιο πλούσια με διαφορετική, 
πυκνότερη ή μονοπρόσωπη που είναι τα κεφαλάρια. Οι χρωματισμοί είναι οι 
παραδοσιακοί κόκκινο, πορτοκαλλί, πράσινο, κίτρινο, μπλε, οι οποίοι τα τε
λευταία χρόνια εμπλουτίστηκαν με άλλους τόνους, όπως γαλάζιο, καφέ.

Τα πιο γνωστά υφαντά της μεσαορίας είναι:

«Αλατζιές»
Ριγωτό ή καρώ ύφασμα που χρησιμοποιούσαν, με τοπικές παραλλαγές, σε 

όλη την Κύπρο για γυναικεία φορέματα και καθημερινά αντρικά πουκάμισα 
και σάκκους.

Μερικές αλατζιές, χαρακτηριστικές της υφαντικής Μεσαορίας ήταν οι ίσιες 
και οι σταυρωτές, με λεπτές εναλασσόμενες ρίγες ή καρώ άσπρου, μαύρου και 
κόκκινου χρώματος. Οι αξινάστροφεςηταν αλατζιές y ια γυναικεία φορέματα και 
είχαν μικρά «ανασηκωτά» τετράγωνα που γίνονταν με το πέρασμα του χτενιού 
και το πάτημα των πατητριών. Άλλες αλατζιές ήταν ασπρόμαυρες τα φαχωτουδ- 
κια, ή κοτσιηνούδκια όπου επικρατούσε το κόκκινο χρώμα, ή τα πισωκολουδκια 
με κόκκινο, μπλε και καφέ στο στημόνι και άσπρα στριμμένο κλωστρό υφάδι.
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«Σύρμα του παννιού», Μεσαορία 1971.

Βαμβακερό ύφασμα για βράκες
Συνηθισμένο ύφασμα για αντρικές βράκες. Στη Μεσαορία έβαζαν στο στη

μόνι χοντρό εισηγμένο βαμβακερό χίντικο με γραμμές από ντόπιο χειροποίητο 
νήμα και υφάδι χίντικο.

«Σεντονίσιμα»
Τα σεντονίσιμα αποτελούσαν μια κατηγορία υφασμάτων για σεντόνια, 

που ήταν το κύριο είδος οικιακού εξοπλισμού.
Τα σεντόνια προίκας ήταν βαμβακερά ή βαμβακομέταξα, άσπρα ή διακο

σμημένα με χρωματιστές ρίγες. Μια ειδική κατηγορία σεντονίσιμου υφαντού 
ήταν τα κρεββατόρουχα ή παννιά πατσάλια φουρκάσματα, σε διάφορους συν
δυασμούς άσπρου ή μπλε ή κόκκινου ριγωτού ή καρώ υφάσματα για κρεββατο- 
ντύματα.

Από τη μεγάλη ποικιλία των σεντονίσιμων αναφέρουμε τους πιο κάτω 
συνδυασμούς:

Στημόνι χειροποίητο βαμβακερό και αγοραστό χίντικο και υφάδι χίντικο.
Στημόνι χίντικο και κοτσιηνοπάμπακα, υφάδι χίντικο.
Σεντόνια καμηλούδκια καρώ: Στημόνι και υφάδι ρίγες από κοτσιηνοπά- 

μπακο και άσπρο βαμβακερό νήμα που τα εσταύρωναν.
Σταυρωτά: Στημόνι κουκούλι και ττίρα, υφάδι κλωστρό ξόμπλι: πήττες, 

τσιηπουκκούδκια, πήττα σκέττα. Στο υφάδι χρησιμοποιούνταν μέχρι έξι σαΐτ- 
τες. Ύφασμα προίκας.

Στημόνι κουρτέλλες από ττίρα και ιταρέ, υφάδι ιταρές.

Μεταξωτά για σεντόνια
Στημόνι ιταρές και ττίρα ταϊστή, υφάδι μετάξι.
Στημόνι κουκούλι πήττα και ττίρα ταϊστή, υφάδι μετάξι («κουκκουλ- 

λάρικα»).
Στημόνι κουκούλι, ιταρές και «ττίρα» ελαφρά «ταϊσμένη», υφάδι μετάξι 

(κουκκουλλάρικα).
Μια ειδική κατηγορία μεταξοβάμβακων προίκας ήταν τα κουρτινάκια, το 

πορκερούδι και ο τορναρέττος καθώς και η κουνουπιέρα, το σκλουβέριν του 
κρεββατιού. Το σχέδιο από άσπρη βαμβακερή ττίρα ή σπανιότερα χοντρό ψημέ
νο μετάξι, έμπαινε στο στημόνι και φαινόταν στο κάτω μέρος κατά μήκος των 
κουρτίνων. Ο ολομέταξος τορναρέττος λεγόταν σαττακρούτος.

Σε μεταξοβάμβακα τραπεζομάντηλα προίκας έβαζαν σχέδιο ορνέκκι από 
κουκούλι σε βαμβακερό ύφασμα και δαντέλα κροσιέ στις άκρες.

Μεταξοβάμβακα για εορταστικά ενδύματα
Τα υφάσματα αυτά ήταν λεπτά με στενές ταϊστές ρίγες από πιο άσπρο 

βαμβακερό τη ττίρα ή ασπρισμένο διπλό μετάξι το κκενάρι. Τα χρησιμοποιού
σαν για γυναικεία και αντρικά πουκάμισα.

Ιταρές και ττίρα ταϊστή, υφάδι μετάξι.
Στημόνι κουκούλι πήττα και ττίρα τάϊσμα, υφάδι μετάξι.
Κουκούλι πήττα ανακατεμένο με ιταρέ και ελαφρά ταϊσμένη ττίρα, υφάδι 

μετάξι.
Ολομέταξο ταϊστό: Στημόνι μετάξι και διπλό ψημένο μετάξι (κκενάρι) 

τάϊσμα, υφάδι μετάξι.
Τα αντρικά εορταστικά πουκάμισα τα έραβαν με πλούζα ή ωμίτη, μυτερό 

γιακά και λόξα μπροστά την τραβέρσα που τη διακοσμούσαν με ευρωπα ϊκή δα
ντέλα και λεπτή πιπίλλα του βελονιού. Το μανίκι ήταν πλατύ με μανικέτο, πο- 
μάνικο και τρίγωνο, οδράτζιν στη μασχάλη. Το κάτω μέρος του πουκάμισον 
που δεν φαινόταν (έμπαινε μέσα στη βράκα) ήταν επιπρόσθετο από βαμβακερό 
ύφασμα.

Μάλλινα
Σεντόνια μάλλενα: Στημόνι χοντρό χειροποίητο βαμβακερό νήμα, ή εισηγμέ

νο χίντικο, υφάδι εναλασσόμενες πήττεςκαι τσιηπουκκούδκια μαλλί και χίντικο.
Στις στενές άκρες (κεφαλάρια) πολύχρωμες μούστρες, με πορτοκαλλί, πρά

σινο, κίτρινο, κόκκινο, μπλε βαμβακερό νήμα, πιο πυκνής ύφανσης, «με τρία 
κτυπήματα του πετάλου». Στις ίδιες άρκες δαντέλα δήμμαν και κλόσι.

«Πατανίες»
Πολύχρωμα χοντρά κλινοσκεπάσματα και χαλιά. Στημόνι χοντρό βαμβα

κερό νήμα, υφάδι πολύχρωμες λωρίδες υφάσματος.
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Χρωματιστά βαμβακερά
Στη μεγάλη αυτή κατηγορία βαμβακερών υφασμάτων στα οποία η διακό- 

σμηση γίνεται με πολύχρωμα βαμβακερά νήματα, τα σχέδια ποικίλλουν σε χρω
ματικούς συνδυασμούς και ύφανση. Επικρατούν οι ρίγες ή καρώ σε κόκκινο, 
πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλλί και μπλε σε άσπρη βάση, που γίνονται πυκνότε
ρες στα κεφαλάρια, τις μούστρες. Η ύφανση είναι η απλή ίσια ή δίμιτη στα 
ιδιότυπα φακωτά ή αξινάστραφα.

Για τον καθημερινό εξοπλισμό του σπιτιού σε σεντόνια, τραπεζομάντηλα, 
μαντηλιές συνηθίζοντα οι διχρωμίες, τα μαυρούδκια ή κοτσινούδκια, ανάλογα 
με το χρώμα που συνδυάζεται με το άσπρο.

Χαρακτηριστικό της περιοχής είναι μακρόστενο δίφυλλο καρώ ασπρόμαυ
ρο τραπεζομάντηλο με πολύχρωμες μούστρες, ο αλάς ή περτικοπάννιν. Το χρη
σιμοποιούσαν οι βοσκοί ως επενδύτη ή ακόμη ως παγίδα για πέρδικες (περτικο- 
πάννιν). «Το κουνούν και οι πέρδικες πέφτουν πάνω γιατί το ύφασμα μοιάζει 
με τα φτερά της πέρδικας».

Σε μια περιοχή με μεγάλη συγκέντρωση υφατριών όπως το Λευκόνοικο, δη- 
μιουργήθηκε από τις αρχές του αιώνα μας εξειδικευμένο είδος υφαντών για 
αστική χρήση. Η παραγωγή και το εμπόριό τους οργανώθηκαν από εμπόρους 
της Λευκωσίας με πρωτεργάτη τον αείμνηστο Κώστα Χριστοδούλου και αργό
τερα τον γαμπρό του κ. Μιχαλάκη Κυθραιώτη, οι οποίοι έδωσαν τεράστια ώθη
ση στην κυπριακή μεταξουργία, ως κύριου σημαντικού εισοδήματος στην αγρο
τική οικογένεια.

«Βούφα του λούκκου», Λευκόνοικο, 1970.

Τα υφαντά αυτά ήταν, εκτός από τα παραδοσιακά φακωτά με τις «ανα- 
σηκωμένες» μούστρες, πολύχρωμα χοντρά βαμβακερά υφαντά, όπως τραπεζο
μάντηλα, κουρτίνες, πετσεττάκια, μαξιλάρια, που εύρισκες σε κάθε σπίτι στις 
πόλεις και στα μεγάλα αγροτικά κέντρα.

Παρόλο που η υφαντική ήταν το πιο συνηθισμένο γυναικείο επάγγελμα 
στη Μεσαορία, όπως και στις άλλες αγροτικές περιοχές της Κύπρου, υπήρχαν 
ωστόσο άντρες υφαντές, που είχαν ως οικογενειακό επάγγελμα την ύφανση σα
κιών και έφεραν το επίθετο Σακκάδες, ιδιαίτερα στο χωριό Λύση.

Αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι ο κατεξοχήν προστάτης Άγιος της υφα
ντικής στην Κύπρο ήταν και αυτός σακκάς, ο Άγιος Αναστάσιος. Στο σπήλαιο 
μάλιστα όπου ασκήτευε στην Περιστερονοπηγή της Επαρχίας Αμμοχώστου βρί
σκονταν τα εργαλεία υφαντικής του, με τα οποία θεραπεύονταν άρρωστοι με 
ρευματικές παθήσεις.

Οι σακκάδες ύφαιναν σακκιά και δισάκκια για τα ζώα ή ακόμη δισακκούδ- 
κια για το ποδήλατο, που αντικατάστησε τα γαϊδούρια. Τα πιο παλιά ήταν 
μάλλινα με υφαντή γεωμετρική διακόσμηση από κόκκινο και μπλε χειροποίητο 
μαλλί της κατσίκας, ενώ τα νεώτερα είχαν στημόνι χοντρό βαμβακερό νήμα και 
υφάδι μαλλί, ή αργότερα βαμβακερό νήμα.

Παράλληλα με την οικοτεχνία, όπως και σε άλλες περιοχές του νησιού, 
(π.χ. Λάπηθος-Καραβάς), κατά τη διάρκεια του B' Παγκόσμιου Πολέμου, η υφα
ντική οργανώθηκε σε μεγάλο εργαστήριο στο χωριό Λύση, για να αντιμετωπι
στεί η έλλειψη ευρωπαϊκών υφασμάτων αστικής κυρίως χρήσης. Ιδρυτές της 
«βιομηχανίας» αυτής ήταν ο Παναής Παντελής Λυσιώτης, με συνέταιρο τον Τά
σο Δημητρίου από την Κοντέα, οι οποίοι εγκατάστησαν 30 περίπου αργαλειούς 
σε κτήριο, το οποίο αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως κινηματογράφος ο γνωστός 
«Ντιάνα». Στο εργαστήριο αυτό εργάζονταν με ημερομίσθιο υφάντριες από την 
κοινότητα. Παράλληλα ύφαιναν για το «εργοστάσιο» πολλές υφάντριες στα 
σπίτια τους, οι οποίες έπαιρναν τα υλικά (νήματα) και πληρώνονταν «κόπο». Η 
παραγωγή οργανώθηκε με καταμερισμό εργασίας ανάμεσα στις γυναίκες που 
αναλάμβαναν την προετοιμασία του στημονιού, το σύρμαν, το τύλιγμα της κλω
στής, κάννισμα, μασούρισμακαι την ύφανση.

Τα είδη που ύφαιναν ήταν τυποποιημένα, ανάλογα με τις ανάγκες του ευ
ρύτερου εμπορίου και όχι της «προσωπικής» παραγγελίας του αγοραστή. Αυτά 
ήταν άσπρα, ριγωτά και καρώ βαμβακερά χοντρά δίμιτα τα παντελονίκκια για 
αντρικές φορεσιές και οι αντίστοιχες λεπτότερες αλατζιές, τα φονστανισιμα για 
γυναικεία φορέματα και σάκκους. Ύφαιναν ακόμη μάλλινα δίμιτα φοινιωτά με 
σχέδιο σαν ψαροκόκκαλο, με χοντρό κλωσμένο βαμβακερό νήμα, μάρτη στο στη
μόνι και υφάδι χειροποίητο μαλλί του προβάτου, βαμμένο μαύρο. Τα χρησιμο
ποιούσαν για εορταστικές αντρικές φορεσιές και γυναικείους σάκκους, τα σακ- 
κούδκια.

Το εμπόριο και τη διάθεση των υφαντών αυτών το αναλάμβαναν οι ίδιοι 
οι έμποροι σε συνεργασία με τους μεγαλεμπόρους υφαντών στη Λευκωσία και 
στις άλλες πόλεις.
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Μετά τη λήξη του πολέμου και της «έκτακτης ανάγκης της πολεμικής βιο
μηχανίας», τα ευρωπαϊκά υφάσματα κατέκλυσαν, όπως ήταν φυσικό, την κυ
πριακή αγορά της αγγλικής αποικίας. Αυτό ήταν και η αρχή - πλήγμα της κυ
πριακής υφαντουργίας - που έφερε τη βαθμιαία παρακμή της μακράς αυτής πα
ράδοσης στο μεγάλο της εργαστήρι στη Μεσαορία, όπως και στις άλλες περιο
χές του νησιού.

Αρκαστήρι, Μεσαορία 1970.

Οι καλές ωστόσο μεσαρίτισ- 
σες νοικοκυρές συνέχισαν να 
υφαίνουν το ρουχισμό για την 
προίκα των κοριτσιών τους μέχρι 
και την εισβολή των τουρκικών 
στρατευμάτων το 1974, που είχε 
ως αποτέλεσμα τη βίαιαη απομά
κρυνση και εκτοπισμό των κατοί
κων από τις πατρογονικές τους 
εστίες.

Τα υφαντά ωστόσο που δια
σώθηκαν σε συλλογές όπως του 
Μουσείου Λαϊκής Τέχνης της 
Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών 
είναι τεκμήρια μιας μακράς και 
ολοκληρωμένης παράδοσης, που 
βρίσκεται βαθειά ριζωμένη στον 
κάμπο της Μεσαορίας.

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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1991 : Οι Κυπριακές Φορεσιές, Αθήνα.
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ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ*

* Όμιλία στή Γιορτή τών Γραμμάτων καί Τριών Ιεραρχών πού ύργάνωσε ή Συντονιστική 
’Επιτροπή «Στέγης Γραμμάτων καί Τεχνών» τών Πολιτιστικών Υπηρεσιών καί 
Υπουργείου Παιδείας καί Πολιτισμού.

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την έντονη αναζήτηση της αλήθειας. Ο 
σημερινός άνθρωπος απεχθάνεται το φτιαχτό, το κίβδηλο, το τυποποιημένο 
και την παραποίηση. Του αρέσει η γνησιότητα, η καθαρότητα, ο αυθορμητι
σμός, η ειλικρίνεια. Το ίδιο συμβαίνει ακόμα και στο χώρο της θρησκείας. Ο 
σημερινός χριστιανός αναζητά την ουσία. Την εσωτερική ομορφιά, το αληθινό 
νόημα της θεϊκής διδασκαλίας. Η στροφή προς τους Πατέρες της Εκκλησίας εί
ναι αναμφίβολα η ασφαλέστερη απάντηση σ’ αυτή την αναζήτηση.

Ο σημερινός άνθρωπος που αντιλαμβάνεται το απύθμενο ψυχικό κενό του 
και διψά για ένα εσωτερικό πλουτισμό, ο σημερινός άνθρωπος της τεχνολογίας 
και της κατανάλωσης που ζει μέσα στην καταχνιά της πνευματικής σύγχυσης, 
τη δίνη των κοσμοθεωριακών ρευμάτων και μαστίζεται από τον άκρατο ατομι
σμό και τον ακράτητο ευδαιμονισμό του, πρέπει ν’ απευθυνθεί προς τους Πα
τέρες τους «δυνατούς έν εργφ καί λόγοι» για ένα ελπιδοφόρο μήνυμα και μια 
σωστή καθοδήγηση.

Επιστροφή στους Πατέρες δεν σημαίνει βέβαια επιστημονικό, θεολογικό ή 
φιλολογικό ενδιαφέρον για το έργο τους, ιστορική αναδίφηση ή τεχνητή παρα
πομπή στα συγγράμματα τους. Είναι, πρέπει να είναι κάτι περισσότερο. Είναι 
η ανακάλυψη του πνεύματος των Πατέρων, ο σταθερός προσανατολισμός προς 
την Πατερική ζωή και σκέψη και η επανατοποθέτηση των στόχων και των ορα- 
ματισμών μας σύμφωνα με το φρόνημα και τη διδασκαλία των μεγάλων αυτών 
αναστημάτων της Χάριτος.

Ιδιαίτερα για μας τους Έλληνες, τους φυσικούς κληρονόμους της μεγάλης 
αυτής περιουσίας, οι Πατέρες δεν μπορούν να είναι παρελθόν, νεκρά εικονί
σματα ή ιστορικό και μουσειακό περίεργο. Είναι ζωντανή παρακαταθήκη, πα
ντοτινοί διδάσκαλοι, αιώνια πρότυπα και καθοδηγητές.

Επί δεκαπέντε ολόκληρους αιώνες σελαγίζουν στο νοερό στερέωμα της εκ
κλησίας σαν αστέρια πρώτου μεγάθους και φωτίζουν την πορεία όχι μόνον 
εκείνων που θέλουν να βιώσουν το Χριστιανικό ιδεώδες, αλλά και όλων εκεί
νων που θέλουν να ξεφύγουν πάρα πάνω από την πεζότητα της ζωής και να 
αναχθούν στη σφαίρα της ολοκληρωμένης πνευματικής προσωπικότητας.

Έγιναν σύμβολα, γιατί μέσα τους η αγιότητα με την επιστήμη, η πίστη με 
τη λογική, η θεωρία με την πράξη χορεύουν ένα χορό ασύγκριτης ομορφιάς. 
Εκείνο που μας θαμπώνει στους τρεις Ιεράρχες είναι η πληρότητα, η πολυμέ- 
ρεια, η αρμονία, η θαυμαστή σύνθεση αντίθετων στοιχείων που συντελείται μέ
σα τους. Ήταν ταυτόχρονα επιστήμονες, φιλόσοφοι, ρήτορες, ποιητές, θεολό
γοι, μυστικιστές μα και κοινωνικοί εργάτες.
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Είναι άνθρωποι χωρίς διάκενα, γίγαντες στο νου και στην καρδιά, ποτισμέ
νοι με της θείας χάριστος τη δροσιά. Πολύ δίκαια ονομάστηκαν της οικουμένης 
διδάσκαλοι και των γραμμάτων προστάτες και πολύ σοφά η μέρα της μνήμης 
τους θεσπίστηκε σαν γιορτή της Ελληνικής παιδείας γιατί στο πρόσωπο τους 
αρμονικά συμπλέχθηκε η κλασσική παιδεία με του Ευαγγελίου το κήρυγμα.

Με τη μεγαλοφυΐα τους, με τη φιλοσοφημένη σκέψη τους και τη βαθειά 
τους πίστη, μα προ παντός με τον έρωτα τους προς την παιδεία, πούναι, κατά 
τον Πλούταρχο, «έν μεν ταΐς εύτυχίαις κόσμος, èv δέ ταϊς άτυχίαις καταφυγή», 
έκτισαν το πνευματικό γεφύρι που ένωσε το Χριστιανικό και Ελληνικό κόσμο 
κι έγιναν οι δημιουργοί και οι υποδειγματικοί εκπρόσωποι του Ελληνοχριστια
νικού πολιτισμού πάνω στις βάσεις του οποίου στηρίζεται το οικοδόμημα της 
Ελληνικής παιδείας μας, αλλά και οι πνευματικές εκδηλώσεις της ζωής μας.

Να γιατί το επιτακτικότερο αίτημα της εποχής μας είναι η επιστροφή 
στους Πατέρες της Εκκλησίας μας.

Γιατί με τα «πάγχρυσα στόματα τοϋ λόγου» δεν εμβαθύνουμε μόνο στο μυ
στήριο του Θεού. Κατανοούμε καλύτερα και τον άνθρωπο, την εποχή μας και τα 
προβλήματα μας. Ο ανθρωπισμός των Πατέρων, θετικός και όχι αρνητικός, 
ολοκληρωμένος και όχι μονομερής, διαποτισμένος από το δόγμα και τους ηθι
κούς κανόνες του Ευαγγελίου, καρπός της αρμονικής σύζευξης όλων των θετι
κών στοιχείων του αρχαίου Ελληνικού πνεύματος με τη χριστιανική αποκάλυ
ψη, δημιουργεί το τέλειο ανθρωπιστικό ιδεώδες που η βίωση του - με πρότυπο 
τους ιδίους - οδηγεί το άτομο της κάθε εποχής στο βασίλειο της πίστεως του λό
γου και της αρετής.

Για το ανθρωπιστικό ιδεώδες των Πατέρων θα έχω τη χαρά και την τιμή 
να σας μιλήσω στη συνέχεια με τη μεγαλύτερη κατά το δυνατό συντομία.

Δεν μπορεί κανένας ν’ αρνηθεί ότι οι αντιλήψεις μας για τον άνθρωπο 
ασκούν σημαντική επίδραση στη ζωή μας. Γι’ αυτό κατά καιρούς διαμορφώθη
καν τα διάφορα ανθρωπιστικά, ουμανιστικά κινήματα που ζήτησαν να λύσουν 
το πρόβλημα και να χαράξουν πορεία για τον άνθρωπο έτσι που να τον οδηγή
σουν στην αναγέννηση και την ευδαιμονία.

Δεν είναι του παρόντος να αναπτύξουμε ή να σχολιάσουμε τα διάφορα αν
θρωπιστικά κινήματα που καλύπτουν το χώρο από την αρχαία κλασσική εποχή 
μέχρι το ανθρωποκεντρισμό της αναγέννησης και μέχρι τον υπαρξισμό ή το μη
δενισμό της εποχής μας.

Τα περισσότερα κινήματα στάθηκαν ανίκανα να μπουν στην ουσία του αν
θρώπου. Έμειναν στην περιφέρεια του προβλήματος, εξέτασαν επί μέρους 
πλευρές του, τόνισαν κυρίως τη ζωική του προέλευση και τις πιο πολλές φορές 
κατάντησαν ρηχός υλισμός αφού αρνήθηκαν στον άνθρωπο οποιαδήποτε σχέ
ση με τον πνευματικό κόσμο ή οποιαδήποτε συνάρτηση με το Θεό.

Ειδικά για τον ουμανισμό της Αναγέννησης που ζήτησε τον εξευγενισμό 
του ανθρώπου με τη μελέτη της κλασσικής αρχαιότητας θα πρέπει να τονισθεί 
πως αντίφασκε με τον εαυτό του όταν αργότερα έφθασε στο σημείο να αρνηθεί 
την παρουσία του Θεού στη ζωή του ανθρώπου, γιατί οι αρχαίοι Έλληνες που 
οι ουμανιστές παρουσίαζαν σαν πρότυπα, έλεγαν ακριβώς το αντίθετο.

Έτσι ο Πλάτωνας αρνούμενος το «πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος», 
διακύρηττε στους νόμους του ότι «ό Θεός ήμϊν πάντων χρημάτων μέτρον», μέ
τρο δηλ. όλων των πραγμάτων είναι ο Θεός, κι εθεωρούσε καθήκον του ανθρώ
που την «όμοίωσιν τφ Θεφ κατά τό δυνατόν».

Οι Στωικοί αργότερα θεωρούντες τον άνθρωπο «Θεόν èv μικρογραφία» 
ερμήνευαν το γνώθι σ' αυτόν σαν προσπάθεια του ανθρώπου να ανακαλύψει 
το Θεό που κατοικεί στο βάθος του εαυτού του.

Είναι, λοιπόν, τρομερή παρεξήγηση και αυτού του Ελληνικού πνεύματος το 
ότι ο ουμανισμός βρισκόμενος κάτω από το κράτος των πρώτων εντυπώσεων 
της τεχνικής προόδου, τοποθέτησε τον άνθρωπο στο κέντρο του παντός ζήτησε 
τη χειραφέτηση του από την εκκλησία και τα δόγματα κι έκοψε εν ονόματι δήθεν 
της κλασσικής ελευθερίας και το τελευταίο νήμα που τον ένωνε με το Θεό και 
την αιωνιότητα.

Να γιατί κι όλα τα κινήματα που ακολούθησαν και υποσχέθηκαν να λυ
τρώσουν τον άνθρωπο από τις δεισιδαιμονίες και να τον οδηγήσουν στη βασι
λεία του λόγου και της αρετής απέτυχαν παταγωδώς έτσι που τις πιο πολλές 
φορές ο υπεράνθρωπος τους να καταντήσει υπάνθρωπος και η περίφημη αυ- 
τάρκεια του ν’ αποδειχθεί τραγική ανεπάρκεια.

Αυτό το μεγάλο κενό που μένει σαν αποτέλεσμα όλων των προσπαθειών 
για τη διαμόρφωση του πραγματικού ανθρωπιστικού ιδεώδους, γεμίζουν με τη 
διδασκαλία τους οι Μεγάλοι Πατέρες. Βλέπουν τον άνθρωπο όχι μονόπλευρα 
σαν ύλη μόνον ή σαν πνεύμα, αλλά σαν ύπαρξη με υλικές και πνευματικές ανά
γκες και άρα με υλικά και πνευματικά ενδιαφέροντα.

Οι τρεις Ιεράρχες διαμορφώνοντας το δικό τους ανθρωπισμό αναχωρούν 
πάντα από ένα βαθύτατο σεβασμό και μια απέραντη αγάπη για τον άνθρωπο. 
«Άνθρωπος έστί τό περισπούδαστον τοϋ Θεοϋ ζώον κ άν δοϋλος η ούκ έστι 
μοι ευκαταφρόνητος' κι άν εις εΐ, άνθρωπος έστι δι ' δν έτανύσθη ό ήλιος καί 
ήπλώθη ή θάλαττα καί δι' δνό Μονογενής υίός τοϋ Θεοϋ άνθρωπος εγένετο».

Την αξία του ο άνθρωπος την οφείλει στην καταγωγή, τη φύση του και 
τον προορισμό του.

Το πρόβλημα της καταγωγής του δεν τους απασχολεί, γιατί δέχονται την 
αυθεντία της Βίβλου, σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος είναι Θεόπλαστος 
και ήλθε από το μη ον εις το είναι, με ιδιαίτερη δημιουργική ενέργεια του Θεού. 
Συνιστούν μόνο να μη στεκόμαστε στο γράμμα της Βιβλικής διηγήσεως, γιατί 
γράφτηκε από το Μωϋσή απλά κι’ απέριττα. Επειδή απευθυνόταν στους αν
θρώπους του 1400 π.Χ. δεν ήθελε να τον διδάξει επιστήμη, αλλά «τφ προσχή- 
ματι τών ρημάτων ένδείξασθαι τήν ύπερβάλλουσαν τιμήν ήνπερί τόν δημιουρ- 
γούμενον ό Θεός έπιδείκνυται».

Όσον αφορά τη φύση του διδάσκουν ότι πλάσθηκε εκ ψυχής και σώματος 
«η μεν σαρξ εκ της γης, η δε ψυχή ουρανία». Δημιούργησε κατά το Γρηγόριο 
τον άνθρωπο «εν σοφία μίξας τον χουν τω πνεύματι, εις εν αγαγών τα διεστώ- 
τα» ή κατά το Χρυσόστομο «συμπλέξας τήν άσώματον ουσίαν τής ψυχής τφ 
σώματι καθάπερ όργάνφ τινι». Ο άνθρωπος βρίσκεται κατά τους τρεις Ιεράρ
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χες στο μεταίχμιο ουρανού και γης, αποτελεί τη συνύπαρξη της ύλης και του 
πνεύματος, του λογικού και του αλόγου, του χώματος και του νου. Είναι κατά 
το Χρυσόστομο ένας μικρόθεος, η σάρκα που περικλείει μέσα της το φως, η κο
ρωνίδα της δημιουργίας.

Περιττό βέβαια να τονίσουμε ότι η ιδιαίτερα τιμητική αυτή για τον άνθρω
πο αντίληψη των Αγίων έρχεται σε άκρα αντίθεση προς τις διάφορες υλιστικές 
θεωρίες που για να μας απαλλάξουν δήθεν από το δογματισμό της βίβλου θέλη
σαν τον άνθρωπο μια μορφή ζωής όπως τις πολλές που γεμίζουν τον πλανήτη 
μας και το σύμπαν ίσως ολόκληρο, αλλά χωρίς να μπορέσουν να εξηγήσουν την 
αναντίρρητη ύπαρξη του πνευματικού και ηθικού κόσμου στον άνθρωπο, οδη
γώντας μας έτσι σε ένα ανθρώπινο δογματισμό που προσπαθούν πολλές φορές 
να τον ντύσουν με τα αμφίβολης ποιότητας ρούχα της επιστημονικής αλήθειας.

Κατά τους τρεις Ιεράρχες μόνο ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να γίνει το
μέας πολιτισμού και συντελεστής προόδου, γιατί έχει μέσα του τη δύναμη της ψυ
χής που είναι πλασμένη κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του Θεού. Η φράση αυτή 
απασχολεί ιδιαίτερα τους τρεις ερμηνευτές. Με το κατ’ εικόνα υπονοούν οι Πα
τέρες τα φυσικά πνευματικά χαρίσματα του ανθρώπου με τα οποία τον επροίκη- 
σε ο Θεός δηλ. το λογικό, το συναίσθημα και την ελεύθερη βούληση, με τα οποία 
τοποθετήθηκε «υπέρ ουρανόν, υπέρ ήλιον, υπέρ τάς τών άστέρων χορείας».

Με το «καθ’ ομοίωσιν» εννούν τη δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος για 
ηθικό εξαγνισμό, πνευματικό ανέβασμα και ομοίωση με το Θεό στην Αγιότητα, 
πράγμα που πρέπει ν’ αποτελεί το στόχο του και τον προορισμό του.

Τονίζοντες τα πνευματικά προσόντα και τις υποχρεώσεις του, εξαίροντες 
τον έσω άνθρωπο, δεν παραμελούν καθόλου το σώμα που το σέβονται γιατί εί
ναι «ναός του εν ημίν αγίου πνεύματος», της ψυχής, αλλά και γιατί χρησιμο
ποιήθηκε για την ενανθρώπιση του Σωτήρος. Δεν αγνοούν τις υλικές και κοινω
νικές ανάγκες του ανθρώπου αλλά αντίθετα εργάζονται για τη θεραπεία τους.

Αληθινά άρτιος άνθρωπος είναι κατά τους τρεις Ιεράρχες αυτός που συ- 
ναναπτύσσει όλες τις αξιολογικές ροπές του σώματος και του πνεύματος του 
κατά την ιεραρχική τους όμως σχέση, έτσι που να επιτυγχάνει «τό χείρον καθυ- 
ποτάξαι τφ κρείτονι».

Ολόκληρο το ηθικό και κοινωνικό κήρυγμα των τριών Ιεραρχών δεν είναι 
μια σειρά κοινωνικών ή ευαγγελικών παραγγελμάτων, αλλά πηγάζει από τη συ
ναίσθηση της αξίας και του προορισμού του ανθρώπου. Αφού δηλ. ο άνθρωπος 
είναι το τελειότερο δημιούργημα πάνω στη γη κι είναι προικισμένος με τόσα 
προτερήματα είναι υποχρεωμένος να σεβασθεί και να προφυλάξει τον εαυτό 
του, αλλά ταυτόχρονα να σεβασθεί και να προφυλάξει και του συνανθρώπου 
του την προσωπικότητα και να γίνει ο δημιουργός ενός πολιτισμού που να βασί
ζεται πάνω στο σεβασμό για τον άνθρωπο τον οποίο ο Θεός «ήλάττωσε βραχύ τι 
πάρ’’Αγγέλους».

«Σύνες σεαυτοϋ τής τιμής», γράφει ο Μ. Βασίλειος, «Iva μή παροικασθείς 
τοϊς άνοήτοις κτήνεσι». «Ώς δέ έσχηματίσθης, οΰτω διάθου σ’ έαυτοϋ καί τόν 
βίον τό πολίτευμα έχε έν ούρανοΐς- άληθινή σου πατρίς ή άνω Ιερουσαλήμ».

Δεν μπορείς, λέγει ο Άγ. Ιωάννης, να λέγεσαι άνθρωπος, όταν αρνείσαι 
τον εαυτό σου και μνησικακείς ως η κάμηλος, γαστρομαργείς ως η άρκτος, αρ
πάζεις ως ο λύκος, πλήττεις ως ο σκόρπιός, ύπουλος δε ή ως η αλώπηξ».

Η ανθρωποποίηση, η τελειοποίηση δηλ. της ανθρώπινης προσωπικότητας 
δεν θάρθει μόνο με τη γνώση που κατά τον Πλάτωνα κινδυνεύει να καταντήσει 
πανουργία χωρίς την αρετή. «Τούς άνθρώπους, κάν νοΰ μετέχουσι, κάν 
έπιστήμης ώσι δεκτικοί ούκ οΐδεν ή Γραφή λέγειν άνθρώπους» τονίζει ο Ιερός 
Χρυσόστομος. Σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αγίων την ανθρωποποίηση του 
δεν την επιτυγχάνει ο άνθρωπος «άνάγκ^ι καί βία» αλλά με την παιδεία και με 
την ενσυνείδητη αποδοχή του μηνύματος του Χριστού.

Όσον αφορά τα κοινωνικά προβλήματα του ανθρώπου οι Τρεις Ιεράρχες 
διδάσκουν ότι τακτοποιούνται μετά την τακτοποίηση των ατομικών. Η κοινω
νία είναι ένα ψηφιδωτό που η επιτυχία του εξαρτάται από την ποιότητα των ψη
φίδων. Είναι αλήθεια σχήμα πρωθύστερο να θέλουμε ν’ ανυψωθεί και να προο
δεύσει ο κόσμος με κοινωνικά κηρύγματα και ωραίους νόμους όταν ο άνθρω
πος που αποτελεί την κοινωνία παραμένει χαμηλά, μέσα στην μικρότητα και την 
αδυναμία του. Θα φτιαχτεί ο κόσμος όταν φτιαχτεί ο άνθρωπος, όταν αντιλη- 
φθεί τη θέση του και τον προορισμό του και ζήσει με τη συναίσθηση πως είναι 
του Θεού εικόνα και ομοίωση.

Η ανωτερότητα του ανθρωπισμού των Πατέρων βρίσκεται στο σεβασμό της 
ανθρώπινης προσωπικότητας και στη διακήρυξη των κοινωνικών δικαιωμάτων 
του. Ο αρχαίος κλασσικός ανθρωπισμός παραδείγματος χάριν θεωρεί σα φυσι
κό το θεσμό της δουλείας. Ο σεβασμός της ανθρώπινης προσωπικότητας περιο
ρίζεται στον κύκλο των ελεύθερων πολιτών κι αρκεί να θυμηθούμε λίγο τον Ταΰ
γετο με τη βρεφοκτονία για να καταλάβουμε ποια ήταν η κρατική αξιολόγηση 
του ατόμου. Στον ανθρωπισμό των Πατέρων όλοι οι άνθρωποι είναι «εις έν 
Χριστφ Ίησοϋ». Κι ο Βασίλειος λέγει: «Παρ’ άνθρώποις τή φύσει δούλος 
ούδείς». Η εκκλησία λέγει ο Χρυσόστομος «ούκ οΐδε δεσπότου, ούκ οίδε οικείων 
διαφοράν».

Το περί ισότητος κήρυγμα των Πατέρων καλύπτει και την ισότητα των 
δυο φύλων γιατί και στην εποχή τους παρά τη διακήρυξη του Χριστού «ούκ ενι 
άρσεν καί θήλυ», που έθεσε τέρμα στήν άνιση μεταχείρηση της γυναίκας, υπήρ
χαν ακόμη άνθρωποι που τη θεωρούσαν «πύλην άγουσαν προς τον διάβολον» 
και υπήρξαν Σύνοδοι που συζητούσαν αν πράγματι η γυναίκα έχει ανθρώπινη 
ψυχή. Αναγκάζεται λοιπόν ο Μ. Βασίλειος να τονίσει ότι «αί φύσεις άνδρός, 
καί γυναικός έπλάσθησαν δμοιαι καί ϊσαι είναι αύτών αί πράξεις, ϊσαι αί 
άμοιβαί, ϊσαι καί αί καταδίκαι».

Ο σεβασμός της προσωπικότητας του συναθρώπου μας και η συναίσθηση 
ότι όλοι αποτελούμεν εν γένος με κοινόν πατέρα το Θεό επιβάλλει το περί τους 
ομογενείς συμπαθές. «Σκέπασε», λέγει ο Μ. Βασίλειος, «τό σώμα τοϋ γυμνατεύ- 
οντος άδελφοΰ, σόν έστί μέλος. Τφ πεινώντι έστίν ό άρτος δν σύ κατέχεις, τοϋ 
γυμνατεύοντος τό ίμάτιον δ παρά σοι κατασήπεται, τοϋ χρήζοντος τό άργύριον 
δ κατωρύξας έχεις».
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Σήμερα που γίνεται πολύ λόγος για τη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιω
μάτων πρέπει να τονισθεί ότι μόνον στον ανθρωπισμό των Τριών Ιεραρχών βρί
σκουν τη θεωρητική και πρακτική τους θεμελίωση οι αρχές της ισότητας, της 
αγάπης και της ελευθερίας και δεν είναι υπερβολή αν πούμε ότι μόνον ο ανθρω
πισμός των Πατέρων που συμπίπτει με τον χριστιανικό ανθρωπισμό αντίκρυσε 
τον άνθρωπο με τα ατομικά και τα κοινωνικά του προβλήματα, με τόσο σεβα
σμό για την αξία του, αλλά και με τόση αγάπη και κατανόηση.

Η μεγάλη προσφορά των Τριών Ιεραρχών στη διαμόρφωση του αληθινού 
ανθρώπινου ιδεώδους βρίσκεται ακόμα στο γεγονός ότι πρώτοι εκείνοι με τη 
ζωή και τη δράση τους εφάρμοσαν το ιδεώδες αυτό έτσι που σήμερα να θεωρεί
ται η θεωρία τους οδηγός της ζωής τους, αλλά και τη ζωή τους επιβεβαίωση της 
θεωρίας τους.

Κυρίες και Κύριοι,
Ζούμε σε μια εποχή παγκόσμιων αναταραχών, ραγδαίων κοινωνικών αλ

λαγών και απίθανων μετασχηματισμών.
Η ανθρωπότητα κατά κοινή ομολογία, περνά σήμερα τη δοκιμασία της τρα

γικής διάστασης ανάμεσα στην επιτυχία και την ευτυχία της, περνά το δράμα 
της φοβερής αντινομίας που συνθέτει η κραυγαλέα παρουσία του κακού και της 
δυστυχίας δίπλα στις εκπληκτικές επιστημονικές κατακτήσεις της εποχής μας.

Ενώ η επιστήμη και η τεχνολογία προχωρούν με ταχύτητα γεωμετρικής 
προόδου, η ειρήνη παραμένει απραγματοποίητο όνειρο, η δυστυχία κτυπά την 
πόρτα εκατομμυρίων ανθρώπων, η πείνα βασιλεύει σε μεγάλες περιοχές της 
γης, η ελευθερία και το δίκαιο καταπατούνται, οι αξίες της ζωής συνθλίβονται 
μέσα στις σκοπιμότητες των συμφερόντων και η ηθική διαφθορά έχει διευρύνει 
τα όρια της ανοχής με κίνδυνο να γίνει κατεστημένο.

Ο σύγχρονος άνθρωπος, απλή μονάδα μέσα σ’ ένα απρόσωπο σύνολο, υπο
φέρει από το άγχος και την αβεβαιότητα που συνθέτουν οι πολιτικές και στρα
τιωτικές εξελίξεις, οι πληθωριστικές τάσεις, η δίνη των κοσμοθεωριακών ρευ
μάτων και προ παντός η αποσταθεροποίηση των παραδοσιακών θεσμών και βά
θρων της κοινωνίας μας. Μαστίζεται ο σημερινός άνθρωπος από την καπηλεία 
των ιδανικών, την ανατροπή της ιεραρχίας των αξιών, τη δεσποτεία του ατομι
σμού, τον καταιγισμό του κακού και την άμβλυνση του ηθικού αισθητηρίου. 
Πολλοί μιλούν σήμερα για μια αλλοτρίωση, μια αποξένωση του σημερινού αν
θρώπου από τους σκοπούς και το νόημα της ζωής του, για ένα αίσθημα ότι βρί
σκεται έξω από την τροχιά της αποστολής του έτσι ώστε να νιώθει «ανέστιος» 
και «απερριμένος». Τούτο το αίσθημα αποδίδουν πολλοί στην τεχνολογική 
εξάρτηση του ατόμου και τη μαζικοποίηση, το άγχος της υπερκατανάλωσης, τις 
ταξικές διαφορές, τον ανταγωνισμό ή την ανασφάλεια της εποχής μας. Η αιτία 
βρίσκεται σίγουρα στην αποξένωση του ανθρώπου από τον εαυτό του και το Δη
μιουργό του στην παραθεώρηση της πνευματικής του υπόστασης και άρα στη 
διάσπαση της προσωπικότητας του. Αυτή η αποξένωση του ανθρώπου από το 
Θεό και τον προορισμό του τον έσπρωξε έξω από την ουσία, την αλήθεια και 
την ομορφιά της ύπαρξης του, τον βύθισε μέσα στο τέλμα της σχετικοκρατίας

και τον έκαμε να χάσει επαφή με το δεόν και το αληθινό. Τον περιόρισε στη θέση 
του ατόμου ενώ έχει πλασθεί για την ιδιαιτερότητα του προσώπου και τον καθή
λωσε στην ατέλεια και τη μονομέρεια.

Μέσα σ’ αυτή τη μονομέρεια και τη σύγχυση ο σύγχρονος άνθρωπος από 
μέρα σε μέρα όλο και περισσότερο αναζητά κάποιες καινούργιες αρχές που θα 
στηρίξουν και θα ορθοτομήσουν την πορεία του, κάποια καινούργια πνοή που 
θα φέρει την αλλαγή στον τρόπο της σκέψης και της συμπεριφοράς και θ’ απο- 
καταστήσει τον αυτοσεβασμό και την ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και 
τον πλησίον του. Αυτή η καινούργια πνοή είναι η εναρμόνιση της ζωής των 
στόχων και των απαιτήσεων μας σύμφωνα με τον χριστιανικό ανθρωπισμό 
των Πατέρων της Εκκλησίας μας.

Γι’ αυτό όταν ο Χριστιανισμός υπόσχεται να φέρει την ευτυχία, δεν υπό
σχεται αγαθά. Υπόσχεται ανθρώπους. Με χριστιανικό ορθόδοξο ήθος. Που θα 
καθοδηγούν την πρόοδο για να μην οδηγήσει σε καταστροφή. Που θ’ αγωνίζο
νται για την απόκτηση των υλικών αγαθών αλλά δεν θα δουλώνονται σ’ αυτά. 
Ανθρώπους όχι αλάθητους και αναμάρτητους αλλά ταπεινούς και αγωνιζόμε- 
νους. Προσγειωμένους μεν και ενδοκόσμιους αλλά που θα σηκώνουν τα μάτια 
στουν ουρανό για να καθοδηγούνται στα σχέδια και τους οραματισμούς τους 
και να ενθαρρύνονται στις δυσκολίες τους.

Αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να σταθούν όρθιοι, άρτιοι και ακέραιοι, 
με καθαρή κρίση και αδούλωτο πνεύμα, μέσα στον καταιγισμό του κακού, τη 
δίνη των ιδεών και των κοσμοθεωριακών ρευμάτων, μέσα στην καταχνιά της 
πνευματικής σύγχυσης και την τρικυμία των επαναστατικών διαφοροποιήσεων 
που παρατηρούνται στην εποχή μας. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει ν’ αγωνι- 
σθεί να δημιουργήσει η Εκκλησία, η Παιδεία και οι πνευματικοί εργάτες του 
τόπου μας για να μπορούν να καταξιώνουν το παρόν και να προδιαγράφουν 
ελπιδοφόρα το μέλλον του.

Η δημιουργία αυτών των ανθρώπων με το ανθρωπιστικό αυτό ιδεώδες εί
ναι επιτακτική αναγκαιότητα για μας, αυτές τις τραγικές και δύσκολες ώρες 
που περνά ο τόπος μας, μέσα στις συνθήκες του αγώνα που διεξάγουμε για τη 
φυσική και εθνική μας επιβίωση. Ο ανθρωπισμός αυτός θα δημιουργήσει την 
ψυχική ρωμαλαιότητα και θα εμπνεύσει την καρτερία και το θάρρος, την αγωνι
στικότητα και το πνεύμα της θυσίας. Μόνον άνθρωποι με το χριστιανικό ήθος 
μπορούν να διαθέτουν τον ψυχικό δυναμισμό και τις υψηλές εφέσεις που θα 
τους κάμουν ικανούς να κρατήσουν τα λάβαρα των δικαίων και των ιδανικών 
της πατρίδας μας και να φανούν αντάξιοι της αποστολής τους σ’ αυτή τη χωρίς 
προηγούμενο καμπή της ιστορικής πορείας του τόπου μας.

Ιδού, αγαπητοί εκπαιδευτικοί, για όλους μας στάδιο δόξας λαμπρό. Η 
πρόκληση είναι μεγάλη. Είθε να μας αξιώνει ο Θεός να δίνουμε πάντα θετική 
την απάντηση μας σ’ αυτή την πρόκληση.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ
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ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΤΥΠΑ 
ΣΤΟΝ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΟ 

ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Στον Δραματικό Λόγο, συλλογή, θεατρικών έργων καταχωρημένων βάσει 
εξελικτικής φοράς από τον Μύθο στην Ιστορία, ο Κύπρος Χρυσάνθης επεξερ
γάζεται με έναν καθαρά δικό του, πρωτότυπο τρόπο, τους μύθους και τα αρχέ
τυπα που διαπλέκονται στη διαμόρφωση της διαχρονικής υπάρξεως του αν
θρώπου.

Από τα θεατρικά έργα της συλλογής θα περιορισθούμε μόνο στις Θεομα
χίες και τα Γενέθλια του Δία δεδομένου ότι στα εν λόγω έργα εκδηλώνονται 
εναργέστερα ορισμένες σημαντικότατες παράμετροι αρχετύπων. Τόσο οι Θεο
μαχίες όσο και τα Γενέθλια του Δία εμφανίζουν έντονο το στοιχείο συγκλίσεως 
πολλαπλών ετεροτήτων που εκπροσωπούνται από τους Ολύμπιους θεούς. Οι 
δέσμες ενστίκτων που σχηματίζουν τα αρχέτυπα ανάγονται σε ειδοποιούς δια
φορές μεταξύ διαφορετικών δρώντων με κοινή εντούτοις καταγωγή και βιοψυ- 
χικό περιβάλλον.

Οι Θεομαχίες είναι, στην πραγματικότητα, η αλληγορία της δυναμικής των 
αντιπαραθέσεων μεταξύ αρετής και ελαττώματος και των πολυτρόπων απο- 
χρώσεών τους. Οι θεϊκές παρουσίες στοιχειοθετούν έναν κόσμο δρώντων ο 
οποίος ανακλάται στον μεγεθυντικό καθρέπτη που τοποθετεί ενώπιόν του η 
γραφίδα του συγγραφέα. Ως εκ τούτου, οι γνωστές έριδες θεών και ανθρώπων 
που λαμβάνουν χώρα στα Ομηρικά έπη, ενισχύονται στις Θεομαχίες του Κύ
πρου Χρυσάνθη με στοιχεία παρωδίας, δηλωτικά της τεράστιας ολισθηρότητας 
των σημείων - δρώντων στο θέατρο κυρίως, όπου και το ελάχιστο σημείο διο- 
γκούται και διευρύνεται ερχόμενο σε επαφή με την ενεργειακή θεατρικότητα.

Στις Θεομαχίες, ο Κύπρος Χρυσάνθης δημιουργεί ενιαία κειμενική σκηνή 
την οποία στελεχώνει βαθμιαία εισάγοντας σε αυτήν τον Σιληνό, τον Χορό των 
Σατύρων, την Αφροδίτη, τον Διόνυσο, τον Άρη και τον Ήφαιστο που προσέρ
χονται σύμφωνα με την οδηγία του συγγραφέα σε κορφοβούνι της Αρκαδίας 
κατόπιν προσκλήσεως του Ερμή. Πηγή δράσεως και υποκινούσα δύναμη είναι 
η ανάγκη αποδώσεως δικαιοσύνης. Το συνολικό δρώμενο υπαγορεύεται από 
μια προσβολή που υπέστη η θεά Έριδα χάριν της οποίας συγκεντρώνονται οι 
προαναφερθέντες θεοί.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο συγγραφέας τοποθετεί στην αρχή της αλ
ληγορίας του ένα είδος προλόγου κατά τα πρότυπα των κλασικών συγγραφέων 
της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας. Επισημαίνουμε δε τον αποστασιοποιητικό 
χαρακτήρα του προλόγου αυτού μέσω του οποίου το δρων «Ερμής» ταυτίζεται 
με εξωκειμενικό σχολιαστή της πλοκής του έργου που θα διαδραματισθεί ενώ
πιον του κοινού. Η τεχνική αυτή δρα αυτόματα επί του διανοητικού πεδίου 
του θεατή ο οποίος μεταλλάσσεται σε δρων της πλοκής με ηυξημένες μετα- 
γλωσσικές ιδιότητες καθιστάμενος, ως εκ τούτου, σχολιαστής στη β' δύναμη.

Υποκείμενα της δράσεως εμφανίζονται οι θεοί που πρόκειται να λογομα
χήσουν. Δρώμενο που κυριαρχεί, εκ πρώτης όψεως, είναι η Θεομαχία εντός της 
οποίας ελλοχεύουν τόσο η απλοϊκότητα ή και η χυδαιότητα του γλωσσικού 
οπλοστασίου, όσο και ο πολιτικίζων αντιφατικός, σε πολλά σημεία, λόγος των 
θεών οι οποίοι θα «παλαίψουν με βρισιές που ταιριάζουν σε αλήτες» σύμφωνα 
με όσα πληροφορεί ο πρόλογος του Ερμή.

Ακολουθώντας την τεχνική της παρωδίας, ο Κύπρος Χρυσάνθης κινεί 
τους ήρωές του μεταξύ μύθου και απομυθοποιήσεως, τόσο αυτών των ιδίων, 
όσο και των αρχετύπων που εκπροσωπούν και συμβολίζουν. Η Αφροδίτη, θεά 
της ομορφιάς και του Έρωτα εμφανίζεται στις Θεομαχίες κακεντρεχής και πι
κρόχολη όταν αναφέρεται κυρίως στην Ηρα αλλά και στην Εστία:

Ή ηθική μέ φωνάζει «ώ έταίρα» 
έπειδή δεν κοιτά νά κυττάξη 
τήν σκασμένη κοιλιά της κανένας. 
Μά άφοϋ σβύνη κι ’ ό Δίας τό λυχνάρι 
σάν πλαγιάση μαζί της γιατί 
τοΰ κακόμοιρου φεύγει ή όρμή του 
σάν κοιτά τήν άσκήμια τοΰ στήθους της. 
Άμ! ή Εστία, πού στό ράφι άπομένει 
γιατί ό ένας μυρίζει κι ’ ό άλλος 
έχει μύτη μεγάλη, τί φούριες 
λες νά μοϋχη; Μά, Έρμη μου, φτιάχτηκαν 
οί ήθικέςάπ’ αυτούς πού δέν έχουν 
τά προσόντα νά μπουν στήν κραιπάλη.
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Η παρωδία επιβεβαιώνει την δοξασία σύμφωνα με την οποία οι αρχαίοι 
Έλληνες απέδιδαν ανθρώπινα προτερήματα και ελαττώματα στους προστάτες 
θεούς των οι οποίοι απέβαιναν ενίοτε αντίπαλοι και εχθροί των θνητών. Άλλω
στε, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Κύπρος Χρυσάνθης στις Θεομαχίες 
και στα Γενέθλια του Δία αναμιγνύει τους θεούς με τους ανθρώπους κατά τη 
συνήθεια των αρχαίων δραματουργών σε ό,τι αφορά στη θεματική, αλλά και 
στην τεχνική της λογικής ακολουθίας του λόγου και της πλοκής.

Με την είσοδο του Διονύσου στη σκηνή ο Κύπρος Χρυσάνθης δράττει την 
ευκαιρία να τονίσει ακόμα περισσότερο την ανθρώπινη πλευρά των θεών ακυ
ρώνοντας το θεϊκό μεγαλείο και προβάλλοντας τη χυδαιότητα και την αμορ
φωσιά μέσα από τα λόγια του χαροκόπου θεού:

Βρήκες τόν όρο κάθησε 
μήπως καθήσουν άλλοι. 
Θυμήθηκα! Θά τώπε ό Αρχιμήδης: 
μή μοϋ τούς κύκλους τάραττε- 
βρήκες τό σύκο σήκου το 
μήν τό σηκώσουν άλλοι.
Άλλά, τί σχέση ύπάρχει στό δικό μου 
τό θείο καί στ’ άλλο τοϋ θνητού;
Βρέ Δία μου, σφάλμα μέγα 
νά μή θελήσης ή φιλοσοφία 
στών γυιών σου τήν έκπαίδευση νά μπή. 
"Ένα σύν ένα κάνουν τρία 
σάν παπαγάλοι άναμασοϋμε 
καί γιά σοφοί περνούμε.

Στην αυτοκριτική του Διονύσου διακρίνεται ένας έντονος αυτοσαρκασμός 
του οποίου η δυναμική, στο πλαίσιο της αλληγορίας, αποκτά ιδιαίτερη σημα
σία. Ο Διόνυσος του Κύπρου Χρυσάνθη παραπέμπει στο σύνολο των ημιμα
θών ανθρώπων που υπάρχουν γύρω μας με την εξής ουσιώδη εντούτοις διαφο
ρά: ο θεός της ακόλαστης ξεγνοιασιάς, του κρασιού, αλλά και του θεάτρου εμ
φανίζεται γνώστης και εξ αυτού σκληρός επικριτής του εαυτού του. Η αυτο
γνωσία του Διονύσου δεν συμβαδίζει ίσως με το ανεξέλεγκτο των πράξεών του. 
Παρ’ όλα αυτά, μέσω της συμπεριφοράς του, ο Διόνυσος, αναγόμενος σε παρα
δειγματικό μέγεθος, προβληματίζει και διδάσκει στους θνητούς την ηθική του 
μέτρου.

Κατά την ίδια περίπου λογική ακολουθία της δομής του έργου, εισέρχεται 
στη σκηνή ο Άρης, ο θεός του πολέμου, δίνοντας αμέσως το στίγμα του:

«Πατέρας των πάντων ο πόλεμος.
Προσκύνα, χορέ τωνΣατύρων, 
που μάχες ολάκερες στήνεις 
κι εσύ για τις νύμφες στα δάση. 
Γαλήνη μυρίζει πολύ 
σ’ αυτές τις μεριές, που πειράζει 
τ’ ατσάλινα νεύρα μου.»

Η πρώτη αφοριστική πρόταση του Άρη ευθυγραμμίζεται προς την τελευ
ταία φράση του θεού ο οποίος εμφανίζεται από τον συγγραφέα ως άτομο νευρω- 
σικό που πέφτει σε αντιφάσεις ψυχοπαθολογικού χαρακτήρα. Εντούτοις, ο Κύ
προς Χρυσάνθης διατηρεί περίπου την αρχική χαρακτηρολογία του ήρωά του 
μέχρι το τέλος των Θεομαχιών με μια σύντομη παρεμβολή γελοιοποιήσεως του 
Άρη όταν αυτός αποκαλύπτεται θύτης και θύμα μοιχείας.

Σύμφωνα με τον μύθο, τον οποίο ο συγγραφέας παρακολουθεί εκ του σύ
νεγγυς, ο Άρης αφού για ένα διάστημα υπήρξε παράνομος εραστής της Αφροδί
της, συζύγου τότε του Ηφαίστου, τώρα ενώπιον του πρώην συζύγου της Αφρο
δίτης, μαθαίνει από τον Σιληνό την ερωτική απόδραση της ερωμένης του με τον 
Ερμή. Η αντίδραση του Άρη,αν και εντάσσεται στο εν γένει επιθετικό πλέγμα 
της συμπεριφοράς του, φανερώνει την ολισθηρότητα των καταστάσεων και την 
ταλάντευσή τους από το σοβαρό στο γελοίο. Η στιχομυθία μεταξύ Διονύσου και 
Άρη το επιβεβαιώνει:
Διόνυσος: Πρώην σύζυγε και νυν τα συγχαρίκια μου.
Άρης: Πού πήγαν; Λέγε να τους βρω, να σπάσω τα διπλοπάγιδά τους και τις 

πλάτες.
Ωστόσο, ο Άρης τόσο στο μυθικό όσο και στο αρχετυπικό επίπεδο, διατη

ρεί τη συμβολιστική του υφή, την αναγνωρίσιμη από τον μυημένο αναγνώστη / 
θεατή. Το ίδιο περίπου συμβαίνει με τον Ήφαιστο. Ο θεός, ήρωας του Κύπρου 
Χρυσάνθη στις Θεομαχίες, συμπεριφέρεται βάσει των γνωστών στο κοινό θεμε
λιωδών χαρακτηριστικών του, δηλαδή την τσιγκουνιά και την επίπεδη, θα λέ
γαμε, συναισθηματικότητα. Τα δύο αυτά γνωρίσματά του ενισχύονται από τον 
τονισμό της φυσικής καταστάσεως του θεού, που είναι χωλός, και της επίκτη
της καταστάσεώς του, εκείνης του πρώην συζύγου της Αφροδίτης, του πολλα- 
πλώς απατημένου από την θεά του Ερωτα. Το κύριο διπολικό σύστημα διατά- 
ξεως των στοιχείων του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς του Ηφαίστου κλι
μακώνει την αναγωγή του σε καρικατούρα εντός της οποίας κυριαρχούν στοι
χεία γκροτέσκο, όπως δείχνει ο λόγος του που απευθύνεται στον Άρη.

Απατημένος σύζυγος σιωπά.
Πάρε παράδειγμα από μένα, φίλε, 
νυν κέρατά, που γένηκα ρεζίλι 
με τις πολλές μου φασαρίες πέρσι. 
Έκανες κι έπαθες. Παραπονιέσαι;

Ο φαινομενικά διδακτικός λόγος του Ηφαίστου περικλείει συσσώρευση 
βιωματικών σημείων τα οποία δηλούνται μέσω μίας διαστρεβλωμένης αισθητι
κής. Το θυμικό φορτίο των αισθητικών σημείων προσδιορίζει τους άξονες προ
βολής του γελοίου, το οποίο επανακτά επίπεδη υφολογία στους στίχους που 
ακολουθούν και που απευθύνονται, αυτή τη φορά στον Διόνυσο.

Για πού κινάς, Διόνυσε να πάμε 
λιγάκι συντροφιά; Στην Αίτνα εγώ.

Το μικρό αυτό απόσπασμα αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα συγκερασμού 
του αρχετύπου της φωτιάς και της γης, αν σκεφθούμε τη γήινη πλευρά του Διο
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νύσου εν σχέσει προς το στοιχείο της φωτιάς που αποτελεί γνώρισμα - σημείο 
αναφοράς στον Ήφαιστο, γεγονός που υπογραμμίζεται από την αναφορά στο 
ηφαίστειο Αίτνα. Αξίζει να επισημάνουμε, στο σημείο αυτό, ότι το σύμπλεγμα 
της φωτιάς που θίγεται μέσω του θεού Ηφαίστου, απομακρύνεται αρκετά στις 
Θεομαχίες από τους μύθους του Προμηθέα και του Εμπεδοκλή, ενσαρκωτές 
των αρχετύπων της γνώσεως ο πρώτος και των ενστίκτων της ζωής και του θα
νάτου ο δεύτερος, δηλαδή ο Εμπεδοκλής, ο οποίος ως γνωστόν, βρήκε τον θά
νατο πέφτοντας μέσα στο ηφαίστειο της Αίτνας. Ο Ήφαιστος του Κύπρου 
Χρυσάνθη, χάρη στην αριστοφανική διάθεση που επηρεάζει τον συγγραφέα, εμ
φανίζεται εν μέρει καυστικός και σκωπτικός απέναντι στα προμηθεϊκά πρότυ
πα της διδασκαλίας και της γνώσεως τις οποίες παρωδιοποιεί και εν μέρει επι- 
κριτικός απέναντι στην εμπεδόκλεια στάση και στη σημασία των αρχετύπων 
των τεσσάρων στοιχείων, της γης, της φωτιάς, του νερού και του αέρα, που η 
εμπεδόκλεια φιλοσοφία επαγγέλλεται, επιλέγοντας για χώρο αναψυχής το 
ηφαίστειο της Αίτνας.

Ας επιστρέψουμε, όμως, στον Ερμή, ο οποίος στις Θεομαχίες κάνει πρώτος 
την εμφάνισή του, τόσο ως επικεφαλής του προσκλητηρίου των θεών, όσο και 
ως διαιτητής του αγώνος, δηλαδή, ρυθμιστής στον λόγο και στον αντίλογο των 
Θεών. Ο Ερμής αποτελεί εκδήλωση του αρχετύπου του αέρα με εμφανείς προ- 
σεγγιστικές τάσεις του προς το ένστικτο της ζωής και της παντοδυναμίας του 
ουρανού-πατέρα, δηλαδή του Δία, στην παρούσα περίπτωση. Άλλωστε, είναι 
γνωστές οι δραστηριότητες του Ερμή ως διαμεσολαβητή στις ερωτικές περιπέ
τειες του Δία πατέρα του. Η αρχετυπική αντιφατικότητα του Ερμή επιβεβαιώνε
ται από τον μύθο του ο οποίος τον θέλει να μεταμορφώνεται ενίοτε και, εξ αυ
τού, να ταλαντεύεται μεταξύ καλού και κακού, όπως με γλαφυρό τρόπο τονίζει 
ο Σιληνός:

«τον ξευγενίσαν οι θνητοί, τον είπαν 
των στρατοκόπων βοηθό κι ακόμα 
της λύρας πλάστη, μα έμεινε σαράφης 
κι έμπορας σ' όλα του και κλέφτης όπως 
όταν μικρός του Απόλλωνα τα βόδια 
τα μάζεψε και δολερά ξαφάνισε 
τ’ αχνάρια τους».

Στις Θεομαχίες ο Κύπρος Χρυσάνθης εγγράφει το αρχέτυπο και τον μύθο 
του Ερμή στη σημειολογική χαρτογραφία της πλοκής του έργου μετατοπίζο
ντας τον άξονα ερμηνείας του Ερμή από υποκείμενο της δράσεως σε αντικείμε
νο κατάληξη. Με άλλα λόγια, ο Ερμής, ανταποκρινόμενος πλήρως στις εκτιμή
σεις του Σιληνού και έχοντας ήδη κάνει τους υπολογισμούς του, σαν καλός 
έμπορας - σύμφωνα με τον αρχετυπικό του συμβολισμό - εξαφανίζεται με την 
Αφροδίτη στην Κύπρο, όπου σχεδόν χάνονται τα ίχνη τους.

Η επεξεργασία της δομής του έργου προβάλλει την έντονη κινητικότητα 
των σημείων και την διαλεκτική σχέση παρουσίας-απουσίας, σχέση η οποία 
εστιάζεται στο δρων «Ερμής». Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο Κύπρος Χρυ
σάνθης επιχειρεί μιαν αποδομηστικής υφής τομή των δρωμένων στο πλέον καί

ριο σημείο της πλοκής, εξαφανίζοντας τον Ερμή και αποστερώντας από την πο
ρεία του έργου την βασική της συνεκτικότητα. Ωστόσο, η τεχνική της ακυρώσε- 
ως μιάς από τις βασικότερες λειτουργικές δομές, που εκπροσωπεί το όρων 
«Ερμής», δίνει το έναυσμα της διαλεκτικής λειτουργίας των δρώντων που πα
ραμένουν στο πλαίσιο της πλοκής. Η απουσία του Ερμή ερμηνεύεται ως δυναμι
κή παρουσία που κατευθύνει την πορεία της δράσεως και σημασιοδοτεί τις κα
ταστάσεις που δημιουργούν εφεξής τα εναπομείναντα πρόσωπα - δρώντες. Αξί
ζει, επιπροσθέτως, να επισημάνουμε το γεγονός ότι στις Θεομαχίες διακρίνο- 
νται δύο συγκρούσεις: εκείνη που αναφέρεται εντός του προλόγου και στην 
οποία οφείλεται εντέλει η διαδικασία δόμησης της δράσεως, αφ’ ενός και αφ’ 
ετέρου η σύγκρουση την οποία δημιουργεί η απόδραση του ζεύγους «Ερμής [-] 
Αφροδίτη». Τα δύο αυτά επίπεδα συγκρούσεως αποτελούν ανισοβαρείς θεματι
κές ενότητες με διαφορετικές μυθοπλαστικές καταβολές και με προοπτικές δια
φορετικής δυνητικά καταλήξεως.

Τελειώνοντας την προσέγγιση αυτή των Θεομαχιών παρατηρούμε ότι, τό
σο ο Σιληνός, όσο και ο χορός των Σατύρων που εμφανίζονται από την αρχή 
μέχρι το τέλος στο έργο, υπογραμμίζουν με την παρουσία τους το μυθοπλαστι
κό υπόβαθρο της αλληγορίας του Κύπρου Χρυσάνθη, αναγόμενοι σε οξυδερ
κείς σχολιαστές της συμπεριφοράς των Θεών. Εκ παραλλήλου ο Σιληνός και οι 
Σάτυροι διακωμωδούν τα ανθρώπινα αρχέτυπα στα οποία ανταποκρίνεται η 
υπερ-σημασιολογική ουσία των διαφόρων θεοτήτων.

Το επόμενο έργο, τα Γενέθλια του Δία, μοιάζει να αποτελεί τη συνέχεια των 
Θεομαχιών όχι μόνο λόγω της ιδίας γλωσσικής υφολογίας και των προσώπων- 
θεών που προβάλλει, αλλά κυρίως λόγω της αρχετυπικής συνοχής των προσώ- 
πων-δρώντων, συνοχή την οποία ο Κύπρος Χρυσάνθης διατηρεί ανέπαφη επει
δή γνωρίζει με ακρίβεια τους μύθους. Άρα, οι Θεομαχίες και τα Γενέθλια του 
Δία είναι έργα των οποίων η ολική δομή δηλώνει την εναρμόνιση μεταξύ δομής 
επιφανείας και βαθέων δομών. Θα μπορούσαμε μάλιστα να πούμε ότι τα Γενέ
θλια του Δία αποτελούν λογική ανάπτυξη ενός επεισοδίου που βρίσκεται σε 
λανθάνουσα κατάσταση - ή καλύτερα σε κατάσταση αναμονής - εντός των Θεο
μαχιών. Επισημαίνεται δε το γεγονός ότι το επεισόδιο των Θεομαχιών προέκυ- 
ψε ως συνέπεια της δυσανασχετίσεως της θεάς Έριδας κατά τη διάρκεια της 
εορτής των γενεθλίων της Ήρας. Άλλωστε, στις Θεομαχίες προαναγγέλλονται, 
ως ένα σημείο, τα γενέθλια του Δία καθώς επίσης και ο πονόδοντος του πατέρα 
των Θεών που αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία αναφοράς της εν γένει θε
ματικής των Γενεθλίων.

Εξάλλου, στο πλαίσιο των δομών επιφανείας τα Γενέθλια του Δία διατη
ρούν τον τρόπο εισόδου των θεών, όπως τον παρακολουθήσαμε στις Θεομα
χίες. Και εδώ ο Ερμής λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του Δία και των προ
σκεκλημένων στη γιορτή, η οποία όμως, όπως είναι βεβαίως φυσικό, λαμβάνει 
χώρα στον Όλυμπο.

Το γεγονός της αλλαγής του χώρου δηλώνει την βασική διαφορά τελετουρ
γικού τυπικού μεταξύ των δύο έργων που εξετάζουμε. Το σημειακό σύστημα που 
δημιουργεί η ένδειξη «Κορφοβούνι της Αρκαδίας» δεν έχει την ίδια σημασιολο- 
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γική βαρύτητα με την ένδειξη «Όλυμπος». Στο σημείο αυτό παρατηρείται ένα 
οξύμωρο χώρου: ο Όλυμπος, δηλαδή, αν και χώρος τεράστιας φυσικής ευρύτη
τας και έντονης σημειακής δυναμικής, ελαχιστοποιείται εν σχέσει προς τον χώ
ρο «Κορφοβούνι της Αρκαδίας» λόγω του ότι ο Όλυμπος εμφανίζεται ως κλει
στή εποπτευομένη κοινωνία εντός της οποίας το κάθε δρων καταλαμβάνει συ
γκεκριμένο χώρο δηλωτικό της αρχετυπικής του ουσίας και της πραξιακής του 
θέσεως.

Ο Ερμής, στον πρόλογό του, εκθέτει συνοπτικά τις αδρές γραμμές του έρ
γου και τον ρόλο τον οποίο ο ίδιος διαδραματίζει, αποκαλύπτοντας το αμφίση- 
μο της δράσεώς του. Ο Ερμής υπογραμμίζει, γι’ άλλη μια φορά, τη λειτουργία 
του ως πιστού υπηρέτη του πατέρα του και ως σ’ ένα βαθμό, συνενόχου του, 
αποκαλύπτοντας συνάμα την μοιραία πραξιακή του θέση απέναντι στην μητέρα 
του Ήρα, την οποία, ως γνωστόν, προσπαθεί διαρκώς να εξαπατά προκειμένου 
να καλύπτει τις πολυπληθείς συζυγικές ατασθαλίες του Δία πατέρα. Κατά συνέ
πεια, ο Ερμής εκπροσωπεί την αρχετυπική δύναμη εξισορροπήσεως ανάμεσα 
στην μητριαρχία και στην πατριαρχία. Επομένως, η δράση του χαρακτηρίζεται 
από μεγάλη εκπομπή ενεργειακής θεατρικότητας εξ αιτίας των εξελικτικών ση
μειακών αυξομειώσεων των καταστάσεων που δημιουργούνται.

Στα Γενέθλια του Δία, η θεά Ήρα είναι ένα από τα καινούργια πρόσωπα 
που εισέρχονται στην παρούσα δράση, ως συνέχεια των Θεομαχιών. Ο Κύπρος 
Χρυσάνθης προβάλλει, κατά τον πλέον γλαφυρό και έντονο τρόπο, το βασικό 
ελάττωμα της Ήρας, την ζήλεια. Συνακόλουθο της ζήλειας εμφανίζεται εδώ ο 
υπολογισμός που εγγίζει τα όρια ενός λεκτικού χυδαίου που φέρνει στο φως τις 
εσώτατες συζυγικές δομές του ζεύγους «Δίας-Ήρα». Πιστός στη μυθοπλαστική 
ευρύτητα των Αρχαίων Ελλήνων, ο Κύπρος Χρυσάνθης υπερτονίζει την ελλει- 
πτικότητα του αρχετυπικού ανδρογύνου δεδομένης της διαρκούς τάσεως φυγής 
που εκδηλώνει ο Δίας σε αντίθεση με την τάση ανασυγκροτήσεως της ολότητας 
του ανδρογύνου εκ μέρους της Ήρας. Σύμφωνα με τη μυθολογία ο Δίας είναι 
πανηδονιστής εκ πεποιθήσεως. Άρα, το αρχετυπικό του σύμπλεγμα δύναται, 
ανά πάσα στιγμή, να κατατεμαχισθεί σε επιμέρους μονάδες που δεν εκδηλώνο
νται σχεδόν ποτέ σε αμιγή κατάσταση αλλά ως μωσαϊκό αρχετυπικών προσμίξε
ων. Το γεγονός αυτό προσδίδει στον Δία-πατέρα τεράστια σημειολογική δυνα
μική η οποία οδηγεί συχνά σε σημασιολογικό αδιέξοδο αν εξετάσει κανείς τα πο
λυποίκιλα αρχέτυπα του Δία υπό το πρίσμα της ενδείξεως και του συμβόλου.

Ο Κύπρος Χρυσάνθης, βαθύς γνώστης της μυθολογίας των Ελλήνων και 
επιπλέον, χαρισματικός δημιουργός δραματικού λόγου, σφραγίζει με την καλλι
τεχνική του έμπνευση τα μυθολογικού περιεχομένου έργα του επιλέγοντας το 
κατάλληλο γλωσσικό ένδυμα που χαρακτηρίζεται για την ακρίβεια και για την 
αρμονική σύνδεση ιδιολέκτων οι οποίες κλιμακώνουν την ετερότητα μέσω των 
ηρώων των έργων. Η έννοια της ετερότητας συνιστά βασική διαφορά λεκτικής 
και πραξιακής συμπεριφοράς των δρώντων και, εξελισσόμενη, δύναται να στοι
χειοθετήσει αντίπαλες διαθέσεις. Αμιγή αντιπαλότητα εγείρουν, για παράδειγ
μα, η Ήρα και η Αφροδίτη δοθέντος του συμβολιστικού περιβάλλοντος που 
καλλιεργούν κάθε μία από τις δύο θεότητες. Ωστόσο, τόσο η Ήρα όσο και η

Αφροδίτη επιδιώκουν το ίδιο περίπου δρώμενο, την ολοκλήρωση λόγου χάρη 
του ατόμου διά της δημιουργίας του ανδρογύνου, ασχέτως αν η Ήρα χάνει 
διαρκώς το παιχνίδι από τα χέρια της εξ’ αιτίας της δυναμικής κατασκευής του 
Δία από πολλαπλές επιστρωματώσεις αμιγών αρχετύπων, που στοιχειοθετούν 
την απιστία.

Ετερότητα εκπροσωπούν επίσης ο Αρης και ο Ήφαιστος στις μεταξύ τους 
σχέσεις ως διεκδικητών της εύνοιας της Αφροδίτης. Εντούτοις, στις βαθείες 
δομές του έργου και γενικότερα, της μυθολογίας των, οι δύο θεοί αποτελούν 
ζεύγος αλληλοσυμπληρωματικών αρχετύπων εφ’ όσον πόλεμος δεν γίνεται χω
ρίς τα όλα που κατασκευάζει ο Ήφαιστος.

Αντίθετα, αποκλείεται, ως ένα βαθμό, η ετερότητα στην περίπτωση των 
σχέσεων μεταξύ Διονύσου, Σιληνού και χορού των Σατύρων, διότι οι παρου
σίες αυτές - που τις συναντήσαμε και στις Θεομαχίες - σχηματίζουν τριαδικό 
σύστημα αρχετυπικών σημείων των οποίων τα σημαινόμενα κυριαρχούνται, θα 
λέγαμε, από ένα ιδιόρρυθμο σύμπλεγμα ελλόγων και θυμικών ουσιών. Το οξύ
μωρο που διαπιστώνει κανείς στον Διόνυσο και στη συνοδεία του αποτελεί εκ
δήλωση συγκρούσεων μεταξύ αρχετυπικών κανονικοτήτων που οδηγούν στο 
παράλογο. Ο Κύπρος Χρυσάνθης στα Γενέθλια του Δία ωθεί το παράλογο στα 
άκρα καθώς αποσπά εντελώς τον Διόνυσο από το τριαδικό σύστημα χάρη στο 
εύρημα της μεταμφιέσεως των Σατύρων και του Σιληνού σε Κύπριες χορεύ
τριες. Η επιτυχής μεταμφίεση εξαπατά και αποπροσανατολίζει τον Διόνυσο ο 
οποίος γελοιοποιείται εμφανιζόμενος ως εξαπατημένοςαπό το κρασί αφ’ ενός 
που τον μέθυσε και αφ’ ετέρου από τα ίδια του τα ένστικτα που αχρηστεύονται 
μη δυνάμενα να ξεχωρίσουν το πρόσωπο από το προσωπείο.

Μία από τις σημαντικές παρουσίες στα Γενέθλια του Δία αποτελεί ο 
Ασκληπιός, θεός της ιατρικής, ο οποίος καλείται από τον Ερμή να ανακουφί
σει τον Δία-πατέρα που υποφέρει από πονόδοντο. Σημειωτέον ότι ο πονόδο
ντος προέρχεται από φρονημίτες που κάνουν την εμφάνισή τους ακριβώς την 
ημέρα των Γενεθλίων του πατέρα των θεών, του δυνατού των δυνατών, αλλά 
ταυτόχρονα, πρωτεργάτη δημιουργίας ανωμαλιών σε οικογένειες, σε ανδρόγυ
να και γενικώς, δημιουργού παντός είδους ερωτικής παρανομίας. Οι επερχόμε- 
νοι όμως φρονημίτες κάθε άλλο παρά πείθουν τους προσκεκλημένους στα Γε
νέθλια ότι θα δράσουν σωφρονιστικά επί της συνολικής συμπεριφοράς του 
Δία. Με άλλα λόγια, ο δυνατός πόνος που προξενούν οι φρονημίτες, συνώνυ
μος μιας οδυνηρής προσπάθειας συνετισμού, προσδίδει στη δραματική λει
τουργικότητα του Ασκληπιού εκ διαμέτρου αντίθετες ιδιότητες από τις προσ- 
δοκόμενες εκ μέρους ενός θεράποντος ιατρού. Υπ’ αυτή την οπτική γωνία, η 
λειτουργία του Ασκληπιού δρα ακυρωτικά επί του ιατρικού λειτουργήματος. Η 
ακραία αυτή θεώρηση του Ασκληπιού-ρόλου επιβεβαιώνει, εντούτοις, το αμε
τακίνητο των αρχετύπων θεών και ανθρώπων στη διαχρονικότητά τους. Χαρα
κτηριστικά είναι τα λόγια που απευθύνει ο Διόνυσος στη νεαρή Μελαθώ: 
Διόνυσος: Τ’ ακούς; Του βγάζει ο Ασκληπιός το χαλασμένο φρονημίτη του. Σε 

λίγο θάρθη στο τραπέζι να γιορτάση. Θάχη χαρές που γλύτωσε απ’ τον 
πόνο του φρονημίτη κι εύκολα μπορείς να του μιλήσεις. Όταν βρεθής
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μπροστά του, κοριτσάκι μου, κουνήσου λίγο, κοριτσάκι μου, λυγίσου κο
ριτσάκι μου! Αυτά τον Δία πατέρα ζετρελλαίνουν.

Οι προτροπές του Διονύσου είναι δηλωτικές του προαναφερθέντος πλαι
σίου αρχετύπων εντός του οποίου κινείται το δρων «Δίας» που ακυρώνει στην 
ουσία την κατά συνθήκη θέση του Ασκληπιού στο πραξιακό διάγραμμα της 
πλοκής των Γενεθλίων του Δία.

Μπορούμε λοιπόν να διατυπώσουμε τη σκέψη κατά την οποία στο παρόν 
έργο του Κύπρου Χρυσάνθη, ο Ασκληπιός μεταλλάσσεται σε αντι-ήρωα, εφ’ 
όσον όχι μόνο μετατοπίζεται ο ερμηνευτικός άξονας του προσώπου στο πλαίσιο 
συγκεκριμένης θεματικής συνοχής αλλά μετατοπίζεται επιπλέον η λειτουργική 
του κατάσταση, η ιδεολογική του υπόσταση και η εμβέλειά του ως δυνάμεως 
κρούσεως.

Μια άλλη παρουσία, καταλυτικής υφής για την πλοκή των Γενεθλίων, εί
ναι εκείνη της θνητής νεαρής Μελαθούς η οποία φθάνει στον Όλυμπο για να 
εκπληπαρήσει την απόδοση δικαιοσύνης από τον Δία. Η λειτουργία της ως 
δρώντος χαρακτηρίζεται από τις αντιδράσεις που εγείρει η εμφάνισή της. Η 
αντίδραση της Ήρας δικαιολογείται από την ζήλεια την επικεντρωμένη στη συ
μπεριφορά του Δία. Εντούτοις, η απαγορευτική δυναμική της Ήρας απέναντι 
στη συνάντηση του Δία με τη Μελαθώ ακυρώνεται από την πραξιολογική υπε
ροχή που αποδίδεται μέσω της συνεννοήσεως και της συναλλαγής μεταξύ Δία 
και Αφροδίτης. Ας δούμε τον χαρακτηριστικό διάλογο:

Ήρθα κοντά σου, Δία πατέρα, 
καί σ' άκούω.
Κάνεις τή Μελαθώ νά πέση 
μές τή δική μου άγάπη;
Σέ δυό λεπτά. Στον 'Έρωτα τό γιό μου 
γράμμα θά στείλω.
Άλλά καλύτερα στήν Κύπρο νά τραβήζης 
γιά νάρθη κάπως φυσικό τό πράμα.
Έδώ θά τόν μαδήση ή Ήρα σάν τό δή 
νά τριγυρνάη ό γιός μου μέ τά βέλη του.

Για άλλη μια φορά, η Ήρα εκμηδενίζεται και ο Δίας ετοιμάζεται για νεές 
κατακτήσεις με τη βοήθεια όμως του Ασκληπιού ο οποίος του συνιστά ξεκού
ραση στην Κύπρο, αποσκοπώντας όμως στο να εξαπατηθεί η Ήρα:

'Από τό χέρι πάρε τό κορίτσι 
κι ’ έγώ τό νιό τόν καφουράτο. 
Έλα κοντά μου, Μελαθώ.
Στήν Κύπρο θά κατέβουμε κι ' έκεϊ 
μέ ψυχραιμία θά ζηγηθοϋμε...
Θά βρούμε λύση... Θά τή βρούμε...

Κατά τον ίδιο περίπου τρόπο, εκμηδενίζεται η Μελαθώ, ως φορέας απο- 
δόσεως της Δικαιοσύνης την οποία η ερωτευμένη κοπέλλα ικετεύει από τον 
Δία-πατέρα. Ο Κύπρος Χρυσάνθης στα Γενέθλια του Δία στήνει αν μπορούμε
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να πούμε, ένα ιδιότυπο δικαστήριο, μέσα στο πλαίσιο της γιορτής, γεγονός που 
ενισχύει τα σημεία της παρωδίας. Ο Δίας καταλαμβάνει, όπως είναι φυσικό, 
την θέση του Προέδρου, η Μελαθώ είναι η ενάγουσα, η Αφροδίτη κατηγορουμέ
νη και όλοι οι συνδαιτημόνες μάρτυρες υπερασπίσεως και κατηγορίας ταυτο- 
χρόνως. Το κύριο επιχείρημα της Μελαθούς συνοψίζεται στο πρόσωπο του 
αγαπημένου της, του ωραίου Αδωνη που υπέκυψε στην ακαταμάχητη γοητεία 
της Αφροδίτης και την ακολούθησε εγκαταλείποντας μόνη και απελπισμένη τη 
Μελαθώ. Το αδίκημα της ερωτικής απιστίας του νεαρού θνητού ερεθίζει, στην 
πραγματικότητα, τον Δία δείχνοντας στον ίδιο καινούργιους ορίζοντες συζυγι
κής απιστίας με επίκεντρο τη Μελαθώ αυτή τη φορά. Ο Δίας, αν και ακούει 
εντέλει με επιφανειακή συμπάθεια τις κατηγορίες κατά της Αφροδίτης που 
πλάνεψε τον ωραίο Αδωνη, επιλέγει τον διακανονισμό, που είδαμε και τη διευ
θέτηση της όλης υποθέσεως από την Αφροδίτη, η οποία, αφού επέτυχε την εύ
νοια του Δία και τη συγκατάθεσή του να κάνει τον Αδωνη ημίθεο - προκειμέ- 
νου να ικανοποιηθεί και η τυπική πλευρά του θέματος - δεν κρύβει τον ενθου
σιασμό αλλά και τη βιασύνη της να θέσει τέρμα στο δρώμενο:

Ασκληπιός: Τό σκέφτηκα. Στήν Κύπρο τρέχουνε οί χυμοί 
στις φλέβες τών γερόντων.
Θειούχα υπάρχουν άρκετά.
Φρούτα πολλά πού καθαρίζουν αίμα καί νεφρά. 
Άν πάη έκεϊ καί ζεκαλοκαιριάση 
θά δυναμώσουν τά νεφρά του.

Αφροδίτη: Λοιπόν, στήν Ήρα νά τά πή, ώ Δία πατέρα.
Λιγάκι τραγικά...

Δίας: Λιγάκι τραγικά, παιδί μου Ασκληπιέ.
Μέ πάθος νά τά πής. Νά φοβηθή.
Έτσι μέ στόμφο - Άράδιασέ της συνταγές, 
γνώμες γιατρών άπό τή Θούλη 
καί περιπτώσεις πέρα στούς Αζτέκους. Έ;

Ασκληπιός: Τό χρέος μου θά τό κάμω. Άλλά 
σέ συμβουλεύω έγκράτεια κι ’ άποχή 
άπό κρασί καί λάδι καί γυναίκα.

Δίας: Κι ’ αυτά τής Ήρας νά τά πής
κι ' άκόμα πώς στό λόγο σου έχω πεισθή 
καί κατά γράμμα δ, τι προστάζεις θέ νά κάμω.

Ασκληπιός: Πηγαίνω νά τά πώ στήν Ήρα...

Ανακεφαλαιώνοντας, επισημαίνουμε την ιδιαίτερη σημασία των πρωτογε
νών στοιχείων που δημιουργούν το μυθοπλαστικό περιβάλλον των Θεομαχιών 
και των Γενεθλίων του Δία. Το δίπτυχο, που προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε 
βάσει της θεωρίας των αρχετύπων, αποτελεί κειμενική ενότητα η οποία διακρί- 
νεται για τον τεράστιο πλούτο διακειμενικών σημείων διττής δράσεως: αφ 
ενός, ακυρώνουν το αναγνωρίσιμο από τον αναγνώστη πληροφοριακό υλικό θέ
ασης και αφ’ ετέρου, συνθέτουν μιαν ανεξίτηλη εικόνα γλωσσικών και παρα- 
γλωσσικών δεδομένων εντός των οποίων εγγράφεται ο μύθος και το αρχέτυπο
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ως αμετακίνητη και συνάμα ευέλικτη, εύπλαστη μάζα του εν δράσει αποθέματος 
λόγου, τον οποίο ο Κύπρος Χρυσάνθης με την καλλιτεχνική του ευαισθησία και 
την απαράμιλλη γλωσσική δεξιότητα οδηγεί στην εκφραστική τελειότητα. Ο 
δραματικός λόγος του Κύπρου Χρυσάνθη είναι λιτός, απέριττος, διατυπώνει με 
ακρίβεια το φευγαλέο, εποπτεύει με αυστηρότητα το ρευστό και κατοχυρώνει σε 
διαχρονική σταθερά το επίκαιρο. Η παρωδία, ως ενεργοποιητικός παράγων της 
μυθοπλασίας, αποτελεί στα έργα του Κύπρου Χρυσάνθη υψηλής ποιότητα, τε
χνική επεξεργασίας σημαινόντων και σημαινομένων. Άλλωστε, την τεχνική εξι- 
σορροπήσεως μεταξύ μορφής και περιεχομένου, ως υπόβαθρο της ίδιας της τέ
χνης της εμπνεύσεως, την συναντούμε σε όλα τα έργα της συλλογής του Δραμα
τικού Λόγου, αλλά και στο συνολικό λογοτεχνικό έργο του Κύπρου Χρυσάνθη, 
το έργο του ανθρώπου και ποιητή που σφράγισε με τη φωτεινή του παρουσία 
την πνευματική ζωή της Κύπρου. Όμως, ο Κύπρος Χρυσάνθης ανήκει στους με
γάλους δημιουργούς της πανελλαδικής γραμματείας και έχει πλέον καταξιωθεί 
στο πάνθεον της διαχρονικής δημιουργίας της μεγάλης μας πατρίδας.

Σε μας δεν απομένει παρά να εκφράσουμε έτσι απλά, όλοι οι Έλληνες, τη 
βαθειά μας ευγνωμοσύνη στον Κύπριο πνευματικό πατέρα που έταξε τη ζωή του 
ακούραστος να «φυλάει Θερμοπύλες» στο χωρόχρονο αυτό του Ελληνισμού.

ΜΑΡΙΚΑ ΘΩΜΑΔΑΚΗ

Συνγκέντρωση Ε.Π.Ο.Κ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, 
«Ο Παπαφλέσσας» της

Ικαριακής Επανάστασης της 17.7.1912

Ο Κωνσταντίνος Μυριανθόπουλος, γιος του Παπά-Μάρκου Χατζηγιάννη 
και της Ευγενίας Παπασάββα, γεννήθηκε στον Πρόδρομο Μαραθάσας της Κύ
πρου στις 8.1.1874. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του στη Λευκωσία, πήγε για 
σπουδές στην Ιερουσαλήμ, Βυρηττό και Δαμασκό και μετά το 1892 στη θεολογι- 
κή Σχολή της Χάλκης. Με ανοδική πορεία, αφού το 1897 ήτο Γραμματέας του 
πατριάρχη της Αντιόχειας Σπυρίδωνα. Το 1900 από τη Βυρηττό έρχεται στην 
Αθήνα και σπουδάζει φιλολογία και Νομικά και μετά το διδακτορικό δίπλωμα 
πήρε και την άδεια της δικηγορίας στην Αθήνα. Φλογερός πατριώτης, γίνεται 
μέλος στην Αθήνα της εταιρείας «Ελληνισμός» με δραστηριότητες στον υπόδου
λο χώρο. Το 1909 (1910;) ήρθε στην Ικαρία σαν διοργανωτής και επόπτης στα 
Σχολεία, όπου παράμεινε σαν Σχολάρχης και σαν Ιεροκήρυκας. Οι Τούρκοι τον 
προσέξανε και τον καταγγείλανε, ότι ήλθε από την Αθήνα με αποστολή από το 
Ελληνικό Κομιτάτο κι αναγκάσθηκε να φύγει και να πάει στην Κύπρο, όπου κι 
άρχισε να δικηγορεί στη Λεμεσό από το 1911. Όταν όμως η Ιταλία άρχισε να 
απλώνει τα αρπακτικά της χέρια στα Δωδεκάνησα, ο Ίωνας Δραγούμης, διευθυ
ντής του Ανατολικού Τμήματος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και 
αρμόδιος για τα θέματα του υπόδουλου Ελληνισμού, τον κάλεσε και τότε ήλθε 
στην Αθήνα και του ανάθεσε εμπιστευτική αποστολή το 1912, αρχικά για τη Ρό
δο και μετά την κατάληψή της από τους Ιταλούς, για την Ικαρία. Είναι ο άνθρω
πος, που έφερε τα μηνύματα στην Ικαρία σαν σύνδεσμος ανάμεσα στο Υπουρ
γείο Εξωτερικών και την Ικαρία και μύησε τους Ικάριους στην προετοιμασία 
της Επανάστασης. Είναι ο «Παπαφλέσσας» που προετοίμασε την Ικαριακή 
Επανάσταση της 17ης.7.1912. Παίζοντας ρόλο και στη Σάμο πάλι σαν Σύνδε
σμος με το Υπουργείο Εξωτερικών, στο οποίο μετάφερε την προετοιμασία και 
την πορεία προς την Επανάσταση της Ικαρίας και της Σάμου κι από το Υπουρ
γείο Εξωτερικών, την καθοδήγηση και τις εντολές του Υπουργείου Εξωτερικών 
προς την Ικαρία και τη Σάμο. Μετά την επανάσταση έγινε σύμβουλος της Ελευ- 
θέρας Πολιτείας της Ικαρίας και Εισαγγελέας. Κι όταν έγινε η Ένωση με την 
Ελλάδα στις 4.11.1912, αποσπάσθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Γόνιμος συγ
γραφέας, μας άφησε και μια μονογραφία με τον τίτλο «ο βίος και η γλώσσα των 
Ικαρίων». Ευτύχημα για την ιστορία μας, που βρήκα στα αρχεία του Υπουρ
γείου των Εξωτερικών, την αλληλογραφία του για τα Ικαριακά και Σαμιακά θέ
ματα προς τον Τωνα Δραγούμη. Κι από την οποία αποδείχνεται ακόμα, αφού 
απευθύνεται στην Προϊσταμένη του Αρχή που τον ελέγχει, βασικά ότι γράφει εί
ναι αλήθεια. Και το ίδιο αποδείχνεται πως δεν είναι ο Κ. Μυριανθόπουλος, 
όπως μας τον παρουσιάζει ο άλλος πρωταγωνιστής της Ικαριακής επανάστα
σης, ο Χαράλαμπος Παμφίλης, ο οποίος δεν είναι τόσο αντικειμενικός όπως στ 
άλλα του, όταν εξιστορεί τα καθέκαστα της Ικαριακής Επανάστασης. Αιτία: Εί
χαν αντιζηλίες και φιλοδοξίες που συγκρούστηκαν. Το ιστορικό μας χρέος είναι 
να τοποθετήσουμε τον καθένα τους στο βάθρο του, ανάλογα με την προσφορά 
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του χωρίς καμμιά προκατάληψη και τα στοιχεία που έχομε τώρα, αυτό μας το 
επιτρέπουν. Στον Κ. Μυριανθόπουλο πάλι, ανατέθηκε και η αποστολή στην 
Αθήνα στις 30.10.1912, να μεταφέρει το μήνυμα του Προέδρου της Ελευθέρας 
Πολιτείας της Ικαρίας Ιωάννη Μαλαχία, για τα τοπικιστικά με θέμα της μετα
φοράς της πρωτεύουσας της Ικαρίας και την παρά λίγο ένοπλη σύγκρουση. Με 
αποτέλεσμα, πριν την εκμεταλλευτεί η Ιταλία σε βάρος της Ελλάδας, να διατα
χτεί η κατάληψη της Ικαρίας και με την οποία έκλεισε το κεφάλαιο της αυτονο
μίας. Ο Κων. Μυριανθόπουλος ξανάρθε στην Ικαρία το 1913 και εκεί γεννήθηκε 
και ο γιος του Λέων. Έφυγε το 1915 κι αργότερα συμπεθέρεψε στον Ίκαρο όπως 
γράφει πάντα την Ικαρία. Από τις αυτοβιογραφικές του σημειώσεις που δημο
σίευσε ο Κ. Χρυσάνθης με τον τίτλο «Ο Κωνσταντίνος Μυριανθόπουλος και η 
Ικαρία» (την οποία χρησιμοποιώ κατά ένα μέρος εδώ σαν πηγή εκτός από τα αρ
χεία του Υπουργείου και Εξωτερικών), φαίνεται πως αγαπούσε την Ικαρία, 
στην οποία έμεινε συνολικά 5 χρόνια. Δηλαδή από το Σεπτέμβρη του 1909 μέχρι 
τον Αύγουστο του 1911. Κι από τις 29.5.1912 που ήλθε για την προετοιμασία 
της επανάστασης μέχρι τον Απρίλη του 1915. Πέθανε στην Κύπρο στις 19 του 
Νοέμβρη 1962 ο άνθρωπος αυτός, που η Ικαρία και η Ελλάδα γενικά του χρω
στά πολλά. Η αλληλογραφία του, που γράφω παραπάνω αποτελείται από 13 
γράμματα συνολικά, τα οποία για το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν τα φωτοτύ
πησα όλα από το σχετικό φάκελλο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. 
Σ’ αυτές υπάρχουν οριζόντιες υπογραμμίσεις από τον ίδιο τον Κ. Μυριανθό- 
πουλο, όπου αυτό το θεωρεί σπουδαίο και κάθετες υπογραμμίσεις από τον πα
ραλήπτη της Ίωνα Δραγούμη ή τον Υπουργό των Εξωτερικών Λάμπρο Κορόμη
λά, όπου αυτοί θεωρούν κάτι σ’ αυτές τις επιστολές σοβαρό και σπουδαίο. Πα
ρακάτω δημοσιεύω τις επιστολές στις οποίες ακολουθεί ένας μικρός σχολια
σμός μου στις σχετικές σημειώσεις.

1) Εν Ικάρω τη 23η Ιουνίου 1912.

Έντιμε κ. I. Δραγούμη,
Λίαν δυσανασχετώ ως μη λαβών επιστολήν υμών και νεωτέρας οδηγίας διά 

την περαιτέρω δράσιν συμφώνως τη αρχική υποδείξει. Πάσα οιαδήποτε ενίσχυ- 
σις υμών θα διέθετε πως ευμενέστερον και τους ενταύθα λίαν συντηρητικούς iva 
μη είπω δειλούς. Οι απαισιόδοξοι εκείνοι οίτινες φοβούνται Τουρκικός πιέσεις 
και καταδιώξεις εις το μέλλον, εάν μένει Ίκαρος υπό την Τουρκικήν Δεσπο
τείαν, αυτοί ούτοι παραδόξως δεν στέργουσιν το τολμηρόν διάβημα. Και ου μό
νον τούτο, αλλά δείκνυνται και αδιάλλακτοι απέναντι των κομματικών αντιπά
λων μετά των οποίων αρνούνται να συνεργασθώσι εις τον προκείμενον αγώνα. 
Ταύτα εθεώρησα καθήκον μου να γνωρίσω υμίν όπως εννοήσητε τας δυσχε- 
ρείας. Τα αμοιβαία πάθη είναι τόσον εξημένα, ώστε τινες του ενός κόμματος 
ετόλμησαν να διαβάλουν και προς εμέ τους άλλους προδότας. Ενώ παραδόξως, 
οι διαβάλλοντες υπήρξαν οι μάλλον άτολμοι και ιδιοτελείς. Οι δε διαβληθέντες, 
αφ’ εαυτών μοι επρότειναν όπως προβώμεν εις πραξικόπημα: Ταύτα συμβαί
νουν εν υποδούλωχώρα και δη τουρκοκρατουμένην. Πρώτον γνώρισμα του χα- 
ρακτήρος - η διαβολή - όταν όμως επιστεί η στιγμή της απαλλάξεως, νομίζω ότι 
ομού θα εκδιωχθώσι και οι ραδιούργοι και οι δειλοί και οι αδιάλλακτοι και οι

ιδιοτελείς. Ο λαός είναι πρόθυμος και δεν σκέπτεται τα επακόλουθα. Αλλ ’ εις 
εμέ νομίζω επιβάλλεται να λαμβάνω υπ’ όψιν πολλά διά την τύχην του Ικαρια- 
κού λαού. Και ποσώς δεν επιθυμώ να τον πάρω εις τον λαιμόν μου, αφού ήλθον 
να τον οφελήσω. Επειδή όμως φρονείτε ότι μόνον διά τοιαύτης δράσεως θα σω
θεί, τότε, αφού με βοηθήσητε θα προβώ. Τα σχέδια και τα στρατηγήματα είναι 
έτοιμα. Εάν συλληφθώσι είμαι της γνώμης να μην οδηγηθώσιν εις την Ανατολήν 
διότι θα φανατισθώσιν οι Τούρκοι. Αλλά ούτε και εις την Αστυπάλαιαν όπου 
ενδέχεται να μην τους δεχθούν οι Ιταλοί. Αλλ ’ εις την Μύκονον, όπου θα λάβετε 
την ευχαρίστησιν να τους φιλοξενήσετε. Τους δε Ιταλούς θα εξαναγκάσω να 
στείλουν πλοία, ουχί προς κατάληψιν, αλλά προς ασφάλειαν διά των εξής: Άμα 
διωχθώσιν οι Τούρκοι, ν’ αποβιβάσω επί πλοιαρίων αρκετά γυναικόπαιδα και 
να τα στείλω εις Αστυπάλαια προς τους Ιταλούς, οπότε εκόντες άκοντες θα 
σπεύσουνπρος βοήθειαν. Ταύτα υποβάλλω επικαλούμενος και την γνώμην σας. 
Την Κυριακή 17.6 ιταλικά προσήγγισαν τας αντίκρυ νήσους Κορσίας (Φούρ
νους) και εβυθομέτρησαν. Ταυτοχρόνως μέγα μεταγωγικόν, το οποίον από της 
προτεραίας περιέπλεε την Ίκαρον επλησίασε την πρωτεύουσαν Άγιος Κήρυκος 
και εβυθομέτρησε. Ολίγον δε κατ’ ολίγον απεμακρύνετο φερόμενον υπό του 
ανέμου και μέχρι νυκτός εφαίνετο εις τον ορίζοντα. Ητο ακριβώς μεσημβρία. 
Εξερχόμεθα εκ των εξετάσεων της αστικής σχολής, όπου παρέστησαν ο Υπο
διοικητής, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου και ο Ταμίας. Αίφνης ακούγονται αλλε
πάλληλοι στρατιωτικοί συριγμοί ως εκ συνθήματος. Στρέφομεν και βλέπομεν το 
Ιταλικόν να στρέφει την πρώραν προς την πρωτεύουσαν. Οι αγάδες παρέλυσαν! 
Δεκάς στρατιωτών μετά πολλού φόβου προύβαλεν ενίοντε από τας γωνίας του 
Διοικητηρίου διά να ίδουν το Ιταλικόν!

Μετά δύο ημέρας εξήλθομεν εις περίπατον μετά του Θουκιδίδου, τον 
οποίον επείραξα διά την ανδρείαν των στρατιωτών του! Αλλ εκείνος επέμενε 
λέγων ότι θα προβάλουν και αντίστασιν. Βέβαια ως και ο Διοικητής των!, δεν 
του εφάνη όμως διά καλόν και ήρχισε να σκέπτηται — Κωνσταντινούπολιν ή 
Ιταλίαν. Δηλαδή ότι επαίκειται δράσις. Εκείνος μάλιστα πρώτος μου ανεκοίνω- 
σεν ότι και εις Φούρνους έπλευσαν Ιταλικά. Και εγώ του παρετήρησα ότι προτι- 
μώτερον, πριν έλθουν να ετοιμαστεί δι ’ άλλο μέρος. Διότι η αιχμαλωσία είναι τι 
οποσούν ταπεινωτικόν, θα ληφθή δε υπ’ όψινκαι εις την αποζημίωσιν. Ναι λέ
γει, αλλά δεν δύναμαι να φύγω πριν, διότι θα επέχω ευθύνας και διά τους λοι
πούς. Αλλά και κατόπιν θα μας περικυκλώσουν οι Ιταλοί. Ημείς θα σας κρύψω- 
μεν. Τούτο δεν τον έπεισε και δικαίως διότι δυσπιστεί προς τον τόπον, τον 
οποίον δε βλέπει την ώραν να εγκατάλειψη. Ο λαός όμως και ιδία οι Δημογέρο
ντες εξ ’ ων τους πλείσοτυς δεν αναγνωρίζει διάκεινται δυσμενέστατα προς αυ
τόν. Τέλος το είπον, όταν επέλθει εκείνη η ώρα, εγώ το συνοδεύω μέχρι Μυκό- 
νου! Τότε λέγει, μάλιστα! Χθες την πρωίαν ενώ έπλεε η «Ρούμελη» εν τω Ικαρίω 
πελάγει πλησίον του Νοτιοδυτικού άκρου της Ικάρου -κάβο-Πάπας- ιταλικόν 
καταδρομικόν ερχόμενον εκ Νότου έρριξε τρεις ασφαίρους βολάς. 'Εστη η 
«Ρούμελη» και πλησίασεν το Ιταλικόν. Αξιωματικός τις επιβάς λέμβου έσπευσε 
προς την «Ρούμελη» και ετέλεσε νηοψίαν. Ηρώτησε αν θα προσεγγίσει εις Τουρ
κικόν λιμένα. Ακούσας δε εις Ικαρίαν, εκάλεσε τους Ικάριους επιβάτας και τους 
εξήτασε. Ήνοιξε και το κιβώτιον μιας γυναικός, και άμα είδεν ενδύματα, διέτα
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ξε να κλείση. Εγώ λέει ερωτώ απλώς αν έχετε όπλα. Ικάριον uva ερχόμενον εκ 
Καΐρου ηρώτησε αν είναι υπήκοος Οθωμανός, ναι δυστυχώς ήκουσε, και εμει- 
δίασε συμπαθώς. Ωμίλησε μετ' αυτών και είπεν ότι οι Ικάριοι ουδέν υποφέρω- 
σιν έναντι των δυστυχών Χίων. Παρέσχε δε ελπίδας ότι θα δράσουν. Ταύτα κ. 
Δραγούμη είναι τα νεώτερα εντεύθεν. Δεν διστάζω δε εκδηλώσω προς υμάς, ότι 
λίαν στεναχωρούμαι ένεκα της στασιμότητας ταύτης και των ενταύθα κομμάτι-, 
κών και αλλόκοτων σκέψεων. Έτερος σπουδαίος λόγος είναι και η οικογένειά 
μου, και δη η επίτοκος σύζυγός μου της οποίας από δύο περίπου μηνών απεχω- 
ρίσθην. Αλλ ’ αφού ήλθον δέον να εκπληρώσω προσηκόντως και εθνοπρεπώς 
την αποστολήν μου. Δεν κατόρθωσα να εύρω και όπλον, διότι ο καθείς το θέλει 
διά τον εαυτόν του. Επιθυμώ να έχω οδηγίας σας διά τα περαιτέρω. Ήδη έρχο
νται Ικάριοι εις Αθήνας. Ο κ. Παπαλάς θα σας βοηθήση να στείλετε τινά εις Σύ
ρον και να ναυλώση και προς μεταφοράν όπλων ενταύθα επί τούτοις διατελώ 
μετά προσηκούσης υπολήψεως όλως υμέτερος.

Κωνστ. Μυριανθόπουλος

Σημειώσεις:
1. Από την πρώτη επιστολή του στις 23.6.1912 φαίνεται καθαρά ότι ήλθε στην 

Ικαρία με αποστολή από το Υπουργείο Εξωτερικών και σύμφωνα με ευρύ
τερο εθνικό σχέδιο, στο οποίο το Ικαριακό πρόβλημα και η επανάσταση ή το 
μέρος του.
Και επιβεβαιώνεται από την εξέλιξή του και όχι όπως γράφτηκε από την αρ
χή, μετά το 1912 αβασάνιστα και επιφανειακά μέχρι και τώρα. Ψυχολόγος 
και ικανός παρατηρητής περιγράφει με δύναμη την κοινωνία της Ικαρίας 
της εποχής του και με μεγάλη ακρίβεια.

2) Εν Ικάρω τη 7 Ιουλίου 1912.

Έντιμε κ. Ίωνα Δραγούμη.
Τα διαβασθέντα ημίν διά του κ. Κ. Παπαλά καλώς έγνωμεν. Χαίρομεν δε 

ότι θα παρασχεθή ευκαιρία προς δράσιν εις το μέλλον, αφού δεν κατωρθώθη εις 
το παρελθόν. Παρατηρεί τις ότι παρελήφθημεν εις έργα διότι εσκέφθημεν τα 
επακόλουθα τούτων. Νομίζομεν ότι δικαίως πρέπει να ελαμβάνομεν πάντα υπ’ 
όψιν, διότι και απαράσκευοι είμαστε, εκτός δε τούτου και ουδεμία ενίσχυσις ή 
βοήθεια έξωθεν υπήρχεν, αλλ' ούτε και υπάρχει. Τουναντίον ίσως κίνδυνος 
αποστολής στρατού ή εξ Σάμου ή Ανατολής ή Χίου. Πλην άλλων και πολλοί 
Ικάριοι αποζώσιν εκ της Ανατολής όπου ήδη εργάζονται. Ουδεμία δε δυσχέρεια 
υπάρχει ως προς την σύλληψιν - διότι μόλις εις 40 ανέρχονται μετά των εν ταις 
Κορσίαις (Φούρνοι) νήσους. Εν Ικάρω οι στρατιώται είναι διεσκορπισμένοι εις 
τα τρία τμήματα. Δωδεκάς περίπου υπάρχει ενταύθα υπό την αρχηγίαν δύο υπα- 
ξιωματικών και του Αστυνόμου παραμένουσι δε πάντες εν ιδιαιτέρω οικήματι 
εντός του Διοικητηρίου, όπου και το Διοικητήριον και αι φυλακαί. Το σχέδιον 
δε εστρώθη ως εξής. Αίαν πρωί ότε οι στρατιώται κοιμώνται εις την ύπαιρθρον 
επί πολύ της ημέρας - διότι την νύκτα περιπολούσι - ή μετά μεσημβρίαν ότε συ
νεδριάζει το Δικαστήριον, να εισέλθουν οι συνομώται ότι δήθεν έχουν δίκας ή 

άλλας εργασίας, να φέρωσι δε ούτοι περίστροφα. Ο MARGRINI του 
«SECOLO» διά τινός Ικάριου επικοινωνήσαντος αυτώ συνέστησε το τόλμημα 
ειπών ότι το αυτό ο Σοφούλης θα πράξη εις Σάμον. Και ότι η Ιταλία θα μας 
προστατεύσει - συμβούλευσε δε να υψώσωμεν την σημαίαν της αυτονομίας ει- 
σβάλλοντες δε εις το οίκημα των στρατιωτών, να γίνωσι κύριοι των όπλων και 
του στρατώνος. Ταυτοχρόνως άλλη ομάς συνομωτών φερόντων όπλα γκρα θα 
περικυκλώσει το Διοικητήριον και θα συλλάβη τους πάντας. Συγχρόνως θα ει- 
δοποιηθώσι και τα λοιπά τμήματα και αι Κορσίαι όπως πράξωσι το αυτό και 
οδηγήσωσι τους πάντας ενταύθα και έπειτα τους οδηγήσωμεν όπου αν διατα- 
χθώμεν υφ’ υμών. Το τόλμημα θα εγένετο κατά ταύτας, εάν υμείς το εθεωρείτε 
επίκαιρο. Εκ των οδηγιών εθεωρήσαμεν καλόν να αναμένωμεν επ’ ολίγον τού
το, τούτο συνέστησε και ο Κ.Π. Αναγνωστόπουλος ιατρός ο οποίος μετ’ άλλων 
Αιγαιοπελαγιτών την δευτέραν του μηνός ενεφανίσθη προ του κ. Προέδρου της 
Κυβερνήσεως, οπόθεν πάλι θα ελάμβανεν οδηγίας. Ως προς την παρελθούσαν 
ευκαιρίαν διά την δράσιν, δύναμαι να είπω, ότι το τοιούτο θα ήτο λίαν δυσχερές 
και επικίνδυνον, αν μοι αδύνατον. Διότι και η εντολή εδόθη μόλις είχον φθάσει, 
τα πάντα δε ευρίσκονται εν αποσυνθέσει και οι κάτοικοι απαράσκευοι και ψυχι- 
κώς και υλικώς. Απητείτο δε ποιά τις προπαρασκευαστική εργασία. Δυστυχώς 
ως είχον ούτω και έχωσι εν πάσει παραλυσία - ΔΙΟΙΚΉΓΙΚΩΣ ο Θουκυδίδης 
εφέντης διήρεσε τους πάντας, όπως ασφαλέστερον βασιλεύει. Εις το τμήμα Πε- 
ραμερίας υφίστανται δύο δημογεροντίαι. Μίας της πλειονοψηφίας του λαού, 
και άλλη ην διώρισε ο ίδιος αυθαιρέτως, εκατέρα δε έχει και ιδίαν στραγίδα! Εις 
το τμήμα Μεσαρίας, υπάρχει δημογεροντία ην υπεστήριξεν ο ίδιος, αλλά λυσω- 
δώς πολεμείται υπό του εναντίου κόμματος. Ενταύθα εν τω τμήματι Φαναρίω 
ένθα και η πρωτεύουσα Άγιος Κήρυκος, ενώ παμψηφεί εξελέγη η 5μελής δημογε
ροντία εκ τούτων εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει τον Αον δημογέροντα Κ. Ιω
άννη Λ. Μαλαχίαν ιατρόν, και τον Βον Κ. Ζαχαρία, Α. Μωραΐτην δικηγόρον. 
Ούτε να επικυροί έγγραφα φέροντα την υπογραφήν αυτών. Και ταύτα εκ πεί
σματος και μνησικακίας εναντίον των διότι τον κατήγγειλαν και είναι και υπό
δικος. Και επειδή ο λόγος περί Θουκυδίδου, συνεχίζω, ο άνθρωπος μοι φαίνε
ται ότι ευρίσκεται εις πολύ ανώμαλον ψυχολογικήν κατάστασιν, να μην είπω 
πνευματικήν. Εναγωνίως αναμένει τι ώστε να φύγη εντεύθεν διότι πολύ φοβεί
ται. Νομίζει τις ότι έπαθε μανίαν καταδιώξεως. Ιδία παραπαίει, ανάγκη τέλος 
να πείσωμεν αυτόν από 20 περίπου ημερών αφότου έλαβεν ανώμοτον τι επιστο
λήν, μάλλον κάρτανμικράν, εν ταύτη διετυπούντο όροι τινές, ως εμπιστευτικώς 
μου είπεν, - τους οποίους ώφειλε να εκπληρώση, άλλως θα ετιμωρείτο απεινώς. 
Εις εκ των όρων ήτο να εγκατάλειψη την Ικαρον. Ότε έλαβεν την επιστολήν με- 
τέβη εις Κορσίας προς είσπραξιν φόρων. Αλλά θέλων να εξάρη εαυτόν απέναντι 
της κυβερνήσεως έγραψεν εις Χίον και κατήγγειλε τα της ανωνύμου επιστολής. 
15 ημέρες από της παραλαβής, επανήλθεν εξ Αιγύπτου, ο κομιστής ταύτης Δημ. 
Παπαγιάννης Ικάριος. Αμέσως από της αποβάθρας συνελήφθη από της 4ης του 
μηνός οδηγήθη εις το Διοικητήριον, υπέστην αυστηρόν ανάκρισιν, εκρατήθηκαι 
έμελλε να σταλή εις Χίον, iva παραπεμφθή εις το Στρατοδικείον - του ητοίμα- 
σαν μάλιστα εν συνοδεία στρατιώται φέροντος πολιτικήν ενδυμασίαν. Αλλ 
αμέσως σπεύσαντες παρεπείσαμεν τον πλοίαρχον του καϊκιού, Ικάριον και δεν 
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τον παρέλαβεν. Επειδή ήκουσα ότι επέμενε να τον στείλη δι’ άλλου καϊκιού 
ετοίμου διά την Χίον, έσπευσα προς αυτόν εις το Διοικητήριον και το παρετή- 
ρησα ότι έχει μέγα άδικον ούτω φρονών και ούτω πράττων εναντίον ενός αθώ
ου βιοπαλαιστού οικογενειάρχου. Παραδέχομαι, απαντά, ότι ο άνθρωπος είναι 
αθώος. Αλλά πρέπει να αποκάλυψη εκείνον όστις έγραψε και έδωκε την ανώνυ
μον επιστολήν - ο οποίος προσθέτει, θα είναι Ικάριος! Μα την προσεπάθησα να 
τον μεταπείθω. Εν τω μεταξύ εισέρχεται ο άλλος πλοίαρχος όστις επικοινωνεί 
πάντοτε μετά της Χίου - ο Δ. Δαμιανός. Του νεύω και αρνείται και ούτος. Μά
λιστα προσθέτει και την επίσημον αλληλογραφίαν θα την ρίψω εις την θάλασ
σαν, άμα ίδω Ιταλικόν. Άλλωστε οι Ιταλοί με συνέλαβον και μοι αφήρεσαν το 
όπλον. Κατόπιν επέμενε να τον απέστελεν διά του ατμοπλοίου η «ΡΟΥΜΕΛΗ» 
μέχρι Σάμου, αλλά τον μετέπεισα και ηρκέσθη να λάβη εγγύησιν ότι ο Παπα- 
γιάννης δεν θα φύγει εξ Ικάρου και τότε να αποφυλακισθή! Είναι δε ούτος πολύ 
ήσυχος και τίμιος νέος και επαγγέλεται τον ταχυδρόμον και τον μικρέμπορον 
μεταξύ Αιγύπτου και Ικάρου. Εν τη καταθέσει του είπεν, ότι προ 20 ημερών 
καθ’ ην στιγμήν έμελλε να αποβιβασθή ενταύθα επιβάτις τις το επέδωκε την επι
στολήν διά τον κ. Διοικητήν της Ικάρου. Υπέθεσε ότι είναι Καλύμνιος ή Συμαί- 
ος ουδέν υπέθεσεν (;) και ότι εδέχθη την επιστολήν νομίζων ότι θα υποχρεώσει 
και τον Διοικητήν. Ο Θουκυδίδης εφέντης-επωφελήθη και άλλης επιστολής εκ 
Σύρου ή Πειραιώς, διά ταύτης, ειδοποιούν τινές υπό το ψευδώνυμον πατριώ- 
ται, ότι δήθεν φυγόδικοι τινες Ικάριοι, ο Ζαχαρίας Γκιουρέμος και ο Βουτσα- 
ράς, μετά τινων Τσεσμελήδων θα ήρχοντο ενταύθα να εκακοποίουν και να έκλε- 
πτον. Φύσει νευρικός και καχύποπτος ή και κατανοών ότι ο τόπος διάκειται δυ- 
σμενώς προς αυτόν εδημιούργησε και εκ τούτου ζήτημα, προχθές λοιπόν την 
Πέμπτην (5 του μηνός) π.μ. εκάλεσε δεκάδα περίπου πολιτών πλην των δύο Αου 
και Βου δημογερόντων και του συνέστησε να είναι νομοταγείς και ήσυχοι, να 
μην παρασύρωνται από άλλους και να προσέχουν διότι κακοποιό τινά στοιχεία 
έξωθεν προτίθενται να κατέλθωσιν εις Ίκαρον αλλά και μη εμπιστεύοντας του 
ωμίλησα ελευθέρως αλλά και επιτηδείως. Επέμενε να φρονή ότι ο γράψας την 
ανώνυμον επιστολήν ήτο Ικάριος εκ Πειραιώς ή Αιγύπτου. Του απήντησα ότι 
θα ήτο τις ανισόρροπος. Άλλως εάν προύκειτο εκ της φυγής του να εσώζετο ο 
Ίκαρος, τούτο θα το υπεδείκνυον. Η εν Κωνσταντινουπόλει φίλοι του Βουλευ- 
ταί και δη ο Πατριάρχης, οίτινες και τον συνέστησαν και επέτυχεν την θέσιν 
ταύτην. Τότε συνελθών ολίγον προσέθηκεν ότι εάν τα εθνικά συμφέροντα και 
ως ανωτέρω το απήτουν θα έφευγε. Έγραψε μάλιστα, να μετατεθή αλλά δεν το 
κατόρθωσε. Κατόπιν με ηρώτησε ποίαν εντύπωσιν προυξένησεν εις το κοινόν η 
προκήρυξις. Κακήν: Διατί; Διότι θέλετε να τους αφαιρέσητε και το τελευταίον 
μέσον της αμύνης των. Τουναντίον λέγει, θέλω να ίδω ποίοι θα έχωσι όπλα, 
ώστε να τους χρησιμοποιήσω προς φύλαξιν του τόπου! Διότι εκτός των εισβα- 
λόντων ήδη εις Ίκαρον εξ Ελλάδος κλεπτών, πληροφορούμαι και παρά της 
Διοικήσεως Χίου ότι οι παλαιοί ληστοπειραταί των Κυδωνιών Πολύδωρος και 
λοιποί, εθεάθησαν εις την Ανατολήν και κίνδυνος είναι να έρθωσιν ενταύθα. 
Και εγώ φοβούμαι προσθέτει ώστε και την νύκτα να κλείω τα παράθυρα κατό
πιν τοιαύτης ζέστης. Του απήντησα ότι προκήρυξις του εξ’ ον Τουρκικής αμνη- 
στείας και μάλλον κακόν ή καλόν θα επιφέρη. Σημειωτέον δε ότι οι αστυνομικοί

και στρατιώται γελούν εις βάρος των πράξεών του. Τα μέτρα ταύτα λαμβάνει 
μάλλον δι ’ εαυτόν εκ φόβου. Και σήμερον αν είχομεν ορισμένην εντολήν τελειο- 
τέραν παρασκευήν θα παρεδίδετο εκείνος εις ημάς, διότι οι κατάλληλοι είναι με- 
μυημένοι καθ’ άπασαν την νήσον και έτοιμοι. Μόνον ασφάλειαν εις το μέλλον 
θέλουν. Εν Ικάρω εντός τριών μηνών συνέβη φόνος, εμπρησμός και προχθές λη
στεία. ΗΔιοίκησις κοιμάται. Απήντησα μεγίστας δυσχερείας, διότι κοινωτικώς 
έχουν παραλύσει οι Ικάριοι, υπάρχουν 3 τμήματα, 13 κόμματα, και 103 γνώμαι 
δι ’ έκαστον ζήτημα. Η εμπάθεια, το αδιάλακτον, το δύσπιστον, δειλία, νωρθό- 
της, διεστραμμένοι φρένες κι άλλα της επαράτου δουλείας εμφολεύουσιν ενταύ
θα. Ευτυχώς, ότι συμφωνούσι ως προς την ιδέαν. Και ακόμη ευτυχέστερο διότι 
εν τω προσώπω μου διαβλέπωσιν ότι έκαστος δύναται να φαντασθή ότι τελώ 
κάποιαν αποστολήν θα έχω και πρέπει να έχωσι θάρρος και ελπίδα. Αλλά στε
ρούνται όπλων διά πάσαν περαιτέρω αντίστασιν και περί τούτου πέπειθα ότι 
θα προνοήσετε ευθύς μετά το τόλμημα. Διότι εκτός της έξωθεν προσβολής θα 
έχωμεν και εσωτερικής αναρχίαν. Διότι εκτός της έξωθεν προσβολής θα έχωμεν 
και εσωτερικήν αναρχίαν. Εγώ δε κατ’ ανάγκην θα μείνω και θα περιοδεύσω, να 
καθοδηγήσω και να βοηθήσω εις πάντα. Και ενούμενοι μετ’ άλλων θα προβώσιν 
εις πράξεις ολέθριας διά την κυβέρνησιν και διά τον τόπον οι προσελθόντες 
απήντησαν ότι αείποτε υπήρξαν νομοταγείς, τούτο δε επιβεβαιούται και εκ του 
πολέμου, οπότε και οι Ιταλοί ήσαν τόσον εγγύς, αλλ ’ οι Ικάριοι ουδέν εξεδήλω- 
σαν και έπραξαν υπέρ εκείνων. Τούτο σας τιμά, απήντησε, η δε κυβέρνησις θα το 
λάβη υπ’ όψιν. Και ότι θέλετε ζητήσατε παρ’αυτής, και πέπειθα ότι θα επιτύχε
τε. Παρίστατο δε και ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου νέος τις φάχρ-ιδ-Ôiv, αρκού
ντως τους φανατικός και ούτος. Έδειξε δε ότι ηυχαριστήθη εκ των δηλώσεων 
των Ικαρίων ενώ προ ολίγου, ο ίδιος ηλθεν εις σύγκρουση προς τους Δημογέρο
ντας των άλλων τημάτων, διότι ήθελε ν ’ αρνηθεί εις αυτους τοπικά δικαι ϊκά δι
καιώματα. Μετά μεσημβρίαν μετέβη παρά τω Διοικητή ίνα μεσολαβήσω υπέρ 
του κρατηθέντος ταχυδρόμου. Την εσπέραν εξέδραμον μετά του κ. Μαλαχίου 
διά λέμβου εις την γενέτειραν του κώμη ~υλοσύρτη, όπου δειπνήσαντες επανήλ- 
θομενμετά τομεσονύκτιον. Μόλις εφθάσαμεν, εύρομεν τον Άγιον Κήρυκον ανά- 
στατον και τους φίλους και οικείους εν μεγίστη ταραχή χάριν ημών. Τι είχε συμ- 
βή: περί την 11ην ενώ περιεπόλουν δύο στρατιώται, κατόπιν οδηγιών, επυροβό- 
λησαν εις τον αέρα ως είδον οι καθήμενοι εντός καφενείου. Κατόπιν ηκούσθη- 
σαν συνεχείς πυροβολισμοί και έτρεξαν αξιωματικοί και στρατιώτες και διέδω
σαν ότι καθ ’ οδόν εντός της πρωτευούσης εν τη θέσει «Φλέβες» συνήντησαν πέ
ντε άτομα άτινα πρώτα επυροβόλησαν κατά των στρατιωτών. Ούτοι δε αντεπυ- 
ροβόλησαν και οι δήθεν (κλέπται) έφυγον! Την επιούσαν επιτυχόντος του πει
ράματος ο Θουκυδίδης — εφέντης εκδίδει φετφάν διού κηρύσει είδος στρατιωτι
κού νόμου. Τοιχοκολλά δηλαδή προκήρυξιν διά της οποίας 1) απαγορεύει το 
πλοφορείν 2) εντέλλεται όπως πέραν της 9ης ώρας φέρωσι φανόν οι διαβάται, 
3) άπαντες όπως μέχρι της 8ης του μηνός ήτοι αύριον, πάντες οι έχοντες όπλα 
δηλώσωσι ταύτα. Άλλως θα τιμωρηθώσιν αυστηρώς! Προ τούτου μετέβην εις 
τον οίκον του αλλά δεν τον προέφθασα. μ.μ. ενώ διηρχόμου έξωθεν του κου
ρείου, μου εφώναξε και έπειτα μετέβημεν ομού εις το Διοικητήριον. Και πάλιν 
είπομενπερί πολλών πολλά. Επειδή δε εκών άκων δεν με υποπτεύει. (εδώ υπάρ
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χουν κάτι οικογενειακά του που τα παραλείπω). Τα πράγματα ίστανται επί ξη
ρού ακμής. Ετοιμαζόμεθα και αναμένομεν. Υπόνοια υπάρχει ότι ο Θουκυδίδης 
έγραψεν εις Χίον ζητών επικουρίαν αλλ’ αφ’ ετέρου φοβάται και τα Ιταλικά. 
Δεν ελπίζει ειρήνην και θέλει άλλην αιχμαλωσίαν ή την παραμονήν εν Ικάρω. 
Καλυτέραν της Μυκόνου δεν θα εύρη; Και περί τούτου παρακαλώ να μας οδη
γήσετε τι θα τους κάμωμεν, εάν δώση να τους συλλάβωμεν. Καταλήγων αναγγέ- 
λω υμίν το εξής λίαν ευχάριστον. Ωρα 3 μ.μ. Κατήλθον από το χωρίον ένοπλοι 
τα πρωτοπαλήκαρα όπως λάβωσι οδηγίας διά τα περαιτέρω. Έρωσθε όλως υμέ- 
τρος.

Κωνστ. Μυριανθόπουλος

Χθες 12άς ιταλικών έπλεεν προς την Χίον, νέφη καπνού εκάλυπταν το Ικάριον πέλαγος, τινά 
επέστρεψαν εις Αστυπάλαιαν.

Σημειώσεις
2. Ο κ. Παπαλάς ήτο φαρμακοποιός στην Αθήνα και σύνδεσμος ανάμεσα στο 

Υπουργείο Εξωτερικών και την Ικαρία. Έχει διαδραματήσει σοβαρό ρόλο 
στην προετοιμασία της Ικαριακής επανάστασης και μέχρι το τέλος. Ο Ανα- 
γνωστόπουλος, ήτο γιατρός παντρεμένος με σύζυγο από την Ικαρία, ο 
οποίος έχει προσφέρει πολλά στο Ικαριακό ζήτημα και ήτο αντιπρόσωπος 
της Ικαρίας στο συνέδριο της Πάτμου, το οποίο προώθησε τόσο πολύ το Αι- 
γιακό ζήτημα στο διεθνή χώρο. Και υπόγραψε σαν πληρεξούσιος της Ικα
ρίας. Ο Διοικητής της Ικαρίας Θουκυδίδης Δημητριάδης, ήτο μέλος του νεο
τουρκικού κομητάτου όπως φαίνεται - ήτο κι άλλοι Έλληνες και πολλοί 
Αρμένιοι, - ο οποίος όμως, μετά την Μικρασιατική καταστροφή ήλθε σαν 
πρόσφυγας στην Ελλάδα. Ο Πολύδωρος που γράφει με τον Μανώλα τον 
αδελφό του, σαν ληστοπειρατές και εγκληματικά στοιχεία με φόνους σε βά
ρος τους απέναντι και στους Τούρκους, δημιουργήσανε πολλά προβλήματα 
ακόμα και μετά, στην Ελευθέρα Πολιτεία της Ικαρίας, μέχρι που τους απεί
λησαν για να τους ξεφορτωθούν.
Η παρατηρητικότητά του στα κομματικά χάλια της Ικαρίας είναι μοναδικό. 
Και ο πνευματώδης λόγιος τις σαρκάζει με σπάνιο πνεύμα και ειρωνία. Το 
σχέδιο για τη σύλληψη της Τουρκικής φρουράς και της υπαλληλίας και η με
ταφορά τους, μελετήθηκε διεξοδικά και σταθμιστήκανε όλα κι απ’ όλους, 
ανάμεσα στην Ικαρία και την Αθήνα.

3) Εν Ικάρω τη 16η Ιουλίου 1912.

Έντιμε κ. Ιωάννη Δραγούμη,
Επιβεβαιώ προηγουμένην μου από 7η του μηνός. Διά μακρόν εξέθηκα 

προς υμάς την καθόλου ενταύθα κατάστασιν, ο Διοικητής Θουκυδίδης Εφέντης 
από ημέρας εις ημέραν διολισθένων πλην άλλων διέταξεν όπως από της 9ης 
μ.μ. κλείουντα καφενεία ο δε κόσμος να κλείεται εις τας οικίας του. Πας δε ο 
μη κρατών φανόν να τιμωρείται και εν ανάγκη να πυροβολείται. Μέχρι σήμε
ρον ικανοί εφυλακίσθησαν τυχόντες έξω πέραν της 2ας υπό τοφέγγος της σελή
νης. Αλλά δεν είχον φανόν. Αρκεί ότι ο εφέντης απολαμβάνει των σεληνιαίων

νυκτών καθήμενος εις τον εξώστην της οικίας του. Εκείθεν δε δίδει και συνθη
ματικός διαταγάς διά σφιριγμάτων. Η τοιαύτη του Θ. Δημητριάδου εφέντη δια
γωγή έτι μάλλον εξηρέθησε τα πνεύματα. Ως δε σου έγραψα ήρξαντο αι συνεν
νοήσεις διά το τόλημα. Εύρομεν όμως σχεδόν τους πάντας διαστακτικούς, ανα- 
λογιζομένους το μέλλον και την έλλειψιν όπλων προς άμυναν ενδεχομένη επι
θέσει στρατού. Ως εκ της εφεκτικότητας ταύτης ηναγκάσθηνο πρώτος Δημογέ- 
ρων κ. Ιω. Μαλαχίας, ιατρός να περιοδεύση τα χωρία και να παρορμήσει τους 
νέους. Αλλά μόλις περί τους 25 προσήλθον όσοι περίπου είναι και οι ενταύθα 
Τούρκοι υπάλληλοι και στρατιώται. Δεν ήμουν της γνώμης να επισπευθεί ού- 
τω, διότι δεν είχον οργάνωσιν και επαρκή δύναμιν. Αλλ ’ ο ιατρός μας εφαρμό- 
ζων το «τόλμα μετά συνέσεως», εξεβίασε το πράγμα. Εγένετο λοιπόν απόπειρα 
αλλά απέτυχε. Ευτυχώς δεν εξετέθη. Προ τούτου θα σας δώσω μικράν περιγρα
φήν του τύπου. Η πρωτεύουσα της Ικάρου, Αγ. Κήρυκος, είναι μικρά τις κόμη, 
έχουσα περί τας 140 οικίας. Είναι εκτισμένη κλιμακιδόν εις τας υπώρειας του 
λόφου «Βούνιος». Μεταξύ παρεμπίπτει ρευματιά και αντικρύ προς ανατολάς 
είναι άλλος λόφος η «Μεσακτή» - επί τούτου εις την παραλίαν άκραν είναι το 
Διοικητήριον, πέριξ δε απότομοι βράχοι. Προς σαφεστέραν γνώσιν της Ικάρου 
θα σας στείλω εις το Υπουργείον Χάρτην αυτής εκπονηθέντα υπ’ εμού χάριν 
των σχολείων. Κάτωθεν του Διοικητηρίου προχθές Σάββατον 14 του μηνός κα- 
τελθόντες εκρύβησαν εις τους βράχους περί τους 12, συνωμόται φέροντες όπλα 
γκρα, εις δε επικουρίαν μετ’ ολίγον ώρα 4 μ.μ. άλλοι περίπου 15 φέροντες κρυ
φά περίστροφα, εισήρχοντο εις το Δικαστήριον δήθεν. Εκεί όμως υπήρξαν ολί
γον άτολμοι, διότι ήταν ολίγοι. Ένεκεν δε ατελούς σχεδίου και άλλων σφαλμά
των και μάλιστα διά το βεβιασμένον, υπήρξαν συνωμόται μη γνωρίζοντας ο εις 
τον άλλον. Υπήρχε προς τοις άλλοις και ποια τις δυσπιστία, τις φόβος προδο
σίας. Ήτο δε και η ώρα και η ημέρα ακατάλληλος. Διότι ήσαν εντός πάντες οι 
υπάλληλοι και στρατιώται. Επειδή δε ήτο ημέρα Δικαστηρίου, αγοράς, ταχυ
δρομείου, συνηθίζουν και κατέρχονται πολλοί και προ πάντων γυναίκες των 
οποίων η περιέργεια και το λάλον πολλά εκθέτει. Προ παντός ήτο ανεπαρκής ο 
αριθμός των συνωμοτών. Και εγώ μετά του πρώτου δημογέροντας ετάχθημεν 
δι' επικουρίαν φέροντες γκρα. Ο δεύτερος κάπου δε ήτο ασφαλισμένος. Το 
πλείστον όμως μέρος του λαού ουδέν εγίγνωσκεν. Μόνον οι οικείοι των συνω
μοτών και ιδίως αι σύζυγοι. Και είχομεν δραματικός τινάς ως Έκτορος και 
Ανδρομάχης αφ’ ενός αλλά και Σπαρτιατίδων αφ ετέρου. Το αποτέλεσμα ήτο 
ότι ουδέν εγένετο και ολίγον κατ’ ολίγον ανεχώρησαν οι συνωμόται δόντεςμό
νον υπονοίας τινάς. Και ταύτας διελύσαμεν ειπόντες καταλλήλως, και δήθεν 
φιλικώς εις τινα υπαρχηγόν της Χωροφυλακής, ότι προύκειτο μάλλον περί 
συλλαλητηρίου κατά του Διοικητού, αλλά δεν εγένετο διότι δεν ελάβομεν την 
άδειαν προ 48 ωρών. Οι άλλοι 3 ενταύθα δημογέροντες ούτε γνώσιν είχον του 
κινήματος και μάλλον (δυσανάγνωστη λέξη) να μην αντέδρων και ότι δήθεν οι 
κατελθόντες ήσαν άνω των 150, αλλ ’ ήσαν κρυμμένοι. Και ο γέρων Πάς Τσαού
σης εξεπλάγη τοσούτω μάλλον καθόσον τυχαίως ήκουσε παρά παιδός ως και 
παρά γυναικών ότι άνωθεν του Διοικητηρίου είδον ενόπλους έως 50! και ότι 
ούτοι ήσαν ληστοσυμορία. Αλλ ’ εκείνοι ήσαν οι 12 συνωμόται. Οπωσδήποτε το 
γεγονός συνεκαλύφθη ότι προύκειτο περί επιδρομής κλεπτών. Την στιγμήν 
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καθ’ ην ανεμένετο η έφοδος, επέστρεφον εκ των Θερμών Πηγών ικαναί γυναί
κες, αίτινες θα διήρχοντο έμπροσθεν του Διοικητηρίου. Προς αυτάς ένευσαν οι 
άνωθεν συνωμόται και επέστρεψαν. Εκ τούτων διεδόθη, Μίαν μάλιστα γείτονά 
του εκάλεσεν ο Διοικητής την νύκτα και την ηρώτησε εάν όντως είδε κλέπτας. 
Κατόπιν έντρομος ήρχισε να ερωτά και να ανακρίνη. Εγώ ακόμη δεν τον είδον. 
Την παρελθούσαν όμως εβδομάδα καθ’ εκάστην συναντώμεθα. Δύναμαι να νο
μίζω ότι ουδέν δι * εμέ υπόπτευσε. Με παρεκάλεσε μάλιστα όπως συνοδεύσω 
την αδελφήν του μέχρις Αθηνών, ίνα μεταβή εκεί εις Σηλυμβρίαν. Εν Αθήναις 
έχει συγγενή τινά εκ Κωνσταντινουπόλεως Αναγνωστίδη, τούτου γαμβρός εί
ναι τις Αθ. Παπαδόπουλος Μοίραρχος νομίζω. Ο δε Θουκυδίδης και λοιποί 
υπάλληλοι, είναι λίαν στενοχωρημένοι και ποθούν να φύγουν. Ίδον ότι και 
ημείς θα τους βοηθήσωμεν το ταχύτερον εξωθούντας αυτούς! Η πρώτη απόπει
ρα δεν επέτυχεν μεν είχε όμως άλλα καλά, πρώτον ότι οι νέοι, έστω και ολίγοι, 
διότι πλείστοι είναι εις την Αμερικήν έλαβον ήδη αρκετόν θάρρος. Δεύτερον 
ότι το μυστικόν διεδόθη εις ευρύτερον κύκλον ώστε εξοικειωθώσι πλέον εκό- 
ντες άκοντες και τοι διατακτικοί.

Τρίτον ότι εκ φόβου μήπως προδόθημεν, επί ουδενί λόγω πλέον θα αναχαι- 
τισθώμεν, αλλά θα προβώμεν. Σκεπτόμεθα μόνον μήπως ένεκα της αλλαγής του 
Τουρκικού Υπουργείου μας δώσετε άλας μετριοπαθείς εντολάς, αλλά θα είναι 
πλέον αργά. Η αποτυχία δεν μας απεθάρρυνε. Δι 'ο και εσκέφθημεν απεπειρώμε- 
θα πάλι χθες το πρωί ήτο δειλινόν. Αλλά πολλοί των νέων έφυγον. Χθες δε εγέ- 
νετο και πανήγυρις επ’ ονόματι του Αγ. Κηρύκου. Πλην τούτου και οι στρατιώ- 
ται ήσαν δι ’ όλης της ημέρας εντός του στρατώνος. Εγένετο λοιπόν άλλη σκέφις 
η εξής. Να προηγηθή η σύλλη-ψις των ολίγων εις τα όπισθεν τμήματα, να τους 
φέρουν εδώ πολλοί ένοπλοι, να πολιορκήσουν τον στρατώνα και να τους εξανα
γκάσουν εις παράδοσιν, καθ'ον χρόνον άλλοι θα συλλαμβάνουν τον Διοικητήν 
και τους υπαλλήλους. Εννοείται ότι πολλοί πυροβολισμοί θα ακουσθώσιν από 
τον πέριξ λόφον προς εκφοβισμόν στρατιωτών τε και πολλών αντιδραστικών. 
Διότι ομολογουμένως πολλοί Ικάριοι αποζώσιν εκ της Ανατολής εργαζόμενοι 
και εμπορευόμενοι το κάρβουνο. Και πόσον θα ήτο επωφελής από πόσης από- 
ψεως και δη εθνικώς εάν κατωρθούτο να ίδρυον αποικίας οι Ικάριοι εν Ανατο
λή αντί να μετέβαινον εις Αμερικής - ήδη εργάζονται εκείθεν πλέον των 200. 
Ικαριακά δε πλοία είναι έτοιμα όπως παραλαβούντα κάρβουνα, διά την Αίγυ
πτον εκ τούτων και άλλη αντίδρασις. Το πραξικόπημα αφεύκτως θα γίνη σήμε
ρον ή αύριον. Προς τούτο κατά το μεσονύκτιον ανεχώρησεν ο πρώτος δημογέ- 
ρων κ. Ιω. Μαλαχίας μετ' άλλων τριών συνομωτών ενόπλων, θα διέλθωσι τα 
χωρία του τμήματος Φαναρίου και δίδοντες οδηγίας θα παραλάβωσι τινάς μετ’ 
αυτών. Κατόπιν μεταβαίνοντες εις τα λοιπά τμήματα θα συλλάβωσι τους στρα- 
τιώτας και θα έλθωσι ίνα συμπληρώσωσιν ενταύθα το τόλμημα. Παραμένω 
ενταύθα δίδων οδηγίας διά τα περαιτέρω, δέχομαι και εξαποστέλλω διαγγελείς, 
και παρακολουθώ τας ενεργείας της Διοικήσεως διότι ήρχισεν κάποιας ανακρί
σεις. Σήμερον λίαν πρωί αφήκετο ενταύθα εκ του Δυτικού τμήματος Περαμείας 
ο εκεί αρχιερατικός επίτροπος Κων/νος Κουλουλίας ανήρ λίαν φιλόπατρις ως 
και δραστήριος. Ακούσας το νέον σχέδιον επέστρεφεν αμέσως. Είναι το φάσμα 
του Διοικητού όστις τελευταίος ακούσας ότι θα εταξίδευε διά κάπου, διέταξε 

τον Αστυνόμον και τον ηπείλησε. Μετά του κ. Μαλαχίου συνδέεται στενότατα. 
Ως εκ τούτου ο Διοικητής έχει γράφει πολλά εναντίον αυτών - Ώρα 10 π.μ. Δια
κόπτω προς στιγμήν διότι με ζητεί ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου - Ίδωμεν. Με- 
τέβην εις τον κ. Πρόεδρον ήθελε να με υποβοηθήση διά τινας οφειλάς δήθεν της 
δημογεροντίας προς εμέ συμφώνως προς την συστατικήν του Τούρκου παρέ- 
δρου Λεμεσού. Τον ηυχαρίστησα και πάλιν ειπών ότι βιάζομαι να φύγω. Κατό
πιν μετέβην είς του Διοικητού. Ήτο ταραγμένος, ωμιλήσαμεν περί εξωτερικής 
πολιτικής, νέου Υπουργείου, Πατριαρχείων, Συλλόγου Ελληνοθωμανών, περί 
μεσημβρίαν εξήλθομενομού.

Ίδομεν τι τέξεται η επιούσα. Ημείς θα πράξωμεν συμφώνως προς τας εντο
λάς σας. Αλλά ζητούμεν αμέσως όπλα και τινας άνδρας και οδηγίας που θα 
τους στείλωμεν πάντως εις Ελλάδα, θα φερθώμεν λίαν φιλανθρώπως. Εγώ θα 
αναγγείλλω μεθαύριον το πολίτευμα εις τον ημέτερον πρόξενον εν Σάμω. Την 
Πέμπτην αναχωρεί εκ Πειραιώς η «ΡΟΥΜΕΛΗ». Οδηγήσατε ημάς διά τα περαι
τέρω. Δεν είμαι γνώμης να φέρη το κίνημα επαναστατικό χαρακτήρα. Να σφρα- 
γίσωμεν το Διοικητήριον, να υφώσωμεν λευκήν σημαίαν μετά Ερυθρού Σταυ
ρού και να αναθέσωμεν την Ίκαρον υπό την προστασίαν των Πατριαρχείων, 
έως ου ίδομεν την εξέλιξιν των πραγμάτων. Θα στείλωμεν ίσως και άνθρωπον 
εις Αθήνας. Καταλήγων, ελπίζω να έχω ευνοϊκήν απάντησίν σας. Επί τούτοις 
διατελώ όλως υμέτερος.

Κων. Μυριανθόπουλος.

Σημειώσεις:
3. Από τις υπογραμμίσεις φαίνεται το ενδιαφέρον που δείχνει το Υπουργείο 

Εξωτερικών για την προετοιμασία της επανάστασης που καθοδηγεί, τις 
αναπροσαρμογές στα σχέδια, τα μέτρα προφύλαξης και για την ψυχολογία 
και ιδέα, από τη δυσπιστία στην αυτεμπιστοσύνη των Ικαρίων. Γράφει στις 
16.7.12 ότι «το πραξικόπημα θα γίνη σήμερον ή αύριον... ίδωμεν τι τέξετε η 
επιούσα. Ημείς θα πράξωμεν συμφώνως προς τα εντολάς σας...».
Είναι ατόφια η αλήθεια. «Ωδηγήσατε ημάς διά τα περαιτέρω». Ευτυχώς, 
γιατί αυτά που γράφει ο Θεολόγος και νομικός Κων. Μυριανθόπουλος, ήτο 
αδικαιολόγητο λάθος για τα Πατριαρχεία και την προστασία τους, αφού με
σολάβησε επανάσταση με όπλα, η οποία να μη θεωρηθεί επαναστατική. Εδώ 
ο πιστός θεολόγος με τις πατριαρχικές του καταβολάδες και τις καλογερι
κές του προτάσεις αδίκησε τον πραγματιστή νομικό και έδωκε δικαιολογη
μένα το δικαίωμα να τον κατηγορήσει ο Χαρ. Παμφίλης. Η συμβουλή ήλθε 
αμέσως από το Υπουργείο και ο ίδιος ο Υπουργός Λ. Κορομηλάς γράφει με 
το ίδιο του το χέρι για τον Παπαλά στο τέλος της επιστολής, (φαρμακείο Ρε- 
βελάκη οδός Αιόλου 36 τηλ. 542 Παπαλάς). Τηλεγράφησε στον Υποπρόξενο 
Στεφανάτο στη Σάμο και στάλθηκε και με τον στρατιωτικό αρχηγό Ευάγγε
λο Κουκουδέα. Η συμβουλή ήτο να μην κηρύξουν την ένωση οι Ικάριοι με 
την Ελλάδα αλλά την αυτονομία. Εντολή η οποία και εφαρμόσθηκε. Αρα η 
αυτόνομη πολιτεία της Ικαρίας ήτο με ρητή εντολή της Ελληνικής κυβέρνη
σης, γιατί αυτή σαν αυθόρμητη όπως τους έγραψε ο Κορομηλάς, προωθούσε 
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το Αιγαιακό ζήτημα. Και δεν ήτο επιθυμία του Ιω. Μαλαχία και του κύκλου 
του με κέντρο τον Αγ. Κήρυκο, όπως τον κατηγόρησαν άδικα οι τοπικιστές 
με κέντρο τον Εύδηλο.

4) Εν Ικάρω 22 Ιουλίου 1912.

Έντιμε κ. I. Δραγούμη.
Η διδασκαλία του Ικαριακού δράματος ήρξατο ήδη. Εις υμάς δέν πρόκει

ται η λύσις αυτού. Ως έγραψα υμίν το κίνημα κατόπιν δευτέρας σκέψεως έμελ- 
λεν να εκραγεί εκ των άλλων τμημάτων διά το ευχερέστερον: Τούτο και εγένετο 
στεφθέν υπό επιτυχίας. Την 17ην του μηνός ημέραν Τρίτην πρωί ηχμαλωτίσθη- 
σαν αναιμάκτως αι φρουροί των τμημάτων Μεσαρίας και Περαμερίας. Εκείθεν 
έσπευσαν την νύκτα υπό την ηγεσίαν του A' δημογέροντας του ενταύθα τμήμα
τος Φαναριού κ. I. Μαλαχίου και του αρχιερατικού επιτρόπου αιδεσιμώτατου 
Κων/νου Κουλουλία. Συνέλαβον τας αρχάς και την φρουράν. Ατυχως ημείς 
έσχομεν εν θύμα κατά τινα έξω συμπλοκήν. Την επιούσαν 18 λίαν πρωί διερχο- 
μένου του «Αιγαίου» ως προειδοποίησα υμάς έγραψα προς τον εν Σάμω Πρό
ξενον παρακαλών αυτόν όπως αναγγείλη προς το Σεβαστόν Υπουργείον το γε
γονός και επιζητήσει προστασίαν. Αυθημερόν. Η Διοικητική Επιτροπή, απέ- 
στειλεν εις Μύκονον τον Ζαχ. Καπνιστόν, όπως επίσης τηλεγραφήση προς το 
Υπουργείον και ζητήσει την άμεσον αποστολήν όπλων και προς τον σκοπόν 
τούτον να προχωρήση μέχρις Αθηνών διά τα περαιτέρω. Η Ικαριακή Διοίκησις 
άξια ως εξασφάλισε τα λοιπά, έλαβε πρόνοιαν περί της συντηρήσεως αρχών 
και φρουράς ιδίαις δαπάναις. Χθες γένετο τελετή, υψώθη η Ελληνική σημαία 
και ανεγνώσθη το δημοψήφισμα όπερ θα υποβληθή εις την σ. Ελλ. κυβέρνησιν. 
Προς τούτο εγένετο συνέλευσις των προκρίτων οίτινες εξέλεγαν δύο πληρεξου
σίους αποστελλομένους εις Αθήνας τον κ. Ζαχ. Μωραΐτην, δικηγόρον και Χρ. 
Σπανόν ιατρόν. Αντί του Χρ. Σπανού εστάλη πληρεξούσιος ο Λεωνίδας Σπα
νός, αδελφός του, δικηγόρος. Ο κ. Ζαχ. Μωραΐτης δημογέρων του τμήματος 
Φαναριού εξεπροσώπησεν δις την Ικαρίαν εις τα συνέδρια της Δωδεκανήσου, 
γιγνώσκει καλώς τα ζητήματα, τελευταίον δε υπέβαλε υμίν και υπόμνημα Είναι 
δε σύγαμβρος του κ. Π. Αναγνωστόπουλου ιατρού. Ο κ. Χρ. Σπανός είναι δη
μογέρων του τμήματος Μεσαρίας, ανήκει εις οικογένειαν ήτις μετέσχε λίαν 
ενεργώς εις τον αγώνα. Το ατυχές θύμα ήτο αδελφός του. Αμφότεροι οι πληρε
ξούσιοι διακρίνονται διά την μετριοπάθειαν και την σύνεσιν αυτών. Δι ’ο και 
απολαύωσι της πλήρους εμπιστοσύνης και εκτιμήσεως του Ικαριακού λαού. 
Όστις πλέον σύσσωμος εστερνισθείς το ζήτημα θα εμείνη εις τον αγώνα. Θερ
μώς λοιπόν συνιστώ καγώ τους αξιότιμους πληρεξουσίους όπως τύχωσιν πό
σης παρ’ υμών συνδρομής. Το εμοί κατ' απαίτησιν των αγαπητών μου Ικα- 
ρίων, θα παραμείνω εισέτι συνεργαζόμενος έως αν ίδωμεν την εξέλιξιν των 
πραγμάτων. Οι Αγάδες ουδέν υποπτεύσαντες μένουν και ευχαριστημένοι εκ 
των περιποιήσεών μου. Σας στέλλω και χάρτην της Ικάρου. Λίαν προσεχώς θα 
στείλω και μακράν έκθεσιν των γεγονότων.

Επί τούτοις διατελώ όλως υμέτερος.
Κων. Μυριανθόπουλος.

Σημειώσεις
4. Ο υπουργός υπογραμμίζει ότι «σύσσωμος ο Ικαριακός λαός ενστερνισθείς 

το ζήτημα...».

5) Εν Ικάρω τη 24η Ιουλίου 1912.

Έντιμε κ. I. Δραγούμη,
Περί των διαδραματισθέντων κατά την 17ην του μηνός ενταύθα θα έχετε 

ήδη πληροφορηθή αρκούντως παρά των ενταύθα απεσταλμένων κ. Ζαχ. Καπνι
στού και των δύο πληρεξουσίων κ. Ζαχ. Μωραΐτου και Δέων. Σπανού, εις τους 
οποίους και συστατικήν προς υμάς επέδωκα. Επιφυλασσόμενος δε όπως συντά
ξω μακράν έκθεσιν των γεγονότων περιορίζομαι επί του παρόντος να συμπλη
ρώσω τα νεώτερα. Σήμερον το πρωί επιβιβάσαντες επί πλοιαρίου 18 υπαλλή
λους και 25 στρατιώτας απεστείλαμεν υπό συνοδείαν ενόπλων προς ασφάλειάν 
των, εις Σάμον ή εις τινα λιμένα της Ανατολής. Πάντες ήσαν κατεπτοημένοι αλ
λά και ευχαριστημένοι ευγνωμονούντες ιδιαιτέρως εμέ διά την διάσωσίν των. 
Την νύκτα αναμένομεν το «Αιγαίον» διά του οποίου θα απέλθη εις Σάμον ο 
Διοικητής Θουκυδίδης εφέντης μετανοών διά πάντα κατόπιν εορτής. Μετά ταύ
τα θα υψώσωμεν την σημαίαν της αυτονομίας, μνημονεύοντες επιδεικτικώς του 
Πατριάρχου. Ως προς τα λοιπά βαίνομεν καλώς. Το ζήτημα εγένετο ήδηΠανικα- 
ριακόν. Ο κόσμος το υιοθέτησε αλλά ακόμη δειλία και δικαίως, δι’ έλλειψιν 
όπλων. Ήδη αθρόοι κατέρχονται όπως καταταχθώσι. Λίαν ευηρέστησε και ανα- 
πτέρωσεν το ηθικόν πάντων η αποστολή του Γυμναστού. Ο κ. Ευάγ. επελήφθη 
των καθηκόντων λίαν δραστηρίως. Δις της ημέρας τους γυμνάζει και μένουν 
πάντες και ο ίδιος πολύ ευχαριστημένος. Γενική απαίτησις όπως μεταβή και εις 
τα λοιπά τμήματα. Εάν δεν του επιτρέψητε θα μεταβή και εις τας αντίκρυ νή
σους Κορσίας (Φούρνους) ηνωμένας διοικητικώς προς την Ίκαρον. Η εκεί 
φρουρά αποτελουμένη εξ ενός Τσαούση Αλβανού και 8 στρατιωτών, άμα ως 
έλαβεν την περί παραδόσεως έγγραφον διαταγήν του Διοικητού, εδραπέτευσε 
ενόπλως. Αι Κορσίαι δεν ήσανπρονομιούχοι, αλλά ανήκουν εις τον Σουλτάνον. 
Ενταύθα έχομεν ανάγκην όπλων και προπάντων φυσιγγίων πολλών. Εκτός δε 
τούτου και άλλων, τα οποία υμείς προορίζετε διά τας λοιπός νήσους. Ιδία υφά
σματα χακί και τα συναφή διά το ομοιόμορφον της στολής των οπλιτών. Περί 
τούτων θα συνενοηθήτε μετά των κ. Πληρεξουσίων. Διά τα περαιτέρω, επιθυ- 
μών θα έχω πάντοτε και ει δυνατόν απευθείας ιδιαιτέρας οδηγίας σας. Τότε και 
ημείς θα ρυθμίζομεν καταλλήλως πάσαν ενέργειαν. Καταλήγων γνωρίζων υμίν 
ότι το εκ Χίου ταχυδρομείον δεν εδόθη ενταύθα προχθές, ούτε θα δίδεται εις το 
μέλλον. Ωστε δεν θα έχω ότι διατάξητε. Θα σας παρεκάλουν όπως και πάλιν εδί- 
δετε τι εις τον έμπιστόν μου κ. Παπαλάν όπως αποστείλη τη η οικογένειά μου.

Επί τούτοις διατελώ όλως υμέτερος.
Κων. Μυριανθόπουλος.

Σημειώσεις
5. Δίνει συστατική επιστολή στους πληρεξούσιος της Ικαρίας προς το Υπουρ

γείο, κι αποδείχνεται ότι ήλθε με εθνική αποστολή κι όχι σαν λαθρεπιβάτης 
στα Ικαριακά, όπως ισχυρίζεται ο X. Παμφίλης. Άσχετα ότι πολλές φορές 
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υπερβάλλει με κάποια αυταρέσκεια το ρόλο του κατά την ώρα που εξελίσ
σονται τα γεγονότα. Το Υπουργείο υπογραμμίζει τα θετικά και την αυτονο
μία που πραγματοποιείται.

6) Εν Ικάρω τη 28η Ιουλίου 1912

Έντιμε κ. I. Δραγούμη,
Επιβεβαιώ προηγυμένην μου επιστολήν από 24. Την ημέραν εκείνην είχον 

αποσταλεί πλην του Διοικητού πάντες οι υπάλληλοι και οι στρατιώται διά 
πλοιαρίου εις Σάμον. Κατ’ αρχάς προσήγγισαν εις Μαραθόκαμπον, όπου όμως 
δεν εγένοντο δεκτοί. Προχώρησαν εις Τηγάνι όπου και απεβιβάσθησαν. Αμέσως 
έσπευσεν ο τέως ενταύθα Αστυνόμος να συνεννοηθεί μετά του Τούρκου Χιλιάρ- 
χου, να ζητήση στρατιωτικήν επικουρίαν καταγγείλας ότι μεταξύ των συνοδευ- 
σάντων αυτούς εν τω πλοίω, είναι και δύο επαναστάτες. Ευτυχώς πληροφορη- 
θέντες τούτο έφυγον οι δύο Ικάριοι. Χθες αφήκετο ο δημοσιογράφος Μαγκρίνι 
του «Σέκολο.. Το εσπέρας του παραθέσαμεν δείπνον. Σήμερον επιστρέφει εις 
Πειραιά. Μας έδωσε φιλελληνικάς οδηγίας. Είναι λίαν ευχαριστημένος εξ όσων 
είδε. Την αυτήν ημέραν (25) ο εξ Ικάρου Πλοίαρχος, δαπάναις του Διοικητικού 
Συμβουλίου, εξεμίσθωσε δύο Σαμιακά πλοιάρια και δι ’ αυτών τους διεβίβασεν 
διά Νέαν Έφεσον. (Κουσάντασι).

Μόνον ο Πρόεδρος, οικονομικός έφορος, τελώνης και τινες γραμματείς 
απήλθον διά ατμοπλοίου εις Σμύρνην. Την 25 (Τετάρτη) λίαν πρωίαν αφήκετο 
το «Αιγαίον» η τελευταία παρηγορία του εν απελπισμώ και απογνώσει διατε- 
λούντος Θουκυδίδου εφέντου! Και ότε ειδοποιήθη να κατέλθη, και πάλιν εφο- 
βείτο έστειλεν να με καλέση αλλ ’ ευρισκόμην επί του ατμοπλοίου. Τέλος επιβι- 
βάσθη, ανέπνευσε και ίσως θα είπεν τέλος εσώθην! μου εξέφρασεν την ευγνωμο
σύνην αυτού διότι του εφάνην τόσον χρήσιμος διασώσας αυτήν την ζωήν του.

Τοιαύτας εκδηλώσεις είχον παρά πάντων, στρατιωτών, υπαλλήλων και μά
λιστα των ανωτέρων. Και κατόπιν των τοιούτων δεν ήτο δυνατόν να υπόπτευον 
ότι τη υποδείξει μου εγένετο τοιούτον κίνημα. Βεβαίως πολλά ψευδή θα διαδώ 
σωσιν εις βάρος των Ικαρίων. Τα δε Τουρκικά φύλλα μετά λύσης θα γράψωσι. 
Θα απαντήσωμεν διά των Αθηναϊκών καταλλήλως. Εκθέτοντες τα ανοσιουργή
ματα, άτινα πάντες διέπραττον ενταύθα. Έχομεν και ιδιαίτερα δι ’ ένα έκαστον 
και λίαν επιτηδίως τα διεβίβασα εις αυτούς λέγων ότι ευθυνά την εγλίτωσαν και 
τούτο εις εμέ το οφείλουν. Και εκείνοι τρέμοντες ηυχαρίστων. Θα ίδετε εν τη εκ
θέσει μου. Την 25ην (Τετάρτην) μ.μ. προσελθόντος του Ιερατείου, πολλού κό
σμου, των οπλιτών υπό τον κ. Ευάγ. Κουκουδέαν εν τη πλατεία του Διοικητη
ρίου, εψάλλη δοξολογία και εν μέσω απείρων πυροβολισμών, χειροκροτημάτων 
υπέρ του Οικουμενικού Πατριάρχου, της ελευθερίας της πατρίδος, υψώθη η ση
μαία της αυτονομίας, ήτις και κυματίζει διαρκώς. Αίαν δε επικαίρως εξεφώνισα 
τρόπον τινά πανηγυρικόν, διά γλώσσης ρεούσης αλλά και ζωντανής., παρεμβάλ- 
λωνκαι στίχους των εθνικών ποιητών, Φερραίου, Σολωμού, Ραγκαβή. Και ενώ 
ήτο η 33η φορά καθ’ην ωμίλουν εν Ικάρω πρότην φοράν συνεκίνησα τόσον το 
πλήθος ώστε πολλοί με συνέχαιρον και με ηυχαρίστησαν δακρύοντες. Τα πάντα 
βαίνουσιν επί του παρόντος καλώς. Ιδία η στρατιωτική οργάνωσις και μάλιστα 

η περιφρούρησις της νήσου διά πάσαν ενδεχομένην προσβολήν. 150-200 άνδρες 
θα ταχθώσιν κύκλω της νήσου παραλίας. Και παίδες έφηβοι σπεύδουσιν εις τας 
ασκήσεις και δράττονται των όπλων. Η νήσος άπασα παρέχει όψιν πολεμικήν, 
εις την εμψύχωσιν του λαού, τα μάλιστα συνετέλεσε η αποστολή του κ. Ευαγγέ
λου αντάξιου και ανωτέρου των προσδοκιών πάντων. Νυχθημερόν εργάζεται 
και είναι ακαταπόνητος, πάντες δε τον εκτιμούν και τον θαυμάζουν. Ήδη απήλ- 
θεν εις το Βόρειον τμήμα, iva διευθετήση τα των οπλιτών και γυμνάση και τους 
εκεί. Αυτόχρημα θησαυρός πολύτιμος ο κ. Ευάγγελος διά τας περιστάσεις. Ως 
κεραυνός ενέσκηψεν το άκουσμα, ευτυχώς εν στενώ κύκλω, ότι ανακαλείται ο κ. 
Ευάγγελος! αλλά τότε οποία συμφορά και απόγνωσις. Σας εξορκίζω κ. I. Δρα
γούμη μην πράξετε τούτο επί του παρόντος. Δεν πιστεύω να θελήσετε ώστε οι 
Ικάριοι να δυσαρεστηθούν με υμάς, προσωπικώς, αφού έχουν τόσους λόγους να 
σας ευγνωμονούν διά την ιδιάζουσαν προς την πατρίδα των μέριμνά σας.

Επιβεβαιουμένων και εκ των προσώπων άτινα εστείλατε όπως να τους βοη
θήσουν. Επί του παρόντος ουδείς θα επιτρέψει εις τον κ. Ευάγγελον να φύγη. 
Ίσως βραδύτερον, αλλ ’ όταν θα έχετε στείλει άλλον ή άλλους αρχηγούς των 
οποίων έχομεν ανάγκην υπό πάσαν έποψιν, άσκησις, πειθαρχία, εμψύχωσις. Διά 
πολλούς λόγους απαιτείται και εμού παρουσία ενταύθα. Θα περιοδεύσω άπα- 
σαν την νήσον και θα κηρύττω τις εκκλησίας ενθαρρύνων τον λαόν τον οποίον 
αποθαρύνουν, γέροντες, γυναίκες και τινες μοχθηροί και ιδιοτελείς ίσως αρχί
σω από σήμερον. Άλλωστε δεν με αφήνουν και οι Ικάριοι να φύγω. Η Διοικητική 
μάλιστα Επιτροπή εκτιμώσα τας Υπηρεσίας τας οποίας παρέσχον εις τον αγώ
να των, με διόρισεν τιμής ένεκεν και σύμβουλον αυτής και βοηθόν του εκάστοτε 
προέδρου.

Αι τοιαύται ευχαρισταίαι θα εκδηλωθώσιν μάλλον προς τονί. Δραγούμην, 
όστις με έστειλεν ενταύθα. Ως βλέπετε αναλαμβάνω πλέον και άλλα καθήκοντα 
και ως απεσταλμένος θα διεξάγω την μεθ’ υμών επίσημον αλληλογραφίαν. Ού- 
τω πως θα τηρήσωμεν και πειθαρχίαν και σύμπνοιαν. Θέλομεν να προλάβωμεν 
τοπικιστικάς τινάς διαφοράς. Εις το Βόρειον τμήμα έχουν και τοπικιστικήν 
διαφοράν των ενταύθα. Ούτω η παρουσία μου την οποίαν οι Ικάριοι απήτησαν, 
τους ενθαρρύνει, τόσον θα τους αποθαρρύνει άμα τους απειλήσω ότι θα φύγω. 
Και η Ελλ. κυβέρνησις θα παύση να τους προστατεύη διότι δεν έχουν σύμ
πνοιαν. Σήμερον πάλιν αποστέλεται εις Αθήνας προς αγοράν όπλων... (δυσανά
γνωστη λέξη) και άλλων χρειωδών ο κ. Ζαχ. Καπνιστός, ο τοσούτω μέχρι σήμε
ρον εκδουλεύσεις παρασχών εις τον αγώνα πολλάκις κινδυνεύσας. Ανακαλείται 
δε ο κ. Λέων Σπανός. Την από 25 φιλικήν υμών έλαβον και λίαν σας ευχαριστώ 
Ελάχιστον καθήκον και εδώ εννοήσαντες οι αγάδες έφυγον ευγνωμονούντες μά
λιστα! εκ Χίου ουδέν έλαβον, διότι δεν μας εδόθη ταχυδρομείον. Κάλιον απευ
θείας. Επί τούτοις διατελώ όλως υμέτερος Κων. I. Μυριανθόπουλος.

Σημειώσεις
6. Ο Ευαγγ. που γράφει είναι ο Ευάγγελος Κουκουδέας, πραγματικά εξαίρετος 

οργανωτής και ταλαντούχος στρατιωτικός όπου έδειξε η πορεία του και στη 
Χίο. Γράφει και με κάποια υπερβολή και αυταρέσκεια στις επιστολές του για 
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τον εαυτό του, πότε πότε. Φαίνεται, παρασύρεται ο θερμός πατριώτης και ιε
ροκήρυκας αλλά η προσφορά του είναι κύρια στη μύηση για την προετοιμα
σία, γι’ αυτό δεν είναι υπερβολή να θεωρηθεί ο «Παπαφλέσσας» της προετοι
μασίας της Ικαριακής επανάστασης, αλλ’ όχι και ο «Παπαφλέσσας» της μά
χης, γιατί άλλοι έπαιξαν τον αντίστοιχο ρόλο.

7) Εν Ικάρω την 5 Αυγούστου 1912

Έντιμε κ. I. Δραγούμη
Τ.Σ. Διά ταύτης μου εκφράζομαι όπως θερμώς συστήσω τη ημ. εντιμότητι 

τον πρόεδρον της Διοικητικής Επιτροπής της ελευθέρας ήδη Ικάρου κ. Ιωάννην 
Μαλαχίαν, ιατρόν, τον πρωτοστατίσαντα εις την απελευθέρωσιν της Ικάρου. 
Εάν δεν υπήρχε ο κ. Μαλαχίας θα ήτο δυσχερέστατον αν μη αδύνατον να είχο- 
μεν τοιαύτην εξέγερσιν και τοιαύτα αποτελέσματα. Υπήρξεν ο μόνος όστις ευ
θύς εξαρχής υοθέτησε την υποδειχθείσαν σκέψιν, την οποίαν και εξετέλεσε με 
παραδειγματικήν τόλμην. Και εάν προύκειτο να δωθεί ανδρείας αριστείον τού
το αρμόζει κατά πρώτον λόγο εις τον κ. I. Μαλαχία και κατά δεύτερο εις τον 
ιερέα Κωνσταντίνο Κουλουλίαν, τον οποίον εν προσήκοντι χρόνον θα λάβετε 
την ευχαρίστησιν να γνωρίσετε επίσης η εκείσε άφιξις του κ. I. Μαλαχίου εκρί- 
θη υπό πολλάς επόψεις αναγκαία. Πέποιθα διότι θέλει τύχη παρυμών πόσης 
ενθέρμου δεξιώσεως και της δεούσης συνδρομής εις παν ότι αφορά την αισίαν 
λύσιν του αρξαμένου ήδη ικαριακού δράματος.

Ίσως τούτο χρησιμεύσει ως προανάκρουσμα διά την Σάμον και είτα Χίον 
και λοιπός, τούτο υμήν εναπόκειται. Ο σεβαστός υμών πατήρ, εις τον οποίον 
υποβάλλω τας ευχάς μου πέποιθα ότι λίαν θα ευχαριστηθεί επαναβλέπων τον 
κ. Μαλαχίαν και μάλιστα υπό τοιαύτας περιστάσεις. Το επ' εμοί ευχαριστών 
υμάς και πάλιν, παρακαλώ όπως επιδώσατε τω κ. Μαλαχία ότι μοι διεβιβάζετε 
μέσον Χίου. Επί τούτοις διατελώ όλως υμέτερως

Κων. Μυριανθόπουλος

Σημειώσεις
7. Άνθρωπος ειλικρινής και με ωραία αισθήματα, δεν τσιγκουνεύεται να μοιρά

ζει έπαινους και αριστεία στους πρωταγωνιστές της επανάστασης, τόσο για 
τον I. Μαλαχία τον οποίον συστήνει θερμά, όσο και προς τον Παπά- 
Κουλουλία. Ο Δραγούμης ή ο Κορομηλάς υπογραμμίζουν με σημασία από 
το: «Ίσως τούτο χρησιμεύσει ως προανάκρουσμα διά την Σάμον και είτα 
Χίον και λοιπάς τούτο υμίν εναπόκειται:» Γιατί; Γιατί είναι αυτό που έγρα
ψα αρκετές φορές ότι η ικαριακή επανάσταση ήτο επιτυχία και μέρος της ελ
ληνικής πολιτικής στο Αιγαίο και όχι όπως πιστευόταν από την αρχή ότι ήτο 
τυχαία και άσχετη, «κεραυνός εν αιθρία». Γι’ αυτό μετά ακολούθησε η Σάμος 
γιατί η βάση της επιτυχίας της επανάστασης εκεί, ήτο η Ικαρία. Στη Χίο δεν 
πρόφτασε να φτάσει πριν η βοήθεια, γιατί πρόφτασε μετά και την απελευθέ
ρωσε ο ελληνικός στόλος με την έναρξη του πρώτου βαλκανικού πολέμου Η 
τιμή και η δάφνη των ικαρίων είναι, ότι ήτο οι μόνοι και πρώτοι που τολμή
σανε και οι άξιοι πρωτοπόροι, άξιοι της Ελλάδας. μ

Εν Ικάρω 29 Αυγούστου 1912

Έντιμε κ. I. Δραγούμη
Αμφοτέρας τας επιστολάς υμών από 10 και 19 λήγοντος ήδη, έλαβον. Διέ

κοψα ολίγον την αλληλογραφίαν διότι δεν ήχον τι το σπουδαίον όπως αναγγεί
λω υμίν. Δι ’ αυτό και ο κ. Κ. Παπαλάς δεν προσήρχετο ως μη έχον τι να ανακοι
νώσει. Πέποιθα ότι κατ’ αυτάς θα σας συνήντησε και θα σας έδωσε την απόδει- 
ξιν των200 δρχ. εφ ’ω και λίαν σας ευχαριστώ. Ανέμενον να ίδω την πορεία των 
Ιταλών οίτινες φυλάττοντες την Ίκαρον ερωτοτροπούσι περί αυτήν, μετανοού- 
ντες διότι δεν την κατέλαβον. Υπεδύθην και πάλιν τον διπλωματικόν πρόσω- 
πον διά να εξομολογήσω. Εν των μεταγωγικών «πόλις της Μεσσήνης» υπάρχει 
φρανγκοσμυρναίος ιατρός, ιταλός γιγνώσκων κάλιστα την ελληνικήν. Προ ημε
ρών ότε εφύλαττον ενταύθα, είχεν εξέλθει μετ’ άλλων αξιωματικών και τους πε- 
ριεποιήθημεν εν τη πλατεία. Και υπό το κράτος του ζύθου ήρχισα να εξομολογώ 
και εισέδυσα εις τας σκέψεις των. Μου είπεν ότι θα ωμίλει προς τον Βιάλε και 
επιστρέφων θα παρείχε δείγματα του φιλελληνισμού του. Επέστρεψε προχθές, 
εξήλθε μετ’ άλλων εις κηνύγιον. Την νύχτα προσεκάλεσε εις δείπνον επί του 
πλοίου τον ιατρόν Γ. Κράτσαν και Ζαχ. Καπνιστόν. Ημείς είμεθα εις περιο
δείαν επί τετραήμερον εις τα βόρεια της νήσου και επιστρέψαμεν χθες το εσπέ
ρας. Μετέβην μετά του κ. Μαλαχίου, Ζαχ. Μωραϊτου και ιερέως Κων. Κουλου- 
λία, ίνα ενισχύσωμεν και καθοδηγήσωμεν τον λαόν. Διότι τινές ιδιοτελείς και 
δειλοί εσκέπτοντο να ζητήσωσι την ιταλικήν προστασίαν. Ομιλήσαμεν εις πά- 
ντας καταλλήλως ιδία εγώ εξεφώνουν είδος πανηγυρικών, απαγγέλων και εθνι
κά ποιήματα. Τα πάντα βαίνουν όπως επιτρέπεται εκ των περιστάσεων καλώς. 
Το λυπηρόν είναι ότι αναχωρεί ο κ. Ευάγγελος Κουκουδέας όσις κατεπόνησε 
μάλλον το έδαφος της Ικάρου και κατά μείζονα λόγον τους πολίτας ή τον εαυ
τόν του. Πολύτιμος ύπαρξις ενταύθα και ο μόνος επιβληθείς. Πάντες λυπούνται 
διά την αναχώρησιν του. Ελπίζουν όμως ότι θα τω επιτροπή να επανέλθη, διότι 
και ενταύθα πολλών χρήζομεν. Δεν είναι εύκολο να επιβάλλη τις την τάξιν εν 
χώρα επαναστατημένη και να τρέχη ανά τα βουνά της Ικάρου ακαταπόνητος ως 
ο κ. Ευαγ. Κουκουδέας. Μετά λύπης μου ήκουσα ότι κάποιος ηθέλησε να γράψη 
εναντίον του εις το υπουργείον. Επιρρίπτων τας ευθύνας άλλων επί του Ευαγ
γέλου. Πολύ σας παρακαλώ, εάν τοιούτον τι συμβή, γράψετέ μοι να σας δώσω 
εξηγήσεις. Η διαγωγή του κ. Ευαγγέλου υπήρξε κατά πάντα άμεμπτος και επαι
νετή. Παρά του εν Σάμου προξένου είχον επιστολήν να μεταβώ και παραλάβω 
επιταγήν των 40 λιρών ην έλαβεν εκ Χίου. Τω απήντησα ότι αδυνατώ να μετα
βώ, ακόμα δεν μου έστειλε. Σήμερον ο κ. Παπαλάς μου διεβίβασε τηλεγράφημα 
εκ Κύπρου, διού μου ανηγγέλετο ότι η σύζυγός μου έτεκεν τον διάδοχον. Εύχο
μαι να με υπερβή κατά την αυταπάρνησιν και φιλοπατρίαν.

Επί τούτοις διατελώ όλως υμέτερος.
Κων. I. Μυριανθόπουλος

Σημειώσεις
8. Αυτός ο φραγκολεβαντίνος γιατρός που αναφέρει ήτο Σμυρνιός, και σαν ελ

ληνομαθής έπαιξε ένα σκοτεινό ρόλο προωθώντα στην Ικαρία τα Ιταλικά 
συμφέροντα. Προσπάθησε να δημιουργήσει φιλοϊταλικό ρεύμα, εκμεταλλεύ- 
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τήκε το τοπικιστικό ζήτημα στο βόρειο μέρος και τους φιλοϊταλούς στο βό
ρειο και το νότιο μέρος της Ικαρίας και συμβούλευσε να μαζέψουν υπογρα
φές κρυφά με αίτημα την ιταλική προστασία. Οι Ιταλοί με τον διερμηνέα 
της πολιτικής τους υποκινούσαν εξέγερση. Κατά αγαθή τύχη, όπως σωστά 
γράφει, προφτάσαμε και η φιλοϊταλική κίνηση ναυάγησε, το χαρτί με τις 
υπογραφές εξαφανίστηκε και ανατραπήκανε τα ιταλικά σχέδια. Σχέδια που 
ήτο πάντα έτοιμα να εφαρμοστούν κατά της Ικαρίας και της Ελλάδας, αρκεί 
να τους δινόταν η ευκαιρία. Γι’ αυτό και η κατάληψη της Ικαρίας από την 
Ελλάδα στις 4.11.1912 για το φόβο σύγκρουσης με αιτία το τοπικιστικό που 
προκλήθηκε στο βόρειο μέρος με το θέμα της μεταφοράς της πρωτεύουσας 
στον Εύδηλο και την πιθανή εκμετάλλευση τους από την Ιταλία. Ο Βιάλε 
που αναφέρει ήτο αρχιναύαρχος του ιταλικού στόλου στο Αιγαίο.

9) Εν Ικάρω τη 17 Σεπτεμβρίου 1912
Έντιμε κ. I. Δραγούμη

Επί από 10ης έκθεσιν μου περί των Σαμιακών πέποιθα ότι Θα ελάβατε μέ
χρι τούδε θα έχετε άλλην παρά του προξενιού. Εντεύθεν συνεχίζω όπως ανακοι
νώσω προς υμάς τινά σχετιζόμενα μετά των εν Σάμω επιτελουμένων. Καθ ’ όσον 
επικοινωνούμεν καθ' εκάστην και όσον ένεστι (;) βοηθούμεν αυτοίς είτε αμέσως 
είτε εμέσως. Άρχομαι δε συμφώνως του ημερολογίου μου: 11 Τρίτη ώρα 2 πρωι
νή. Οπλίται τινές αφυπνίζουσιν ημάς διότι εκ των αντίκρυ νήσων κορσιών 
(φούρνοι), φαίνονται τρία πυρά - ήτο το σύνθημα κινδύνου! Αμέσως ειδοποιού- 
μεν το ναυλοχούν ενταύθα ιταλικόν το οποίον σπεύδει επί τόπου, όπου μετ' 
ολίγον έφτασε και ο κ. Μαλαχίας μετά πολλών ενόπλων. Είχον μεταβή Σάμιοι 
τινές ζητούντες βοήθειαν, διότι φόβος υπήρχε μη απεβιβάζοντο τούρκοι εκ της 
Μ. Ασίας. Την ημέραν καταφθάνουν απεσταλμένοι ζητούντες φυσίγγια. Εδώκα- 
μεν μόνον χίλια και ταύτα εκ του υστερήματος. 12 Τετάρτη. Το Ιταλικόν αντί να 
κατευθυνθεί Σάμον πλέει αλλαχού, ο κυβερνήτης αφήνει επιστολήν ή μάλλον έκ- 
θεσιν οδηγούσαν τον διάδοχον αυτού. Εις Σάμον μ.μ. κατορθούσιν οι Τούρκοι 
βοηθούμενοι και υπό τηλεβόλου να αποβιβάσωσι στρατό διά της θέσεως Μου- 
λαμπραήμ. Εβύθισαν και μικρόν ατμόπλοιον των Σαμίων. Εβλήθη δε και το 
«Αιγαίον» πλέον των πορθμόν της Μυκάλης και φέρον ενόπλους υπό τον κ Σο
φούλη. Διά την αποβίβασιν των Τούρκων κατακρίνονται οι φρουροί ως εγκατα- 
λείψαντες δήθεν τας θέσεις αυτών. 13. Πέμπτη. Αίαν πρωί διά Αέμβου αφικνού- 
νται απεσταλμένοι εκ Μαραθοκάμπου φέροντες μοι επιστολήν παρά της επι
τροπής ήτις κατ' εντολήν του κ. Σοφούλη ανήγγειλεν ότι οι Τούρκοι απεπειοά 
θησαν απόβασιν. Ότι το εν βαθύ Γαλλικόν και Αγγλικόν εδήλωσαν ότι θα τηοή 
σωσιν ουδετέραν στάσιν και ότι δέον να παρακαλέσω το Ιταλικόν να σπεύσει 
προς βοήθειαν. Δυστυχώς ιταλικόν δεν είχεν έλθει το δε ικαριακόν ήτο εις Πει 
ραιά. Ωρα 3 μ.μ. καταπλέει η «πόλις των Συρακουσών». Αμέσως σπεύδω να 
αναγγείλω τα πάντα. Ο κυβερνήτης, άπειρος τις, δηλοί, ότι δεν έχει εντολήν τινά 
προς τούτο και κατακρίνει τας προστάτιδας εις Σάμον, αφού μάλιστα έστειλαν 
ειδικώς πλοία. Επέδειξα την εκ Μαραθοκάμπου επιστολήν, ήν τη απαιτήσει του 
κυβερνήτου μετέφρασα γραπτώς γαλλιστί και παρεκάλεσα όπως εκ αιλανθοω 
πίας τουλάχιστον σπεύση εις Σάμον και διαπλεύση τα στενά έστω και πηη^ 
φοβισμόν.

Μου είπεν, ότι θα ζητήσει την άδειαν του ναυάρχου. Τούτο και εγένετο. 
Μετ' ολίγον ητοιμάσθη προς απόπλουν, είχον μάλιστα εξέλθει αξιωματικοί τι- 
νές ανά τας κώμας της Ικάρου, τους οποίους ανεκάλεσε διά βολής τηλεβόλου. 
Περί την 5 μ.μ. απέπλευσε διά Σάμον και διαπλεύσας τα στενά επανήλθε διά 
κορσιών ενταύθα την επαύριον. Κατά τον απόπλουν των ιταλικών, καταφθά
νουν άλλοι εξ Σάμου φέροντες μοι επιστολήν παρά της επιτροπής Καρλοβα- 
σίων. Διά ταύτης αγγέλλοντες την απόβασιν Τούρκων, εζήτουν προστασίαν πα
ρά του Ιταλικού άλλως η Σάμος καταστρέφεται.

Εν Σάμω κατά την 13 άλλα συνέβαινον. Ήτοι το πρωτόκολλον κυβερνητών 
- Σοφούλη και Τούρκων δι 'ου υπεγράφετο πενθήμερος ανακωχή. Τούτο ανε- 
κούφησε και ενίσχυσε τους Σαμίους. 14 Παρασκευή μεσονύχτιον. Έτερος απε
σταλμένος κομίζων επιστολήν παρά του κ. Σοφούλη διά της οποίας έλεγεν υμίν 
ότι να μην πιστεύομεν εις τινας οπλίτας καταφυγόντας εις Ίκαρον, διότι το ηθι
κόν των ενόπλων είναι ακμαιότατον ότι εγένετο ανακωχή, επί τινάς ημέρας τη 
ευμενεστάτη μεσολαβήσει των κυβερνητών των ξένων πολεμικών, ότι ανεγνωρί- 
σθη η επανάστασις επισήμως και διεθνώς, ότι η θέσις των πραγμάτων είναι 
όντως αρίστη. Ότι κερδίζουν έδαφος και ότι τα πάντα θα στεφθώσιν υπό ενδό
ξου τέλους. Ταύτα έγραφεν ο αισιόδοξος Σοφούλης - ανέμενε δε και σώμα ενό
πλων εκ Πειραιώς υπό τον Γύπαρη.

Ήδη κατέφθασε και το Ικαριακόν «Κλεοπάτρα», κομίζουσα ικανά πολεμο
φόδια και προ πάντων φυσίγγια διά την Σάμον. Διά νυκτός την 15 στρέφεται εις 
Καρλόβασι και αποβιβάζει ταύτα και επανέρχεται. Στέλνεται εις Σύρον. Μετα
φέρει και Μαγκρίνι και Γιαννόπουλον των Αθηνών. Αλλά εις τον εν Σάμω πλη- 
γωθέντα πρώτα οπλαρχηγός Ιωαν. Μανωλέας. Σφαίρα μανλιχέρ διεπε ' ρασεν 
αυτόν από τον κάτωθι του δεξιού ωτός εις την αριστερόν γνάθον, χωρίς να 
θραύση την σταγόνα εξήλθεν και ο ιατρός του ιταλικού και επεσκέφθη αυτόν ως 
και τους δύο άλλους Σαμίους πληγωμένους οίτινες διεκομίσθησαν ενταύθα. Εί
ναι δε ούτοι ο Γεώργιος Σοφούλης (ασφάλεια κοινώς), ούτινος σφαίρα διέτρησε 
την αριστερόν κνήμην - Ξενοφών Χατζηεμανουήλ - τεμάχιον εκρηκτικής ύλης 
οβίδος εισέδυσεν εις τον αριστερόν γλουτόν - Αμφότεροι εκτός κινδύνου.

Σημειώ δε και τούτο. Ότι κατέφυγον ενταύθα τινές των ενόπλων και μάλι
στα οπλαρχηγοί ως ο Ν. Σεϊμένης και Γ. Καραβίτης, παραπονούμενοι ότι δεν 
εχρησιμοποιήθησαν καταλλήλως. Παραμένουν όμως αναμένοντες συνέχειαν της 
επαναστάσεως όπως επιστρέψωσι, παραπεισθέντες και υφ ' ημών. Το εν Σάμω 
κίνημα έχει ούτως πολλάς ελλείψεις ιδία χρήζει πολλών τινών οπλαρχηγών και 
ενόπλων. Εις ότι ο γενναίος μένει ο Σάμιος. Αλλά πολιτικώς διεφθαρμένος' ηθι- 
σμένος δι επαναστάσεις. Έχει όμως χρήμα πολύ και το καταβάλη -. Κατά τινα 
νυχτερινή σύσκεψιν εν Βαθύ κατά την 8η του μηνώς ωμίλησα ειπών ότι δεν έπρε
πε 60.000 χιλ. πλουσίων Σαμίων (να περιμένουν) το παν παρά των ξένων. Οτι 
έχρηζον όντος οπλαρχηγών τινών ως εγένετο αλλ ' έπρεπε να συντρέχουν οι Σά- 
μιοι. Άλλως η Ευρώπη θα εξελάμβανε την επανάστασιν εάν απετελείτο από ξέ
νους, και δη τόσους κρήτας — ως ληστρικήν τινά συμμορίαν, υποβοηθούσαν 
ίσως τον Σοφούλη διά κομματικούς λόγους. Ενώ πρέπει να δείξετε πάντες ότι 
προέρχωνται εκ της θελήσεως σύμπαντος του Σαμιακού λαού. Τας παρατηρή
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σεις μου ταύτας ανεγνώρισαν οι πρόκριτοι Σάμιοι και την επιούσαν κατήρτη- 
σαν και έγραψαν υμίν επίτροπός προς συλλογήν εράνων υπέρ της επαναστάσε- 
ως. 17. Σήμερον διέρχεται ενταύθα το «Αιγαίον» ο κ. Ευάγγ. Κουκουδέας επι
στρέφει όπως εξιστορήσει υμίν τα όσα αντελήφθη εν Σάμω. Άλλωστε και ο Σο
φούλης αναγνωρίζει το κρίσιμον της εκεί καταστάσεως και ιδία από στρατιωτι
κής απόψεως. Οι Τούρκοι επαυξηθέντες ήδη και ασφαλέστερον οχυρωθέντες, 
δυσκόλως πλέον δύνανται να εκτοπισθώσει. Οι Σάμιοι έχουν ανάγκην ξένων 
σωμάτων και τηλεβόλων. Άλλως δυσχερές αν μη πάντι αδύνατον να επικρατή- 
σωσι. Εν Σάμω υπάρχουσι και τινές αρμένιοι στρατιώται και τινες ελειποτάχτη- 
σαν. Πρότερον ερωτηθέντες επιτηδείως γιατί δεν έφευγον εκ του τουρκικού 
στρατού απήντησαν ότι επίτηδες μένουν διά να ασκηθώσιν τελείως ώστε η μέρα 
τινα να επαναστατήσωσι την Αρμενίαν. Εν Ικάρω επανήλθε η «Μεσσήνη» προ- 
ερχομένη εξ Άνδρου. Ο κυβερνήτης Jovanini εξέφρασε την βαθείαν του λύπην, 
διότι δεν έτυχε να ήτο το πλοίον του εδώ, ώστε να έσπευδε εις Σάμον, κατά την 
απόβασιν των Τούρκων. Σημειωτέονδε ότι κατά την 8η του μηνός γενομένηςπα- 
νηγύρεως (Η Γέννησις της Θεοτόκου) εν τη θέσει κέραμέ ώραν μακράν του Αγ. 
Κηρύκου, έπλευσεν εκεί, εξήλθε μετά του επιτελείου του, συνέφαγε, συνέπιε και 
συνεχόρεψε μετά των Ικαρίων. Αλλά αμέσως έσπευσεν εις Σάμον άμα ως έμαθε 
τηναποβίβασινκαι επίθεσιν τουΣοφούλη, παρά του επιστρέψαντος Μαγκρίνι.

Ικαριακά
Ταύτα βαίνουσι κατά το μάλλον και ήττον καλώς, εφ’ όσον είναι δυνατόν 

εις χώραν προ ολίγου εκ δουλείας απαλλαγείσαν. Προ παντός, επείγει το ζήτη
μα της αμύνης της νήσου, ήτις κατέστη και ορμητήριον δι’ άλλας νήσους. Ανά
γκη λοιπόν να σταλή ανώτερος τις Αξιωματικός προς τούτο. Επίσης και ο Ευ- 
αγγ. Κουκουδέας τον οποίον στέργουν οι οπλίται. Και δεν είναι τόσον εύκο- 
λον νομίζω να καταστήση τις πειθαρχικά σώματα ατάκτων και αγυμνάστων ως 
τούτο ακριβώς πολύ επέτυχεν ο κ. Ευάγγελος. Ο πρόεδρος της Διοικήσεως δια
βιβάζει προς το των Εξωτερικών Υπουργείον εμπιστευτικόν έγγραφον περί 
της ενταύθα καταστάσεως. Ιδία τοπικιστικαί τάσεις, μωροφιλοδοξίες και μι- 
κροσυμφέροντα. Το Σαμιακόν ημπόδισε ημάς επί του παρόντος διά την επι
δρομήν και απελευθέρωσιν των Ψαρών. Τι φρονείτε περί τούτου;

Επιφυλάσσομαι διά ταύτα, δεν επιθυμώ να σας ενοχλώ και να σας λυπώ. 
Τούτο μόνον να γνωρίζετε ότι η κατάστασις δεν είναι τοιαύτη όπως φαντάζε
στε, συγχαίροντας μάλιστα και επανάστασιν δε η συνείδησίς μου με αναγκάζει 
να παραμείνω πολλά υφιστάμενος έως ου αποκατασταθώσι τα πράγματα. Ότε 
ήμουν εις Σάμον, τρεις Ικάριοι και μάλιστα επιστήμονες μετέβησαν εις Αθήνας 
Άγνωστον μοι διά τι. Τουλάχιστον εν τοις πρακτικοίς τοις διοικήσεως ουδένα 
υπογράφεται περί αποστολής τινός και πάλιν χάριν ασκόπου δαπάνης, χρήμα
τος μη υπάρχοντος. Αντί άλλων μέτρων άτινα πλαγίως υποδεικνύονται, κάλ- 
λιον θα ήτο να εδεικνύετο αυτοίς το ταχύτερον η άγουσα εις Ίκαρον. Διά τα πε
ραιτέρω εις τον μέλλοντα αξιωματικόν και εις υμάς εναπόκειται να επιβάλλο- 
μεν την τάξιν. Εις Σάμον εκ Χίου ταχ. 40 Τουρκίας έλαβον και έδωκα την σχετι
κήν απόδειξιν.

Σημειώσεις
9. Αναφέρει την πυκνή επικοινωνία ανάμεσα στην Ικαρία και την Σάμο και την 

πολεμική βοήθεια από την Ικαρία για την επιτυχία της Σαμιακής επανάστα
σης, για την ολοκλήρωση των εθνικών σκοπών. Κάτι που δεν γνώριζε. Τα 
Αγγλογαλλικά πλοία μποδίσανε τα Ιταλικά πλοία να επέμβουν στην Σάμο, 
για να μην στεργιώσουν εκεί οι Ιταλοί. Ο υπουργός των Εξωτερικών Κορο- 
μηλάς με τον υποπρόξενο στην Σάμο Στεφανάτο, καθοδήγησε τους Σαμιώ- 
τες, να μη ζητήσουν ούτε γαλλική προστασία, αλλά να πιέσει τους πρόξενους 
των προστάτιδων δυνάμεων της ηγεμονίας Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία, να κα- 
τέβει η Τουρκική σημαία και να φύγει ο Τουρκικός στρατός από την αυτόνο
μη ηγεμονία, τα οποία ήταν πρόσχημα για επέμβαση της Ιταλίας. Ο Κορομη- 
λάς καθοδήγησε τον Σοφούλη να επιτύχουν οι Σαμιώτες ανακωχή με την με
σολάβηση των προξένων. Η οποία έδωσε καιρό στους Σαμιώτες να αναδιορ
γανωθούν και αφού εφοδιαστούν και ετοιμαστούν, τότε να ξαναεπιτεθούν 
όπως τους ειδοποίησε ο Κορομηλάς. Ο Σοφούλης σωστά υποστηρίζει και 
πανηγυρίζει για την διπλωματική επιτυχία, αφού με την ανακωχή οι επανα
στάτες πέτυχαν τη διεθνή αναγνώριση. Τα πράγματα εξελιχθήκανε ευνοϊκά, 
το «Κλεοπάτρα» μεταφέρει πολεμοφόδια συνέχεια από την Ικαρία στη Σάμο 
γι’ αυτό και ο Μυριανθόπουλος και ο Κουκουδέας πήγανε στη Σάμο για να 
γνωρίζει το Υπουργείο από πρώτο χέρι με τους δυο αυτόπτες του, την αλή
θεια για την Σάμο. Βέβαια ο Μακεδονομάχος κρητικός Γύπαρης δεν πήγε τε
λικά στη Σάμο με τους άλλους κρητικούς που ετοιμαστήκανε με εντολή του 
Βενιζέλου. Γιατί οι Γάλλοι ετοιμάσανε τάγμα τους στην Τουλώνα για το Αι
γαίο. Και έτσι, για να αποφύγουμε Γαλλική επέμαση κατά της Ιταλίας αλλά 
με θύμα την Ελλάδα, με νέα διαταγή του Βενιζέλου, σταμάτησε ο Γύπαρης. 
Και δεν πήγαν τελικά στην Σάμο. Ευτύχημα ήταν, ότι ο Σοφούλης όταν ξεκί
νησε από την Ικαρία για την Σάμο, πήρε μαζί του ψημένους Μακεδονομά
χους κρητικούς πολεμιστές, όπως τον Καούδη και άλλους. Ο οποίος μάλι
στα στη μάχη του Μουλά-Μπραΐμ διοίκησε τους καριώτες που πήγαν όλοι 
μαζί στην αρχή με το «Κλεοπάτρα». Σ’ αυτή τη μάχη διακρίθηκε ιδιαίτερα 
και ανδραγάθησε ο Αργυρος από το Καταφύγι. Και από τη Σάμο, ειδοποίησε 
μετά, τους ληστοπειρατές αδερφούς Μανώλα από τα Μοσχονήσια, σκληρά 
παράσιτα που βρισκόταν στην Ικαρία τότε, να μην τους βρει στην Ικαρία 
όταν γυρίσει. Και έτσι οι αδερφοί Μανώλα που βρέθηκαν στην Ικαρία, πήγαν 
στην Σάμο με το «Κλεοπάτρα», γύρισαν πίσω στην Ικαρία εγκαταλείποντας 
άνανδρα την μάχη, γιατί ήτο σκληροί μόνο στο πλιάτσικο και όχι στον πόλε
μο, εξαφανιστήκανε οριστικά μόλις πήρανε το «τελεσίγραφο». Όταν μετα
φερθήκανε τα αναγκαία πολεμοφόδια στη Σάμο με τα συνεχή ταξίδια της 
«Κλεοπάτρας», τότε ο Σοφούλης άρχισε την τελική επίθεση, για να οδηγήσει 
το Σαμιακό στο ευχάριστο εθνικό τέλος. Όπως πάντα, αποδείχνεται δυνατός 
παρατηρητής στα κοινωνικά θέματα. Τους συμβουλεύει σωστά και τους επη
ρεάζει στη σωστή κατεύθυνση και για τις σωστές ενέργειες. Με αποτέλεσμα 
να προσφέρουν οικονομικά και να προσφερθούν και να συμμετάσχουν στην 
επανάσταση. Ο οργανωτής του στρατού της Ικαρίας Ε. Κουκουδέας πήγε στο 
Καρλόβασι με την «Κλεοπάτρα» και παράδωσε ποσότητα από πολεμοφόδια, 
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και για να αντιληφθεί την κατάσταση από κοντά. Γεγονότα, που έκανε τη 
σχετική του αναφορά στο Υπουργείο. Οι Ιταλοί, απλά κάνουν την διπλωμα
τία της απάτης. Οι οποίοι αν και ήτο στο στενό Μ. Ασίας - Σάμου και στη 
μάχη ακόμα, δε μποδίσανε ποτέ τους Τούρκους να αποβιβαστούν στη Σάμο. 
Αρωτά το Υπουργείο για την απελευθέρωση των Ψαρών, γιατί το Σαμιακό 
εμπόδισε την απελευθέρωσή τους. Επειδή τα όπλα που προοριζόταν για τα 
Ψαρά, πήγαν τελικά με την «Κλεοπάτρα» στη Σάμο για την απελευθέρωσή 
της. Το Υπουργείο έχει έμπειρο Υπουργό και με τον Πρωθυπουργό κρατού
νε κλειστά τα χαρτιά της Ελλάδας. Και θα τα ανοίξουν οριστικά και μόνο 
όταν έπρεπε. Με την έναρξη του πρώτου Βαλκανικού πολέμου, όπου ο στό
λος μας ξεκίνησε αμέσως για το βόρειο Αιγαίο και απελευθέρωσε όλα τα νη
σιά.

10) Εν βαθύ Σάμου 19 Σεπτεμβρίου 1912

Έντιμε κ. I. Δραγούμη
«Το Σαμιακόν κίνημα»

Πριν η κατορθώσω να στείλω προς υμάς έκθεοιν περί τον κινήματος της 
Ικάρου κατά την 17η Ιονλίον, επιλαμβάνομαι τον Σαμιακού το οποίον παρακο
λουθώ εκ τον σύνεγγυς ελθών εξ Ικάρον από της 7ης τον μηνός διά της 
«Ρούμελης» τον Παντολέοντος. Άμα ως έφθασα ενταύθα επικοινώνησα προς 
τον νμέτερον πρόξενον, προς τον Μητροπολίτην, προς τονς Βουλευτάς και τι- 
νάς προκρίτους. Είδον και άκονσαν πολλά, και πολλά εκατάλαβα όσον ένεστι, 
επανερχόμενος ευχόμενος αίσιον τέλος. Την νύκτα τις 6 τον μηνός (Τετάρτη) 
έφθασεν το «Αιγαίον» εις Ίκαρον. Εκ των επιβατών ως εξήλθεν ο Magrini ανα
κοινώνει εμπιστεντικώς ότι ήλθεν ο Σοφούλης με παλληκάρια κομίζων και ικα
νά πολεμοφόδια - φνσσίγγια ιδία είχε στείλει προ ημερών εις Ίκαρον και τα 
εφύλαξαν. Μετά το μεσονύκτιον εξέρχεται και ο κ. Σοφούλης άγων περί τονς 50 
σχεδόν ων οι πλοίστοι κρήτες νπό τονς οπλαρχηγούς - Καούδη, Καραβίτη, Μα- 
λινδράτον, Σεϊμάνη, Μαληλέσσον, Καρασσεβδάν. Έφαγον και ανεπάφθησαν 
ολίγον, διανεμηθέντες εις τονς φιλόξενους των Ικαρίων οίκονς.

6. Πέμπτη. Προετοιμασία διά την Σάμον όπον οι φίλοι ειδοποιηθέντες ανέ- 
μενεν εξ Ελλάδος. Το ήκονσε και ο Ηγεμών και ανεκοίνωσε εις την Υ. Πύλη. 
Πόθεν είχε πληροφορίας ότι παρεκλήθησαν αι Δυνάμεις δι ’ αποστολών πλοίων. 
Ο κ. Σοφούλης συνέταξε εν Ικάρω την προς τον Σαμιακόν λαόν προκήρυξίν 
του. Εύρεν άλλους οπλίτας τους μεν Ικαρίους τους δε Μοσχονησίους και Ανα- 
τολίτας ους έως 25, περί την 1η μετά μεσονύκτιον επιβάντες του Ικαριακού 
ατμοπλοίου «Κλεοπάτρα» έπλευσαν εις Κορσίας, συμπαραλαβόντες δεκάδα 
ανταρτών Σαμίων κατηυθύνθησαν εις Μαραθόκαμπον όπου απεβιβάσθησαν την 
5η πρωινή της 7 του μηνός (Παρασκευή) έχοντες μετ’ αυτών και τον Magrini. 
Σχεδόν ταυτοχρόνως αφικνούνται και πολλοί Σάμιοι οπλίται επί πλοιαρίων, 
όλοι από 80 άτομα (μια γραμμή του κειμένου είναι στη συνέχεια δυσανάγνω
στη). Οι Τούρκοι ακούσαντες εκ των προτέρων πριν να αποβιβαστή ο Σοφούλης 
ετράπησαν εις φυγήν. Ανήρχοντο δε εις 105, οι αντάρτες ακολουθούντες αυ
τούς. Σπεύδουν εις Καρλόβασι όπου και κοπιακότες αναπαύονται εν τη αυλή 

σχολείου, θέντες τα όπλα εν σχήματι πυραμίδος. Αλλ ’ οι κάτοικοι τους εκδιώ
κουν ίνα μη συμβή τι κακόν. Φεύγουν βαίνοντες επί της παραλιακής αμαξητού 
διά το βαθύ. Μετά τινά χρόνον αφικνείται και ο Σοφούλης μετά των περί αυ
τών. Ο λαός των καρλοβασίων εξελθών υποδέχεται ασμένως. Καταλήγουν εις 
το εκεί Ηγεμονικόν Μέγαρον όπου ανταλλάσσουν αδερφικόν ασπασμόν οι άλ
λοτε πολιτικοί αντίπαλοι και ιδία ο Χατζηγιάννης. Οι οπλίται διαιρεούνται εις 
δύο σώματα και οι μεν υπό τονΚαρασεβδάν σπεύδουσι στα ...(λέξη δυσανάγνω
στη) ακολουθούντος εφίπου του Σοφούλη. Οι δε ορμήσαντες εις την παραλίαν 
και ευρόντες Τουρκοκρητικούς, καΐκι το... (λ. δυσανάγνωστηθ κόψαντες δε τας 
αγκύρας ηνείχθησαν εις το πέλαγος ίνα παραλάβωσι τους Τούρκους. Ολίγον 
ύστερον οι εν Καρλοβάσια συνήλθον εις ένοπλον συλλαλητήριον και συνέταξαν 
ψήφισμα προς την βουλήν και τους προξένους. Ήτο ήδη μεσημβρία ότε οι Τούρ
κοι αφικνούμενοι εις το χωρίονΑγ. Κωνσταντίνος - το ήμισυ της οδού μεταξύ 
Καρλοβασίου και Βαθέος - απέχει δε το εν του άλλου 4 ώρας - ανεπαύθησαν 
και εγευμάτιζον. Ότε αίφνης ακούεται ότι έρχονται αντάρται. Αμέσως εγείρο
νται και ...(λ. δυσανάγνωστη) όπου τρέπονται εις φυγήν. Μετ' ολίγου ακούο
νται πυροβολισμοί, ήσαν εκ των πέριξ συνοικισμών. Οι Τούρκοι συνταχθέντες 
βάλλουν ομαδόν εις τον αέρα συνεχώς. Καταφθάνει το πλοιάριον. Αλλ ’ οι εν 
αυτώ αδυνατούν να ανακόψουν τους Τούρκους. Επίσης καταφθάνει πρώτος 
και ο Καρασεβδάς διά ξηράς μετά δεκάδος ανδρών και επιτίθεται κατά των 
Τούρκων. Αλλ'ούτοι φεύγουνπυροβολούμενοι υπό τωνπέριξκαι αντιπυροβο- 
λούντες. Ωρα 3 μ.μ. Ότε παρεπλέομεν και ημείς επί της «Ρούμελη» εν Αγίω 
Κωνσταντίνω είδομεν τους οπλίτας συνταγμένους. Πανταχόθεν δε προσήρχο- 
ντο και άλλοι. Μετ' ολίγον διεκρίναμεν τους Τούρκους οδεύοντας εν σώματι! 
Εκ Βαθέος είχε σταλή επικουρία εκ 45 στρατιωτών. Μετά ταύτα ενταύθα εισήλ- 
θον περί ώραν 7ην εις τον εν Βαθύ στρατώνα των και εκρύβησαν φέροντες και 
τινάς πληγωμένους ως ηκούσθη. Την νύχτα διήλθον πάντως ήσυχοι. Νύκτα εν 
Βαθύ. Μόνον οι Τούρκοι κατέχοντες και τους πέριξ λόφους ηγρύπνουν συνεν
νοούμενοι διά σημάτων φανών. 8 Σάββατον. Οι Βουλευταί επισκεφθέντες τους 
Προξένους - συμπαθώς ήδη διακειμένους - και προς τον Ηγεμόνα. Επιδίδουν 
το ψήφισμα των Καρλοβασίων και έγγραφον διά του οποίου επιδοκιμάζοντες 
ταύτα. Παρακαλέσαντες τον Ηγεμόνα όπως διενεργήσει επειγόντως την άμεσον 
αποχώρησιν της φρουράς προς καθησυχασμόν του Σαμιακού λαού. Ο Ηγεμών 
απήντησε ότι και πάλιν ετηλεγράφησε εις την Πύλην. Και την αυτήν είχε απά- 
ντησιν. Αλλ ' ως προς τον στρατόν από χθες - αφότου επετέθησαν οι αντάρται - 
εξήλθε της δικαιοδοσίας του η στρατιωτική διοίκησις. Εν τω μεταξύ ηκούσθη 
ότι Τουρκικός στρατός εκ Σμύρνης στρέφεται προς την Νέαν Έφεσον διά την 
Σάμον. Τούτο ενίσχυσε τους Τούρκους και κατέθληψε τους ημετέρους. Περί την 
δύσιν του ηλίου ηγγέλθη ότι Ιταλικόν πλοίον διελθόν διά Καρλοβασίου φαίνε
ται ήδη έξωθεν του Βαθέος. Έσπευσε τις εις Ίκαρον Κότσικας έκανε σήμα. Κα
τόπιν εστάλησαν άλλοι επί ατμακάτου φέροντες παρακλητικήν επιστολήν. Αλ
λά δεν συναντήθησαν. Ευτυχώς εστάλη άλλος διά ξηράς προς το Τηγάνι, πρό- 
φθασε την «Ζ...» (όνομα πλοίου δυσανάγνωστο) και έδωκε άλλην επιστολήν 
προς τας Ιταλικός Αρχάς της Πάτμου. Όπως στείλωσι πλοίον και φυλάττει τον 
πορθμόν της Μυκάλης. Την νύκτα ο κ. Σοφούλης μου έγραψε όπως μεταβώ το
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ταχύτερον εις Ίκαρον καί ενεργήσω παρά τους Ιταλούς. Την 6η του μηνός εν 
Ικάρω ο κυβερνήτης της «Μεσσήνης» Jovanini επισκεφθείς ημάς την προτεραίαν 
εν των Διοικητηρίω - έστειλε λέμβον και μας παρέλαβε όπως ανταποδώσομε- 
ντην επίσκεφιν. Μετέβην μετά του κ. Μαλαχίου και Μωραΐτη - Μετά πολλού 
ενδιαφέροντος ηρώτα περί της Σάμου. Επρότεινε την αποστολήν ευρωπαϊκών 
πλοίων. Εκ τούτου έσχον αφορμήν να βολιδοσκοπήσω τον ιατρόν Αινείαν 
Μπρουναντίνι εκ Σμύρνης, εάν προκειμένου να συμβή τι εις Σάμον, Θα εβοή- 
θουν. Μας απήντησε πολύ ευχαρίστως, αρκεί μόνον να ειδοποιηθώμεν, άλλως 
τούτο και εις ημάς συμφέρει. Μετ’ ολίγον αντίλαξαν σήμερα κυβερνήτης και 
ναύαρχος (η γραμμή είναι δυσανάγνωστη κατά λέξη, το πνεύμα της είναι αυτό). 
Ταύτα είπον εις τον κ. Σοφούλη και πολύ ηυχαριστήθη. Ένεκα τούτων και μας 
έγραφε πως ενεργήσωμεν έγραφα εις Ίκαρον και επήλθε το αποτέλεσμα. Ο Σο- 
φούλης αφού διέταξε τα των οπλιτών στρατιωτικώς (λ. δυσανάγνωστη) έποφιν 
ώστε το εσπέρας προς το χωρίον Κοκάρι οπόθεν διά νυκτός ανήλθεν εις Μυτι- 
ληνούς επίκαιρον κωμόπολιν. 9. Κυριακή. Ο εκεί δήμρχος τηλεφωνεί ότι οι 
οπλίται ανήλθον εις 700 - ότι άλλοι προσέρχονται αλλά δεν έχουν όπλα. Ότι 
εστάλη σε ημάς από την Ελλάδα δι ’ απόκρουσιν των Τούρκων. (2 λέξεις δυσα
νάγνωστες). Εξήτησαν παρά των Καλυμνίων όπλα. Οι βουλευταί και πρόκριτοι 
αμφοτέρων των κομμάτων - δόξα τω θεώ των Ρωμιών! συνήλθον εις το Δημαρ- 
χείον - και μιμούμενοι το παράδειγμα των Καρλοβασίων, συνέστησαν επίτρο
πός προς συλλογήν εράνων. Έστειλαν δε και 3.000 φράγκα προς αγοράν 
όπλων. Επίσης απεφασίσθη όπως σταλλή τετραμελής επιτροπή εις Μυτηλινούς 
ίνα συνεννοηθή μετά του Σοφούλη. Μετ’ αυτών θα μετέβαινον και εγώ ίνα εξι
στορήσω κάλλιον τα πράγματα. Αρχηγός της επιτροπής θα ήτο ο πολύς Εμ. Νι- 
κολαϊδης αντιπολιτευόμενος σφόδρα, όστις φαίνεται την ανάγκην φιλοτιμίαν 
ποιούμενος εξετέθη. Το μόνον ευχάριστον συνάμα και θαυμαστόν ότι ηνώθησαν 
τέλος οι Σάμιοι. Η επιτροπή δεν μετέβη, διότι διεδόθη ότι καταπλέουν ευρωπαϊ
κά πλοία. Περί την δήλην εκυκλοφόρησεν παρά του υποπροξένου της Γαλλίας: 
(μία γραμμή δυσανάγνωστη) Τμήμα προϊσταμένου του. Αίσθηση ενεποίησε - 
παρά τω λαώ η εμπνευσμένη δημοσιευθείσα προκήρυξις του Σοφούλη... (λέξη 
που πιθανόν αφορά εφημερίδα). Αποστέλεται το Μπρουί (γαλλικό πλοίο) προς 
αποκατάστασιν της τάξεως. Εξασκείσατε πάσαν την επιρροήν σας παρά τω λαώ 
όπως επανέλθη η τάξις. Και μη αποτελέσουν τα προνόμια εκ της δημιουργηθεί- 
σης καταστάσεως. Τούτο ηυχαρίστησεν μεγάλως τους Σαμίους και αυτόν τον 
Σοφούλη, εις ον ετηλεφωνήθη.

10 Δευτέρα - οι Βουλευτές συνέταξαν το εξής τηλεγράφημα προς τους 
υπουργούς των Εξωτερικών των τριών προστατίδων δυνάμεων (το μεταφράζω 
από τα γαλλικά): «Η Σάμος μαχομένη ένεκα της δικαίας αιτίας να ξαναποκτήση 
τα προνόμιά της τα οποία ήτο ηγγυημένα από την γεναιοδωρία των εθνών σας. 
Και προσκαλεί την καλήν σας φροντίδα των εξοχοτήτων σας, να παρεμποδίσετε 
την παραβίασή τους και να υποστηρίξετε την δίκαιη επαναφορά τους...

10 Δευτέρα 9 π.μ. Κόσμος πολύς τρέχει προς την έξω του λιμένος παρα
λίαν. Ακούονται ζητοκραυγαί «Ζήτω η Ιταλία». Έξωθεν του λιμένος έχει φθά- 
σει το Ιταλικόν μεταγωγικόν «Πόλη του Παλέρμου». Αμέσως επιτροπή Σαμίων 
επεβιβάσθη λέμβου, σπεύδει προς αυτό. Ανέρχονται. Ο κυβερνήτης ενθέρμως 
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υποδέχεται αυτούς υποβάλλοντας τας ευχαριστίας του Σαμιακού λαού. Δηλοί 
ότι έλαβε γνώση της προσκλήσεως εξ Ικάρου και εκ Πάτμου. Ως προς τα στενά 
θα διέλθει, αλλ ’ ανήκουσι μάλλον εις τας Δυνάμεις. Θα περιπλέει μέχρι του Β. 
άκρου «Κότσικας». Υπεσχέθη βοήθειαν αρκεί να ειδοποιηθή. Είτε διά σημάτων 
ή πυρών ή δι ’ απεσταλμένου. Και ημείς είπε πολεμούμεν σήμερον ου μόνον κα
τά των Τούρκων αλλά και κατά της διπλωματίας. Επίσης ανήγγειλε ότι θα κα- 
ταπλεύσουν Γαλλικά και Αγγλικά ίσως δε και Ρωσσικά. Οι Τούρκοι ως ην επό
μενον επτοήθησαν. Παρά τον στρατώνα ένθα η πυριτιδαποθήκη λέγεται ότι 
ήνοιξαν υπόνομον αλλ ’ είναι ζήτημα αν θα αντιτάξουν άμυνα. Χθες σώμα εξ 
αυτών κατήλθε. ΝΑ. εις θέσιν Μουλα-Μπραΐμη ίνα υποβοηθήσουν τους μέλλο
ντας να αποβιβασθώσιν εκ της Μ. Ασίας. Αλλά σώμα επαναστατών επιτεθέν 
κατ’ αυτών τους εξετόπισε και τους ηνάγκασε να επανέλθουν, τινάς και επλή- 
γωσαν. Ηθέλησαν επίσης να διακόφουν συγκοινωνίαν Βαθέος και Τηγανιού 
τάξαντες πανταχού φρουρούς. Ώρα 1 μ.μ. Οι επί του Ν.Δ. λόφου Μπαϊρακτάρ 
φυλάττοντες Τούρκοι οπλίται συνεννοούμενοι μετά των κάτω και αντικρύ διά 
σημαίας συνεχώς. Επίκειται η εκ του λόγου εκτόπισις αυτών υπό επαναστατών 
ερχομένων εκείθεν. Ώρα 2.30 ήδη προσβάλλουσιν οι επαναστάται και άρχεται η 
συμπλοκή. Μετ’ ολίγον ο κόσμος φεύγει, κλείονται τα καταστήματα και πάντες 
τρέχουν να ασφαλισθώσι. Ακούεται η 1η βολή του τηλεβόλου κατά των επανα
στατών, αλλά δεν τους φθάνει διότι είναι υφηλά. Σπεύδομεν να επιβιβαστόμεν 
του πλοίου. Ουδείς λεμβούχος. Επιβαίνομεν λέμβου μεθ’ ενός ροδίου και 
τριών σημαιών επιβατών. Δεξιά, αριστερά και άνωθεν ημών συρίζουν αι σφαί- 
ραι των Τούρκων. Εις άλλην λέμβον ο Αος και Βος πλοίαρχος οίτινες επίσης 
κινδυνεύουν, διατρυπάται. Οι Τούρκοι βάλλουν κατά της «Ρούμελης» ιδία επί 
της γεφύρας και του πηδαλίου: δις και τρις βάλλει το τηλεβόλον. Οι επαναστά
ται εξακολουθούν πλησιάζοντες τους επί τον λόφον Τούρκους.

Ώρα 3 - αποπλέομεν. Μετ’ ολίγον συναντώμεν Γαλλικόν θωρηκτόν πλέον 
προς το Βαθύ. Φθάνομεν εις Καρλόβασι. Εγνώριζον μόνο ότι ήρξατο η συ
μπλοκή, ύστερον διεκόπη το τηλέφωνον. Φαίνεται ότι ο τηλεφωνητής Βαθέος 
φοβηθείς έφυγε. Οι Καρλοβάσιοι συνεννοήθησαν και έλαβον τα όπλα προς 
φρούρισιν. Συμπληρώ ταύτα κατά τον πλουν ήδη πλησιάζομεν προς την Ίκα
ρον όπου θα αποβιβαστώ. Θα παραμείνω χάριν της οργανώσεως, κομίζω την 
Σαμιακήν νομοθεσίαν διά να την προσαρμόσωμεν εις Ίκαρον. Κομιστής της 
παρούσης μου είναι ο Σαχτούρης. Ώρα 10 μ.μ. Φθάνομεν εις Ίκαρον. Οι Ιταλοί 
ζητούν πληροφορίας περί των συμβάντων της Σάμου, μετά πολλού πολιτικού 
ενδιαφέροντος. Αναμένω εντολάς σας.

Όλως υμέτερος.
Κων. I. Μυριανθόπουλος

Σημειώσεις
10. Τα γεγονότα κυλούν σαν χιονοστιβάδα και ο Μυριανθόπουλος πριν προ- 

φθάσει να κάνει τη λεπτομερή έκθεσή του για τα Ικαριακά, συνεπής στην 
εθνική του αποστολή πηγάινει στη Σάμο για να κάνει την έκθεσή του στο 
εθνικό κέντρο για το «Σαμιακό κίνημα», όπως γράφει. Τα γεγονότα είναι συ
νταρακτικά τα γράφει ημερολογιακά αλλά φαίνεται ότι είναι και ο ίδιος τα-
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ραγμένος, γι’ αυτό και πολλές λέξεις τους είναι δυσανάγνωστες. Ο Μαγκρί- 
VI ήτο Ιταλός δημοσιογράφος, πολύ φιλέλληνας. Και έδωσε πολλές φορές τη 
σωστή και σωτήρια συμβουλή του στην Ικαρία και τη Σάμο, γιατί ήτο συνέ
χεια εδώ τότε. Αργότερα, πέρασε στην Ιταλία από δίκη για τη φιλελληνική 
του στάση. Αναφέρει ότι τα όπλα για την επανάσταση στη Σάμο περάσανε 
από την Ικαρία. Και την προκήρυξη για την ανεξαρτησία της Σάμου, την σύ- 
νταξε ο Σοφούλης στην Ικαρία. Στο Καρλόβασι πέτυχε ο Σοφούλης την εθνι
κή συμφιλίωση και μάλιστα με τον ισχυρό Χατζηγιάννη το γνωστό σαν 
«Ηγεμονοφάγο». Ο Καρασσεβδάς και Σεϊμένης ήτο κρητικοί ψημένοι Μακε
δονομάχοι. Το ψήφισμα που δώθηκε στους προξένους, ζητούσε - σύμφωνα 
με τις υποδείξεις του Κορόμηλά - να φύγει η Τουρκική φρουρά από τη Σά
μο. Οι Ιταλοί ζητούν κοινή επέμβαση, για να βάλουν και εκείνοι πόδι στη 
Σάμο. Ο φραγκολεβαντίνος γιατρός Αινεία Μπρουναντίνι από τη Σμύρνη, 
είναι ο γνωστός ελληνομαθής διερμηνέας τους και της ιταλικής πολιτικής, 
που προσπάθησε, βασικά στο βόρειο μέρος της Ικαρίας να εκμεεύσει ιταλική 
προστασία. Προσπάθεια, που με εθνική προσπάθεια ναυάγησε. Και το γνω
στό: ότι οι έλληνες ενώνονται μπροστά στον κοινό κίνδυνο. Γι’ αυτό και 
τρέχουν να καταταγούν αθρόα ή να προσφέρουν οικονομική βοήθεια. Τόσο, 
που στο δικαιολογημένο ενθουσιασμό του, αναφωνεί: «Δόξα των Θεώ των 
Ρωμιών!» Η Σάμος ήτο αυτόνομη ηγεμονία υπό την επικυριαρχία του Σουλ
τάνου και υπό την προστασία της Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσσίας. Γι’ αυτό 
εκεί και το Γαλλικό θωρικτό «Μπρούι» και το Αγγλικό. Και γι’ αυτό και το 
τηλεγράφημα προς τις προστάτιδες δυνάμεις. Το μεταγωγικό πλοίο της Ιτα
λίας «Πόλη του Παλέρμου», δεν αποβίβασε ποτέ Ιταλικό στρατό στη Σάμο 
ούτε άλλο πλοίο της, γιατί η νότα των προστάτιδων και ιδιαίτερα της Γαλ
λίας ήτο πολύ αυστηρή. «Δεν έχετε καμμιά δουλειά στη Σάμο...».
Στην μάχη που βληθηκε και το πλοίο «Ρούμελη» κινδύνεψε και ο γενικός 
πρόξενός μας στην Αλεξάνδρεια Α. Σαχτούρης. Ο καθοδηγητής των Αιγαί
ων στην Αλεξάνδρεια, την οποία όρισε σαν κέντρο η Ελλάδα.

11) Εν Ικάρω τη 23 Σεπτεμβρίου 1912

Έντιμε κ. I. Δραγούμη.
Επιβεβαιώ προηγούμενη μου επιστολήν από 7 του μηνός προς υμάς. Τό

σον εκείνη όσον και η παρούσα θα εύρωσιν υμάς λίαν απησχολημένους ως εκ 
της σοβαρότητας των ζητημάτων άτινα το έθνος απασχολούσι. Το άκουσμα της 
επιστρατεύσεως ανεζωπύρωσε το εθνικόν αίσθημα ενταύθα εις βαθμόν τοιού- 
τον, ώστε πολλοί Ικάριοι να είναι ήδη εν επιφυλακή αναμένουσι δε την στιγμήν 
προς πολεμικήν δράσιν ήτε κατά γην ήτε κατά θάλασσαν, παρ’ υμών αναμέ
νουν διαταγάς. Εις εκ των μάλλον θερμών πατριωτών, τον οποίον εξαιρετικώς 
συνιστώ προς την υμίν εντιμότητα, είναι και ο κομιστής και άλλων των επισή
μων γραμμάτων της Διοικήσεως, και της παρούσης μου κ. Στέφανος Σ. Παμφί- 
λης, Σύμβουλος και Ταμίας της Διοικήσεως. Ανήρ του οποίου η χρηστότης 
αμιλλάται προς την φιλοπατρίαν και των προτερημάτων αυτού τούτων τρανό
τατα δείγματα, παρέσχεν ευθύς εξ αρχής, αφ’ ότου ελθών ενταύθα προπαρα- 

σκευάζον το κίνημα. Ενώ άλλοι τινές, εις τους οποίους ενεπιστεύθημεν απε- 
θάρρυνον ημάς διά της δειλίας και άλλων προφάσεων. Και ο Στέφανος Σ. 
Παμφίλης τα μάλιστα ενίσχυσεν ημάς λόγω τε και έργω. Αξιομνημόνευτοι θα 
παραμείνουσιν οι λόγοι αυτοί διών ενεθάρρυνεν ημάς, εις το κίνημα. Προβείτε, 
έλεγε έστω αν διά του κινήματος θα απολεσθή η περιουσία μου και αυτή η ζωή 
μου. Πέποιθα λοιπόν ότι εξαιρετικώς θα ευχαριστηθείτε γνωρίξοντες ένα των 
υποστηρικτών τότε και νυν του Ικαριακού αγώνος. Τα εδώ ελπίζω ότι θα βαδί- 
σωσιν ομαλώτερον συν τω χρόνω. Κατ’ αυτάς θα επιχειρήσω άλλην ανά την 
νήσον περιοδείαν διότι ανέλαβον την οργάνωσιν και εποπτείαν των σχολείων 
και το εθνικόν κήρυγμα.

Επί τούτοις διατελώ όλως υμέτερος.
Κων. Μυριανθόπουλος.

Σημειώσεις
11. Πραγματικά μετά την επιστράτευση της Ελλάδας η εμπιστοσύνη και ο εν

θουσιασμός ήτο στο κατακόρυφο. Και οι Ικάριοι που ανυπομονούσαν για 
πολεμική δράση μετά την Ικαρία και τη Σάμο, θα δώσουν εθνικές εξετάσεις 
με άριστα στη Χίο. Όπου με επικεφαλής τον Ε. Κουκουδέα, ύστερα από μά
χη στην Αμιθούντα, θα πιάσουν αιχμάλωτους το τρίτο του Τουρκικού 
στρατού στη Χίο και περίπου 20πλάσια δύναμη σε άντρες από τους Ικά- 
ριους που πήραν μέρος στις μάχες.

12) Εν Ικάρω εκ 30 Σεπτεμβρίου 1912

Έντιμε κ. I. Δραγούμη
Την από 23ης λήγοντος ήδη επιστολήν υμών έλαβον. Λίαν δε εχάρην διότι 

εν τη διακρινούση υμάς μερίμνη περί της Ικάρου και τωνπέριξ αποστείλατε και 
πάλιν τον κ. Ευαγ. Κουκουδέα ως γνώστην προσώπων και πραγμάτων και δυ- 
νάμενον να εξασκήση την δέουσαν πειθαρχίαν μέχρι τούδε κατόρθωσε να επι- 
βληθή επί των στρατιωτών. Είναι δε φύσει ακαταπόνητος, εξετημήθη εις τα προ
σόντα του ταύτα. Δεν γνωρίζομεν εάν κέκτηται κατ’ έκτασιν την προσήκουσαν 
στρατιωτικήν μόρφωσιν. Η Διοίκησις τη συστάσει άλλων ηρώτησεν υμάς περί 
τίνος Μοναστηριακού. Εάν θεωρείτε τον κ. Κουκουδέαν ως επαρκή κατά πά
ντα, τότε υποδείξατε ότι περιττή η δαπάνη δι ’ άλλον τινά. Επίκαιρον όντως ίνα 
ώστε η Ίκαρος και άλλη της νήσος καταστώσιν ορμητήρια και αποθήκαι πολε
μοφοδίων. Ιδία η Ίκαρος ως εκ της γεωγραφικής αυτής θέσεως και της φυσικής 
διαπλάσεως είναι προσφορωτάτη προς τοιούτον σκοπόν. Διότι ευρίσκεται εις 
το κέντρον του Αιγαίου, είναι ορεινή και απότομος - στερείται μεν λιμένος, 
αλλ ’ αναπληρούται υπό των Κορσιών (Φούρνων) οίτινες έχουσι ασφαλέστα
τους λιμένους. Αναμένομεν τα πολεμοφόδια και θα εξεύρωμεν τόπον τινά μάλ
λον προς το ανατολικόν της νήσου. Και ούτως τόπος ώστε και εκ του Βορείου 
και Νοτίου της νήσου να παραλαμβάνουμε ταύτα, οπόταν θα παραστεί ανάγκη 
να χρησιμοποιηθώσι δι ’ άλλας νήσους ή διά την Μ. Ασίαν. Άλλοτε είχον στείλει 
προς υμάς χάρτην της Ικάρου αρκούντος περιεκτικόν. Μεταξύ της πρωτευού- 
σης Άγιος Κήρυκος, του χωρίου Περδίκι και της παραλίας, και της Α. Άκρας - 
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Φαναριού δύναται να εξευρεθή τόπος απέχων ημίσιαν περίπου ώραν εκατέρω
θεν της θαλάσσης ώστε να χρησιμεύση ως αποθήκη. Αλλά και πανταχού αλλού, 
διότι υπάρχουν πολλά κρησφύγετα και κατάλληλα μέρη, αρκεί μόνο να σταλώσι 
τα πολεμοφόδια. Ως προς το ζήτημα των εξ Αλεξανδρείας σταλέντων ημίν χρη
μάτων, ο κ. Μαλαχίας ουδέ την ελαχίστην απαίτησιν έχει διά λογοδοσίαν. Αφού 
μάλιστα συμφωνών πληρέστερα μετ’ εμού, υπέδειξε και εις τους εν Αλεξανδρεία 
και τους εν Αλεξανδρεία και τους εν Αμερική Ικαρίους iva στέλλωσι τας συν- 
δρομάς αυτών προς την σεβαστήν ελληνικήν κυβέρνησην. Υπείκων όμως εις την 
εξεγερθείσαν κοινήν γνώμην των Ικαρίων, παρεκάλεσε αν είναι δυνατόν να δη- 
λώση η υμ. Κυβέρνησις τι έδωκε κατά καιρούς εις τους εκάστοτε εμφανιζομέ- 
νους προ αυτής ως πληρεξουσίους δήθεν της Ικαριακής κυβερνήσεως. Χωρίς να 
θέλω επί του παρόντος να θείξω άλλου είδους ζητήματα. Εφιστώ την σύντονον 
υμών προσοχήν. Επί της αποσταλείσης υμίν (δύο λέξεις δυσανάγνωστες) των 
αφοροσών την ανάκλησιν του κ. Α. Σπανού και Ζαχ. Μωραΐτου. Και ούτω πολ
λά θα κατανοήσητε. Ίσως είχον καθήκον να διεβίβαζον εγώ ταύτα προς υμάς 
από πολλού. Αλλ ’ ήλπιζον ότι θα εξωμόλυνον πάσαν διαφοράν, εκτός δε τού
του δεν ήθελον να σας λυπήσω κατόπιν μάλιστα τόσον ευχάριστων γεγονότων. 
Ήδη στέλνεται ως επίσημος πληρεξούσιος ο κ. Χαρ. Παμφίλης ανήρ εχέφρων 
και δραστήριος. Παακαλεί δε η Διοίκησις όπως εκ των εξ Αμερικής σταλέντων 
χρημάτων χορηγείσητε εις τον κ. X. Παμφίλη ποσόν τι προς αγοράν σίτου και 
άλλων διά προμήθειαν όπλων, το δε υπόλοιπον χρήμα σταλλή εντάυθα διά άλ- 
λας ανάγκας, και τούτο δυνατόν να (λ. δυσανάγνωστη) αλλά παρακαλώ να συ
στήσετε οικονομίαν και άλλο τι θα σας παρακαλέσω να μη λησμονείτε ότι χθες 
ακόμα απηλλάγη της δουλείας η Ίκαρος και ως εκ τούτου έχει πολλάς ελλείψεις 
υπό πάσαν έποψιν. Το προηγούμενον έγγραφον του κ. Μαλαχία αποκαλύπτει 
πολλά. Ιδού εν παράδειγμα. Ενώ σήμερον έχομεν επανάστασιν και Δικαιοστά- 
σιον οι του Βορείου τμήματος κάτοικοι και ιδία ενΕυδήλω, προεξάρχοντος του 
ιατρού και συμβούλου μάλιστα της διοικήσεως Ιωάννου Πουλιανού ή Καλί- 
μνιου, ηξίωσαν από τούδε να μετενεχθή η έδρα του Δικαστηρίου εις Εύδηλον. 
Άλλο, πάλιν ιδιοτελείς, δειλοί, νωθροί, δουλόφρονες, οίτινες προετίμων τον 
Τούρκον ή τον Ιταλόν, αντί της επαναστάσεως εμφανίζονται σήμερον μετά πολ
λής των έπαρσης ως και αναίδειας. Ως πρωτεργάται του Ικαριακού αγώνος και 
απαιτώσιν αναξίως και οδόν επισήμων, οπόθεν, έπρεπε να εξεδιώκοντο πυξ και 
λαξ. Αλλ ’ ο δίκαιος κριτής η Ιστορία, εκτός θα επαινέση τους αγνούς στρατιώ- 
τας, θα στηλιτεύσει επίσης και τους φάυλους. Το γ' επ’ ημάς επαναλαμβάνω και 
πάλιν, ότι οι δύοι ούτως ειπείν πόλοι περί τους οποίους εστράφη ο άξων των 
ενεργειών ενταύθα, υπήρξε οι γενναίοι και φιλοπάτριδες I. Μαλαχίας και ο ιε- 
ρεύς και έξαρχος Κων. Κουλουκίας. Υπό άλλην έποψιν με εβοήθησαν άλλοι τι- 
νές ως ο κ. Δ. Μαρκάκης και λοιποί μη επιστήμονες αλλά πατριώται. Εν Αθή- 
ναις δε εξαιρετικώς ο κ. Κ. Παπαλάς. Πολλά τα έκτρωπα συμβαίνουσιν και τα 
πάντα υφιστάμεθα χάριν του ιερού αγώνος τον οποίον ανελάβομεν ως προς τον 
πληρεξούσιον ή εντολοδόχον, τοιούτος υπεδείχθη ο κ. Κ. Παπαλάς. Προσεχώς 
θα έλθη και ο κ. Δ. Μαρκάκης όστις επίσης θα επικοινωνή προς υμάς. Κατά 
πλάτος δε θα εξιστορήση υμίν τα πάντα, αρκεί να έχητε διαθέσιμον χρόνον. Πε
ρί τίνος εγγράφου όπερ διεβιβάσθη υμίν παρά του εν Σάμου προξενείου και 

όπερ θα κομίσει ίσως ο κ. Παμφίλης ή θα επιδώσει τω νομάρχη Σύρου. Έγραψεν 
υμίν ο κ. Θ. Σοφούλης ότι είναι σπουδαιότατον και ότι αφορά την τύχην αμφο- 
τέρων των νήσων, υμείς θα κρίεντε και θα οδηγήσητε. Και πρέπει πάντοτε να 
δεικνύετε ότι υμείς είστε οι αρμόδιοι διά παν ζήτημα.

Επί τούτοις διατελώ όλως υμέτερος.
Κων. Μυριανθόπουλος

Σημειώσεις
12. Είχε πάντα καλές σχέσεις με τον Ε. Κουκουδέα, ο οποίος παρά τα οργανω

τικά του προσόντα είχε και αρνητικά, με αποτέλεσμα να ζητηθεί η ανάκλη
σή του. Και να έλθει στην Ικαρία ο Μοναστηριώτης σαν στρατιωτικός διοι
κητής, όμως για λίγο, γιατί ξαναγύρισε πίσω ο Κουκουδέας. Πρέπει να 
προσεχθεί ότι αναφέρει για ορμητήριο από την Ικαρία και αποθήκευση πο
λεμοφοδίων, νησί που είναι στο κέντρο του Αιγαίου. Με σκοπό να χρησι
μοποιηθούν στα άλλα τουρκοκρατούμενα ελληνικά μέρη. Στοιχεία που 
υπογραμμίζονται και από το Υπουγείο. Γράφει με δικαιολογημένη εκτίμη
ση για τον X. Παμφίλη. Αργότερα θα ψυχρανθούν και ο X. Παμφίλης θα 
στραφεί εναντίον του. Σκιαγραφεί πρόσωπα και καταστάσεις με μεγάλη 
ακρίβεια και αντικειμενικότητα όπως το τοπικιστικό ζήτημα.

13) Εν Ικάρω τη 2 Οκτωβρίου 1912
Έντιμε κ. I. Δραγούμη

Διαβεβαιώ προηγουμένην από 30 λήξαντος. Ήδη σπεύδω να διαβιβάσω 
υμίν τινά περί του ιταλικού στόλου. Χθες περί ώραν 8 μ.μ. διεκρίθησαν φώτα 
πλοίων εκ νότου προερχομένων, περί ώραν 9 μ.μ. κατέφθασαν και ηγκυροβό- 
λησαν προς του όρμου της Ικαριακής πρωτευούσης Άγιος Κήρυκος. Αμέσως 
ετέθησαν εις ενέργεια οι ηλεκτρικοί προβολείς. Επί τε της Πρωτευούσης και 
των πέριξ χωρίων συνάμα δε και συνθήματα και μετακινήσεις πλοίων, έως ου 
έκαστον κατέλαβεν την προσήκουσαν θέσην. Εξ ημών έσπευσαν αμέσως λέμ
βος, και υπό το πρόσχημα ότι θα τους προσεκάλει να αποβιβαστώσι εάν είχον 
ανάγκη τινά, εμανθάνομεν παρά του εγγύτερον ηγκυροβολημένου πλοίου, ότι 
έχουσι διαταγάς να πλεύσωσι προς τα άνω, και ότι δήθεν ένεκα του καιρού 
εστάθμεσαν ενταύθα. Από ημερών δε πλέει όντως σφοδρώς βοράς. Φαίνεται 
ότι τη νύκτα κατέπλευσαν και άλλα. Σήμερον δε την πρωίαν περί ώραν 7η απέ
πλευσαν κατά παραγωγήν. Φαίνεται ήσαν εν συνόλω δέκα και εννέα ( 19) πάντα 
σχεδόν τορπιλοβόλα και κατηυθύνθησαν δε κατ' αρχάς προς ανατολάς έως ου 
κάμψωσι το άκρως της Ικάρου και στραφώσιν έπειτα προς βορράν, αλλά και 
προς το βόρειον της Ικάρου. Διεκρίνοντο εν ανοικτώ πελάγει πολλά φώτα 
πλοίων ταύτα εθεώρησα καθήκον μου να γνωρίσω υμίν διά παν ενδεχόμενον. 
Άμα τη εμφανίσει των φώτων ερυθρών - πρασίνων - διότι πρότερον πάντα 
σχεδόν επλησίαζον έχοντα εσβεσμένους τους φανούς - ο λαός της Ικάρου εγέ- 
νετο ανάστατος, νομίσας ότι είναι ο ελληνικός στόλος. Οι κώδωνες των εκκλη
σιών εκρούοντο συνεχώς. Συγκίνησις δε μεγίστης πάντας κατέλαβε και εν 
ακράτω ενθουσιασμώ κατήλθον περί μέσης νύκτας εις τον αι γιαλόν εκ των 
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ορεινών χωρίων. Να πανηγυρίσωσι, την άφιξιν του στόλου μας! Πλην 
φρούδοι ελπίδες!! Ουχ ήττον αρκούντος παρηγορήθησαν ελπίζοντες ότι δεν 
θα κλείση ειρήνη και ότι θα εκραγή ο ελληνοτουρκικός πόλεμος. Ως προς 
τούτο ημείς είμεθα έτοιμοι, έστω και διά πλησιόχωρον δράσιν, παρ' υμών 
δε αναμένομεν οδηγίας και πολεμοφόδια. Όπως πληροφορούμαι όλα τα 
Ιταλικά εθεάθησαν πλέοντα περί ώραν 9 π.μ. μεταξύ Χίου και Ερυθραίας.

Εφ ' ω διατελώ όλως υμέτερος.
Κων. I. Μυριανθόπουλος

Σημειώσεις

13. Είναι η ώρα του βαλκανικού πολέμου και σημειώνει τις κινήσεις του Ιταλι
κού στόλου που πλέει προς το Βόρειο Αιγαίο ουσιαστικά κατά της Ελλά
δας. Αλλ’ εκεί πλέουν και Αγγλικά και Γαλλικά πλοία ουσιαστικά σαν 
αντίβαρό τους. Είναι το τελευταίο γράμμα από την Ικαρία προς το Εθνικό 
Κέντρο. Η εθνική του «αποστολή εξετελέστη».

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΜΠΙΝΙΚΟΣ

Κ. Μυριανθόπουλος

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ 
ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α. Παραδοσιακή αισθητική
Μια πρώτη επαφή με αντικείμενα της λαϊκής μας τέχνης φανερώνει κά

ποιες ιδιαίτερες αισθητικές επιλογές που την χαρακτηρίζουν. Και η διαμόρφω
σή τους είναι αποτέλεσμα ποικίλων παραγόντων. Συντελούν σ’ αυτήν τα διαθέ
σιμα υλικά, η καλλιτεχνική παράδοση κάθε περιοχής, οι ξενόφερτες επιδράσεις, 
οι εμπορικές σχέσεις του τόπου, το οικονομικό επίπεδο των κατοίκων, οι ανά
γκες που πρέπει να καλυφθούν και ακόμη οι ειδικές μαγικές λειτουργίες που 
ανατίθενται στο κάθε έργο τέχνης. Δεν πρέπει να ξεχνούμε πως κάθε τι έχει κά
ποιο ορισμένο ρόλο, ο οποίος και επηρεάζει τη μορφή και τη διακόσμηση του. 
Στη λαϊκή τέχνη η χρηστικότητα είναι παράγοντας βασικός, που δεν επιδέχεται 
παραμερισμό.

Για μια αντικειμενική θεώρηση πρέπει ακόμη, αποφεύγοντας την παγίδα 
της σύγκρισης ανομοίων πραγμάτων, να εξετάζουμε την λαϊκή τέχνη πάντα σε 
συνάρτηση με λαϊκή τέχνη άλλων λαών, ποτέ όμως μαζί με τέχνη «ανωτέρου» 
πολιτισμού. Εκεί υπάρχουν νέοι παράγοντες και το τελικό αποτέλεσμα χρειά
ζεται διαμόρφωση ξεχωριστών κριτηρίων για να διαμορφωθεί και να διατυπω
θεί. Βρισκόμαστε πάντα στη σφαίρα ενός λαϊκού παραδοσιακού πολιτισμού.

Υπάρχει όμως και η altera pars που συνίσταται στην αστική πρόχειρη ανα
παραγωγή της λαϊκής τέχνης με σκοπούς φολκλοριστικούς και εμπορικούς. 
Έχει ήδη παρατηρηθεί από τον Δημ. Δουκάτο η ύπαρξη ελληνικού αρχαιοφο- 
κλόρ. Μια ανάλογη προσπάθεια έχουμε και στον καθαυτό τομέα της λαϊκής τέ
χνης, με βιοτεχνίες παραγωγής δήθεν λαϊκών έργων τέχνης σε ελληνικό έδαφος 
και όχι πάντα σ’ αυτό. Τσολιάδες από το Χογκ Κονγκ, πουκάμισα κεντητά από 
τη Ρουμανία και υφαντά Γιουγκοσλαυΐας βρίσκονται στα ίδια ράφια με χυτά 
«παραδοσιακά» κοσμήματα ελληνικών χυτηρίων. Η κακογουστιά της ανεγκέ
φαλης και κερδοσκοπικής παραγωγής σ’ όλο της το μεγαλείο. Αρκεί ένας περί- 
πτατος σε τόπους με έντονη τουριστική κίνηση (Πλάκα, Μοναστηράκι, τουρι
στικά νησιά κτλ.) για να συλλεγούν δεκάδες παρομοίων αντικειμένων.

Καθοριστικός παράγοντας σ’ αυτές τις διαδικασίες είναι η ταύτιση του 
λαϊκού με το χοντροκομένο και του παραδοσιακού με το περίεργο. Άνθρωποι 
απομακρυσμένοι από την παράδοσή μας αρκεί να δουν μια γενική μορφή που 
να μιμείται λαϊκή τεχνοτροπία για να εντάξουν το κάθε αντικείμενο στη χορεία 
των παραδοσιακών έργων. Και η δυσφήμιση δεν αργεί βέβαια να επιβάλει την 
καθοριστική παρουσία της.

Κυρίαρχο βέβαια και το οικονομικό πρόβλημα. Οι δημιουργίες κάποιων 
εργαστηρίων ή Οργανισμών με σεβασμό και γνώση, είναι εμπορικά ασύμφορες 
αφού κοστίζουν το διπλάσιο σε σχέση με τις φτηνές αναπαραγωγές. Και για τον 
μέσο αστό τουρίστα είναι αρκετή μια κακόγουστη απομίμηση που να πιστοποιεί 
απλώς το πέρασμά του από την Ελλάδα. Όσο για τον μέσο Ελληνα καταστημα
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τάρχη, αυτός ενδιαφέρεται μόνο για το εμπορικό κέρδος, μειοδοτώντας όλο και 
περισσότερο στον πλειστηριασμό της εθνικής μας αξιοπρέπειας.

Για κρατικό προστατευτικό παρεμβατισμό ούτε λόγος. Ό,τι συνδέεται με 
την τουριστική κίνηση αποτελεί ένα σύγχρονο μυθικό κατασκεύασμα, περιβε- 
βλημένο με κάθε είδος tabou. Και ο πολιτικός δεν μπορεί να θίξει τα ιερά και τα 
όσια της φυλής. Υπάρχει άλλωστε και το πολιτικό κόστος, αν θιγεί η «συμπαθής 
τάξη».

Αυτή η αυτοδυσφήμιση επιδρά στο εξωτερικό όσο και το εσωτερικό. Οι σύγ
χρονοι Έλληνες αστοί, αποκομένοι από τις παραδοσιακές τους ρίζες, γνωρίζουν 
την λαϊκή τέχνη μέσα απ’ αυτά τα κακόγουστα έργα, και σχηματίζουν βέβαια 
ανάλογη εντύπωση. Εδώ βρίσκεται η πηγή της νεοελληνικής αντίληψης για το κα
κόγουστο της παραδοσιακής τέχνης. Σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, απαιτείται 
η ενημέρωση και η προσπάθεια γνωριμίας των νεοελλήνων με τις ρίζες τους, ο 
εθισμός στην επίσκεψη μουσείων και σχετικών εκθέσεων. Η ευχαρίστηση της πα
ρακολούθησης εκπομπών από τηλεόραση και ραδιόφωνο με ανάλογο περιεχόμε
νο. Πρέπει ο Έλληνας να δει τον θησαυρό της λαϊκής μας παράδοσης, να γνωρί
σει και να εκτιμήσει, για να διαλυθούν οι όψιμες προλήψεις και προπάντων για 
να σταματήσει η αυτοδυσφήμιση και η λοιδωρία για κάθε τι το παραδοσιακό. 
Κάτι τέτοιο πρέπει να αποτελεί πάντα τη βάση για κάθε προσπάθεια εθνικής αυ
τογνωσίας. Κι εμείς οι Έλληνες διαθέτουμε άφθονο ανάλογο υλικό.

Β. Παραδοσιακά εορταστικά σύμβολα
Η έκφραση κάθε λαού είναι πάνω απ’ όλα συμβολική, εκδηλώνεται δηλαδή 

μέσα από μια σειρά συμβόλων με καθορισμένο περιεχόμενο και συγκεκριμένη 
μορφή. Τα μέλη της Κοινότητας, και δεν εννοούμε μόνο την γεωγραφική ή τοπι
κή Κοινότητα αλλά το σύνολο των πολιτιστικά και εν πολλοίς φυλετικά συνα
φών πληθυσμών, γνωρίζει τους εκάστοτε συμβολισμούς και βέβαια δεν χρειάζε
ται επεξηγήσεις όποτε αυτοί χρησιμοποιούνται.1 Οι ερευνητές που ασχολήθη
καν με την έρευνα του πολιτισμού του λαού μας, έχουν κατ’ επανάληψη διαπι
στώσει την χρήση συμβόλων με λειτουργία παρόμοια μ’ αυτήν που εκτέθηκε πα
ραπάνω.2 Θα εξετάσουμε εδώ, ακροθιγώς, μα με ουσιαστικό τρόπο θέλω να πι
στεύω, ορισμένα από τα ελληνικά λαϊκά εορταστικά σύμβολα.

1. G. Jacopi, «Appunti di folklore Egeo. La sagra di Cremaste», Rivista delle Colonie 3 (1929), 
σσ. 124-132.

2. G. Williamson, «Tutelary Saints of Medicine in the Greek Church», Caledonian Medical
Journal 14(1929), σσ. 94-104.

Όσοι είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν κάποιο ελληνικό λαϊκό πανη
γύρι σίγουρα θα παρατήρησαν μια εκτεταμένη και επίμονη χρήση της ελληνικής 
σημαίας αλλά και τριγωνικών υφασμάτων διαφόρων χρωμάτων, τα οποία 
αναρτημένα σε κομμάτια σχοινιού στολίζουν τον χώρο της γιορτής. Πρόκειται 
ουσιαστικά για ένα απ’ τα εξεταζόμενα σύμβολα, αφού η παρουσία της σημαί
ας σε κάποιο ξωκκλήσι δηλώνει αυτομάτως γιορτή και πανηγυρισμό.

Σίγουρα με την Σημαία συνδυάζονται πολεμικές νικητήριες και εορταστι
κές μνήμες. Και οι απώτεροι λόγοι αυτών των συνδέσεων πρέπει να είναι ψυχο
λογικοί. Το πολύχρωμο ύφασμα που ανδιπλώνεται στον αέρα δεν γεννά μόνο 
την αισιοδοξία στην ψυχή των φιλίων δυνάμεων αλλά και τον φόβο στους εχ
θρούς. Απ’ την άλλη πλευρά, τα σύμβολα που η σημαία μπορεί να έχει επάνω 
της είναι μαγικά μέσα, αποτρεπτικά του κακού προς την πλευρά των εχθρών και 
ελκυστικά του καλού για την δική μας παράταξη.

Κάθε ώρα γιορταστική είναι, κατά την λαϊκή αντίληψη, και μια στιγμή αδυ
ναμίας για τον εορτάζοντα, που καθίσταται περισσότερο ευάλωτος από την κα
κοποιό δράση των καιροφυλακτούντων σκοτεινών δυνάμεων, οι οποίες έχουν 
τώρα ένα παραπάνω κίνητρο, αυτό της ζήλειας. Μια σειρά προφυλάξεων λαμ- 
βάνονται λοιπόν σε παρόμοιες περιπτώσεις, τα γνωστά αντιβασκάνια μέσα. Πι
στεύω πως εδώ μπορούμε να εντάξουμε και την χρήση σημαιών, των οποίων εί
δαμε παραπάνω τους πολεμικούς-αποτρεπτικούς συμβολισμούς. Και βέβαια, 
κατά ένα μέρος, δεν είναι άσχετη και η χρήση των φλάμπουρων στους γόμους, 
όπου όμως συνυπάρχουν και άλλοι συμβολισμοί.

Στην ελληνική περίπτωση, κοντά στα παραπάνω, ενυπάρχει και ένας άλλος 
συμβολισμός, ο εθνικός. Κοντά στα πολύχρωμα σημαιάκια χρησιμοποιείται, με 
μιαν εκπλήσουσα αποκλειστικότητα και η Ελληνική Σημαία. Ο εθνικός σκοπός 
είναι βέβαια προφανής, αν αναλογιστούμε τις νεώτερες ιστορικές περιπέτειες 
του Ελληνισμού με τον Αλυτρωτισμό και την Μεγάλη Ιδέα, τους διακαείς εθνι
κούς πόθους και την μερική πραγμάτωσή τους. Εξάλλου, αποτελεί πάγιο ιδεο
λογικό στοιχείο της πνευματικής ταυτότητας του Νέου Ελληνισμού η σύνδεση 
θρησκευτικής πίστης και εθνικών οραματισμών.3 Κι έτσι η χρήση της Σημαίας 
στα Πανηγύρια κάθε άλλο παρά μας εκπλήσει. Την βρίσκουμε απολύτως αρμό- 
ζουσα στο όλο εορταστικό κλίμα, ένα αναπόσπαστο μέρος της κάθε γιορτής. Θα 
μπορούσαμε, σε μια συναισθηματική αποστροφή να μνημονεύσουμε τους ομοε
θνείς μας που σε δύσκολους καιρούς ήλπισαν και στηρίχθηκαν από παρόμοιους 
ιδεολογικούς συμφυρμούς. Περιοριζόμαστε όμως να τονίσουμε απλώς τον εθνι- 
κο-θρησκευτικό πόθο των ελληνικών πανηγυριών.

Ένα δεύτερο εορταστικό σύμβολο είναι η δάφνη που στολίζει σχεδόν πά
ντα τις θύρες εορταζόντων Ναών και Μοναστηριών. Κι εδώ οι μνήμες είναι πα
λιές. Από την αρχαιότητα οι δάφνες ήταν ιερά φυτά, με ευρύτατη χρήση σε μα- 
ντεύματα και εορτασμούς μεγάλων τοπικών ή πανελληνίων Ιερών. Δάφνινο 
στεφάνι στο κεφάλι, σήμαινε χαρά, συμμετοχή στον πανηγυρισμό, γενική σωμα
τική και ψυχική ευεξία. Ο στεφανωμένος πιστός δήλωνε πως ανήκε στους πι
στούς του εορτάζοντος Θεού, ήταν μέλος της Ομάδας του, έμπαινε κάτω απ’ την 
προστασία του. Εορταστικός και προστατευτικός συμβολισμός, συνυπήρχαν 
και αλληλοεπηρεαζόταν.

3. Χρ. Χονδρονίκης, «Η λαογραφία του τέως αλυτρώτου Ελληνισμού», Προσφνγικός Κό
σμος αρ. 483,4.9.1938, σ. 1.
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Υπήρξε όμως η δάφνη και νικητήριο σύμβολο, χωρίς να χάσει τα θρησκευ
τικά χαρακτηριστικά της.4 Ο τροπαιούχος Στρατηγός, φορώντας το δάφνινο 
στεφάνι, διαδήλωνε την χαρά του αλλά και εξασφάλιζε κάποια προστασία απέ
ναντι στις κακοποιές δυνάμεις, οι οποίες μπορούσαν να φθονήσουν την ανα
γνώριση και την δόξα του. Είναι δε γνωστό πως οι ξαφνικές μεταβολές στην 
τύχη παρομοίων αξιωματούχων υπήρξαν συχνότατες κατά την διάρκεια του 
εκάστοτε ιστορικού γίγνεσθαι.

4. Για τους συμβολισμούς αυτούς βλ. τα χωρία Ευριπίδη, Ιππόλυτος 806-7, Σοφοκλή Οιδί- 
πους Τύραννος 82-83, Livius, ΧΧΙΠ.ίί. Γερ. Μαρκαντωνάτου, Σοφοκλέους Οιόίπους Τύ
ραννος, Αθήνα 1978, σ. 190.

5. Κ. Φαλτάιτς, «Η εορτή των Βαΐων εις τα ελληνικά χωριά», Η Εθνική, αρ. 547, 25.4.1937, 
σ. 3. Επίσης Μ. Καλυβόπουλος, «Τα έθιμα των εορτών», Βόρειος Ήπειρος 21(1936), σσ. 
26-28.

6. Βλ. Στεφ. Ημέλλου, Η περί πειρατών λαϊκή παράδοσις, εν Αθηναις 1968, σσ. 21-110 Του 
ίδιου, Λαογραφικά Α Αθήνα 1988, σσ. 66-67.

Όσα εκθέσαμε παραπάνω μπορούν καθοριστικά να μας βοηθήσουν για την 
εξακρίβωση των συμβολισμών όσον αφορά την χρήση της δάφνης στα νεοελλη
νικά λαϊκά πανηγύρια. Γνωστοποιείται μ’ αυτήν η γιορταστική διάθεση του Ιε
ρού Καθιδρύματος που την τοποθετεί ως θυραίο στόλισμα. Ο κάθε διαβάτης μα
θαίνει έτσι την χαρμόσυνη ώρα και προσκαλείται να συνεορτάσει με τον άγιο 
και τους πιστούς του. Είναι απολύτως χαρακτηριστικό πως μόνο κατά τον εορ
τασμό του Αγίου-Προστάτη κάθε Ναού έχουμε την χρήση δάφνης. Οι υπόλοιπες 
γιορτές της Χριστιανοσύνης, όσο μεγάλες κι αν είναι, στερούνται της καθορι
στικής παρουσίας της.5

Από την άλλη πλευρά, οι πιστοί που βρίσκονται μέσα στον Ναό ή την Μο
νή, απολαμβάνουν μια προστασία από μέρους του αγίου.

Πλήθος παραδόσεων, κατά τις οποίες ο εορτάζων άγιος προστατεύει τους 
πιστούς του εορταστές από άδικη επιβουλή ή επίθεση αλλοθρήσκων,6 αποδει- 
κνύουν την ευεργετική αυτή επίδραση, την οποία έμπρακτα συμβολίζει η χρησι
μοποιούμενη στην είσοδο δάφνη. Είναι ένα είδος μαγικής αψίδας, την οποία 
περνώντας κανείς για να μπει στον Ναό αποκτά την εύνοια του αγίου, την θεϊκή 
προστασία. Ενυπάρχει βέβαια και η δύναμη του φυτικού κύκλου, διάβαση μέσα 
απ’ τον οποίο σημαίνει απόκτηση νέας δύναμης και καινούργιας ζωτικής ορμής.

Κάθε θρησκευτική εκδήλωση είναι από την φύση της συμβολική, υπακούει 
στην αδήρητη ανάγκη της υποταγής σε κάποια παραδεδομένα σύνολα συμβολι
σμών. Κι αυτό αφ’ ενός μεν διότι η αποκαλυπτόμενη θρησκευτική αλήθεια χάνει 
την δύναμή της, αφ’ ετέρου δε γιατί η καινοτομία στον θρησκειολογικό χώρο εί
ναι κάτι μη επιθυμητό και οπωσδήποτε παντοιοτρόπως αποφευκτέο. Με βάση 
τις γενικές αυτές διαπιστώσεις η χρήση των λαϊκών εορταστικών συμβόλων 
αποδεικνύεται όχι μόνο ευεξήγητη αλλά και τελετουργικώς απαραίτητη. Κι ανή
κει, κατά περίπτωση στον Εθνολόγο, τον Ανθρωπολόγο ή τον Λαογράφο η διευ- 
κρίνηση και η μελέτη των αναλόγων συμβολισμών.

Γ. Λαογραφικά του λεωφορείου
Στις σημερινές μεγαλουπόλεις, όπου ο άνθρωπος με την αστική ή ημιαστική 

νοοτροπία του συνωθείται, το λεωφορείο αποτελεί πολυσύχναστο και πολύχρη- 
στο μέσο μεταφοράς. Καθώς μάλιστα εξυπηρετεί ένα πολυειδές επιβατικό κοι
νό, συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο συχνά φορείς διαφορετικών ιδεολογιών: ο πο
λυάσχολος αστός, ο νέος αμφισβητίας, ο επαρχιώτης επισκέπτης και ο όψιμος 
Αθηναίος με όλη την κληρονομιά του αγροτικού του παρελθόντος. Έτσι και οι 
εκδηλώσεις όλων αυτών χαρακτηρίζονται από ανάλογη ποικιλία, προχωρώντας 
κάποτε σε αλληλοεπιδράσεις ή αμοιβαία λοιδωρία· οι συγκρούσεις είναι συχνές, 
το ίδιο και η διάθεση επιγραμματικής έκφρασης. Ας δούμε όμως τα πράγματα 
αναλυτικά.

Ο χρηστικός χαρακτήρας του λεωφορείου συντελεί στο να συγχωνευθούν 
δύο διαφορετικά λειτουργικά πρότυπα σ’ αυτό. Με άλλα λόγια το λεωφορείο 
είναι ταυτόχρονα μεταφορικό μέσο και τόπος αναγκαστικής συνύπαρξης για 
μεγάλο ή μικρό διάστημα.

Υπάρχει σ’ αυτό το επιβατικό κοινό, με όλα τα χαρακτηριστικά μιας κα
θαρής ομαδικής ψυχολογίας, και ο οδηγός, μια μορφή εξουσίας, μια οργανωτι
κή αρχή του χώρου, που γίνεται ή όχι παραδεκτή, εισακούγεται ή αμφισβητεί
ται. Η αμφισβήτηση δε αυτή μπορεί να έχει την ήπια μορφή σχολίων ή ψιθυρι
σμών έως και την εντονώτατη μορφή των διαπληκτισμών, ή κάποτε και της χει
ροδικίας.

Μερικοί επιβάτες, κυρίως ηλικιωμένοι και όχι πλήρως αστικοποιημένοι, 
τηρούν όλη την εθιμοτυπία του παραδοσιακού ταξιδιού. Σταυροκοπιούνται 
στο ξεκίνημα, πρακτική εφαρμογή της λαϊκής θρησκευτικής πίστης, και κατά 
τη διάβαση μπροστά από μικρούς ή μεγάλους ναούς. Φροντίζουν να επικοινω
νήσουν με τον συνταξιδιώτη, που τον βλέπουν μάλλον σαν σύντροφο στην κοι
νή εκδρομική περιπέτεια παρά σαν αδιάφορη ατομική υπόσταση. Στις συζητή
σεις τους μάλιστα εκφράζουν όλη τους την αποστροφή προς τους εξτρεμιστι- 
κούς νέους ή την πορεία των εν γένει πραγμάτων, τυπικό χαρακτηριστικό της 
θέσης και της ιδεολογίας τους.

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι νέοι, με την συχνά κραυγαλέα συμπερι
φορά τους, αν και αυτό δεν αποτελεί βέβαια τον αναπόφευκτο κανόνα. Προ
σπαθούν με την έκφραση ακραίων απόψεων, ή την εν μέρει αντικοινωνική συ
μπεριφορά, να προκαλέσουν το ενδιαφέρον και την αντίδραση των μεγαλυτέ- 
ρων. Πολλά λεωφορεία, ιδίως στις πίσω αγαπημένες θέσεις των νέων, είναι γε
μάτα από graffiti με μαρκαδόρο, που έχουν ποικίλλο περιεχόμενο: αισχρολογι- 
κό, αθλητικό, πολιτικό-αναρχικό, ερωτικό ή φιλικό, με την έννοια των μηνυμά
των σε γνωστούς, συνομηλίκους ή φίλους.

Είναι συχνό φαινόμενο η απομόνωση των θορυβοποιών νεαρών ατόμων 
στις πίσω θέσεις, και η οργάνωσή τους σε κλειστές ομάδες με στοιχεία οργανω
μένης και συστηματικής άμυνας: απαντούν όλοι μαζί σε περίπτωση τυχόν αντι
παλότητας με μεγαλύτερους ηλικιακά επιβάτες, οι οποίοι διαμαρτύρονται για 
τη συμπεριφορά της ομάδας. Κάποτε στα graffiti έχουμε την χρήση συγκεκριμέ
νων συμβόλων, που είναι απολύτως αναγνωρίσιμα από τους μυημένους, με πε
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ριεχόμενο κυρίως πολιτικό ή ποδοσφαιρικό, αφού οι πορνογραφικές παραστά
σεις, που επίσης είναι πολλές, δεν χρειάζονται ιδιαίτερη προσπάθεια ερμηνείας.

Με συγκεκριμένο τρόπο αντιμετωπίζονται και οι παράφρονες, που αποτε
λούν συχνό θέαμα, ιδίως στις Αθηναϊκές αστικές συγκοινωνίες. Χαμόγελα και 
γκριμάτσες ή σιγανά σχόλια απαρτίζουν την συνήθη οδό, ενώ συχνή είναι και η 
λεκτική εξώθηση σε εξτρεμισμούς, το λεγόμενο «δούλεμα». Γενική αποδοκιμα
σία και αντίδραση δεν έχουμε.

Το κοινό κάποτε αντιδρά σαν οργανωμένο σύνολο, με ολοκάθαρα τα σημά
δια της ψυχολογίας του όχλου. Έτσι έχουν μερικές φορές σημειωθεί ξυλοδαρ
μοί οδηγών και κλείσιμο του δρόμου για να αναγκαστεί ο οδηγός να ανοίξει την 
πόρτα του υπερφορτωμένου λεωφορείου.

Το λεωφορείο, σε μια μεγαλούπολη με οξύτατο συγκοινωνιακό πρόβλημα, 
αποτελεί τον χώρο όπου άτομα διαφόρων ηλικιών και καταρτίσεων περνούν 
μερικές από τις πιο παραγωγικές τους ώρες. Κι αξίζει τη μελέτη μας, γιατί 
ακριβώς έχει πια αποβεί τόπος έκφρασης ανθρωπίνων νοοτροπιών και συμπε
ριφορών.

Δ. Η οργάνωση του αστικού χώρου: Παραδοσιακά σχήματα και νεωτεριστικές 
πρακτικές

Η μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς μέσα στους αιώνες, μας διδάσκει 
ότι ανέκαθεν ο άνθρωπος επιδίωκε να επεμβαίνει στο περιβάλλον, το άμεσό του 
τουλάχιστον, διαμορφώνοντάς το κατά τις ανάγκες του. Η συμπεριφορά αυτή, 
έφτασε με τον καιρό να παγιωθεί σε ένα σύστημα αντιδράσεων και ενεργειών 
που χαρακτηριζόταν από συγκεκριμένη λογική γραμμή. Και οι αρχές αυτές εί
ναι που χαρακτηρίζουν τις φάσεις του ανθρώπινου πολιτισμού, αφού η σχέση 
με το περιβάλλον επιδρά σε πλήθος παραμέτρων της διαβίωσης ενός κοινωνι
κού συνόλου.

Στο νοητικό αυτό σύνολο ανήκουν και οι επεμβάσεις του ανθρώπου με σκο
πό να οργανώσει τον οικιστικό χώρο που περιλαμβάνει και προστατεύει μία 
κοινότητά του. Να κατατάξει δηλαδή με ορισμένη λογική διαδικασία τα διάφορα 
κτίσματα, διακρίνοντάς τα σε κατηγορίες, να οργανώσει λειτουργικά τους κάθε 
λογής κοινόχρηστους χώρους και να εφαρμόσει τις αρχές του με τρόπο ώστε να 
προβάλλονται και να εξυπηρετούνται τα κυριώτερα πολιτιστικά, κοσμοθεωρη
τικά και βιοπρακτικά ιδεολογήματα. Και οι διαπιστώσεις αυτές ισχύουν για κά
θε φάση της ανθρώπινης πολιτιστικής εξέλιξης, παραδοσιακή ή ανανεωτική.

Οσον αφορά την περίπτωση του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού 
έχουν ήδη επισημανθεί και εξετασθεί οι «λογικές» που συνυπολογίζονται κατά 
την οργάνωση του χώρου και του τόπου.7 Έχουν εντοπισθεί τα ορόσημα ενός 

7. Βλ. Αλκή Κυριακίδου-Νέστορος, Λαογραφικά Μελετηματα, Αθήνα 1975, σ. 16 30 στο κε
φάλαιο «Σημάδια του τόπου ή η λογική του ελληνικού τοπίου». Επίσης’Ευφρ Καοποδί- 
νη-Δημητριάδη, Η θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων της Κέας, Αθήνα 1988 σσ 31 
104-105 σημ. 82.

8. Για τα προσκυνητάρια, τυπικά παραδείγματα οροσήμων, βλ. Μιχ. Αρφαράς, «Ελληνικά 
Προσκυνητάρια», Κάμειρος 48-53 (1984), σσ. 152-158. Ν. Παπαδάκης, «Λαιϊκά προσκυνη- 
τάρια των δρόμων», Δημιουργίες 5[ 17] (1972), σσ. 65-80 και Ι.Μ. Χατζηφώτης, Τα προ
σκυνητάρια των Ελληνικών Δρόμων, Αθήνα 1986, σσ. 16 κ.ε.11.

οικισμού, τα εξέχοντα σημεία που διαιρούν και τέμνουν τον ανθρώπινο χώρο, 
αποτελώντας τόπους αναφοράς για κάθε προσπάθεια ορισμού ή προσδιορι
σμού.8 Τα ίδια βέβαια, ως γενικές μεθοδολογικές αρχές περισσότερο, ισχύουν 
και για τον ελληνικό αστικό ή εξαστισμένο χώρο, όπου, όπως έχει ήδη αποδει- 
χθεί, λειτουργούν παραλλαγμένες οι ροπές και οι αναμνήσεις ενός παραδοσια
κού τρόπου ζωής, περασμένων γενεών. Ο αστικός χώρος μας είναι δέκτης τάσε
ων και χωνευτήρι νοοτροπιών, έδαφος εκτεταμένου συγκριτισμού παραδοσια
κών και μη αξιών, τόπος διαμόρφωσης νέων τάσεων και ρευμάτων, που θα επη
ρεάσουν καθοριστικά τη ζωή μας και τη ζωή των γενεών που θα ακολουθήσουν.

Ποιες είναι λοιπόν ol αρχές οργάνωσης αυτού του χώρου, τα σημεία 
προσδιορισμού και χωρισμού του, τα ορόσημα της διάκρισής του σε τμήματα 
και υποτμήματα; Ας πάρουμε σαν παράδειγμα τον κατ’ εξοχήν εξαστισμένο -ή 
αστικοποιημένο— χώρο της Αθηναϊκής μεγαλούπολης, όπου συνυπάρχουν και 
έρχονται αντιμέτωπες, ή συνεργάζονται, παραδοσιακές και μη νοοτροπίες από 
το σύνολο σχεδόν της ελληνικής επικράτειας.

Προσδιοριστικός παράγοντας σε τέτοιες διακρίσεις συνεχίζουν να παραμέ
νουν οι τόποι λατρείας, χριστιανικοί ναοί που συνοδεύονται από τον ορισμό 
της γειτονιάς (Άγ. Παντελεήμων Αχαρνών, Άγ. Νικόλαος Πευκακίων κ.τ.λ.) ή 
από κάποιο ξεχωριστό λατρευτικό επίθετο (Ελευθερώτρια Κοκκιναρά). Κοντά 
σ’ αυτούς οι διάφορες λαϊκές αγορές που συχνά γίνονται κοντά σε ναούς ή σε 
πολυκαταστήματα τροφίμων (Supermarkets) και χρησιμοποιούνται για τον 
εντοπισμό ολόκληρης της περιοχής. Αλλά και τα πολυκαταστήματα που ανα
φέρθηκαν παραπάνω παίζουν κάποτε τον ίδιο ρόλο, ιδίως όταν πρόκειται για 
μεγάλες επιχειρήσεις με αυξημένο αριθμό γνωριμιών και πελατών (π.χ. στο Γα
λάτσι, δίπλα στο Σκλαβενίτη ή στην Ομόνοια στο Μπακάκο κ.τ.ό.). Αλλά και οι 
χώροι αναψυχής χρησιμοποιούνται κάποτε, κυρίως οι κινηματογράφοι με μα
κροχρόνια παράδοση σε συγκεκριμένη αθηναϊκή γειτονιά (π.χ. στο «ΑΕΛΛΩ» 
στην Πατησίων). Υπάρχουν βέβαια και οι επώνυμες στάσεις της αστικής συ
γκοινωνίας που χρησιμεύουν και σε όσους δεν χρησιμοποιούν στην συγκεκριμέ
νη συγκυρία λεωφορείο, αλλά θέλουν να προσδιορίσουν κάποια περιοχή (π.χ. 
στα Πατήσια, στην «Αγγελοπούλου»).

Φυσικά κρατούν τον παλαιό ρόλο τους οι πλατείες — ακόμη και οι νεώτε- 
ρες — οι οδοί, οι κάθε λογής μεγάλοι και μικροί κήποι, τα άλση και οι φυσικοί 
χώροι αναψυχής με τις συχνά πολύτιμες διαμορφώσεις τους από τοπικούς — 
συνοικιακούς συλλόγους και τις δημοτικές αρχές κάθε περιοχής.

Τέλος θα αναφέρουμε τα σημαντικά σημεία κάθε μεγαλούπολης, τον ηλεκ
τρικό, το τραίνο (Σταθμό Λαρίσης κυρίως), το γκάζι (πρώην Εργοστάσιο 
Υγραερίου), το Ολυμπιακό Στάδιο της Κηφησιάς, το Στάδιο Ειρήνης και Φι-
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λίας του Φαλήρου, τους τυχόν ανισόπεδους κόμβους κάθε συνοικίας, τα μικρά 
και μεγάλα ορόσημα του συνοικιακού χώρου ή του ευρύτερου οικιστικού περι
βάλλοντος του Δήμου και της μεγαλούπολης.

Ο προσδιορισμός του γύρω χώρου δείχνει τα κριτήρια και τις επεμβάσεις 
του ανθρώπου σ’ αυτόν. Δείχνει ακόμη την πάγια ανάγκη του ανθρώπου να οι- 
κειωθεί τον οικιστικό του περίγυρο, ορίζοντάς τον. Και η ανάγκη αυτή γίνεται 
πιο έντονη μέσα στα όρια της Αθήνας με την τερατωδώς μεγάλη ανάπτυξη, την 
αποξένωση και τη γενική αγνωσία, χαρακτηριστικά της σύγχρονης αστικής ζω
ής, με σοβαρότατες επιπτώσεις στη -ψυχολογία του λαϊκού ανθρώπου, με τα 
όποια παραδοσιακά οικογενειακά βιώματα.

Ε. Τηλεοπτικός φολκλορισμός: παραδοσιακές μορφές στα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας

Τα φολκλοριστικά φαινόμενα κερδίζουν τον τελευταίο καιρό όλο και πε
ρισσότερο έδαφος στην καθημερινή πολιτιστική μας ζωή. Μια σειρά εκδηλώσε
ων τα έχουν εντάξει στα περιεχόμενά τους με ολοένα αυξανόμενη συχνότητα 
και έκταση. Φυσικά δεν μπορούσε να υστερήσει η τηλεόραση, το κατεξοχήν μέ
σο επικοινωνίας του σημερινού ανθρώπου. Γιατί με την ανάπτυξη των διαφό
ρων καναλιών και την εγκατάσταση σειράς υποσταθμών και κεραιών, η τηλεό
ραση έχει φτάσει μέχρι το πιο μικρό χωριό της ελληνικής υπαίθρου, έχει διεισ- 
δύσει σε κάθε σπίτι και επηρεάζει συνεχώς τους ακροατές των εκπομπών της. 
Αποτελεί ένα είδος φόρου που ακτινοβολεί πολιτιστικά αγαθά, θετικά ή αποθε
τικά, στον κοινωνικό περίγυρο.

Ευαίσθητοι δέκτες όσον αφορά τα μηνύματα των καιρών, ol υπεύθυνοι 
των προγραμμάτων της τηλεόρασης φροντίζουν να ικανοποιούν την κάθε επι
θυμία. Στο πλαίσιο αυτό έχουν εντάξει και μια σειρά φολκλοριστικών εκπο
μπών, με ορισμένα πάγια χαρακτηριστικά και μοτίβα καθορισμένα. Δεν θα 
ήταν υπερβολή να πούμε πως οι τέτοιου είδους εκπομπές έχουν καθιερώσει μια 
παράδοση, που ασκεί πια την παραδοσιακή της λειτουργία σε κάθε τι νέο ή νεο- 
εμφανιζόμενο.

Χρονικά οι εκπομπές αυτές διακρίνονται στις επετειακές και τις τακτικές. 
Οι πρώτες περιλαμβάνουν ειδικά επιλεγμένα δημοτικά τραγούδια για χρονικά 
καθορισμένες στιγμές, με πατριωτικό και θρησκευτικό χρώμα, όπως οι εθνικές 
γιορτές και το Πάσχα. Ακόμη κάποια λαογραφικά περιηγητικά χρονικά με κα
ταγραφή εθίμων και τρόπων ζωής ορισμένων παραδοσιακών κοινοτήτων. Οι 
δεύτερες είναι οι γνωστές εκπομπές με δημοτικούς χορούς και τραγούδια δια
φόρων περιοχών που υπάρχουν συνήθως στην Κυριακάτικη μεσημεριανή ζώνη 
εκπομπών. Πρόκειται κι εδώ για μια διαμορφωμένη τηλεοπτική παράδοση που 
συνδέει την δημοτική μουσική με τις θρησκευτικές εκπομπές της Κυριακής και 
το οικογενειακό μεσημεριάτικο τραπέζι, όπου η σύγχρονη οικογένεια έχει την 
δυσεύρετη ευκαιρία να συγκεντρωθεί, να επικοινωνήσει και να τοέξει στιο κατά 
παράδοσιν ρίζες της.

Όσον αφορά το περιεχόμενο των εκπομπών αυτών, ο φολκλορισμός κάνει 
εντονότερη την παρουσία τους με τα σταθερά πλάνα, τα ειδυλιακά τοπία, τε

χνητά ή φυσικά, τις παραποιημένες φολκλοριστικές απομιμήσεις τοπικών εν
δυμασιών και δημοτικά τραγούδια με πολλές σκόπιμες ή αφύσικες επεμβάσεις. 
Είναι ένα καταναλωτικό πλέον είδος τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους 
ξένους, μια εσωτερική υπενθύμιση και εξωτερική διαφήμηση των καλλονών της 
χώρας μας, με σκοπούς ευνόητους στην εμπορευματικότητά τους.

Ενδιαφέρον προξενεί και η μελέτη των αντιδράσεων που παρόμοιες εκπο
μπές προκαλούν στους ποικιλώνυμους και ετερόκλητους θεατές τους. Εκτείνο
νται αυτές σε μιαν αξιοθαύμαστη ποικιλία, απ’ την νοσταλγική αναπόληση της 
ιδιαίτερης πατρίδας ως την σκληρή ειρωνία και την φανερή κοροϊδία. Κι αυτό 
εξαρτάται τόσο απ’ την ηλικία του καθενός, όσο κι απ’ τα βιώματά του και την 
συναισθηματική του τοποθέτηση απέναντι στην λαϊκή μας παράδοση. Σ’ έναν 
κόσμο συνεχώς εξελισσόμενο, όπως ο δικός μας, κάθε τι παραδοσιακό προβάλ
λει υπερβολικά στατικό και ανεξέλικτο, δημιουργώντας ένα είδος χάσματος με 
συνέπειες σχεδόν καταστρεπτικές.

Δεν πρέπει ωστόσο να παραγνωρίσουμε και την διδακτική πλευρά παρο
μοίων τηλεοπτικών θεαμάτων, αφού πολλοί ηλικιακώς νεώτεροι, έχουν αυτά 
σαν το κύριο μέσο ενημέρωσής τους γύρω απ’ τις εκδηλώσεις του λαϊκού πολι
τισμού. Προκύπτει απ’ αυτό το γεγονός μια διπλή ευθύνη. Των γονιών, που πρέ
πει να τηρούν στάση συντηρητική, επιτρέποντας στα παιδιά τους να γνωρίσουν 
ό,τι η μεγαλούπολη τους στερεί χωρίς να τα αποθαρρύνουν με κοροϊδίες και 
υπαινιγμούς. Και των υπευθύνων της τηλεόρασης που πρέπει να συνειδητο
ποιήσουν τον εθνικό παραδοσιακό ρόλο των εκπομπών αυτών φροντίζοντας 
για την καλύτερη προβολή τους και την αρτιώτερη εμφάνισή τους. Ο,τιδήποτε 
πρόχειρο προξενεί δυσπιστία, ενώ μια σοβαρή και σωστή παρουσίαση κερδίζει 
πάντα, τουλάχιστον τα ευνοϊκά αισθήματα του ακροατή.

Σήμερα η τηλεόραση έχει μπει σε κάθε ελληνικό σπίτι, επηρεάζοντας και 
προκαλώντας. Είναι βέβαια και τα δορυφορικά κανάλια που κάνουν την ευρω
παϊκή ή αμερικανική ζωή μια καθημερινή πραγματικότητα. Ολ αυτά επισημαί
νουν τον άμεσο κίνδυνο μιας καταστρεπτικής πολιτιστικής μας άλωσης. Πρέ
πει να αντιδράσουμε με το ίδιο όπλο, την τηλεόραση με τον εθνικό χαρακτήρα 
που επιβάλλεται να έχει.

Ίσως ο τηλεοπτικός φολκλορισμός να μην είναι η πλέον πρόσφορη μορφή 
αντίδρασης. Κοντά όμως στις βαθυστόχαστες ενίοτε αναλύσεις ειδικών και μη, 
χρειάζεται και το θεαματικό μέρος, αν βέβαια αυτό τύχει ορθής παρουσίασης. 
Εικόνα και ήχος, σε αρμονικό κάθε φορά δέσιμο, προβάλλουν με θετικό και ανε
ξίτηλο τρόπο τα επιδιωκόμενα μηνύματα. Στο κάτω-κάτω της γραφής πρόκειται 
για πολιτισιτκά αγαθά ευρείας διάδοσης, με πλατύ κοινό, και τα μέσα που χρη
σιμοποιούμε πρέπει να διακρίνονται από παρόμοια χαρακτηριστικά. Το οφεί
λουμε στον πλούσιο λαϊκό πολιτισμό μας, το οφείλουμε στην ανυποψίαστη νέα 
γενιά, το οφείλει και η ίδια η τηλεόραση, που σαν επικοινωνιακό μέσο συντέλε- 
σε σημαντικά στην αποδιοργάνωση παραδοσιακών δομών. Ίσως το κακό πρέπει 
να σταματήσει εδώ ξεριζώνοντας το καρφί με άλλο καρφί, όπως υποστηρίζει η 
παλιά παροιμία.

Μ.Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΝΗΣ
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Ο ΦΑΟΥΣΤ ΤΟΥ ΓΚΑΓΓΕ 
ΜΙΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ό Γκαΐτε έζησε μέσα σέ μιά έποχή ριζικής άναθεώρησης τής ζωής, 
Ιδιαίτερα στύ χώρο τής διεκδίκησης τών άρχών τής άνθρώπινης έλευθερίας, πού 
μεγάλος σταθμός της ύπήρξε ή γαλλική έπανάσταση καί ύστερα, σέ άλλη βέβαια 
διάσταση, ή έλληνική, πού συγκίνησε Ιδιαίτερα τόν ποιητή. Ή έπαναστατική 
αύτή άτμόσφαιρα μαζί μέ τή ρωμαντικήν όρμή γιά κατάκτηση όσο τό δυνατό με
γαλύτερης αύτοβεβαίωσης τοϋ προσώπου στύν αύθορμητισμό καί τή δημιουργι- 
κότητά του έπηρέασαν βαθειά τήν προσωπικότητά του.

"Ομως ή μεγαλωσύνη τοϋ Γκαΐτε δέ βρίσκεται στή μεγαλοφυή έκφραση τοϋ 
ρωμαντικοϋ πνεύματος, πού δείγματά της μάς έδωσε στόν Βέρθερο, στό βίαιο 
ιστορικό δράμα «Γκαίτς φόν Μπερλίχινγκεν» καί στό τιτανικό του δράμα 
«Έγκμοντ», έμπνευσμένα καί τά τρία άπό τό πάθος τοϋ άκατάσχετου έρωτα, 
πού σπάζει όλα τά δεσμά, γιά νά άπολυτρώσει τήν άνθρωπότητα άπό τις πολι
τικές καί κοινωνικές συμβατικότητες. Ή μεγαλωσύνη τοϋ Γκαΐτε βρίσκεται στή 
συναδέλφωση τοϋ ρωμαντικοϋ πνεύματος μέ τό κλασσικό, τό όποιο ό Γκαΐτε 
οίκειώνεται καί άκολουθεΐ μέ θαυμαστή αύτοπειθαρχία στά χρόνια τής 
ώριμότητάς του. Ό Γκαΐτε, Ιδιαίτερα ύστερα άπό τήν έπιστοφή του άπό τό ταξί
δι του στήν ’Ιταλία, γίνεται κλασσικός. "Ομως μέ τόν τρόπον αύτόν δέν παριστά 
άπλώς τόν άρχαΐον "Ελληνα, δέν γίνεται κλασσικιστής, μιμητής δηλ. τοϋ 
άρχαίου πνεύματος, άλλά παραμένει Εύρωπαΐος. Κατορθώνει δηλ. νά συμφι
λιώσει μέσα του τό κλασσικό μέ τό ρωμαντικό πνεύμα καί νά πετύχει άνάμεσά 
τους όχι μόνο μιά σύνθεση άλλά καί μιά ισορρόπηση.

Τήν πραγμάτωση αύτής τής ισορρόπησης θά έπιχειρήσω νά έμφανίσω μέ 
μιά σύντομη άνάλυση τοϋ μεγάλου του έργου «Φάουστ», πού είναι δημιούργη
μα όλόκληρης τής ζωής τοϋ Γκαΐτε.

Είναι γνωστή ή ύπόθεση τοϋ δράματος. '0 Κύριος δίνει άδεια στόν Μεφι- 
στοφελή νά δοκιμάσει τόν Φάουστ. Ό Φάουστ διακατέχεται άπό τήν άσίγαστη 
δίψα τής γνώσης καί διαπιστώνει έναγώνια τά στενά όρια τής γνώσης του, ποθεί 
τήν έλευθερία κι όμως αισθάνεται μέσα στό έργαστήριό του σάν σέ φυλακή. Ό 
Μεφιστοφελής, μεταμφιεσμένος σέ σκυλί, πλησιάζει τόν Φάουστ, τοΰ 
άποκαλύπτεται καί τοϋ προσφέρει ξανά τήν νιότη μέ τήν προϋπόθεση ότι θά τόν 
υπηρετεί σ’ όλη του τή ζωή. Ό Φάουστ λαχταρώντας νά ριχτεί μέσα στή ζωή γιά 
νά πραγματώσει τά ιδανικά του δέχεται τήν προσφορά. ’Αφού πιει τό μαγικό 
πιοτό τής Στρίγγλας, πού τοΰ ξαναδίνει τή νιότη καί τόν πόθο τοϋ έρωτα, γνω
ρίζει τή Μαργαρίτα. Νιώθει τή δύναμη τής άγάπης νά τόν κυριεύει, όμως παρα
συρμένος άπό τόν αισθησιακό πόθο παραπλανά τή Μαργαρίτα, πού τελικά βρί
σκεται στή φυλακή κατηγορούμενη γιά τόν θάνατο τής μητέρας της καί τόν 
πνιγμό τοϋ παιδιοΰ της. Έτσι ή ένιελώς άθώα Μαργαρίτα όδηγεϊται στόν θάνα
το, ένώ μάταια ό Φάουστ, πού συνεργεί στό σατανικό σχέδιο τοϋ Μεφιστοφελή, 
τρέχει μετανιωμένος νά τή σώσει καί είναι έτοιμος νά θυσιάσει τά πάντα.

Ό Φάουστ έτσι στό πρώτο μέρος τοϋ έργου συντρίβεται ήθικά, συγχρόνως 
όμως φωτίζεται άπό μιά δύναμη, πού τόν όδηγεΐ πέρ’ άπ’ αύτή τή συντριβή. Ή 
Μαργαρίτα δικαιώνεται καθώς σώζεται άπό τή θεία χάρη.

Στό δεύτερο μέρος έκπληρώνεται ή άλλη όψη τοϋ δράματος, όχι ή τραγωδία 
τής ένοχής καί τής λύτρωσης τοϋ ηρώα διά τής άγάπης, πού είδαμε στό πρώτο 
μέρος, άλλά ή άναζήτηση άπό τόν Φάουστ τής Ιδέας τής όμορφιάς, ή πραγμάτω
ση τοΰ έλλογου αύτοπεριορισμοϋ καί τής δημιουργικής άνάμεσα ατούς 
άνθρώπους δράσης. Γιά τόν σκοπόν αύτόν ό Φάουστ θά έπιστρέψει στήν κλασ
σικήν Ελλάδα, τή χώρα τοϋ αιώνιου κάλλους.

Ό Φάουστ ξαναφέρνει στή ζωή τήν Ελένη, σύμβολο τής κλασσικής 
όμορφιάς καί τοϋ μέτρου. Γιά νά γίνει όμως αύτό ό Φάουστ πρέπει νά κατέβει 
στις «μητέρες Ιδέες», τά αιώνια άρχέτυπα τών όντων. Ό Φάουστ παντρεύεται 
τήν Ελένη κι άπό τό γάμο τους γεννιέται ό Εύφορίων, πού πετώντας ψηλά, 
όπως ό "Ικαρος, πέφτει στό τέλος νεκρός. Τόν άκολουθεΐ στόν "Αδη καί ή 
Ελένη, ένώ ό Φάουστ άπομένει κρατώντας στά χέρια μόνο τό πέπλο της.

Ό Φάουστ ύστερα άπό τήν έμπειρία τής άγάπης καί τής όμορφιάς θέλει τώ
ρα νά πράξει. Ό Φάουστ βοηθά έναν αύτοκράτορα νά νικήσει τούς έχθρούς του 
καί παίρνει σάν άμοιβή του μιά χώρα, όπου φιλοδοξεί νά στερεώσει μιά δίκαιη 
καί εύημεροϋσα πολιτεία. "Ομως ό Μεφιστοφελής διαστρέφοντας μιάν έντολή 
τοϋ Φάουστ όδηγεΐ στήν έξόντωση ένα ζευγάρι γερόντων. Αύτό τόν πληγώνει θα
νάσιμα. Ό καπνός τής μέριμνας τόν πνίγει. Κι όραματίζεται αύτό, πού θά ήθελε 
νά γίνει: τά πλήθη τών άνθρώπων, πού θά μπορούσαν νά ζήσουν σέ μιά χώρα 
έλεύθερη. Καθώς όραματίζεται τό μέλλον, ό Φάουστ πεθαίνει. ’Εκπληρώνει 
όμως έτσι τό νόημα τής ζωής του. Μάταια προσπαθεί ν’ άρπάξει τή ψυχή του ό 
Μεφιστοφελής. Ό χορός τών άγγέλων τήν άνυψώνει στούς ούρανούς βεβαιώνο
ντας, ότι τό έφήμερο είναι μιά εικόνα τοϋ αιώνιου.

Αύτή είναι μέ λίγα λόγια ή ύπόθεση. Ποιό δμως είναι τό βαθύτερο νόημα 
τής τραγωδίας τοΰ Φάουστ καί ποιά μηνύματα έχει νά μάς δώσει σήμερα;

α) Ό Φάουστ είναι πρώτ’ άπ’ όλα ένας παντοπόρος. Είναι ό έρευνητής, 
πού ζεΐ τή μοναξιά τοΰ σπουδαστηρίου καί συγχρόνως ό άνθρωπος πού χαίρε
ται νά βρίσκεται άνάμεσα στόν λαό, είναι ό αισθησιακός έραστής πού ξαφνικά 
νιώθει τήν ένοχή του καί συγχρόνως δοκιμάζει τήν έκσταση τής ούράνιας 
άγάπης. Ή νοσταλγία του είναι άπέραντη κι δμως λατρεύει τή μορφή, πού 
ένσρκώνει ή Ελένη. Ένας βόρειος κατεβαίνει στό νότο, στήν Ελλάδα, γιά νά 
ένωθεΐ μέ τό μέτρο τής όμορφιάς της. Δέν μένει δμως σ’ αύτό. Ό Φάουστ διψά 
νά πράξει καί σχετίζεται μέ άρχοντες καί αύλικούς, μ’ αύτούς πού έξουσιάζουν 
κι αύτούς, πού πολεμούν κι έπεμβαίνει μέ τό τεχνικό-μαγικό του πνεύμα μέσα 
στή φύση, γιά νά δώσει λύσεις στά προβλήματα, πού άποτελοϋν τό κράτος. Κι 
ύστερα έπιχειρεϊ καί ό ίδιος νά πράξει θεμελιώνοντας τή δική του πολιτεία. Ό 
Φάουστ συμμαχεί μέ τόν διάβολο κι δμως θέλει νά κάνει τό καλό. Είναι ό θεω
ρητικός ζητητής, ό αισθησιακός λάτρης, ό άναζητητής τής όμορφιάς κι αύτός 
πού δίνεται όλόψυχα στήν πράξη, πού τελικά έκφράζεται ώς μέριμνα γιά τή 
σωτηρία ένός συγκεκριμένου συνόλου τής άνθρωπότητας. Βρίσκεται στό σπου
δαστήριο, στό καπειλιό, στούς δρόμους καί τις πλατείες, στή φυλακή καί στό 
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παλάτι, στό βουνό καί στό δάσος. Ό Φάουστ, ό παντοπόρος, δοκιμάζεται μέσα 
σέ δλα καί βγαίνει μέσ’ άπ’ δλα τραγικά έκτεθειμένος.

β) Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό τοϋ Φάουστ είναι ή δαιμονική δρμή του 
πρός τό άπεριόριστο. Ποτέ δέν Ικανοποιείται γι’ αύτό, πού κατορθώνει. Ή γνώ
ση, πού κατακτά μέσ’ άπ’ όλες τις έπιστήμες, δέν τοΰ δίνει αύτό, πού όλόψυχα 
ποθεί, δηλ. τή μιά γνώση, πού πάει ώς τό βάθος τοΰ είναι τών πραγμάτων.

Έσπούδασα (λέει) φιλοσοφία 
καί νομική καί ιατρική 
καί δυστυχώς καί θεολογία 
με τόσο μόχθο πέρα ως πέρα 
καί νά με, στέκω έδώ ό φτωχός μωρός 
κι είμαι τόσο, όσο καί πρώτα σοφός.

Τήν ϊδια άναζήτηση, πού δέν γνωρίζει τό τέλος, τή βλέπουμε καί στόν 
έρωτα τοΰ Φάουστ. Ό έρωτάς του πρός τήν Μαργαρίτα δέν πραγματώνεται μέ
σα σέ έπίγεια δρια, ούτε βρίσκει τήν όλοκλήρωσή του έδώ. ’Εμπλέκεται μέσα 
στήν ένοχή τοϋ Φάουστ καί τήν άμαρτία τής άγνής “ψυχής τής Μαργαρίτας, γιά 
νά βρει τή λύση του μόνο στόν ουρανό, στήν άπειρη άγάπη τοΰ θεού. Τό ίδιο 
συμβαίνει καί μέ τόν έρωτα τοΰ Φάουστ πρός τήν Ελένη. Ή Ελένη, τό σύμβολο 
τής ένσαρκης όμορφιάς, τής μορφής, πού δένεται μέσα σέ πέρατα, καθώς σμίγει 
μέ τόν Φάουστ, γεννά τόν Εύφορίωνα. "Όμως ό Ευφοριών, μ’ όλο πού είναι 
παιδί τής Ελένης, κληρονομεί άπό τόν πατέρα του τήν όρμή πρός τό άμετρο καί 
καθώς άνεβαίνει όλο καί πιό “ψηλά πέφτει καί συντρίβεται. Τραγική λοιπόν 
είναι ή έκβαση τοΰ έρωτα τοΰ Φάουστ μέ τή μορφή, άφοΰ άδυνατεϊ νά μείνει σ’ 
αύτή καί ναυαγεί μέσα στό άμορφο.

’Αλλά καί στήν πράξη ό Φάουστ έκφράζει πάλι τόν τιτανισμό του προχω
ρώντας άπό τό ένα έργο στό άλλο χωρίς ποτέ νά έπαναπαύεται. Πράττοντας 
έμπλέκεται μέσα στήν ένοχή, ζητά νά έπέμβει στή φυσική τάξη καί τήν πολιτική 
ζωή συμμαχώντας μέ τόν Μεφιστοφελή καί όδηγεϊται ξανά στόν πειρασμό, 
στήν άμετρη δύναμη, πού έξοντώνει τούς άνθρώπους. Στό τέλος τυφλώνεται 
μέσα στόν καπνό τής μέριμνας πού τόν κατατρύχει.

γ) Ένα τρίτο χαρακτηριστικό τοΰ Φάουστ είναι ό διχασμός του. Τό 
όμολογεΐ ό ίδιος στόν διάλογό του μέ τόν Βάγκνερ:

«Μέσα μου έμένα ζοϋνε δυό ψυχές 
πού ή μιά θέλει άπ’ τήν άλλη νάχωρίσει. 
Ή μιά μέ άγάπη δυνατή σφικτά 
σφικτά στόν κόσμο αυτόν καρφώνεται 
κι ή άλλη μέ όρμή άπ’ τή σκόνη υψώνεται 
στις σφαίρες τρανών πρόγονων ψηλά».

Ό Φάουστ ζεϊ αύτόν τόν διχασμό άνάμεσα στήν όρμή πρός τό γήινο καί τήν 
άνάταση πρός τό θεϊκό, τήν πάλη τοΰ θνητοΰ μέ τό άθάνατο, τοΰ πεπερασμένου 
Έγώ μέ τό άπέραντο παν καί συγχρόνως άγωνίζεται νά ύπερβεϊ αύτόν τόν δι
χασμό καί νά συνθέσει τά άντίθετα. Είναι γι’ αύτό, πού ό ρωμαντικός Φάουστ, ό 
εύρωπαϊος νοσταλγός τοΰ άπειρου, έρχεται στήν κλασσικήν Ελλάδα καί ζητά 

νά ένωθεϊ μέ τήν Ελένη, γιά νά θέσει δρια στόν άόριστον όραματισμό του καί 
νά μορφώσει τό τιτανικό του πάθος. Καί γιά νά τό πετύχει αύτό πρέπει νά κατα- 
φύγει στις «μητέρες» δηλ. στό βασίλειο τών ιδεών, πού λειτουργούν ώς 
Αρχέτυπα τών δντων. Ή έπαφή δμως μέ τήν καθαρή Ιδέα άποτυγχάνει καί πρέ
πει ό Φάουστ νά μεταβεί τώρα στήν έμπειρικήν Ελλάδα κι έκεϊ νά συναντήσει 
τήν ένσαρκωμένη Ελένη. Τό παιδί ώστόσο, πού γεννιέται άπό τήν ένωσή τους, 
συντρίβεται καί τό έγχείρημα τοΰ Φάουστ γιά σύνθεση καί ύπέρβαση τής 
άντινομίας ματαιώνεται τραγικά. Κι δμως μέσα σ’ αύτή τήν τραγικότητα τοΰ δι
χασμού καί τόν άγώνα τής ύπέρβασής της ό Φάουστ γνωρίζει τόν δημιουργικό 
πόνο, πού τόν ώθεϊ όλοένα σέ μιά νέα, ύψηλότερη ένότητα, πού δέν γίνεται δμως 
ποτέ τελειωτική.

Ή πλήρωση στήν περιοχή τής γνώσης, τής αισθητικής δημιουργίας καί τής 
πράξης ποτέ δέν πραγματώνεται. Ό Φάουστ πάντα όραματίζεται κάτι πέρ’ άπ’ 
αύτό πού κατορθώνει καί προσπερνά τή στιγμή κοιτάζοντας πρός τό μέλλον.

Ô) Ό διχασμός τοϋ Φάουστ έχει δμως μιά διάσταση μεταφυσική. Δέν είναι 
άπλώς μιά άνθρώπινη κατάσταση, άλλά άνήκει στήν ϊδια τήν ύφή τής δημιουρ
γίας. Τήν άποψη αύτή τήν φέρνει στό φώς ή παρουσία τοϋ Μεφιστοφελή, πού 
Αντιπροσωπεύει τό πνεύμα τής άρνησης, τό όποιο συνοδεύει κάθε δημιουργία. 
Ό Ιδιος ό Μεφιστοφελής άυτοχαρακτηρίζεται μέ τά άκόλουθα:

Τό πνεύμα είμαι, πού πάντα άρνιέται.
Καί μέ τό δίκιο- γιατί δ,τι κι άν γεννιέται 
άξίζει κιόλας νά χαθεί- 
πιό καλά τίποτε άν δέν είχε γεννηθεί.
Έτσι δλα όσα άμαρτία έσεϊς τό λέτε, 
καταστροφή, μέ λέξη μιά: κακό 
είναι στοιχείο μου έμέ πραγματικό.

Κάθε στιγμή, πού ό Φάουστ ώθεϊται σέ έργα καί άγωνίζεται νά δημιουργή
σει, τόν συνοδεύει αύτή ή άρνηση, πού έρχεται νά τονίσει τήν παρουσία τοΰ 
έφήμερου καί τοϋ παροδικοΰ μέσα στό αιώνιο.

Ό Μεφιστοφελής ειρωνεύεται καί σαρκάζει τόν Φάουστ, πού παλεύει νά 
υψωθεί πάνω άπό τήν άτέλεια καί τήν φθορά, γιά νά προσδώσει στή ζωή ένα 
πλήρωμα νοήματος καί όμορφιάς. Ό κυνισμός τοΰ Μεφιστοφελή είναι ή άλλη 
δψη τής μεγαλωσύνης τοΰ Φάουστ όπως καί ό σκεπτικισμός του εϊναι ή 
άντιστροφή τής πίστης τοΰ Φάουστ πρός τή στερεότητα τής δημιουργίας. Έτσι ό 
Μεφιστοφελής άποτελεϊ τό διαλεκτικό συμπλήρωμα τοΰ Φάουστ. Κι οί δυό τους 
συνιστοΰν τις δυό άντινομικές δψεις τής ζωής, πού έχουν ρίζες όντολογικές 
δπως μάς τό φανερώνει ή πρώτη σκηνή στόν ούρανό, πού διαδραματίζεται 
άνάμεσα στό θεό καί τόν Μεφιστοφελή καί καταλήγει στό στοίχημα γιά τόν Φά
ουστ. Ό Μεφιστοφελής έχει μάλιστα τήν άξίωση νά εϊναι πριν άπό τήν πρώτη 
άρχή:

«Μέρος έΐμ ’ έγώ τοϋ μέρους/δλο πού ήταν άρχικά 
μέρος του σκότους, δπου γέννησε τό φώς.
Τό φώς τό γαύρο πού τής μάννας τής νυκτός 
θρόνο καί τόπο πιά φιλονικά.
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Κι όμως στό βάθος μ’ όλη τήν άντίθεσή τους οί δυο αυτές δυνάμεις γίνονται 
συνεργοί γιά νά επιτευχθεί μιά άνώτερη άρμονία άνάμεσα στον κόσμο καί τόν 
θεό, πού μετουσιώνει τό κακό σ’ όργανο πραγματοποίησης τοϋ καλού. Ό Μεφι- 
στοφελής δέχεται νά ύπηρετήσει τόν Φάουστ μέ τόν όρον, ότι αυτός θά είναι 
δούλος του στήν άλλη ζωή. Αύτή ή ύπηρεσία ώστόσο μ’ όλο τόν άρνητικό της χα
ρακτήρα γίνεται κινητήρια δύναμη, πού συμβάλλει στή συντέλεση καί 
όλοκλήρωση τοϋ βίου τοϋ Φάουστ.

Αύτό, πού ό διάβολος βλέπει σάν ένα χάος, σάν μιά μηδενίζουσαν άρχή, 
ένώπιον τοΰ θεού γίνεται ό δρόμος, πού όδηγεΐ στή δοκιμασία καί τή λύτρωση.

«Γιατί ένας καλός άνθρωπος στή σκοτεινή τον άκόμα όρμή 
τό δρόμο τό σωστό μπορεί νά βρει».

Ό πειρασμός τοϋ Μεφιστοφελή ύπηρετεΐ τόν Φάουστ καί σέ έσχατη 
άνάλυση ύπηρετεΐ τόν θεό καί μετουσιώνεται σ’ ένα δράμα, πού περνά μέσ’ 
άπό τήν ένοχή καί τήν πλάνη πρός τήν τελική κάθαρση.

ε) Μέσ’ άπό τή σκοπιάν αύτή βλέπουμε τώρα μιάν άλλη διάσταση τού 
έργου: αύτήν πού μάς βεβαιώνει δτι τό έφήμερο δέν άντιτίθεται μόνο στό 
αιώνιο άλλά καί παραπέμπει σ’ αύτό. Τό έφήμερο είναι εικόνα τοϋ αιώνιου.

Τό στοίχημα πού βάζει ό Φάουστ μέ τόν Μεφιστοφελή άφορά τή στιγμή. 
Λέει ό Φάουστ στόν Μεφιστοφελή:

Τής στιγμής αν πώ:
Σταμάτησε! Τόσο μ ' άρέσεις!
Δεσμά μπορείς ευθύς νά μοϋ φορέσεις 
Πρόθυμα τότε νά χαθώ!

Μέσα στή στιγμή λοιπόν ό Φάουστ δέν μπορεί νά βρει τό πλήρωμά του. Τή 
στιγμή τή βλέπει ώς κάτι έφήμερο, πού διαρκώς τείνει νά ξεπεράσει. Τό βλέπου
με αύτό κατά τήν άνάπτυξη όλης τής ύπόστασής του, μέσα στό σπουδαστήριο κι 
ύστερα στό στίβο τής δράσης, στή συνάντησή του μέ τή Μαργαρίτα, στήν 
άναζήτηση τής Ελένης, στό παλάτι τοϋ Κυριάρχη καί τέλος στή γή, πού τοϋ δό
θηκε νά όρίζει. Όλη του ή ζωή είναι μιά διαρκής, άνήσυχη κι άνειρήνευτη μέρι
μνα, πού ύπερβαίνει τή στιγμή καί τείνει άπό τό παροδικό στό αιώνιο. Γιά αύτό 
καί όταν φθάσει νά πει στή στιγμή: «Στάσου· είσαι τόσο ώραία!», ό Φάουστ θά 
έχει άρνηθεΐ τόν έαυτό του. Κι όμως ό Φάουστ νιώθει, πώς κάθε στιγμή είναι 
έκφραση τοϋ αιώνιου, μιά μίμηση τής αιωνιότητας, όπως θά έλεγε ό Πλάτων. 
Αύτή τήν άναγωγή τοΰ έφήμερου στό αιώνιο έκφράζει καί τό πνεύμα τής Γής, 
όταν άποκαλύπτεται στόν Φάουστ:

Στό κύμα τής ζωής, στών έργων τό βρασμό 
άνεβαίνω κατεβαίνω 
έδώ κι έκεΐ πηγαίνω, 
αιώνιο κύμα, 
φάδι πού άλλάζει 
ζωή πού βράζει 
στοϋ καιρού έγώ διάζομαι τό βοερό άργαλειό 
καί τοΰ θεού τό φόρεμα υφαίνω ζωντανό.

Υπέρβαση τής στιγμής καί συγχρόνως αίσθηση πώς ή στιγμή είναι ό χώρος 
τής έκφρασης τοΰ αίώνιου διανοίγουν στόν διχασμό τής φαουστικής ύπαρξης 
μιά νέα όδό ύπέραβασης: Στις «μητέρες Ιδέες» θά προστρέξει ό Φάουστ γιά νά 
βρει τά άρχέτυπα τών δντων, πού βρίσκονται πέρ’ άπό τόν χώρο καί τόν χρόνο. 
Αυτά τά άρχέτυπα δμως τά χρειάζεται, γιά νά ζωντανέψει μέσα στό χρόνο τή 
μορφή τοΰ κάλλους, πού σύμβολό της ένσαρκο είναι ή Ελένη. Τό άχρονο, αιώνιο 
σμίγει λοιπόν μέ τό χρονικό, γιά νά γεννήσει μέσα στήν άποκαλυπτική στιγμή 
τήν έμπράγματη παρουσία τής όμορφιάς. Κάθε στιγμή έχει τήν αίωνιότητά της κι 
όμως καμιά στιγμή δέν μπορεί νά παρατήσει τόν Φάουστ. Γι’ αύτό, όταν στό τέ
λος ό Φάουστ λέγει στή στιγμή: «Μή φεύγεις, άχ, πόσο δμορφη πού είσαι!», δέν 
σημαίνει δτι ταυτίζει έκείνη τή στιγμή μέ τό τέλειο πλήρωμα τοΰ χρόνου. Ό Φά
ουστ λέγει αύτή τή φράση στό παρόν, τήν συνδέει δμως μέ τό μέλλον, άποτελεϊ 
έναν όραματισμό αύτοΰ, πού άναμένει νά γίνει. Ή συμφωνία μέ τόν Μεφιστο- 
φελή έκπληρώνεται έξωτερικά, έσωτερικά δμως δικαιώνεται ό Φάουστ.

στ) Είναι γι’ αύτό, πού ή νοσταλγία τοϋ Φάουστ δέν είναι μόνο συνυφα- 
σμένη μέ τήν αίσθηση τής ματαίωσης στόν χώρο τής θεωρίας, τής αίσθητικής 
χαράς καί τής πράξης. Αύτή είναι ή μιά δψη τής τραυματικής του έμπειρίας. Ή 
άλλη άοψη είναι έκείνη τής έλπίδας. Χαρακτηριστική είναι ή σκηνή τοΰ σπου
δαστηρίου, δταν ό Φάουστ φτάνει ώς τό έσχατο, δηλ. τήν άρνηση τής ίδιας τής 
ζωής του. Ξαφνικά τότε ήχεΐ άπό τόν χορό τών άγγέλων τό χαρμόσυνο μήνυμα 
τής ’Ανάστασης. Αύτό τό μήνυμα καλεΐ τόν Φάουστ πίσω στή ζωή. Θυμάται τις 
παιδικές του συγκινήσεις τούς ψαλμούς τών άνοιξιάτικων γιορτών, καί 
άπαντά:

Ηχείτε ούράνιοι ύμνοι γλυκοί! 'Αναβρύζει 
τό δάκρυ, ή γή καί πάλι μέ κερδίζει.

Τό θαύμα τής άνάστασης συντελεΐται κατά κάποιο τρόπο μέσα στήν τρα
γικά συγκλονισμένη ψυχή τοΰ Φάουστ καί τήν άνορθώνει, τής ξαναδίνει τόν 
πόθο καί τήν άγάπη τής ζωής.

Σέ μιάν άλλη πάλι όριακή στιγμή, όταν ή Μαργαρίτα περιμένει στή φυ
λακή τόν θάνατό της καί τή βαραίνει άσήκωτη ή ένοχή, άκούεται άπό ψηλά ή 
φωνή τής θείας κρίσης. «Ή Μαργαρίτα σώθηκε!» Ήδη φωτίζεται άπό τό φώς 
τής θείας χάρης.

Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τις τελευταίες στιγμές τοΰ Φάουστ. Χάνοντας 
έξωτερικά τό στοίχημα, πού έβαλε μέ τόν Μεφιστοφελή, βρίσκεται παραδομέ- 
νος στούς δαίμονες, τούς Λέμουρους, πού τοϋ σκάβουν τόν τάφο. Κι δμως τε
λικά τή ψυχή τοϋ Φάουστ τήν άρπάζει ό χορός τών άγγέλων καί κρατώντας τό 
άθάνατο αύτό στοιχείο τοΰ Φάουστ, καθώς πετοϋν στήν ύψηλότερη ζώνη τοΰ 
φωτός, βεβαιώνουν:

Τό μέρος του τό εύγενικό 
έχει σωθείπιά άπ’ τό κακό. 
Αυτός πού πάντα προσπαθεί 
μπορεί άπό μάς νά λυτρωθεί. 
Κι άν μάλιστα κι άπό ψηλά

142 143

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ή άγάπη τοϋχει πιά δοθεί 
ή τρισμακάριστη στρατιά 
ευθύς θά τόν καλοδεχτεϊ.

Τό στοιχείο της άποδοχής, τής πρωταρχικής βεβαιότητας, ότι τό είναι έχει 
ένα υψηλό νόημα καί κάλλος διαπνέει δλο τό έργο. ’Αρχίζει άπό τόν ύμνο τών 
τριών άρχαγγέλων, φτάνει στήν προσευχή τοΰ Φάουστ πρός τό ύπέροχο πνεύμα 
καί τελειώνει μέ τόν όραματισμό του γιά μιαν έλεύθερη ζωή. ’Αλλά καί τό τρα
γούδι τοϋ Λυγκέα, τοϋ πυργοφύλακα, άπηχεΐ αύτή τήν έρωτική πρός τά δντα 
όραση. Γεννημένος γιά νά θωρώ μ’ άρέσει, λέει, ό κόσμος. Κοιτάζω τά μακρινά 
αίθέρια καί τά κοντινά, τό φεγγάρι καί τ’ άστέρια, τά ζαρκάδια καί τά δάση. Τά 
αίώνια κοιτάζω στολίδια σ’ αύτά. Κι όπως μ’ άρέσουν αύτά έτσι μ’ άρέσει κι ό 
έαυτός μου.

«Καλότυχα μάτια, δ,τι έχετε δει 
σέ τούτα τά πλάτια, ώραϊο ήταν πολύ.»

ζ) Ποιές όμως είναι οί όντολογικές προεκτάσεις αύτής τής κατάφασης τοϋ 
δντος, πού μιά μορφή της είναι ή έλπίδα;

’Από τήν άρχή, ήδη στήν πρώτη σκηνή, πού διαδραματίζεται στόν ούρανό, 
μάς δίνεται τό πλαίσιο τής δημιουργίας, πού διέπεται άπό μιά θαυμαστή τάξη 
καί άπό ένα φώς, πού ύπερνικά τό σκοτάδι καί τήν ταραχή. Κι όμως δίπλα στόν 
Κύριο δημιουργό στέκει ό Μεφιστοφελής, τό πνεύμα τής άρνησης, πού προβάλ
λει γνωρίζοντας τή μικρότητά του κι δμως γεμάτο άμφισβήτηση. Κι άμέσως τό 
κέντρο στρέφεται πρός τόν άνθρωπο, αύτόν τόν συγκεκριμένον άνθρωπο, τόν 
Φάουστ.

Ή όλη σκηνοθεσία καί σύλληψη είναι έτσι άνθρωποκεντρική καί 
έμπνευσμένη άπό τή Χριστιανική παράδοση, Ιδιαίτερα έκείνη τής Π. Διαθήκης 
καί συγκεκριμένα τοΰ διαλόγου τοΰ θεού μέ τόν Σατανά γιά τόν Ίώβ.

Ό θεός έκφράζει τό πνεύμα τής δημιουργίας, καθώς άπευθύνεται στούς 
άγγέλους:

Μά έσεϊς τ' άληθινά θεϊκά παιδιά 
τή ζωντανή χαρεΐτε, άστέρευτη όμορφιά! 
Ή όρμή παντοτινά πού δρά καί ζεϊ 
με τής άγάπης άς σάς σώζει τούς φραγμούς 
κι δ,τι ώς όραμα έμπρός σας τρεμοσβεϊ 
στεριώστε το μ ’ αιώνιους στοχασμούς!

Τό πρώτο μήνυμα τών στίχων αύτών είναι ή χαρά, πού πηγάζει άπό τήν 
άποδοχή τής όμορφιάς τής δημιουργίας. Τό δεύτερο είναι ή δράση μέσα σ’ 
αύτή, γιά νά γίνουμε συνεργοί στό έργο της έμπνευσμένοι άπό τήν άγάπη καί 
τό τρίτο είναι ό άγώνας νά συλλάβουμε μέσ’ άπό τήν πλάνη τοΰ παροδικού τό 
αιώνιο, τούς μόνιμους νόμους, πού συγκρατοΰν δλη τήν κτίση.

Τό μεταφυσικό δμως αύτό πλαίσιο συμπυκνώνεται τώρα καί μεταφέρεται 
μέσα στό πρόσωπο τοΰ Φάουστ. Αύτός θ’ άποτελέσει τό κέντρο τής τραγικής δο
κιμασίας. Τήν άντιπαράταξη τής δημιουργικής όρμής μέ τή μηδενιστική άρνηση 

τή βλέπουμε σέ λίγο κατά τήν πρώτη συνάντηση τοϋ Φάουστ μέ τόν Μεφιστοφε- 
λή. Όμως, καί τοΰτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιά τήν δλη ύφή τής τραγωδίας, 
διαπιστώνεται έξ άρχής ότι τό μηδενιστικό στοιχείο, ή καταστροφή, ή πλάνη, τό 
κακό, τίθεται άναπόφευκτα στήν ύπηρεσία τής δημιουργίας, μετουσιώνεται σέ 
δυνάμεις, πού συμβάλλουν στήν πραγμάτωση τοΰ καλοΰ. Γι’ αύτό καί ό Μεφι- 
στοφελής όμολογεΐ:

"Ενα μέρος (είμαι) άπό τή δύναμη έκείνη 
πού πάντα θέλει τό κακό καί πάντα κάνει τό καλό.

Τή ζωή, πού όλοένα άναπηδά μέσα σέ νέους βλαστούς, δέν μπορεί νά τήν 
άφανίσει ό Μεφιστοφελής. Αύτή ή ζωή, πού ό Φάουστ είναι έτοιμος νά 
άκολουθήσει σ’ δλους της τούς δρόμους, σάν ένας παντοπόρος, κι ό Μεφιστο- 
φελής τήν προσφέρει σάν ένα δόλωμα. Γι’ αύτό καί ό Φάουστ μεταφράζει τό 
«έν άρχή ήν ό λόγος» τοΰ Κατά Ίωάννην μέ τό «Πρώτα ήταν ή λέξη», σέ λίγο 
τό μεταφράζει «Πρώτα ήταν ή δύναμη» καί τέλος «Πρώτα ήταν ή Πράξη. Ό 
Λόγος γίνεται έδώ ό νοΰς, πού όλα τά ένεργεΐ καί τά δημιουργεί. Τήν πρωταρ
χικήν αύτή κατάφαση τής ύπαρξης τών δντων πού, όσο κι άν έμπλέκεται μέσα 
στήν άρνηση καί τήν πλάνη, στό τέλος θριαμβεύει, τή βλέπουμε παρακολουθώ
ντας τόν έρωτα τοΰ Φάουστ. Νά ζεϊς σημαίνει γιά τόν Φάουστ ν’ άγαπας. Τή 
νύχτα τής Βαλπούργης ό Φάουστ ζεϊ τόν έρωτα στή σαρκική του μορφή σάν γε
νετήσια όρμή. Καί τόν έκθέτει ώς μιά φυσική, δαιμονική δύναμη, πού δέν μπο
ρεί κανείς νά τήν άρνηθεϊ άλλά καί δέν μπορεί νά τήν άφήσει νά κυριαρχεί άπό 
μόνη της.

Ό σαρκικός έρωτας, αύτός, πού φτάνει ώς τόν κυνισμό, ναυαγεί δμως 
μπροστά στήν άγνότητα καί τήν σεμνότητα τής Μαργαρίτας καί μετουσιώνεται 
σέ άγάπη. Ύπερβαίνεται δηλ. μέσα σ’ ένα χώρο πνευματικό, πού κατακτήθηκε 
δμως μέ τό τίμημα τής ένοχής. Ή συνάντησή του υστέρα μέ τήν Ελένη 
όλοκληρώνεται στό γάμο τοΰ Φάουστ μέ τήν ιδέα τής όμορφιάς καί τοϋ μέ
τρου. Τήν τελική ώστόσο κάθαρση στό δράμα τοΰ Φάουστ θά τήν δόσει ή 
άγάπη, πού άπορρέει άπό τό θείο ώς μιά χάρις. Είναι ή Παναγία πού μέ τήν 
παράκληση τής Μαργαρίτας λυτρώνει τή ψυχή τοΰ Φάουστ. Ή άγάπη παρου
σιάζεται έδώ ώς μιά άποκαλυπτική φανέρωση τής θεότητας. Κι ό μυστικός 
χορός τελειώνει τό δράμα ψάλλοντας:

"Ολα τά παροδικά σύμβολα είναι μοναχά 
καί τά άτέλειωτο στή γή έδώ τέλειο θά γενεϊ 
Είναι άνέκφραστο αύτοδά, κι δμως γίνεται άπ τό θείο 
άν τό αίώνια γυναικείο μάς έμπνέει μάς όδηγά.

Αύτό τό αιώνιο θήλυ, das ewig weibliche, είναι ή άποθέωση τής άγάπης στόν 
Φάουστ. Γιατί, γιά νά θυμηθούμε τά λόγια τοϋ Schadewaldt «Τό δράμα άρχίζει 
στόν ούρανό (μ’ ένα πρόλογο) καί τελειώνει στόν ούρανό. Έτσι δλη ή κοσμική 
πραγματικότητα τοΰ Φάουστ μπαίνει κάτω άπό τή σκοπιά τοϋ αιώνιου καί τοΰ 
άπόλυτου. Κάτω άπό αύτή τή σκοπιά ή πραγματικότητα, χωρίς νά παύει νά 
είναι πραγματική, γίνεται διαφανής. Είναι τόσο πραγματική στό βαθμό πού 
άποτελεϊ όμοίωση τοϋ αιώνιου καί είναι σημάδι γιά κάτι υψηλότερο. Ο ύψηλό- 
τερός της χαρακτήρας είναι ό χαρακτήρας τοΰ συμβόλου».
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Ποιό είναι όμως σήμερα τό μήνυμα τοϋ μεγαλόπονου αύτοϋ έργου τοΰ 
Γκαΐτε πού υψώνει τή μορφή του Φάουστ δίπλα σ’ έκεϊνες τις συμβολικές 
μορφές τής ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, πού έκφράζουν τή μοίρα τοΰ άνθρώπου, 
όπως ό Προμηθέας, ό Οίδίποδας, ό Δον Κιχώτης, ό Άμλετ; Ή έποχή μας μοιά
ζει νά κλίνει σέ άρκετά μεγάλο βαθμό προς τό πνεΰμα τοΰ μηδενισμοΰ πού 
ένσαρκώνει ό Μεφιστοφελής. Καταπιάνεται άπό τήν αμφισβήτηση, γοητεύεται 
άπό τό παροδικό, αύταπατάται μέσα στή ψευδαίσθηση τής κυριαρχίας. Θά μπο
ρούσαμε μάλιστα νά πούμε, δτι ή σημερινή άνθρωπότητα παίζει μέ τήν ιδέα τής 
αύτοκαταστροφής. Κι όμως ό Φάουστ, όπως τύν έπλασε ό μεγαλοφυής του δη
μιουργός, έρχεται νά ξυπνήσει μέσα μας τις βαθύτερες ρίζες τής εύρωπαϊκής συ
νείδησης. Κι αύτές οί ρίζες μάς έπαναφέρουν στή βαθειά πίστη πρός τόν 
άνθρωπο, αύτόν τόν τιτανικόν άνθρωπο, πού δοκιμάζεται μέσα στό πνεΰμα τοΰ 
μηδενισμοΰ κι όμως δέν παύει ν’ άγαπά τή δημιουργία. Καί γιά νά σωθεί άπό 
τόν τιτανισμό του ξαναγεννιέται έπικοινωνώντας μέ τά έλληνικά άρχέτυπα, τις 
μητέρες ιδέες, γιά νά βρει τήν τελική του κάθαρση μέσα στό φώς τής χριστια
νικής χάρης.

ΚΩΣΤΑΣ Π. ΜΙΧΑΗΑΙΔΗΣ

Συνγκέντρωση Ομίλου

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΚΑΙ Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ

Η ανεξαρτησία της Κύπρου το 1960 σήμανε αναμφίβολα και την περίοδο 
κατά την οποία το δικαίωμα των Κυπρίων για αυτογνωσία μπορούσε να τεθεί 
επίσημα πλέον σαν προτεραιότητα. Οι Κύπριοι μπορούσαν επιτέλους ν’ ασχο
λούνται με τα θέματα εθνικής ταυτότητας, όχι μόνο σαν άτομα, άλλα και επίση
μα μέσω προγραμματισμένων δημοσιεύσεων που δεν θα περνούσαν κάτω απ’ 
οποιοδήποτε έλεγχο ή λογοκρισία. Η τροχιοδρόμηση δε ενός μέλλοντος με τε
χνητό προσανατολισμό βάση δεδομένων ξένων ειδικών μπορούσε να παρακαμ
φθεί.

Ασφαλώς, η απειρία, η αδυναμία, η αμάθεια μερικών (και η πολυμάθεια 
άλλων) δεν ευνόησαν την προώθηση θεμάτων εθνικής ιδεολογίας και ταυτότη- 
τος στο βαθμό που θα έπρεπε. Αυτό γιατί ένα αρκετά μεγάλο μέρος, ίσως το με
γαλύτερο, της ανάλυσης και καταχώρησης των δεδομένων, που αποτελούν την 
ΜΝΗΜΗ των Κυπρίων, αφέθηκε στα χέρια ταλαντούχων ξένων επιστημόνων 
χωρίς οποιοδήποτε προγραμματισμό από μέρους μας. Σε μερικές περιπτώσεις, 
μάλιστα, δικές μας εργασίες γίνονταν μέσα στα πλαίσια των δικών τους προ
σανατολισμών και επιδιώξεων.

Σαν κύριο παράδειγμα αναφέρουμε την ιστορία της Κύπρου του G. Hill, 
στην οποία όλοι συνεχίζουμε να προσφεύγουμε. Αυτή δεν έπαψε ν’ αποτελεί τη 
βασική εργασία αναφοράς για την ιστορία της Κύπρου. Βεβαίως, η εργασία αυ
τή είναι πολύ υψηλού επιπέδου και δύσκολα θα μπορούσε να αντικατασταθεί. 
Με το έργο αυτό δόθηκε και μια πορεία, στα συσχετισμένα με την κατοχική ιδε
ολογία της εποχής του, γεγονότα με τα οποία δεν ταυτίζεται καμιά δική μας 
γραμμή (παραδείγματος χάριν τον αγώνα του 1955). Δυστυχώς, ακόμα και σή
μερα, η συγγραφή στα θέματα της κυπριακής ιστορίας ακολουθεί τη διαδικασία 
της αναζήτησης εγγράφων για συμπλήρωση κάποιων κενών, και διόρθωση ορι
σμένων σημείων της ιστορίας του G. Hill. Σε κάποιες άλλες δε περιπτώσεις, 
αναζητείται απλώς η εκλέπτυνση και ενβάθυνση ορισμένων θεωρίων οι οποίες 
είχαν τεθεί προ πενηνταετίας στο έργο του εν λόγω συγγραφέα. Τοιουτοτρό
πως, η παρουσίαση των πραγμάτων συνεχίζει πάντα μέσα στα ίδια σκηνικά και 
χωρίς καμία πραγματική αναζήτηση για αλλαγή των ζητουμένων.

Ίσως η κατάσταση να μην μας έχει προβληματίσει σοβαρά μέχρι σήμερα, 
αλλά οι ξεκάθαρα διατυπωμένες θέσεις για τα χρόνια του ’50-55 και την Ένω
ση προδίδουν την προώθηση μιας ιδεολογίας τελείως απροσάρμοστης με την 
ταυτότητα και τις αναζητήσεις του κυπριακού λαού, αυτό δε αποτελεί ένα πρό
βλημα που συνεχίζει να περνά απαρατήρητο.

Εξίσου σοβαρή είναι και η εμμονή για μίμηση παρουσίασης της μεθόδου 
που ακολούθησε ο G. Hill, της λεπτομερούς δηλαδή έκθεσης των γεγονότων με 
κάποιες ερμηνείες όπου δη και με καμμιά αναζήτηση για νέες διαδικασίες έρευ
νας. Οι νέες τάσεις, μέσω των οποίων οι χώρες της δυτικής και ανατολικής Ευ
ρώπης, ως επίσης της Αμερικής, έχουν αναζητήσει την καθιέρωση νέων δικών 
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τους κατευθύνσεων, σε μερικές περιπτώσεις πιο νωρίς από τα χρόνια του ’50, 
ελλείπουν παντελώς από την Κύπρο.

Το φαινόμενο μίμησης του τρόπου παρουσίασης και αντιμετώπισης των θε
μάτων ιστορίας, όσον αφορά στο σχεδιασμό και στη μεθοδολογία, αφέθηκε να 
κάνει από μόνο του ένα μακρύ δρόμο. Ακολούθησε, όπως πάντοτε συμβαίνει με 
τις μικρές χώρες, τις προκαθορισμένες προδιαγραφές και εντάχθηκε ή συμβιβά
στηκε άθελά του με τη γραμμή κάποιων άλλων με ισχυρότερη οργάνωση. Αρκε
τές χώρες άλλων περιοχών έχουν εντοπίσει το πρόβλημα και φρόντισαν από 
καιρού να έχουν υιοθετήσει δικές τους τάσεις και αναλόγως των προσδοκόμε- 
νων, να έχουν καθιερώσει δικές τους κατευθύνσεις στις ανθρωπιστικές επιστή
μες. Ασφαλώς, βοήθησε γι’ αυτό και το γεγονός ότι όλες οι κατευθύνσεις ιδεολο
γίας των υπερδυνάμεων κατέληγαν σε κάποιο κοινό συνδετικό κόμβο μέσα στον 
οποίο αφηνόταν πρόσβαση για αξιοποίηση της προόδου πάνω στα εν λόγω θέ
ματα, απ’ όποιονδήποτε. Γιατί εμείς δεν προχωρούμε στην αξιοποίηση τέτοιων 
εμπειριών; Η επιστημονική άποψη πάντως που επικρατεί σήμερα είναι ότι ο κα
θιερωμένος τρόπος παρουσίασης της ιστορίας μέσω γεγονότων στη σειρά, αφή
νει κατά μέρος όλα τα φαινόμενα τα οποία εντέχνως εξεταζόμενα μπορούν να 
δώσουν μια νέα διάσταση στην Ιστορία.

Ο ιστορικός οφείλει να χρησιμοποιήσει όλες τις προσβάσεις που του πα
ρέχουν οι ανθρωπιστικές επιστήμες (κοινωνιολογία, οικονομία, γεωγραφία, 
αρχαιολογία, εθνολογία, γλωσσολογία, κοινωνική ψυχολογία) για κάθε σοβαρή 
του εργασία. Ο τομέας της έρευνας στην ιστορία διευρύνεται συνεχώς για να 
εξέλθει από τα δεδομένα στρατιωτικών γεγονότων ή πολιτικών επιτευγμάτων 
κρατών, κοινωνικών τάξεων, ή άλλων φορέων. Σαφώς, δεν τίθεται θέμα απο
σιώπησης ή παραμέρισης γεγονότων, αλλά επιβάλλεται μια αντικειμενική πα
ρουσίαση των μέσα στο σύνολο της διάστασης της πραγματικότητας που επι
κρατούσε γενικά, όσον αφορά την εκάστοτε υπό μελέτη χρονική περίοδο. Επι
βάλλεται δηλαδή περαιτέρω διείσδυση και μετάβαση από τη «θεσμική» αλήθεια 
στη βαθειά πραγματικότητα των μαζών και κοινωνικών φαινόμενων». Τοιου
τοτρόπως, κύριος προσανατολισμός επιβάλλεται να είναι αυτό που μερικοί 
έχουν ήδη ονομάσει «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ».

Μέσω μιας τέτοιας νέας σκοπιάς η προσδοκία για διείσδυση στις ρίζες του 
πολιτισμού της κυπριακής κοινωνίας στο σύνολό της και απαγκίστρωση από 
την απλή έκθεση γεγονότων αναφορικά με άρχοντες και δυνάστες των διαφό
ρων περιόδων, είναι εφικτή. Ας αναλογιστούμε ότι ο μέχρι σήμερα ακολουθού
μενος στην Κύπρο χρονολογικός πίνακας δεν αποδίδει παρά μια πολύ αμυδρή 
εικόνα του νησιού. Όταν μιλούμε, για παράδειγμα, για την Χαλκοκρατία ή την 
Εποχή του Σιδήρου, παρουσιάζουμε ή προτείνουμε ένα βαθμό πολιτισμού. 
Όταν όμως εξετάζουμε τις περιόδους της Φραγκοκρατίας και της Οθωμανικής 
κατοχής, δεν ομιλούμε πια για βαθμό ή επίπεδο πολιτισμού, αλλά αναφερόμα
στε σε άρχοντες και στρατιωτικά γεγονότα, εγκαταλείποντας τον πολιτισμό, 
ως να μην αποτελούσε πλέον σημαντικό ιστορικό δεδομένο. Θα ήταν το ίδιο με 
το αν λέγαμε ότι ο Κύπριος απώλεσε τον τίτλο του «πολιτισμένου» για να πε
ράσει στην κατάσταση του «χωρίς υπόσταση υποταγμένου».

Σημειώνεται όμως ότι, για τη Δυτική Ευρώπη δεν εκτίθεται απλώς ένας 
χρονολογικός πίνακας στου οποίου τη διάταξη βρίσκουν θέση οι άρχοντες και 
οι δυναστείες μόνο. Περιγράφονται πάντοτε τα επίπεδα ανάπτυξης κάθε φάσης 
και περιόδου, και έτσι ο πολιτισμός έχει ανάλογα με την κάθε περίοδο και χαρα
κτηριστική ονομασία όπως: «Μεσαίωνας» (όρος ο οποίος εξάλλου τελευταία 
αμφισβητείται), «Μοντέρνα Εποχή» και «Σύγχρονη Εποχή», ως επίσης «Ανα
γέννηση», «Βιομηχανική Επανάσταση». Εξίσου χαραχτηριστικά είναι και τα 
διάφορα στυλ στην τέχνη (ρωμαϊκό, γοτθικό, μπαρόκ, κλασικό, ρομαντικό 
κλπ.). Η απουσία ονομασιών παρόμοιας φύσης για την ιστορία της Κύπρου 
άραγε σημαίνει για μερικούς ότι η τελευταία δεν είχε κανένα πολιτισμό για να 
επιδείξει; Η κυπριακή κοινωνία, πάρα πέρα από τους άρχοντές της, αποτελείτο 
από φυτοζωούσα άμορφη λαϊκή μάζα χωρίς πνεύμα και ευαισθησίες;

Ευτυχώς, έχουν διαφυλαχτεί πάμπολλα έγγραφα με πολύτιμες πληροφο
ρίες για την οικονομία, την ιστορία, την κοινωνία και γενικά τις συνθήκες ζω
ής ως επίσης τον πολιτισμό της Κύπρου σε αρχεία (αρχείο Αρχιεπισκοπής Κύ
πρου, κρατικό αρχείο Κύπρου και αρχεία του εξωτερικού). Διαθέτουμε, επι
πλέον, σημαντικά μνημεία αρχιτεκτονικής και έργα πλούσιας βυζαντινής τέ
χνης (εικόνες, τοιχογραφίες, θρησκευτική μουσική), τα οποία συμπληρώνονται 
από τέλεια έργα λαϊκής παράδοσης (λαϊκή μουσική, θρύλοι, μύθοι και είδη πα
τροπαράδοτης παραγωγής). Οι σύγχρονες έρευνες, που έχουν γίνει για την κοι
νωνία της μεσαιωνικής Δύσης, καθώς και για τους λαούς που προηγουμένως 
θεωρούνταν ως λαοί «χωρίς ιστορία», αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και 
αποδεικνύουν ότι τα δεδομένα αυτά μπορούν να συνεισφέρουν αφάνταστα για 
την συγγραφή της ιστορίας. Αρκεί να χρησιμοποιηθούν. Αυτή την οδό έρευνας 
ακολούθησαν και σημαντικοί ευρωπαίοι ιστορικοί. Επανεξέτασαν τις δυνάμεις 
οι οποίες κινούσαν το δυτικό μεσαίωνα, τον οποίο πολλοί θεωρούσαν μέχρι 
πρόσφατα ως περίοδο στασιμότητας (όπως την περίπτωση της Κύπρου κατά 
τους μεσαιωνικούς και οθωμανικούς χρόνους). Προχώρησαν μάλιστα χωρίζο
ντας τα χρόνια σε τρεις φάσεις: «συσπείρωσης», «χαλάρωσης», «επιτάχυνσης». 
Η ιστορία της Κύπρου και οι δυνάμεις οι οποίες κινούσαν την κοινωνία της 
από την εποχή της Φραγκοκρατίας, ίσως και πιο μπροστά από την εποχή του 
Βυζαντίου, δεν μπορεί να εξεταστεί μέσω μιας παρόμοιας σκοπιάς;

Για να γίνει αυτό θα πρέπει κατ’ αρχήν να μελετηθεί η κοινωνία του νη
σιού σ’ όλο της το βάθος. Να εξεταστεί: πώς ζούσαν οι άνθρωποι, πώς εργάζο
νταν, σε τι πίστευαν, ποια ήταν η ευαισθησία τους (καλλιτεχνική, ποιητική, 
θρησκευτική, κ.λ.π.), ποιες ήταν οι αρχές τους, οι φοβίες τους, η διαγωγή τους. 
Θα πρέπει επίσης να υπολογιστεί ο βαθμός πίεσης από τις φυσικές συνθήκες, 
και ποια ήταν τα οικονομικά δεδομένα ή μέσα στην κοινωνική σύνθεση του τό
που. Να μελετηθεί η συμπεριφορά των ανθρώπων, ο τρόπος ζωής τους, η θρη
σκεία τους, οι κανόνες ηθικής, και όλα αυτά μέσα σ’ ένα πλαίσιο αλληλένδετων 
σχέσεων εν ενεργεία. Να παρουσιαστεί δηλαδή η γενική κατάσταση ως σύνολο 
συνδιαλλασόμενων παραγόντων και να αναζητηθούν οι δυνάμεις που αποτε
λούσαν τον «κινητήρα της κοινωνίας».

Ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή έχει ήδη γίνει στην Κύπρο. Η 
ειρωνεία όμως των πραγμάτων, είναι να έχει γίνει από ανθρώπους ακατάρτι
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στους στην ιστορία και χωρίς επιστημονική ειδίκευση στις σύγχρονες μεθό
δους. Βεβαίως, τα άτομα αυτά εμποτίζονταν από αγάπη προς τον τόπο, και 
διακατέχονταν από πολύ ζήλο. Αναφερόμαστε κυρίως σ’ όλους εκείνους οι 
οποίοι με πολλή υπομονή έχουν συγκεντρώσει, ήδη από καιρό, όλους τους μύ
θους και θρύλους, τις συνήθειες, τις παροιμίες του νησιού. Επίσης όλους εκεί
νους οι οποίοι έχουν δημοσιεύσει μονογραφίες για το χωριό τους και έχουν 
διασώσει σημαντικές μνήμες παλαιών προγόνων, πολλές φορές δε από μέρη 
που είναι σήμερα κατεχόμενα. Η προσφορά τους είναι μεγάλης αξίας και μόνο 
επαίνους θα μπορούσε κάποιος να τους αποδώσει. Πάνω σ’ εργασίες της φύ
σης αυτής στηρίχτηκε και ο πρωτοπόρος μιας νέας σχολής ιστορικών, Γάλλος 
επιστήμονας Μ. Bloch με το έργο «Ιστορία της υπαίθριας Γαλλίας», που δημο
σίευσε ήδη από τα χρόνια του ’30. Ο Κύπριος ιστορικός οφείλει ίσως κατά τον 
ίδιο τρόπο ν’ αξιοποιήσει όλες αυτές τις εργασίες που έχουν γίνει και, αντιπα- 
ραβάλλοντάς τις, επαληθεύοντάς τις και αναλύοντάς τις, να τις κάνει να εκ
φραστούν για να δώσουν εικόνες πραγματικότητας.

Αυτό όμως δεν αρκεί. Αν ο ιστορικός σταματούσε σ’ αυτή τη φάση, δεν θα 
κατάφερνε άλλο τι από την παρουσίαση μιας χωρίς χρονικά πλαίσια εθνολογι
κής εργασίας και όχι της ιστορίας. Πρέπει όλα τα στοιχεία να τοποθετηθούν σε 
χρονολογικές στήλες και να γίνει αξιολόγηση του ρόλου και τις σημασίας τους 
σε σχέση με τα ιστορικά, εθνικά και διεθνή γεγονότα. Επανερχόμενοι δε στην 
εικόνα του κινητήρα που έχουμε δώσει, θα πρέπει να παρουσιαστεί ο ίδιος ο 
κινητήρας και, όπως έντεχνα έχει υποδείξει ο F. Braudel, λαμβάνοντας υπόψη 
πως όλα τα μέρη (οι δυνάμεις που κινητοποιούνται) δεν λειτουργούν με την 
ίδια ταχύτητα.

Τοιουτοτρόπως, αφού το πλαίσιο με τις φυσικές συνθήκες και παραδόσεις 
το οποίο εμφανίζεται ως αδρανές, επηρεάζει την πορεία της ιστορίας και μπο
ρεί να εμποδίσει ή να προωθήσει την πρόοδο, πρέπει να εξεταστεί με ιδιαίτερη 
προσοχή. Να ερευνηθούν οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες (μερικοί συ
μπεριλαμβάνουν μαζί και τις συνθήκες πολιτισμού και τεχνικού επιπέδου) οι 
οποίες, σύμφωνα με τον ορισμό του F.Braudel, εξελίσσονται κανονικά αργά 
και σε μακρόχρονη διάρκεια (longue duree).

Οφείλουμε επιτέλους να εξετάσουμε από την αρχή και με νέα σκοπιά, τι 
έχει συμβεί στην Κύπρο όπου οι δυνάστες άλλαζαν τόσο συχνά με αποτέλεσμα 
την μια περίοδο το νησί να ανήκει στη Δύση και την άλλη στην Ανατολή. Οι δο
μές και οι συνθήκες ζωής, που επέβαλλαν οι εκάστοτε άρχοντες που είχαν την 
κυριότητά της, μεταβάλλονταν; Φαίνεται πως πέρα από την επιφανειακή εικό
να που παρουσιάζεται, πάρα πολλά είναι αυτά που έχουν επιβιώσει μέσω των 
αιώνων χάριν της συντηρητικότητας και της πάλης του λαού για μια απλή ζή
ση. Η δε προώθηση από ξένους επιστήμονες, τελευταία, της γνώμης ότι η φορο
λογία δεν είχε αλλάξει μορφή από την εποχή των βυζαντινών χρόνων αποτελεί 
παράδειγμα απόδειξης ότι και η εξουσία δεν επένδυσε για οποιαδήποτε εξέλι
ξη. Επιφανειακά, οι συγκυρίες άλλαζαν πολύ πιο γρήγορα απ’ ότι αλλού και 
αφού η τύχη της Κύπρου πάντοτε εξαρτόταν από τις γύρω της διεθνείς κατα
στάσεις, θα πρέπει να υπολογιστεί ο βαθμός διάθεσης και τάσης της τοπικής 

κοινωνίας για επηρεασμό από γεγονότα και κινήματα του έξω κόσμου. Επιστέ
γασμα δε, όλων αυτών των πτυχών έρευνας, θα πρέπει να είναι η μελέτη των 
γεγονότων, για τα οποία υπάρχει, πληθώρα πληροφοριών μέσα από έγγραφα.

Συνοψίζοντας, η επιβολή μιας ξένης και ξεπερασμένης πορείας στην έρευ
να της ιστορίας της Κύπρου μπορεί να συνεχίσει ανενόχλητη να λειτουργεί; 
Δεν έχει κανένα λόγο η Κύπρος για να αισθάνεται ντροπή όσον αφορά τον μα
κραίωνα και πολυσήμαντο πολιτισμό της. Το δυναμικό δε που διαθέτει σήμε
ρα, παρόλες τις ελλείψεις, μπορεί χωρίς τη λήψη υπερβολικών σκοπιών, που 
οδηγούν στην απομόνωση, να αναλάβει πλήρως την εκμετάλλευση των θεμά
των πολιτισμού. Συνειδητοποιώντας ότι υπάρχει μια διέξοδος από την αρχική 
γραμμή που έχει τεθεί στα χρόνια της αγγλοκρατίας, και ακολουθώντας τ’ 
αχνάρια της έρευνας που έχει γίνει για άλλες χώρες της Δύσης, θα ήταν λάθος, 
πιστεύουμε, να μην αναζητήσουμε τη δική μας πολιτική.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΝΑΣ
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Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΓΩ KAI
Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

(Ψυχολογική και περσοναλιστική προσέγγιση)

Εισαγωγική διευκρίνηση
Ο όρος πρόσωπο έχει πολλές σημασίες. Στην αρχαία Ελλάδα σήμαινε αρ

χικά την όψη, ύστερα το βιολογικό άτομο και στη συνέχεια τον όλον άνθρωπο 
ως μια ενότητα θνητού σώματος και αθάνατης ψυχής. Οι αρχαίοι Ελληνες 
προσέδωκαν επίσης στο πρόσωπο νομική σημασία, με την έννοια ότι έχει δι
καιώματα και υποχρεώσεις.

Ο όρος πρόσωπο χρησιμοποιείται επίσης στην Παλαιά και στην Καινή Δια
θήκη για να δηλώσει τον άνθρωπο ως μια ψυχοσωματική ύπαρξη. Κατά τον τέ
ταρτο αιώνα οι χριστιανοί Πατέρες προσέδωκαν στον όρο πρόσωπο οντολογι
κή σημασία. Πρόσωπο είναι ο άνθρωπος ως «εικόνα του Θεού», που έχει τη δυ
νατότητα να ομοιωθεί προς τον Θεό και να γίνει συμμέτοχος της δόξας του. Ο 
όρος πρόσωπο χρησιμοποιήθηκε επιπλέον για να δηλώσει την έννοια του τρια
δικού θεού και την «υπόστασή» του στον κόσμο. «Πρόσωπο» και «υπόσταση» 
έγιναν όροι συνώνυμοι.

Η βασική διαφορά της χριστιανικής από την ελληνική ερμηνεία του όρου 
«πρόσωπο» βρίσκεται στη διδασκαλία του χριστιανισμού για τη σωματική ανά
σταση του όλου ανθρώπου. Ο άνθρωπος θα αναστηθεί ως πρόσωπο, δηλαδή ως 
μια ψυχοσωματική ύπαρξη, έστω κι αν το νέο του σώμα θα είναι διαφορετικό.

Η ψυχολογική και περσοναλιστική προσέγγιση του προσώπου που επιχει- 
ρείται στο κείμενο αυτό δεν αναφέρεται στην οντολογική υπόσταση του ανθρώ
που, αλλά μόνο στη σχέση του βιολογικού ατόμου προς τους άλλους ανθρώ
πους. Αναφέρεται στη σχέση του Εγώ προς το Συ.

★ ★ ★

Η αυτονομία του Εγώ
Η αυτονομία του Εγώ αποτελεί μαζί με την ελευθερία της βούλησης, το λο

γικό και την αυτοσυνειδησία τα βασικά γνωρίσματα που ξεχωρίζουν την αν
θρώπινη προσωπικότητα από τα λοιπά έμβια όντα.

Αυτονομία του Εγώ είναι η ικανότητα του ανθρώπου να κατευθύνει υπεύ
θυνα τον εαυτό του· να χρησιμοποιεί την ελευθερία της βούλησής του σύμφωνα 
με τη δική του κρίση και να μη είναι το έρμαιο ξένων αποφάσεων. Η αυτονομία 
του Εγώ εκδηλώνεται στην καθημερινή ζωή ως η δυνατότητα του ανθρώπου: 

α) να καθορίζει προσωπικούς σκοπούς και να διαμορφώνει ένα δικό του προ
σωπικό ιδεολογικό πιστεύω, και

β) να ελέγχει τόσο τα ένστικτα και τις ορμές του όσο και τις υπαγορεύσεις του 
Υπερεγώ σύμφωνα με τους προσωπικούς του σκοπούς και τα ιδεώδη του.

Τα εσωτερικά κίνητρα που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου δια- 
κρίνονται στις ορμές και τα ένστικτα, στο Υπερεγώ και στο Εγώ.

Στο επίπεδο των ορμών η συμπεριφορά είναι ενστικτώδης, όπως είναι η 
συμπεριφορά όλων των ζώων. Τέτοια ενστικτώδης συμπεριφορά παρατηρείται 
στον άνθρωπο κατά τη βρεφική ηλικία. Το βρέφος δεν έχει ακόμη προσωπική 
ευθύνη για τις πράξεις του. Όταν διεγερθεί κάποια ορμή και προκληθεί αντί
στοιχη επιθυμία, το βρέφος επιζητεί την άμεση ικανοποίησή του. Τούτο υποδη
λώνει ότι ο άνθρωπος γεννιέται ως «φύση», όπως όλα τα άλλα έμβια όντα. Πα
ρόλο, όμως, ότι ο άνθρωπος γεννιέται ως «φύση», είναι συγχρόνως προικισμέ
νος και με έναν ξεχωριστό ψυχοσωματικό μηχανισμό που τον υποκινεί έσωθεν 
να εξελιχθεί από φύση σε άτομο και στη συνέχεια σε πρόσωπο. Βασικό στοχείο 
του εσωτερικού αυτού μηχανισμού είναι το Υπερεγώ και το Εγώ.

Το Υπερεγώ είναι μια έμφυτη λειτουργία που συμβάλλει στην κοινωνικο
ποίηση του βρέφους και το υποβοηθεί να καταστεί μέλος της κοινωνίας. Δυο 
βασικές εκδηλώσεις του Υπερεγώ είναι:
- η εσωτερίκευση των κανόνων και των ηθών, που μια συγκεκριμένη κοινωνία 

απαιτεί από τα μέλη της να ακολουθούν στη συμπεριφορά τους, και
- ο έλεγχος των ενστικτωδών παρορμήσεων, και των αντίστοιχων επιθυμιών 

που προκαλούν, σύμφωνα με τους εσωτερικευμένους αυτούς κανόνες, οι 
οποίοι, όπως είναι ευνόητο, διαφέρουν από κοινωνία σε κοινωνία και από 
εποχή σε εποχή.

Η διαμόρφωση του Υπερεγώ αρχίζει από τη βρεφική ηλικία με την εσωτερίκευ
ση των πρώτων κανόνων για τη διατροφή και την καθαριότητα που επιβάλλει 
η μητέρα και συνεχίζεται με την εσωτερίκευση νέων κανόνων και κοινωνικών 
απαιτήσεων ως το τέλος της ζωής. Με τη διαμόρφωση του Υπερεγώ αρχίζει 
και ο έλεγχος της συμπεριφοράς από το ίδιο το άτομο και παράλληλα η ευθύνη 
για τις πράξεις του. Όταν διεγερθεί κάποια ορμή και παρωθεί στην ικανοποίη
σή της, τότε επεμβαίνει το Υπερεγώ, το οποίο, ανάλογα με τους κοινωνικούς 
κανόνες που έχει εσωτερικεύσει, είτε επιτρέπει είτε αναστέλλει την ικανοποίη
σή της. Με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος από φύση εξελίσσεται σε ετεροκατευ- 
θυνόμενο ή ετερόνομο άτομο, ικανό να ελέγχει τις φυσικές του παρορμήσεις 
σύμφωνα με τους κανόνες που πήρε από το κοινωνικό του περιβάλλον.

Η συμπεριφορά στο επίπεδο του Υπερεγώ ρυθμίζεται από την αρχή «έτσι 
πρέπει», επειδή έτσι το απαιτεί το κοινωνικό περιβάλλον και ιδιαίτερα εκείνες 
οι κοινωνικές ομάδες στις οποίες το άτομο αποδίδει ξεχωριστή σημασία, όπως 
είναι αρχικά η οικογένεια και αργότερα οι διάφορες φιλικές και επαγγελματι
κές ομάδες. Σε μια τέτοια συμπεριφορά η βούληση του ετερόνομου ατόμου ισο- 
δυναμεί με τη δύναμη που έχει το Υπερεγώ να ελέγχει τις ενστικτώδεις παρω
θήσεις των ορμών.

★ ★ ★

Το Εγώ είναι η άλλη λειτουργία του ψυχοσωματικού μηχανισμού με τον 
οποίο είναι προικισμένος ο άνθρωπος. Το Εγώ βοηθεί τον άνθρωπο να απο
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κτήσει προσωπική αυτονομία και να εξελιχθεί από ετερόνομο άτομο σε αυτό
νομο. Πρέπει να σημειωθεί ότι απόλυτα ετερόνομο άτομο δεν υπάρχει, επειδή 
μαζί με το Υπερεγώ αρχίζει και η λειτουργία του Εγώ. Το απόλυτα ετερόνομο 
άτομο αποτελεί απλώς ένα θεωρητικό σημείο αναφοράς για να γίνεται πιο κα
τανοητή η έννοια του αυτόνομου ατόμου.

Η λειτουργία του Εγώ εκδηλώνεται προς δυο βασικές κατευθύνσεις, οι 
οποίες και το διαφοροποιούν από το Υπερεγώ.
α) Τη διαμόρφωση ενός προσωπικού πιστεύω, το οποίο τείνει να πάρει τη θέση 

των κοινωνικών κανόνων που είχε εσωτερικεύσει προηγουμένως το Υπερε
γώ. Το προσωπικό αυτό πιστεύω ενδέχεται, σε σπάνιες περιπτώσεις, να ταυ
τίζεται εξολοκλήρου με τους κοινωνικούς κανόνες του Υπερεγώ, συνήθως 
όμως διαφέρει απ’ αυτούς άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο.

β) Τη λήψη υπεύθυνων αποφάσεων σύμφωνα με το προσωπικό αυτό πιστεύω 
και με στόχο τον έλεγχο τόσο των ενστικτωδών παρορμήσεων όσο και των 
υπαγορεύσεων του Υπερεγώ.

Η διαμόρφωση του Εγώ αρχίζει από την πρώτη νηπιακή ηλικία, φθάνει 
στο αποκορύφωμά της κατά την εφηβεία και συνεχίζεται ως το τέλος της ζώης.

Όταν διεγερθεί κάποια ορμή και το Υπερεγώ επεμβαίνει για να επιτρέψει 
ή αποτρέψει την ικανοποίησή της, τότε επεμβαίνει και το Εγώ, το οποίο επι
διώκει να ελέγξει την ορμή σύμφωνα με το δικό του ιδεολογικό πιστεύω. Το 
Εγώ είναι εκείνο που θα πει τον τελευταίο λόγο τόσο στις απαιτήσεις των ορ
μών όσο και στις υπαγορεύσεις του Υπερεγώ.

Η εσωτερική και συχνά ασυνείδητη αυτή σχέση ανάμεσα στις ορμές, το 
Υπερεγώ και το Εγώ, δημιουργεί τρία είδη εσωτερικών συγκρούσεων.
α) Σύγκρουση του Υπερεγώ προς εκείνη την ενστικτώδη επιθυμία, την οποία 

οι κανόνες που έχει εσωτερικεύσει δεν του επιτρέπουν να την αφήσει να 
ικανοποιηθεί.

β) Σύγκρουση του Εγώ προς την ενστικτώδη επιθυμία την οποία το ιδεολογικό 
του πιστεύω απορρίπτει.

γ) Σύγκρουση του Εγώ προς το Υπερεγώ, σε περίπτωση κατά την οποία οι κα
νόνες του Υπερεγώ και το ιδεολογικό πιστεύω του Εγώ δεν συμφωνούν.

Η συμπεριφορά στο επίπεδο του Εγώ ρυθμίζεται από την αρχή «έτσι κρί
νω καί αποφασίζω, γιατί αυτό πιστεύω». Η βούληση στο είδος τούτο της συ
μπεριφοράς ισοδυναμεί με τη δύναμη που έχει το Εγώ να ελέγχει τόσο τις ορ
μές όσο και τις υπαγορεύσεις του Υπερεγώ. Χωρίς την αυτονομία του Εγώ ο 
άνθρωπος θα παρέμενε ένα ετερόνομο άτομο· θα παρέμενε ένα άβουλο άθυρμα, 
που το κατευθύνουν είτε τα ένστικτα και οι ορμές του είτε οι υπαγορεύσεις του 
Υπερεγώ.

Το ερώτημα «πόσο ελεύθερο είναι το Εγώ;» είναι ένας συνεχώς επαναλαμ
βανόμενο ερώτημα, επειδή η αυτονομία του Εγώ επηρεάζεται άμεσα και έμμεσα 
από το κοινωνικό κατεστημένο και την παράδοση. Το κοινωνικό κατεστημένο 

και η παράδοση επηρεάζουν την ελευθερία του Εγώ με τη διαιώνιση, μέσω της 
γλώσσας, της θρησκείας και της ιστορίας, ορισμένου τρόπου σκέψης και δρά
σης. Η απελευθέρωση από την παράδοση είναι αδύνατη, γιατί αυτό σημαίνει, 
εξωτερικά, την αποκοπή από την κοινωνία και, εσωτερικά, την εκρίζωση της 
έμφυτης λειτουργίας του Υπερεγώ. Επιπλέον, η άσκηση της ελευθερίας του 
Εγώ επηρεάζεται από τις εσωτερικές συγκρούσεις, γι’ αυτό και η ρύθμιση της 
συμπεριφοράς στο επίπεδο του αυτόνομου Εγώ είναι δύσκολη και οδυνηρή.

Συχνά παρατηρείται δυστοκία στη λήψη αποφάσεων, γεγονός που δη
μιουργεί τους αναποφάσιστους και τους «χλιαρούς» τύπους (Αποκ. γ', 16), ή 
σημειώνονται παλινδρομήσεις στη συμπεριφορά, κατά τις οποίες άλλοτε κυ
ριαρχούν οι ορμές και άλλοτε επικρατούν οι εσωτερικεύσεις του Υπερεγώ. Γι’ 
αυτό και ο Απόστολος Παύλος συνιστά στους χριστιανούς, που είχαν διαμορ
φώσει ένα χριστοκεντρικό ιδεολογικό πιστεύω, «ό δοκών έστάναι βλεπέτω μη 
πέση» (Α’ Κορ. ι', 12). Δηλαδή, προσέχετε ώστε να μη παλινδρομήσει η συμπερι
φορά σας στο επίπεδο των ενστικτωδών παρορμήσεων ή στις υπαγορεύσεις 
ενός κοσμοκεντρικού Υπερεγώ.

★ ★ ★

Το πρόσωπο
Η αυτονομία του Εγώ είναι απλώς ο εσωτερικός μηχανισμός που υποβοη- 

θεί στη ρύθμιση της συμπεριφοράς. Η ίδια όμως η συμπεριφορά εξαρτάται από 
το ιδεολογικό πιστεύω και τους σκοπούς που ο καθένας τάσσει στη ζωή του. 
Από τους σκοπούς αυτούς και το ιδεολογικό τους πιστεύω οι άνθρωποι δια- 
κρίνονται σε αυτόνομα άτομα και σε πρόσωπα.

Αυτόνομο άτομο είναι ο άνθρωπος που απέκτησε την αυτονομία του Εγώ, 
οι σκοποί του όμως παραμένουν εγωκεντρικοί. Η σκέψη του διακρίνεται για 
την ανεξαρτησία της, οι αποφάσεις όμως και οι πράξεις του είναι εγωκεντρι
κές. Λείπει απ’ αυτές η έγνοια για τον Αλλο, για τον συνάνθρωπό του. Το αυ
τόνομο άτομο χρησιμοποιεί την κρίση και την πρωτοβουλία του για να εξα
σφαλίζει τα δικά του εγωκεντρικά συμφέροντα και να ικανοποιεί τις ορμές και 
τις ατομικές του επιθυμίες.

Πρόσωπο είναι το αυτόνομο άτομο που έχει ξεπεράσει τον εγωκεντρισμό 
του και γνοιάζεται για τον Άλλο. Οι σκοποί του είναι, άλλοτε λιγότερο κι άλ
λοτε περισσότερο, ετεροκεντρικοί. Το πρόσωπο βρίσκεται πάντα σε σχέση προς 
τον Άλλο. Πρόσωπο είναι το Εγώ σε σχέση προς το Συ. Το Συ, όμως, δεν έχει 
πάντα το ίδιο εύρος. Κάποτε το Συ νοείται ως ο άλλος άνθρωπος και κάποτε 
ως ο Θεός. Γι’ αυτό και εξαρχής έχομε το ανθρωποκεντρικό και το θεοκεντρικό 
πρόσωπο.

Το ανθρωποκεντρικό πρόσωπο περιορίζεται στα πλαίσια της εγκοσμιότη- 
τας και αποτελεί τη θεωρητική βάση του ανθρωπισμού. Το ανθρωποκεντρικό 
πρόσωπο ενδιαφέρεται για τον άλλο άνθρωπο, τον οποίο σέβεται ως ισότιμο με 
τον εαυτό του. Ο σεβασμός της ισοτιμίας του άλλου οδηγεί στην έννοια της δι
καιοσύνης, η οποία, με τη σειρά της, βοηθεί το πρόσωπο να ξεπεράσει τις προ
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σωπικές του επιθυμίες και να επιδιώξει ό,τι αποτελεί το «κοινό συμφέρον» ή το 
«κοινό καλό» στις σχέσεις του με τους άλλους. Έτσι, ενώ η συμπεριφορά του 
αυτόνομου ατόμου κατευθύνεται από τις προσωπικές του επιθυμίες, η συμπερι
φορά του ανθρωποκεντρικού προσώπου κατευθύνεται από την έννοια της δι
καιοσύνης. Η δικαιοσύνη αποτελεί την κρηπίδα πάνω στην οποία οικοδομείται 
το ιδεολογικό του πιστεύω και ρυθμίζονται οι σχέσεις του Εγώ προς το Συ.

Το θεοκεντρικό πρόσωπο επεκτείνει τους σκοπούς του στην αιωνιότητα. Ο 
άλλος άνθρωπος δεν είναι ο τελικός σκοπός της υπέρβασης του ατομοκεντρι- 
σμού του, αλλά το απαραίτητο μέσο για να επιτύχει τη θέωση και την ένωσή του 
με τον Θεό. Το ιδεολογικό του πιστεύω δεν στηρίζεται μόνο στην έννοια της αν
θρώπινης δικαιοσύνης, την οποία ο άνθρωπος αναζητεί με το λογικό του, αλλά 
και στην αποκάλυψη του Θεού, την οποία αποδέχεται με την πίστη. Το θεοκε
ντρικό πρόσωπο επιδιώκει να διαμορφώσει το ιδεολογικό του πιστεύω σύμφω
να με την Αποκάλυψη του Θεού και να ρυθμίζει τις επιθυμίες και τη συμπεριφο
ρά του σύμφωνα με ό,τι θεωρεί ότι είναι το θέλημα του Θεού. Αυτή την έννοια 
έχουν και οι λόγοι του Απ. Παύλου «Ζω δε ούκέτι εγώ, ζή δέ εν έμο'ι Χριστός» 
(Γαλ. β', 20).

Παρενθεντικά πρέπει να αναφερθεί ότι στον χριστιανισμό ο Τριαδικός Θε
ός θεωρείται ως πρόσωπο, με την έννοια ότι τα τρία πρόσωπα έχουν την ίδια 
υπόσταση και βρίσκονται σε μια αδιάλειπτη σχέση μεταξύ τους. Το θέμα όμως 
τούτο είναι καθαρά θεολογικό, γι’ αυτό και δεν θα μας απασχολήσει στην ψυ
χολογική και περσοναλιστική αυτή θεώρηση του προσώπου.

Επειδή ο τελικός προσανατολισμός, εγκοσμιότητα ή αιωνιότητα, προς τον 
οποίο τείνουν το ανθρωποκεντρικό και το θεοκεντρικό πρόσωπο αντίστοιχα, 
είναι διαφορετικός, είναι επόμενο να υπάρχουν και διαφορετικές επιπτώσεις 
όσον αφορά την έννοια των δυο βασικών αυτών τύπων του προσώπου. Μια 
ουσιώδης διαφορά είναι η σημασία που έχει ο άνθρωπος.

Στο θεοκεντρικό πρόσωπο υπέρτατη αξία είναι ο Θεός. Το θέλημά του εί
ναι ο υπέρτατος νόμος. Ο άνθρωπος έρχεται μετά τον Θεό. Γι’ αυτό και σε πε
ρίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του θελήματος του Θεού και του θελήματος των 
ανθρώπων ισχύει το «πειθαρχεΐν δει Θεφ μάλλον η άνθρώποις» (Πράξ. ε', 29).

Στο ανθρωποκεντρικό πρόσωπο υπέρτατη αξία είναι ο άνθρωπος. Υπέρ
τατος νόμος είναι ο νόμος της ανθρώπινης δικαιοσύνης, ο οποίος αποβλέπει 
στο «κοινό καλό» όλων των ανθρώπων και προάγει την ειρηνική συνύπαρξη 
και την ευδαιμονία. Η ανεύρεση του κοινού καλού είναι ο συνεχής στόχος του 
λογικού. Η αποδοχή όμως του ανθρώπου ως υπέρτατης αξίας δεν προδικάζει 
την άρνηση του Θεού. Απλώς τοποθετεί το «κοινό καλό» όλων των ανθρώπων 
στη θέση του «θελήματος του Θεού» όσον αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις. Η 
απόδοση των του Καίσαρος τφ Καίσαρι δεν υπονοεί και άρνηση του Θεού.

Η τοποθέτηση του Θεού ή του Ανθρώπου ως του υπέρτατου κριτηρίου για 
τη ρύθμιση της σχέσης Εγώ-Συ, έχει σοβαρές πρακτικές επιπτώσεις στη συμπε
ριφορά των δυο βασικών τύπων του προσώπου.

Το θεοκεντρικό πρόσωπο είναι άκαμπτο και δυσπροσάρμοστο στις σχέσεις 
του προς όσους πιστεύουν σε διαφορετικό ιδεολογικό πιστεύω. Σε τούτο συντε
λεί και η αναγωγή του θελήματος του Θεού σε δόγμα, γεγονός που δεν επιτρέπει 
την εκ νέου ερμηνεία της αρχικής αποκάλυψης σύμφωνα με τις κοινωνικές αλλα
γές και τις επιστημονικές επιτεύξεις της κάθε εποχής. Το θεοκεντρικό πρόσωπο 
του εικοστού πρώτου αιώνα είναι δεσμευμένο να δέχεται την ερμηνεία της απο
κάλυψης, που έγινε δόγμα, ακριβώς όπως και οι πρόγονοί του που έζησαν πριν 
πολλούς αιώνες. Θα προτιμήσει να χαλάσει τις σχέσεις του με τους αλλοδόξους 
παρά να κάμει οποιεσδήποτε υποχωρήσεις που νομίζει ότι αποτελούν παράβα
ση της «ορθής πίστης».

Το ανθρωποκεντρικό πρόσωπο, συγκρινόμενο με το θεοκεντρικό, είναι πε
ρισσότερο ευέλικτο και ευπροσάρμοστο. Θα προτιμήσει έναν προσωρινό συμ
βιβασμό, μεχρισότου επιτευχθεί το «κοινό καλό» σύμφωνα με τους γενικά απο
δεκτούς νόμους της δικαιοσύνης και της ηθικής, παρά να διακόψει τις σχέσεις 
του προς τον Άλλο.

★ ★ ★

Διαβαθμίσεις του προσώπου
Οι δυο αυτοί βασικοί τύποι του προσώπου έχει ο καθένας τις υποδιαιρέ

σεις και τις διαβαθμίσεις του. Δεδομένου ότι η έννοια της δικαιοσύνης δεν έχει 
για όλα τα πρόσωπα την ίδια σημασία και το ίδιο εύρος, ούτε η αποκάλυψη του 
Θεού είναι η ίδια για τους οπαδούς των διαφόρων θρησκειών, είναι επόμενο ότι 
τόσο το ανθρωποκεντρικό όσο και το θεοκεντρικό πρόσωπο επιδέχονται διάφο
ρες διαβαθμίσεις. Οι διαβαθμίσεις αυτές εξαρτώνται από το πλήθος των άλλων 
ανθρώπων που περιλαμβάνονται στην έννοια του Συ και για τα οποία το πρό
σωπο υπερβαίνει τις δικές του εγωκεντρικές επιθυμίες για να επιτύχει το «κοινό 
καλό».

Ο αριθμός των άλλων ανθρώπων μπορεί να κυμαίνεται από ολίγα μόνο 
άτομα, μέλη μιας συγκεκριμένης ομάδας, και να επεκτείνεται για να περιλάβει 
ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γι’ αυτό και οι διαβαθμίσεις του προσώπου μπο
ρούν θεωρητικά να είναι τόσες όσος είναι και ο εκάστοτε πληθυσμός της Γης. 
Για πρακτικούς όμως λόγους θα διακρίνομε τις ακόλουθες τρεις βασικές δια
βαθμίσεις, το ομαδοκεντρικό πρόσωπο, το πατριδοκεντρικό πρόσωπο και το 
οικουμενοκεντρικό πρόσωπο. Οι διαβαθμίσεις αυτές ισχύουν και για τους δυο 
βασικούς τύπους του προσώπου, το ανθρωποκεντρικό και το θεοκεντρικό.

Το ομαδοκεντρικό πρόσωπο αποτελεί ένα σκαλοπάτι πάνω από το αυτόνο
μο άτομο. Είναι συνδεμένο με μια μικρή ή μεγάλη ομάδα άλλων ανθρώπων, που 
συνδέονται μεταξύ τους με κάποια κοινά ενδιαφέροντα ή συμφέροντα. Η υπέρ
βαση του ατομοκεντρισμού είναι πολύ περιορισμένη. Το ομαδοκεντρικό πρόσω
πο ενδιαφέρεται μόνο για τα μέλη και τους σκοπούς της ομάδας του και αδια
φορεί για την υπόλοιπη κοινωνία. Τέτοια ομαδοκεντρικό πρόσωπα πλαισιώ
νουν συνήθως τις ομάδες των αναρχικών, των χούλιγκανς, μικρών θρησκευτι
κών ομίλων, συνήθως αιρετικών, φυλετικών συνδέσμων, επαγγελματικών συνα
σπισμών για την επιδίωξη στενών επαγγελματικών συμφερόντων, κλπ.
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Ο βαθμός της κοινωνικοποίησης του ομαδοκεντρικού προσώπου είναι πε
ριορισμένος. Οι έννοιες της δικαιοσύνης, όσον αφορά το ανθρωποκεντρικό 
πρόσωπο, και το θέλημα του Θεού, όσον αφορά το θεοκεντρικό πρόσωπο, πε
ριορίζονται μόνο για τους «ημετέρους», για τους οποίους η υπέρβαση του ατο- 
μοκεντρισμού μπορεί, κάποτε, να φθάσει και ως την αυτοθυσία.

Στο πατριδοκεντρικό πρόσωπο το Συ επεκτείνεται για να περιλάβει όλους 
όσους ανήκουν στην ίδια Πατρίδα, ή στο ίδιο Έθνος, ή στην ίδια θρησκεία, ή 
στην ίδια Εκκλησία, ή έχουν την ίδια πολιτική ιδεολογία. Η υπέρβαση του ατο- 
μοκεντρισμού είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη του ομαδοκεντρικού προσώ
που. Παράλληλα οι έννοιες της δικαιοσύνης και του θελήματος του Θεού ερμη
νεύονται πολύ πιο πλατιά και αγκαλιάζουν ένα πολύ ευρύ κύκλο ανθρώπων. 
Εξακολουθούν όμως οι άνθρωποι να διαχωρίζονται σε ομοεθνείς και αλλοε
θνείς, σε ομόθρησκους και αλλόθρησκους, σε πιστούς και απίστους, σε φίλους 
και εχθρούς, στους δικούς μας και στους άλλους και να χρησιμοποιούνται δυο 
μέτρα και δυο σταθμά.

Το πατριδοκεντρικό πρόσωπο είναι έτοιμο να αγωνιστεί, συχνά μέχρις 
αυτοθυσίας, για τα ιδεώδη της πατρίδας, του έθνους, της θρησκείας, ή της πο
λιτικής του ιδεολογίας. Από τέτοιους αγώνες αναδεικνύονται οι ήρωες και οι 
μάρτυρες. Με το πατριδοκεντρικό πρόσωπο καθίσταται επίσης δυνατή και η 
λειτουργία της δημοκρατίας τόσο ως πολιτεύματος όσο και ως τρόπου ζωής. Η 
δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει, αν δεν υπάρχουν πρόσωπα έτοιμα να 
ξεπερνούν τις ατομοκεντρικές τους επιθυμίες χάρη του κοινού καλού της πολι
τείας. Και τούτο είναι κατορθωτό μόνο όταν οι πολίτες φθάσουν, ως πρόσω
πα, στο επίπεδο του πατριδοκεντρισμού.

Το οικουμενοκεντρικό πρόσωπο είναι το ανθρώπινο πρόσωπο στην τε- 
λειότερή του μορφή. Δεν ξεχωρίζει τους ανθρώπους ανάλογα με την καταγωγή, 
τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την ιδεολογία, ή οποιαδήποτε άλλη διάκριση. Η 
έννοια της δικαιοσύνης είναι ευρύτατη και οδηγεί στα ανθρώπινα δικαιώματα, 
τα ίδια για όλους, καθώς και στη ρύθμιση των διακρατικών διαφορών με βάση 
το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, το θέλημα του Θεού, όσον αφορά το ενδιαφέρον 
για τους άλλους, περιλαμβάνει όλους ανεξαίρετα τους ανθρώπους, χωρίς να 
κάνει διακρίσεις ως προς τη θρησκεία ή το δόγμα που ακολουθούν. Πλησίον εί
ναι ο κάθε άνθρωπος και όλοι οι άνθρωποι είναι αδελφοί.

Το οικουμενικοκεντρικό πρόσωπο αγωνίζεται για τη διεθνή κατανόηση, τη 
διεθνή ειρήνη, την επικράτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ένωση των 
Εκκλησιών, τη συνεργασία όλων των θρησκειών. Ένας τέτοιος όμως αγώνας 
προϋποθέτει την υπέρβαση, όχι την άρνηση, του στενού πατριωτισμού, των 
δογματικών διαφορών και των πολιτικών ιδεολογιών. Ελάχιστοι άνθρωποι 
φθάνουν σ’ αυτή την τελειότητα. Αποτελεί όμως το οικουμενοκεντρικό πρόσω
πο ένα συγκεκριμένο ιδεώδες, προς το οποίο όλοι πρέπει να αποβλέπουμε.

Ως οικουμενοκεντρικό πρόσωπο δύναται να θεωρηθεί και ο «χριστιανός», 
όσον αφορά τις διανθρώπινες σχέσεις. Αλλ’ ενώ το οικουμενοκεντρικό πρόσω
πο ενδιαφέρεται βασικά και εμμένει στη διεθνή δικαιοσύνη και στα ανθρώπινα 

δικαιώματα, ο χριστιανός ενδιαφέρεται γι’ αυτά ως προς εγκόσμιους στόχους, 
που θα φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά στο θέλημα του Θεού.

Ο χριστιανός στοχεύει πέρα από τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διεθνή 
δικαιοσύνη, όσον αφορά τις σχέσεις του προς τους άλλους. Στοχεύει στην 
εφαρμογή της θείας εντολής της αγάπης, με την οποία επιδιώκει να επιτύχει 
την προσωπική του σωτηρία και να κερδίσει την αιωνιότητα. Αγάπη είναι η έλ
λογη απασχόληση με την ευημερία του Άλλου, όλων ανεξαίρετα των ανθρώ
πων. Αποτελεί την κοινή αποκάλυψη που έφερε ο Θεός Λόγος με τη σάρκωσή 
του. Και ενώ η σάρκωση του Λόγου φέρνει τον Θεό στους ανθρώπους, η πα
νανθρώπινη αγάπη προς τον πλησίον ανεβάζει τον άνθρωπο στον Θεό.

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ I. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ

Αντιφωνεί Μιχ. Κυθραιώτης
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Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
(1821-1892)

Ο Μιχαήλ Ιωαννίδης υπήρξε ένας από τους πρώτους δασκάλους στο νησί 
μας. Σπούδασε στην Αθήνα, λίγα χρόνια μετά την απελευθέρωση και τη δη
μιουργία του νεοελληνικού κράτους και στη συνέχεια επέστρεψε στην Κύπρο 
όπου και πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες στην παιδεία του τόπου. Σε εποχές, 
όπως στο τέλος της Τουρκοκρατίας (1571-1878) και στα πρώτα χρόνια της Αγ- 
γλοκρατίας (1878-1960), κατά τις οποίες επικρατούσε πνευματικό σκότος, με- 
ταλαμπάδευσε τα Ελληνικά γράμματα και τις επιστήμες στα χωριά και τις πο
λιτείες του νησιού, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη θεμελίωση της Ελ
ληνικής παιδείας.1

1. Αριστείδη Κουδουνάρη: «Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων 1800-1920», Λευκωσία 1991, 
σελ. 75.

2. Ως ημερομηνίες γεννήσεως του αναφέρονται και τα έτη 1820 και 1822. Πιθανότερη ημερο
μηνία όμως, όπως διαπιστώνομε και από τη νεκρολογία του, είναι το 1821.

3. Αριστοδήμου Πηλαβάκη: «Η Λεμεσός και τα σχολεία της», Λεμεσός 1929, σελ. 143-145.
4. Κωστή Κοκκινόφτα: «Ο Μητροπολίτης Κυρηνείας Μελέτιος Μυριανθέας (1818-1889)», 

Απόστολος Βαρνάβας, περ. Γ', τόμ. ΝΓ, τ. 3, Λευκωσία 1992, σελ. 89.
5. ΙΚ. Περιστιάνη: «Ιστορία των Ελληνικών Γραμμάτων. Από της Τουρκικής κατακτήσεως 

μέχρι της Αγγλικής Κατοχής (1571-1878)», Λευκσία 1930, σελ. 159-162.

6. Λοΐζου Φιλίππου: «Τα Ελληνικά Γράμματα εν Κύπρω κατά την περίοδο της Τουρκοκρα
τίας», Λευκωσία 1930, σελ. 224.

7. Αριστοδήμου Πηλαβάκη: «Η Λεμεσός...» σελ. 144.
Η περίοδος των δεκαεπτά μηνών που αναφέρεται στο έγγραφο δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα αφού από τον Δεκέμβριο του 1848 που ο Μιχαήλ Ιωαννίδης απεφοίτησε 
από τη Σχολή των Αθηνών μέχρι τον Μάρτιο του 1850 που υπεβαλε παραίτηση είναι μόνο 
δεκαπέντε μήνες.
Δες επίσης και Ι.Κ. Περιστιάνη: «Ιστορία...» σελ. 242.

8. Ι.Κ. Περιστιάνη: «Ιστορία...» σελ. 175 και Λοΐζου Φιλίππου: «Τα Ελληνικά...» σελ. 229 
όπου δίνονται αντιφατικές πληροφορίες με αυτές που αναγράφονται στις σελίδες 224 και 
254. Αναφέρεται επίσης ότι δίδαξε στη Μόρφου από το 1848 σε σχολείο που ίδρυσε ο Μη
τροπολίτης Κερύνειας Μελέτιος (1852-1862), γεγονός που δεν ανταποκρίνεται στην αλή
θεια αφού ο Ιωαννίδης δίδασκε τότε στη Λεμεσό, ο δε Μελέτιος δεν ήταν Μητροπολίτης 
την χρονιά εκείνη.

Ο Μιχαήλ Ιωαννίδης γεννήθηκε2 το 1821 στο χωριό Πρόδρομος της Μαρα- 
θάσας. Οι γονείς του Παπα-Ιωάννης και Θεοδώρα μερίμνησαν για τη μόρφωση 
του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.3 Ο Ιερέας πατέρας του τον δίδαξε κατ’ αρ
χήν τα λεγόμενα «Κοινά Γράμματα», και στη συνέχεια τον έστειλε κοντά στους 
θείους του Μελέτιο Μυριανθέα (1818-1889), μετέπειτα Μητροπολίτη Κερύ- 
νειας, και Οικονόμο Θεοφύλακτο (+1890) που την περίοδο εκείνη διέμεναν 
στην Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονα στη Μύρτου.4 Στο Μοναστήρι διδά
χθηκε κάποια επιπρόσθετα μαθήματα και στη συνέχεια, πιθανότατα με οικονο
μική χορηγεία των θείων του, μετέβηκε για ευρύτερες σπουδές στην Ελλάδα. 
Για λόγους που αγνοούμε, το 1847, κατά τη διάρκεια των σπουδών του, τιμήθη
κε από το Υπουργείο Στρατιωτικών με χάλκινο μετάλλιο. Του απονεμήθηκε δε, 
ειδικό τιμητικό δίπλωμα στο οποίο αναγράφονται τα ακόλουθα:5

«Αφού η Αυτού Μεγάλε ιότης ο Βασιλεύς επεφόρτισε τον Υπουργόν των 
Στρατιωτικών να απονείμη εις τον Μιχαήλ Ιωαννίδην Κύπριον, εντίμως μεθέ- 
ξαντα του υπέρ Ανεξαρτησίας της Ελλάδος ηρωικού αγώνος το συστηθέν την 
18/30 Σεπτεμβρίου 1835 Χαλκούν Αριστείον, παραδίδεται τούτο εις αυτόν με 
την άδειαν του να το φέρη εις πάσαν περίστασιν, και προς πιστοποίησιν τού
του τω εγχειρίζεται συγχρόνως και το παρόν Δίπλωμα.

ΕνΑθήναις 11 Μαρτίου 1847.
Το Υπουργείο των Στρατιωτικών.»

Κατά την παραμονή του στην Ελλάδα ο Μιχαήλ Ιωαννίδης πολιτογραφή- 
θηκε Έλληνας πολίτης, γεγονός που ο ίδιος επεδίωξε, ώστε μετά την επιστροφή 
του στην Κύπρο να μην θεωρείται Τούρκος υπήκοος. Απεφοίτησε τελικά στις 2 
Δεκεμβρίου 1848 και επέστρεψε στη Λεμεσό όπου διορίστηκε δάσκαλος στην 
εκεί Αλληλοδιδακτική Σχολή.6 Δίδαξε μέχρι τον Μάρτιο του 1850 οπότε και 
αναγκάστηκε να υποβάλει παραίτηση εξαιτίας προβλημάτων υγείας που αντι
μετώπιζε. Σώζεται7 σχετική επιστολή που του απέστειλε η Σχολική Εφορεία και 
με την οποία τον ευχαριστεί για τις πολύτιμες υπηρεσίες του:
«ΣΧΟΑΕΙΑ ΑΕΜΗΣΟΥ-ΤΥΧΗ ΑΓΑΘΗ
Προς τον Κύριον Μιχαήλ Ιωαννίδην 
Αλληλοδιδάσκαλον
Κύριε!

Ενεχειρίσθη εις την εφορίαν των Σχολείων της πόλεως ταύτης η υπό την 
28ην του ήδη λήγοντας σημειωμένη έκθεσις Σας, δι ’ ής παραιτείσθε από το να εί- 
σθε Αλληλοδιδάσκαλος των αυτών Σχολείων διά το ακροσφαλές της υγείας Σας.

Προκειμένου λόγω της υγείας Σας, διότι αύτη είναι το τιμαλφέστερον του 
ανθρώπου αντικείμενον, η εφορία των Σχολείων αν και με λύπην της, δεν δύ- 
ναται να αντείπη. Ούτω λοιπόν δεχόμενη την παραίτησιν Σας, Σας απαλλάττει 
από την σήμερον των καθηκόντων Σας ως Αλληλοδιδάσκαλον, και σπεύδει να 
Σας εκφράσει τας ευχαριστίας της διά την ακριβή των χρεών Σας εκπλήρωσιν 
καθ’ όλην την δεκαεπτάμηνον διδασκαλίαν Σας, ως και διά την καθ’ όλον το 
διάστημα τούτο άμεμπτον διαγωγήν Σας και να σας ευχηθή ταχείαν και εντελή 
της υγείας Σας αναλαβήν.

Λεμησός την 31ην Μαρτίου 1850 
Οι έφοροι
Νικόλαος Σιβιτανίδης 
Πέτρος Ιου Λοΐζος 
Γεώργιος Δ. Σιβιτανίδης.»

Μετά την παραίτηση του, ο Μιχαήλ Ιωαννίδης κατέφυγε και πάλιν κοντά 
στον θείο του Μελέτιο που τη φορά αυτή βρισκόταν στη Μόρφου. Δίδαξε8 μετά 
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την αποθεραπεία του, από το 1852 μέχρι το 1854, στο Αλληλοδιδακτικό Σχολείο 
που ίδρυσε στη Μονή του Αγίου Μάμα ο τότε Μητροπολίτης Κυρηνείας Μελέ
τιος (1852-1862). υπήρξε δε, ο πρώτος δάσκαλος που δίδαξε στο σχολείο αυτό.9 
Στη συνέχεια κλήθηκε να υπηρετήσει στο σχολείο της κωμόπολης Ευρύχου το 
οποίο ο Μητροπολίτης Κυρηνείας έθεσε κάτω από την προστασία του και ανέ
λαβε την συντήρησή του. Το 1858 τελικά επέστρεψε στη Μόρφου όπου καί συνέ
χισε να διδάσκει στο εκεί σχολείο. Από έκθεση του Ισχάακ πασά, κυβερνήτη τότε 
της Κύπρου, προς την Πύλη πληροφορούμαστε ότι στο Αλληλοδιδακτικό Σχο
λείο της Μόρφου φοιτούσαν 63 μαθητές και συντηρείτο από τον Μητροπολίτη 
Κυρηνείας.10 Φαίνεται όμως ότι την περίοδο αυτή τα οικονομικά της Μητρόπο
λης δεν ήταν σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί 
στις πολλαπλές απαιτήσεις χρημάτων των σχολείων που είχαν ιδρυθεί από τον 
Μελέτιο. Αλλά ούτε και η ίδια η κοινότητα, λόγω των περιορισμένων της οικο
νομικών πόρων, μπορούσε να συντηρήσει το σχολείο γεγονός που υποχρέωσε 
τους κατοίκους να αποστείλουν επιστολή ημερομηνίας 3.2.1860 στον τότε Αρ
χιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο τον A' (1854-1865). Στην επιστολή αυτή αναφέρε
ται ότι ο Μιχαήλ Ιωαννίδης ήταν απλήρωτος για 6 μήνες και πως εάν δεν βρί
σκονταν σύντομα χρηματικοί πόροι από τον Μητροπολίτη «το σχολείο θέλει 
κλεισθεί.»11

9. Νέαρχου Κληρίδη: «Χωριά και πολιτείες της Κύπρου» Λευκωσία 1961, σελ. 171, όπου 
αναφέρεται ως χρονολογία έναρξης της διδασκαλίας του στο σχολείο της κωμόπολης 
Μόρφου το 1851 καθώς και ότι ήταν ανηψιός του Μητροπολίτη Μελετίου του A' (1852- 
1862). Και οι δύο αυτές πληροφορίες είναι αναληθής αφού ο Μιχαήλ Ιωαννίδης ήταν ανη
ψιός του Μητροπολίτη Κυρηνείας Μελετίου Μυριανθέα (1852-1879), η δε έναρξη της λει
τουργίας του σχολείου τοποθετείται το 1812 όταν ανέλαβε Μητροπολίτης ο Μελέτιος ο Α'.

10. Ι.Κ. Περιστιάνη: «Ιστορία...», σελ. 95, 98.
11. Ι.Κ. Περιστιάνη: «Ιστορία...» σελ. 176.
12. Κωστή Κοκκινόφτα: «Από την ιστορία της Γαλάτας», Λόγος Ραδιοτηλεόραση, αρ. 8,

Λευκωσία 1993, σελ. 22.

Η κατάσταση αυτή υποχρέωσε τον Μιχαήλ Ιωαννίδη να επιστρέψει το 1860 
στην Ευρύχου όπου και δίδαξε για αρκετό διάστημα. Η επάνοδος του συνοδεύ
τηκε και με την τέλεση του γάμου του με την Αθηνά Παυλίδου, με την οποία απέ
κτησε επτά παιδιά, τους Σωκράτη, Χριστάκη, Ευριπίδη, Ηρόδοτο και τρεις θυ
γατέρες. Γνωρίζουμε ότι την περίοδο αυτή, και συγκεκριμένα το 1864, μισθοδο
τείτο με το ποσόν των 3,000 γροσίων, από τα οποία 2,500 πλήρωνε ο τότε Μη
τροπολίτης Κυρηνείας Χρύσανθος ο B' (1862-1871) και τα υπόλοιπα 500 οι το
πικοί επίτροποι Θεοχάρης Παυλίδης και Χατζηφίλιππος Χατζηβασίλη ως εκ
πρόσωποι της κοινότητας. Πολύτιμες εκπαιδευτικές υπηρεσίες ο Μιχαήλ Ιωαν
νίδης πρόσφερε την περίοδο αυτή και στο γειτονικό χωριό Κοράκου. Από διά
φορα προξενικά έγγραφα πληροφορούμαστε επίσης ότι την ίδια περίοδο αντι
προσώπευε, ως Έλληνας υπήκοος, τον πρόξενο της Ελλάδας Θεόδωρο 
Περιστιάνη στις περιοχές της Σολιάς και του Μόρφου.

Η εκπαιδευτική του προσφορά προς τα χωριά της Σολιάς συνεχίστηκε από 
το 1876 μέχρι το 1884 στη Γαλάτα.12 Διαδέχθηκε στο εκεί σχολείο τον Ιερομόνα

χο Σωφρόνιο που δίδασκε τους μαθητές στα κτίρια του διαλυθέντος μοναστη
ριού της Παναγίας της Ποδύθου. Στη συνέχεια, για τρία χρόνια, από το 1884 μέ
χρι το 1887, δίδαξε στο Κεφαλοχώρι της Πιτσιλιάς Αγρό.13 Στο χωριό αυτό διε- 
δραμάτισε σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια των κατοίκων να διεκδικήσουν 
από την Μητρόπολη Κιτίου, ως ενοριακά τα κτήματα του διαλυθέντος Μονα
στηριού της Παναγίας του Αγρού. Δυστυχώς στη συνέχεια τα πράγματα οξύνθη- 
καν και όταν δάσκαλος ήταν ο Νέαρχος Παπαδόπουλος έφτασαν μέχρι του ση
μείου της κατεδάφισης στα 1894 του κατάγραφου με ωραιότατες τοιχογραφίες 
ναού. Πίστευαν πως από τη στιγμή που δεν θα υπήρχε η Εκκλησία δεν ήταν δυ
νατό να εξακολουθήσουν τα κτήματα να ανήκουν στη Μητρόπολη αλλά θα πε- 
ριέρχοντο στην κυριότητα της κοινότητας.

Ο Μιχαήλ Ιωαννίδης προς το τέλος της ζωής του επανήλθε στο χωριό της 
γυναίκας του όπου έζησε τιμώμενος από όλους. Διεκρίνετο για τη φιλοξενία 
του, για την εντιμότητα και την ευθύτητα του χαρακτήρα του, όπως για την 
ενάρετη ζωή του. Πέθανε14 τελικά στις 21 Νοεμβρίου του 1892 έχοντας προσφέ
ρει πολύ σημαντικό έργο στην παιδεία του τόπου σε μια εποχή που ελάχιστοι 
ήταν οι δάσκαλοι και πνευματικοί καθοδηγητές στο νησί μας.

ΚΩΣΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑΣ

13. Κωστή Κοκκινόφτα: «Η εκπαίδευση στον Αγρό κατά τον 19ο αιώνα», Ο Αγρός, αρ. 14, 
Λευκωσία 1991, σελ. 16-18.

14. «Φωνή της Κύπρου»: 7/14.12.1892.
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ΟΜΗΡΙΚΕΣ ΑΠΗΧΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
ΚΩΣΤΑ MONTH ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ*

* Ανακοίνωση στο Διεθνές Συμπόσιο με θέμα: Όμηρος και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (Ομήρεια 
1992: Χίος, 3-5 Σεπτ. 1992).

0.1 Προλογικά
Ο Όμηρος είναι, ομολογουμένως, ο γενάρχης ποιητής του Ελληνισμού και 

η ποιητική πρωτόριζα της Ευρώπης. Η Κύπρος, ως ελληνικός πολιτιστικός και 
πολιτισμικός χώρος, διεκδικεί από τους αρχαίους χρόνους ακόμα και την κα
ταγωγή του και οι ομότεχνοί του παλαιοί και σύγχρονοι ποιητές από το νησί 
της Αφροδίτης, του Κινύρα και του Στασίνου τον είχανε και εξακολουθούν να 
τον έχουν ως δάσκαλο παντοτεινό, στα φανερά ή και στα κρυφά. Να βοήθησαν 
άραγε, ανάμεσα στα πολλά, και οι ξένοι κατακτητές στη διατήρηση του κόσμου 
του Ομήρου, όπως μας τον αποτύπωσε καίρια και αμετάκλητα ο Γιώργος Σε- 
φέρης με τη φράση «αυτός είναι ο κόσμος του Ομήρου», ο κόσμος δηλαδή της 
Κύπρου, εκεί που «ακόμη λειτουργεί το θαύμα»;

1.0 Η ποιητική «ξυνωρίς» της Κύπρου:
Κώστας Μόντης και Κύπρος Χρυσάνθης
Ο Κώστας Μόντης (1914- ) και ο Κύπρος Χρυσάνθης (1915- ) αποτελούν 

σήμερα ξεχωριστή ποιητική «ξυνωρίδα» της Κύπρου, που το έργο του καθενός 
έχει ήδη γίνει γνωστό πολύ πέρα από το γενέθλιο χώρο και τα όρια του Ελληνι
σμού. Συνηλικιώτες και οικογενειακοί φίλοι, με έργο πολύπλευρο και οι δυο - 
ποίηση, πεζογραφία, θέατρο κ.ά. απόφοιτοι του Παγκυπρίου Γυμνασίου, επι
στήμονες πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Αθηνών (νομικός ο Μόντης, γιατρός ο 
Χρυσάνθης), με βαθειά συνείδηση της ιστορικότητας του Ελληνισμού και της 
διαχρονικοτητας της ελληνικής γλώσσας, ελληνοκεντρικοί και οι δυο στο έπα
κρο ποιητές. Στην ουσία και κατά κύριο λόγο ποιητές, διαφορετικής όμως ποιη
τικής υφής και τεχνοτροπίας, χαρακτήρες εντελώς διαφορετικοί.

Το ερώτημά μας είναι: Επηρέασε άραγε και τους δυο ο Όμηρος; Εάν ναι, 
πόσον και πώς;

2.0 Ομηρικές απηχήσεις στο έργο του Κώστα Μόντη
Κουβεντιάζοντας πολύ πρόσφατα με τον ποιητή Κώστα Μόντη για τις σχέ

σεις του με την ποίηση του Ομήρου, μου ανέφερε, ανάμεσα στ’ άλλα, και τα εξής: 
«... Όχι, δεν θυμούμαι να είχα σχέσεις με τον Όμηρο... και λυπούμαι γι ’ αυτό... 
Εμείς, βλέπεις, είχαμε άλλα πράγματα να διαβάσουμε... το ρωμαϊκό δίκαιο»! 
Στην παρατήρησή μου πως έχω επισημάνει ορισμένες αναφορές του στον Όμηρο 
και τον Ομηρικό κόσμο, η απάντηση ήταν: «Μόνο σαν αναφορά, χρονική ή θεμα
τογραφική...» Είναι όμως απλά χρονική ή θεματογραφική η συνάντηση του Κώ
στα Μόντη με τον Όμηρο και τον κόσμο του ή μήπως είναι και κάτι άλλο;

2.1 Υπάρχουν, βέβαια, ορισμένες αναφορές σε ομηρικά θέματα στην ποίηση 
του Μόντη και ol πιο χαρακτηριστικές απαντιόνται στις ποιητικές συλλογές 
Άγνώστω Άνθρώπω και Καί τότ’ έν είναλίη Κύπρω. Στην πρώτη υπάρχουν τα 
ποιήματα Ό θώρακας τοϋ Κινύρα και η Παραλλαγή. Και τα δύο ποιήματα 
έχουν ως θεματογραφική τους αναφορά το γνωστό από το Λ της Ιλιάδος θέμα 
της δωρεάς του θώρακα από τον Κινύρα της Πάφου στο βασιλιά και αρχιστρά
τηγο Αγαμέμνονα. Λογικά θα ανέμενε κάποιος ότι ο ποιητής θα έγραφε ή θα 
συνέθετε κάποια παραλλαγή, ακολουθώντας το αρχαίο κείμενο ή κάποια έγκυ
ρη μετάφρασή του  ή ακόμα να εγκωμίαζε την πράξη· ή νάγραφε κάτι που θάχε 
κάποια λογική σχέση με το πρότυπο κείμενο ή μετάφραση.

*

Ας ακούσουμε όμως πρώτα το πρώτο ποίημα:

Ο ΘΩΡΑΚΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΥΡΑ
Υπήρξαν πολλοί οί έπικριτές τοϋ Κινύρα 
πώς άλλα τοϋ ζητήθηκαν κι άλλα έδωσε, 
πώς άπέκρουσε τήν 'Ιστορία, 
πώς πρόσφερε άπλώς ένα θώρακα 
γιά τήν έκστρατεία τής Τροίας.

— Τίποτα περισσότερο δεν ήταν δυνατό, βέβαια, 
νά περιμένη κανείς άπό ένα ποιητή, είπαν.

—Μπορεί νά κυβερνά ένας ποιητής 
καί μάλιστα σέ τέτοιες κρίσιμες στιγμές; είπαν. 
"Ενας τρίτος είπε πώς δλα έκεϊνα τά ποικίλματα 
δέν ήταν δυνατό ν’ άντισταθμίσουν 
τήν όφειλόμενη άνθρώπινη προσφορά.
"Αλλος είπε πώς άκριβώς καί μόνο τό γεγονός 
πώς τόσο βαρύτιμο έκανε τό θώρακα ό Κινύρας 
άποδείκνυε πώς ένοιωθε 
ότι κάτι άλλο σημαντικό παρέλειπε.
Καί ένας τελευταίος - ποιητής κι ’ αυτός - 
ό Εύκλος άπ’ τό Κούριο 
είπε - δέ νομίζω άπό άντιζηλία - 
πώς ούτε κάν τήν ποίηση 
δέν ήξερε ό Κινύρας νά θέση ύπεράνω δλων 
- πού ώς φαίνεται ήθελε - 
γιατί πώς θάταν, άλήθεια, νοητό 
δταν θά μιλούσε ό Όμηρος 
γιά τούς Κυπρίους ήρωες 
νά μήν είχε παρά ένα κενό θώρακα νά τραγουδήση, 
νά μήν είχε παρά ένα κενό θώρακα νά περιγράψη, 
δσο πολύτιμο;

Κ. MONTH : Άγνώστω Άνθρώπφ,
Λευκωσία 1968.
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2.11 Είναι πρόδηλο και για τον απλό αναγνώστη ή ακροατή του ποιήματος 
πως ο Μόντης αρχίζει το ποίημά του πέρα από την ήδη συντελεσθείσα συγκε
κριμένη πράξη του ομηρικού ποιητικού κειμένου- θέτει το πρόβλημα από μια 
άλλη οπτική γωνία, από πρώτο χέρι για να θυμηθούμε τον Οδυσσέα Ελύτη, και 
προβληματίζεται πάνω στην ουσία αυτής της ίδιας της πράξης. Ενώ όλοι εξαί
ρουν και υμνούν την πράξη αυτή του Κινύρα, η θέση του ποιητή Μόντη κλονί
ζει τα συνηθισμένα. Και η ουσία της πράξης για τον Κώστα Μόντη είναι μία: 
ενώ στην εκστρατεία κατά της Τροίας έχουμε συμμετοχή ηρώων απ’ όλα τα μέ
ρη της Ελλάδας, από την Κύπρο απουσίαζαν οι πολεμιστές, δεν είχαμεν αν
θρώπινη συμμετοχή! Η διαπίστωση αυτή, ή για να το πω αλλιώς, η ποιητική 
αυτή ματιά του Μόντη γεννά μια σειρά αμφισβητήσεων, οι οποίες κλιμακώνο
νται σε βάθος, αρχίζοντας από την αμφισβήτηση του ηγεμονικού ρόλου του Κι
νύρα, μεταβαίνοντας στις σχέσεις Κύπρου-Ελλάδος και φθάνοντας μέχρι του 
ρόλου του αληθινού ποιητή και της καθαρής ποίησης.
2.12 Για όσους, βέβαια, δεν κατόρθωσαν να συλλάβουν το βαθύτερο νόημα του 
ποιήματος Ό θώρακας τοϋ Άγαμέμνονα, ο Μόντης συνθέτει την Παραλλαγή:

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

Κανονικά δεν είχε τίποτα νά πή ό Όμηρος
γιά τήν Κυπριακή συμμετοχή.
Καί δίχως άλλο θά τήνπαρέλειπε όλότελα 
άν δε συνέβαινε νάν’ Κύπριος ό ίδιος 
κ ’ ήταν πιά δύσκολη ή θέση του 
καί πιά δέ γινόταν έπρεπε νά βρή άφορμή νά ένδιατρίψη 
όσο κι ’ άν καταλάβαινε πώς δέν ήταν γιά νά τραγουδήσουν 
ένα θώρακα οί στίχοι του, 
όσο κι ’ άν καταλάβαινε πώς παρεξέκλινε.

Κ. MONTH, Άνθρώπφ Άγνώστφ, Λευκωσία 1968.

Η προσφορά δηλαδή του θώρακα από τον Κινύρα στον Αγαμέμνονα είναι 
μια κάποια πρόφαση για τον ποιητή, για να δικαιολογηθούν, για μια ακόμη φο
ρά, τα αδικαιολόγητα, Μια ακόμα πρόφαση δηλαδή, ποιητική βέβαια, κοντά 
στις τόσες άλλες. Τα ερωτήματα όμως παραμένουν, τώρα που έχουμε διαβάσει 
και τα δύο ποιήματα. Είναι παρών αυτός ο γενεσιουργός δυναμισμός πέρα 
από τις δεδομένες κοινές διαπιστώσεις. Θυμίζω τη χρονολογία έκδοσης της 
ποιητικής συλλογής: 1968. Μόλις είχεν αποχωρήσει η ελληνική μεραρχία από 
το νησί (1967). Και διερωτόμαστε όλοι: Μήπως λειτουργούν αντιστρεπτά τα 
πράγματα σήμερα;
2.2. Ως σημείο χρονικής αλλά και ουσιαστικής αναφοράς στον Όμηρο και στον 
κόσμο του είναι και άλλα ποιήματα του Κώστα Μόντη. Όμως δεν είναι μόνο η 
χρονική ή και η θεματογραφική αναφορά- συνήθως υπάρχει και κάτι άλλο. Στο 
ποίημά του λ.χ. Όλοι έμεΐς πού γράφουμε στίχους υπάρχει η χρονική αναφορά

«άπ’ τόν Όμηρο ή καί πιό πριν ή καί πάντα», όμω 
σ’ αυτή μόνο την αναφορά αλλά παρουσιάζει ττρ 
ποιητών και της ποιητικής δημιουργίας δια μέσου 
αλλά και την υπερχρονική διάσταση της ποίησης:

ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΣΤΙΧΟΥΣ...

; ο Μόντης δεν περιορίζεται 
' ουσιαστική παρουσία των 
των αιώνων, τη διαχρονική

Όλοι έμεΐς πού γράφουμε στίχους
μπροστά στό φεγγάρι ή στό έκτελεστικό άπόσπασμα 
κι ’ άνακυκλωνόμαστε καί δέν έκλείπουμε 
άπ’ τόν Όμηρο ή καί πιό πριν ή καί πάντα 
μέχρι τόν τελευταίο μας άσημο.
Όλοι έμεΐς - τί σύμπτωση!
Χωρίς καμμιά προσυνεννόηση, 
χωρίς καμμιά προεπαφή!
Τί παράξενη σύμπτωση, άδελφοί μου!

Η καίρια επιπλέον παρουσία της ποίησης και η διαρκής, παρόλη την εκδα- 
πάνησή της, ζωντανή ύπαρξή της σε ποικιλία ποιητικών δημιουργημάτων. Η 
αληθινή ποίηση καίει στην ίδια φωτιά και οι αληθινοί ποιητές απαντώνται στα 
Ηλύσια Πεδία, μιλώντας στο ίδιο μήκος κύματος και συμφωνώντας στο βάθος 
με τις ποιητικές ιδέες των παρά τις διαφοροποιήσεις της έκφρασής των. Μαζί 
μ’ αυτούς, βέβαια, πρώτος ανάμεσα στους ξεχωριστούς και ο Όμηρος.
2.3 Ο Κώστας Μόντης δεν είναι ο ποιητής που θ’ αφορμηθεί από ένα βιβλίο. 
Όμως έχει ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχει σχέση με το βιβλίο. Παίρνει λ.χ. 
ορισμένα γνωστά στοιχεία από βιβλία, που έχουν γίνει ένα είδος στοιχείων 
πλατιάς και κοινής αποδοχής από όλα τα στρώματα του λαού και, έχοντας αυ
τά ως δεδομένα αποδεχτά απ’ όλους ανεξαίρετα, προχωρεί στις δικές του, τις 
αποκλειστικές ποιητικές αποτιμήσεις, που, πρέπει να τ’ ομολογήσω, έχουν πά
ντα το στοιχείο της αντίστροφης έκπληξης. Τι εννοώ μ’ αυτό;
2.31 Όλοι μας γνωρίζουμε από την Οδύσσεια τον αργαλειό της Πηνελόπης και 
τα σχετικά με τους μνηστήρες. Για όλους μας η υπόθεση είναι γνωστή: η Πηνε
λόπη ύφαινε κατά τη διάρκεια της μέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας χαλ
νούσε όσο είχε υφάνει κατά τη μέρα. Ας προσέξουμε πώς διαμορφώνει ποιητι
κά το θέμα αυτό ο ποιητής Κώστας Μόντης σ’ ένα από τα ποιήματα της συλλο
γής Ποίηση τοϋ Κώστα Μόντη:

στ' Τόν άργαλειό τής Πηνελόπης παίζουμε.
Χειρότερα άκόμα, 
γιατί έμεΐς οί ίδιοι οί μνηστήρες 
ξυφαίνουμε τό πανί.

Ο ποιητής έχει αντιστρέφει τα δεδομένα, όπως τα γνωρίζει και τα δέχεται 
ο λαός. Δεν έχει ανάγκη η Πηνελόπη να ξυφαίνει το πανί- τη θέση της έχουν πά
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ρει öl ίδιοι οι μνηστήρες, που είναι μερικοί από μας! Όλοι παίζουμε τον αργα
λειό της Πηνελόπης, γίναμε όλοι πειθήνια όργανά της! Ένας επιτήδειος μπορεί 
να μας παρασύρει όλους στα νερά του.
2.32 Είναι ακόμα σ’ όλους γνωστό πως όλη η Οδύσσεια του Ομήρου είναι ου
σιαστικά ο καημός του γυρισμού του Οδυσσέα στην πατρίδα του Ιθάκη, στο πα
λάτι του, στους δικούς του. Όλοι μας παρακολουθούμε τα βάσανα και τις περι
πέτειες του Οδυσσέα, μέχρι να γυρίσει στην πατρίδα του! Όμως ο Κώστας Μό- 
ντης βλέπει πιο μακρυά απ’ αυτά. Γι’ αυτό και γράφει, ανάμεσα στ’ άλλα ποιή
ματα, και το εξής ποίημα:

Ή τραγωδία δέν ήταν γιά τόν 'Οδυσσέα πού θυμόταν κι ’ έπέστρεφε.
Ή τραγωδία ήταν γιά τούς συντρόφους του 
πού ξέχασαν καί παρέμειναν.

Το ποίημα ανάμεσα στα ποιήματα της ποιητικής ενότητας Σπουδές, Σχε
διάσματα κ' ημιτελή της συλλογής Καί τότ’ έν ειναλίη Κύπρφ. Και σ’ αυτή 
την περίπτωση τα γνωστά δεδομένα έχουν αντιστραφεί από τον ποιητή Κ. Μό- 
ντη. Εμείς τι είμαστε; Οδυσσείς ή σύντροφοι;
2.33 Ας προχωρήσουμε τώρα στον εορτασμό μιας μεγάλης, ονομαστικής γιορ
τής: Κωνσταντίνου και Ελένης, και ας προσέξουμε τον τρόπο με τον οποίο 
βλέπει τα πράγματα ο Κώστα Μόντης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
'Ελένη πού σ’ άπάντησα μέ χίλια υποκοριστικά 
Λενιώ, Λενάκι, Πέλλα, Νίτσα, 
στήν Κύπρο, στήν Αθήνα, στήν Καρδίτσα, 
'Ελένη, πού σ’ άγάπησα ψέματα κι άπελπιστικά 
κ ’ έψεξα καί τούς στίχους τοϋ Σεφέρη 
γιατί άξιζες κι ’ άνύπαρχτη νάχης τήν Τροία τους χέρι! 
Πού τώρα άνέμελη σ’ άπάντησα, τρελλήν 'Ελένη 
καί τώρα άλλοιώτικη, κλειστή, συγνεφιασμένη, 
πού σοΰ ψιλοτραγούδησα παιδάκι, 
τις νύχτες στοϋ σπιτιού σου τό σοκάκι 
«στό παραθύρι μιά βροχή, στήν πόρτα σου μιά μπόρα, 
'Ελένη μαυροφόρα».
Λοιπόν, έτσι όπως μπλέχτηκαν ώς τό κόκκαλο, τόν Πάρη 
άν τούς βαστά άς τόν ξαναστείλουν νά σέ πάρη!

Καί τότ’ ειναλίη Κύπρφ, Λευκωσία 1974 
[Κ. MONTH, Άπαντα A ’ Ποίηση, τ. 3, σ. 1024].

2.4 Δημιουργείται αμέσως ένα κλίμα οικείο μεταξύ του αναγνώστη και των στί
χων του ποιητή. Διότι ο Κώστας Μόντης έχει ήδη εξαφανίσει τη χρονική από
σταση μεταξύ της σημερινής ζωής και των χρόνων του Ομήρου. Γιατί σε τελευ
ταία ανάλυση ο ίδιος ο Όμηρος ανθρώπινα πάθη είναι που έψαλλε και μάλιστα 

πάθη και καημούς από τα οποία κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ξεφύγει. Οι 
Ελένες, μικρές ή μεγάλες στην ηλικία, με ποικιλία ονοματικών παραλλαγών, σ’ 
όλο τον ελληνικό χώρο, από τον καιρό του Ομήρου μέχρι και σήμερα και ο Πά- 
ρης πάντα καραδοκεί. Μ’ αυτό τον τρόπο σε τι διαφέρει στην ποίηση του Ομή
ρου ο μύθος της Ελένης από την αγάπη του ποιητή για την Ελένη του στα ποιή- 
ματά του; Όταν η αγάπη για την Ελένη του είναι πολύ μεγάλη, ο Κώστας Μόντης 
θα προκαλέσει και τον Πάρη! Αισθάνεται ο ποιητής Κώστας Μόντης τον ποιητή 
Όμηρο ως συνάνθρωπο και συνάδελφό του, πολύ κοντά του, με οικείο τον ποιη
τικό του κόσμο, και αντιδρά φυσικά και αφρόντιστα. Είναι πλέον φυσική στάση 
ζωής, με τους ήρωες και τον κόσμο του Ομήρου ζωντανούς μέσα στη ζωή μας.
2.5 Αυτή η οικείωση του ποιητικού κόσμου του Κώστα Μόντη με τον ποιητικό 
κόσμο του Ομήρου δεν περιορίστηκε μόνο στο επίπεδο της ποίησης. Αρκεί ν’ 
αναφέρω ότι στο μονόπρακτό του «’Απαγορεύεται ή είσοδος εις τό άγχος», δη- 
μιουργείται ολόκληρη σκηνή, με αφορμή το όνομα της οδού Θησέως...

★ ★ ★
3.0 Ο ποιητής Κύπρος Χρυσάνθης

Χώρους και πρόσωπα από τον κόσμο του Ομήρου απαντούμε σε ευάριθ
μες περιπτώσεις και στην ποίηση του Χρυσάνθη. Πρέπει να σημειωθεί πως ο 
Χρυσάνθης έδειχνε πάντα μια φανερή αγάπη προς τον κόσμο και τους ήρωες 
του Ομήρου και πως τα ποιητικά έργα του πρώτου ποιητή του έδωκαν την 
αφόρμιση για σύνθεση όχι μόνον ποιημάτων αλλά και θεατρικών έργων και με
λετών. Στην πλούσια βιβλιοθήκη του ο λογοτέχνης γιατρός έχει όχι μόνο όλες 
τις καταξιωμένες νεοελληνικές μεταφράσεις των Ομηρικών Επών και Ύμνων 
αλλά και όλες τις πηγές και αξιόλογες μελέτες για την Ομηρική ποίηση και τον 
Επικό Κύκλο. Ενδεικτικά για το ευρύτερο ενδιαφέρον και δημιουργική εργα
σία του, σημειώνουμε τη συμμετοχή του σε Ομηρικά συνέδρια και με ανακοινώ
σεις, όπως λχ. στο Διεθνές Ομηρικό Συνέδριο του 1978 με θέμα: «Μεταφράσεις 
ομηρικών έργων από Κυπρίους». Ακόμα σημειώνουμε μια σειρά από μονόπρα
κτα, που έχουν σχέση με τον Όμηρο ή τον επικό κύκλο πού έχουν έρμηνευτεί 
από το Ρ.Ι.Κ., όπως είναι λ.χ. οι Θεομαχίες (1959), Τα γενέθλια του Δία (1973- 
79, Φιλ. Κύπρ.), ο Στασίνος (1980)· ακόμα και ο Θερσίτης έγινε μονόπρακτο.
Ας μείνουμε όμως στην ποίηση.
3.1 Έχει ήδη επισημανθεί από το Νίκο Σπανό πως από την πρώτη ποιητική 
αυλλογή του Κύπρου Χρυσάνθη Επιλύχνια, που κυκλοφόρησε σε βιβλίο το 
1951, με ποιήματα γραμμένα μεταξύ των ετών 1934-1951, «βρίσκουμε όλες τις 
ιστορικές και πνευματικές καταβολές της ποίησης του Χρυσάνθη». Ανάμεσα 
σ’ αυτές κυρίαρχη είναι η ιδέα της πατρίδας ως καταγωγή και συγχρόνως δια
χρονική παρουσία του Ελληνισμού, η ελληνική φύση και ο ελληνικός λαός και 
η ζωντανή παράδοση ως μνήμη και έκφραση ζωής.

Στον τόμο Z' των Κυπριακών Γραμμάτων (1942-43) και στις εκτός εμπο
ρίου ποιητικές συλλογές Σονέττα, Λευκωσία 1942 και Μικρές Πατρίδες, Λευ
κωσία 1943, απαντούμε ποιήματα μέσα στο κλίμα του Ομήρου. (Σε βιβλίο κυ
κλοφόρησαν το 1955 και στο Λυρικό Λόγο το 1968).
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στην ερώτηση: « — Χιλιόκαλλε, γιατί τό στίχο δένεις,

σά χρυσικός κλωνιά μαργαριτάρι, 
κι όλες τις πλάσες μέσα του όμορφαίνεις, 
πές μου ξανθό τραγούδι σάν τό στάρι.

η απάντηση είναι: — Μέ λύρα Ιωνική γοργό κοντάρι 
ψάλλω κι άλκές- καί μ ’ αιολική φλογέρα 
τόν πόθο μεταξένιο καί τή χάρη- 
καί μ ’ άττικούς αυλούς τή χρυσοχέρα 
τών άττικών δραμάτων άρμονία. 
Σέ ποιας πατρίδας, ποιων άχών άγέρα 
νά τοϋ σκαλίσω τήν ώδή χρυσοαπλοχέρα;

και η ανταπάτηση: — Τών τραγουδιών έλληνική ή μανία- 
σ’ όποιας πατρίδας τών ώδή άναμέτρα: 
έλληνική ή πατρίδα καί τά μέτρα.

Επισημαίνουμε: Μέ λύρα ιωνική γοργό κοντάρι ψάλλω κι αλκές. Ας δούμε τα 
πράγματα από κοντά.

ΚΙΝΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Μαστορικό τριαντάφυλλο ή άσπίδα 
άπό Θεούς τεχνίτες καμωμένη 
νά τη! που λάμπει καθαρή ώς έλπίδα 
τοϋ καρπισμοϋ σέ γη πρασινισμένη.

Βαρεία άπ’ τό μάλαμα ή άλαφρή ώς άχτίδα; 
Ή Τέχνη της προπάντων θά βαραίνη 
καί δίπλα της τοϋ δωρητή ή φροντίδα. 
Κι ’ άπάνω άπ’ όλα ή φιλία πού κραίνει.

Δέξου την, πρώτε τής παλιάς Ελλάδας, 
τής χαραυγής Ελλάδας - όμορφάδας 
καί τοϋ ήρωϊσμοϋ πηγής, τής γής στολίδι - 

τοϋ αίμάτινου δεσμού μας δαχτυλίδι. 
Ή δάφνη τών ηρώων ας όμορφαίνη 
τά έλληνικά κεφάλια δροσισμένη.

Ο θώρακας, βέβαια, έχει μετατραπεί σε ασπίδα από τον ποιητή. Για μας 
τους άμουσους κοινούς θνητούς επισημαίνεται αμέσως η διαφορά.
15 Άτρείδης,
17 κνημΐσαι μέν πρώτα περί κνήμασιν έθηκε,
18 καθώς, άργορέοισιν έπισφυρίοις άραρυίας,
19 δεύτερον αϋ θώρηκα περί στήθεσιν έδωσες,
20 τόν ποτέ οί Κινύρης δώκε ξεινήϊον εΐνα.

Για τον ποιητή, όμως, δεν είναι τόσο το ίδιο το δώρο που έχει την αξία. 
Την αξία έχει, και μάλιστα ιδιαίτερη, η κίνηση της ψυχής, η ανιδιοτελής προ
σφορά από αδελφό σε αδελφό του αίμάτινου δεσμού μας δαχτυλίδι, για αμοι
βαία ανάληψη κοινών καθηκόντων για επιτέλεση κοινού σκοπού και στόχων, 
πράξη αδελφοποιτών, από τα Ομηρικά χρόνια που βαστάει ως τα σήμερα. Μια 
επιβεβαίωση κατάφασης και έγκρισης. Ως εκεί.
3.2 Παρόλη την ομηρική φόρτιση, ακόμα και την ανάλογη ποιητική ατμόσφαι
ρα, πρέπει να επισημάνουμε πως οι νέες ποιητικές προσαρμογές του ποιητή 
Κύπρου Χρυσάνθη είναι δεξιοτεχνικές και σχετίζονται πάντα ή σχεδόν πάντα 
- με την Κύπρο. Απαντούμε λ.χ. στη Σαλαμίνα, τον Τεύκρο, την Ταμασό, την 
Αφροδίτη κ.ά. χώρους και πρόσωπα ομηρικά. Για τον ποιητή, όμως, δεν είναι η 
αναφορά τους αυτοσκοπός, αλλά η άκρη του μίτου της ποιητικής ουσίας. Γι’ 
αυτό και ο ποιητής προχωρεί ακόμα ένα βήμα παραπέρα, στην εκμετάλλευση 
της ποιητικής παράδοσης μέσα όχι μόνον από τα Ομηρικά Έπη αλλά από ολό
κληρο τον Ομηρικό Κύκλο.
3.21 Μια ενότητα ποιημάτων αναφέρεται στον Στασίνο. Περιττό να αναφερθώ 
θτην πλούσια παράδοση για τις σχέσεις Στασίνου-Ομήρου, που πολλοί ομιλη
τές έχουν ήδη επισημάνει. Μια άλλη ενότητα αναφέρεται στην Αφροδίτη και 
στον Αδωνι. Ούτε ο Στασίνος αναφέρεται, ούτε ο Άδωνις στην Ιλιάδα και την 
Οδύσσεια. Εκτενής αναφορά γίνεται στην Αφροδίτη. Όμως εκείνο που ενδια
φέρει τον ποιητή Κύπρο Χρυσάνθη είναι η εκμετάλλευση της μυθολογικής πα
ράδοσης γύρω απ’ αυτά τα θέματα, έστω και από άλλες πηγές.
Ας δούμε το ποίημα «Στό Στασίνο»:

ΣΤΟ ΣΤΑΣΙΝΟ

Είδωλο λεβεντιάς μέ τήν άσπίδα 
καμάρι φανερό δέ σέχαρήκαν 
οί μάχες κι ' οί παλαΐστρες δέ σέ βρήκαν 
ισόθεο με τής δόξας τήν άχτίδα.

Μά άγάλματα κορμιά φανερωθήκαν, 
τών υψηλών παρθένα άντιφεγγίδα, 
καί πόθοι θάνατου γιά τήν πατρίδα, 
σά νίκης δαφνοστέφανα, όρθωθήκαν, 

στά μέτρα σου βασιλικά π’ άχοϋνε 
καί μ ’ άρετή σφραγίζουν τή ζωή σου. 
Στασίνε, οί λεβεντιές χρυσό καμάρι, 

μά τά τραγούδια άνθοί τοϋ παραδείσου, 
κι’ άνάπ’ τοϋ έρωτα βγαίνουν τό ζυμάρι 
κι’άνάπ’ τις μάχες μ ’ αίμα άγκομαχοϋνε.
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3.22 Ο Κύπρος Χρυσάνθης δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει και αυτούσια μετά
φραση Ομηρικών ποιητικών κειμένων δανειζόμενες δόκιμες μεταφράσεις, 
όπως συμβαίνει λ.χ. με τη μετάφραση του VI Ομηρικού Ύμνου εις την Αφροδί
τη του Σίμου Μενάρδου. Σε παραπλήσια χρήση, με βάση γύρω στη δόκιμη μετά
φραση, προχωρεί σε δική του μεταφραστική απόδοση ή ακόμα και σε νέα ποιη
τική σύνθεση, όπως συμβαίνει λ.χ. μέ τη μετάφραση του Ύμνου εις Δήμητρα 

του Σίμου Μενάρδου.
Διαβάζω το ποίημα:

VI. ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

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

Την χρυσοστέφανη, γλυκειά, πανώριαν Αφροδίτη 
θα ψάλλω, που τ’ ακρότειχα όλης της Κύπρου ορίζει. 
Εκεί το υγρό το φύσημα την πήγε του Ζεφύρου 
στο κύμα της πολύφλοιβης της Θάλασσας επάνω 
μέσ’ τον αφρό τον μαλακό κι οι χρυσοφόρες Ωρες 
την εδεχθήκαν πρόσχαρες κι ατίμητα στολίδια 
την ένδυσαν, της έβαλαν στ’ αθάνατο κεφάλι 
ωραίο στεφάνι ολόχρυσο και στων αυτιών τες τρύπες 
δυο σκολαρίκια από χαλκό κι απ’ ακριβό χρυσάφι. 
Τον απαλό της τον λαιμό και τα λαμπρά της στήθη 
με περιλαίμια κόσμησαν, όπου κι οι ίδιες Ώρες 
μ ’ αυτά χρυσοστολίζονται όσες φορές πηγαίνουν 
στων αθανάτων τον χορό και στου πατρός το δώμα. 
Και αφού την εσυγύρισαν με τα στολίδια πάντα 
στους αθανάτους πήγαν την κι εκείνοι άμα την είδαν, 
την χαιρετούσαν, έσφιγγαν το χέρι της, με πόθο 
πώς να την έπαιρνε καθείς γυναίκα στην αυλή του, 
γιατί τα κάλλη εθαύμαζαν της κόρης των Κυθήρων. 
Χαίρ’ εσύ, παιγνιδόμματα, γλυκόγελη, και 0οςμου 
την νίκη στον αγών’ αυτόν και στόλισ’ την ωδή μου 
και άλλο τραγούδι πάλι εγώ κι εσένα θα χαρίσω!*

4.0 Επιλογικά
Οι δυο ποιητές, ο Κώστα Μόντης και ο Κύπρος Χρυσάνθης, νοιώθουν 

οπωσδήποτε «οικείοι» με τον Όμηρο και την ποίησή του. Με εντελώς διαφορε
τικό όμως τρόπο και λόγφ ιδιοσυγκρασίας και λόγφ ποιητικής τεχνοτροπίας. 
Απαισιόδοξος εκ φύσεως ο πρώτος, ζει τον Όμηρο ως σύγχρονο του ποιητή, 
συνάδελφο και συμπατριώτη, «κουβεντιάζει» με τους αναγνώστες του και προ
εκτείνει της δικές του ανησυχίες στο σήμερα, προβληματιζόμενος πάνω στα 
ίδια προβλήματα με τον Όμηρο, από μια άλλη οπτική γωνία - η άλλη όψη των 
πραγμάτων του Ελύτη - πάντα με μια αίσθηση λεπτού πικρού χιούμορ που συ
νοδεύεται από μια πικρή συνειδητή ειρωνεία σ’ ελεύθερο στίχο.

Ο Κύπρος Χρυσάνθης μένει πιο κοντά στα κείμενα του Ομήρου, αισιόδο
ξος πάντα, προτιμά είτε να μείνει στις σταθερές διαπιστώσεις είτε να προχω
ρεί σε δικές του διαφοροποιήσεις στο μυθολογικό μέρος, σε μια αρχαιογνωστι- 
κή ποιητική αλλοίωση. Γι’ αυτό και δίνει τις συγκεκριμένες περιπτώσεις στις 
δικές του κλειστές φόρμες, διαφοροποιήσεις σε δική του ποιητική τεχνοτροπία 
σταθερής μορφής.

Και οι δυο ποιητές, σε μια γενική αποτίμηση, ζουν τον Όμηρο και τον κό
σμο του άμεσα από πολλές απόψεις, πιο πολύ ως συμπατριώτη τους ομότεχνο 
δάσκαλο. Ο Όμηρος και τα έργα του είναι κάτι πιο πολύ από τη θεματογραφι- 
κή ή χρονική αναφορά στο Μόντη και κάτι πιο πολύ από δεξιοτεχνικές διαφο
ροποιήσεις στον Χρυσάνθη. Ο Όμηρος και για τους δυο είναι ζωντανή παρου
σία, αιώνια ποίηση, σημείο αναφοράς και ουσίας της παρουσίας και της συνέ
χισης του Ελληνισμού στην Κύπρο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

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

[*  Μτφρ. Σίμου Μενάρδου]
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΚΩΜΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΥ

Σέ όλη τή διάρκεια τής Τουρκοκρατίας (1571-1878) ή παιδεία στη Μόρφου 
βρισκόταν σέ περιορισμό όπως άλλωστε καί όλες οί κοινωνικές καί πολιτικές 
δραστηριότητες. Ή έκπαίδευση ήταν σχεδόν άνύπαρκτη καί οί κάτοικοι 
ζοΰσαν σέ καταστάσεις άμάθειας καί πνευματικού σκότους. Ή παιδεία στήν 
Κύπρο καί κατά συνέπεια καί στή Μόρφου, έκινεΐτο μέσα στά πλαίσια τών 
προνομίων πού δόθηκαν στήν ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία άπό τήν ’Οθωμανική Διοί
κηση. Ή ’Εκκλησία τής Κύπρου, ώς μοναδικός φορέας τής έκπαίδευσης γιά 
πολλά χρόνια, διεδραμάτησε ένα καθοριστικό ρόλο γιά νά διατηρηθεί ή έθνική 
καί θρησκευτική σννείδηση τού λαού. Συστηματικότερη έκπαιδευτική πολιτική 
άρχίζει νά παρουσιάζεται μετά τόν 18ο αιώνα όπότε καί δημιουργοϋνται τά 
πρώτα σχολεία1.

1. Γιά τή συγγραφή αύτής τής μελέτης χρησιμοποιήθηκαν κυρίως οι άκόλουθες πηγές:
α. Λοΐζου Φιλίπου: «Τά Ελληνικά Γράμματα κατά τήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας 

(1571-1878)», Λευκωσία 1930, τόμος Α', σελ. 229-230.
β. 'Ιερωνύμου Περιστιάνη: «'Ιστορία τών Ελληνικών Γραμμάτων άπό τής τουρκικής κα- 

τακτήσεως μέχρι τής ’Αγγλικής κατοχής (1571-1878)», Λευκωσία 1930, σελ. 74, 95, 99, 
127, 161, 163, 174-179,288-289,409.

γ. Κλεόβουλου Μυριανθόπουλου: «Ή παιδεία έν Κύπρφ έπί Άγγλοκρατίας (1878- 
1946)», Λεμεσός 1946, σελ. 199,272-273.

δ. «Ή κατάθεσις τού θεμελίου λίθου τοΰ Γυμνασιακού κτηρίου Μόρφου», Ελληνική 
Κύπρος, τόμος Α’, άρ. 4, Λευκωσία 1949, σελ. 3,19,22.

ε. «Ή κωμόπολις Μόρφου άποκτά νέον Γυμνασιακόν κτήριον», Ελληνική Κύπρος, τό
μος Δ’, άρ. Λευκωσία 1952, σελ. 132-133.

στ. Γυμνασίου Παλλουριώτισσας: «Τα κατεχόμενα Γυμνάσιά μας», Λευκωσία, σελ. 37-78.
2. Κωσιή Κοκκινόφτα: «Ό δάσκαλος Μιχαήλ Ίωαννίδης (1821-1892)», (δημοσιεύεται στή 

«Φιλολογική Κύπρο» 1993).
3. «Φωνή τής Κύπρου»: 20/1.9.1890
4. «’Αλήθεια»: 18/30.5.1885

Στή Μόρφου αυτοί πού δίδασκαν τά Ελληνικά Γράμματα ήταν οί Ιερείς τής 
κωμόπολης. Κατά τό 19ο αιώνα άναφέρεται καί ή ίδρυση ιδιωτικών Σχολείων 
στά όποια τά παιδιά μάθαιναν λίγα γράμματα. Ένα τέτοιο σχολείο λειτούργησε 
γιά πρώτη φορά τό 1842 μέ Διευθυντή τόν Λεόντιο, πατέρα τής γνωστής λογίας 
Σαπφοΰς Λεοντιάδος. "Αλλοι δάσκαλοι πού έξάσκησαν τό έπάγγελμα τοΰ 
Ιδιωτικού δασκάλου τήν περίοδο αύτή ήταν ό παπα-Ματθαϊος, ό Δερβής Χασάν 
ό όποιος όνομαζόταν προηγουμένως Νικόλαος και είχε έξισλαμιστεΐ, ό 
Οικονόμος Καρσεράς καί ό Μοσκοβής. Τά μαθήματα πού δίδασκαν στούς μι
κρούς μαθητές ήταν τά λεγόμενο «Κοινά Γράμματα» καί χρησιμοποιούντο διά
φορα Εκκλησιαστικά βιβλία όπως τό ψαλτήρι καί ό όκτώηχος. Τό πρώτο κανο
νικό 'Ελληνικό Σχολείο Ιδρύθηκε τό 1852 περίπου στή Μονή τού 'Αγίου Μάμα 
άπό τόν τότε Μητροπολίτη Κυρηνείας Μελέτιο (1852-1854) άνηψιό τού μετέπει- 
τα Μητροπολίτη Μελέτιου Μυριανθέα (1872-1878)2. Στή συνέχεια ύπηρέτησε 
γιά τρία χρόνια ό Χαράλαμπος Κυριακίδης ό όποιος καταγόταν άπό τό Τσέρι.

Στή συνέχεια έπέστρεψε ό Μιχαήλ Ίωαννίδης πού δίδαξε άπό τό 1858 μέχρι τό 
1860. ’Από έπιστολή προς τόν ’Αρχιεπίσκοπο πού ύπογράφουν έπτά πρόκριτοι 
τής Μόρφου τήν περίοδο αύτή μαθαίνουμε πώς ύπήρχε πρόβλημα μέ τή μισθο
δοσία τοΰ Ίωαννίδη καί κατηγορεΐτο ό Μητροπολίτης Μελέτιος ότι καθυστε
ρούσε γιά έξι μήνες τούς μισθούς του. Ό Μελέτιος όμως άρνεΐτο τις κατηγορίες 
αύτές καί καταλόγιζε στούς Μορφίτες άσυνέπεια ώς προς τις όφειλές τους στή 
Μητρόπολη. Τά έξοδα συντήρησης καί λειτουργίας τοΰ έλληνικοϋ Σχολείου τής 
κωμόπολης καλύφθηκαν τελικά άπό μία μεγάλη δωρεά τοΰ Ιερομόναχου Χρι
στόφορου, ό όποιος καταγόταν άπό τή Μόρφου. Αύτός δώρησε άρχικά 56.000 
γρόσια για τη συντήρηση του σχολείου και στη συνέχεια το 1884 με διαθήκη του 
δώρησε άλλα 45.000. Τόν Μιχαήλ Ίωαννίδη διαδέχθηκε τό 1860 ό δάσκαλος Βα- 
κιρτζίδης καί άκολούθησαν ό Μακάριος Σκλαβούδης άπό τή Λευκωσία, ό 
’Αλέξανδρος Λουκά άπό τό Λευκόνοικο, ό ’Αριστοτέλης Παλαιολόγος άπό τή 
Λεμεσό, ό Έκτωρας Ίερείδης άπό τή Μόρφου καί ό Ιωάννης Κυριακίδης, 
έπίσης άπό τή Μόρφου, ό όποιος ύπήρξε καί ό τελευταίος δάσκαλος τήν περίπο- 
δο αύτή (1877-1879). Έξέχουσα μορφή άνάμεσα στούς δασκάλους τών πρώτων 
χρόνων τής Άγγλοκρατίας ύπήρξε ό Τηλέμαχος Καλλονάς3, ό όποιος ήταν 
άπόφοιτος τής Έλληνεμπορικής Σχολής τής Χάλκης.

’Εκτός άπό τό Σχολείο ό Καλλονάς μερίμνησε ώστε τό 1883 νά Ιδρυθεί 
’Αναγνωστήριο4 τό όποιο είχε 38 συνδρομητές. Τόν Αύγουστο τής ίδιας χρονιάς 
έγιναν οί έξετάσεις τοΰ Σχολείου καί άπό σχετικό δημοσίευμα μαθαίνομε ότι 
είχε δύο τμήματα, τό Ελληνικό στό όποιο διευθυντής ήταν ό Καλλονάς καί τό 
’Αλληλοδιδακτικό στό όποιο Διευθυντής ήταν ό ’Ιωάννης Κυριακίδης. Στις 
έξετάσεις4 τών μαθητών ήταν παρόντες ό Μητροπολίτης Κυρηνείας Χρύσαν
θος, ό δάσκαλος τής Λευκωσίας Γ. Γάλβαρης, καί οί X. Λυμπουρής, Σ. Χριστο- 
δουλίδης καί X. Χριστοδουλίδης πού άποτελοΰσαν τήν Σχολική ’Εφορεία τής 
κωμόπολης. Τήν έπόμενη μέρα έγιναν καί οί έξετάσεις τοΰ Παρθεναγωγείου πού 
λειτουργούσε στή Μόρφου τήν περίοδο αύτή μέ Διευθύντρια τήν κόρη τοΰ κω- 
μοδίκη τής Μόρφου Όλγα Π. Σαρίπολου. Παρόντες στις έξετάσεις αύτές ήσαν 
ό Γενικός Διευθυντής τών Σχολείων Λευκωσίας Κ.Ε. Κωνσταντινίδης καί ό 
Γερμανός ’Αρχαιολόγος Τέμπλερ. Οί νεαρές μαθήτριες διδάσκονταν άνάμεσα 
στά άλλα ραπτική, πλεκτική καί ποικιλτική. Τό 1887 νέα Διευθύντρια τοΰ Παρ
θεναγωγείου διορίστηκε ή Ζωή Γεωργιάδη. Άπό άλλο δημοσίευμα μαθαίνομε 
ότι Δάσκαλοι στό Άρρεναγωγεΐο Μόρφου τό 1890 πού έγιναν οί έξετάσεις ήταν 
ό Ν. Άναστασιάδης, ό Έ. Ίερείδης καί ό Π. Χρηστόπουλος πού προσελήφθηκε 
στό B' έξάμηνο καί ό όποιος δίδασκε στήν A' τάξη Ελληνικά καί ’Αγγλικά.

Οί κάτοικοι τής κωμόπολης περιέβαλαν τό Σχολείο τους μέ πολλή στοργή 
καί φροντίδα. Χαρακτηριστικές είναι οί ένέργειες τοΰ προέδρου τοΰ Δημοτι
κού Συμβουλίου καί τής Σχολικής ’Εφορείας X. Λυμπουρή, ό όποιος έδωσε 
έντολές καί κατασκευάστηκαν νέα θρανία καί συντηρήθηκε τό σχολείο μέ έξοδα 
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τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου. ’Άλλο παράδειγμα είναι ή συμφωνία5 άνάμεσα 
στούς κατοίκους πού άπαγόρευε τό άνοιγμα τών Θυρών τοϋ ναοΰ πριν τό τέ
λος τής Θείας Λειτουργίας. Στύν παραβάτη έπιβαλλόταν πρόστιμο πέντε σελι- 
νιών τά όποια στήν συνέχεια δίνονταν γιά ένίσχυση τοΰ σχολείου. Προς τό τέ
λος τοΰ περασμένου αΙώνα οί συστηματικές άπουσίες τών μαθητών δημιούργη
σαν κάποιο πρόβλημα στό σχολείο, γεγονός πού άνάγκασε τόν δάσκαλο Νικό
λαο Άναστασιάδη6 νά προτείνει στήν σχολική έφορεία νά έτοιμάσει κανονισμό 
μέ τόν όποιο νά άποβάλλονται οί μαθητές πού άπουσιάζουν χωρίς λόγο.

9. «Φωνή τής Κύπρου»: 10/23.1.1909
10. «Φωνή τής Κύπρου»: 18/31.7.1909
11. «Ελευθερία»: 16.10.1917
12. «Ελευθερία»: 29/11.8.1917

Πρόβλημα παρουσιάστηκε καί μέ τήν όμαλή λειτουργία τοΰ Παρθεναγω
γείου όταν τό 1904 ή Σχολική Έφορεία άπέλυσε τις δασκάλες Ελένη καί Ειρήνη. 
Τελικά τό 1908 άποφασίστηκε ή άνέγερση Παρθεναγωγείου. Γράφει σχετικά ή 
«Φωνή τής Κύπρου» ημερομηνίας 12/25.1.1908: «Τώ παρελθόντι Σαββάτφ 
άπεστάλη ύπύ τοΰ έντιμοτάτου τής έπαρχίας ημών Διοικητοΰ κ. C.S. Code γνω- 
στοποίησις τοϊς κατοίκοις τής ήμετέρας κωμοπόλεως περί τών έκ 250 λιρών 
αίτηθέντος δανείου προς άνέγερσιν καταλλήλου Παρθεναγωγείου. Διά ταύτης οί 
Χριστιανοί φορολογούμενοι κάτοικοι Μόρφου, καλούνται εις συνέλευσιν τήν 
26η ίσταμένου, ημέραν Κυριακήν καί ώρα 9ην πρό μεσημβίας έν τή παρά τό κονά- 
κιον Μόρφου πλατείαν, όπως συσκεφθώσιν περί τοϋ άποχρώντος τής 
οίκοδομήσεως Παρθεναγωγείου έν Μόρφου καί περί τοΰ άν πρέπει νά ζητηθή δά
νειον έκ 250 Λ.Κ. παρά τής κυβερνήσεως προς τόν σκοπόν τοϋτον...» Τελικά τό 
1908 ή Σχολική Έφορεία σύναψε δάνειο 300 Λ.Κ. γιά τήν άνέγερση τοϋ Παρθενα
γωγείου πάνω σέ γή πού παρεχώρησε ό Μητροπολίτης Κερύνειας Κύριλλος7, ό 
μετέπειτα ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κύριλλος ό Γ' (1916-1933). Τα σχέδια τοΰ 
κτηρίου πού άποτελεϊτο άπό τέσσερα δωμάτια έγιναν άπό τόν Σίμο Μενάρδο8.

Προσπάθειες γιά τήν ίδρυση άνώτερου σχολείου έγιναν στή Μόρφου άπό 
τις άρχές τοΰ αιώνα μας. Διαβάζομε σχετικά στή «Φωνή τής Κύπρου» ημερο
μηνίας 8/21.10.1907.

«Δέν δυνάμεθα παρά μετά χαράς μεγάλης νά χαιρετήσωμεν τήν έντός 
όλίγου μέλλουσαν νά έπιτελεσθή σημαντικήν τής παιδείας πρόοδον έν τή κωμο- 
πόλει Μόρφου, όφειλόμενην τό μεν εις τήν γενναιοφροσύνην καί τόν υπέρ τών 
γραμμάτων ζήλον τοϋ Ιεράρχου Κυρηνείας, παράσχοντος τριαντάλιρου προς 
τούτον συνδρομήν, τό δέ εις τήν φιλομουσίαν καί προοδευτικότηταν πλείστων 
Μορφιτών»... Τελικά όμως οί προσπάθειες αύτές δέν καρποφόρησαν.

Οί Μορφίτες δέν έπαψαν ποτέ νά ένδιαφέρονται γιά τήν καλυτέρευση τών 
συνθηκών τής προσφερόμενης έκπαίδευσης πρός τούς νεαρούς μαθητές. Έτσι 
στά 1909 ό τότε Δήμαρχος Κωστής Γεωργιάδης8 πρότεινε πρός τόν Διοικητή 
Λευκωσίας όπως τά περισσεύματα τοϋ ταμείου χωρικών ύδάτων Μόρφου γιά 
μία δεκαετία διατεθούν γιά τήν άνέγερση σχολικού κτηρίου. Τό νέο κτήριο 

άποπερατώθηκε τελικά τόν Νοέμβριο τοϋ 1909 άλλά άντί γιά Παρθεναγωγείο 
όπως είχε άποφασιστεϊ λειτούργησε ώς Άρρεναγωγεΐο. Ή Σχολική Έφορεία 
τής χρονιάς έκείνης πού έξέλεξαν οί κάτοικοι άποτελεϊτο άπό τούς Κωστή Γε- 
ωργιάδη, Μιχαήλ Λοϊζίδη, Κλ. Λυμπουρίδη, Κ. Ήφαιστείδη καί Ν. Μαυροβού- 
νη. Τήν ϊδια χρονιά τό σχολείο έκλεισε γιά τρεις μήνες λόγω έπιδημίας μηνιγγί- 
τιδος9 10.

Ή παιδεία στή Μόρφου στή συνέχεια γνώρισε άλματώδη πρόοδο. Έτσι 
στά 1917 τό Άρρεναγωγεΐο λειτουργούσε μέ 280 μαθητές καί 4 δασκάλους, τό 
Παρθεναγωγείο μέ 200 μαθήτριες καί 3 δασκάλες, καί τό Νηπιαγωγείο μέ 150 
παιδιά καί 1 δάσκαλο11. ’Αξιοσημείωτο είναι ότι τό Νηπιαγωγείο εΐχε λειτουρ
γήσει γιά πρώτη φορά τήν χρονιά έκείνη. Τά τρία σχολεία συστεγάζονταν σέ 
ένα ένιαΐο κτήριο. Τήν ίδια χρονιά Ιδρύθηκε άπό μιά όμάδα Μορφιτών ή 
Έλληνική Σχολή Μόρφου12 μέ Επίτιμο Πρόεδρο τόν τότε Μητροπολίτη Κυρη
νείας Μακάριο πού ένεθάρρυνε τόσο ύλικά όσο καί ήθικά τήν προσπάθεια. Ή 
Σχολή, πού ήταν μονοτάξια, λειτούργησε τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1917 στό σπίτι 
τού έμπόρου Καζαντζάρη στήν ένορία Αγίας Παρασκευής καί τόν έπόμενο 
χρόνο στό διώροφο σπίτι τοϋ Μιχαήλ Λοϊζίδη στήν ένορία Αγίου Μάμαντος. 
Φοίτησαν σ’ αύτή 28 μαθητές πού κατάγονταν άπό τήν περιοχή Μόρφου, οί 
όποιοι άνάμεσα στά άλλα διδάχτηκαν καί τήν ’Αγγλική καί Γαλλική Γλώσσα. 
Πρώτος Διευθυντής διορίστηκε ό ’Αρσένιος Νικολαΐδης κατόπιν συστάσεως 
τοϋ Νικολάου Καταλάνου. Τό ύπόλοιπο διδακτικό προσωπικό άποτελεϊτο άπό 
δημοδιδασκάλους. Ώς πρώτα μέλη τής Σχολικής Επιτροπής έξελέγησαν οί Θ. 
Ίορδάνου, Χρ. Κ. Τορνάρης, Ν.Ι. Μαυροβούνης καί Γ.Π. Κάρμιος.

Γιά τόν τρόπο λειτουργίας τής Σχολής υπήρξαν διαφωνίες άνάμεσα στις 
δύο κομματικές όμάδες πού υπήρχαν τήν περίοδο έκείνη στή Μόρφου. Τότε, τόν 
’Ιούνιο τοϋ 1923, μέ πρωτοβουλία τοΰ Μητροπολίτη Κυρηνείας Μακάριου οί 
κάτοικοι συμφιλιώθηκαν καί έξέλεξαν έπιτροπή άποτελούμενη άπό τούς Γ. Δη- 
μητριάδη, Θ. Ίωαννίδη, I. Μιχαηλίδη, Χρ. Τομαρίδη, Μ.Λ. Λοϊζίδη καί Γ. 
Ίορδάνου καί πρόεδρο τόν ίδιο τόν Μητροπολίτη, μέ διάρκεια θητείας δύο χρό
νια. Διευθυντής άνέλαβε ό Σιούερ. Τήν χρονιά όμως 1923-24 ή Σχολή δέν λει
τούργησε γιά λόγους πού άγνοούμε.

Τό σχολικό έτος 1926-27 ή Έλληνική Σχολή έγινε τριτάξια μέ Διευθυντή 
τόν Λουκή Χατζηγιαννακοΰ (Λουκή ’Ακρίτα). Άπό αύτή τή χρονιά ή Σχολή στε
γάστηκε σέ αίθουσες τοΰ Δημοτικού Σχολείου. Τήν περίοδο 1928-29 ή Σχολή 
έγινε τετρατάξια, είχε 45 μαθητές καί Διευθυντή τόν Χρ. Χαραλάμπους Σια- 
καλλή. Τήν έπόμενη χρονιά, 1929-30, ύποβαθμίστηκε σέ τριτάξια, είχε 53 μα
θητές καί Διευθυντή τόν Μ. Σαββίδη. Παρέμεινε τριτάξια μέχρι τό 1937. Τήν 
έπόμενη χρονιά, στις 17 ’Ιουνίου 1938, καταρτίστηκαν κανονισμοί γιά τή λει-

5. «Φωνή τής Κύπρου»: 1/13.10.1896
6. «Φωνή τής Κύπρου»: 14/26.7.1898
7. «Φωνή τής Κύπρου»: 22/4.2.1908
8. «Φωνή τής Κύπρου»: 3/16.5.1908
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τουργία τής Σχολής καί μετά άπό πρόταση τοϋ Δημάρχου Ε. Ίερείδη έκλέγησαν 
ώς μέλη τής Σχολικής ’Επιτροπής οί Β. Γαβριηλίδης, Ά. Άντωνιάδης, Π. Κων
σταντίνου, Λ. Ίερείδης, Ν. Φιλίτας, Θ. Ίωαννίδης καί Ν. Ίακωβίδης, για περίο
δο τριών χρόνων.

Παράλληλα οί κάτοικοι τής κωμόπολης μεριμνοΰσαν καί γιά τή Δημοτική 
’Εκπαίδευση. Έτσι ή Σχολική Εφορεία άπεφάσισε13 τό 1925 νά άναγείρει Παρ
θεναγωγείο. Ή χαμηλότερη προσφορά πού ύποβλήθηκε είναι 1510 Λ.Κ. καί 
έτσι ή κοινότητα συνεΐψε δάνειο άπό 1500 Λ.Κ. γιά τόν σκοπό αύτό. Τά 
έγκαίνια14 έγιναν μέ τήν εύκαιρία τής γιορτής τών Γραμμάτων στά 1928 άπό 
τόν ’Αρχιερατικό ’Επίτροπο Κλήμη. Σχετική όμιλία έξεφώνησεν ό Διευθυντής 
τοΰ Σχολείου Ν. Άναστασιάδης.

13. «Ελευθερία»: 28.2.1925
14. «Ελευθερία»: 3.2.1928
15. «Ελευθερία»: 65.1929
16. «Ελευθερία»: 17.1.1929
17. «’Ελευθερία»: 29.9.1933 18. «’Ελευθερία»: 26.9.1934

Τό 1929 διορίστηκε στή θέση τοΰ Έλληνα βοηθού ’Επιθεωρητή Σχολείων ό 
δάσκαλος Κ. ’Ανδρόνικος15, Μορφίτης στήν καταγωγή, Διευθυντής τοΰ 
Άρρεναγωγείου. Τή θέση του άνέλαβε ό I. Κουντούρης. Τήν Ιδια χρονιά ή κυβέρ
νηση άποφάσισε τήν ίδρυση Γεωργικού Σταθμού16 στήν κωμόπολη καί γιά τόν 
λόγο αύτό άγοράστηκε έκταση γής 300 στρεμμάτων ’Απώτερος στόχος ήταν ή 
μεταφορά τής Γεωργικής Σχολής άπό τή Λευκωσία στή Μόρφου. Τελικά άρκετά 
άργότερα, στά 1940, Ιδρύθηκε διτάξια «’Αγροτική Σχολή». Τό 1958 ή Σχολή λει
τούργησε ώς τριτάξια. Τελικά τό 1959, δταν τό ’Εκπαιδευτικό Συμβούλιο πήρε 
στά χέρια του τήν παιδεία τής Ελληνικής κοινότητας, Ιδρύθηκε στό χώρο τής 
’Αγροτικής Σχολής, έξατάξιο Γεωργικό Γυμνάσιο. Τά έγκαίνια τοΰ κτηρίου 
έγιναν τό 1962 άπό τόν πρέσβυ τής Ελλάδας Μ. Δελιβάνη. ’Αξιοσημείωτο είναι 
ότι τά έξοδα γιά τήν άνέγερση τοΰ κτηρίου άνέλαβε ή Ελληνική Κυβέρνηση.

Στό μεταξύ ή Άνωτέρα Σχολή Μόρφου συνέχισε τή λειτουργία της παρά 
τά πολλαπλά οικονομικά προβλήματα πού άντιμετώπιζε. Τό 1932 είχε έσοδα 
άπό τά δίδακτρα τών 80 μαθητών της 140 Λ.Κ., είσφορά Μητρόπολης 63 Λ.Κ., 
Δημαρχείου 45 Λ.Κ., ’Εκκλησίας ’Αρχαγγέλου Π. Ζώδιας 5 Λ.Κ., Εκκλησίας 
'Αγίου Μάμαντος 2 Λ.Κ. Ή Σχολική Έταιρείςι πρόσφερε γιά τή λειτουργία τής 
Σχολής 500 Λ.Κ., άπό τίς όποιες οί 180 Λ.Κ. διατίθεντο για την συντήρηση των 
κτηρίων καί τά υπόλοιπα γιά πληρωμή χρεών. ΟΙ 500 Λ.Κ. τής Σχολικής 
’Εφορείας είναι τό προϊόν τής συνεισφοράς τών 1000 φορολογουμένων τής πε
ριοχής καί διαφόρων έκδηλώσεων πού έγιναν γιά τήν ένίσχυση τής Σχολής.

Έξέχουσα φυσιογνωμία τής παιδείας τής Μόρφου αύτής τής περιόδου 
ήταν ό δάσκαλος Νίκος Άναστασιάδης17 πού ύπηρέτησε γιά 40 χρόνια. ’Αρχικά 
διορίστηκε δάσκαλος στό Άρρεναγωγεΐο καί στή συνέχεια Διευθυντής του. Τό 
1927 διορίστηκε καθηγητής στήν Άνωτέρα Ελληνική Σχολή όπου παρέμεινε 
μέχρι τό 1933 πού παρετήθηκε γιά λόγους ύγείας. Ή Σχολική ’Εφορεία τοΰ 

άπέστειλε τότε εύχαριστήρια έπιστολή καί τοΰ χορήγησε μηνιαίο έπίδομα σύ
νταξης. Στή θέση του διορίστηκε ό Σολομών Παπαδόπουλος.

Παράλληλα μέ τήν Ελληνική Σχολή λειτούργησε άπό τό 1934 καί ή 
«Πρακτική ’Εμπορική Σχολή»18 Μόρφου μέ Διευθυντή τόν Κώστα Σιλβέστρο, 4 
δασκάλους καί 40 μαθητές. Λόγω τής μεγάλης σημασίας πού δινόταν τότε στήν 
Αγγλική γλώσσα, τό 1938 μετονομάσθηκε σέ «Αγγλική Σχολή Μόρφου». Μέ τήν 
όνομασία αύτή λειτούργησε μέχρι τό 1956 όπότε μετονομάσθηκε σέ «’Εμπορική 
Σχολή Μόρφου». Ό άριθμός τών μαθητών της τήν χρονιά αύτή άνερχόταν σέ 
550. Τό 1961 ή Σχολή τέθηκε κάτω άπό τήν έποπτείαν τής Κυπριακής κυβέρνη
σης καί λειτούργησε ώς παράρτημα τοΰ Γυμνασίου Μόρφου. Στή συνέχεια τό 
Υπουργείο Παιδείας άλλαξε τόν τύπο τής Σχολής σέ «Εμπορική ’Επαγ
γελματική Σχολή» καί διόρισε ώς πρώτο Διευθυντή της τόν Γεώργιο Λαμπρίδη. 
Τό 1963-64 όνομάστηκε «Δημόσια Εμπορική καί ’Επαγγελματική Σχολή Μόρ
φου» καί λειτούργησε ώς πεντατάξια. Τό 1968-69 λειτούργησε καί έκτη τάξη ή 
όποία όμως ήταν προαιρετική. Τό 1970 κτίστηκε Νέο Γυμνασιακό κτήριο σέ 
χώρο πού παραχώρησαν ή 'Ιερά Μητρόπολη Κυρηνείας καί ό Δήμος Μόρφου. 
Τελικά τό 1972-73 ή Σχολή όνομάστηκε Γ Γυμνάσιο Μόρφου καί λειτούργησε 
ώς έξατάξιο Γυμνάσιο μέ οικονομική κατεύθυνση.

Διευθυντής τής Ελληνικής Σχολής τήν περίοδο 1932-37 ήταν ό Χρ. Πηγιώ- 
της. Τόν διαδέχθηκε ό Π. Μέσης καί αύτόν τό 1941 ό Π. Ξιούτας. Τό 1937-38 ή 
Σχολή ήταν τετρατάξιος καί είχε 78 μαθητές. Τό 1941 τήν Σχολική ’Εφορεία 
άποτελοΰσαν οί Χρ. Πύργος, Χρ. Κουντουριώτης, ’Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Γε
ώργιος Ίορδάνου, Νέαρχος Φιλήτας, Παντελής Κωνσταντίνου καί Γεώργιος 
Καμιντζής. Σέ συνεδρία της στις 21.10.1942 ή Σχολική ’Εφορεία άποφάσισε 
ώστε κατά τό νέο σχολικό έτος νά προστεθεί στήν Άνωτέρα Σχολή καί Πέμπτη 
τάξη καί νά μετονομασθεΐ σέ Ελληνικό Γυμνάσιο Μόρφου.

Ένα άλλο σημαντικό γεγονός τής περιόδου αύτής ήταν ή ίδρυση τοΰ Κολ- 
λεγίου Μόρφου τόν ’Οκτώβριο τοΰ 1937 μέ πρώτους φοιτητές μερικούς 
άδιόριστους δασκάλους. Ή φοίτηση ήταν διετής ένώ όσοι είχαν κλίση πρός τά 
Γεωργικά φοιτούσαν καί τρίτο χρόνο στή Γεωργική Σχολή.

Στις 18.4.1943 ό Γεώργιος Καμιντζής μέ έπιστολή του στήν σχολική 
έφορεία γνωστοποίησε τήν πρόθεσή του νά δωρήσει 2.600 Λ.Κ. γιά τήν άνέγερση 
κτηρίου καί τή στέγαση τοΰ έλληνικοΰ Γυμνασίου πού μέχρι τότε στεγαζόταν σέ 
διάφορα ιδιωτικά σχολεία. Γιά τόν ίδιο σκοπό οί άπόδημοι τοΰ Νορφολκ 
έστειλαν μετά άπό έρανο 1000 Λ.Κ. Γιά τήν πραγματοποίηση τοΰ σχεδίου του ό 
Καμιντζής μετέβηκε στήν Αμερική δπου διεξήγαγε έρανο μεταξύ τών όμογενών 
πού άπέφερε άλλες 930 Λ.Κ. Στό μεταξύ τήν περίοδο 1948-49 τό Γυμνάσιο Μόρ
φου άναγνωρίστηκε ώς Ισότιμο πρός τά άντίστοιχα τής Ελλάδας. Τελικά στις 
10 ’Ιουλίου τοΰ 1949 έγινε άπό τόν Μητροπολίτη Κυρηνείας Κυπριανό ή κατά
θεση τοΰ θεμέλιου λίθου σέ οικόπεδο πού παραχώρησε ή Μητρόπολη. Έγινε μέ 
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βασιλικό διάταγμα ή άναγνώριση τοϋ Γυμνασίου Μόρφου ώς πλήρους έξα- 
ταξίου κλασσικού Γυμνασίου Ισότιμου μέ αύτά τής Ελλάδας. Στά έγκαίνια πού 
έγιναν παρόντων πολλών έπισήμων προσφέρθηκε άργυρή άναμνηστική πλάκα 
στόν Γεώργιο Καμιντζή δώρο τών μαθητών τοΰ Γυμνασίου. Μέ τό πέρασμα τοΰ 
χρόνου στό Γυμνάσιο φοιτούσαν όλοένα καί περισσότεροι μαθητές μέ άπο- 
τέλεσμα στά 1960 ό άριθμός τους νά έχει φθάσει τούς 1043. Έξαιτίας τοΰ γεγο
νότος αύτοΰ άποφασίστηκε ή άνέγερση νέου Γυμνασιακού κτηρίου. Έτσι τό 
1962 άποπερατώθηκε καί νέο κτήριο γιά τήν Ικανοποίηση τών έκπαιδευτικών 
άναγκών τής κωμόπολης. Παρ’ δλα αύτά έξακολουθοϋσε νά ύπάρχει πρόβλημα 
στέγης γιά τούς 1500 μαθητές καί έτσι άποφασίστηκε ή άνέγερση άκόμη 8 
αίθουσών διδασκαλίας στό παλιό Γυμνάσιο καί 3 στό νέο.

Τήν σχολική χρονιά 1960-61 Ιδρύθηκε καί τμήμα θετικών έπιστημών 
Ισότιμο προς τά πρακτικά τμήματα τής Ελλάδας. Τό 1968 τά δύο κτήρια μετο
νομάστηκαν σέ A' καί B' Γυμνάσιο Μόρφου μέ Διευθυντές τόν Χρίστο Πετρών- 
δα καί τόν Γεώργιο Γιάννακα άντίστοιχα. Στό χώρο μεταξύ τών δύο Γυμνα
σίων μέ τήν εύκαιρία τών 50χρονων τοΰ Γυμνασίου τοποθετήθηκε άνδριάντας 
τοΰ Λουκή ’Ακρίτα, Διευθυντή τοΰ σχολείου τήν χρονιά 1926-27 καί στή συνέ
χεια ύφυπουργοϋ ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων τής Ελλάδας.

Ή λαμπρή πορεία τής παιδείας στή Μόρφου δυστυχώς άνεκόπηκε βίαια 
άπό τήν Τουρκική εισβολή τοΰ 1974. Μαζί μέ τά σπίτια καί τά Ιερά προσκυνή
ματα τής περιοχής πέρασαν στά χέρια τών Τούρκων καί τά περίλαμπρα Γυμνά
σια τής Μόρφου γιά τά όποια οί κάτοικοι είχαν άγωνιστεϊ τόσο πολύ. Άς 
έλπίσομε καί άς άγωνιστοΰμε ώστε ή κατάσταση αύτή νά μήν διαρκέσει γιά με
γάλο χρονικό διάστημα.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΡΟΠΠΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΟΣ
(άντί προλόγου)

ΣΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΧΑΡΗ
Όδηγητή μέ λόγο κριτικό 
τοϋ τύπου ιεροφάντη κι έραστή 
καί τών καλών γραμμάτων πρωθιερέα 
σέ χαιρετούν οί λάτρεις τών γραμμάτων

2. Ο ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ
Ή έκλογή τοΰ Πέτρου Χάρη ώς άκαδημαϊκοΰ ύπήρξε πράξη δικαιοσύνης. 

Δέν παραγνωρίζουμε τήν άξία τών άντιπάλων του. ’Αλλά ή θέση τής ’Ακαδημίας, 
θέλοντας καί μή, έπιβραβεύει μιά πλατιά καί πολύπλευρη δράση στά γράμματα 
τοΰ τόπου. Πολλοί νεοέλληνες έχουν άξιοπρόσεκτο έργο, πού όπωσδήποτε 
άνέβασε τό έπίπεδό μας. Συντηρείται όμως καί προάγεται ή πνευματική κίνηση 
ένός τόπου μέ πολλές άλλες δραστηριότητες παράλληλες πρός τήν συγγραφική. 
Προπαντός σέ χώρες πού δέ βαδίζουν στήν πρώτη γραμμή, άλλά άναπτύσσονται 
πρός τήν πρώτη γραμμή, ή πολύπλευρη δραστηριότητα, μάλιστα μέ τήν έννοια 
τής ύποστήριξης καί προβολής τοΰ δ,τι άξίζει, χρειάζεται σά θεμελιακό στοιχείο.

Ό Πέτρος Χάρης πλάι στή συγγραφική του έργασία, πού δέν ύπολείπεται σέ 
άξία άπ’ τις άλλες τών συγχρόνων του, έχει νά δείξει τήν βαρειά καί ύπεύθυνη 
δράση του σά διευθυντή τής λογοτεχνικής «Νέας Εστίας». Ευσυνείδητη καθοδη- 
γητική έργασία, πού πολλούς άνάδειξε, άλλους καθοδήγησε, δημιούργησε 
όρίζοντες, Ιδίως μέ κείνα τά Χριστουγεννιάτικα τεύχη καί τά άφιερωματικά, 
πληροφόρησε γιά πολλές ξένες κινήσεις καί συντήρησε ρεύματα μέ προεξάρχου- 
σα θέση τό κάθε έλληνικό, ξαναζωντάνεψε ξεχασμένες άξιες είσάγοντας τούς νε- 
ώτερους άναγνώστες σέ δ,τι καλό είχαν οί πιό παλιές γενιές.

’Αλλά καί στόν έπαγγελματικό τομέα, άλλοτε σάν άντιπρόεδρος καί τελευ
ταία σάν πρόεδρος τής «’Εθνικής Εταιρείας τών Ελλήνων Λογοτεχνών» έδρασε 
γόνιμα. Μέ τή νέα του θέση άσφαλώς θά έξυπηρετήσει πιό άποτελεσματικά τούς 
συναδέλφους του ήθικά καί ύλικά, γιά νά μπορέσει νά βρει ή λογοτεχνία μας 
άποδοτικότερες μέρες.

Μέ βάση τις τρεις αυτές άπόψεις ή «Πνευματική Κύπρος» θεωρεί πράξη 
δικαιοσύνης τήν έκλογή τοΰ Χάρη στήν έδρα τοΰ άκαδημαϊκοΰ καί τόν συγχαί
ρει θερμά.

3. ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΕΣΤΙΑΣ»
«...Δέν θά ύποτιμούσαμε τόν Γρηγόριο Ξενόπουλο άν δηλωνόταν πώς τό 

βάρος τής «Νέας Εστίας» πραγματικά τό κράτησε ό Πέτρος Χάρης. Έξ άλλου

1. Κ. Χρυσάνθης: ΟΙ Κύπριοι καί γιά τούς Κυπρίους στό περιοδικό «Νέα Εστία» (1989) - Τά Δεύ
τερα ’Επιγράμματα (1991) «Πνευματική Κύπρος», Χρ. Κθ' 1989, άρ. 340-342, σ. 61.

2. Κ. Χρυσάνθης: «Πνευματική Κύπρος», Χρ. Θ', 1969, άρ. 104, σ. 271.
3. Κ. Χρυσάνθης: Τά 50 χρόνια τής «Νέας Εστίας», «Φιλελεύθερος» 2.12.1970.
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τ’ όμολογει καί ό Ιδιος ό Ξενόπουλος. ’Αλλά άν σκεφτοϋμε πώς δ Χάρης κα
τόρθωσε νά συνεχίσει τήν έκδοση τής «Νέας Εστίας» κατά τήν περίοδο τής 
Γερμανικής Κατοχής, χωρίς νά τήν διακόψει κι άκόμα σέ δύσκολες έσωτερικές 
τοΰ έλληνισμοΰ διαμάχες, τότε δίκαια τοΰ άξίζει ό έπαινος. Δέν είναι μόνο τήν 
ΰλη πού χρειάζεται ένα περιοδικό, άλλά καί τή διαρκή άλλαγή μέ τήν πάροδο 
όρισμένου χρόνου, χωρίς έν τούτοις ν’ άπομακρύνεται άπό τή βασική του 
γραμμή, δηλ. συντηρητισμός καί προοδευτικότητα άνάλογα μέ τούς καιρούς 
καί τις προσφορές. ΟΙ άκρότητες δημιουργούν έκλάμψεις άλλά οί έκλάμψεις 
πόσο διαρκούν; Χρειάζεται σέ δλα μιά μέση γραμμή. Καί μέλημα συνεχές ή 
έξασφάλιση οικονομικών πόρων καί κυκλοφορίας, ή όποία κυκλοφορία θά δί
νει μαζί μέ τήν ποιότητα τοΰ ύλικοΰ κύρος στό περιοδικό. Ό Πέτρος Χάρης 
κατόρθωσε μέ λογική αύτούς τούς συνδυασμούς καί δέν πρόδωσε τό πνευματι
κό του καθήκον...»

4. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
«....Ό Πέτρος Χάρης, άνεξάρτητα άπό τό ένδιαφέρον του γιά τήν Κύπρο, 

άποτελοΰσε καί άποτελεϊ κεφάλαιο: πρώτα στήν τοπική μας έκπαίδευση (δοκί
μιά του διδάσκονται στά Γυμνάσια καί οί κριτικές του έργασίες γιά τούς νεοέλ
ληνες είναι πηγή γιά τούς καθηγητές τών νεοελληνικών)· καί δεύτερον 
έπηρεάζει, μέ τή «Νέα Εστία», ένημερώνει καί δίνει κατευθύνσεις στό λογοτε
χνικό κόσμο καί στό φιλαγνωστικό κοινό τοΰ νησιού. ’Επί πλέον, τά βιβλία του 
κοσμούν τις βιβλιοθήκες σχολείων καί Ιδιωτών, πράγμα πού δείχνει πόσο 
έλκύουν τόν Κύπριο. Κάποτε οί κριτικές του σέ άθηναϊκές έφημερίδες είχαν 
τήν έκτίμηση όσων ένδιαφέρονταν γιά τό νεοελληνικό βιβλίο.

Τό περιοδικό «Πνευματική Κύπρος» μέ τό τεύχος αύτό δέν θέλησε άπλώς 
νά έπανεκτιμήσει τό έργο τοΰ Πέτρου Χάρη μέ κείμενα πού αύστηρά νά τό 
άναλύουν καί νά τό κρίνουν. Θέλησε νά πάει λίγο πιό πέρα: νά δεϊ τήν 
έπίδραση πού είχε τό έργο καί ό συγγραφέας στήν κοινωνία γενικά καί στόν κύ
κλο τών λογοτεχνών είδικά. Τούτο θά δώσει ένα παλμό στήν παρουσίαση καί 
μιά νέα γωνία στήν άντίκρυση».

5. ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ «ΔΩΡΗΜΑΤΟΣ» ΣΤΟΝ Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ
«...Όμως δίπλα στούς δασκάλους τιμητική θέση κατέχουν οί άκαδημαϊκοί 

διδάσκαλοι, πού είτε μέ τό έργο τους είτε καί μέ τό πνευματικό παράδειγμα τους, 
συνέτειναν στήν πρόοδό μου. ’Αναφέρω ώς άκαδημαϊκούς διδασκάλους μου 
τούς Κωστή Παλαμά, Άγγελο Σικελιανό, Πέτρο Χάρη καί Κώστα Προυσή...»

6. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
«...Ό Πέτρος Χάρης άνήκει άκριβώς στήν τάξη τών ταξιδιωτικών συγγρα

φέων πού δούλεψαν τό ταξιδιωτικό μέ ευρύτατη άντίληψη καί όχι μέ τόν πρό
χειρο τρόπο τοΰ πληροφοριακού δημοσιογραφικού άρθρου.

Είναι όλοφάνερο πώς ό Πέτρος Χάρης ταξίδευε όχι γιατί σπρωχνόταν άπό 
μιάν άπλή «φυγή», πού έχει μέσα της μόνο τό ρωμαντικό στοιχείο. Δέ μπορεί κα
νείς ν’ άποκλείσει τή δίψα νά δεις καί νά μάθεις σάν κίνητρο τοΰ ταξιδιού, κι 
έπομένως καί στήν περίπτωση τοΰ Πέτρου Χάρη. Φαίνεται όμως πώς ό Πέτρος 
Χάρης ταξίδευε, τουλάχιστον τις πιό πολλές φορές, γιά νά άνακαλύψει τόν 
έαυτό του μές τήν άντίδραση, πού παρουσιάζει ή ψυχή άπό τούς γύρω έρεθι- 
σμούς. Καί τούτο ειδικεύεται περισσότερο δταν τό ταξίδι ή ή έκδρομή άφοροΰσε 
τήν ύπαιθρο, τό βουνό, τό δάσος, τά νησιά, τις παλιές πολιτείες.

Τά ταξιδιωτικά τοΰ Πέτρου Χάρη δέν μπορείς νά τά χαρακτηρίσεις λυ
ρικά δέ μπορείς νά τά χαρακτηρίσεις στοχαστικά. Πρώτ’ άπ’ δλα έχουν μιά 
σαφή λιτότητα. Αύτό δέν σημαίνει πώς σέ πολλά μέρη δέν ύπεισέρχεται ή λυ
ρική περιγραφή καί σ’ άλλα σημε^χ δέν βαραίνει ό στοχασμός. Βασικό χαρα
κτηριστικό τών ταξιδιωτικών του είναι ή έπισήμανση μερικών ουσιαστικών 
στοιχείων πού άπομονώνει κατά τήν περιδιάβασή του, καί πάνω σ’ αυτά κτίζει 
τό σκελετό τής προσωπικής του άντίδρασης, διανθίζοντάς τον μέ ποικιλία σκέ
ψεων, όνείρων κλπ. πάντως πάντοτε προσγειωμένων καί λιτών.

Τά κυριώτερα ταξιδιωτικά τοΰ Πέτρου Χάρη, είναι τά έξής: «Ή Κίνα έξω 
άπό τά τείχη», «Δαλματικές άκτές», «Βράχια, κουπιά καί όνειρα», πού είναι 
έντυπώσεις άπό τόν έλληνικό χώρο, «Ευρώπη τοΰ 1956», «Πολιτείες καί θά
λασσες», «Ό Ισπανικός θρύλος». Όλα αυτά μέ τίτλο «Άπό τόν Πανάρχαιο 
στόν καινούριο κόσμο» ό Πέτρος Χάρης τά μάζεψε σ’ ένα όγκώδη τόμο».

7. ΤΟ ΧΙΛΙΟΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΕΣΤΙΑΣ»
«...Άξια σήμερα ή «Νέα Εστία» συνεχίζει τήν πορεία της κάτω άπό τήν 

προσεκτική ματιά τοΰ Πέτρου Χάρη. Ή σημασία της στό νεοελληνικό χώρο κα
ταφαίνεται καί άπό τή μακροζωία της, άλλά, προπαντός, άπό τήν ποικιλία θε
μάτων καί όνομάτων, πού παρουσιάζει. Στις κρίσιμες περιστάσεις (έθνικές καί 
τών γραμμάτων) έδωσε άφοβα καί μέ παρρησία τήν παρουσία της. Μέ τά 
άφιερωματικά της τεύχη ή σελίδες ξανάφερε στήν προσοχή τοΰ κοινού κάποια 
παραμερισμένα όνόματα καί κινήσεις, δίνοντας ευκαιρίες γιά νέες άξιολογήσεις 
καί χρήσεις. Άς γραφτούν δλ’ αυτά στό ένεργητικό τοΰ Πέτρου Χάρη. Ή 
«Πνευματική Κύπρος» τοΰ στέλνει κάθε ευχή».

8. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
«Ή παρουσία τοΰ Πέτρου Χάρη καί στήν παιδική λογοτεχνία δείχνει τήν 

πνευματική άνησυχία τοΰ συγγραφέα αυτού καί ταυτόχρονα συμπληρώνει τόν 
κύκλο τής προσφοράς του στά νεοελληνικά γράμματα. Είναι πρός τιμή τοΰ κάθε 
λογοτέχνη - άνεξάρτητα άπό τό διαμέτρημά του - νά στοχάζεται τό παιδί καί νά 
Εξυπηρετεί τις πνευματικές άνησυχίες αυτού τοΰ έν έξελίξει άνθρώπινου δντος 
πού αύριο κι δλας θ’ άντικαταστήσει τή γενιά πού φεύγει καί θά συνεχίσει τήν 
Επίγεια παρουσία της.

4. Κ. Χρυσάνθης: «Πνευματική Κύπρος», Χρ. ΙΣΤ', 1976, άρ. 185-187, σ. 237.
5. Κ. Χρυσάνθης: Ή άπονομή τού «δωρήματος» στόν Κ. Χρυσάνθη, «Σημερινή» 11.7.1987.
6. Κ. Χρυσάνθης: «Πνευματική Κύπρος», Χρ. Ιθ', 1978, άρ. 217-218, σ. 8.

7. Κ. Χρυσάνθης: «Πνευματική Κύπρος», Χρ. Ε', 1969, άρ. 103, σ. 224.
8. Κ. Χρυσάνθης: «Πνευματική Κύπρος», Χρ. ΙΘ', 1979, άρ. 223, σ. 166.
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Tò λίγο παιδικό έργο τοΰ Πέτρου Χάρη, αυτό πού κωδικοποίησε ό συγγρα
φέας ώς τά σήμερα, έκτος άπό δύο έκδόσεις «Παιδικοί διάλογοι» (τό 1924) καί 
«Διάλογοι καί ποιήματα» (τό 1926, σέ συνεργασία μέ τόν Ι.Μ. Παναγιωτόπουλο) 
τό όποιο είχε βοηθητικό γιά τά σχολεία χαρακτήρα, βρίσκεται στό βιβλίο τοΰ 
«Γαλάζιοι άγγελοι» πού κυκλοφόρησε τό 1971. Οί «Γαλάζιοι άγγελοι» είναι 
όκτώ διηγήματα. 'Ιστορίες μέ παιδιά, σχολαρόπαιδα, άλλά καί μύθοι μεταπλα- 
σμένοι σάν τ’ άγκάθια τοΰ σκαντζόχοιρου καί γιατί οι καμπανούλες (τά λουλού
δια) έχουνε μέλι. Συγκινητικά είναι τό «Σκυλάκι ή γατάκι», όπου δείχνεται ή 
άξία τής ύποχώρησης, «Τά δώρα τής Άννούλας», όπου ό άπλός άνθρωπος 
ένιωσε τήν παιδική άνάγκη γιά παιγνιδάκια καί τά δώρισε στή μικρή Άννούλα, 
τήν παραδουλεύτρα. Υπάρχει βέβαια, σέ όλα τά διηγήματα αύτά τοΰ Χάρη τό δί
δαγμα άλλά τοΰτο βγαίνει μονάχο του άπό τήν ϊδια τήν πράξη καί τό γεγονός, 
καί όχι μέ ηθικές έπεξηγήσεις σέ συμβουλευτικό τόνο. Έτσι τό παιδί ξεχωρίζει 
καλύτερα τό καλό σάν φυσική πράξη μέ συναίσθημα καί όχι σάν έπιταγή έκ τών 
άνωθεν».

9. Ο ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Παίρνω τήν εύκαιρία όχι γιά άπλή άναφορά, μάλιστα φιλοφρονητική, 

άλλά γιά νά ύπενθυμίσω δραστηριότητα, πού άμεσα σχετίζεται μέ τά πνευμα
τικά θέματα τής Κύπρου, Ιδιαίτερα τής λογοτεχνίας. Ό Πέτρος Χάρης έφέτος 
είναι πρόεδρος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, μιά θέση μέ σημασία, γιατί άπό αύτήν 
έπηρεάζονται πολλοί κύκλοι τής πολιτιστικής καί έπιστημονικής μας ζωής. 
’Αλλά τελευταία ό Πέτρος Χάρης, κυκλοφόρησε τόν E' τόμο τοϋ βιβλίου του 
«Έλληνες Πεζογράφοι» (Δεκέμβρης τοΰ 1976, έκδ. «Εστίας»), στόν όποιο μιλά 
γιά τό δικό μας πεζογράφο Νίκο Νικολάΐδη, τόν Κύπριο. νΟχι άπλώς μιλά γι’ 
αύτόν, άλλά καί τόν τοποθετεί ξανά στήν έπικαιρότητα καί τόν άποτιμά, άφοΰ 
ξεχάστηκε άπ’ όσους άσχολοΰνται μέ τά γραμματολογικά τής νεοελληνικής λο
γοτεχνίας. Οί παρατηρήσεις τοΰ Πέτρου Χάρη, άνεπηρέαστες καί ύπεύθυνες, 
βοηθούν στήν κατανόηση αύτοΰ τοΰ ξεχασμένου έργου. Τά βιβλία τού Νικολαΐ- 
δη κοιτάζονται άπό τόν έρευνητή-κριτικό όχι μόνο άπό τήν σκοπιά τής 
έξέλιξης τής συγγραφής τους άλλά ταυτόχρονα βαθμολογούνται καί συγκρίνο- 
νται πρός τά ρεύματα πού έπικρατοΰσαν στά χρόνια τής έμφάνισής τους.

Άν συνεχίσω νά έκμεταλλεύομαι τήν εύκαιρία πρέπει ν’ άναφέρω πώς ό 
Πέτρος Χάρης στό βιβλίο του «Μικρή Πινακοθήκη» (σειρά δεύτερη, έκδ. «Τών 
Κριτικών Φύλλων», 1975) μιλά γιά τόν Τεΰκρο Άνθία μέ γρήγορες βέβαια πι
νελιές, άλλά βοηθητικές γιατί ό άφοριστικός του λόγος προέρχεται άπό παλιά 
έπαφή του μέ τό ποιητικό έργο τοΰ Κύπριου αύτοΰ ποιητή, πού κάποτε πολύ 
συγκίνησε καί τήν ’Αθήνα μέ τή συλλογή του «Σφυρίγματα τοϋ ’Αλήτη» (α*  έκδ. 
’Αθήνα 1929, τήν όποια άκολούθησαν κι άλλες έκδόσεις).

Αλλα προσωπικά μάς εχει εντυπωσιάσει ό λόγος του Πέτρου Χάρη γιά τήν 
άπαγγελία τοΰ Δημήτρη Λιπέρτη, όταν άκουσε τόν Κύπριο Ιδιωματικό ποιητή 

μας ν’ άπαγγέλλει στήν αίθουσα τοΰ «Παρνασσού» τό 1936. (Τότε ήμουνα κι έγώ 
παρών μέ άλλους Κύπριους φοιτητές). Θά πάρω ένα άπόσπασμα άπό τό σχετικό 
σημείωμα τοΰ Χάρη: «Έφτασε όμως ν’ άκούσω μιά φορά τόν κ. Λιπέρτη, τόν 
Κύπριο ποιητή πού φιλοξενεί τόν τελευταίο καιρό ή ’Αθήνα, έφτασε νά τόν 
άκούσω ν’ άπαγγέλλει τά τραγούδια του, έστω καί μπροστά στό πυκνότατο 
άκροατήριο τοΰ «Παρνασσού» καί μέ τή συγκίνηση πού τοΰ προκαλούσαν οί θερ
μότερες έκδηλώσεις, γιά νά παραμερίσω κάθε άμφιβολία καί νά χαρώ μιά τέχνη 
δυνατή καί χρήσιμη. Ούτε λίγο ούτε πολύ, άνακάλυπτα τήν άπαγγελία!... Ή 
άπαγγελία τοΰ κ. Λιπέρτη δέν ήταν ή καλύτερη, ή δροσερότερη, ή πιό άβίαστη. 
Ήταν ή μόνη πραγματική άπαγγελία πού είχα άκούσει... Ή άπαγγελία τοΰ κ. Λι
πέρτη είναι σπάνιο δώρο καί πολύτιμο ύπόδειγμα...» («Νέα Εστία», 1936, τόμ. 
19ος, σ. 722).

Δέν μπορεί νά θεωρηθεί άνταπόδοση τών Κυπρίων τό άφιερωματικό γιά 
τόν Πέτρο Χάρη τεύχος τοΰ περιοδικού «Πνευματική Κύπρος» (τόμ. ΙΣΤ', 
1976, άρ. 185-187). ’Αναγνωρίζουμε τή στοργή του γιά τήν Κύπρο καί δέν ξε
χνούμε πώς σέ νευραλγικές στιγμές κυκλοφόρησε τεύχη τής «Νέας Εστίας» γιά 
τά δίκαια τοϋ νησιού μας (π.χ. ένα τεύχος είναι τό «Κύπρος» Χριστούγεννα 
τοΰ 1954) καί φιλοξένησε καί φιλοξενεί τακτικά Κυπρίους στις σελίδες τοΰ πε
ριοδικού του καί ό Ιδιος άλλοτε στις έφημερίδες, στις όποιες έγγραφε κριτική 
τού βιβλίου, μιλούσε γιά τό κυπριακό έργο καί άκόμα στό περιοδικό του περι
λάμβανε καί περιλαμβάνει κριτικά σημειώματα (τών Ά. Καραντώνη καί Γ. Χα- 
τζίνη) γιά ποιητικές συλλογές καί πεζογραφήματα Κυπρίων. Τό τεύχος τής 
«Πνευματικής Κύπρου» ήταν μιά πανελλήνια όμιλία γιά τόν Χάρη. Στήν πα
νελλήνια αύτή όμιλία πήρε μέρος καί ή Κύπρος μ’ έπικεφαλής τήν Α.Μ. τόν 
’Αρχιεπίσκοπο καί Πρόεδρο τής Κυπριακής Δημοκρατίας κ.κ. Μακάριο. Θέλω 
νά πώ πώς άκόμα ή Κύπρος χρωστά τήν άνταπόδοση στόν Πέτρο Χάρη. Πότε 
καί πώς θά γίνει αύτή δέν ξέρω. Πάντως ή «’Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογο
τεχνών Κύπρου» πάντοτε αισθάνεται τιμή, πού ό Πέτρος Χάρης ύπηρέτησε 
σάν άντιπρόεδρος καί πρόεδρος στήν «’Εθνική Εταιρία τών Ελλήνων Λογο
τεχνών», έστω κι άν άπό καιρό άποχώρησε άπό τή διοίκησή της, γιατί άνέλαβε 
πολλές άλλες ύποχρεώσεις· καί νιώθει κάποιον άνεξόφλητο πρός αύτόν χρέος.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

9. Κ. Χρυσάνθης: Ενημερωτικό Δελτίο,, Ε.Ε.Ε.Λ.Κ., άρ. 2, 1977, σ. 6
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ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ
(Ραδιοφωνική παρουσίαση)

Στή λογοτεχνία κάθε τόπου ύπάρχουν οί δημιουργοί κι οί συντηρητές. Ή 
όμάδα τών δημιουργών δουλεύει τό λόγο κοιτάζοντας νά βρει κάποιες και
νούργιες πλευρές τοΰ τόπου καί νά τις έκφράσει, νά τις κάνει άπτές γιά τύ 
πολύ κοινό πού τις διαισθάνεται μά δέν τις κατέχει σέ δλο τό πλάτος καί τό βά
θος. ΟΙ συντηρητές κρατάνε ψηλά μιά παράδοση σά θεματρφύλακες, τονώνο- 
ντάς την μέ νέες προσφορές πού ξυπνούν τό ένδιαφέρον καί τήν έκτίμηση τοΰ 
κοινού. Δέν είναι όμως σπάνιοι κι οί λογοτέχνες πού, ένώ συντηρούν παράδο
ση, ταυτόχρονα δημιουργούν, έστω κι άν δέν άνοίγουν άπολύτως καινούργιους 
δρόμους. Στήν τρίτη αύτή περίπτωση σ’ άλλο ύπερισχύει ή Ιδιότητα τού συντη
ρητή και σ’ άλλο ή Ιδιότητα τοΰ δημιουργού. ’Αλλά στά μάτια τών ειδικών καί 
τοΰ κοινοΰ συχνότατα δέν γίνεται διαχωρισμός μέ βάση τήν ύπερισχύουσα 
ιδιότητα.

Ό Πέτρος Χάρης άνήκει άκριβώς στήν τρίτη αύτή κατηγορία τών λογο
τεχνών. Ή συμβολή του στή συντήρηση μιας νεοελληνικής παράδοσης στό λόγο 
κι ή συνδαύλιση τής δημιουργικής φλόγας σέ νέους καί παλιούς μέ τόν καθο- 
δηγητικό ρόλο πού άνέλαβε τόσες δεκαετηρίδες στή «Νέα Εστία» καί στόν 
ημερήσιο τύπο (κυρίως όμως μέ τή «Νέα Εστία») τόν κηρύσσουν δίκαια στήν 
πρώτη γραμμή. Άλλά καί στόν πεζό λόγο δημιούργησε, μέ τό διήγημα, τό δοκί
μιο καί τό ταξιδιωτικό. Τό διήγημά του, πού άναφέρεται κυρίως στόν άθηναϊκό 
χώρο, άσχολεΐται άποκλειστικά μέ τήν άστική τάξη, προπαντός τή μικροαστική. 
Κοιτάζει τή ζωή τής πόλης άπό πολλές πλευρές. Οί χαρακτήρες, πού περιγράφει 
μέ τήν έκθεση τών πράξεών τους, είναι οί καθημερινοί, αύτούς πού συναντάς 
στό κάθε σου βήμα. Συχνότατα μ’ ένα μικρό έπεισόδιο κτίζεται τό διήγημα καί 
φωτίζεται σχεδόν όλοκληρωτικά ό χαρακτήρας. Φέρνω ένα παράδειγμα: σ’ ένα 
διήγημά του βλέπει ό σύζυγος τό θερμόμετρο, πού δείχνει τόν ύψηλό πυρετό, 
γιατί δέν ρίξανε τόν ύδράργυρο, άναθυμαται τήν άρρώστεια τής γυναίκας του, 
πού τήν όδήγησε στό θάνατο κι έγινε ή ταφή της άκριβώς πριν λίγη ώρα. Ό φαρ
μακοποιός στό διήγημα «Μιά έγγραφή» βρίσκει μιά άπόδειξη έγγραφής του σέ 
θρησκευτικό σύλλογο κι ένα μάτσο προσκλήσεις άπό τό σύλλογο αύτό. Τό 
εύρημά του τόν φέρνει πίσω στά χρόνια τά παλιά. ’Αναπολεί, συλλογίζεται, 
μετρά τό πόσα χρόνια διάβηκαν. Έδώ άκριβώς βρίσκεται ή τέχνη τοΰ Χάρη. 
Άπ’ τό μικρό-μικρό κι άσήμαντο δημιουργεί προεκτάσεις στό χρόνο καί βαθύ 
συναίσθημα. Τό φωνακτό δραματικό στοιχείο τής ζωής δέν τό άφήνει σέ πρώτο 
έπίπεδο. Μέ μαστοριά τό βάζει πιό πίσω, άλλά ή έντύπωση άπό αύτό μένει μέσα 
σου περισσότερο χρόνο· δέν είναι μιά ταραχή σέ κορύφωση πού σέ ξεθυμαίνει... 
Ούτε παίρνει τάχα έπίσημα καί σημαντικά γεγονότα γιά νά σέ άφαρπάσει καί νά 
σοΰ έπιβληθεϊ έξαρχής μέ τό ίδιο τό θέμα παρά μέ τήν έξέλιξη καί τήν κατάληξη. 
Καί στό δοκίμιό του ό Πέτρος Χάρης διαλέγει θέματα, νευραλγικά γιά τή λογο
τεχνία μας, κυρίως, πού άποτελοΰν πάντοτε τήν ουσία τοΰ νεοελληνικού λόγου. 
Δέν παίρνει σπάνιες περιπτώσεις μέ περιορισμένο ένδιαφέρον κι έξω τής νεοελ
ληνικής παράδοσης. Καί δέν τις έκτυλίσσει κατά δαιδαλώδη τρόπο μπροστά
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στά μάτια μας για νά μάς έκπλήξη. Έχει πέρα γιά πέρα τήν αίσθηση τοΰ 
ουσιαστικού καί νιώθει τήν ευθύνη τού πνευματικού όδηγού. Γι’ αύτό μιλά κα
θαρά, άφοβα καί συστηματικά, Οί άπόψεις του γιά τούς νεοέλληνες πεζογρά- 
φους άποτελούν πραγματικά καθοδηγητικά στοιχεία κι έξαιρετικές είσαγωγές 
γιά μυημένους κι άμύητους στήν νεοελληνική λογοτεχνία, Στό δοκίμιο, νομίζω, 
ό Χάρης έδωσε ένα δυναμικό παρόν άπ’ τά πιό ύπολογίσιμα στά σύγχρονό μας 
γράμματα. Μερικοί μάλιστα σύντομοι χαρακτηρισμοί του γιά πρόσωπα καί κεί
μενα κατόρθωσαν νά γίνουν άφορισμοί γιά τή νεοελληνική πενυματική κίνηση. 
Φέρνω παράδειγμα τόν χαρακτηρισμό του γιά τόν ’Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. 
Αύτοί όμως οί άφορισμοί καί χαρακτηρισμοί δείχνουν πόσο βαθιά είσέδυσε στά 
κείμενα ό Χάρης, μέ πόση προσοχή τ’ άνέταμε καί τά έξέτασε ώστε νά φτάσει σέ 
άδιάσειστα συμπεράσματα.

’Αλλά καί τό ταξιδιωτικό τού Πέτρου Χάρη κατέχει σήμερα ϊσως τήν πρώ
τη θέση. ’Ασφαλώς δέν ύποτιμώ τήν άξια τών ταξιδιωτικών κειμένων τού Ζαχα
ρία Παπαντωνίου, Κώστα Ούράνη καί Νίκου Καζαντζάκη. Τό ταξιδιωτικό τού 
Πέτρου Χάρη έχει μιά άλλη γραμμή, ένα άλλο στόχο καί κατά κάποιο τρόπο 
άνθολογεΐ σά συνισταμένη άπό τήν τέχνη τών τριών αύτών, άποτελώντας τόν 
τέταρτο κλασσικό τής νεοελληνικής μας ταξιδιωτικής λογοτεχνίας. Μόνο ή 
άρχή τού Χάρη πώς μέ τό ταξίδι άνακαλύπτεις τόν έαυτό σου φτάνει γιά νά σέ 
βεβαιώσει πώς ή έντύπωσή του, πού διοχετεύεται στό ταξιδιωτικό κείμενο, 
μοιάζει σάν ψυχικό καί πνευματικό άπόσταγμα, κάτι τό λαμπικαρισμένο καί 
καθαρό. Τό δέχεσαι. Κι άνοίγεις φτερά άκολουθώντας καί παρακολουθώντας 
τούς δρόμους όπου σέ όδηγούν οί γραμμές του. Καί ούσιαστικά στοιχεία γνώ
σης καί ζωής βρίσκεις μές στις περιγραφές του. Τούτα όμως δέν παραθέτονται 
σάν δημοσιογραφική πληροφορία ή σά μάθημα καί διδασκαλία Ιστορίας. Είναι 
ζυμωμένα μέσα στό σύνολο κι έξυπηρετούν τό σύνολο, σχεδόν δέ μπορείς νά τά 
άπομονώσεις.

’Αλλά καί τά σύντομα δοκιμιακά του σημειώματα κι άρθρα στή «Νέα 
Εστία» καί μερικές παρατηρήσεις του στά βιβλιοκριτικά του στις έφημερίδες 
πρέπει νά ύπλογιστούν καί νά σχολιαστούν. Μέ τό σύντομο λόγο έδώ δείχνει 
δρόμους καί καταστάσεις, σχολιάζει κινήσεις παλιές καί σύγχρονες, ξυπνά κοι
μισμένα ένδιαφέροντα γύρω άπό θέματα καί προβλήματα. Αύτή ή δράση του 
μαζί μέ τήν έπιλογή, πού κάνει γιά δημοσιεύσεις στις σελίδες τής «Νέας 
Εστίας», τόν κατατάσσει στήν πρώτη γραμμή τών πνευματικών όδηγών. Δέν 
προσχώρησε ό ίδιος στά καινούργια ρεύματα τής τέχνης. Κρατά μιά ισορροπία 
όμως στις σελίδες τής «Νέας Εστίας» άνάμεσα στά παλιά καί τά καινούργια. 
Δέν περιφρονεϊ τά παλιά, τήν παράδοση, άλλά δέν άπορίπτει τά σύγχρονα, 
άρκεί τούτα τά σύγχρονα νά τόν Ικανοποιούν αίσθητικώς. Αύτή ή μέση ή χρυσή 
γραμμή ώφέλησε τά γράμματά μας. Δέν πρόβαλε καινούργιες κινήσεις κατά τήν 
έξαλλή τους περίοδο, πού τήν χαρακτηρίζει πολύ άκάθαρτο ύλικό, δηλ. καλά 
στοιχεία καί πολλά κατώτερα. Άφηνε νά διαχωριστούν τά ύγιή άπό τά κατώτε
ρα καί φιλοξενούσε τότε τούς έκπροσώπους ή τά κείμενα μέ τό ύγιές στοιχείο. 
’Επίσης δέν άπόκλεισε άπό τις σελίδες τής «Νέας Εστίας» τήν ξένη δημιουργία 
τής όποιας έποχής, σχολής ή Έθνους. Διάλεγε τούς συνεργάτες του μέ προσοχή.

Γιά δλ’ αύτά θάπρεπε νά τύχει υψηλών τιμών, γιατί σ’ έμάς δλους έχει άπό 
καιρό έπιβληθεϊ ώς όδηγός, μέ τήν εύρύτατη σημασία τής λέξης.

Άς χαρακτηρίσουμε σύντομα μερικά άπό τά βιβλία του, είδικώς τις συλ
λογές διηγημάτων, μιά καί ή πρόθεση τής παρουσίασης αύτής είναι ή άνάγνωση 
διηγημάτων.

«Ή τελευταία νύχτα τής γής» (1924), νουβέλλα (καί άλλα διηγήμτα) όπου 
δείχνονται οί άντιδράσεις στό φοβερό αύτό γεγονός. Ή συλλογή αύτή 
άξιώθηκε τρεις έκδόσεις. «Ό μακρινός κόσμος» (1944) άποτελεΐ μιά συλλογή 
λυρικών ψυχογραφιών μέ άναδρομή στό παρελθόν. «Τά φώτα στό πέλαγος» 
(1958) συνεχίζουν τήν άναδρομή στό παρελθόν μέ άντιπαραβολή πρός τήν τρέ
χουσα πραγματικότητα. «Ό δρόμος 100 μέτρα» (1962) είναι ένα άπάνθισμα 
διηγημάτων τοΰ Χάρη πού περιλαμβάνονται σέ προηγούμενες συλλογές. Τό κυ
κλοφόρησαν οι έκδόσεις «Γαλαξία». Τό «Όταν οι Άγιοι κατεβαίνουν στή γή» 
(1965) συγκεντρώνει πολλά άπό τά δόκιμα πεζογραφικά στοιχεία τρύ Χάρη. 
Θέματα θερμά σύγχρονα μέ παγκόσμια έπέκταση, πού έπεξεργαστηκανε άπό τό 
συγγραφέα μέ τόν πιό λιτό τρόπο. Άπό αύτήν άκριβώς τή συλλογή θ άκούσετε 
τόν Ιδιο τόν συγγραφέα καί τήν ήθοποιό Ελένη Κυπραίου νά σάς διαβάζουν 
τόν κεντρικό πυρήνα μερικών διηγημάτων.

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ»,
Χρ. Ζ', 1967, άρ. 81, σ. 268
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ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΗ

Τελευταία διάβασα τό έργο τοΰ Πέτρου Χάρη, μέ σκοπό νά δώσω μιά ραδιο
φωνική όμιλία γι’ αυτόν. "Επρεπε πια νά συλλάβω τόν άνθό, νά ξεχωρίσω τή 
συμβολή του στό νεοελληνικό λόγο, νά βρώ τις χαρακτηριστικές έκφράσεις γιά 
νά μέ καταλάβει ό άκροατής. "Οχι δυσκολονόητες φράσεις κι άμφιταλαντευόμε- 
νες γνώμες. Καθαρά καί ξάστερα, άλλά συγκρατημένα καί τίμια δλα. ’Ασφαλώς 
δέν άποδεσμεύτηκα άπό τις παλιές μου κατά καιρούς έντυπώσεις. Ούτε πάλιν πε- 
ριφρόνησα τήν άποψη τών άλλων. Νομίζω δμως πώς ή συγκέντρωσή μου στό σύ
νολο έργο μέ σαφή σκοπό τή μελέτη μου μ’ έξοικείωσε μ’ αύτό, άλλά μοΰ έπέβαλε 
καί νέες άξιολογήσεις.

Ή τελευταία συλλογή διηγημάτων τοΰ Πέτρου Χάρη μέ τόν τίτλο «Όταν οί 
άγιοι κατεβαίνουν στή γή», έκδοση Φέξη, 1965, άφησε μέσα μου μιά αίσθηση και
νούριου καί μοΰ έδωσε τήν έντύπωση ένός έργου όπου συγκεντρώνονται τά πε
ρισσότερα στοιχεία τής πεζογραφικής Ικανότητας τοΰ συγγραφέα αύτοΰ. Ή 
άποψή μου αύτή μέ τυραννοΰσε καιρό. Καί μιά μέρα, πολύ πιό υστέρα άπό τή 
συγγραφή τής ραδιοφωνικής μου όμιλίας (καλύτερα θάλεγα «παρουσίασης» τοϋ 
Χάρη), άποφάσισα νά ξαναμελετήσω τόν τόμο αύτό τών διηγημάτων. Πέρασε 
καιρός, άδυνάτισε λίγο ή μνήμη τών λεπτομερειών κι έτσι θά μπορούσα νά χαρώ 
τό διήγημα σχεδόν σέ παρθενικό διάβασμα. Καί ξαναρίχτηκα στις σελίδες σ’ ένα 
μεγάλο διάλειμμα τής έπαγγελματικής μου ζωής. Είχα άρκετά κατάλληλη διάθε
ση. "Οταν πιά τέλειωσα τό διάβασμα, άκροάστηκα τήν πλάκα πού συνοδεύει τήν 
έκδοση. ’Εκτίμησα τήν έπιλογή τών καίριων σημείων άπό τά καλύτερα διηγήμα
τα τής συλλογής, πού διαβάζει ή Ελένη Κυπραίου κι ό ίδιος ό συγγραφέας. 
Ακόυσα καί τήν ήχογραφημένη συνέντευξή του. Καί πιό ύστερα, μιά νύχτα, 
όταν ένιωσα πώς μέσα μου έμεινε ή κύρια ούσία μετά τήν άφαίρεση τών λεπτο
μερειών, άποφάσισα νά γράψω τήν έντύπωσή μου. Τήν έξής:

Πρώτ’ άπ’ δλα τά διηγήματα συλλαμβάνουν μιά σύγχρονη καίρια στιγμή 
τοΰ έλληνικοΰ βίου, πού δέν περιορίζεται μόνο στό στενό μας πλαίσιο, άλλά συ- 
ναντάται παντού καί προπαντός σήμερα. Ή άνάπτυξη γίνεται χωρίς νά χρησι
μοποιούνται στολίδια καί άπομακρύνσεις μέ δευτερεύουσες ιστορίες καί περι
στατικά τάχα γιά νά πλουτιστεί τό θέμα ή νά διαγράφει πληρέστερα ό κύριος 
ήρωας. Τό καθετί έχει στενή σχέση μέ τό κεντρικό θέμα πού διαρκώς τό φωτίζει. 
Υπάρχει μιά κλιμάκωση στήν πορεία τής διήγησης κι όχι άπότομες έκρήξεις. Ή 
κλιμάκωση αύτή διεγείρει τό ένδιαφέρον καί δέ μολογά τό τέλος. Αύτό κι δλας 
είναι ένα κλασσικό πιά προσόν. Οί περιγραφές δέν γίνονται μέ σκοπό τήν 
«περιγραφή γιά τήν περιγραφή» γιά νά έπιδειχτεΐ λογοτεχνική έπιδεξιότητα, 
ούτε είναι παραγέμισμα γιά νά μεγαλώσει τό κείμενο. 'Υπάρχει λογική συντομία 
γιά νά μή ξεθυμαίνει τό ένδιαφέρον μές τήν μακρυγορία, άλλά τέτοια συντομία 
- λογική - πού νά μή νομίζεις πώς άπλώς χρησιμοποιοποΰνται δυό-τρεϊς 
έντονες κι άδρές γραμμές. Θά χαρακτήριζα τή συντομία αύτή μέ τό θέμα, τήν 
κλιμάκωση καί τά άλλα βοηθητικά σάν πολύ Ισορροπημένα άναμεταξύ τους’.

’Από πρώτη ματιά τά θέματα φαίνονται σάν κοινά καί καθημερινά: ό 
έπικεφαλής μιάς βάρδιας κληρωτών, πού βγαίνει στό γύρο μέσα στή ζεστή 
’Αθήνα γιά νά προλάβει κάποιο κίνημα, διαλογίζεται μέ άγωνία τήν στιγμή πού 
θά υποχρεωθεί νά πυροβολήσει. Ή κάθοδος τών 'Αγίων στήν ’Αθήνα τά μετα
πολεμικά χρόνια μέ τις άγωνίες τους καί τό άμφίβολο μέλλον δείχνει τόν πόθο 
τών άπλών άνθρώπων γιά μιά νέα έξάρτηση άπ’ τό θείο. Ό γέρος πού χρόνια 
κοιτάζει τούς άλλους νά πετάνε μέ τό άεροπλάνο κι αύτός άπό βλάβη στήν καρ
διά μένει στό έδαφος, γι’ αύτό καί παρακολουθεί άφίξεις κι Αναχωρήσεις στό 
άεροδρόμιο, άντιπροσωπεύει τόν μεγάλο πόθο τής φυγής καί τοΰ ταξιδιού, πού 
σοΰ τά στερούσαν κάποιες οικονομικές ή σωματικές άδυναμίες. Ή μέθη τοΰ 
ποδοσφαίρου, πού σέ όδηγεϊ ώς τήν έξαλλοσύνη, κατάντησε σήμερα μιά 
όμαδική παραφροσύνη καί φαινόμενο κυριαρχικό τής κοινωνικής μας ζωής μέ 
παγκόσμιο πλάτος. Ή Γερμανική Κατοχή συμπυκνωμένη σ’ ένα έπεισόδιο. Ή 
γρηά πού τ’ άσπρα κεριά τής Λαμπρής τά μάζευε κατά συνήθεια καί τάδενε 
άπάνω άπό τό προσκέφαλό της δέν πέθανε ιλαρά άλλά μόνον όταν ή γειτόνισ- 
σα τής έφεε τό κερί άπ’ τήν έκκλησία καί τώδεσε μέ τ’ άλλα δείχνοντας έτσι τήν 
δύναμη τής πίστης. Ό φαρμακοποιός πού άνακαλύπτει τήν Απόδειξη έγγραφής 
του ύστερα άπό είκοσιπέντε χρόνια σ’ ένα θρησκευτικό σύλλογο καί πάει πίσω, 
άναδρομή χρόνου πολλοΰ... θυμίζει τόν άνθρωπο πού άπό ένα τυχαίο εύρημα 
υποχρεωτικά άνακαλύπτει τό πόσο μήκος ζωής πέρασε. Μιά άναδρομή στό πα
ρελθόν, κείνο τό πρωτονεανικό έρωτικό παρελθόν, ένός πού ύποφέρει σιωπηλά 
όταν οί δικοί του (πές ό άντικειμενικός κόσμος, έστω καί συγγενικός) θαρρούν 
πώς ξέχασεν άφοΰ είναι τόσο δυνατός χαρακτήρας. Ό κακότυχος τής ζωής, 
πού ένσαρκώνεται στό μπογιατζή Μιχάλη άποτελεΐ ένα συνηθισμένο δράμα. Ό 
δύσθυμος μιά μέρα βροχερή, πού ένώ έπαναλαμβάνει τά ίδια, τά καθημερινά, 
Αρπάζεται άπό μιά είδηση άτυχήματος στήν έφημερίδα, γιά νά προσηλωθεί στό 
πώς νά διασωθεί άπό τό θάνατο, βρίσκοντας έτσι κάποια δικαιολογία τής δυ
σθυμίας του. Αύτά δλα είναι τά κύρια θέματα τών διηγημάτων, άπλά, συνηθι
σμένα, καθημερινά, άλλά άνθρώπινα.

Ό άνθρωπος στό κέντρο τών διηγημάτων έκφράζει τό άγνό στοιχείο, θά 
τώλεγα τό χριστιανικό μας στοιχείο μέ τήν «άγάπη προς τόν πλησίον» χωρίς 
άπαιτήσεις άνταμοιβής, άλλά άνώνυμα καί άπό ψυχική άνάγκη. Ή γυναίκα 
πού φιλοξενεί τούς δυό μιά νύχτα στά χρόνια τής κατοχής καί δέν τούς λέγει 
κάν τ’ όνομά της. Ό έπικεφαλής τής βάρδιας πού διαρκώς άγωνιά μήπως ρίξει 
καί σκοτώσει ένα συνάνθρωπό του. Τό γκαρσόνι πού ύποψιάζεται γιά κατά
σκοπο τόν άνθρωπο πού παρακολουθεί άπό μιά ψυχική άνάγκη τις άφίξεις κι 
άναχωρήσεις στό άεροδρόμιο καί τοΰ προσπέφτει νά τόν συγχωρέσει γιά τήν 
παρεξήγηση. Ό κοσμάκης τών περιχώρων πού πάει νά προσκυνήσει τήν κάθο
δο τών άγιων πάνω στά τζάμια άποδείχνει πώς δέν έλειψε άκόμη ή πίστη κι ή 
έλπίδα τής σωτηρίας στόν άνθρωπο. Καί άλλα.

Τό κλίμα τών διηγημάτων είναι ή ’Αθήνα. Εύλογα. Όχι γιατί ζεϊ κι 
άναπνέει στήν ’Αθήνα ό Πέτρος Χάρης καί γι’ αύτό τοΰ είναι οικείο πιά τό μέ
ρος, ένα κομμάτι του· άλλά γιατί μές τήν πολύκοσμη πρωτεύουσα δταν τοποθε
τηθεί τό θέμα άθέλητα παίρνει μεγαλύτερη έκταση. Τά πιό πολλά διηγήματα καί
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τών άλλων του συλλογών διαδραματίζονται στό χώρο τής ’Αθήνας, γι’ αυτό 
πολλοί χαρακτηρίζουν τά διηγήματα τοΰ Πέτρου Χάρη ώς «άθηναϊκά». Είναι 
όμως «άθηναϊκά» ώς χώρος· ώς πνεύμα ξεπερνούν τά δρια τοΰ χώρου, δέν 
είναι ηθογραφία, έστω καί ηθογραφία πρωτεύουσας, πού όπωσδήποτε κι αύτή 
κι άν έχει πλάτος, μένει δμως ηθογραφία. ’Επισημαίνω τό σημείο αυτό.

Νομίζω πώς πλησίασα τή συλλογή αύτή τοΰ Πέτρου Χάρη στά ούσιαστικά 
σημεία. Εκτιμώ τά διηγήματά της στήν έκτέλεση καί στή βασική γραμμή τους. 
’Ασφαλώς δέν ριψοκινδυνεύω τοποθετήσεις σέ άξιολογική κλίμακα συγκρίνο- 
ντάς τα μέ τ’ άλλα του ή μέ συγγενικά τοΰ είδους των..., πού γράψανε άλλοι πε- 
ζογράφοι. Αύτές τις συγκρίσεις δέν τις πολυεκτιμώ, δταν δέν περιορίζονται 
μόνο στό φιλολογικό πεδίο. ’Αλλά δέν κάμνω νεοελληνική φιλολογία. Κρίνω 
μέ ειλικρίνεια καί μέ κυριώτερο κριτήριο τό προσωπικό του γοΰστο.

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ», 
Χρ. Η', 1968, άρ. 92-93, σ. 216

Η ΜΕΓΑΛΗ ΝΥΧΤΑ
Έκδ. «Εστίας», Άθήναι, 1969, σελ. 183

Στή νέα αύτή συλλογή διηγημάτων τοΰ Πέτρου Χάρη μέ τό χαρακτηριστικό 
τίτλο «Ή Μεγάλη Νύχτα» κυριαρχεί τό σύμβολο «νύκτα» μέ τήν έννοια τής 
άγωνίας (γι’ αύτό είναι καί μεγάλη σά διάρκεια καί σά σημασία). Τό νόημα 
όμως τοϋ σύμβολου αύτοΰ άποκτά καί μιά Ιδιαίτερη άξία μέ τήν έντόπισή του 
στά χρόνια τής γερμανικής κατοχής. Τούτη ή νύχτα είναι ή άθηναϊκή νύχτα. Ή 
’Αθήνα σάν πρωτεύουσα τοΰ Ελληνισμού μπορεί νά δώσει τή συνισταμένη τών 
νυχτών σ’ δλη τήν έλληνική έπικράτεια. ’Εξάλλου ό Πέτρος Χάρης χαρακτηρίζε
ται σάν «άθηναίος», δχι μόνο στό αίσθημα καί τήν άντιμετώπιση τής ζωής, άλλά 
καί γιατί τά θέματά του παίρνονται άπό τόν άθηναϊκό χώρο. Καί στά δυό τελευ
ταία διηγήματα τής συλλογής, δπου τό άριστουργηματικό «Πρώτος Θάνατος», 
ή νύχτα άποτελεΐ τήν άτέλειωτη ώρα όπου τό δράμα εκτυλίσσεται άνεξάρτητα 
άπό τή γερμανική κατοχή. Συνεπώς, ό τίτλος «Ή Μεγάλη Νύχτα» δηλώνει τό 
σύμβολο. Καί είναι ή «νύχτα» πραγματικά σύμβολο· ή μέρα άπαιτεΐ τό μόχθο. 
Ή νύχτα σέ προσηλώνει στό δράμα, γιατί όλες οί ψυχικές δυνάμεις άποσπώνται 
άπό τή βιωτική μέριμνα, πού σε άπΟμακρύνει άπό τή συνομιλία σου μέ τόν 
Ιδιαίτερο έαυτό σου.

Ή δομή τών διηγημάτων είναι άπλή, χωρίς άπομακρύνσεις άπό τόν κε
ντρικό σκοπό. Μόνο σέ ένα τό «Πριν άπό τήν αύγή» γίνεται μιά άναδρομή σέ 
μιά παλιότερη νύχτα, πριν κάμποσα χρόνια, πού ένας κομήτης θά κατέστρεφε 
τάχα τή γή, τότε στήν «τελευταία νύχτα». Ή άναδρομή δμως αύτή δέν είναι 
άπομάκρυνση άπό τό κεντρικό θέμα, άλλά ένα είδος ένδυνάμωσης τής καινού
ριας άγωνίας, μέ μιά σταγόνα αισιοδοξίας γιά τήν άποφυγή τοΰ κακού, καί ένα 
είδος προετοιμασίας γιά τήν κατάληξη τοΰ θέματος μέ λογική δικαιολογίας. 
Μέσα δμως στά διηγήματα αύτά, τά τόσο άπλά καί λιτά περιλαμβάνονται κομ
μάτια έξαιρετικά σάν εύρήματα. Στό διήγημα π.χ. «Παλικαριοΰ χορός», ή ίδια 
ή περιγραφή τοΰ χοροΰ μέσα σέ κείνο τό άγχώδες περιβάλλον, αύτή ή επίδειξη 
νιότης καί θάρρους, σέ παρασύρουν σέ ωραίους συλλογισμούς καί άνατάσεις. 
Τό διήγημα «Φώτα στό πέλαγος», πού μιά άλλη πέννα θά τό ψεύτιζε σάν 
ύπόθεση, μέ τή μαστοριά τοΰ Χάρη δημιουργεί τό σύμβολο τής μοναξιάς χωρίς 
έπιτηδεύσεις κι έκκεντρισμούς.

Θά σταθώ Ιδιαίτερα στό μεγάλο διήγημα «Πρώτος Θάνατος», πού θά μπο
ρούσε νά γίνει μιά έξαίρετη νουβέλλα, άν ό Χάρης δέν προτιμούσε τή λιτότητα 
καί τό πολύ ούσιαστικό. Τό διήγημα αύτό, καθαρότατα, άστικό (όπως δά καί τά 
άλλα διηγήματα τοΰ Χάρη), ζωντανεύει τήν παλιά άθηναϊκή οικογένεια μέ τις 
άρχές της καί τό συναισθηματισμό της. Ειδικό σημείο ξεχωρίζει ή μεγάλη συναι
σθηματική άξία τοΰ γέρου σέ μιά οικογένεια μέ παραδόσεις κι άρχές. Δέν είναι 
αύτός τίποτε άλλο παρά ένα σύμβολο, πού γεμίζει τό σπίτι μέ τάξη, άγάπη, σεβα
σμό, παράδοση. Τό φευγιό του άπ’ τή στέγη κι η έγκατάστασή του κάπου άλλού
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άποτελεΐ θάνατο κι άς βρίσκεται στή ζωή· τόσο μεγάλη σημασία έχει ή καθημε
ρινή παρουσία του.

Καί μέ τά διηγήματα αυτά (έστω κι άν ένα άπ’ αυτά περιέχεται σέ μιά προη
γούμενη συλλογή, άλλά έχει τόν τόπο του άπαραιτήτως καί έδώ) έπαληθεύεται 
άκόμα μιά φορά ή μαστοριά τοΰ Χάρη στό διήγημα, στό λιτό, άπέριττο, γεμάτο 
συμβολισμό, άθηναϊκό διήγημα.

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ»
Χρ. Γ, 1969, άρ. 113, σ. 145

ΗΜΕΡΕΣ ΟΡΓΗΣ
Δεκέμβρης 1944, ’Αθήνα, 1978

Άδιασμφισβήτητα τό μυθιστόρημα «Ημέρες Όργής» (Δεκέμβρης 1944) 
τοΰ Πέτρου Χάρη είναι ψυχολογικό ντοκουμέντο κείνης τής έποχής στήν τάξη 
τών άστών. Ταυτόχρονα όμως αυτό έχει μιά λιτή τεχνική μέ μαστορικά καλοζυ
γισμένο τό καθετί. Άφοΰ καί τό τέλος, πού άπό άρκετές σελίδες πριν προετοι
μαζόταν μέ κλιμακωτή κορύφωση, πολύ έξυπνα έρχεται χωρίς λύση (νά πούμε 
μέ μιά φτηνή έπιστροφή - χάππυ έντ - τοΰ πατέρα άπό τήν όμηρεία, ή μέ μιά 
είδηση γιά τό θάνατό του - μελόδραμα) άλλά μένει ή λύση μετέωρη γιά νά συ
μπληρώσεις ή νά νιώσεις πώς τό προσωπικό δράμα τοΰ συγγραφέα (ή τών 
άστών ήρώων) τώρα παραμερίζεται κοντά στό όμαδικό δράμα καί στό μέλλον 
τοΰ λαού. Αύτό κι δλας πιστοποιεί ήθική στάση άπό τόν πνευματικό άνθρωπο.

Τό μυθιστόρημα ξεκινά άπό τόν Όκτώβρη τοΰ 1944 μέ τό φευγιό τών Γερ
μανών Κατακτητών καί τελειώνει μέ τήν άνακωχή στήν ’Αθήνα τό Γενάρη τοΰ 
1945, μέ άποκορύφωμα τόν μαύρο Δεκέμβρη τοϋ 1944. Επίκεντρο μιά άστική 
οικογένεια, πού κατοικεί σέ μιά τετράπατη πολυκατοικία τοΰ παλιοΰ τύπου - 
κοντά στό ’Ορφανοτροφείο, λίγα βήματα μακρυά τό Γκάζι, άπό τήν άλλη μεριά 
ή 'Ομόνοια, καθορισμένη πιά περιοχή, μάλλον μεσοαστική. Στήν οικογένεια 
αύτή περιλαμβάνεται καί ή νύφη (’Αλίκη) πού άνήκει στό άντίθετο στρατόπεδο, 
τήν προοδευτική παράταξη, καί χρησιμεύει άπό τή μιά γιά τις συγκρούσεις μέ 
τόν πάτερ φαμίλια, τόν άπόστρατο συνταγματάρχη μέ τις συντηρητικές Ιδέες, 
καί άπό τήν άλλη γιά νά άμβλύνει κάπως τήν όδυνηρή έντύπωση άπό τή δράση 
τών έπαναστατών έλασιτών μιά καί συχνά αύτή ή όπαδός τους δείχνει άνώτερο 
έαυτό, προπάντων στις δυσκολίες. Ό κεντρικός ήρωας, ώς ήρωας ψυχολογίας 
καί κριτικής, (ό συγγραφάς), έκτος άπό τήν περιγραφή τών καταστάσεων πού 
τις δίνει μαστορικά κι έλκυστικά, παρουσιάζει καί τόν τύπο τοΰ άνθρώπου πού 
δέν τόν πνίγουν οί όποιοιδήποτε φανατισμοί, έχει τήν ψυχραιμία νά κοιτάζει 
καί κριτικά καί νά μπορεί νά συγκρατεϊται γιά νά μή φτάνει στις ύπερβολές, οί 
όποιες πάντοτε έγκλείουν άδικία. Τόν άστό μέ τήν παράδοση καί τόν συντηρη
τισμό άντιπροσωπεύει ό πατέρας, πού ώς όγδοντάρης συνταγματάρχης πρέπει 
νά συμπεριφέρεται μέ βάση αυτές τις άρχές τοΰ συντηρητισμού, καί έπιπλέον 
βοηθεΐ πολύ στήν έξέλιξη τοΰ έργου μέ τή σύλληψή του γιά άνάκριση ή όμηρεία. 
Ή μητέρα δέν μπορεί άλλοιώς νά ήταν παρά ή παραδοσιακή καί καλωσυνάτη 
όλο έγνοιες καί φροντίδες μάνα μέ τήν ήπια καί συμβιβαστική διάθεση. Ό 
άδερφός, ό μεγαλύτερος, κινείται μάλλον σέ δεύτερη μοίρα άλλά σέ μιά στιγμή 
δείχνει μέγεθος κι υστέρα τολμά νά άναζητήσει τόν χαμένο πατέρα. Ή άδερφή 
έπίσης εχει πολύ δευτερεύοντα ρόλο, μένει σχεδόν πάντοτε στό ημίφως. 
’Αντίθετα ή Κούλα, ή ύπηρέτρια, κινείται μέ τήν εύλυγισία τής νεαρής ήλικίας 
καί τών μικρών ένδιαφερόντων, κι άν έλειπε θά δυσκολευόταν ή ροή τοΰ έργου. 
Τέλος, ή ’Αλίκη, ή νύφη, δείχνει τή νέα γυναίκα πού διαθέτει δυναμισμό κι άπο- 
τελεΐ προσωπικότητα.

Γύρω άπό αύτή τήν άστική οικογένεια κινούνται άλλα πρόσωπα χωρίς ξε
χωριστή σημασία, έκτός άπό τήν οικογένεια τοϋ δικαστικού. Παρέμβλητο, τό
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όποιον όμως συμπληρώνει τό όλο θέμα περιγράφοντας τήν κατάσταση σέ άλλη 
περιοχή (τήν Καλλιθέα), είναι τά χειρόγραφα τοΰ Σκίπη.

Τό μυθιστόρημα άρχίζει μέ ένα είδος προαγγελτικών έπεισοδίων γιά τό δε
κεμβριανό δράμα. 'Ύστερα προχωρεί στόν μαΰρο Δεκέμβρη τοϋ 1944 μέ διάφο
ρα μικρά-μικρά έπεισόδια, πού δηλώνουν όμως καθαρά τόν άπελπιστικό έκεϊνο 
χειμώνα. Παράλληλα οί σκέψεις κι ή κριτική, πού έφαρμόζει ό συγγραφέας (κε
ντρικός ήρωας), όχι στόν τύπο τών φιλοσοφικών δοκιμίων, άλλά άπλά 
άνθρώπινα, σάν κουβέντα, μετρούν τή σημασία καί τό μέγεθος τών μικρών 
αύτών έπί μέρους γεγονότων ένώ ταυτόχρονα τούς δίνουν έκταση.

Θά μπορούσαμε νά σταματήσουμε σέ μερικά συμβάντα, πολύ σημαδιακά, 
πού δείχνουν τή δύναμη τοϋ συγγραφέα νά σέ συνεπαίρνει μέ τό λιτό τρόπο 
τής έκθεσης τους. Π.χ. τό σκάψιμο τοϋ τάφου στήν αύλή γιά νά θάψουν τό 
νεκρό δικαστή, κλπ.

Τέλος, τό μυθιστόρημα αύτό πλεονεκτεί καί σ’ ένα άλλο σημείο: τοϋ λείπει 
τό πολιτικό πάθος, πού πάντοτε διαστρεβλώνει τά γεγονότα μέ τόν τρόπο πού 
τά παρουσιάζει καί τά σχολιάζει. Τοΰτο τό διαστρεβλωτικό πολιτικό πάθος τό 
όσφραίνεσαι άν δέν είσαι δηλητηριασμένος ώς τά κόκκαλα, καί τότε τό κείμενο 
μήτε σέ πείθει, μήτε σέ συγκινεΐ. Υπάρχει βέβαια ή πολιτική θέση, άλλά μέ σω
φροσύνη καί ήθος, ώστε νά μή θολώνει ή όραση καί νά παραστρατεί ό λόγος.

Προσωπικά θεωροϋμε τό μυθιστόρημα αύτό «Ημέρες Όργής» άποκορύ- 
φωμα τής πεζογραφικής τέχνης τοΰ Πέτρου Χάρη. Πολύ όρθά κυκλοφόρησε 
αύτό σέ Ικανή χρονική άπόσταση άπό τά τότε γεγονότα, ώστε καί ό άναγνώστης 
νά είναι πιό άπαλλαγμένος άπό τά καυτά πάθη έκείνων τών ημερών.

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ»,
Χρ. ΙΘ', 1978-1979, άρ. 219-220, σ. 80

ΡΕΜΒΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ

Τό παιδί καί ό γέρος, κυρίως ό γέρος, άποτελοϋν τά βασικά πρόσωπα μέ τά 
όποια πλέκει τούς μύθους τών διηγημάτων, πού συγκέντρωσε ό Πέτρος Χάρης 
στή συλλογή του «Ρεμβασμός στό Χάρτη». Γεωγραφικός χώρος τών διηγημάτων 
αύτών έξακολουθεϊ νάναι ή ’Αθήνα. Σ’ αύτό τόν χώρο, τόν άθηναϊκό, πάντοτε 
κινείται ό Πέτρος Χάρης, ώστε δίκαια χαρακτηρίζεται ώς έκπρόσωπος τοΰ άθη- 
ναϊκοΰ διηγήματος. Οί έποχές πού διαδραματίζονται τά γεγονότα στά διάφορα 
διηγήματα τοΰ τόπου αύτοΰ διαφέρουν, γιατί περιλαμβάνονται σ’ αύτόν καί πιό 
παλιά (γραμμένα γύρω στό 1923) κι ένα άπό τή «Μεγάλη Νύχτα» (1969). Όμως 
ή συνδετική πνοή, πού καθιστά τό περιεχόμενο συγγενές κι ένιαΐο, δέν κατα- 
στρέφεται.

Τό διήγημα «Ρεμβασμός στό Χάρτη», μ’ όλο πού κέντρο του έχει τόν Δεύτε
ρο παγκόσμιο Πόλεμο, μέ τόν μικρό πού θεωρεί παιγνίδι τόν χάρτη, δίνει τό 
χρώμα τής ειρωνείας κι άς ήταν έξω τό σκοτάδι τής κατοχής. Στό διήγημα «Λίγο 
άκόμα, λίγο άκόμα», περιγράφεται ή έπιθυμία γι’ άναβολή τοΰ θανάτου στούς 
πολύ ηλικιωμένους, ένα τραγικό μοτίβο, κάτι πού ύπάρχει σ’ ένα άλλο τόνο καί 
στό διήγημα ό «Πρώτος Θάνατος», έστω κι άν στό δεύτερο αύτό, ή μεταφορά 
τοΰ ηλικιωμένου σέ οίκο εύγηρίας, ύπερισχύει μέ τά αισθήματα τών οικείων του. 
Τό πολύ τραγικό, όμως, στοιχείο, ύπάρχει στό διήγημα «Στό σκοτάδι», στό 
όποιο κατά κάποιο αύτοβιογραφικό τρόπο περιγράφονται τά συναισθήματα 
έγχειρισμένου στά μάτια.

Τραγικότητα ύπάρχει στό διήγημα «Ποιός ήταν ό Ισοβίτης» στήν άπέλπιδα 
άναμονή τής γυναίκας ένός ισοβίτη.

Καί τ’ άλλα διηγήματα έχουν τό τραγικό τους σημείο, ό θάνατος τοΰ 
Στρατή στήν άποθήκη τοΰ μούστου, ό τρελλός στό ψυχιατρείο, ό Πανάγος τοΰ 
παλιού δρόμου πού έξουδετερώνεται άπό τό άνοιγμα τοΰ νέου, τής Εθνικής 
Όδοΰ.

Όλα τά διηγήματα έχουν ένα σαφές σχέδιο, μέ λίγα λόγια διαγράφονται 
οί χαρακτήρες, οί περιγραφές είναι συντομώτατες, όσο χρειάζονται γιά τήν το
ποθέτηση τής δράσης. "Όμως τό τραγικό στοιχείο δεσπόζει κι άς είναι αύτό τό 
στοιχείο παρμένο άπό τήν καθημερινότητα, κι άς συμβαδίζει συχνά μέ κάποιο 
αισιόδοξο τόνο δπως π.χ. στό διήγημα «Ένας φεύγει, ένας έρχεται...», στό 
όποιο ό θάνατος τοϋ γέρου ίσορροπεΐται στή ζωή μέ τή γέννηση τοϋ έγγονοΰ.

«Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»
23 ’Ιουνίου 1984
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Ο ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΩΝ 
«ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΖΟΓΡΑΦΩΝ» 

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΗ

Δέν είναι φιλολογικές έργασίες τό βιβλίο τοΰ Πέτρου Χάρη («Έλληνες Πε- 
ζογράφοι» (Γ τόμος, ’Αθήνα 1968). Μελετήματα τά χαρακτηρίζει ό ίδιος, δοκί
μια θά τάλεγα έγώ, γιά νά ξεφύγω λιγάκι άπό τόν δρο πού ύπενθυμίζει τή 
«μελέτη». ’Ασφαλώς προηγήθηκε ή μελέτη, τό σκύψιμο πάνω στις σελίδες κι ό 
στοχασμός (θά τολμούσα νά πώ) γραμμή μέ γραμμή. Προϋπάρχει καί μιά μακρό
χρονη γνωριμία, πού συχνά δίνει μιά στάση έναντι τοϋ έργου καί τοΰ συγγρα
φέα. Τούτα δμως δλα χωνεύονται μέσα στή συνείδηση καί στη δεδομένη στιγμή 
(ή έμπνευση είναι άπαραίτητη γιά τό καθετί άπό τήν άπλή έκφραση ώς τήν 
ποίηση καί τήν έπιστημονικήν άκόμα πραγματεία) συνθέτονται σ’ ένα συμπυ
κνωμένο κείμενο, τό δοκίμιο. Έδώ πιά βρίσκεις τόν άνθό τής έντύπωσης, τό τε
λικό συμπέρασμα άπό τόν στοχασμό καί τή συγκίνηση, τήν τελευταία λέξη. Αύτά 
συμβαίνουν στά δοκίμια ή μελετήματα τοΰ Πέτρου Χάρη πάνω στούς Έλληνες 
Πεξογράφους. Μπορεί σέ μερικά βιβλία τους νά στέκει περισσότερο καί νά 
έπιστρατεύει τις άποδείξεις ή καί τήν συμπαράσταση όμοτέχνων του γιά νά τά 
δει μέ περισσότερο βάθος. Ωστόσο, ή ψυχρή ματιά τής φιλολογίας (άνεξάρτητα 
άπό τή σημασία καί ώφέλειά της) λείπει. Ή θερμότητα τοΰ άνθρώπου, πού χάρη- 
κε ένα βιβλίο ή ένα συγγραφέα ή πού ένιωσε κάποιες άμφιβολίες καί προβάλλει 
ένστάσεις, προεξάρχει, βάζοντας σέ πολύ κατώτερη μοίρα τις άπλές πληροφο
ρίες καί τήν παράθεση χρήσιμων γνώσεων, πού θά τις άπαιτεΐ ή φιλολογική 
πραγματεία. Προβάλλει δμως τό έρώτημα, αν τούτο τό είδος έξυπηρετεΐ περισ
σότερο άπό τό άλλο, τό φιλολογικό. Καί τά δυό έχουν τή θέση τους καί τήν άξια 
τους. ’Αλλά γιά τόν πολύ κόσμο, τούς φιλαναγνώστες (καί δέν άποκλείω άπό 
τούς φιλαναγνώστες καί τούς ειδικούς τού φιλολογικού κλάδου) είναι πιό 
έλκυστικός ό τύπος τοΰ δοκιμίου. ’Ασφαλώς ή πέννα τοΰ συγγραφέα θά πει τήν 
τελευταία λέξη παρά τό είδος πού χρησιμοποιεί γιά νά έκφραστεΐ.

Προτοΰ μιλήσω ξεχωριστά γιά τά δοκίμια τού τρίτου τόμου θά σταθώ 
ιδιαίτερα σέ κάποιες γενικές άπόψεις τού Πέτρου Χάρη. Ό Χάρης παραδέχε
ται πώς δλα τά άξιόλογα έργα είναι δεμένα μέ τήν έποχή τους, άλλά τήν διάρ
κεια άπαιτούν μόνο τά έργα πού ξεπερνούν τήν έποχή τους, δίνοντας τόν 
άνθρωπο καί πρό καί μετά τήν έποχή τους. Στό σημείο αύτό βρίσκω ένα κριτή
ριο βασικό γιά νά χαρακτηρίσεις ένα λογοτεχνικό έργο ώς άριστούργημα. Άν 
δέν έχει αύτό τό στοιχείο μπορεί νά είναι άξιόλογο άλλ’ δχι άριστούργημα. 
Καί άριστούργημα χωρίς διάρκεια δέν ύπάρχει. Ό Πέτρος Χάρης είναι φανα
τικός δημοτικιστής. Έχει κι δλας υπερασπίσει τή θέση του αύτή, δείχνοντας 
τούς κινδύνους πού κλείουν οί παρεκτροπές άπό τή γνήσια δημοτική. Κι όταν 
κρίνει ένα έργο έπιμένει στή γλωσσική έκφρασή του (λέξεις, σύνταξη κλπ.). 
Πολύ όρθά, έφόσον τό κυριώτερο στοιχείο τού ύφους είναι ή γλώσσα. Σ’ ένα 
μελέτημά του έδώ παραδέχεται πώς ή καθαρεύουσα δταν γράφεται άπό τεχνίτη 
τού λόγου, πού τήν ένιωσε μπορεί νά διαβαστεί χωρίς δυσκολία. Καί δέν έχει
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άδικο, παρόλο πού όπωσδήποτε δηλώνει αύτό μέ σαφή συγκρατημό. Ό Πέτρος 
Χάρης, πού θήτευσε μ’ έπιτυχία στό συμβολιστικό διήγημα (τοΰ άθηναϊκοΰ τύ
που), παραδέχεται πώς τό διήγημα είναι τό πιό συνθετικό καί πιο πυκνό λογο
τεχνικό είδος, πού δέν μπορούμε νά τό όρίσουμε. Τό μόνο γνώρισμα πού θάχει 
πάντα είναι «ό μικρός του χώρος». Θά πρόσθετα (πού κάπου άλλου τό λέγει κι 
ό ίδιος - δέ θυμάμαι τώρα) καί «ή έντονη στιγμή». Τό μυθιστόρημα όμως είναι 
πιό άναλυτικό, άλλά «πρώτ’ άπ’ δλα σύνθεση». Πάντοτε προηγείται ή άνάλυση 
(τό πρώτο στάδιο τοΰ μυθιστοριογράφου) γιά νά φτάσει στή σύνθεση. Τό μυθι
στόρημα (άνεξάρτητα σχολών) πρέπει νάχει μύθο και κατάλληλη άνάπτυξη τοϋ 
μύθου (άφήγηση). ΟΙ άπόψεις τοΰ Πέτρου Χάρη πάνω στήν ταξιδιωτική λογο
τεχνία (καί στό είδος αύτό έδωσε μιά καλή παρουσία ό ίδιος, κερδίζοντας καί 
ειδικό βραβείο) πρέπει νά προσεκτοΰν ξεχωριστά. ’Αποτελούν ένα παρέμβλητο 
δοκίμιο μέ καλή έκταση, άλλά, προπαντός, μέ σαφήνεια κατατοπίζουν πάνω 
στό είδος αύτό. Θεωρεί καλύτερα τά μεταπολεμικά ταξιδιωτικά, όπου δέν περι
λαμβάνονται μόνο έντυπώσεις, περιγραφές καί διαλογισμοί, άλλά τοποθε
τούνται καί προβλήματα καί νέες ιδέες, συχνά τολμηρές.

Στάθηκα Ιδιαίτερα στις άπόψεις τοΰ Χάρη πού έχουν στόχο τή λογοτεχνία. 
Δίπλα σ’ αύτές ύπάρχουν μιά σειρά μικρότερες σέ έκταση άλλά σημαντικές σέ 
άξία, άλλες γνώμες καί άπόψεις τού συγγραφέα. Μερικές θά άντιληφθεϊτε πιό 
κάτω όταν θά μιλώ γιά ένα-ένα άπό τά μελετήματα ξεχωριστά.

Άς δούμε τά μελετήματα:
Στό μελέτημα γιά τόν Παύλο Καλλιγά ό Πέτρος Χάρης έξετάζει τόν 

«Θάνον Βλέκα», τό μοναδικό μυθιστόρημα τοϋ Καλλιγά, συσχετίζοντάς το μέ 
τήν κοινωνική καί πολιτική κατάσταση τών μετεπαναστατικών χρόνων καί θεω
ρώντας το σάν ένα κατηγορητήριο γιά τή μελανή έκείνη κατάσταση κράτους καί 
πολιτικών. Είναι γραμμένο σέ μιά άχαρη καθαρεύουσα, χωρίς προσωπικό 
ύφος. Πάντως μέ τό μυθιστόρημα αύτό ό Καλλιγάς κατέχει τή θέση πρωτοπό
ρου καί πατέρα τοϋ ηθογραφικού μυθιστορήματος, όπως μαρτυρούν οί συγκρί
σεις μέ σύγχρονα μ’ αύτό έργα (τοϋ Ξένου καί άλλων).

Πολύ καλό (καί σέ πληροφορίες κι έρμηνεία γεγονότων) είναι τό μελέτημα 
γιά τό Γεώργιο Βιζυηνό. Ό Πέτρος Χάρης σημειώνει πώς ό Βιζυηνός σάν 
ποιητής τραγουδιών γιά παιδιά έφτασε σέ «άξιόλογο άποτέλεσμα». Τά παιδικά 
του τραγούδια καί σήμερα άκόμα έλκύουν τόν παιδόκοσμο. Σ’ αύτά άρμονικά 
συνεργάζεται ό παιδαγωγός κι ό ποιητής. Σέ συνέχεια ό Χάρης άναλύει τά τέσ
σερα μεγάλα διηγήματα τοΰ Βιζυηνοΰ, σχολιάζοντάς τα μέ έξαιρετική παρατη
ρητικότητα καί καταλήγοντας πώς ό Βιζυηνός είναι «ό θεμελιωτής τοϋ 
έλληνικοϋ διηγήματος». Στά διηγήματά του συνεργάζεται ό ηθογράφος καί ψυ- 
χογράφος. Μιά παρατήρηση Ιδιαίτερα μέ ξάφνιασε: τό δ,τι ό Βιζυηνός δέν πε
ριέλαβε σέ άναγκαία έκταση τήν Κύπρο μέσα στό έργο του. Ό Χάρης δίνει τήν 
έξήγηση.

Τό μελέτημα γιά τόν Σπύρο Μελά δείχνει τόν ένθουσιασμό καί τήν 
Ιδιαίτερη έκτίμηση τοΰ Χάρη πρός τόν πολυσύνθετο αύτό νεοέλληνα, τόν πει- 
ραιώτη, παρόλο πού πριν χρόνια ήρθε σέ έντονη σύγκρουση μέ αύτόν. Κυρίως
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σταματά πάνω στά δυό μεγάλα έργα του πού τά θεωρεί τήν κορυφή τής προσ
φοράς του στά νεοελληνικά γράμματα: τό «Γέρο τοΰ Μωριά» καί τό «Ναύαρχο 
Μιαούλη», δηλ. τούς άγώνες τής ξηράς καί τούς άγώνες τής θάλασσας. Ό Χά
ρης σημειώνει πώς ό Μελάς μέ τις βιογραφίες τών πρωταγωνιστών τοΰ 
Είκοσιένα «παραμέρησε τό μύθο κι έδραίωσε μιά έθνική πίστη πυκνή σέ περιε
χόμενο». Πραγματικά ό Μελάς κατόρθωσε νά συνταιριάσει τό λογοτέχνη μέ τόν 
Ιστορικό χωρίς νάναι σέ βάρος τοΰ ένός ή τοΰ άλλου. Ξεχωριστά ό Χάρης σχο
λιάζει τή γλώσσα, τήν όλοκάθαρη δημοτική, πού χρησιμοποιεί ό Μελάς (κάπου 
σημειώνει μέ κάποιο έρωτηματικό πώς ό Μελάς σάν Φουρτούνιο έφάρμοσε 
πρώτος τή δημοτική στό χρονογράφημα)· δηλώνει «Ό δημοτικός λόγος τοϋ 
Μελά είναι μιά άληθινή κατάκτηση».

Μέ άρκετό σεβασμό ό Χάρης μιλά γιά τόν Διονύσιο Κόκκινο, πού τόν θε
ωρεί «ένα πλήρη πνευματικόν άνθρωπο». Πρώτα άναφέρεται σέ όλο τό έργο 
τοΰ Κόκκινου καί ύστερα έξετάζει άναλυτικώτερα τρία μυθιστορήματά του καί 
τό βιβλίο του «Έλληνική Έπανάστασις». Κατά τόν Χάρη ό Κόκκινος είναι 
συγγραφέας «έρωτικός». Ξεχωριστά προτιμά στά έργα του τις γυναίκες (δταν 
δίνουν τή μεγάλη μάχη μέ τόν έρωτα). Μές τά μυθιστορήματά του ό Κόκκινος 
άποτύπωσε κοινωνικά ήθη· «τό άστικό μυθιστόρημα πολλά τοϋ όφείλει». Ό 
Χάρης όμως ξεχωριστά άσχολεϊται μέ τό βιβλίο «Έλληνική Έπανάστασις» 
ύποστηρίζοντας πώς έθνικά καί πνευματικά κίνητρα ώθήσανε τόν Κόκκινο νά 
Ιστορήσει τό Είκοσιένα. Ό σκοπός του (πάντοτε κατά τόν Χάρη) είναι νά 
όπλίσει τόν Έλληνα μέ έθνική καί Ιστορική συνείδηση, παραμερίζοντας τή μυ
θολογία τοϋ Είκοσιένα. Καί καταλήγει μέ τόν πραγματικά πετυχημένο χαρα
κτηρισμό πώς ή δωδεκάτομη «Έλληνική Έπανάστασις» είναι «έργο μέ άνώτα- 
τη παιδευτική άξία».

Τόν Καραγάτση θεωρεί ό Χάρης πρώτο «παραμυθά» τής νέας μας πεζο
γραφίας. Καί έξιστορεϊ άρκετά γύρω άπό τό έργο καί τό χαρακτήρα τοΰ Καρα
γάτση, άναλύοντας μέ καίριες παρατηρήσεις 6 άπό τά 24 βιβλία τοΰ πρόωρα 
πεθαμένου αύτοΰ συγγραφέα. Δηλώνει πώς τό έργο τοϋ Καραγάτση κινείται 
άνάμεσα στή ρεαλιστική καί λυρική άντίληψη τής τέχνης. Μιλά όμως καί γιά 
τις άδυναμίες του, ιδίως τήν άτημέλεια τής γλώσσας του. Πάντως γιά τόν Χάρη 
(καί γιά πολλούς άλλους) ό Καραγάτσης «στάθηκε ένα άπό τά βασικά κεφά
λαια τής νεώτερης πεζογραφίας μας».

Στά δυό τελευταία μελετήματα γιά τόν Θράσο Καστανάκη καί τόν Πέτρο 
Πικρό ό Χάρης τοποθετεί τούς δυό αύτούς πεζογράφους, δείχνοντας τήν 
άντίθεσή του πρός τήν άνθελληνική στάση τοϋ Καστανάκη καί πρός τούς 
έκφυλους τύπους πού περιγράφει, δπως καί πρός τή χυδαιολογία τοϋ βιβλίου 
τοϋ Πέτρου Πικρού. Έχει βέβαια καί τόν καλό λόγο γιά μερικές συμβολές 
τους.

ΟΙ περιλήψεις τών μελετημάτων αύτών, μάλλον ή έκθεση τών κυρίων ση
μείων τους, δίνουν μιά μικρή ιδέα πώς είδε τούς λογοτέχνες αύτούς ό Πέτρος 
Χάρης, ή μέθοδος, πού μ’ αύτή κοιτάζει πρόσωπα καί κείμενα, στηρίζεται πά-
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ντοτε στήν άνεύρεση τοΰ κύριου σημείου στό έργο μέ βοήθεια για έξήγηση λε- 
πτομεριεών τή ζωή καί τή δράση τοΰ συγγραφέα τους.

Σέ όλα τά μελετήματα τοΰ τόμου αύτοΰ χαρακτηριστικά ό Πέτρος Χάρης 
θέτει σαν υψηλά κριτήρια δίπλα στά καθαρώς αΙσθητικά τά έθνικά καί τά 
γλωσσικά. Τύ καθετί τό βλέπει πάντοτε σέ συσχετισμό προς τό Ελληνικό 
Έθνος καί προς τή δημοτική γλώσσα, έπισημαίνοντας τήν προσφορά τοϋ κάθε 
συγγραφέα στά Νεοελληνικά Γράμματα.

«ΚΥΠΡΙΟΙ ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΕΣ», 
Λευκωσία 1969, σ. 14

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΙ
Τόμος Ε', Άθήναι 1976

ΟΙ τόμοι «Έλληνες Πεζογράφοι τοΰ Πέτρου Χάρη έχουν ένα χαρακτηρι
στικό βασικό: είναι ταυτόχρονα μελετήματα καί δοκίμια, μέ ύπερίσχυση πότε 
τοϋ ένός καί πότε τοΰ άλλου. Πάντοτε όμως νιώθεις τήν ύπαρξη έμπνευσης. 
Δέν γράφει δηλ. ό Πέτρος Χάρης ψυχρά, έγκεφαλικά, έρευνα δηλ. ’Από τήν 
έρευνα προχωρεί στή λογοτεχνική έκφραση. Μελετά, σκέφτεται, κι άφοϋ βρει 
τό χαρακτηριστικό σημείο τοϋ πεζογράφου, τό άρπάζει σάν κεντρική ιδέα καί 
άναπτύσσει έλεύθερα τό θέμα του. Καί στό σημείο αύτό, τήν άνακάλυψη τοΰ 
χαρακτηριστικού σημείου, βρίσκεται ή ιδιαιτερότητα τοϋ Πέτρου Χάρη. Γιά νά 
γίνει πειστικός ό Χάρης συχνά παραθέτει δείγματα, τά όποια σοΰ δείχνουν τό 
ύφος τοΰ πεζογράφου πού μελετάται καί ταυτόχρονα άποτελοϋν μιά ποικιλία 
καί ένα έλκυστικό διάνθισμα στό κείμενο ώστε νά μή σέ πιέζει αύτό μέ τό συ
νεχή κριτικό στοχασμό. Συνήθως ό συγγραφέας άκολουθεΐ στήν έξέταση τοΰ 
έργου τή χρονολογική σειρά μέ τήν όποία είχαν έκδοθή τά έργα. ’Αλλά κάποτε 
αύτός προτιμά νά ξεκινά τό λόγο του μέ βάση ή τό σημαντικότερο έργο τοΰ πε
ζογράφου ή έκεΐνο άπ’ όπου άρχίζει ή προσωπική προσφορά τοϋ πεζογράφου 
αύτοϋ. Συχνά παρεμβάλλονται άπό αύτόν στό κείμενο μικρές άλλά καί πιό με
γάλες παρεμβολές γιά νά προβάλει τις θέσεις του σύμφωνα μέ τις όποιες θά 
έκφέρει τις κρίσεις του.

Ό πέμπτος τόμος, πού κυκλοφόρησε τό Δεκέμβρη τοϋ 1976, περιλαμβάνει 
τούς έξης πεζογράφους: Κ. Θεοτόκη, Κ. Βάρναλη, Νίκο Νικολαΐδη, Κλ. Παρά
σχο, Ήλία Βενέζη καί Γιάννη Χατζίνη. Στό κάθε ένα άπό τά μελετήματα αύτά 
υπάρχει κι ένα θάλεγα χαρακτηριστικό ύφος πού άσφαλώς μένει μέσα στά 
γνωστά πλαίσια τοΰ ύφους τοΰ κριτικού. Ίσως ή έντύπωσή μου αύτή νά 
όφείλεται καί στις προσωπικές μου έναντι τών πεζογράφων αυτών προτιμή
σεις. Π.χ. ξεχωριστά μέ συγκίνησε καί μού άρεσε τό κείμενο γιά τό Γιάννη Χα
τζίνη καί κατά δεύτερο λόγο τό κείμενο γιά τόν Ήλία Βενέζη. Αυτά τά δυό κεί
μενα έχουν μιάν Ιδιαίτερη θερμότητα, άλλά καί προσωπικά μού μίλησαν γιατί 
συνδεόμουν καί συμπαθούσα σάν άνθρωπος καί άναγνώστης τούς δυό αύτούς 
πεζογράφους. Βέβαια ό Πέτρος Χάρης συνδεόταν στενά μέ τούς δυό αύτούς 
συγγραφείς (όπως καί μέ τόν Κ. Παράσχο). Ή γνωριμία συχνά άποκαλύπτει 
πτυχές ή σοΰ δίνει κλειδιά νά έρμηνεύσεις, άπό τή συμπεριφορά καί τήν προ
φορική άνταλλαγή άπόψεων τοΰ συγγραφέα τό βαθύτερο πυρήνα τοϋ έργου 
του. Έξ άλλου καί ή άγάπη καί ή έκτίμηση άπ’ τή καθημερινή συναναστροφή 
συμβάλλουν στήν κατανόηση. Αύτά άκριβώς συμβαίνουν στις δυό (στις τρεις 
θάπρεπε νά πώ) περιπτώσεις Βενέζη, Χατζίνη (καί Κλ. Παράσχου). Άπό τή 
γνωριμία τοϋ συγγραφέα μέ τούς τελευταίους πεζογράφους προέρχονται καί 
μερικές πληροφορίες πού παρατίθενται καί βοηθούν καί άλλους έρευνητές. 
Ωστόσο, ό Χάρης δέν άποσιωπά μιά κάπως δυσμενή κρίση γιά ώρισμένα βι
βλία τών δυό αύτών πεζογράφων μόνον καί μόνο γιατί τούς άγαπά. Προσω
πικά θεωρώ κορύφωση στόν πέμπτο τόμο τοϋ έργου «Έλληνες Πεζογράφοι»
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τό κείμενο για τόν Γιάννη Χατζίνη. Είναι ένα κείμενο πλούσιο σέ παρατηρή
σεις, σέ πληροφορίες, σέ κριτικές τοποθετήσεις, σέ παρεκβάσεις χρήσιμες (π.χ. 
γιά τήν κριτική) καί γραμμένο σέ μιά κάπως έλεύθερη γραμμή.

’Από τήν κυπριακή πάλιν σκοπιά θά μπορούσα νά σχολιάσω τό κείμενο γιά 
τόν Νϊκο Νικολαΐδη. Προσωπικά θεωρώ κάπως παρατραβηγμένα τά δσα γρά
φτηκαν γιά τόν κύπριο αύτό συγγραφέα άπό τούς θαυμαστές του. ’Αλλά ταυτό
χρονα τόν άδικήσαν πολλοί μέ μιάν άνεξήγητη σιωπή. Ό Χάρης έντιμα τόν 
έπαναφέρει στό προσκήνιο καί τύν πολυλογαριάζει. Βέβαια δέν υπερεκτιμά 
αυτός δλα τά βιβλία τού κύπριου αυτού λογοτέχνη καί πεζογράφου. Πολύ 
έκτεταμένο είναι τό κείμενο γιά τόν Βάρναλη πού άφορά κυρίως τό πεζογραφι- 
κό του έργο καί λιγότερο τό ποιητικό, τό όποιον ποιητικό παρόλο πού κάποτε 
ύπερεκτιμήθηκε, δέν άντέχει πολύ σέ σύγκριση μέ τό άλλο του έργο καί άς έχει 
καί σ’ αυτό κάποιες άδυναμίες, πού ό κριτικός τις έπισημαίνει.

Μπορώ νά χαρακτηρίσω τόν πέμπτο αύτό τόμο τού έργου «Έλληνες Πε- 
ζογράφοι» τού Πέτρου Χάρη καί χρήσιμο βιβλίο γιά τούς ειδικούς (κριτικούς, 
φιλόλογους) καί έλκυστικό βιβλίο γιά τούς έπαρκεϊς άναγνώστες, πού ζητάνε 
μαζί μέ τή γνώση καί τήν αισθητική άπόλαυση.

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ», 
Χρ. ΙΖ', 1977, άρ. 196-197, σ. 168.

«ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕΖΟΥ ΛΟΓΟΥ»

Τόμος Α (1928-1949)

Τό βιβλίο «Σαράντα χρόνια κριτικής Ελληνικού πεζού λόγου, τόμ. A' 
(1928-1949)» τού Πέτρου Χάρη είναι μιά έπιλογή τών κριτικών του, πού δημο
σίευσε στό περιοδικό «Νέα Εστία». Στις 350 πυκνοτυπωμένες σελίδες του 
περνά πραγματικά μιά μεγάλη έποχή τού πεζού λόγου, πού διαμόρφωνε κυ
ρίως ή γενιά τοΰ ’30. Ό κριτικός Πέτρος Χάρης, μέ θάρρος διατυπώνει τις 
άπόψεις του γιά τις τάσεις, τό περιεχόμενο καί, προπαντός, τή μορφή τών κει
μένων αύτών μέ τήν αίσθηση πώς ύπηρετεΐ υψηλό λειτούργημα.

Τό Ελληνικό μυθιστόρημα καί διήγημα, γενικά τό πεζογράφημα, έκαμνε 
τότε τά άγωνιώδη βήματά του νά ξεφύγει άπό τήν ήθογραφία. Ή δημοτική 
γλώσσα πάλευε νά κερδίσει μιά γιά πάντα τή λογοτεχνία, χωρίς νά είναι βέβαιο 
πώς έφτασε στό τέρμα του ό γλωσσικός άγώνας. Ό κριτικός έπρεπε νά βοηθή
σει τήν κατάσταση μέ δλες του τις δυνάμεις, νά όπλίσει τήν παρατηρητικότητά 
του, νά φανεί εύγενικά άδέκαστος νά ύποδείξει καί ταυτόχρονα νά έτοιμάσει 
κατά κάποιο τρόπο τό άπληροφόρητο άναγνωστικό κοινό.

Ό Πέτρος Χάρης νομίζω πώς έκαμε τό καθήκον του, τίμια καί άποτελε- 
σματικά, μέσα σέ τούτο τόν πραγματικό άγώνα τής λογοτεχνίας μας. Αύτό δεί
χνουν τά κείμενά του, πού ή χρονική άπόσταση κι ή νέα έποχή τά δικαιολογούν 
πέρα ώς πέρα.

Στά κριτικά κείμενα τοΰ βιβλίου αύτοΰ περιλαμβάνονται πολλές παρατη
ρήσεις πάνω σέ αισθητικά καί γλωσσικά θέματα. Τά κριτήρια, πάνω στά όποια 
βασίζεται ό λόγος τοϋ κριτικού Πέτρου Χάρη διαγράφονται σαφέστατα. Οί 
έγκρίσεις ή οί άπορρίψεις δικαιολογούνται μέ παραδείγματα. Έχουν θέση δλα 
τά είδη τοΰ πεζού λόγου (μυθιστόρημα, διήγημα, ταξιδιωτικό, παιδικό βιβλίο, 
κριτικές, δοκίμια καί άλλα) στήν έπιλογή πού έκαμε ό συγγραφέας, ώστε παίρ
νει ένας μιά Ιδέα τών άπόψεων τής έποχής σέ δλο τό πεζογραφικό φάσμα.

Ή κατάταξη τοΰ ύλικοΰ έγινε χρονολογικά. Περιλαμβάνονται στήν έπιλογή 
βιβλία δοκίμων συγγραφέων, πού τό έργο τους έκεΐνο έπιζεϊ σήμερα. Έτσι, φαί
νονται οί τότε άντιδράσεις καί μπορούμε νά τις συγκρίνουμε μέ τις σημερινές 
μας στάσεις. ’Αλλά άνάμεσα στά έργα πού κρίνονται συναντάς μερικά πού σήμε
ρα έχουν όλότελα ξεχαστεΐ. Ίσως μερικές παρατηρήσεις πάνω σ’ αύτά νά δεί
χνουν τά αίτια τής άποτυχίας τους, άλλά έπίσης νά μάς παρουσιάζουν τό πώς 
έδρασε ό χρόνος γιά τόν παραμερισμό τους.

Σημαντικές παρατηρήσεις βρίσκω κυρίως στις κριτικές (μερικές είναι δο
κίμια) βιβλίου τών Ούράνη, Παπαντωνίου, Πρεβελάκη, Μπαστιά, Μελά. Κι 
δπως είναι τοποθετημένες (χρονολογικά) βλέπεις κατά κάποιο τρόπο καί τήν 
έξέλιξη μερικών συγγραφέων (Μελή Νικολαΐδη, Τερζάκη, Βενέζη).

Τέλος μιά άρετή τής έπιλογής αύτής κριτικών είναι τό αίσθημα ποικιλίας, 
πού έχει ό άναγνώστης. Κι αύτό βοηθεϊ πολύ στήν αισθητική άπόλαυση τοΰ βι-
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βλίου. Δέν σέ πνίγουν, μερικές έπαναλήψεις, μέ δλο πού κατ’ άρχήν πρέπει να 
θεωρηθεί τό βιβλίο αύτό έργο μελέτης καί συχνά παραπομπών.

Σέ λίγο καιρό θά κυκλοφορήσει καί ό δεύτερος τόμος τοΰ κριτικογραφι- 
κοΰ έργου τού Πέτρου Χάρη, μια έπιλογή κριτικών, πού δημοσιευτήκανε στήν 
άθηναική έφημερίδα «’Ελευθερία». Συγκεκριμένες πιά οί έπίκαιρες κριτικές 
γιά βιβλίο μπορούν νά μελετηθούν διπλά στά κριτικά καί δοκιμιακά κείμενα 
τοΰ Χάρη πού κυκλοφορήσανε μέ διάφορους τίτλους, καί δ μελετητής, όπως 
καί ό έπαρκής άναγνώστης, νά μπορούν μέ τόν τρόπο αύτό νά σχηματίσουν 
μιά σφαιρική άποψη γιά τόν κριτικό Χάρη καί τή συμβολή του στή διαμόρφω
ση τής σύγχρονης πεζογραφίας.

«Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»
23 Σεπτεμβρίου 1981

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΗ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ 

«ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕΖΟΥ ΛΟΓΟΥ»

’Ασφαλώς ό κριτικός έχει ξεκαθαρισμένα στό νοΰ του τά κριτήρια, πού μέ 
αύτά λειτουργεί υπεύθυνα. Τά ξεκαθάρισε άντικειμενικά άφοΰ έσκυψε στοχα
στικά πάνω στόν κριτικό λόγο τών άλλων, άλλά τά διάλεξε καί τά διαμόρφωσε 
ή προσωπική του προτίμηση. Μπορεί νά μήν τά διατύπωσε σέ ειδικά μελετήμα- 
τα ή άρθρα. Όμως μπορεί νά τά διακρίνεις α) άμεσα άπό τις δικαιολογητικές 
δηλώσεις του γιά τήν άπόρριψη ή άποδοχή ένός λογοτεχνήματος, β) έμμεσα 
άπό τήν έπισήμανση, άρνητική ή έγκριτική, στοιχείων τού έργου αύτοΰ, καί γ) 
συχνά άπό τόν συνδυασμό καί τών δυό πιό πάνω τρόπων.

Ό Πέτρος Χάρης γιά πάρα πολλά χρόνια άσκησε τήν κριτική βιβλίου μέ 
πολλή αίσθηση εύθυνης. Στό βιβλίο του «Σαράντα χρόνια κριτικής έλληνικοϋ πε
ζού λόγου» (τόμ. Α', 1928-1949) (’Αθήνα 1981), πού παρουσιάζει τό «Ελληνικό 
Λογοτεχνικό καί Ιστορικό ’Αρχείο» τοΰ Μάνου Χαριτάτου, περιλαμβάνεται 
έπιλογή κριτικών, πού δημοσίευσε στό περιοδικό «Νέα Εστία». Ή σημασία τών 
κριτικών αύτών, οί όποιες θ’ άποτελέσουν τό ύλικό μου γιά νά διαγράψω τή 
γραμμή τοΰ Πέτρου Χάρη, καθορίζεται άπό τά έξής άποσπάσματα τής εισαγωγής 
καί τοΰ προλόγου:

Ή εισαγωγή τοϋ Μάνου Χαριτάτου τονίζει πώς «ή έπιλογή έγινε μέ κριτή
ριο τήν άντοχή τών συγγραφέων καί τών έργων στό χρόνο. ’Εξαίρεση έχει γίνει 
γιά όρισμένους συγγραφείς πού έντυπωσίασαν όταν πρωτοφάνηκαν χωρίς νά 
έχουν τήν άναμενόμενη συνέχεια (...) Ελπίζουμε δτι τά κείμενα αύτά θά συμβά
λουν στή δημιουργία μιας πληρέστερης εικόνας τής λογοτεχνικής παραγωγής 
τής έποχής, στήν όποια άναφέρονται οί κριτικές».

Ό πρόλογος τοΰ Πέτρου Χάρη λέγει καί τά έξής: «... θεώρησα πάντα 
άπαραίτητο πνευματικό λειτούργημα τήν κριτική τοΰ βιβλίου καί τοΰ θεάτρου - 
καί ή θεατρική κριτική δέ μοΰ πήρε λίγο χρόνο, - καί δέν μπορώ νά καταλάβω 
πνευματική ζωή χωρίς τόν κριτικό λόγο, πού πληροφορεί τό εύρύτερο κοινό καί 
τοϋ παραστέκεται στήν παρακολούθηση τών πνευματικών έκδηλώσεων κάθε 
έποχής καί στή διαμόρφωση στέρεων αισθητικών κριτηρίων.

Τήν ύπηρεσία αύτή μπορεί καί τήν προσφέρει προπάντων τό κριτικό ση
μείωμα, πού διαβάζεται άπό τούς πολλούς άναγνώστες τών έφημερίδων καί τών 
περιοδικών, άλλά μέ τρεις προϋποθέσεις: Όταν γράφεται μέ γνώση πλατιά καί 
καλά θεμελιωμένη, μέ άσυμβίβαστη τιμιότητα καί μέ ένότητα κριτηρίων...».

Δυό σημεία έπισημαίνω στά πιό πάνω άποσπάσματα: α) τήν όρθή δήλωση 
τού Χαριτάτου πώς μέ τήν έπιλογή αύτή θά σχηματίσουμε μιάν εικόνα τής λο
γοτεχνικής παραγωγής έκείνης τής έποχής (1928-1949) καί β) τήν ύπόδειξη καί 
δικαιολογία τής ύπηρεσίας πού προσφέρει τό κριτικό σημείωμα σέ πολλούς 
άναγνώστες τών έφημερίδων καί τών περιοδικών.
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Ή άλήθεια τών πιό πάνω είναι αυταπόδεικτη. Όμως άξίζει νά σημειωθεί 
πώς ή άντιμετώπιση της λογοτεχνικής παραγωγής μιας έποχής σέ κατοπινά 
χρόνια μπορεί ν’ άλλάξει όχι στά βασικά σημεία, άλλά πάντως σημαντικά. Καί 
χρειάζονται οί έπιλογές τοΰ τύπου αυτού γιά ένα μελετητή.

’Από τύ διάσπαρτο ύλικό πού βρίσκεται στήν έπιλογή τών κριτικών τοΰ Πέ
τρου Χάρη συνθέτω τά πιό κάτω: Χρησιμοποιώ συχνά τις ίδιες έκφράσεις τοΰ 
κριτικού, πολλές φορές αυτούσιες, χωρίς εΙσαγωγικά ή άραιώσεις. Βέβαια τό 
υλικό πού μάζεψα, άν συνδυαστεί μέ τήν άνάγνωση τών κειμένων άπ’ όπου τό 
πήρα, δίνει πιό σαφή τήν κριτική θέση τοΰ κριτικού Πέτρου Χάρη. ’Ασφαλώς 
δέν άποκλείεται νά μοΰ ξεφύγανε μερικά λεπτά σημεία, ή, τό πιό πιθανό νά μή 
θεώρησα σημαντικά τά σημεία αυτά ώστε νά τά καταγράψω. Όμως σέ όλες τις 
περιπτώσεις δέν νομίζω πώς άδικώ τόν συγγραφέα τών κριτικών αυτών.

«Ή κριτική δέν δίνει μόνο πληροφορίες, άλλά. καί προετοιμάζει τήν 
έμφάνιση τής άξιόλογης λογοτεχνικής έργασίας μέ τή διαμόρφωση ένός κοινού 
αυστηρού, άπαιτητικοϋ, άδιάλλακτου στις έκτιμήσεις καί στις προτιμήσεις του. 
Προβάλλει τις δημιουργικές Ικανότητες. Πρέπει νάναι στοχαστική, νά κοιτάζει 
στό βάθος καί νά έργάζεται μέ πίστη καί ειλικρίνεια. Βέβαια, άπόλυτη άντικει- 
μενικότητα δέν μπορεί νάχει: «ή κριτική δέν είναι ύποδεκάμετρο». Έχει όμως 
σίγουρα μέτρα καί σταθμά πού ποικίλλουν σέ χώρες, σέ λαούς, σέ αιώνες. 
’Ασφαλώς γιά νά κρατηθεί ή κριτική σέ ύψηλό έπίπεδο άπαιτεΐται νάχει ό κρι
τικός μόρφωση, έπικοινωνία μέ τή σκέψη τών άλλων καί γενική συγκρότηση. 
Δέν άρκεϊ νάναι σοφός ό κριτικός. Πρέπει νάναι ευαίσθητος άνθρωπος, ώστε νά 
μπορεί νά νιώθει τούς παλμούς τοΰ άλλου, καί νάναι τολμηρός στή διατύπωση 
τής γνώμης του. ΟΙ Ιδέες καί οί έπιδιώξεις τοΰ κριτικοΰ ύπόκεινται σέ έξέλιξη, 
σέ συμπληρώσεις ή καί σέ βασικές άκόμα άλλοιώσεις. Ή σταθερότητα όμως 
μπορεί ν’ άποτελεΐ άρετή άλλά καί μειονέκτημα. Βέβαια ό κριτικός μέ ηρεμία θά 
κοιτάξει τό έργο. ’Αλλά στήν έκτίμηση ένός έργου ό ένθουσιασμός καί ό θαυ
μασμός βοηθεΐ».

«Ό πεζογράφος είναι ένας άνατόμος πού κοιτάζει νά βρει τις βαθύτερες 
αιτίες. ’Αρετές του είναι οί έξής:

α) ή περιγραφική Ικανότητα. Ή περιγραφή άφορά άνθρώπους καί πράγματα. 
Αύτή δημιουργεί, άτμόσφαιρα όταν δέν στέκεται σέ λεπτομέρειες, οί όποιες 
μεταβάλλουν τό έργο σέ βιβλίο πληροφοριών.

β) ή παρατηρητικότητα,
γ) ή φαντασία,
δ) ή έφευρετικότητα στό μύθο
ε) ή προσωπική θεώρηση τοϋ κόσμου 

στ) ή Ικανότητα νά διαγράφει τύπους, 
ζ) ή ένότητα,
η) ή συνθετική ικανότητα,
θ) ή λυρική διάθεση.

Οί τρεις τελευταίες Ιδιαίτερα άπαιτούνται στή συγγραφή μυθιστορήματος. 
Ή λυρική διάθεση είναι άπαραίτητη στόν τύπο τοϋ «έσωτερικοΰ διάλογου», 
στόν όποιο μπορεί νά μήν ύπάρχει σαφής μύθος.

Τό τελέντο δέν είναι άρκετό μόνο του. Χρειάζεται καί ή μόρφωση, ή γνω
ριμία μέ συγγενικές γραφές, ή άπόκτηση τών μυστικών τής γλώσσας.

Τό πεζογράφημα έχει:
α) μορφή,
β) θέμα, άνκαι περισσότερο άπό τό μύθο δίνουν άξια στό πεζογράφημα πολλά 

άλλα στοιχεία (οί σκέψεις, τά αισθήματα, τά άνειρα, οί έκφραστικοί τρόποι),
γ) περιεχόμενο,
δ) προσωπικό ύφος καί προσωπική έκφραση. Βέβαια τό λογοτέχνημα ζεϊ καί 

μέ τις άλλες άρετές του καί όχι μόνο μέ τό ύφος, παρόλο πού τό προσωπικό 
ύφος διασώζει τό έργο. Αυτό τό προσωπικό ύφος είναι δώρο Θεού.
Τό έργο τέχνης ζεϊ:-

α) μέ τό περιεχόμενό του καί
β) μέ τή μορφή του.

’Ελαττώματα τοϋ πεζογραφήματος είναι:
α) οί συνεχείς συμπτώσεις,
β) ή φλυαρία,
γ) οί έπαναλήψεις,
δ) ή ρητορική,
ε) ή δουλική μίμηση,

στ) οί πλεονασμοί καί οί πλατυασμοί,
ζ) ή ύπερβολή,
η) ή «φιλολογία».

Οί έπιδράσεις είναι άπαραίτητες καί φυσικές. Ο πεζογράφος μέ τό ταλέ
ντο του καί τήν όργάνωση τών προσπαθειών του θά σχηματίσει τήν προσωπι
κότητά του καί τήν έκφρασή του. ’Αντίθετα ή δουλική μίμηση άφαιρεΐ κάθε 
άξία άπό τό λογοτέχνημα».

«Τό μυθιστόρημα είναι πρώτ’ άπ’ όλα σύνθεση. Αλλοι άπαιτοϋν τό είδος 
αύτό νάχει πολλά πρόσωπα, μεγάλη δράση καί πολλές σελίδες. Αλλοι θέλουν 
νάχει μύθο μέ άρχή, μέση καί τέλος. Όμως τό είδος αυτό δέν έχει μόνιμο κα- 
λούπι. Χωράει μέσα του όλες τις άνησυχίες, τις ιδέες καί τις προσπάθειες μιας 
έποχής κι ό λογοτέχνης μπορεί νά έκφράσει μ’ αυτό όλες τις διαθέσεις του. 
Αυτό δέν είναι μόνο συγκέντρωση στοιχείων. Πρέπει νάχει μέσα του τόν παλμό 
ένός άνθρώπου ή μιας έποχής.

Τό διήγημα είναι μικρή άλλά άπαιτητική σύνθεση, δέν κάνει παιγνίδια καί 
δέν σηκώνει άδυναμίες. Ή συντομία του, τό δέσιμό του, ή οικονομία χρόνου 
καί χώρου, ή φράση του άποτελοϋν άπαιτήσεις του.

Τό Ιστορικό πεζογράφημα (διήγημα, μυθιστόρημα). Γιά νά πάρει ζωή μιά 
Ιστορική σελίδα καί νά γίνει λογοτεχνικό πεζογράφημα χρειάζονται σπάνιες 
Ικανότητες. Πρέπει ό ήρωας, τό Ιστορικό πρόσωπο, νά γίνει δμοιός μας, νά 
μήν άπέχει πολύ άπό έμας, άλλοιώς δέν θά μάς συγκινεΐ.
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Τά έκφραστικά στοιχεία τής συμβολιστικής πεζογραφίας εΐναι:- 
α) άθόρυβος καί λυρικός τόνος τής άφήγησης, 
β) περιεκτική φράση, 
γ) λυρική θεώρηση τής ζωής.

Ή πεζογραφία τής συμβολικής σχολής έδωσε τή λυρική πεζογραφία, πού 
προσφέρει πολλά ώς άντίμαχη τής ρεαλιστικής.

Τό αίσθητικό δοκίμιο μπορεί νά προσφέρει πολλά. Τό άποζητά ή έποχή 
μας (1936).

Ή σάτιρα μπορεί νά πηγάζει άπό τήν άγανάκτηση. Χωρίζεται σέ δυό είδη: 
α) σάτιρα τών σημερινών, πού είναι ξέσπασμα θυμοΰ, 
β) σάτιρα τών περασμένων, πού άπαιτεϊ φιλοσοφική διάθεση.

Γιά νά κάνει όμως αύτή αίσθητές τις γελοιότητες τοΰ κόσμου πρέπει νά καίει.
Τά άπομνημονεύματα είναι μιά σκοπιά μακράς ή σύντομης ζωής άπό τήν 

όποία βλέπει κανείς κόσμους, πού ούτε τούς γνώριζε, ούτε τούς φανταζόταν. 
Είναι είδος εύχάριστο.

Τό παιδικό βιβλίο φτάνει στόν προορισμό του πρώτα μέ τή λογοτεχνική 
του μορφή καί ύστερα μέ τις όδηγίες τής παιδαγωγικής. Ένα καλό λογοτεχνικό 
βιβλίο είναι προσφορά καί στήν παιδική ηλικία, άλλά μόνο όταν διασκευαστεί, 
άπλουστευτεϊ καί άλαφρωθεϊ άπό κοπιαστικές σελίδες. Καλά θά ήταν νά δια
σκευαστούν σοβαρά λογοτεχνήματά μας (1933). Ό άφηγηματικός τόνος, ό 
μύθος μέ τήν πλοκή καί τ’ άλλεπάλληλα άπρόοπτα, καί ή φαντασία θέλγουν τό 
παιδί καί τό προετοιμάζουν νά δεχτεί τή διδασκαλία. Εξάλλου τό παιδικό βι
βλίο προετοιμάζει τούς αύριανούς συνειδητούς άναγνώστες. Τά έπιμύθια είναι 
«τρομερά» καί προκαλοΰν δυσπιστία στά παιδιά.

Ή βιογραφία λογοτεχνών βοηθεΐ τόν άναγνώστη ν’ άναζητήσει τό έργο 
τοΰ λογοτέχνη. Καλό θά ήταν νά γίνουν λογοτεχνικές βιογραφίες (μυθιστορη
ματικές ζωές) τών μεγάλων Ελλήνων ποιητών καί.πεζογράφων».

«Φράση: Πρέπει νάχει κομψότητα καί Ιδιορρυθμία. Ή σκέψη κερδίζει 
πολλά όταν διατυπώνεται μέ λέξεις πού έκφράζουν παραστατικά τόν στοχασμό. 
Νά τοποθετείται μέ τέτοιο τρόπο πού νά μάς κάνει έντύπωση. Ν’ άποφεύγονται 
συστηματικά φράσεις καί λέξεις πού άπό τήν πολλή χρήση στένεψε ή έννοια 
τους. ΟΙ φράσεις πρέπει νά είναι όμαλές καί περιεκτικές. Νά ύπολογίζονται ή 
λέξη καί ή σημασία της καί ή τοποθέτησή της. Νά διαλέγονται καί νά δένονται οί 
λέξεις. Ή κακή τοποθέτησή τους βοηθεΐ τό χάσιμο τοΰ χρώματος καί τοΰ ήχου, 
λιγοστεύει τήν άξία τοΰ περιεχομένου.

Τό σχέδιο είναι άπαραίτητο κυρίως στό ρεαλιστικό διήγημα. Ένα πεζο
γράφημα μέ καλό σχέδιο στέκει καλύτερα. ’Όχι όμως αύστηρό σχέδιο πού κα
ταστρέφει τή μαγεία τοΰ λογοτεχνήματος.

Είναι προσόν τό στρωτό καί όμαλό γράψιμο, ή στρωτή άφήγηση κι 
έλκυστική.

Ρυθμό έχει καί ό πεζός λόγις, τό ρυθμό καί τήν άρμονία του. Ό ρυθμός 
αύτός κάνει μυστική κι εύκολοδιάβαστη τή φράση.

'Υπάρχει άκόμα καί ό τόνος τοΰ πεζού λόγου».

«Ή δημοτική γλώσσα άποτελεΐ ξεχωριστή έγνοια. Τό 1930 άκόμα δέν 
έφτασε στό τέρμα του ό άγώνας τής Δημοτικής στήν περιοχή τής λογοτεχνίας. 
Τά άποτελέσματα άπό τή γλωσσική άναρχία είναι φοβερά. ΟΙ γλωσσικές βαρ
βαρότητες καί ή άκυριολεξία ζημιώνουν τό λογοτέχνημα. Όσοι θέλουν νά 
έπιβάλουν τό ιδίωμα μιας περιφέρειας είναι αιρετικοί. Τό ύλικό πρέπει νά τό 
δέχονται όλοι οί Έλληνες κι έτσι νά δημιουργηθεΐ ή Πανελλήνια Δημοτική. Ή 
βάρβαρη δημοτική περιέχει ξενικές λέξεις, καθαρευουσιάνικους τύπους, χαλα
σμένες έκφράσεις.

Ή χρήση Ιδιωματικών λέξεων γιά ιδιοτυπία καί ζωηρότητα τοΰ χρώματος 
τοΰ κειμένου κουράζει καί δυσκολεύει τήν κατανόηση. ’Ισορροπημένος δημοτι
κιστής είναι έκεϊνος πού βλέπει ούσία καί όχι τύπους στόν γλωσσικό άγώνα. 
Νά δημιουργηθεΐ μιά πανελλήνια δημοτική κατανοητή άπ’ όλους τούς έλληνες, 
άλλά ταυτοχρόνως καί λογοτεχνική. Υπάρχει καί ή χλωμή καί πολυμεταχειρι- 
σμένη δημοτική πού δέν διαφέρει πολύ άπό τήν έξελιγμένη καθαρεύουσα. Είναι 
καλά μιά δημοτική άβίαστη, άφανάτιστη, άλλά καί ζωντανή καί άρκετά χρωμα
τισμένη».

Αύτή είναι ή καταγραφή μου. Καί προχωρώ σ’ ένα σύντομο σχόλιο. Δέν 
έχω πρόθεση νά κάνω κριτική τής κριτικής. Πρόθεσή μου είναι ό καθορισμός 
τών κριτηρίων μέ τά όποια άσκοΰσε τό λειτούργημα τής κριτικής ό Πέτρος Χά
ρης, πράγμα πού νομίζω πώς κατόρθωσα. 'Ολοφάνερο ύπήρξε τό θάρρος μέ τό 
όποιο διατύπωνε τις γνώμες του. Καί νιώθεις συνέπεια στις άρχές του. Μιά 
παρέκλλιση άπό τις αύστηρές άπόψεις του πάνω στή δημοτική γλώσσα συ
ναντάς στό κριτικό άντίκρυσμα τών έργων τοΰ Παντελή Πρεβελάκη. Τή δικαιο
λογεί. Ίσως καί τό ίδιο τό θέμα καί ή έποχή, στήν όποία διαδραματίζονται τά 
γεγονότα, ν’ άπαιτοΰσαν τήν ιδιότυπη έκφραση.

Βέβαια, πολλές άλλες γνώμες διατυπώνει στις κριτικές του ό Πέτρος Χά
ρης. Π.χ. στήν κριτική του γιά τό «Sol y Sombra» τοΰ Κώστα Ούράνη σημειώνει 
πώς μέ τό λυρικό ύφος τοΰ ταξιδιογράφου αύτοΰ ή έλληνική ταξιδιογραφία 
έγινε λογοτεχνικό είδος, ένώ προηγουμένως τή διεκδικοΰσε ή δημοσιογραφία. 
’Επίσης, πολύ σύντομα, άλλά χαρακτηριστικά, μιλά γιά τή «σχολή τών 
πτωχών» στή λογοτεχνία, πού πρωτάρχισε στήν Ελλάδα ό Βουτυράς. Σπου
δαίες παρατηρήσεις κάνει στήν κριτική γιά τόν «Γέρο τοΰ Μωρία» τοΰ Σπύρου 
Μελά, κλπ.

’Από τήν καταγραφή μου καταφαίνεται ή ξεχωριστή έγνοια τοΰ Πέτρου 
Χάρη γιά τή δημοτική γλώσσα. Σήμερα, έπειτα άπό άγώνες καί λογοτεχνικά 
έργα άξίας, πού λέμε πώς σταθεροποίησαν τήν ύπερίσχυση τής δημοτικής, τό 
γλωσσικό θέμα δέν έχει λυθεί. Ό Χάρης τό 1930 ένιωσε πώς δέν έφτασε στό 
τέρμα του ό άγώνας τής δημοτικής. Τό 1937 άντιλαμβάνεται άκόμα τή γλωσ
σική άναρχία. Σημαντική είναι ή δήλωσή του τό 1937 πώς δέν άρκεΐ νά δη- 
μιουργηθεΐ μιά πανελλήνια δημοτική, πού νά τήν κατανοοΰν όλοι οί Έλληνες, 
άλλά πρέπει αύτή νά είναι λογοτεχνική καί κατάλληλη νά έκφράζει καί τις πιό
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λεπτές δονήσεις τής ψυχής. ’Επισημαίνω τό σημείο αύτό, τή διαμόρφωση δηλ. 
τής γλώσσας για νά γίνει ένα έκφραστικό όργανο πού να Ικανοποιεί τις 
αίσθητικές άνάγκες.

Μιά άλλη έγνοια τοΰ Πέτρου Χάρη ύπήρξε τό παιδικό βιβλίο. Αύτό 
έξακολουθεϊ καί σήμερα νά τόν άπασχολεϊ: τό προωθεί μέ πρακτικές είσηγήσεις 
για τήν προαγωγή του (π.χ. είσηγήθηκε στήν ’Ακαδημία ’Αθηνών τή βράβευση 
έκδόσεων γιά παιδιά). ’Απόδειξη καί πώς ή τωρινή έπιλογή κριτικών του περι
λαμβάνει παιδικά βιβλία. Τονίζω τήν πρότασή του (1933) ν’ άπλουστευθοΰνση
μαντικά νεοελληνικά έργα γιά νά χρησιμοποιηθούν άπό τά παιδιά, τούς 
αύριανούς συνειδητούς άναγνώστες τής λογοτεχνίας μας.

Πάντως θά πλάταινε σέ πληροφορίες καί καθορισμούς ή έργασία μου αύτή 
τής άπλής καταγραφής τών κριτικών θέσεων τοϋ Πέτρου Χάρη άν γίνονταν 
συγκρίσεις καί προσθήκες άπό τό ύπόλοιπο κριτικό καί δοκιμιακό του έργο. 
Πάντοτε άδικεϊς τόν συγγραφέα μέ τις προσωπικές σου περιγραφές. Τό κείμε
νό του είναι ή μαρτυρία. Σ’ αύτό πρέπει νά προσφεύγει ό καθένας.

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ», 
Χρ. KB', 1981, άρ. 253-254, σ. 3

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΙ
Τόμος έβδομος, 1986

Ή προσφορά τοϋ Πέτρου Χάρη στά νεοελληνικά γράμματα καί σέ ποικί
λους κλάδους, Ιδιαίτερα στήν κριτική σέ όλη τήν κλίμακα της, έξακολουθεϊ 
άμείωτη. ’Από τήν άλλη, κείμενά του διασκορπισμένα στόν ημερήσιο Τύπο, κω- 
δικοποιοϋνται σέ βιβλίο, κι άπό τή μιά δίνεται ή κρίση τοϋ συγγραφέα κι άπό 
τήν άλλη φαίνεται ή κίνηση τοϋ βιβλίου σέ περασμένες χρονιές. ’Αλλά καί τό 
σχόλιο του, στό περιοδικό «Νέα Εστία» έκτος άπό τήν πληροφορία καί τό σχο
λιασμό, συχνότατα εϊναι καί καθοδηγητικό.

Όμως άπό πολλούς θεωρείται ώς άκρως διαφωτιστική ή σειρά «"Ελληνες 
Πεζογράφοι», όπου ό Πέτρος Χάρης καταχωρεί ώς τελικό πιά λόγο τις άπόψεις 
του γιά νεοέλληνες λογοτέχνες. Ή σειρά άρχισε τό 1953. Τελευταία κυκλοφόρη
σε ό έβδομος τόμος, στόν όποιο περιλαμβάνονται τά μελετήματα γιά τούς έξής: 
’Αδαμάντιος Κοραής, Διονύσιος Σολωμός, Ψυχάρης, Γρηγόριος Ξενόπουλος, 
Ί.Μ. Παναγιωτόπουλος, Παντελής Πρεβελάκης, Εϋα Βλάμη καί Έ.Π. Παπα- 
νοϋτσος. Γιά μερικούς άπό αύτούς μίλησε καί σέ προηγούμενους τόμους. Όμως 
τώρα ξεκινώντας άπό ένα σημείο προσθέτει ή έπιβεβαιώνει παλιές θέσεις του. 
Καί άσφαλώς - όπως άλλες φορές - ό συγγραφέας βρίσκει εύκαιρία νά 
έκφράσει τή γνώμη του γιά ποικίλα θέματα. Π.χ. συζητώντας κατά πόσο τό κεί
μενο τοϋ ’Αδαμάντιου Κοραή «Παπατρέχας» εϊναι διήγημα, καθορίζει τό τί 
είναι διήγημα καί ποιά τά βασικά του γνωρίσματα, όπως καί τά Ιστορικά τοΰ 
διηγήματος, πιστεύοντας πώς αύτό άρχίζει άπό τόν «Λούκιο ή Όνο» τοϋ Λου
κιανού.

Δυό έργασίες τοϋ τόμου οι: «Ί.Μ. Παναγιωτόπουλος» καί «Παντελής 
Πρεβελάκης» άποτελοϋν πραγματική κριτική άποτίμηση τοΰ συνολικού έργου 
τών δύο αύτών έκλεκτών συγγραφέων, πού προσέφεραν σέ διάφορους τομείς 
μέ τόν προσωπικό τους τρόπο. Προπάντων στό μελέτημα «Ί.Μ. Παναγιωτό- 
πουλος» τοποθετούνται τά πράγματα μετά άπό πολλή μελέτη καί σκέψη, άλλά 
έπιπλέον γιατί γιά μιά έξηκονταετία ό Χάρης παρακολούθησε άπό κοντά τήν 
παρουσία τού Παναγιωτόπουλου, δπως τό δηλώνει, καί μέ κρίσεις πού έγραψε 
σ’ έφημερίδες. Καί τόν άντιμετωπίζει μέ τό διπλό του πρόσωπο, τοϋ λογοτέχνη 
καί τοΰ λόγιου. Ώς κριτικό τόν βλέπει νά κινείται έλεύθερα, χωρίς μονομέ
ρειες, εύαίσθητο, γεμάτο γνώσεις, μέ προσωπικό ύφος.

’Επισημαίνει τήν ταξιδιογραφία του, πού είναι λυρική καί λιγόλογη. 
Κοιτάζει τήν ποιητική του παραγωγή πού έχει δικούς της έκφραστικούς 
τρόπους, άλλά καί τις πεζογραφικές του έργασίες, τις όποιες έκρινε 
άλλοτε μέ έπαινο κι άλλοτε «μέ δισταγμό γιά τή γνησιότητα τής μορφής 
τους». Ή μέθοδος τοΰ Χάρη άκολουθεϊ χρόνο μέ χρόνο τήν έξέλιξη τοΰ 
έργου τοΰ Παναγιωτόπουλου, ή όποία άποκαλύπτει πολλά. Στό κείμενο 
αύτό ιδιαίτερα κοιτάζεται καί τό βιβλίο τοΰ Παναγιωτόπουλου γιά τήν 
Κύπρο «Ή Κύπρος ένα ταξίδι».

Γενική τοποθέτηση τού Π. Πρεβελάκη είναι τό σχετικό μελέτημα τοΰ Χάρη. 
Κρίνει ό Χάρης ένα-ένα τά βιβλία τοϋ Κρητικοϋ αύτοΰ συγγραφέα, σταματά
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πολύ στό προσωπικό του ύφος καί τή χρήση κρητικών λέξεων για νά δοθεί ή 
άτμόσφαιρα τής έποχής, χωρίς να ήθογραφεϊ στήν πραγματικότητα, τή συμβο
λή του στό θέατρο μέ δράματα, πού όρθώνουν μπροστά μας προβλήματα, τά 
όποια καθορίζει ό Χάρης στό κάθε δράμα τοΰ Πρεβελάκη. Καί σταματά στή ση
μασία τοϋ βιβλίου «Τετρακόσια γράμματα τοΰ Καζαντζάκη στόν Πρεβελάκη», 
τά όποια διαφωτίζουν πέρα ώς πέρα τήν προσωπικότητα τοΰ Καζαντζάκη.

Τόν ’Αδαμάντιο Κοραή ό Χάρης τόν παραδέχεται άπρόσβλητο κλασσικό 
φιλόλογο μ’ ένα όγκώδες έργο, πού ή ποιότητά του άντέχει σέ κάθε έρευνα. 
Στήν άφηγηματική πεζογραφία, όμως, μέ τόν «Παπατρέχα», πού θεωρείται διή
γημα, ό Χάρης διαφωνεί, γιατί τό άφήγημα αύτό δέν έχει τή δομή διηγήματος. 
«Πλησίασε τή μορφή τοΰ διηγήματος μέ τή λογική περισσότερο παρά μέ τή φα
ντασία», σημειώνει.

Μέ Ιδιαίτερο παλμό ό Χάρης γράφει γιά τό Σολωμό, πού τό χρέος μας 
άπέναντι του «παραμένει άκόμα μεγάλο». Καί έπισημαίνει πώς γι’ αύτόν 
υπάρχει πλήρης όμοφωνία γιά τήν άξια του. ’Ιδιαίτερα στέκει στά δυό έργα, στή 
«Γυναίκα τής Ζάκυνθος» καί στό «Διάλογο», πού διαθέτουν, έκτος άπό τήν 
άληθινή ποιητική διάθεση, καί κριτική σκέψη.

Ό Ψυχάρης δίνει τήν εύκαιρία στόν Πέτρο Χάρη νά άσχοληθεϊ ειδικά μέ τό 
θέμα τής γλώσσας, τής δημοτικής, καί νά τό προσεγγίσει άπό διάφορες πλευρές, 
καί Ιστορικά. ’Αναλύει τούς -άγώνες τοΰ δημοτικισμού καί τί κρυβόταν πίσω 
άπό αύτή τήν κίνηση. Καί φτάνει στή σημερινή γλωσσική μας άκαταστασία, ή 
όποία έν μέρει όφείλεται στή γλωσσική Ιδιοτυπία τοΰ Καβάφη. 'Υπεύθυνοι στή 
σημερινή γλωσσική μας άναρχία είναι τόσο «οί νοσταλγοί τής καθαρεύουσας», 
όσο καί οί άδιάλλακτοι όρθόδοξοι τής δημοτικής γλώσσας. Καί άναλύει τή θέση 
αύτή.

Τό κείμενο τοΰ Χάρη γιά τόν Ξενόπουλο άρχίζει ώς άκολούθως: «Μέ τόν 
Ξενόπουλο δέν τελειώνει κανείς ποτές». Προσωπικά νομίζω πώς έχει πολύ δί
καιο ό Χάρης. Τό κείμενο αύτό στηρίζεται σέ ένα δημοσίευμα τοΰ Ξενόπουλου 
τό 1909, όπου αύτός έκθέτει τή γνώμη του γιά τις «σχέσεις ’Ηθικής καί τέχνης».

’Από αύτό προχωρεί ό Χάρης νά θυμηθεί ένα δικό του κείμενο στή «Νέα 
Εστία» γιά δυό βιβλία τοΰ Τυμφρηστού καθ’ υπόδειξην τοΰ Ξενόπου
λου. Γιά νά καταλήξει στή θαυμαστή έργατικότητα τοΰ Ξενόπουλου καί 
τήν τακτικότητά του στήν έργασία.

’Επαινετική κριτική είναι τό κείμενο τοΰ Χάρη γιά τήν Εΰα Βλάμη, ειδικά 
γιά τά βιβλία της «Ό Σκελετοβράχος» καί τό «Γαλαξείδι», δυό χρονικά μέ 
Ιδιαίτερο ύφος, ένώ δείχνει άρκετή άμφιβολία γιά τήν άξία δυό κατοπινών πε
ζογραφημάτων της μ’ όλο πού κι αύτά σχολιάστηκαν πολύ.

01 «Έλληνες Πεζογράφοι» τελειώνουν μέ τόν «Ε.Π. Παπανοϋτσο», πού 
χρησιμοποίησε, μέ μερικούς άλλους, άψογη δημοτική γλώσσα στά φιλοσοφικά 
του έργα. Ή φιλολογική του άρθρογραφία ώς έπιφυλλίδα στις έφημερίδες 
κατά τόν Χάρη συνέτεινε στήν πνευματική άφύπνιση του μεγάλου κοινού. Ό 
Χάρης ύποστηρίζει αύτή τήν έπαφή τών πνευματικών όδηγών μέ τό εύρύτερο 
κοινό τών έφημερίδων. Καί χαρακτηρίζει τις σύντομες έργασίες τοΰ Παπανού- 
τσου, πού περιέλαβε στή βίβλο του «’Εφήμερα».

(Μέ τήν εύκαιρία άποκαλύπτω πώς ή σειρά ποιημάτων μου «Πρισματι- 
. κός Όκτώβρης» έχουν πολύ έπηρεαστεΐ άπό τό βιβλίο «Εφήμερα», πού ό 

συγγραφέας εύγενικά μού άφιέρωσε. Κάποτε σέ συνάντησή μας τοΰ 
όμολόγησα τούτο, πράγμα πού τόν εύχαρίστησε δπως έδειξε ή έκφραση 
τοΰ προσώπου του. Ή άποκάλυψή μου αύτή δικαιώνει τό λόγο τοΰ Πέ
τρου Χάρη).

Ό Πέτρος Χάρης μέ τόν έβδομο αύτό τόμο «Έλληνες Πεζογράφοι» δέ μάς 
προσέφερε άπλώς τήν άποψή του γιά τούς συγγραφείς μέ τούς όποιους άσχο- 
λεΐται, άλλά πλούσιο ύλικό καί τής γραμματολογίας άκόμα, ένταγμένο έντεχνα 
στό λόγο του, κρίσεις γιά πνευματικές καί άλλες κινήσεις, άναλύσεις καί χαρα
κτηρισμούς κειμένων καί βιβλίων, διαγραφές προβλημάτων, αιτιολογήσεις τους 
καί προτάσεις λύσεων τους, έναν όλάκαιρο λογοτεχνικό κόσμο τοΰ παρελθόντος 
καί τοΰ παρόντος, πού σφύζει άπό πνευματική ζωή. Μέ αύτό τόν τρόπο έξακο- 
λουθεΐ ό Χάρης νά συντηρεί καί νά δίνει δημιουργικά έρεθίσματα στή λογοτε
χνική ζωή τοΰ τόπου μας.

«Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ»
1986
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«ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ»

Ό Πέτρος Χάρης μιλά γιά τήν κριτική μέ τό δικαίωμα, πού δίκαια τοΰ τό 
δίνει ή συγκεντρωμένη «κριτική έργασία του σέ περισσότερους άπό δέκα τό
μους» κοντά στήν άλλη διάσπαρτη σέ περιοδικά κι έφημερίδες. Στό τελευταίο 
του βιβλίο «Νεοελληνικός κριτικός λόγος» (πρωτοδημοσιευμένο στή «Νέα Πο
ρεία», καταθέτει κατά κάποιο τρόπο τις γενικές άπόψεις του μέ τήν ευκαιρία 
τοΰ όγκώδους έορταστικοΰ τόμου τοΰ περιοδικού «Νέα Πορεία» (Θεσσαλονί
κης) γιά τά τριάντα χρόνια έκδοτικής του ζωής μέ τόν τίτλο «Τύ πρόβλημα τής 
κριτικής» (’Ιούνιος 1985). ’Ακριβώς άπό τήν κατάθεση αύτή θά συγκεντρώσου
με τά κύρια σημεία γιά νά δείξουμε τις κριτικές άρχές τοΰ Χάρη, παρόλον, πού 
όπως γράφει ό ίδιος «έχω γράψει άναρίθμητα διεξοδικά ή σύντομα κείμενα γιά 
τό πνευματικό λειτούργημα πού συνηθίσαμε νά τό λέμε κριτική...», άλλά δέν θά 
κάνουμε συγκρίσεις ή δάνεια άπό αύτά.

Καί πρώτα άπ’ όλα «πνευματικό λειτούργημα», όρίζει τήν κριτική. Δέν θε
ωρεί πρόωρο ένα άπολογισμό τοΰ νεοελληνικού λόγου. Καί τό στηρίζει αύτό 
καί στήν ύπαρξη άνθολογιών κριτικής όπως ή «Βασική Βιβλιοθήκη ’Αετού» άρ. 
42 ή «’Ανθολογία τής Σύγχρονης Κριτικής» τοΰ Δίφρου, καί μιά έκλογή μέ τίτ
λο «Ελληνική Κριτική Σκέψη» τοΰ Ζήσιμου Λορεντζάτου 1967 γιά τις όποιες 
έκφράζει συμφωνίες καί άντιθέσεις.

Ή σημασία τής κριτικής βρίσκεται στήν συμβολή της γιά τή διαμόρφωση 
πνευματικής ζωής. Ό Χάρης τή θεωρεί μιά, μέ ύποδιαιρέσεις α) ώς κριτική βι
βλίου, πού όταν «σκοπεύει ύψηλά» γίνεται πνευματικό λειτούργημα καί β) ώς 
κριτική θεάτρου πού έχει άμεση έπίδραση άφοΰ ή θεατρική παράσταση είναι ένα 
κοινωνικό γεγονός. Μιά άλλη διαίρεση τής κριτικής είναι ή έξής: α) ή λογοτε
χνική κριτική καί β) ή φιλολογική - έπιστημονική κριτική. Ή φιλολογική κριτική 
έρευνά καί διαπιστώνει τό λογοτέχνημα. Ή «λογοτεχνική κριτική» προχωρεί 
στήν έξήγηση τοΰ λογοτεχνήματος. Μιά άπλούστερη μορφή τής λογοτεχνικής 
κριτικής είναι ή κριτική σημειωματογραφία, δηλ. ή κριτική τής έπικαιρότητας 
πού δέν είναι συνθετική έργασία. Όμως κι αύτή έξυπηρετεϊ, δίνει πληροφορίες.

Όμως τό άποκορύφωμα (πού προτιμά πολύ ό Χάρης), είναι τό δοκίμιο, τό 
όποιο άνήκει στήν πεζογραφία, άλλά είναι κατάφορτο άπό γνώση, άπό πείρα, 
άπό στοχαστική διάθεση. Αύτό τό δοκίμιο ό Χάρης τό άποκαλεΐ «λεκτική χάρη», 
κι είναι λόγος προσωπικότερος, παρόλο πού ή άπλή κριτική δέν άπαλλάσσεται 
άπό τό ύποκειμενικό στοιχείο. Ή κριτική άσφαλώς παρουσιάζει «λογοτεχνική 
γραφή» δηλαδή λόγον όργανωμένο πού έχει τόνο καί ύφος. Καί ό κριτικός διαθέ
τει τό ταλέντο τοΰ λογοτέχνη καί έπιπλέον μελέτη καί έπιστημονικό έξοπλισμό.

Μέ δσα σημειώσαμε ώς τώρα καθορίζεται ή κριτική γραμμή τοΰ Χάρη. 
Είναι σαφέστατες οί θέσεις τοΰ κριτικού αύτοΰ, πού γιά δεκαετηρίδες κρατά 
ύπεύθυνα καί τόν κλάδο τής κριτικής άπό τόν έπικαιρικό τής έφημερίδας ώς 
τόν πιό ούσιαστικό τοΰ περιοδικού μέ δημιουργική κορύφωση τό λογοτεχνικό 

δοκίμιο. ’Επιπλέον ό Χάρης ύποστηρίζει τις άπόψεις του μέ άναφορές σέ κεί
μενα άλλων, συχνά κάπως πιό έκτεταμένα, χωρίς τούτο νά ζημιώνει τό βασικό 
θέμα. Πάντως τελειώνοντας αύτή τήν κριτική έργασία τού Χάρη συλλαμβάνεις 
τό κριτικό πρόβλημα σέ μεγάλη εύρύτητα καί δυσκολεύεσαι νά νιώσεις έστω 
καί μιά μικρή άντίθεση καί προς τό γράμμα καί προς τό πνεύμα.

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ», 
Χρ. ΚΣΤ', 1986, άρ. 303-305, σ. 90
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Ο ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ ΜΙΛΑ 
ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ

Ξαναδιάβασα τό έργο τοΰ Πέτρου Χάρη «Μικρή Πινακοθήκη» (σειρά δεύ
τερη). Μέ ώθησε σέ τούτο μιά άναδημοσίευση κριτικής τοΰ Άνδρέα Καραντώνη 
στό βιβλίο του «Μιά φυσιογνωμία καί μιά έποχή» (κριτικές γιά βιβλία τοΰ Χά
ρη). *Η  άλήθεια είναι πώς συχνά φυλλομετρούσα τούτο τό βιβλίο - πορτρέτα 
όταν τύχαινε νά θέλω μιά σύντομη ύπόμνηση γιά τό έργο ένός άπό τούς 24 λογο
τέχνες, πού περιλαμβάνει. Οί υπογραμμίσεις καί τά μονολεκτικά μου σχόλια 
στά περιθώρια πολύ μέ βοηθούσαν. Στό ξαναδιάβασμα, αύτές οί ύπογραμμίσεις 
μου ύποδείκνυαν πώς είχαν τήν άξία ύποσημειώσεων γιά τόν κριτικό Πέτρο 
Χάρη καί μπορούσαν νά στήσουν ένα σημείωμα. ’Εξάλλου κατά τήν άνάγνωση 
ένός άλλου βιβλίου τοΰ Χάρη, «Σαράντα χρόνια κριτικής έλληνικοϋ πεζού λό
γου άπό τις υπογραμμίσεις καί τούς σχολιασμούς στά περιθώρια συνέταξα ένα 
μελέτημα, πού δημοσιεύτηκε στό περιοδικό «Πνευματική Κύπρος» (Χρ. KB', σ. 
253-254,1981).

Ή άλήθεια είναι πώς ό Πέτρος Χάρης πλησιάζει ένα βιβλίο μέ άγάπη καί 
δεκτικότητα, άλλά πάντοτε βαδίζει μέ τό μέτρο τών κριτηρίων του. Γι’ αύτόν 
τό λόγο θά δούμε αύτά τά κριτήρια στήν έφαρμογή τους στις διάφορες 
άναγνώσεις.

Α. Γιά τή Γλώσσα, ή όποία Ιδιαίτερα ένδιαφέρει τόν κριτικό Πέτρο Χάρη 
άφοΰ λογοτεχνία είναι τέχνη τοΰ λόγου, δηλ. γλώσσα κατ’ άρχήν. Σημειώνο
νται μερικοί άπό τούς χαρακτηρισμούς του στά κριτικά αύτά πορτρέτα.

α) Γλώσσα δουλεμένη μέ προσοχή καί καλαισθησία.
β) Φράση οργανωμένη.
γ) Δημοτική μέ πανελλήνια στοιχεία, όταν δέν ύπάρχει στό πεζογράφημα τό 

ήθογραφικό χρώμα. Στήν έννοια αύτή χωρεΐ κι ή πολυμορφία στή γλώσσα. 
Όπως π.χ. στό «Χρονικό» ταιριάζει ή γλώσσα τής έποχής, χωρίς 
ύπερβολές.

δ) Είναι προσόν ό πλουτισμός τοΰ λεξιλογίου στόν ποιητικό λόγο, 
ε) Ό λόγος πρέπει νάναι πειθαρχημένος καί στό ξέσπασμα άκόμα. 

στ) ’Αποφυγή κοινοτυπικής έκφρασης.
ζ) ’Απορρίπτεται ή φραστική πολυτέλεια, ή ρητορεία, ή έμμετρη φλυαρία.

Β. Χαρακτηριστικά τοϋ κριτικού:
α) Νά πλησιάζει τό έργο μέ άγάπη.
β) Νά έχει όσφρηση καί διαίσθηση γιά άποκάλυψη τής ούσίας τοϋ έργου.
γ) Νά πληροφορεί καί νά άξιολογεϊ.
δ) Νά έχει όργανωμένη σκέψη, νά ξέρει νά συγκρίνει καί νά κρίνει.
ε) Νά έχει συναίσθηση εύθύνης.

στ) Νά είναι όργανωμένος μέ ώριμο συναισθηματικό κόσμο.
ζ) Νά έκφράζεται σαφώς καί όχι άπλώς νά ώραιολογεΐ.

Γ. Μερικές παρατηρήσεις στό κάθε πορτρέτο, οί όποιες δείχνουν τήν παρατη
ρητικότητα τοΰ Πέτρου Χάρη κι άνταποκρίνονται σέ μερικά ούσιαστικά χαρα
κτηριστικά τοΰ καθενός συγγραφέα, διευκολύνουν τή δική μου έντύπωση άπό 
τήν άνάγνωση τής «Μικρής Πινακοθήκης».

1. Γιά τόν Παλαμά, πού τάφηκε στις 27 Φεβρουάριου 1943 στήν παρουσία 
ποικίλου πλήθους, γράφει πως: «Τή μέρα αύτή βάρυνε ή σφραγίδα τοΰ λαοΰ 
στόν τίτλο του ώς Εθνικού Ποιητή».

2. Γιά τόν Ψυχάρη, πού ήταν έθνικιστής καί πατριώτης μέ μεγάλο πλάτος 
στήν έννοια Έθνος, γράφει πώς «Κήρυξε τήν άξία τοϋ άληθινοΰ γλωσσικού 
αισθήματος...» καί πώς «Λαός πού δέν αισθάνεται τή γλώσσα του, τή ρίζα του, 
είναι προορισμένος νά πεθάνει».

3. ’Εξηγεί τήν άρνηση τών πολλών γιά τήν άρνησή τους σχετικά μέ τόν Κα- 
βάφηκαί σέ ύπότιτλο γράφει «Ή νέα συγκίνηση».

4. Γιά τό Ζαχαρία Παπαντωνίου, τόν «κυνηγό τοΰ ώραίου λόγου», γράφει 
πώς «έδωσε, άκόμα, ένα ώραΐο παράδειγμα μέ τή διακήρυξη τών δικαιωμάτων 
τής γλώσσας τοΰ λαοΰ στήν ’Ακαδημία καί τήν έξυπηρέτησε στόν άγώνα της μέ 
τή στέρεη έπιχειρηματολογία του...».

5. Γιά τό Σωτήρη Σκίπη, πού ό κριτικός είχε πάντα τή γνώμη πώς 
όρμητικές καί πληθωρικές πνευματικές μονάδες σάν τό Σκίπη μέ πολλή προ
σπάθεια όριστικά τοποθετούνται, λέγει πώς «Ό Σκίπης στάθηκε φανατικός 
Έλληνας».

6. Γιά τόν Καρυωτάκη, πού είναι έκτεταμένο κείμενο, ένα άπό τά καλύτε
ρα γι’ αύτόν τόν ποιητή, έπισημαίνει τήν Ικανότητά του νά φέρει «στό χώρο 
τοΰ λυρισμού τή σάτιρα., τήν όποία «άνέβασε σέ σπάνια ποιότητα καί σέ 
άπλησίαστη ιδιοτυπία...».

7. Στό Φώτη Κόντογλου έπισημαίνει τήν προσωπική του έκφραση, τό 
ύφος αύτοϋ τοΰ «βυζαντινού στήν έποχή μας».

8. Γιά τό Γεώργιο Φτέρη γράφει πώς «έδινε σελίδες πού φαίνεται ότι 
άνήκουν στήν έπικαιρότητα, ένώ δέν είναι παρά ή τοποθέτηση τών μεγάλων θε
μάτων τής Ιστορίας τοΰ πνεύματος άνάμεσα στά μικρά γεγονότα τής καθημε
ρινής ζωής...».

9. Γιά τόν Αίμ. Χουρμούζιο, πού άποκλειστικά θήτευσε στήν κριτική λέγει 
πώς «είχε όργανωμένη κριτική σκέψη πού ξέρει νά συγκρίνει καί νά κρίνει...».

10. Γιά τόν Πέτρο Σπανδωνίδη, μιλά μ’ ένα έκτεταμένο κείμενο, στό όποιο 
περιλαμβάνει καί τις δικές του θέσεις γιά τήν κριτική καί τό δοκίμιο, καί χαρα
κτηρίζει τό λόγο τοΰ κριτικού αύτοΰ τής Θεσσαλονίκης μέ τά έξής: «Ό λόγος 
του προσφέρει, ξυπνάει περιέργειες, προκαλεΐ καί χρήσιμες άντιγνωμίες...».

11. Γιά τόν Τεύκρο Άνθία πού ό Χάρης, έχει μπροστά του τήν 6η έκδοση 
τής συλλογής «Σφυρίγματα τοϋ άλήτη», σημειώνει πώς «ύπάρχει πολύς πόνος 
σ’ αύτά τά «Σφυρίγματα», σ’ αύτές τις έξομολογήσεις καί τά κελαϊδήματα τοϋ 
άλήτη, άλλη τόση όμως άδιαφορία γιά τό γλωσσικό ύλικό...».
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12. Γιά τό Νίκο Καββαδία στέκεται στήν Ιδιοτυπία του.
13. Για τα «’Απαντα» τής Πολυδούρη σημειώνει πώς «Ό στίχος της είναι 

άνισος καί τοΰ λείπει σχεδόν πάντα ή έπεξεργασία».
14. Για τή φωνή τοΰ Μήτσου Παπαπκολάον, πού άποτελεϊται άπό 50 

ποιήματα, πού «δλα δέν έχουν τήν ίδια άξία».
Αύτά γιά νά σταθώ στούς κυριότερους γιά μένα, πού κρίνονται ή καλύτε

ρα σκιτσάρονται (έκτος άπό τόν Καρυωτάκη καί τό Σπανδωνίδη) άπό τόν Πέ
τρο Χάρη.

Καί μόνο άπό τά ψύγματα πού παρατέθησαν, ό άναγνώστης μου 
άντιλαμβάνεται τόν ύπεύθυνο λόγο τοΰ Πέτρου Χάρη. Στό κάθε πορτρέτο ό 
συγγραφέας άκολουθεϊ μιάν άλλη γραμμή πράγμα πού προκαλεΐ τήν ποικιλία 
στό βιβλίο. Μέ παραδείγματα τεκμηριώνει τις θέσεις του. Δέν κατηγορεί όταν 
διαφωνεί, άλλά μέ πολιτισμένο τρόπο - καμιά φορά άφοριστικά - σημειώνει 
τήν άντίθεσή του προς τή γνώμη τοΰ κρινομένου ή άλλου κριτικού. ’Επίσης 
κατά τήν πορεία τής κριτικής του βρίσκει εύκαιρίες ν’ άναπτύξει τις άπόψεις 
του γιά τήν κριτική, τό δοκίμιο, τή γλώσσα καί άλλα, όπως τό συνηθίζει καί σέ 
άλλα δοκιμιακά ή άπλώς κριτικά κείμενά του.

«Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ»
20 Ίανουαρίου 1987

«ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΙ»
Τόμος όγδος, ’Αθήνα 1993

Κωδικοποιημένος ό κριτικός λόγος τοΰ Πέτρου Χάρη πληροφορεί, θέτει 
προβλήματα καί καθοδηγεί μέ εύθύνη τή νεοελληνική πεζογραφία, μ’ ένα πιό 
στέρεο τρόπο παρά τό γρήγορο άντίκρυσμα στό περιοδικό ή τόν ημερήσιο τύπο, 
όπου άλλα ένδιαφέροντα καί άρχές παρατίθενται καί διασπούν τόν άναγνώστη, 
μ’ όλο πού καί τό «γρήγορο άντίκρυσμα» έχει τήν άξία του. Έτσι στόν όγδοο 
αύτό τόμο τής σειράς «Έλληνες Πεζογράφοί» ό Πέτρος Χάρης υπεύθυνα μάς 
δίνει τήν άποψη του γιά πεζογράφους, πού τό έργο τους έχει μέγεθος (Νίκος Κα- 
ζαντζάκης, Παν. Κανελλόπουλος, Διονύσιος Ρώμας, Αιμίλιος Χουρμούζιος, 
Άντρέας Καραντώνης καί Πάνος Καραβίας), άλλά καί γιά άλλους μέ 
άνολοκλήρωτο έργο ή μέ πρώτες έμφανίσεις στό χώρο τής πεζογραφίας (κάπου 
51 άπό τούς όποιους δυό Κύπριοι: Μελής Νικολαΐδης καί Λουκής ’Ακρίτας).

Χαρακτηριστικό τής κριτικής γραφής τοΰ Χάρη δέν είναι άπλώς ή έκθεση ή 
παρουσίαση τοΰ μύθου τοΰ βιβλίου, άλλά ή συζήτηση καί ό καθορισμός τοΰ 
ύφους, ή έξέλιξη τοϋ έργου άν είναι πλήρης ή μερική, ή περιγραφή τών τύπων, 
ποιές οί ιδέες πού ύποστηρίζονται, ή έπισήμανση τών έλλείψεων, κάποιες συγ
κρίσεις, άκόμα καί ή ύπεύθυνη ύπόδειξη στούς πρωτοπαρουσιαζόμενους στόν 
στίβο τής πεζογραφίας, χωρίς σκληρό τόνο άλλά όπωσδήποτε σαφώς. Οί 
υποδείξεις βέβαια στούς νέους συγγραφείς καί νομίζω τούτο όρθό: ή γνώμη τών 
έμπειροτέρων διορθώνει βασικά λάθη.

Κείνο όμως πού λογαριάζεται πολύ γιά τόν κριτικό λόγο τού Χάρη είναι ή 
καλή αίσθητικώς γραφή του, ή έλκυστική, άπό τήν όποια πάντοτε σού μένουν 
πολλά δίπλα στήν εύχαρίστηση. Ειδικά στόν τόμο αύτό ύπάρχει κι ένα άλλο 
προσόν (άν μπορώ νά τό χαρακτηρίσω έτσι). Χρονολογικά τά κριτικά κείμενα 
τών «άνολοκλήρωτων» άρχίζουν άπό τό 1929 καί έπεκτείνονται μέχρι τό 1966. 
Δηλαδή, όπως σημειώνει ό ίδιος συγγραφέας, «όλα μαζί δείχνουν τήν πορεία 
τής πεζογραφίας μας σχεδόν ώς τις μέρες μας».

Όμως έπιβάλλεται μιά Ιδιαίτερη άναφορά στά έξι πρώτα κριτικά μελετή- 
ματα τοΰ Χάρη, μέ τά όποια άντιμετωπίζει ό κριτικός τούς όλοκληρωμένους 
πεζογράφους. ’Από τόν Νίκο Καζαντζάκη (β' μελέτημα), πού θεωρεί «μιά άπό 
τις σπάνιες έκεϊνες πνευματικές μονάδες, πού παρουσιάζονται σέ άραιά, 
άραιότατα χρονικά διαστήματα, καί γίνονται όρόσημα στις λογοτεχνίες, άκόμα 
καί μεγάλες λογοτεχνίες», ξεχωριστά μιλά γιά τά ταξιδιωτικά του, τή μυθιστο
ριογραφία του μέ χαρακτηρισμούς καί ειδικές έπισημάνσεις, όπως τήν έννοια 
τοΰ Θεού, άλλά Ιδιαίτερα σταματά στήν «’Ασκητική», πού «είναι άκόμα πιό κυ
ρίαρχη παρουσία».

Τόν Παναγιώτη Κανελλόπουλο ό Χάρης τόν θεωρεί περισσότερο δικό μας 
παρά τής πολιτικής κι άς τήν έξυπηρέτησε καί αύτή, καί ό όποιος «έφτασε σ ένα 
πνευματικό μέγεθος, πού σπανιότατα παρουσιάστηκε άκόμα καί στή ζωή μεγά
λων λαών τών νεωτέρων χρόνων». Καί άφού σημειώσει 107 έργα του (άπό τό 
1920 έως τό 1984) άναλύει τις σελίδες τής «Ιστορίας τού Εύρωπαϊκού Πνεύμα-
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τος» πού τήν καλεΐ «καλλιτεχνική δημιουργία», καί τήν προτείνει νά διδάσκεται 
στά Γυμνάσια ή Λύκεια. Προσωπικά συμφωνώ άπολύτως μέ τήν πρόταση αύτή.

Τόν ΑΙμ. Χουρμούζιο ό Χάρης θεωρεί «κριτικό πνεύμα στήν πλατύτερη 
έννοια», τονίζει τόν μόχθο του στή διεύθυνση τοΰ ’Εθνικού Θεάτρου καί τήν 
καθιέρωση τοϋ θεσμού τών ’Επιδαυρίων, γιά νά σταθεί στό έργο του γιά τόν 
Παλαμά «τόν πατέρα τών έλληνικών γραμμάτων».

Τόν κριτικό λόγο τού Άντρέα Καραντώνη ό Χάρης τόν θεωρεί καλά 
όργανωμένο, άνετο, όμαλό «πού δέν άξιολογεϊ μόνο άλλά καί καθοδηγεί καί 
έξηγεΐ καί πείθει». ’Ιδιαίτερα τονίζει τά βιβλία του «Εισαγωγή στή νεώτερη 
ποίηση» καί «Γύρω άπό τή σύγχρονη έλληνική ποίηση» γιά νά σημειώσει τή 
γνώμη του γιά τήν ποίησή του καί άλλα βιβλία του ώστε νά μας τόν δώσει πλή
ρως καί σφαιρικά ώς φυσιογνωμία τών γραμμάτων μας.

Κάπως σύντομα ό Χάρης κοιτάζει τόν Διονύσιο Ρώμα, ιδίως τά βιβλία 
του «Ό Σοπρακόμιτος» καί τά «Ζακυνθινά».

Καί τέλος ό Χάρης μιλά γιά τό έργο τοΰ Πάνου Καραβία, άρχίζοντας μέ 
τά διηγήματά του «Νύχτα μέ πολύχρωμα φώτα», γιά νά δει τά μυθιστορήματά 
του μέ τόν κοσμοπολίτικο χαρακτήρα τους καί νά σταθεί ιδιαίτερα στά δοκίμια 
του, τις «θέσεις», πού τά θεωρεί «αύθεντικά έλληνικά δοκίμια».

"Ομως ό πλούτος τών παρατηρήσεων, τών συχνά καθοδηγητικών, βρίσκεται 
στις κριτικές τοΰ Χάρη «γιά τή γενιά πού δέν πρόλαβε νά όλοκληρώσει τό έργο 
της». Θά περιοριστώ έδώ στούς δικούς μας Μελή Νικολαΐδη καί Λουκή ’Ακρίτα, 
γιά νά έπισημάνω τις ύποδείξεις τοΰ Χάρη, πού νομίζω βαραίνουν πολύ. Ό Χά
ρης γράφει «τό προσωπικό ΰφος είναι μιά άπό τις μεγαλύτερες άρετές κάθε πεζο- 
γράφου» στό κείμενό του γιά τέσσερα βιβλία τοΰ Μελή Νικολαΐδη, κοιτάζοντάς 
τα ένα-ένα μέ λεπτομέρεια καί σημειώνοντας έλλείψεις καί προόδους, ένώ γιά 
τόν «Νέο μέ καλάς συστάσεις...» τοΰ Λουκή ’Ακρίτα καί ένα-δυό άλλα κείμενά 
του έκφράζει έκτίμηση, πιστεύοντας πώς τοΰ «στερεώνουν τήν πεποίθηση δτι δέν 
θέλει τίποτε περισσότερο παρά νά δίνει «περιεχόμενο» στή λογοτεχνική έργασία 
του».

Κλείοντας τόν όγδοο τόμο τής σειράς «Έλληνες Πεζογράφοι» τοΰ Πέτρου 
Χάρη άναλογίζομαι πόσα χρωστά ή λογοτεχνία μας, καί στήν περίπτωση αύτή 
ή πεζογραφία μας, στόν κριτικό λόγο του καί ώς ύπόδειξη γιά γραφή καί ώς 
ταμείο ιστορίας γιά τούς νεοελληνιστές καί φιλολόγους, γιά όσους γενικά 
άσχολούνται μέ τά γράμματά μας.

«Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ» 
5 Νοεμβρίου 1993

ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ
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Η ΚΙΝΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ

Τα ταξιδιωτικά κατά βάθος είναι δημσιογραφία. Τά χρησιμοποίησε ή 
έφημερίδα τόσο πολύ - καί πολλές φορές άσχημα - πού τά άπόσπασε άπό τήν 
άνάγκη τής έκφράσεως στήν άνάγκη τής ένημερώσεως (καί ένημέρωση είναι ή 
βαθύτερη ούσία τής δημοσιογραφίας). Ωστόσο ύπάρχουν άρκετοί λογοτέχνες 
πού μ’ όλον ότι έξυπηρετοϋσαν δημοσιογραφικές άνάγκες στήν συγγραφή τών 
ταξιδιωτικών τους δέν προδώσανε τό λογοτέχνη έαυτό τους. Κι άκόμα 
ύπάρχουν άλλοι πού διψάνε γιά ταξιδιωτικήν έντύπωση, δίνοντας σ’ αύτή λυ
ρικό περιεχόμενο καί έκφράζοντάς τη λυρικά, χωρίς νά γνοιάζονται γιά δημο
σιογραφικές ένημερώσεις.

Τό έργο τοΰ Πέτρου Χάρη «Ή Κίνα έξω άπό τά τείχη» είναι ένα άπό τά 
άπολύτως λυρικά καί στήν περιοχή τής λογοτεχνίας άνήκοντα, ταξιδιωτικά. Μέ 
ύφος συνεπαρμένο, σέ πλεϊστα σημεία ποιητικό, μάς δίνει τήν έντύπωσή του κι 
όταν άκόμα πάει νά δώσει μερικές πληροφορίες (άλλά κι αύτές διαλεγμένες γιά 
τύ λυρικό τους ύπόστρωμα). Μπορούσε ένας νά φανταστεί πώς σέ 212 σελίδες, 
όχι πυκνοτυπωμένες, θά ήταν δυνατό νά χωρέσουν έντυπώσεις άπό τήν Κίνα καί 
διαβάζοντάς τες νάχεις μιά κάποια λυρική πληρότητα; Αύτό άκριβώς έχει συμ
βεί. Κλείεις τό βιβλίο τοΰ κ. Χάρη μέ πλήρες αίσθημα, μέ Ικανοποίηση, μέ μιά 
γεύση πώς γνώρισες ένα κόσμο στό βαθύτερο του χαρακτηριστικό, τή ζωή, τήν 
έσωτερική του ζωή. Κι ή πραγματικότητα νά μή είναι αύτή, πού μάς δίνει ό κ. 
Χάρης, έμεΐς έχουμε κι δλας ζήσει μιά πραγματικότητα λυρική, αύτό πού προ
σπαθεί νά πετύχει ή τέχνη καί ή λογοτεχνία άνεξαρτήτως άπόψεων αισθητικών, 
πολιτικών κλπ.

Ύπάρχουν βέβαια κι οί παρατηρήσεις, πού δέν είναι λογοτεχνία, μά πού κατά 
κάποιο τρόπο δημιουργούν κλίμα, άντίθεση, έπεξήγηση, καί πού έχουν κάτι τό 
έφήμερο καί λίγο δημοσιογραφικό. Π.χ. ό χαρακτήρας τής Ζυρίχης, τά άεροδρόμια 
τών πολιτειών μέσα στήν περιοχή τού ’Ανατολικού Μπλόκ. ’Αλλά κι αύτές (λι
γοστές στό κάτω-κάτω) χρειάζονται γιά τις τοποθετήσεις καί είναι έπιπλέον 
έναρμονισμένες στό σύνολο κατά άναπόσπαστο τρόπο πού δέν ένοχλούν.

Θά ήταν νομίζω άχρηστη λεπτομέρεια άν άράδιαζα τις πολιτείες άπ’ όπου 
παίρνει τις έντυπώσεις του (Πεκίνο, Νανκίν, Σαγκάη, κλπ.) ή τά άξιοθέατα πού 
γίνονται αιτίες νά έκφράσει κάποιες γενικές ή ειδικές αισθητικές άπόψεις ή τά 
στοιχεία τοΰ νέου πολιτικού ρυθμού τής χώρας πού κάπου-κάπου τά σχολιάζει.

Γενικά τό έργο αύτό τοΰ κ. Πέτρου Χάρη είναι μιά προσφορά. ’Ιδιαιτέρως 
τώρα πού άρχισε ένα είδος «βιομηχανίας» ταξιδιωτικών.

Τέλος πρέπει νά έκφράσω τήν έκτίμησή μου γιά τήν όλη έμφάνιση τοΰ βι
βλίου.

Καί μιά άπορία: ό κ. Χάρης διαπιστώνει πώς τίποτε δέν είναι γνωστό άπό 
τή νεώτερη Ελλάδα στά μέρη αύτά. Φροντίζει τάχα ένας κάποιος έπίσημος 
όργανισμός, κρατικός ή ήμικρατικός, νά μάς προβάλει; Ή όλα έγκαταλείπονται 
στήν τύχη καί στήν προσωπική πρωτοβουλία; (πράγμα πού είναι νομίζω ή νεοελ
ληνική μάστιγα).

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ»,
Χρ. Γ, 1962, άρ. 27, σ. 120
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ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ KAI Ο ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ
(Άπύ τύν πανάρχαιο στον καινούργιο κόσμο)

Τό ταξιδιωτικό είναι άσφαλώς καί περιγραφή (καί σάμπως άπό ποΰ λείπει 
τό περιγραφικό στοιχείο;). ’Αλλά μιά περιγραφή χωρίς διείσδυση, χωρίς περαιτέ
ρω άνατομή γιά νά κοιτάξεις, έρμηνεύσεις καί άξιολογήσεις τό βάθος, τήν Ιδέα ή 
τό μήνυμα, μένει υποχρεωτικά σ’ ένα κατώτερο έπίπεδο, σχεδόν έπιφανειακά 
πληροφοριακό. Εξάλλου ή άπλή περιγραφή, δσο κι άν έχει λυρισμό, σέ παρασέρ
νει, μεθάς πρός στιγμή γιά ν’ άρχίσει σέ λίγο ή άνία άπό μιάν ύποχρεωτικήν 
έπανάληψη εικόνων, σχημάτων καί παρομοιώσεων. Τούτο κι δλας έξασθενεΐ 
σιγά-σιγά τό λυρισμό κι όση κι άν διαθέτει μελωδικότητα τό ύφος, δέν ξεγελά τό 
υποσυνείδητο τοΰ άναγνώστη, πού κουράζεται καί χάνει τήν πιό διεγερτική δύ
ναμη τής άνάγνωσης, τό ένδιαφέρον. Άν πάλιν ό συγγραφέας ταξιδιωτικών πε
ριοριστεί στόν δυνατό άντικειμενισμό, χωρίς νά μάς έκθέτει τήν προσωπική του 
άντίδραση, πού άποκόμισε άπό τήν έπαφή του μέ τόν τόπο καί τούς άνθρώπους 
του, τότε φιλολογεί ή συντάσσει έπιστημονική πραγματεία, πού σημαίνει άπλώς 
ψυχρή «θέαση» τής άλήθειας. Άλλά όταν χάνεσαι μέσα στή μαγεία τών ταξιδιω
τικών άναζητάς καμμιάν άλήθεια; τήν άλήθεια τών άριθμών, τής στατιστικής 
κλπ. σά νά κάμνεις άνθρωπογεωγραφία; Τό ταξιδιωτικό, χωρίς νά παραμερίζο
νται όλα τά δυνατά στοιχεία (περιγραφικά, Ιστορικά κλπ.) πρέπει νά είναι ή 
έκφραση τών προσωπικών άντιδράσεων τοΰ συγγραφέα, πού προήλθαν άπό τή 
πολυμερή περιδιάβασή του σ’ ένα τόπο καί τό μικρότερο άκόμα. Ένας τόπος 
έχει τήν όψη του, τό πρόσωπό του, άλλά έχει καί τήν Ιστορία του, έχει τό 
άνθρώπινο ύλικό, πού είναι κράμα Ιστορίας, παράδοσης, συμπεριφοράς καί 
έξωτερικής έμφάνισης. Αύτά όλα σέ συνδυασμό διεγείρουν τόν συγγραφέα κι 
άνάλογα μέ τήν προσληπτικότητά του, τή γνώση του καί τόν καθαρό τρόπο τοΰ 
κοιτάγματός του δημιουργούν τήν άντίδρασή του. Κι έρχεται ή ευτυχισμένη ώρα 
πού ή συνείδηση ξεκαθαρίζει κι ύστερα έπιτρέπει νά ριχτεί στό κείμενο τό 
άποστάλαγμα γιά νά δοθεί στόν άλλο, στόν άναγνώστη, μέ τήν πρόθεση νά τού 
μιλήσει αισθητικά. Μόνο μέ αύτό τόν τρόπο άξιοποιεϊται ή περιδιάβαση καί 
παίρνει δικαιώματα νά καταταχθεί στόν κύκλο τής λογοτεχνίας. Άλλοίωτικα 
θάναι τουριστικής σημασίας άρθρο ή τουριστικός όδηγός ή πληροφοριακό κείμε
νο μέ στατιστικά στοιχεία γιά έξωλογοτεχνική χρήση, έστω κι άν χρησιμο
ποιείται τό λογοτεχνικό ύφος γιά τή διατύπωση τών διανοημάτων.

Ό Πέτρος Χάρης άνήκει άκριβώς στήν τάξη τών ταξιδιωτικών συγγραφέων 
πού δούλεψαν τό ταξιδιωτικό μ’ εύρύτατην άντίληψη καί όχι μέ τόν πρόχειρο 
τρόπο τοΰ πληροφοριακού δημοσιογραφικού άρθρου. Δέ συζητώ σέ ποιο βαθμό 
τό πέτυχε ή σέ ποιό ταξιδιωτικό του κείμενο άγγιξε τά ύψηλότερα έπίπεδα τής 
ταξιδιωτικής λογοτεχνικής έκφρασης. Πάντως άπό τις διάφορες δηλώσεις του 
όλοφάνερα προσδιορίζεται ή θέση του έναντι τής άξίας καί σημασίας τοΰ ταξι
διωτικού. Ή δηλωτική αύτή γραμμή του μάς δίνει καί τό δικαίωμα νά κοιτάξου
με τά κείμενά του όχι άπλώς μέ σοβαρότητα κι έμπιστοσύνη, άλλά καί νά τά 
έρμηνεύσουμε καί νά τά κρίνουμε άκόμα μέ άπαιτήσεις. Καί θεωρώ καί τή δήλω
σή του καί τή δική μας (τοΰ άναγνώστη καί κριτικού) στάση όρθές καί δίκαιες.

Γιατί πρέπει νά κοιτάμε ένα συγγραφέα μέ πολλά άσφαλώς κριτήρια άλλά καί 
άπό τις προθέσεις του. Κι αυτές οί προθέσεις συνήθως βγαίνουν καί δηλώνονται 
μετά τό γράψιμο τών κειμένων, όταν ό συγγραφέας έχει συνειδητοποιήσει τή 
γραμμή του, χωρίς αύτό νά σημαίνει πώς άποκλείεται καί ή δυνατότητα νά τις 
έχει έκ τών προτέρων όδηγητικές. Προσωπικά πιστεύω πώς αυτές συνήθως 
άνακαλύπτονται σέ μεταγενέστερο χρόνο άπό τήν ώρα τής συγγραφής ένός κει
μένου. Ή έμπνευση είναι τόσο άόριστη κι αυτοδύναμη δύναμη, πού δέ μπορείς 
νά τή δεσμεύσης πιό μπροστά καί νά τήν όδηγήσεις μέ λογικές έπιταγές. ’Εκτός 
άν... δημοσιογραφεΐς, παρόλο πού καί στήν περίπτωση αύτή συχνά ή έμπνευση 
καθιστά τό δημοσιογραφικό κείμενο... «έμπνευσμένο».

Είναι όλοφάνερο πώς ό Χάρης ταξίδευε όχι γιατί σπρωχνόταν άπό μιάν 
άπλή «φυγή», πού έχει μέσα της μόνο τό ρωμαντικό στοιχείο. Δέ μπορεί κανείς 
ν’ άποκλείσει τή δίψα νά δεις καί νά μάθεις σάν κίνητρο τοΰ ταξιδιοΰ, 
τούλάχιστον τις πιό πολλές φορές, γιά νά άνακαλύψεις τόν έαυτό σου μές τήν 
άντίδραση, πού παρουσιάζει ή ψυχή άπό τούς γύρω έρεθισμούς. Καί τοΰτο τό 
ειδικεύω περισσότερο όταν τό ταξίδι ή ή έκδρομή άφοροΰσε τήν ύπαιθρο, τό 
βουνό, τό δάσος, τά νησιά, τις παλιές πολιτείες. Ή σημερινή πολυάνθρωπη πο
λιτεία, ή πολυκατοικία, ή πολυκοσμία τού δρόμου έρχονται μιά στιγμή πού σοΰ 
πιέζουν τό στήθος, θανατερά θάλεγα, σοΰ έμποδίζουν τήν άναπνοή, σοΰ θολώ
νουν τή σκέψη, σοΰ ξεθωριάζουν τό αίσθημα. Χάνεις πραγματικά τόν έαυτό σου. 
Κι άναλογίζεσαι μέ άπαισιοδοξία γιατί ύπάρχεις, πρός τί δούλεψες όλη μέρα, 
ποιά μονότονη αύριο σέ περιμένει - έπανάληψη, τυπικότητα, άδιέξοδο, 
άδιέξοδο. Καί βρίσκεις τή διέξοδο μονάχα στήν άναχώρηση. Συνήθως τήν προ
γραμματίζεις μέ άρκετά όνειρα, σχέδια, τοΰτο έδώ, τούτο έκεΐ. Κι ένα πρωί 
όρμητικά, σάν έφηβος, ξεκινάς, παραδίδεσαι στό ταξίδι, έγκαταλείπεσαι στό 
θέλγητρο τών νέων έντυπώσεων. Μιάν τέτοια πορεία ξεχωρίζω πώς άκολουθεΐ ό 
Χάρης. Σά νά μοΰ τό μολογάνε τά ταξιδιωτικά του καί κάποιες έδώ κι έκεΐ φρά
σεις του...».

Θάλεγα όμως νά βρώ ένα είδος κατάταξης γιά νά τοποθετήσω τό ταξιδιω
τικό έργο τού Χάρη. Γι’ αύτό θά κοιτάξω νά χαρακτηρίσω μερικούς άπό τούς πιό 
δόκιμους ταξιδιωτικούς συγγραφείς μας κι έτσι νά μπορέσω νά καθορίσω τή θέ
ση τών ταξιδιωτικών τού Πέτρου Χάρη. Δέ θά σταθώ στους νεώτερους, τούς χθε
σινούς καί σημερινούς, γιατί όσο κι άν προχώρησαν αύτοί στις έπιτεύξεις τους 
δέν περάτωσαν τόν κύκλο τους γιά νά μπορείς χωρίς σφάλματα νά άσχοληθεϊς 
μέ τις τοποθετήσεις τους. Μπορεί ή κατοπινή τους δουλειά νά παρουσιάσει 
έκπλήξεις καί νά λυπάσαι γιατί τούς άδίκησες. Οπως καί τό άντίθετο. νά 
ύπερβάλεις τή σημερινή τους δουλειά άπό κάποιες έκπλήξεις πού περιλαμβάνει, 
ένώ θ’ άποδεικτεϊ στό μέλλον πώς ή προσφορά τους δέν συνεχίστηκε μέ τήν πρέ
πουσα βαρύτητα.

Θ’ άρχίσω άπό τό λησμονημένο, γιατί άλλάξαν οί καιροί, Αλέξανδρο, Μω- 
ραϊτίδη μέ τις χίλιες τόσες σελίδες ταξιδιωτικά, πού δείχνουν τήν παλιά ήρεμη 
έποχή. Ή προσωπική μου πείρα περιορίζεται στό έλάχιστο. Γι ,αύτό γιά νά μή 
άδικήσω τό συγγραφέα άποσπώ έδώ τις κρίσεις τοΰ Στέλιου Αρτεμάκη. « Ο 
προσεκτικός άναγνώστης τών χιλίων, περίπου, ταξιδιωτικών σελίδων του, πού 
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άνακαλύπτει σ’ αυτές όγκο γνώσεων, ευαισθησία, λεπτότητα αίσθημάτων, όξύ- 
τατη κρίση, βαθιεά δύναμη παρατηρήσεως καί θαυμαστή θεμελίωση, αίσθάνεται 
Ιδιαίτερη Ικανοποίηση, ή όποια διευρεύνεται άπό τό γεγονός ότι ό Μωραϊτίδης 
κατέχει τήν γλώσσα, ή όποια τοϋ έπιτρέπει νά έκφράζεται μέ έκπληκτικήν 
ευκολία, νά γίνεται συναρπαστικός, πειστικός, ν’ άπλώνει τήν ευφορία τοϋ άνα- 
γνώστου στό έσωτερικό μας, ν’ άνανεώνεται μέ μια λέξη ή μια φράση, καί ν’ 
άφήνει πίσω του ένα πολύτιμο χρονικό τόπων, άνθρώπων, περιστατικών ιδεών, 
καταστάσεων, μέσα στις όποιες άναγνωρίζει κανείς τό αίώνιο πρόσωπο τής πα- 
ντοτεινά άνήσυχης, περίεργης, άλλοτε φοβερής καί κάποτε ρομαντικά ευγε
νικής, άνθρωπίνης ύπάρξεως». ’Από δήλωση τοϋ ίδιου τοϋ Μωραϊτίδη ό συγ
γραφέας κάθε καλοκαίρι ξεκινούσε γιά ταξίδια μέ τήν αίσθηση ν’ άπολυτρωθεΐ 
άπό τήν τυπική έργασία καί νά νιώσει έλεύθερος.

Ξεχωριστή θέση άσφαλώς έχει ό Νϊκος Καζαντζάκης μέ τήν έκπληκτική 
πολυμέρειά του. Υπάρχει στά ταξιδιωτικά του καταφανέστατη ή στοχαστικό- 
τητα ή έγκεφαλικότητα. Ή έποχή του καί ή ιδιοσυγκρασία του τοΰ έπιβάλλανε 
τήν κατά πλάτος καί βάθος γνωριμία δχι μόνο τοϋ έλληνικοΰ κόσμου άλλά τοϋ 
άνθρώπου σ’ ευρύτατη κλίμακα. Μές τή συνείδησή του ό Καζαντζάκης κουβα
λούσε ένα βαρύτατο άπόθεμα γνώσης κι είχε σέ μέγιστο βαθμό τήν περιέργεια 
νά συζητήσει διεθνή προβλήματα. Γι’ αυτό τά ταξιδιωτικά του είναι γεμάτα 
στοχασμό σέ πολύ μεγάλο βαθμό - είναι άνατομία λαών, πολιτικών καταστάσε
ων, ιστορίας, φιλοσοφικών τάσεων. ’Αναμφισβήτητα είναι μεγάλη μορφή τών 
γραμμάτων μας καί τά ταξιδιωτικά του άποτελοΰν ύπολογίσιμο τμήμα τής 
πρόσφορός του.

Τά ταξιδιωτικά τοϋ Κώστα Ούράνη άποτελοΰν τό λυρικό έπίτευγμα τής νε
οελληνικής ταξιδιωτικής λογοτεχνίας. Ή ποίηση βασιλεύει στήν κάθε παράγρα
φο του, γιατί λυρικά κοιτούσε τό καθετί - τοπίο, έργα τέχνης, έκδηλώσεις 
άνθρώπινες. Δέν ξέρω άν ή άνία, τό spleen, πού τόν παίδευε καί τήν άποτύπωσε 
στήν ποίησή του, τόν έσπρωχνε στό ταξίδι γιά νά τήν άποκοιμίσει μέ έξωτερικά 
ένδιαφέροντα. Πάντως ως τώρα δέν ξεπεράστηκε τό λυρικό του στοιχείο. Χαρα
κτηριστικά ό Δημ. Σταμέλος γράφει πώς στά ταξιδιωτικά τού Ούράνη βρίσκει 
«τή μέθη τής προσωπικής του άπολυτρώσεως στό ταξίδι μέ τήν άναζήτηση τής 
καλλιτεχνικής δημιουργίας τοΰ άνθρώπου μέσα στόν χώρο καί τόν χρόνο». (Με
γάλη Εγκυκλοπαίδεια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Πάτση). Πραγματικά τό καλ
λιτεχνικό δημιούργημα τόν μεθούσε Ιδιαίτερα καί μετάφερνε στις σελίδες τών 
ταξιδιωτικών του λυρικά τό άποστάλαγμα τής μέθης του.

Στοχαστικός είναι στά ταξιδιωτικά του κι ό Ί.Μ. Παναγιωτόπουλος. Φορ
τωμένος όμως άπό πολλή φιλολογική παρακαταθήκη κι άπό ένα πνεύμα 
άνάμικτα λυρικό καί κριτικό, συχνότατα δοκιμογραφεΐ καί όταν άκόμα άπλώς 
περιγράφει. Άν τώρα τό ταξιδιωτικό κείμενο άνήκει στήν κριτική, όπως δέχεται 
ό Χατζίνης καί μερικοί άλλοι, δέν τό συζητούμε έδώ. Τό ταξιδιωτικό στήν πραγ
ματικότητα είναι σήμερα πιά δοκίμιο, ένα είδος πού χρησιμοποιεί τό καθετί άπό 
τό λυρισμό καί τό στοχασμό ώς τήν τεχνοκριτική καί τήν άπλή κριτική γιά νά δώ
σει στρογγυλεμένη μιάν έντύπωση, μιά κι ό άνθρωπος αίσθάνεται καί στοχάζεται, 
βλέπει καί θυμάται τό παρελθόν καί τό βιβλίο, τή σκέψη δηλ. τών άλλων. Ό Δημ.

Γιακος γράφει γιά τά ταξιδιωτικά τοϋ Παναγιωτόπουλου τά έξής: «Δίπλα όμως 
σέ δλες τις γεμάτες ποιητικήν ουσία ταξιδιωτικές σελίδες τού Παναγιωτόπουλου, 
κινείται καί δρά καί ό κριτικός του νους. Πολλές φορές καί πολλές του σελίδες 
θυμίζουν δοκίμια, γιατί μέσα στήν πρωτεϊκή του κατασκευή συνυπάρχει κι ό 
ποιητής κι ό δοκιμιογράφος κι ό φιλόλογος κι ό έξαίρετος ό άφηγητής. Υπάρχει 
παντού τό άνήσυχο πνεύμα, πού κρίνει, συγκρίνει, βαθαίνει τήν Ιστορία τών 
άνθρώπων, τών ψυχών καί τών τύπων τους. Υπάρχει δίπλα στό ζεστό λυρισμό ή 
διάχυτη καί λαμπικαρισμένη σοφία, ή βαθιά παρατηρητικότητα, ό ξυπνάς κι 
έντονος, ό πλαστικός στοχασμός». (Ί.Μ. Παναγιωτόπουλος, ’Αθήνα, 1957).

Κι ό Ζαχαρίας Παπαντωνίου δοκιμιογραφεΐ μέ τις ταξιδιωτικές του 
έντυπώσεις. Πολύ μοΰ άρεσε ένα δοκίμιο τοϋ Τάσου Άθανασιάδη γιά τόν Ζα
χαρία Παπαντωνίου. Μέ σύντομο τρόπο μεταφέρω έδώ τις συγκρίσεις, πού πε
ριέχει, μεταξύ Καζαντζάκη καί Παπαντωνίου στό θέμά τών ταξιδιωτικών τους, 
συμπληρώνοντας έτσι τό σύντομό μου λόγο πάνω στόν Καζαντζάκη. Λέγει ό 
Άθανασιάδης: «Ό Παπαντωνίου δέν είναι δυναμικός, ταξιδεύει γιά ν’ άνα- 
κουφίσει τό άγχος του άπό τήν όμοιομορφία τής καθημερινής ζωής καί νά λη
σμονήσει, μένει πάντα νηφάλιος, πολιτισμένος, νομοταγής, παρατηρεί, στοχά
ζεται, είναι άσκητικός καί μυστικοπαθής. ’Αντίθετα ό Καζαντζάκης, κατά τόν 
Άθανασιάδη, «δημιουργεί μέσα τή χώρα όπου ταξιδεύει» φεύγει κυνηγημένος 
άπό άσυγκράτητη βουλιμία νά ζυμωθεί μέ τό πρωτόγονο ζυμάρι τής ζωής, πη
γαίνει πρός τόν κόσμο γιά νά θυμηθεί, είναι πρωτόγονος κι άναρχικός, γεύεται 
τή ζωή καί μέ τις πέντε του αισθήσεις, άπολαμβάνει καί αύτοαναλύεται». 
(’Αναγνωρίσεις, ’Αθήνα, 1965.

Ό Στράτης Μυριβήλης παραδίδεται στά ταξιδιωτικά του στή μέθη τών πα
ρομοιώσεων καί τών λεκτικών ήχων. Ό λεκτικός του λυρισμός συχνά κουρά
ζει, προπαντός σήμερα πού φοβόμαστε τόσο πολύ τ άπανωτά διακοσμητικά 
έπίθετα. Περισσότερο πληροφοριακός είναι ό Ήλίας Βενέζης, Ιδίως στήν 
«’Αμερικανική Γή» του, έστω κι άν τό άπλό ύφος του δέν σέ άπομακρύνει.

Άν ταξινομήσω τήν έμπειρία μου άπό τά ταξιδιωτικά Καζαντζάκη, Ούρά
νη, Παναγιωτόπουλου καί Παπαντωνίου, θά μπορούσα νά σχηματίσω δυό κα
τηγορίες, παρόλες τις σοβαρές διαφορές: στοχαστικούς τούς Καζαντζάκη καί 
Παναγιωτόπουλο, λυρικούς τούς Ούράνη καί Παπαντωνίου.

Τά ταξιδιωτικά τοϋ Πέτρου Χάρη δέ μπορούν, έστω καί σέ γενικές γραμμές, 
νά μπούν στή μιά ή τήν άλλη άπό τις πιό πάνω κατηγορίες. Δέ μπορείς νά τά χα
ρακτηρίσεις λυρικά, δέ μπορείς νά τά χαρακτηρίσεις στοχαστικά. Πρώτ άπ όλα 
έχουν μιά σαφή λιτότητα. Αυτό δέ σημαίνει πώς σέ πολλά μέρη δέν υπεισέρχεται 
ή λυρική περιγραφή καί σ’ άλλα σημεία δέ βαραίνει ό στοχασμός. Βασικό χαρα
κτηριστικό τών ταξιδιωτικών του βρίσκω τήν έπισήμανση μερικών ουσιαστικών 
στοιχείων, πού άπομονώνει κατά τήν περιδιάβασή του, καί πάνω σ αυτά κτίζει 
τό σκελετό τής προσωπικής του άντίδρασης, διανθίζοντάς τον μέ ποικιλία σκέ
ψεων, όνείρων κλπ., πάντως πάντοτε προσγειωμένων καί λιτών. Δέ στέκεται π.χ. 
πάνω σ’ ένα καλλιτέχνημα καί νά γεμίζει σελίδες μέ Ιστορία, τεχνοκριτική, λυ
ρική περιγραφή κλπ. Δέν άναγράφει ένα πρόσωπο κι άπλώνει άράδες μέ βιογρα- 
φικά, κριτικά καί πληροφοριακά στοιχεία. Ή άναφορά του στό καλλιτέχνημα,
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στό έκλεκτό πρόσωπο κλπ. άπλώς είναι τό πρωταρχικό κίνητρο γιά νά ξεφύγει ό 
λόγος καί ν’ άπλώσει σέ πολλά σημεία, χωρίς τό κίνητρο νά είναι ό άξονας ό φα
νερός, άλλά άπλώς νά υποσημειώνεται.

Μετά τήν κατάταξη τών ταξιδιωτικών τοϋ Πέτρου Χάρη μέσα στόν κύκλο 
τής νεοελληνικής ταξιδιωτικής λογοτεχνίας, κατάταξη πού είναι άπλώς σχημα
τική γιά νά μάς βοηθήσει στούς χαρακτηρισμούς καί στή μελέτη, προχωρώ σ’ 
ένα γρήγορο κοίταγμα τών διαφόρων του κειμένων. Τελευταία τό βιβλιοπωλείο 
«Εστία» κυκλοφόρησε τά ταξιδιωτικά άπαντα (άν μπορώ νά πώ) τοϋ Χάρη μέ 
τόν τίτλο «’Από τόν πανάρχαιο στόν καινούργιο κόσμο». Έτσι προσφέρονται 
συνολικά οί ταξιδιωτικές σελίδες τοΰ Χάρη γιά μιάν κάπως συνεχή περιδιάβα
ση, σχεδόν παρθένα, έστω κι άν οί πιό πολλές μοΰ είναι οικείες καί μίλησα γι’ 
αυτές. Πέρασε όμως άρκετός χρόνος άπό κείνες τις πρώτες γνωριμίες μέ κά
ποιες σελίδες του κι άκόμα παρεμβληθήκανε καί προστεθήκανε στό τέλος σελί
δες πού δέν τις γνώριζα ή πού τελευταία γραφτήκανε.

Προσωπικά τοποθετώ σέ πρώτο έπίπεδο τό «Ή Κίνα έξω άπό τά τείχη». Τό 
θέμα θά δυσκόλευε τόν όποιονδήποτε πού βρίσκεται σέ άντίθετη μέ τή σημερινή 
Λαϊκή Κίνα πολιτική τοποθέτηση. Κι όμως ό Χάρης κατόρθωσε νά χειριστεί τις 
έντυπώσεις του κατά τήν καταγραφή τους μέ τέτοιο τρόπο, πού διαβάζεις 
εύχάριστα τις σελίδες όπου κι άν πολιτικώς άνήκεις. ’Ακριβώς σταμάτησε πε
ρισσότερο σέ στοιχεία τής Κίνας, πού κρύβουν ή άντιπροσωπεύουν πολύχρονη 
παράδοση τοΰ τόπου καί τοΰ λαοΰ καί σ’ αύτό στοχάστηκε ή τά περιέγραψε λυ
ρικά. Κλείεις τό ταξιδιωτικό αυτό μέ Ικανοποίηση, μέ μιά γεύση πώς γνώρισες 
ένα κόσμο στό βαθύτερό του χαρακτηριστικό, τή ζωή, τήν έσωτερική του ζωή. 
’Ασφαλώς υπάρχουν καί πληροφοριακά στοιχεία, άλλά τόσα δσα χρειάζονται 
γιά νάναι πυρήνας γι’ άνάπτυξη τής έντύπωσης· έπίσης συναντάς σύντομα σχό
λια πάνω σέ στοιχεία τοϋ νέου πολιτικού ρυθμού τής χώρας. Όλα όμως είναι 
έναρμονισμένα κι υποταγμένα στις άπαιτήσεις τής τέχνης κι όχι τής δημοσιο
γραφίας, δηλ. τής στεγνής ένημέρωσης.

ΟΙ «Δαλματικές άκτές» έχουν μιά γεύση: τήν ποιητική περιγραφή, θάλεγα 
ένα άγέρα άπό τή σχολή τού συμβολισμού, στήν όποιαν άνήκει τό διηγηματογρα- 
φικόν έργο τοϋ Χάρη. Δέν ξέρω άν ή μεσαιωνική Ραγούζα ύπόβαλε στό συγγρα
φέα τό ύφος της. Κι όταν άκόμα σχολιάζονται πρόσφατες κινήσεις τό ποιητικό 
υπόστρωμα δέ λείπει. Στή δεύτερη έπαφή μου μέ τις «Δαλματικές άκτές» τό ίδιο 
συναίσθημα είχα, άντεξαν καί σέ δεύτερη άνάγνωση, γιατί άκριβώς ύπάρχει ή 
ποιητική έλξη, σά μιά συγκίνηση ή παλμός πού ζεϊ μές στή διήγηση.

Στό «Βράχια, κουπιά καί όνειρα» μαζεύτηκαν οί έντυπώσεις τοΰ Χάρη άπό 
τόν έλληνικό χώρο, πού ό Χατζίνης τις χαρακτηρίζει σάν άποδράσεις άπό τήν 
άτμόσφαιρα τής πολιτείας. ’Από τήν ένότητα αύτή μέ σταματούν μερικά σημεία, 
τά έξής: πρώτ’ άπ’ όλα ό πολύς λυρισμός. 'Υπάρχουν περιγραφές, έξομολογή- 
σεις, γρήγοροι χαρακτηρισμοί όλο ποίηση πού τούς δονεί μιά άλλη άπό τή συνή
θη μουσική μαγεία. Ή Άνοιξη, μιά άνοιξη τής Ελλάδας (έκτός άπό τή φθινο
πωρινή έπίσκεψη στό Ναύπλιο) κυριαρχεί σά μιά ύψηλή πνοή, πού μάς συμφι
λιώνει· προπαντός έκείνη ή πρόωρη άνοιξη. Δεύτερο σημείο στήν ένότητα αύτή 
ξεχωρίζω τήν πραγματική «πατριδολατρεία» τοϋ συγγραφέα, πολυσύνθετη,
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άφοϋ τούτη άποτελείται άπό μιά γνήσια άγάπη πρός τήν έλληνική φύση (βουνό, 
θάλασσα), τήν Ιστορία καί τις παραδόσεις τοϋ τόπου καί τούς άνθρώπους. Κι 
δλ’ αυτά μές στό έλληνικό μέτρο κοιταγμένα. Ό «Ρεμβασμός στή Σκίαθο» π.χ., 
ένα πολύ σύντομο κομμάτι, πού μοιάζει σά γρήγορες γραμμές μιας σύντομης ση
μείωσης, είναι ένα θαυμάσιο κομμάτι στό είδος του. Καί πόσο καλές - δοκιμιο- 
γραφικές παρατηρήσεις περιέχονται στό «Ζάκυνθος 1956», έπίσκεψη μετά τούς 
καταστρεπτικούς σεισμούς τοϋ νησιού αυτού, τού Φιόρου τού Λεβάντε, μέ τήν 
έπισήμανση πώς «σώθηκε ή Ζάκυνθος τοϋ Γρηγορίου ^.ενοπούλου»! Αναφέρω 
ένα χαρακτηριστικό κομμάτι: «Ή Ζάκυνθος τεσσάρων περίπου αιώνων ζεϊ καί 
μένει άκατάλυτη, άπρόσβλητη άπό σεισμούς κι άλλες συμφορές, καί μάς καλεϊ 
νά παραδεχτούμε έπιτέλους, έστω σέ ώρα κακή, πόσο θετικές υπηρεσίες μπορεί 
νά προσφέρει καί ή τέχνη, δταν, βέβαια, είναι άξιόλογη κι δταν έχει στερεά θεμε
λιωθεί σέ μιάν κοινωνία καί σ’ έναν τόπο». Καί ζεϊ αύτή «άποδομένη πιστά στό 
έργο τοΰ Ξενόπουλου».

Ή «Ευρώπη 1956» είναι μιά γρήγορη περιδιάβαση στήν Ευρώπη στόν χρό
νο τής άνοικοδόμησής της άπό τις καταστροφές τοΰ Δεύτερου Παγκόσμιου Πο
λέμου. Ξεχωριστά έλκύει τό μέρος «Τρία σπίτια», τά σπίτια τοϋ Μότσαρτ στό 
Σάλσπουργκ, τοΰ Γκαϊτε στή Φραγκφούρτη καί τοΰ Ούγκώ στό Παρίσι στην 
πλατεία Βοσγίων. Ελάχιστα χρησιμοποιείται ή ένημέρωση κι ή πληροφορία. Ο 
έπιγραμματικός καί άφοριστικός λόγος τοϋ Χάρη έκπηδά άπό τό άντίκρυσμα 
τών μερών αυτών καί φέρνει στή μνήμη τις φυσιογνωμίες τών άθανάτων, πού 
γεννήθηκαν ή έζησαν στούς χώρους αύτούς. Σέ ύποχρεώνει νά στοχαστείς.

Υπάρχουν καί τέσσερα σύντομα ταξιδιωτικά « Ο Βουλγαρικός χώρος», 
«Τό άρχαϊο καί τό σημερινό ’Ισραήλ», «Έπειτ άπό τή Θεομηνία» (άφορά τή 
Φλωρεντία μετά τις πρόσφατες πλήμμυρες, πού καταστρέψανε έργα τέχνης) 
καί «Τουρκία 1946». Δέν ύποτιμώ τά κείμενα αύτά, άλλά ή πολύ σύντομη περι
διάβαση, πού δέν έπέτρεπε βαθύτερες έπαφές, δέν άφησαν στόν συγγραφέα 
Ισχυρές δονήσεις. ’Ίσως άκόμα ή έλληνική μας στάση έναντι μερικών άπο τις 
χώρες αυτές νά μή μάς διευκολύνει νά τις δεχτούμε, έστω κι άν ό συγγραφέας 
έκαμε μερικές άξιόλογες διεισδύσεις.

Τό «Πολιτείες καί θάλασσες» είναι έντυπώσεις πινελιές, πού έσυρε λιτά 
κουβεντιάζοντας μέ τόν έαυτό του ό Χάρης σ’ ένα ταξίδι του άπό την Ελλ α 
στή Νέα Ύόρκη. Λέγω λιτά γιατί τό θέαμα τοϋ ’Ωκεανού, ή μοναξια μες το 
άπέραντο υγρό στοιχείο, δσο κι άν ύπάρχουν προηγούμενες γνωριμίες, σε 
σπρώχνει σέ γόνιμο καί διαρκή διάλογο μέ τόν έαυτό σου. Ο υπερπληθωρικος 
λεκτισμός, πού συχνά καταπνίγει τά ταξιδιωτικά γιατί ή έφημεριδα, που τα φι- 
λοξενεϊ, άπαιτεϊ τόσες στήλες σέ τόσες συνέχειες, δέν χαρακτηρ^ουν το Χάρη 
κι δταν άκόμα είναι λυρικός. ’Εξάλλου ή συμβολική σχολή, στην όποια άνηκει ό 
Χάρης, άποζητεϊ λέξεις καί φράσεις πού νά ύποβάλλουν μιά σιγανή μουσική, σε 
πάντοτε μικρή έκταση γιά νά μή ξεθυμαίνει τό αίσθημα πού διατυπώνεται μ 
έλάσσονες τόνους. Ή άναχώρηση άπό τόν έλληνικό γιαλό, οί άνταμωσεις στην 
πορεία κάποιων γνωστών άπό τά διαβάσματα τόπων, ό άπέραντος Ώκεαν ς, η 
Νέα Ύόρκη μέ τό λιμάνι της καί τό Μπρόντγουαίη μαζεύονται σε λίγες σελίδες 
συμπυκνωμένα, λιτά, χωρίς λεκτικές έπώείξεις ή δυσκολονόητους νεολογι
σμούς ή φιλοσοφικές έπιδείξεις.

59Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



«Ό 'Ισπανικός θρύλος» είναι τό τελευταίο της συλλογής ταξιδιωτικών τοΰ 
Χάρη. Εκτός άπό τούς γενικούς χαρακτηρισμούς καί τις άφοριστικές σκέψεις 
πάνω στό μυστικοπαθή Ισπανικό λαό, ό Ισπανικός θρύλος περισσότερο περιο
ρίζεται στη Βαρκελώνη καί τή Γρανάδα. Ένα μεγάλο άφήγημα - Ισπανικό 
θρύλο, μεταφρασμένο άπό τήν κα Σαραντοπούλου περιλαμβάνεται στό μέρος 
αύτό προσδίνοντάς του πραγματικό Ισπανικό χρώμα.

Καθόρισα μέ κάπως άδρές γραμμές τά χαρακτηριστικά κάθε ταξιδιωτικής 
ένότητας στό βιβλίο τού Πέτρου Χάρη «Άπό τόν πανάρχαιο στόν καινούργιο 
κόσμο». ’Αλλά τά έργα τέχνης δέν έπικοινωνοΰν μέ τό κοινό μέσω τών κρι
τικών, τών άναλύσεων καί τών διαλέξεων. Τά μέσα αύτά έχουν σκοπό νά ξυ
πνήσουν τό ένδιαφέρον τού άναγνωστικού κοινού καί νά τού δώσουν μερικά 
έρμηνευτικά κλειδιά, πού κι αύτά προσωπικώς τά θεωρώ άπαραίτητα μόνο γιά 
κείνους πού θά ένδιατρίψουν μέ έρευνητικό, κριτικό ή φιλολογικό μάτι πάνω 
στά κείμενα.

Είν’ άλήθεια πώς τό λογοτεχνικό αύτό είδος, τό ταξιδιωτικό, σήμερα 
άνθίζει ποσοτικά, άλλά νομίζω πώς ποιοτικά δέν έξελίχθηκε, προπαντός στήν 
κατάκτηση νέων μορφών. Ή εύκολία τών ταξιδιών, πού τάκανε κοινό κτήμα, 
άλλά καί κοινό τόπο μέ τις έπαναλήψεις - τόσο σάν έπίσκεψη καί περιδιάβαση 
όσο καί σάν περιγραφή - έπανάφερε τό ταξιδιωτικό στόν δημοσιογραφικό κύ
κλο σάν παραλογοτεχνικό είδος. Φαίνεται πώς παρήλθε ή έποχή τών πρώτων 
διδαξάντων, πού άντίκρυζαν τό είδος μ’ ένα προσωπικό ένθουσιασμό κι άπό 
προσωπική άνάγκη, έστω κι άν ή «έφημερίδα» ήταν ή πρώτη πού τούς τό ζη
τούσε. Δέν είναι άρκετό νά ξεκινάς τήν περιδιάβαση μέ άριστες προετοιμασίες 
καί προθέσεις, νά μαζεύεις στά σημειωματάριά σου πληροφορίες καί σκελετούς 
έντυπώσεων, κι ύστερα νά τά καταγράφεις δλα συχνά μέ κάποια φυλλομετρήμα- 
τα πιό παλιών κειμένων καί βοηθητικών όδηγών (συνήθως τουριστικών). Πρέ
πει νά διαθέτεις κείνη τήν προσωπική αίσθηση, πού άσυνείδητα μαζεύει άπό τις 
περιδιαβάσεις, άποσταλάζει τήν ούσία, βρίσκοντας τή γοητεία στά σύνολα ή 
στις λεπτομέρειες γιά νά τις καταγράψει σ’ εύτυχισμένες στιγμές μέ «λογισμό 
καί όνειρο» καί νά δημιουργήσει λογοτεχνία, πού νά τή δεχτεί ό άποδέχτης πά
λιν μέ «λογισμό καί όνειρο». Μέ τούτο δέ θέλω νά πώ πώς χαθήκανε άπό τή σύγ
χρονη νεοελληνική ταξιδιωτική λογοτεχνία άξιόλογες σελίδε,ς όπως π.χ. τού 
Παύλου Φλώρου, τού Κυριάκου Μητσοτάκη, τού Δέλιου κ.ά. Επιμένω όμως 
πώς λείπει ή άνανέωση, είτε γιατί τυπικά έπαναλαμβάνεται ή παλιά, γνωστή 
έκφραση, είτε γιατί οί περιδιαβάσεις γίνονται σέ χώρους κοινούς πιά καί πολυ- 
κοιταγμένους σχεδόν «σφαιρικά». Ό Μωραϊτίδης ταξίδευε μέ τήν αίσθηση τής 
άπολύτρωσης άπό τήν τυπικήν έργασία, ένα είδος φυγής άπό τή ρουτίνα. Ό Κα- 
ζαντζάκης ταξίδευε «γιά νά δει καί νά στοχαστεί, νά δει μέ άθόλωτο μάτι καί νά 
κρίνει μέ ψυχική καί πνευματική άνεξαρτησία». Ό Ί.Μ. Παναγιωτόπουλος λέ
γει: «Πηγαίνουμε άπό τόπο σέ τόπο κινημένοι άπό τήν έφιαλτική παρόρμηση 
τής φυγής, άπό τή δίψα τής άγνωστης μέρας, άπό τήν άνάγκη νά προσφέρουμε 
κάποιο παρθενικό περιεχόμενο στήν καθημερινή μας συνείδηση». Θά μπορούσα 
ν’ άραδιάσω κι άλλων γνώμες γύρω άπό τό κίνητρο γιά ταξίδι καί γύρω άπό τις 
συγκομιδές τών ταξιδιών. Π.χ. ή Άλκης Θρύλος λέγει πώς πρέπει νά γυρεύουμε 
άπό τά ταξίδια «νά γνωρίσουμε ούσιαστικά τόν κάθε τόπο πού έπισκεπτόμαστέ,

νά διακρίνουμε πέρα άπ’ δλα τά έπίκτητα στοιχεία τή γνησιότητά του, τήν 
αύθεντικότητά του, τόν Ιδιαίτερο προσωπικό του χαρακτήρα». Γιά τόν Χάρη «ή 
άληθινή ταξιδιωτική έντύπωση δέν είναι περιγραφή άλλά άποκάλυψη καί 
έρμηνεία τού κόσμου». ’Ακριβώς στήν άποψη αύτή τού Χάρη, μέ τήν όποια συμ
φωνούμε άπολύτως, βασίζω τό λόγο μου γιά μιά άνανεώση τού ταξιδιωτικού 
μας. Σήμερα τό είδος αύτό μπήκε πιά στό χώρο τοΰ δοκιμίου. Καί τό δοκίμιο 
είναι ένα σύνθετο είδος πού παίρνει άπό πολλές πηγές. Καί θαρρώ πώς ό 
Γιώργος Σεφέρης μέ τά δυό δοκίμια «Τρεις μέρες στά μοναστήρια τής Καππα
δοκίας» καί «Ό άλλος κόσμος» (άπό τήν Μικρόν Άσία) δείχνει κάποιο μονο
πάτι γιά άνανεώσεις στό χώρο τοΰ ταξιδιωτικού. Καί πρέπει νά περιμένουμε 
μιά άνανέωση. Νά δούμε τόν κόσμο μ’ ένα σύγχρονο μάτι καί νά σκεφτοΰμε μ’ 
ένα άλλο τρόπο, ν’ άντιδράσουμε στά νέα δεδομένα άνάλογα. Αύτή ή γρηγοράδα 
τών σημερινών προγραμματισμένων ταξιδιών δίνει τόν άναγκαΐο χρόνο γιά βα
θύτερες έπαφές; Δέν ξέρω. Στό κάτω-κάτω πολλά έξαρτώνται άπό τό τί είδους 
πνευματικό καί ψυχικό υπόστρωμα έχει ό συγγραφέας. Οί συνταγές τοΰ θεωρη
τικού δέν πλάθουν τούς δημιουργούς.

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ», 
Χρ. IB’, 1972, άρ. 140, σ. 204

Υ.Σ. Στήν «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟ», Χρ. ΚΣΓ, 1986, άρ. 303-305, σ. 232, έπαναλαμβάνονται 
σχεδόν δσα χαρακτηρίζουν τά ταξιδιωτικά τοϋ Χάρη.
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

(συνομιλία)

’Από πρώτη ματιά όλοι θεωρούν τήν άνέλιξη τής λογοτεχνίας άποτέλεσμα 
μόνο τής πρωτότυπης δημιουργικής έργασίας ώρισμένων Ιδιοφυών (δέν λέμε 
μεγαλοφυών, γιατί αυτοί σπανίζουν μέσα στους αιώνες). 'Ωστόσο ή άνέλιξη, 
προπαντός ή συντήρηση, πέφτει στούς ώμους μερικών άλλων, είτε Ιδιοφυείς 
είναι αύτοί είτε κοινοί άνθρωποι άλλά οί όποιοι διαθέτουν αίσθηση προγραμ
ματισμού καί διάθεση διασώσεως. Ό Πέτρος Χάρης άνήκει στις τάξεις τών λο
γοτεχνών μέ έργο σημαντικό (διήγημα καί δοκίμιο Ιδίως) όσον καί τών άνθρώ- 
πων πού συντηρούν τά γράμματα σ’ ένα τόπο καί δίνουν κίνητρα καί βήμα σέ 
παλιούς καί νέους συναδέλφους.

Πέρσι ή «Νέα Εστία», πού διευθύνει άπό δεκαετηρίδες ό Πέτρος Χάρης, 
γιόρταζε τά 50 της χρόνια, μιά έκδοτική ζωή πρωτάκουστη όχι μόνο γιά τόν 
έλληνικό χώρο! Στά πολλά αύτά χρόνια ό Πέτρος Χάρης ούσιαστικά προώθη
σε τή νεοελληνική λογοτεχνία, κι ένώ στήν πραγματικότητα αύτός άνήκει στή 
γενιά τοΰ 30, ύποβοήθησε όλες τις λογοτεχνικές γενιές σέ ίση μοίρα καί μέ 
αίσθηση εύθύνης. Άν προστεθεί σ’ αύτά καί τό κοίταγμα του μέ διάθεση δοκι
μιογράφου καί κριτικού στό έργο τών πολύ πιο παλιών του λογοτεχνών, τότε 
συμπληρώνεται ή εικόνα τοΰ συντηρητή πνευματικής κίνησης, πού εύρύτατα 
τοΰ άναγνωρίστηκε.

’Αλλά καί τό προσωπικό του έργο είχε καί έχει τή βαρύτητα. Δέν λέμε γιά 
τήν κριτικογραφία του στόν ημερήσιο τύπο, πού άν καί έφήμερη καί πληροφο
ριακή πάντοτε ήταν χρήσιμη. 'Υπενθυμίζουμε τά διηγήματα του, πού άνήκουν 
κυρίως στή συμβολική σχολή, τά άθηναϊκά δπως τά χαρακτηρίζουν, γιατί κύ
ριος χώρος τους είναι ή ’Αθήνα, τά δοκίμια - μελέτες του γιά νεοέλληνες λογο
τέχνες, τά όποια άποτελοΰν ένα μικτό είδος, πού περιέχει καί κριτική άλλά καί 
τήν έλευθερία τοΰ δοκιμίου, καί τά ταξιδιωτικά του, πού λιγώτερο πληροφο
ρούν καί περισσότερο δείχνουν τό λυρικό άνθρωπο, ό όποιος κοιτάζει νά βρει 
τόν έαυτό του μέσα στή φυγή τοΰ ταξιδιού.

’Αναφέρουμε μερικά έργα του: «Ή τελευταία νύχτα τής γής» πού έχει πολυ- 
σχολιαστεΐ, «Δρόμος έκατό μέτρων», «Όταν οί άγιοι κατεβαίνουν στή γή», όπου 
βρίσκονται μερικά άπό τά πιό άντιπροσωπευτικά του διηγήματα, πέντε τόμοι 
«Έλληνες πεζογράφοι», ένα έργο πού είναι καί πρακτικά χρήσιμο, «Πολιτείες 
καί Θάλασσες», «Ή Κίνα έξω άπό τά τείχη», ταξιδιωτικά, «Κρίσιμη ώρα» καί 
άλλα δοκίμια, δπως καί διαλέξεις, μεταφράσεις, σύντομες βιογραφίες κλπ.

Ό Πέτρος Χάρης μάς έδωσε τις άκόλουθες άπαντήσεις στις έρωτήσεις πού 
τοΰ θέσαμε:

ΕΡ.: Ποιά μηνύματα σκοπεύετε νά μεταδώσετε στό κοινό σας;
ΑΠ.: Ένα είναι τό μήνυμα πού είχα καί έχω πάντα νά δίνω μέ τις λογοτε

χνικές καί τις κριτικές μου σελίδες: σεβασμός γιά τόν άνθρωπο σέ όποιο χώρο
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κι άν βρίσκεται, δηλαδή άπόλυτη ελευθερία στις συνειδήσεις, μαζί μέ τήν καλ
λιέργεια τών βασικών, άλλα καί περιοριστικών άρχών τής έλευθερίας! ’Ελευθε
ρία, δχι καί άσυδοσία. Κοινωνική δικαιοσύνη, κατανομή τών άγαθών πού 
άποκλείει τόν έξευτελισμό τής πενίας, άλλα καί ή ύφειλόμενη τιμή καί προβολή 
τοΰ προικισμένου άτόμου, πού αυτό καί μόνο μπορεί κάποτε νά προσφέρει όσα 
όλόκληρος λαός.

ΕΡ.: Ποιά ή σημασία τής λογοτεχνίας στή σημερινή κοινωνία;
ΑΠ.: Ή θέση καί ή άποστολή τής λογοτεχνίας είναι νά συντρέχει τόν 

άνθρωπο στις μεγάλες έσωτερικές τόυ άνάγκες, σέ μιά βαθύτερη θεώρηση τής 
ζωής καί ήρεμη άντιμετώπιση τής Μοίρας, καί νά τόν κάνει ύπεύθυνο άτομο, 
Ικανό νά έμποδίζει κάθε βαναυσότητα καί συμφορά: πολέμους, κάθε μορφής 
δουλεία καί τις θλιβερές συνέπειές τους.

ΕΡ.: Ποιά ή γνώμη σας γιά τό μέλλον τής λογοτεχνίας σάν βιβλίο καί πε
ριοδικό;

ΑΠ.: Τό λογοτεχνικό βιβλίο θά μάχεται πάντα, όπως μάχη δίνουν πάντα ή 
έλευθερία καί ή ήθική τοΰ αυτόνομου άτόμου καί πότε θά κερδίζει καί πότε θά 
χάνει, άνάλογα μέ τήν άξια καί τή μαχητικότητα τών συγγραφέων.

ΕΡ.: Ποιά ή θέση τής λογοτεχνίας στό ραδιόφωνο καί τήν τηλεόραση;
ΑΠ.: Ή γνώμη μου γιά τις σχέσεις λογοτεχνίας, ραδιοφωνίας καί τηλεορά- 

σεως είναι διατυπωμένη σ’ ένα τελευταίο μου κείμενο πού δημοσίευσα στή «Νέα 
Εστία» μέ τίτλο «Κινηματογράφος - τηλεόραση - λογοτεχνία». ’Από αυτό τό 
κείμενο σάς λέγω μερικά σημεία, χωρίς περαιτέρω συζήτηση: άπόσταση χωρίζει 
τόν κινηματογράφο καί τήν τηλεόραση άπό τό Θέατρο.

Ό κινηματογράφος δέν ήταν καί δέν είναι μόνο μιά προσφορά. Είναι καί 
μιά εισβολή. Μιά ξαφνική παρουσία πού δέν λογαριάζει παλιές καί παγιωμένες 
συνήθειες καί θέλει νά έπιβάλει νέα όραση, νέα άκοή, νέα αισθητική συγκίνηση. 
Κι άν ή εισβολή αυτή σταματούσε έδώ, ή ζημιά δέ θά ήταν μεγάλη. Ίσως μάλι
στα δέν ήταν ζημιά, άλλά κέρδος. ’Αλλά ένώ ήταν κι έπρεπε νά μείνει τέχνη αυ
τόνομη, έκαμε δάνεια πού τόν έσπρωξαν σέ καταστρεπτικούς συμβιβασμούς καί 
ζήτησε συνεργασίες πού σμίκρυναν τις πρωτοβουλίες του καί περιόρισαν τις 
έπιτυχίες του. Πρώτα πλησίασε πολύ στό θέατρο. Καί δέ βγήκε κερδισμένος. 
’'Επειτα νόμισε πώς βρήκε στό μυθιστόρημα ή στό διήγημα, δ,τι τού χρειαζόταν: 
τό θέμα. Καί ή πλάνη αυτή είχε δυό όλέθριες συνέπειες. Ό κινηματογράφος γιά 
νά μείνει όπωσδήποτε πιστός στά κείμενα πού τοΰ είχαν δώσει τό θέμα, 
άναγκάστηκε νά θυσιάσει τήν άδιάκοπη κίνηση, πού είναι τό κύριο γνώρισμα 
του, στον άργό ρυθμό τοΰ άφηγήματος. ’Αλλά καί τά μυθιστορήματα, πού χρησι- 
μοποίησεν ό κινηματογράφος, ζημιώθηκαν κι αύτά.

Πάντοτε σχεδόν ό κινηματογράφος καταλήγει στό Ιδιο άποτέλεσμα, δηλαδή 
προδίνει τό λογοτεχνικό άριστούργημα ή τό άπλώς όνομαστό λογοτεχνικό έργο, 
καί όταν άκόμα έργαστεΐ ευσυνείδητα καί όταν έχει στή διάθεσή του τόν καλύτε
ρο τεχνικό όπλισμό. Δέν άποκλείεται νά δώσει ένα καλό φίλμ, άλλά τό φιλμ 
αυτό δέν θά φέρει στήν έπιφάνεια (πολλά τά παραδείγματα-άτυχήματα) τή βα

θύτερη ουσία τοΰ πεζογραφήματος ή τοΰ όποιουδήποτε λογοτεχνικού κειμένου 
καί θά καταλήγει σέ μιά παραπλάνηση τού θεατή.

'Ωστόσο, είτε γιατί, μέ τόν καιρό, άποκτήσαμε περισσότερη πείρα, εϊτε γιατί 
είδαμε πιό σοβαρά τή συνεργασία τών άνόμοιων ειδών τέχνης, κατορθώσαμε νά 
έχουμε άξιολογότερες προσπάθειες στήν τηλεόραση. Τά λάθη πού γίνονται τώρα 
στή μεταφορά τοΰ λογοτεχνικού κειμένου άπό τό βιβλίο στήν εικόνα, φαίνεται 
ότι είναι λιγότερα ή τουλάχιστον λιγότερο αισθητά.

ΕΡΩΤ.: Ποιά ή θέση τοΰ λογοτέχνη ειδικά στόν Ελληνικό χώρο;
ΑΠ.: Ή θέση τοΰ λογοτέχνη στόν έλληνικό χώρο είναι ή Ιδια ή θέση κάθε 

άξιου λογοτέχνη - άνεξάρτητα άπό χρόνο καί χώρο. Σήμερα ό κόσμος, μολονότι 
χωρίζεται άπό μεγάλες διαφορές καί έπιδιώξείς, είναι ένας περισσότερο ένιαΐος 
παρά σέ κάθε άλλη έποχή - ένιαΐος καί δυστυχής κάτω άπό τήν κυριαρχία καί τήν 
άπειλή τοΰ μηχανικού πολιτισμού, κάτω άπό τά θαυμάσια κατορθώματά του, 
πού, ώστόσο, μπορεί άπό ένα λάθος ή κι άπό ένα τυχαίο γεγονός νά γίνουν, άπό 
τή μιά στιγμή, όριστικός όλεθρος τής άνθρωπότητας. Έτσι, κάτω άπ’ αυτό τόν 
τρόμο τό χρέος τού λογοτέχνη είναι τόΐδιο σέ δλα τά γεωγραφικά πλάτη καί μήκη.

Αύτά μάς άπάντησε ό Πέτρος Χάρης, πού ξεχωριστά άγαπά τήν Κύπρο καί 
βοήθησε καί βοηθεΐ πολύ τούς Κυπρίους λογοτέχνες στή σταδιοδρομία τους. Έξ 
άλλου μέσα στό χαρακτήρα του ύπάρχει ή μόνιμη διάθεση γιά ύποβοήθηση όλων 
έκείνων πού έχουν μιά σοβαρή φωνή καί θέλουν μέ ειλικρίνεια νά έκφράσουν 
τόν μέσα κόσμο τους. Ξέρει τί μόχθος είναι ή πνευματική έργασία καί γι’ αυτό 
δέν άρνιέται τήν άγάπη του σέ όσους μοχθούν στόν τίμιο άγώνα τών γραμμά
των.

«Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»
23 ’Οκτωβρίου 1978 

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ»
Χρ. Κ’, 1980, άρ. 232, σ. 84.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 
ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ζητήσαμε άπό τόν Πέτρο Χάρη τις άπόψεις του γύρω άπό τό παιδικό βι
βλίο. Καί πήραμε τις έξης, τις όποιες σας μεταφέρουμε:

«Ό παιδαγωγός δέν είναι λογοτέχνης. ’Αντίθετα ό λογοτέχνης πού γράφει 
γιά παιδιά έχει μέσα του, μέσα στή σκέψη του, χωρίς νά τό ξέρει καί χωρίς νά 
τό προσπαθεί, καί τόν παιδαγωγό, χάρη στήν Ικανότητά του νά αισθάνεται γρη
γορότερο έκεΐνο πού ψάχνει καί βρίσκει όρθή μέθοδο ή έπιστήμη.

’Επηρεάστηκε καί ή παιδική λογοτεχνία άπό τις γύρω μας μεταβολές; Αυτό 
ρωτάτε. ’Ασφαλώς. 'Ολόκληρη ή δομή τής μεταπολεμικής λογοτεχνίας έχει άλ- 
λάξει. Πώς μπορούσε νά μείνει άμετακίνητη ή παιδική λογοτεχνία; Είχαμε, πριν 
άπό τούς δυό μεγάλους πολέμους σπουδαίο πρότυπο γιά τήν παιδική λογοτε
χνία τόν ’Ιούλιο Βέρν. Τώρα καί πολλά χρόνια ό κόσμος βρίσκεται σέ άδιάκοπη 
πορεία μέ τούς άστροναΰτες. Θά κερδίσει πάλι τό παιδί ή λογοτεχνία περισσότε
ρο μ’ έναν ’Ιούλιο Βέρν τοϋ καιρού μας παρά μ’ ένα Άντερσεν.

Ή παιδική λογοτεχνία είναι ή άδυναμία μου, άλλά καί ή μεγάλη μου έλπίδα. 
Πάντα πίστευα κι έξακολουθώ νά πιστεύω δτι μαζί μέ τή φωτισμένη παιδεία βα
σική προϋπόθεση πνευματικού πολιτισμού σ’ έναν τόπο είναι ή παιδική λογοτε
χνία.

Τό έλληνικό παιδικό βιβλίο έχει νά έπιδείξει τά τελευταία χρόνια σημα
ντικές προόδους στήν έμφάνισή του. Στό περιεχόμενό του όμως είναι άκόμα δι- 
σταχτικό, μένει πίσω άπό τή φαντασία τοΰ παιδιού τής έποχής μας. Γενικά βρα- 
δυπορεΐ ό άστικός μας κόσμος σ’ έναν τομέα, πού έπρεπε όλόκληρος νά είναι δι
κός του.

Δέν χρειάζονται περισσότερα λόγια γιά ν’ άποδείξουμε τήν άξια τής παι
δικής λογοτεχνίας. Είναι όλοφάνερο πώς άπό αυτήν πρέπει ν’ άρχίσουμε άν 
πιστεύουμε ότι μπορούμε νά συγκροτήσουμε ένα νέο κόσμο καλύτερο, προπά
ντων ικανό νά κάνει άπρόσβλητες τις κοινωνίες τών έλευθέρων άνθρώπων».

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ»,
Χρ. Ιθ', 1979, άρ. 223, σ. 167

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ 
ΠΕΤΡΟ ΧΑΡΗ

Ιθύνουσα μορφή στά γράμματα δέν είναι μόνο όποιος έδωσε σέ μιά στιγμή 
ένα κορυφαίο έργο. ’Αλλά κι έκείνη ή προσωπικότητα, πού συνδαυλίζει μ’ ένθεο 
πάθος τή δημιουργική δύναμη τών γύρω του, άνεξάρτητα άπό τό προσωπικό της 
έργο, τό πολύ δικό της, τό ξεχωριστό.

Μιά τέτοια συνδαυλιστική ιθύνουσα μορφή τών πενήντα τελευταίων χρό
νων στά νεοελληνικά μας γράμματα, χαρισματική μέ τά όλα της, είναι ό Πέτρος 
Χάρης. Πολλοί άπό έμάς έδώ στήν Κύπρο τοΰ όφείλουμε πολλά. Τοΰ όφείλουμε 
όχι τόσο γιά τήν ειλικρινή ύποστήριξη του, όσο γιά τήν αυστηρή, έντός λογικών 
όρίων κριτική άντιμετώπιση τοϋ λόγου μας. Εξάλλου, τά κείμενα του, είναι κα- 
θοδηγητικά, καί τά σημειώματα του, στή «Νέα Εστία» μέ τή χαρακτηριστική του 
σαφήνεια κι ευρύτητα, μάς θέτουν έρωτήματα, στά όποία βλέπουμε καί τήν 
άπάντησή του χωρίς νά δεσμεύει τόν λογισμό μας, άλλά συχνά τόν σπρώχνει σέ 
νέους συλλογισμούς. Αυτά γιά τήν κριτική του σκέψη. Όμως υπάρχει καί ή 
πλευρά τής γλώσσας. Προσεκτικός ό δημοτικός του λόγος χωρίς δημοτικιστικές 
άκρότητες, χωρίς μεταφραστικές άπό τήν καθαρεύουσα έκφράσεις, μουσικός 
καί όλότελα σαφής, πού δέν πελαγοδρομεί σέ έκφραστικές έπιδείξεις, αυστηρός 
καί έλκυστικός. Καί αύτό είναι μιά προσφορά, Ιδίως σήμερα μέ τούς φτιαχτούς 
νεοτερισμούς καί τό κυνηγητό «ευρηματικών» φράσεων, πού άεροζυγιάζονται.

Όταν βρίσκομαι στήν ’Αθήνα, θεωρώ καθήκον μου νά τόν έπισκέπτομαι. 
Όχι τυπικά. Λύω προσωπικά προβλήματα άπό τόν τομέα τών γραμμάτων, έστω 
κι άν καμιά φορά μέ τήν έπιστολή έχω πρόθυμες άπαντήσεις. ’Εξάλλου, μέ τήν 
πιό μικρή πρόκληση σοϋ δίνει τόσες πληροφορίες μέ κριτικές παρατηρήσεις. 
’Αφού κι οΐ άπλές Ιστορίες του, άπτονται συχνά καί θεμάτων, πού άνήκουν στον 
κύκλο τών γραμμάτων, ή παίρνονται άπό τή ζωή λογοτεχνών καί καλλιτεχνών, 
χωρίς πρόθεση κοινού κουτσομπολιού, άλλά μέ διάθεση χαρακτηρισμών τών 
προσώπων καί τών έργων τους.

Τό ένδιαφέρον του γιά τά πολιτικά θέματα τής Κύπρου καταφαίνεται άπό 
τις συνεχείς έρωτήσείς γιά πρόσωπα, κινήσεις καί άπόψεις πού κυκλοφορούν. 
Όμως κομματικές θέσεις δέν παίρνει. Νοιάζεται περισσότερο γιά τήν έθνική 
πτυχή τοϋ κυπριακού προβλήματος.

ΟΙ τελευταίες μας, κάπως συχνές, συναντήσεις έγιναν στις άρχές τοΰ φετι
νού χρόνου. Όμως θά περιοριστώ στήν πρώτη μας συνάντηση, πού είχε πάρει 
τή μορφή συνεντεύξεως, χωρίς νάχουμε κι οΐ δυό τέτοια πρόθεση. Τά πράγματα 
όδήγησαν.

’Απολογισμός
Ή συνάντηση, όπως κι άλλοτε κατά παράδοση, έγινε στό γραφείο τοΰ Πέ

τρου Χάρη, όπου κυριαρχεί τό κόκκινο χρώμα τής «Νέας Εστίας» στή μιά 
πλευρά καί μιά σειρά χαρακτικές προσωπογραφίες του άπό διάφορους, στήν 
άλλη πίσω άπό τό γραφείο του.

68 69

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Πρώτη κουβέντα, έκτος άπό τά τυπικά, τό χριστουγεννιάτικο τεύχος τής 
«Νέας Εστίας» «’Αφιέρωμα στή Θεσσαλονίκη». Καί άσφαλώς πρωταρχίζει κα
θορίζοντας τον λόγο, πού έπέβαλλε τήν έκδοση τού άφιερώματος αυτού. «Είκο- 
σιτρεϊς αιώνες Θεσσαλονίκης». Καί λέει ό Χάρης.

- Πέρυσι ή ’Αθήνα πρωτεύουσα τής Ευρώπης. Φυσικό ήταν έφέτος ή συμ
πρωτεύουσα Θεσσαλονίκη. ’Εξάλλου, άντελήφθηκα πώς τό θέλουν κι άλλοι... 
θάλεγα άπαίτηση τών Θεσσαλονικέων. ’Απολογισμό τής 'Ελληνικής Θεσσαλονί
κης τών νεοτέρων χρόνων - όπως θά διαβάσεις στό είσαγωγικό μου σημείωμα - 
κάναμε καί τό 1962, πενήντα χρόνια άπό τήν άπελευθέρωση τής πόλης άπό τόν 
Τουρκικό ζυγό. Τώρα ή ερευνά μας άρχίζει άπό τό 315 π.Χ. ώς σήμερα γιά νά 
δείξει πόσο έλληνική, πόσο καθαρά καί άσυμβίβαστα έλληνική, έμεινε ή Θεσσα
λονίκη μέσα στά 2300 χρόνια.

Ήταν φυσικό, όδηγούσαν τά πράγματα, νά ρωτήσω τόν Πέτρο Χάρη άπό 
πότε ή «Νέα 'Εστία» καθιέρωσε αυτά τά άφιερώματα.

- Άπό τό 1933 όταν πέθανε ό Καβάφης. Τότε ήμουνα συνδιευθυντής μέ 
τόν Γρηγόριο Ξενόπουλο. ’Εδώ στήν ’Αθήνα νοσηλευόταν σέ νοσοκομείο ό Κα
βάφης. Τόν έπισκέφθηκα. Μιλούσα καί μού άπαντούσε γραπτώς. Μέ τόν θάνα
το του, λοιπόν, σκέφτηκα τό άφιέρωμα. ’Ιδιαίτερα έκτιμούσα τό έργο τού Κα- 
βάφη. Στήν Ελλάδα μόλις μετά τό 1940 άρχισε νά προσέχεται τό έργο καί νά 
έκτιμάται. Τό τεύχος αυτό τότε θεωρήθηκε άρκετά τολμηρό. Στήν κατοχή ή 
«Νέα Εστία» κυκλοφόρησε ένα μεγάλο άφιέρωμα γιά τόν Παπαδιαμάντη. Θεω
ρήθηκε τότε κατόρθωμα πού βρήκαμε χαρτί γιά τόσες σελίδες.

’Αφιερώματα
Τόν ρωτώ: «θά μπορούσα νάχω ένα κατάλογο τών άφιερωματικών τευχών 

τής «Νέας Εστίας»; Θάταν καλό γιά όσους Ιδιαίτερα άσχολούνται μέ τή λογο
τεχνία καί φιλολογία νά ένημερώνονταν σχετικά».

- Θά σάς δώσω. Είναι κάπου έκατόν άφιερώματα. Σκοπός τής έκδόσεως 
αυτών τών άφιερωμάτων είναι καθαρά παιδευτικός. Συμπληρώνουν τή γνωρι
μία μέ τή λογοτεχνία μας άφοΰ τό σχολείο δέν μπορεί νά τό κατορθώσει. Ε
ξάλλου, στά άφιερώματα αυτά ύπάρχει ή πολυφωνία. Ό λογοτέχνης κοιτάζε
ται άπό διάφορες γωνίες καί άπό διάφορες θέσεις.

Τόν διακόπτω: Δηλαδή τά άφιερώματα είναι είδος μαρτυρίας τών ένδια- 
φερόντων καί προτιμήσεων σας;

- νΟχι τά άφιερώματα μόνο, άλλά ή «Νέα Εστία» είναι προέκταση τής κρι
τικής μου έργασίας.

(Πραγματικά ό Πέτρος Χάρης άποτελεΐ τό πιό σημαντικό κριτικό μας κεφά
λαιο, άπό τήν άπλή σημειωματογραφία έως τό δοκίμιο, Ιδίως γύρω άπό τις νεο
ελληνικές φυσιογνωμίες τών γραμμάτων μας, σαφής μέ κριτική γραμμή άδιαμφι- 
σβήτητη άπ’ όλους).

- Κι ένα άλλο, συνεχίζει ό Πέτρος Χάρης. Μέ τά άφιερώματα προβάλλεται 
καί στό έξωτερικό ή πνευματική ζωή τού τόπου μας. Τό περιοδικό τό παίρνουν 
όλες οί έδρες Νεοελληνικής Φιλολογίας στις ξένες χώρες. Καί άλλοι όργανισμοί 

ή Ιδρύματα. Σκεφτεΐτε πώς φίλος μου άκαδημαϊκός βρήκε τό άφιέρωμα στό 
«Άγιο ’Όρος» στό Βατικανό. Καί κάτι άλλο. Μερικά άφιερώματα άξιωθήκανε 
δεύτερη καί τρίτη έκδοση, πού σημαίνει πώς ζητηθήκανε πολύ. Π.χ. τά άφιερώ
ματα στούς Καζαντζάκη, Σολωμό, Σικελιανό, Ξενόπουλο. Καί όμολογώ πώς 
Ιδιαίτερα χαίρομαι γιατί ή «Νέα Εστία» έδωσε τό παράδειγμα ώστε καί άλλα νε
ότερα περιοδικά νά κυκλοφορούν άφιερώματα. Αυτή ή πολυφωνία συντηρεί τήν 
πνευματική μας ζωή. Καί λέω ύπάρχουν καί άλλα περιοδικά πού έξυπηρετούν 
τά νεοελληνικά γράμματα.

Προχωρεί ό Πέτρος Χάρης στό γραφείο του καί παίρνει άπό μιά στοίβη 
βιβλία:

- «Ημέρες ’Οργής» στά ρουμάνικα. Μού τηλεφώνησε ό Ρουμάνος πρέσβης 
καί ήρθε προσωπικά καί μού ένεχείρησε τή μετάφραση αυτή τού βιβλίου μου.

- Έχω υπόψη μου καί μιά μετάφραση στά άγγλικά τών έκδόσεων «Νόστος».
- Ναί! άπό τόν Σάμψων.
- Έχω ύπόψη μου έπίσης μιά Ισπανική έκεΐ στή Χιλή...!
Κι ένώ μού έδειχνε τό βιβλίο του κι έγώ μέ περιέργεια τό φυλομετρούσα, 

μού έλεγε μέ περηφάνια - άπολύτως δικαιολογημένη - πώς ή «Νέα Εστία» 
μπαίνει στό έξηκοστό έτος τής έκδοτικής της ζωής.

Καί άποχαιρετιστήκαμε γιά μιά νέα συνάντηση. Ό κατάλογος τών 
άφιερωμάτων, πού μού έδωσε στό μεταξύ, είναι πλούσιος σέ θέματα, γιά λογοτέ
χνες καί φιλολόγους. Π.χ. άφιερώματα μέ γενικά θέματα, καίρια γιά τήν έποχή 
πού κυκλοφόρησε. Συμβολισμός, 500ετηρίδος Άλώσεως Κωνσταντινουπόλεως, 
Κύπρου, Ελληνισμού τής ’Αμερικής, Ρωσσικής, Ουγγρικής, Ελληνικής, Κρη
τικής Έπαναστάσεως, Φιλικής Εταιρίας, Έφτάνησου, Αγίου ’Όρους, Δημοτικι
σμού καί Λογοτεχνίας, Ρωμαντισμός, Έτος τής Γυναίκας, ’Αφιέρωμα στή Θεσ
σαλονίκη καί άλλα. Άλλά καί γιά προσωπικότητες τών γραμμάτων καί τής τέ
χνης, π.χ. Πάστερνακ, Καρυωτάκης, Παλαμάς, Σολωμός, Σαίξπηρ, Καβάφης, 
Καζαντζάκης καί άλλοι. Αύτά δλα άποτελούν μιά βιβλιοθήκη άπαραίτητη γιά 
κάθε ένα πού ένδιαφέρεται γιά τά γράμματα καί τήν κίνηση τού πνεύματος. Μέ 
αυτά κατατοπίζεται καί τού γεννιούνται ένδιαφέροντα γιά πιό πέρα μελέτη.

«Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ»
11 Μαΐου, 1986
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«Η ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ» 
ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΗ

Ό καθηγητής ’Απόστολος Σαχίνης είδε με καθαρά άναλυτικό μάτι την 
άφηγηματική πεζογραφία τοΰ Πέτρου Χάρη καί τήν καθόρισε τελειωτικά, τοπο
θετώντας την μέσα στό νεοελληνικό χώρο. Πήρε τά βιβλία τοΰ Χάρη ένα-ένα, τά 
λεπτοκοσκίνησε, ξεχώρισε τά ουσιαστικά σημεία τους, έφτασε στις γενικές πα
ρατηρήσεις καί μάς έδωσε τό μελέτημά του «Ή άφηγηματική πεζογραφία τοΰ 
Πέτρου Χάρη» (άναλυτικό άπό τό περιοδικό «Παρνασσός», τόμ. ΚΑ', άρ. 2, 
1979).

Μέσα άπό τή ματιά τοΰ Σαχίνη ας δοΰμε τό βιβλίο τοΰ Χάρη:

α) «Ή τελευταία νύχτα τής γής». Ό Σαχίνης θεωρεί τή διηγηματική αυτή 
συλλογή ώς «τόν ώριμότερο καρπό αυτής τής συμβολιστικής πεζογραφικής πα
ραγωγής τών νέων τοΰ 1923-1925». Καί ξεχωρίζει (πολύ όρθά) τό πρώτο διήγη
μα «πού έχει δίκαια έπαινεθεΐ καί διαβαστεί πολύ» καί κατά δεύτερο λόγο τό 
διήγημα «Μιά έγγραφή».

β) «Ό Μακρινός Κόσμος» διηγήματα πού γραφτήκανε κατά τή διάρκεια 
τοΰ πολέμου καί τής γερμανικής κατοχής. ΟΙ Ιστορίες τής συλλογής αυτής δια
δραματίζονται στις άπόμακρες άθηναϊκές γειτονιές. Ό Σαχίνης γράφει «γύρω 
άπό ένα έλάχιστο πλέκονται όλόκληρες Ιστορίες, όπου ή λυρική κίνηση τής 
ψυχής καί ή συμβολική ύπονόηση καί υποβολή συγκεντρώνουν όλο τό 
ένδιαφέρον».

γ) «Φώτα στό πέλαγος». Τά διηγήματα τής συλλογής αυτής χαρακτηρίζο
νται άπό τόν Σαχίνη «άστικά καί οικογενειακά»: «σπιτικά». Καί συνεχίζει ό 
κριτικός: «Σκιαγραφήματα, στιγμιότυπα, ψυχικές στιγμές, φευγαλέες εικόνες 
άπό τή ζωή...».

δ) «Όταν οί άγιοι κατεβαίνουν στή γή», πού είναι τά ρεαλιστικότερα διη
γήματα τοΰ Χάρη κατά τόν Σαχίνη.

ε) «Ή μεγάλη νύχτα». Τά περισσότερα διηγήματα τής συλλογής αυτής 
έχουν θέμα άπό τή γερμανική κατοχή. Ό Σαχίνης γράφει γι’ αυτή: «Πρόκειται 
πραγματικά γιά άφηγήματα πού μάς δίνουν τήν αίσθηση ένός συνόλου, ένός 
κόσμου, μιας γενικής άγωνίας καί ένός συλλογικού δράματος».

στ) «Ημέρες όργής». Ό Σαχίνης γράφει γιά τό μυθιστόρημα αυτό πώς τό 
«Ημέρες όργής» είναι, κατά βάση ένα οικογενειακό μυθιστορηματικό χρονι
κό». Σ’ αυτό «μάς δίνεται τό δράμα τοΰ διχασμού καί τοΰ άλληλοσπαραγμοΰ 
τών Ελλήνων».

Γενικά ό Σαχίνης, μιλώντας με άρκετή έκταση γιά τά άφηγηματικά αυτά 
βιβλίά τοΰ Πέτρου Χάρη, έπισημαίνει τή λιτότητα στήν έκφραση τοΰ συγγρα
φέα, τήν προσοχή του νά μή φτάνει σε κάποια άκρα, καί στά ρεαλιστικά του 
άκόμα διηγήματα, τήν κάποια προσήλωση του στήν άθηναϊκή συνοικία. Σέ με-
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ρίκα σημεία έπιστρατεύει ό Σαχίνης και τόν κριτικό λόγο άλλων για να δείξει 
πώς άσπάζονται κι άλλοι την ίδια με τή δική του άποψη.

Προσωπικά έχουμε άσχοληθεϊ με τή πεζογραφία γενικά τοΰ Πέτρου Χάρη, 
όχι βέβαια άπύ τή θέση φιλόλογου - έρευνητή, άλλα άπό τή θέση άναγνώστη, 
πού βρίσκει καί τήν ευκαιρία καί τό χώρο νά πει τήν έντύπωσή του. Χαιρόμα
στε γιατί ή φιλολογική - άνατομική έρευνα, συμφωνεί μέ τις άπόψεις των 
άπλών, άλλά καί τών έπαρκών, άναγνωστών τοΰ Χάρη.

«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»
9 ’Απριλίου 1981

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ

Πάντα ξεχώριζε ή ποίηση τοΰ Δημήτρη Παπακωνσταντίνου. ’Ιδιαίτερα 
όμως έκτιμάται ό κριτικός του λόγος. Τρία βιβλία του με τόν τίτλο «Κριτική βι
βλίου» δείχνουν τήν παρατηρητικότητά του, τήν κριτική του σκέψη καί τήν ευσυ
νειδησία του.

Τό τελευταίο του βιβλίο κριτικού λόγου με τίτλο «Πέτρος Χάρης» (ό πεζο- 
γράφος, ό ταξιδιώτης, ό κριτικός καί δοκιμιογράφος), θεωρείται ή κορύφωση τής 
θητείας του στό κριτικό λειτούργημα. Σ’ αύτό άντικρύζει ένα συγγραφέα πολυε
δρικό άπ’ όλες τις πλευρές κι έτσι ή μιά διάσταση συμπληρώνει τήν άλλη, έστω κι 
άν νομίζει πώς συχνά έπαναλαμβάνεται. Βέβαια τό βάρος πέφτει περισσότερο πά
νω στόν κριτικό Πέτρο Χάρη, γιατί ή περιοχή αύτή δίνει περισσότερες «έκ τών 
πραγμάτων» εύκαιρίες, γιά ν’ άναπτύξει ό Παπακωνσταντίνου καί τις δικές του 
κριτικές άρχές. ’Αλλά, βοηθάται, έπιπλέον, νά κάνει παρεκβάσεις γιά νά έκφράσει 
χαρακτηρισμούς γιά τά πνευματικά μας πράγματα. Ποα-ΐσσ στό σημείο αύτό, 
στούς άφοβους χαρακτηρισμούς του, συναντάς καί τήν πνευματική άντρεία τοΰ 
κριτικού. Αύτές οί παρεκβάσεις μπορεί ν’ άποτελοΰσαν ένα ένδιαφέρον άρθρο.

Ό Παπακωνσταντίνου, μιλώντας γιά τόν πεζογράφο Πέτρο Χάρη, άσχο- 
λεΐται Ιδιαίτερα μέ τό τελευταίο του βιβλίο, τό μυθιστόρημα «Ημέρες ’Οργής», 
στό όποιο έντονα δίνεται ό έφιαλτικός έκεΐνος Δεκέμβρης τοΰ 1944.

Πολλά προτερήματα έπισημαίνονται, άναλύεται πολύ ό τρόπος σκέψης καί 
έκφρασης τοΰ πεζογράφου, τονίζεται ή πολιτισμένη στάθμη κι ή έλλειψη τυφλής 
στράτευσης στις σελίδες τοΰ μυθιστορήματος, προπάντων, ή «σιωπή» πού ό κρι
τικός ξεχωρίζει καί σ’ άλλα έργα τοΰ Χάρη.

Τό κεφάλαιο «Ό ταξιδιώτης Πέτρος Χάρης», είναι πολύ σύντομο σχετικά 
μέ τά άλλα, άλλά δέν ύστερεΐ σέ παρατηρήσεις, Ιδίως στόν τονισμό πώς ό Χά
ρης δημιουργεί άτμόσφαιρα στά ταξιδιωτικά του, δέν είναι άπλά δηλαδή καί 
στεγνά περιγραφικός ή πληροφοριακός.

Όμως, όπως τονίστηκε πιο πάνω, τό βάρος πέφτει στό κεφάλαιο «Ό κριτι
κός» πού κατέχει καί τό μεγαλύτερο μέρος τοΰ βιβλίου. Σ’ αύτό τό μέρος ό Παπα
κωνσταντίνου παίρνει ένα-ένα τά μελετήματα τοΰ τέταρτου τόμου τών Ελλήνων 
Πεζογράφων, κοιτάζει πώς είδε τό πνευματικό ύποκείμενό του ό Χάρης, άποκα- 
λύπτει τή μέθοδο, τή συζητεΐ καί τήν έλέγχει καί φτάνει σέ συμπεράσματα. 
’Αργότερα προχωρεί στόν πέμπτο τόμο κι ύστερα στόν έκτο τόμο τής σειράς 
αύτής. ·Ύστερα ξανακοιτάζει τόν πρώτο τόμο μέ τήν εύκαιρία τής τρίτης έκδο
σής του. Σέ παλαιαότερη μελέτη του ό κριτικός μίλησε γιά τούς πρώτους τρεις 
τόμους τών «Ελλήνων Πεζογράφων», άλλά τώρα κοιτάζει εύρύτερα τήν όλη 
σειρά καί έπισημαίνει τήν πρακτική της σημασία γιά τήν παιδεία.

Τό βιβλίο αύτό τοΰ Δημήτρη Παπακωνσταντίνου γιά τόν «Πέτρο Χάρη» 
άποτελεϊ ένα πρότυπο κριτικού λόγου, όπου τό καθετί λέγεται τεκμηριωμένα, 
άπόλυτα έλεγμένα καί μέ παράθεση τών κριτικών άρχών τοΰ συγγραφέα.

’Από τό βιβλίο αύτό δίνουμε τό πρώτο μέρος άπό τό κεφάλαιο «Ό ταξι
διώτης»..............................................................................

«Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»
28 ’Οκτωβρίου 1984

76 77

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
Εξήντα χρόνια άπό τήν έκδοση τοΰ 
πρώτου λογοτεχνικού βιβλίου του

Ό «Ροταριανός Όμιλος ’Αθηνών», μέ τή συμπλήρωση έξήντα χρόνων άπό 
τήν έκδοση τοΰ πρώτου λογοτεχνικού βιβλίου τοΰ ’Ακαδημαϊκού Πέτρου Χάρη 
καί μέ τήν ευκαιρία της άνακήρυξής του ώς «Μεγάλου Δασκάλου τοϋ Γένους», 
θά τόν τιμήσει μέ μετάλλιο καί δίπλωμα στις 18 Νοεμβρίου, μέ συμμετοχή μελών 
τής «’Εθνικής Εταιρίας τών Ελλήνων Λογοτεχνών».

Μέ τήν ευκαιρία συμβάλλουμε κι έμεΐς στό γιορτασμό μέ τό πιό κάτω κεί
μενο.

Κέρδος διπλό γιά τά γράμματά μας ή έκδοση «Μιά φυσιογνωμία καί μιά 
έποχή» τοΰ Άντρέα Καραντώνη, πού προλογίζει ό ποιητής Δημ. Παπαδίτσας. 
Διπλό κέρδος, γιατί άκούεται ό κριτικός λόγος τοΰ άξέχαστου Άνδρέα Καρα
ντώνη, ένός άπό τούς 4-5 νεοέλληνες κριτικούς, — μή κωδικοποιημένος, γιά τόν 
έπίσης κριτικό καί πεζογράφο Πέτρο Χάρη, τόν κύριο συντηρητή γιά δεκαετίες 
τών νεοελληνικών γραμμάτων. Δυστυχώς, πολύς κριτικός λόγος βρίσκεται δια
σκορπισμένος σέ έφημερίδες καί περιοδικά, έπιτελεΐ τό έργο του μέ μιά λίγη ή 
πολλή έφημερότητα, άλλα δέν παίρνει μιά μονιμότερη θέση μέ τήν κωδικοποίη
σή του σέ βιβλίο, πού θά έπηρέαζε περισσότερες γενιές. Όμως ή τελευταία τά
ση γιά συγκέντρωση, έστω καί μέ έπιλογή ή καί προσθήκες, κριτικού λόγου σέ 
βιβλίο, πού πιθανόν νά τό άπαιτούν οί καιροί, πολύ θά ώφελήσει τήν πνευματι
κή μας κίνηση, δίνοντας έτσι ένα πλάτος στή ματιά μας.

Τό βιβλίο τοΰ Καραντώνη, πού κυκλοφόρησε τό «Ελληνικό Λογοτεχνικό 
καί 'Ιστορικό ’Αρχείο», χωρίζεται σέ πέντε κεφάλαια, μέ πρόταξη τόν πρόλογο 
τοΰ ποιητή Δημ. Παπαδίτσα, ό όποιος πολύ όρθά πλέκει τό έγκώμιο τόσο τοΰ 
Χάρη, δσο καί τοΰ Καραντώνη. ’Αναλυτικά τά κεφάλαια είναι τά έξής:

1. Ό Διηγηματογράφος, πού περιέχει τρεις κριτικές γιά συλλογές διηγημά
των τού Χάρη. Ή πρώτη άποτελεϊ σημείωμα γιά τήν Τέχνη τοΰ Διηγήματος μέ 
άφορμή τά «Φώτα τής πόλεως» τοΰ Πέτρου Χάρη. Θεωρεί τό διήγημά του συμ- 
βολιστικό - μερικά τά βλέπει πώς μοιάζουν μέ «καλλίγραμμα σονέττα», τόσο 
καλοδουλεμένα είναι. Όλα έχουν ένα νόημα μελετημένο κι έπεξεργασμένο, 
άκριβολόγο μέ πολύ λιτή γραμμή. Ωστόσο τονίζει ό Καραντώνης πώς ό Χάρης 
θυσίασε κάτι άπό τή διηγηματογραφία του γιά νά τό δώσει στήν κριτική. Αύτή ή 
κριτική διάθεση υπάρχει πίσω άπό τά διηγήματα. Πραγματικά είναι πολύ σωστή 
ή παρατήρηση τοϋ Καραντώνη. Ό Χάρης λογαριάζει τήν κάθε λέξη καί φράση 
του, έχει μέθοδο. Γενικά γιά τή συλλογή αύτή, ό Καραντώνης σημειώνει τις έξής 
άξιες της: λιτότης, περιμάζεμα, διαύγεια, άκριβολογία, όρθολογισμός.

Τό δεύτερο κείμενο τής ένότητας «Ό διηγηματογράφος» σχετίζεται μέ τήν 
άνθολογία διηγημάτων τοΰ Χάρη πού έχει τίτλο «Δρόμος τών 100 μέτρων». Σ’ 
αυτό έπαναλαμβάνει τούς χαρακτηρισμούς γιά τή διηγηματογραφία τοϋ Χάρη 
μέ τήν προσθήκη πώς ό Χάρης μιλά ψιθυριστά γιά μιά ’Αθήνα, πού χάνεται μέ
ρα μέ τή μέρα.

ΟΙ Ιδιες παρατηρήσεις, βρίσκονται καί στό τρίτο κείμενο, στό όποιο κρίνε- 
ται ή συλλογή «Όταν οί άγιοι κατεβαίνουν στή γή» πέρα γιά πέρα «άθηναϊκό 
διήγημα». ’Εδώ ό Καραντώνης πολύ όρθά έπισημαίνει πώς τό διήγημα τοϋ Χάρη 
είναι γραμμένο άντικειμενικά, σχεδόν ψυχρά, άλλά μάς συγκινεΐ, χωρίς χρήση 
λυρισμών, καί όμολογεΐ «πώς ό Χάρης μάς προσφέρει άληθινά καί ούσιαστικά 
διηγήματα».

2. Ό Ταξιδιώτης, πού άναφέρεται στά ταξιδιωτικά τοϋ Χάρη, τόν όποιο 
προσωπικά τόν θεωρώ ένα άπό τούς διδάξαντες τή λογοτεχνική ταξιδιογραφία. 
Πάλι ή ένότητα αύτή περιλαμβάνει τρία κριτικά σημειώματα: α) Τό βιβλίο 
«Παλιοί καί νέοι δρόμοι», πολύ σύντομο, στό όποιο ό Καραντώνης βρίσκει τήν 
πρωτοτυπία τοϋ Χάρη, ν’ άντιμετωπίζει «τό ούσιώδες πρόβλημα» κι όχι νά λέει 
τά κοινά καί τετριμμένα, β) τό βιβλίο «Ό κόσμος καί οί Έλληνες», πού είναι 
μιά άνθολογία έλληνικών ταξιδιωτικών, ή πρώτη. Ό Καραντώνης, τήν έπαινεϊ 
ιδιαίτερα γιά τήν ποικιλία της, ώστε νά μή βαριέται ό άναγνώστης. Καί γ) τό βι
βλίο «Τά ταξιδιωτικά» τοϋ Πέτρου Χάρη, μιά έκδοση πού έχει τίτλο «’Από τόν 
πανάρχαιο στόν καινούργιο κόσμο». Ό Καραντώνης θεωρεί τά ταξιδιωτικά 
αύτά, πώς δέν ύπολείπονται άπό τήν καθαρά λογοτεχνική άποψη άπό τά άλλα 
του πεζογραφικά έργα.

3. Ό Μυθιστοριογράφος, γιά τό βιβλίο «Ημέρες όργής», πού είναι έμφά- 
νιση τοΰ Χάρη στόν μυθιστορηματικό χώρο άπρόσμενα, άλλά όριακά. Ό Καρα
ντώνης άναπτύσσει τούς λόγους γιά τούς όποίους τό θεωρεί σταθμό, καί τό συ
ζητά μέ κάποια άλλα, «μοναδικά» στά γράμματά μας. Λέει πώς τό έργο αύτό θά 
μείνει «στήν Ιστορία τής λογοτεχνίας μας, σάν ένα τέλειο «έμπρεσιονιστικό 
άπεικόνισμα» τοΰ Δεκέμβρη τοΰ 1944. Ή άλήθεια είναι πώς τό καθόλα συγκρα
τημένο αύτό έργο δίνει τή δραματικότητα τοΰ έμφύλιου έκείνου σπαραγμού μας 
τόν Δεκέμβρη τοΰ 1944.

4. Ό Δοκιμιογράφος καί ό Κριτικός, πού κρατά τό μεγαλύτερο μέρος τού 
βιβλίου, γιατί γιά δλους μας ό Χάρης είναι ό «κατεξοχήν κριτικός», χωρίς νά 
ύποτιμάται τό άλλο του έργο. Περιλαμβάνει ή ένότητα αύτή 11 σημειώματα, 
στά όποια ό Καραντώνης πλάι στις άπόψεις του γιά τόν κριτικό Πέτρο Χάρη 
άπτεται πολλών άλλων εύρυτέρων θεμάτων τών γραμμάτων μας.

’Από αύτά τά τρία συζητούν τρεις τόμους, τής έκδοσης «Έλληνες πεζογρά- 
φοι», μιά σειρά «λογοτεχνικής κριτικής», δπως τά χαρακτηρίζει ό Καραντώνης 
μέ σταθερά λογοτεχνικά κριτήρια τήν πνευματική έλευθερία. Ό Χάρης ζητά άπό 
τά λογοτεχνικά έργα «άρτιότητα σύνθεσης, λιτότητα ύφους, γλωσσική όμοιο- 
μορφία, καλαισθησία καί ούσιαστικό άνθρώπινο περιεχόμενο» Στό κείμενο «Ή 
πνευματική του παρουσία» ό Καραντώνης δίνει τό πορτραϊτο τοΰ πνευματικού 
άνθρώπου Πέτρου Χάρη, κυρίως άπό τις δραστηριότητές του στό περιοδικό 
«Νέα Εστία» καί τόν χαρακτηρίζει ώς έπιφυλακτικό καί φρόνιμο κριτικό. ’Ενώ 
γιά τό βιβλίο του «’Αθώα καί όργισμένα νιάτα», στό όποιο κατά τόν Καραντώνη 
έδειξε πώς ό Χάρης είναι «όλοκληρωμένος άνθρωπος τών γραμμάτων» έκπρό- 
σωπος τοΰ «προοδευτικού συντηρητισμού», γιατί κοίταξε νά διαχωρίσει τόν 
άληθινό άπό τόν ύβριστή καί νά δώσει τόν έλληνικό τύπο τοϋ νέου, χωρίς ν’ 
άρνηθεΐ τήν προοδευτικότητα. Στήν «Μικρή Πινακοθήκη» ό Καραντώνης διαπι
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στώνει τις «άλάθευτες κριτικές διαγνώσεις» τοΰ Πέτρου Χάρη. Στον «Μεταπο
λεμικό κόσμο» ό κριτικός βλέπει τήν σοφή θέση τοϋ Χάρη νά ύπερμαχεϊ γιά την 
ευρωπαϊκή ένότητα. Κι ένώ στο κείμενο «Ό πνευματικός χρονογράφος» σημειώ
νονται τά σύντομα κείμενα τοϋ Χάρη γιά πνευματικά θέματα, στήν κριτική 
«Σαράντα χρόνια κριτική έλληνικοΰ πεζοϋ λόγου» έκτίθεται ή άξια τής βιβλιο
κρισίας, πού έξυπηρέτησε ό Χάρης μέ είδικό «πνευματικό τάκτ» καί πνευματική 
έλευθερία.

5. Χαιρετισμός σέ μια παρουσία, είναι ένα κείμενο κριτικό γιά τόν διηγη- 
ματογράφο Πέτρο Χάρη, πού δημοσιεύτηκε σέ άφιερωματικό γιά τόν Πέτρο 
Χάρη τοϋ περιοδικού «Πνευματική Κύπρος». Σ’ αυτό άναλύεται τό συμβολι- 
στικό άθηναϊκό διήγημα τοϋ Χάρη μέ άναφορές στά κυριότερα βιβλία.

Μέ τις άνωτέρω έπισημάνσεις καταφαίνεται τουλάχιστον στον έπαρκή 
άναγνώστη, καί των δυό αυτών έκλεκτών τών γραμμάτων μας τό ύφος καί ή θέ
ση. Κι ό ένας καί ό άλλος υπηρετήσανε τόν κριτικό λόγο μέ άξιοπρέπεια κι 
έπιμέλεια. Δέν έχει σημασία άν διαφωνείς σ’ αυτό ή έκεΐνο τό σημείο. Τό πιό 
φυσικό πράγμα είναι ή διαφωνία. Νιώθεις όμως πάντοτε πώς καί οί δυό μι
λούσαν ευσυνείδητα.

Ωστόσο, ό Καραντώνης στά κείμενά του πού κωδικοποιηθήκανε σ’ αυτό 
τό βιβλίο γιά τόν Χάρη, συχνά ξεφεύγει άπό τό βασικό θέμα, δηλ. τήν άντιμε- 
τώπιση τοΰ άλφα ή βήτα βιβλίου, γιά νά έκφέρει άπόψεις σέ ευρύτερες κινή
σεις, μόνο καί μόνο γιά νά καταστήσει σαφές τό νόημα τών χαρακτηρισμών 
του γιά τόν Χάρη. Π.χ. μιλά μ’ ευρύτητα γιά τή σημασία τοϋ περιοδικού Τύ
που, τούς δεσμούς τού συγγραφέα μέ τήν πόλη του, τά είδη τής κριτικής, τό 
πνευματικό χρονογράφημα μέσα στον κύκλο τοϋ νεοελληνικού χρονογραφήμα
τος, τόν χώρο τής βιβλιοκρισίας καί τούς στόχους της, καί άλλα.

Γιά τόν Πέτρο Χάρη καί άλλοι είπανε τό λόγο τους, (Δημ. Παπακωνστα
ντίνου, Δημ. Γιάκος κλπ.). Όμως ό φιλικός δεσμός τοΰ Καραντώνη μέ τόν Χά
ρη καί ή στενή συνεργασία τους τόν βοηθούν στήν έρμηνεία κάποιας συμπερι
φοράς τοΰ ύπό κρίση, πολλές φορές καί μέ μιά άπλή συζήτηση. Τό τί θά πει ό 
χρόνος; Αυτά τά προφητικά δέν πρέπει νά μάς άπασχολοΰν.

Σημασία έχει ή δράση στό παρόν. Νά άνταποκριθεΐ ένας στις άπαιτήσεις 
τού καιρού του. Καί είναι σέ όλους άποδεκτό πώς ό Χάρης άποτελεΐ μιάν 
έντονη παρουσία στά γράμματά μας κι ό Καραντώνης έδωσε ένα καλό έαυτό 
στον κριτικό στίβο. Καί νομίζω πώς ό Καραντώνης καθόρισε άνάγλυφα τό 
στίγμα τοϋ Πέτρου Χάρη μέσα στό σύγχρονο νεοελληνικό κόσμο τών γραμμά
των, περισσότερο άπό κάθε άλλον.

«Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ»
20 Νοεμβρίου 1986

«ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ»
’Αφιέρωμα στόν Πέτρο Χάρη, ’Αθήνα 1988

Πολλά όφείλω στόν Πέτρο Χάρη. Καί έπίσημα σέ συγκεντρώσεις τιμητικές 
γιά μένα άνάφερα μέ έμφαση τήν όφειλή μου αυτή. Μάλιστα μέ περηφάνεια ση
μειώνω έδώ πώς τόν τίμησα σέ μιά σειρά έκδηλώσεις μαζί μέ άλλους θαυμαστές 
του. ’Αποκορύφωμα τών έκδηλώσεων αυτών ύπήρξε τό ειδικό άφιέρωμα σ’ 
αυτό τό περιοδικό πού διευθύνω «Πνευματική Κύπρος» (Φεβρ.-Άπρίλ. 1976, 
τόμ. ΙΣΤ', άρ. 185-187. Όμως έξακολουθώ άκόμα νά νιώθω πώς πνευματικά 
τοϋ χρωστώ περισσότερα.

Τό ’Αφιέρωμα στόν Πέτρο Χάρη τοϋ περιοδικού «Νέα Εστία» (1-15 
’Οκτωβρίου 1988), πού καλύπτει περισσότερες άπό τριακόσιες σελίδες, μοΰ 
έπέβαλε κατά κάποιο τρόπο τήν ύποχρέωση νά ξαναμιλήσω στό κυπριακό κοινό 
γιά τήν ιθύνουσα αυτή μορφή τών νεοελληνικών γραμμάτων καί ν’ άποτίσω φό
ρο τιμής ξανά σ’ αυτόν, πού άναγνωρίζω ώς πνευματικό μου δάσκαλο σέ διάφο
ρους τομείς, προπάντων στή φιλοσοφία τοΰ περιοδικού λογοτεχνικού Τύπου.

Ή έκθεση κι δλας τοΰ περιεχομένου τοϋ άφιερώματος άποτελεΐ τό πρώτο 
βήμα, μέ τήν προσπάθειά μου νά έπιλέξω τόν χαρακτηριστικό λόγο τών άλλων, 
πού άποτελοϋν τόν άνθό τοϋ λογοτεχνικού καί καλλιτεχνικού κόσμου, δίπλα 
σέ έπιστήμονες διαφόρων κλάδων μέ ή χωρίς λογοτεχνικές έπιδόσεις.

Καί πρώτα ταιριάζει έπαινος στό νέο διευθυντή τής «Νέας Εστίας» Εύ. 
Μόσχο γιά τή σύλληψη τής Ιδέας ένός άφιερώματος καί στήν πραγματοποίησή 
του μέ άριστοτεχνικό τρόπο ώστε νά μάς δοθεί σφαιρικά ό τιμώμενος Πέτρος 
Χάρης. Στό εισαγωγικό του «Πέτρος Χάρης» άναπτύσσει καθαρά τούς λόγους 
πού έπιβάλλουν τό άφιέρωμα, μ’ όλο πού κατά συνήθεια ή «Νέα Εστία» έως τώ
ρα άφιερώνει τεύχη μέ «τόν τερματισμό τοϋ βιολογικού κύκλου τής άνθρώπινης 
ζωής» τών τιμωμένων. ’Αλλά «έξηνταπέντε χρόνια στό προσκήνιο τής πνευμα
τικής ζωής» δίνουν άδιαμφισβήτητα δικαίωμα σέ άφιερώματα έν ζωή.

Πρώτη ένότητα «Ό λογοτεχνικός, ό έπιστημονικός καί ό καλλιτεχνικός κό
σμος γιά τήν πνευματική προσφορά τοϋ Πέτρου Χάρη» περιλαμβάνει άπόψεις μέ 
κάποια εύκαιρία, οί όποιες όμως χαρακτηρίζουν τόν τιμώμενο. Γράφουν οί: Γρ. 
Ξενόπουλος, Άγγ. Σικελιανός, Παν. Κανελλόπουλος, Ν. Καζαντζάκης, Κ. Τσά- 
τσος, Στρ. Μυριβήλης, Τ. Παπατσώνης, Γρ. Κασιμάτης, Σωτ. Σκίπης, Άγγ. Τερ- 
ζάκης, Γ. Μερίκας, Μεν. Παλλάντιος, Μ. Στασινόπουλος, Άγγ. Άγγελόπουλος, 
Τ. Άθανασιάδης, καί πολλοί άλλοι.

Μερικοί χαρακτηρισμοί θ’ άνθολογηθούν έδώ, άποφεύγοντας κάποιες 
έπαναληψεις.

Γρ. Ξενόπουλος: «...τελειοποίησε τή γλώσσα του - μιά άπό τις ώραιότερες 
τής σύγχρονης νεοελληνικής πεζογραφίας...». Νίκος Καζαντζάκης: «...Καμάροσα 
πάλι τή σαφήνεια καί τή χάρη καί τή στέρεη λογική πού έχουν τά γραφτά τοΰ Πέ
τρου Χάρη...». Τ.Κ. Παπατσώνης: «...Δίδαγμα κι αυτό ένός σοφοΰ Μέτρου πού 
χαρακτηρίζει τόν διευθυντή της» (γιά τή Ν. 'Εστία). Γρ. Κασιμάτης: «Ό Πέτρος 
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Χάρης άποτελεϊ τήν έκφραση τής λογοτεχνικής, μά καί γενικότερα τής πνευμα
τικής φυσιογνωμίας τοΰ τόπου...». Σωτ. Σκίπης: «...τήν άνεση πού προσφέρει 
στόν άναγνώστη ή γλωσσική του έκφραση κι ή στοργή του για τήν ’Αθήνα καί τό 
τοπεϊο της, σε σημείο πού νά τοΰ ταιριάζει ό τίτλος πού έβαλαν στο πρόχειρο 
αύτό σημείωμα μου: ’Αθηναίος διηγηματογράφος». Γ. Μερίκας: «... Γνώρισα τον 
ίδιο τόν Χάρη άργότερα στήν ’Ακαδημία, όταν καταξιώθηκα νά γίνω μέλος της. 
Κι έκεϊ θαύμασα τήν άγαθή του προαίρεση, τήν άλάθητη καί άμερόληπτη κρίση 
του, τή μεστή καί ώριμη πνευματικότητα του, τήν ύπευθυνότητα, έργατικότητα 
καί συνεργασιμότητα του». Μεν. Παλλάντιος: «Ή περίπτωση Πέτρου Χάρη στά 
λογοτεχνικά καί γενικότερα, στά πνευματικά ζητήματα τοΰ τόπου μας, δεν 
έπαναλαμβάνεται εύκολα...». Άγγ. Άγγελόπουλος: «...Τό πλούσιο συγγραφικό 
του έργο, πού πέρασε τά σύνορα τής Χώρας καί τιμήθηκε καί άγαπήθηκε σέ 
πολλές άλλες με διαφορετικά κοινωνικοπολιτικά συστήματα χώρες...». Τάσος 
Άθανασιάδης: «...Τό ύφος τοΰ διακρίνεται γιά τήν έπιγραμματικότητά του. Είναι 
άπ’ τά πιο προσωπικά τής γενεάς του - λιτό, δουλεμένο σά σονέτο, άνταπο- 
κρίνεται όσο λίγα στήν υφή τής λυρικής τέχνης του». Άγγ· Βλάχος: «...Πρέπει νά 
έπισημανθοΰν δυό χαρακτηριστικά τοΰ Πέτρου Χάρη. Ότι έχει άνεση μεγάλη καί 
ότι κινείται έρευνητικά σέ μεγάλες περιοχές τής πνευματικής δημιουργίας...». Γε- 
ώργ. Καραγκούνης: «...Ή έμπρακτος δε δημοσιογραφική δραστηριότης του εις 
τήν κατεύθυνση αύτή συνετέλεσε εις τήν αισθητήν παρουσία τής Ελλάδος εις τόν 
στίβον τών πνευματικών έπιτευγμάτων τών μικρών λαών...». Σόλων Κυδωνιά- 
της: «...Αύτή δλη ή προσφορά τοΰ κ. Πέτρου Χάρη, τόν έπιβάλλει σάν Πατριάρχη 
τών Ελληνικών Γραμμάτων, πού μέ τ’ όνομά του σφραγίζει όλόκληρη τή μεταπο
λεμική έποχή τής χώρας μας, πού θά άποκληθεΐ: «’Εποχή Πέτρου Χάρη». Ιωάννης 
Ξανθάκης: «...Δέν είναι ύπερβόλή νά πώ ότι ό Πέτρος Χάρης, μέ τό ταλέντο του 
καί τήν άκάματη έργατικότητά του, άνεδείχθηκε σέ ένα άπό τά έπιφανέστερα μέλη 
τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών. Έτίμησε τήν ’Ακαδημία καί τόν τόπο του».

Σταματώ τό άνθολόγιο χαρακτηρισμών, γιατί θά ’παίρνε άρκετό χώρο, πού 
δέ διαθέτει ό καθημερινός Τύπος. Καί θά έπισημάνω μιάν άλλη ένότητα, έξίσου 
σημαντική, πού έχει τίτλο «Τό ξεκίνημα». Σ’ αύτή τήν ένότητα περιλαμβάνονται 
οί γνώμες γιά τό διήγημα τοΰ Πέτρου Χάρη «Τελευταία νύχτα τής Γής» πού τόν 
καθιέρωσε στά νεοελληνικά γράμματα (1924). ΟΙ κρίσεις άνθολογοΰνται άπ’ τις 
έφημερίδες τής έποχής (Ελεύθερος Λόγος, Δημοκρατία, ’Ελεύθερο Βήμα κλπ.) 
καί άπό περιοδικά άλλά καί άπό κατοπινά έντυπα. ’Αναφέρω όνόματα: Μιχ. 
Στασινόπουλος, Κ. Μπατσιάς, Ί.Μ. Παναγιωτόπουλος, Τέλλος Άγρας καί 
άλλοι τών χρόνων έκείνων, καί Άγγ. Τερζάκης, ΑΙμ. Χουρμούζιος, Βάσος Βα- 
ρίκας, Ί.Μ. Χατζηφώτης καί άλλοι στά νεότερα χρόνια.

Μιά άλλη ένότητα μέ τίτλο «Κρίσεις καί χαρακτηρισμοί» είναι ένα πλου- 
σιώτατο λεύκωμα άπόψεων, πολύ τιμητικών γιά τόν Χάρη, πού έχουν δημοσιε- 
υθεϊ σέ περιοδικό Τύπο ή άπεστάλησαν στόν έκδότη τοΰ τεύχους. ’Αξίζει πολύ 
νά κοιταχτεί τούτη ή ένότητα γιά τή μεγάλη της ποικιλία.

Προτοΰ γίνει άναφορά στά ειδικά μελετήματα ειδικών θά σταθώ πληροφο
ριακά στις άνθολογήσεις άπό τό έργο τοΰ Πέτρου Χάρη, πού περισσότερο 
άνήκουν στόν άφηγηματικό του λόγο. Άνθολογοΰνται τά έξής: Μόνοι άνάμεσα σ’ 

εύτυχεΐς, Γύρω σέ μιά τριανταφυλλιά, Ό άνθρωπος πού δέν προσευχήθηκε ποτέ, 
Στό σκοτάδι καί τόν έρωτα, Μιά σταγόνα, Στό σκοτάδι, καί σέ κατοπινή προς τό 
τέλος σελίδες άποσπάσματα άπό τό μυθιστόρημα «Ημέρες όργής», γιά τό όποιο 
οί κρίσεις περιορίζονται σέ δ,τι είχε άναφερθεΐ στήν ’Ακαδημία ’Αθηνών. Γι’ αύτό 
τό μυθιστόρημα έξομολογεϊται ό Ιδιος πώς τό έγραψε. Τέλος άνθολογοΰνται τρία 
κομμάτια άπό τό ταξιδιωτικό έργο τοΰ Χάρη τά έξής: Ό ’Ωκεανός, Στήν Κινέζικη 
πεδιάδα, Μονεμβασία.

’Αλλά οί ειδικές μελέτες σ’ ένα άφιέρωμα πραγματικά προσδίδουν τό 
είδικό βάρος σ’ αύτό. Προϋποθέτουν μελέτη καί έρευνα, σύστημα κι έκθεση βα
σικών χαρακτηριστικών μέ τή δέουσα προσοχή καί εύθύνη. Καί όμολογώ πώς 
όλες αύτές οί μελέτες έδωσαν καθαρά τό πρόσωπο τοΰ Πέτρου Χάρη καί τή συμ
βολή του στά διάφορα λογοτεχνικά είδη: ό ’Απόστολος Σαχίνης γράφει γιά τήν 
’Αφηγηματική πεζογραφία τοΰ Πέτρου Χάρη μέ τή χαρακτηριστική διεισδυτική 
του ματιά. Ή πρώτη κι δλας παράγραφος τής έργασίας αύτής τοποθετεί τό έργο 
τοΰ Πέτρου Χάρη. Δίνει τό χαρακτηρισμό τής «Τελευταίας νύχτας τής γής» πού 
συνέβαλε «στόν έκπολιτισμό καί στόν έκλεπτισμό τής διηγηματογραφίας μας 
μέσα στό ρεύμα καί τό κλίμα τοΰ συμβολισμού» καί καταλήγει στό «κορύφωμα 
τής άφηγηματικής πεζογραφίας» (τοΰ Χάρη) δπου «άντιμετωπίζει συνθετικά τις 
ίστορικές στιγμές» τής έποχής μας. Ό μελετητής σημειώνει τήν έπίδραση τοΰ Κ. 
Χατζόπουλου στή λογοτεχνία μας μέ τή συμβολιστική πεζογραφία. Σ’ αύτή τή 
συμβολιστική πεζογραφία άνήκει ή «Τελευταία νύχτα τής γής». Καί συνεχίζει 
χαρακτηρίζοντας τις διάφορες συλλογές διηγημάτων τοΰ Χάρη μέ παραδείγμα
τα, έπισημάνσεις καί σχόλια. Στή δεύτερη π.χ. συλλογή «Μακρυνός κόσμος» 
«προέχει ή λυρική άντίληψη καί ή λυρική έκφραση τής πραγματικότητας». Τά 
«Φώτα στό πέλαγος» είναι μιά συλλογή άστικά, οικογενειακά διηγήματα. Ή 
συλλογή «Όταν οί άγιοι κατεβαίνουν στή γή» περιέχει ρεαλιστικότερα διηγήμα
τα. «Ή μεγάλη νύχτα» είναι συνταρακτική καί χαρακτηρίζεται άπ’ τό όμαδικό 
στοιχείο, ένώ οί «Ημέρες όργής» είναι «τό κορύφωμα τής συγγραφικής σταδιο
δρομίας του». Πραγματικά άξιόλογη έργασία ή μελέτη αύτή τοΰ Σαχίνη, πλήρης. 
’Αλλά καί ό Μόσχος, δπως καί ό Κώστας Στεργιόπουλος άσχοληθήκανε μέ τήν 
πεζογραφία τοΰ Πέτρου Χάρη μέ δικές τους παρατηρήσεις καί σχόλια.

Ό Μ.Γ. Μερακλής γράφει γιά τήν «Κριτική Πορεία τού Π. Χάρη» μέ 
Ιδιαίτερη έμφαση στό στοιχείο «γλώσσα». ’Εξάλλου, έρευνώντας τή λογοτεχνική 
κριτική, πού άσκοΰν λογοτέχνες, πλησιάζεις περισσότερο στό έργο τους κι 
έρμηνεύεις πολλά. Μέ βάση, λοιπόν, τήν κριτική σκέψη τοΰ Χάρη, στή «Νέα 
Εστία» καί στήν έφημερίδα «’Ελευθερία», πού έχει περιληφθεΐ στό βιβλίο 
«Σαράντα χρόνια κριτικής έλληνικοϋ λόγου», ό Μερακλής καθορίζει τή γραμμή 
τού τιμωμένου μέ σειρά παραδείγματα. ’Εξαιρετική μελέτη είναι «Ή ταξιδιωτική 
περζογραφία τοϋ Πέτρου Χάρη» τοΰ Δημ. Παπακωνσταντίνου. Σ’ αύτή ό συγ
γραφέας κατατάσει τήν ταξιδιωτική πεζογραφία τοΰ Χάρη μέσα στούς λίγους 
πού άνέβασαν τό είδος αύτό. Λυρικό κείμενο άλλά ταυτόχρονα στοχαστικό, μέ 
πολλές παρατηρήσεις ή μελέτη αύτή. Στήν άρχή χαρακτηρίζει τό «στίγμα» τοΰ 
Χάρη, τή γραφή καί τήν προσωπικότητά του καί προχωρεί στό κοίταγμα ταξι
διωτικών έργασιών τοΰ τιμωμένου, συχνά μ’ ένα τρόπο, πού πλησιάζει τήν ποιη
τική έκφραση, γιά νά καταλήξει σ’ ένα γερό χαρακτηρισμό πώς ό Χάρης άνήκει
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στην τάξη των γνήσιων ταξιδιωτών καί ή ταξιδιογραφία του «είναι Ισάξια καί 
Ισοϋψής μέ τις διηγηματογραφικές καί μυθιστορηματικές έπιτεύξεις του».

’Αρκετά άναλυτική, πού καλύπτει δλο τό φάσμα τοϋ κριτικού καί δοκιμια- 
κοΰ στοχασμού τοϋ Πέτρου Χάρη είναι τό κείμενο τοΰ Θανάση Παπαθανασό- 
πουλου, πού έχει τίτλο «Ή έλληνική πεζογραφία καί οί «Έλληνες Πεζογρά- 
φοι» τού Πέτρου Χάρη». Τό κείμενο άρχίζει μ’ ένα πρόλογο, όπου κοιτάζεται 
γενικά τό κριτικό έργο τού Χάρη καί γενικά τά δοκίμια του, μέ παραθέσεις 
άπόψεων άλλων γι’ αύτό τό έργο (Εύάγγελος Παπανοΰτσος, Π. Σπανδωνίδης, 
Κλάρας, Κ.Θ. Δημαράς, Π. Γλέζος, Θ. Ξύδης). Συνεχίζει μέ «έπί μέρους έπαφές 
καί προσεγγίσεις» στούς Α-Ζ τόμους «Έλληνες Πεζογράφοι» - ’Αρχή ό Παπα- 
διαμάντης, πού ό μελετητής τόν θεωρεί σημαδιακό καί δηλωτικό. ΟΙ προσεγγί
σεις γίνονται μέ πολύ λογισμό. Άν ένας διαβάσει μέ προσοχή τούτες τις προ
σεγγίσεις παίρνει πλήρως τή γεύση αύτών των δημιουργιών τοϋ Χάρη καί ταυ
τόχρονα τοΰ διεγείρεται ή διάθεση νά τις άναζητήσει γιά μια προσωπική του 
πιά έπαφή ή έπανάληψη. Ό έπίλογος τοϋ κειμένου δίνει τό πόρισμα: «ΟΙ κρι
τικές άποτιμήσεις είναι καλοπροαίρετε μά καί δίκαιες. Κι όταν διαφωνείς, πεί
θεσαι γιά τήν έντιμότητα τής φωνής πού ακόυσες».

Στό άφιέρωμα υπάρχουν καί άλλα κείμενα πού κοιτάζουν κάποια πλευρά 
τού τιμωμένου Πέτρου Χάρη ή άπλώς έπιβεβαιώνουν άπόψεις καί θέσεις τών 
όσων έχουν ώς τώρα άναφερθεΐ. Κείμενα βέβαια χρήσιμα, συμπληρωματικά. Ό 
Ί.Μ. Χατζηφώτης, καταγράφει μεταφράσεις έργων τοϋ Π. Χάρη. Ό Π.Δ. Μα- 
στροδημήτρης Ιδιαίτερα βλέπει στό μυθιστόρημα «Ημέρες όργής» τή φιλανθρω
πική στάση τοΰ Χάρη μέ τό ένατένισμα τοϋ θανάτου. Ό Δ. Φραγκόπουλος μιλά 
γιά τήν «κοινωνική δικαιοσύνη καί τόν Πέτρο Χάρη, βρίσκοντας καί τήν 
εύκαιρία νά έξομολογηθεΐ πώς στον Χάρη χρωστά τήν «ύπόστασή του στον 
χώρο τής λογοτεχνίας». Ό Στάθης Σπηλιωτόπουλος άπαριθμεϊ τις δραστηριό
τητες τοϋ Χάρη σέ διάφορα σώματα καί όργανισμούς. ’Αλλά καί κείμενα τοΰ 
Χάρη γιά τήν παιδική λογοτεχνία περιλαμβάνει τό άφιέρωμα όπως καί σχετική 
έργασία τής Γιολάντας Πατεράκη γιά τήν προσφορά του στά παιδιά καί τούς νέ
ους. Καί άλλα κείμενα τοϋ Χάρη καί άλλων στις έγκυκλοπαίδειες, στήν 
’Ακαδημία ’Αθηνών κλπ.

Όμως καί οΐ Κύπριοι κατά καιρούς τιμήσανε τόν Πέτρο Χάρη μέ συγκε
ντρώσεις, κριτικές βιβλίων του, συνεντεύξεις καί άλλα. Τό περιοδικό «Πνευμα
τική Κύπρος» κυκλοφόρησε τύ τεύχος άρ. 185-187 (1976) άφιερωμένο σ’ αύτόν- 
κείμενα κιόλας τοΰ άφιερώματος αύτοϋ περιλαμβάνονται σ’ αύτό τής «Νέας 
Εστίας». ’Από τά προσωπικά μου σ’ έφημερίδες καί περιοδικά άναφέρω τά έξής 
(χωρίς πλήρη παραπομπή): «Ό ταξιδιωτικός Πέτρος Χάρης», «Πέτρος Χάρης» 
(ραδιοφωνική όμιλία), «Μιά συλλογή διηγημάτων τοΰ Πέτρου Χάρη», «Ό τρίτος 
τόμος τών «Ελλήνων Πεζογράφων» τοΰ Πέτρου Χάρη», «Τά ταξιδιωτικά καί ό 
Πέτρος Χάρης», «Πέτρου Χάρη Νεοελληνικός κριτικός λόγος», «Τά 50 χρόνια 
τής «Νέας Εστίας», καί άλλα.

Είναι μιά μεγάλη χαρά, ένα κομμάτι εύτυχίας, νά μιλάς γιά μιά προσωπι
κότητα πού έπηρέασε τήν πνευματική ζωή τοΰ τόπου σου καί Ιδιαίτερα έσένα 
μέσα σ’ αύτό τό λαμπρό στίβο τής λογοτεχνικής άθλησης.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

«Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ»
20 Νοεμβρίου 1988
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ΜΩΡΙΣ ΜΑΓΓΕΡΛΙΝΚ 
ΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ ΠΟΥΛΙ 

Μεταφράστηκε δυύ φορές άπό τον Πέτρο Χάρη

Είναι μερικά έργα, πού όσο κι άν παλιώσουν ή πέρασεν ή έποχή πού τά 
έπέβαλε, έπανέρχονται σε μια στιγμή στο προσκήνιο.

Ό ποιητής καί θεατρικός συγγραφέας Μωρίς Μαίτερλινκ, στις άρχές τού 
αΙώνα μας μέ τις πολλές μεταφυσικές άνησυχίες - πού δέν λείπουν άπό καμμιά 
έποχή - κατόρθωσε νά μιλήσει πειστικά για τή ζωή καί τό θάνατο καί για δ,τι σχε
τίζεται στενά μέ αύτά. Χρησιμοποίησε τό συμβολισμό καί προσέφερε στό πολύ 
κοινό τις μεταφυσικές του θέσεις. Ένα άπό τά θεατρικά του έργα πού έκαμε στά 
χρόνια έκείνα έντύπωση, καί τώρα έπανήλθε στήν έπίσημη σκηνή θεάτρου τής 
’Αθήνας είναι καί «Τό Γαλάζιο Πουλί». Ό μεταφραστής του Πέτρος Χάρης, τής 
’Ακαδημίας ’Αθηνών, τύ χαρακτηρίζει «λυρική προσπάθεια γιά μιά συνολική 
σύλληψη τού νοήματος τής ζωής καί τής δομής τοΰ κόσμου μέ άπλά μέσα».

Ό Πέτρος Χάρης μετέφρασε «Τό Γαλάζιο Πουλί» τό 1924. Όμως θέλησε 
νά τό ξανακοιτάξει άπό τήν άρχή καί νά τό μεταφράσει μέ τή σύγχρονη πιά 
άντίληψη τής γλώσσας καί τών ήχων. Έτσι θά βοηθούσε καλύτερα τό άνέβασμα 
τοΰ έργου.

Συγκρίνοντας τήν πρώτη μετάφραση τοΰ Χάρη μέ τήν πρόσφατη δεύτερη, 
διαπιστώνει κανείς πόσο ή νέα μορφή είναι σύγχρονη μέ τό τωρινό γλωσσικό 
αισθητήριό μας.

«Τό Γαλάζιο Πουλί» είναι μιά όνειροφαντασία σέ έξι πράξεις. Δυό 
άδελφάκια, ό Τυλτύλ, καί ή Μυτύλ, παιδιά ξυλοκόπου, κοιμούνται βαθιά στά 
κρεβατάκια τους. Ξαφνικά μπαίνει μιά γειτόνισσα νεράϊδρα καί ζητά τό χόρτο 
πού τραγουδάει ή τό γαλάζιο πουλί. Κι άρχίζει τότε τό ταξίδι, στό όποιο γίνο
νται πρόσωπα ή ζάχαρη, τό φώς, τό δάσος, ό σκύλος, ή γάτα. Τά πράγματα δλα 
είναι ζωντανά δντα. Τά δυό παιδιά πάνε στό παλάτι τής νεράιδας, στή χώρα τών 
άναμνήσεων, όπου συναντούν τόν παππού καί τή γιαγιά τους, ύστερα στό παλά
τι τής νύχτας, στό δάσος, στον κήπο τών ευτυχιών καί στό βασίλειο τού μέλλο
ντος, γιά νά ξυπνήσουν τό πρωί άλλοπαρμένα. Ή γειτόνισσα έρχεται καί ζητά τό 
τρυγόνι τοΰ Τυλτύλ, πού τό έπιθυμεΐ ή ξανθούλα μικρούλα της, πού είναι βαριά 
άρρωστη. Ό Τυλτύλ δίνει τό τρυγόνι του, πού τό νομίζει γιά λίγο γαλάζιο πουλί, 
άλλά πού θέλει καιρό νά γίνει πολύ γαλάζιο. Ή ξανθή μικρούλα βρίσκει τις δυ
νάμεις της μόλις τής δώσανε τό πουλί. Έρχεται στό σπίτι τοΰ Τυλτύλ κι έκεϊ δεί
χνει τό τρυγόνι, τό όποιο τής ξεφεύγει καί πετά μακρυά.

’Από τό «Γαλάζιο πουλί» θά δώσουμε στή συνέχεια ένα κομμάτι τοϋ δια
λόγου τής ευτυχίας μέ τόν Τυλτύλ, στό όποιο φαίνεται ή άπλή φιλοσοφία τοΰ 
ποιητή:

«Βλέπω πώς δέν ξέρεις τίποτα. Είμαι άρχηγός τής Εύτυχίας τοϋ σπιτιοΰ 
σου. Κι όλες αύτές είναι οί άλλες Εύτυχίες πού κατοικούν στό σπίτι σου...
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ΊΎΑΤΥΑ: Έχουμε, λοιπόν Ευτυχίες στο σπίτι μας;
ΕΥΤΥΧΙΑ: Τόν άκούσατε; Άν έχουν Εύτυχίες στύ σπίτι τους!... Μά, καη- 

μενούλη μου, είναι γεμάτο άπό Εύτυχίες, τόσες πού χοροπηδάνε οί πόρτες καί τά 
παράθυρα!... Γελάμε, τραγουδάμε, δίνουμε τόση χαρά πού μπορεί νά ρίξει τούς 
τοίχους καί νά σηκώσει τά κεραμίδια... Μά έσύ δε βλέπεις, δεν άκούς... ’Ελπίζω 
πώς άπό δώ καί έμπρός θά είσαι λίγο πιο δίκαιος... Στό μεταξύ, θά σφίξεις τό χέ
ρι στις πιο άξιόλογες... Κι όταν θά γυρίσεις στό σπίτι σου, θά τις άναγνωρίσεις 
πιο εύκολα... Κι έπειτα, ένα καλό βραδάκι, θά καταλάβεις ότι πρέπει νά τούς φα
νείς έγκάρδιος μ’ ένα χαμόγελο, νά τις εύχαριστήσεις με γλυκόλογα, γιατί 
άλήθεια, προσπαθούν, όσο μπορούν νά σοϋ κάνουν τή ζωή εύκολη καί γλυκιά. 
Πρώτα έγώ, ή δούλη σου, ή Εύτυχία τής 'Υγείας... Δεν είμαι ή πιό όμορφη, άλλά ή 
πιό σημαντική. Θά με άναγνωρίσεις... Νά κι ή Εύτυχία τού Καθαρού ’Αέρα, πού 
είναι σχεδόν διάφανη. Νά κι ή Εύτυχία ν’ άγαπάς τούς γονείς σου, πού φοράει 
σταχτιά ρούχα καί είναι πάντα λίγο θλιμμένη γιατί δεν τήν προσέχουν ποτέ... Νά 
κι ή Εύτυχία τού Γαλάζιου Ούρανού, πού φυσικά είναι γαλάζια. Κι ή Εύτυχία 
τού Δάσους, πού κι αύτή φυσικά είναι ντυμένη πράσινα καί θά τή βλέπεις κάθε 
φορά πού θά βγαίνεις στό παράθυρο... ’Ακόμα, νά κι ή Εύτυχία τού Ήλιου, πού 
έχει τό χρώμα τού διαμαντιού, κι ή Εύτυχία τής Άνοιξης μέ πλήθος σμαράγδια...

ΊΎΑΤΥΑ: Καί εϊσαστε έτσι ώραϊες κάθε μέρα;...
ΕΥΤΥΧΙΑ: Μά ναί, όλες οί μέρες είναι Κυριακή, σ’ όλα τά σπίτια, όταν 

ξυπνάει... Κι έπειτα όταν νυχτώνει, νά ή Εύτυχία τού Ηλιοβασιλέματος, πού 
είναι πιό όμορφη άπ’ όλες τις βασίλισσες τού κόσμου. Κι άκολουθεΐ ή Εύτυχία 
τής ’Ανατολής τών Άστρων, χρυσαφένια σάν παλιός Θεός... ’Αλλά καί όταν ό 
καιρός -είναι κακός, έχουμε τήν Εύτυχία τής Βροχής, πού είναι γεμάτη μαργαρι
τάρια, καί τήν Εύτυχία τής Χειμωνιάτικης Φωτιάς, πού άπλώνει στά παγωμένα 
χέρια τό ώραϊο πορφυρένιο πανωφόρι της. Καί δέν λέω τίποτα γιά τήν καλύτε
ρη άπ’ όλες μας, γιατί είναι σχεδόν άδελφή μέ τις μεγάλες όλοκάθαρες Χαρές, 
πού θά τις δείτε σέ λίγο, καί είναι ή Εύτυχία τών ’Αθώων, ή πιό διάφανη 
άνάμεσά μας... Νά κι άλλες,... δέ θά τελειώναμε ποτέ, καί πρέπει νά ειδοποιήσω 
τις Μεγάλες Χαρές, πού είναι έκεΐ ψηλά, στό βάθος, κοντά στις πύλες τού 
ούρανού, κι άκόμα δέν ξέρουν πώς φτάσατε... Θά τούς στείλω τό μήνυμα μέ τήν 
Εύτυχία τής Γυμνόποδης Τρεχάλας στή Δροσιά, πού είναι ή πιό γρήγορη...

ΊΎΑΤΥΑ: Τί όμορφες πού είναι!... Γιατί δέ γελάνε; Δέν είναι εύτυχι- 
σμένες.

ΦΩΣ: Δέν είναι πάντα εύτυχισμένος έκεΐνος πού γελάει...
ΊΎΑΤΥΑ: Ποιές είναι αύτές;
ΕΥΤΥΧΙΑ: Είναι οί Μεγάλες Χαρές...
ΤΥΛΤΥΛ: Ξέρεις τά ονόματά τους;
ΕΥΤΥΧΙΑ: Φυσικά τά ξέρω, άφού συχνά παίζουμε μαζί! Καί πρώτα 

πρώτα: έμπρός άπό τις άλλες, ή μεγάλη Χαρά τής.Δικαιοσύνης, πού χαμογελάει 
κάθε φορά πού έπανορθώνεται μιά άδικία - είμαι πάρα πολύ νέα, καί δέν τήν 
είδα άκόμα νά γελάσει. Πίσω της έρχεται ή Χαρά τής Καλοσύνης, πού είναι ή πιό 
εύτυχισμένη άλλά κι ή πιό θλιμμένη, καί πολύ προσπαθούμε νά τήν έμποδίσουμε 

νά πάει στις δυστυχίες, πού θέλει νά τις παρηγορήσει. Δεξιά είναι ή Χαρά τού 
Καθήκοντος, πλάι στή Χαρά τής Σκέψης. Έπειτα είναι ή Χαρά τής Μάθησης. Νά 
άκόμα άνάμεσα στις πιό μεγάλες, ή Χαρά τής Καλαισθησίας, πού κάθε μέρα προ
σθέτει καί μερικές άχτίδες στό φώς πού βασιλεύει έδώ...

ΤΥΛΤΥΛ: Κι έκεΐ πέρα, πολύ μακριά, στά χρυσά σύννεφα, έκείνη πού μό
λις τή βλέπω πατώντας στά νύχια;

ΕΥΤΥΧΙΑ: Είναι ή μεγάλη Χαρά τής ’Αγάπης... Μάταια όμως θά προσπαθή
σεις, είσαι άκόμα πολύ μικρός γιά νά τή δεις όλόκληρη...

ΊΎΑΤΥΑ: Κι έκεΐ κάτω, στό βάθος, έκεϊνες πού είναι σκεπασμένες καί δέν 
πλησιάζουν;...

ΕΥΤΥΧΙΑ: Είναι αύτές πού οί άνθρωποι δέν τις ξέρουν άκόμα...
ΤΥΛΤΥΛ: Τί θέλουν άπό μάς οι άλλες; Γιατί παραμερίζουν;
ΕΥΤΥΧΙΑ: Είναι μπροστά τους μιά νέα Χαρά καί προχωρεί, ίσως ή πιό 

καθαρή πού έχουμε έδώ...
ΤΥΛΤΥΛ: Ποιά;
ΕΥΤΥΧΙΑ: Άκόμα δέν τήν άναγνώρισες; Μά κοίταξε καλύτερα, άνοιξε 

καί τά δυό σου τά μάτια ως τό βάθος τής ψυχής σου! Σέ είδε, σέ είδε!... Τρέχει 
άπλώνοντας τά χέρια της σ’ έσένα. Είναι ή Μητρική Χαρά, είναι ή Χαρά τής 
’Ασύγκριτης Μητρικής ’Αγάπης».

«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»
24 ’Οκτωβρίου 1982
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Ο ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ ΣΤΑ 
ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Ο ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ ΣΤΑ 
ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Από πολύ καιρό ασχολούμαι με τον εντοπισμό της παρουσίας Ελλαδιτών 
ανθρώπων του πνεύματος στα κυπριακά περιοδικά, που εμφανίζεται είτε με τη 
μορφή μελέτης, σημειώματος, κριτικής και άλλων μορφών του λόγου για το έρ
γο τους είτε ως συνεργασία δική τους στα έντυπα αυτά, με στόχο να εκδώσώ σε 
βιβλίο το σχετικό υλικό.

'Οπως είναι φυσικό, ο Πέτρος Χάρης - μια σημαντική και πληθωρική μορ
φή των Ελληνικών Γραμμάτων - έχει πολύ αξιόλογη παρουσία σε κυπριακά 
περιοδικά, πράγμα που μαρτυρείται από το μεγάλο αριθμό λημμάτων (συνολι
κά 101), τα περισσότερα από τα οποία περιλαμβάνονται στο περιοδικό Πνευ
ματική Κύπρος του Κύπρου Χρυσάνθη. Σημειώνω εδώ ότι το περιοδικό αυτό 
αφιέρωσε το τριπλό του τεύχος αρ. 185-187 (1976) στο διακεκριμένο λογοτέ
χνη.

Είναι γεγονός ότι Ελλαδίτες μελετητές σπάνια αποδελτιώνουν κυπριακά 
περιοδικά, ιδιαίτερα παλαιότερα, λόγω των γνωστών δυσκολιών στον εντοπι
σμό τους. Συνεπώς, οι πιο κάτω αναφορές θα βοηθήσουν, ελπίζω, στο έργο 
τους, τους βιβλιογράφους του Πέτρου Χάρη, αλλά και τους μελετητές τόσο του 
έργου του όσο και γενικότερα της νεοελληνικής λογοτεχνίας.

Για διευκόλυνση των αναγνωστών επεξηγώ στη συνέχεια τις χρησιμο
ποιούμενες στη μελέτη συντομογραφίες:

Α. Για περιοδικά
Ελλ. του Ν. = Ελλάς του Νότου
Ενημ. Δ.ΕΕΕΛΚ= Ενημερωτικό Δελτίο Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτε

χνών Κύπρου
Καιρ. της Κ.
Κ. Γρ.
Ν. Επ.
Πν.Κ.
Φιλ. Κ.

= Καιροί της Κύπρου
= Κυπριακά Γράμματα
= Νέα Εποχή
= Πνευματική Κύπρος
= Φιλολογική Κύπρος

Β. Για χαρακτηρισμούς συνεργασιών κ.ά. 
απόσπ.= απόσπασμα 
διήγ. = διήγημα 
δοκ. = δοκίμιο 
επιστ. = επιστολή 
κριτ. = κριτική 
μελ. = μελέτη 
σημ. = σημείωμα 
*: = Ανώνυμος

93

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



1. Χριστ. Χριστ.: Πέτρου Χάρη, Η τελευταία νύκτα της Γης κι άλλα διηγήμα
τα, 1924 (κριτ.). Αβγή, τχ. 7 (1924), 165-167.

2. Πέτρος Χάρης: Ο Λιπέρτης και η απαγγελία (σημ.). Πάφος, τ. Β', τχ. 3 
(1936), 85-86.

3. Πέτρος Χάρης: [Επιστολή προς Λοΐζο Φιλίππου]. Ό.π., τ. Γ, τχ. 10-12 
(1945), 207-208.

4. Πέτρος Χάρης: Πνευματική ζωή και πνευματική κίνηση (μελ.). Κ. Γρ., τχ. 
133-134(1946), 109-113.

5. Κώστας Μ. Προυσής: Πέτρου Χάρη, Μακρινός κόσμος, Αθήνα 1944 
(κριτ.). Ό.π., 128-130.

6. Κώστας Μ. Προυσής: Πέτρου Χάρη, Κρίσιμη· ώρα. Σελίδες ρεμβασμού 
και περισυλλογής, Αθήνα 1944 - 'Οταν η ζώή γίνεται όνειρο, Αθήνα 1945 
(κριτ.). Ό.π.,τχ. 135-136(1946), 185-187.

7. Νίκος Κρανιδιώτης: Πέτρου Χάρη, Υπάρχουν θεοί; (κριτ.). Ό.π., τχ. 168 
(1949), 201-202.

8. Πέτρος Χάρης: [Κρίση για την ποιητική συλλογή «Σπουδές» του Νίκου 
Κρανιδιώτη]. Ό.π., τχ. 197 (1951), 335.

9. Πέτρος Χάρης: [Για τα «Κυπριακά Γράμματα»] (σημ.). Ό.π., τχ. 229 
(1954), 308.

10. Πέτρος Χάρης: Η πνευματική ζωή της ελληνικής επαρχίας (μελ.). Ό.π., τχ. 
230(1954), 325-327.

11. Γ. Πράτσικας: Πέτρου Χάρη, Έλληνες πεζογράφοι, 1954 (κριτ.). Ό.π., τχ. 
231-232 (1954), 398-402.

12. Πέτρος Χάρης: Το κίνημα του Ψυχάρη (μελ.). Ό.π., τχ. 237 (1955), 112- 
114.

13. Πέτρος Χάρης: [Για το έργο «Ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης» του Νίκου 
Κρανιδιώτη]. Ό.π., τχ. 241 (1955), 330-331.

14. Πέτρος Χάρης: Μιλά για το έργο του. Κοαρ. της Κ., τχ. 34 (1958), 41.
15. :  Φωτ. Πέτρου Χάρη. Ό.π.*
16. Άντης Περνάρης: Πέτρου Χάρη, Φώτα στο πέλαγος (κριτ.). Ό.π., τχ 44 

(1959), 38.
17. Κύπρος Χρυσάνθης: Πέτρου Χάρη, Η Κίνα έξω από τα τείχη, Αθήναι 

1962 (κριτ.). Πν. Κ., τχ. 27 (1962), 120.
18. Πέτρος Χάρης: Απάντηση στην έρευνα του περιοδικού «Οι άνθρωποι του 

πνεύματος και της τέχνης για την αναθεώρηση των αρνητικών προνοιών 
του Κυπριακού Συντάγματος». Ν. Επ., τχ. 58 (1963), 27.

19. Πέτρος Χάρης: Η μεγάλη ενοχή (σημ. αναδημ. από την εφ. «Ελευθερία» 
Αθηνών, 20.8.1964). Πν. Κ., τχ. 49 (1964), 26-27.

20. Κύπρος Χρυσάνθης: Ο Πέτρος Χάρης (μελ.). Ό.π., τχ. 81 (1967), 268-270.

21. :  Συνάντηση κριτικής με θέμα «Πέτρος Χάρης» (σημ.). Ό.π., τχ. 92-93 
(1968), 215.
*

22. Κύπρος Χρυσάνθης: Μια συλλογή διηγημάτων του Πέτρου Χάρη ['Οταν 
οι άγιοι κατεβαίνουν στη γη] (κριτ.). Ό.π., 216-217.

23. Φωτεινή Παγώνη-Πετροπούλου: Πέτρος Χάρης (σημ.). Ό.π., 217-218.
24. Άντης Περνάρης: Ο Πέτρος Χάρης όπως τον γνώρισα (σημ.). Ό.π., 219.
25. Κύπρος Χρυσάνθης: Πέτρος Χάρης (σημ.). Ό.π., τχ. 96 (1968), 337-338.
26. Πέτρος Χάρης: Οι πράσινοι κι οι κόκκινοι (διήγ.). Ό.π., 339-343.
27. Κύπρος Χρυσάνθης: Ο Πέτρος Χάρης ακαδημαϊκός (σημ.). Ό.π., τχ. 104 

(1969), 271-272.
28. Κύπρος Χρυσάνθης: Ο τρίτος τόμος των «Ελλήνων πεζογράφων» του Πέ

τρου Χάρη (κριτ.). Ό.π., τχ. 109-110 (1969), προσάρτ., σ. 14-16.
29. Κύπρος Χρυσάνθης: Πέτρου Χάρη, Η μεγάλη νύχτα, Αθήναι 1969 (κριτ.). 

Ό.π., τχ. 113(1970), 145-146.
30. Πέτρος Χάρης: Απάντηση στήν έρευνα του Γιώργου Κατσαρή «Με αισιο

δοξία ή σκεπτικισμό θα έπρεπε οι κοινωνίες των 3, 5 δισεκατομμυρίων 
■ψυχών του πλανήτου μας να ατενίσουν τον καινούργιο χρόνο». Ελλ. του 
Ν.,τχ. 10-11 (1972), 603.

31. :  Φωτ. Πέτρου Χάρη.· Ό.π.*
32. Κύπρος Χρυσάνθης: Τα ταξιδιωτικά και ο Πέτρος Χάρης (μελ.). Πν. Κ., 

τχ. 140 (1972), 204-211.
33. Γεώργιος Κ. Ιωαννίδης: Πέτρου Χάρη, Η πνευματική ελευθερία και οι με

ταπολεμικοί άνθρωποι, Αθήναι 1973 (κριτ.). Ό.π, τχ. 157 (1973), 34.
34. Πέτρος Χάρης: Ένας χαρακτηρισμός [για το Γ. Βαφόπουλο] (σημ.). Ό.π., 

τχ. 159-160(1974), 103.
35. Αρχιεπίσκοπος Μακάριος: Πέτρος Χάρης (επιστ.). Ό.π., τχ. 185-187 

(1976), 135.
36. Γεώργιος Αθάνας: Ο Πέτρος Χάρης σαν ακαδημαϊκός (μελ.). Ό.π., 136- 

142.
37. Παναγιώτης Κανελλόπουλος: [για τον Πέτρο Χάρη] (αποσπ.). Ό.π., 142.
38. Γρηγόριος Κασιμάτης: Μια άγρυπνη παρουσία (σημ.). Ό.π., 143.
39. Τάκης Παπατσώνης: Πέτρος Χάρης (σημ.). Ό.π.
40. Μιχαήλ Δ. Στασινόπουλος: Πέτρος Χάρης (σημ.). Ό.π., 144.
41. Κωνσταντίνος Τσάτσος [για τον Πέτρο Χάρη] (απόσπ.). Ό.π., 145.
42. Άγγελος Τερζάκης: Δυο γραμμές. Ό.π.
43. Κ.Θ. Δημαράς: Ο Πέτρος Χάρης και η «Νέα Εστία» (σημ.). Ό.π, 146-147.
44. Γεώργιος Θ. Ζώρας: Ο Πέτρος Χάρης και η «Νέα Εστία» (μελ.). Ό.π, 147- 

150.
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45. Φώτιος Κ. Μαλλέρος: Ο διηγηματογράφος Χάρης (Από τον πρόλογο στην 
ισπανική έκδοση τής «Μεγάλης νύχτας») (σημ. μετ. άπό την Ιουλία Ιατρί- 
0η). Ό.π., 150-152.

46. Octave Merlier: Πέτρος Χάρης ο διηγηματογράφος (Πρόλογος στη γαλλι
κή έκδοση «Πριν από την αυγή») (σημ. μετ. από την Καίτη Μπαχαρίου). 
Ό.π., 153-155.

47. Απόστολος Σαχίνης: Πέτρος Χάρης (σημ.). Ό.π., 155-156.
48. :  Βιοβιβλιογραφικά του τιμώμενου [Πέτρου Χάρη]. Ό.π., 157-158.*
49. Ι.Μ. Χατζηφώτης: Μεταφράσεις έργων του Πέτρου Χάρη στο εξωτερικό 

(βιβλιογραφικό σχεδίασμα). Ό.π., 159-162.
50. Πέτρος Χάρης: Κλέων Παράσχος (απόσπ. από ανέκδ. δοκ.). Ό.π., 163- 

165.
51. Petros Haris: The dance (διήγ. μετ. από τον Jack Gaist). Ό.π., 166-171.
52. Νίκος Άθανασιάδης: Η γνωριμία μου με τον Πέτρο Χάρη (σημ.). Ό.π., 

172-174.
53. Γεώργιος Βαλέτας: Ένας εκδοτικός άθλος. Exegit monumentum (σημ.). 

Ό.π., 174-176.
54. I. Βασιλείου: Πέτρος Χάρης και αρχιτεκτονική (σημ.). Ό.π., 176-178.
55. Γ.Θ. Βαφόπουλος: Ο Πέτρος Χάρης στο επίκεντρο της εποχής (μελ.). 

Ό.π., 178-183.
56. Δημήτρης Γιάκος: Ο διηγηματογράφος (μελ.). Ό.π., 183-188.
57. Μαν. Γιαλουράκης: Ο Πέτρος Χάρης και το δοκίμιο. Σύντομη θεώρηση 

(σημ.). Ό.π., 188-190.
58. Μηνάς Δημάκης: Ο Πέτρος Χάρης, μοναδικός στη λογοτεχνία μας (σημ.). 

Ό.π., 190-193.
59. Ανδρέας Καραντώνης: Χαιρετισμός σε μια παρουσία (μελ.). Ό.π., 193- 

198.
60. Θεόδωρος Ξύδης: Ο Πέτρος Χάρης για τη νεοελληνική πεζογραφία (σημ ) 

Ό.π., 198-201.
61. Δημ. Κ. Παπακωνσταντίνου: Πέτρος Χάρης. Αθώα και οργισμένα νιάτα 

(δοκ.). Ό.π., 202-208.
62. Δημήτρης Σιατόπουλος: Ο φίλος μου ο Πέτρος Χάρης (Σπουδή προσωπο

γραφίας) (δοκ.). Ό.π., 209-211.
63. Γρηγόριος Ξενόπουλος: [για τον Πέτρο Χάρη] (σημ.). Ό.π., 211.
64. Andre Mirambel: [για τον Πέτρο Χάρη] (σημ.). Ό.π.
65. Τάσος Αθανασιάδης: Ο διηγηματογράφος Πέτρος Χάρης (σημ.). Ό.π., 212.
66. Έλλη Αλεξίου: 50 ετών φιλία με τον Πέτρο Χάρη (σημ.). Ό.π., 213.
67. Στέλιος I. Αρτεμάκης: Η παρουσία του Πέτρου Χάρη (σημ.). Ό.π., 213- 

214.

68. Κώστας Ασημακόπουλος: Η παρουσία του Πέτρου Χάρη (σημ.). Ό.π., 
214-215.

69. Λιλή Ιακωβίδου: Λίγες γραμμές για τον Πέτρο Χάρη (σημ.). Ό.π., 215-216.
70. Πάνος Καραβίας: Μια επιστολή [για τον Πέτρο Χάρη]. Ό.π., 216.
71. Χρήστος Ν. Κουλούρης: Πέτρος Χάρης - Ένας ανήσυχος ανιχνευτής 

(σημ.). Ό.π., 217-218.
72. Αιλίκα Νάκου: Δυο λόγια για τον Χάρη (σημ.). Ό.π., 218.
73. Ρήγας Διον. Ρηγόπουλος: Ένα κάστρο της κατοχής (σημ.). Ό.π., 219.
74. Γαλάτεια Σαράντη: Η «Νέα Εστία» κι εμείς (σημ.). Ό.π, 220.
75. Άγγελος Σικελιανός: Ο λυρισμός στη φυλή μας (Από αφορμή του βιβλίου 

«Κρίσιμη Ώρα» του Πέτρου Χάρη (δοκ.). Ό.π, 221-226.
76. Γιάννης Χατζίνης: Ο άνθρωπος, ο αγωνιστής (σημ.). Ό.π, 227-228.
77. Νίκος Καζαντζάκης: [για τον Πέτρο Χάρη] (σημ.). Ό.π, 228.
78. Νίκος Κρανιδιώτης: Ο Πέτρος Χάρης (σημ.). Ό.π, 229.
79. Μελής Νικολαΐδης: Πέτρος Χάρης (σημ.). Ό.π.
80. Άντης Περνάρης: Ένα διήγημα του Πέτρου Χάρη «Παλικαριού χορός» 

(κριτ.). Ό.π, 230-232.
81. Πάτροκλος Σταύρου: Μια αλήθεια (σημ.). Ό.π, 232.
82. Κύπρος Χρυσάνθης: Ο ταξιδιωτικός Πέτρος Χάρης (μελ.). Ό.π, 232-236.
83. Κύπρος Χρυσάνθης: Το παρόν αφιερωματικό τεύχος [για τον Πέτρο Χά

ρη] (σημ.). Ό.π, 237.
84. Κύπρος Χρυσάνθης: Πέτρου Χάρη, Έλληνες πεζογράφοι, τ. Ε', Αθήναι 

1976 (κριτ.). Ό.π, τχ. 196-197 (1977), 168-169.
85. Πέτρος Χάρης: Ο Μακάριος (σημ.). Ό.π, 303-304.
86. Πέτρος Χάρης: Απάντηση σε κάποια πρόσκληση (σημ.). Ό.π, 352-353.
87. Κύπρος Χρυσάνθης: Ο Πέτρος Χάρης Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών 

(σημ.). Ενημ. Δ. ΕΕΕΛΚ, τχ. 3 (1977), 6.
88. Τάσος Νικολαΐδης: [Περίληψη παρέμβασης του Πέτρου Χάρη στη Διεθνή 

Λογοτεχνική Συνάντηση στην Αθήνα]. Ό.π, τχ. 6-7 (1978), 5.
89. Κύπρος Χρυσάνθης: Συνεντεύξεις με συγγραφείς ταξιδιωτικών [με τον 

Πέτρο Χάρη]. Πν. Κ., τχ. 217-218 (1978), 8-11.
90. Γιώργος Χατζηκωστής: Πέτρος Χάρης [επίτιμο μέλος του Ελληνικού 

Πνευματικού Ομίλου Κύπρου] (σημ.). Φιλ. Κ. 1978,226.
91. Κύπρος Χρυσάνθης: Πέτρου Χάρη, Μέρες οργής, Δεκέμβρης 1944, Αθήνα 

1978 (κριτ.). Πν. Κ., τχ. 219-220 (Δεκ. 1978-Ιαν. 1979), 80-81.
92. Κύπρος Χρυσάνθης: Συνεντεύξεις με Έλληνες συγγραφείς βιβλίων για 

παιδιά [με τον Πέτρο Χάρη]. Ό.π, τχ. 223 (1979), 166-167.
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93. Κύπρος Χρυσάνθης: Συνομιλίες με λογοτέχνες μας [με τον Πέτρο Χάρη]. 
Ό.π., τχ. 232 (1980), 84-86.

94. Κύπρος Χρυσάνθης: Η κριτική θέση του Πέτρου Χάρη μέσα από το βιβλίο 
του «Σαράντα χρόνια κριτικής Ελληνικού πεζού λόγου» (μελ.). Ό.π., τχ. 
253-254 (1981), 3-7.

95. Ιωάννης Γ. Θεοχάρης: Πέτρου Χάρη, Ρεμβασμός στο χάρτη, Αθήνα 1982 
(κριτ.). Ό.π., τχ. 277-178 (1984), 41-42.

96. Ιωάννης Γ. Θεοχάρης: Πέτρου Χάρη, Φωτιά στο πέλαγος (κριτ.). Ό.π., τχ. 
282-283(1984), 117-118.

97. Πέτρος Χάρης: Απάντηση στην έρευνα «Πότε και γιατί ασχοληθήκατε με 
την παιδική λογοτεχνία». Ό.π., τχ. 289-292 (1985), 12.

98. Κύπρος Χρυσάνθης: Πέτρου Χάρη, Νεοελληνικός κριτικός λόγος, 1985 
(κριτ.). Ό.π., τχ. 303-305 (1986), 90-91.

99. Δημ. Κ. Παπακωνσταντίνου: Πέτρου Χάρη, 'Ελληνες πεζογράφοι (μελ.). 
Ό.π., τχ. 321-324 (1987), 175-183.

100. Ιωάννης Γ. Θεοχάρης: Πέτρου Χάρη, Στον αφρό και στα έλατα (κριτ.). 
Ό.π., τχ. 337-339 (1980), 29.

101. Κύπρος Χρυσάνθης: Στον Πέτρο Χάρη (ποίημα). Ό.π., τχ. 340-342 (1989), 
61.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΟΣ (άντί προλόγου) 5
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ - ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 11

Πέτρος Χάρης (ραδιοφωνική παρουσίαση) 13
Μια συλλογή διηγημάτων τού Πέτρου Χάρη 16
Ή μεγάλη νύχτα 19
Ημέρες όργής 21
Ρεμβασμοί στό χαρτί 23

ΤΑ ΚΡΙΤΙΚΑ 25
'O τρίτος τόμος των Ελλήνων Πεζογράφων 27
Έλληνες Πεζογράφοι τόμος E’ 31
«Σαράντα χρόνια κριτικής Ελληνικού Πεζού Λόγου» 33
Ή κριτική θέση τού Πέτρου Χάρη μέσα άπό τό βιβλίο του
«Σαράντα χρόνια Ελληνικού Πεζού Λόγου» 35
Έλληνες Πεζογράφοι, τόμος έβδομος 41
«Νεοελληνικός Κριτικός Λόγος» 44
Ό Πέτρος Χάρης μιλά για Κυπρίους Λογοτέχνες 46
«Έλληνες Πεζογράφοι», τόμος Όγδοος 49

ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ 51
Ή Κίνα έξω άπό τά τείχη 53
Τά ταξιδιωτικά καί ό Πέτρος Χάρης 54

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ 63
’Αποστολή τής λογοτεχνίας είναι νά συντρέχει τόν άνθρωπο 65
Συνεντεύξεις μέ Έλληνες συγγραφείς βιβλίων γιά παιδιά 68
Συνέντευξη μέ τόν Έλληνα ’Ακαδημαϊκό Πέτρο Χάρη 69

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ 73
«Ή άφηγηματική πεζογραφία τού Πέτρου Χάρη (’Απ. Σαχίνη) 75
Πέτρος Χάρης (Δημ. Παπακωνσταντίνου) 77
Μεγάλος δάσκαλος τού Γένους (Άνδρέας Καραντώνης) 78
«Νέα Εστία» (άφιέρωμα στόν Πέτρο Χάρη) 81

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 85
Μωρίς Μαίτερλινκ «Τό γαλάζιο πουλί» 87

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
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Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ: Φιλολογικά μελετήματα σέ βιβλίο

1. Ό περιπαθής όδοιπόρος (ταξιδιωτικά δοκίμια), 1977.
2. "Έξι Κύπριοι ποιητές, 1985.
3. Δημήτρης Θ. Λιπέρτης, 1985
4. ’Οκτώ άνέκδοτα γράμματα τοΰ Γρ. Ξενόπουλου πρός τόν Άχ. Αίμιλιανίδη, 

1986.
5. Γλαύκος ’Αλιθέρσης, 1986.
6. Μελής Νικολαΐδης, 1986.
7. Μελής Νικολαΐδης καί Ξάνθος Λυσιώτης, τά δυό ξαδέλφια, 1987.
8. Μάνος Κράλης καί ή «Γεύση Θανάτου», 1990.
9. ’Επιστολές τού Γλ. ’Αλιθέρση πρός τον Κωστή Παλαμά, 1989.

10. Μικρά προτραϊτα Κυπρίων, 1993.
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