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ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΏΝ

ΤΥΧΗ, ΑΓΑΘΗ,
ΕΔΟΞΕ ΤΗ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ, ΑΘΗΗΟΝ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΟΜΙΛΟΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΒΡΑΒΕΥΣΑΙ

ΕΦ ΟΙΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΕΡΓΟΙΣ ΕΠΙ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΕΤΗ 
ΕΟΝΟΠΡΕΠΩΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΔΡ2Ν

ΑΝΕΙΠΕΙΝ ΔΕ ΤΑΣ ΤΙΜΑΣ ΕΝ ΤΗ. ΠΑΝΗΓΥΡΕΙ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝΑΤΗ. 
ΕΠΙ ΕΙΚΑΔΙ ΕΤΟΥΣ ΕΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ 

ΚΑΙ ΕΝΑΚΟΣΙΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΣΤΟΥ

ο nrourot Ο ΓΙΗΚΟΤ ΓΤΑΜΜΑΠΠ
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1947

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

t ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ' 
t ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΣ

Α.Μ. Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΑΡΧΗΣ
κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ
ΜΙΧ.ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ

ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΥΠΡΟΣ 

1995

1994-1996

Κύπρος Χρυσάνθης
Κώστας Χατζηστεφάνου 
Γεώργ. Κ. Ίωαννίδης 
Μαρούλα Βιολάρη Ίακωβίδου 
Ρούλα Ίωαννίδου Σταύρου 
Χρύσανθος Κυπριανού 
Νίκη Λαδάκη-Φιλίππου

Πρόεδρος 
Αντιπρόεδρος 
Γεν. Γραμματέας 
Ταμίας
Βοηθός Γραμματέας 
Μέλη

Διευθυντής τής έκδοσης:
ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΚΥΠΡΟΥ
1996
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο «Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου», 

σας προσκαλεί στην ετήσια συγκέντρωσή του 

στις 16 Μαΐου 1995. ημέρα Τρίτη και ώρα 8 μ.μ. 

στο Πολιτιστικό Κέντρο της Λαϊκής Τράπεζας 

(Οδός Μπουμπουλίνας) με το εξής πρόγραμμα:

1. Απολογισμός του Ε.Π.ΟΚ. από τον Κύπρο Χρυσάνθη.
2. Χαιρετισμός από εκπρόσωπο της Λαϊκής Τράπεζας που χορηγεί τα βραβεία 

του Ομίλου.

3. Απονομή του «Βραβείου Γραμμάτων» στον Γιώργο Ν. Χατζηκωστή, 
διευθυντή του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Σκεπτικό από τον Κύπρο Χρυσάνθη 
και Γιώργο Κ. Ιωαννίδη.

4. Απονομή του «Βραβείου Συγγραφής Παιδικού Βιβλίου» στονΔημήτρη 
Εργατούδη. Σκεπτικό από την Κριτική Επιτροπή (Ανδρεανή Ηλιοφώτου, 
Ρούλα Ιωαννίδου-Σταύρου. Ρένα Αντωνίου).

5. Παρουσίαση της «Φιλολογικής Κύπρου 1994» από τον Γιώργο Κ. Ιωαννίδη. 
6. Διανομή της έκδοσης «Μιχαλάκης Κυθραιώτης».

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

Ί
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1994 ΕΩΣ ΤΙΣ 15 ΜΑίΟΥ 1995

Ό «'Ελληνικός Πνευματικός 'Όμιλος Κύπρου» συνεχίζει τόν άγώνα του 
γιά τήν προαγωγή τών 'Ελληνικών Γραμμάτων εδώ στύ ακραίο νησί τού 
ελληνισμού. ’Αμοιβή τών μελών του ή αίσθηση πώς έπιτελούν τό καθήκον τους. 
Εξάλλου, η «αισιοδοξία του πνεύματος» φωτίζει τή σκέψη μας καί στις μαύρες 
ακόμα μέρες τού τόπου μας.

Οί δραστηριότητες τού 'Ομίλου άπό τις 8 ’Απριλίου 1994 έως τίς 15 Μάί- 
ου 1995 συνοψίζονται ώς ακολούθως:

Α) Εκδόσεις
1) «Φιλολογική Κύπρος» 1994: Στον τόμο αύτό συνεργάζονται οί έξης: 

Κύπρος Χρυσάνθης, Μιχ. Τριανταφυλλίδης, Μανώλης Χριστοφίδης, 
Μαρούλα Βιολάρη-Ίακωβίδη, Μιχ. Μαραθεύτης, Κ.Ε. Χατζηστεφάνου, 
Άπόστ. Παπαθεοδώρου, Θουκυδίδης Π. Ίωάννου, Κωστής Κοκκινό- 
φτας, Πανικός Γιωργούδης, Θεόδ. Πανταζής, Άνδρέας Ρουσουνίδης, 
Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή.

2) «Ό Κώστας Προυσής γράφει στον Κύπρο Χρυσάνθη» (1994), 
ε’ισαγωγικά άπό τόν Κ. Χρυσάνθη καί βιβλιογραφικά άπό τόν Νίκο Πα- 
ναγιώτου.

3) «Μιχαλάκης Κυθραίωτης» (1994), επιλογή καί σύνθεση άπό τόν Κ. 
Χρυσάνθη.

4) «Κώστας Μ. Προυσής»: Μελετήματα γιά τόν Κύπρο Χρυσάνθη (1994). 
Χορηγός: Μιχ. Κυθραιώτης.

5) Διον. Σολωμοΰ: «"Υμνος εις τήν ’Ελευθερίαν» (Θ' καί Γ έκδόσεις 1994) 
άπό τή δωρεάν Ελευθερίου Εύγενίου.

6) «Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή: Κύπρος Χρυσάνθης Πτυχές τού έργου 
του» ( 1994), μελέτες πού δημοσιεύτηκαν σέ διάφορα έντυπα.

7) Κύπρος Χρυσάνθης: «Συνομιλίες μέ τόν δεύτερο έγγονό» (1994) καί με
τάφρασή τους στά Ιταλικά άπό τόν Michele lannelli (παραχώρηση άπό 
τό περιοδικό «Πνευματική Κύπρος»).

8) Στις εκδόσεις αυτές είναι όρθό νά καταταχθεί ή ένότητα «Λογοτέχνες» 
τού βιβλίου «Διακριθέντες ’Απόφοιτοι τοϋ Παγκυπρίου Γυμνασίου» 
(1993). ’Επιμέλεια Γιώργου Χατζηκωστή, πού άναφέρεται στούς έξης 
λογοτέχνες: Γ. Μαρκίδη, Χρ. Γαλατόπουλο, Ά. Περνάρη, Θ. Μαρσέλλο, 
Άχ. Αίμιλιανίδη, Γλ. Άλιθέρση, Δημ. Σταυρινίδη, Γιάννη Περδίο, 
Αουκή ’Ακρίτα, Αεωνίδα Παυλίδη καί Αευτ. Γαννίδη. Τά κείμενα πα

ρουσιάστηκαν ώς διαλέξεις στον έορτασμό τής έκατονταετηρίδας τού 
Παγκυπρίου Γυμνασίου (1893-1993) άπό τούς: Κύπρο Χρυσάνθη, Ά. 
Φυλακτού, Νίκη Ααδάκη-Φιλίππου, Θ. Κουγιάλη, ’Ανδρέα Χατζηθωμά, 
Νίκο Παναγιώτου, Γιώργο Κ. Ίωαννίδη, Γιάννη Κατσούρη, Κ. Για- 
γκουλλή καί Ίακ. Κυθρεώτη ύπό τήν αιγίδα τού «'Ελληνικού Πνευματι
κού 'Ομίλου Κύπρου» (άναφορά στον πρόλογο τής έκδοσης).

Β. Συγκεντρώσεις:
1) ’Απολογισμός στό Πολιτιστικό Κέντρο τής Λαϊκής Τράπεζας στις 7 

’Απριλίου 1994, όμιλία τού Ά. Χατζηθωμά γιά τά «Άφιερωματικά τεύ
χη τών Κυπριακών Λογοτεχνικών Περιοδικών» καί παρουσίαση τής 
«Φιλολογικής Κύπρου» 1993 άπό τόν Γιώργο Κ. Ίωαννίδη. Βραβείο 
συγγραφής παιδικού βιβλίου δέν δόθηκε.

2) Συγκέντρωση στό Πολιτιστικό Κέντρο τής Λαϊκής Τράπεζας στις 25 
Μαΐου 1994 γιά τήν έκδοση «Σελίδες τοϋ ’Απελευθερωτικού μας ’Αγώνα 
όπως γράφτηκαν τότε...» τής Μαρούλας Βιολάρη-Ίακωβίδου. 'Ομιλητές 
οί Κύπρος Χρυσάνθης, Μιχ. Τριανταφυλλίδης ό Υπουργός Υγείας 
Μανώλης Χριστοφίδης καί άντιφώνηση άπό τήν τιμωμένη.

3) «Φιλολογικό Μνημόσυνο Κώστα Προυσή, Θεόδωρου Μαρσέλλου καί 
Μιχαλάκη Κυθραιώτη» διοργάνωσε ό 'Όμιλος σέ συνεργασία μέ τήν 
«Εθνική Εταιρεία 'Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου» στό Πολιτιστικό 
Κέντρο τής Λαϊκής Τράπεζας στις 16 Μαρτίου 1995 μέ όμιλητές τούς 
Κύπρο Χρυσάνθη καί Άνδρεανή Ήλιοφώτου.

Γ. Ποικίλη Εργασία:
1 ) Ό πρόεδρος μίλησε κατά τή δενδροφύτευση χώρου στό Δήμο Έγκωμης 

καί δημιουργίας Πάρκου Πνευματικών Δημιουργών στις 26 Φεβρουά
ριου 1995.

2) Ό πρόεδρος σέ κοινή συγκέντρωση συνεργαζομένων σωματείων γιά 
έορτασμό τής 25ης Μαρτίου 1821 παρουσίασε τόν όμιλητή Κ. Τσιρό- 
πουλο (24 Μαρτίου 1993).

3) Τό Δ. Σ. άπεφάσισε τήν έγγραφή μέ λίρες £50.- στις έκδόσεις τού Πανε
πιστημίου Nancy II που προβάλλουν την 'ιστορία καί λογοτεχνία τής 
Κύπρου. Τίς εκδόσεις αύτές Κερύνεια ή Πράξανδρος χειρίζεται ό 
Άνδρέας Χατζησάββας.

4) Ό Όμιλος διένειμε έκδόσεις του σέ φοιτητές τού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (Φιλοσοφική Σχολή), πού έπισκέφθηκαν τήν Κύπρο, καί σέ 
φοιτητές τού σεμιναριού Νεοελληνικής Λογοτεχνίας τής Κύπρου (καθη
γητής Φώτης Α. Δημητρακόπουλος).

5) Ό 'Όμιλος διένειμε τήν έκδοσή του «Μιχαλάκης Κυθραιώτης» στούς 
άκροατές τού άπολογισμοΰ του στις 15 Μαΐου 1995.

Προτού ό "Ομιλος έκφράσει εύχαριστίες, όφείλει μνημόνευση τού άεί- 
μνηστου μεγάλου ευεργέτη του Μιχαλάκη Κυθραιώτη, ό όποιος βοηθούσε 
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οικονομικά καί ηθικά τήν όλη δραστηριότητα μελών ή φίλων καί εκτιμητών του 
Όμίλου. Όπως καί του αείμνηστου Κώστα Προυσή, επίτιμου μέλους, γιά τήν 
πνευματική συμπαράστασή του μέ κριτικές καί σχόλια στόν τύπο.

Ευχαριστίες εκφράζομε α) στό Υπουργείο Παιδείας καί Πολιτισμού γιά 
τήν δλη συμπαράστασή του στίς έργασίες μας, β) στό Πολιτιστικό Κέντρο τής 
Λαϊκής Τράπεζας γιά τή φιλοξενία τών έκδηλώσεών μας καί τις χορηγίες γιά 
τούς διαγωνισμούς μας γ) στίς διάφορες επιτροπές τών διαγωνισμών μας δ) 
στά μέλη τοΰ Δ.Σ. καί στά άλλα μας μέλη.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
Πρόεδρος τοϋ ΕΠΟΚ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Π.ΟΚ.
(16/5/95)

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας καλοσωρίζω στη ξεχωριστή αυτή 
εκδήλωση του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου.

Όπως είναι γνωστό, η Λαϊκή Τράπεζα, στα πλαίσια της πολιτικής της για 
κοινωνική υπευθυνότητα, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην πολιτιστική ανέλι
ξη του τόπου, γιατί πιστεύει πως αυτή συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση 
της ποιότητας της ζωής, που είναι και ο στόχος όλων μας. Έτσι, το Πολιτιστι
κό μας Κέντρο διοργανώνει τις δικές του πολιτιστικές δραστηριότητες, πολ
λών άλλων εκδηλώσεων και, τέλος, ενισχύει οργανωμένα σύνολα, που συμβάλ
λουν στην πολιτιστική αναβάθμιση του τόπου μας.

Ο ΕΠΟΚ για δεκαετίες τώρα εργάζεται σκληρά και αθόρυβα και το έργο 
του αξίζει θερμής υποστήριξης. Η Λαϊκή Τράπεζα, σ’ ένδειξη εκτίμησης για το 
αξιολογότατο έργο που επιτελεί, χορηγεί δύο βραβεία που απονέμονται στους 
πνευματικούς ανθρώπους του τόπου μας.

Το πρώτο - το Βραβείο Γραμμάτων - θεσμοποίησε ο Ελληνικός Πνευματι
κός Όμιλος Κύπρου το 1974 και χρηματοδοτείται από την Τράπεζα από το 
1982. Το δεύτερο, αφορά τη συγγραφή Παιδικού Βιβλίου με θέματα από την 
Κυπριακή Ιστορία όλων των εποχών και που το βραβευόμενο επιλέγει ο 
ΕΠΟΚ. Το βραβείο αυτό θεσμοποιήθηκε επειδή πιστεύουμε ότι η αγάπη για τα 
γράμματα και ιδιαίτερα για τη λογοτεχνία πρέπει να ξεκινά από την παιδική 
ηλικία.

Με την επιβράβευση των ανθρώπων που μοχθούν για τα Γράμματα αισθα
νόμαστε ξεχωριστή ικανοποίηση, γιατί υποστηρίζουμε ένα εκλεκτό κομμάτι 
του λαού μας.

Φέτος, η χαρά και γιατί όχι, η περηφάνεια μας είναι ακόμα πιο μεγάλη 
γιατί το βραβείο Συγγραφής Παιδικού Βιβλίου απονέμεται στον εκλεκτό συνά
δελφο Δημήτρη Εργατούδη.

Ευχαριστούμε, λοιπόν, τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου που μας 
προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, και συγχαίρουμε εγκάρδια τους βραβευομέ- 
νους: τον κ. Γεώργιο Χατζηκωστή για το Βραβείο Γραμμάτων και τον κ. Δημή
τρη Εργατούδη για το Βραβείο Συγγραφής Παιδικού Βιβλίου, και τους ευχόμα
στε κάθε πρόοδο και ευτυχία στον ωραίο στίβο της πνευματικής δημιουργίας.

ΠΑΝ. ΜΑΛΛΗΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΟΚ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ

Τό «Βραβείο Γραμμάτων» πού απονέμει κάθε δυό χρόνια ό «Ελληνικός 
Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου» καί χορηγείται άπό τή Λαϊκή Τράπεζα μέ στό
χο τήν προαγωγή τού πολιτισμού στόν τόπο μας, εφέτος απονέμεται στό φιλό- 
λογο-γυμνασιάρχη τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου Γεώργιο Ν. Χατζηκωστή, πραγ
ματικά εθνική προσωπικότητα, ευσυνείδητο υπηρέτη τών γραμμάτων καί 
υπεύθυνο έργάτη τής έλληνικής παιδείας.

Ειδική εκτίμηση στό όλο έργο τοϋ Γ. Χατζηκωστή κατέχει ή ποικίλη δια- 
σωστική εκδοτική εργασία του γιά τό «Παγκύπριο Γυμνάσιο», τήν όποια προ
σωπικά θά εκθέσω μέ κάποια κριτική διάθεση, άφήνοντας τήν έκθεση τής άλλης 
πνευματικής δραστηριότητάς του σέ άλλο μέλος τοϋ Όμίλου.

Οί έπετειακοί καί οί έορτασμοί δίνουν τήν ευκαιρία γιά κάποιες υψηλές, 
στόν πνευματικό κυρίως χώρο, χειρονομίες συχνά έθνικώς καί πνευματικώς 
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διασωστιστικές. Έδώ στό νησί μας, μέ τις δύσκολες του περιστάσεις στά 
έθνικά θέματα, μερικές επέτειοι συντηρούν τή μνήμη, προβάλλουν κάποια πα
λιά μεγέθη καί αντιστέκονται στήν τριβή.

Ή εκατονταετηρίδα τού «Παγκυπρίου Γυμνασίου» (1893-1993), τής Τρο
φού Σχολής σειράς έπιστημόνων καί πνευματικών ανθρώπων σέ παγκύπριο 
κλίμακα στά πιύ παλιά χρόνια, ή όποια σχολή διατηρεί τήν παράδοσή της κι άς 
είναι δίσεκτοι οί χρόνοι, έδωσε τό σύνθημα συγκεντρώσεων καί έκδόσεων γύ
ρω άπό τήν ιστορία της καί τών πνευματικών της τέκνων. Ό τωρινός γυμνα
σιάρχης της Γεώργιος Ν. Χατζηκωστής, παρόλο πού δέν είναι άπόφοιτος του 
«Παγκυπρίου Γυμνασίου», μέ ένθεο πάθος έρευνα, κατατάσσει, προγραμματί
ζει, εκδίδει, τακτοποιεί τά τής Σχολής αυτής, καλύπτοντας όλο τό φάσμα τών 
προσφορών της.

Πρώτη έκδοτική έργασία είναι «’Επιγραφές καί έπιγράμματα στό Παγκύ- 
πριο Γυμνάσιο» (Λευκωσία 1992) σελ. 84.

Τό υλικό τής έκδοσης είναι πολύ λογικά καί αισθητικά κατατεταγμένο. Δί
νει συνολική ιδέα γιά πρόσωπα καί προσφορές άπλά σχολιασμένα καί μέ 
άσπρόμαυρες φωτογραφίες. Ή κατάταξη έχει ώς έξής: Πρόσοψη τού Σχολείου, 
προαύλιο τού Σχολείου, είσοδος αίθουσας τελετών - Κτιτορική έπιγραφή - 
Επιγραφές πού άναφέρονται σέ έπετείους τού Σχολείου. Χορηγοί γιά άνέγερση 
πτερύγων ή αιθουσών, μεγάλοι εύεργέτες - ευεργέτες, δωρητές, μαθητές καί 
άπόφοιτοι πεσόντες στούς έθνικούς άγώνες, τιμητικές ύνομασίες αιθουσών, 
«Κρύπτη τών Φιλικών», έπιγραφές στή Σεβέρειο Βιβλιοθήκη, στά έργαστήρια 
καί άλλου, γιά τόν ’Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ', ή ’Αγγλική έπιγραφή στον περί
βολο, όπου καί ή παλιά σφραγίδα τού Παγκύπριου Γυμνασίου.

Θεωρώ τήν έκδοση αύτή όχι άπλώς έπίκαιρη καί έορταστική ιστορία, άλλά 
καί διασωστική. Εξάλλου, τούτη καί οί άλλες πού άκολούθησαν, μπορούν νά 
ώθήσουν γιά νέες προσφορές σέ όλους τούς τομείς. Επιπλέον, θά έχουν καί 
μιά καλή έπίδραση στούς μαθητές, παλιούς καί τωρινούς, τού Σχολείου αυτού. 
Όταν ένα σχολείο δίνει ήρωες τής Ελευθερίας καί προσωπικότητες σέ όλους 
τούς τομείς, έχει πλήρες δικαίωμα νά περηφανεύεται - αύτός κι όλας είναι ό 
προορισμός ένός σχολείου «νά ξεχωρίσει» σέ προσφορές. Δίκαια, λοιπόν, προ
βάλλεται, άνεξάρτητα καί άπό τήν έορταστική ευκαιρία.

Ή δεύτερη έκδοση στή σειρά τών προγραμματισμένων έκδόσεων γιά τό 
«Παγκύπριο Γυμνάσιο» κυκλοφόρησε μέ τόν τίτλο «’"Εργα τέχνης στό Παγκύ- 
πριο Γυμνάσιο» (Λευκωσία 1992) σελ. 178, μέ χορηγία τής «Τράπεζας Κύ
πρου». (Μέ τήν εύκαιρία τής άναφοράς μας έδώ σέ «χορηγία», επαινούμε σειρά 
χορηγιών άπό όργανισμούς καί άποφοίτους τού Γυμνασίου μας γιά έκδόσεις, 
βελτιώσεις ιστορικών τής σχολής χώρων, δημιουργία μουσείων καί άλλα. 
Τούτο γράφεται άπαινετικά καί στή δραστηριότητα τού Γ. Χατζηκωστή.

Ό πρόλογος τού Γ. Χατζηκωστή στό βιβλίο αύτό δείχνει καί τόν 
έκπαιδευτικό σκοπό, πού επιδιώκεται μέ αύτό. Πρός τούτο μεταφέρεται έδώ τό 
προλογικό αύτό σημείωμα. ’Αναφέρουμε τούς συνεργάτες: Νίτσα Παπαδοπού- 
λου, Κωνσταντία Χατζηκωστή, Λουκά Όρφανίδη, Λουκά Λοϊζίδη, πού βοήθη
σαν τόν Γ. Χατζηκωστή στήν όλη σύνθεση τού έργου αύτού.

«"Ενα άπό τά στοιχεία τής φυσιογνωμίας τού Παγκυπρίου Γυμνασίου είναι 
καί τά πολυάριθμα έργα τέχνης, πού συγκεντρώθηκαν καί ένσωματώθηκαν σ’ 
αύτό κατά τή διάρκεια τής έκατονταετούς ιστορίας του...».

Ή τρίτη κατά σειρά έκδοση «Κληροδοτήματα, Δωρεές καί Βραβεία στό 
Παγκύπριο Γυμνάσιο», (Λευκωσία 1993, σελ. 304), πού είναι «έρευνα- 
συγγραφή-έπιμέλεια τής έκδοσης» τού Γεώργιου Ν. Χατζηκωστή, πραγματικά 
καλύπτει μιά σοβαρή πτυχή τής ιστορίας αύτού τού έκπαιδευτηρίου. Ό ίδιος ό 
συγγραφέας στο «προλογικό σημείωμά» του καθορίζει τό σκοπό τής έκδοσης 
αυτής.

Τό βιβλίο διαιρείται ώς έξής: α) Κληροδοτήματα, β) Δωρεές καί γ) Βρα
βεία, τά όποια κατατάσσονται στά «έν ένεργεία», στά «παραχωρηθέντα», στά 
«διακοπέντα-καταργηθέντα ή άδρανούνται», καί στά «εύκαιριακά ή έφ’ άπαξ». 
Αύτή ή διαίρεση είναι πολύ καλή, γιατί έτσι γίνεται καλύτερα ή έκτίμηση τών 
σχετικών χειρονομιών.

Πάντως τά ιστορικά στοιχεία, ή άναφορά σέ όνόματα βραβευθέντων καί 
κάποια σχόλια καθιστούν τήν έκδοση αύτή πραγματικά πολύτιμη.

Ή έκδοση άρ. 4 άναφέρεται στή ζωή καί τό έργο τού σχολείου «Σελίδες 
άπό τήν ιστορία καί τή ζωή του Παγκυπρίου Γυμνασίου» (Αευκωσία 1993, σελ. 
310). Μέ τήν έπιλογή κειμένων άπό ένα άρκετά μεγάλο φάσμα άρχείων καί 
έκδόσεων ό Χατζηκωστής κατόρθωσε νά δώσει μιά γενική εικόνα τής ζωής καί 
τής λειτουργίας τού «Παγκυπρίου Γυμνασίου».

Πραγματικά είναι συγκινητική ή προσφορά τού Γεώργιου Χατζηκωστή στό 
«Παγκύπριο Γυμνάσιο». Μέ ένα άπλό άλλά πρωτότυπο τρόπο διέσωσε στό χώρο 
τού βιβλίου, έστω καί συμπυκωνμένα, άλλά κριτικά, τό βίο καί τήν πολιτεία έως 
σήμερα τού έκπαιδευτηρίου αυτού, πού πολλά έχει δώσει στον τόπο μας.

Ή έκδοση άρ. 5 μέ τίτλο «Διακριθέντες ’Απόφοιτοι τού Παγκυπρίου Γυ
μνασίου» (Αευκωσία 1993, σελ. 126) περιλαμβάνει σύντομες όμιλίες γιά 
άπόφοιτους τής σχολής σέ προηγούμενα κυρίως χρόνια, οί όποιοι έδωσαν ένα 
σημαντικό παρόν στον έπιστημονικό, λογοτεχνικό καί καλλιτεχνικό τομέα τής 
πνευματικής ζωής τής Κύπρου. Οί διαλέξεις αυτές είχαν «πανηγυρικό» χαρα
κτήρα καί συμβολικό, γιατί μετείχαν στή διοργάνωσή τους υπολογίσιμοι 
όμιλοι, πού είχαν άμεση σχέση μέ τή Σχολή στή σύλληψη καί έκκίνησή τους.

Ή έκδοση «’Αναμνηστικό Λεύκωμα 1893-1993» τού «Παγκυπρίου Γυμνα
σίου» (Λευκωσία 1993, σελ. 326) όγκώδης έκδοση, χρήσιμη άπό πολλές πλευ
ρές, εκτός τού ίστορικοΰ-έορταστικοΰ χαρακτήρα της, άποτελεΐ τήν κορύφωση 
τής «έκατονταετηρίδας» τού πνευματικοΰ-έκπαιδευτικού αυτού φάρου τής Κύ
πρου. Κυκλοφορεί μετά άπό πέντε άλλες έξειδικευμένες ή έπιμέρους εργασίες ή 
ζωή τού σχολείου αύτού.

Έλπίζεται νά κινήσει τούς υπεύθυνους τών εκπαιδευτικών μας θεμάτων 
γιά ούσιαστικό ένδιαφέρον πρός τό μέλλον τού γυμνασίου αύτού καί γιά νά 
φροντίσουν γιά τή συνέχιση τού έργου του υπό συνθήκες πιό ευνοϊκές. Ό συγ
γραφέας τά έχει συστηματικά καταθέσει όλα, κατόπιν μελέτης.

Μέ τήν ύπ’ άριθμό 6 έκδοση, πού τιτλοφορείται «’Αναμνήσεις παλιών μα
θητών καί καθηγητών τού Παγκυπρίου Γυμνασίου» (Λευκωσία 1994) σελίδες 
176) κωδικοποιούνται άναμνήσεις γιά τό σχολείο αύτό.
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Αυτές οί αναμνήσεις δημοσιεύονται τήν περίοδο 1987 έως 1993 καί οί πε
ρισσότερες στή «Μαθητική Εστία», τό περιοδικό τοϋ σχολείου. Στόν πρόλογο 
ό Γ. Χατζηκωστής γράφει:

«... Άν ή μαθητική ζωή αποτελεί γιά όλους σχεδόν τήν πιό ζωντανή πηγή 
αναμνήσεων, αυτό ισχύει περισσότερο γιά όσους έζησαν, ώς μαθητές, τήν πα
ράδοση καί τή μοναδική φυσιογνωμία τοϋ Παγκυπρίου Γυμνασίου. ’Ανάλογες 
αναμνήσεις έχουν καί όσοι υπηρέτησαν σ’ αύτό ώς καθηγητές, είτε διετέλεσαν 
προηγουμένως μαθητές του ή όχι.

"Ενα δείγμα αύτών τών άναμνήσεων, πού είναι μαζί καί μιά ιστορική μαρ
τυρία τής ζωής τοϋ Σχολείου, άποτελοΰν τά κείμενα πού δημοσιεύονται στό βι
βλίο αύτό. Γραμμένα σέ συνεχή άφηγηματικό λόγο ή δοσμένα μέ τή μορφή μιας 
συνομιλίας, καλύπτουν μιά περίοδο έβδομηνταπέντε περίπου χρόνων...».

Οί άναμνήσεις αυτές καλύπτουν μεγάλο κύκλο: Ενθυμήματα άπό καθη
γητή καί συμμαθητές ενώ παράλληλα δίνονται καί αύτοβιογραφικά τών συγ
γραφέων όπως καί άλλες έκτιμήσεις των. Περιγραφή τής σχολής σέ παλαιότερα 
καί νεώτερα χρόνια καί μερικές φάσεις τής ιστορίας της, όπως τό διαχωρισμό 
της σέ Κιτιακό καί Κυρηνειακό, τήν πυρκαγιά πού κατέστρεψε τήν πρόσοψή 
της, τά διάφορα μαθήματα, τις τραγωδίες πού παρουσιάστηκαν, τή συμμετοχή 
μαθητών του στίς τοπικές έξεγέρσεις, τά τμήματα (κλασικό, εμπορικό, πρακτι
κό), τό διδασκαλείο, τούς έθνικούς ήρωές του καί άλλα. Ή έκδοση τελειώνει μέ 
κάποια σχόλια γιά τή συμμετοχή τοϋ σχολείου στόν άγώνα τοϋ 1955-1959, πού 
περιέχονται σέ κείμενα καθηγητών καί μαθητών του. Στό εισαγωγικό γιά τήν 
προσφορά τοϋ σχολείου καταγράφονται οί ήρωες τοϋ άγώνα Ζάκος, ’Ιωνάς, 
Γιωργάλλας, Μυλωνάς, Χριστόδουλος Εγγλέζος καί ή γενική συμβολή τους 
σύντομα άλλά ουσιαστικά.

Μέ τήν έκθεσή μου αύτή γιά τις έκδόσεις τοϋ «Παγκυπρίου Γυμνασίου» 
τής έκατονταετηρίδας 1893-1993, πού καλύπτουν 1554 σελίδες καί έξιστοροϋν 
ένα μεγάλο μέρος τής ζωής αύτής τής Σχολής, καί οί όποιες πιθανόν νά συνεχι
στούν σέ νέους τομείς γιά πρόσωπα, κινήσεις, συμβολές κλπ. έκφράζω τήν άξια 
τοΰ Γεώργιου Ν. Χατζηκωστή ώς ερευνητή άλλά καί ώς έραστή τοϋ 
«Παγκυπρίου Γυμνασίου» τής Τροφού Σχολής έπιστημόνων. λογοτεχνών, καλ
λιτεχνών, πολιτικών άνδρών. ’Οφείλουμε σ’ αύτόν εύχαριστίες, ειδικά εμείς οί 
άπόφοιτοι τής σχολής αύτής. Ή διασωστική δραστηριότητά του γιά τήν 
ιστορία τοΰ Γυμνασίου αύτοϋ έπεκτείνεται καί στήν πραγμάτωση τών έξής: 

1) Μουσείο τής 'Ιστορίας τοΰ Σχολείου.
2) Συγκρότηση καί ταξινόμηση τοΰ πλούσιου ’Αρχείου του.
3) ’Ανασυγκρότηση καί ταξινόμηση τοΰ Άρχαιολογικοΰ καί Ίστορικοΰ Μου

σείου του και
4) ’Αναβάθμιση τής Σεβερείου Βιβλιοθήκης.

(’Ακολουθεί έκθεση άλλων εκδόσεων τοΰ Γεώργιου Ν. Χατζηκωστή άπό 
τόν Γιώργο Κ. Ίωαννίδη).

Γιά όλα αύτά ώς ελάχιστο φόρο τιμής ό «Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος 
Κύπρου» άπονέμει σ’ αύτόν, τόν Γεώργιο Ν. Χατζηκωστή, τό «Βραβείο Γραμ
μάτων». ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Πρόεδρος
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ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ Σ’ ΑΥΤΟΝ

ΤΟΥ «ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»
ΤΟΥ ΕΑΑΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΑΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

16 Μ ΑίΟY 1995

Εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου προς τον Ελληνικό Πνευματικό Όμι
λο Κύπρου για την τιμή της απονομής σε μένα του εφετεινού «Βραβείου Γραμ
μάτων», όπως και προς τη Ααϊκή Τράπεζα, η οποία κάθε φορά χορηγεί το σχε
τικό έπαθλο.

Πρέπει να πω ότι αφ’ ότου μου ανακοινώθηκε από τον ΕΠΟΚ, πριν από 
μήνες, η απόφασή του για το Βραβείο, βρίσκομαι σε μια αμηχανία, για δυο λό
γους. Πρώτα γιατί θεώρησα υπερβολική την τιμή κι έπειτα γιατί ένιωθα ότι αυ
τό κατά κάποιο τρόπο με «εξέθετε», με καθιστούσε δηλαδή κάτι που οι άλλοι 
αρχίζουν να περιεργάζονται. Πράγμα όχι άνετο.

Βρίσκομαι όμως εδώ αυτή την ώρα και οφείλω, μαζί με τις ευχαριστίες 
μου, να δώσω σύντομο λόγο για τους τομείς των πνευματικών μου δραστηριο
τήτων, όπως τις εξέθεσαν, με αγάπη και επιείκεια, οι δυο ομιλητές, ο Γιώργος 
Ιωαννίδης και ο Κύπρος Χρυσάνθης.

Οι ρίζες της στροφής μου προς τα έργα του πνεύματος, αυτού του πάθους, 
αν θέλετε, που, κατά τον Παλαμά, είναι «μια φλόγα μεσ’ στο αίμα μας» - όσων 
κυριευόμαστε απ’ αυτό - βρίσκονται στην πρώτη μου παιδική ηλικία στα μικρά 
και απόμερα χωριά της Πάφου, όπου υπηρετούσε δάσκαλος ο πατέρας μου. 
Καθημερινά ανασκάλιζα τη βιβλιοθήκη του, που περιείχε, μεταξύ άλλων, πολ
λά από τα πιο σημαντικά έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας κι όλα σχεδόν τα 
έργα των κυπριών δημιουργών της εποχής. Τα διάβαζα με πάθος, όπως και τα 
πέντε λογοτεχνικά περιοδικά που κατέληγαν κάθε δεκαπενθήμερο ή κάθε μήνα 
στο σπίτι μας.

Ο ίδιος ο πατέρας μου, με τις πολλές γνώσεις του γύρω από τη νεοελληνι
κή και την παγκόσμια λογοτεχνία και με τα κείμενά του, λογοτεχνικά και άλλα, 
που δημοσίευε σε εφημερίδες, μου καλλιεργούσε περισσότερο το ενδιαφέρον.

Ήταν ύστερα κάποιοι καθηγητές μου στο Ελληνικό Γυμνάσιο Πάφο όπως 
και το γενικότερο πνευματικό κλίμα της πόλης μου, όπου, στα μαθητικά μου 
χρόνια, πρώτη θέση κατείχαν οι ετήσεις Παλαμικές Γιορτές.

Όλα αυτά βεβαίωσαν αμετακίνητα μέσα μου την πίστη στην αξία και στη 
δύναμη του πνεύματος και του λόγου, ο οποίος αποτελεί το μεγάλο επίτευγμα 
και το μεγάλο εργαλείο του ανθρώπου.

Μολονότι έγραψα αρκετά βιβλία δεν ανήκω, ασφαλώς, στην κατηγορία 
των λογοτεχνών - δεν υπηρέτησα τη δημιουργική λογοτεχνία. Ούτε, σε όσα
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έγραψα, υπάρχει γραμμή ενότητας, ένα συγκεκριμένο είδος. Έγραφα κάθε φο
ρά ό,τι με ενδιέφερε, ό,τι με συγκινούσε και ό,τι πίστευα ότι έπρεπε να περισω- 
θεί ή να γίνει ευρύτερο κτήμα. Ήταν ακόμη, όλα, προϊόν της πίστης μου ότι, σε 
μια κοινωνία που ορίζεται από έναν στεγνό ορθολογισμό, έναν άκρατο ευδαι
μονισμό και έναν ευρυνόμενο ηδονισμό, οι υπηρετούντες το πνεύμα και την 
παιδεία πρέπει να μετέχουν, όπως και όσο μπορούν, στον αγώνα για την απο- 
δυνάμωση της ηθικής αδράνειας και για την απόκρουση της επιθετικής άρνη
σης των αξιών.

Η κάθε πνευματική, επομένως, δραστηριότητα είναι μια κατάθεση στον 
ίδιο τον άνθρωπο, κατάθεση στις αξίες που πρέπει να ορίζουν τη ζωή του, στο 
ήθος του, στην ευπρέπειά του. Είναι ακόμη αντίδωρο στον Δημιουργό, ο 
οποίος ενεφύσησε στη χοϊκή μας διάσταση «πνοήν ζωής», δηλαδή την πνευμα
τική μας υπόσταση, την αληθινή μας ουσία.

Για μένα, όπως ασφαλώς και για πολλούς άλλους, είναι, επί πλέον, τρο
φεία, ανταπόδοση, προς τους γονείς μου, τους δασκάλους μου, την ιστορία και 
την παράδοση του τόπου μου, τους μικρούς και μεγάλους δημιουργούς που γο- 
νιμοποίησαν τη σκέψη και τα συναισθήματά μου και, τέλος, στην αλησμόνητη 
γυναίκα μου, που ήταν πάντα, σε ό,τι έγραφα, σύμβουλος και ο πρώτος κριτής.

Για τον άλλο τομέα, για όσα δηλαδή με απασχόλησαν στο Παγκύπριο Γυ
μνάσιο, θεωρώ ότι πρέπει να δώσω τις ακόλουθες εξηγήσεις:

Η πρώτη, έμμεση, επαφή μου με το σχολείο αυτό ανάγεται στο σχολικό 
έτος 1948-1949. Στο τμήμα μου της B' τάξεως του Γυμνασίου Πάφου, ήρθε να 
φοιτήσει κάποιος μαθητής, που είχε παρακολουθήσει τα μαθήματα της A' τάξης 
στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Έκανε σε όλους μας εντύπωση η γλωσσομάθειά του 
και η ευρύτερη ελληνομάθειά του, όπως και η γενικότερη απόδοσή του, που 
οφείλονταν, όπως ο ίδιος μας εξηγούσε, στη συστηματική διδασκαλία και τις 
υψηλές απαιτήσεις του Παγκυπρίου Γυμνασίου.

Μπήκα για πρώτη φορά στο σχολείο τον Σεπτέμβριο του 1953, όταν, από
φοιτος πια, παρακάθησα στις εξετάσεις του Ιδρύματος Κρατικών Υποτρο
φιών, που διεξήχθησαν σε μια από τις αίθουσές του. Ξαναμπήκα, στο γραφείο 
του γυμνασιάρχη τώρα, τον Οκτώβριο του 1958, όταν, με έναν άλλο συνάδελ
φο, κατεβήκαμε από την Απεήτειο Σχολή Αγρού, όπου υπηρετούσαμε, για να 
συμβουλευθούμε τον Κωνσταντίνο Σπυριδάκι σ’ ένα πρόβλημα που δημιουρ
γούσε μια απαγορευτική εγκύκλιος του τότε αποικιακού Γραφείου Παιδείας.

Τον Σεπτέμβριο του 1968 μετατέθηκα στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, έπειτα 
από δεκαετή υπηρεσία στον Αγρό και στην Πάφο. Μπήκα με δέος μέσα στον 
καινούριο άγνωστο κόσμο του. Ήταν ένα σχολείο που λειτουργούσε με στρα
τιωτική σχεδόν πειθαρχία, με επιλεγμένο και αφοσιωμένο προσωπικό, με μαθη
τές ώριμους, υπεύθυνους, εργατικούς και περήφανους για το σχολείο τους.

Εργάσθηκα εφτά χρόνια, δυο ως καθηγητής και πέντε ως βοηθός διευθυ
ντής. Έζησα εκεί τις δύσκολες ώρες του εθνικού μας διχασμού των ετών 1972- 
1974 και την τραγική ατμόσφαιρα του πρώτου καιρού μετά την τουρκική ει
σβολή και κατοχή.

Ξαναγύρισα στο Παγκύπριο Γυμνάσιο τον Σεπτέμβριο του 1990 ως διευ
θυντής, υπό διαμαρτυρίαν, λόγω των πολλών και συχνών μεταθέσεων και με- 
τακινήσεών μου κατά τα αμέσως προηγούμενα χρόνια. Βρήκα ένα σχολείο 
εντελώς διαφορετικό απ’ αυτό που άφησα το 1975. Δεν ήταν πια ένα εξατάξιο 
σχολείο αρρένων αλλά ένα τριτάξιο μεικτό λύκειο. Ο μαθητικός του πληθυ
σμός από το επίπεδο των 1500 περίπου της προηγούμενης περιόδου, είχε κα- 
τέλθει στους 540. Το πνεύμα που έφερε, στη μετά την τουρκική εισβολή περίο
δο, η εσφαλμένα ερμηνευόμενη και εφαρμοζόμενη «εκδημοκρατικοποίηση» ο
δήγησε το σχολείο στην παρακμή και στη μετριότητα.

Η φοίτηση σ’ αυτό έγινε σχεδόν προαιρετική, κτηριακά εγκαταλείφθηκε 
και σχεδόν ερειπώθηκε, ο εξοπλισμός του και η βιβλιοθήκη του έμειναν σε στα
σιμότητα, πολύτιμο αρχειακό και μουσειακό υλικό ήταν «ατάκτως ερριμμέ- 
νον» και συνεπώς ανώφελο, τα Κληροδοτήματά του σε ύπνωση, σκέψεις κυ
κλοφορήθηκαν για μετατροπή του σε γραφεία του, υπό ίδρυση τότε, Πανεπι
στημίου της Κύπρου και, όπως έγινε, για χρησιμοποίησή του προς λύση του 
στεγαστικού προβλήματος άλλου εκπαιδευτηρίου.

Έκρινα ότι η αδικία προς το σχολείο έπρεπε να αρθεί και αυτό να ανακτή
σει ένα μέρος, έστω, από την παλιά του αυτάρκεια και ακμή.

Η προσεγγίζουσα, τότε, συμπλήρωση εκατό ετών από τη λειτουργία του 
σχολείου ως πλήρους και αναγνωρισμένου γυμνασίου μπορούσε να αποτελέσει 
την αφετηρία για μια ανασυγκρότηση, ως αναγκαία προϋπόθεση για τη συνέχι
ση της ιστορικής του αποστολής και προσφοράς.

Για τούτο ως στόχοι του εορτασμού της Εκατονταετηρίδας τέθηκαν οι 
ακόλουθοι:

α) Η συγκέντρωση, διάσωση, οργάνωση και παρουσίαση των κυριότερων στοι
χείων της εκατονταετούς ιστορίας του.

β) Η θεμελίωση, με αυτά, της δεύτερης εκατονταετίας του.

γ) Η πολύπλευρη αναβάθμισή του.
δ) Η προβολή προς τους σημερινούς και επόμενους μαθητές του της παράδο

σής του, ως στοιχείου που από μόνο του παιδαγωγεί.

Στην επιδίωξη όλων αυτών υπήρξε ανενδοίαστη η συνεργασία πολλών συ
ναδέλφων, συγκινητικός ο ενθουσιασμός τους και απεριόριστη η προσφορά. 
Χωρίς τη σύμπραξή τους πολύ λίγα θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν.

Μέρος του προϊόντος της προσπάθειας αυτής αποτελεί και η σειρά των 
εκδόσεων, στις οποίες αναφέρθηκε στην ομιλία του ο πρόεδρος του Ομίλου 
Κύπρος Χρυσάνθης.

Ευχαριστώ ξανά τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου, τη Λαϊκή 
Τράπεζα και όλους εσάς που συγκεντρωθήκατε απόψε εδώ στην τιμητική αυτή 
εκδήλωση.
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΝΕΑΝΙΚΟΥ 
ΠΕΖΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: 

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΚΕΠΤΙΚΟ
Το έργο «ΟΔΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ» μας μεταφέρει στις γει

τονιές του Αγίου Κασσιανού και της Χρυσαλινιώτισσας στη δεκαετία του ’50.
Ο συγγραφέας με ρέουσα αφήγηση, περιγραφική δύναμη, γλαφυρό ύφος 

και πλούσιο χιούμορ μας περιγράφει τις εμπειρίες και τα βιώματα ενός μαθητή 
που έζησε τα παιδικά του χρόνια στην ενορία του Αγίου Κασσιανού.

Με σεβασμό στον ψυχισμό του παιδιού, ο συγγραφέας επιγχάνει να σκια
γραφήσει αβίαστα τον κοινωνικό περίγυρο μέσα στον οποίο εκτυλίσσονται τα 
γεγονότα σε μια εποχή που ο Κυπριακός Ελληνισμός ετοιμάζεται για την έναρ
ξη του Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59.

Σημαντική επίσης προσφορά του συγγραφέα θεωρούμε την αναφορά του 
στις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα του λαού μας και τη μεταλαμπάδευσή 
τους στις νεότερες γενιές.

Το έργο «ΟΔΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ» με το ψευδώνυμο Δ. 
Τακτακαλίτης και αριθμό 2518 ανήκει στον κ. Δημήτρη Εργατούδη.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής
Ανδρεανή Ηλιοφώτου,

Ρούλα Ιωαννίδου-Σταύρου,
Ρένα Αντωνίου

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ Δ. ΕΡΓΑΤΟΥΔΗ
Συγχαίρω τον κ. Γιώργο X” Κωστή για τη βράβευσή του με το βραβείο 

γραμμάτων.
Ευχαριστώ τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου που με την προκή

ρυξη του Διαγωνισμού αυτού μου έδωσε την ευκαιρία να μεταδώσω μέσα από 
τα διηγήματά μου τα βιώματα μιας άλλης εποχής. Της δεκαετίας του 50. Στον 
Αγιο Κασσιανό.

Ευχαριστώ επίσης τις κυρίες Ανδρεανή Ηλιοφώτου, Ρούλα Ιωαννίδου- 
Σταύρου, και Ρένα Αντωνίου που αποτέλεσαν την Κριτική Επιτροπή καθώς 
και τη Λαϊκή Τράπεζα που χορήγησε τα βραβεία.

Ευχαριστώ τέλος όλους εσάς που με την παρουσία σας μας τιμάτε απόψε.
Ιδιαίτερη αναφορά να μου επιτρέψετε να κάνω σε δυο πρωταγωνιστές του 

έργου μου που βραβεύτηκε.
Στον πρώτο μου Δάσκαλο και αργότερα δικηγόρο, Δικαστή, ποιητή και 

λογοτέχνη κ. Βάσο Αριστοδήμου και στο γιατρό κ. Δημητράκη Πρωτοπαπά.
Όταν με το καλό αποφασίσω να εκδώσω το βιβλίο μου θα καταλάβετε ότι 

τους οφείλω πολλά.
Και πάλι σας ευχαριστώ.

Δ. ΕργατούΔης και Κύπρος Χρυσάνθης

* * *

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ 1994.
Έκδοση του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, 

«Θέοπρες», Λευκωσία 1995

. 0.1 Εκδόθηκε και φέτος η Φιλολογική Κύπρος, το ετήσιο περιοδικό σύγ
γραμμα του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου (Ε.Π.Ο.Κ.), με ποικίλη 
και πλούσια, όπως μας συνηθίζει, ύλη. Ο τόμος των 216 συνολικά σελίδων δια- 
κρίνεται σε δύο ευδιάκριτα μέρη: το α' μέρος (σσ. 1-136) απαρτίζουν οι διάφο
ρες εργασίες των μελών του Ε.Π.Ο.Κ. και το β' μέρος, που δημοσιεύεται ως 
Προσάρτημα στον κυρίως τόμο, είναι το έργο της Χρυσοθέμιδος Χατζηπανα- 
γή, Κύπρος Χρυσάνθης. Πτυχές του έργου του (σσ. 1 -80).

Α'. ΤΟ A' ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

1.0 Εάν, προς στιγμήν, παραλείψουμε τον Απολογισμό του Προέδρου του 
Ε.Π.Ο.Κ. δρος Κύπρου Χρυσάνθη για τα έτη 1992-1994 και τα όσα επετειακά 
γράφτηκαν και ειπώθηκαν κατά την εκδήλωση προς τιμήν της κας Μαρούλας 
Βιολάρης-Ιακωβίδου σε ειδική συγκέντρωση στις 25 Μαΐου 1994. τότε θα μπο
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ρούσαμε να διατυπώσουμε μερικές γενικές παρατηρήσεις, οι οποίες είναι δυνα
τό ν’ αποβούν χρήσιμες στην καλύτερη αξιολόγηση της προσφοράς του τόμου.

Μ’ ένα πρώτο βλέμμα διαπιστώνουμε πως υπάρχουν δέκα συνεργασίες 
από ισάριθμα ονόματα, γνωστά τα περισσότερα και μερικά άγνωστα. Οι πιο 
πολλές εργασίες έχουν ως θέμα τους τη Φιλοσοφία και τα Παιδαγωγικά και 
μαζί μ’ αυτές οδεύει και ο Κύπρος Χρυσάνθης, μνημονεύοντας τον αείμνηστο 
t Κωνσταντίνο Σπυριδάκη. Εκείνο που προσέχει αμέσως ο επαρκής αναγνώ
στης από την εξέταση των ονομάτων των συνεργατών του τόμου είναι ότι 
υπάρχει ένα είδος ισορροπίας μεταξύ των παλαιών καθιερωμένων ονομάτων 
των συνεργατών και των νεοεμφανιζομένων στις σσ. της Φιλολογικής Κύπρον 
ονομάτων.

Ακόμα μπορεί κάποιος να παρατηρήσει πως από πλευράς θεματολογίου 
υπάρχει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως λ.χ. θέματα εκπαιδευτικά, εθνικά, τα
ξιδιωτικά, θεατρικά, λαογραφία κ.ά.π.

Από απόψεως έκτασης υπάρχει μελέτη 35 σελίδων και άλλη 3,5 σελίδων 
οι πιο πολλές είναι γύρω στις 10-12 σσ.

2.0 Σημειώνουμε πως, ανεξάρτητα από την έκταση της καθεμιάς εργασίας, 
όλες διαβάζονται, με ενδιαφέρον γενικά ελκύουν τα θέματα και το προσωπικό 
ύφος του καθενός συγγραφέα. Ας δούμε τώρα, έστω και πολύ συντομογραφικά, 
τις εργασίες-συνεργασίες του τόμου, όσες βέβαια περιέχονται στο α' μέρος.

2.1 Πιο συγκεκριμένα ο Μιχαλάκης Μαραθεύτης αναπτύσσει το θέμα: Τα 
φιλοσοφικά πλαίσια της Εκπαίδευσης στην οικογενειακή ζωή. Η εργασία αυτή 
είναι η εισήγηση που έκανε ο συγγραφέας στο συνέδριο που είχε οργανώσει η 
Υπεπιτροπή Παιδείας της Εθνικής Επιτροπής Κύπρου για το διεθνές έτος οι
κογένειας, στις 19 Ιουνίου του 1993 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου με γενικό θέμα: «Εκπαίδευση στην Οικογενειακή ζωή μέσα από την τυ
πική και άτυπη εκπαίδευση».

Ο φιλοσοφημένος συγγραφέας εξετάζει με ορθή κρίση και τεκμηριωμένες 
θέσεις τους σκοπούς της Εκπαίδευσης στην οικογενειακή ζωή, αναλύει τα βασι
κά της προβλήματα και παρέχει σε τρεις συνοπτικούς πίνακες τους Σκοπούς 
και Στόχους, την Οργάνωση της Οικογένειας και τη σχέση της Ατομικότητας 
των μελών με την Οικογένεια ως Ομάδα. Τα όσα υποστηρίζει ο ώριμος μελετη
τής είναι απότοκα των πολύχρονων σπουδών και της συνεχούς τριβής του με 
τέτοιας φύσης παιδαγωγικά θέματα. Οι απόψεις του κ. Μ. I. Μαραθεύτη ενέ
χουν ουσιαστικές θέσεις για τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά μας πράγματα 
και αξίζουν μεγαλύτερης προσοχής με όσους από διάφορες θέσεις ενασχολού- 
νται μ’ αυτά.

Δείγμα γραφής:
«... Επειδή ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, θα κλείσω τη σύντομη αυ

τή εισήγηση με ορισμένες επισημάνσεις.
1. Η ύπαρξη διαφόρων φιλοσοφικών θέσεων για τους σκοπούς και τα προβλή

ματα της εκπαίδευσης στην οικογενειακή ζωή δεν δίδουν συγκεκριμένη λύ

ση, αλλά, με τη σύγχυση που δημιουργούν, υποκινούν σε προβληματισμό 
και εγρήγορση για τις δυσκολίες του θέματος.

2. Από τις φιλοσοφικές θέσεις που δεχόμαστε επηρεάζονται άμεσα και έμμεσα 
πλείστες άλλες πτυχές της εκπαίδευσης στην οικογενειακή ζωή, όπως είναι: 
— η ερμηνεία των ρόλων που επιτελούν τα μέλη της οικογένειας, 
— οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των μελών,
— το παιδαιγωγικό κλίμα στην οικογένεια και η αγωγή των παιδιών,
— η μέριμνα για τα ηλικιωμένα μέλη,
— οι σχέσεις της οικογένειας προς την ευρύτερη κοινωνία, κ.ά.

3. Βέβαια, εκτός από τη φιλοσοφία που ακολουθούμε, όλες οι πιο πάνω πτυ
χές της εκπαίδευσης στην οικογενειακή ζωή επηρεάζονται και από άλλους 
παράγοντες, όπως είναι:
— η προσωπικότητα των συζύγων.
— το μέγεθος της οικογένειας,
— η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της οικογένειας, και
— διάφορες ευχάριστες ή δυσάρεστες συγκυρίες γεγονότων, όπως είναι οι 

ειρηνικοί ή πολεμικοί καιροί, οι καλοί ή κακοί γείτονες, η υγεία ή η 
ασθένεια, επιτυχίες ή αποτυχίες στο επάγγελμα, οι θεσμοί που επικρα
τούν στην κοινωνία, κλπ.

4. Ως κατακλείδα θα αποτολμούσα μια προσωπική παρατήρηση. Όλες οι φιλο
σοφικές θέσεις που διατυπώθηκαν ή διατυπώνονται για την εκπαίδευση 
στην οικογενειακή ζωή εκφράζουν τη στάση που παίρνει εκάστοτε ο άνθρω
πος στην αντιμετώπιση.
— των εγωκεντρικών του παρορμήσεων, και
— της πολυγαμικής τους φύσης.
Όλα τα προβλήματα στην οικογένεια ανάγονται, σε τελευταία ανάλυση, στις 
επιθυμίες που προκαλούν οι εγωκεντρικές και οι πολυγαμικές τάσεις του 
ανθρώπου, οι οποίες τείνουν να διασαλεύσουν τη συνοχή της οικογένειας. 
Η υπερνίκηση των ενστικτωδών αυτών παρορμήσεων, στοιχείο απαραίτητο 
για την αυτοπραγμάτωση του ανθρώπου, αποτελεί το ισχυρότερο στήριγμα 
της οικογένειας και την καλύτερη αγωγή στην οικογενειακή ζωή».

2.2 Ο Κώστας Ε. Χατζηστεφάνου δίνει μια πολύ καλά εμπεριστατωμένη 
και ουσιαστική σύνοψη των δέκα βιβλίων της Πολιτείας του Πλάτωνος (σσ. 36- 
70). Η σύνοψη αυτή, όπως μας πληροφορεί ο ίδιος (σ. 36), ετοιμάστηκε για 
τους σκοπούς των μαθημάτων προς τους μετεκπαιδευόμενους καθηγητές στη 
Σχολή Επιμορφώσεως Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.) του Ηρα
κλείου Κρήτης (1983-84) και χρησιμοποιήθηκε επίσης από τους φοιτητές της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1989-1994).

Για ένα που θέλει να μάθει το περιεχόμενο της Πολιτείας του Πλάτωνος 
το δημοσίευμα του Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου είναι άριστο μέσο μιας πρώτης 
προσέγγισης του έργου. Ακόμα και για όσους φοιτητές αλλά και δασκάλους 
και καθηγητές θέλουν να επιστρέφουν στα δυνατά έργα του Πλάτωνος και να
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εντρυφήσουν πάνω στα θαυμάσια κείμενά του ή και να φιλοσοφήσουν πάνω 
στις φιλοσοφικές προτάσεις του μεγάλου φιλοσόφου, η εργασία του κ. Κ. Ε. 
Χατζηστεφάνου είναι απαραίτητη. Για όσους επιθυμούν να προχωρήσουν πιο 
βαθειά στις θεωρίες του Πλάτωνος, υπάρχει στο τέλος της εργασίας επιλογή βι
βλιογραφίας, η οποία είναι πολύ χρηστική. Η εργασία αυτή του κ. Κ. Ε. Χατζη
στεφάνου θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμεύσει ως εισαγωγή στην Πολιτεία 
του Πλάτωνος για τις μαθήτριες και τους μαθητές της B' και της Γ' Λυκείου, 
των Σχολείων μας, οι οποίοι διδάσκονται αποσπάσματα από το έργο.

Δείγμα γραφής:
«... ’Αφού όλοκληρώθηκε ή συζήτηση μέ τή διαπίστωση ότι «αύτό δικαιο

σύνην αύτή ψυχή άριστον ηϋρομεν» καί άποδείχτηκε ή αθανασία τής ψυχής 
άπαριθμοΰνται οί μισθοί πού πρέπει ν’ άποδοθοϋν στή δικαιοσύνη καί τήν 
άλλη άρετή, «όσους τε καί οΐους τή ψυχή παρέχει παρ’ ανθρώπων τε καί θεών, 
ζώντός τε έτι τοϋ άνθρώπου καί έπειδάν τελευτήση» (612c 2-3). Είναι θεοφιλής 
καί άπολαμβάνει όσα προέρχονται άπό τούς θεούς «ώς οϊόν τε άριστα», εκτός 
αν θά δοκιμάσει κάτι κακό άπό προηγούμενη αμαρτία του, άλλά κι αύτό θά κα- 
ταλήξει σέ καλό, «ώς τούτφ ταϋτα εις άγαθόν τι τελευτήσει ζώντι ή καί 
άποθανόντι» (613α 6-7). Στόν άδικο συμβαίνουν τά άντίθετα. Άπό τούς 
άνθρώπους στό τέλος οί δίκαιοι άναγνωρίζονται: «πρός τό τέλος έκάστης πρά- 
ξεως καί όμιλίας καί τοϋ βίου εύδοκιμοϋσί τε καί τά άθλα παρά τών άνθρώπων 
φέρονται» (613c 5-6). ’Ακόμα άναδεικνύονται σέ άξιώματα καί έχουν άλλες 
τιμές καί πλεονεκτήματα, άντίθετα μέ τό τί συμβαίνει στούς άδικους τελικά. 
"Ομως πολύ μεγαλύτερα καλά περιμένουν τόν δίκαιο μετά τό θάνατό του. Καί 
σ’ αύτό στρέφεται τώρα ό Σωκράτης.

Ή Πολιτεία τελειώνει μέ τό μύθο τού Ήρός τοϋ ’Αρμενίου πού περιγρά
φει τήν τύχη πού περιμένει τόν δίκαιο καί τόν άδικο μετά τό θάνατό τους. Οί 
δίκαιοι ζοΰν στόν ουρανό, οί άδικοι μέσα στή γή. Γιά τά άδικήματα πού διά- 
πραξαν τιμωρούνται γιά τό καθένα δέκα φορές περισσότερο, μέ μιά ζωή γεμά
τη πόνους υπολογισμένη χρονικά μέ βάση τά έκατό χρόνια πού είναι ή 
άνθρώπινη ζωή. Μέ τήν ίδια άναλογία άμείβονται όσοι έζησαν δίκαιη ζωή. Γιά 
τήν άσέβεια πρός τούς θεούς καί τούς γονείς καί τό φόνο πού κάνει κάποιος 
μέ τό ϊδιό του τό χέρι οί ποινές ήταν μεγαλύτερες (άντίστοιχα κι οί άμοιβές γιά 
τήν ευσέβεια). Τίς μεγαλύτερες δοκιμασίες ύφίστανται αύτοί πού ήταν τύραν
νοι. Περιγράφει τό άδράχτι τής άνάγκης πού είναι στερεωμένο στήν άκρη τού 
δεσμού πού συνέχει τόν ουρανό. Μιλά γιά τίς όκτώ Σειρήνες, καθισμένες μιά 
σέ καθένα άπό τούς όκτώ κύκλους τοϋ άδραχτιοΰ καί άναδίνοντας μέ τή φωνή 
τους μιά άρμονική συμφωνία. Γύρω οί τρεις κόρες τής ’Ανάγκης, οί Μοίρες 
Λάχεσις, Κλωθώ καί "Ατραπός. "Ενας προφήτης καλεϊ τίς ψυχές νά διαλέξουν 
τόν κλήρο καί τή ζωή πού θέλουν, μέ τά λόγια τής Λάχεσης. Ή σειρά τοϋ κα- 
θενός είναι αύτή πού άναγράφεται στόν κλήρο πού πέφτει μπροστά του. Βάζει 
ύστερα μπροστά της στή γή τά παραδείγματα τών βίων - ζώων καί άνθρώπων 
- πού άναγράφεται στόν κλήρο πού πέφτει μπροστά του. Βάζει ύστερα μπρο
στά της στή γή τά παραδείγματα τών βίων - ζώων καί άνθρώπων - περισσότε
ρα σέ άριθμό άπό αυτούς, γιά νά διαλέξουν. Οί βίοι ήταν άνάμικτοι, μέ
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άνακατωμένα στόν καθένα πλούτη καί φτώχια, άρρώστιες, υγεία ή έχοντάς τα 
σέ μιά μέση κατάσταση. Γι’ αύτό καί χρειάζεται, έπαναλαμβάνει ό Σωκράτης, 
νά έχει κανείς διδαχτεί τό μάθημα πού θά τόν βοηθήσει νά διαλέξει τόν καλύτε
ρο βίο πού ταιριάζει στήν ψυχή κάνοντάς την δικαιότερη κι έξασφαλίζοντας 
έτσι γι’ αυτόν τήν ευτυχία («τόν μέσον άεί τών τοιούτων βίων αίρεισθαι καί 
φεύγειν τά ύπερβάλλοντα έκατέρωσε», (619α 5-6)...».

2.3 Ο Κωστής Κοκκινόφτας εξετάζει το ρόλο της Παιδείας κατά τον Άγιο 
Κοσμά τον Αιτωλό (σσ. 93-96). Ο συγγραφέας κατορθώνει να δώσει τα πιο ση
μαντικά στοιχεία για το θέμα του μέσα σ’ ένα ευσύνοπτο και φροντισμένο κεί
μενο. Η εργασία είναι τεκμηριωμένη με θέσεις και πληφορορίες για τον Πατρο- 
κοσμά, οι οποίες ενισχύουν τις απόψεις του συγγραφέα. Η μορφή του κειμένου 
προσιδιάζει με την αντιληπτικότητα του μέσου αναγνώστη και προσφέρεται 
άνετα για τον πολύ κόσμο. Το ίδιο θέμα μπορεί να το επανεξεργαστεί ο κ. Κ. 
Κοκκινόφτας και να το διαμορφώσει σε επιστημονική μελέτη, χρησιμοποιώ
ντας, βέβαια, παραπομπές και όσα άλλα χρειάζονται, για ένα, τέτοιου είδους, 
εγχείρημα. Για τους αναγνώστες, πάντως, της Φιλολογικής Κύπρου, το κείμενο 
αποτελεί όπως είναι μια απολαυστική πνευματική προσφορά.

2.4 Ο γνωστός μουσικός Πανικός Γεωργούδης αναλύει μέσα από τις πλού
σιες γνώσεις του το θέμα Η μουσική και η διδακτική (σσ. 97-110). Ειδικός στο 
θέμα του και εκπαιδευτικός συνάμα, μπορεί και προτείνει θέσεις για καλύτερα 
αποτελέσματα στον ταλαιπωρημένο κλάδο της μουσικής μας παιδείας. Οι γνώ
μες του συγγραφέα αξίζουν να ακουστούν από τους υπεύθυνους για τη μουσι
κή μας παιδεία. Οι γνώμες του συγγραφέα αξίζουν να ακουστούν από τους 
υπεύθυνους για τη μουσική μας παιδεία. Η εργασία έχει καθαρά επιστημονική 
δομή και διακρίνεται για τον πλούσιο υπομνηματισμό της. Ο συγγραφέας, πα
ρά το γεγονός της νεαρής του ηλικίας, έχει ενασχοληθεί αρκετά με το θέμα του 
και είναι σε θέση ν’ αξιολογήσει ορθά αρκετά από τα μουσικά μας πράγματα. 
Εάν θελήσει ο επαρκής αναγνώστης να δει αυτή την εργασία του Π. Γεωργιάδη 
μαζί με άλλες του δημοσιεύσεις, τότε θα συλλάβει πιο καλά τα ουσιαστικά μη- 
νύματά του.

«... Συμπεράσματα
Αξιόλογα ήταν τα αποτελέσματα της συμμετοχής των παιδιών στο μάθημα 

της μουσικής στο σχολείο μας. Το επιτεύγματα των παιδιών, τόσο ομαδικά όσο 
και ατομικά, παρουσιάστηκαν κυρίως υπό μορφή δημιουργικών εργασιών κα
τά τη διάρκεια του μαθήματος, πολλές από τις οποίες έχουν ηχογραφηθεί και 
μερικές μαγνητοσκοπηθεί. Επίσης παρουσιάστηκαν υπό μορφή μελετών που 
ήταν σύμφωνες και με το «στόχο του έτους» που έθεσε το Υπουργείο τα δύο τε
λευταία σχολικά έτη. Κυριότερο θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν τα παιδιά ήταν 
το μικρό ερευνητικό πρόγραμμα για τη δημοτική μουσική και τα τραγούδια 
που βασίζονταν σε ερωτηματολόγιο που ετοιμάσαμε και δώσαμε στα παιδιά, 
για να έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους. Επίσης παρουσία
σαν μικρότερες μελέτες σε διάφορα θέματα της μουσικής και μερικά από αυτά 
αποτέλεσαν και αντικείμενο διδασκαλίας.
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Ακόμα παρουσίασαν βελτίωση των ατομικών δεξιοτήτων στο τραγούδι 
όπου έγινε προσπάθεια να τραγουδούν σωστά και εκφραστικά, και στα όργανα 
με τη συχνή άσκηση στο μάθημα και την απόδοση των διαφόρων μικρών συν
θέσεων ή παραλλαγών. Ακόμα και με τη συμμετοχή στα μουσικά σύνολα που 
την αντιμετώπιζαν ως μια ευχάριστη δραστηριότητα. Όσα παιδιά δεν έπαιζαν 
κάποιο όργανο απέκτησαν σχετική δεξιότητα στα κρουστά και ιδιόφωνα και τα 
χρησιμοποιούσαν με ευχαρίστηση. Μερικά μάλιστα συμμετείχαν και σε εκδη
λώσεις παίζοντας τύμπανο. Βελτίωση παρουσίασαν στη μουσική ακρόαση κα
τά την οποία ανέπτυξαν σχετικά την ικανότητα διάκρισης και αντίληψης των 
ήχων και της ποιότητάς τους. Επίσης τα παιδιά βελτιώθηκαν στη συνολική 
αντίληψη και την ανάλυση έργων με τις μουσικές ακροάσεις, ενώ προσπαθού
σαν πάντα να εξωτερικεύουν τα συναισθήματα που τους δημιουργούσε η κάθε 
μουσική. Ιδιαίτερα με τις ακροάσεις παραδοσιακής μουσικής άλλων λαών και 
άλλων ειδών μουσικής τα παιδιά έμαθαν για τις αξίες και τη μοναδικότητα κά
θε πολιτισμού και εποχής. Ασκήθηκαν επίσης στην κίνηση, στο χορό και στον 
αυτοσχεδιασμό. Βέβαια παράλληλη ήταν η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και 
της φαντασίας των παιδιών και του κλίματος συνεργασίας. Είχαν την ευκαιρία 
να γνωρίσουν νέες μουσικές έννοιες, αλλά και να εμπεδώσουν έννοιες που δι
δάχτηκαν σε προηγούμενες τάξεις, ή ακόμα στα Ωδεία και σε ιδιωτικά μαθήμα
τα. Εργασίες παιδιών παρουσιάστηκαν με διάφορους τρόπους στην τάξη αλλά 
και ως λύσεις μουσικών ασκήσεων σε πεντάγραμμο και απαντήσεων πάνω σε 
φύλλα εργασίας».

2.5 Ο Κύπρος Χρυσάνθης τιμά πάντοτε το δάσκαλό του αείμνηστο Κων
σταντίνο Σπυριδάκι. Φαίνεται πως όσο περνάει ο καιρός τόσο πιο πολύ ανα- 
δεικνύεται καθημερινά η αξία και το μέγεθος της προσφοράς του Σπυριδάκι 
στα της παιδείας και της ιστορίας του τόπου. Δίκαιος έπαινος ο χρόνος. Με το 
μονολεκτικό Μνήμη ως τίτλο και με υπότιτλο: «Ο Κωνσταντίνος Σπυριδάκις 
ως πολιτιστικός παράγοντας» (σσ. 132-134) ο Κύπρος Χρυσάνθης δίνει μια 
αδρομερή εικόνα της προσφοράς του αείμνηστου δασκάλου μας στα πολιτιστι
κά πράγματα του τόπου. Ο αγαπητός μας γιατρός έχει την ικανότητα να δια
κρίνει τον ιστό της ιστορικής πορείας των γεγονότων μέσα από τον τρόπο, το 
μοναδικό, των ενεργειών του Κ. Σπυριδάκι. Συνδέοντας τα γεγονότα με τον 
τρόπο σκέψης και ενεργειών του Κ. Σπυριδάκι κατορθώνει πολλές φορές ο 
Χρυσάνθης να προσφέρει και ερμηνείες των. Έτσι ο αναγνώστης κατανοώντας 
το συγγραφέα, αναγνωρίζει μέσα από τα κείμενα του Χρυσάνθη, ποιος ήταν 
ακριβώς ο Σπυριδάκις και ποιες οι διαστάσεις του μεγαλόπνοου έργου του. 
Ένα απόσπασμα από την A' Γενική Συνέλευση του Ε.Π.Ο.Κ. (σ. 134) επιβεβαι
ώνει όλα όσα έχω αναφέρει.

Δείγμα γραφής:
«.. Ο Κωνσταντίνος Σπυριδάκις είχε τήν ευρύτητα πνεύματος, τήν 

ευκολία στίς συλλήψεις, πού τις διατύπωνε καθαρά καί μέ λεπτομέρειες ως τήν 
έκθεση γιά πρακτικό τρόπο έφαρμογής τους. Είχε όμως σέ ίσο βαθμό τήν 
έπιμονή γιά τήν υλοποίηση τών συλλήψεων του, άνευρίσκοντας καί τά κατάλ
ληλα πρόσωπα πού θα άναλαμβάνανε τό έργο. Καί στο σημείο αύτό πρέπει νά 
τονισθή τό ιδιαίτερό του ταλέντο νά έπιλέγη τούς ικανούς συνεργάτες.
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Ό Κ. Σπυριδάκις δέν είχε άσχοληθή δημιουργικά μέ τή λογοτεχνία καί τήν 
τέχνη γενικά. "Ήταν φιλόλογος μέ τήν καθαρή καί αυστηρή έννοια τού όρου. 
Ένοιωθε όμως τή σημασία τής τέχνης, καί είδικώτερα τής λογοτεχνίας στή ζωή 
μας. Καί θέλησε - κι ’ αύτό νομίζω πώς είναι μέσα στά καθήκοντα τού φωτι
σμένου φιλολόγου - νά συμβάλη στή διάδοση τής λογοτεχνίας τόσο στό στενό 
κύκλο τών μαθητών όσο καί στό ευρύτερο κοινό.

Θά ήταν παράλειψη άπό μέρους μας. όλων αύτών τών έραστών τής τέχνης 
(είτε αυτοί είναι έργάτες της είτε άπλώς έπαρκεις άποδέκτες της), νά μήν 
έπισημάνωμε αύτή τήν πλευρά τού φωτισμένου δασκάλου μας. Δέν μπορεί π.χ. 
νά παρασιωπηθή ότι αυτός πρώτος δίδαξε τόν παλαμικό «Δωδεκάλογο τού Γύ
φτου» στήν έκτη τάξη τού Παγκυπρίου Γυμνασίου, μέ πολύ συστηματικό τρό
πο, στά τελευταία χρόνια τού μεσοπολέμου δίνοντας έτσι τό παράδειγμα στούς 
φιλολόγους νά ξεφύγουν πιά άπό τά... άποσπάσματα, άλλά νά δοκιμάσουν τις 
δυνάμεις τους σέ συνολικά έργα, πού άνήκουν στίς ύψηλές δημιουργίες τού νε
οελληνικού μας πολιτισμού. Άλλά καί ή καθιέρωση μαθητικού περιοδικού, 
όπου θά δημοσιεύονται τά καλύτερα λογοτεχνικά καί άλλα κείμενα τών μα
θητών τού Παγκυπρίου Γυμνασίου, ήταν μιά υπολογίσιμη χειρονομία, πού δη
μιουργούσε κίνητρα στούς ταλαντούχους μαθητές.

Θά μπορεί ένα νά θεωρήση τούς δύο αύτούς νεωτερισμούς σάν «έκπαι- 
δευτικές ύποχρεώσεις», έστω κι' αν ή εισαγωγή τους στά χρόνια έκεϊνα άπο- 
τελούσε τόλμημα. Άλλά ή φροντίδα τού Σπυριδάκι νά προβάλλη ειδικά τό νεο
ελληνικό πολιτισμό στά εύρύτερα στρώματα καί όχι άπλώς στό σχολικό κύκλο, 
φαίνεται καθαρά άπό τήν ίδρυση τού «Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύ
πρου» τό 1947. Ή ιδέα αύτή γιά συλλογική δράση στόνπνευματικό τομέα ύπήρξε 
δική του σύλληψη, πού τήν πραγματοποίησε μέ τό πάθος καί τό κύρος του. Ό 
"Ομιλος στά χρόνια έκεϊνα τής Άγγλοκρατίας ύπήρξε ή μοναδική συλλογική φω
νή, πού πρόβαλλε σ' εύρύ πεδίο τά νεοελληνικά έπιτεύγματα στόν τομέα τής τέ
χνης. Άλλά καί άργότερα στά χρόνια τής μεταπολίτευσης είχε ό "Ομιλος 
ύπολογίσιμα συμβάλει στήν άνοδο τού πνευματικού έπιπέδου τού τόπου μας...».

2.6 Ο Απόστολος Παπαθεοδώρου εξετάζει συγκριτικά την ιστορία και τις 
τύχες της Βορείου Ηπείρου και της Κύπρου, επισημαίνοντας τους παραλλή
λους βίους και των δύο, γράφοντας πικρές αλήθειες και ελπίζοντας για καλύ
τερες μέρες. Τίτλος της εργασίας: «Βόρειος Ήπειρος και Κύπρος Βίοι Παράλ
ληλοι» (σσ. 71-84). Η εργασία τεκμηριώνεται με έγγραφα, επιστολές, ποιήματα, 
χαιρετισμούς και διακρίνεται για τον υψηλό εθνικό της τόνο. Τα γεγονότα εξε
τάζονται παράλληλα και μέσα από το πυκνογραμμένο κείμενο αναφαίνονται 
πολλά και σπουδαία, τα οποία στην αρχή ξενίζουν, όταν όμως τα προσέξεις θα 
δεις πως όλα μαζί συνθέτουν το ίδιο δράμα για τους Βορειοηπειρώτες αδελ
φούς μας και για μας.

Δείγμα γραφής:

«.. Κατακλείοντας όμως δέν μπορώ νά μήν υπενθυμίσω μόνον γιά τά 
άνωτέρω δύο 'Εθνικά Θέματα ότι σ’ αύτή τήν όπωσδήποτε όχι έπωφελή μονό
πλευρη ένδοτικότητά μας σχεδόν διαγράψαμε στίς Διεθνείς Τράπεζες Ειρήνης 
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- στις όποιες μάλιστα καί σπάνια καταφεύγουμε, μέ άπώλεια ευκαιριών - καί 
αυτές ακόμη τις δυό βασικές άρχές δηλ. τής Ένώσεως καί μάλιστα τής 
Αύτοδιαθέσεως. γιά τις όποιες έν τούτοις κατ' έξοχήν άγωνίσθηκαν στους προ- 
αναφερθέντες βασικούς μεγάλους αγώνες οί Βορειοηπειρώτες (1914) καί οί Κύ
πριοι (1955-59).

Καί όμως, οί άρχές αυτές είναι οί ύπ’ άρ. I κατωχυρωμένες από όλους 
τούς Διεθνείς 'Οργανισμούς ήδη άπό τόν Καταστατικό Χάρτη τού OHE (1945) 
καί εξής ώς άναφαίρετα δικαιώματα γιά όλους τούς Λαούς τής Τής50.

Ως Έθνος, λοιπόν, κατ' έξοχήν ιστορικό άπό άρχαιοτάτων χρόνων, πού 
πρώτο συνέλαβε, τύπωσε καί έφήρμοσε έν πολλοΐς τις άνωτέρω άρχές. αλλά 
καί ώς καθ’ όλα όργανωμένο Κράτος τού λήγοντας 20οΰ al., άς καταλήξωμε, 
τό συντομώτερο δυνατόν, σέ μιά ενιαία, δυναμικώτερη. σταθερώτερη καί πιό 
υπεύθυνη Πανενθική Πολιτική μέ συνέχεια καί συνέπεια γιά ένα πιό ευοίωνο 
Μέλλον.

Δέν παραγνωρίζομε άσφαλώς καί τόν σημερινό δυσμενή καί διαταραγμέ- 
νον εξωτερικό περίγυρο τών δυό αυτών περιοχών: Τής Βορείου Ηπείρου (μέ 
τό πρ. Γιουγκοσλαβικό έν γένει) καί τής Κύπρου (μέ τό Μεσανατολικό καί τήν 
Τουρκία), καθώς καί τό ευρύτερο Διεθνές κλίμα. Ούτε άκόμη καί τό κατ’ αύτάς 
ιδιαίτερα περίεργο έντεινόμενο άνθελληνικό πνεύμα καί τών πιό στενών άκόμα 
έταίρων μας, τό όποιο θέλομε νά έλπίζωμε ότι είναι παροδικό μέ άφορμή, κυ
ρίως, τό Σκοπιανό.

"Ομως, οί Πανέλληνες άς γρηγορώμεν γιά τή δικαίωση τών δοκιμαζομέ- 
νων άδελφών μας, καί γιά τήν άσφαλή προστασία φυσικά, τής έδαφικής 
άκεραιότητάς μας. Καί άς άπαντοϋμε δεόντως σέ κάθε πρόσκληση τών καιρών 
μας. Εύκταϊονπάντα ειρηνικά, διότι εΐμεθα κατ’ έξοχήν ειρηνικός Λαός...».

2.7 Ο γνωστός λαογραφός Ανδρέας Ρουσουνίδης δημοσιεύει την ανακοί
νωσή του, που είχε κάνει κατά το A' Συμπόσιο Λαογραφίας της Πιτσυλιάς 
( 1993), και φέρει τον τίτλο: «Ανάλυση των μοτίβων στις παραδόσεις της Ρήγαι- 
νας στην Πιτσυλιά» (σσ. 123-131). Αφού ο μελετητής διεξήλθε όλα τα κείμενα 
που έχουν σχέση με το θέμα του, στο τέλος καταγράφει τα κοινά μοτίβα όλων 
των παραδόσεων και καταλήγει με το ότι: «Έτσι η Κύπρος αποδεικνύεται ότι 
όχι μόνο με τη γλώσσα της, αλλά και με τη λαογραφία της, αποτελεί αναπόσπα
στο μέρος του ελληνικού εθνικού κορμού»!
Δείγμα γραφής:

«... Απ’ όσα έχομε πει έγινε φανερό πως ότι οι εικόνες της Παναγίας στις 
τρεις Μονές του Τροόδους (Μεγάλου Αγρού, Άρακα, Μαχαιρά) είναι κατά κά
ποιο τρόπο άβατες γυναιξί, δηλ. οι γυναίκες είτε απαγορεύεται να τις προσκυ
νήσουν πηγαίνοντας από το κεντρικό κλιτός του ναού, που αποτελεί το ιερότε
ρο μέρος του, επειδή οδηγεί κατ' ευθεία στο ιερό (άδυτο) του ναού (Αγρός), 
(έθιμο που διατηρείται μέχρι σήμερα σε μερικές γριές), είτε απαγορεύεται να 
τις προσκυνήσουν όταν βρίσκονται στη μεγαλύτερη δόξα τους, τοποθετημένες 
δηλ. πάνω στο Θρονί τους (Λαγουδερά). Και στις δυο περιπτώσεις πιστεύεται 

ότι οι εικόνες αυτές είναι φορτισμένες με εξαιρετική δύναμη, η οποία εξακοντί
ζεται εναντίον αυτών που δεν πειθαρχούν, έστω κι αν είναι Ρήγαινες. Έτσι 
επέρχεται αυστηρή η τιμωρία, η οποία εξαφανίζεται με την παροχή πλουσίων 
δωρεών, από μέρους τους.

Τα μοτίβα των παραδόσεων για τις Ρήγαινες στην Πιτσυλιά, αν και πα
ρουσιάζονται διαφοροποιημένα κατά τόπους, χρόνους και αιτίες, έχουν κοινό 
παρονομαστή το άβατο και το άνοιγμα της γης, για να τιμωρηθούν και καθαρ- 
θούν οι παραβάτες του. Με την ανάλυση των μοτίβων που κάμαμε στις πιο πά
νω παραδόσεις αποδείξαμε τη συνέχεια και ενότητα του ελληνικού κυπριακού 
λαού, μέσα από τη μυθοπλαστική φαντασία του, ανά τους αιώνες. Έτσι η Κύ
προς αποδεικνύεται ότι όχι μόνο με τη γλώσσα της. αλλά και με τη λαογραφία 
της, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού εθνικού κορμού»!

2.8 Ο Θουκυδίδης Π. Ιωάννου έχει αφιερώσει αρκετά χρόνια στη μελέτη 
των ξένων περιηγητών της Κύπρου κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας. Η 
εργασία που δημοσιεύει στις σσ. 85-92 έγινε με βάση τη β' έκδοση του Χρονικού 
του περιηγητή Jean Baptiste Tavernier, που εκδόθηκε στο Αμστερδαμ (1678. Η 
α’ έκδοση ήταν του 1675 στο Παρίσι). Ο μελετητής παρέχει πολλά στοιχεία, απ’ 
όσα μνημονεύει ο Tavernier, και δικαιολογεί αρκετές από τις πληροφορίες, πα
ρέχοντας συγχρόνως και δικά του σχόλια, που βοηθούν τον αναγνώστη να δια
μορφώσει πληρέστερη εικόνα για τα τότε διαδραματισθέντα. Προσοχή στην 
ακρίβεια των μεταφράσεων.
Δείγμα γραφής:

«... Ο Tavernier αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση ανθρώπου που κατα
νάλωσε τη ζωή του σε ταξίδια. Άρχισε τις περιπλανήσεις του, όταν ήταν ακόμη 
έφηβος και σε ηλικία μόλις 22 χρόνων είχε ήδη επισκεφθεί πολλές χώρες της 
Ευρώπης και μιλούσε καλά τις πιο απαραίτητες γλώσσες.

Άλλοτε με την ιδιότητα του εμπόρου, του τυχοδιώκτη ή του συλλέκτη αρ
χαιοτήτων και άλλοτε ως απεσταλμένος κυβερνήσεων περιηγήθηκε τον τότε 
γνωστό κόσμο της Ανατολής και πρόσφερε σημαντικές υπηρεσίες στο γαλλικό 
εμπόριο. Αλλά πάνω απ' όλα ήταν ένας ανήσυχος άνθρωπος που τον γοήτευε η 
περιπέτεια. Ο θάνατος που τον βρήκε ενώ ταξίδευε στις ρωσικές στέππες, σε 
ηλικία 84 χρόνων, δικαιώνει τον πολυπράγμονα και ανήσυχο χαρακτήρα του.

Ο Tavernier είναι ένας από τους σημαντικότερους περιηγητές του 17ου αι. 
και ο μελετητής μπορεί να αντλήσει πολύτιμες πληροφορίες από το έργο του. 
Ωστόσο όμως δε λείπουν και οι επιφυλάξεις ως προς την αξιοπιστία των ταξι
διωτικών εντυπώσεων του Tavernier που οφείλονται στον τρόπο συγγραφής 
και σύνθεσής του.

Το χρονικό των περιηγήσεων του Tavernier, που είναι προϊόν ταξιδιωτι
κών εμπειριών 40 χρόνων, εκδόθηκε το 1675 με τον τίτλο: Jean Baptiste 
Tavernier. Les voyages de Jean Baptiste Tavernier, chevalier, baron d’Aubonne 
Qu ’ il a fait en Turquie et en Perse et aux Indes pendant l'espace de quarante ans, 
A Paris 1675. Οι πληροφορίες που ακολουθούν προέρχονται από την έκδοση 
που έγινε στο Amsterdam το 1678 (A Amsterdam 1678) με τον ίδιο τίτλο...».
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2.9 Ο Θεόδουλος Πανταζής είναι γνωστός, εκτός από τις επιστημονικές 
του εργασίες, και για τις εργασίες του πάνω στη ζωή και τα έργα του Σαίξπηρ. 
Στην εργασία που δημοσιεύει στις σσ. 111-122, εξετάζει τα ελληνικά και μυθο
λογικά άλλα στοιχεία στο έργο του Σαίξπηρ «Όνειρο Θερινής νυκτός». Ο συγ
γραφέας, αφού επισημαίνει το γεγονός ότι η κωμωδία του Σαίξπηρ «Όνειρο θε
ρινής νυχτός» εκτυλίσσεται στην Αρχαία Αθήνα και ότι πολλές φορές στραγγα
λίζονται τα ελληνικά μυθολογικά στοιχεία, ανέλαβε ο ίδιος και έκανε ένα πλή
ρη κατάλογο όλων των προσώπων που είχανε κάποια σχέση με το πιο πάνω έρ
γο του Σαίξπηρ. Εργασία χρηστική από πολλές απόψεις.

Δείγμα γραφής:
«... Η εξαίσια κωμωδία τον Σαίξπηρ «Όνειρο Θερινής Νυχτός» εκτυλίσσε

ται εξολοκλήρου στην αρχαία Αθήνα, όταν βασίλευε ο Θησέας, που ήταν ο με
γαλύτερος θρυλικός ήρωας της αρχαίας Ελλάδας μετά από τον Ηρακλή. Στο 
έργο αυτό γίνονται εκτενείς αναφορές σε μυθολογικά πρόσωπα και στοιχεία 
της Ελληνικής Μυθολογίας. Δυστυχώς στις πιο πολλές μεταφράσεις του έργου 
αυτού στραγγαλίστηκαν τα ελληνικά μυθολογικά στοιχεία κι ο αναγνώστης κι 
ο θεατής δεν έχουν τη δυνατότητα να θαυμάσουν μέσα από το έργο αυτό του 
Σαίξπηρ το Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα. Για παράδειγμα στο έργο που ανεβάστη- 
κε από το Θεατρικό Όμιλο Κύπρου (Θ.Ο.Κ.) το 1991 τον «Αέανδρο» τον μετέ
φρασαν «Οδυσσέα», την «Ελένη» «Παρθενόπη», τον «Κέφαλο» «Πάρη», την 
«Πρόκρη» «Ελένη», τον «τύμβο του Νίνου» «της παλάβββ... στης απαντοχής το 
μνήμα...» κ.λπ., με αποτέλεσμα ο θεατής να μην μπορέσει να βιώσει και να απο
λαύσει τα μυθολογικά στοιχεία που συνθέτουν το έργο του Σαίξπηρ. Γι ’ αυτό 
έκρινα σκόπιμο να συγκεντρώσω όλα τα ελληνικά και τ’ άλλα μυθολογικά 
στοιχεία του έργου «Όνειρο Θερινής Νυχτός» και να δώσω μια σύντομη περι
γραφή για κάθε μυθολογική αναφορά...».

3.0 Επανέρχομαι στο ειδικό αφιέρωμα που είχε γίνει για την έκδοση του 
βιβλίου της Μαρούλας Βιολάρη-Ιακωβίδου Σελίδες του Απελευθερωτικού μας 
Αγώνα, όπως γράφτηκαν τότε... το βράδυ της 25ης Μάίου 1994. Στις σσ. 11-24 
δημοσιεύονται όλα τα κείμενα της πετυχημένης εκδήλωσης. Εισαγωγή από τον 
Πρόεδρο του Ομίλου δρα Κύπρο Χρυσάνθη, Χαιρετισμός από τον τότε Γενικό 
Εισαγγελέα Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη, η Ομιλία του Υπουργού Υγείας Μα
νώλη Χριστοφίδη. Ο Απελευθερωτικός μας Αγώνας μέσα από τις «Σελίδες...» 
της Μαρούλας Βιολάρη-Ιακωβίδη και η Αντιφώνηση από τη συγγραφέα. Οι 
ομιλητές εξήραν επάξια την προσφορά της τιμωμένης και η ίδια αντιφώνησε 
πρεπόντως. Ο ομιλών έχει ιδιαίτερους λόγους να χαίρεται για την αναγνώριση 
του έργου της Μαρούλας Βιολάρη-Ιακωβίδη (βλ. την Εισαγωγή μου στο βι
βλίου της, σσ. XV-XX) και εύχομαι σύντομα και νέα έκδοση.

4.0 Τον Απολογισμό του Προέδρου του Ε.Π.Ο.Κ. για την περίοδο από 13 
Μαρτίου 1992 μέχρι 7 Απριλίου 1994 δρα Κύπρο Χρυσάνθη άφησα τελευταίο 
από το α’ μέρος της Φιλολογικής Κύπρου. Για να επισημάνουμε πως η δράση 
και οι δραστηριότητες του Ε.Π.Ο.Κ., παρόλο που ο Πρόεδρος διαπιστώνει κά
ποια ύφεση, είναι και αξιόλογες και ουσιαστικές. Αναφέρει χαρακτηριστικά τις

9 εκδόσεις συγκεντρώσεις και τις άλλες 6 εκδηλώσεις, όπως και συνεργασίες με 
άλλα πνευματικά και επιστημονικά σωματεία για διάφορες εκδηλώσεις. Για 
όσους συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Ε.Π.Ο.Κ. είναι εύκολο να διαπιστώ
σουν το υψηλό επίπεδο και το ήθος που τις διέπουν. Προπαντός την ελληνοπρέ
πεια και την ελληνοκεντρικότητα. Ο Θεός να δίνει χρόνια στον πρόεδρό μας.

B' ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

5.0 Η φιλόλογος Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή ασχολείται συστηματικά για 
σχεδόν δέκα χρόνια - έτσι δείχνουν οι ημερομηνίες εκδόσεως των εργασιών της 
για τον Κύπρο Χρυσάνθη - με το έργο του αγαπητού γιατρού και έχει δημοσιεύ
σει, κατά καιρούς, σε εφημερίδες και περιοδικά, ορισμένες εργασίες της πάνω σε 
θέματα που έχουν άμεση σχέση με τη λογοτεχνική παραγωγή του Κύπρου Χρυ
σάνθη.

5.1 Στο Παράρτημα δημοσιεύονται δεκατέσσερις εργασίες-μελέτες, που η 
καθεμιά τους προσθέτει και κάτι το αξιόλογο και συμβάλλει στην καλύτερη 
γνώση του έργου του Χρυσάνθη. Η πιο παλιά εργασία - Ο κριτικός Κύπρος 
Χρυσάνθης - είχε πρωτοδημοσιευθεί στο Φιλελεύθερο στις 4 και 5. 12. 1987 
και η πιο πρόσφατη - Μικρά σχόλια στην Αροδαφνούσα του Κύπρου Χρυσάν
θη - στη Σημερινή στις 29.11. 1994. Ίσως όμως η τελευταία ημερομηνία να εί
ναι μεταγενέστερη, διότι υπάρχουν και εργασίες χωρίς ημερομηνία - άρα πρω- 
τοδημοσίευτες - που θα συμπληρώνουν τις ήδη υπάρχουσες.

5.2 Στις 80 τόσες σελίδες του Παραρτήματος ο επαρκής μελετητής διαπι
στώνει ότι η Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή έχει μελετήσει σε βάθος τα έργα του 
Κύπρου Χρυσάνθη, έχει συλλάβει ορθά τα μηνύματά του και έχει κατορθώσει 
να δώσει όσα έχει συλλάβει και νοιώσει από την ανάγνωση της ποίησης, της πε
ζογραφίας, του θεατρικού του λόγου και άλλων έργων του αειθαλούς οδοιπό
ρου. Πολλές φορές η συγγραφέας μένει ως εκεί που την καθοδηγεί ο λόγος του 
Κύπρου Χρυσάνθη. Σε αρκετές περιπτώσεις η Χατζηπαναγή προχωρεί στο βά
θος των πραγμάτων, αναδυομένη δίνει δικές της προεκτάσεις, που αλλοιώνουν 
- ίσως και να την πλουταίνουν - την αρχική ποιητική σύλληψη του δημιουρ
γού. Γίνεται δηλαδή το έργο του Κύπρου Χρυσάνθη αφετηρία για μια νέα ανα
δημιουργία.

5.3 Δίνω τώρα τους τίτλους των εργασιών για μια συνοπτική αποτίμηση (σ. 
79):

Ένας πληθωρικός συγγραφέας. Αντί προλόγου, Ο Κυπρολάτρης ποιητής, 
Κ. Χρυσάνθη: Ο ποιητής της Τριανταφυλλένης, Μικρά σχόλια στην «Αρο
δαφνούσα» του Κύπρου Χρυσάνθη, Τα Δεύτερα Επιγράμματα, Τα Καλλιγράμ- 
ματα του Κύπρου Χρυσάνθη, «Αθλητικός Αόγος», Πρόσωπα Ιδέες Ρυθμοί, Τέσ
σερις διθύραμβοι, Ο Κύπρος Χρυσάνθης για τον Μελή Νικολαΐδη, Έξι Κύπριοι 
ποιητές, Ο θεατρικός Κύπρος Χρυσάνθης, Ο διηγηματικός Κύπρος Χρυσάνθης, 
Ο κριτικός Κύπρος Χρυσάνθης, Ο ταξιδιωτικός Κύπρος Χρυσάνθης.

5.4 Βλέποντας με μια ματιά τους τίτλους διαπιστώνεις αμέσως πως το βι
βλίο είναι μια συλλογή για ορισμένα από τα έργα του Κ. Χρυσάνθη, πιο πολύ 
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βιβλιοπαρουσιάσεις παρά βιβλιοκριτικές, και ορισμένες μελέτες για τον Κύπρο 
Χρυσάνθη, που χαρακτηρίζουν μεγάλες περιοχές των λογοτεχνικών δραστη
ριοτήτων του χωρίς να εξαντλούν το θέμα «ο λογοτέχνης Κύπρος Χρυσάν
θης». Εκείνο που επισημαίνω ότι η έκδοση δεν είχε γραφτεί για ν’ αποτελέσει 
βιβλίο· γι’ αυτό λείπει η συνοχή, η ολοκληρωμένη εικόνα, ένα βιβλίο που νάχει 
αρχή, μέση, τέλος. Όμως αυτές οι διαπιστώσεις ίσως να δίνουν και την ευκαι
ρία να πούμε πως η κάθε εργασία προσφέρει το δικό της πλούτος, έχει την ιδιο
τυπία της με την φανέρωση κάποιων ιδιαίτερων γνωρισμάτων της λογοτεχνι
κής παραγωγής του Κύπρου Χρυσάνθη. Εξάλλου σήμερα ο κόσμος μας είναι 
αποσπασματικός και ίσως να μας εκφράζει καλύτερα αυτού του είδους η οργά
νωση της έκδοσης.

5.5 Κάθε βιβλίο που γράφεται και εκδίδεται για τον Κύπρο Χρυσάνθη, πέ
ρα από τα όσα θετικά προσφέρει, είναι και η διαπίστωση πως απουσιάζει μια 
ολοκληρωμένη μονογραφία του Κύπρου Χρυσάνθη. Η απόπειρα στις εκδόσεις 
του Ρ.Ε.Ν. χρειάζεται συμπληρώσεις. Εκείνο που αποκομίζει από το βιβλίο της 
Χατζηκωστή είναι ότι η συγγραφέας αγάπησε το λογοτεχνικό λόγο του Χρυ
σάνθη, το μελέτησε, το ένοιωσε και το κατανόησε, και είπε να δώσει και στους 
άλλους τ’ αποτελέσματα της δικής της επαφής με το έργο του Κύπρου Χρυσάν
θη. Και έδωσε σ’ όλους μας ένα ωραία, καλογραμμένο, και αξιαγάπητο βιβλίο.

Δείγμα γραφής:

ΕΝΑΣ ΠΛΗΘΩΡΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Αντί προλόγου

«Το έργο του Κύπρου Χρυσάνθη, τόσο στην ποιητική όσο και στην πολυ- 
κλαόισμένη πεζογραφική του διάσταση, χαρακτηρίζεται επάξια πληθωρικό. 
Και η πληθωρικότητα τούτη δε συνίσταται μόνο στον ποσοτικό του όγκου αλλά 
κυρίως και πρώτιστα στην ποιοτική του εμβέλεια. Γιατί ένας αληθινά πληθωρι
κός συγγραφέας δεν παράγει απλώς χάριν της λογοτεχνικής παραγωγής αλλά 
δημιουργεί με την πρόθεση και τη σφραγίδα της εμπνευσμένης και πολυδύναμης 
δημιουργίας. Η ποσότητα που συσσωρεύεται μέσα από τις γόνιμες γενετικές κα
ταβολές είναι ο καρπός μιας πλούσιας ανθοφορίας και μιας αέναης ευφορίας. 
Η ποσοτική καρποφορία επομένως ενός τόσο αξιόλογου έργου δεν έρχεται πο
τέ να επισκιάσει την ποιοτική γνησιότητα και αυθεντικότητα, ούτε να θυσιάσει 
τα υψηλά και επιλεκτικά κριτήρια του δημιουργού στο βωμό ενός λεξιθηρικού 
καταναλωτισμού. Αν το λογοτέχνη δεν αγγίξει η καβαφική εκλεκτή συγκίνηση, 
τότε μένει στο επίπεδο ενός στείρου και ανάξιου λογοτεχνικισμού και το έργο 
του έχει την ταυτόχρονη μοίρα του βιολογικού του αφανισμού ή το χειρότερο 
το πρόωρο γήρας του. Τούτο ασφαλώς δεν συμβαίνει με το έργο του Κύπρου 
Χρυσάνθη, που άντεξε και θα αντέξει στο χρόνο. Γιατί είναι ένα έργο που ξεπή- 
δησε από τις βαθιές και αστείρευτες πηγές μιας σπάνιας λογοτεχνικής χάρης. 
Μιας δωρεάς που οι θεοί και οι μούσες της Τέχνης αφειδώλευτα προσπόρισαν 
στην ψυχή και το πνεύμα του και που ο ίδιος με επιμέλεια πολλή και αδάμαστη 
θέληση καλλιέργησε αξιοποιώντας και τις έσχατες δυνατότητές της.

Πάνω σ' ένα τέτοιο ακριβώς σκεπτικό μελέτης και κρίσης εδράζεται η πολ
λαπλότητα και πληθωρικότητα του έργου του Χρυσάνθη.

Μια πρωτότυπη και συνεχώς ανανεωνόμενη πληθωρικότητα στις αυστη
ρές προδιαγραφές μιας λογοτεχνικής ποιότητας με διαρκώς αυξανόμενες απαι
τήσεις».
Αγαπητοί μου,

6.0 Να πούμε μόνο δυο λόγια ακόμη πως η έκδοση της Φιλολογικής Κύ
πρου αποτελεί από μόνη της μια επιβεβαίωση της ύπαρξης και της λειτουργίας 
του Ε.Π.Ο.Κ. Η συνέχιση οφείλεται στο Δ.Σ. του Ομίλου αλλά κυρίως στον 
ακούραστο Πρόεδρό μας δρα Κύπρο Χρυσάνθη. Να πούμε ακόμα, πως όσο συ
νεχίζεται η έκδοση της Φιλολογικής Κύπρου είναι, σε τελευταία ανάλυση, η μό
νιμη παρηγοριά μας και η ενδυνάμωση του Ελληνισμού μας. Και μόνο αυτό 
αντισταθμίζει και δικαιολογεί την ύπαρξη και λειτουργία του Ε.Π.Ο.Κ. Να ευ
χηθούμε σ’ όλα τα Μέλη, το Διοικητικό μας Συμβούλιο και προπαντός στον 
αειθαλή Πρόεδρό μας, κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία για το καλό 
της Λογοτεχνίας και την προκοπή του Ελληνισμού στο πικρό μας νησί.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

I. Χατζηκαιστής
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου και ο 
«Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου» σας προσκα- 
λούν σε συγκέντρωσή τους στην αίθουσα «Μελίνας Μερ- 
κούρη» (Πύλη Αμμοχώστου) στις 17 Οκτωβρίου 1995 μέρα 
Τρίτη και ώρα 7.30 μ.μ. με την ευκαιρία της φιλοξενίας στη 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Μήνα.

Π ρόγραμμα:

α) Σύντομη αναφορά σε πολιτιστικούς- εκπαιδευτικού οργανισμούς 
της Λευκωσίας. Εισάγει Κύπρος Χρυσάνθης.

β) Απαγγελία ποιημάτων των μελών μας για τη Λευκωσία (Παγκό
σμια Μέρα Ποίησης). Εισάγει Γιώργος Κ. Ιωαννίδης.

Από τα Δ.Σ.

(Ομιλούν περιληπτικά οι Κ. Χατζηστεφάνου, Χαρ. Στρόππος, Α. Σοφο- 
κλέους, Ηρώ Μιτσίδου, Μιχ. Μαραθεύτης. Γ.Κ. Ιωαννίδης, Κ. Ιεροκηπιώτης 
και Ανδρεανή Ηλιοφώτου).

Δημοσιεύονται οι πλήρεις εργασίες για τη Λευκωσία:
Κ. Χρυσάνθης:Η Λευκωσία.
X. Στρόππος:Η Βιβλιοθήκη της Φανερωμένης.
Μιχ. Μαραθεύτης: Πολιτιστικές Δραστηριότητες και η Παιδαγωγική 

Ακαδημία Κύπρου.
Ανδρ. Ηλιοφώτου: Πνευματική Αδελφότης Ελληνίδων Κύπρου, το Αρ

χαιότερο Πολιτιστικό Γυναικείο Σωματείο της Λευ
κωσίας.

Κ. Ιεροκηπιώτης: Το Παγκύπριο Γυμνάσιο και το Γυμνάσιο Πάφου. 
Ηρώ Μιτσίδου: Γυμναστικός Σύλλογος «Παγκύπρια» Γ ,Σ.Π.
Κ. Χρυσάνθης: Στα Εκατό Χρόνια του Γ ,Σ.Π.
Α. Σοφοκλέους:Οι Πρώτες Ελληνικές Εφημερίδες της Λευκωσίας.

33

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Θά διαιρέσουμε τήν όμιλία μας γιά τή νεώτερη Λευκωσία σέ τρεις περιό
δους: Τήν πρώτη περίοδο, πού ξεκινά άπό τόν περασμένο αιώνα έως τίς άρχές 
τού τωρινού, δηλαδή έως τόν Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τήν δεύτερη περίοδο, 
τόν μεσοπόλεμο, μεταξύ τού Πρώτου καί Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Καί 
τήν τρίτη περίοδο, πού καλύπτει τά πρώτα χρόνια μετά τόν Δεύτερο Παγκό
σμιο Πόλεμο έως τό 1955. Αύτές οί περίοδοι έχουν ξεχωριστό χαρακτήρα.

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

’Αρχίζουμε άπό τά ’Αναγνωστήρια, πού έξακολουθούν νά ύπάρχουν καί 
σήμερα σέ μερικά χωριά. Αύτά τά άναγνωστήρια, τύπος λέσχης, είχαν 
έφημερίδες καί λίγα βιβλία. ΟΙ Αευκωσιάτες συναντοΰνταν σ’ αύτά, διάβαζαν 
τίς έφημερίδες καί τά λίγα βιβλία, συζητούσαν κι’ έτσι άνέπτυσσαν σιγά-σιγά 
μιά πνευματική καί άργότερα πολιτική ζωή. ’Αναφέρεται άπό μιά έφημερίδα 
πώς ό Πασχάλης Κωνσταντινίδης, δικηγόρος καί πολιτευόμενος, ίδρυσε 
άναγνωστήριο στή Λευκωσία τό 1867. Φυλλομετρώντας τίς Φιλολογικές 
έπιοκέφεις τών έν τφ βίω τών νεωτέρων Κυπρίων μνημείων τών άρχαίων, 
Άθήνησι 1874, τού Γεωργίου Λουκά, βρίσκω συνδρομητές τή λέσχη 'Ελπίδα καί 
τό άναγνωστήριο Ζήνων, πού σημαίνει πώς πριν τήν ’Αγγλική Κατοχή (1878) 
υπήρχαν στή Λευκωσία άναγνωστήρια. Ό Καταλάνος άναφέρει πώς οί Λευκω- 
σιάτες υποδεχθήκανε τόν πρώτον Άγγλον άρμοστή σ’ ένα άναγνωστήριο πού 
λεγόταν Ζήνων. 'Επομένως ύπήρχε μιά πνευματική κίνηση, τουλάχιστον στά τε
λευταία χρόνια τής Τουρκοκρατίας.

Συστηματική κι’ έντονη πνευματική ζωή καί πολιτική, περισσότερο τού 
έθνικού τύπου, παρατηρείται στή Λευκωσία μέ τήν ίδρυση τής 'Αγάπης τού 
Λαού. Ή 'Αγάπη τοϋ Ααοϋ ιδρύθηκε τό 1892. Είχε ένα κεντρικό οίκημα καί ένα 
είδος ύποκαταστήματα στις διάφορες γειτονιές τά άναγνωστήρια ’Ελπίδα, 
"Ενωσις καί Πρόοδος. Τά άναγνωστήρια αύτά διατηρούσαν μιάν άνεξαρτησία, 
άλλά ό Καταλάνος τά έπισκεπτόταν τακτικά. Ή 'Αγάπη τοϋ Ααοϋ υπήρξε 
πραγματικά ή πρώτη έστία πνευματικής καί πολιτιστικής κινήσεως στή Λευκω
σία καί ό Καταλάνος πραγματικός έθνικός ηγέτης τής πόλης καί κατ’ 
άντανάκλαση όλης τής Κύπρου. Αύτός θεωρείται ξεχωριστή φυσιογνωμία, 
άπόδειξη δτι οί παλιοί του όπαδοί τού άνήγειραν στήν Πλατεία Ελευθερίας 
προτομή, χειρονομία πού μονάχα γιά τόν ’Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ ώς πολι
τικό ήγέτη έκαμαν. Ή χειρονομία αύτή γιά τόν Καταλάνο είναι δείγμα πραγμα
τικής λατρείας. "Ως τελευταίως ζούσαν όπαδοί του στή Λευκωσία πού ή άπλή 
ύπενθύμιση τού όνόματός του τούς προκαλούσε συγκίνηση καί δάκρυα. Φέρ
νουμε παράδειγμα τόν πατέρα τού Νίκου Παναγιώτου καί τόν γιατρό Νικόλαο 
Ίακωβίδη. Ό τελευταίος μάλιστα σέ μιά συνομιλία μας χαρακτήρισε τόν Κα- 
ταλανο«αυτός είναι, ό θεός τής Κύπρου». Στήν 'Αγάπη τοϋ Ααοϋ γίνονταν τα
κτικές διαλέξεις καί συζητήσεις. Επίσης τό σωματείο αύτό διέθετε μαντολινά
τα καί φιλαρμονική. Μάλιστα ή φιλαρμονική του χρησιμοποιήθηκε γιά έ- 

θνικούς εράνους στήν ύπαιθρο. Τέλος τό σωματείο αύτό διέθετε καί θεατρικό 
τμήμα, τό όποιο έρμήνευε έργα, συνήθως διασκευές άπό τόν ίδιο τόν Κα
ταλάνο, βιβλιοθήκη μέ άρκετά βιβλία καί έφημερίδες, τόν Ευαγόρα, τή Νέα 
’Ημέρα τής Τεργέστης καί τόν Κυπριακό Φύλακα.

Π ιό παλιός σύλλογος άπό τήν 'Αγάπη τοϋ Ααοϋ ήταν ό Κυπριακός Σύλ
λογος, πού σχηματίστηκε μέ τή συνένωση τών άναγνωστηρίων Ζήνων, Σόλων 
καί ’Ομόνοια. Ό σύλλογος αύτός διέθετε Νυχτερινή Σχολή καί είχε κάποια 
υποτυπώδη πολιτική δράση.

’Αξιόλογη γιά τά χρόνια έκεΐνα πνευματική δράση είχε καί ή Κυπριάνειος 
Σχολή ή Σχολαρχείο, πού ήταν πρόδρομος τού Παγκυπρίου Γυμνασίου. 
Άναφέρονται πώς όταν ήρθε στήν Κύπρο τό 1884 τό εΰδρομο Ναύαρχος Μια- 
ούλης υποδεχθήκανε σ’ αύτήν τόν γιατρό καί λογοτέχνη Παύλο Νιρβάνα οί 
Αευκωσιάτες μ’ έπικεφαλής τόν Ρώπα, ένα ιδιότυπο γιατρό, ό όποιος προσφώ
νησε τόν έπισκέπτη καί άπάγγειλε σχετικό ποίημα. Πάντως νέα πνευματική κί
νηση άρχισε μέ τήν ίδρυση τού Παγκυπρίου Γυμνασίου τό 1893.

Βέβαια, ή φιλανθρωπική κίνηση δροΰσε παράλληλα. 'Υπάρχει π.χ. ή πλη
ροφορία πώς τό 1888 ιδρύθηκε ή Φιλόπτωχος ’Αδελφότης ό Άγιος 'Ιωάννης ή 
όποια είχε καί άναγνωστήριο μέ τήν όνομασία Η 'Αγάπη τής Φιλοπτώχου 
Αδελφότητος. Όμως σημαντική φιλανθρωπική δράση μέ διάρκεια ζωής είχε 
καί έχει τό Σωματείο Έλληνίδων Κυριών "Ενωσις, πού ιδρύθηκε τό 1914. Αύτό 
τό σωματείο όργάνωνε καί διαλέξεις.

Τέλος πρέπει να σημειωθή μιά κίνηση έκπαιδευτική-έπαγγελματική μέ τήν 
ίδρυση τού «Παγκυπρίου Διδασκαλικού Συνδέσμου» μ’ έδρα τή Αευκωσία τό 
1911.

Τό θέατρο άποτελοΰσε άσφαλώς μιάν άλλη πνευματική εκδήλωση δίπλα 
στις διαλέξεις καί τή λίγη μουσική κίνηση. Τό 1879 ιδρύθηκε ό πρώτος θεα
τρικός όμιλος ό 'Ερασιτεχνικός "Ομιλος άπό τόν Άχιλλέα Λιασίδη, πού πολι
τευόταν καί ψηφίστηκε άργότερα δήμαρχος τής Αευκωσίας. Ο Λιασίδης 
υπήρξε πολιτικός άντίπαλος τού Καταλάνου. Τό πρώτο έργο πού άνέβασε ό 
έρασιτεχνικός αύτός όμιλος ήταν ό Ροβέρτος ό 'Αρχιληστής. Τό έργο αύτό δη
μιούργησε άντιδράσεις άπό τόν ’Αρχιεπίσκοπο Κύπρου καί άπό τούς Κερυ- 
νιώτες, όταν πήγε στήν πόλη τους ό θεατρικός όμιλος. Μεγαλύτερη άνάπτυξη 
πήρε τό θέατρο τό 1896 μέ τό θεατρικό τμήμα τής Αγάπης τοϋ Ααοϋ. 
Άναφέρονται έρασιτέχνες έρμηνευτές ό Κώστας Σαμουήλ, άργότερα ιδρυτής 
τής Εμπορικής Σχολής Σαμουήλ, ό Χριστόδουλος Παρισινός καί ό Γεώργιος 
Κακουλής, ράφτες μέ όνομα, ό Άντώνης Κλόκκαρης, γεωπόνος καί ποιητής, ό 
Γεώργιος 'Υψηλάντης, βιβλιοπώλης καί άλλοι. ’Αλλά κι ένα άλλο θεατρικό 
συγκρότημα άπό τόν "Ομιλο Τελειόφοιτων Παγκυπρίου Γυμνασίου έδρασε μέ 
τούς ’Ιάκωβο Ίακωβίδη, άργότερα γιατρό, Τεύκρο Μιχαηλίδη, Γέωργιο Μαρ- 
τούδη καί άλλους. Τό συγκρότημα αύτό προτιμούσε νά έρμηνεύει άρχαιες τρα
γωδίες όπως π.χ. τόν Προμηθέα Δεσμώτη, τόν Πλούτο, τήν Ηλέκτρα.

Άλλά καί ό Κυπριακός Σύλλογος ίδρυσε θεατρικό τμήμα τό 1907.
Γύρω στό 1900 ιδρύθηκε τό πρώτο θέατρο, τό Θέατρο Παπαδοπούλου, μέ 

πρότυπο τό ιταλικό θέατρο. Σ’ αύτό πιά παίζουν ντόπιοι καί ξένοι θίασοι.
34
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Προηγουμένως οί θίασοι έπαιζαν στό Παρθεναγωγείο Φανερωμένης, πού διέθε
τε μεγάλη αίθουσα, καί στήν Εμπορική Λέσχη.

Προτού άναφερθοϋμε στις άναδιδασκαλίες άρχαίας τραγωδίας, πού δη
μιούργησαν, τούλάχιστον για τό Παγκύπριο Γυμνάσιο ως τελευταία, παράδο
ση, πρέπει νά γίνει μνεία τού θεατρικού έργου Κοντσούκ Μεχμέτ. Τό έργο είχε 
τόσο συγκινήσει τούς Λευκωσιάτες, πού ως πρόσφατα πολλοί παλιοί μιλούσαν 
μέ θαυμασμό γι’ αύτό.

’Από τά τέλη τού περασμένου αιώνα άρχισε ή άναδιδασκαλία άρχαίας τραγω
δίας άπό τό Παγκύπριο Γυμνάσιο. Διδάχτηκε ή Ήλέκτρα στό άρχαίο κείμενο τό 
1907 καί σέ μετάφραση τό 1910. ’Αργότερα ή ’Αντιγόνη. Ό Γ. Μαρκίδης άναφέρει 
πώς ή ’Αντιγόνη στό πρωτότυπο διδάχτηκε τό 1898 άπό τόν Μιχ. Βολονάκη.

’Ασφαλώς τό έντυπο συχνά κρατάει τά πρωτεία γιά τή δημιουργία πνευμα
τικής ζωής καί κινήσεως. ΟΙ εφημερίδες κατά τόν περασμένο αιώνα καί στις 
άρχές τού τωρινού δέν πληροφορούσαν μόνο, άλλά δημιουργούσαν καί πνευ
ματική κίνηση. Στή Λευκωσία έκδίδονταν ό Ευαγόρας ( 1890) μέ διευθυντή τόν 
Περικλή Μιχαηλίδη γιά νά άλλάξει όνομα ώς Κυπριακός Φύλαξ μέ διευθυντή 
τόν Νικόλαο Καταλάνο, ώς Στασϊνος στή δεύτερη περίοδο (1887) στή Λευκω
σία μέ διευθυντή τόν Γ. Νικόπουλο καί άργότερα καί Φωνή ή Νέα Φωνή τής 
Κύπρου άπό τόν Κ.Κ. Παυλίδη. Επίσης στις άρχές τού αιώνα μας (1906) 
άρχισε τήν έκδοσή της ή Ελευθερία μέ διευθυντές τούς Κύρο καί Δημοσθένη 
Σταυρινίδη. Άλλες έφημερίδες τής Λευκωσία είναι καί οί έξης: Κύπρις (1900) 
μέ διευθυντή τόν Κ. Φυλακτού, ή σατιρική έμμετρη Μαστίγων τού ’Ιωάννη 
Περδίου, ή Πανδώρα (1913) μέ διευθυντή τόν γιατρό Π. Λεοντιάδη, ή Πατρίς 
(1907) τού δήμαρχου καί πολιτευτή Άχιλλέα Λιασίδη, τό Ελεύθερο Βήμα 
(1904) τού Ι.Κ. Επαινετού, τό Εμπρός (1911) σατιρικό, μέ διευθυντή τόν Κ.Γ. 
Έλευθεριάδη.

Εκτός άπό τις έφημερίδες μέ λίγη ή περισσότερη διάρκεια ζωής, ή Λευκω
σία είχε καί τό περιοδικό της τύπο. Ό 'Απόστολος Βαρνάβας (1901) άπό τόν 
’Ιωάννη Μακούλη, (τό περιοδικό αύτό δέν έχει σχέση μέ τό όμώνυμο τής Ίεράς 
Συνόδου τής Κύπρου). Ή δεκαπενθήμερη Αυγή (1908), τό μηνιαίο παιδαγω
γικό Έκπαίδευσις (1897), ό μηνιαίος έμπορικής φύσεως Ερμής (1909), ό δεκα
πενθήμερος Ζήνων (1906), τό Φως (1911), τό έκκλησιαστικό Πίστις (1913) καί 
τό έπίσης έκκλησιαστικό Χριστιανική Αλήθεια (1901).

’Επίσης κυκλοφορούσαν τότε τά Αευκώματα άπό τόν Ένωτιάδη καί τόν 
Καταλάνο.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Μέ τόν Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο (1914) ή ζωή στήν Κύπρο πήρε ένα άλλο 
ρυθμό. Ό πολιτικός κόσμος, ό έκπαιδευτικός καί οί έπιστήμονες δεχτήκανε 
εύεργετικά τόν άντίκτυπο τού πολέμου. ’Εξάλλου οί Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912 
καί 1913) άναπτερώσανε τούς έθνικούς πόθους τών Κυπρίων. Ή παιδεία δροΰσε 
σίγουρα έστω καί σέ μετρημένο άριθμό άτόμων, τούτο όμως έξακτινωνόταν καί 
στον γύρω κόσμο.

Άν άκολουθήσουμε τήν Ιδια γραμμή όπως στήν πρώτη περίοδο, θά ση
μειώσουμε τή συνέχεια τής έντονης πνευματικής καί έθνικής γραμμής, πού χά- 
ρασσε τόσα χρόνια ή 'Αγάπη τού Ααού. Αλλά καί ό Παγκύπριος Διδασκαλικός 
Σύνδεσμος άναδιοργανώνεται τό 19^—καί κατορθώνει νά όργανώσει δυό 
έκπαιδευτικά συνέδρια. ’Αργότερα όμως εμφανίζεται ή Παγκύπρια Διδασκα
λική 'Οργάνωση (1930). ’Αλλά καί άλλοι σύλλογοι έμφανίζονται μέ ποικίλη 
δράση καί μέ λίγη ή περισσότερη διάρκεια ζωής καί μέ έπίκεντρο τή Λευκωσία 
οί έξής: 'Εθνική Όργάνωσις Κύπρου (1930), ’Εθνικό Συμβούλιο (1922), Παγκύ- 
πριος Σύνδεσμος 'Εθελοντών (1930), Πολιτική Όργάνωσις Κύπρου (1912) καί 
άλλοι.

"Ομως πραγματική πνευματική καί φιλανθρωπική δράση παρουσιάστηκε 
άπό τό 1925, καί έξακολουθεϊ νά παρουσιάζει, ή Πνευματική ’Αδελφότης 
Έλληνίδων Κυριών Κύπρου. Ή έμπνεύστρια τής ’Αδελφότητας αυτής Περσο- 
φόνη Παπαδοπούλου όνειρευόταν τήν έπέκταση τής άδελφότητας αύτής σέ όλη 
τήν Κύπρο, γι’ αύτό έχει στό τίτλο της τό Κύπρου. Το γυναικείο αύτό σωμα
τείο πραγματοποίησε διαλέξεις, ίδρυσε τήν παιδική έξοχή Λευκωσίας, είχε μα
ντολινάτα, διοργάνωσε έσωτερικές συζητήσεις, διέθετε βιβλιοθήκη καί άλλα. Η 
έπιστημονική κίνηση θεραπεύεται άπό τήν Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών 
(1936) μέ έπικεφαλής τόν Κωνσταντίνο Σπυριδάκι. Ή Εταιρεία αύτή μέ τό 
εκφραστικό της Δελτίο Κυπριακοί Σπουόαί βοήθησε τήν τοπική ιστορική καί 
λαογραφική κυρίως έρευνα, συνένωσε τούς έπιστήμονες πού άσχολοϋνταν μέ 
κυπριολογικά θέματα, όργάνωσε έσωτερικές άνακοινώσεις καί σ’ ένα κατοπινό 
στάδιο διεθνή κυπριολογικά συνέδρια, ίδρυσε τό Μουσείο Ααϊκής Τέχνης 
κι’ έκαμε διάφορες έκδόσεις, π.χ. γιά τούς λαϊκούς χορούς τής Κύπρου, τά ήθη 
κι’ έθιμα τών Κυπρίων καί άλλα.

Σ’ αύτή τή μεσοπολεμική περίοδο άποτελεί σημαντικό γιά τήν πνευματική 
κίνηση γεγονός ή ίδρυση βιβλιοθηκών. Ό Άγγλος κυβερνήτης Σέρ Ρόναλντ 
Στόρρς ίδρυσε τή Δημόσια Βιβλιοθήκη, πού είχε άγγλικό, έλληνικό καί τουρκικό 
τμήμα καί διευθυνόταν άπό συμβούλιο άπό Άγγλους, "Ελληνες καί Τούρκους. 
Ή βιβλιοθήκη αύτή άργότερα δωρήθηκε στον Δήμο Λευκωσίας. Τό 1934 δη- 
μιουργεΐται ή Βιβλιοθήκη Φανερωμένης άπό τήν τότε έπιτροπή τού Ιερού Ναού 
Φανερωμένης μέ πρόταση τού Κώστα Χριστοδούλου, ό όποιος τήν έχει χρημα
τοδοτήσει μέ ειδικά κοντύλια. Στή βιβλιοθήκη αύτή δωρίσανε τις Ιδιωτικές τους 
συλλογές βιβλίων ό Ν. Κυριαζής, ό Εύ. Γλυκύς καί ό Κωνσταντινίδης. Τό κυ
πριακό τμήμα τής βιβλιοθήκης αύτής καί οί κυπριακές του έφημερίδες 
έξυπηρετούσαν πολύ τούς έρευνητές. Τέλος πρέπει νά άναφερθεϊ ή Σεβέρειος 
Βιβλιοθήκη τού Παγκυπρίου Γυμνασίου. Αύτή έχει μιά ένδιαφέρουσα ιστορία. 
Πιό παλιά τό Παγκύπριο Γυμνάσιο διέθετε μιά άπ τις πλουσιώτερες βι
βλιοθήκες μέ χειρόγραφα έπιπλέον. Άπό πυρκαγιά κατεστράφηκε ό πλούτος 
αύτός. Τό 1927 ό σύλλογος τών καθηγητών τού Παγκυπρίου Γυμνασίου 
άποφασίζει τήν ίδρυση νέας βιβλιοθήκης. Σ’ αύτούς άρχισαν νά προσφέρουν βι
βλία καί χρηματικά ποσά πρός έμπλουτισμό διάφοροι. Καί ό Δημοσθένης Σεβέ- 
ρης άνήγειρε τό οίκημα χρηματοδοτώντας το έτησίως γιά νά έμπλουτίζεται τό 
ιστορικό τμήμα του. Σ’ αύτήν έχουν δωρίσει τις ιδιωτικές τους συλλογές βι
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βλίων διάφοροι όπως π.χ. ό Παρθένιος Κυρμίτσης, ό Σωκράτης Εύαγγελίδης 
καί άλλοι.

Άλλά καί ή μουσική κίνηση στον μεσοπόλεμο πήρε μιά πιο όμαδική καί 
συχνά αυτόνομη μορφή. Στήν πρώτη περίοδο άναφέρθηκαν οί μαντολινάτες 
καί ή φιλαρμονική τής Αγάπης τον Λαόν κι’ ένας μουσικός σύλλογος Τερπαν- 
όοος (1919) Στόν μεσοπόλεμο είχαμε τή γυναικεία χορωδία τής Πνευματικής 
Αδελφότητος Έλληνίδων Κύπρου, τή Χορωδία Λευκωσίας (1930) μέ 
επικεφαλής τόν Φρίξο Μικελλίδη καί τό 1938 τόν Μουσικό Σύλλογο Μοτσαρτ, 
ό όποιος άρχισε ώς μουσικό τμήμα τοϋ συλλόγου Ολυμπιακός τό 1932 μέ 
υπεύθυνο τόν Διαμαντή Μιχαηλίδη. Άλλά καί τό Κυπριακό Ωδείο πρόσφερε 
τήν πρώτη συστηματική μουσική παιδεία στή Λευκωσία (1927) καί τό 
Ελληνικό Ωδείο (1929).

Τό πιό μεγάλο μέρος στή διακίνηση Ιδεών κατέχει ό τύπος. Στήν περίοδο 
αύτή έγιναν καί δοκιμές γιά ημερήσιο τύπο, ίσως μέ άποτυχία, άλλά σιγά-σιγά 
προς τό τέλος τοϋ μεσοπολέμου ή πρόοδος στόν τύπο είναι καταφανέστατη. Τό 
1922 κυκλοφορεί ή δεύτερη καθημερινή έφημερίδα μέ τίτλο Ημερήσιος Κήρυξ 
άπό τούς Λεωνίδα Παυλίδη καί Θ.Φ. Ίωαννίδη. Αναγράφουμε τούς τίτλους 
έφημερίδων τής Λευκωσίας χωρίς άλλα σχόλια: Αγωγή (1921), Αθλητική 'Ηχώ 
(1928) Αθλητικά Νέα (1934), 'Ελευθερία (συνέχεια τής προπολεμικής), Νέος 
Κυπριακός Φύλαξ (1921), Ημερήσια Νέα (1932), Καθημερινά Φύλλα (1933), 
Κυπριακά Νέα (1933), Κυπριακός Κήρυξ 0933), Κυπριακός Τύπος (1935), Κύ
προς (1929), Λαϊκή (1925), Νέα Λαϊκή (1926), Πρωινή (1932), Πρωτεύουσα 
(1932). Άπό τά περιοδικά άναφέρουμε: Αγωγή (1920), Απόστολος Βαρνάβας 
(1918), Ή Γνώσις (1933), Κυπριακή Στοά (1926), Μέλισσα (1918). ’Ιδιαίτερη 
επισήμανση πρέπει νά γίνει στό περιοδικό Κυπριακά Γράμματα (1934), πού 
υπήρξε ό κύριος στυλοβάτης τών γραμμάτων, ειδικά τής λογοτεχνίας, γιά 
είκοσι τόσα χρόνια. Τό κύριο βάρος στά πρώτα δύσκολα χρόνια άνέλαβε κυ
ρίως ό Κώστας Προυσής, ό όποιος άσκοϋσε καί τήν κριτική βιβλίου υπεύθυνα 
καί υποδειγματικά. Οί άλλοι μοχλοί του περιοδικού ήταν ό Άντώνης Ίντιάνος 
στά πρώτα χρόνια καί ό Νίκος Κρανιδιώτης στά τελευταία χρόνια, πού 
άνέλαβε καί τή διεύθυνση τού περιοδικού. Τό περιοδικό αύτό, ποικίλης λογοτε
χνικής ύλης, πρόβαλλε τήν Κύπρο στόν Έλλαδικό χώρο καί ταυτόχρονα 
έφερνε τά ελληνικά γράμματα, παλιά καί σύγχρονα, στόν κυπριακό χώρο μ’ 
ένα υγιές έθνικό αίσθημα. Βοήθησε άρκετούς νέους στόν εύγενή άγώνα τής τέ
χνης, συγκέντρωσε στίς σελίδες του τούς Κυπρίους έργάτες τών γραμμάτων, 
πού δρούσαν έξω άπό τήν Κύπρο, προκήρυξε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, 
προπάντων γνώρισε στούς Κυπρίους τό λογοτεχνικό βιβλίο μέ υπεύθυνη κρι
τική καί σημειώματα.

Άπό τήν άλλη, ή θεατρική κίνηση, κυρίως μέ τήν παράσταση άρχαίων τρα
γωδιών συνεχιζόταν στό Παγκύπριο Γυμνάσιο μέ τήν 'Αντιγόνη, τήν Ήλέκτρα 
καί άλλες. Παράλληλα ό Πανεργατικός Σύνδεσμος τό 1922 ίδρυσε θεατρικό 
τμήμα, καί άνέβαζε έως τό 1939 θεατρικά έργα. Τό 1931 τό ζεύγος Βάζα μέ μερι
κούς Κυπρίους άρχίζει θεατρικές παραστάσεις, τό 1938 ό Άχιλλέας Λυμπουρί- 
δης ιδρύει τό Συγκρότημα Μουσικής Σκηνής Λευκωσίας. Καί τό 1942 ιδρύεται 

τό πρώτο έπαγγελματικό θέατρο μέ τ’ όνομα Λυρικό γιά ν' άκολουθήσει σέ λίγο 
τό Νέο Λυρικό καί τό 1944 ό Όρφέας, πού ξεχώρισε γιά τό άνέβασμα Βιεννέζι
κων όπερεττών. Παράλληλα δροϋσε καί ό Προμηθέας ώς θέατρο πρόζας.

Στήν περίοδο τού μεσοπολέμου καί τά πρώτα χρόνια τού Δευτέρου Πα
γκοσμίου Πολέμου συναντάμε καί μιά ισχνή κίνηση έκθέσεων ζωγραφικής. Τό 
1934 γίνεται ή πρώτη άτομική έκθεση τής Λουκίας Νικολαΐδου, τό 1940 έκθέτει 
ό Τηλέμαχος Κάνθος, ό Κώστας Στάθης καί τό 1941 όργανώνεται μιά έκθεση 
μέ συμμετοχή διαφόρων ζωγράφων. Βέβαια πιό μπροστά διάφοροι ξένοι κυ
ρίως καλλιτέχνες έξέθεταν. Έδώ δέν πρέπει νά ξεχάσουμε τόν γλύπτη Άνδρέα 
Θυμόπουλο.

ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Αύτή υπήρξε γιά τήν όμιλία μας αύτή πολύ σύντομη άφοΰ τερματίζεται μέ 

τήν έναρξη τού Απελευθερωτικού Άγώνα μας 1955-59. Ό Δεύτερος Παγκό
σμιος Πόλεμος είχε άπομονώσει τό νησί άπό τόν άλλο κόσμο. Εξάλλου, στά 
χρόνια αυτά, τά πολεμικά, κυρίως βασίλευε έδώ τό πνεύμα τού μεσοπολέμου, 
μέ λίγα στοιχεία άνεξαρτοποιήσεως π.χ. τό θέατρο μέ ντόπιες σκηνές. Περισσό
τερη σημασία είχαν οί διάφορες συνδικαλιστικές κινήσεις πού εύνοοΰσαν τήν 
ίδρυση σχετικών σωματείων, στά όποια τά πνευματικά θέματα κατείχαν δευτε
ρότερο λόγο. Βέβαια ή Πνευματική 'Αδελφότης Έλληνίδων Κυριών Κύπρου 
συνέχιζε τό έργο της, έπίσης αί Κυπριακοί Σπουδαί, ό Σύλλογος Αποφοίτων 
Παγκυπρίου Γυμνασίου, τά Θρησκευτικά 'Ορθόδοξα Ιδρύματα (ΘΟΪ), ή 
OXEN καί άλλα φιλόπτωχα Ιδρύματα.

Τό νέο πνευματικό στοιχείο πού προστίθεται στή σύντομη π - 
είναι ή ίδρυση τού Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου ( ’ ·
στήν πραγματικότητα άνέλαβε άρκετά άπό τά μεσοπολεμικα πνευμ 
έθνικά βάρη, πάντως βέβαια σέ συνεργασία μέ τήν Εταιρεία J _ ■ 
Σπουδών καί τό περιοδικό Κυπριακά Γράμματα. Ο Ε ηνικος -ν
Όμιλος Κύπρου παρουσίασε καί παρουσιάζει ένα ευρυ φασμα j 
δραστηριοτήτων: διαλέξεις, φιλολογικά μνημόσυνα. ε\°θεες . .
βλίων, έσωτερικές συγκεντρώσεις, έκθέσεις βιβλίων και α. Λευκω-
γησε τήν πρώτη Πινακοθήκη Κυπρίων Ζωγράφων κι ε ωσε όαώνυαη
σίας τις πρώτες προτομές, όπως π.χ. τήν προτομή τού ^μου^ό^ 
πλατεία. Γενικά οί δραστηριότητές του. οί περισσότερες μ Τέλος τό
εθνικής έπιβιώσεως, υπήρξαν άξιοσημείωτες ta’ όλε^^^^ σωματείου
1952 σχηματίστηκε ό πυρήνας για παραρτημα Y
Σύνδεσμος Ελλήνων Λογοτεχνών, πού δέν πρόλαβε να ρ

Ή μουσική κίνηση στή Λευκωσία περισσότερο άνήκε στό Μουσικά υ 0 
γο Μότσαρτ, στόν όποιο έδρασε κυρίως ό Γιάγκος Μιχαηλί ης. ° και τα 
διάφορα ώδεϊα μέ πρωτοπόρο τό Ελληνικό Ωδείο καί τό Εθνικό ειο σινε 
τειναν πολύ στή μουσική παιδεία σ’ ένα καιρό μάλιστα που μήτε ρα ιοφωνο 
υπήρχε, μήτε τηλεόραση καί άργότερα τις λίγες τους έκπομπες πο υ ι /οι και 
μέ περίσκεψη τις παρακολουθούσαν.
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Μετά τόν πόλεμο Ιδρύθηκε στή Λευκωσία τό σωματείο «Φιλότεχνοί», πού 
όργάνωσε στο οίκημα τοΰ Συλλόγου ’Αποφοίτων τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου 
δυό όμαδικές έκθέσεις ζωγραφικής (1946 καί 1948). ’Επίσης στύ Βρεττανικό 
’Ινστιτούτο κατά καιρούς γίνονταν έκθέσεις Κυπρίων καί ξένων. Άλλα καί ή 
αίθουσα τής Πνευματικής ’Αδελφότητος χρησιμοποιήθηκε γιά έκθέσεις Ζωγρα
φικής. Σημειώνουμε ξεχωριστά έδώ τήν έκθεση τού I. Κισσονέργη (1952).

Βέβαια ό τύπος, ημερήσιος, έβδομαδιάτικος καί περιοδικός έξακολουθεί 
νά συμβάλλει μέ τήν παρουσία του στήν πνευματική καί γενικά πολιτιστική 
ζωή τής Λευκωσίας. Γύρω στό 1955, τελικόν όριο τής όμιλίας μου αυτής, κυ
κλοφορούσαν 4 καθημερινές έφημερίδες, 5 έβδομαδιαίες καί διάφορα περιο
δικά καί επιθεωρήσεις. Σημειώνουμε τά Κυπριακά Γράμματα, τόν 'Απόστολον 
Βαρνάβα και τήν Ελληνική Κύπρο. Επιπλέον τό Κυπριακό Θέατρο μέ τις πα
ραστάσεις του κινεί τις θεατρικές τάσεις τής πρωτεύουσας.

Ή Λευκωσία υπήρξε τύ λίκνο, πού άνέθρεψε σειρά καλλιτεχνών καί 
έπιστημόνων. Αύτοί σφραγίσανε θετικά τήν κυπριακή πνευματική μας ζωή. Δέν 
θεωρούμε άπαραίτητο νά άραδιάσουμε ένα μακρύ κατάλογο ύνομάτων, έστω 
κι’ άν ή σιωπή είναι άδικη πράξη. ’Αλλά ύνόματα χωρίς καθορισμό τής δρα- 
στηριότητάς τους ήχοΰν κακόηχα.

Γι’ αύτό τελειώνουμε μέ τήν ευχή νά έξευρεθή ή φιλική όμάδα, ή όποια μέ 
τήν υιοθέτησή της άπό τό Δήμο Λευκωσίας, νά μπορέσει υπεύθυνα καί μέ λε
πτομέρεια νά γράψει καί τήν Ιστορία τών άτόμων πού έδρασαν δημιουργικά 
στον χώρο αύτό.
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Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

1. Εισαγωγή

Οι βιβλιοθήκες υπήρξαν τα απαραίτητα στοιχεία κάθε πολιτισμένης κοινω
νίας από την εποχή που δημιουργήθηκαν τα πρώτα γραπτά έργα. Σε αυτές τοπο
θετούσαν και διατηρούσαν οι άνθρωποι κάθε γραπτό κείμενο ώστε να μπορούν 
να το χρησιμοποιούν όταν χρειαζόταν. Κατά συνέπεια η ίδρυση των πρώτων βι
βλιοθηκών τοποθετείται στην αρχαιότητα, αμέσως μετά την οργάνωση των πό
λεων και την ανακάλυψη της γραφής που επέτρεπε στον άνθρωπο να ανταπο- 
κριθεί καλύτερα στις κοινωνικές και διοικητικές του υποθέσεις. Στην Κύπρο 
γνωρίζομε για την ύπαρξη κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους της βιβλιοθήκης 
του Νικοκράτη για την οποία κάνει λόγο ο Αθηναίος. Γίνεται επίσης αναφορά 
σε κάποιο Απολλώνιο, ο οποίος σύμφωνα με επιγραφική τεκμηρίωση ήταν 
υπεύθυνος της δημόσιας βιβλιοθήκης των Σόλων. Άλλες πληροφορίες δυστυ
χώς ελλείπουν. Κατά τα βυζαντινά χρόνια βιβλιοθήκες διατηρούσαν τα μεγάλα 
μοναστήρια του νησιού. Για την ύπαρξή τους δεν δίνεται σαφής μαρτυρία από 
τις ιστορικές πηγές. Το γεγονός αυτό όμως, τεκμηριώνεται έμμεσα από τα πολ
λά μοναστηριακά χειρόγραφα που φυλάσσονται σήμερα στις βιβλιοθήκες του 
Παρισσιού, του Λονδίνου, του Βατικανού και αλλού1.

1 · Γ.Φ. Πιερίδης, Βιβλία και βιβλιοθήκες, Αμμόχωστος 1962.

Στις αρχές του 19ου αιώνα, λίγο μετά τα τραγικά γεγονότα του 1821, φαί
νεται ότι δημιουργήθηκε στην Αρχιεπισκοπή βιβλιοθήκη στην οποία τοποθετή
θηκαν και βιβλία από συλλογές Μητροπόλεων και μοναστηριών. Λίγο αργότε
ρα, στα 1830, επανιδρύθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Πανάρετο η Ελληνική Σχο
λή Λευκωσίας. Ταυτόχρονα δημιουργήθηκε και βιβλιοθήκη για τις ανάγκες της 
Σχολής που εμπλουτίστηκε δέκα χρόνια αργότερα, στα 1840, με τη δωρεά του 
Αρχιμανδρίτη Ιλαρίωνα Πασχαλίδη. Την ίδια εποχή υπήρχε και τουρκική βι
βλιοθήκη στην Κύπρο, η οποία ήταν γνωστή ως «η βιβλιοθήκη Σουλτάν Μαχ- 
μούτ Β’». Οι βιβλιοθήκες αυτές ήταν και οι μόνες δημόσιες βιβλιοθήκες του νη
σιού μέχρι το 1927. Τη χρονιά εκείνη ιδρύθηκε η Σεβέρειος βιβλιοθήκη μετά 
από δωρεάν ως πρώτης δόσης 6,600 Λ.Κ. από τον Δημοσθένη Σεβέρη που απο- 
τέλεσε τη βιβλιοθήκη του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Άρχισε τη λειτουργία της λί
γο μετά το κτίσιμο του νέου Παγκυπρίου Γυμνασίου, σε αντικατάσταση της πα
λιάς βιβλιοθήκης που είχε καταστραφεί μαζί με το Γυμνάσιο εξαιτίας της μεγά
λης πυρκαγιάς τους 1920. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται σήμερα η Σεβέρειος 
κτίστηκε 22 χρόνια αργότερα, στα 1949. Μια άλλη βιβλιοθήκη που ιδρύθηκε το 
1927 ήταν η δημόσια βιβλιοθήκη που μεταβιβάστηκε το 1936 στο Δήμο Λευκω
σίας. Το 1935 ιδρύθηκε η βιβλιοθήκη του κυπριακού Μουσείου με πυρήνα μια 
προηγούμενη μικρή συλλογή που υπήρχε στο Μουσείο. Η βιβλιοθήκη αυτή 
εμπλουτίστηκε σημαντικά μετά από τη δωρεά στα 1941 της ιδιωτικής βιβλιοθή
κης του Ζήνωνα Πιερίδη. Την περίοδο αυτή αναφέρονται και αρκετές άλλες βι
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βλιοθήκες που δημιουργούνται από ανθρώπους των γραμμάτων για προσωπι
κή τους χρήση ή και από κοινότητες που τις λειτουργούν ως αναγνωστήρια.

2. Η ίδρυση της βιβλιοθήκης Φανερωμένης
Σε συζήτηση που είχε ο Κωνσταντίνος Αμαντος με τον Γ.Χ. Παπαχαραλά- 

μπους στο σπίτι του πρώτου στην Αθήνα, τονίστηκε η ανάγκη ίδρυσης βιβλιο
θηκών στην Κύπρο ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία πνευματικής 
ζωής2. Όταν δε ο Παπαχαραλάμπους επέστρεψε στην Κύπρο και συνάντησε 
τον Κώστα Χριστοδούλου, μεγαλέμπορα και μέλος της εκκλησιαστικής επιτρο
πής του ιερού ναού Φανερωμένης, του μετέφερε τις απόψεις του Άμαντου. Αυ
τός έθεσε το θέμα στην επιτροπή του ναού που αποφάσισε την ίδρυση βιβλιοθή
κης. Η ιδρυτική συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 31η Οκτωβρίου 1933 και σ’ 
αυτήν παρέστησαν οι Ν.Γ. Παπανικολάου, Μ. Ευστρατίου, Χρ. Ιερωνιμίδης, Κ. 
Χριστοδούλου και Ευ. Παπαδόπουλος από την επιτροπή και 1. Καραγιαννά- 
κης και Γ. Παπαχαραλάμπους ως επίτιμα μέλη. Σ’ αυτήν αποφασίστηκε η σύ
νταξη καταστατικού, έργο που ανατέθηκε σε επιτροπή αποτελούμενη από τους 
I. Καραγιαννάκη, Γ. Παπαχαραλάμπους και Ν.Γ. Παπανικολάου. Τα τρία πρώ
τα άρθρα του καταστατικού3 που ετοίμασε η επιτροπή ήταν τα ακόλουθα:

2. Α. Λοή, «Ιστορία της βιβλιοθήκης Φανερωμένης», Φιλολογική Κύπρος 1962 σελ 185 
188.

3. «Καταστατικό της Βιβλιοθήκης Φανερωμένης», Λευκωσία 1933.
4. Α. Χατζηιωσήφ, «Τα παλαιότυπα της κωνσταντινιδείου», Πάφος, Έτος 1944, σελ 157

α) Ιδρύεται βιβλιοθήκη δαπάναις του Ιερού Ναού Φανερωμένης στεγασθησόμε- 
νη εν ιδιοκτήτω του Ναού Φανερωμένης οικήματι, υπό την επωνυμίαν 
«βιβλιοθήκη Φανερωμένης».

β) Η «βιβλιοθήκη Φανερωμένης» σκοπεί την ευρυτέραν πνευματικήν και ηθι
κήν ανάπτυξιν του λαού.

γ) Εις επίτευξη του ειρημένου σκοπού το περιεχόμενον της βιβλιοθήκης Φανε
ρωμένης συγκροτείται εκ βιβλίων θρησκευτικών, φιλολογικών, ιστορικών, 
αρχαιολογικών, μυθολογικών, φιλοσοφικών, παιδαγωγικών, λογοτεχνικών, 
μαθηματικών, φυσικών, γεωγραφικών, εμπορικών, νομικών, ιατρικών, λεξι
κών, χαρτών, ωφελίμων περιοδικών και βιβλίων, το οποίο δύναται να συ- 
ντελέσει εις την εκπλήρωσιν του άνωθι οριζομένου σκοπού της βιβλιοθήκης.

Η σφραγίδα της βιβλιοθήκης φιλοτεχνήθηκε από τον ζωγράφο I. Κισσο- 
νέργη4. Είναι στρογγυλή, φέρει στο μέσο την εικόνα της Θεοτόκου και γύρω τα 
γράμματα «βιβλιοθήκη Φανερωμένης 1933». Αρχικά στεγάστηκε σε μικρό οίκη
μα απέναντι από το ναό. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, στις 30 Ιουνίου 1934, 
έγιναν και τα εγκαίνιά της από τον τότε Μητροπολίτη Πάφου Λεόντιο, τοποτη- 
ρητή του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου. Για τη θέση του βιβλιοθηκάριου υπέβαλαν 
αιτήσεις οι φιλόλογοι Κ. Προυσής, Γ. Ηλιάδης, I. Κυριακίδης και Α. Χατζηϊω- 
σήφ. Η επιτροπή σε συνεδρία της, την 1η Μαρτίου 1934, δεν αξιολόγησε τις αι

τήσεις αλλά απεφάσισε και διόρισε με κλήρωση τον Α. Χατζηιωσήφ στον 
οποίο πρόσφερε μηνιαίο μισθό 4.00 Λ.Κ. Η βιβλιοθήκη αντιμετώπισε αρκετά 
νωρίς πρόβλημα χώρου, γεγονός που ανάγκασε την επιτροπή να τη μετακινήσει 
στο κτίριο στο οποίο στεγαζόταν μέχρι το 1974. Το 1936 η επιτροπή αποτελεί
το από τους Μιλτιάδη Κουρέα, Κώστα Χριστοδούλου, Χρ. Πελίδη, Χρ. Ιερω- 
νυμίδη, Ν.Γ. Παπανικολάου καθώς και τους Γ. Παπαχαραλάμπους, Κωνστα
ντίνο Σπυριδάκι και Γεώργιο Μαρκίδη ως επίτιμα μέλη. Αυτό το διάστημα στη 
βιβλιοθήκη εργάστηκε ως βοηθός βιβλιοθηκάριος ο Σώζος Τομπόλης μέχρι που 
διορίστηκε στις 10 Νοεμβρίου 1938 ο Λέαντρος Παντάκης.

Αξιοσημείωτη ενίσχυση σε αριθμό βιβλίων είχε η βιβλιοθήκη το 1940, όταν 
κατέληξε σ’ αυτήν η βιβλιοθήκη του λεξικογράφου Μιχαήλ Κωνσταντινίδη. Ο 
Κωνσταντινίδης, που καταγόταν από την Πάνορμο της Κυζίκου, είχε αποφασί
σει στα 1907 μαζί με τον Δημήτρη Βικέλα να δωρίσουν τις βιβλιοθήκες τους στα 
μεγαλύτερα νησιά του Ελληνισμού. Έτσι η μεν βιβλιοθήκη του Βικέλα κατέληξε 
στην Κρήτη η δε του Κωνσταντινίδη, μετά το θάνατο του τελευταίου, στην Κύ
προ. Η «Κωνσταντινίδιος Βιβλιοθήκη» που αποτελείτο από 3109 τόμους μετα
φέρθηκε το 1922 αρχικά στην Αρχιεπισκοπή. Κάποια από τα βιβλία της δώρισε 
ο τότε Μ. Αρμοστής Bonald Störs στη δημόσια βιβλιοθήκη και κάποια άλλα χά
θηκαν, μέχρι που τα περισσότερα κατέληξαν τελικά στη Φανερωμένη.

Το Νοέμβριο του 1944 η επιτροπή που αποτελείτο από τους Μ. Κουρέα 
πρόεδρο, Χρ. Πελίδη γραμματέα, Κ. Χριστοδούλου, Ν.Γ. Παπανικολάου, Χρ. 
Ιερωνυμίδη μέλη και Γ.Α. Μαρκίδη, Κ. Σπυριδάκι και Γ. Παπαχαραλάμπους 
συμβουλευτικά μέλη αποφάσισε την αλλαγή μερικών άρθρων του καταστατι
κού όπως του άρθρου 3 το οποίο πλέον απαγόρευε την αγορά όσων βιβλίων 
δεν αναφέροντο στην Κύπρο και του άρθρου 8 που όριζε πλέον ότι τα καθήκο
ντα του προέδρου, του γραμματέα και του ταμία θα εκτελούσαν όσοι είχαν 
αντίστοιχα καθήκοντα στην επιτροπή του ιερού ναού Φανερωμένης. Το πρώτο 
καταστατικό της βιβλιοθήκης είχε 34 άρθρα ενώ το αναθεωρημένο 46. Αλλαγή 
του καταστατικού έγινε και το 1953 στο άρθρο 1 το οποίο όριζε πλέον ότι: «Η 
βιβλιοθήκη Φανερωμένης ήτις ιδρύθη υπό του Ιερού Ναού Φανερωμένης το 
1933, λειτουργεί τη εγκρίσει και υπό τας ευλογίας της Α.Μ. του Αρχιεπισκό
που Κύπρου στεγαζόμενη εις ιδιόκτητον οίκημα του ναού». Τον Οκτώβριο του 
1948 διορίστηκε νέος βιβλιοθηκάριος ο βυζαντινολόγος Κώστας Χατζηψάλτης 
ο οποίος διαδέχθηκε τον θανόντα Α. Χατζηιωσήφ. Στη βιβλιοθήκη εργάστηκαν 
μέχρι το 1974 και αρκετοί άλλοι όπως η Αυδία Σταυρινού, η Λούλα Σοφοκλέ- 
ους, η Λούλα Κοκκίνου, ο Ανδρέας Μ. Λοής (από το 1954 μέχρι το 1974) και 
από το 1961 η Γεωργία Καράλλη. Ας σημειωθεί τέλος ότι η επιτροπή της βι
βλιοθήκης της Φανερωμένης το 1953 αποτελείτο από τους Μ. Κουρέα, Κ. Χρι
στοδούλου, I. Υψηλάντη, Κ. Μαρκίδη, Σ. Χριστοφίδη, Κ. Σπυριδάκι, Θ. Σοφο- 
κλέους και Δ. Σταυρινίδη. Το 1957 ο Κ. Χρυσάνθης αντικατέστησε τον αποθα- 
νόντα Δ. Σταυρινίδη και το 1959 ο Μ. Σαββίδης τον I. Υψηλάντη που παραιτή
θηκε για λόγους υγείας.

Αρκετοί ήταν αυτοί που δώρησαν βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες στη βι
βλιοθήκη όπως οι Δ. Σταυρίδης, Χρ. Πελίδης, Captain Charles Summer Timins, 
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ο οποίος ανακηρύχθηκε και ως ο πρώτος ευεργέτης, Γ. Κυριαζής, Ευγενία Θεο- 
δότου, Ν.Γ. Παπανικολάου, Μ. Κουρέας, Ζ. Σώζος, Παϊδούσης, Χατζημιχάλης 
και Θ. Μογαπγαπ. Μεγάλος ευεργέτης της βιβλιοθήκης υπήρξε ο Κώστας Χρι
στοδούλου, μέλος της επιτροπής, ο οποίος δώρησε το 1944 2,000 Λ.Κ. που κα
τατέθηκαν σε τράπεζα ώστε οι τόκοι να χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της. 
Επτά χρόνια αργότερα, το 1951, πρόσφερε άλλες 330 Λ.Κ. και 280 Λ.Κ. για την 
αγορά μεγαλλικών ραφιών. Η ανοδική πορεία της Φανερωμένης διεκόπη λόγω 
της Τουρκικής εισβολής του 1974 οπότε η επιτροπή για λόγους ασφαλείας απε- 
φάσισε και μετέφερε τα βιβλία για φύλαξη στην Ιερά Μονή Κύκκου. Εκεί παρέ- 
μειναν μέχρι το 1982 οπότε η επιτροπή τα επανέφερε στο ιστορικό κτίριό της. 
Δύο χρόνια αργότερα, στα 1984, παραχωρήθηκαν με προσωρινό δανεισμό στο 
Πολιτιστικό Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ’, στη βιβλιοθήκη του 
οποίου φυλάσσονται μέχρι σήμερα.

Η προσφορά της βιβλιοθήκης Φανερωμένης στην πνευματική ζωή της Κύ
πρου υπήρξε τεράστια. Παρά τις δύσκολες στιγμές που πέρασε κατά περιόδους 
εξακολούθησε να συμβάλλει με τις συλλογές της στη πολιτιστική ανάπτυξη του 
τόπου, γεγονός που έχει συντελέσει ώστε η φήμη της να ξεπεράσει τα στενά 
όρια του νησιού. Για το λόγο αυτό η Ακαδημία Αθηνών σε συνεδρία της στις 30 
Δεκεμβρίου 1975 αποφάσισε τη βράβευσή της5. Έλεγε χαρακτηριστικά ο Γενι
κός Γραμματέας της Ακαδημίας Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος στην έκθεσή του 
που διαβάστηκε τη μέρα αυτή στην πανηγυρική συνεδρία της Ακαδημίας τα 
ακόλουθα:

5. Ακαδημία Αθηνών, Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, έτος 1975, τόμος 50ος Αθήναι 
1976, σελ. 121**-122*.

«Μετά γνώμην της Τάξεως των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών και 
απόφασιν της Ολομέλειας απονέμεται: Βραβείον εις την Βιβλιοθήκην Φανερω
μένης Κύπρου, συνοδευόμενον υπό οικονομικής ενισχύσεως δρχ. 100.000. Η 
Βιβλιοθήκη της Φανερωμένης ιδρύθη το 1934 και συντηρείται υπό της εν Λευ
κωσία φερωνύμου ενοριακής εκκλησίας, έχει δε ως σκοπόν αφ’ ενός την προα
γωγήν των περί Κύπρου επιστημονικών ερευνών διά της συλλογής παντός 
εντύπου σχέσιν έχοντος προς την Κύπρον και αφ’ ετέρου την προαγωγήν των 
Βυζαντινών και μεταβυζαντινών σπουδών. Η βιβλιοθήκη Φανερωμένης απέβη 
συν τω χρόνω φάρος ελληνικών σπουδών εν τη νήσω».

Ταυτόχρονα η Ακαδημία βράβευσε και τον Κώστα Χατζηψάλτη τόσο για 
την πολύχρονη προσφορά του προς τη βιβλιοθήκη της Φανερωμένης όσο και 
για την προσφορά του στην έρευνα της κυπριακής ιστορίας.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΡΟΠΠΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Η Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου διαδέχθηκε το Αγγλικό Διδασκαλικό 
Κολλέγιο της αποικιοκρατικής Κυβέρνησης και λειτούργησε στη Λευκωσία 
από τον Σεπτέβριο 1959 ως τον Ιούνιο 1993, οπότε το έργο της ανέλαβε το Τμή
μα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Καθόλη την περίοδο 
της λειτουργίας της η Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου ανέπτυξε, παράλληλα 
με την εκπαίδευση των δασκάλων και των νηπιαγωγών που ήταν η κύρια απο
στολή της, και πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα, έτσι ώστε να μπορεί να χα- 
ρακτηρισθεί ως ένας σημαντικός φορέας της πολιτιστικής ζωής της Λευκωσίας 
και κατ’ επέκταση ολόκληρης της Κύπρου. Τονίζω τη φράση «και κατ’ επέκτα
ση ολόκληρης της Κύπρου», επειδή οι απόφοιτοι της Παιδαγωγικής Ακαδημίας 
διορίζονταν στα σχολεία ολόκληρης της Κύπρου και επεξέτειναν την πολιτι
στική ζωή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και στους τόπους της εργασίας τους.

Με τον όρο «πολιτιστικές δραστηριότητες» εννοούμε όλες τις δραστηριό
τητες της Παιδαγωγικής Ακαδημίας που δεν περιλαμβάνονταν στο αναλυτικό 
της πρόγραμμα, και επομένως δεν αποτελούσαν υποχρεωτικό μέρος του έργου 
της, όπως ήταν η οργάνωση διαλέξεων και εορτών, η έκδοση διαφόρων εντύ
πων και η ανάπτυξη μουσικής και θεατρικής κίνησης. Παρ’ όλον ότι οι δραστη
ριότητες αυτές ξεπερνούσαν τις τυπικές και κατά νόμον υποχρεώσεις του διδα
κτικού προσωπικού, εν τούτοις τόσον οι εκάστοτε Διευθυντές όσον και οι κα
θηγητές της Σχολής με ευχαρίστηση διέθεταν για τον σχεδίασμά και την υλο
ποίησή τους χρόνο και κόπο, επειδή τις θεωρούσαν ως απαραίτητο συμπλήρω
μα της κύριας αποστολής τους.

Ιδιαίτερα στα πρώτα έτη της λειτουργίας τής Παιδαγωγικής Ακαδημίας η 
οργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων θεωρήθηκε ως ένα αναγκαίο μέσο για 
να επανασυνδεθεί η Σχολή με το Κυπριακό κοινό, επειδή το Αγγλικό Διδασκα
λικό Κολλέγιο, στο οποίο εκπαιδεύονταν ως τότε οι δάσκαλοι (1937-1959), δεν 
συμμετείχε στην πολιτιστική ζωή του κυπριακού λαού, η οποία ήταν άρρηκτα 
συνδεδεμένη με τους εθνικούς του πόθους για ελευθερία και ένωση με την Ελ
λάδα. Λόγω του εθνικού προσανατολισμού που είχε τότε η πολιτιστική ζωή 
στην Κύπρο, σκόπιμα η αποικιοκρατική Κυβέρνηση κρατούσε τους δασκάλους 
μακριά απ’ αυτή. Οι δάσκαλοι, τουλάχιστον στα φανερά, δεν μπορούσαν να 
ενεργήσουν διαφορετικά, επειδή ήταν «δημόσιοι υπάλληλοι» και έπρεπε να 
συμμορφώνονται με τις οδηγίες της προϊσταμένης αρχής τους.

Σε αντιδιαστολή προς τους δασκάλους, οι καθηγητές που εργάζονταν στα 
σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, επειδή εργοδοτούνταν από τις Σχολικές Εφο
ρείες και όχι από την Κυβέρνηση, έγιναν οι κύριοι φορείς στην ανάπτυξη της 
πολιτιστικής ζωής. Δημιουργήθηκε έτσι στη συνείδηση του κυπριακού λαού μια 
διαφορετική εικόνα για τους δασκάλους και τους καθηγητές, όσον αφορούσε 
τη δραστηριοποίησή τους στην πολιτιστική και, κατ’ επέκταση, στην εθνική 
ζωή του τόπου.
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Χάριν της ιστορίας και της αλήθειας πρέπει στο σημείο αυτό να αναφέ
ρουμε ότι, η αναγκαστική απομάκρυνση των δασκάλων από την πολιτιστική 
και εθνική ζωή, δεν αλλοίωσε τα εθνικά τους αισθήματα και την ολόψυχη συμ
φωνία τους με τις εθνικές επιδιώξεις του κυπριακού λαού. Τούτο έμπρακτα 
διαφάνηκε κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, κατά τον 
οποίο η συμμετοχή των δασκάλων δεν υστέρησε απ’ εκείνη των καθηγητών και 
άλλων κοινωνικών ομάδων του κυπριακού λαού. Ένας δάσκαλος, ο Φώτης 
Πίττας, υπήρξε από τους επιφανέστερους αγωνιστές για την ελευθερία της Κύ
πρου. Αγωνίστηκε και έπεσε ηρωικά στον Αχυρώνα του Λιοπετρίου.

Παρά τη στάση των δασκάλων κατά τη διάρκεια του κυπριακού απελευθε
ρωτικού αγώνα, το γεγονός παρέμενε αναλλοίωτο ότι η Παιδαγωγική Ακαδη
μία διαδεχόταν το Αγγλικό Διδασκαλικό Κολλέγιο, το οποίο ιδρύθηκε για να 
προωθεί τους στόχους των αποικιοκρατών, γι’ αυτό και δεν είχε τη συμπάθεια 
του κυπριακού λαού. Η Παιδαγωγική Ακαδημία έπρεπε, «λόγω και έργω», να 
πλησιάσει τον κυπριακό λαό, να αποδείξει την αλλαγή που είχε επέλθει στους 
στόχους και την αποστολή της και να αναλάβει τον ηγετικό ρόλο που της επέ
βαλλε η ιδιότητά της ως του Ανωτέρου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της αναδυο- 
μένης Κυπριακής Δημοκρατίας. Γι’ αυτό και με συναίσθηση ευθύνης επιδόθηκε 
στην ανάπτυξη μιας πλούσιας πολιτιστικής δραστηριότητας μέσα στα ευρύτε
ρα πλαίσια των εθνικών και πολιτιστικών παραδόσεων του ελληνικού κυπρια
κού λαού.

Η πολιτική που ακολούθησε αποδείχτηκε ότι ήταν η ενδεδειγμένη. Σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα η Παιδαγωγική Ακαδημία έγινε το επίκεντρο μιας 
έντονης πολιτιστικής και εθνικής ζωής. Ο κυπριακός λαός την αγκάλιασε με 
εμπιστοσύνη και με ενθουσιασμό παρακολουθούσε τους φοιτητές της να ηγού
νται στις παρελάσεις των εθνικών επετείων ή να πρωτοστατούν σε πολιτιστι
κές εκδηλώσεις. Η Παιδαγωγική Ακαδημία επιβλήθηκε στη συνείδηση του εκ
παιδευτικού κόσμου, και του λαού γενικότερα, ως το Ανώτερο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα που έδιδε νέα ώθηση στην πολιτιστική ζωή του τόπου.

★ ★ ★

Αρχικά ολόκληρο σχεδόν το βάρος των πολιτιστικών εκδηλώσεων δόθηκε 
σε δραστηριότητες που απευθύνονταν είτε στους εν υπηρεσία εκπαιδευτικούς, 
είτε στο ευρύτερο κοινό. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να ταξινομηθούν 
στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες:

— Σεμινάρια και ομιλίες για τους εκπαιδευτικούς, δασκάλους και καθηγη
τές, για τα οποία καλούνταν από την Ελλάδα Καθηγητές Πανεπιστημίου και 
άλλοι γνωστοί εκπαιδευτικοί. Στην κατηγορία αυτή πρέπει να καταταχθούν 
και τα δυο Πανελλήνια Συνέδρια Παιδαγωγικών Ακαδημιών, που οργανώθη
καν από την Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου.

— Πνευματικές και εορταστικές εκδηλώσεις που απευθύνονταν προς το 
ευρύτερο κοινό με την ευκαιρία διαφόρων εθνικών, θρησκευτικών ή άλλων γε
γονότων, όπως η εορτή των Ελληνικών Γραμμάτων, των Χριστουγέννων κλπ.

Στις εκδηλώσεις αυτές μπορούν να περιληφθούν και οι θεατρικές παραστάσεις 
που οργάνωνε η Παιδαγωγική Ακαδημία καθώς και οι διαλέξεις τις οποίες έδι
δαν κορυφαίοι εκπρόσωποι των Ελληνικών Γραμμάτων, μετακαλούμενοι προς 
τούτο από την Ελλάδα.

— Προώθηση διαφόρων εκδόσεων εθνικού και πολιτιστικού περιεχομένου, 
όπως «Ο Εθνοφρουράς» και το αγγλόφωνο πολιτιστικό περιοδικό «CYPRUS 
TODAY », η έκδοση του οποίου συνεχίζεται μέχρι σήμερα από άλλους φορείς.

— Δραστηριότητες που επισήμαναν την παρουσία της Παιδαγωγικής Ακα
δημίας στην εθνική ζωή του τόπου. Τέτοιες δραστηριότητες ήταν η ανέγερση 
στον περίβολο της Σχολής του Μνημείου του ήρωα δασκάλου Φώτη Πίττα, η 
εντοίχιση σε περίοπτη θέση της «Στήλης των Πεσόντων Δασκάλων και Αποφοί
των της Παιδαγωγικής Ακαδημίας» και η οργάνωση του «Ιερού Αόχου» της 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας που έλαβε μέρος στις μάχες της Πάφου το 1963 κατά 
τις τουρκικές ταραχές.

Με όλες αυτές τις δραστηριότητες, για τις οποίες μπορούν οι ενδιαφερό
μενοι να βρουν λεπτομέρειες στις «Επετηρίδες» και στα δυο «Λευκώματα» της 
Σχολής, η Παιδαγωγική Ακαδημία πρωτοστάτησε στην ανάπτυξη μιας έντονης 
πολιτιστικής κίνησης στη Αευκωσία, σε μια περίοδο που δεν είχαν ακόμη δη- 
μιουργηθεί οι επίσημοι κρατικοί φορείς για την προώθηση της πολιτιστικής 
ζωής. Τόσο στις εθνικές όσο και σε άλλες πνευματικές επετείους, όλοι προσέ- 
βλεπαν στην Παιδαγωγική Ακαδημία για μια κατάλληλη γιορταστική ή καλλι
τεχνική εκδήλωση. Γι’ αυτό και η Παιδαγωγική Ακαδημία γρήγορα ξεπέρασε τα 
στενά πλαίσια ενός απλού εκπαιδευτικού ιδρύματος και θεωρήθηκε και ως 
ένας βασικός πολιτιστικός φορέας. Οι δυο αυτοί τομείς, ο εκπαιδευτικός και ο 
πολιτιστικός, που συμπλήρωναν ο ένας τον άλλο, προσέδωκαν στην αποστολή 
της Παιδαγωγικής Ακαδημίας νέες πνευματικές διαστάσεις και την καθιέρω
σαν στη συνείδηση του κυπριακού λαού ως το Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
του τόπου.

★ ★ ★

Στα χρόνια που ακολούθησαν, όταν η Κυπριακή Δημοκρατία ανελάμβανε 
επίσημα να προωθήσει την πολιτιστική ζωή του τόπου με την ίδρυση Μορφωτι
κής Υπηρεσίας και Θεατρικού Οργανισμού, ο πολιτιστικός ρόλος της Παιδα
γωγικής Ακαδημίας άρχισε να περιορίζεται μέσα στα πλαίσια των φοιτητών 
και των αποφοίτων της Σχολής. Χωρίς να παύσει να έχει ανοιχτές τις πόρτες 
της στο κυπριακό κοινό, με το οποίο πάντα επιδίωκε την επικοινωνία τουλάχι
στον μερικές φορές τον χρόνο, η Παιδαγωγική Ακαδημία προσέδωκε στις ποι
κίλες μορφωτικές, θεατρικές, μουσικές, χορευτικές και ψυχαγωγικές της δρα
στηριότητες εκπαιδευτικό χαρακτήρα, με σκοπό να καταστήσει τους φοιτητές 
της ικανούς να διοργανώνουν παρόμοιες πολιτιστικές εκδηλώσεις τόσο στα 
σχολεία όσο και στις κοινότητες στις οποίες θα υπηρετούσαν ως δάσκαλοι.

46
47

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Λόγω της διαφοροποίησης αυτής άρχισαν να οργανώνονται τακτικά συνέ
δρια του διδακτικού προσωπικού της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και των επιθε
ωρητών της Δημοτικής Εκπαίδευσης, ενώ η εκδοτική προσπάθεια της Σχολής 
στράφηκε πιο πολύ στις εκπαιδευτικές εκδόσεις. Εκτός από την ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ, 
στην οποία φιλοξενούνταν επιστημονικές εργασίες του διδακτικού προσωπι
κού, προστέθηκαν οι τακτικές περιοδικές εκδόσεις: το «Δελτίο Παιδαγωγικής 
Ενημέρωσης» και «Ο Σπουδαστής», καθώς και πολλές έκτακτες εκδόσεις, 
όπως «Ο Παιδαγωγός», «Διαλέξεις», «Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ' και η 
Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου», «Συμβολή στη Μελέτη της Παιδικής Λογοτε
χνίας», «Το Παραμύθι στην Εκπαίδευση», κ.ά.

Η στροφή αυτή από τα έξω προς τα μέσα συνετέλεσε επίσης και στον πολ
λαπλασιασμό των θεατρικών, μουσικών, χορευτικών και άλλων πολιτιστικών 
εκδηλώσεων ανάμεσα στους φοιτητές, και όχι σπάνια και στους αποφοίτους 
της Σχολής. Οι εκδηλώσεις αυτές, που ήταν το αποτέλεσμα της κοινής συνεργα
σίας διδακτικού προσωπικού και φοιτητών, συνέβαλαν στην ανάπτυξη μιας 
πλούσιας σε πνευματικές, θεατρικές μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις πολι
τιστικής ζωής, η οποία ασκούσε μεγάλη επίδραση στην όλη πνευματική καλλιέρ
γεια των φοιτητών. Πολλές από τις δραστηριότητες αυτές παρουσιάζονταν και 
σε εκδηλώσεις για το ευρύτερο κοινό, δημιουργώντας εξαιρετικές εντυπώσεις.

Η πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα συμπληρωνόταν πάντα και με τη 
συμμετοχή των φοιτητών στις εθνικές εκδηλώσεις για την ελευθερία και τη δι
καίωση της Κύπρου. Στον τομέα αυτό ο ρόλος των φοιτητών της παιδαγωγι
κής Ακαδημίας ήταν πρωταγωνιστικός και συνέβαλλε τόσο στη διαμόρφωση 
αγωνιστικού ήθους ανάμεσα στη νεολαία όσο και στη συνειδητοποίηση του 
χρέους προς την Πατρίδα.

Για το εκπαιδευτικό, εθνικό και πολιτιστικό της έργο η Παιδαγωγική Ακα
δημία έτυχε γενικής αναγνώρισης. «Η Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου», γρά
φει ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος σε χαιρετισμό του που δημοσιεύ- 
θηκε στο «Λεύκωμα 1985-1993», «από την αρχή της ίδρυσής της, το 1959. μέχρι 
και σήμερα, ήταν το ανώτερο εκπαιδευτήριο του τόπου μας που χάρη στην πο
λύτιμη πράγματι προσφορά του τόσο στην παιδεία, όσο και στους εθνικούς 
αγώνες, καταξιώθηκε στη συνείδηση του λαού μας».

Για την όλη της εκπαιδευτική, εθνική και πολιτιστική δράση, η Ακαδημία 
Αθηνών τίμησε με την ανώτατη διάκρισή της τον Δεκέβριο του 1992 την Παιδα
γωγική Ακαδημία Κύπρου, επειδή για μακρό χρόνο καλλιεργούσα αόκνως και 
επιμελώς τα Ελληνικά Γράμματα κατέστη εθνική και πνευματική εστία του Κυ
πριακού Ελληνισμού».

«ΟΤΙ ΧΡΟΝΩ ΜΑΚΡΩ ΑΟΚΝΩΣ ΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΩΣ 
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΟΥΣΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΕ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗ

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ I. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, 
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ιδρυση και Σκοποί

Είναι αδύνατο να μιλήσει κανένας για την «Πνευματική Αδελφότητα Ελ- 
ληνίδων Κύπρου», το πρώτο πολιτιστικό γυναικείο σωματείο της Κύπρου - 
εφέτος συμπληρώνει εβδομήντα χρόνια ζωής - χωρίς να μνημονεύσει τον και
ρό και τον Άνθρωπο. Εννοώ το χρόνο της ίδρυσης και τις συνθήκες της επο
χής, μαζί με την εμπνευσμένη εκείνη γυναίκα που είχε την ωραία πρωτοβουλία 
της ίδρυσής του. Έτος λοιπόν ιδρύσεως, 1925. Εποχή του μεσοπολέμου, φτώ
χια και στέρηση βασίλευε στο νησί, το ψωμί λιγοστό, ο αγώνας της επιβίωσης 
βασάνιζε τη σκέψη του καθενός κι όση διέθετε δύναμη. Συνακόλουθη της φτώ
χιας η απαιδευσία. Κι η γυναίκα αφημένη στο έλεος του πατέρα ή του συζύγου 
δε διέφερε καθόλου, κυρίως στην ύπαιθρο από υποζύγιο, φτωχή, τυραγνισμέ- 
νη, αγράμματη.

Τότε ακριβώς ορθώθηκε και καινοτόμησε η μεγάλη μορφή της Περσοφόνης 
Παπαδοπούλου. Όταν το 1924 διπλωματούχος του Αρσάκειου της Φιλοσοφι
κής Σχολής και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου των Παρι- 
σίων διορίστηκε ως καθηγήτρια των Παιδαγωγικών και της Φιλοσοφίας στο 
Παρθεναγωγείο και Διδασκαλείο Φανερωμένης, θεώρησε απαραίτητο να επε
κτείνει τη δράση της και στο μεγάλο σχολείο της κοινωνίας. Εμπιστεύεται 
λοιόν την ιδέα της για την ίδρυση γυναικείου σωματείου σε άλλες φιλοπρόοδες 
και εγγράμματες γυναίκες της Λευκωσίας: τη Μαρία Χριστοδούλου Τσιαμα- 
ντά, επίσης απόφοιτο του Αρσάκειου και της Σορβόνης, την Ελένη Χρίστου, 
την Αλεξάνδρα Ιακωβίδου, τη Μερόπη Μαρκίδου κ.ά. Υστερα, λοιπόν, από 
την ανάλογη προετοιμασία στις 10 Δεκεμβρίου 1925, παίρνει σάρκα και οστά 
το πρώτο πολιτιστικό γυναικείο σωματείο της Λευκωσίας, «Η Πνευματική 
Αδελφότης Ελληνίδων Κύπρου».

Το σωματείο έρχεται να καλύψει βασικές ανάγκες της κυπριακής κοινω
νίας, έρχεται ως απόκριση στα καυτά αιτήματα του καιρού και του τόπου, 
όπως μπόρεσε να τα συλλάβει και να τα υπηρετήσει μια γυναικεία εθναποστο
λική και φωτισμένη συνείδηση: προσφορά στους ενδεείς και τους πάσχοντες 
και προπαντός μέριμνα για την ανάπτυξη και την ευημερία του παιδιού, της 
ελπίδας του μέλλοντος. Και πάν’ απ’ όλα στήριξη και προστασία της γυναί
κας, ως οντότητας πνευματικής και ως μονάδας κοινωνικής, ως Ελληνιδας και 
ως Ανθρώπου, ισότιμου προς τον άνδρα. Αυτά υποβάλλουν τουλάχιστο το 
δεύτερο και τρίτο άρθρο του Καταστατικού που αφορούν τους σκοπούς του 
σωματείου και τα μέσα επίτευξης των σκοπών αυτών. Τα παραθέτουμε:
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Άρθρον 2ον
ΣΚΟΠΟΙ

Οί σκοποί τής Π.Α.Ε.Κ. είναι:

α) Ή έξυπηρέτησις καί προαγωγή τών Πνευματικών, ηθικών καί εθνικών 
ιδεωδών τής Κύπριας γυναίκας.

β) Ή έξύψωσις τής θέσεώς της ώς μέλους τής οικογένειας, τής κοινωνίας 
καί τής Πολιτείας.

γ) Ή προστασία τής έργαζομένης γυναίκας.

δ) Ή άφύπνισις τού ένδιαφέροντος τών γυναικών διά τά Δημόσια καί 
Διεθνή Προβλήματα.

ε) Ή μέριμνα διά τήν έν γένει άνάπτυξιν καί ευημερίαν τού παιδιού.

Άρθρον 3ον
ΜΕΣΑ

Οί σκοποί τής Π.Α.Ε.Κ. έπιτυγχάνονται:

α) Διά ποικίλων Πνευματικών καί Πολιτιστικών έκδηλώσεων καί δραστη
ριοτήτων.

β) Διά τής όργανώσεως καί συντηρήσεως παιδικών έξοχών δι’ άπορους 
καί άδυνάτους μαθητάς τών Δημοτικών σχολείων Αευκωσίας, ώς καί άλλων 
κέντρων δι’ άνάπτυξιν καί ευημερίαν τού παιδιού.

γ) Διά τής λειτουργίας Μορφωτικών Κέντρων εις λαϊκάς συνοικίας τής 
Αευκωσίας δι’ έργαζόμενα ή μή κορίτσια, όπου νά παρέχεται εις αυτά ήθική 
καί Εθνική διαπαιδαγώγησις, ’Επαγγελματική κατάρτισις (κέντημα, κοπτική, 
ραπτική, ξένες γλώσσες, στοιχειώδεις γνώσεις διαιτητικής και υγιεινής) καθώς 
καί ψυχαγωγία (χοροί, τραγούδια, παιγνίδια κλπ.).

Και τα πιο πάνω άρθρα δεν έμειναν, όπως πολλές φορές έχει συμβεί, 
γράμμα κενό' μπήκαν στην πράξη από την πρώτη στιγμή. Η σφραγίδα άλλωστε 
του σωματείου, όπως τη συνέλαβε και την εικόνισε ο γενναίος ανθρωπισμός 
της Περσεφόνης Παπαδοπούλου και των συνιδρυτριών της, παριστάνει ανοι
κτό βιβλίο με την επιγραφή: «εργάζου»· εργασία λοιπόν και προσφορά, απλή 
μα μεγάλη φιλοσοφία.

Η πρώτη εικοσιπενταετία (1925-1950)

Με την ίδρυση προκύπτει αμέσως το πρόβλημα της στέγασης· χωρίς πό
ρους πού θα μπορούσαν να στεγαστούν; Ο λόγιος Γεώργιος Μαρκίδης, που 
χρημάτισε και δήμαρχος Λευκωσίας, πρόεδρος του πατριωτικού ιδρύματος 
«Αγάπη του λαού», παραχωρεί το ευρύχωρο οίκημα του σωματείου τούτου, 
στην οδό Λήδρας, για όλες τις έργασίες της Π.Α.Ε.Κ. Έτσι ύστερ’ από λίγους 
μήνες, στη γιορτή των εγκαινίων, παρουσιάζεται με εξαιρετική επιτυχία η γυ
ναικεία χορωδία του σωματείου. Στα εγκαίνια παρευρίσκεται κι ευλογεί την 

έναρξη των εργασιών του, ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κύριλλος ο Γ’. 
Αλλωστε όπως προβλέπει ιδιαίτερο άρθρο του καταστατικού του, το σωματείο 
μπαίνει κάτω από τη σθεναρή προστασία της Ιεράς Συνόδου και του εκάστοτε 
Προξένου της Ελλάδας του οποίου η σύζυγος είναι και επίτιμη πρόεδρός του. 
Εμφανώς λοιπόν, τίθεται στην υπηρεσία των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών.

Και αμέσως η Π.Α.Ε.Κ. αρχίζει την πολύπλευρη δράση της: ανοίγει δυο 
απογευματινές σχολές για φτωχά, εργαζόμενα κορίτσια· η μια λειτουργεί στο 
σχολείο Αγίου Κασιανού και η άλλη στο σχολείο Αγίου Σάββα. Τα σχολεία είχε 
παραχωρήσει δωρεάν η σχολική Εφορεία. Σ’ αυτά διδάσκουν διπλωματούχες 
δασκάλες που δεν είχαν ακόμη διοριστεί, γραφή, ανάγνωση, αριθμητική, θρη
σκευτικά και Ελληνική ιστορία· τα φτωχά κορίτσια μ’ αυτό τον τρόπο παίρ
νουν μια στοιχειώδη μόρφωση που θα τα βοηθήσει να γίνουν καλές μητέρες και 
να γνωρίσουν την ελληνική καταγωγή τους.

Ταυτόχρονα λειτουργούν βιβλιοθήκη και σπουδαστήρια για τις μορφωμέ
νες γυναίκες. Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει δόκιμες μεταφράσεις αρχαίων ελλή- 
νω συγγραφέων, αλλά και ποιήματα και έργα νεοελλήνων και ξένων συγγραφέ
ων, εφημερίδες και περιοδικά. Εδώ κάθε βδομάδα γίνονται συγκεντρώσεις στις 
οποίες διαβάζονται και ερμηνεύονται έργα ελλήνων συγγραφέων ή συζητιού
νται διάφορα ενδιαφέροντα θέματα.

Το 1927 η Π.Α.Ε.Κ. διδάσκει από σκηνής την «Ιφιγένειαν εν Ταύροις» του 
Ευριπίδη με μεγάλη επιτυχία. Μετέχουν μέλη του σωματείου, δασκάλες και 
τρεις καθηγητές των ανωτέρων εκπαιδευτηρίων. Την παράσταση παρακολου
θούν το κοινό, τα σχολεία και δωρεάν τα εργαζόμενα κορίτσια που φοιτούσαν 
στις απογευματινές σχολές. Με τις εισπράξεις αγοράζεται γραφική ύλη, 
εμπλουτίζεται η βιβλιοθήκη, πληρώνονται εισιτήρια απόρων μαθητριών του 
Διδασκαλείου. Τέλος ενοικιάζεται οίκημα για την στέγαση του σωματείου στη 
γωνία των οδών Ομήρου και Κωστή Παλαμά. Εδώ γίνονται γιορτές τις παρα
μονές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, μουσικοφιλολογικά τσάγια, 
σειρές εκλεκτών διαλέξεων, δεξιώσεις· γιορτάζονται τα εβδομηντάχρονα του 
εθνικού διαλεκτικού μας ποιητή Δημήτρη Λιπέρτη.

Το 1928 το σωματείο οργανώνει την πρώτη στην Κύπρο έκθεση χειροτε
χνίας και βιομηχανικών προϊόντων, τις μέρες των γιορτών του Πάσχα, στο 
Παρθεναγωγείο Φανερωμένης. Η έκθεση είναι πλούσια σε εκθέματα, ενώ κριτι
κή επιτροπή τα αξιολογεί και απονέμει βραβεία και τιμητικά διπλώματα.

Απ’ όσα έχουν ειπωθεί ως τώρα προβάλλει λαμπρό το εκπολιτιστικό έργο 
της Π.Α. και η δυναμική συμβολή τους στην εξύψωση και την μόρφωση της γυ
ναίκας. Η κοινωνική διακονία της όμως δεν εξαντλείται σ' αυτά· η μεγάλη παι
δαγωγός και πρώτη πρόεδρος Περσεφόνη Παπαδοπούλου παρακολουθώντας 
τη σωματική εξέλιξη των παιδιών των δημοτικών με τις σωματικές καταμετρή
σεις και στατιστικές, τις οποίες πρώτη εισήγαγε στην Κύπρο, αντικρίζοντας 
σώματα αδύνατα και ατροφικά και παιδικές μορφές μελαγχολικές δεν ήταν δυ
νατόν να μείνει ασυγκίνητη. Σκέφτεται πως μόνο το μαθητικό συσσίτιο δε φτά
νει. Χρειάζεται η ύπαιθρος, ο καθαρός αέρας, η αναψυχή, η χαρά. Κι αυτά μό
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νο η παιδική εξοχή θα μπορούσε να δώσει. Έτσι το καλοκαίρι του 1930 κατό
πιν προετοιμασιών και εράνων εξήντα παιδάκια ξεκινούν για την Κερύνεια. Η 
σχολική εφορεία Κερύνειας ευγενώς προσφερομένη παραχωρεί δωρεάν «Το Σε- 
βέρειο Αρρεναγωγείο» της πόλης για την παραμονή των παιδιών.

Η παιδική εξοχή λειτουργεί απρόσκοπτα μέχρι το 1940, οπότε λόγω του 
πολέμου και της εκκένωσης των πόλεων διακόπτει τη λειτουργία της.

Το σωματείο όμως τάχτηκε να υπηρετεί όχι λιγότερο τα εθνικά ιδεώδη: ο 
ένθερμος πατριωτικός ζήλος και η άπειρη αγάπη της Περσεφόνης Παπαδοπού- 
λου στα ελληνικά ιδανικά την εμπνέουν, ώστε το 1934 να διοργανώσει εκπαιδευ
τική εκδρομή στην Αθήνα για πνευματική επικοινωνία με τα αθηναϊκά γυναι
κεία σωματεία και προπαντός με το «Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων»· η ίδια είχε 
εγγράψει ως μέλος του «Εθνικού Συμβουλίου» την Πνευματική Αδελφότητα.

Η εκδρομή εκείνη υπήρξε αληθινή εθνική μυσταγωγία, καθώς ο κύριος 
σκοπός της ήταν η επίσκεψη των περίλαμπρων αρχαίων μνημείων και της Ελ
ληνικής πρωτεύουσας ως κέντρου των απανταχού Ελλήνων. Με την έναρξη 
του ελληνοϊταλικού πολέμου η προσοχή του σωματείου στρέφεται προς τον 
εθνικό αγώνα: το 1940 στέλνουν πλεκτά για τις ανάγκες του ελληνικού στρα
τού, το 1943 ιδρύουν την Παγκύπρια Εθνική Γυναικεία Οργάνωση, που αποτε
λείται από αντιπροσώπους των σωματείων όλων των πόλεων της Κύπρου και 
διενεργώντας Παγκύπριο έρανο στέλνουν σημαντικό ποσό στον Ελληνικό Ερυ
θρό Σταυρό. Διοργανώνουν επίσης εράνους υπέρ των ανταρτοπλήκτων και 
των επαναπατριζομένων, ενώ παραχωρούν ολόκληρο τον εξοπλισμό της Παι
δικής Εξοχής για τη διαμονή και την περίθαλψη των προσφύγων που έρχονται 
από την Ελλάδα.

Στο τέλος του πολέμου φάνηκαν πολύ καθαρά οι συνέπειές του· φτώχια 
μεγάλη και στέρηση των απαραίτητων ειδών παρατηρείται εξαιτίας της κατα
στροφής της βιομηχανικής παραγωγής. Τα παιδιά των τριών δημοτικών σχο
λείων της Λευκωσίας (Ελενείου, Αγίου Αντωνίου και Αγίου Κασιανού) δεν 
έχουν τον κατάλληλο ιματισμό για ν’ αντιμετωπίσουν το χειμώνα. Η Πνευμα
τική Αδελφότης τότε εγκαινιάζει «την ημέρα του πλεκτού» ορισμένη μέρα της 
εβδομάδας δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο και μέλη του σωματείου συγκε
ντρώνονται στο σωματείο Τραστ κι εκεί πλέκουν ή ράβουν μάλλινα ρούχα για 
τα παιδιά των δημοτικών σχολείων.

Το 1946 επαναρχίζει τη λειτουργία της η παιδική εξοχή Λευκωσίας που 
στεγάζεται στα δύο δημοτικά σχολεία της Κερύνειας. Την ίδια χρονιά η κυρία 
Αλεξάνδρα Ιακωβίδου, που αναπλήρωνε από το 1935 την Περσεφόνη Παπαδο- 
πούλου, αφού εκείνη είχε εγκατασταθεί στις Πάτρες, ως διευθύντρια του Αρσά
κειου Πατρών, αναλαμβάνει επίσημα την προεδρία του σωματείου.

Η δεύτερη εικοσιπενταετία 1950-1975
Το 1950 η Πνευματική Αδελφότητα γιορτάζει με κάθε λαμπρότητα τα εικο- 

σιπεντάχρονά της, ενισχύεται με νέα μέλη και εισέρχεται σε μια νέα δημιουργι
κή περίοδο δράσης: πρώτα λύει το πρόβλημα της στέγης. Μετακομίζει στην οδό
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Τρικούπη 88. από την Ακαδημία Θηλέων Κύπρου, όπου εφιλοξενείτο προσωρι
νά, μετά που αναγκάστηκε να παραχωρήσει στον κάτοχό του το προηγούμενο 
ενοικιασμένο οίκημά της.

Το νέο οίκημα μετατρέπεται σε πραγματικό τέμενος των Μουσών. Αγορά
ζεται πιάνο και στήνεται σκηνή για τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις· οργανώνο
νται μουσικά απογέυματα, φιλολογικά τσάγια και διδάσκονται μονόπρακτα 
θεατρικά έργα από την κύρια Γκαφιέρο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η 
αίθουσα καλύπτει και τις ανάγκες άλλων σωματείων της Λευκωσίας κι επίσης 
χρησιμοποιείται και ως γκαλερύ: όχι μόνο κύπριοι καλλιτέχνες εκθέτουν σ’ αυ
τή αλλά και ξένοι. Ενδεικτικό πιστεύουμε του έργου που επιτελείται, είναι ότι 
° Αρχιεπίσκοπος εκτιμώντας αυτό το έργο αποφασίζει να καταβάλλει το ενοί
κιο της αίθουσας η Αρχιεπισκοπή.

Στο μεταξύ με την οικονομική ενίσχυση του κοινού της Λευκωσίας οι συν
θήκες διαβίωσης των παιδιών στην Παιδική Εξοχή βελτιώνονται, ενώ ο αριθ
μός τους αυξάνεται. Είναι τότε που το φιλάνθρωπο ζεύγος Δημοσθένη και 
Αναστασίας Σεβέρη, αποφασίζουν ανάμεσα στις άλλες μεγάλες δωρεές τους, να 
δωρίσουν στην Π.Α.Ε.Κ. σύγχρονο, μεγάλο οίκημα για τις ανάγκες της Παιδι
κής Εξοχής. Στην περιοχή της Γλυκιώτισσας, ανάμεσα στο βουνό και τη θά
λασσα σε μια τεράστια έκταση 22 στρεμμάτων, ιδρύεται από τους μεγάλους ευ
εργέτες με το όνομα «Σεβέρειος Παιδική Εξοχή Λευκωσίας-Κερύνειας» ένα 
υπερσύγχρονο, με όλες τις ανέσεις οίκημα που μπορεί να φιλοξενήσει περισσό
τερα από 300 παιδιά. Τα εγκαίνιά του γίνονται το Μάιο του 1953 με κάθε επι
σημότητα στην παρουσία των εκκλησιαστικών και δημοτικών αρχών, του Γενι
κού Προξένου της Ελλάδας, γυμνασιαρχών, καθηγητών και πολλού κόσμου. 
Όμως το λαμπρό αυτό έργο δεν έμελλε να εκπληρώσει για πολύ καιρό τον προ
ορισμό του. Το 1963 εξαιτίας των γεγονότων, επειδή βρίσκεται σε στρατηγική 
θέση, το καταλαμβάνει η Εθνική Φρουρά και έκτοτε δεν επιστρέφει πια στο σω
ματείο, αφού από το 1974 η βόρεια Κύπρος βρίσκεται υπό Τουρκική κατοχή. 
Από τότε η Παιδική Εξοχή Λευκωσίας λειτούργησε μεταξύ των ετών 1967 και 
1977 στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μιτσή στη Λεμύθου κι από το 1979 ως το 
1986 φιλοξενήθηκε στις Παιδικές Κατασκηνώσεις του Υπουργείου Παιδείας 
στον Πρόδρομο.

Συνεχής και θετική υπήρξε η προσφορά του σωματείου στον απελευθερω
τικό αγώνα του 1955-59.

Στη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα, οι αγωνιστές στο βουνό είχαν 
ανάγκη ιματισμού. Για το σκοπό αυτό η Αρχιεπισκοπή παραχωρεί μια αίθουσά 
της που μετατρέπεται σε αποθήκη ειδών ιματισμού. Εδώ οι κυρίες του σωμα
τείου παραλαμβάνουν από διάφορες πηγές με απόδειξη τα διάφορα ενδύματα 
και κατόπιν ειδοποίησεως ετοιμάζουν τα πακέττα που τα παραλαμβανει το κα
τάλληλο πρόσωπο για να τα μεταφέρει στα κρησφύγετα. Επίσης οι κυρίες του 
Συμβουλίου επισκέπτονται συχνά τις φυλακές και τα κρατητήρια προσφέρο- 
ντας στους κρατούμενους κάθε υλική και ηθική συμπαράσταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυρία Μαρούλλα Κ. Μαρκίδου, μέλος του Διοι
κητικού Συμβουλίου, συνελήφθη και φυλακίστηκε στη διάρκεια του απελευθε
ρωτικού αγώνα.
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Αλλά και g όλα τα γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία αυτού του τό
που η Π.Α. είχε έντονη παρουσία: μεγάλες φροντίδες κατέβαλε για την Εθνική 
Φρουρά μετά το 1963. Επίσης, όταν το 1967 ήλθε η Ελληνική Μεραρχία στην 
Κύπρο, κατόπιν ειδοποιήσεως ήρθαν σ’ επαφή με το Διοικητή και τους αξιω
ματικούς της· συχνά επισκέπτονταν τη μεραρχία στο Τρόοδος, προσφέροντας 
πολλά δώρα και μεγάλη ηθική συμπαράσταση.

Το πικρό καλοκαίρι του 1974 η Π.Α. λαμβάνει ενεργό μέρος στη βοήθεια 
και περίθαλψη των προσφύγων εκπρόσωπός της μετέχει στην επιτροπή για 
την ανακούφιση των προσφύγων συγκεκριμένα το γραφείο Ευημερίας την κα- 
λεί ν’ αναλάβει την ευθύνη διαλογής και διανομής ρουχισμού στους προσφυγι- 
κούς καταυλισμούς και συνοικισμούς σ’ ολόκληρη την Κύπρο. Παίρνει κάτω 
από την προστασία της το συνοικισμό Βρυσούλων, όπου πολλοί άνθρωποι βρί
σκονται στοιβαγμένοι μέσα σ’ ένα συσκευαστήριο πατατών κι φρούτων και τον 
επισκέπτονται οι κυρίες του Συμβουλίου μια φορά τη βδομάδα. Επισκέπτονται 
όμως κι άλλους συνοικισμούς: στο δασάκι της Άχνας, στο Στρόβολο, στα Λα- 
τσιά, στη Λακατάμεια, στα Λεύκαρα. Ιδιαίτερη σημασία δίνουν κατά τους χα
λεπούς αυτούς καιρούς στο παιδί.

Το 1975 η Π.Α.Ε.Κ. μετέχει στην οργανωτική επιτροπή για την πραγματο
ποίηση της «πορείας γυναικών προς την Αμμόχωστο»· σ’ αυτή λαμβάνουν μέ
ρος χιλιάδες κυπρίες γυναίκες και πολλές αντιπροσωπείες ξένων χωρών η πο
ρεία υπήρξε μεγαλειώδης, πέτυχε το σκοπό της κι είχε μεγάλη διεθνή απήχηση.

Τελευταία εικοσαετία 1975-1995

Στο διάστημα αυτό, μετά το 1974, η Πνευματική Αδελφότης αναπτύσσει 
στενούς φιλικούς δεσμούς με άλλα γυναικεία σωματεία της Ελλάδας που δεί
χνουν μεγάλο ενδιαφέρον να βοηθήσουν τους αναξιοπαθούντες αδελφούς τους 
της Κύπρου κι ιδιαίτερα τα σωματεία της Θεσσαλονίκης. Το καλοκαίρι του 
1976 λοιπόν η «Μέριμνα Ποντίων Κυριών» Θεσσαλονίκης προσφέρεται να φι
λοξενήσει προσφυγόπουλα της Κύπρου στη Βόρειο Ελλάδα. Η Πνευματική 
Αδελφότης αμέσως ετοιμάζει 61 παιδάκια του συνοικισμού Βρυσούλων, που 
από το ’74 είχε θέσει το σχολείο τους υπό την προστασία της, και τ’ αποστέλ
λει στη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά αυτά όχι μόνο περνούν τρεις υπέροχες βδομά
δες στην «Παναγία Σουμελά», κάνοντας ταυτόχρονα πολλές εκδρομές σ’ άλλα 
μέρη της Μακεδονίας, αλλά γίνονται αντικείμενο περιποίησης και στοργής απ’ 
όλους: παντού, όπου πηγαίνουν τα δεξιώνονται και τα φορτώνουν δώρα

Κατόπιν τούτου με πρωτοβουλία της μεγάλης φίλης της Κύπρου, λογοτέ- 
χνιδας κυρίας Χρυσάνθης Ζιτσαία, ιδρύεται από τα γυναικεία σωματεία της 
Θεσσαλονίκης ο «Σύνδεσμος Φιλίας Ελλάς-Κύπρος». Ο Σύνδεσμος οργανώνει 
κάθε χρόνο εκδρομή στην Κύπρο και προσφέρει μέσα στις δυνατότητέΓ ta,, va 
θε βοήθεια στον τοπο μας: ρουχισμό, παιγνίδια, χρήματα. Έχει επίσης πνευαα 
τικές ανταλλαγές με την Π.Α.Ε.Κ. Κυρίες από τη Θεσσαλονίκη έχουν δώσει 
διαλέξεις στην Κύπρο ενώ κυρίες της Π.Α. έχουν κάνει το ίδιο στη Βόρειο Ελ 
λάδα. Την ίδια χρονιά η Π.Α. σε συνεργασία με την αγγλίδα γιατρό Helen

Sotiriou από την Αμμόχωστο οργανώνει μια διακήρυξη των προσφύγων, τον 
«Πάπυρο της Κύπρου - Syprus Scroll”. Κάτω από την επιγραφή «Ζητούμε την 
απελευθέρωση της Πατρίδας μας και την επιστροφή στις πατρογονικές μας 
εστίες» ακολουθούν χιλιάδες υπογραφές των προσφύγων. Καταρτίζονται τέσ
σερα αντίγραφα: το ένα παραδίδεται στα Ηνωμένα Έθνη, το δεύτερο στο Αευ- 
κό Οίκο στην Washington, το τρίτο στο Αονδίνο και το τέταρτο φυλάσσεται 
στην Κύπρο, στην Αρχιεπισκοπή.

Ίο 1977, μετά το θάνατο της Αλεξάνδρας Ιακωβίδου, αναλαμβάνει την 
προεδρία του σωματείου η κ. Μαρούλα Μίττλετον που με την πείρα και τους 
οραματισμούς της δίδει νέα πνοή στην Πνευματική Αδελφότητα. Επί προε
δρίας της το σωματείο έχει σημειώσει ανοδική πορεία σ’ όλους τους τομείς 
δραστηριοτήτων: εθνικό, κοινωνικό, πνευματικό καλύποντας έτσι όλους τους 
σκοπούς του Καταστατικού του.

Καλλιεργούνται πολύ στενές φιλικές σχέσεις με την Ελλάδα και γιορτάζο
νται με λαμπρότητα η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας και της Μητέρας. Κατ’ αυ
τές το σωματείο μετακαλεί και φιλοξενεί μια σημαίνουσα γυναικεία προσωπι
κότητα από την Ελλάδα, η οποία επικοινωνεί μέσα στο πνεύμα της ημέρας, σε 
διάφορα επίπεδα με το κοινό της Κύπρου.

Ακόμη πάνω σε μόνομη βάση το σωματείο τα Χριστούγεννα και την Ημέ
ρα της Μητέρας επισκέπτεται τα προσφυγικά σχολεία τόσο της επαρχίας Αμ- 
μοχώστου όσο και της επαρχία Λάρνακας.

Το πιο πρόσφατο όμως και μεγάλο επίτευγμα της Πνευματικής Αδελφότη
τος είναι η ίδρυση της Μαθητικής Εστίας Φανερωμένης. Η πρόεδρος της Π.Α. 
εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο την ίδρυση Μαθητικής Εστίας σ’ αντικα
τάσταση της Παιδικής Εξοχής, διότι η Παιδική Εξοχή δε λειτουργούσε από το 
1986, αφού δε διέθετε στέγη κι ακόμη διότι η ανάγκη παιδικής εξοχής είχε κα
λυφθεί από άλλους φορείς: τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, το Υπουργείο 
Παιδείας κ.ά.

Έτσι κατόπιν μελέτης και προβληματισμού ιδρύεται το Σεπτέμβριο του 
1992 η Μαθητική Εστία Φανερωμένης, στην παλιά Αευκωσία, πολύ κοντά στη 
γραμμή Αττίλα. Εδώ τα παιδιά των εργαζομένων μητέρων που φοιτούν στο 
Δημοτικό Σχολείο Φανερωμένης βρίσκουν ευχάριστο και ασφαλισμένο κατα
φύγιο τις ελεύθερες ώρες τους. Παίρνουν γεύμα και απογευματινό και με τη 
βοήθεια των δύο δασκάλων που εργοδοτεί η Π.Α. προετοιμάζουν τη σχολική 
εργασία της επόμενης μέρας.

Αυτά πιστεύουμε πως είχαμε ν’ αναφέρουμε για τη ζωή και την ιστορία 
της Π.Α.Ε.Κ., του αρχαιότερου πολιτιστικού σωματείου της Λευκωσίας.

ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ
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ΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΦΟΥ 
Συμβολή στα ΙΟΟχρονα του «Παγκυπρίου Γυμνασίου»

1. Εισαγωγή

Σκοπός της σύντομης αυτής μελέτης είναι να δώσει μια αδρομερή εικόνα 
των σχέσεων και των κοινών προσανατολισμών του Παγκυπρίου Γυμνασίου 
και του Γυμνασίου της Πάφου στα χρόνια της Αγγλοκρατίας. Πρέπει από την 
αρχή να διευκρινιστεί ότι οι σχέσεις αυτές εξετάζονται κυρίως μέσα από τα 
Πρακτικά συνεδριάσεων και το γενικότερο αρχειακό υλικό της Σχολικής Επι
τροπείας και του Γυμνασίου Πάφου. Από τα αρχεία του Παγκυπρίου Γυμνα
σίου μελετήθηκε ο φάκελλος με την ένδειξη «Αλληλογραφία του Παγκυπρίου 
Γυμνασίου με άλλα σχολεία». Το θέμα δεν εξαντλείται βέβαια με τη μελέτη αυ
τή και πιστεύω ότι μια διεξοδικότερη έρευνα στα αρχεία κυρίως του Παγκυ
πρίου Γυμνασίου θα έφερνε στο φως πολύτιμα στοιχεία που θα βοηθούσαν στο 
σχηματισμό πληρέστερης εικόνας των σχέσεων των δύο σχολείων. Η θεματική 
προσέγγιση της μελέτης αυτής θα καλύψει διάφορους τομείς που σχετίζονται 
κυρίως με τους Κανονισμούς διοίκησης και λειτουργίας των σχολείων και τα 
προγράμματα μαθημάτων, θα γίνει επίσης ειδική αναφορά στον τρόπο αντιμε
τώπισης του Νόμου 25/1935 «περί Μέσης Εκπαιδεύσεως» της αποικιοκρατικής 
Κυβέρνησης από το Παγκυπρίου Γυμνασίου και το Γυμνάσιο Πάφου καθώς 
και στις αθλητικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ των δύο σχολείων.

2. Οι «Κανονισμοί των Εκπαιδευτικών Καταστημάτων»
Προτού προχωρήσουμε στην εξέταση των Σχολικών Κανονισμών αξίζει 

να αναφέρουμε ότι από την εποχή ακόμη της τουρκικής κατοχής, και ειδικότε
ρα στην περίοδο 1830-1842, ο Μητροπολίτης Πάφου συνεισέφερε ορισμένο πο
σό χρημάτων στο κοινό ταμείο που δημιουργήθηκε για την ίδρυση και συντήρη
ση των σχολείων. Αναφέρουμε ενδεικτικά την εισφορά του Μητροπολίτη Πά
φου Χαρίτωνος από 3000 γρόσια κατά τη Γενική Συνέλευση της Αρχιεπισκο
πής στις 20 Μαρτίου 1842'. Παρόμοιες εισφορές γίνονταν και στα χρόνια της 
αγγλικής κατοχής. Αναφέρουμε την εισφορά του Μητροπολίτη Πάφου Επιφα- 
νίου στα 1890 ύψους 33 λιρών «προς την κατά καιρόν επιτροπήν των Ελληνι
κών Εκπαιδευτικών Καταστημάτων Λευκωσίας»1 2. Ο ίδιος Μητροπολίτης συ
νεισέφερε επίσης 50 λίρες τον Απρίλη του 1890 ως «προαιρετικήν έκτακτον 
συνδρομήν προς τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Καταστήματα Λευκωσίας»3.

1. Βλ. Κώδικα A' Ιερός Αρχιεπισκοπής, σ. 270.
2. Βλ. Κώδικα 48Α Ιερός Αρχιεπισκοπής, σ. 49.
3. ό.π., σ. 49. 4. Βλ. «Κανονισμός της εν Λευκωσία Ελληνικής Σχολής, Μακαρίου και Σωφρονίου Κώδιξ 

Β', Ιερά Αρχιεπισκοπή, 1859, σσ. 3-13.

Οι στενές σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ της Σχολικής Επιτροπείας Λευκω
σίας και κατ’ επέκταση και του Παγκυπρίου Γυμνασίου με τα σχολεία της Πά
φου τεκμηριώνεται κυρίως από την υιοθέτηση σχολικών Κανονισμών που πα-

ρουσιάζουν πολύ μεγάλες ομοιότητες τόσο στο λεκτικό όσο και στο περιεχόμε
νό τους. Οι παλαιότεροι Κανονισμοί για τη Λευκωσία είναι ο «Κανονισμός 
της εν Λευκωσία Ελληνικής Σχολής» του 1859 και ο «Κανονισμός των εν Λευ
κωσία Εκπαιδευτικών Καταστημάτων» του 18834. Οσον αφορά την Πάφο ο 
παλαιότερος διασωθείς Κανονισμός είναι ο «Κανονισμός των εν Κτήματι Πά- 
φου Δημοσίων Ελληνικών Καταστημάτων» που συντάχτηκε από ειδική επιτρο
πή στα 1893 στα χρόνια του Μητροπολίτη Πάφου Επιφανίου (1890-1893).

Οι πιο πάνω Κανονισμοί ρύθμιζαν όλα τα θέματα που αφορούσαν στον 
τρόπο διοίκησης και λειτουργίας των σχολείων που ήταν κάτω από τη δικαιο
δοσία των Σχολικών Επιτροπειών Λευκωσίας και Πάφου. Ειδικότερα ο Κανο
νισμός της Λευκωσίας του 1859 αφορούσε αποκλειστικά την Ελληνική Σχολή 
Λευκωσίας, που από το 1893 εξελίχτηκε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο.

Ο «Κανονισμός των εν Κτήματι Πάφου Δημοσίων Ελληνικών Καταστη
μάτων» του 1893 κάλυπτε με τις διάφορες πρόνοιές του τη διοίκηση και λει
τουργία των σχολείων που υπήρχαν την εποχή εκείνη στο Κτήμα, όπως λεγό
ταν τότε η σημερινή πόλη της Πάφου. Τα σχολεία αυτά ήταν το Αρρεναγωγείο, 
που από το 1888 περιλάμβανε και το διτάξιο «ελληνικό τμήμα», και το Παρθε
ναγωγείο που στα 1893 λειτουργούσε ως τετρατάξιο δημοτικό σχολείο.

Ο Κανονισμός της Πάφου του 1893 αποτελείται από τα πιο κάτω 10 κεφά
λαια:
Κεφ. A :Περί Επιτροπής.
Κεφ. Β :Περί Εκλογέων και Εκλέξιμων.
Κεφ. Γ :Περί του τρόπου της εκλογής της Επιτροπής.
Κεφ. Δ : Περί καθηκόντων της Επιτροπής.
Κεφ. Ε :Περί καθηκόντων των διδασκάλων.
Κεφ. Στ :Περί καθηκόντων των μαθητών.
Κεφ. Ζ :Περί επιβαλλομένων τοις μαθηταίς ποινών.
Κεφ. Η :Περί εξετάσεων και διακοπών.
Κεφ. Θ :Περί πόρων των σχολείων.
Κεφ. I Επέτειοι των σχολείων.

Ανάλογα κεφάλαια συναντάμε και στον Κανονισμό της Ελληνικής Σχολής 
Λευκωσίας του 1859:

Κεφ. A :Περί της Επιτροπής της Σχολής.
Κεφ. Β :Περί Διδασκάλων.
Κεφ. Γ :Περί Μαθητών.
Κεφ. Δ :Περί Μαθημάτων.
Κεφ. Ε :Περί Εξετάσεων και Διακοπών.

Αναφέρουμε ενδεικτικά από ένα απόσπασμα από τους δύο πιο πάνω Κα
νονισμούς για να φανεί η ομοιότητα ως προς τις διάφορες πρόνοιές τους.
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«Κανονισμός» Κτήματος 1893, άρθρο 19:

«Σκοπός των Σχολείων είναι η διάπλασις του νοός και της καρδίας των 
μαθητών των θρησκευτικώς και ηθικώς και διανοητικώς. Οφείλουσιν όθεν οι 
μαθητοί να ώσιν ευπειθείς και εύτακτοι με το προσήκον φερόμενοι σέβας προς 
τε τους διδασκάλους, τους γονείς, τους γέροντας και προς πάντας εν γένει»5.

Βλ. Φάκ. 887/16/Α, Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Μακαρίου Γ', Λευκωσία.
Βλ. Κ. Ιεροκηπιώτη, Η Ελληνική Εκπαίδευση στην επαρχία Πάφου, (1878-1960) - Συμβο
λή στην ιστορία της εκπ/σης της Κύπρου, διδακτ. διατριβή, Θεσ./κη 1991, σσ. 72-78
Βλ. Χαρ. Παπαστάθη, Οι Κανονισμοί των Ορθοδόξων Ελληνικών Κοινοτήτων του Οθω
μανικού Κράτους και της Διασποράς, Αφών Κυριακίδη, Θεσ/κη 1984.

8. Βλ. ενδεικτικά Πρακτικά Ημιγυμνασίου Πάφου, 28/9/1910, 1/10/1912, 12/9/1915.
9. Πρακτικά Σχολ. Επιτροπείας Πάφου, 6/10/1905.

10. Το Ημιγυμνάσιο Πάφου στην περίοδο 1905-1914 λειτουργούσε με τις Β, Γ, Δ. Ε τάξεις. 
Οι απόφοιτοι του 6τάξιου δημοτικού εγγράφονταν με εξετάσεις απ ευθείας στη Β ταςη. 
στην περίοδο 1915-24 λειτούργησε με 4-5 τάξεις (Α, Β, Γ, Δ. Ε) και απο το 1924 συμπλη

ρώθηκε ως πλήρες εξατάξιο Γυμνάσιο.

«Κανονισμός» Λευκωσίας 1859, Κεφ. Γ, άρθρο 18:
«Ο σκοπός της Σχολής είναι να φωτίσει τον νουν και να ηθικοποιήση την 

καρδίαν παντός μαθητου. Οφείλουν λοιπόν οι μαθηταί να είναι ευπειθείς προς 
τους διδασκάλους, επιμελείς εις τα μαθήματα και εύτακτοι εις την διαγωγήν».

Περισσότερες ομοιότητες παρουσιάζει ο «Κανονισμός» του 1893 του Κτή
ματος με τον «Κανονισμό των εν Λευκωσία Εκπαιδευτικών Καταστημάτων» 
Λευκωσίας του 1883. Στα περισσότερα άρθρα οι πρόνοιες των δύο «Κανο
νισμών» είναι ταυτόσημες, όπως:

«Κανονισμός» Κτήματος 1893, από την εισαγωγή»:
«Παν εκπαιδευτικόν καθίδρυμα εκ πολλών και διαφόρων απαρτιζόμενον 

μελών εχόντων προς άλληλα δικαιώματα και καθήκοντα δείται κανονισμού 
ορίζοντος αυτά...».

«Κανονισμός» Λευκωσίας 1883, από την «εισαγωγή»:
«Παν εκπαιδευτικόν καθίδρυμα απαρτίζεται εκ πολλών και διαφόρων με

λών, εφ’ ω και ανάγκη κανονισμού ορίζοντος τα δικαιώματα και καθήκοντα 
ενός εκάστου...»6

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι η Σχολική Επιτροπεία Πάφου είχεν υπόψη 
της τους «Κανονισμούς» της Λευκωσίας. Πέρα όμως απ’ αυτά, η Επιτροπεία 
της Πάφου στη σύναξη του «Κανονισμού» του 1893 έλαβε υπόψη της και τους 
αντίστοιχους «Κανονισμούς των Ορθοδόξων Ελληνικών Κοινοτήτων» πολλών 
περιοχών της Μακεδονίας και Θράκης που ως τα 1913 και 1923 αντίστοιχα απο
τελούσαν ακόμη τμήμα του Οθωμανικού κράτους. Οι «Κανονισμοί» αυτοί συ- 
ντάκτηκαν με βάση αντίστοιχο πρότυπο που ετοιμάστηκε από το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο στα 1860, μέσα στα πλαίσια των ελευθεριών και δικαιωμάτων που 
η Υψηλή Πύλη παραχώρησε στα 1856 με το Χάττι-ι- Χουμαγιούν. Αναφέρουμε 
επίσης ότι οι «Κανονισμοί» αυτοί ρύθμιζαν όλα τα θέματα που αφορούσαν την 
τοπική αυτοδιοίκηση, όπως ήταν οι δημογεροντίες, οι διάφορες «εφορείες», τα 
νοσοκομεία και η εκπαίδευση7. Αυτούς τους «Κανονισμούς» ακολούθησε η Σχο
λική Επιτροπεία Πάφου, πράγμα που αποδεικνύεται και από τη συμπερίληψη 

στον Κανονισμό της Πάφου ορισμένων προνοιών από τους «Κανονισμούς των 
Ορθοδόξων Κοινοτήτων» που δεν συναντώνται στους «Κανονισμούς» της Λευ
κωσίας. Εκείνο που μπορούμε να συμπεράνουμε είναι ότι τόσο η Λευκωσία όσο 
και η Πάφος ακολουθούσαν πάντοτε σε μεγάλο βαθμό της εκάστοτε ελλαδικές εκ
παιδευτικές πρακτικές και εμπειρίες8, πράγμα που δείχνει την ύπαρξη στενών 
σχέσεων μεταξύ τους και κοινούς εθνικούς προσανατολισμούς.

3. Τα προγράμματα μαθημάτων του Παγκυπρίου Γυμνασίου
και του Ημιγυμνασίου-Γυμνασίου Πάφου

Το Παγκύπριο Γυμνάσιο σ’ όλη τη διάρκεια της Αγγλοκρατίας δεν αποτέ- 
λεσε μόνο πνευματικό και εθνικό φυτώριο για όλο τον Ελληνισμό της Κύπρου, 
αλλά ειδικότερα για την Πάφο αποτέλεσε και το πρότυπο στο οποίο απέβλεπε 
πάντοτε η Σχολική Επιτροπεία. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι στα 1905, με 
την ίδρυση του Ημιγυμνασίου της Πάφου, η τότε Σχολική Επιτροπεία ενέκρινε 
το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολής, αφού το βρήκε σύμφωνο 
με τα αντίστοιχα προγράμματα του Παγκυπρίου Γυμνασίου και των ελλαδι- 
κών Γυμνασίων. Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα από τα Πρακτικά της 
Σχολικής Επιτροπείας Πάφου9:

«Συνελθούσα σήμερον η Επιτροπεία του Ημιγυμνασίου Πάφου εν τη Ιερά 
Μητροπόλει υπό την Προεδρίαν του Τοποτηρητού του θρόνου κ. Πορφυρίου και 
λαβούσα γνώσιν του τε αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος υπογεγραμμέ
νου υπό του Συλλόγου των διδασκόντων και ευρούσα αυτά σύμφωνα προς τα ανα
λυτικά προγράμματα τα διέποντα την λειτουργίαν των εν Ελλάδι Γυμνασίων και 
του γνωστού εν Κύπρω Παγκυπρίου Γυμνασίου εγκρίνει και επιδοκιμάζει ταύτα».

Αξίζει ν’ αναφερθεί εδώ ότι τόσο το Παγκύπριο Γυμνάσιο όσο και το Ημι- 
γυμνάσιο και Γυμνάσιο Πάφου ακολουθούσαν πάντοτε τα ωρολόγια και ανα
λυτικά προγράμματα που κατά καιρούς ίσχυαν στην Ελλάδα. Υπήρχαν βέβαια 
μικρές διαφοροποιήσεις, όπως για παράδειγμα η διδασκαλία των Αγγλικών, 
που επέβαλαν οι ιδιαίτερες συνθήκες της Κύπρου. Πρέπει επίσης να λεχθεί εδώ 
ότι το αναλυτικό πρόγραμμα των διαφόρων μαθημάτων των δύο Γυμνασίων 
ήταν το ίδιο με μικρές διαφοροποιήσεις πως προς την τάξη στην οποία διδα
σκόταν. Η ύλη, για παράδειγμα, των αρχαίων Ελληνικών των Α,Β. και Γ τάξε
ων του Παγκυπρίου Γυμνασίου καλυπτόταν στις Β και Γ τάξεις του Ημιγυμνα- 
σίου Πάφου. Παραθέτουμε πιο κάτω τη διδακτέα ύλη των αρχαίων Ελληνικών 
για να φανεί το κοινό πρόγραμμα που ακολουθούσαν τα δύο σχολεία:

Αρχαία Ελληνικά Ημιγυμνασίου Πάφου στα 1905-191410
Τάξη Β: — Μύθοι του Αισώπου

— Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις

5.
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Τάξη Γ:

Τάξη Δ:

Τάξη Ε:

— Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία
— Ξενοφώντος Ελληνικά
— Ηροδότου Ιστορίαι
— Δημοσθένους Λόγοι

— Αποσπάσματα από το Θουκυδίδη
— Πλάτωνος Κρίτων ή Απολογία
— Ομήρου Οδύσσεια
— Διάλογος του Πλάτωνα
— Σοφοκλέους Αντιγόνη ή άλλη τραγωδία
— Επιτάφιος του Περικλή
— Ομήρου Ιλιάδα

Αρχαία Ελληνιά Παγκυπρίου Γυμνασίου της σχολ. χρονιάς 1893-94
Τάξεις Α,Β,Γ: Η ίδια ύλη που διδασκόταν στις Β και Γ τάξεις του 

Ημιγυμν. Πάφου.
Τάξη Δ: —Απομνημονεύματα του Ξενοφώντος

—.Λυσία κατά Ερατοσθένους Λυκούργου κατά Λεω- 
κράτους.

Τάξη Ε: — Α Βιβλίο του Θουκυδίδη
— Δημοσθένους Λόγοι
— Ηροδότου Βιβλίο H'
— Οδύσσεια, ραψ. α’

Τάξη Στ: — Θουκυδίδη Β, Στ. Ζ
— Οδύσσεια, ραψ. ι, κ 
— Ιλιάδα, Γ, I.
— Απολογία του Πλάτωνος

Τάξη Ζ: —Ιλιάδα, Σ, Τ.
—Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος
—Αίας και Μήδεια
— Πρωταγόρας"

Τα αναλυτικό προγράμματα του Παγκυπρίου Γυμνασίου μελετησε επίσησ 
η Σχολική Επιτροπεία Πάφου και στα 1949, όταν συζητούσε θέμα δημιουργία! 
Ζ τάξης Εμπορικής κατεύθυνσης* 12 13. Αναφέρουμε ακόμη ότι και στα 1956 ! 
Σχολική Επιτροπεία αποφάσισε να τροποποιήσει τους Κανονισμούς λειτουο 
γιας του Γυμνάσιου Πάφου και για το σκοπό αυτό έγινε σύγκριση τηιν η™ $ 
ντων Κανονισμών με τους αντίστοιχους του Παγκυπρίου Γύμνασίου". QX°'

Βλ. Κ. Σπυριδάκι, Το πρώτον έτος της λειτουργίας του Παγκυποίου Γυυνπηί™ 
πρόγραμμα και αι πρώται του ενέργειας 1893-94 Περιοδ «Κυπριακά Γοή ’πρωτ0ν 
95-96, Μάης-Ιούνης 1943, σσ. 7-18. 0 α Γραμματα», αρ.

12. Πρακτικά Σχολ. Επιτροπείας Πάφου, 26/7/1949.
13. Πρακτικά Σχολ. Επιτροπείας Πάφου, 16/8/1956.

14. Βλ. Φάκελλο Αλληλογραφίας Παγκυπρίου Γυμνασίου με άλλα σχολεία, επιστολή 2604/ 
Μ. 120/26.2.51, Αρχείο Παγκυπρίου Γυμνασίου.

15. ό.π. επιστολές 181/Μ. 12/47, 181/Μ.14/48, 336/Μ.22/48, 116/Μ.14/48, 112/Μ.2/48, 17/ 
Μ.20/48, 191/Μ.26/48, 717/Μ.38/49, 898/49. 898/Μ.56/49, 696/Μ.91/50.

16. Κ. Σπυριδάκι, Η Εκπαιδευτική πολιτική της εν Κύπρω Αγγλικής Κυβερνήσεως (1878- 
1925), Έκδοσις Γραφείου Εθναρχίας Κύπρου. Λευκωσία. 1952, σσ. 24-25. Πρβλ. επίσης 
και Φάκ. SA 1:696/1930 Δημόσιο Αρχείο Κύπρου.

Αξίζει επίσης ν’ αναφερθεί ότι το Παγκύπριο Γυμνάσιο ως το αρχαιότερο 
σχολείο έπαιζε κατά κάποιο τρόπο και το ρόλο ενός «Υπουργείου» για την ελ
ληνική παιδεία της Κύπρου. Ο Διευθυντής που εκπροσωπούσε και τον επιθεω
ρητή σχολείων Αλλοδαπής και η γνώμη για την αναγνώριση ενός Γυμνασίου 
από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας ήταν βαρύνουσα. Μέσα στα πλαίσια 
αυτά το Παγκύπριο Γυμνάσιο είχε την ευθύνη της ενημέρωσης των άλλων σχο
λείων για τις εκάστοτε τροποποιήσεις της ελλαδικής εκπαιδευτικής νομοθεσίας 
και κανονισμών. Αναφέρουμε ενδεικτικά απόσπασμα επιστολής του Διευθυντή 
του Παγκυπρίου Γυμνασίου Κων/νου Σπυριδάκι στο Διευθυντή του Γυμνασίου 
Πάφου Παύλο Παυλίδη:

«πάσαι αι ευεργετικοί διατάξεις των παλαιοτέρων ετών διά τους παραπε- 
μπομένους εις ανεξέτασιν έχουν καταργηθεί και ανατικατασταθή διά του 3ου 
εδαφίου του 31ου άρθρου του τελευταίου διατάγματος του 1950, το οποίον θε
ωρεί απορριπτομένους πάντας τους μη προσερχομένους κανονικώς εις τας 
ανεξετάσεις του Σεπτεμβρίου»14.

Το Παγκύπριο Γυμνάσιο βοηθούσε επίσης τα άλλα σχολεία στην εξασφά
λιση των αναγκαίων διδακτικών βιβλίων από την Ελλάδα. Όπως προκύπτει 
από τα αρχεία του Παγκυπρίου Γυμνασίου το Γυμνάσιο Πάφου αποτεινόταν 
τακτικά στο Διευθυντή του Παγκυπρίου Γυμνασίου και υπέβαλλε κατάλογο βι
βλίων, αποστέλλοντας συνάμα και το αντίστοιχο χρηματικό ποσό'5.

4. Η στάση του Παγκυπρίου Γυμνασίου
και του Γυμνασίου Πάφου απέναντι στο Νόμο 25/1935

Οι στενές σχέσεις και οι κοινοί εθνικοί προσανατολισμοί των δύο Γυμνα
σίων φαίνεται και στη στάση που οι Σχολικές Επιτροπείες Αευκωσίας και Πά
φου καθώς και τα δύο Γυμνάσια κράτησαν απέναντι στο Νόμο 25/1935 και 
τους Κανονισμούς του 1936 της αποικιακής Κυβέρνησης. Είναι γνωστό ότι οι 
Αγγλοι, αφού κατόρθωσαν με το Νόμο 18/1933 να θέσουν κάτω από τον από
λυτο έλεγχό τους τη Δημοτική Εκπαίδευση, επιχείρησαν να αλώσουν και τη 
Μέση Εκπαίδευση με το δέλεαρ της παροχής κυβερνητικής επιχορήγησης. Για 
το σκοπό αυτό προχώρησαν στη θέσπιση του Νόμου 25/1935, ο οποίος ρύθμιζε 
τα σχετικά με την εγγραφή ενός δευτεροβάθμιου σχολείου στα Μητρώα της Κυ
βέρνησης. Ανάμεσα σ’ άλλα, υπήρχε πρόνοια ότι κάθε Σχολική Επιτροπεία 
έπρεπε να υποβάλει σχετική αίτηση στην οποία να καθορίζονται η κατεύθυνση 
του σχολείου, τα προγράμματα μαθημάτων και η διδακτέα ύλη κάθε μαθήμα
τος. Οι καθηγητές επίσης που ήθελαν να διοριστούν συνοδευόμενη από δήλωση 
ότι θα «εφρόντιζαν να καταστήσωσι τους μαθητάς των καλούς πολίτας της 
Βρεταννικής Αυτοκρατορείας»16.

11.

60

61Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Οι πιο πάνω ενέργειες της αποικιακής Κυβέρνησης προκάλεσαν αναστά
τωση μεταξύ του εκπαιδευτικού κόσμου της νήσου και έθεταν παράλληλα τις 
Σχολικές Επιτροπείες προ των ιστορικών ευθυνών τους. Σε πολύ δύσκολη θέ
ση βρέθηκε η Σχολική Επιτροπεία Πάφου στα 193617, όταν ο Άγγλος Διευθυ
ντής Παιδείας J.R. Cullen σ’ επιστολή του ημερομ. 6 Απριλίου 1936 απέρριψε 
την αίτησή της για εγγραφή του Γυμνασίου της Πάφου με την κλασική του κα
τεύθυνση, διακόπτοντας συνάμα και την παραχωρούμενη ως τότε κυβερνητική 
επιχορήγηση ύψους 500 λιρών18. Μετά από πολλές συνεδριάσεις και σοβαρό 
προβληματισμό η Σχολική Επιτροπεία Πάφου απέρριψε τις προτάσεις του Άγ
γλου Διεθυντή Μέσης Παιδείας Sloman που προέβλεπαν την αλλαγή της κατεύ
θυνσης του Γυμνασίου της Πάφου με τη δημιουργία μικτού τύπου σχολείου. 
Βαρύνουσα ήταν η γνώμη του τότε Γυμνασιάρχη αείμνηστου Πασχάλη Πασχα- 
λίδη στην απόρριψη των κυβερνητικών προτάσεων, σύμφωνα με μαρτυρία του 
Παύλου Παυλίδη, Διευθυντή του Γυμνασίου Πάφου από το 1943:

17. Μέλη της Σχολ. Επιτροπείας την περίοδο εκείνη ήταν: Πρόεδρος ο Μητροπολίτης Λεό- 
ντιος και μέλη οι Ν.Ι. Νικολαΐδης, Νεόφ. Νικολαΐδης, Νεόφ. Γεωργιάδης, Στέφ. Ιωαννί- 
δης, Σοφ. Μιχαηλίδης, Σωκρ. Νικολαΐδης, Π. Παπαϊωάννου και Λ. Φιλίππου.

18. Πρακτικά Σχολ. Επιτροπείας Πάφου, 7/4/1936.
19. Βλ. Π. Παυλίδη, Το Ελληνικόν Γυμνάσιόν Πάφου μόνον, εφημερ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 18/11/ 

1960.
20. Πρακτικά Σχολ. Επιτροπείας Πάφου, 7/4/1936.
21. Βλ. Π. Παυλίδη, Το Ελλην. Γυμνάσιόν Πάφου μόνον, εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 18/11/1960

22. Φάκελλος Αλληλογραφίας Παγκυπρίου Γυμνασίου με άλλα σχολεία, επιστ. Α 696/ 
Μ.210, 27.3.53, Αρχείο Παγκυπρίου Γυμνασίου.

23. Στους αγώνες αυτούς αναφέρονται αρκετές επιστολές του Γυμνασίου Πάφου προς το 
Π.Γ. Βλ. Φάκελλο Αλληλογραφίας Παγκυπρίου Γυμνασίου με άλλα σχολεία, επιστ. Α 
381/Μ.2Ο8, A 387/Μ.21Ο. 876/Μ.151. Α417/Μ.212. A 462/Μ.215, A 476/Μ.216.

«Ο Πασχαλίδης εδήλωσε ρητώς την απόφασίν μας προς την Σχολικήν 
Εφορείαν με τα εξής ακριβώς: Κύριοι, έχομεν την απόφασίν το Γυμνάσιόν μας 
να το κρατώσωμεν ανεξάρτητον, κλασικόν. Είμεθα αποφασισμένοι να πεινώ- 
σωμεν αλλά θα το κρατησώμεν. Θα εργασθώμεν εν ανάγκη και δωρεάν»19.

Πρέπει εδώ ν’ αναφερθεί ότι τις κυβερνητικές προτάσεις απέρριψαν μόνο 
τρία σχολεία σ’ ολόκληρη την Κύπρο: Το Γυμνάσιο Πάφου, το Παγκύπριο Γυ
μνάσιο και το Ημιγυμνάσιο Κερύνειας, ενώ τις είχαν αποδεχτεί τα Γυμνάσια 
Δεμεσού και Αμμοχώστου. Με την απόρριψη των προτάσεων η Σχολική Επι
τροπεία Πάφου και το ίδιο το Γυμνάσιο βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη οικονομική 
θέση λόγω της διακοπής της κυβερνητικής επιχορήγησης. Για την αντιμετώπιση 
της κατάστασης η Επιτροπεία αποφάσισε τη μείωση των μισθών των καθηγη
τών του Γυμνασίου κατά 10%, ενώ παράλληλα η Εκκλησία αύξησε την επιχορή
γηση από 100 σε 200 λίρες20. Επισημαίνουμε επίσης ότι το Γυμνάσιο Πάφου 
βρέθηκε σε πολύ δυσκολότερη θέση απ’ εκείνη του Παγκυπρίου για το λόγο ότι 
το τελευταίο είχε περισσότερους πόρους και συνάμα δεν κινδύνευε με τερματι
σμό της κυβερνητικής επιχορήγησης γιατί ήταν το μόνο Γυμνάσιο του οποίου 
ενέκριναν οι Άγγλοι τη λειτουργία του ως κλασικού Γυμνασίου21.

5. Αθλητικές σχέσεις Παγκυπρίου Γυμνασίου και Γυμνασίου Πάφου

Πολύ στενές σχέσεις μεταξύ των δύο σχολείων αναπτύχθηκαν και στον 
αθλητικό τομέα αν κρίνουμε από την πληθώρα των σχετικών επιστολών που 
ανταλλάγησαν και που σώζονται στα αρχεία του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Το 
γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό της μεγάλης σημασίας που τα σχολεία μας έδι
ναν στον αθλητισμό στη διάρκεια της Αγγλικής κατοχής. Οι αθλητικές εκδηλώ
σεις δεν ήταν μόνο έκφραση αγάπης και προσήλωσης προς το αθάνατο Ολυ
μπιακό ιδεώδες, αλλά συνάμα συνιστούσαν και μέσο συντήρησης και προβολής 
του ενωτικού αιτήματος.

Οι αθλητικές συναντήσεις μεταξύ των Γυμνασίων της Κύπρου τέθηκαν 
πάνω σε μονιμότερη βάση με την καθιέρωση από το 1950 των «Παγκυπρίων 
Ελληνικών Μαθητικών Αγώνων». Οι αγώνες αυτοί, που θεωρούνταν μια από 
τις σημαντικότατες αθλητικές εκδηλώσεις του τόπου, σύμφωνα με απόφαση 
της επιτροπής που τους καθιέρωσε αποτελούσαν και την προκριματική φάση 
για τη συμμετοχή στους Πανελλήνιους μαθητικούς. Στους αγώνσες αυτούς κα
λούνταν να συμμετάσχουν «πάντα τα εν Κύπρω Ελληνικά σχολεία, κοινοτικά 
ή ιδιωτικά, των οποίων και το όνομα και ο όλες χαρακτήρ θα είναι ελληνι
κός»22. Το Γυμνάσιο Πάφου διοργάνωσε τους Παγκύπριους Αγώνες στις 6 και 
7 Ιουνίου 1953, σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες του «Σεβαστού Υπουργείου 
Παιδείας» που απέστειλε ο Γυμνασιάρχης του Παγκυπρίου Γυμνασίου23.

Η σύντομή μας αυτή μελέτη μάς δίνει μια αδρομερή εικόνα των σχέσεων 
και των κοινών πνευματικών και εθνικών προσανατολισμών των δύο ιστορι
κών Γυμνασίων της Κύπρου. Το Παγκύπριο Γυμνάσιο υπήρξε το σημαντικότε
ρο πνευματικό φυτώριο απ’ όπου εξήλθαν οι πρώτοι δάσκαλοι, οι πρώτοι επι
στήμονες και οι πρώτοι πνευματικοί και εθνικοί ηγέτες του κυπριακού Ελληνι
σμού. Το Γυμνάσιο Πάφου στην άλλη άκρη του νησιού, στάθηκε ο ακοίμητος 
πνευματικός φάρος που μόρφωσε και φώτισε ολόκληρη την επαρχία θεμελιώ
νοντας την αγάπη για την αγάπη για τη γνώση και την πίστη στις αιώνιες αξίες 
της φυλής. Η μεγάλη προσφορά και η φήμη των δύο Γυμνασίων δεν είναι τυ
χαία. Και τα δύο σχολεία ευτύχησαν να έχουν ως Διευθυντές ανθρώπους εγνω
σμένης αξίας και κύρους, όπως ήταν οι Ιω. Δέλλιος, Κων/νος Άμαντος, Μιχ. 
Βολονάκης και Κων/νος Σπυριδάκις για το Παγκύπριο Γυμνάσιο και οι Νικό
λαος Θ. Αντωνιάδης, Ιωάννης Χατζηιωάννου, Πασχάλης Πασχαλίδης και Παύ
λος Παυλίδης για το Γυμνάσιο Πάφου. Ενδεικτικά των κοινών προσανατολι
σμών των δύο σχολείων είναι τα πιο κάτω αποσπάσματα από ομιλίες των Γυ
μνασιαρχών Μιχαήλ Βολονάκη και Πασχάλη Πασχαλίδη:
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Απόσπασμα από ομιλία του Μ. Βολονάκη στα 1896:
«Μετά δακρύων κοινή πάντες ενητενίζετε τότε, ώσπερ και νυν, προς αυ
τό, ως προς φυτώριον της υγιούς διαπλάσεως της νεότητας και Κιβωτόν 
του εν Κύπρω Ελληνισμού, μέλλουσαν διά της θρησκείας και της παι
δείας να πυργώση εις απροσμάχητον ακρόπολιν την μεγάλην εκείνη ευ- 
γενή υμών Ιδέα και να συντελέση ώστε να αναλάψμη ταχέως η χρυσηή 
των υμετέρων γλυκέων πόθων ημέρα»24.

Μιχ. Δ. Βολονάκη, Παλμοί της Κύπρου, εν Λευκωσία Κύπρου, 1913, σ. 62.
Βλ. Επετηρίδα Ημιγυμνασίου Πάφου, Κτήμα 1916, σ. 6. Πρβλ. και Λογοδοσίες του Πα
σχαλίδη στο: Μάγδας μ. Κιτρομηλίδου, Τα Ελληνικά Γράμματα στον Αλύτρωτο Ελληνι
σμό - Η περίπτωση του Γυμνασίου Πάφου, Ανατύπωσες εκ του ΜΗ (1984) τόμου του 
Δελτίου της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, Λευκωσία, 1984.

Απόσπασμα από τη Λογοδοσία του Π. Πασχαλίδη στο τέλος της σχολ. 
χρονιάς 1915-16:

«Βεβαίως η ίδρυσις τοιούτου σχολείου έχει μεν και την άποψιν της υλι
κής ωφελείας διά τους κατοίκους της επαρχίας ταύτης και πόλεως μάλι
στα διά τους επιθυμούντας να δώσωσιν εις τα τέκνα αυτών ανωτέραν τι- 
νά εγκλυκλοπαιδικήν μόρφωσιν αναγκαίαν διά τας μετέπειτα επιστημο
νικός αυτών σπουδάς, αλλά ταύτης προέχει η ηθική ωφέλεια, ήτις προ- 
σγίνεται διά της ανθρωπιστικής, εθνικής και θρησκευτικής μορφώσεως 
των νέων των μελλόντων ν’ αποτελέσωσι μέλη της κοινωνίας»25.

Τελειώνοντας, επισημαίνουμε την ανάγκη για μια διεξοδικότερη έρευνα 
στα διασωθέντα αρχεία του Παγκυπρίου Γυμνασίου κυρίως. Μια τέτοια έρευ
να θα φώτιζε και άλλες πτυχές των σχέσεων των δύο σχολείων, όπως για πα
ράδειγμα το θέμα της φοίτησης δεκάδων Παφιτών μαθητών στο Παγκύπριο. 
Μια τέτοια έρευνα θα μπορούσε να εξετάσει επίσης και την πιθανή επίδραση 
του Αρχιεπισκοπικού προβλήματος της περιόδου 1900-1910 στην ανάπτυξη 
των σχέσεων και των κοινών προσανατολισμών των δύο σχολείων.

ΚΩΣΤΑΣ ΙΕΡΟΚΗΠΙΩΤΗΣ

24.
25.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ» 
Γ.Σ.Π.

Τίς άρχές του Κυπριακού 'Αθλητισμού δέν μπορεί κανείς νά τίς βρει 
εύκολα, γιατί σημαντικά στοιχεία χάθηκαν μέ τό πέρασμα τού χρόνου.

Ό ιστορικός Φιλόστρατος άναφέρει τούς Κύπριους Όλυμπιονίκες τής 
άρχαιότητος Ήρακλείδιον καί Όνησίστρατον στον «Γυμναστικόν» του. Βρί
σκομε όμως παραστάσεις άπό τήν άθλητική ζωή τής Κύπρου καί πάνω σέ 
άγγεΐα τού Μου αιώνα καί σέ άγγεία τής Μυκηναϊκής περιόδου μέ παραστά
σεις άπό άρματοδρομίες καί πυγμαχικούς άγώνες.

Άπό άρχαιοτάτων χρόνων υπήρχαν στήν Κύπρο Γυμνάσια. Στό μεσαίωνα 
υπήρχε άθλητισμός στήν Κύπρο. Καί έπί Τουρκοκρατίας οί Κύπριοι διετήρη- 
σαν αυτό τό έθιμο. Οί Άγγλοι όμως μετά τήν κατάληψη τής Κύπρου έβαζαν πε
ριορισμούς καί άπεφάσισαν μετά τήν έλευση τού σκότους νά μή γίνονται συγκε
ντρώσεις γιατί άντελήφθησαν, ότι ή Ελληνική Άθλητική Αγωγή κράτησε 
άσβεστα τήν πίστη στά πεπρωμένα τής φυλής.

Έτσι άνέδρασε ό κόσμος καί δημιούργησε τούς Γυμναστικούς Συλλόγους. 
Στή Λευκωσία σάν πρώτος χώρος τελέσεως των άγώνων έχρησιμοποιεϊτο ό πε
ρίβολος τής άστικής σχολής Αγίου Σάββα.

Τό όνομά του ήτο Ελληνικός Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος. Έδώ 
έτελέστηκαν οί Παγκύπριοι Άγώνες τό 1899.

Τό 1868 ό έπιφανής γυμναστής, διεθυντής τού Δημοσίου Γυμνασίου στήν 
Αθήνα ’Ιωάννης Φωκιανές υπήρξε λάτρης τής γυμναστικής. Κοντά του 
έμορφώθησαν ό δικηγόρος Θεοφάνης Θεοδότου καί οί Ιατροί Αντώνιος Θεο- 
δότου καί Αριστόδημος Φοινιεύς. Αύτοί, όταν γύρισαν στήν Κύπρο είσήγαγαν 
τήν Γυμναστική στή Λευκωσία καί μέ δική τους πρωτοβουλία ίδρυσαν τό 1894 
τό Γυμναστικό Σύλλογο «Παγκύπρια» τό Γ.Σ.Π. Ή πρώτη επιτροπή τού Γ.Σ.Π. 
έχρησιμοποιοΰσε σάν γυμναστήριο, τό γυμναστήριο τού Άγ. Σάββα. Πρόεδρος 
ήταν ό Θεοφάνης Θεοδότου (1894-1931). Μετά άπό λίγα χρόνια τό Δ.Σ. τού 
Γ.Σ.Π. άγόρασε διά μετοχών τών Ελληνορθόδοξων κατοίκων τής Λευκωσίας 
έξω άπό τά τείχη τής πόλης τό νϋν γυμναστήριο τό 1902. Ή έπιτροπή τού Συλ
λόγου μέ πρωτεργάτη τόν Νικόλαο Καταλάνο άνέλαβε νά βρή χώρο γιά νέο 
στάδιο. Ό χώρος έξησφαλίσθη έναντι τού ποσού τών 260 λιρών. Πρός τούτο 
έξεδόθησαν μετοχαί τών 10 σελινιών καί τό κοινό συνεβαλε στήν κατασκευή 
του. Ή κατεύθυνσή του άρχικά ήταν άπό βορρά πρός νότο.

Άπό τό 1934 όνομάζεται Στάδιο Γ.Σ.Π. Ευγενίας Φ. Αντωνίου Θεοδότου 
διότι άναλαμβάνουν νά ξεπληρώσουν όλόκληρο τό χρέος πού δημιουργήθηκε 
έν τφ μεταξύ καί έν συνεχεία νά τό δωρήσουν στήν έλληνικήν όρθόδοξην κοι
νότητα τής πρωτεύουσας. Τό Θεοφάνη Θεοδότου διαδέχεται στήν προεδρία τού 
Γ.Σ.Π. ό Ιατρός καί δήμαρχος Λευκωσίας Θεμιστοκλής Δέρβης (1931-1934 καί 
1955-1960). Ακολουθεί ό Γεώργιος Πούλιας άντιδήμαρχος Λευκωσίας άπό τό 
(1934-58). Μετά έρχεται ή σειρά τού Διαγόρα Νικολαΐδη καθηγητή Σωματικής
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Αγωγής στό Παγκ. Γυμνάσιο. Προεδρεύει γιά 8 χρόνια άπό τό (1960-68). 
’Ακολουθεί ό Φρίξος Μιχαηλίδης γιά ένα χρόνο καί μετά ό Τάσος Χατζηανα- 
στασίου δικαστής. ’Ακολουθούν άλλοι τρεις Γλαύκος Μιχαηλίδης. Κώστας Βα- 
φεάδης καί ό τωρινό Λώρος Ίωαννίδης.

Οί Παγκύπριοι 'Αγώνες ήταν μιά υπέροχος έθνική πανήγυρις. Πολλοί 
άθλητές τού Γ.Σ.Π. άφησαν τήν σφραγίδα τους καί έντός καί εκτός Κύπρου 
λαμβάνοντας μέρος σε Παγκύπριους, Πανελλήνιους, Βαλκανικούς καί 
’Ολυμπιακούς άγώνες τιμώντας επάξια τήν πατρίδα τους. Σάν τέτοιους μπορώ 
V άναφέρω τόν Χριστόδουλο Συμεωνίδη, Άνδρέα Παπαμιχαήλ, Λυκούργο 
Αρχοντίδη, Βάζα, Παντελίδη, Ταλιάνο, X" Βασιλείου καί πολλούς άλλους.

Ό Γ.Σ.Π. όμως δέν είχε μόνον άθλητική προσφορά στον τόπο αλλά καί 
εθνική. Κανείς δέν μπορεί νά ξεχάση τούς λαμπρούς άθλητές του καί μάρτυρες 
άγωνιστες τής ΕΟΚΑ Μιχαλάκη Καραολή καί Παντελή Κατελάρη.

Πιστεύω καί εύχομαι όλα τά παιδιά-άθλητές καί άθλήτριες τού Γ.Σ.Π. νά 
διαπνέονται άπό τά ίδια ιδανικά καί μέ τήν ίδια πίστη καί άφοσίωση νά στα
θούν άγρυπνοι φρουροί τής Κύπρου μας.

ΗΡΩ Μ1ΤΣΙΔΟΥ

ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΓΣΠ

’Αθλητική έκφραση τής Λευκωσίας 
μ’ έλληνικά φωνήεντα κεφαλαία 
τόν έκατόχρονο ύμνο σου σαλπίζω 
τού στίβου τίμιος έραστής καί λάτρης.

Έδώ τ’ άρχαΐο μας πνεύμα κυματίζει 
σέ άθλήσεις έκλεκτές, τιμή στόν ήλιο 
τού αρκαδικού μας παρελθόντος, μέλλον 
εύαγγελίζοντας στά νέα βλαστάρια.

Ψηλά τό μέτωπο, βλαστοί τής Κύπρου, 
τήν έξοχη άμιλλα θεά νά ύμνεΐτε.
Ή νίκη πέρα εύγενικά σάς νεύει.
Νίκη μεγάλη μόνο ή Ελλάδα.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟ 1914

Εισαγωγή
Παρά το γεγονός ότι η Λευκωσία είναι πρωτεύουσα της Κύπρου για πε

ρισσότερα από χίλια χρόνια, δεν απετέλεσε το λίκνον γέννησης της κυπριακής 
τυπογραφίας και δημοσιογραφίας όπως θα ανέμενε κανείς. Λίκνον του Κυ
πριακού Τύπου ήταν η Λάρνακα όπου λειτούργησε το πρώτο τυπογραφείο και 
εκδόθηκαν οι πρώτες κυπριακές εφημερίδες αμέσως μετά την άφιξη στην Κύ
προ των Αγγλων το καλοκαίρι του 1878. Λόγοι για την εξέλιξη αυτή ήσαν κυ
ρίως το γεγονός ότι η Λάρνακα με το λιμάνι της ήταν την εποχή εκείνη το κατ 
εξοχήν εμπορικό, πνευματικό, πολιτιστικό και διπλωματικό κέντρο (με την πα
ρουσία εκεί του προξενικού σώματος), αλλά και το παράθυρο της Κύπρου 
προς τον έξω κόσμο1.

1) Αγνής Μιχαηλίδη, Λάρνακα, η Παλιά Σκάλα. Λευκωσία, 1974.
2) Ανδρέα Κλ. Σοφοκλέους, Η Συμβολή των Πρώτων Κυπριακών ^^^3) 

στην Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ελλήνων της Κύπρον, Λευκωσ . 

Κύπρος 1994, σελ. 89-91.
3) Ibid, σελ. 103-114.

Ως γνωστόν το πρώτο κυπριακό τυπογραφείο έφερε στην Κύπρο από την 
Αίγυπτο ο δάσκαλος και δημοσιογράφος Θεόδουλος Κωνσταντινίδης και εξε- 
δωσε το πρώτο φύλλο της πρώτης κυπριακής εφημερίδας με τίτλο «ΚΥΠΡΟΣ» 
στις 29 Αυγούστου 18782 3.

Η Λάρνακα διατήρησε τα πρωτεία της κυπριακής δημοσιογραφίας για δέ
κα περίπου χρόνια μαζί με τη Λεμεσό που την ακολούθησε απο το 1880. Απο 
το 1890, όμως, και μετά η Λευκωσία πήρε τη σκυτάλη και την κράτησε μέχρι 
σήμερα. Στην πρωτεύουσα η κυπριακή δημοσιογραφία ανδρώθηκε, εξελίχθηκε 
και αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα, δημιουργώντας την αναγκαία τεχνική υπο ° 
μή και δίδοντάς μας τα καλύτερα δείγματα δημοσιογραφικής γραφής, ξιζει 
να σημειωθεί ότι στη δεύτερη αυτή φάση της ιστορίας του κυπριακού τυπου, 
στη Λευκωσία εκτυπώνονταν και εφημερίδες που γεννήθηκαν στη ζ“1
συνέχισαν την εκτύπωσή τους στην πρωτεύουσα όπως το >:
του Θεόδουλου Κωνσταντινίδη, η «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» του εωργιου ι 
κόπουλου (διάδοχος της εφημερίδας ΣΤΑΣΙΝΟΣ του Θεμιστοκλή Θεοχαριδη) 
και το σατιρικό φύλλο ΤΡΙΚ ΤΡΑΚ του Αντώνη Δ. Οικονομ η ■

Η εργασία αυτή φιλοδοξεί να παρουσιάσει σε συντομία τις κυριοτερες ελ
ληνικές εφημερίδες που κυκλοφόρησαν στη Λευκωσία απο τα πρώτα χρονιά 
της Αγγλοκρατίας μέχρι την προσάρτηση της Κύπρου απο τη ρετανια το
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1914, που αποτελεί σταθμό για την πρόσφατη πολιτική ιστορία του νησιού αλ
λά και για την Ιστορία του Κυπριακού Τύπου.

Η εργασία δεν θα ασχοληθεί με την εκτύπωση και κυκλοφορία των περιο
δικών της περιόδου που εξετάζουμε.

Προτού όμως προχωρήσουμε στην παρουσίαση των εφημερίδων και των 
δημιουργών τους, θα ήταν χρήσιμο να αναφερθούμε σε συντομία στο πολιτικό 
και κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννήθηκαν, έδρασαν και επέδρα- 
σαν οι εφημερίδες αυτές.

Το Πολιτικοκοινωνικό Περιβάλλον
Τα κυριότερα γεγονότα ή θέματα που απασχολούν τον Τύπο της πρωτεύ

ουσας στην υπό εξέταση περίοδο ήταν ο ερχομός των Άγγλων και οι συνεπακό- 
λουθες αλλαγές στο διοικητικό και κοινωνικό σύστημα, η εισαγωγή μεταρρυθ
μίσεων στο δικαστικό και εκπαιδευτικό σύστημα, οι εκλογές για ανάδειξη με
λών του Νομοθετικού Συμβουλίου και οι εργασίες του. που ετύγχαναν μεγάλης 
κάλυψης από τις εφημερίδες, οι δυσβάσταχτοι φόροι και ιδιαίτερα ο φόρος 
υποτέλειας στο Σουλτάνο, το αυξημένο έγκλημα και η αχαλίνωτη δράση των 
«ζαπτιέδων» (Τούρκων αστυνομικών)4.

4) Ανδρέα Κλ. Σοφοκλέους, «Οι Κυπριακές Εφημερίδες στο τέλος του Ιθ” Αιώνα». Η Ζωή 
στην Κύπρο τον IH' και ΙΘ’ Αιώνα, Δήμος Λευκωσίας. Λευκωσία. 1984.

Σε δεύτερη φάση και ιδιαίτερα μετά το θάνατο του Αρχιεπισκόπου Σω
φρονίου το 1900, δημιουργείται το σοβαρό ζήτημα της διαδοχής του, γνωστό 
ως Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα που μαζί με το Εκκλησιαστικό Ζήτημα, της διαχεί
ρισης δηλαδή της Εκκλησιαστικής περιουσίας, διχάζουν το λαό και ο διχασμός 
αυτός εκδηλώνεται έντονα μέσα από την αρθρογραφία και σχολιογραφία των 
εφημερίδων της εποχής.

Μετά το θάνατο του Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου δυο ήσαν οι διεκδικητές 
του θρόνου. Ο Μητροπολίτης Κιτίου και ο Μητροπολίτης Κερύνειας. Και οι 
δυο ονομάζονταν Κύριλλοι, αλλά επειδή ο Κηρυνείας ήταν μικρόσωμος του δό
θηκε το παρατσούκλι «Κυριλλούδιν», ενώ σε αντιδιαστολή ο Κιτίου ονομαζό
ταν «Κυριλλάτσος». Ο ανταγωνισμός για διαδοχή στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο 
μεταξύ των δυο ιεραρχών δημιούργησε δυο παρατάξεις: τους «Κιτιακούς» και 
τους «Κηρυνειακούς». Με τους Κηρυνειακούς παρατάχθηκαν οι «διαλλακτι
κοί», ενώ οι «αδιάλλακτοι» ή ριζοσπάστες υποστήριζαν τον Μητροπολίτη Κι
τίου, που ήταν περισσότερο μαχητικός και ανένδοτος στο εθνικό θέμα.

Στις εκλογές του 1901 για το Νομοθετικό Συμβούλιο νίκησαν οι «αδιάλ
λακτοι» και στις τρεις εκλογικές περιφέρειες. Έτσι η παλιά φρουρά των διαλλα- 
κτικών-Κηρυνειακών, κυριότεροι εκπρόσωποι των οποίων ήσαν οι Πασχάλης 
Κωνσταντινίδης και Αχιλλέας Λιασίδης, έχασαν τις εκλογές, ενώ εμφανίζονται 
στο προσκήνιο νέοι πολιτικοί όπως ο Φίλιος Ζαννέτος, ο I. Κυριακίδης, ο Θ. 
Θεοδότου. Στο μεταξύ η διαμάχη για το Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα συνεχίζεται 

και οι αντεγκλήσεις και αλληλοκατηγορίες διαδέχονται η μια τήν άλλη, πράγμα 
που εκμεταλλεύονται οι Βρετανοί επεμβαίνοντας στα εκκλησιαστικά πράγματα 
του τόπου.

Στις εκλογές του 1906 για ανάδειξη μελών του Νομοθετικού Συμβουλίου 
οι «αδιάλλακτοι» επιβάλλονται και πάλι και κερδίζουν όλες τις έδρες, εκτός 
από μια στη Λεμεσό. Ευτυχώς το 1910 το Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα τελειώνει με 
την εκλογή στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο του Μητροπολίτη Κιτίου. Ένα νέο 
πνεύμα ενότητας και αγώνα επικρατεί που οδηγεί σε κοινούς υποψηφίους των 
δυο παρατάξεων στις εκλογές του 1911.

Τις πολιτικές εξελίξεις στην Κύπρο επηρεάζουν τόσο οι Βαλκανικοί Πό
λεμοι όσο και ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Κύπριοι πατριώτες πολέμησαν στο 
πλευρό των ελληνικών στρατευμάτων, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τον κυ
πριακό εθνικισμό.

Στο μεταξύ το 1912 σε ένδειξη αντίδρασης προς τη Βρετανική αποικιακή 
διακυβέρνηση, οι Έλληνες βουλευτές του Νομοθετικού Συμβουλίου παραιτήθη
καν ομαδικά και κάλεσαν το λαό σε μαζικά συλλαλητήρια, στα οποία εγκρίθη- 
καν μαχητικά ψηφίσματα που στάληκαν στη Βρετανική Κυβέρνηση στο Λονδίνο.

Η προσάρτηση της Κύπρου στη Βρετανία το 1914 επηρεάζει τα πράγματα, 
γιατί τερματίζει την ερμαφρόδιτη μεταβατική περίοδο και οριστικοποιεί την 
Αγγλική παραμονή στο νησί. Το μέλλον του νησιού εξαρτάται πια απόλυτα 
από τις καλές προθέσεις και τα στρατηγικά σχέδια των Βρετανών. Η προσφο
ρά της Κύπρου στην Ελλάδα το 1915 αναπτέρωσε τις ελπίδες των Ελλήνων της 
Κύπρου, αλλά η αναπάντεχη απόρριψή της από την Ελληνική Κυβέρνηση προ- 
κάλεσε πικρίες και απογοητεύσεις.

Οι εφημερίδες της εποχής καταπιάνονται εκτενώς με όλα τα πιο πάνω θέ
ματα αλλά και με το Βενιζέλο, την πολιτική και τα επιτεύγματά του, καθώς και 
με τη στάση του έναντι του αιτήματος των Κυπρίων για ένωση, που είναι πολι
τική υπομονής και νουθεσίας για συνεργασία με τους Βρετανούς μέχρις ότου 
ανατείλουν καλύτερες μέρες και ωριμάσουν οι συνθήκες για την εθνική αποκα
τάσταση. Η πολιτική αυτή παρεξηγείται από μερίδα των πολιτικών και του Τύ
που. Δημιουργούνται δυο παρατάξεις οι Βενιζελικοί και Αντιβενιζελικοί και 
για τις αντεγκλήσεις μεταξύ τους χύνεται πολύ μελάνι στον Τύπο της εποχής.

Στο μεταξύ η Βρετανική διοίκηση ασκεί μετά το 1914 αυταρχικά την εξου
σία χωρίς να λαμβάνει υπόψη την πλειοψηφία του κυπριακού λαού. Το Νομο
θετικό Συμβούλιο εξελίσσεται σ’ ένα χαλκευμένο θεσμό, σε μια παρωδία αντι
προσωπευτικού σώματος, μια συμπαιγνία των διορισμένων Βρετανών αςίωμα- 
τούχων με τους Τουρκοκύπριους βουλευτές για να καταπνίγεται η θέληση του 
80% του πληθυσμού.

Η κατάσταση χειροτερεύει με την οικονομική ανέχεια και την κοινωνική 
μιζέρια. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ιδιαίτερα οι αγρότες, στερούνται και 
τα πιο ουσιώδη αγαθά για μια αξιοπρεπή διαβίωση και στενάζουν κάτω από 
τους βαρειούς φόρους, κληροδότημα της τουρκοκρατίας, την αποικιακή εκμε
τάλλευση και την οικονομική καταδυνάστευση των τοκογλύφων. Κι ακόμη χει68
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ρότερα οι Ελληνοκύπριοι νοιώθουν την προσπάθεια των Βρετανών για αφελ
ληνισμό τους που εκδηλώνεται μέσα από την εκπαιδευτική τους πολιτική και 
τον έλεγχο που ασκούν στη δημοτική εκπαίδευση.

Οι καταπιεστικές αυτές συνθήκες σπρώχνουν τους Ελληνοκύπριους σε 
τρόπους καλύτερης αντίδρασης, τους συσπειρώνουν και τους οδηγούν στις 
πρώτες μορφές πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης.

Στην πολιτική οργάνωση πρωτοστατεί η εκκλησία. Από το 1912 ιδρύεται 
το Εθνικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο Αρχιεπίσκοπος και οι Ελληνο
κύπριοι βουλευτές με αρμοδιότητα να χειρίζεται το εθνικό θέμα. Το 1918 αντι
προσωπεία του Συμβουλίου με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο Γ' μετα
βαίνει στο Αονδίνο για να εγείρει και διά ζώσης τα αιτήματα του Κυπριακού 
λαού. Οι Βρετανοί παρέμειναν όμως αρνητικοί και άκαμπτοι. Μετά την επι
στροφή της Πρεσβείας το Εθνικό Συμβούλιο συμπτύσσεται με την Πολιτική 
Οργάνωση και υιοθετείται σκληρότερη γραμμή που οδηγεί στην αποκήρυξη της 
συνεργασίας των Ελληνοκυπρίων με τις Βρετανικές αρχές στο νησί, και στην 
παραίτηση των Ελλήνων βουλευτών από το Νομοθετικό Συμβούλιο.

Κατά τη διάρκεια της ταραχώδους αυτής περιόδου, τα κύρια χαρακτηρι
στικά της οποίας περιγράψαμε σε συντομία πιο πάνω, κυκλοφορούσε μεγάλος 
αριθμός Ελληνικών εντύπων (περιοδικά κι’ εφημερίδες) που διαδραμάτιζαν 
σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις, αφού μάλιστα εκπρόσωποί τους δημοσιογράφοι 
μετείχαν και στις οργανωμένες πολιτικές ομάδες (τόσο στην Εθνική Οργάνωση 
όσο και στην ΕΡΕΚ)5.

5) Προδρόμου Γ. Προδρόμου, «Η Πολιτική Ζωή στην Περίοδο 1900-1931», ΚΥΠΡΟΣ- Ιστο
ρία και Πολιτισμός Β', Τόμος Δ', Διαγόρας, Λευκωσία, 1987.

6) Ανδρέα Κλ. Σοφοκλέους, Συμβολή στην Ιστορία του Κυπριακού Τύπου, Τόμος Α', Περίο
δος 1878-1890, Λευκωσία, 1995.

7) Ibid, σελ. 87.

8) Ibid, σελ. 88.
9) Η πληροφορία αυτή δίδεται από τον εκδότη και συντάκτη της εφημερίδας Αντώνιο Δ. 

Οικονομίδη στο φύλλο με αρ. 8 (8 Ιουνίου 1896) της εφημερίδας.
10) Ανδρέα Κλ. Σοφοκλέους, Σύντομη Ιστορία της Κυπριακής Δημοσιογραφίας (ανέκδοτη 

εργασία που υποβλήθηκε στο διαγωνισμό της Ένωσης Συντακτών Κύπρου), Λευκω
σία, 1990.

Οι ΙΙρώτες Εφημερίδες της Πρωτεύουσας
Η πρώτη εφημερίδα που εκτυπώθηκε στη Λευκωσία ήταν η εβδομαδιαία 

«NEON ΚΙΤ1ΟΝ» του πρώτου Κύπριου εκδότη και δημοσιογράφου Θεόδου- 
λου Κωνσταντινίδη.

Το πρώτο φύλλο της εφημερίδας αυτής κυκλοφόρησε στη Λάρνακα στις 4 
Ιουνίου του 1879, μετά που ο Θεόδουλος Κωνσταντινίδης απώλεσε την ιδιο
κτησία της πρώτης του εφημερίδας «ΚΥΠΡΟΣ».6

Η εκτύπωση της εφημερίδας «NEON ΚΙΤΙΟΝ», λόγω των προβλημάτων 
που αντιμετώπιζε ο συντάκτης της, μεταφέρεται από το φθινόπωρο του 1882 
στη Λευκωσία σε ιδιόκτητο σύγχρονο τυπογραφείο και συνεχίζει να εκδίδεται 
στην πρωτεύουσα μέχρι την αναστολή της έκδοσής της στις 9 Ιουνίου του 1884, 
αφού κυκλοφόρησε 220 φύλλα7.

Με τις δυνατότητες που του προσφέρει το νέο τυπογραφείο ο Κωνσταντι
νίδης αποφασίζει να εκδίδει και εβδομαδιαία εφημερίδα στην Αγγλική με τίτ ο 
«THE NEON ΚΙΤΙΟΝ» το πρώτο φύλλο της οποίας κυκλοφορεί στις 7 Οκτω
βρίου του 1883 (No 1, Nicosia-Cyprus, Saturday, October 7, 1883, Price 3 
piastres)8 9 10.

Στο πρώτο αυτό αγγλόφωνο φύλλο της εφημερίδας ο εκδότης αναφέρει 
ότι κύριος σκοπός της είναι να πληροφορούνται οι Αγγλοι στην Κύπρο και το 
Λονδίνο τι ακριβώς συμβαίνει στο νησί και πως οι Κύπριοι σκέπτονται τεσσε 
ρα χρόνια μετά την κατάληψη της Κύπρου από του Αγγγλους.
έκδοση θα δημοσιεύονται και άρθρα που δημοσιεύθηκαν στην Ε ηνικη εκ ο 
της εφημερίδας μεταφρασμένα στην Αγγλική, καθώς και άλλη ύ ηαγγ οφωνω 
συνεργατών», αναφέρεται στο πληροφοριακό αυτό άρθρο.

Η δεύτερη εφημερίδα που κάνει την εμφάνισή της στην πρωτεύουσα ήτα 
η «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» του Γεώργιου Νικόπουλου. Και αυτή όμως 
την καταγωγή της από τη Λάρνακα. Είναι η διάδοχο^ της 
«ΣΤΑΣΙΝΟΣ» του Θεμιστοκλή Θεοχαρίδη που κυκλοφόρησε το 
φύλλο στη Λάρνακα την 1η Ιανουάριου 1882. Απο το φυ ° 
1884) ο τίτλος της εφημερίδας μετατρέπεται σε "θξ^ΤΗΣηΚγΠροΥ)> Μετά 
ΠΡΟΥ» για να επικρατήσει τελικά το όνομα «ΦΩΝΗ πυαλασβάνει ο
το θάνατο του Θ. Θεοχαρίδη το 1886 την έκδοση της εφημερι * εί£)ημερίδας 
Γεώργιος Νικόπουλος που από το 1887 μεταφερει την εκ - κοντά
στη Λευκωσία, όπου εκτυπώνεται σε ιδιόκτητο ΥΠρογ εμελί-
στην εκκλησία της Φανερωμένης. Η εφημερίδα ΦΩΝ » ποω-
χθηκε σε μια από τις σημαντικότερες και μακροβιότερες εφημ ρ 
τεύουσας όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Άλλη εφημερίδα της Λάρνακας που Ρε^paI^oVa^ θΐ 
στη Λευκωσία ήταν η εβδομαδιαία σατυρική ΤΡΙ 17 Αποι-
κονομίδη. που κυκλοφόρησε το πρώτο της φύλλο στη ρ' *
λίου του 1S96. Από το όγδοο φύλλο (8 Ιουνίου 18961 η 
την Μοσή της στη Λευκωσία και εκτυπώνεται στο τυπογραφείο 
«ΕΥΑΓΟΡΑΣ» του Περικλή Μιχαηλίδη’.

Ακόμα μια σατιρική εβδομαδιαία εφημερίδα, η ^^puToro τυπΟγρα- 
του Γεωργίου Σταυρίδη αρχίζει την εκτύπωση της στη εφημερίδα
φείο της "ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» τού Γεωργίου Νικοπουλοα Η εφημερίδα 
αυτή κυκλοφόρησε το πρώτο της φύλλο την 1η Ιανουαριοι
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Και οι δυο αυτές σατιρικές κυπριακές εφημερίδες, από τις πρώτες του εί
δους, επηρεάσθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τον Γεώργιο Σουρή και συντάσσο- 
νταν-εκτυπώνονταν στο στυλ του «ΡΩΜΗΟΥ».

α) ΕΥΑΓΟΡΑΣ

Σαν πρώτη όμως Λευκωσιάτικη εφημερίδα, που θεμελίωσε και τη δημοσιο
γραφική σχολή της πρωτεύουσας, θεωρείται η σημαντική εβδομαδιαία εφημερί
δα «ΕΥΑΓΟΡΑΣ» που κυκλοφόρησε το πρώτο της φύλλο στις 2 Μαρτίου του 
1890.

Διευθυντής και αρχισυντάκτης του «ΕΥΑΓΟΡΑ» ήταν ο Περικλής Μιχαη- 
λιδης. που υπήρξε πρωτοπόρος εκδότης και δημοσιογράφος. Γεννήθηκε στο 
χωρίο Καμπιά της επαρχίας Λευκωσίας το 1836. Φοίτησε σε Γυμνάσιο στη 
Λευκωσία και αργότερα σε διδασκαλείο στην Αθήνα. Εργάσθηκε ως δάσκαλος 
στο ^.υλόκαστρο Κορινθίας, στην Πελοπόννησο, και στη συνέχεια μετέβη στις 
Παραδουνάβιες ηγεμονίες όπου δίδασκε τα ελληνικά γράμματα σε δημόσια 
σχολεία. Παράλληλα με το διδασκαλικό επάγγελμα επιδόθηκε στη συγγραφή 
και έκδοση βιβλίων τα οποία εκτύπωνε σε ιδιόκτητο τυπογραφείο. Τελικά επι
στρέφει στην Κύπρο και εγκαθίσταται στη Λευκωία όπου μεταφέρει από τη 
Ρουμανία και το τυπογραφείο του. Από το 1890 εκδίδει τη σημαντική εβδομα
διαία εφημερίδα «ΕΥΑΓΟΡΑΣ»".

Ο Περικλής Μιχαηλίδης συνέγραψε και εξέδωσε το 1887 στην Τούλτσα 
«Στοιχειώδη Πολιτική Γεωγραφία της Νήσου Κύπρου», καθώς και «Διάλογο 
Ρουμανο-Ελληνικό και Διάλογο Ελληνο-Ρουμανικό».

Ως έκδοτης εξεδωσε το 1893 στη Αευκωσία το έργο του Αρχιμανδρίτη Κυ
πριανού «Ακολουθία του Οσίου Πατρός ημών Νεοφύτου του Εγκλείστου» B' 
έκδοση και το 1902 μαζί με το Νικόλαο Καταλάνο επανέκδωσε το σημαντικό έρ
γο του Αρχιμανδρίτη Κυπριανού «Ιστορία Χρονολογική της Νήσου Κύπρου».

Στην προμετωπίδα της εφημερίδας υπήρχε πάντοτε απόσπασμα από τον 
«Ευαγόρα» του Ισοκράτη. Η ετήσια συνδρομή ήταν 12 σελίνια για τους κατοί- 
κθυς των πόλεων, 10 φραγκα για τους κατοίκους των χωριών και 20 φράγκα 
για τους συνδρομητές του εξωτερικού. Ψν y

,, ο ° <<ΕΥΑΓ0ΡΑΣ» ήταν εφημερίδα μέτριου μεγέθους (42 X 29 εκ.) τετρασέ
λιδη και τρετραστηλη. Κάλυπτε ευρύ φάσμα ειδησεογραφικών τοπικών καί διε
θνών γεγονότων και είχε πλούσια αρθρογραφία και σχολιογραφία. Ιδιαίτερη 
δημοσιότητα εδιδε στις εργασίες του Νομοθετικού Συμβουλίου τις οποίες στη 
συνεχεία σχολίαζε. Ως δείγμα της αρθρογραφίας της εφημερίδας παρατίθενται 
αποσπασματα απο δυο σημαντικά άρθρα που δημοσιεύθησαν στα φύλλα 38 και 
39 (29 Νοεμβρίου και 6 Δεκεμβρίου 1890) με τίτλο «Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΕΤΑ ΛΩ 
ΔΕΚΑΕΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΙΝ».

«... Αλλ' η επείγουσα ανάγκη είναι, κατ’ εμέ, η κατάργησες της δεκάτης. Το 
νόμισμα θ’ αυξήση όταν υπάρξη ανάγκη. Η γεωργία θ’ αποκτήση Τράπεζαν, 
όταν καταστή αξία της εμπιστοσύνης τραπεζιτών. Τα κεφάλαια θα ζητώσι τους 
δανειζόμενους, όταν οι δανειζόμενοι καταστώσιν αξιόχρεοι. Οι δε γαιοκτήμο
νες θα επιτυγχάνωσιν ευκολίας, όταν τα κτήματά των καταστώσιν αξία εμπο- 
ρεύσιμος. Ό,τι αφορά τον διορισμόν πλειόνων μελών εν τω Νομοθετικώ Συμ- 
βουλίω, θα ηύξανε μεν την κατακραυγήν, δεν θα εβελτίου όμως ουδόλως την 
θέσιν. Η πραγματική βελτίωσις εξαρτάται εκ του αγγλικού κοινοβουλίου στέρ- 
γοντος μικρόν και πρόσκαιρον θυσίαν, όπως αποπλύνη τον προστριβόμενον 
τη εθνική ημών φήμη μώμον.

Αφορμήν λαμβάνουσα εκ της εμβριθούς ταύτης πραγματείας, η «Εφημερίς 
της Κολωνίας», γράφει: «Τίς δεν επίστευεν εν έτει 1878, ότε η Κύπρος μετέβη 
από των χειρών Τούρκων εις τας των Άγγλων, ότι θ’ αναγεννάτο η προτέρα ευ
ημερία; Και όμως η νήσος υπό την δωδεκαετή αγγλικήν διαχείρησιν ωπισθο- 
δρόμησε, κατά την ομολογίαν αυτόπτου και ειδήμονος μάρτυρος. Εάν η Αγ
γλία ενδιεφέρετο πράγματι υπέρ της Κύπρου, θα είχεν εξοφλήσει από πολλού 
τον επαχθέστατον φόρον της υποτελείας. Δώδεκα έτη σκιάζει την Κύπρον η αγ
γλική σημαία και η θέσις είναι σήμερον χείρων ή υπό τον ακατανόμαστον 
Τούρκον».

Στο κύριο άρθρο της πρώτης έκδοσης της εφημερίδας αναφέρονται και τα 
εξής: «Αρχόμενοι της δημοσιεύσεως του Ευαγόρου δεν διανοούμεθα ούτε μα- 
κρά να προτάξωμεν της πολιτικής αυτού προγράμματα, ούτε ποικιλίαν υπο
σχέσεων να παραθώμεν τω δημοσίω, αρκούμενοι μόνον να δηλώσωμεν αυτώ 
ότι γινώσκομεν καλώς τις ο της δημοσιογραφίας προορισμός, οποία τα υψηλά 
αυτής καθήκοντα και τίς η απαιτούμενη ικανότης προς εκπλήρωσιν του αλη
θούς σκοπού ον επιδιώκει. Όθεν δύναται το δημόσιον να ή βέβαιον ότι εν ουδε- 
μιά περιπτώσει θέλομεν παρίδει τον αληθή της δημοσιογραφίας προορισμόν 
και ότι θέλομεν πράξει το εφ’ ημίν όπως πιστώς εκπληρώσωμεν παν το υπ αυ
τής επιβαλλόμενον καθήκον...».

Στα πρώτα φύλλα του «ΕΥΑΓΟΡΑ» δημοσιεύονται και δυό διαφημίσεις 
που μας δίδουν χρήσιμες πληροφορίες για το NEON ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ «Ο 
ΕΥΑΓΟΡΑΣ», κείμενον κατά την Αγοράν Κύκκου, και για το NEON ΒΙΒΛΙΟ 
ΠΩΛΕΙΟΝ A. II. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, κείμενον επίσης κατά την Αγοράν Κυκκου.

Η πρώτη διαφήμιση αναφέρει και τα ακόλουθα: «Φέρεται εις γνώσιν του 
σεβαστού δημοσίου Λευκωσίας και των επαρχιών αυτής ότι το νέον τυπογρα 
φείον υπό τον τίτλον Ο ΕΥΑΓΟΡΑΣ πλουτισμένον με διάφορους Ελληνικούς 
τε και Ευρωπαϊκούς χαρακτήρας αναδέχεται παντός είδους και εις διαφόρους 
γλώσσας τυπογραφικός εργασίας, ήτοι βιβλία, κατάστιχα, αποδείξεις απ ας 
και διπλοτύπους, τιμολόγια και προγράμματα, ειδοποιήσεις διαφόρων μεγε 
θών, εγκυκλίους εμπορικός, επισκεπτήρια, τίτλους επιστολών και φακέ ων, 
συναλλαγματικός, γραμμάτια χρεωστικά, συμφωνητικά, αγοροπωλητήρια κ ., 
μετά ταχύτητος, ακρίβειας και καθαριότητος. Τιμαί λίαν συγκαταβατικαί».
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11) Αριστείδη Λ. Κουδουνάρη. Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων 1800-1920 Ίδουιια Πιεοί 
δη, Λευκωσία, 1909. σελ. 107. ’ πιερι-
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Η άλλη διαφήμιση για το NEON ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ αναφέρει και τα εξής: 
«Εν τω βιβλιοπωλεία) τούτω πωλούνται διάφορα διδακτικά βιβλία δια τε 

τα Ελληνικά και προκαταρκτικά Σχολεία, έτι δε Αγγλικά και Γαλλικά, καθώς 
και διάφορα Ελληνικά και Γαλλικά μυθιστορήματα. Η «Στοιχειώδης τοπογρα
φία ή πολιτική γεωγραφία της νήσου Κύπρου» υπό Περικλέους Μιχηαλίδου 
μετά πολλών σχημάτων τετυπωμένη φιλοκάλως επί καλού χάρτου...».

Ο Περικλής Μιχαηλίδης με το σύγχρονο για την εποχή τυπογραφείο του, 
την εφημερίδα «ΕΥΑΓΟΡΑΣ» και το βιβλιοπωλείο του, συνέβαλε σημαντικά 
στην εκδοτική και πνευματική κίνηση της εποχής, δημιουργώντας τον πρώτο 
εκδοτικό οίκο του νησιού.

Βασικός αρθρογράφος του «ΕΥΑΓΟΡΑ» στο πρώτο στάδιο της ζωής του 
ήταν ο εμπνευσμένος δικηγόρος και ακραιφνής πατριώτης και πολιτευτής Ιω
άννης Θεοδότου του οποίου τα γλαφυρά άρθρα εκφράζουν τον άδολο πατριω
τισμό του. Μετά τον αδόκητό του θάνατο τη συντακτική ευθύνη και την αρθρο- 
γραφία του ΕΥΑΓΟΡΑ αναλαμβάνουν οι γνωστοί επίσης δικηγόροι και πολι- 
τευτές Πασχάλης Κωνσταντινίδης και Αχιλλέας Αιαδίσης οι οποίοι είναι πε
ρισσότερον μετριοπαθείς. Μετά την άρνηση της Αγγλικής Διοίκησης να παρα
χωρήσει άδεια στον Νικόλαο Καταλάνο για έκδοση δικής του εφημερίδας, ανα
λαμβάνει αυτός τη διεύθυνση και σύνταξη του «ΕΥΑΓΟΡΑ» που τον οδηγεί με 
την πύρινη αρθρογραφία του και τη συντακτική του δεινότητα στα ύψη. Ο Ελ- 
λαδίτης Καθηγητής Νικόλαος Καταλάνος με την αγωνιστική και μαχητική ιδιο
συγκρασία του και την πύρινη εθνική αρθρογραφία του, συνέβαλε σημαντικά 
στην εξέλιξη της κυπριακής δημοσιογραφίας και απετέλεσε τον κύριο μοχλό 
της έκδοσης εφημερίδων στην περίοδο μέχρι και το 1920 που εξορίστηκε από 
τους Άγγλους.

Ο Νικόλαος Καταλάνος καταγόταν από τη Αακωνία. Φοίτησε στην Ευαγ
γελική Σχολή της Σμύρνης και σπούδασε Φυσικομαθηματικά στο Πανεπιστή
μιο Αθηνών. Δίδαξε σε Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο Πα- 
γκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας από το 1893-1896. Άρχισε τη δημοσιογραφική 
σταδιοδρομία του στον «ΕΥΑΓΟΡΑ» συνεργαζόμενος στενά με τον Περικλή 
Μιχαηλίδη12.

12) Ibid, σελ. 60.

Στο τελευταίο φύλλο του «ΕΥΑΓΟΡΑ» με αριθμό 779 (24 Δεκεμβρίου 
1904), ο Καταλάνος σε κύριο πρωτοσέλιδο άρθρο του με τίτλο «ΤΟ ΚΥΡΙΕΥΟΝ 
ΖΗΤΗΜΑ» αναφέρεται στο Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα και μεταξύ άλλων γράφει:

«Εν των Αρχιεπισκοπικά) ζητήματι επατάχθη η πολιτική αγυρτεία και η 
θρησκευτική καπηλεία και τούτο εγένετο αφορμή της ολοκληρωτικής εκείνης 
λαϊκής εξεγέρσεως, ήτις απετέλεσεν αληθή επανάστασιν αναίμακτον μεν, ως 
αρμόζει εις λαόν σώφρονα και νηφάλιον, αλλά συνεπαγόμενον αποτελέσματα 
ισοδύναμα προς τα των αιματηροτέρων επαναστάσεων. Μάρτυρες της αλή
θειας ταύτης έστωσαν τα πολιτικά πτώματα και τα ερείπια των σαθρών εκκλη
σιαστικών πραγμάτων άτινα κατέβαλεν εις έδαφος η θέλησις και η ψήφος του 
εξεγερθέντος λαού.

Συνετελέσθη ούτω το σοβαρώτερον έργον της καταλύσεως πολίτικου και 
εκκλησιαστικού καθεστώτος τα μάλιστα επικινδύνου και ολέθριου εις την χω
ράν και υπολείπεται του νέου οικοδομήματος η ανέγερσις επί των ερειπίων αυ 
τού. Το εποικοδομητικόν έργον ο φιλόπατρις λαός της νήσου επεδιωξε μετά 
του αυτού ζήλου και ενθουσιασμού κατά τας τελευταίας βουλευτικός εκ ογας 
και δια της καταπληκτικής εκείνης πλειοψηφίας ανέθετεν εις τους νέους αντί 
προσώπους την εντολήν όπως, πλην των άλλων πολιτικών ςητηματων, επι ιω 
ξωσιν κυρίως την λύσιν του Αρχιεπισκοπικού ζητήματος...».

Ο Καταλάνος και ο ΕΥΑΓΟΡΑΣ καταδιώκονταν συστηματικά απο τους 
Άγγλους και με βάση τον ανελεύθερο Οθωμανικό νόμο για τον τύπο κατα ικα 
στηκαν επανειλημμένα για λίβελλο. Με την πρόφαση αυτή οι Αγγ οι εκ εισαν 
τον «ΕΥΑΓΟΡΑ» τον Μάιο του 1905.

Ο ΕΥΑΓΟΡΑΣ αποτελεί χρήσιμο βοήθημα και πηγή πολυτίμων πληροφο
ριών για τους μελετητές της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ωης τη 
Λευκωσίας της περιόδου εκείνης.

β) ΚΥΠΡΙΟΣ
Στο μεταξύ από τις 12 Μαρτίου του 1900 άρχισε την κυκλοφορία της στη 

Λευκωσία νέα εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα της πρωτευουσ 5 
«ΚΥΠΡΙΟΣ».

Η εφημερίδα είχε μέτριο μέγεθος (41 X 29 εκ.), ήταν
και αργότερα δίστηλη. Τα γραφεία και το τυπογραφείο της βρι τ
αγορά Φανερωμένης, αρ. 8 και η ετήσια συνδρομή της ήταν
πόλεις, 10 σελίνια για τα χωριά και τους δασκάλους και φραγ Πτίγο 
τερικό. Οι ειδοποιήσεις (διαφημίσεις) χρεώνονταν προς υο γρο

' Συντάκτης και διευθυντής του «ΚΥΠΡΙΟΥ» ήταν ο ξωνστα^ίνος Φυλα

κτού, που γεννήθηκε στον Καραβά της Κερύνειας το του
υπηρέτησε ως δημοδιδάσκαλος. Τα περισσότερα χρονιά της 
πορείας τα έζησε στη Λευκωσία. Ασχολήθηκε κυρίως μετα γραμ Λευκω. 
ξε λόγιος και δημοσιογράφος. Από το 1900 μέχρι το - Χονοτε-
σία την εβδομαδιαία εφημερίδα ΚΥΠΡΙΟΣ. Συνεργασ ηκε επι 
χνικό περιοδικό της Λάρνακας ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Υπήρξε ενα απο τα 
ιδρυτικά μέλη του Παγκυπρίου Γυμνάσιου το 1893 *αι J Ήταν πολύτεκνος, 
ρία της Ιδρύσεως του Παγκυπρίου Γυμνάσιου» το , ’ |3 
Οταν απέθανε το 1932 άφησε επτά παιδιά και πολλά εγγονια

Στην πρώτη σελίδα του πρώτου φύλλου της εφημερίδας ^^0°™ 
ακόλουθα: «Ο ‘Κύπριος’ εκδίδεται με τον ιερόν σκοπον και ,,π^σπισθή 
θέλησιν να αγωνισθή εκθύμως, να υπηρετήση κατα υναμιν ήθων τηζ 
τα δίκαια και συντελέση εις την πλήρωσιν των πατροπαρα , συ„.
αγαπητής ατυχούς πατρίδος. Ελπίζει δε ότι κάτα την πορεία

13) Ibid, σελ. 179.
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φώνως προς τας νυν περιστάσεις της πατρίδας εχάραξε, θα τύχη των επιδοκι
μασιών και της επικροτήσεως πάντων και μάλιστα εκείνων, οίτινες θα προθυ- 
μηθώσιν να υποστηρίξωσιν αυτόν εις το ευγενές του έργον».

Το πρώτο φύλλο του «Κύπριου» φαίνεται ότι έτυχε θερμής υποδοχής, γι’ 
αυτό στο δεύτερο φύλλο αναφέρονται πρωτοσέλιδα και τα εξής: «Η ένθερμος ή 
μάλλον ενθουσιώδης υποδοχή, ής έτυχεν ο ‘Κύπριος’ άμα τη εμφανίσει του, 
επιβάλλει ημίν νέα και μεγάλα καθήκοντα. Το συναισθανόμεθα βαθύτατα και 
θα προσπαθήσωμεν δι’ όλης ημών της δυνάμεως να φανώμεν άξιοι της αγαθής 
εκτιμήσεως του δημοσίου».

Η εφημερίδα ήταν πολύ καλά διατυπωμένη, ευανάγνωστη και άρτια εκτυ
πωμένη με πλούσιαν ύλην που κάλυπτε τις εργασίες του Νομοθετικού Συμβου
λίου, διοικητικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα. Περιλάμβανε επίσης διε
θνείς ειδήσεις και πλούσια σχολιογραφία. Δημοσίευε επίσης λογοτεχνικά και 
φιλολογικά κείμενα από την Ελλάδα.

Ο Κωνσταντίνος Φυλακτού ήταν αγνός πατριώτης, αλλά και μαχητικός 
αρθρογράφος, που υποστήριζε τα δίκαια της πατρίδος του σθεναρά και με επι
χειρήματα. Αναμείχθηκε στο Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα, υποστηρίζοντας τον 
Μητροπολίτη Κερύνειας Κύριλλο. Σε κύριο σχόλιό του στην πρώτη σελίδα του 
φύλλου 42 της 29ης Δεκεμβρίου 1900 με τίτλο «Ο ΛΗΞΑΣ ΑΙΩΝ ΚΑΙ Η ΚΥ
ΠΡΟΣ» αναφέρει και τα ακόλουθα: «Διά της υπό της αλλαγής της επικυριάρ- 
χου δυνάμεως παρασχεθείσης σχετικής ελευθερίας και ανεξιθρησκείας ανεπτε- 
ρώθησαν και πάλιν παρά τω τλήμονι τούτω λαώ τα ευγενή και ιδεώδη αυτού 
αισθήματα, και δι’ ενθέου φλογός αναζωπυρούμενα ήρξαντο εκδηλούμενα μετά 
θέρμης και ζηλευτής παρρησίας.

Η προκληθείσα όμως χαρά ήτο στιγμιαία. Η αναλάμψασα ελπίς ευδαιμο
νίας ήτο φρούδη, αι δε παρασχεθείσαι πομπώδεις υποσχέσεις αισιωτέρου μέλ
λοντος υπήρξαν όνειρα απατηλά, φυγαδευθέντα άμα τη πρώτη αφυπνήσει. Τον 
δεσποτισμόν διεδέχθη η τυρραννία, τας δε σωματικός κακώσεις ψυχικαί και 
ηθικαί αδικίαι. Όχι μόνον υπό τον νέον κύριον ουδεμία επί τα βελτίω εργασία 
επετελέσθη ως προσεδοκάτο, αλλά φορτικότερος και μάλλον δυσφόρητος εγέ- 
νετο ο βίος επαυξηθέντων των δεινών της κακοδαιμονίας διά προσθέτων μέ
τρων πολλώ καταθλιπτικοτέρων των προϋπαρχόντων.

Καιριώτερον όμως τραύμα λήγοντος του αιώνος έμελλε να υποστή αυτή η 
θρησκεία... Όντα εξωνημένα και στρεβλά τον νουν, υπό χαμαιζήλων και κενο
δόξων παθών ορμώμενα ηθέλησαν να υπαγάγωσιν υπό δουλείαν αυτήν των πα
τέρων των την θρησκείαν, όπως εκπληρώσωσιν γελοίους και μωρούς αυτών 
πόθους...».

Η εφημερίδα αναδημοσιεύει τακτικά ειδήσεις που αναφέρονται στην Ελλά
δα και τις εκεί εξελίξεις. Αποτελεί πολύ χρήσιμη πηγή πληροφόρησης για τα γε
γονότα και τις εξέλιξεις της εποχής της. Ιδιαίτερα η εφημερίδα αναφέρεται και 
σχολιάζει το Αρχιεπισκοπικό ζήτημα και επικρίνει έντονα την Αγγλική Διοίκη
ση και όσους Κύπριους συνεργάσθησαν με αυτή για την επέμβαση και τη στάση 
της στο θέμα αυτό. Η εφημερίδα υποστήριζε με φανατισμό την υποψηφιότητα 

του Μητροπολίτη Κερύνειας Κύριλλου για τον Αρχιεπισκοπικό θρονο, σε αντί
θεση προς τον «ΕΥΑΓΟΡΑ» και τις εφημερίδες «NEON ΕΘΝΟΣ» και 
«ΑΛΗΘΕΙΑ» που υποστήριζαν την υποψηφιότητα του Μητροπολίτη Κιτιου.

Ο «ΚΥΠΡΙΟΣ» πολέμησε επίσης με πάθος το Μασσονισμό. τον οποίο 
ταύτιζε με τους οπαδούς του Μητροπολίτη Κιτιου. Σημαντικό μέρος τηζ αθ" 
θρογραφίας της εφημερίδας δίδεται σε άσκηση κριτικής προς την A y y ικη ιοι 
κηση, στην προβολή του αιτήματος για ένωση με την Ελλάδα και στην προβο η 
της υποψηφιόητας του Μητροπολίτη Κυρηνείας Κύριλλου.

Η εφημερίδα ανέστειλε την έκδοσή της αφού κυκλοφόρησε 398 φύλλα και 
έζησε οκτώ χρόνια. Το τελευταίο της φύλλο φέρει ημερομηνία εκεμβρ 
1907.

γ) ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Όπως αναφέραμε προηγουμένως ο Γιώργος Νικόπουλος μεταφέρει από το 1887 ,„ν της τφϋ «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» απο τη Λάρναχα

στη Λευκωσία σε ιδιόκτητο τυπογραφείο που εξελίσσεται σε βιβλία
ματικό κέντρο, γιατί σ’ αυτό εκτυπώνονται εφημερίδες, περί 
της εποχής.

Ο Γεώργιος Νικόπουλος γεννήθηκε στη Λευκωσία το !805,0 πατέρας του 
ονομαζόταν Νικόλαος Πατίστας. Αποφοίτησε απο την Ε ην X ΓΙαοαι- 
σίας και εργάσθηκε για μια περίοδο στην Αγγλική διοίκηση ■
τήθηκε όμως για να αφοσιωθεί στη δημοσιογραφία, υνεργ „ NEON 
νο (1880) με το Θεόδουλο Κωνσταντινίδη για έκδοση της -^ΟΝ 
ΚΙΤΙΟΝ στη Λάρνακα. Από το 1882-1886 υπήρξε ^£LX°* 1NO£ÆTA£INO2 ή 
μιστοκλή Θεοχαρίδη στην έκδοση της εφημερίδας nFnvnnixn αναλαα- 
ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. Μετά το θάνατο του στη Λε„.
βάνει τη διεύθυνση της εφημερίδας και απο> τις 2θ . ΚΥΠΡΟΥ» μέχρι 
κωσία σε ιδιόκτητο τυπογραφείο με τον τίτλο «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ», μεχρ 
το θάνατό του το 191214.

Ο Γεώργιος Νικόπουλος υπήρξε αγνός πατριώτης και Ηβελ-
γράφος. Καταδικάστηκε το 1886 από του Αγγλους καί φ \η1ιθσιογοαφίας 
λο. Συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη της τυπογραφι ς εκείνη τυ-
ση, θύοντας ένα τα
πογραφεία. Υπηρέτησε επίσης τα κοινά και ως πθ y s 
της Λευκωσίας «Αγάπη του Λαού».

Στο πρώτο Λευκωσιάτικο φύλλο της «ΦΩΝΗΣ ΤΗΣΚΥΠΡΟ^^ 24/5 
ρει τα στοιχεία ΕΤΟΣ Α (ΣΤ'), αρ. 1 (230), ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ (ΚΥΠ^ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1887, διαβάζουμε τα πιο κάτω ενδιαφερο ημ

«Την σύνταξιν της «ΦΩΝΗΣ της ΚΥΠΡΟΥ» αναλαβούσα η κυρία Μαρ^ χή
ρα Θ. Θεοχαρίδου, αντικαθιστά Επίτροπον αυτής τον εν π,-τευθύνηται. 
Νικόπουλον, προς όν πάσα αίτησις αφορώσα την «Φωνήν»

14) Ibid, σελ. 120.
76

77Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Αι αποδείξεις πληρωμής δέον να ώσιν υπογεγραμμένοι υπό του κ. Γ. Νι- 
κοπούλου, άλλως εισίν άκυροι.

Η συνδρομή άρχεται όλως νέα από της ημέρας της εκδόσεως του πρώτου 
φύλλου.

Οι ανταλλάσσοντες μετά της «Φωνής» εφημερίδας ή περιοδικά, παρακα
λούνται να διευθύνωσι ταύτα προς την Σύνταξιν της «Φωνής της Κύπρου» εν 
Λευκωσία».

Το δεύτερο σημείωμα του Γεωργίου Νικόπουλου αναφέρει τα εξής:
«Η Φωνή της Κύπρου απωλέσασα προ ολίγων μηνών τον συντάκτην αυ

τής εδέησεν όπως διακοπή η έκδοσίς της επί τινα καιρόν. Τη προτροπή δε πολ
λών αξιότιμων κυρίων ου μόνον αλλά και τη υστάτη του μακαρίτου παρακλή- 
σει, όπως το φύλλον αυτού διατηρηθή, απεφασίσαμεν μεθ’ όσας και αν υπο- 
στώμεν δυσχερείας και δαπάνας να εξακολουθήσωμεν το επίμοχθον τούτο έρ- 
γον, εν και μόνον αντικείμενον έχοντες εν τη διανοία και τη καρδία ημών, το 
αληθές της προσφιλεστάτης Πατρίδος Κύπρου συμφέρον».

Εισερχομένη ουν η «Φωνή της Κύπρου» εις την δευτέραν αυτής περίοδον 
ευελπιστεί ότι θέλει τύχει της δεούσης υλικής υποστηρίξεως ου μόνον των 
αξιότιμων συμπατριωτών ημών αλλά και των του εξωτερικού προς κάλυψιν 
των διά την εκτύπωσιν αυτής απαιτουμένων εξόδων».

Στο πρώτο φύλλο της νέας περιόδου της εφημερίδας δημοσιεύονται ακόμα 
η απάντηση του Ύπατου Αρμοστή στο υπόμνημα που απέστειλαν προς αυτόν 
τα ελληνικά μέλη του Νομοθετικού Συμβουλίου με το οποίο ζητούσαν διοικητι
κές και άλλες μεταρρυθμίσεις σε διάφορα θέματα, ενδιαφέρον σημείωμα με τίτ
λο «Η ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ», διάφορα εσωτερικά και εξωτερικά θέματα 
και διαφημίσεις.

Απ’ αυτές τις διαφημίσεις παραθέτουμε την εξής:
«Παρακαλώ τους εν Λευκωσία και χωρίοις φίλους και πελάτας μου όπως 

του λοιπού στέλλωσι τους ασθενείς των προς τον «ιατρόν Δέρβην» και ουχί 
προς τον «Αθηναίον ιατρόν», ως μέχρι σήμερον έπραττον. Ευρίσκομαι δε τα- 
κτικώς εις τα φαρμακεία των κ.κ. Γ. Αθανασίου και Μ. Τριανταφυλλίδου.

Ν.Θ. Δέρβης
Ιατρός»Η εφημερίδα την περίοδο αυτή είχε μικρό μέγεθος (41X29 εκ.), ήταν τρί

στηλη και τετρασέλιδη και η ετήσια συνδρομή της ήταν 12 σελίνια για τις πό
λεις και 10 σελίνια για τα χωριά. Στην τέταρτη σελίδα αναγράφονται και τα 
εξής: Υπεύθυνος: Μ. Θ. Θεοχαρίδου. Τύποις Γ. Νικοπούλου, εν Λευκωσία.

Η «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» καλύπτει εκτενώς τις εργασίες του Νομοθετι
κού Συμβουλίου, εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις, την κοινωνικήν και πολι
τιστική ζωή και δημοσιεύει επίσης ποιήματα των πρώτων Κυπρίων λογιών 
ποιητών. Ένα τέτοιο ποίημα του γνωστού επαρχιακού δικαστή και λογοτέχνη

Χρήστου Παπαδόπουλου, του οποίου τα έργα αναμένουν ακόμα την έκδοση, 
δημοσιεύεται στο φύλλο με αρ. 13 (242), 18/30 Απριλίου 1887. Από το ποίημα 
αυτό που έχει τίτλο «Η ΑΝΟΙΞΙΣ» παραθέτουμε τις πρώτες τρεις στροφές:

Ιδού η γη γελά, ανθεί, τους κόλπους της ευρύνει 
καρπούς άφθονους δέχεται να τους ζωογόνηση. 
Παντού βλαστοί, παντού καρποί, παντού άνθη και κρίνοι. 
Ρέουν καλλίρροες πηγαί όπου τις κι ’ αν πατήση.

Τα όρη απετίναξαν χειμώνος τον μανδύαν.
Δάση, κοιλάδες, ποταμοί, όλα αναγεννώνται.
Ρέει το γάλα πανταχού και με φωνήν γλυκείαν 
τα πρόβατα βελάζουσιν. αι έριφοι μηκώνται.

Εδώ αι μέλισσαι βομβούν, εκεί αηδόνα ψάλλει. 
Άνθη και ρόδα η αυγή ως φίλη μοι συλλέγει. 
Μόνη, ωσάν του έαρος όλα τα ρόδα, θάλλει 
όταν μ ’ ιδεί κ ’ ερυθριά η φίλη μου προσλέγει.

Σταδιακά η εκτύπωση και εμφάνιση της εφημερίδας βελτιώνεται, η ύλη της 
εμπλουτίζεται, το μέγεθος της αυξάνει και εξελίσσεται σε μια από τις σημαντι
κότερες και μακροβιότερες κυπριακές εφημερίδες, με πλούσια αρθρογραφία, 
οχολιογραφία και ειδησεογραφία.

Παραθέτουμε στη συνέχεια ένα απόσπασμα χαρακτηριστικού άρθρου του 
Γεώργιου Νικόπουλου της περιόδου αυτής, που δημοσιεύθηκε στο φύλλο 18 
(247) της 23/4 Ιουνίου του 1887, με τίτλο «Η ΘΕΣΙΣ ΜΑΣ».

«Η δυστυχής ημών νήσος ευρίσκεται σήμερον εν απελπιστική όντως οικο
νομική θέσει και βλέπει τον κίνδυνον, αλλά δεν δύναται να τον αποφύγει. Η 
Κρήτη, η υπό την τουρκικήν κυριαρχίαν διατελούσα είναι κατά πολύ ευτυχε- 
στέρα αυτής υφ’ όλας τας απόψεις. Εάν εξετάσωμεν οποίαν ποσότητα αποτί
νει ετησίως ως φόρους η Πύλη, τότε θα εξαγάγωμεν ως συμπέρασμα, ότι πνιγό- 
μεθα υπό το βάρος υποχρεώσεων, ας ουδείς λαός ηδύνατο αγογγύστως να υπο- 
στή. Εάν παρατηρήσωμεν οποίαν πρόοδον εποιήσαντο οι Κρήτες εις τα γράμ
ματα επιτοπίως, τότε θα ομολογήσωμεν ότι είμεθα ο αμαθέστερος της ελληνι
κής φυλής λαός χωρίς της ελάχιστης ελπίδος προαγωγής. Εάν δε συγκρίνωμεν 
το εθνικόν ημών αίσθημα προς το εν Κρήτη αείποτε διατηρούμενο ακμαίον, τό
τε, ω! τότε καλύψωμεν το πρόσωπον εξ αισχύνης, διότι η εθνική ιδέα παρ ημίν 
εγκατελείφθη πλέον και τυρβάζομεν εις ανάξια ανθρώπων πράγματα καταναλί- 
σκοντες τον πολύτιμον χρόνον εφ’ α μη δει...».

Μετά το θάνατο του Γεωργίου Νικόπουλου το 1912 την έκδοση και διεύ
θυνση της εφημερίδας αναλαμβάνει ο γνωστός εκπαιδευτικός, λογοτέχνης και 
διακεκριμένο μέλος της κυπριακής δημοσιογραφίας ο Κύριλλος Παυλίδης, που 
την εκδίδει ανελλιπώς και με μεγάλη αγάπη και φροντίδα μέχρι το θάνατό του 
το 1950.

Ο Κύριλλος Παυλίδης γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1870 και απεφοίτησε 
της Ελληνικής Σχολής ως δημοδιδάσκαλος. Δίδαξε στο Μένοικο, την Περιστε-78
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ρώνα, τη Γαλάτα και την Κερύνεια όπου ίδρυσε τον πρώτο «Κυπριακόν Διδα
σκαλικόν Σύνδεσμον» το 1898, του οποίου υπήρξε Πρόεδρος. Από το 1899- 
1902 υπηρέτησε ως Διευθυντής της Ελληνικής Σχολής Αμμόχωστου και αργό
τερα δίδασκε ελληνικά στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας15.

15) Ibid, σελ. 135.
16) Κλείτου Ιωαννίδη, Ιστορία της Νεώτερης Κυπριακής Λογοτεχνίας. Κέντρο Επιστημονι

κών Ερευνών, Λευκωσία, 1986. 17) Αριστείδη Λ. Κουδουνάρη, Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων

Μετά το θάνατο του Κύριλλου Παυλίδη την έκδοση της εφημερίδας συνέχι
σε για δυο ακόμα χρόνια μέχρι το 1952 ο γυιός του Τίμος, οπότε η έκδοσή της 
ανεστάλη οριστικά. Ο Κύριλλος Παυλίδης υπήρξε δημοσιογράφος ολκής, με με
γάλο κύρος και εθεωρείτο πρύτανις του δημοσιογραφικού σώματος Κύπρου.

Επί των ημερών του η εφημερίδα βελτίωσε ακόμη περισσότερο την εμφάνι
ση και το περιεχόμενό της και κατείχε εξέχουσα θέση στη δημόσια ζωή του τό
που. Η εφημερίδα αποκτά σταδιακά μεγάλο μέγεθος (63X47 εκ.), είναι οκτασέ- 
λιδη και τετρασέλιδη. Προς το τέλος της ζωής της, και συγκεκριμένα από τις 3 
Μαΐου 1952, το μέγεθος της εφημερίδας μικραίνει και πάλι (47X31 εκ.) και γί
νεται πεντάστηλη.

Ο Κύριλλος Παυλίδης υπήρξε ακόμα συγγραφέας και λογοτέχνης. Μαζί 
με το Διευθυντή της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας Newham συνέγραψαν το βι
βλίο, «Elementary Principles of Modem Greek as used in Cyprus» Nicosia 1905. 
Εξέδωσε επίσης δύο θεατρικά έργα: «Δημαρχίτις», κωμωδία, το 1910 και «Τα 
Ευχαριστήρια», κωμωδία, το 191116.

Το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας φέρει αριθμό 3721 και ημερομηνία 25 
Οκτωβρίου 1952. Η εφημερίδα από της ίδρυσής της το 1882 ως ΣΤΑΣΙΝΟΣ 
έζησε για 70 ολόκληρα χρόνια, δημιουργώντας ρεκόρ μακροβιότητας κυπρια
κής εφημερίδας.

δ) ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Μετά το κλείσιμο του ΕΥΑΓΟΡΑ ο μαχητικός Νικόλαος Καταλάνος δεν 

τα βάζει κάτω. Σε συνεργασία με τον ανερχόμενο πολιτευτή Θεοφάνη Θεοδό- 
του, που παρουσιάζεται ως ιδιοκτήτης, προχωρούν στην έκδοση της εβδομα
διαίας εφημερίδας «ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» στις 24 Ιουνίου του 1905, της 
οοίας όμως η ζωή ήταν πολύ βραχύβια. Η εφημερίδα αναμειγνύεται από την 
πρώτη στιγμή στο Αρχιεπισκοπικό ζήτημα και υποστηρίζει φανατικά τον Μη
τροπολίτη Κιτίου Κύριλλο. Οπως ο Θ. Θεοφάνης Θεοδότου αναφέρει σε δήλω
σή του στην εφημερίδα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠ1ΘΕΩΡΗΣΙΣ» πήρε την πρωτοβουλία 
για έκδοση της εφημερίδας «ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» για να δώσει νέα ευ
καιρία και νέα έπαλξη στον Νικόλαο Καταλάνο να συνεχίσει το πατριωτικό 
δημοσιογραφικό του έργο. Από παρεξήγηση, όμως, που δημιουργήθηκε λόγω 
του προγραμματικού άρθρου του Θ. Θεοδότου στο πρώτο φύλλο της 
«ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ», ο Νικόλαος Καταλάνος αρνήθηκε να αναλάβει 

την σύνταξη της εφημερίδας. Έτσι ο Θ. Θεοδότου αναστέλλει την έκδοσή της 
στις 8 Δεκεμβρίου 1905 αφού κυκλοφόρησε 12 μόνο φύλλα.

Ο Θεοφάνης Θεοδότου γεννήθηκε στο χωριό Φοινί της επαρχίας Λεμεσού. 
Ήταν ανεψιός του Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου Γ, ο οποίος τον ανέθρεψε και 
σπούδασε. Σπούδασε στη Βηρυτό για τρία χρόνια την Αγγλική και Γα ικη 
γλώσσα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Νομικά (1890) και στο Παρίσι και Λον ι 
νο Πολιτικές Επιστήμες. Από το 1893 ασκούσε το επάγγελμα του δικηγόρου 
στη Λευκωσία. Υπήρξε για πολλά χρόνια μέλος του Νομοθετικού Συμρου ιου 
(από το 1896-1921 και 1930-31). Υπηρέτησε ακόμη τα δημόσια ως μέλος του 
Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, ως έφορος των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων ευ 
κωσίας (1900), ως μέλος της Επαρχιακής Εκπαιδευτικής Επιτροπείας ευκω 
σίας, του Εθνικού Συμβουλίου και της Εθνικής Οργανώσεως Κυπρου.

Ασχολήθηκε έντονα με τα εθνικά, πολιτικά και εκπαιδευτικά πράγματα 
του τόπου και αναμείχθηκε έντονα στο απελευθερωτικό κίνημα για 
την Ελλάδα. Υπήρξε μέλος της Κυπριακής Πρεσβείας που μετεβη στο 
το 1912 για να προωθήσει τα θέματα της Κύπρου, καθώς και της; Κυπρ ακης 
Πρεσβείας που μετέβη υπό τον Αρχιεπίσκοπον Κύριλλον στο ο 
ξύ των ετών 1918-20 για προώθηση του εθνικού θέματος της υπρου.

Το 1905 εκδίδει και διευθύνει την εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑι ΤΗΣΚΥΠΡΟΥ 
που αναμειγνύεται στο Αρχιεπισκοπικό ζήτημα και υποστηρίζει 
λίτη Κιτίου Κύριλλο. Υπήρξε βασικό στέλεχος J^ ^^i ενεργό μέρος 
κατά της Βρετανικής Διοίκησης του νησιού. Το 1931 μ| ' ^θυ
στην εξέγερση των Οκτωβριανών, συλλαμβάνεται και εξορ ζ · τθ
επετράπει λόγω σοβαρής ασθένειας να επιστρέφει στην υ ρ . 
194217.

Η «ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» είχε μεγάλο μέγεθος’ ™
ντάστηλη και τετρασέλιδη. Η ετήσια εκδρομή της ήταν . Εκτυπωνό-
λεις, 10 σελίνια για την ύπαιθρο και 20 φράγκα για το εξωτερικό. Εκτυπωνό 
ταν στο τυπογραφείο «ΕΥΑΓΟΡΑΣ» με υπεύθυνο τον 1 ■ Ερ1Σ ΠθΛΓΠ- 
Η εφημερίδα έφερε την προμετωπίδα και τον υποτιτ ο. « 
ΚΗ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ».

Στην πρώτη σελίδα του πρώτου φύλλου της εφημερίδας Ο" δΙΕΥΘΥΝ- 
δότου δημοσίευσε το πιο κάτω κύριο άρθρο με τιτ ο « αποτέλε-
ΣΕΩΣ» που προκάλεσε την αντίδραση του ^«λαου 
σμα την άρνησή του να αναλάβει τη διεύθυνση συνταξ ς

«Παυθέντος του «Ευαγόρα» κατέστη επιτακτική . ος
δοσις δημοσιογραφικού οργάνου αντιπροσωπευοντος^τα^ εζητήσαμεν
μάλιστα υπό τας παρούσας περιστάσεις. Προς ywMAlA της ΚΥ-
και ιλάβομεν απαιτοίμενην άδειαν να εκδίδωμεν την .ΣΗΜΑΙΑ της Μ

1800-1920. σελ. 43.
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ΠΡΟΥ» της οποίας η σύνταξις 0’ ανατεθή εις τον κ. Ν. Καταλάνον, όστις θα 
έχη ανεξαρτησίαν γνώμης εις παν ζήτημα. Η Διεύθυνσις θα ενασκή την ανα- 
γκαίαν επίβλεψιν εφ’ όλων των γραφομένων εν τη «Σημαία της Κύπρου» οπο- 
θενδήποτε και αν ταύτα προέρχωνται και θα φροντίζη, όπως ταύτα χαρακτηρί- 
ζη κοσμιότης και ευπρέπεια περί την έκφρασιν».

Η Διεύθυνσις

Στην πρώτη σελίδα του πρώτου φύλλου δημοσιεύεται και το πιο κάτω άρ
θρο με τίτλο «ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ».

«Το πρόγραμμα της ‘Σημαίας της Κύπρου’ έσται αυτό τούτο το πρόγραμ
μα της ημετέρας πολιτικής.

Ανάπτυξις και προαγωγή της εσωτερικής του τόπου ευημερίας υπό πάσαν 
έποψιν.

Υπεράσπισις και προστασία των δικαιωμάτων του λαού οθενδήποτε και 
αν ταύτα καταπατώνται.

Ανύψωσις του γοήτρου και του κύρους της Εκκλησίας πολύ καταπεσό- 
ντος δυστυχώς υπό τας σημερινάς περιστάσεις.

Απαλλαγή της Εκκλησίας από την ανοίκειον θέσιν του να χρησιμεύη ως 
όργανον κομματικών σκοπών.

Αξιοπρεπής συντήρησις του προσωπικού της Εκκλησίας και ιδία του εγ
γάμου.

Αύσις Αρχιεπισκοπικού ζητήματος.
Λύσις Εκκλησιαστικού ζητήματος και σύστασις Ιερατικής Σχολής εκ της 

οποίας να εξέρχωνται ιερείς και ιεροκήρυκες, δυνάμενοι να διδάξωσι τον λαόν 
τα θεία της θρησκείας του ρήματα και αναπτύξωσι παρ’ αυτώ το θρησκευτικόν 
αίσθημα, άνευ του οποίου επέρχεται έκλυσις ηθών και κατάλυσις και αποσύν- 
θεσις των πάντων.

Ανάπτυξις και βελτίωσις των εκπαιδευτικών ημών καταστημάτων και 
απαλλαγή τούτων από τας χειροπέδας του κομματισμού.

Ανομολόγησις της αλήθειας εις βάρος ή εις όφελος οιουδήποτε, ανεξαρτή
τως συμπαθειών και αντιπαθειών.

Ψόγος των ψεκτών και έπαινος των επαινετών, οπουδήποτε και αν ταύτα 
ευρίσκωνται.

Αποκλεισμός εκ των στηλών αυτής παντός προσωπικού ζητήματος.
Ενίσχυσις της εθνικής συνειδήσεως.
Εξύψωσις του εθνικού φρονήματος και λελογισμένη επιδίωξις της εθνικής 

της Κύπρου αποκαταστάσεως.

Με τοιούτον πρόγραμμα παραδίδομεν την «ΣΗΜΑΙΑΝ της ΚΥΠΡΟΥ» 
εις τας χείρας παντός πατριώτου και αιτούμεθα παρ’ αυτού πραγματικήν υπο- 
στήριξιν προς εκτέλεσιν του προγράμματος της, όπερ αμέσως μεν αποβήσεται 
ωφέλιμον εις την Νήσον ημών, εμμέσως δε εις πάντα τον Ελληνισμόν».

Το πρώτο φύλλο της εφημερίδας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

A' Σελίδα
Δήλωσις Διεθύνσεως

— Το πρόγραμμά μας
— Το Ζήτημα των ΔασώνΧάριν της Αλήθειας (Έκτροπα στην Εκλογή Σχολικής Επιτροπείας Λευκω

σίας)
Τα Δημοτικά του Λαού Δικαιώματα.

Β'_ Σελίδα
ΚΥΠΡΙΑΚΑ (Εσωτερικές ειδήσεις)- Ευχαριστήριος Δήλωσις της Επιτροπείας των Σχολείων (Ν. Δέρβης, Α. Θεο- 

δότου, Κ. Σ. Λοϊζίδης, Ε. Γλυκύς, Α. Φοινιεύς).

Γ Σελίδα
Τηλεγραφικοί Ειδήσεις (Εξωτερικοί)
Η κηδεία του Θ. Δηλιγιάννη

— ΕΛΛΗΝΙΚΑ
— ΚΡΗΤΙΚΑ
— ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ

Δ'ΣελίδαAI ΣΧΟΛΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ - Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ

ΑΛΗΘΕΙΑΣτο τελευταίο φύλλο της «ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» (αρ. 12) δημοσιεύε
ται και έκτακτο ημίφυλλο (παράρτημα) με ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου 1905, το 
οποίο περιλαμβάνει πύρινο άρθρο εναντίον της ηγεσίας της Κυπριακής Εκκλη- 

οίας με τίτλο «ΟΙ ΣΚΑΝΔΑΛΟΠΟΙΟΙ».

ε) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Αμέσως μετά την αναστολή έκδοσης της «ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ», ο 

Καταλάνος πείθει τον Κερυνειώτη δάσκαλο και ποιητή Γεώργιο Σταυρ' η, εκ 
δότη της σατιρικής εφημερίδας «ΡΑΓΙΑΣ», να εκδώσουν μαζί άλλη έβδομα 
όιαία πολιτική εφημερίδα με τίτλο «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ». Υπεύ ι 
ν°ζ σύμφωνα με το νόμο και ιδιοκτήτης της εφημερίδας παρουσιάζεται ο Γε
ώργιος Σταυρίδης και Διευθυντής-Συντάκτης ο Νικόλαος Καταλάνος.

Το πρώτο φύλλο της ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ κυκλοφόρησε στις 
22 Σεπτεμβρίου του 1905. Τα γραφεία της εφημερίδας ήταν στην οδό Μισε- 
Ερρίκου και η συνδρομή της ήταν 12 σελίνια στις πόλεις και 10 σε ινια στα 

Χωριά. Η συνδρομή του εξωτερικού ήταν 20 φράγκα.
Η εφημερίδα είχε μεγάλο μέγεθος (56X36 εκ.), ήταν πεντάστηλη με μαύρες 

κάθετες γραμμές ανάμεσα στις στήλες, και τετρασέλιδη. Σε κά ε φυ ο περί 
λαμβανόταν και έκτακτο ημίφυλλο (δισέλιδο) με την μορφή παραρτήματος, ο
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πρώτο παράρτημα με ημερομηνία 24 Σεπτεμβρίου 1905 ασχολείται με την 
Αγροτική Εκπαίδευση στην Αγγλία, τις Εκκλησιαστικές μεταρρυθμίσεις στη 
Ρωσία, με Ελληνικά, Κρητικά και Μακεδονικά νέα.

Ο Γεώργιος Σταυρίδης, άλλος Ραγιάς, γεννήθηκε το 1870 στην Κερύνεια. 
Φοίτησε για πέντε χρόνια στη Θεολογική Σχολή του Τίμιου Σταυρού στην Ιε
ρουσαλήμ. Το 1890 μεταβαίνει στην Αθήνα και φοιτά στο Διδασκαλείο Αθη
νών. Ασχολείται με τη λογοτεχνία και την ποίηση και επηρεάζεται από τον 
Αχιλλέα Παράσχο. Το 1891 επιστρέφει στην Κύπρο και εργάζεται ως δάσκαλος 
σε διάφορα χωριά της Κερύνειας. Τον Ιανουάριο του 1898 εκδίδει τη σατιρική 
εβδομαδιαία εφημερίδα «ΡΑΓΙΑΣ» κατ’ απομίμηση του «ΡΩΜΙΟΥ» του Γεωρ
γίου Σουρή. Η εφημερίδα εκδίδεται με διακοπές μέχρι το 1911. Ο Σταυρίδης 
πέθανε στις 23 Ιουνίου του 192318.

18) Ρήνας Κατσελλή, Ο ΡΑΠΑΣ-Ο Άνθρωπος και το Φύλλο, Ίδρυμα Αναστασίου Γ. Λεβέ
ντη, Λευκωσία.

Στην πρώτη σελίδα του πρώτου φύλλου δημοσιεύεται κύριο και σημαντι
κό άρθρο από τον Ν. Καταλάνο με τίτλο: «Προς το ΣΕΒΑΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑ
ΚΟΝ ΚΟΙΝΟΝ» στο οποίο αναφέρονται και τα εξής:

«Μετά πολύμηνον διακοπήν της προσωπικής ημών δημοσιογραφικής δρά- 
σεως, καθ’ ήν τα μάλιστα ευπροσώπως ανεπλήρωσαν ημάς ευθαρσείς και έμπει
ροι συναγωνισταί κα συστρατιώται, αναλαμβάνομεν τον κάλαμον και τας πρώ- 
τας των στηλών τούτων γραμμάς αφιερώμεν προς το σεβαστόν ημίν και φιλόπο- 
λι Κυπριακόν Κοινόν, μεθ’ ου η πνευματική επικοινωνία αποτελεί την μόνην 
και μεγίστην ημών ευτυχίαν και χαράν. Την φυλετικήν αδελφότητα εσφυρηλάτη- 
σεν η πνευματική και ηθική αλληλεπίδρασις τόσον σφοδρώς και ισχυρώς, ώστε 
κατέστησαν αυτήν εν τη διανοία και εν τη καρδία ημών κυριεύουσαν πάσης άλ
λης σκέψεως και παντός άλλου συναισθήματος και ανέδειξαν πρωτεύον στοι- 
χείον της τε σωματικής και της πνευματικής ημών ζωής.

Αδυσώπητος δυσμένεια κυβερνητική, χρονολογημένη αφ’ ης στιγμής έγνω- 
μεν να κατέλθωμεν εις την δημοσιογραφικήν παλαίστραν ίνα καταπολεμήσω- 
μεν ξένους και οικείους της ελληνικωτάτης νήσου εχθρούς, ποιούμενη κατά- 
χρησιν αναχρονιστικού και βαρβάρου νομικής διατάξεως ήρε την άδειαν της 
εκδόσεως του «Ευαγόρα» διαπράττουσα ούτω ασύγγνωστον ασέβειαν προς την 
ελευθερίαν του λόγου και διαψεύδουσα το πολλαχώς και κομπαστικώς διατυ- 
μπανιζόμενον φιλελεύθερον και φιλοδίκαιον πνεύμα της Βρεττανικής πολι
τείας. Κατά του αδικήματος τούτου, γενομένου υπό περιστάσεις καθιστάσας 
αυτό ειδεχθέστερον εν τη συνειδήσει πάσης ελευθέρας πεπολιτισμένης κοινω
νίας, χαρακτηριστική εγένετο διαμαρτυρία, διότι αμέσως εζήτησε και έλαβε νέ- 
αν άδειαν έγκριτος του Κυπριακού λαού αντιπρόσωπος προς έκδοσιν εφημερί
δας υπό την επωνυμίαν «Σημαία της Κύπρου» μετά τη δηλώσεως ότι η σύντα
ξις αυτής θα ανετίθετο εις τον συντάκτην του παυθέντος «Ευαγόρα». Την επί
σημον και θαρραλέαν επιδοκιμασίαν της δημοσιογραφικής δράσεως ημών πα

ρά του εγκρίτου βουλευτού Θ. Θεοδότου αποδεχόμεθα μετά βαθύτατης ευγνω 
μοσύνης και ίσην προς αυτήν ησθάνθημεν λύπην ότι δεν ηδυνάμε α να απ ε 
χθώμεν την ευγενή και μεγάθυμον εκδούλευσιν του φιλοπάτρι ος αν ρος και 
θερμού συνηγόρου των Κυπριακών ιδεωδών και συμφερόντων.

Η εν τω πρώτω φύλλω της «Σημαίας της Κύπρου» δήλωσις μετά σπουδής 
πάσης γενομένη παρέστησε την νέα εφημερίδα ως όργανον κόμματός και εφαι 
νέτο επιβάλλουσα εις την σύνταξιν περιορισμούς μη ανεκτούς ου ε συμφερο 
ντας εις την περαιτέρω ευόδωσιν του δημοσιογραφικοί» ημών α γωνος

Στη συνέχεια το άρθρο αναφέρεται εκτενώς στο Αρχιεπισκοπικό ζήτημ 
και επικρίνει τις φατρίες που αντιπαλεύονται.

Και το άρθρο καταλήγει ως εξής:
«Επανερχόμενοι εις το δημοσιογραφικόν στάδιον υπό την 

«Κυπριακή Επιθεώρησις» συνεχίζομεν τον κρατερον αγώνα « 
μετά της αυτής πάντοτε ζέσεως και του αυτού ενθουσιασμού, εκείνης 
δοκιμασίαν και ουδέν δέλεαρ δύναται ν' αποτρέψει ημάς της ρα 
ήζ την εκτίμησιν εφιέμεθα εις την ορθήν κρίσιν του φι οπατρι ο

Συγκινεί και ενθουσιάζει ημάς η πολλαχώς και ζωηρώς μέχρι^τοΐ 
λωθείσα συμπάθεια και εκτίμησις του πεφωτισμένου κοινοί j λ ό^νον ω. 
πρω δράσιν ημών, αλλά και των αντιθέτων το αδιάλλακτον 
σος ενθαρρύνει και παροτρύνει ημάς προς εξακο ο ούτε
αδιαπτώτου ζήλου και ζέσεως. Ο κυβερνητικός ιωγμος ωθούμενοι
πλήσσει ημάς, διότι αφ’ ής στιγμής απεφασίσαμεν υπο 
δυνάμεως ν αποδυθώμεν εις τον αγώνα ανελογισθημεν κα 
απάσας τας δυσχερείας και απάντας τους κινδύνους οιτινες παρομαρτυρουσιν 
εις τοιούτους αγώνας.

Περαίνοντες εμπιστευόμεθα την «Κυπριακήν θιν ακατα-
Κοινόν, από του οποίου αντλήσαμεν πάντοτε θάρρος και επίδρασις
γώνιστον, διαβεβαιούμεν δε ότι ουδεμτο προσωπικοεης η ολοψύ-ουδεποτε επώασε την δημοα^η^ 

χως εις την υπηρεσίαν άπαντος του ελληνικού π η μ 
δέποτε θα επηρεάση αυτήν εν τω μέλλοντι».

Τα περιεχόμενα του Πρώτου Φύλλου της εφημερίδα^ εί α

A' Σελίδα
— Προς το Σ. ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΚΟΙΝΟΝ
— Το Αρτεσιανόν Λευκωσίας

B' Σελίδα

— Το Αρτεσιανόν (συνέχεια)
— Δηλώσεις
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(α) Θ. Θεοδότον (Σημαντική για την Ιστορία της Κυπριακής Δημοσιογρα
φίας) ως εξής:

«Η αιφνίδια παύσις του «Ευαγόρα» υπό τοσούτους εκτάκτους περιστά
σεις κατέστησε την έκδοσιν φύλλου αντιπροσωπεύοντος τας αρχάς και τας 
γνώμας της εθνικής μερίδος ανάγκην επιτακτικήν. Την ανάγκην ταύτην αν δεν 
εσπεύδομεν αμέσως να θεραπεύσωμεν, μεγίστην θα υπείχομεν ευθύνην απένα
ντι των πολιτικών ημών φίλων. Διο, και κατόπιν των νομίμων διατυπώσεων 
εξεδώσαμεν την «Σημαίαν της Κύπρου» επιφυλάξαντες την σύνταξιν αυτής εις 
τον κ. Ν. Καταλάνον όπως ούτος δυνηθή να συνέχιση την δημοσιογραφικήν 
αυτού δράσιν, τηρών όρους τινας δηλωθέντας εν τω προγράμματι της 
«Σημαίας της Κύπρου», ούς εθωρήσαμεν αναγκαίους προς τε το συμφέρον αυ
τής της συντάξεως και προς το κοινόν συμφέρον. Οι όροι ούτοι κριθέντες ως 
μη συμφέροντες, δεν εγένοντο αποδεκτοί. Φοβούμενοι λοιπόν μήπως εν φύλλω 
υπό την διεύθυνσιν ημών παρεισφρύσει δημοσίευμα τι απάδον προς τε τον χα
ρακτήρα και την θέσιν ημών, ως δυστυχώς συνέβη είς τινα φύλλα εκδοθέντα 
κατά την απουσίαν ημών, ανακόπτομεν την έκδοσιν της «Σημαίας της Κύ
πρου» κατά τοσούτον μάλλον καθ’ όσον και η «Κυπριακή Επιθεώρησις» θέλει 
συνέχιση το αυτό εθνικόν πρόγραμμα και τας αυτάς εθνικός αρχάς».

(β) Ν. Καταλάνον

«Ποιούμεν γνωστόν ότι η οικονομική διαχείρισις της «Κυπριακής Επιθε- 
ωρήσεως» θα γίνηται δι’ αποκλειστικόν ημών λογαριασμόν και αι αποδείξεις 
πληρωμής των συνδρομητών εις αυτήν θα υπογράφωνται μόνο παρά της διευ- 
θύνσεως και συντάξεως αυτής.

Επειδή η «Κυπριακή Επιθεώρησις» και η «Σημαία της Κύπρου» είναι συ
νέχεια της εκδόσεως του «Ευαγόρα», η ανά χείρας εφημερίς πέμπεται εις τους 
εις αυτάς εγγεγραμμένους ήδη αξιότιμους συνδρομητάς και η συνδρομή αυτή 
λογίζεται από της ημέρας της εγγραφής αυτών εις οιωνδήποτε τούτων.

Αι γενόμεναι τυχόν προπληρωμαί είτε διά τον «Ευαγόραν» είτε διά την 
«Σημαίαν» επί αποδείξει των οικείων εκδοτών ισχύουσι και διά την «Κυ
πριακήν Επιθεώρησιν».

Αι καθυστερούσαι συνδρομαί του «Ευαγόρα» θα εισπράττωνται εφεξής 
επί αποδείξει παρ’ ημών υπογεγραμμένη και αναφερομένη εις την εφημερίδα 
αυτήν.

Εν Αευκωσία τη 21 Σεπτεμβρίου 1905 
Ν. Καταλάνος»

— Τα ΣΧΟΑΕΙΑΚΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
— Πατριωτική Περιοδεία Σπόρον Ματσονκα εν Κύπρω. Ανά την Καρπα- 

σίαν. (Ο οιστρηλάτης Ρουμελιώτης αοιδός της εθνικής και πατριωτικής 
Μούσης Σπύρος Ματσούκας διέδραμε την ποιητικήν Καρπασίαν μέχρι 
Δειναρέτου, δαδοφορών το θειον πατριωτικόν πυρ και εξάπτων προ των 
βημάτων του φλόγας ενθουσιασμού αναδιδομένας από των στέρνων των 
πατριωτικοτάτων Καρπασιτών).

Γ' Σελίδα

— Μικρά Χρονικά
— Υϊκός χαιρετισμός προς την φιλτάτην πατρίδα μου
— Αγγελίες - Γνωστοποιήσεις
Δ' Σελίδα

— Εμπορικά και Οικονομικά
— Η Άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως
— Διαφημίσεις

Σημειώνουμε ότι στα φύλλα 11 και 12 της εφημερίδας δημοσιεύεται ρ ρ 
με τίτλο Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ, χρήσιμο για την ιστορία και εξελιξη ης.

To ,ελεύταίο φύλλο της ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ^»6^0 
12 (10 Δεκεμβρίου 1905). Περιλαμβάνει πύρινο κύριο άρθρο κατα , ί 
Διοίκησης με τίτλο «Η ΣΥΝΤΟΜΟΤΑΤΗ ΟΔΟΣ». Για μια ακομφορα^οι Αγ
γλικές αρχές επενέβησαν δυναμικά και έκλεισαν την εφημερι α, Καταλά- 
με τον τρόπο αυτό θα έκλειαν και το στόμα του εθνεγερτη ικο 
νου. Η πέννα όμως του Ελλαδίτη δημοσιογράφου συνέχισε να ι 
των στηλών μιας νέας σημαντικής εφημερίδας της πρωτεύουσας 
ΠΡΙΑΚΟΥ ΦΥΛΑΚΑ».

στ) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞ
Μετά την αναστολή έκδοσης της «ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ» ο 

κόλαος Καταλάνος πείθει τον Εφραίμ Κ. Πετρίδη, που ήταν ποχιτικής 
τυπογραφείου «ΛΕΥΚΩΣΙΑ», να προχωρήσουν στην 
εβδομαδιαίας εφημερίδας με τίτλο «ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ζ* ’ εφημερίδες 
καταστεί μια από τις σημαντικότερες και εγκυρότερες κυπριακές εφημέριό ς

Με υπεύθυνο-ιδιοκτήτη τον Εφραιμ Κ.
τον Νικόλαο Καταλάνο, που το όνομά του δεν εμφα^οτθαν στη^φ ΐμ^θ 
για να μην καταδιώκεται από τους Άγγλους, ο νοαωεία της εφημε-

το πρώ,ο του φύλλο W 8 χα?τα
ρίδας ήταν στον οδό Μισέ-Ερρικου (εκεί δηλ η πτύλλου ήταν δυο
φεία της ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ) και η τιμή κάθε φυλλου ητα 
γρόσια. _

, · π /«ουια εκ 1 ήταν πεντάστηλη (οι στήλεςΗ εφημερίδα είχε μεγάλο μέγεθος (52X3 Η εφημερίδα εξέδιδε
χωρίζονταν με μαύρες κάθετες γραμμές) και ρ
κατά καιρούς και δισέλιδα παραρτήματα. ηνΤ.νΛ

Στην πρώτη σελίδα του πρώτου γ ΦΥΔΑΚΟΣ» άρθρα. Το ένα έχει τίτλο «ΣΥΜΒΟΛΑ1ΟΝ Τ
φημερίδας με σημαντι

κοί περιλαμβάνει τους στόχους και τις της εποχής. Το
κες αναφορές στις κυριοτερες πολίτικες εξελς αναφέρεται στην
ύλλο με ,ίτλο .το ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΝ ^ 
αναγκαία οργάνωση και προγραμματισμό το θ
δίωξη της ένωσης με τη μητέρα Ελλάδα.
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Το πρώτο άρθρο έχει ως εξής:

«Κατερχόμενος ο Κυπριακός Φύλαξ εις το ακανθώδες δημοσιογραφικόν 
σταδιον υπολαμβάνει καθήκον του όπως δρομολογήσει προς το Σεβαστόν Κοι
νόν των Κυπρίων Ελλήνων συμβόλαιον απαράβατον καταδηλών τον σκοπόν 
και ήν έχει αντίληψιν της αρχομένης δημοσιογραφικής δράσεώς του.

Δηλοί μετά παρρησίας και απεριφράστως ότι έταξεν εαυτόν φρουρόν και 
υπηρετήν της εθνικής πολιτικής οίαν απεδέξατο και καθιέρωσεν ο ελληνικός 
πληθυσμός της νήσου κατά τε τας Αρχιεπισκοπικός και τας τελευταίας βουλευ- 
τικας εκλογας, έτοιμος και πρόθυμος να πατάξη τους αντιτιθεμένους προς αυ
τήν, να υπεράσπιση δε και ενίσχυση τους λόγω τε και έργω ασπαζομένους και 
μετερχομενους αυτήν. Ανίκανος όπως υποκριθή την δήθεν δημοσιογραφικήν 
αδιαφορίαν και μετριοπάθειαν, ίνα γένηται αρεστός τοις πάσιν επιτυχγάνων την 
χρηματικήν συνδρομήν ως οίον τε πλειόνων, διακηρύττει ότι εις ουδένα οπωσ
δήποτε πολιτευοντα θα επιτρέψη να διαβουκολή και εξαπατά το κοινόν διά ψευ
δών επαγγελιών, καταγγέλλων πάσαν επιβουλήν και κακόβουλην ενέργειαν κα- 
τα τε των γενικών συμφερόντων της νήσου και των εθνικών αυτής ιδεωδών.

Δεν διστάζει να καταγγείλη από τούδε προς το κοινόν ότι προδοσία συ- 
Γ™ TnV TT1V °κέπην ΤΟυ ελεειν°τέρου ταρτουφι-

Va απθσπαση τΐ1ζ π°λΐτΐκής υποκ^ως του δόλου το 
δΖρράφωνκαταφερων XCtWTlXà κατά των Σιτικών υποκριτών

Η δημοσιογραφία εν χώρα ισχυρά και ελευθέρα δύναται μετά ψυχικής ηρε- 
EST £μπίδω™ν Χχώ, 
Ξν χ^6,α*ωτ“χ'' "Κ γνώμης περί σπουδαίων w το
SSZT™ “S την ευθιχριοίαν του

Χΐ ° τ°” Χρ “ “Ρμάοωοιν αύται χαι χαταοχύ-
τάνΧυο ™ δΤ ’’ κ°1ν’1 °' 1°χυρ01 μεγάλ“ λαο1 δύ™ν™> !>ί-
ό^ο7ποΐηί  ή π0λιτεκ°*  “V"0’ αϊώνας »«i ήρεμα να χαθαί-
L τοΧ™ ΗT “7“" “"Ó Ιων »"ομίνων ζιζανίων, των άκανθων
μ“ ? ™“ Τ ”πρ°υ είϊ“ άδηλ0ί *“ πάντοτε επί
ξηρού ακμής. Το υποβαθρον και τα πολλά διαρρέον πολιτικόν σκαφίδιον αυ 
ης υποκείμενον ολως εις την διάκρισιν των ιδιοτροπιών του Αιόλο^της ξένο 

0υνηθί μεΤα πΐθ“νής ασφαλεί«ζ να διαπλεύση το πέλαγος και κα 
τευοδωθη εις ασφαλή λιμένα, πρέπει το πλήρωμά του να ή πάντοτε άνουπνον 
και έτοιμον προς πρόληψιν παντός κινδύνου ουδειιία δ’ ρ-πίτ · ανάπαυχα «αι άνεο,ς μέχρι ο4 ποντ^ την ""

Ο «Κυπριακός Φύλαξ» μετά θάρρους και αυτοπεποιθήσεως αποδυόμενος 
εις τον δημοσιογραφικόν αγώνα εν κρισιμωτάτοις καιροίς της νήσου εμπιστεύ
εται την ευόδωσιν αυτού εις την φιλοπατρίαν και την νοημοσύνην του Κυπρια
κού λαού. Τα οικονομικά του εφόδια ζητεί μόνον από της επιεικούς και ευμε
νούς εκτιμήσεως του Κοινού, ουδεμίαν δε προσδοκά ούτε αποδέχεται υλικήν 
συνδρομήν σκοπούσαν και κατ’ ελάχιστον να περιστείλη την ελευθερίαν της 
ενεργείας του υπέρ των κοινών συμφερόντων, τιθέμενος ταύτα τέλος και σκο
πόν του τραχέος και επιμόνου αγώνος του.

Ο «Κυπριακός Φύλαξ» περιφρονεί τους πλαδαρούς και ψυχρούς και 
αδιάφορους, ευτύχημά του δε θα θεωρή εάν δυνηθή εις τας πεπηγυίας τούτων 
ψυχάς να εμβάλη πυρ και ζωήν και να παρασύρη αυτούς εις την δίνην του σφο
δρού αγώνος όν προτίθεται να εξεγείρη αποτρίβων πάντα κάματον και νάρκην 
από των μελών του Κυπριακού λαού. Επιθυμεί να έχη συναγωνιστάς ενθου
σιώδεις και προθύμους εις πραγματικός υπέρ του εθνικού αγώνος θυσίας, προ- 
καλεί δε απτόητος τους πολιτικούς αντιπάλους εις την κονίστραν του ημο 
σίου φρονήματος βέβαιος ότι θα δυνηθή να κατάδειξη πάσας τας πληγάς αυ
τών, να προκαλέση την κοινήν κατά τούτων αγανάκτησιν και αποστροφήν, κα
θιστάς αυτούς αβλαβείς κατά του εθνικού μέλλοντος και των μεγίστων συμφε
ρόντων της νήσου καθ’ ών εν γνώσει ή εν αγνοία επιβουλεύουσι συστηματικως.

Ας μη ξενίση τινά ότι η εφημερίς αύτη από του πρώτου φύλλου αυτής ομι 
λεί περί αντιπάλων, διότι ο «Κυπριακός Φύλαξ» ανερχόμενος τας πολίτικος 
επάλξεις έσχε την πρόνοιαν όπως οπλισθή καλώς και μάθη που θα επαγρυπνη 
και κατά τίνων θα βάλη ευστόχως και ευθαρσώς αποκρούων την πο ιτικην 
αγυρτείαν και την επονείδιστον προδοσίαν.

Ουχί λευκήν σημαίαν αλλά σήμα πολεμικόν ανασείει ο «Κυπριακός Φύ 
λαξ» και διάτορον βάλλει κραυγήν αγρύπνου φρουρού, «Φύλακε^ γρηγορειτε». 
Ας εγρηγορή το φιλόπολι των ελλήνων Κυπρίων Κοινόν κατα τε των εξω εν 
και των έσω εχθρών και ας είναι έτοιμον ν’ αποκρούση αυτους υπεραμυνομε 
νον των αγιωτάτων πόθων του και των μεγίστων συμφερόντων αυτου. ρα 
χείαν αλλά πικράν έσχε πείραν ο Κυπριακός λαός της πολίτικης κακοη ειας εν 
τω παρελθόντι και εν τω παρόντι και τους πικρούς τούτους καρπούς ρεπει 
και θα εξακολουθήση δρέπων μέχρι ού ηνωμένος και ομόθυμος κατενεγκη τον 
βαρύν του πέλεκυν καταβάλλων πρόρριζον εις έδαφος το απαισιον φυτον.

Ο «Κυπριακός Φύλαξ», την οικονομικήν του ύπαρξιν εμπιστευόμενος εις 
την επιεική και ευμενή εκτίμησιν του φιλοπάτριδος Κοινού, την πνευ^ν·κ^ 
αυτού δράσιν αναθέτει εις άνδρας δυναμένους και θέλοντας ια του κα α 
και του ηθικού σθένους αυτών να συνεπιλάβωνται του αργα εου αγώνος 
από των πρώτων τούτων γραμμών προκηρύττει.

Συνεπής προς τας επαγγελίας του ταύτας ο «Κυπριακός Φύλαξ» ανέθηκε 
την σύνταξιν του πολιτικού του προγράμματος εις άνδρα γνωριμω 
Κύπρω, ού η πολυμερής δράσις εν τοις καθ’ ημάς αποτελουσιν ασφα ε 
εγγύησιν της ηθικής ανεξαρτησίας του και της ευσταθείας του χαρακ ρ ς 
προς διεξαγωγήν του προκηρυσσομένου εθνικού αγώνος εν τη νησω».

88 89Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Στο άλλο πρωτοσέλιδιο άρθρο με τίτλο «ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΝ ΚΥΠΡΩ» αναφέρονται και τα εξής:

«Ο Κυπριακός Φύλαξ» τασσόμενος υπό την σημαίαν της εθνικής πολιτι
κής και απόφασιν έχων όπως αγωνισθή ερρωμένως και ευθαρσώς υπέρ της επι- 
δόσεως αυτής εν τη νήσω, καθήκον του θεωρεί ίνα υπομνήση το φιλόπολι Κοι
νόν εν ταις γενικωτάταις και κυριωτάταις αυτού γραμμαίς το εθνικόν πρό
γραμμα όπερ ο Ελληνικότατος λαός της Κύπρου υπαγόρευσε και επέβαλεν εις 
τους αντιπροσώπους αυτού δια πανηγυρικής και υπέροχου πλειονοψηφίας.

Αρχή και κεφάλαιον του εθνικού προγράμματος ετέθη η ένωσις της Κύ
πρου μετά της μητρός Ελλάδος, και αύτη εγένετο του Ελληνικού λαού της νή
σου ο προαιώνιος και ακοίμητος πόθος και εν τω πόθω τούτω και τω σκοπώ 
παντός του πολιτικού βίου της νήσου περιλαμβάνονται αι υψηλότεροι και ευ- 
γενέστεραι πολιτικοί ιδέαι και αρχαί.

Το ύψιστον ιδεώδες παντός ξενοκρατουμένου λαού είναι η αντί πάσης θυ
σίας επιδίωξις της εθνικής αποκαταστάσεώς του, ήτις δύναται μόνη να εξα
σφάλιση εις αυτόν την υλικήν ευημερίαν και την πνευματικήν και ηθικήν πρόο
δον αναβιβάζουσα τούτον επί εδάφους υψηλού και αναδεικνύουσα ζηλωτόν με
ταξύ πάντων των πεπολιτισμένων εθνών.

Η προς υψηλά και ευγενή ιδεώδη έφεσις και θεραπεία τούτων προϋποθέτει 
σοβαράν πνευματικήν και ηθικήν ανάπτυξιν, ης άνευ ουδείς λαός δύναται μετά 
πίστεως και ελπίδος ν’ αποβλέψη προς την εθνικήν ελευθερίαν και την συμπα- 
ρεδρον αυτή πρόοδον και ευημερίαν του. Πρώτιστα άρα και μάλιστα ο Κυ
πριακός λαός οφείλει να προαγάγη και ενισχύση την ελληνικήν παιδείαν τηρών 
αυτήν ανεπηρέαστον από πάσης ξενικής επιδράσεως και περιέπων μετά θρη
σκευτικής ευλαβείας, διότι αύτη μετά της αγνής και ειλικρινούς χριστιανικής 
πίστεως θα γένωνται οι δυο τηλαυγείς πυρσοί εφ’ ων το γλυκύ και ζωογόνον 
φως θα βαδίση ασφαλώς προς την περιπόθητον γην της επαγγελίας.

Τούτου ένεκεν η εθνική μερίς άμ’ ως εγένετο κυρία της πολιτικής κονί
στρας εν Κύπρω κατήρξατο του ευγενούς αγώνος διαμαρτυρηθείσα εντόνως εν 
συλλαλητηρίοις και διά δημοψηφισμάτων κατά του διορισμού Αγγλων επο
πτών της Παιδείας, και δΓ όλης της τελευταίας νομοθετικής περιόδου οι έλλη- 
νες αντιπρόσωποι ομοφώνως και ομοθύμως καταψηφίζοντες την μισθοδοσίαν 
των Άγγλων Εποπτών και διαμαρτυρόμενοι διά ψηφισμάτων προς την Κεντρι
κήν Κυβέρνησιν κατέστησαν εν τέλει σεβαστόν το δικαιότατον και ευλογώτα- 
τον αίτημα της χώρας και η Α.Ε. ο Μ. Αρμοστής Σερ Κάρολος Κιγκ-Χάρμαν 
εποιήσατο δηλώσεις ικανοποιούσας την δικαιοτάτην του λαού επιθυμίαν. Ανω- 
μολόγησε την γλισχρότητα και ανεπάρκειαν της χορηγίας προς την Παιδείαν 
και υπέσχετο ότι θα συστήση προς την εν Λονδίνω Κυβέρνησιν όπως η επο- 
πτεία της Ελληνικής Παιδείας ανατεθή εις πρόσωπον ευάρεστον εις τον λαόν, 
ήτοι ομόφυλον και ομόθρησκον προς αυτόν.

Παρά την εμπιστοσύνην αυτής και την βαθείαν εκτίμησιν προς την Α. Εξο
χότητα, η εθνική μερίς εμμένουσα εν τη κεχαραγμένη οδώ θα επιμείνη ενι- 
σχύουσα τον Σερ Κάρολον Κιγκ-Χάρμαν εις τας ευγενείς προσπάθειας του ίνα 

η ελληνική εν Κύπρω παιδία τύχη επαρκούς επιχορηγησεως * 
εθνικής, και αρθή εις περιωπήν πάσαν παρέχουσαν εγγυησιν περί '
κής και αποτελεσματικής επιδράσεως αυτής εις άπαντα τα α ικ

Κατά του φόρου της υποτελείας η εθνική πολιτική έβ^ε^υ^θ^^ 
ερρωμένως, ορθώς φρονούσα ότι αποτελεί ούτος το με/ιστόν θ .βελ 
τον πρόσκομμα κατά πάσης διοικητικής, υλικής, πνευ^ατΐκηςχηχςΛαι 
ττώοεως του τόπου, ως αφαμχόν την υπέρ το τρίτον 
χατεργαζόμενος την οικονομικήν εξάντληοιν xm α πών
και εύελπι αποτέλεσμα πάσης της ενεργειας τω ν sonno λίοασ
του φόρου τούτου επήλθεν η αύξησις του ετησίου επιδόματος εις 5^^αρας 
από του προσεχούς έτους και η ευοίωνος διαβεβαιωσις της . παραχω- 
της περαιτέρω ελαττώσεως του φόρου και της αγα ης ε π εθνική
ρήσεις αύται αποτελούσι την αυγήν αισιωτέρων ήμερων εν ’ χαίρει ότι 
μερίς αναβρυνομένη δικαίως επί ταις λαμπραίς ταυταις ν , Λνου χαού 
δια της ελληνοπρεπούς πολιτικής και κατά πάντα αξίας
ηδυνήθη να καταστήση σεβαστά εν Αγγλία τα δίκαια της νη _αννεχ[ας περί 
αποσπάση παρά των κρατούνιων την αναγνώρισιν
επανορθώσεως του μέχρι τούδε διαπραττομένου μεγα ου α . ένη την 
αναξιοπαθούσης νήσου, ήτις οφείλει μέχρι τέλους να εμμ αόνην δύναται 
εθνικήν πολιτικήν, βεβαία ούσα ότι υπό την σημαίαν
μετά πάσης πιθανότητος να προσδοκά πάσαν της τύχης συ ς

Η εφημερίδα συνέχισε με το ίδιο μαχητικό πνεύμα την , 
ντίον των Άγγλων και υπέρ της ένωσης μέχρι την εξορία τον αναστέλλει
θρογράφου της Νικόλαου Καταλάνου του Απρίλη του ,, Σύνταξης 
προσωρινά την έκδοσή της. Η εφημερίδα επανεκδι εται με συνεχίζει
τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη από τις 30 Μαρτίου του 1922
™ μέχρι ΤΟ τέΧος του Το τ.^ £
24 Δεκεμβρίου 1924 και φερει στοιχεία ΕΤΟΣ Σ ’ - , 3 γρόσια και
φεία της μεταφέρθηκαν στην οδό Λήδρας 171, η τιμή φ
ύ ετήσια συνδρομή διατηρήθηκε στα 12 σελίνια.

Στο τελευταίο φύλλο της εφημερίδας ^^“^^ομ^^ΕΥΚΩΣΙΑΝ» 
είδηση με τίτλο «ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣ AEYKL 
που αναφέρει τα ακόλουθα: , , ,

η ■ «Re νώοαν εν Λευκωσία μια συ-«Το παρελθόν Σάββατον, 20 Δεκεμβρίου, β X τεθώσιν αι
οκεψις Ελληνο-Τουρκική της οποίας αντικειμε ς , εν τη Νήσω στοι- 
βάσεις πολιτικής συνεργασίας μεταξύ των δυοο ρ χήςρ φτ)μερίόος «Σοζ» και 
χειων. Η σύσκεψις έγινεν εις τα Γραφεία της τουρκικών εφημερί-
ελαβον μέρος εις αυτήν οι διευθυνται των πή του ΑγρΟτικού Συμ-
δων, τα 4 Οθωμανικά μέλη της Εκτελεστικη«, 0 οθωμανοί, Έλληνδεπα- 
βουλίου, ο Μουνίρ Βέης, ο Σιεφκέτ εφ. και α πινΊεκάλεσε την σύσκεψιν.
ρίστατο ο δικηγόρος κ. Κυρ. Π. Ρωσσίδης, οστις και προεκαλεσε

Μετά συζήτησιν τριών ωρών κατα τας πλήρη ^εννόησιν επί
αντηλλάγησαν πολλά, οι συσκεφθέντες κατεληξαν εις πληρη 
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των εξής βάσεων: α) Να συμπηχθή πολιτικόν κόμμα συμπράξεως των δύο στοι
χείων. Το κόμμα τούτο να ενεργή υπό την αντίληψιν ότι το Νομοθετικόν είναι 
Σώμα έχον προορισμόν ν' αποφασίζη μόνον περί ζητημάτων οικονομικής και 
πλουτολογικής φύσεως.

β) Το κόμμα θέλει απέχει διαβημάτων εχόντων σχέσιν προς βλέψεις εθνικι
στικός ή θρησκευτικός προτιμήσεις.

Σχετικώς προς την σύσκεψιν αυτήν συνεκλήθη και συνήλθε κατά την πα- 
ρελθούσαν Κυριακήν εις την «Εμπορικήν Λέσχην» η Επιτροπή του Αγροτ. 
Εκτελεστ. Συμβουλίου παρόντων 10 (εκ των 15 εν ενεργεία) μελών αυτού, 6 Ελ
λήνων και 4 Τούρκων.

Εν αρχή της συνεδρίας εξελέγησαν 3 νέα μέλη οι κ.κ. Ευθύβ. Παρακευαΐ- 
δης, Δήμαρχος Λαπήθου, Αριστ. Κορράδος εκ Πισσουρίου και Χρήστος Δαμά- 
λης εκ Λισσού.

Ακολούθως η Επιτροπή εισήλθεν εις την συζήτησιν επί του θέματος της 
συνεδρίας το οποίον ήτο η Προκήρυξις του Αγροτ. Κόμματος συμφώνως προς 
τας ανωτέρω αντιλήψεις. Η Επιτροπή όμως έκρινεν ότι δεν είχε δικαιοδοσίαν 
ν’ αποφασίση επί του ανωτέρω ζητήματος, περιωρίσθη δε εις το να εκδώση ψή
φισμα κατά το οποίον θεωρεί την συνένωσιν του Αγροτικού πληθυσμού εις 
Αγροτικόν Κόμμα ως συντελεστικήν διά την εξυπηρέτησιν των ποικίλων αυ
τού συμφερόντων.

Μετά τούτο απεφασίσθη η σύγκλησις B' Παγκυπρίου Αγροτ. Συνεδρίου εν 
Λευκωσία ουχί προ της παρελεύσεως τριών μηνών, εδόθη δε πληρεξουσιότης 
εις τον Πρόεδρον, όπως προβή εις πάσαν ενέργειαν διά την προπαρασκευήν 
και επιτυχίαν του Συνεδρίου, ενώπιον του οποίου η Επιτροπή θέλει λογοδοτή
σει και θέση προ αυτού και το ζήτημα συμπήξεως Αγροτικού Κόμματος.

Προδήλως ο κ. Ρωσσίδης και μετά την τελευταίαν αποτυχίαν του θέλει να 
δράση επί της ήδη ερήμου πολιτικής Κυπριακής σκηνής, αλλά μετ' αντιλήψεων, 
αι οποίαι πλην του ότι είναι ουτοπικαί δεν ανταποκρίνονται, φρονούμεν, πο
σώς προς τας γνώμας του Ελληνικού λαού.

Βεβαίως θα ήτο ευχής έργον μία στενή συνεργασία των δυο κυρίων στοι
χείων του Τόπου, αλλά προς τοιαύτην σύμπραξιν ειλικρινή και σταθεράν απέ
ναντι ευνοήτου αντιδράσεως απαιτούνται πολλοί ελλείποντες ηθικοί όροι, μα- 
κρά προεργασία και δεν είναι βεβαίως ενδεδειγμένος προς εκδήλωσιν των Ελ
ληνικών δΓ αυτήν διαθέσεων ούτε ο κ. Ρωσσίδης ούτε άλλος τις μεμονωμένως.

Ανεγράψαμεν χρονογραφικώς τα της συσκέψεως αυτής εκ δημοσιογραφι
κού καθήκοντος χωρίς να θέλωμεν ν’ αποδώσωμεν εις αυτήν, καθώς είπομεν 
και προφορικώς εις τον κ. Ρωσσίδην, σημασίαν πολιτικήν, την οποίαν, ως νοεί
ται οίκοθεν, δεν έχει.

Την περί Νομοθετικού αντίληψιν της Συσκέψεως καταδικάζει απολύτως ο 
Ελληνικός λαός επιθυμιών ν’ αποκτήση έστω και μελλοντικώς Βουλήν πραγ
ματικήν μεθ' όλων των συνταγματικών δικαιωμάτων της και όχι απλούν Αγ- 
γλο-Ελληνο-Τουρκικόν Μετζιλίσιον.

Εν τούτοις είμεθα πάντοτε έτοιμοι ν’ αναγνωρίσωμεν παν ό.τι τυχόν κα
λόν θα κατώρθωνεν ο κ. Ρωσσίδης, αλλ’ επίσης έτοιμοι και να του κατα ογι 
σωμεν παν ό,τι πολιτικώς επιζήμιον διά τον Τόπον τυχόν α ιεπραττε.

Περισσότερα σχόλια παρέλκουσι μέχρι του νέου Αγροτ. J0
οποίον εν καιρώ θα διαφωτίσωμεν, αν έχη η Κύπρος αναγκην γρ 
τος ή άλλου τινός, χωρίς να είμεθα ποσώς «φιλοαστοι» ως άντε ηφ , 
υποθέτει ο x. Κ Π Ρωσσίδης εχ των φιλιχών προς αυτόν παρατηρήσεων 
μας»19.

’9) Ο Ρωσσίδης Κυριάκος γεννήθηκε το 1881 στην Περιστερώνα Αμμοχώστου. Σπούδασε 
δάσκαλος στην Αθήνα και αργότερα νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δικηγορουσε 
θτην Αμμόχωστο και υπήρξε μέλος τους Νομοθετικού Συμβουλίου για
λος του Εθνικού Συμβουλίου και της Εθνικής Οργάνωσης. Από το 1926-1929 εξεδι ε 
στην Αμμόχωστο την εφημερίδα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ». Αναμείχθηκε στο α,/ροτικο κίνημα 
και από το 1946-1948 ήταν αρχηγός της Π ΕΚ. Απεβίωσε το 1950.

ζ) ΝΕΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞ
Παράλληλα με την έκδοση της εφημερίδας KYnmiWÏ^ ^ικής 

σταντίνος Κωνσταντινίδης άρχισε απο τις 5 ργΠρ[ΑΚ0Σ φΥΛΑΞ>> π0υ
του αποκλειστικά εφημερίδας με τίτλο «in tu εωηαερί-
πρέπει να θεωρείται διάδοχος της πρώτης. -
δας αναφέρεται ως Διευθυντής και συντάκτης 
νίδης.

Η εφημερίδα τώρα εκτυπώνεται σε μεγαλύτερο μέγεθος και σχήμα εξ 
λο, είναι πιο ευανάγνωστη και ευπαρουσίαστη με π ουσία υ η

Ο ιδρυτής και συντάκτης της Κωνσταντίνος Κωνσταντ^ 
σίου γεννήθηκε στη Αευκωσία το 1882. Υπήρξε θεο ογος,
κός και διακεκριμένος δημοσιογράφος. ,inon\

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Θεολογία ^(ΒθΐήΟά). καθη- 
Υπηρέτησε ως Διευθυντής στην Ελλ^Σ^ κ παγκύπριο Γυμνάσιο 
γητής στο Ημιγυμνάσιον Δαρνακος (1906-1908) 
και Διδασκαλείο ( 1908-1923).

Από το 1906 συνεργάζετο με την εφημερίδα «ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΥΛΑ-» και 
το περιοδικόν «ΖΗΝΩΝ» του Νικολάου Καταλάνου. Για σύντομο χρονικό διά
στημα υπήρξε διευθυντής της εφημερίδας «ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ» που εκ- 
διδόταν στη Λάρνακα. Όταν οι Αγγλοι εξόρισαν τον Νικόλαον Καταλάνον 
από την Κύπρο (Απρίλης 1921) ο Κωνσταντινίδης ανέλαβε από τις 30 Μαρ
τίου 1922 μέχρι το 1924 την έκδοση της εβδομαδιαίας εφημερίδας ΚΥΠΡΙΑ
ΚΟΣ ΦΥΛΑΞ την οποία από τις 6.1.1935 μετέτρεψε σε καθημερινήν. Η εφημε
ρίδα συνέχισε ανελλιπώς και με επιτυχία την έκδοσή της μέχρι το 1950. Τα κύ
ρια άρθρα του Κωνσταντινίδη ασκούσαν μεγάλη επιρροή και διαβάζονταν πο
λύ στην εποχή του.
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Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης υπήρξε ακόμα λόγιος και συγγραφέας. 
Εξέδωσε τα βιβλία «Ελληνικαί Σελίδες», Λευκωσία 1907, «Ελληνικοί Σελίδες» 
Β”, Λευκωσία, 1920 και το σημαντικό ιστορικό έργο «Η Αγγλική Κατοχή της 
Κύπρου», Λευκωσία 1930.

Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης απέθανε το 195620.

20) ΑρωτιίΛη Λ. Κουδοννάρη. ΒιογραφώΛεξιχόν Κυπρίων ι80αι920 σ£λ ?7

Ο ΝΕΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞ συνεχίζει ανελλιπώς την έκδοσή του και 
καθιερώνεται σαν μια από τις πιο έγκυρες και ενημερωμένες κυπριακές εφημε
ρίδες. Αλλάζει σχήμα και γίνεται εννέαστηλος, μεταφέροντας τα γραφεία του 
στη Λεωφόρο Κύκκου αρ. 52.

Το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας φέρει ημερομηνία 19 Δεκεμβρίου 
1950. Στο τελευταίο αυτό φύλλο διαβάζουμε και το εξής σημείωμα με τίτλο 
«ΜΕ ΠΟΝΟΝ ΨΥΧΗΣ»:

«Με μεγάλην συγκίνησιν αναγγέλλομεν προς τους φιλτάτους συνδρομη- 
τάς μας και γενικώς προς τον κυπριακόν λαόν, ο οποίος επί δεκαετηρίδας μας 
τιμά διά της εκτιμήσεως και υποστηρίξεώς του, ότι λόγω σοβαρής ασθένειας 
του διευθυντού μας κ. Κ.Α. Κωνσταντινίδη η έκδοσις του «ΝΕΟΥ ΚΥΠΡΙΑ
ΚΟΥ ΦΥΛΑΚΟΣ» αναστέλλεται προσωρινώς.

Ο χαλκέντερος διευθυντής μας, όστις αφιέρωνε 15 ώρας ημερησίως διά να 
εξυπηρετεί διά της εφημερίδος του τον εθνικόν αγώνα και τα συμφέροντα του 
λαού, είναι τώρα υποχρεωμένος να καταθέσει την πέννα και να υποστεί το 
μαρτύριον της ασθένειας, την οποίαν προφανώς προεκάλεσεν η μακροχρόνιος, 
εξαντλητική και ουχί σπανίως βασανιστική εκτέλεσις του δημοσιογραφικού 
του καθήκοντος.

Ελπίζομεν, ότι η ακούσια διακοπή της εκδόσεως του «ΝΕΟΥ ΚΥΠΡΙΑ
ΚΟΥ ΦΥΛΑΚΟΣ» δεν θα είναι μακρά, ότι, αποκαθισταμένης της υγείας του 
διευθυντού του θα επανέλθει συντόμως επί των επάλξεων διά να συνεχίσει την 
τιμίαν του παράδοσιν».

Δυστυχώς όμως η εφημερίδα δεν επανήλθε.

η) ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

Η εβδομαδιαία αυτή πολιτική εφημερίδα της πρωτεύουσας πρωτοεμφανί- 
στηκε στις 12 Απριλίου του 1904. Διευθυντής και συντάκτης της ήταν ο γνω
στός δικηγόρος και πολιτευτής Ιωάννης Κ. Επαινετός και υπεύθυνος σύμφωνα 
με το νόμο ο αδελφός του Σταύρος Κ. Επαινετός.

Η Εφημερίδα έφερε τον υπότιτλο ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕ- 
ΡΙΣ, είχε μέτριο μέγεθος (48X33 εκ.), ήταν τετράστηλη, χωρίς κάθετες γραμμές 
ανάμεσα στις στήλες, και τετρασέλιδη. Η ετήσια συνδρομή της ήταν 10 σελίνια 
για το εσωτερικό και 20 φράγκα για το εξωτερικό.

Όσον αφορά τα περιεχόμενά της αυτά χαρακτηρίζονταν απο την π ουσία 
αρθρογραφία, σχολιογραφία και ειδησεογραφία αλλά και τα κοινωνικά και πο 
λιτιστικά θέματα. Αφιέρωνε αρκετό χώρο στις εσωτερικές πο ιτικες εξε ιξεις 
και στο Αρχιεπισκοπικό ζήτημα.

Στην πρώτη σελίδα του πρώτου φύλλου η εφημερίδα δημοσιεύει κύριο άτιτ 
λο άρθρο στο οποίο ο εκδότης της αναλύει τους λόγους που τον ο 
έκδοση της εφημερίδας, καθώς και στους κύριους σκοπούς και στοχο b 
το άρθρο αυτό αναδημοσιεύουμε τα πιο κάτω αποσπάσματα.

«Εγκύψαντες εις τα αποτρόπαια αποτελέσματα του
σμού, εξ’ ου επήλθεν η τελεία διαίρεσις της πλειονοτητος των θεοαπείαν 
σου, εθεωρήσαμεν αναγκαίον την εξεύρεσιν καταλλήλου μέσοι - ρ
της νοσηράς ταύτης πολιτικής καταστάσεως.

Με την ιδεάν ταύτην συνταυτισθέντες πολλοί των
εγκρίτων επιστημόνων κατελήξαμεν εις την απόφασιν τη., ι ρ $σε4 του «Ελευθέρου Βήματος», όπερ θέλει είσθε ο

καίων εθνικών ημών βλέψεων, συγχρόνως δε ο ήρεμος και . των πε_ 
τής των αναγκών του τόπου, προς γενικήν ευημερίαν και α
νομένων τάξεων του Κυπριακού λαού.

Το «Ελεύθερον Βήμα» υλικώς ανεξάρτητον και μη θ^^.
ράπαν, θα χαράξη ίδιον πολιτικόν σύστημα του οποίου χ ρ ς ενδοαύχων πό- 
σθαι η πάση δυνάμει και θυσία επιδίωξις της εκπ Π2ωθε επιβλαβούςθων των Κυπριών και η διό παντός 

κομματισμού και της πολίτικης διαιρεσεως εξ
Εκκλησία και η καθ’ όλον Πολιτεία.

Η εφημερίς ημών μη επιδιώκουσοΧφΪρΤεΤεζθ^ρως'τίν^- 

υποδείξειςουδενός " 
προσωπικών ή πολιτικών ημών φίλων.

Το «Ελεύθερον Βήμα» μη αναγνωρ^ον
τηματων επελθούσας πολιτικας διαιρέσεις, θ ®- προστιθεμένου
εθνικήν και πατριωτικήν εργασίαν οθενδηποτ ρο ρχ εονα&οαένων.
παρά το πλευρόν των διαφοροτρόπως υπέρ του κα ου το

Και το άρθρο καταλήγει ως εξής: τ0 οποίον θέλει
«Επί τούτου προγράμματος βαινον το $ αυτού, όπως ανταποκρι- 

διατηρήσει απαράβατον καθ’ όλην την στάδιο ρ του Κυπρΐακού λαού,
θή εις τας δικαίας αξιώσεις της ευ φρονουσης παντός μέσου, την ει-
ήτις αηδιάσασα την υπάρχουσαν καταστασιν ςη ’ Κυπρίων, προς επι- 
ρήνην, την αγάπην και την ομόνοιαν πάντων τω εν γένει
τυχίαν και πραγματοποίησιν των εθνικών ιδεωδων αφ ενός 
ευημερίας του τόπου αφ’ετέρου».

Τα περιεχόμενα του πρώτου φύλλου της εφημερίδας
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A' Σελίδα

— Άτιτλο κύριο προγραμματικό άρθρο
— Το Νομοθετικόν και οι Έλληνες Βουλευταί
— Οι Αγώνες (Ζ’ Παγκύπριοι)
B' Σελίδα

— Οι Παγκύπριοι Αγώνες (Συνέχεια)
— Κυπριακοί Ειδήσεις
Γ Σελίδα

— Εξωτερικοί (Ειδήσεις Εξωτερικού)
— Τελευταία Ώρα
Δ' Σελίδα

— Ελληνικό Διήγημα - Γεωργίου Δροσίνη «Η ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ».
Η εφημερίδα συνέχισε την έκδοσή της μέχρι το 1906.

θ) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Μια από τις σημαντικότερες Κυπριακές εφημερίδες που με την ποιότητα, 
το ήθος, το κύρος και το ψηλό επαγγελματικό της επίπεδο άφησε ανεξίτηλο το 
στίγμα της στην Ιστορία της Κυπριακής Δημοσιογραφίας.

Δημιουργοί της εφημερίδας ήταν οι αδελφοί Κύρος και Δημοσθένης Θ. 
Σταυρινίδης που συνεργάστηκαν στενά ο πρώτος ως οικονομικός και τεχνικός 
διευθυντής και ο δεύτερος ως διευθυντής σύνταξης και κύριος αρθρογράφος.

Το πρώτο φύλλο της «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» κυκλοφόρησε στις 14/27 Μαρτίου 
1906. Είχε μεγάλο μέγεθος (62X45 εκ.), ήταν εξάστηλη και τετρασέλιδη. Η εφη
μερίδα εκτυπωνόταν σε ιδιόκτητο και σύγχρονο για την εποχή εκείνη τυπογρα
φείο, που βρισκόταν μαζί με τα γραφεία της εφημερίδας στην Κεντρική Αγορά 
της Φανερωμένης. Η ετήσια συνδρομή ήταν 10 σελίνια για το εσωτερικό και 14 
σελίνια για το εξωτερικό.

Η εφημερίδα ξεκίνησε ως εβδομαδιαία και παρέμεινε έτσι μέχρι το 1922, 
οπότε άρχισε να εκδίδεται δύο φορές την εβδομάδα μέχρι το 1936 που άρχισε 
την έκδοσή της ως μεγάλη καθημερινή εφημερίδα μέχρι τις 14 Ιουλίου 1974, 
που ανέστειλε οριστικά την έκδοσή της.

Ο Κύρος Θεοδούλου Σταυρινίδης γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1868 και 
ήταν μεγαλύτερος αδελφός του γιατρού Γεώργιου Θ. Σταυρινίδη και του δημο
σιογράφου και λογοτέχνη Δημοσθένη Θ. Σταυρινίδη. Ο Κύρος φοίτησε στην 
Ελληνική Σχολή Λευκωσίας και έγινε δημοσιογράφος συνεργαζόμενος με τον 
Γεώργιο Νικόπουλο στην εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ». Το 1906 ίδρυσε 
μαζί με τον αδελφό του Δημοσθένη την εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» που διηύθυ- 
νε μέχρι τον θάνατό του το 193121.

22) Κλείτου Ιωαννίδη, Ιστορία της Νεώτερης Κυπριακής Λογοτεχνίας. σελ. 71

Ο Δημοσθένης Σταυρινίδης γεννήθηκε στη Λευκωσία το π„νρ_ΙΠΤ1λ...ο 
μνασιακές του σπουδές στη Λευκωσία σπούδασε νομικά στο
Αθηνών, απ’ όπου αποφοίτησε το 1901 και από το χρονο αυτό α 
κηγορικό επάγγελμα στη Λευκωσία.

Το 1906 εισέρχεται στο δημοσιογραφικό που
μεγαλύτερο αδελφό του Κύρο την εβδομαδιαία εφημερι a εωτιαεοίδες 
έμελλε να εξελιχθεί σε μια από τις σοβαρότερες και
της Κύπρου: Αφού η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ βρήκε το δρόμο της και κέρδισε: την αγαπη 
και υποστήριξη του κοινού, ο ανήσυχος Δημοσθένη, την αφην
έμπειρου αδελφού του και μεταβαίνει στο Λονδίνο, οπού απο ο 1910-19Π 
σπουδάζει πολιτικές επιστήμες. Μετά το πέρας των Ελληνική
φει στην Κύπρο, αλλά διευθύνει στο Λονδίνο απο το 1912-1913 την Ελλη 
εφημερίδα ΗΧΩ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ.

Το 1915 τον βρίσκουμε στην Αθήνα όπου διευθύνει "^Χή 
ΤΕΙΑ. Στη συνέχεια αναλαμβάνει διάφορα δημοσία α-^ , δ ήζ και τΟυ 
Διοίκηση. Διορίζεται γενικός διοικητής της Χίου Εξωτερικού
Αγίου Όρους. Στη συνέχεια αναλαμβάνει τη θέση ,,^παετεί αέγοι το
Τύπου της Ενωμένης Αντιπολίτευσης στην Αθήνα οπθ^ ρωηιιερίδα ΕΦΗ- 
1920. Το 1923 ιδρύει και διευθύνει στην Αθήνα την ημερησ φ . Q 
ΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Το 1931 ο Δημοσθένης Σταυρινίδης επιστρέφει στην
θάνατο του αδελφού του Κύρου αναλαμβάνει πλήρωζ ^oxouóòa Ατό το 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, η οποία από το 1922 εκδιδόταν δυο φορές τη πο_
1936 η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ γίνεται καθημερινή και ασκεί σοβαρή - Q 
λιτική, οικονομική και πνευματική ζωή του τόπου.

Ο Δημοσθένης Σταυρινίδης διετέλεσε επίσης μέλος τον Εθ^ ρχ^ θ_ 
βουλίου και ασχολήθηκε με τη λογοτεχνία. Θεωρείται ως συλλογή του
πόρους Κύπριους διηγηματογράφους και κα ιερ θεωρείται από
«Κυπριακά Διηγήματα», που εκδόθηκε στη Λευκω nifr ετύγχανε του
πολλούς ως ο Πρύτανης των Κυπρίων δημοσιογράφων, του ευρύ.
σεβασμού και της εκτίμησης όχι μόνο των συνα ε αρθρΟγραφία
τερου κοινού. Λόγω του μεγάλου κύρους του ε ηρ^ .
του τα εθνικά και πολιτικά γεγονότα της εποχής του ’

■ m 1Q57 τη διεύθυνση τηςΜετά τον θάνατο του Δημοσθένη Θ. Σταυριν < ,Q έχρι την ava- 
εφημερίδας αναλαμβάνει η αποφάσισε τη μη επα-
στολή έκδοσής της τον Ιούλιο του 1974. Η \εναντίον του 
νεκδοση της εφημερίδας μετά την εκδήλωσή 6 χαι χην καταστρο- 
Προέδρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στις 15 πθυ ακολούθησε. 
ψική για τον κυπριακό ελληνισμό τουρκική εισ|

21) Ibid, σελ. 162.
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Στην πρώτη σελίδα του πρώτου φύλλου της «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» δημοσιεύε
ται σημαντικό πρωτοσέλιδο άρθρο που παραθέτουμε ολόκληρο στη συνέχεια. 
Δημοσιεύεται επίσης, άρθρο με τίτλο «ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ» που 
αναφέρεται στο μεγάλο αριθμό Κυπρίων επιστημόνων που κατέκλεισαν τη 
Λευκωσία, χρονογράφημα που υπογράφει άγνωστος χρονογράφος με το ψευ
δώνυμο Ν. - με τίτλο «Έργα και Ημέραι - Η ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ» και ση
μαντικό μελέτημα με τίτλο ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ - Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟ
ΠΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ (1734-1759).

Η ύλη της εφημερίδας είναι πλούσια και περιλαμβάνει άρθρα, μελέτες, 
σχόλια, εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις, καλλιτεχνικές ειδήσεις, δικαστη
ριακά νέα, ανταποκρίσεις από τις επαρχίες και ποικιλία άλλων πληροφοριών.

Το κύριο άτιτλο πρωτοσέλιδο άρθρο του πρώτου φύλλου της εφημερίδας 
που αναφέρεται στο λειτούργημα και την αποστολή του τύπου, λόγω της σημα
σίας του, το παραθέτουμε ολόκληρο.

«Θεσμόν πολιτειακόν ονομάζουσι και θεωρούσιν εν ταις πεπολιτισμέναις 
χώραις τον τύπον. Τοιαύτη η περί της αποστολής αυτού γνώμη ώστε σπουδαί- 
ως καταλέγουσι τούτον εις τας εξουσίας της πολιτείας μεγίστην αναγνωρίζο- 
ντες αυτώ ισχύν και σημασίαν. Και αληθώς αφότου το σκοτεινόν του απολυ- 
ταρχισμού κράτος, εδραζόμενον επί ψευδούς των ανθρωπίνων πραγμάτων συ
ντάξεως και διά της βίας συγκρατούμενον κατέπεσεν υπό την θυελλώδη πνοήν 
των υγιών του πολιτισμού ιδεών εις ερείπια, ανεκηρύχθησαν δε ως απαραβία
στα και συμφυά τω ανθρώπω δικαιώματα η ελευθερία και η ισότης, ο τύπος 
απαλλαγείς των δεσμών τυφλής λογοκρισίας και την γενικήν προς τα πρόσω 
ακολουθών ανέλιξιν, κατώρθωσε να αρθή εις περιωπήν εξουσίας μεγάλα δυνα- 
μένης και δρώσης, εις βήμα σθεναρόν, από του οποίου ευρύς και αυστηρός 
ασκείται ο έλεγχος της δημοσίας γνώμης, εις φάρον τηλαυγή φωτίζοντα και 
ιθύνοντα προς την πρόοδον της κοινωνίας.

Έκτοτε κυρίως άρχεται η μεγάλη αποστολή του τύπου. Η ελευθερία αυτού, 
καρπός συνεχών θυσιών και αγώνων, ησφάλισεν εις αυτόν το δικαίωμα του 
ελέγχειν, του συζητείν και ερευνάν τα δημόσια πράγματα και του απροκαλύ- 
πτως φθέγγεσθαι επί παντός το δημόσιον συμφέρον επηρεάζοντας ζητήματος.

Και μολονότι δρα και λειτουργεί ανεξαρτήτως από των λοιπών εξουσιών 
της πολιτείας ο τύπος, και δεν είναι όπως εκείναι συντεταγμένος υπό του πολι
τεύματος, μήτε υπό ευθυνών ομοίων βαρυνόμενος, μήτερ υποχρεωτικώς υπο
κείμενος εις λογοδοσίαν προς το έθνος, δεν είναι όμως ένεκεν τούτου ελάσσων 
η δράσις αυτού, η ισχύς και η ευθύνη. Υπεράνω έτι της νομοθετικής εξουσίας 
ούτος είναι ο υπέρτατος φρουρός του δημοσίου συμφέροντος εφορεύων και 
ανατέμνων τας πράξεις των υπευθύνων εξουσιών και των πολιτευομένων. Ού
τος είναι ο κύριος ρυθμιστής του πολιτεύματος, ο διακανονίζων την απρόσκο- 
πτον λειτουργίαν αυτού και προλαμβάνων διά της ακοιμήτου προσοχής και 
της εγκαίρου επεμβάσεώς του τους κινδύνους απροόπτων εκρήξεων. Αυτός 
προσέτι φωτίζει, συμβουλεύει και καθοδηγεί την κοινωνίαν σκέπων και επιβάλ- 
λων από των στηλών αυτού την αλήθειαν, τα ορθά εισηγούμενος και τας τρί- 
βους διανοίγων της αληθούς προόδου.

Τοιαύτην έχων σοβαρόν αποστολήν ο τύπος επόμενον είναι να περιβάλλε
ται και διά μεγίστων ηθικών ευθυνών, δυνάμενος μεν ωφελίμους να παρέχη τη 
χώρα αυτού υπηρεσίας, αλλά και ανυπολογίστους επίσης, κακώς πολιτευόμε
νος, να σωρεύση κατ’ αυτής ζημίας. Η εφημερίς δεν είναι πάντοτε όργανον 
αναπλάσεως και προόδου. Κακώς ιθυνομένη. κακώς πηδαλιουχουμένη, κακώς 
των κοινών αντιλαμβανομένη συμφερόντων, παραγνωρίζουσα δε τον υψηλόν 
αυτής προορισμόν και μη απηχούσα την κοινήν γνώμην και μη κατοπτρίζουσα 
την κοινήν συνείδησιν καθίσταται επικίνδυνον όργανον, εν η λειτουργεί χώρα 
εστία μολυσματώδης, δύναμις επιβλαβής φθείρουσα τους χαρακτήρας και 
απεργαζομένη τον κοινωνικόν όλεθρον.

Με τοιαύτας σκέψεις και υπό το κράτος πλήρους και ακεραίας συναισθή- 
οεως των περιβαλλουσών των τύπον ηθικών υποχρεώσεων εμφανίζεται προ 
του κοινού η «Ελευθερία». Και εν πάση μεν περιστάσει αι υποχρεώσεις αύται 
και δυσχερείς και μεγάλαι τυγχάνουσιν, αλλ' εν χώρα αλυτρώτω, από μακρού 
αγωνιζομένη υπέρ της εθνικής αυτής αποκαταστάσεως, αι της δημοσιογραφίας 
ευθύναι και υποχρεώσεις και μεγαλύτεροι και χαλεπώτεραι καθίστανται. Η 
ιδιάζουσα αύτη συνθήκη δεν διαφεύγει ημάς αναλαβόντας το χαλεπόν έργον 
της εκδόσεως εν Κύπρω πολιτικής εφημερίδας.

Αλλ’ έχοντες ειλικρινή και θερμήν αφοσίωσιν προς το έργον και πιστεύο- 
ντες ακραδάντως εις την αρωγήν των Παγκυπρίων τρέφομεν την χρηστήν ελπί
δα περί της εφημερίδος ταύτης ότι θα δυνηθή να προσφέρη έστω και ελαχίστας 
προς την χώραν υπηρεσίας. Γράφοντες ούτω δεν αισιοδοξούμεν υπερβαλλό- 
ντως, ουδέ υπερτιμώμεν τας ασθενείς ημών δυνάμεις. Δεν ανήκομεν όμως και 
εις την σχολήν των απαισιόδοξων εκείνων, οίτινες συστηματικώς βλέπουσι τα 
πάντα πέριξ αυτών να βυθίζωνται.

Φρονούμεν τουναντίον ότι προς επιτυχή έκβασιν οιασδήποτε επιχειρήσε
ις απαιτείται προ παντός αγαθή θέλησις. Εις την αρετήν ταύτην πιστεύει ιδια
ζόντως η «Ελευθερία». Ό,τι λόγου άξιον από της μεταπολιτεύσεως μέχρι σήμε
ρον ετελέσθη ή επεδιώχθη εν τη νήσω φρονούμεν ότι οφείλεται κυρίω5 εις την 
αγαθήν θέλησιν την αμέτοχον ιδιοτέλειας και υπεράνω προσωπικού συμφέρο- 
ντος αιρομένην, την υπερνικώσαν τας δυσχερείας και σφραγίζουσαν διά της ει
λικρίνειας τας προσπάθειας της. Και βεβαίως θα ήσαν πλείονα τα φωτεινά ση
μεία της περιόδου ταύτης, εάν την πολιτικήν δράσιν ερρύθμιζεν αείποτε η α /α- 
θή των πολιτευομένων θέλησις. Πρέπει να το είπωμεν μετά τίνος πικρίας. Ανε
ξαιρέτως πάντες δεν πολιτευόμεθα πλέον ως αρμόζει. Εις την περί των κοινών 
αγαθήν μέριμναν υποκατεστήσαμεν τας φροντίδας των κομμάτων, ωσεάν ήσαν 
αναγκαία τα νεοπλάσματα αυτά εν χώρα κοινόν διεξαγούση αγώνα υπέρ απα 
ραγράπτων και ιερών δικαίων και ωσεάν πράγματι μας χωρίζει διαφορά πο ι- 
τικών αρχών και πεποιθήσεων. Όχι. Είς είναι ο σκοπός και έν είναι το τέρμα 
της εν Κύπρω πολιτικής δράσεως. Η προπαρασκευή και η διευθέτησις της ο οι 
της αγούσης εις την εθνικήν αποκατάστασιν της πολυπαθούς νήσου. Και την 
εργασίαν, την εις τον σκοπόν τούτον κατατείνουσαν οφείλομεν να διεξαγάγω- 
μεν από κοινού άπαντες εγκαταλείποντες τας κομματικός διαφοράς και ενού- 
μενοι περί μίαν και την αυτήν σημαίαν, την ιεράν σημαίαν της Πατρίδος, εις ην 
φαεινώς ενσαρκούνται η τιμή και το μέλλον της Ελληνικής φυλής.
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Υπό τοιούτο πνεύμα εννοεί να σταδιοδρομήση η εφημερίς αύτη, ανεξαρτή
τως πολιτευομένη και μακράν ισταμένη των κομμάτων. Αι ολίγαι γραμμαί δι' 
ων πρό τίνος έσχε την τιμή ν’ αναγγείλη εις το κοινόν την εαυτής έκδοσιν, τέ
κνα τοιούτων ελευθέρων σκέψεων, δυνάμεθα να είπωμεν ότι αποτελούσι τα κε
φαλαιώδη μέρη του προγράμματος, προς ο απαρεγκλίτως υπόσχεται αύτη να 
ρυθμίση την εαυτής πορείαν, διό και πάλιν αναγράφομεν αυτάς ενταύθα:

Η «Ελευθερία» θα αφιερώση πάσας τας δυνάμεις αυτής εις την εξυπηρέτη- 
σιν των παγκυπρίων πόθων, ων ύψιστος είναι η πολιτική ένωσις της Κύπρου 
μετά της Ελλάδος. Θα εργασθή ολοψύχως και εφ’ όσον εξαρτάται απ’ αυτής 
προς κατίσχυσιν και επιβολήν των εκάστοτε δικαίων αξιώσεων του λαού. Θα 
επιδιώξη αείποτε και εν ειλικρίνεια την αλήθειαν, δι’ ης και μόνης επιτυχάνε- 
ται η μόρφωσις πεφωτισμένης και υγιούς κοινής γνώμης. Θα διατελέση εντε
λώς ανεξάρτητος από των πολιτικών μερίδων και ξένη προς συμφέροντα μη 
ταυτιζόμενα προς το συμφέρον της Πατρίδος. Θα έχη ανοικτάς τας στήλας αυ
τής εις πάσαν κοσμίαν συζήτησιν ερευνώσαν την αλήθειαν και σκοπούσαν την 
προαγωγήν και ’ βελτίωσιν των δημοσίων πραγμάτων. Θα τηρήση αυστηρόν 
αμεροληψίαν προς πάντας και εν ουδενί ζητήματι και εν ουδεμιά κρίσει θα εμ
πνέεται εκ προσωπικής προκαταλήψεως.

Τοιούτον επιβάλλουσα εις τον βίον αυτής γνώμονα η «Ελευθερία» κολα
κεύεται να πιστεύση ότι προσφέρει υπηρεσίαν εις τα εθνικά συμφέροντα και 
ανταποκρίνεται εις την γενικήν και απεριφράστως εκδηλουμένην επιθυμίαν της 
εγκαταλείψεως των κομματικών διαμαχών και ερίδων. Παρά τας ωμολογημέ- 
νας δε δυσχερείας, ας τοιαύτη πορεία πέπρωται ν’ αντιμετώπιση, η «Ελευθερία» 
ελπίζει να διαμείνη εσαεί αφωσιωμένη και λευκή της αλήθειας υπηρέτις, ούτω 
δε πολιτευομένη να επιτελέση τον υψηλόν προορισμόν αυτής βαδίζουσα σταθε- 
ρώς και δι’ όλου του βίου της την ευθείαν λεωφόρον, προς ην οδηγούσιν η τιμή 
και το καθήκον».

Στην τέταρτη σελίδα του πρώτου φύλλου δημοσιεύεται επίσης σημαντικό 
σημείωμα με τίτλο «Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ», το οποίο επίσης παραθέ
τουμε στη συνέχεια.

«Προκειμένου να εισαχθή υπό της Κυβερνήσεως Θεοτόκη εις την Ελληνι
κήν Βουλήν νομοσχέδιον τροποποιούν τινάς των διατάξεων του Κανονισμού 
αυτής, Ελληνική εφημερίς φοβουμένη μήπως διά του εισαχθησομένου νομοσχε
δίου περιορισθή η ελευθερία του λόγου έσχε την έμπνευσιν να δημοσιεύση ένα 
θαυμάσιον επίλογον σχετικής αγορεύσεως εν τη Εθνοσυνελεύσει γενομένης 
υπό του μεγάλου Κεφαλλήνος Ιακωβάτου, ούτινος (επιλόγου) περικοπάς τινας 
αναδημοσιεύομεν ημείς ενταύθα:

«Όταν ο Ιούλιος Καίσαρ ήτο δικτάτωρ της Ρώμης και ήθελε να καταδικά- 
ση εις θάνατον ένα εχθρόν τι έκαμεν ο Κάτων; Εζήτησε τον λόγον και ηγόρευε 
και ήτο αδύνατον να τελειώση· τι να κάμη ο Καίσαρ; να τον παύση; Η Γερου
σία απείχε· δεν ηδύνατο να αφαιρέση το δικαίωμα χωρίς να αυτοχειριάση εαυ- 
τήν, και ο Καίσαρ διέταξε τους δορυφόρους του να απαγάγωσι τον Κάτωνα εις 
την φυλακήν - αυτό το δικαίωμα το είχεν ο δικτάκτωρ - και ο Κάτων υπήκου- 

σε και αγορεύων εκίνησεν από του βήματος. Η Γερουσία τότε μετέβη σύσσωμος 
και τον επήρεν οπίσω.

«Αυτά είναι παραδείγματα, τα οποία υψώνουν τα έθνη, αυτή είναι η ελευ
θερία του λόγου, και αυτά τα έθνη πρέπει να μιμώμεθα και ημείς εις την πατρί

δα του Δημοσθένους. (Εύγε, εύγε).
«Τι είναι ο άνθρωπος κύριοι Βουλευταί; Ο άνθρωπος είναι ο προφορικός 

λόγος, ο άνθρωπος είναι το ύφος, ως ο Βυφών, το ύψος είναι ο λόγος, τα έθνη 
είναι ο λόγος, αι επιστήμαι ο λόγος, η ποίησις ο λόγος, το παν είναι ο λόγος, και 
άνευ του λόγου ουδέ έθνος, ουδέ επιστήμη, ουδέ τέχνη, ουδέ άνθρωπος υπάρχει 
και τω όντι· ο άνθρωπος εστερημένος του προφορικού λόγου είναι κτήνος και 
δεν θέλομεν ημείς να γίνωμεν κτήνη. Ο λόγος είναι το Ευαγγέλιον, ο λόγος είναι 
ο Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, είναι ο πρώτος αιών του Χριστιανισμού, είναι 
οι 18 αιώνες του Χριστιανισμού, είναι αι αρχαίαι Σύνοδοι, κατά την παράδοσιν 
των οποίων δεν υπάρχει κοινοβούλιον εις την Υφήλιον, το οποίον δύναται να 
σταθή απέναντι των μεγάλων Συνόδων της ανθρωπότητας.

Εκεί ανεπτύχθη ο λόγος εις την εκκλησίαν, καθώς ανεπτύχθη και εις την 
εκκλησίαν των Αθηναίων.

«Ούτως εν αρχή και εν θεωρία, δεν δύναται τίποτε να αντιταχθή εις την 
ελευθερίαν του λόγου και εις το δικαίωμα του αγορεύειν απάντων. Αλλ’ επειδή 
ανθρώπινον το πράγμα, δύνανται να μοι είπωσι τινες ότι φοβούμεθα την κατά- 
χρησιν. Ουδείς φόβος· αλλά και αν υπάρχη φόβος δΓ έν άτοπον, διά μίαν κατά- 
χρησιν, ήτις ενδέχεται να λάβη χώραν, δεν πρέπει να στερήσωμεν 117 βουλευ- 
τάς του δικαιώματος του αγορεύειν και μόνον εις τρεις εκατέρωθεν να χορηγή- 

σωμεν το δικαίωμα αυτό.
Αν θέλωμεν την ελευθερίαν του λόγου, αν θέλωμεν την ισότητα του δικαι

ώματος του αγορεύειν, πρέπει να θέλωμεν και τα άτοπά του, άλλως δεν είναι 
δυνατόν να γίνη. Αλλά λέγομεν δεν θα υπάρχη άτοπον, είναι αδύνατον να 
υπάρξη, διότι αν εγγραφώσι 50 βουλευταί να αγορεύσωσιν είναι τούτο άτοπον; 
Πως είναι άτοπον διά τους 50 και δεν είναι άτοπον διά τον πρώτον; Ώστε άτο
πον δεν υπάρχει, αλλά το άτοπον δύναται να αναφανή και άλλως πως, διότι, 
αν αφήσωμεν εις 2 ή 3 το δικαίωμα του αγορεύειν, ούτοι πιθανόν να είναι 
αναιδείς και δύνανται να δαπανήσωσι περισσότερον καιρόν, παρά αν ηγόρευ- 

ον άλλοι 50 φρόνιμοι και νουνεχείς.
Αλλ’ εάν υπήρχε και άτοπον τι, δέον να προτιμήσωμεν αυτό το άτοπον, 

και ουχί να αφήσωμεν το δικαίωμα της Βουλής, άνευ του οποίου η Βουλή δεν 
υπάρχει. Και αυτή η διαταγή δέον να καταχωρισθή και εις τον οριστικόν κανο
νισμόν, προς ασφάλειαν των ελευθεριών και του Συντάγματος, διότι η Βουλή 

είναι η μόνη άγκυρα της σωτηρίας της Ελλάδος».
Η εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» συνέβαλε για 68 συνεχή χρόνια στην έγκυρη 

ενημέρωση του Κυπριακού Ελληνισμού, του οποίου αποτελούσε επίσης έκφρα
ση των ονείρων, των προβληματισμών και των διλημμάτων του. Αποτελεί αθη
σαύριστο πολύτιμο υλικό για την πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτι

στική ανάπτυξη της Κύπρου τον εικοστό αιώνα.
ιοί
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ι) ΠΑΤΡΙΣ

Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα της Λευκωσίας, το πρώτο φύλλο της 
οποίας κυκλοφόρησε στις 25/7 Νοεμβρίου του 1907.

Στην προμετωπίδα της εφημερίδας, εκτός από τον τίτλο, αναγράφονταν 
και τα ακόλουθα:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΑΛΗΘΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟ
ΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ. Συνεργάται διακεκριμένοι λόγιοι και άλλοι δεξιοί και 
χειρισταί του καλάμου. Δημοσίευε επίσης σταθερά το πιο κάτω γνωστό απόσπα
σμα από τον «Επιτάφιο» του Περικλή: «Μητρός τε Πατρός τε και των άλλων 
προγόνων απάντων τιμιώτερον εστίν η Πατρίς και σεμνότερον και αγιώτερον».

Τα γραφεία της εφημερίδας ήταν στην οδό Κύκκου και η εκτύπωσή της γι
νόταν στο τυπογραφείο της «ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ».

Η «ΠΑΤΡΙΣ» είχε μεγάλο μέγεθος (56X40 εκ.), ήταν τετρασέλιδη και εξά- 
στηλη. Ιδιοκτήτης και συντάκτης της εφημερίδας ήταν ο γνωστός δικηγόρος, 
βουλευτής, πολιτευτής και Δήμαρχος της Αευκωσίας για σειρά ετών Αχιλλέας 
Αιασίδης. Υπήρξε μια σημαντική προσωπικότητα της Λευκωσίας που διαδρα
μάτισε ουσιαστικό ρόλο στις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις των αρχών 
του εικοστού αιώνα στην Κύπρο.

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1850 όπου φοίτησε στην Ελληνική Σχολή. Πο
λύ δραστήριος, έντιμος και αφιλοκερδής, υπηρέτησε για πολλά χρόνια την Παι
δεία του τόπου ως Έφορος Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας (1893- 
1918). μέλος της Επαρχιακής Εκπαιδευτικής Επιτροπείας Λευκωσίας και του 
Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (1895-1916), του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αγ
γλικής Κυβέρνησης (1897) και του Νομοθετικού Συμβουλίου για πολλά χρόνια 
(1886-1901, 1911-1916). Έγινε πολύ γνωστός ως Δήμαρχος Λευκωσίας στις πε
ριόδους 1888-1908 και 1911 μέχρι τον Ιανουάριο του 1924 που απέθανε. Υπήρ- 
ξεν ακόμη μέλος της Κυπριακής Πρεσβείας που με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκο
πο Σωφρόνιο πήγε στο Λονδίνο το 1889 για προώθηση του Εθνικού θέματος. 
Υπηρέτησε και ως Πρόεδρος του Αναγνωστηρίου της Λευκωσίας «Αγάπη του 
Λαού» μέχρι το 1897. Υπήρξεν ακόμα εκδότης της σημαντικής εβδομαδιαίας 
εφημερίδας της Λευκωσίας «ΠΑΤΡΙΣ» από το 1907-1923. Πρωτοστάτησε στην 
ίδρυση του Παγκυπρίου Γυμνασίου και του Διδασκαλείου23.

23) Αριστείδη Λ. Κουδουνάρη. Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων, σελ. 85.

Στην πρώτη σελίδα του πρώτου φύλλου της εφημερίδας ο Αχιλλέας Αιασί- 
δης δημοσιεύει δύο κύρια άρθρα. Στο πρώτο με τίτλο «ΑΝΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΣ» αναφέρει τους σκοπούς και επιδιώξεις της εφημερίδας του ως ακολούθως:

«Ορμώμενος εκ της αρχής οτι πας Έλλην καθήκον έχει να συντελή εν τω 
μέτρω των δυνάμεών του υπέρ της εν γένει ευημερίας της ιδιαιτέρας αυτού πα- 
τρίδος χωρίς μηδαμώς να παραλείπη και τας υποχρεώσεις του προς την Μεγά- 

λην Πατρίδα απεφάσισα να χρησιμοποιώ τον εκ των εργασιών μου υπολειπό- 
μενον χρόνον υπέρ του ιερού τούτου σκοπού εκδίδων εβδομαδιαίον φύλλον 
υπό τον πολυφίλητον τίτλον ΠΑΤΡΙΣ.

Η ΠΑΤΡΙΣ θα ασχοληθή περί τα αναφερόμενα εις την πραγμάτωσιν της 
Εθνικής αποκαταστάσεως της Νήσου υποδεικνύουσα προς τούτο τα συντελε- 
στικά και αποτελεσματικά μέτρα, την επέκτασιν και προαγωγήν της τε γενικής 
και της ειδικής πρακτικής παιδεύσεως του Ααού, την ιεροπρεπή μόρφωσιν του 
Κλήρου και την αξιοπρεπή συντήρησιν αυτού, την ευόδωσιν των υλικών συμ
φερόντων της όλης Νήσου και των κοινοτήτων και των ατόμων δΓ υποδείξεως 
μεθόδων και τρόπων συντελούντων εις την καθόλου ευημερίαν, την διαφώτι- 
σιν του δημοσίου περί πολλών άτινα εγένοντο από της αγγλικής κατοχής και 
εν προτέροις ακόμη χρόνοις και δΓ α διάφοροι εκράτησαν και κρατούσιν ανα- 
κρίβειαι.

Εν γένει η ΠΑΤΡΙΣ θα πραγματεύηται παν ζήτημα αφορών εις την γλυκυ- 
τάτην πατρίδα και την ιεράν ημών Εκκλησίαν προσπαθούσα διά δημοσιογρα
φίας συνετής και αμερολήπτου να διευκρινή τα πράγματα, να ανυψοί αυτά εις 
την πρέπουσαν θέσιν και να καθοδηγή εις το αγαθόν.

Προς τοιαύτην ευδόκιμον και επωφελή δράσιν της Π ΑΤΡΙΔΟΣ θα καταβά
λω πάσαν την πολυετή πείραν μου και τας περί των πραγμάτων της φιλτάτης 
Κύπρου γνώσεις μου, θα έχω δε και συναντιλήπτορας διαπρεπείς λογίους και 
άλλους πεφωτισμένους και δεξιούς χειριστάς του καλάμου.

Υπό χρηστοτάτας ελπίδας εμφανιζομένη η ΠΑΤΡΙΣ απευθύνει θερμόν χαι
ρετισμόν εις το ευγενές και φιλόπατρι Ελληνικόν Κοινόν και εξαιτείται την 
υποστήριξιν αυτού».

Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο άρθρο με τίτλο «ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ», όπου ανα
φέρει το «από Θεού άρξασθαι», τονίζει τη μεγάλη σημασία των Ελληνοχριστια
νικών ιδεωδών και την ανάγκη προσήλωσης προς το Έθνος και την θρησκείαν 
και καταλήγει με τα εξής:

«Διά ταύτα δε πάντα και ημείς εν τω μέτρω των δυνάμεων ημών επιχει- 
ρούντες ίνα δημοσιογραφικήν τινα υπηρεσίαν παράσχωμεν εις το καθ' ημάς ελ
ληνικόν κοινόν, δίκαιον και πρέπον ηγούμεθα, ίνα προ παντός άλλου την ευλο
γίαν του Ουρανίου Πατρός επικαλεσθώμεν, βέβαιοι όντες ότι ούτω μόνον θα 
δυνηθώμεν ευθαρσώς και εντίμως να διαδράμωμεν τον μέγαν δόλιχον του δη
μοσιογραφικού αγώνος, προς κοινήν πάντοτε αποσκοπούντες ασφαλή και μό
νιμον ωφέλειαν, προς αναπτέρωσιν του πνεύματος και του φρονήματος, προς 
αδράν επίρρωσιν της διανοίας και της καρδίας ημών εις παν ό,τι ευγενές, ακ- 
μαίον και φιλόπατρι. Προς τούτο δε κάλλιστον και λυσιτελέστατον εκρίναμεν, 
ίνα αφιερώσωμεν μίαν των της εφημερίδος ημών στηλών εις εκλεκτόν άρθρον 
θρησκευτικής και ηθικής υποθέσεως επί τη βάσει των αψευδών διδαγμάτων του 
Κυρίου ημών, συντασσόμενον εκάστοτε παρ’ αρμοδίων εις τοιαύτης φύσεως 
θέματα λογίων ανδρών. Διά του συστήματος δε τούτου, πρώτον νυν εγκαινια- 
ζομένου εν τη φίλη ημών πατρίδι, δεν καινοτομούμεν αστόχως, διότι και άλλα 
αλλαχού επίλεκτα δημοσιογραφικά όργανα του έθνους ημών επιμελώς επιζη- 
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τούσιν, ινα όιά τοιούτων ψυχωφελών αναγνωσμάτων καλλιεργώσι την πά
τριον ευσέβειαν, συμβιβάζοντες αυτήν προς την των αθανάτων προγόνων, των 
αρχαίων και των νεωτέρων».

Ο Αχιλλέας Λιασίδης με τον ενθουσιώδη χαρακτήρα του και τον χειμαρ
ρώδη πατριωτισμό, αλλά και τη βαθειά προσήλωση προς την θρησκεία, κατορ
θώνει να εκδίδει την εφημερίδα του για δεκαεπτά ολόκληρα χρόνια. Το τελευ
ταίο φύλλο της εφημερίδας φέρει τα στοιχεία ΕΤΟΣ ΙΖ', αρ. 824 και ημερομη
νία 21 Δεκεμβρίου 1923. Ο αείμνηστος Λιασίδης απεβίωσε το 1924.

ια) ΕΜΠΡΟΣ
Ανεξάρτητη, πολιτική εβδομαδιαία εφημερίδα, της οποίας το πρώτο φύλ

λο κυκλοφόρησε στη Λευκωσία στις 9 Μαρτίου του 1911. Η εφημερίδα είχε μι
κρό μέγεθος (42Χ27εκ.), ήταν τετράστηλη και τετρασέλιδη και εκτυπωνόταν 
στο τυπογραφείο «Παρνασσός» του Κ.Χ. Ήσυχου. Η εφημερίδα που έφερε τον 
υπότιτλο ΛΑΪΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, υστερούσε ως προς την τυπογραφική αρτιότη
τα και την αισθητική εμφάνιση.

Εκδότης και υπεύθυνος συντάκτης της εφημερίδας ήταν ο Κωνσταντίνος 
Γ. Ελευθεριάδης που γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1883. Μετά τις γυμνασιακές 
σπουδές στη Λευκωσία σπούδασε φυσικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθη
νών, χωρίς όμως να συμπληρώσει τις σπουδές του λόγω σοβαρής ασθένειας. 
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Αθήνα συνεργάστηκε με διάφορες 
Αθηναϊκές εφημερίδες και υπήρξε τακτικός συνεργάτης της εφημερίδας 
«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ» του Γεωργίου Φραγκούδη καθώς και της εφημερίδας 
«ΑΚΡΟΠΟΑΙΣ». Όταν επέστρεψε στην Κύπρο εργάστηκε ως ανταποκριτής 
της εφημερίδας της Λάρνακας «ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ» του Ευάγγελου Π. 
Χατζηϊωάννου και αργότερα ως συντάκτης της. Εξέδωσε επίσης το σημαντικό 
για την εποχή του δεκαπενθήμερο φιλολογικό, παιδαγωγικό και επιστημονικό 
περιοδικό ΑΥΓΗ (1908-1911) και στη συνέχεια από τις 9 Μαρτίου 1911 την 
εβδομαδιαία εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ. Δυστυχώς ο πολύ αξιόλογος δημοσιογρά
φος και πνευματικός άνθρωπος Κωνσταντίνος Γ. Ελευθεριάδης απεβίωσε λό
γω της σοβαρής ασθένειας που τον ταλάνιζε σε ηλικία 29 χρόνων, το Δεκέμβριο 
του 191124.

24) Ibid. σελ. 36.

Στην πρώτη σελίδα του πρώτου φύλλου του «ΕΜΠΡΟΣ» ο Κ.Γ. Ελευθε
ριάδης δημοσιεύει σημαντικό άρθρο με τίτλο «ΑΝΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» στο 
οποίο πολύ γλαφυρά δίδει τους στόχους και τις επιδιώξεις της εφημερίδας. Το 
άρθρο αυτό παραθέτουμε ολόκληρο στη συνέχεια.

«Γνωρίζετε την ιστορίαν του Αγγλου εκείνου όστις εστοιχημάτισε να λέγη 
επί είκοσι τέσσαρας ώρας την αλήθειαν και μόνην την αλήθειαν; Ο τολμηρός 
αυτός άνθρωπος πριν περάσουν αι εικοσιτέσσαρες ώραι, είδε τα φοβερά απο
τελέσματα της φιλαλήθειας του. Έχασε τας ελπίδας μίας σπουδαίας κληρονο- 

μίας, δυσηρέστησε συγγενείς και φίλους, απεξενώθη της μνηστής του και εις το 
τέλος εκλείσθη εις φρενοκομείον, θεωρηθείς τρελλός. Και όλα αυτά διότι έλεγε 
την αλήθειαν!

Το «Εμπρός» έρχεται με πρόγραμμα να λέγει την αλήθειαν εις τους ανα- 
γνώστας του· άραγε θα πάθη όσα και ο Αγγλος φιλαλήθης; Δεν θα προχωρήσω- 
μεν μέχρι του να κλεισθώμεν εις φρενοκομείον εν τη διατυπώσει των γνωμών 
μας, αλλ’ όμως κάπου αλλού, είναι πολύ ενδεχόμενο να κλεισθώμεν... Ασφα
λώς όμως θα δυσαρεστήσωμεν πολλούς, θα ζημιωθώμεν υλικώς και θα ακού- 
σωμεν επικρίσεις και κατακρίσεις όλων των ειδών. Αφ’ ετέρου πάλιν είμεθα 
βέβαιοι ότι μία μεγάλη μερίς του κυπριακού λαού θα ευχαριστηθεί εκ της πο
ρείας του «Εμπρός» ήτις θα αποβλέπη εις το συμφέρον αυτού.

Διά το «Εμπρός» δεν θα υπάρχουν ποσώς πρόσωπα αλλά μόνον πράγμα
τα, δεν θα υπάρχει προκατάληψις αλλά κρίσις, δεν θα υπάρχει εμπάθεια αλλ’ 
αντίληψις. Επικρίνοντες πρόσωπόν τι διά μίαν άστοχον ενέργειάν του, δεν θα 
διστάσωμεν να επαινέσωμεν αυτό εις μίαν εύστοχον πράξιν του. Οι έπαινοί 
μας εις μίαν περίστασιν προς μερίδα τινά πολιτικήν, δεν θα μας δευσμεύουν 
από του να κατακρίνωμεν την ιδίαν μερίδα, όταν πρέπει. Δεν θα κάμωμεν πολ
λούς φίλους τοιουτοτρόπως εργαζόμενοι- αδιάφορον όμως. Θα κάμωμεν ολί
γους και καλούς και προ πάντων θα κάμωμεν εκείνο το οποίον νομίζομεν κα
θήκον μας προς τον Κυπριακόν λαόν. Εκείνοι, εις τους οποίους δεν θα αρέσει 
η τοιαύτη πορεία μας, εκείνοι οίτινες από προσωπολατρείαν ή κομματικόν φα
νατισμόν ή συμφέρον οιονδήποτε θα εύρουν ότι η πολιτική μας δεν συμβαδίζει 
με τας απαιτήσεις των, παρακαλούνται να μην μας τιμήσουν διά της υποστηρί- 
ξεώς των. Ας επιστρέφουν το «Εμπρός» διά να μην νομίζουν ότι η πληρωμή 
της συνδρομής των μας επιβάλλει την υποχρέωσιν να συμφωνώμεν με τας γνώ- 
μας των, διότι το «Εμπρός» δεν εκδίδεται χάριν κέρδους.

Αφ’ ετέρου, εκείνοι οίτινες θα εκτιμήσωσι την εργασίαν του «Εμπρός» πα
ρακαλούνται να εννοήσωσιν ότι το φύλλον δεν εκδίδεται χάριν ιδιοτροπίας 
πλουσίου συντάκτου, αλλ’ ότι έχει έξοδα και ανάγκας και συνεπώς η πρόθυμος 
καταβολή της συνδρομής των εν καιρώ, θα είναι καθήκον των, όχι μόνον προς 
ημάς, αλλά και προς εαυτούς, διότι θα είναι ενίσχυσις του εκτιμωμένου υπ’ αυ
τών φύλλου».

Στο πρώτο φύλλο περιλαμβάνονται τα εξής:
A' Σελίδα
— ΑΝΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
— ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ (Εργασίες Νομοθετικού Συμβουλίου)

B' Σελίδα
— Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ - Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΟΥ
— Ετήσια συνδρομή σελ. 8
— Μετά του περιοδικού «ΑΥΓΗ» σελ. 12
— ΔΗΛΩΣΙΣ

«Το σχήμα του «Εμπρός» ωρίσθη και θα μείνη το ήμισυ του των άλλων εφη
μερίδων, διότι βραδύτερον θα εκδίδεται δις της εβδομάδος με την ιδίαν συν
δρομήν».
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Γ Σελίδα

— Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
(Από της στήλης αυτής θα δίδεται εις τους αναγνώστας μας ιδέα της αρθρο- 
γραφίας του Κυπριακού Τύπου καθ’ εβδομάδα).
[Από τη στήλη αυτή πληροφορούμεθα ότι στην Κύπρο την εποχή εκείνη κυ
κλοφορούσαν οι πιο κάτω εφημερίδες:
• Η ΠΑΤΡΙΣ
• ΗΣΑΑΠΙΓΞ
• Η ΑΑΗΘΕΙΑ
• Η ΕΝΩΣΙΣ
• Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΥΑΑΞ
• Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
• Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
• ΤΟ NEON ΕΘΝΟΣ
• Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΥ ΑΑΟΥ
• Η ΣΑΛΑΜΙΣ
• Ο ΑΓΩΝ]

— ΕΙΔΗΣΕΙΣ (εσωτερικές)

Δ’ Σελίδα

— Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ Μ. ΑΡΜΟΣΤΟΥ
— ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΑΣ

Από το δεύτερο φύλλο της εφημερίδας προστίθεται ένα σχέδιο στην προ
μετωπίδα της εφημερίδας που ομοιάζει με λουλούδι που ευωδιάζει.

Στο φύλλο με αρ. 40 του «ΕΜΠΡΟΣ» (30 Δεκεμβρίου 1912) αναγγέλλεται 
με πένθιμες μαύρες γραμμές και πρωτοσέλιδο άρθρο με τίτλο «ΔΗΑΩΣΙΣ» ο 
θάνατος του εκδότη και συντάκτη του ΕΜΠΡΟΣ Κώστα Γ. Ελευθεριάδη και η 
απόφαση για συνέχιση της έκδοσης της εφημερίδας με υπεύθυνη την χήρα Βεα
τρίκη Κ. Ελευθεριάδη και διαχειριστή τον τυπογράφο Κώστα X. Ήσυχο. Το 
σημείωμα αναφέρει τα εξής:

«Ααμβάνομεν την τιμήν να αναγγείλωμεν εις τους φίλους αναγνώστας και 
το φιλόμουσον κοινόν ότι εκπληρωθεισών όλων των αναγκαίων διατυπώσεων 
συνεπεία του θανάτου του ιδρυτού αυτού, το «Εμπρός» θα εκδίδεται εφεξής ως 
και πρότερον. Η είδησις αύτη δεν αμφιβάλλομεν, θα ευαρεστήση τα μάλιστα 
τους σοβαρούς αναγνώστας οίτινες περιέβαλον το «Εμπρός» δι’ αγάπης και 
εκτιμήσεως. Γραμμένον με χάριν από την αριστοτεχνική γραφίδα του ατυχούς 
ιδρυτού του, από περιωπής εξετάζον τα καθ’ ημάς πράγματα, ούτε προσωπι
κός φιλοδοξίας και πάθη θεραπεύον, ούτε κομματικά συμφέροντα εξυπηρε
τούν αλλά το κοινό συμφέρον στοιχούν, εντός ολίγων μηνών το μικρούτσικο 
«Εμπρός», επεβλήθη και εξετιμήθη από όλους εκείνους, οίτινες ειλικρινώς πο
νούν και αγαπούν την πατρίδα των.

Με τας αυτός αρχάς και το ίδιον πρόγραμμα θα εξακολουθήση εκδιδόμε- 
νον το «Εμπρός», ελπίζομεν δε ότι η αυτή θερμή υποστήριξις και ενθάρρυνσις 
θα παρασχεθή ημίν εν τη εξυπηρετήσει των συμφερόντων και των εθνικών ιδε
ωδών της φίλης πατρίδος».

Στην πρώτη σελίδα του ίδιου φύλλου δίδονται κάτω από τον τίτλο ΚΩΣΤ. 
Γ. ΕΑΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του.

Ολόκληρο το φύλλο 40 είναι αφιερωμένο στον αείμνηστο Κ. Ελευθεριάδη - 
αναδημοσιεύσεις από τι έγραψε ο Τύπος της εποχής γι’ αυτόν και τα της κηδείας 
του. Δημοσιεύεται επίσης ο επικήδειος από τον Καθηγητή του Παγκυπρίου Γυ
μνασίου και συμμαθητή του νεκρού Κωνσταντίνον Α. Κωνσταντινίδην.

Η εφημερίδα συνεχίζει την έκδοσή της μέχρι τον αρ. 52 (22 Μαρτίου 1912). 
Στο τεύχος αυτό που είναι και το τελευταίο, δημοσιεύεται κύριο άρθρο με τίτ
λο «ΕΝ ΕΤΟΣ» με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός έτους από της κυκλο
φορίας της εφημερίδας, το οποίο καταλήγει ως εξής: «Ομολογούμεν ότι δεν 
ηξεύρομεν αν θα συνεχισθή η έκδοσις της εφημερίδας αυτής ή αν αύτη θα εκ- 
πνεύση μαζί με τον παρόντα αριθμόν. Αν συμβή το δεύτερον δύναται αναμφι- 
βόλως να λεχθή ότι εξεπλήρωσε κατά το ενόν τας υποχρεώσεις της προς τους 
συνδρομητάς και αναγνώστας της και ως προς την ποιότητα και ως προς την 
ποσότητα αυτών».

ιβ) ΜΑΣΤΙΓΙΟΝ
Ακόμα μια σατιρική εφημερίδα στο στυλ και τη μορφή του «ΡΩΜΙΟΥ» του 

Γ. Σουρή έκανε την εμφάνισή της στη Αευκωσία την περίοδο αυτή. Πρόκειται 
για τη δεκαπενθήμερη σε μικρό μέγεθος (32X24 εκ.) εφημερίδα «ΜΑΣΤΙΓΙΟΝ» 
του Ιωάννη Περδίου.

Ο Ιωάννης Περδίος γεννήθηκε στη Αευκωσία το 1882. Σπούδασε στη Γε
νεύη νομικά, όπου έμαθε και την Γαλλική γλώσσα, τα οποία όμως εγκατέλειψε 
για να ασχοληθεί συστηματικά με την ποίηση. Το ποιητικό του ταλέντο έγινε 
γνωστό και έξω από τα κυπριακά σύνορα γιατί έγραψε ποιήματα και στη Γαλ
λική, μερικά από τα οποία αφιέρωσε στους Κλεμουνσώ και Σάρα Μπερνάρ. Τα 
πρώτα ποιήματά του δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» των 
Αθηνών.

Ο Περδίος ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη σατιρική ποίηση και εξέδωσε σειρά 
ποιητικών συλλογών με τον τίτλο «Κυπριακή Μούσα» (1907), «Σχολική Μού
σα» (1908) και «Νέα Σχολική Μούσα» (1916, 1931). Ο Ιωάννης Περδίος απε- 
βίωσε το 193025.

25) Ibid. σελ. 137.

Το ΜΑΣΤΙΓΙΟΝ αποτελείτο από τέσσερεις σελίδες και ήταν δίστηλο. Το 
πρώτο φύλλο της εφημερίδας κυκλοφόρησε στις 31 Οκτωβρίου του 1911. Όλες 
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οι πληροφορίες για την εφημερίδα δίδονται έμμετρα, όπως έμμετρα δίδεται και 
όλη η ύλη της εφημερίδας περιλαμβανομένων των ειδήσεων, των σχολίων και 
των διαφημίσεων, παραδείγματα των οποίων παρατίθενται στη συνέχεια.

Η εφημερίδα εκτυπωνόταν στο τυπογραφείο «ΛΕΥΚΩΣΙΑ» του Εφραίμ 
Πετρίδη.

Ο τίτλος της εφημερίδας, σε κόκκινο χρώμα, σχεδιάστηκε έτσι ώστε ένα χέ
ρι να κρατάει μαστίγιο για να μαστιγώνει μεταφορικά τα κακώς έχοντα.

Στην προμετωπίδα της εφημερίδας αναγράφονται σταθερά τα ακόλουθα:

ΜΑΣΤΙΓΙΟΝ
ΠΟΥ ΔΥΟ ΦΟΡΑΙΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΚΡΟΤΑΛΙΖΕΙ 

ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΙΠΤΕΙ ΚΑΥΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΓΑΡΓΑΛΙΖΕΙ

Ο Γιάννης ο Περδίος εδώ στην Λευκωσία 
Το φύλλο θα το γράφη με πέννα σκωπτική 
- χωρίς ποτέ να θέλη καμμιά συνεργασία - 
και θ’ αψηφά με γέλοιο κΓ αυτήν την φυλακή.

Ετήσια συνδρομή πέντε μονάχα σελίνια 
και για ξένον κι’ Έλληνα 
κΓ αν την βρίσκετε φθηνή και λυπάσθε για την φθήνια 
Δώστε... διπλοσέλλινα!

Πρώτος αριθμός 
και παντού ρυθμός 
Πρώτον χρόνο λογαριάζω 
ΚΓ όλο στίχους αραδιάζω 
Μηνός Οκτώβρη τριακοστή και πρώτη 
Κι’ όλοι σαλέπι να πίνωμε του Χιώτη. 
Έτος ένδεκα και χίλια κΓ εννιακόσια 
Και ταις τσέπαις μας κυττούμε δίχως γρόσια.

Στην πρώτη σελίδα του πρώτου φύλλου της εφημερίδας ο Ιωάννης Περ
δίος δίδει με το χιούμορ που τον χαρακτηρίζει ως εξής τις προγραμματικές δη
λώσεις της εφημερίδας.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ 
ΙΣΩΣ ΔΕ ΚΓ ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΟΣ

Αντί στον Πρόλογο μου λόγια να πω πολλά 
Και ψέμματα ξετσίπωτα 

θα σας ειπώ μονάχα πως κάμνω πιο καλά 
Να σας είπω... τίποτα!

Σε κάθε φύλλο περιλαμβάνει επίσης σχόλιο των τρεχουσών εξελίξεων και 
γεγονότων κάτω από το σταθερό τίτλο:

Σονρής κι ' Αριστοφάνης 
ΚΓ ο ξεναγός των Γιάννης

Γιάννης, ασφαλώς είναι ο ίδιος ο Ιωάννης Περδίος. Ο σχολιασμός των γε
γονότων γίνεται μ’ ένα έντεχνο διάλογο ανάμεσα στον Αριστοφάνη, τον Σουρή 
και τον Ιωάννη Περδίο.

Από το διάλογο αυτό δίδουμε ένα απόσπασμα από το πρώτο φύλλο της 
εφημερίδας.
Αριστοφ.: Ποιος θρασύς με βέβηλο τυμβωρύχου βήμα 

Ήλθε και μου πάτησε το παληό μου μνήμα 
Που κοιμώμουν ήσυχος χρόνια και καιρούς 
κΓ έξαφνα μ’ εξέθαψε και πλανώμαι τώρα 
Σαν Αμλέτου φάντασμα μες σ’ αυτήν τη χώρα 
κΓ αιμομίκτας γύρω μου βλέπω βδελυρούς;

Ποιος εδώ μ’ ωδήγησε να κυττώ σαν χοίρους 
Ρασοφόρους ασελγείς, λάγνους Καλογήρους 
που του μαύρου ράσου των κάθε μια πτυχή 
κρύβει ρύπους και ντροπαίς κΓ αίσχη κΓ ατιμίαις 
κΓ ως σαράκια βόσκουσι μεσ’ ταις κοινωνίαις 
και μολύνουν του Ααού την αγνή ψυχή;

Από το τρίτο φύλλο της εφημερίδας παραθέτουμε την πιο κάτω διαφήμιση.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΡΕΚΛΑΜΑΙ 
δυό σελλίνια την γραμμή 

Μα για τους συνδρομητάς μας μόνο στην μισή τιμή. 
Περιττόν δε να μας λέτε πόσους μας ζητήτε στίχους 
Γιατί θα μαντεύω πόσους... απ’ των σελλινιών τους ήχους!

Στ’ ωραίο Καφενείο του ρέκτου Κουντουριώτη 
Φραντσέζικος μπιλιάρδος έφθασε κατ’ αυτός 
κΓ εμπρός ας τρέξουν όλοι με στέκας τορνευτός 
Για ν’ ακουσθούν.της μπίλιας οι φιλτισένιοι κρότοι! 
Όσοι δε προτιμάτε σταις Λέσχαις να διαβάζετε 
Ξένα και ντόπια φύλλα
Στου φιλότιμου γιού του την Λέσχην, αν συχνάζετε, 
θα βρίσκετε ποικίλα!

Ο Περδίος με το δηκτικό του πνεύμα και το πηγαίο χιούμορ του καυστη- 
ριάζει τα γεγονότα της εποχής, ιδιαίτερα όμως καυστικός είναι για τους ιερείς 
και του Αγγλους κατακτητές. Την πρώτη σελίδα κάθε φύλλου αφιερώνει στο 

εθνικό θέμα.
Στην πρώτη σελίδα του τέταρτου φύλλου δημοσιεύει το πιο κάτω ποίημα:
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ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΥΘΗ 
ΑΝ Ο ΑΑΟΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΚΙΝΗΘΗ

Αν Συ, δεν έστεργες, Λαέ, ποιοι, πες μου, θα ζητούσαν
Να μη λυθή το Ζήτημα της Εκκλησίας ευθύς 
Και ποιοι την ακατάσχετον ορμή σου θα κρατούσαν 
Σαν θάτρεχες επάνω των ως Δέων εμπαιχθείς;

Ως πότε, πια, χαύνε Ααέ, σε λίγους λαοπλάνους 
θα σκύβης σαν ανδράποδο να Σε ποδοπατούν 
Και τέτοιος Γίγαντας, Εσύ, θα τρέμης τέτοιους νάνους 
Ενώ με τρόμον έπρεπεν αυτοί να Σε κυττούν!

Ξύπνα κΓ ορθώσου σήμερα και δείξε την πυγμή Σου 
Σ’ αυτούς που καβαλλάρηδες στην ράχη σου πηδούν, 
Σήκω! Χαμαί να κυλισθούν σαν νοιώσουν την ορμή Σου 
Και καβαλλάρη των Εσέ, στην ράχη των να δουν!

Ο Περδίος αφιερώνει ωραία ποιήματα και σε γνωστούς δημοσιογράφους 
της εποχής που άφησαν την τελευταία τους πνοή.

Στο τέταρτο φύλλο της εφημερίδας αφιερώνει σημαντικό ολοσέλιδο ποίη
μα στο δημοσιογράφο - εκδότη του περιοδικού «ΑΥΓΗ» και της εφημερίδας 
«ΕΜΠΡΟΣ» Κώστα Ελευθεριάδη από το οποίο παραθέτουμε μερικούς στίχους:

Αοιπόν, Μικρέ Ροίδη μου, τ’ αστραφτερά σου μάτια 
Πώχυναν σπίθαις κι’ αστραπαίς και χάρι περισσή 
Σβυστήκαν πια κΓ ελάμψανε του Χάρου τα παλάτια 
και μαύρον πέπλον άφησαν στ’ ωραίο μας Νησί;

Λοιπόν, για πάντα κλείστηκε το γελαστό σου στόμα 
που τόσα γέλια σκόρπιζε και σκώμματα λεπτά 
ΚΓ όλοι ροφούσαν λαίμαργα κάθε δικό σου σκώμμα 
ΚΓ εγώ Ροΐδην σ’ έκραζα κΓ έλεγες: Ασ’ τ’ αυτά!

Με χειμαρρώδη λογική ξερίζωνες τριβόλους 
κΓ όλα τ’ αγκάθια τάκαιες με γέλοιο καυστικό 
Και με λιοντάρια πάλαισες και μ’ όφεις ιοβόλους 
κΓ ίδρυσες, συ, τον Σύνδεσμο τον Διδασκαλικό!

Μέσα στους τόσους λύχνους μας που ζήλευαν το φως σου
Ήσουν Δαμπάδα κΓ έφεγγες με λάμψι ζωηρά
κΓ είχες δυό φλόγες: την «Αυγήν» και τ’ άφθαστον «Εμπρός» σου
ΚΓ έλυωνες συ, κι εφώτιζες τους άλλους με χαρά!

Στο έκτο φύλλο του «ΜΑΣΤΙΓΙΟΥ» (15 Ιανουρίου, 1912) ο Περδίος αφιε
ρώνει στίχους του και στον αποθανόντα εκδότη και συντάκτη της εφημερίδας 
«ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» Γεώργιο Νικόπουλο.

ΜΕ ΔΑΚΡΥ ΡΑΙΝΩ ΘΑΑΕΡΟΝ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟΝ

Ακόμα δεν εσφόγγισα το δάκρυ μου που τρέχει 
Εις του Μικρού Ροΐδη μου το μνήμα το ψυχρόν 
Και νέον δάκρυ θαλερόν κυλά και καταβρέχει 
Αλλου Συντάκτου προσφιλούς τον συμπαθή νεκρόν!

Πέννα που δεν επίκρανε ποτέ κΓ αυτή κανένα 
Γιατί δεν είχε μέσα της φαρμάκι και χολήν 
Σήμερα τόσους πίκρανε... κι αδέλφια σκοτωμένα 
Του μαυρισμένου των σπιτιού θρηνούν την κεφαλήν.

Χάρε Φονιά, δεν χόρτασες ν’ ανοίγης τόσους τάφους 
ΚΓ εις τόσα σπίτια να σκορπάς την μαύρην ορφανιά, 
Μάρχισες τώρα να χτυπάς και Δημοσιογράφους 
Και ν’ αδικής την Κύπρον μας με τόσην απονιά;

Σταδιακά ο Περδίος ξεθαρραίνει και χρησιμοποιεί την ποιητική του δεινό
τητα για σύνθεση και δημοσίευση στίχων εθνικού και πατριωτικού περιεχομέ
νου παροτρύνοντας το λαό σε αγώνα για την ένωση με την Ελλάδα.

Στο όγδοο φύλλο (15 Φεβρουάριου, 1912) δημοσιεύεται πρωτοσέλιδα το 
πιο κάτω ποίημα!

ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟ 
ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΩΧΟΥΝ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟ

Σαν κορυδαλλός που κλαίει μόλις τ’ άκαρδο σαχίνι 
τον αρπάση και του σχίση με τα νύχια την καρδιά 
και του θύματος το κλάμα τον φονιά του τον φαιδρύνει 
Έτσι κλαις και συ, πατρίς μου, με τα δόλια σου παιδιά!

Σφόγγισε τα δάκρυά σου που στα σίδερά σου στάζουν 
κΓ ως την αδελφή σου Κρήτη βροντοφώνησε και συ, 
τους ευγενικούς σου πόθους που στο στήθος σου κοχλάζουν 
και με λάβας καταρράκτην φλέγουν όλο το Νησί!

Πες τους, ό,τι κι ’ αν σου κάμουν κΓ όσο κΓ αν σε βασανίσουν 
την ελληνική καρδιά σου να σκλαβώσουν δεν μπορούν, 
μ’ αν κΓ αυτήν την ξεριζώσουν και σαν γύπες την ξεσχίσουν 
της Μανούλας σου τον Θρόνο, μεσ’ τα βάθη της θα βρουν!

Το ΜΑΣΤΙΓΙΟΝ συνεχίζει ανελλιπώς την έκδοση του ακάθεκτο, με το ίδιο 
πάντα σχήμα και περιεχόμενο. Σε κάποιο στάδιο μεταφέρει την έκδοσή του 
στο τυπογραφείο «Μουσών» του Υψηλάντη και γίνεται ακόμη μικρότερο σε 
μέγεθος.

Το τελευταίο φύλλο έχει αριθμό 260 και ημερομηνία 19 Δεκεμβρίου, 1929. 
Ολόκληρο το φύλλο είναι αφιερωμένο σε ποιήματα για τον απελευθερωτικό 
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αγώνα και την Παιδεία που οι Άγγλοι πέρασαν στα χέρια τους. Από το ποίημα 
με τίτλο «ΑΣ ΑΔΕΛΦΩΘΟΥΜΕ ΚΙ ΑΣ ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΜΕ» παραθέτουμε με
ρικούς στίχους:

«Τώρα που του ξένου την πικράδα
Νοιώσαμε βαθειά στα σωθικά. 
Που και της Παιδείας μας τη δάδα 
Χνώτα θεν να σβύσουν ξενικά, 

Όλους ας μας βλέπουν ένα σώμα 
κι όλους ας μας δούνε μια ψυχή 
Κι ας βροντοφωνούμε μ’ ένα στόμα 
Μια κραυγή στην Κύπρο ν’ αντηχή!

Τίμια και νόμιμα ζητούμε
Ό,τι μας ανήκει, Βρεττανοί
Και δική μας μάνα λαχταρούμε
Σκέπη μας κι αιγίδα να γενή!

Ας οργανωθούμε καθώς πρέπει 
Μεσ’ το σκλαβωμένο μας Νησί 
Πριν το σαβανώση ξένη σκέπη 
Και σβυστούν και Πνεύματος, Πυρσοί!

ιγ) ΠΑΝΔΩΡΑ

Ακόμα μια σατιρική εφημερίδα, στις γραμμές του ΤΡΙΚ-ΤΡΑΚ και του 
ΜΑΣΤΙΓΙΟΥ που περιγράψαμε προηγουμένως, κυκλοφόρησε στη Λευκωσία 
στις 7 Δεκεμβρίου του 1913.

Εκδότης και συντάκτης του σατιρικού αυτού φύλλου ήταν ο γιατρός Πα
ναγιώτης Λεοντιάδης, που εκτός από την ιατρική επιστήμη υπηρέτησε και τη 
δημοσιογραφία. Στην περίοδο 1913-1914 εξέδιδε την δεκαπενθήμερη σατιρική 
εφημερίδα «ΠΑΝΔΩΡΑ» με τη βοήθεια και της συζύγου του Καλλιόπης Λεο- 
ντιάδου (1880-1958) που υπήρξε η πρώτη Κυπρία φιλόλογος, απόφοιτος της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, λογία και συγγραφέας. Το 
ζεύγος συνέβαλε σημαντικά στην πνευματική και πολιτιστική κίνηση της πρω
τεύουσας26.

26) Ibid, σελ. 83.

Η εφημερίδα είχε μικρό μέγεθος (37X26 εκ.), ήταν δίστηλη και τετρασέλι
δη. Σε μερικά φύλλα περιλαμβάνονται και σχέδια (ξυλογραφίες ή κλισέ).

Οπως συνήθως για τέτοια φύλλα οι πληροφορίες για την ίδια την εφημερί
δα δίδονται έμμετρα ως ακολούθως:

Η ΠΑΝΔΩΡΑ ΘΕ ΝΑ ΒΓΑΙΝΗ ΠΑΝΤΑ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ 
ΚΑΙ ΑΑΑΤΙ ΘΕ ΝΑ ΔΙΝΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΠΟΥΛΟΥΣΤΡΙΝΑ.

Εφημερίς Σατυρική 
με χίλια δυό αστεία 
με γλώσσα σ’ όλα λαϊκή 
και με φιλολογία.

Έχει όνομα πασίγνωστο και τόσο λαϊκό 
πότε το γέλιο θα σκορπά με διαλεμένη ύλη 
και θα κτυπά παράξενα με τρόπο καυστικό 
και δεν θα βρουν εξαίρεσ’ ούτε κΓ αυτοί οι φίλοι.

Συνδρομή για κάθε χρόνο 
τέσσερα σελίνια μόνο.
Θα την στέλλω κι’ εις τα ξένα 
μ’ έξι φράγκα μετρημένα.

Η Πανδώρα θε να βγαίνει στο γνωστό Τυπογραφείο 
της «Φωνής» όπου φωνάζει πάντα μ’ ύφος σοβαρό 
«Είναι ανάγκη τέτοιο φύλλο», δεν ακούεις τον Περτίο 
δεν τον βλέπεις πως δεν βρίσκει ούτε μια στιγμή καιρό;

Με υπεύθυνον συντάκτην Παναγήν Λεοντιάδην, 
πώχει και εδώ τους φίλους του μα πώχει κΓ εις τον Αδην

Φύλλο πρώτο του Δεκέμβρη την ημέραν την εβδόμη 
και χαλάσαν τόσοι φούρνοι και τον Τουφεξή μια δόμη 
χρόνια χίλια ενιακόσια πρόσθεσε και δέκα τρία 
και κοντά στη λειψυδρία έχομε και λειψανδρία.

Στην πρώτη σελίδα του πρώτου φύλλου περιλαμβάνονται ένα ποίημα και 
ένα χρονογράφημα σε πεζό λόγο, τα εξής:

ΠΡΟΣΟΧΗΝ ΣΤΟΝ Ν! Κ’ ΕΙΣ TON X!

Προσοχή στον κάθε κόντε κΓ εις τον κάθε λαϊκό 
κΓ είς τον κάθε βουληφόρο κΓ εις τον κάθε τσελεπή 
θα του λέμε τα κακά του μ’ ύφος πάντα γελαστό 
και το γέλοιο μας για κείνο θα φέρνει εντροπή.

Προσοχή στον κάθε κόντε που την κάλπη του θα στήση 
Υποψήφιος στην χώρα μ’ υποσχέσεις χίλιες τρεις 
και με πρόγραμμα ποικίλο άσπρην ψήφο θα ζητήσει 
εις τον κάντο θα τον βγάλη ο τελάλης Κολιαντρής.

Προσοχή κΓ εις τον Δεσπότη κΓ εις τον κάθε κληρικό 
κΓ εις τον Φαραώ κΓ εις όλας τας φυλάς του Ισραήλ.
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Η Πανόώρα θε να δώσει κομματάκι γιατρικό
πλην ασφάλειαν θε ναύρουν εις τον Κάππα Σαμουήλ.

Προσοχή κι’ εις τους γιατρούς μας κι’ εις τον κάθε Ιπποκράτη 
που με άδειαν θα στέλλει τους θνητούς στο κοιμητήρι.
Η Πανδώρα και για κείνους το καθήκον της θα πράττει 
κι’ εις τους δόκτορας θα ψάλλει το ατέλειωτο ψαλτήρι.

Προσοχή στον κάθε νέο που ζητά να παντρευτεί 
χιλ’ αΐπια αν του βγάλουν πριν τελειώση το σκοπό 
Ας περάσ’ απ’ το γραφείο πρώτα να καλοφτιασθή 
και τι προίκα θα ζητήση, εγώ τότε θα του πω.

Έχω μάγεια να του δώσω φυλακτό χαϊμαλή
Έχω χόρτ’ απ’ το φεγγάρι κοκκαλάκι μαγεμένο 
κοκκαλάκι του πουπούξιου, έτσι λένε το πουλί, 
κι’ η Πανόώρα θα του δώση το πιθάρι της κλεισμένο.

Χρονογραφία

Η ΠΑΝΔΩΡΑ

Τι είναι τέλος πάντων αυτή η Πανδώρα; Ανθρωπος, ζώον, ερπετόν, πτη- 
νόν, θηρίον, φάντασμα της κολάσεως, συνεργός του Διαβόλου; Ή μήπως είναι 
η μυθολογική εκείνη θέα η οποία μας έφερε το μυστηριώδες κιβώτιον το οποίον 
της έχει δώσει ο Ζευς και από τον οποίον, ως ξεύρετε, ανεπήδησαν όλα τα κα
κά που έως τώρα βασανίζουν την ανθρωπότητα;

Τίποτε ίσως από όλα αυτά. Η Πανδώρα είναι φύλλον που βγαίνει τώρα 
καθ’ ον χρόνον όλα τα φύλλα... των δένδρων πίπτουν. Έστι δε Πανόώρα, με άλ
λους λόγους, Σατυρική Εφημερίδα, που αν δεν τη γράφει ο Σουρής, δεν στερεί
ται μολοταύτα, ούτε από άλας, ούτε από πιπέρι, και πιπέρι μάλιστα άφθονο!

Η Πανδώρα θ’ ανατέμνη με το χειρουργικόν μαχαιρίδιον και το ηθικοφι- 
λοσοφικόν της πνεύμα, όλα τα πρόσωπα και τα πράγματα, και θα μας τα πα- 
ρουσιάζη γυμνά, καλύπτουσα αυτά μόνον με φύλλον συκής, αν κι’ εκτιμούσα 
την αντίληψιν και την αγχίνοιαν των αναγνωστών της, θεωρεί περιττόν να ομι- 
λεί διά παραβολών και απολόγων όπως ηναγκάζετο άλλοτε να πράττη ο Ιη
σούς διά να τον εννοούν οι χονδροκέφαλοι Ιουδαίοι... Οι θέλοντες δε να γίνε
ται περί αυτών λόγος εις την Πανδώραν δεν είναι ανάγκη να κόψουν την ου
ράν του σκύλλου των, όπως έκαμεν ο Αλκιβιάδης...

(Το χρονογράφημα συνεχίζεται και στη β' σελίδα)
Στο πρώτο φύλλο της «ΠΑΝΔΩΡΑΣ» περιλαμβάνονται ακόμα:
— Η Κιβωτός του Νώε
— Με εληά θε να καπνίσω

Όσους θα καλωσορίσω

— Πολιτικό κοινωνικόν Δελτίον (πεζά)
— Και της Βράκας το βαφείο 

πάει για τυπογραφείο
— Για τα έκθετα οι λόγοι 

και μετρώ το κομπολόι
— Το διπλογιόρτι
— Και η στειρεμένη βρύση 

κάτι τι θα συμβολίση
— Στου θεάτρου μας τον χώρο 

καρακόλι φεσοφόρο
— ΡΕΚΑΑΜΑΙ

Σύστασι με τη ρεκλάμα 
μοιάζει γάδαρο με σάμα

Η «ΠΑΝΔΩΡΑ» ασχολείται με πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολι
τιστικά θέματα. Ασχολείται επίσης με το ενωτικό ζήτημα. Ένα τέτοιο ποίημα 
με τίτλο «Η ΚΑΜΠΑΝΑ Η ΠΑΑΗΑ» δημοσιεύεται στο φύλλο με αρ. 9 της 
30ης Μαρτίου 1914 (τέταρτη σελίδα). Απόσπασμα του ποιήματος δίδεται στη 
συνέχεια.

Η ΚΑΜΠΑΝΑ Η ΠΑΑΗΑ

Βαρηά κτυπά στις εκκλησιές μας η καμπάνα η παληά 
και ελεύθερους και δούλους τους φωνάζει, τους καλεί 
να γιορτάσουν την πανώρηα, την τρισάγια λειτουργιά 
και να βάλουν την ωραία του ευζώνου την στολή.

Βαρηά κτυπά στις εκκλησιές μας η καμπάνα η βαρηά 
και τον εύζωνον προστάττει με το βήμα το ταχύ 
ν’ αναπέμψη και εκείνος, μια ευχή στη λειτουργιά 
«και η Κύπρος στην Ελλάδα ελευθέρα να δοθή».

Το τελευταίο φύλλο της ΠΑΝΔΩΡΑΣ φέρει τον αριθμό 22 και ημερομηνία 
26 Οκτωβρίου, 1914.

Στις κοσιέξη του Οκτώβρη εικοστόν δεύτερο τυπώνω 
και εγώ μαζί με άλλους σαν Εγγλέζος καμαρώνω 
χρόνοι χίλιοι εννιακόσιοι δικατέσσερις σειρά 
κι’ η Πανδώρα θα γιορτάση την Κυπρέϊκη χαρά.

Επίλογος
Οι Ελληνικές εφημερίδες της Αευκωσίας της περιόδου 1882-1914, των 

οποίων το πορτρέτο παρουσιάσαμε στις προηγούμενες σελίδες, αποτελούν ανε
κτίμητα διαμάντια στο περιδέραιο της Ιστορίας του Κυπριακού Τύπου, αλλά 
και βασικές πηγές πληροφόρησης για την πρόσφατη κυπριακή ιστορία. Μέσα 
από τις στήλες τους προβάλλουν ανάγλυφες οι πολιτικές και κοινωνικές συν
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θήκες της ζωής των κατοίκων της πρωτεύουσας, αλλά και ολόκληρης της νή
σου, της πιο πάνω σημαντικής για τις επόμενες εξελίξεις περιόδου. Υπάρχουν 
ακόμα σπέρματα και οι πρώτες κινήσεις για την πολιτική, οικονομική, κοινω
νική, κομματική, πολιτιστική και επιστημονική οργάνωση του Κυπριακού Ελ
ληνισμού, μέσα σ’ ένα πιο φιλελεύθερο κλίμα που έφεραν οι Άγγλοι στο νησί, 
πράγμα που δημιούργησε τις αναγκαίες προϋποθέσεις γι' αυτή την οργάνωση.

Οι εφημερίδες αυτές αποτελούν επίσης πολύτιμο βοήθημα για τη μελέτη 
της καλλιέργειας και έξαρσης του εθνικού φρονήματος των Ελληνοκυπρίων, 
για τη διαμόρφωση κοινής γνώμης και τη δημιουργία ομάδων πιέσεως που 
διεκδικούσαν δικαιώματα και ελευθερίες. Αποτελούν ακόμα ανεκτίμητο βοήθη
μα για τη μελέτη της γλωσσικής εξέλιξης των Κυπρίων και για την ιστορική 
ανέλιξη της γλώσσας που χρησιμοποιούν οι Κύπριοι δημοσιογράφοι στη λόγια 
και λαϊκή της έκφραση και που συχνά διαφέρει από εφημερίδα σε εφημερίδα 
και από αρθρογράφο σε αρθρογράφο.

Μέσα από τις εφημερίδες αυτές μπορούμε ακόμα να παρακολουθήσουμε 
την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της Λευκωσίας, την οργάνωση και ανά
πτυξη των δομών και υπηρεσιών της, καθώς και των κυριοτέρων προβλημάτων 
που την απασχολούσαν.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ο «Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου» διοργανώνει στο Πολιτιστι
κό Κέντρο της Λαϊκής Τράπεζας την Τρίτη. 14 Νοεμβρίου 1995 και ώρα 7 μ.μ. 
Φιλολογικό Μνημόσυνο για τον αείμν. ΜΙΚΗ ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο Μίκης Κιτρομηλίδης και η «Μαθητική Συντροφιά» από τον Κύπρο Χρυσάνθη.

«Τα κείμενα του Μίκη Κιτρομηλίδη» από τον Γεώργιο Κιτρομηλίδη.

«Ο δάσκαλός μας Μίκης Κιτρομηλίδης» από τον Γιώργο Χατζηκωστή.

Το Δ.Σ.

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑ. ΣΟΦΟΚΑΕΟΥΣ

11<ιγκο<ψια ημέρα Ποίηση; 17.10.1995. Αώονσα Μελίνα; Μερκουρη.
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Ο ΜΙΚΗΣ ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ
ΚΑΙ Η «ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ»

Είναι υποχρέωσή μας να τιμούμε τα πρόσωπα πού προσφέρουν στόν τόπο 
μας. Όμως ύπάρχει καί ή πρακτική πλευρά αυτών τών τιμών γιατί κατά τήν 
αναφορά στά τών προσώπων άγγίζονται καί καταστάσεις, άτομα καί προ
σφορές άλλων, πού κατά τις όμαλές περιστάσεις δέν συζητούνται καί γι' αυτό 
ξεχνιούνται.

Ό Μίκης Κιτρομηλίδης προσέφερε τό κατά δύναμη στόν τόπο μας. Αλλά 
ή άνάμιξή του στά τής κοινωνίας μας τόν έφερε σ’ έπαφή μέ κινήσεις, άτομα, 
Ιδέες. Ή συμμετοχή του στήν ίδρυση, άλλά καί διατήρηση έστω καί γιά λίγο 
χρόνο, τού συλλόγου «Μαθητική Συντροφιά», στά εφηβικά εκείνα χρόνια, 
υπήρξε σημαντική.

Θυμάμαι - νά! σάν καλή ώρα τώρα - τόν Μίκη Κιτρομηλίδη στή δεύτερη 
τάξη τού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Σάββα - τό σχολείο αύτό κοντά στήν 
έκκλησία ΓΑγ. Σάββα δέν ύπάρχει σήμερα· έγινε τετράγωνο εμπορικών κατα
στημάτων. Σ’ αυτή τήν τάξη κείνος καθόταν στήν πρώτη σειρά θρανίων κι’ έγώ 
στήν προτελευταία. Δάσκαλός μας ό Χαράλαμπος Μαραθεύτης. Τό σχολείο 
μας αυτό ήρθε στό σημερινό «Έλένειο». ’Αλλά ύπάρχει στό χρονικό αύτό διά
στημα σχετικό κενό στή μνήμη μου γιά τόν Μίκη. Κάπως άραιές είναι οί 
άναμνήσεις μου γι’ αύτόν στίς πρώτες τάξεις τού «Παγκυπρίου Γυμνασίου». 
Τότε ή χρονιά μας άρχισε μέ τρία τμήματα καί σιγά-σιγά κατέληξε στό ένα 
τμήμα κλασσικό κΓ ένα Διδασκαλείο.

Στά ’Οκτωβριανά τού 1931 είμαστε στήν πέμπτη τάξη τού «Παγκυπρίου 
Γυμνασίου». Ήταν πιά ό καιρός πού τό εθνικό αίσθημα, τό «ενωτικό» έπαιρνε 
μιά νέα έκκρηκτική μορφή. Στή συνέχεια όμως μέ τά καταπιεστικά μέτρα τής 
άγγλικής άποικιοκρατίας μιά σοβαρή προπαρασκευή γιά συντονισμένο άγώνα 
ήταν γενικό αίτημα. Σ’ αύτό τό κλίμα εμφανίστηκε ή «Μαθητική Συντροφιά» 
στούς πεμπτοετεΐς μαθητές τού «Παγκυπρίου Γυμνασίου». Μεταφέρω εδώ δυό 
παραγράφους άπό τό κείμενο τού Γλαύκου Κασουλίδη μέ τίτλο «Ή Μαθητική 
Συντροφιά (1932-1933) καί ό Μίκης Κιτρομηλίδης» πού δημοσιεύτηκε στήν 
«Πνευματική Κύπρο» τό 1962 (έτος Β’, άρ. 17, σσ. 227-229).

«... Τί ήταν όμως ή «Μαθητική Συντροφιά» μέσα στο Παγκύπριο Γυμνάσιο 
στά χρόνια 1932-1933; Τυπικά ήταν ένας μαθητικός σύλλογος μά ουσιαστικά 
ήταν κάτι πλατύτερο. Ήταν μιά πίστη καί μιά ιδέα πού ξεπήδησε άπό τήν 
έσωτερική άνάγκη νά διοχετεύσει τόν δυναμισμό πού ξεχείλιζε άπό τά άνήσυχα 
νειάτα, μιά προσπάθεια τής διαμόρφωσης τών έφηβικών ψυχών άπό τόν 
άμορφο κι άσχημάτιστο πηλό άκαθόριστων παρορμήσεων, πού προήλθεν άπ’ 
αυτούς τούς ίδιους μαθητές χωρίς έξωτερικές έπιρροές καί μεγαλίστικες καθο
δηγήσεις.

Στό τέλος τοϋ σχολικού έτους 1931-1932, μιά όμάδα άπό μαθητές τής E' τά
ξης τού Παγκυπρίου Γυμνασίου είχαν τήν πρωτοβουλία νά φτιάξουν, σέ πλαί

σια καθαρά μαθητικά, ένα σύλλογο, πού θά περιλάμβανε άργότερα όλους τούς 
μαθητές τοϋ Παγκυπρίου Γυμνασίου καί πού θάδινε διέξοδο στό ήφαίστειο τής 
όρμής τών έφηβικών χρόνων καί θά έφόρμαρε τό ρεύμα τών ιδεών κι 
άνησυχιών τής εποχής έκείνης τοϋ «παλιού καλού καιρού»...

Στό σπίτι τού Μίκη Κιτρομηλίδη. καί συγκεντρωτικά στό Γυμναστήριο 
ΓΣΠ., οί συμμαθητές κάπου 44, ιδρύσαμε καί ύπηρετούσαμε τή «Μαθητική Συ
ντροφιά» μέ σκοπούς καθαρά πνευματικούς καί εθνικούς, μέ διοίηση σέ δυό μέ
ρη: α) τό Διοικητικό Συμβούλιο, όπου καί ό Μίκης Κιτρομηλίδης, ό Νέστορας 
όπως τόν λέγαμε, γιά τό σοφό του λογισμό, καί τέσσερις άλλοι. Καί β) τήν 
Εκτελεστική Εξουσία μέ πέντε έπιτροπές, διμελείς ή τριμελείς. Ή επιτροπή 
Λογοτεχνίας με'είχε γραμματέα. Αύτή ή επιτροπή Λογοτεχνίας είχε μιά μικρή 
βιβλιοθήκη άπό δωρεές τών μελών, όργάνωνε διαλέξεις καί συζητήσεις σέ φιλο
λογικά θέματα καί προκήρυξε φιλολογικούς διαγωνισμούς, όπως άναφέρεται 
στό κείμενο τού Γλ. Κασουλίδη. Ό τότε γυμνασιάρχης μας ’Αναστάσιος Σακελ- 
λάριος άνεχόταν (καί άργότερα έπαινούσε) τή «Μαθητική Συντροφιά» μας, 
άλλά κατόπιν άπό καταγγελία καί επιμονή τού φιλόλογου καθηγητή τού Παγκυ
πρίου Γυμνασίου Χριστάκη Χαραλάμπους, μάς ύπέδειξε ευγενικά τή διάλυσή 
της. Ό Χαραλάμπους εύνοούσε τήν κίνηση Έρυθροσταυριτών, πού διένειμε καί 
σχετικό φυλλάδιο άπό τό Ελληνικό Κέντρο, τό «Ερυθρός Σταυρός Νεότητος».

Τελειώνω τήν άνάμνησή μου αύτή, τήν πολύ νοσταλγική, μέ τόν "Υμνο τής 
«Μαθητικής Συντροφιάς» πού συνέθεσα τότε στά πρώτα μου ποιητικά φτερου- 
γίσματα:

Κεραυνό, φωτιά στά στήθια 
κρύβει ό πλάστης μιας ζωής. 
Φώς, σκοπός γιά μέ ή άλήθεια 
κι ’ ή λαμπρότη μιας αυγής.

Είν’ ό δρόμος όλ ’ άγκάθια 
καί στενός, στενός πολύ, 
μά είν’ τό φώς λαμπρό καί τ’ άνθια 
κάπου έδώ γι ’ άνταμοιβή.

Κεραυνό, φωτιά στά στήθια 
κρύβει ό πλάστης μιας ζωής, 
Φώς, σκοπός γιά μέ ή άλήθεια 
κι ’ ή λαμπρότη μιας αύγής.

Κι όμως μιά καινούργια άνάμνηση ήρθε στήν ώρα της τώρα γιά μιά νέα 
άναφορά στόν Μίκη Κιτρομηλίδη. Πρόσφατα κυκλοφόρησε τό βιβλίο τού Γε- 
ώργιου Ν. Χατζηκωστή γιά τούς Ροδίωνα καί Μιλτιάδη Γεωργιάδη μέ τίτλο 
«Έπος καί Μαρτύριο - Οί Κύπριοι "Ηρωες τού ’Αλβανικού Έπους καί τής 
Εθνικής ’Αντίστασης Ροδίων καί Μιλτιάδης Γεωργιάδης». Στό πολυμεθοδικό 
καί ύπεύθυνο αύτό έργο, πού είναι προϊόν εύσυνείδητης έρευνας, ύπάρχουν 
άναφορές στόν Μίκη Κιτρομηλίδη κατά τήν άθηναϊκή περίοδο τής ζωής του. 
Στήν «Εστία Κυπρίων» όπου μαζεύονταν άρκετοί Κύπριοι άναφέρονται μετα
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ξύ τους καί ό Μίκης Κιτρομηλίδης. Επίσης στο χειρόγραφο περιοδικό τοΰ Ρο
δίωνα Γεωργιάδη τό «’Αστεία Κυπρίων» συνεργαζόταν καί ο Μίκης Κιτρομη- 
λίδης. ’Αλλά καί ιδρυτικό μέλος τοϋ «Κοινόν Κυπρίων», σημειώνεται ό Κιτρο- 
μηλίδης Μιχαήλ.

Αυτά πρός τό παρόν μέ τήν ευχή γιά μιά όλοκληρωμένη βιογραφία τοΰ 
αείμνηστου συμμαθητή καί φίλου μας.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ

Επιθυμώ πρώτα να ευχαριστήσω θερμά τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο 
Κύπρου τόσο για την οργάνωση της εκδήλωσης αυτής όσο και γιατί μου ανάθε- 
σε να μιλήσω σήμερα για τα κείμενα του Μίκη Κιτρομηλίδη.

Επιθυμώ επίσης να εκφράσω τη χαρά, την ικανοποίηση και κυρίως τη συ
γκίνηση με την οποία αναλαμβάνω το δύσκολο έργο να παρουσιάσω σε λίγα λε
πτά ένα έργο ολόκληρης ζωής, ενός προσώπου ιδιαίτερα αγαπητού.

★ ★ ★

35 χρόνια συμπληρώνονται σύντομα από τότε που τόσο πρόωρα και άδι
κα χάσαμε το Μίκη Κιτρομηλίδη, τον υπέροχο άνθρωπο, τον καλό οικογε
νειάρχη, τον λαμπρό εκπαιδευτικό, τον πνευματικό άνθρωπο, τον μελετητή, 
τον γνήσιο πατριώτη.

Ο Μίκης Κιτρομηλίδης, που ευτύχησα να έχω θείο και ανάδοχό μου, πέθα- 
νε τον Ιούνιο του 1961, σε ηλικία 47 ετών, βοηθός Διευθυντής τότε του Παγκυ- 
πρίου Γυμνασίου, ενός σχολείου με το οποίο συνδέεται ιδιαίτερα.

Αφησε πίσω του μια λαμπρή οικογένεια, χιλιάδες μαθητές που τον θυμού
νται πάντοτε με ξεχωριστή αγάπη, πολλούς φίλους και εκτιμητές που τον θυ
μούνται ακόμα με ιδιαίτερη συγκίνηση. Αφησε ακόμη και μια φήμη ενάρετου 
ανθρώπου, Έλληνα πατριώτη και καλού Χριστιανού.

Πέρα από όλα αυτά, τα εξίσου σημαντικά, έχουμε βέβαια και τα κείμενα 
του Μίκη Κιτρομηλίδη, τις διάφορες επιστημονικές, φιλολογικές, λαογραφι- 
κές, λογοτεχνικές, δημοσιογραφικές εργασίες του, οι περισσότερες από τις 
οποίες έχουν συγκεντρωθεί σε ένα μεγάλο τόμο, εδώ και αρκετά χρόνια.

Με τη βοήθεια των κειμένων του θυμούμαστε απόψε τον αγαπητό μας Μί
κη Κιτρομηλίδη, που προβάλλει και ξαναζεί μέσα από τα κείμενά του αυτά ως 
ο άνθρωπος, ο εκπαιδευτικός, ο παιδαγωγός, ο πατριώτης, ο πνευματικός άν
θρωπος, ο αγωνιστής που χάσαμε τόσο πρόωρα...

★ ★ ★

Μίκη Κιτρομηλίδη «Κείμενα»
Η συγκέντρωση και η έκδοση των εργασιών του Μίκη Κιτρομηλίδη σε ένα 

τόμο πραγματοποιήθηκε το 1983, 12 χρόνια μετά από το θάνατό του.
Τα κείμενα του Μίκη Κιτρομηλίδη κυκλοφόρησαν στη σειρά των εκδόσε

ων του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου του οποίου ο Μίκης Κιτρο- 
μηλίδης διετέλεσε Γραμματέας. (1948-50 και 1954-1960).

Πρόκειται για ένα μεγάλο τόμο 300 περίπου σελίδων, που τυπώθηκε στα 
τυπογραφεία Ζαβαλλή.

Το ωραίο εξώφυλλο της έκδοση φιλοτέχνησε ο Τηλέμαχος Κάνθος, στενός 
φίλος του Μίκη Κιτρομηλίδη.

Την επιμέλεια της έκδοσης είχαν οι Μάγδα Κιτρομηλίδου και ο Πασχάλης 
Κιτρομηλίδης.

Την έκδοση προλογίζει ο Πασχάλης Κιτρομηλίδης, καθηγητής στο Πανεπι
στήμιο Αθηνών.

Γράφει στον πρόλογό του ο Πασχάλης Κιτρομηλίδης και τα ακόλουθα:
«Η συγκέντρωση του έργου του Μίκη Κιτρομηλίδη σ’ αυτό τον τόμο απο

τελεί σεμνό μνημείο στην επιστημονική και παιδευτική προσπάθεια και το ήθος 
ενός γνήσιου πνευματικού ανθρώπου...».

Και σε άλλο σημείο:
«Στη συγκρότηση του τόμου χρησιμοποιήθηκε το σύνολο του έργου που ο 

ίδιο ο συγγραφέας παράδωσε στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια του βίου του...».

Και αλλού:
«Η συγκομιδή αυτού του τόμου δεν εξαντλεί το έργο του Μίκη Κιτρομηλί- 

δη. Γι’ αυτό δεν φέρει και τον τίτλο Απαντα...».
Ακολουθούν τα βιογραφικά του Μίκη Κιτρομηλίδη γραμμένα από τη σύζυ

γό του Μάγδα Κιτρομηλίδου, που έσκυψε με αγάπη πάνω στα κείμενα και το 
προσωπικό αρχείο του συζύγου της και επιτέλεσε έργο σημαντικό και αξιέπαινο.

Μεταφέρω εδώ ένα πολύ σύντομο αλλά χαρακτηριστικό απόσπασμα από 
το κείμενο αυτό της Μάγδας Κιτρομηλίδη.

«... Όμως δεν πρόλαβε... κι οι δυσκολίες δεν προέρχονταν μόνο από την 
υγεία του, αλλά και από τις συνθήκες εργασίας του εκπαιδευτικού την εποχή 
εκείνη.

Έτσι έκλεισε πρόωρα και τραγικά η επιστημονική του σταδιοδρομία στις 
11 Ιουνίου 1961, αφού για επτά ολόκληρα χρόνια πάλαιψε, ασυνήθιστα γεν
ναία, με αδυσώπητη μοίρα».

Ο τόμος Κείμενα Μίκη Κιτρομηλίδη Αευκωσία, 1983) χωρίζεται σε 4 μέρη:

α) Πρώτο μέρος είναι η Εισαγωγή
β) Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται οι πρωτότυπες εργασίες, οι μελέτες, τα 

άρθρα, τα διάφορα δημοσιεύματα, οι κριτικές που έγραψε ο Μίκης Κιτρομη- 
λίδης.
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γ) Στο τρίτο μέρος έχουμε μεταφράσεις που έκανε ο Μίκης Κιτρομηλίδης.
δ) Τέλος, στο τέταρτο μέρος περιέχονται σημαντικές μαρτυρίες από γνωστούς, 

φίλους και εκτιμητές του για τον άνθρωπο Μίκη Κιτρομηλίδη.

★ ★ ★

1) Στο εισαγωγικό μέρος του τόμου συναντούμε τρία πολύ χρήσιμα και κατα
τοπιστικά κείμενα:
• Το πρώτο κείμενο γραμμένο από τη Μάγδα Κιτρομηλίδου μας γνωρίζει 

με συντομία, τη ζωή και το έργο του Μίκη Κ,ιτρομηλίδη.
• Το δεύτερο κείμενο, γραμμένο από τον Πασχάλη Κιτρομηλίδη, αναφέρε

ται στους στόχους της έκδοσης και στα σχετικά με την ετοιμασία της.
• Το τρίτο κείμενο είναι η Εργογραφία του Μίκη Κιτρομηλίδη, που ανα

φέρεται σε 20 δημοσιευμένες εργασίες του.

2) Το μεγαλύτερο μέρος του τόμου (τα 2/3 σχεδόν) είναι το δεύτερο μέρος. Στο 
δεύτερο και κυριότερο μέρος της έκδοσης δημοσιεύονται οι διάφορες λογο
τεχνικές, φιλολογικές, δημοσιογραφικές εργασίες του Μίκη Κιτρομηλίδη 
χωρισμένες σε θεματικές κατηγορίες, (σελ. 3-182). Συγκεκριμένα δημοσιεύο
νται εδώ 21 εργασίες του Μίκη Κιτρομηλίδη.

Έτσι έχουμε: Α) Φιλολογικές μελέτες 5
Β) Θέματα νεοελληνικής ιστορίας 5
Γ) Εκπαιδευτικά ζητήματα 5
Δ) Κριτικές 6

(Α) Φιλολογικές μελέτες

Οι φιλολογικές μελέτες του Μίκη Κιτρομηλίδη είναι γραμμένες μέσα στην 
κρίσιμη δεκαπενταετία 1940-1954 (ελληνοϊταλικός πόλεμος, γερμανική κατοχή, 
B' παγκόσμιος, εμφύλιος), άλλες στην Κύπρο, και άλλες στην Ελλάδα.

Οι μελέτες του Μίκη Κιτρομηλίδη καλύπτουν θέματα τόσο της αρχαίας 
Ελληνικής Γραμματείας όσο και της νεότερης. Συγκεκριμένα οι μελέτες του 
αναφέρονται στον Όμηρο, τον Αισχύλο, το δημοτικό τραγούδι, τον Σολωμό 
και τη νεοελληνική ποίηση, τον μικρασιατικό ελληνισμό.

Θέματα ασφαλώς όχι τυχαία, αλλα θέματα πολύ σημαντικά, θέματα που ο 
Μίκης Κιτρομηλίδης αγάπησε και με τα οποία συνδέθηκε.

Στη συνέχεια ρίχνουμε μια σύντομη ματιά στις φιλολογικές μελέτες του 
Μίκη Κιτρομηλίδη.

α) Η Ομηρική παρομοίωση

Πρόκειται για το κείμενο διάλεξης που δόθηκε στις 3 Μαΐου 1951 στη Λευ
κωσία. Δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Δελτίον του Ελληνικού Πνευματικού 
Ομίλου Κύπρου (τόμος 1950-1951) και αργότερα κυκλοφόρησε ως ανάτυπο.

«Από την πρώτη της εμφάνιση στα Ομηρικά έπη. στο αρχαιότερο δημιούρ
γημα του ελληνικού λόγου, η παρομοίωση, ένα από τα καλλιτεχνικά στοιχεία 
του λόγου και ειδικότερα του ποιητικού λόγου, παρουσιάζεται τελειωμένη και 
ώριμη στη μορφή εκείνη που θα μπορούσε κανείς να την πει κλασσική», υπο
γραμμίζει εδώ ο Μίκης Κιτρομηλίδης.

β) Το λυρικό στοιχείο στον «Αγαμέμνονα» του Αισχύλου
Η μελέτη αυτή, από τις καλύτερες κατά τη γνώμη μου, του Μίκη Κιτρομηλί- 

δη, πρωτοδημοσιεύτηκε στα «Κυπριακά Γράμματα» τον Ιούνιο του 1940. Ανα- 
φερόμενος στον Αγαμέμνονα του Αισχύλου ο Μίκης Κιτρομηλίδης χαρακτηρί
ζει το έργο αυτό ως το θαυμασιότερο έργο της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας.

«Το λυρικό στοιχείο, τόσο πλούσιο και τόσο βαθύ σ’ όλα τα έργα του Αι
σχύλου, υφάνθηκε θαυμάσια στην τραγωδία αυτή, με ό,τι δραματικότερο μπο
ρούσε να επινοήσει η ώριμη τέχνη ενός μεγάλου τραγικού», σημειώνει ο Μίκης 
Κιτρομηλίδης στην εισαγωγή της μελέτης του αυτής.

γ) Η ελληνική επανάσταση στο δημοτικό τραγούδι
Πρόκειται για το κείμενο διάλεξης που έδωσε ο Μίκης Κιτρομηλίδης το 

1954 στη Μεγάλη Αίθουσα του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Το κείμενο πρώτο δη
μοσιεύτηκε στο Δελτίον του ΕΠΟΚ (τόμος 1953-54). Αργότερα κυκλοφόρησε 
ως Ανάτυπο- «Το ελληνικό δημοτικό τραγούδι, παρατηρεί ο Μίκης Κιτρομηλί- 
δης, είναι γεμάτο από τις ιστορικές αναμνήσεις και τις συγκλονιστικές συγκι
νήσεις του ελληνικού παρελθόντος. Και προσθέτει: στα δημοτικά τραγούδια, 
που θα αναφέρουμε πιο κάτω, βρίσκονται μετουσιωμένα σε θαυμαστή τέχνη τα 
πιο σημαντικά γεγονότα της ελληνικής επανάστασης».

δ) Η νεοελληνική ποίηση του ΙΘ ’ αιώνα
Από τις πιο αξιόλογες μελέτες του Μίκη Κιτρομηλίδη. Το κείμενό της δό

θηκε ως Διάλεξη την άνοιξη του 1948, στη σειρά των λαϊκών μαθημάτων του 
Ε.Π.Ο.Κ. Πρωτοδημοσιεύτηκε στα «Κυπριακά Γράμματα» την ίδια χρονιά. 
Αργότερα κυκλοφόρησε ως Ανάτυπο.

Στη μελέτη αυτή οι έλληνες ποιητές του 19ου αιώνα χωρίζονται σε δυο κα
τηγορίες, σ’ αυτούς που έγραφαν στην καθαρεύουσα (Σούτσοι, Ραγκαβής, Πα
ράσχος, Δ. Παπαρρηγόπουλος κ.ά) και σ’ αυτούς που έγραψαν στη δημοτική 
(Βηλαράς, Χριστόπουλος, Σολωμός, Τυπάλδος, Μαρκοράς κ.ά.).

ε) Το τέλος μιας μεγάλης επικής παράδοσης
Μελέτη που πρωτοδημοσιεύτηκε το καλοκαίρι του 1946 στα «Κυπριακά 

Γράμματα».
Γράφει στην εισαγωγή του ο Μίκης Κιτρομηλίδης:
«Με τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 έσβησε οριστικά πια η ελλη

νική ζωή στην αξέχαστη χώρα, που τόσο αξεχώριστα είναι δεμένη με την ιστο
ρία της φυλής των Ελλήνων...
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Από την ενότητα αυτή μεταφέρω εδώ ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, 
παρμένο από τη μελέτη «Η νεοελληνική ποίηση του 19ου αιώνα».

Ο Σολωμός είναι μεγάλος και είναι απλός. «Εύρες τρόπον να καταστήσης 
κοινά και αυτά τα βαθύτερα νοήματα», του είπε ο Θωμαζέον. Κι είχε μεγάλο 
δίκαιο. Ανεβαίνοντας με την έμπνευσή του σε δυσθεώρητο καλλιτεχνικό ύψος 
παίρνει στα χέρια του τις άγιες έννοιες και τις απλές τις λέξεις κι υφαίνει με 
φυσικότητα την ποίησή του χωρίς να χάνει ούτε στιγμή την αίσθηση του κό
σμου γύρω του και διατηρώντας αδιάλειπτα κοντά του όλα τα γνώριμα κι αγα
πημένα πράγματα της φύσης και της ανθρώπινης ζωής. Νοήματα υψηλά, ιερές 
ιδέες, φιλοσοφημένος στοχασμός, εικόνες γιομάτες ποίηση και λυρισμός ασύγ
κριτα λεπτός διατυπώνονται μ’ έναν τρόπο καθαρότατο και φωτεινότατο. Ο 
λεπτότατος λυρισμός διατηρεί όλη τη δροσερότητα και τη φυσικότητά του- οι 
ποιητικές εικόνες τις γραμμές και το φως τους· ο φιλοσοφημένος στοχασμός τη 
λογική του πορεία· οι ιερές ιδέες την απόλυτη αναγκαιότητά τους· και τα υψη
λά νοήματα τη σαφήνεια και την πειστικότητά τους. Με πολλή άνεση αισθητο
ποιεί τα αφηρημένα- και παράλληλα εξαϋλώνει τα υλικά.

(Β) θέματα νεοελληνικής ιστορίας
Στην ενότητα αυτή συναντούμε 5 εργασίες του Μίκη Κιτρομηλίδη, οι 

οποίες αναφέρονται στη νεότερη ιστορία μας, ελληνική και κυπριακή, και είναι 
γραμμένες ανάμεσα στα 1947 και 1954.

Πρόκειται για τα κείμενα ομιλιών ή διαλέξεων του Μίκη Κιτρομηλίδη. Οι 
εργασίες αυτές αναφέρονται στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, στην ελληνική 
επανάσταση του 1821, στον ελληνοϊταλικό πόλεμο και την εθνική αντίσταση 
κατά των Γερμανών.

α) 25 η Μαρτίου 1821

Ομιλία που έγινε στις 25 Μαρτίου 1954 στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Θεο- 
δώρου Πάφου. Πρωτοδημοσιεύτηκε, μετά το θάνατο του Μίκη Κιτρομηλίδη, το 
1962, στη «Φιλολογική Κύπρο».

Ο Μίκης Κιτρομηλίδης τονίζει πως η 25 Μαρτίου είναι η μεγαλύτερη εθνι
κή επέτειος των Ελλήνων.

Στην ομιλία του εξαιρεί το νόημα της θυσίας και της αρετής. «Όταν η νίκη 
στεφανώνει το ηρωικό πνεύμα της θυσίας, ενός λαού, τότε δημιουργούνται οι 
μεγάλοι σταθμοί της ιστορίας». Και τελειώνει την ομιλία του προβλέποντας 
(το 1954) την ελευθερία της Κύπρου: «Το φως της καλής μέρας άρχισε κιόλας 
να γλυκοχαράζει για την ελληνική μας Κύπρο.

β) Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου
Διάλεξη σε εκδήλωση για την επέτειο της εξόδου του Μεσολογγίου, που 

οργανώθηκε και έγινε από τον ΕΠΟΚ στο Παγκύπριο Γυμνάσιο στις 12 Απρι
λίου 1952.

«Σε μια ελληνική πόλη, στο Μεσολόγγι, λίγες χιλιάδες απλοϊκού λαού πι
στέψανε κατά ένα τρόπο απόλυτο στην ελευθερία. Και κάμανε πανύψηλο βωμό 

την ιερή τους πίστη. Και στον πανύψηλο βωμό θυσιάσανε χωρίς επίδειξη, χω
ρίς παράπονο τη χαρά και τη ζωή τους».

γ) Η 28η Οκτωβρίου και η σημασία της
Ομιλία σε εκδήλωση του Παγκυπρίου Γυμνασίου στις 27 Οκτωβρίου 1947.
Στην ομιλία τονίζεται η σημασία της ημέρας που «έχει ήδη επιβληθεί στη 

συνείδηση όλων των ελλήνων και όλων των φιλελευθέρων ανθρώπων... και 
που... από τις πρώτες μέρες που την ακολούθησαν παρουσιάστηκε στα μάτια 
των ανθρώπων σαν μια από τις μέρες εκείνες, που είναι προορισμένες να αλ
λάξουν τη μοίρα των λαών...».

δ) Ροδίων Γεωργιάδης
Ομιλία του Μίκη Κιτρομηλίδη στο πολιτικό μνημόσυνο του φίλου και συ

νεργάτη του Ροδίωνα Γεωργιάδη, του ήρωα του ελληνοϊταλικού πολέμου και 
της εθνικής αντίστασης, που έγινε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο στις 16 Ιανουά
ριου 1949.

Μέσα από το συγκινητικό αυτό κείμενο του Μίκη Κιτρομηλίδη παρακο
λουθούμε λεπτό με λεπτό την ηρωική δράση και τη μεγάλη θυσία του Κύπριου 
ήρωα, που πέθανε στη Γερμανία, από φυματίωση, στις φυλακές του Βραδεμ- 
βούργου, τον Οκτώβριο του '44, πριν από 50 περίπου χρόνια.

Στον Ροδίωνα Γεωργιάδη και τον αδελφό του Μιλτιάδη αναφέρεται και το 
νέο βιβλίο του Γεώργιου X” Κωστή, που μόλις κυκλοφόρησε.

ε) Προσφώνηση στη στέψη της προτομής του Εθνομάρτυρα Κυπριανού
Σύντομο κείμενο, προσφώνηση στη στέψη της προτομής του Εθνομάρτυρα 

Κυπριανού, στο προαύλιο του Αρχιεπισκοπικού Μεγάρου, στις 8 Ιουλίου το 
1950, τη χρονιά δηλαδή του ενωτικού δημοψηφίσματος. Ο Μίκης Κιτρομηλί- 
δης εκφράζει την ευχή και την ελπίδα πως «θάρθει σύντομα η μέρα που η Κύ
προς σου θα πλέξει για σένα το στεφάνι της μ’ ελεύθερη τη δάφνη».

Και από την ενότητα αυτή μεταφέρω εδώ ένα απόσπασμα: Είναι παρμένο 
από την ομιλία του Μίκη Κιτρομηλίδη για την 28η Οκτωβρίου 1940:

Αέγει ο Μίκης Κιτρομηλίδης το 1947 και τα ακόλουθα στην ομιλία αυτή:
... Οι ισχυροί της γης, που χειροκρότησαν πρόθυμοι την απόφαση των Ελ

λήνων να πεθάνουν για την ελευθερία, αποστρέφουσι τώρα με περιφρόνηση το 
πρόσωπό τους από τα ιερά δίκαια εκείνων, που τους έσωσαν άλλοι δοκίμασαν 
προδοτικά να αποσπάσουν ελληνικά εδάφη και άλλοι κρατούνε μικρόψυχα 
σκλαβωμένους ως τώρα ελληνικούς πληθυσμούς. Έτσι μένει αλύτρωτη ακόμα 
κι η άτυχη, ωραία πατρίδα μας, η ελληνικότατη Κύπρος. Η μεγάλη μητέρα της, 
ο σεμνός ανάπηρος του φοβερού πολέμου, δεν έχει ακόμα τη δύναμη να φωνά
ξει κοντά της τα σκλαβωμένα παιδιά της. Για να μείνει ορθή στα πικρά δεκανί
κια της, δέχεται το φίμωτρο που της κλείει το στόμα. Η χώρα βρίσκεται τώρα 
σε ερείπια· οι συνέπειες της τριπλής εχθρικής κατοχής μαστίζουν ακόμα με τον 
αγριότερο τρόπο τη νικήτρια Ελλάδα. Ωστόσο θα περάσουν οι συμφορές κά
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ποια μέρα- η Ελλάδα θα σηκώσει και πάλι ψηλά περήφανο και τιμημένο το μέ
τωπό της- η εθνική ψυχή θα ξαναβρεί τον ωραίο δρόμο, που χιλιετηρίδες τώρα 
ακούραστη βαδίζει- και μονάχα η μνήμη των εχθρικών εγκλημάτων και της 
ωραίας ελληνικής θυσίας θα ζήσουν στην ιστορία...».

• (Γ) Εκπαιδευτικά ζητήματα
Ακολουθεί η ενότητα που αναφέρεται σε σχολικά, παιδαγωγικά και εκπαι

δευτικά θέματα, όπως το οικονομικό πρόβλημα της μέσης εκπαίδευσης, οι σχο
λικές εκθέσεις, τα διδακτικά βιβλία, οι χριστιανικές μαθητικές ομάδες κ.ά.

α) Το οικονομικό πρόβλημα της μέσης παιδείας και τρόποι αντιμετωπίσε- 
ως αυτού.

Ο Μίκης Κιτρομηλίδης χαιρετίζει εδώ την απόφαση της Ιεράς Συνόδου 
της Εκκλησίας της Κύπρου να ιδρύσει εκπαιδευτικά ταμεία για ενίσχυση 
της Μέσης Εκπαίδευσης. Τονίζει επίσης πως η Αγγλική Κυβέρνηση της 
Κύπρου προσπαθεί να υπαγάγει, να θέσει υπό τον έλεγχόν της την εθνι
κήν παιδεία των Ελλήνων Κυπρίων. Ο Μίκης Κιτρομηλίδης προσδοκά 
την ημέρα που η γυμνασιακή μόρφωση θα είναι εντελώς δωρεάν. Ειση- 
γείται (προς το παρόν) παγκύπρια έρευνα υπέρ της εθνικής παιδείας. 
(Εφημερίδα «Ελευθερία», 30 Αυγούστου 1952).

β) Το ύφος των σχολικών εκθέσεων των Κυπρίων μαθητών.
Η αξιόλογη αυτή εργασία έγινε με τη συνεργασία της Μάγδας Κιτρομη- 
λίδου. Πρωτοδημοσιεύτηκε στο Δελτίον της ΟΕΑΜΕΚ (1954-55).
Σύμφωνα με τα πορίσματα πλείστων παρατηρήσεων το ύφος των εκθέ
σεων των τότε μαθητών διαμορφώνουν τρεις παράγοντες: α) Το κυπρια
κό γλωσσικό ιδίωμα, β) Η μετάφραση των αρχαίων Ελληνικών κειμένων 
που διδάσκονται στα γυμνάσια και γ) Η διδασκαλία των νεοελληνικών 
κειμένων που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Νεοελληνικά Αναγνώ
σματα» των τάξεων και η μελέτη λογοτεχνικών κειμένων. Οι δύο πρώτοι 
παράγοντες είναι δυσμενείς. Μόνο ο τρίτος μπορεί να βοηθήσει.

γ) Τα διδακτικά βιβλία των φιλολογικών μαθημάτων

Η μελέτη αναφέρεται στις ελλείψεις και τις ατέλειες των διδακτικών βι
βλίων της εποχής του συγγραφέα. Τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη για 
γλωσσική ομοιομορφία και ορθογραφική συνέπεια. Μερικά κεφάλαια, 
κυρίως της ιστορίας θα μπορούσαν να είναι πιο σύντομα. Η Κυπριακή 
Ιστορία απουσιάζει εντελώς, παρατηρεί με λύπη ο Μίκης Κιτρομηλίδης. 
Η εργασία αυτή πρωτοδημσιεύτηκε στην εφημερίδα Έθνος, τον Απρίλιο 
του 1955, πριν από 40 ακριβώς χρόνια.

δ) Ομιλία κατά τη λήξη των εργασιών των χριστιανικών μαθητικών ομά
δων. Η ομιλία έγινε στην Πάφο τον Ιούνιο του 1953. Στο κείμενο βλέ
πουμε τον παιδαγωγό Μίκη Κιτρομηλίδη, τις παιδαγωγικές του ιδέες 
και κυρίως την παιδαγωγική του αγάπη.

Το ίδιο κείμενο μαρτυρεί επίσης για τη σημαντικότατη αυτή προσπάθεια 
στην οποία και ο ίδιος συμμετείχε. Πρωτοστάτησε σ’ αυτή την κίνηση ο 
Μιχ. Μαραθεύτης. Ως μαθητής τότε συμμετείχε και ο Γ. X” Κωστής.

ε) Χρέος
Το κείμενο αυτό πρωτοδημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Πάφος τον Ιούνιο 
του 1954. Αναφέρεται στην προσωρινή παύσιν από την Αποικιοκρατική 
Κυβέρνηση του Γυμνασιάρχου του Γυμνασίου Πάφου κ. Παύλου Παυλί
δη. Ο Μίκης Κιτρομηλίδης τάσσεται με θέρμη και ενθουσιασμό υπέρ του 
επαναδιορισμού του Π. Παυλίδη στη θέση την οποία κατείχε, δηλαδή στη 
διεύθυνση του Γυμνασίου Πάφου.

Οι πιο πάνω εργασίες έχουν γραφτεί μέσα στην δεκαετία του 1950. Σ’ αυ
τές βλέπουμε τις τότε συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών μας και αρκετά 
στοιχεία από τη λειτουργία των σχολείων μας κατά την τελευταία περίοδο της 
Αγγλοκρατίας.

Μέσα από τα κείμενα αυτά γνωρίζουμε τον εμπνευσμένο εκπαιδευτικό, 
τον καταρτισμένο φιλόλογο, τον παιδαγωγό της αγάπης Μίκη Κιτρομηλίδη.

Κυρίως βλέπουμε την αγωνία του για την ελληνική παιδεία της Κύπρου 
και τους οραματισμούς του για μια δωρεάν παιδεία για όλα τα Κυπριόπουλα.

(Δ) Κριτική
Στην τέταρτη και τελευταία ενότητα του μέρους αυτού έχουμε μερικά δείγ

ματα κριτικής του Μ. Κιτρομηλίδη.
Συγκεκριμένα συναντούμε στην ενότητα αυτή 6 κριτικές, που αναφέρονται 

σε βιβλία του Κύπρου Χρυσάνθη, του Νίκου Κρανιδιώτη και του Νίκου Νικο- 
λαΐδη, και οι οποίες δημοσιεύτηκαν τότε στα «Κυπριακά Γράμματα».

Πρόκειται για τα βιβλία «Το βασιλόπουλο της Βενετιάς» του Κ. Χρυσάν
θη, «Σπουδές» του Ν. Κρανιδιώτη, «Το βιβλίο του μοναχού» το Ν. Νικολάϊδη.

Μεταφέρω εδώ δύο χαρακτηριστικά δείγματα:
Το Βασιλόπουλο της Βενετιάς δεν είναι βιβλίο γραμμένο για να προαγάγει 

τη μελέτη της παιδικής ψυχής ούτε για να διδάξει στον παιδικό κόσμο το ένα ή 
το άλλο δίδαγμα- είναι γραμμένο για να ψυχαγωγήσει το παιδί - κι η ψυχαγω
γία είναι από τις μεγαλύτερες ανάγκες του παιδιού - για να του χαρίσει για λί
γη ώρα τη γοητεία του παραμυθιού και της φαντασίας το μαγικό καλπασμό. 
Και σε τούτο ο κ. Αάμπρος Ρήγας πέτυχε θαυμάσια. Απεδείχθηκε άλλωστε τού
το με τη λαμπρή επιτυχία, που σημείωσε η διδασκαλία του έργου ανάμεσα στον 
παιδικό κόσμο, όταν διδάχθηκε από τις μαθήτριες του δημοτικού σχολείου του 
Αγίου Κασσιανού το 1945.

Το ύφος και η γλώσσα του βιβλίου είναι αξιοθαύμαστα στην απλότητα και 
την ομορφιά τους. Μικρά, χαριτωμένα τραγουδάκια στολίζουνε τις μικρές του 
πράξεις. Και η εκτύπωση του βιβλίου έγινε με μεγάλη καλαισθησία. Η μόνη 
επιφύλαξη, που θα μπορούσε νάχει κανείς για το ερωτικό στοιχείο, που είναι
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διάχυτο στο έργο, μετριάζεται από τον παραμυθένιο χαραχτήρα του- η γέρικη 
ανέμη κι η γριά γιαγιά είναι τόσο φυσικό να μιλούνε για το βασιλόπουλο π' 
αγάπησε την όμορφη βασιλοπούλα.

Γράφει ο Μίκης Κιτρομηλίδης παρουσιάζοντας κριτικά τις Σπουδές του 
Ν. Κρανιδιώτη:

Στην ωραία αυτήν προσπάθεια της δημιουργίας πνευματικής ζωής στην 
Κύπρο αξιόλογη είναι η συμβολή του «Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύ
πρου». Παράλληλα προς την έντονη ακτινοβολία και την ποικίλη δράση του ο 
Όμιλος περιέλαβε μεταξύ των σκοπών του και έχει ήδη πραγματοποιήσει την 
έκδοση έργων Κυπρίων λογοτεχνών, για να πάρει η πνευματική μας δημιουρ
γία μορφή συγκεκριμένη και γόνιμη. Στη σειρά των εκδόσεων αυτών έχει εκδο- 
θεί τελευταία η ποιητική συλλογή του κ. Ν. Κρανιδιώτη Σπουδές.

Oi Σπουδές είναι ένα βιβλίο τυπωμένο με πολλή καλαισθησία και γραμμέ
νο με πολλή τέχνη. Εκείνο που κάνει εντύπωση στον αναγνώστη, μόλις αρχίσει 
να διαβάζει, είναι η αξιόλογη ποιητική τέχνη του συγγραφέα. Η ποιητική συ
γκίνηση ξεκινάει συνήθως από θέματα απλά και κοινά, ξεδιπλώνεται όμως ευ
γενική και πολιτισμένη, και γεννάται το ποίημα περίτεχνο, θαυμαστό, άψογο. 
Συχνά λείπει η ισχυρή έμπνευση· υπάρχει όμως πάντα το λεπτό αίσθημα, η γνή
σια ποιητική συγκίνηση και η ώριμη τέχνη.

Ο κ. Κρανιδιώτης είναι ένας μελετημένος ποιητής. Τα ποιήματά του δεί
χνουν ότι η ποιητική του ευαισθησία έχει φτερουγίσει κι έχει εντρυφήσει σ’ 
όλες τις ποιητικές τεχνοτροπίες. Η τέχνη του όμως δεν ανήκει σε καμμιά σχο
λή· είναι μια τέχνη προσωπική. Ωστόσο η ποιητική του ιδιοσυγκρασία είναι κα
θαρά ρομαντική.

★ ★ ★

3) ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
Στο τρίτο μέρος του βιβλίου (σελ. 182-248) συναντούμε τις μεταφράσεις 

του Μίκη Κιτρομηλίδη.
Πρόκειται για μεταφράσεις και διασκευές από τα Αγγλικά. Δημοσιεύτη

καν στην εφημερίδα «Νέος Κυπριακός Φύλαξ» μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 
1935, με τα αρχικά Μ.Ι.Κ. και χωρίς να δηλώνεται η πηγή της μετάφρασης, ή το 
όνομα του συγγραφέα του κειμένου.

Τα κείμενα, περίπου 60, αναφέρονται σε πολλά, ποικίλα και συνήθως εν
διαφέρονται θέματα. Αναφέρω μερικά: Επιτυχία, θάρρος, φόβος, ανάπαυση, η 
συγκέντρωση, η μνήμη, η δειλία, η φαντασία, η μελέτη, η ποίηση, η ανθρωπιά.

Τα κείμενα, γραμμένα απλά, διαβάζονται εύκολα και σίγουρα έχουν πάντα 
κάτι να προσφέρουν στον αναγνώστη.

Διαβάζω ένα πολύ σύντομο απόσπασμα:

«Κριτήρια της πνευματικής ικανότητας ενός ανθρώπου δεν είναι τα μεγά
λα πράγματα της ζωής. Η πραγματική απόδειξη της πνευματικής δραστηριότη

τας ενός ατόμου είναι η ικανότητά του να γίνεται κύριος των μικρών πραγμά
των, να συναρμολογεί ένα σωρό μικρολεπτομέρειες σ’ ένα αρμονικό σύνολο, 
που να εργάζεται κανονικά. Όταν κατορθωθεί αυτό, τα μεγάλα πράγματα 
πραγματοποιούνται σχεδόν χωρίς προσπάθεια...».

★ ★ ★

4) ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του βιβλίου (σελ. 249-296) περιλαμβάνο

νται μαρτυρίες για τον άνθρωπο Μίκη Κιτρομηλίδη.
Καταθέτουν, δίνουν τις μαρτυρίες τους, 20 περίπου συγγενείς, φίλοι, συ

νάδελφοι, μαθητές, συνεργάτες, εκτιμητές του, όπως οι
Κύπρος Χρυσάνθης, Νίκος Κρανιδιώτης, Κώστας Μόντης, Γιώργος Φι

λίππου Πιερίδης, Μιχ. Μαραθεύτης, Χρύσανθος Κυπριανού, Δημ. Ευαγγελί- 
δης, Φρίξος Πετρίδης, Κ. Σπυριδάκις, Πέτρος Γλέζος, Θεόκλητος Σοφοκλέους, 

Τηλέμαχος Κάνθος κ.ά.
Σε όλα σχεδόν τα κείμενα εξαίρεται η προσωπικότητα, ο χαρακτήρας, το 

ήθος, η ανθρωπιά και επαινείται το εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό, κοινωνικό και 
εθνικό έργο των Μίκη Κιτρομηλίδη.

Ας μου επιτραπεί να ανθολογήσω μερικές μόνο κρίσεις:
• «Ο Μ. Κιτρομηλίδης υπήρξε ένας πνευματικός άνθρωπος, σεμνός και απέ

ριττος... πίσω του άφησε δίπλα στην αγαθή μνήμη κι ένα έργο πνευματι
κό...» (Κ. Χρυσάνθης)

• «Η επιστημονική αυτού κατάρτησις, το εξαίρετο και ασύνηθες ήθος, η αφο
σίωση αυτού εις τα υψηλότερα ιδανικά του ελληνικού κόσμου, της χριστια
νικής θρησκείας και της ανθρωπότητας, ανέδειξαν τούτον ένα των αρίστων 
πνευματικών ανθρώπων της ημετέρας νήσου». (Κ. Σπυριδάκις).

• «Τον εαυτό του ολόκληρο τον πρόσφερε πάντα με προθυμία ο ανεξίκακος 
Μίκης....» (Φρ. Πετρίδης).

• «Η θρησκευτικότητά του, η προσήλωσή του στην παράδοση, ήταν απόλυτα 
ειλικρινής και γι’ αυτό άξια σεβασμού. Πιστεύω ότι από τη θρησκευτικότη
τά του αντλούσε μεγάλο μέρος της γενναιότητάς του, με την οποία αντιμε
τώπιζε τις ταλαιπωρίες που του προκαλούσε η υγεία του». (Γ.Φ. Πιερίδης).

• «Ο αείμνηστος Μίκης Κιτρομηλίδης διεκρίνετο διά την ανθρωπιάν του, την 
αγαθότητα, το μειλίχιον του χαρακτήρος του, την εγκαρτέρησίν του, την ερ- 
γατικότητά του και την αφοσίωσίν του εις τα ιδανικά της θρησκείας και της 
πατρίδας» (Θεόκλητος Σοφοκλέους).

• «Η μνήμη του θα μείνει πάντα συνυφασμένη με το αγνό ήθος του, τον πλού
σιο πνευματικό κόσμο του και τη βαθιά ανθρώπινη κοινωνική συμπεριφορά 

του» (Ν. Κρανιδιώτης).
• «Ο Μίκης Κιτρομηλίδης πέρασε πια στην ιστορία της Κύπρου τόσο ως 

εκλεκτός εκπαιδευτικός όσο και ως αγωνιστής των εθνικών μας αγώνων» 

(Μιχ. Μαραθεύτης).
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• «Ήταν μια μορφή ασυνήθιστη γιατί τον κοσμούσαν πολλές αρετές, ανα
γκαίες να συνθέσουν ένα άξιο δάσκαλο. (Χρ. Κυπριανού).

★ ★ ★

Είναι γνωστό πως ο τόμος «Κείμενα Μίκη Κιτρομηλίδη» δεν συγκέντρωσε 
τελικά το σύνολο των κειμένων του Μίκη Κιτρομηλίδη.

Μεταξύ άλλων δεν έχουν συμπεριληφθεί οι λαογραφικές έρευνες και μελέ
τες του και το λογοτεχνικό του έργο.

Όπως πληροφορούμαι, η (σύζυγός του) Μάγδα Κιτρομηλίδου προγραμ
ματίζει την έκδοση του λογοτεχνικού έργου του Μίκη Κιτρομηλίδη, που περι
λαμβάνει νουβέλες και διηγήματα.

Από αυτά μόνο ένα, «Ο θάνατος του τυπογράφου», έχει ήδη δημοσιευτεί 
στην «Πνευματική Κύπρου».

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ
Όσον αφορά το λαογραφικό ενδιαφέρον του Μίκη Κιτρομηλίδη, τις μελέ

τες και έρευνές του στο χώρο αυτό και ιδιαίτερα τη συλλογή λαογραφικού υλι
κού θα ήθελα να αναφέρω τα ακόλουθα, που σίγουρα συμπληρώνουν και ολο
κληρώνουν την εικόνα του φιλόλογου, του μελετητή, του ερευνητή, του κριτι
κού, του λογοτέχνη.

Έχω μπροστά μου δύο εκδόσεις που αναφέρονται στη σημαντική αυτή 
πτυχή του θέματός μας.

★ ★ ★

Αριστοτέλη Βρέλλη Δημοτικά τραγούδια της Ηπείρου. Από ένα λαογραφικό 
τετράδιο του Μίκη I. Κιτρομηλίδη.

Το πρώτο βιβλίο αποτελεί ανάτυπο από τα Ηπειρωτικά Χρονικά (τόμος 
29ος, Ιωάννινα 1988)

Πολύ κατατοπιστικά είναι τα όσα αναφέρει ο Αριστοτέλης Βρέλλης, τ. κα
θηγητής Πανεπιστημίου, στον πρόλογο της έκδοσης:

«Την άνοιξη του 1987, ο καθητητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Μιχά- 
λης Γ. Μερακλής μού παρέδωσε ένα μικρό χειρόγραφο τετράδιο, με τίτλο 
«Ηπειρωτικά 1940», που περιείχε 19 δημοτικά τραγούδια, προκειμένου να ασχο
ληθώ με τη μελέτη και έρευνα αυτών.

Τα κείμενα των τραγουδιών είχε συγκεντρώσει κατά το καλοκαίρι του 
1940, παραμονές του ελληνοϊταλικού πολέμου, ο τότε φοιτητής της Φιλοσοφι
κής Σχολής του Π.Α. Μίκης I. Κιτρομηλίδης από τη Αευκωσία Κύπρου, όταν 
είχε φιλοξενηθεί στο χωριό Δίλοφο του Ζαγοριού από τον συμφοιτητή και 
αδελφικό του φίλο Γεώργιο Μπένο».

Ακολουθεί σημείωση του Πασχάλη Κιτρομηλίδη, ο οποίος υπογραμμίζει 

τη σημασία της έκδοσης:
«Η δημοσίευση της λαογραφικής του συλλογής συμπληρώνει την εικόνα 

των πνευματικών του ενδιαφερόντων και συνιστά συγχρόνως μαρτυρία πνευ
ματικής συνάντησης δύο ακριτικών τμημάτων του Ελληνισμού».

Το δεύτερο βιβλίο εκδόθηκε στην Αθήνα το 1992 στις εκδόσεις του ιδρύμα
τος Αν. Λεβέντη. Μίκης Κιτρομηλίδης «Κυπριακά Δημοτικά Τραγούδια»

Την έκδοση προλογίζει ο καθηγητής του Παν. Αθηνών κ. Μ. Γ. Μερακλής, 
ο οποίος σημειώνει πως «βέβαιο εξάλλου για μένα είναι ότι η ποιητική αξία 
που ανακαλύπτουμε στα παραδιδόμενα λαογραφικό κείμενα, χαρακτηρίζει και 
τον ίδιο τον παραδίδοντα-διαφορετικά δεν θα έκανε κάτι τέτοιο. Έτσι δεν πα
ραξενεύτηκα μ’ αυτό που γράφει η κυρία Κιτρομηλίδου ότι ο σύζυγός της έτρε
φε και θαυμασμό για τη δημοτική ποιητική δημιουργία».

Στην εισαγωγή της η Μάγδα Κιτρομηλίδου, που επιμελήθηκε την έκδοση, 

τονίζει και τα ακόλουθα:
«Για το λόγο αυτό δημοσιεύω το λαογραφικό υλικό, που βρισκόταν ανέκ

δοτο στα κατάλοιπα Μίκη I. Κιτρομηλίδη, και ελπίζω να φανεί χρήσιμο στην 
Κυπριακή λαογραφική έρευνα, που στην τωρινή κρίσιμη περίοδο του κυπρια
κού προβλήματος αποκτά ξεχωριστά εθνική σημασία.

Το λαογραφικό υλικό που συγκέντρωσε ο Μίκης Κιτρομηλίδης κατατάσσε
ται στην έκδοση σε τέσσερις περιόδους: α) 1932-1936, β) 1937, γ) 1940, δ) 1954.

Η έκδοση περιλαμβάνει 17 δημοτικά τραγούδια που κατέγραψε κατά και
ρούς, στο διάστημα μιας εικοσαετίας ο Μίκης Κιτρομηλίδης από διάφορα μέρη 
του νησιού μας, από τα Πέρα Ορεινής, τη Δρούσια κ.ά.

Ακολουθεί Υπόμνημα γραμμένο από τον Μ. Χριστοδούλου και Γλωσσάριο.

ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ

Ένα θαυμάσιο και αιώνιο μνημόσυνο του Μίκη Κιτρομηλίδη αποτελεί ο 
τόμος «Μίκη Κιτρομηλίδη Κείμενα», που μετροφυλλίσαμε απόψε με συγκίνηση 

και αγάπη.
Μέσα από τα καλογραμμένα, σε στρωτή δημοτική γλώσσα πάντοτε, μετρη

μένα και μελετημένα κείμενα προβάλλει ανάγλυφος μπροστά μας ο συγγραφέ
ας τους, η δράση του, η προσφορά του, οι αγώνες του, τα ενδιαφέροντα, οι αρε

τές του.
Προβάλλει ο Μίκης Κιτρομηλίδης, ο φιλόλογος, ο ιστορικός, ο παιδαγω

γός, ο ιδεολόγος, ο πατριώτης, ο δραστήριος πνευματικός άνθρωπος, ο τολμη
ρός αρθρογράφος, ο μαχητικός αγωνιστής, ο υποστηρικτής του δικαίου και της 

αλήθειας.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ
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Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ ΜΙΚΗΣ ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ

Όταν στήν αρχαία πελοποννησιακή πόλη Φλιούντα τα μέλη μιας ομάδας 
φιλοσοφούντων ζήτησαν από τον Φαίδωνα να τους μιλήσει για τις τελευταίες 
μέρες της ζωής του Σωκράτη, αυτός ανταποκρίθηκε με μεγάλη προθυμία, λέγο
ντας: «Καί γάρ τό μεμνήσθαι Σωκράτους καί αυτόν λέγοντα καί άλλον 
άκούοντα έμοιγε άεί πάντων ήδιστον». «Το να θυμάμαι τον Σωκράτη, είτε εγώ 
μιλώντας είτε ακούοντας άλλους να μιλούν για κείνον, μου είναι πάντοτε πά
ρα πολύ ευχάριστο».

Με τα ίδια αισθήματα απέναντι στη σεπτή μνήμη του δασκάλου μας Μίκη 
Κιτρομηλίδη ανταποκρίθηκα εκθύμως στην πρόσκληση του Ελληνικού Πνευ
ματικού Ομίλου Κύπρου να συμβάλω απόψε στο οφειλόμενο αυτό μνημόσυνο 
προς το υπόδειγμα ανθρώπου, δασκάλου, επιστήμονα, χριστιανού και έλληνα 
που υπήρξε ο αξέχαστος Μίκης Κιτρομηλίδης.

Για την επιστημονική, εθνική, ανθρώπινη και άλλες διαστάσεις της ζωής 
του έγραψαν πολλοί μέχρι σήμερα και ίσως γράψουν και στο μέλλον. Εγώ θα 
καταθέσω μόνο την εικόνα που διατηρώ πάντα στη μνήμη μου γι’ αυτόν από 
τις εμπειρίες της μαθητικής μου ζωής πριν από σαρανταπέντε περίπου χρόνια.

Τον Μίκη Κιτρομηλίδη τον είδαμε για πρώτη φορά, εγώ και οι συμμαθη
τές μου, τον Σεπτέμβριο του 1950 όταν, αφήνοντας τη θέση του στο Παγκύπριο 
Γυμνάσιο, ήρθε, με τη γυναίκα του Μάγδα, να υπηρετήσουν κι οι δυο στο Ελλη
νικό Γυμνάσιο Πάφου. Φοιτούσαμε τότε στην τετάρτη τάξη.

Την πρώτη μέρα της λειτουργίας του σχολείου διακρίναμε ανάμεσα στους 
καθηγητές, παλιούς και νέους, έναν μικρόσωμο άνθρωπο, αδύνατο, με εμφανή 
τα σημάδια μιας ασταθούς υγείας. Με τον καιρό θα ανακαλύπταμε πόση δύνα
μη, πόση θέληση, πόση γνώση και αρετή ενοικούσαν στο μικρό δέμας του. Περ
πατούσε με γρήγορο προσεκτικό βήμα, κοιτάζοντας κατ’ ευθείαν μπροστά, με 
μια σεμνότητα και στοχαστικότητα στην έκφραση και με μια, θα μπορούσε να 
λεχθεί, σοβαρή θλίψη, όπως εκείνη που αποπνέουν οι επιτύμβιες στήλες της 
κλασσικής αρχαιότητας.

Πληροφορηθήκαμε πως ήταν ο υποδιευθυντής του σχολείου, ο πρώτος 
που υπηρετούσε σ’ αυτή τη θέση στο Γυμνάσιο της Πάφου, όπου, ως τότε, μόνο 
γυμνασιάρχης και καθηγητές υπήρχαν.

Δεν αργήσαμε να διαπιστώσομε όλοι το εξαίρετο ήθος του, την απαράμιλ- 
λή του πραότητα, τις άψογες σχέσεις του με τους άλλους, τη στοργή του προς 
τους μαθητές, την εργατικότητά του, την ευσέβεια και τη βαθιά του ελληνικότη
τα. Όταν, τον επόμενο χρόνο, ανέλαβε να διδάξει στην τάξη μας, διαπιστώσαμε 
επί πλέον την επιστημονική του κατάρτιση, τη συστηματικότητά του, την επι
μονή του, τη μεταδοτικότητά του, την παιδαγωγούσα φυσιογνωμία του.

Ο Μίκης Κιτρομηλίδης ήταν απλός, σεμνός, σοβαρός, μετριόφρων, μια 
προσωποποίηση του κλασσικού μέτρου. Είχε σπάνια ανθρωπιά, παραδειγματι

κή εγκαρτέρηση, μιλούσε ήρεμα και χαμηλόφωνα, ήταν γαλήνιος και μειλίχιος. 
Βρισκόταν, κατά την αποστολική ρήση, «έν πραΰτητι σοφίας» και. θα μπορούσε 
να προστεθεί, «έν πραΰτητι εύσεβείας». Ανεκτικός και ανεξίκακος, με κατανόη
ση και επιείκεια προς όλους, αλλά χωρίς παραχωρήσεις σε θέματα αρχών, με 
καλωσύνη εκδηλούμενη σε τρόπους ευγένειας, με διαμορφωμένη πάντα και βα- 
ρύνουσα γνώμη, με μια εσωτερική ακτινοβολία, είλκυε όλους γύρω του, προκα- 
λούσε αυθόρμητο τον σεβασμό τους, επιβαλλόταν με το σπάνιο ήθος του. Όσο 
κι αν προσπαθώ να θυμηθώ μιαν αδυναμία, ένα ψεγάδι του, βρίσκομαι σε αδιέ
ξοδο. Ο Κιτρομηλίδης ήταν ένας ακέραιος άνθρωπος, που μας άφησε ένα ζω
ντανό και αλησμόνητο πρότυπο αρετής. Όσες φορές τον θυμόμαστε, και κάθε 
φορά που μιλούμε γι’ αυτόν, ανακαλούμε μόνο αγαθές μνήμες, σεβασμό, αγάπη 
και ευγνωμοσύνη. Και το αίσθημα της καλής τύχης να τον έχομε δάσκαλό μας.

Στην πέμπτη τάξη μας δίδαξε αρχαία και νέα ελληνικά· στην έκτη τάξη την 
ιστορία των «νεωτάτων χρόνων». Με την πρώτη μας επαφή μαζί του διαπιστώ
σαμε τις αρετές του ως δασκάλου. Εργατικός και συστηματικός, εχθρός της 
προχειρότητας και της αταξίας, σταθερός και επίμονος στο ζητούμενο. Μας δί
δαξε έμπρακτα τη σημασία της επιμέλειας και της τακτικής μελέτης, της έρευ
νας, της κριτικής προσέγγισης και της εμβάθυνσης στα πράγματα. Μας παρακί
νησε και μας καθοδήγησε στη χρήση της σχολικής και της δημοτικής βιβλιοθή
κης της Πάφου, στην άντληση στοιχείων από διάφορες πηγές, σε μια εποχή που 
όλοι ικανοποιούνταν με το σχολικό εγχειρίδιο.

Δίδασκε απλά, πρακτικά, με τρόπο που ο λόγος του αποτυπωνόταν άμεσα 
στη σκέψη και στη συνείδηση των μαθητών του.

Στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών, για διάφορους λόγους, είχαμε διδα
χθεί πλημμελώς στα προηγούμενα χρόνια και υστερούσαμε καταφανώς, όσον 
αφορά κυρίως στη γλωσσική μας κατάρτιση. Επεσήμανε τις μεγάλες μας αδυ
ναμίες και αποφάσισε: «Θα τα μάθομε όλα από την αρχή».

Με επιμονή και σύστημα, με συνοπτική διδασκαλία, πέτυχε, πολύ γρήγο
ρα, να μας οδηγήσει στο απαραίτητο επίπεδο για τα περαιτέρω. Πρέπει να ομο
λογήσω ότι όση γλωσσομάθεια απέκτησα και εγώ και οι συμμαθητές μου την 
οφείλομε κυρίως και κατ’ εξοχήν στον αείμνηστό μας δάσκαλο.

Με την ευρύτητα των γνώσεών του και τον ελκυστικό, στην ηρεμία του, 
τρόπο της διδασκαλίας του, μας εισήγαγε στον ζωντανό και όχι στον μουσεια
κό κόσμο της αρχαιότητας, ιδιαίτερα στο αρχαίο δράμα και στην τρυφερότητα 
της λυρικής ποίησης. Ο Όμηρος, ο Πλάτων, ο Ευριπίδης, ο Θουκυδίδης, ο Σι
μωνίδης, ο Θέογνις και άλλοι μας έγιναν οικείοι και μας οδήγησαν στην αγάπη 
του αρχαίου κόσμου της κλασσικής λογοτεχνίας. Δεν αποκλείεται σ’ αυτό να 
οφείλεται και το γεγονός ότι εφτά μαθητές και μαθήτριες της τάξης μας σπου
δάσαμε φιλολογία.

Η ερμηνευτική του προσέγγιση στα νεοελληνικά κείμενα καθιστούσε το 
μάθημα γοητευτικό. Με την πλούσια γραμματολογική του κατάρτιση μας οδή
γησε στη σφαιρική σύλληψη της νεοελληνικής γραμματείας, ξεκινώντας από 
τψν εξαίρετη εργασία του «Η Νεοελληνική ποίηση του ΙΘ' αιώνα». Σ αυτήν, μέ
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σα από την εύληπτη δομή της, τις καίριες πληροφορίες και τον πλούτο των αν
θολογημένων κειμένων, δίνεται ανάγλυφα το μεγάλο και θεμελιώδες αυτό κε
φάλαιο της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Η μελέτη αυτή, που είχε, τότε, πρόσφα
τα εκδοθεί σε ένα μικρό τεύχος, μας χρησιμέυσε και αργότερα, στις πανεπιστη
μιακές σπουδές μας. Την ακρίβεια και υπευθυνότητα του λόγου του είχα την 
ευκαιρία να επιβεβαιώσω και τον τελευταίο καιρό, όταν, γράφοντας το βιβλίο 
για τους δυο ήρωες Ροδίωνα και Μιλτιάδη Γεωργιάδη, βρήκα στην ομιλία του 
Μίκη Κιτρομηλίδη για τον Ροδίωνα, που έγινε τον Ιανουάριο του 1949. την 
πληρέστερη και εγκυρότερη έμμεση πηγή στο θέμα.

Το μάθημα της Ιστορίας, όπως το πρόσφερε ο Κιτρομηλίδης, αποτελούσε 
μια απολαυστική εμπερία. Η γλαφυρή του αφήγηση, η διήγηση ιστορικών ανεκ
δότων, η συχνή ανάγνωση εκλεκτών αποσπασμάτων από την Ιστορία του Πα- 
παρρηγόπουλου και από Απομνημονεύματα αγωνιστών του 21 και άλλων, κα
θώς και η πρόκληση προβληματισμού και στοχασμού στο ιστορικό γίγνεσθαι, 
δεν μας οδηγούσαν μόνο σωστά μέσα στην περιοχή της ιστορίας αλλά μας απο- 
δείκνυαν καθημερινά την επιστημονική του συγκρότηση και το διδακτικό του 
ταλέντο. Ο Μίκης Κιτρομηλίδης ήταν, εκτός από άλλα, και σπάνιος δάσκαλος.

Στην παιδαγωγική του προσέγγιση υπήρξε ανεπανάληπτος. Αγαπούσε τα 
παιδιά χωρίς διακρίσεις και συμπεριφερόταν με γλυκύτητα και στα πειθαρχικά 
και στα ανυπότακτα και στα επιμελή και στα ράθυμα και στα προικισμένα και 
στα αδύνατα.

Με πατρικό ενδιαφέρον και αγάπη - μπορώ να πω τρυφερότητα - έσκυβε 
πάνω από τα προβλήματα όλων, όποιας φύσεως, και πρόσφερε όχι μόνο σοφές 
συμβουλές αλλά και πρακτικές λύσεις.

Δεν τον είδαμε ποτέ θυμωμένο· μόνο συχνά λυπημένο και απογοητευμένο 
από τις αδυναμίες, τα σφάλματα ή τις παραλείψεις των γύρω του και των μα
θητών του. Όταν, ως υποδιευθυντής, έπρεπε να διερευνά και να εκδικάζει πα
ραπτώματα, λειτουργούσε πάντα με μια καλωσύνη και με μια πειθώ, κέρδιζε 
την εμπιστοσύνη και τα κατάφερνε να διαλευκαίνει γρήγορα κάθε υπόθεση χω
ρίς απειλές, χωρίς αγριότητα.

Τον λέγαμε «ο χρυσός» γιατί η μόνιμη προσφώνησή του προς όλους μας 
ήταν «χρυσέ μου». Με την προσφώνηση αυτή απευθυνόταν για να επαινέσει, 
για να παροτρύνει, να επιπλήξει, να επιβάλει τιμωρίες. Όσοι από τους συμμα
θητές μου έτυχε να ακούσουν από το στόμα του το επιτιμητικό «χρυσέ μου», το 
οποίο στην περίπτωση αυτή αυξανόταν σε «ολόχρυσέ μου», βεβαίωναν πως η 
φράση αυτή είχε τόσο βάρος, που θα προτιμούσαν τις άγριες φωνές, τους βα
ριούς χαρακτηρισμούς, ακόμη και τη σωματική ποινή παρά να τον ακούσουν.

Ο Μίκης Κιτρομηλίδης ήταν ακόμη δημιουργικός και καινοτόμος. Οργά
νωσε συστηματικά τη μαθητική κοινότητα του σχολείου, εργάστηκε για τη συγ
κρότηση ομίλου Ερυθρού Σταυρού Νεότητας και ενθάρρυνε και καθοδήγησε 
στην έκδοση του πρώτου - πολυγραφημένου - μικρού μαθητικού περιοδικού 
στο σχολείο.

Το σχολικό έτος 1952-1953, έτος της αποφοίτησής μου, ήταν το τελευταίο 
ειρηνικό στο Ελληνικό Γυμνάσιο Πάφου. Οι μαχητικές αντιβρεττανικές διαδη
λώσεις της 2ας Ιουνίου 1953, γνωστές ως «γεγονότα της στέψεως», που σημά
δεψαν τις τελευταίες μέρες της μαθητικής μας ζωής, αποτέλεσαν για το σχολείο 
την απαρχή περιπετειών. Η αποικιοκρατική κυβέρνηση έδιωξε τον γυμνασιάρ
χη, διόρισε φίλαγγλο διευθυντή, επεδίωξε τον εθνικό αποχρωματισμό του σχο
λείου. Ο Μίκης Κιτρομηλίδης έγινε τότε το επίκεντρο της εσωτερικής μυστικής 
αντίστασης καθηγητών και μαθητών.

Δεν μπορούσε να είχε γίνει διαφορετικά. Η σύνεσή του, η άμετρη φιλοπα
τρία του, η αφοσίωσή του στα ιδεώδη του ελληνισμού, συνιστούσαν ένα βέβαιο 
στήριγμα. Ο Κιτρομηλίδης αντιστάθηκε με τη γενναιότητα του ελεύθερού του 
φρονήματος και με το ώριμο μυαλό του αλλά και με την καρτερία που του εξα
σφάλιζαν η ευσέβεια και η στέρεή του πίστη. Για τη διάσταση όμως αυτή της 
ζωής και της δράσης του Μίκη Κιτρομηλίδη αρμόδιοι να μιλήσουν είναι μόνο 
οι «πείραν λαβόντες».

Αίγο μετά την έναρξη εκείνου του δύσκολου και τελευταίου έτους της υπη
ρεσίας του στην Πάφο, στα μέσα Οκτωβρίου του 1953, παραμονές της αναχώ
ρησής μου για σπουδές στην Ελλάδα, τον συνάντησα ένα απόγευμα στο πρό
σφατα σεισμόπληκτο, τότε, χωριό μου. την Κάτω Πάφο. Επέστρεφε από μια 
περιδιάβασή του στην παραλία με το αυτοκίνητό του, που όλοι ξέραμε τον 
αριθμό του, 5747, γιατί ήταν το μοναδικό σ’ όλο το σχολείο- κανένας άλλος 
καθηγητής μας δεν είχε οποιοσδήποτε τύπου όχημα.

Με είδε στο δρόμο, σταμάτησε το αυτοκίνητο, όπου βρισκόταν και η ολι
γομελής του, τότε, οικογένεια, για να με συγχαρεί για την υποτροφία του Ιδρύ
ματος Κρατικών Υποτροφιών που είχα πετύχει και να με ρωτήσει πότε θα 
έφευγα. Τον ευχαρίστησα, ιδιαίτερα για το μικρό βιβλίο που μου είχε δανείσει 
στις αρχές του καλοκαιριού εκείνου του χρόνου, τη μέθοδο εκμαθήσεως των 
λατινικών άνευ διδασκάλου, του Μιχαήλ Δέφνερ, για την καλύτερη προετοιμα
σία μου. Όπως έμαθα αργότερα η απόδοσή μου στα λατινικά σ' εκείνες τις εξε
τάσεις υπήρξε καθοριστική για την επιτυχία μου. Ξεκίνησε να φύγει λέγοντας: 
«Να γυρίσετε γρήγορα- σας χρειαζόμαστε».

Τον είδα - και ήταν η τελευταία φορά - ύστερα από έξι χρόνια, μετά το τέ
λος του απελευθερωτικού Αγώνα, στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Υπηρετούσα τότε 
στο Γυμνάσιο Αγρού και με έναν άλλο συνάδελφο βρεθήκαμε, δεν θυμούμαι 
για ποιο λόγο, στη Λευκωσία. Τον συναντήσαμε στο μικρό γραφείο του στο βά
θος της πτέρυγας Θεοδότου, για την οποία ήταν υπεύθυνος. Μας δέχθηκε με 
ανυπόκριτη χαρά και με την πηγαία καλωσύνη και γλυκύτητά του. Μιλήσαμε 
για τους νέους καιρούς μέσα στους οποίους έμπαινε, τότε, με αισιοδοξία και 
ελπίδα η πατρίδα μας. Μας αποχαιρέτησε με λόγια ενθαρρυντικά για το δύσκο
λο έργο του δασκάλου, που μόλις αρχίζαμε, και με τις ευχές του. Δεν τον ξανα- 
είδα. Τον Ιούνιο του 1961, στην περίοδο των τελικών εξετάσεων, πήραμε, στο 
Γυμνάσιο Πάφου, όπου ήδη εργαζόμουν, το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του 
στα 46 του χρόνια.

134 135Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Υπήρξε σύντομη η ζωή του, πλήρης όμως από ευγενή αισθήματα, πολύ
μορφη προσφορά και πνευματική δημιουργία.

Σε όσους από μας δόθηκε η χάρη να τον έχομε δάσκαλο, το ήθος και η αρε
τή του μένουν αξεθώριαστα στη μνήμη μας. Κι όταν και εμείς θα παρέλθομε 
και δεν θα υπάρχει πια κανένας από όσους τον γνώρισαν για να δίνουν τη ζω
ντανή μαρτυρία τους, θα εξακολουθήσει να ζει στα δικά του κείμενα και σε όσα 
όλοι οι άλλοι, φίλοι, συνάδελφοι και μαθητές του κατά καιρούς καταθέσαμε, 
μικρή ανταπόδοση της μεγάλης οφειλής μας στον σπάνιο άνθρωπο που υπήρξε 
ο Μίκης Κιτρομηλίδης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1947

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

(28 Νεομβρίου 1995)

Μίκης Κιτρομηλίόης

Πρόγραμμα

Γ.Κ. Ιωαννίδης: «Έπος και Μαρτύριο», το βιβλίο για τον Ροδίωνα και 
τον Μιλτιάδη Γεωργιάδη

— Ανάγνωση επιστολών των δυο ηρώων από τις κ. Ρού- 
λα Ιωαννίδου-Σταύρου και Σωτηρούλα Ιωαννίδου

Κ. Χρυσάνθης: Λογοτεχνικά κείμενα για τον Ροδίωνα Γεωργιάδη

— Προσφώνηση από τον εξάδελφο των ηρώων πρέσβυ κ.
Δήμο Χατζημιλτή

Στο χώρο της εκδήλωσης εκτίθενται επιστολές και έγγραφα των δυο ηρώων 
και άλλων προσώπων σχετικών μ’ αυτούς.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ
ΕΠΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΟ

ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΕΠΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
Ροδίων και Μιλτιάδης Γεωργιάδης

0.1 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
0.11 Είναι αποδεδειγμένο πέραν πόσης αμφιβολίας πως εάν πρόκειται να 

σταθεί στο μέλλον η λογοτεχνία του τόπου, οφείλομεν οι πνευματικοί άνθρω
ποι, οι λογοτέχνες και οι επιστήμονες, να στραφούμε προς τα όσα δημιουργεί, 
έχει και κρύβει ο τόπος μας. Πολλοί πραγματικοί θησαυροί υπάρχουν καταχω
νιασμένοι σε παλιές ντουλάπες και κλειστές βιβλιοθήκες και αναμένουν για 
χρόνια για να βγουν στην επιφάνεια. Εξάλλου χωρίς τη στήριξη της λογοτε
χνίας και της επιστήμης πάνω στην παράδοση, τη ζώσα παράδοση του τόπου, 
δεν είναι δυνατό να μιλούμε για πολιτισμό και πρόοδο. Αυτά όμως είναι τα έρ
γα της αγάπης: χωρίς την αγάπη προς τα αντικείμενα της επιστήμης και της λο
γοτεχνίας τ’ αποτελέσματα δεν είναι αξιόλογα. Είναι ταυτόχρονα δεδομένο 
μαρτυρημένο πως τα μεγάλα έργα, τα ουσιαστικά και τα σημαντικά, συνδέο
νται άμεσα με το γενέθλιο χώρο του συγγραφέα.

0.2 Επιθυμώ να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Ε.Π.Ο.Κ. αγαπητό γιατρό 
Κύπρο Χρυσάνθη και τον συγγραφέα του βιβλίου, του τόσο αξιόλογου βιβλίου, 
αγαπητό φίλο Γιώργο Ν. Χατζηκωστή, που θα προσπαθήσω να σας παρουσιά
σω απόψε, για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν έμπρακτα και οι δυο, για 
πολλά χρόνια τώρα. Πρέπει όμως να δηλώσω από την αρχή πως μερικές συ
γκυρίες στον πνευματικό χώρο είναι τόσο καθοριστικές από μόνες τους που, 
όχι μόνο προκαταλαμβάνουν τις όποιες αντιδράσεις, αλλά και τις καθοδηγούν 
με τέτοιο τρόπο που ο εξωτερικός παρατηρητής θεωρεί εντελώς φυσικές και 
αβίαστες. Ο επαρκής όμως αναγνώστης θα διαπιστώσει μέσα από τις εξονυχι
στικές έρευνές του πως οι συγκυρίες στον πνευματικό χώρο έχουν πάντοτε την 
ιδιαιτερότητά τους και δεν είναι τυχαίες, ευκαιριακές εάν το θέλετε, όσο του
λάχιστον φαίνονται εκ πρώτης όψεως.

0.21 Για να μείνουμε στο θέμα μας, και στο γιατρό-λογοτέχνη και το γυ- 
μνασιάρχη-συγγραφέα. Ο Κύπρος Χρυσάνθης είναι ο Πρόεδρος του Ε.Π.Ο.Κ., 
που είχε την πρωτοβουλία για την κατασκευή και την ανέγερση του Μνημείου 
για τους Ροδίωνα και Μιλτιάδη Π. Γεωργιάδη μπροστά στα Προπύλαια του 
Παγκυπρίου Γυμνασίου (το 1973). Έχει ακόμα στα χέρια του ένα μεγάλο μέρος 
από το Αρχείο του Ροδίωνα Γεωργιάδη, που του το παρέδωσε ο αείμνηστος 
Γλαύκος Κασουλίδης, απόφοιτος και αυτός του Παγκυπρίου Γυμνασίου, όπως 
και ο γιατρός Κύπρος Χρυσάνθης. Ο Γιώργος Χατζηκωστής είναι για τα τελευ
ταία έξι χρόνια ο Διευθυντής του Σχολείου του Ροδίωνα Γεωργιάδη, του Πα
γκυπρίου Γυμνασίου, έχει δώσει έμπρακτα δείγματα εργασίας, που χαρακτηρί
ζονται από αγάπη και διάθεση μεγάλης προσφοράς. Στο Παγκύπριο υπηρέτησε 
και η αείμνηστη σύζυγος του Γιώργου Χατζηκωστή Ντίνα, στη μνήμη της 
οποίας αφιερώνει ο συγγραφέας την έκδοση.

0.22 Ο Ροδίωνας, φιλόλογος πολλά υποσχόμενος, έδωκε τη ζωή του για την 
ελληνική ελευθερία. Ο θάνατος του πιο αγαπημένου προσώπου του Γιώργου 
Χατζηκωστή, της αξέχαστης Ντίνας, η μορφή του ήρωα φιλολόγου Ροδίωνος Γε
ωργιάδη και η αγάπη για την ιστορία και το Παγκύπριο Γυμνάσιο, οι συγκε
ντρωμένες σελίδες της αλληλογραφίας των δύο αδελφών, οι γνωστοί πληροφο
ριοδότες, η δική μας εκτίμηση προς όσα επιτελεί ο Γυμνασιάρχης του Παγκυ
πρίου Γυμνασίου και γενικά η πανταχού περιρρέουσα ατμόσφορα συμπεριλή- 
φθηκαν στο βιβλίο που έγραψε και εξέδωσε ο Γιώργος Χατζηκωστής. Νάναι όλα 
ευτυχείς συγκυρίες ή συγκυρίες που οδηγούν σε επιτυχημένα αποτελέσματα;

0.3 Να μου επιτραπεί μία μικρή παρεμβολή. Υπενθυμίζω, για να είμαστε 
δίκαιοι, ότι η αρχική σκέψη για ανέγερση προτομής του ήρωα Ροδίωνα Μιλτιά
δη είχε η νεολαία του Κ.Ε.Κ. (16 Δεκ. 1948), η οποία θα ετοποθετείτο στον πε
ρίβολο του ιερού ναού Φανερωμένης. Θρησκευτικό μνημόσυνο του Ροδίωνα 
και του Μιλτιάδη Γεωργιάδη τέλεσαν την ίδια μέρα (19 Δεκ. 1948) το Π.Γ. στη 
Αευκωσία, με ομιλητές τους Κωνσταντίνο Σπυριδάκι και Κλεάνθη Γεωργιάδη, 
και στη Λεμεσό με ομιλητές τους Δήμο X” Μιλτή και Ν. Κλ. Λανίτη. Τον Ια
νουάριο του 1949 το Π.Γ. τέλεσε πολιτικό μνημόσυνο με ομιλητές τους Κ. Σπυ- 
ριδάκι και Μ Κιτρομηλίδη.

0.4 Ο Γιώργος Χατζηκωστής εργάζεται συνειδητά και με ξεχωριστή επιτυ
χία πάνω στις γραμμές που μόλις έχουμε αναφέρει. Με την έκδοση του βιβλίου 
για τους αδελφούς Ροδίωνα και Μιλτιάδη Γεωργιάδη επετέλεσε μέγα άθλον. 
Δεν μπορούσε να προσφέρει καλύτερο και πιο αξιόλογο και πιο ουσιαστικό φι
λολογικό μνημόσυνο στην αείμνηστη και πολυαγαπημένη του Ντίνα απ’ αυτό.

1.0 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Το βιβλίο φέρει τον χαρακτηριστικά πετυχημένο τίτλο: ΕΠΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡ

ΤΥΡΙΟ. Οι Κύπριοι Ήρωες του Αλβανικού Έπους και της Εθνικής Αντίστα
σης, ΡΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Λευκωσία 1995. Αποτελείται 
από 330 σελίδες, σε σχήμα A4. Ο χρόνος συγγραφής του και έκδοσής του απο
τελεί πραγματικό επίτευγμα. Εάν ληφθή υπ’ όψιν ότι τα χειρόγραφα είχαν πα- 
ραδοθή από τον Πέτρο Στυλιανού στο συγγραφέα, μόλις τον Φεβρουάριο του 
1994, για κατάθεσή τους στο Αρχείο του Παγκυπρίου Γυμνασίου, και ότι τον 
Οκτώβριο του 1995 εκυκλοφορούσε το βιβλίο των 336 σ. σε A4, σε μια πολύ 
προσεγμένη έκθεση, τότε η όλη προσπάθεια έχει και το σημείο της εκδοτικής 

μοναδικότητας.
1.110 σχεδιασμός του βιβλίου είναι του συγγραφέα και είναι πολύ φρο

ντισμένος. Ο συγγραφέας ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα. Ο χάρτης είναι 
Chamoix των 100 γρ. Τα γράμματα ως οικογένεια ανήκουν στα Times, όρθια, 
πεζά και κυρτά διαφόρων μεγεθών, σε 32° συνθετήρι, σε σειρές των 56 ανά σε
λίδα. Τα κείμενα διανθίζονται από φωτογραφίες και χειρόγραφες επιστολές 
του Ροδίωνος, του Μιλτιάδη, της μητέρας των Θέκλας Γεωργιάδου, της Πιπί- 
τσας Βλάχου, Επιστολών Δελταρίων κ.ά. Γενικά η όλη εμφάνιση του βιβλίου 
είναι καλαίσθητη και είναι φανερή η ιδιαίτερη φροντίδα που κατέβαλε ο συγ- 
Υραφέας-εκδότης για να μην υπάρχουν ουσιαστικές και αισθητικές προπαντός 
ατέλειες. Και επέτυχαν τα Τυπογραφεία Λειβαδιώτη να μας δώσουν μίαν εξαι
ρετικά φροντισμένη έκδοση με ελάχιστα τυπογραφικά σφάλματα, απαρατήρητα 

στο συνηθισμένο μάτι.
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2.0 Ο ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο συγγραφέας χρησιμοποίησε όλα τα υπάρχοντα μέσα, γραπτές και προ

φορικές μαρτυρίες. Ο τρόπος της σύνθεσης του έργου είναι ο κλασσικός χρο
νολογικός, χωρίς όμως αυτός να περιορίζεται στην ξερή αφήγηση. Οπωσδήπο
τε καταγράφονται όλα τα αναγκαία κάθε φορά στοιχεία. Όμως αυτό από μόνο 
του δεν φτάνει. Ο συγγραφέας έχει τη δυνατότητα και την ίδια στιγμή την ικα
νότητα να επιλέγει μέσα από τα ίδια τα κείμενα τα πιο αντιπροσωπευτικά για 
την κάθε περίπτωση, να τα εμπλουτίζει με τα κατάλληλα σχόλια αλλά και με 
δικές του σκέψεις ή και γνώμες ή και πληροφορίες από άλλους. Στο τέλος 
έχουμε τη σύνθεση διαφόρων επεισοδίων ή και σκηνών που σφύζουν από πα
ραστατικότητα και ζωή. Μ’ αυτό τον τρόπο ο επαρκής αναγνώστης δεν κουρά
ζεται να διαβάζει το βιβλίο, διότι δεν έχει να διαβάσει μια σειρά κειμένων χω
ρίς νεύρο και ζωντάνια!

Απ’ όσα καταγράφει ο ίδιος ο Γιώργος Ν. Χατζηκωστής, ιδιαίτερα στο 
Π ρολογικό του Σημείωμα, φαίνεται ότι δεν έχει φεισθεί κόπων, μόχθων και εξό
δων για να μπορέσει να συνθέσει ένα όλο, με γλαφυρότητα, σαφήνεια και ακρί
βεια. Οπου υπήρχαν Αρχεία σε ιδιώτες ή σε δημόσιους οργανισμούς, κατόρθω
σε να τα προσεγγίσει και να κάνει χρήση όλων των πηγών. Πλησίασε ανθρώ
πους και ρώτησε και έμαθε γεγονότα και καταστάσεις. Ζήτησε πληροφορίες και 
τις πήρε. Του έδωκαν πληροφορίες και τις κατέγραψε. Εκείνο πάντως που πέ
τυχε ο συγγραφέας ήταν η ορθή και ταιριαστή χρήση του υλικού του. Αυτό το 
τεράστιο υλικό που κατάφερε και το τιθάσσευσε, αφού το ταξινόμησε και αφού 
εξασφάλισε όλα τα συμπληρωματικά ή παραπληρωματικά στοιχεία από ανθρώ
πους που όχι μόνο γνώριζαν τα αδέλφια Ροδίωνα και Μιλτιάδη Γεωργιάδη αλ
λά που ήσαν φίλοι τους στενοί, ανθρώπους που έζησαν και κινδύνευσαν μαζί 
τους.

Ο συγγραφέας επιδίωξε και το πέτυχε σε μεγάλο βαθμό να δώσει από την 
αρχή την εντύπωση στον αναγνώστη ότι πρόκειται για έργο σοβαρό, που στηρί- 

,χτηκε πάνω σε ιστορικές γραπτές ή προφορικές μαρτυρίες. Το Προλογικό Ση
μείωμα, η καταγραφή των πηγών των πληροφοριών, η μακρά και λεπτομερής 
Εισαγωγή, καλύπτουν τις μισές σελίδες του τόμου. Ακολουθούν η Αλληλογρα
φία, τα Έγγραφα και το Παράρτημα, που καλύπτουν τις άλλες μισές σελίδες 
του τόμου. Ακολουθούν η Αλληλογραφία, τα Έγγραφα και το Παράρτημα, που 
καλύπτουν τις άλλες μισές σελίδες για να γίνει συνολικά ο τόμος 330 σελίδων.

Επιγραμματικά θα λέγαμε πως ο εξαιρετικός συνδυασμός έμπρακτης φι
λολογικής έρευνας και λογοτεχνικής απόδοσης δεδομένων είναι το αποτέλεσμα 
της εργασίας του Γιώργου Ν. Χατζηκωστή.

2.10 τόμος είναι αφιερωμένος στη μνήμη της Ντίνας 
που αγάπησε και υπηρέτησε 
την Ιστορία.

Και αμέσως από κάτω το γνωστό απόσπασμα από τον Ηρόδοτο:

«... ώς μήτε τά γενόμενα εξ ανθρώπων 
τώ χρόνω εξίτηλα γένηται, μήτε έργα μεγάλα τε 

καί θαυμαστά......άκλεά γένηται».

(Ηρόδοτος)

Όλα έχουν την εξήγησή τους και προπαντός τη βαθύτερη ερμηνεία τους. 
Μόνο να σημειώσω κάτι: Συνειδητά τα έχει σχεδιάσει όλα ο Γιώργος Ν. Χατζη
κωστής, από την πιο μικρή λεπτομέρεια μέχρι τη σύλληψη του καθόλου, του έρ
γου ολοκλήρου. Είναι πεπεισμένος ο συγγραφέας ότι πράττει έργο μέγα, άξιον 
της Ιστορίας, συνδεδεμένου με πρόσωπα αξιαγάπητα και θαυμαστά. Νάναι τυ
χαίο το ότι ο Ροδίωνας ήταν φιλόλογος, ειλικρινής πατριώτης, που έδωκε τη 
ζωή για την ελευθερία της Πατρίδας, μαθητής του Παγκυπρίου Γυμνασίου, 
γνωστός σε μια πλειάδα ανθρώπων του Παγκυπρίου Γυμνασίου, ανθρώπων 
που εκτιμούσε πολύ τις αρετές ο συγγραφέας;

3.0 Μήπως με τον τρόπο συγγραφής-έκδοσης ο συγγραφέας επιδιώκει και 
πιο βαθειούς στόχους από όσους καταγράφει στο Προλογικό του Σημείωμα; 
Διαισθανόμαστε πως ο συγγραφέας θέλει να υποβάλει ορισμένους τρόπους και 
θέσμια εκείνης της εποχής που είναι από μόνοι τους άξιοι να προβληθούν στη 
σημερινή μας κοινωνία, όπως λ.χ. είναι ο θεσμός της οικογένειας, το σχολείο 
της εποχής εκείνης, οι ανθρώπινες σχέσεις, η αγάπη - η ανιδιοτελής και αφει
δώλευτη - προς την Πατρίδα, η πίστη στο Θεό, η πίστη στο δίκαιο του αγώνα, 
οι ελπίδες και τα όνειρα του αγώνα προς την ιδιαίτερη πατρίδα, η ανδρεία και 
η αντοχή των παιδιών κ.ά.π.

Εάν αρχίσει κάποιος το διάβασμα του βιβλίου, νοιώθει πως δεν μπορεί να 
το αφήσει χωρίς να φθάσει τουλάχιστο στο τέλος της εισαγωγής, πιο καλά θά- 
λεγα μέχρι το τέλος του βιβλίου. Ο συγγραφέας έχει κατορθώσει να δέσει τόσο 
αβίαστα τα διάφορα μέρη, ώστε να περνάς από το ένα στο άλλο όχι μόνο χωρίς 
δυσκολία, αλλά διακατεχόμενος συγχρόνως και από μια περιέργεια ή και αγω
νία για το τι θα γίνει στις επόμενες σελίδες του βιβλίου. Η επιτυχία αυτή οφεί
λεται σε δύο κυρίως λόγους: ο ένας είναι η εξαιρετική χρήση της νεοελληνικής 
γλώσσας από το συγγραφέα και ο άλλος η ίδια η οικονομία της γλώσσας, που 
συμβαδίζει μ’ ένα ύφος ζωντανό και φυσικό, αβίαστο και συγχρόνως ουσιαστι
κά λεπτολόγο. Καταφέρνει ο συγγραφέας να δώσει τα καίρια και τα ουσιαστι
κά, να χρησιμοποιεί τη λεπτομέρεια, χωρίς να χάνει την ουσία των καταστάσε
ων ή των γεγονότων.

Δείγμα γραφής (σ. 23: «Ή φοίτηση τοϋ Ροδίωνος στο Παγκύπριο Γυμνά
σιο τοϋ έδωσε τήν εύρκαιρία νά άναδείξει τό ήθος, τά πνευματικά του 
ένδιαφέροντα καί τις ίκανότητές του. Οι συμμαθητές καί φίλοι του μαρτυρούν 
τήν ευφυΐα του, τήν έπμέλειά του, τήν πνευματική του καλλιέργεια, τις λογοτε
χνικές του κλίσεις καί τήν ευγένεια τών τρόπων του, πού κέρδιζαν τήν άγάπη 
τους καί έκείνη τών καθηγητών του. Γιά όλους ήταν ό Ροδής καί γιά μερικούς ό 

Ροδκιάς».
Η ένταξη των επί μέρους στα καθόλου γίνεται με σοφία και μαεστρία τό

ση, που απορείς πώς κατορθώνει ο συγγραφέας να δίνει τόσα πολλά μέσα σε 

τόσες λίγες γραμμές!
3.1 Θα μπορούσε ο συγγραφέας να έμενε στα όσα πρόσφεραν τα δύο αδέλ

φια για την Πατρίδα. Αυτά θα ήταν αρκετά για να δικαιολογήσουν το Έπος 
και το Μαρτύριο του τίτλου. Όμως προτίμησε να δώσει όλα τα στοιχεία που 
συνθέτουν την προσωπικότητα των δύο αδελφών ηρώων. Έτσι κατέγραψε όλα 
όσα θεώρησε απαραίτητα για νά έχουμε μια ολοκληρώμενη εικόνα για τον Ρο- 
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δίωνα και τον Μιλτιάδη· ακόμα και για τους γονείς και τους συγγενείς τους, 
τους ανθρώπους που αγάπησε και έζησαν κοντά τους. Μ' αυτό τον τρόπο κα- 
τάφερε να τους φέρει πιο κοντά μας, να γίνουν οικείοι με μας για να δούμε πό
σο πραγματικά αξίζουν όχι μόνο σαν πολεμιστές-ήρωες αλλά και σαν άνθρω
ποι. Μ’ αυτό τον τρόπο νοιώσαμε πιο βαθειά το μέγεθος της προσφοράς τους 
αλλά και το δυσαναπλήρωτο κενό του αφανισμού τους. Η έκδοση έγινε η αιώ
νια ουσιαστικά παρουσιά τους η οποία δεν χρειάζεται τίποτε το πρόσθετο. 
Από μόνη της θα μιλά αιώνια για τα παλληκάρια που χάθηκαν, για τους αν
θρώπους που στόλισαν τη γη με τη γήινη παρουσία τους, αιώνιο μνημείο αρε
τής η θυσία τους.

4.0 Φαίνεται ότι ο Ροδίων Γεωργιάδης δεν ήταν συνηθισμένος άνθρωπος· 
ότι είχε αρετές και ενδιαφέροντα και κλίσεις ιδιαίτερες. Όταν βλέπει κάποιος 
το τι πρόλαβε να γράφει, με τι άλλα φανέρωσε πως θα ασχολείτο και με ποιο 
τρόπο εργαζότανε, εύκολα μπορεί να συμπεράνει πως θα γινότανε σπουδαίος 
φιλόλογος-επιστήμονας και λογοτέχνης. Αρκεί να εξετάσει κάποιος με κάποια 
προσοχή τα κείμενά του. Τα χειρόγραφα του Αρχείου του που είναι κατατεθη- 
μένα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή, στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και στον Κύπρο Χρυ
σάνθη θα δώσουν πολλές ερμηνείες. Μένει η αξιοποίηση και έκδοσή τους.

Αντί οποιοσδήποτε άλλης κριτικής για το βιβλίο, παραθέτω λίγα από τα 
λόγια του ίδιου του Ροδίωνος Γεωργιάδη για το θάνατο κάποιου φίλου του, 
τον Αουκή Αιασίδη.

Ή άρχή καί τό τέλος τον έπικήδειου:149
«Την ώρ’ αυτή την έπίσημη καί σοβαρή άς πάρουν τά κλάματα κι’ οί 

ψυχές άς σιγοψιθυρίσουν δοξαστικά εμβατήρια γιά νά τιμήσουν ένα ηρωικό 
Κυπριωτόπουλο, τον αγαπημένο μας Λουκή. Γιά κείνους πού πρόσφεραν στήν 
Ιδέα τής Πατρίδος τή ζωή τους πρέπει Δόξα καί Τιμή. Κι ή Δόξα δέν γεννήθη
κε μέ δάκρυ και στεναγμό...

Μιά φορά κανείς πεθαίνει. Ό θάνατος όμως στις έθνικές έπάλξεις είναι 
δοξασμένος, είναι έπιβλητικός μά όχι θλιβερός. Τή μικρή αυτή τελετή τή στολί
ζει ή Ιδέα γιά τήν όποια άγωνίστηκε ό Λουκής μας. Παραστέκουν σ' αυτή χι
λιάδες άγωνιστές της ψέλνοντας ένα θριαμβευτικό τραγούδι, τό τραγούδι τής 
δόξας. Γιατί ή Δόξα δέν γεννήθηκε μέ κλάματα καί στεναγμούς άλλά μέ τρα
γούδια καί μέ δάφνες, όπως αύτές πού σοϋ προσφέρουμε οί συμπατριώτες σου, 
Λουκή, σέ στεφάνι - ένα στεφάνι πού θά τό πάρης καί θά τό μοιραστής μέ 
όσους Κυπρίους έπεσαν υπέρ τής Πατρίδας καί τής 'Ελευθερίας. Γαΐαν έχοις 
έλαφράν».

ir it ir

Η έκδοση του Γιώργου Χατζηκωστή δεν είναι μόνο προσφορά στην ιστο
ρία και τη λογοτεχνία του τόπου. Είναι εθνική συμβολή για την εξύψωση του 
φρονήματος όλων εκείνων που αγαπούν ανιδιοτελώς τον Ελληνισμό και λα
τρεύουν αθεράπευτα τη μητέρα Πατρίδα. Σήμερα προπαντός που «οι καιροί ου 
μενετοί».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΥΜΝΗΣΟΜΕ ΡΟΔΙΩΝΑ
ΚΑΙ ΜΙΑΤΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Οί πατριωτικές πράξεις στόν καθαρά πνευματικό χώρο μπορεί νά μήν 
έχουν άμεσα υπολογίσιμη βαρύτητα, γιατί τις καλύπτουν άλλες έπείγουσες καί 
σωστικές πράξεις άπό ώριμα πρόσωπα μιά άτομική αίγλη. "Ομως στις ήρεμες 
πιά στιγμές, πού ζυγίζεις ξεχωτιστά τά επεισόδια καί τή δράση, ξεχωρίζεις τό 
βάρος αυτών τών ήσσόνων πνευματικών δραστηριοτήτων στο χώρο τής πατρί
δας. Καί τότε έρχεται ή λογοτεχνία, γενικά ό υπεύθυνος γραπτός λόγος, νά τις 
άναδείξει μέ σκοπό τή δημιουργία προτύπων γιά τις δύσκολες καταστάσεις τής 
πατρίδας.

Τούτο κι όλας άρχισε μέ κατασταλαγμένο πιά πνεύμα νά πραγματοποιείται 
μέ τήν υπεύθυνη εργασία τού Γεώργιου Ν. Χατζηκωστή «'Επος καί Μαρτύριο - 
Οί Κύπριοι ήρωες τού Αλβανικού Έπους καί τής Εθνικής ’Αντίστασης - Ρο
δίων καί Μιλτιάδης Γεωργιάδης» ( Αευκωσία 1995).

’Αλλά κάποιες, άς τις πούμε προηγήσεις, δείχνουν πώς τόν Ροδίωνα καί 
Μιλτιάδη Γεωργιάδη, όπως καί τήν οίκογένειά του, εκτιμούσε μέ τόν ήσυχο καί 
εύπρεπή τρόπο ό πληροφορημένος κόσμος. Προς τούτο θ’ άναφερθώ σέ με
ρικές μαρτυρίες άπό τόν πνευματικό χώρο, τις όποιες έτυχε νά τις έχω καί μού 
τις θύμησε τό βιβλίο τού Γεώργιου Χατζηκωστή. Οί μαρτυρίες αύτές είναι οί 
έξής: 1) δυό ποιήματα, τό ένα τού Κύπρου Χρυσάνθη καί τό άλλο τής Δια
λεκτής Ζευγώλη-Γλέζου, φίλης τής Κύπρου καί τών Κυπρίων φοιτητών. 2) 
Πεζά κείμενα τών Πάνου Αεβέντη, Κωνσταντίνου Γιαλλουρίδη, Φρίξου Βράχα, 
Σάββα Αοϊζίδη καί Μίκη Κιτρομηλίδη. Και 3) μιά χειρόγραφη έπιστολή προς 
τή μάνα τών δυό ηρώων μας, τή Θέκλα, άπό τή Μαρία Π. Ίωάννου, πρόεδρο 
τού Αυκείου Έλληνιδων Άμμοχώστου».

Είναι φυσικό ν’ άρχίζει ένας άπό τόν έαυτό του. Τό ποίημα πού θ’ 
άκούσετε δημοσιεύτηκε στό περιοδικό «Κυπριακά Γράμματα» (’Απρίλιος 1953). 
Έχει τίτλο «Ροδίων Γεωργιάδης - ’Αγωνιστής τής Κατοχής».

ΚΓ άν πέφτει τ’ άνθους ή όμορφάδα, 
ή λεβεντιά στό χώμα έχει περάσει. 
Τό γιασεμί σταλιά: Θά ξεπεράσει 
τ' άνάστημα μέ τήνπεριπλοκάδα...

Κι ’ άν κάψει βυσινιά φωτιά τά δάση, 
μέ τόν καιρό θά λάμψει ή πρασινάδα. 
Κι ’ έπεσες κυπαρίσσι μές τήν πλάση 
στήν πιο μεγάλη πλάση, τήν Ελλάδα.

'Εμείς τό πορφυρό σου άστέρι τώρα, 
πού χτενίζει τόνάγέρα, κοιτούμε 
μέ χαραυγής φιλιά καί διπλοζοϋμε...

Τάχα ή ψυχή τή λευτεριά της νοιώθει; 
ΚΓ άν σκλαβωμένη, λεύτερη είν’ ή χώρα. 
Έχουν μιά ξέχωρη άρετή κι ’ οί πόθοι.
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Ή άναφορά μου μόνο στον Ροδίωνα ή Ροδή δέν σημαίνει υποτίμηση για 
τόν Μίμη ή Μιλτιάδη, πού δέν τόν γνώρισα. Τον Ροδίωνα εΐχα μιά-δυό φορές 
έπισκεφθή στό πρώτο σπίτι τής οικογένειας στήν Αθήνα στήν όδό Χαριλάου 
Τρικούπη.

Τό δεύτερο ποίημα τής Διαλεκτής Ζευγώλη δημοσιεύτηκε στήν «Πνευ
ματική Ζωή» μέ τίτλο «Ροδίων Γεωργιάδης», μέ τήν ύποσημείωση:

"Ενας ευγενικός καί φωτισμένος Κύπριος νέος, φιλόλογος, πού, μένοντας 
κατά τή διάρκεια τής Κατοχής στήν 'Αθήνα, έλαβε ενεργό μέρος στήν 
'Αντίσταση. Πιασμένος άπό τούς Γερμανούς, μεταφέρθηκε σέ στρατόπεδο στή 
Γερμανία όπου καί πέθανε άπό τις κακουχίες.

Είναι τό έξής:

Καθώς έμεινα μόνη μου καί πήρα 
τό τέταρτο τού Βιργιλίου νά μελετήσω, 
έτσι, σά νά μέ πρόσταξεν ή μοίρα, 
θέλω τή «Νέα Εστία» νά ξεφυλλίσω.

Στό πρώτο φύλλο «Νάξος μοναστήρι», 
άπ' τή μικρή μου όλόφωτη πατρίδα, 
τού Θεοδωρόπουλου έργο άπάντεχα είδα.

Πέντε σελίδες παραπίσω τ’ όνομά μου 
ό Αουκάτος άναφέρει ό λαογράφος. 
Χαρά καί τούτο φέρνει στήν καρδιά μου. 
Μά σέ λίγο νά πού άνοίγεται κι ’ ό τάφος!

Φτάνω στό τέλος καί κοιτάω «Τά νέα βιβλία» 
κι ’ ώς έπεσε τό μάτι στό όνομά σου, 
θολό τό δάκρυ άναβλύζει άπ' τήν υδρία 
τήν πικρή τής ψυχής καί ρέει κοντά σου.

Ροδίων Γεωργιάδη, τό θυμάσαι άκόμα 
πού άνταμώσαμε στό Πάρκο κάποια μέρα; 
Σάν θειάφι έγώ κι ’ έσύ καθώς τό χώμα, 
τί μάς έτρωγεν ή πείνα καί ή φοβέρα.

Δέν πρόφτασες γιά τήν πατρίδα σου νά φύγεις.
Καί θες νά πολεμήσεις τόν όχτρό μας.
Μοίρα, πώς τά πικρά σου υφάδια ξετυλίγεις 
κι ’ άπονα πώς μετράς τό θάνατό μας!

Δέν σέ είδα πιά ξανά κι ’ όλο ρωτούσα, 
αν κάπου κάποιο ή κάποια έσυναντούσα 
άπ’ τούς παλιούς συμφοιτητές τού ίδιου θρανίου. 

Τίποτα όμως γιά σέ ποτέ δέν είχα μάθει.

Γιά τόν καλό του μαθητή, πού έχάθη, 
άφιέρωμα τώρα βλέπω ένός σχολείου.

Μνημόσυνο κάνουν γιά σένα κι ' ηρώα σέ λένε 
στήν Κύπρο, τήν πατρίδα σου, ώ Ροδίων, 
στού Χίτλερ τά στρατόπεδα χαμένε.

Παρεμβάλλω τώρα ένα έπίγραμμά μου, πού υπέβαλα νά χαραχθεΐ στό σχε
τικό μνημείο στό προαύλιο τού «Παγκυπρίου Γυμνασίου».

«Πατρίδα ό κόσμος όλος».
Τούτο μέ τήν έννοια πώς τίποτα άλλο δέν τούς ένδιέφερε τούς άδελφούς 

Γεωργιάδη παρά μόνο ή «πατρίδα».
Άς προχωρήσουμε στά πεζά. «Ή θυσία τής Κύπρου-Δαφνόφυλλα σ’ ένα 

ηρώα» τιτλοφορείται τό σημείωμα τού Πάνου Δεβέντη μέ τό όποιο συνδεόταν 
στενά ό Ροδίωνας. Δημοσιεύτηκε στήν έφημερίδα «Έθνος» (15 Δεκεμβρίου 
1970). Άπό τό πολύ συναισθηματικό αύτό κείμενο άποσπώ τά έξής:

«... Πόσα όνειρα, πλάσαμε μαζύ, πόσοι άγώνες μας ένωσαν! Έφυγες 
πρώτος. Πρωτοπόρος ήσουνα πάντα στους ώραίους στους υψηλούς άγώνες 
τούς τίμιους.

Στις 14 τού Δεκέβρη τού 1940 σ' άποχαιρετήσαμε σάν πήγαινες νά ντυθής 
τήν στολή τού έθελοντή στρατιώτη καί ν' άγωνιστής ένάντια στον εισβολέα. 
Απλά καί άπέριττα μού άνάγγειλες τόν γυρισμό σου άπό τό μέτωπο. 'Αθόρυβα 
μά θαρραλέα άνάλαβες ύστερα τόν άγώνα ένάντια στον κατακτητή 
άδιαφορώντας γιά τις συνέπειες.

'Αγωνίστηκες, όργανωτής κΓ έκτελεστής τού μυστικού πολέμου γιά τή 
γλυκειά λεφτεριά τής λατρευτής Πατρίδας. Σέ συνεπήρε όμως τό όρολάπι. 
Κλάψαμε όλοι όταν στό γράμμα της τής 12.3.45 ή μητέρα σου μάς άνάγγειλε τό 
άρπαγμά σου άπό τόν τύραννο. Καί κεΐ στήν ξενητειά, στών όχτρών τήν χώρα, 
άφήκες νά πετάξη ή περήφανη ψυχή σου στά ουράνια. Άφήκες τόν άδελφό σου 
τόν Μιλτιάδη μονάχο ένώ τόσο τόν άγάπησες. Ποιος ξέρει καί κείνος πού 
νάναι; Ποιος ξέρει άν αύριο δέν μάς φαρμακώσει δεύτερο άγγελμα...».

Στό περιοδιό «Ελληνική Κύπρος» (Αύγουστος 1949 καί Σεπτέμβρης 1949) 
ό Κωνσταντίνος Γιαλλουρίδης, φίλος καί συμπολεμιστής τού Ροδίωνα, δημο
σιεύει μέ τίτλο «Κύπριοι "Ηρωες καί Μάρτυρες - Ροδίων Π. Γεωργιάδης». Στό 
κείμενο αυτό δίνονται πολλές πληροφορίες γιά τή δραστηριότητα τού Ροδίω
να. Άπό τό δημοσίευμα αύτό παίρνουμε τό κομμάτι, πού σχετίζεται μέ τόν πό
λεμο στό μέτωπο:

«... Στό στρατόπεδο τού Γουδιού τώρα:
— «Στρατιώτης Ροδίων Π. Γεωργιάδης», φωνάζει ό λοχαγός.
— «Παρών», άκούεται βροντερή ή άπάντηση τού ηρώα.
— «Καλείσαι, λέγει ό λοχαγός, νά μιλήσης στις 5 μ.μ. μετά τις άσκήσεις 

στους συναδέλφους σου έόώ μέ θέμα πού νά σχετίζεται μέ τή σημασία τού σημε
ρινού πολέμου».

Ώς στρατιώτης πειθαρχικός χαιρετά, μά σέ λίγο έκμυστηρεύεται πώς δέν 
τού άρέσει ό ρόλος αυτός: «Γι ’ αύτό σχηματίσαμε τό έθελοντικό σώμα; γιά νά 
βγάζουμε λόγους; Πρέπει νά διαμαρτυρηθούμε’ τό Μέτωπο μάς περιμένει».
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Πράγματι τή διαμαρτυρία μας τή διαβιβάζει ό Δεσπότης μας, πού μάς 
έπεσκέπτετο τακτικά καί μετά δυό μέρες φύγαμε γιά τό Μέτωπο: Μαζί μέ τον 
Ροδίωνα κι ’ ό άδελφός τον Μιλτιάδης. Λάμπει άπό χαρά κι ’ ένθουσιασμό ό 
ηρωαςφ δέν τον τρομάζουν ούτε η βαρειά ζωή τού στρατιώτη, ούτε τό κρύο κι ' ή 
ψείρα, οί άνυπόφοροι αύτοί εχθροί τού πολεμιστή.

Άπό τά τέλη Φεβρουάριου τού 1941, όπου γιά πρώτη φορά οί Κύπριοι πο
λεμιστές άντιμετώπιζαν τον εχθρό στην α' γραμμή τού μετώπου Τεπελενίου μέ
χρι τοϋ τέλους 'Απριλίου, πού υποχρεωθήκαν τά 'Αγγλικά στρατεύματα νά 
συμπτυχθούν ένεκα τής Γερμανικής εισβολής, ό μακαρίτης Ροδίων διέπρεψε σ’ 
όλες τις μάχες πού έλαβε μέρος ό 3ος λόχος τού 39ου συντάγματος Εύζώνων 
Μεσολογγίου.

'Ιδιαίτερα αναφέρω τή μάχη εναντίον τοϋ Γκόλικο στά υψώματα 1730 καί 
1615, στή μάχη γιά νά καταληφθή ό σπουδαίος στρατηγικός κόμβος, τό Αέκλι, 
εκεί πού χάσαμε καί τούς άλλους δυό ήρωες τής Κύπρου μας τούς πολυαγαπη- 
μενους φοιτητές τής ιατρικής Λουκή Αιασίδη καί Βαρνάβα Σιερίφη απ' τήν 
Αμμόχωστο...».

Ό Φρίξος Βράχας σέ έπιμνημόνσυνο λόγο του στις 13 τοϋ Γενάρη 1952 
στον Ιερό Ναό ’Αρχαγγέλου στην Κερύνεια χαρακτηρίζει τόν Ροδίωνα «ή- 
φαιστιακός ένσαρκωτής τής Ελλάδας καί τής Ιστορίας της». Άπό τό λόγο αυτό 
πού δημοσιεύτηκε στην «Ελληνική Κύπρο» (Φεβρουάριος 1952) άποσπώ μέρος 
τής προκήρυξης τοϋ «Εθνικού Κομιτάτου», πού ίδρυσε κυρίως ό Ροδίωνας. 
Είναι ένα διάγγελμά του παραμονές τής 28ης ’Οκτωβρίου 1941:

«Έλληνες,
»'Αναπολήστε.
»Όχι τούς προγόνους, άλλα τούς Εαυτούς σας. Όχι τήν τρισχιλιόχρονη 

Παράδοση κ ’ Ιστορία, άλλά τά δικά σας τά Έργα.
»ΕΝΑΣ ΒΩΜΟΣ: τής 'Απελευθέρωσης καί τής Νίκης τής Πατρίδας. K' 

επάνω σ’ αύτόν οι πάντες καί τά πάντα θυσία.
»Έλληνες,
»Ή Ελλάδα σάς καλεϊ όλους ένωμένους σέ μιά Θεία Μετάληψη. Τού 

Αίματος τών Νεκρών καί τοϋ Σώματος τής Πατρίδος θά μεταλάβετε.
»Πλησιάζει τής Άναστάσεως ή χαρμόσυνη Ώρα.
»Έλληνες,
»'Ανανεώστε τόν όρκο σας στή Σημαία μας. Κάτω άπ’ τις πτυχές της θά 

βρεθούμε σύντομα πάλι.
»Ζήτω τό Έθνος! Ζήτω ό Λαός!»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΙΤΑΤΟ

Στήν έφημερίδα ό «’Αγωνιστής» (29 Αύγούστου 1946) ό δικηγόρος Σάββας 
Λοΐζίδης δημοσιεύει ένα κείμενο «Ή Κύπρος στόν άγώνα - Δυό Κύπριοι 
ήρωες τής Εθνικής ’Αντιστάσεως», όπου έκθέτει όλη τή δραστηριότητα τών 
δυό άδελφών. Επιλέγω άπό τό κείμενο αύτό τήν άρχή πού δίνει στή συντομία 
τίς σημαντικές πληροφορίες γιά τούς ήρωές μας:

« Ολίγοι ίσως γνωρίζουν πόσον έξαιρετική ύπήρξεν ή συμμετοχή καί τέ
κνων τής Κύπρου στόν άγώνα τής Ελληνικής ’Εθνικής άντιστάσεως. Στήν Κύ
προ τούλαχιστον θά είναι άρκετά γνωστόν τό παράδειγμα τοϋ σεμνού 
ίδεολόγου Ανδρέα Δρουσιώτη πού σκοτώθηκε στά Θεσσαλικά βουνά κατά τήν 
άποχώρηση τών Γερμανικών στρατευμάτων άπό τήν Ελλάδα καί γιαύτό ένας 
δρόμος τής γενέτειράς του Λεμεσού φέρει τώρα τιμητικά τό όνομά του. Δέν θά 
είναι όμως πολύ γνωστή ή περίπτωση τών δύο Κυπρίων άδελφών Ροδίωνος Γε- 
ωργιάδη καί Μιλτιάδη Γεωργιάδη. 'Αξίζει πραγματικά νά γίνη εύρύτερα 
γνωστή ή εθνική δράση τών δύο αύτών Κυπρίων άδελφών, γιά τήν όποια ή 
ιδιαιτέρα μας Πατρίδα Κύπρος δικαιούται νά είναι υπερήφανος.

Άπό πατέρα τόν Προκοπή Γεωργιάδη εκ Λεμεσού καί μητέρα τήν Θέκλα 
Δ. Χατζηγιώργη έκ Δικώμου γεννήθηκαν στή Λεμεσό ό Ροδίων τό 1917 καί ό 
Μιλτιάδης τό 1918. Ή οικογένεια άφοϋ μετώκησε πρώτα στή Λευκωστία ήλθε 
στά 1934 καί έγκαταστάθη στάς 'Αθήνας γιά άνώτερη μόρφωση τών παιδιών μέ 
μόνα έφόδια τήν τιμιότητα καί έργατικότητά της. Ό πατέρας όμως είχε κι ’ ένα 
σοβαρό πατριωτικό τίτλο, σάν έθελοντής τών έλληνικών Απελευθερωτικών πο
λέμων, κι ' έτσι μπόρεσε νά διορισθή υπάλληλος στόν Δήμον 'Αθηναίων.

Στόν 'Εθνικό συναγερμό πού προκάλεσε ή εγκληματική έπίθεση του 
Όκτώβρη 1940 κατά τής Ελλάδος, ό Ροδίων καί ό Μιλτιάδης, μιμούμενοι τό 
παράδειγμα τοϋ πατέρα των, έσπευσαν μαζύ μέ άλλους Κυπρίους έθελοντάς 
στο 'Αλβανικό μέτωπο. Ό Ροδίων μάλιστα ήτο έξαιρετικά εύχαριστημένος 
γιατί κατετάχθη σέ Εύζωνικό Σύνταγμα καί γράφει άπό τό έλευθερούμενα ιερά 
Ελληνικά χώματα τής Βορείου 'Ηπείρου «Ποιος τό πίστευεν ότι έγώ άπό κεϊ 
στήν Κύπρο θά κατατασσόμουνα στό ένδοξο Εύζωνικό γιά νά ύπερασπισθώ 
έκείνα διά τά όποια άπό αιώνων μάχεται ό Ελληνισμός μας Πατρίδα Ελλάδα 
καί προς τήν άγαπητή μας Κύπρο».

Μιά τελευταία άναφορά γιά τόν Ροδίωνα άκολουθεΐ μέ τήν περιγραφή τής 
έπιστροφής άπό μέτωπο, πού περιγράφει ό Μίκης Κιτρομηλίδης στήν όμιλία 
του στό πολιτικό μνημόσυνο γιά τόν Ροδίωνα, πού έγινε στή μεγάλη αίθουσα 
τοϋ «Παγκυπρίου Γυμνασίου» στίς 16 Ίανουρίου 1949. Περιλαμβάνεται ή 
όμιλία αύτή στά «Κείμενα» τοϋ Μ. Κιτρομηλίδη (1983):

«... Στίς 6 'Απριλίου 1941 ή γερμανική έπίθεση κατά τής Ελλάδας διάλυσε 
τό όνειρο τής νίκης, πού έλπιδοφόρο φτερούγιζε πάνω άπό τά άλβανικά βουνά. 
Σέ λίγες μέρες ό νικητής στρατός άρχισε τήν υποχώρηση. Καί σκορπίστηκε 
«περίλυπος έως θανάτου» μέσα στίς θλιμμένες έλληνικές χώρες. Στήν 'Αθήνα 
έπαψαν τά νικητήρια. Καί οί θρίαμβοι ταξείδεψαν μακρυά άπό τόν ούρανό 
της. Βαριά καί σκοτεινή άπλώθηκε στίς ψυχές ή θλίψη. Κι οί συμφορές, όλες οί 
συμφορές, βάλθηκαν νά συντρίψουν τό λαό της. Ένα μεσημέρι μιά μεγάλη 
ούρά άπό άποκλεισμένους στήν 'Αθήνα φοιτητές περίμεναν υπομονητικά νά 
έτοιμασθεΐ τό φτωχικό τους συσσίτιο. Πολλοί είχαν έρθει άπό πολύ μακρυά μέ 
τά πόδια. Καί στάθηκαν όρθιοι στήν ούρά ώρες πολλές. Καί θά περίμεναν 
άκόμα ποιος ξέρει πόσο. Κάποια στιγμή ένα παλληκάρι βγήκε άπ’ τήν ούρά, 
έκαμε μέ κόπο μερικά βήματα, κλονίστηκε καί σωριάστηκε στό έδαφος. Γύρω 
του μαζεύτηκαν άρκετοί φοιτητές, μά όταν είδαν, πώς δέν μπορούν νά τόν βοη
θήσουν, ξαναγύρισαν στίς θέσεις τους. Τό παλληκάρι έμεινε ξαπλωμένο 
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ανάσκελα ώρες πολλές. Ήταν ό Ροδίων Γεωργιάδης. Ό όμιλητής δέ θά ξεχάσει 
ποτέ τή φρίκη, πού ένοιωσε, όταν τον άντίκρυσε. Ήταν άγνώρ ιστός. Τό πρό
σωπό του ήταν κατακίτρινο. Στά βαθουλωμένα μάτια του δέν υπήρχε πιά ή πα
λιά ή λάμψη. Τά μεγάλα του χέρια, στεγνά καί κοκκαλιάρικα, ήταν άνοιγμένα 
πλάϊ του κι έμοιαζαν σάν ξένα καί σάν πεθαμένα. Μιλούσε μέ δυσκολία κι 
άνάπνεε μέ κόπο. Είχε γυρίσει έκεϊνες τις μέρες άπό τό άλβανικό μέτωπο. Γύρι
σε μέ τά πόδια. Μερόνυχτα περπάτησε μέσα άπό φαράγγια καί χωράφια κι 
ερημιές, κυνηγημένος άπ' τά γερμανικά άεροπλάνα, χωρίς νά φάει καί χωρίς 
νά άναπαυθει. ΚΓ έφτασε στην 'Αθήνα κουρελιασμένος κι ετοιμοθάνατος.

Μόλις άρχισε νά άναλαμβάνει τις δυνάμεις του, ό Ροδίων συνέχισε τόν 
άγώνα του γιά ν' άπελευθερώσει τήν άτυχη πατρίδα του...»

'Έως εδώ μιλάμε γιά τύν Ροδίωνα Γεωργιάδη. Όμως ή ήρωοτόκα Θέκλα 
Γεωργιάδη υπήρξε Σουλιώτισσα καί Σπαρτιάτισσα κατά τή Μαρία Π. Ίωάν- 
νου. Στις 16 Δεκεμβρίου 1951 ή Μαρία Π. Ίωάννου άπέστειλε μιά έπιστολή σ’ 
αύτήν, εκφράζοντας τήν άποψη τών Κυπρίων γυναικών γιά τύ άτομό της. Θά 
διάβασω τήν Έπιστολή αύτή άντί άλλης καταλήξεως τοΰ λόγου μου γιά τόν Ρο
δίωνα Γεωργιάδη:

Λύκειον Έλληνίδων Άμμοχώστου
Ίδρυθέν τφ 1930

'Αμμόχωστος-Κύπρου

Εν Άμμοχώστω τή 16η Δεκεμβρίου 1951

Πρός τήν άξιότιμον καί ήρωοτόκον 
καν Θέκλαν Γεωργιάδη
Λεμεσόν

'Αξιότιμος καί άγαπητή Κυρία Θέκλα Γεωργιάδη,
Δέν είχα τήν τιμήν νά σέ γνωρίσω προσωπικά μά τί σημασίαν έχει ή προ

σωπική γνωριμία μπροστά σέ μιά τέτοια Γυναίκα γιά τήν όποιαν ύπερη- 
φανεύεται σύμπασα ή Κύπρος καί ή Ελλάδα!

Είδα στην έφημερίδα πώς σήμερα έπιστρέφεις στην Κύπρο μας, φέρνοντας 
μαζί σου τήν τέφραν ένός έκ τών ηρώων τής ηρωικής οίκογένειάς σου, τού παι
διού σου ΡΟΔΙΩΝΟΣ, γιά νά τήν έναποθέσης στη γενέθλια γή. Άν οί συνθήκες 
τής ζωής μου, ήσαν διαφορετικές θαρχόμουν στην πόλη τού 'Ανδρέα Θεμιστο
κλέους, τού Σώζου καί τής Πολυξένης Λοϊζιάδος, γιά νά υποδεχθώ καί νά κλί
νω εύλαβικά τό γόνυ μπροστά στη σορόν τού δοξασμένου καί άποθανόντος 
παιδιού σου καί γιά νά δώ τήν πολυπονεμένη μορφή σου, πού ό πόνος ό 
ανείπωτος γιά τόν χαμό τών 3 παιδιών σου καί τού συζύγου σου άγιασε καί 
εξαΰλωσε καί γιά νά σού σφίξω άκόμα θερμά τό χέρι, τό δικό σου τό χέρι, τό 
άγιασμένο τής πλέον πατριωτικής μάνας τής Κύπρου μας. Παρακαλώ, νά πι- 
στέψης, πώς άν σωματικά δέν μπόρεσα νά είμαι έκεϊ νοερά όμως παρευρισκό- 
μουν καί έστρωσα μέ δάκρυα εθνικής περηφάνειας καί μέ δάφνες όλόχλωρες 
καί βαθυπράσινες, τόν δρόμο, όθε διάβηκες Έσύ καί τό Παιδί Σου! Ναι, Σύ, 
πού θρονιάστηκες βασίλισσα τρανή τού πατριωτισμού μέσ’ στές άγνές ψυχές 

τής Κύπρου μας, ώ μεγάλη καί ήρωοτόκος Μάνα Θέκλα Γεωργιάδη. άντάξια 
τών Σουλιώτισσων, τών Σπαρτιάτισσων καί τών γυναικών τής Πίνδου. Σέ κα
μαρώνω άπό μακρυά καί βλέπω μέ τά μάτια τής ψυχής μου τό άχτιδωτό στεφά
νι τής δόξας πού περιβάλλει τήν εύγενική σου μορφή.

Άναμφιβόλως, ή άνθρώπινη άδυναμία, σού ύπογορεύει δάκρυα, ό πόνος 
σου σπαράζει τήν ψυχή καί πικρότατον παράπονον θά σού έκφεύγη άπό τά χεί
λη, γιατί έχασες δ,τι πολύτιμον είχες σ' αύτό τόν κόσμο, σύντροφο, μοναχοκό
ρη. δυό γυιούς καί άπέμεινες μόνη, ολομόναχη, σάν καλαμιά στον κάμπο, σάν 
άλλη τραγική Νιόβη.

Μά όχι, πρός Θεού, μή κλαίης, μή χύνης δάκρυα, γιατί τ' άγαπημένα σου 
πλάσματα δέν θέλουν δάκρυα και μοιρολόγια, τά δάκρυα καί τά μοιρολόγια είναι 
γιά τούς κοινούς θνητούς κι οί δικοί σου δέν είναι κοινοί θνητοί, είναι ήρωες με
γάλοι, γιατί έδωσαν τήν ώραία τους ζωή, τά ώραΐα τους νειάτα στό βωμό τής 
Θεάς 'Ελευθερίας, τής 'Ελευθερίας τής Ελλάδος μας καί τού κόσμου όλου.

Μή πονής καί μή παραπονείσαι, δέν έχασες τά ήρωϊκά παιδιά σου, τά ζή- 
τησεν ή Μάνα ή μεγάλη, ή Ελλάδα μας καί τά κρατά φιλόστοργα στήν άγκαλιά 
της καί τά κρατά άθάνατα καί αιώνια, γιατί ή ίδια είναι άθάνατη καί αιώνια 
καί άθάνατα καί αιώνια είναι τά ιδανικά γιά τά όποια Σύ, ώ ηρωική καί 
ήρωοτόκος Μητέρα, τά έγαλούχισες, τά ένέπνευσες καί τάδωσες στήν Μάννα 
μας Ελλάδα!

Άς είναι ή μνήμη τους αιώνια καί ή δική σου δόξα όλάνθιστη καί 
άγέραστη.

Σού σφίγγω θερμά το χέρι καί σκύβω καί τό φιλώ.
Μ' έξαιρετικήν έκτίμηση θαυμασμού.

Μαρία Π. Ίωάννου
Πρόεδρος Λυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου

’Αγαπητοί μου. Άς σηκωθούμε κι άς άναφωνήσουμε αιώνια ή μνήμη τών 
Ροδίωνα καί Μιλτιάδη Γεωργιάδη ώς καί τής λοιπής ένδοξης οικογένειας τού 
Προκοπή Γεωργιάδη.

Αιώνια τους ή μνήμη.
ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
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Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ

«Η συμβολή της Ελληνίδας Κύπριας εις τον απελευθερωτικόν αγώνα 
υπήρξεν εξόχως σημαντική. Με βαθείαν συγκίνησιν αναλογίζομαι την πολύτι
μον συνεισφοράν της εις τον αγώνα. Με παραδειγματικήν αυταπάρνησιν ανέ
λαβε και εξετέλεσε κατά τρόπον αξιοθαύμαστον πάσαν αποστολήν, μη ορρωδή- 
σασα προ ουδενός κινδύνου. Όλαι αι Ελληνίδες των πόλεων και των χωρίων 
της Κύπρου δεν υστέρησαν εις πράξεις ηρωισμού και αυτοθυσίας».

Με αυτή την περικοπή αξιολογεί τη συμβολή της γυναίκας της Κύπρου 
στον ανεπανάληπτο αγώνα της ΕΟΚΑ, ο ίδιος ο στρατιωτικός αρχηγός του 
Αγώνα, ο Στρατηγός Γρίβας-Διγενής στο έργο του «Χρονικόν Αγώνος ΕΟΚΑ» 
(σελ. 59).

Και λίγους μήνες μετά τη λήξη του Αγώνα ο πολιτικός αρχηγός του Αγώ
να, ο Εθνάρχης Μακάριος επιβραβεύει την ωριμότητα και την υπευθυνότητα 
της Κύπριας, όπως έχουν καταγραφεί στα τέσσερα χρόνια του Αγώνα παραχω
ρώντας της το ιερό δικαίωμα της ψήφου στις πρώτες εκλογές για ανάδειξη πο
λιτικής ηγεσίας, η οποία θα οδηγούσε την Κύπρο στον πολιτικό βίο της.

Η Κυπρία ως αντίδωρο της προσφοράς της στην πατρίδα δικαιούται να 
εκλέγει και να εκλέγεται, σε μια εποχή που οι γυναίκες δεν είχαν τέτοιο δικαίω
μα σε πολλές χώρες του κόσμου.

Ταυτόχρονα ο Εθνάρχης τοποθετεί γυναίκες σε καίριες θέσεις για την ανα
δημιουργία του τόπου, αλλά και στο ίδιο το Υπουργικό του Συμβούλιο, με 
πρώτη γυναίκα Υπουργό τη ευρυμαθή νομικό και κοινωνική εργάτιδα Στέλλα 
Σουλιώτη.

Η προσφορά της γυναίκας στον απελευθερωτικό μας αγώνα, μια προσφο
ρά που αναγνωρίστηκε και υμνήθηκε άπειρες φορές, είναι προσφορά που πρέ
πει να αντικρυσθεί κάτω από το πρίσμα του κοινωνικού και πολιτικού περίγυ
ρου της εποχής για να μπορέσει να ειδωθεί στις πραγματικές της διαστάσεις.

Σήμερα που όλα σχεδόν είναι δεδομένα και αυτονόητα, πρέπει να ληφθεί 
από τους νεώτερους υπόψη ο κοινωνικός ιστός και οι οικονομικές και πολιτι
σμικές συνθήκες της εποχής και η θέση της γυναίκας μέσα σε όλα αυτά, για να 
κατανοηθεί το πλαίσιο στο οποίο έδρασε η μικρή μαθήτρια, η νέα κοπέλα, η 
ώριμη γυναίκα και η ηλικιωμένη γιαγιά, και να αξιολογηθεί η προσφορά της 
που έγινε με ενέργεια ή αδράνεια, με σιωπή η ομιλία, με δάκρυ ή με χαμόγελο.

Κοινωνικά η γυναίκα ανήκε στο σπίτι και την οικογένεια. Η μόρφωσή της, 
πέρα από λίγες εξαιρέσεις δεν επεκτεινόταν πέρα από το δημοτικό σχολείο, σε 
μικρά ποσοστά έφθανε μέχρι το γυμνάσιο και σπάνια έφθανε μέχρι το πανεπι
στήμιο.

Οικονομικά η γυναίκα συμμετείχε στη διαδικασία της παραγωγής με μικρή 
μόνο παρουσία και σε λίγα μόνα επαγγέλματα, όπως της δασκάλας, της νοσοκό
μας ή της υπαλλήλου σε λίγους κλάδους του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

Η περισσότερη συμμετοχή της στην οικονομική διαδικασία συγκεντρωνό
ταν στον αγροτικό τομέα, όπου σε αρκετές περιπτώσεις ήταν και η κύρια δύνα
μή του, ιδιαίτερα στα ορεινά χωριά μας.

Πολιτικά, εξάλλου, δεν μπορούσε να γίνει λόγος για ρόλο της γυναίκας, 
αφού ήταν απλά ένα μέρος του πληθυσμού της αποικίας της Κύπρου, ο οποίος 
στο σύνολό του απούσιαζε από την εξουσία.

Οι οικονομικές, όμως, ανακατατάξεις και η βιομηχανική επανάσταση που 
έφερε ο πόλεμος, ο «πάντων πατήρ» κατά τον Ηράκλειτο, εκτείνονται σιγά- 
σιγά και στις αποικίες, και την Κύπρο. Με μόνη τη διαφορά ότι εδώ οι παρα
δόσεις κρατούν γερά και η ελληνική παιδεία έχει βαθειές ρίζες που δεν μπόρεσε 
να τις επηρεάσει η δουλεία αιώνων.

Και είναι εξόχως σημαντική, είναι θα έλεγα καθοριστική σ' αυτό το επί
τευγμα η συμβολή της Εθναρχούσας Εκκλησίας μας.

Σε όλη την ιστορική πορεία η Εκκλησία στην Κύπρο είναι πρωτοπόρος, 
οδηγητής και στηρίζει με κάθε έννοια τον Ελληνισμό.

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ιδρύει τις χριστιανικές ενώσεις, οι 
οποίες συμπληρώνουν τα ελληνικά μας σχολεία και προσφέρουν στους νέους 
και τις νέες της Κύπρου υγιείς ενασχολήσεις τονώνοντας το εθνικό φρόνημα, 
το οποίο είναι ήδη σε ψηλά επίπεδα και έχει εκδηλωθεί με τα «Οκτωβριανά» 
του 31.

Έτσι στην αρχή της δεκαετίας του 50 οι ψυχές είναι έτοιμες να συνεχίσουν 
να αξιώνουν την «ένωσιν της Κύπρου με την Ελλάδα», όπως την έχουν κατα
γράψει στις δέλτους του ενωτικού δημοψηφίσματος του 1950.

Και είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στο δημοψήφισμα αυτό είναι και οι 
υπογραφές των γυναικών της Κύπρου, των οποίων δεν αγνοήθηκε το δικαίωμα 
να εκφράσουν την πολιτική τους βούληση για το μέλλον της πατρίδας τους.

Κάτω από τους θόλους των εκκλησιών, μέσα στις αίθουσες των θρησκευ
τικών ιδρυμάτων και των κατηχητικών σχολείων χαλκεύονται οι αδαμάντινοι 
χαρακτήρες της νεολαίας της Κύπρου, ανδρών και γυναικών, που θα στελεχώ
σουν την αόρατη στρατιά της ΕΟΚΑ.

Οι νέοι και οι νέες μαθαίνουν να πιστεύουν στον Θεό και την Πατρίδα, 
μαθαίνουν να επεκτείνουν τον προορισμό τους και να ανεβαίνουν μαζί τα σκα
λοπάτια ενός νέου οικοδομήματος, όπως το διαγράφει η Εκκλησία με φάρο και 
οδηγό την αγχόνη του Εθνομάρτυρα Κυπριανού.

Ένα οικοδόμημα με θεμέλια την αλήθεια και την αξιοπρέπεια, ένα οικοδό
μημα στηριγμένο στην αρετή. Σε αξίες, δηλαδή, που δεν μπορούν να ολοκληρω
θούν αν δεν συνυπάρχει η προσωπική και η εθνική ελευθερία.

Σ' αυτόν ακριβώς τον αγώνα για την προσωπική και την εθνική ελευθερία, 
Π συμμετοχή και η παρουσία της γυναίκας είναι αυτονόητη για την Εκκλησία. Η 
παρουσία απορρέει αβίαστα από την χριστιανική διδασκαλία και την σαφή το
ποθέτησή της ότι «ουκ ένι άρσεν και θήλυ, πάντες ίσοι εσμέν εν Χριστώ Ιησού».
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Αυτονόητη είναι επίσης η παρουσία και η συμμετοχή της γυναίκας στον 
αγώνα και ως συνέχιση της εθνικής παράδοσης. Μιας παράδοσης που ειδικά 
στην Κύπρο, έμεινε ζωντανή χάρη στην Εθναρχούσα Εκκλησία σε όλη την πο
ρεία του ιστορικού της βίου.

Η γυναίκα στην εθνική παράδοση είναι παρούσα από την εποχή που η 
Σπαρτιάτισσα παραδίδει την ασπίδα με την σαφή προσταγή «ή ταν ή επί τας» 
είναι παρούσα στο καράβι από την Κύπρο με τη Μαρία τη Συγκλητική, είναι 
παρούσα στη Σμύρνη και τη Μικρασία, είναι παρούσα στο έπος της Πίνδου.

Αδιάλειπτα, λοιπόν, και απόλυτα φυσικά επεκτείνεται η παρουσία της και 
στον Αγώνα της ΕΟΚΑ, συνέπεια της ιστορικής παράδοσης και αναπόσπαστο 
μέρος του ιστορικού γίγνεσθαι.

«Όταν ομιλώ περί νεολαίας» γράφει ο Διγενής στα «Απομνημονεύματα 
της ΕΟΚΑ», περιλαμβάνω τόσον τους νέους, όσον και τας νεάνιδας. Αι νεάνι- 
δες της Κύπρου όχι μόνον δεν υστέρησαν εις τόλμην και αυτοθυσίαν, αλλά και 
εφάνησαν πραγματικοί Σπαρτιάτιδες, Σουλιώτισσες και Μεσολογγίτισσες».

Και η γυναίκα είχε εκπληρώσει σε τέτοιο βαθμό τις προσδοκίες του Διγενή 
σε όλες τις αποστολές που της ανατέθηκαν, ώστε να σημειώνει σε άλλη περί
πτωση:

«Εις πολύ εμπιστευτικάς αποστολάς εχρησιμοποίουν το γυναικείον φύ- 
λον. Αι γυναίκες απεδείχθησαν πολύ έμπιστοι και παραδόξως ολιγότερον 
φλύαροι ή οι άνδρες εις την εκπλήρωσιν της αποστολής των, καθώς επίσης πε
ρισσότερον καρτερικοί και εις τα βασανιστήρια των Αγγλων.

Ουδεμία γυνή εξ εκείνων τας οποίας επέλεξα και εχρησιμοποίησα εις εμπι- 
στευτικάς αποστολάς επρόδωσεν ή εφλυάρησεν ή απεκάλυψέ τι κατόπιν βασά
νων υπό της ιεράς εξετάσεως».

«Η Ελληνίς Κυπρία», προσθέτει ο Διγενής, «εφάνη αξία των ωραιοτέρων 
ελληνικών παραδόσεων».

Και πράγματι, με τη συμμετοχή της στον Αγώνα η γυναίκα της Κύπρου 
αποδεικνύει καθημερινά και για τέσσερα ολόκληρα χρόνια, και ολοένα σε μαζι
κότερη έκταση την πίστη στο προγονικό ρητό ότι: «πάντων τιμιώτερον και 
αγιώτερον εστίν η πατρίς».

Αφήνει τα πάντα σε δεύτερη μοίρα από την ώρα που δίνει τον ιερό όρκο.
Ακόμα και το νυφικό, το μεγάλο όνειρο της κάθε νέας, το μεγαλύτερο 

ίσως τότε, αφού τα όνειρα ήταν περιωρισμένα, όπως όλα.

Το νυφικό που το ονειρευόταν με μεγάλη ουρά, στολισμένη με λουλούδια 
και τα λευκά πλούσια πέπλα, η Κλαίρη Ξενίδου, φοιτήτρια τότε της Φιλολο
γίας, το θέτει σε δεύτερη μοίρα και παντρεύεται μυστικά με ένα άσπρο λινό τα- 
γιέρ και στεφάνι από εληά, σε μια απλή κάμαρη, στην οδό Σκουφά, στην Αθή
να, όπου η ομάδα των συναγωνιστών της και του αγωνιστή συντρόφου της Νί
κου Αγγελίδη έκαμνε τις μυστικές συγκεντρώσεις της. Προετοιμαζόμενη να έλ
θει στην Κύπρο, να ενισχύσει την αόρατη στρατιά της ΕΟΚΑ.

Το παρακάτω απόσπασμα από την περιγραφή της ίδιας της Κλαίρης Ξενί
δου-Αγγελίδου, Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού στην κυβέρνηση του 
«Υπερείδη» της ΕΟΚΑ, Γλαύκου Κληρίδη, είναι, νομίζω, χαρακτηριστικό:

«Δεκαπέντε, σχεδόν αμούστακα παιδιά, ο γιατρός, παλιός εξόριστος, υπεύ
θυνος της ομάδας και ιδιοκτήτης του σπιτιού, ο αγαπημένος δάσκαλός τους κι η 
μοναδική της φίλη, αυτή που μοιραζόταν τις αγωνίες και τις σκέψεις της.

Αυτοί ήταν οι μοναδικοί μάρτυρες του μυστικού γάμου τους.
Ο παπάς, μυημένος κι αυτός, διαβάζει συγκινημένος τις ευχές της Εκκλη

σίας. «Ους ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτω». Κι όμως οι άνθρωποι 
σε δυο-τρεις μέρες θα τους χωρίσουν.

Αυτός θα γυρίσει στο νησί για να αγωνιστεί κι ίσως να πεθάνει.
Εκείνη θα μείνει εδώ, για τα προσχήματα σα να μη συνέβαινε τίποτε...
«Ησαΐα χόρευε... Γυρίζει κρατώντας του το χέρι σαν σε όνειρο, χαμένη 

στις σκέψεις. Η μάνα, ο πατέρας της πώς θα δεχτούν το μήνυμα του γάμου 
της... Τα δάκρυα κυλούν στα μάγουλά της.

Δεν το θέλει, μα είναι τόσο δύσκολο να συγκρατηθεί.
Θα 'θελε να 'ταν τουλάχιστον η μάνα της, να τη φιλήσει.
Τα παιδιά τη φιλούν συγκινημένα. Τα μάτια τους δακρύζουν. Τα σκουπί

ζουν βιαστικά με την ανάστροφη άκρη του μανικιού τους, γελούν επιτηδευμέ
να, τόσο αδέξια.

- Ο πιο όμορφος γάμος που έγινε ποτέ.
- Νάσαι περήφανη. Είσαι η νυφούλα της ΚΑΡΗ (Κύπριοι Αγωνισταί Ρι

ψοκίνδυνου Ηγεσίας). Κρατούν, ενθύμιο του γάμου, ένα μικρό κλαράκι ελιάς, 
αυτό πούχαν στολίσει το πέττο τους».

Διάκος σ’ αυτό τον μυστικό γάμο ήταν ο αοίδιμος Μητροπολίτης Μόρφου 
Χρύσανθος, τότε Ιεροδιάκονος της Μητρόπολης Κερύνειας.

Αλλά και στη διάρκεια του Αγώνα γίνεται μυστικός γάμος, και μάλιστα με 
περισσότερη μυστικότητα και κάτω από τρομερά δύσκολες συνθήκες και για 
τους μελλόνυμφους και για όσους είχαν την ευλογία, την τιμή και το προνόμιο 
να τον γνωρίζουν.

Είναι ο γάμος του ημίθεου του Μαχαιρά, του υπαρχηγού της ΕΟΚΑ Γρη- 
Υόρη Αυξεντίου με τη μνηστή του Βασιλού Παναγή. Ένας γάμος που έμεινε 
μυστικός μέχρι το τέλος του Αγώνα.

Είναι αλήθεια ότι όταν εκείνη την πρώτη του Απρίλη, εικοσιεννηά μέρες 
πριν από τον μυστικό γάμο της ΚΑΡΗ:

«Όταν, εκείνη η προκήρυξη 
κυκλοφόρησε το πρωί 
από χέρι σε χέρι, 
όλοι βρεθήκαμε έτοιμοι.
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Km κοινωνήσαμε 
από το Δισκοπότηρο της Ιστορίας 
και προχωρήσαμε, 
«έκαστος εφ ω ετάχθη».

Το ταξίδι στο χρόνο γινόταν με σταθερά βήματα. Όλοι μαζί στην πορεία 
του χρέους. Και η γυναίκα έσυρε τον χορό της λεβεντιάς μαζί με τον σύζυγο, 
τον αδελφό, τον πατέρα, το νέο του χωριού και της πόλης, τον μαθητή του δη
μοτικού και του γυμνασίου.

Άρχισε μαζί με τους άνδρες την ωραία πορεία προς το καθήκον, μια πο
ρεία που αποδείχθηκε γεμάτη πόνο, μα και γεμάτη δόξα.

Το 1955 είναι για τη γυναίκα της Κύπρου η αφετηρία της πιο δύσκολης μα 
και πιο ωραίας πορείας που θα μπορούσε ποτέ να ονειρευθεί και να επιδιώξει.

Η διάθεση για προσφορά που μέχρι τότε εκδηλωνόταν μόνο στο σπίτι και 
την οικογένεια, ή και σε περιωρισμένα επαγγέλματα, βρίσκει τώρα ένα απέρα
ντο πεδίο για να απλωθεί και να καλύψει όλες τις ανάγκες του Αγώνα.

Λεπτές και επικίνδυνες αποστολές αναλαμβάνονται με θάρρος, αλλά και 
σύνεση και ωριμότητα από την γυναίκα του Αγώνα. Τα δειλά στην αρχή βήμα
τα γίνονται ολοένα πιο σταθερά και η ψυχή της θεριεύει μπροστά την ανιδιοτε
λή και χωρίς όρους και περιορισμούς προσφορά και αυτής ακόμα της ζωής 
των νέων της Κύπρου για το θείο δώρο της λευτεριάς. Στα χωριά και τις πό
λεις, στα όρη και τις πεδιάδες, αλλά στις οπές της γης, αντιλαλεί ο παιάνας:

Εμπρός, εμπρός η ΕΟΚΑ κράζει, 

«να η ασπίδα, ή ταν ή επί τας».
Και παίρνει η γυναίκα του 55, μαζί με τον άνδρα και δίπλα του ή ακολου

θώντας τον, παίρνει «πυρσό απ’ τη φωτιά του Μαραθώνα» κι ακολουθεί τον 
Διγενή, ακολουθεί την ΕΟΚ Α-θρύλο που φωνάζει:

«εμπρός παιδιά στο δρόμο της τιμής».
Αυτή η μυστική λειτουργία, με κοινωνούς και συλλειτουργούς άνδρες και 

γυναίκες συνεχίζεται με πίστη και σφυρηλατεί και υφαίνει ένα νέο κοινωνικό 
ιστό, στον οποίο θα υψωθεί η σημαία της λευτεριάς βγαλμένη από τα ιερά κόκ- 
καλα των ηρώων και των μαρτύρων της ΕΟΚΑ.

Οι καρδιές πληγώνονται από οδυνηρές εμπειρίες, από την πρώτη κιόλας 
ώρα του Αγώνα με τον θάνατο του Μόδεστου Παντελή που πεθαίνει από ηλεκ
τροπληξία, ενώ προσπαθεί να διακόψει το ρεύμα στη Δεκέλεια.

Και πριν κλείσει ο πρώτος χρόνος του Αγώνα, ο Χαράλαμπος Μούσκος 
πέφτει μαχόμενος, χύνοντας το αίμα του στη ρίζα του δέντρου της Λευτεριάς 
στο Μερσινάκι, κοντά στους αρχαίους Σόλους και δίνοντας τα κόκκαλά του 
για άγιο λίπασμα.

Μάνα τον Μούσκου
σε κοιτώ με χαμηλωμένο το βλέμμα 

κι αναλογίζομαι 
πώς μπόρεσε να χωρέσει 
τόσος πόνος 
πώς μπόρεσε να χωρέσει 
τόση δόξα 
πώς μπόρεσαν να χωρέσουν 
τόσες θύμησες 
στο μικρό σώμα σον 
στα μικρά γαλάζια μάτια σον 
πον κοιτάζονν οριζόντια 
λες και μετρούν και καταγράφονν 
τη μικρότητά μας.

Μορφή αρχαίας τραγωδίας η μάνα του Μούσκου ξεκίνησε εκείνη τη μέρα 
για να συναντήσει τον γιο της στη Λευκωσία.

Έτσι τουλάχιστον πίστευε. Ο δρόμος της όμως κόπηκε στους αρχαίους 
Σόλους όπου είχε στηθεί από την ομάδα του γιου της ενέδρα. Η Αναστασία 
Μούσκου διαισθάνεται ότι στο στρατιωτικό αυτοκίνητο από το οποίο εξέχουν 
δύο πόδια βρίσκεται κάποιος νεκρός. Και η καρδιά της κτυπά χωρίς ρυθμό.

Στη Λευκωσία, όπου φθάνει τελικά ζητά να ακούσει το ραδιόφωνο. Και 
επιβεβαιώνει εκείνο που διαισθάνεται. Ο Χαράλαμπος Μούσκος, ο ξανθός γα- 
λανομάτης γιος της είναι νεκρός. Στα εικοσιτρία του χρόνια.

Είναι ο πρώτος που πέφτει στη μάχη. Η οικογένεια του Εθνάρχη δίνει 
πρώτη τον φόρο της στον μακρύ κατάλογο των πεσόντων σε μάχη, ένα κατάλο
γο που θα συνεχισθεί για τέσσερα ολόκληρα χρόνια.

«Μάνες ηρώων, 
μάνες μαρτύρων 
οι μάνες της Κύπρον 
γίνονται λεντεριάς ιέρειες 
και το χέρι τονς δείκτης 
τον χρέονς».

Εκείνου του χρέους που συνειδητοποιεί όλη η Κύπρος. Του χρέους που 
οδηγεί τα παιδιά μας, με τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη

«να πάρονν μιαν ανηφοριά, 
να πάρονν μονοπάτια, 
να βρονν τα σκαλοπάτια πον παν στη λεντεριά».

Και πίσω τους η μητέρα, η αδελφή, βρέχει με το δάκρυ το μαντήλι για να 
δροσίζει νοερά τα διψασμένα τους χείλη.

Δένει κόμπο τον πόνο και τον απλώνει μακρυά, στα βουνά και τις πεδιά
δες ζυμώνοντάς τον με τον ιδρώτα της, για να καρπίσει τη δόξα.

Κι όταν της φέρνουν νεκρό το παιδί της λέει «χαλάλι της πατρίδας».
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Και μένει αδάκρυτη μπροστά στους Άγγλους όπως η μάνα του Μάτση, 
όπως η γυναίκα του Τσιάρτα, όπως η μάνα του Αυξεντίου και τόσες άλλες.

«Μία μάνα τέθκιον ήρωαν εν προσβολή να κλάψει, 
χαλάλιν της πατρίδας μου το φως μου, η ζωή μου, 
τσι αφ εν επαραδόθηκεν ως έσιη την ευτζιήν μου».

τραγουδά η μάνα του Αυξεντίου στην εικονική κηδεία για τον αητό του Μαχαιρά.
«Κάθε σαράντα τζι έναν γιον 
διώ εις την πατρίδαν 
τζι ελπίζω ότι γλήορα 
εν νάρτει ελευθερία».

απαγγέλλει σαν κορυφαία αρχαίας τραγωδίας η μάνα του Κάρυου, όταν της 
φέρνουν το πικρό μήνυμα για τον ηρωικό θάνατο του Γεωργίου, που έπεσε 
στον Αστρομερίτη, μόλις που είχε προλάβει η μάνα να ψήσει τα κόλλυβα για το 
σαρανταήμερο του Ανδρέα που έπεσε στη μάχη του Αχυρώνα.

Θα μπορούσε κανείς να μιλά για ώρες για την αξιοπρέπεια και τη συναί
σθηση του χρέους που έδειξαν πάνω από εκατό μητέρες ηρώων και μαρτύρων 
του Αγώνα.

Και για τη συγκλονιστική στάση των κοριτσιών που δέχονται με περηφά- 
νεια τον θάνατο των αδελφών τους, ή των αρραβωνιαστικών τους. Ποιος μπο
ρεί να μη σταθεί με θαυμασμό μπρος στη Μαρία Κλεάνθους από τα Σπήλιά 
που έψαχνε μέσα στα χαλάσματα του σπιτιού του Ανδρέα Πατσαλίδη στα 
Κούρδαλη, για να ανασύρει τον αρραβωνιστικό της Κώστα Αναξαγόρα που 
κατακομματιάστηκε μαζί με τον Πατσαλίδη, τον Παναγιώτη Γεωργιάδη και τον 
Αλέκο Κωνσταντίνου από τη φοβερή έκρηξη της νάρκης που προώριζαν ενα
ντίον των Άγγλων;

Και ποιος μπορεί να ξεχάσει τη γυναίκα του Πατσαλίδη με το παιδί στην 
αγκαλιά να ψάχνει κι αυτή στα χαλάσματα, ενώ στην κοιλιά της νοιώθει τα 
πρώτα σκιρτήματα του δεύτερου παιδιού που θα έφερνε στον κόσμο;

Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη μάνα του Αλεκου Κωνσταντίνου που ράγισε 
τις καρδιές με την κραυγή «ναι, είναι ο Αλέκος μου, Αλέκο μου πώς έγινες 
έτσι;» όταν αντίκρυσε το μπράτσο του ξεθαμμένου γιου της και την ουλή που 
επιβεβαίωσε την ταυτότητά του, ενώ είχε ταφεί σαν άγνωστος μετά την έκρηξη;

Η προσφορά της γυναίκας επεκτείνεται σε κάθε ηλικία και ένα μεγάλο κε
φάλαιο έχουν γράψει και τα μικρά κορίτσια, οι μαθήτριες με την αλατζιά ή την 
μπλε ποδιά τους.

Κάτω από τις μπλε ποδιές και τις φαρδειές φούστες των μαθητριών μετα
φέρονται τα μηνύματα και τα όπλα της Οργάνωσης.

Ανάμεσα στις φαρδιές πιέτες υπάρχουν οι κρύπτες για τις μικροσκοπικές 
σημειώσεις που μεταφέρονται στους ανθρώπους με τα ψευδώνυμα, στους αν
θρώπους που δεν αποκαλύπτουν ούτε το ψευδώνυμο, ούτε την ταυτότητά τους 
μέχρι το τέλος του ιερού αγώνα.

Μέσα στις μπλε ποδιές των μικρών και μεγάλων μαθητριών μεταφέρονται 
στη στέγη της Σεβερείου Βιβλιοθήκης του Παγκυπρίου Γυμνασίου οι πέτρες 
για τον λιθοβολισμό των Άγγλων που στήνουν μάχη με τα μικρά παιδιά και 
αποχωρούν νικημένοι μαζί με τους Τούρκους επικουρικούς που επιστρατεύ
ουν καθημερινά για να εξοντώσουν μια δράκα αγωνιστών, δίπλα στους 
οποίους μάχεται ολόκληρος ο λαός, άνδρες και γυναίκες.

Μέσα στις φαρδειές φούστες επίσης οι μητέρες μεταφέρουν κι αυτές πέ
τρες για τις κόρες τους που είναι στην εμπροσθοφυλακή των χωριών μας για 
να εμποδίσουν τις άνομες δραστηριότητες των Άγγλων.

Ποιος δεν θυμάται τη μάνα του ήρωα μαθητή Αριστείδη Χαραλάμπους 
από τον Πεδουλά, που κουβαλούσε στη φαρδειά φούστα της πέτρες στην κόρη 
της και στα άλλα κορίτσια του χωριού που λιθοβολούσαν τους Άγγλους;

Μπροστά στη δράση των γυναικών κάθε ηλικίας, αλλά και μπροστά στην 
αντοχή τους χαμηλώνουν το βλέμμα οι πάνοπλοι στρατιώτες, και αισθάνονται 
συντριβή οι στυγνοί βασανιστές των φυλακών και των κρατητηρίων.

Οι κρατούμενες και οι κατάδικες γυναίκες γράφουν πίσω από τους τοί
χους των κελιών τους σελίδες άφθαστου ηρωισμού και χριστιανικής και ελλη
νικής αρετής.

Ο Διευθυντής των Φυλακών της Λευκωσίας μένει άφωνος, όταν η κρατού
μενη αγωνίστρια Ουρανία Κοκκίνου, που είχε γίνει το ίνδαλμα των νέων γυ
ναικών, του λέει με σταθερή φωνή:

— Σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα μαζί με την οικογένειά σας. Σαν 
Χριστιανές σας συγχωρούμε για όσα μας κάνατε. Ποτέ, όμως δεν θα σας συγ- 
χωρέσουμε σαν Ελληνίδες.

Κι ο Κυβερνήτης, ο Σερ Χίου Φουτ, συγκλονίστηκε τον Δεκέμβρη του 
1957, όταν κατά την επίσκεψή του στα κελλιά τους, σε μια πράξη δήθεν ανθρω
πισμού, οι κρατούμενες γυναίκες αξίωσαν απελευθέρωση του Εθνάρχη Μακα
ρίου και των συνεξορίστων του από τις Σεϋχέλλες, απελευθέρωση των πολιτι
κών καταδίκων και κρατουμένων, αμνηστεία των καταζητουμένων και σεβα
σμό του πόθου του λαού της Κύπρου για ελευθερία.

Με τέτοια αγωνιστικότητα και τέτοια αξιοπρέπεια οι κρατούμενες γυναί
κες απάντησαν στον φορέα της ξένης εξουσίας που πήγε για να ενημερωθεί για 
τις συνθήκες κράτησης και διαβίωσής τους.

Μιας διαβίωσης που ήταν συνώνυμη με φρικτά βασανιστήρια που τα υπέ
μεναν αγόγγυστα χωρίς να αποκαλύψουν τίποτε απ' όσα γνώριζαν για τον 
Αγώνα τον ιερό, στον οποίο ήταν ταγμένες.

Είναι ενδεικτικό να αναφέρουμε μόνο τα βασανιστήρια στα οποία υπο
βάλλεται η μικρή Σοφούλα, όπως τα καταγράφει η τομεάρχης Ελενίτσα Σεφα- 
ρείμ-Λοΐζου.

«Ο ανακριτής Ληντς τη κτυπούσε με σιδερένια βέργα στο κεφάλι. Yστερα 
της φόρεσε ένα τενεκέ που βρωμούσε ούρα.
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Τούρκοι αστυνομικοί και Έλληνες προδότες κτυπούσαν τον τενεκέ και 
την κοροΐδευαν. Η μικρή πνιγόταν. Ένοιωθε τις δυνάμεις της να την εγκατα
λείπουν. Όμως, παρά το μαρτύριο αρνιόταν να δώσει πληροφορίες.

Ύστερα οι βασανιστές όρμησαν πάνω της βρίζοντάς την χυδαία και προ
σπάθησαν να τη γδύσουν. Αντέδρασε με όση δύναμη της απέμεινε και τότε της 
ξέσχισαν τα ρούχα της. Όμως δεν μίλησε».

Ο Διγενής επιβεβαιώνει αυτή την αντοχή σημειώνοντας ότι «δεν υπήρξε 
γυναίκα καταδότης».

Και δείχνοντας έμπρακτα την εκτίμησή του τοποθετεί και γυναίκα τομεάρ- 
χη, την Ελενίτσα Σεραφείμ-Λοΐζου στη Λάρνακα και για κάποιο διάστημα και 
την Τούλα Χαραλάμπους, επίσης στη Λάρνακα.

Γυναίκες, εξάλλου, υπηρετούν στον κρίσιμο τομέα των συνδέσμων και 
φθάνουν μέχρι τον Αρχηγό Διγενή, όπως η Δούλου Κοκκίνου-Παπαγεωργίου.

Εκείνη την εποχή, στα τέσσερα μεγάλα χρόνια του Αγώνα, γυναίκες και 
άνδρες κάθε ηλικίας βρίσκονται στο «εμείς» του Στρατηγού Μακρυγιάννη και 
υπάρχει μόνο «το ένα, το μεγάλο, που κυνηγούσαμε». Και «η ζωή μας χωρούσε 
στο «πρέπει».

Ήταν η εποχή που τα θρανία ήταν άδεια, γιατί τα παιδιά έγραφαν την ορθο
γραφία τους στους τοίχους ή έγραφαν στις φυλακές την Ιστορία του Ανθρώπου.

Ήταν η εποχή που οι κρατούμενες γυναίκες γιόρταζαν γονατιστές μπρο
στά σ’ ένα πέτρινο βωμό με σημαία που είχαν ράψει κρυμμένες τη νύκτα κάτω 
από τα κρεββάτια και φέγγοντας με τα κεράκια, ενώνοντας λωρίδες σεντονιού 
και μπλε ποδιάς που δυο από τις μικρές κρατούμενες φορούσαν.

Ήταν η εποχή που οι γυναίκες των φυλακών τραγουδούσαν μ’ όλη τη δύνα
μη της ψυχής τους και ύψωναν μεσούρανα τα θούρια και τους παιάνες καθώς οι 
μελλοθάνατοι βάδιζαν αγέρωχοι προς το ικρίωμα της αγχόνης. Και δύο μάλι
στα, ο Μιχαλάκης Καραολής και ο Ιάκωβος Πατάτσος χωρίς να έχουν διαπρά- 
ξει τους φόνους για τους οποίους καταδικάστηκαν στον δι αγχόνης θάνατο.

Ήταν η εποχή που οι αγρότισσες μετέφεραν στα καλάθια, κάτω από τα 
αγροτικά προϊόντα, τα τρόφιμα για τους αντάρτες των κρησφυγέτων ή τους 
προστάτευαν μέσα στα ίδια τα σπίτια τους σε κρησφύγετα σκαμμένα κάτω από 
κουζίνες ή μέσα στα σώσπιτα.

Ήταν η εποχή που κάτω από τις ντομάτες και τις πατάτες μεταφέρονταν 
τα μηνύματα της Οργάνωσης από τις γυναίκες του χωριού που με τη μαύρη ή 
την πλουμιστή μαντήλα τους και με τις όμορφα πλεγμένες πλεξίδες πήγαιναν 
ανέμελες, τάχα, στα περιβόλια και στα αμπέλια τους. Εκεί που η αόρατη στρα
τιά της ΕΟΚΑ είχε λημέρια της.

Ήταν η εποχή που οι γυναίκες και τα παιδιά πρωταγωνιστούσαν στον πό
λεμο των σημαιών και των συνθημάτων που οι Αγγλοι συνεχώς κατέβαζαν ή 
έσβηναν και πάλι τα έβρισκαν εκεί και λυσσούσαν, γιατί ολόκληρες στρατιές 
δεν μπορούσαν να νικήσουν μια δράκα ανθρώπων.

Ήταν η εποχή που οι ανέμελες κοπέλες και οι μαθήτριες λάμβαναν μέρος 
και στη δράση των ομάδων κρούσεως και βοηθούσαν σε ενέδρες μεταφέροντας 
τον οπλισμό ή τους άνδρες των ομάδων της ΕΟΚΑ μετά την αποστολή τους.

Είναι χαρακτηριστικό το τόλμημα μιας δεκατετράχρονης μαθήτριας, όπως 
το περιγράφει η τομεάρχης Ελενίτσα Σεραφείμ-Λοΐζου: «Μετά την εκτέλεση 
που έγινε όταν ο Αγγλος σταμάτησε στα κόκκινα φώτα της τροχαίας, άνοιξε 
την πόρτα του αυτοκινήτου του και προσπάθησε να αρπάξει το περίστροφό 
του, ενώ εκείνος ξεψυχούσε».

Ήταν η εποχή που οι γυναίκες έβλεπαν τους συζυγούς, τους αρραβωνια
στικούς, τους πατέρες, τους αδελφούς, τους αγαπημένους, να μαντρίζονται πί
σω από τα συρματοπλέγματα, να εξευτελίζονται και να χλευάζονται και τους 
έδιναν θάρρος για να αντέξουν, βεβαιώνοντας ότι οί ίδιες άντεχαν και δεν 
υπήρχε λόγος εκείνοι ν’ ανησυχούν.

Ήταν η εποχή που οι γυναίκες είδαν τα σπίτια τους ν’ ανατινάζονται και 
κράτησαν σφικτά στην αγκαλιά τα παιδιά, ενώ ο πατέρας μεταφερόταν σε κρα- 
τηρήρια και ανακριτήρια.

Ήταν η εποχή που οι γυναίκες της Κύπρου σχημάτιζαν ανθρώπινες αλυσί
δες και κλοιούς για να αποτρέψουν συλλήψεις ιερέων, όπως οι γυναίκες στο 
μικρό χωριό Σπήλιά, την «καρδιά της ΕΟΚΑ», όπως το χαρακτήρισε Άγγλος 
αξιωματικός.

Κι όταν οι ιερείς συλλαμβάνονταν μαζικά και οδηγούνταν στο μοναστήρι 
του Μαχαιρά, που είχε μετατραπεί για κάποιο διάστημα σε φυλακή για τα 
αγιασμένα κυπριακά ράσα, οι παπαδιές έσυραν τα βήματά τους εκεί, ενώ η ψυ
χή τους παρακαλούσε τη Μαχαιριώτισσα Παναγιά να προστατεύει τους ρασο
φόρους στρατιώτες της ΕΟΚΑ.

Ήταν η εποχή που η γυναίκα της Κύπρου από την γιαγιά μέχρι την εγγονή 
φόρεσε την κυπριακή αλατζά και κάθισε στον αργαλειό υφαίνοντας της λευτε
ριάς την πορφύρα.

Ποτάμι το αίμα των παιδιών της πότισε τη γενέθλια γη.

«Το μήνυμα της φέρανε μ ’ ένα κλωνάρι δάφνης 
δίπλωσε τη στοργή μες στο σεντούκι 
κι άνοιξε στο τραπέζι ολάσπρη μαντηλιά 
του σεβασμού την κλήση.
Εμείς της στρώσαμε καρδιές.
Το βράδυ ανοίγει το σεντούκι της
και ξεδιπλώνει τη στοργή
τη βάζει μπρος στα μάτια της αντήλιο.
Κόβει το θαυμασμό
και τρέχει δάκρυ ανθρώπινο».

Έτσι βλέπει ο ποιητής τη μάνα του νεκρού πολεμιστή.
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Παράλληλα στα κρατητήρια δοκιμάζεται η αντοχή των παιδιών της γυναί
κας της Κύπρου, αλλά και η δική της αντοχή, ενώ στις Πλάτρες πεθαίνουν τα 
παιδιά της από φρικτά βασανιστήρια και όπως λέει και πάλι ο ποιητής:

«δεν τραγουδάει πια τ’ αηδόνι 
ξεψύχησε στα χέρια των ανθρώπων. 
Παληκάρι δεκαοκτώ χρόνων 
με το στεφάνι του μαρτυρίου καρφωμένο 
στα μηνίγγια σου, 
σε φίλησε η λευτεριά στα σφραγισμένα χείλη. 
Στην άκρη των τραυματισμένων σου ματιών 
δυο κόμποι δάκρυ σταματήσαν.
Ποιοι ώμοι θα σηκώσουν το φορτίο σου;»

Αυτό το βαρύ και φρικτό φορτίο το σήκωσαν οι ώμοι της μάνας του ξεψυ- 
χισμένου παιδιού και οι ώμοι της Κύπρου. Το σήκωσαν οι περήφανες μάνες 
που στάθηκαν με σφιγμένη καρδιά πίσω από το πυκνό σύρμα της πόρτας των 
κελιών των μελλοθάνατων παιδιών τους και τους παράγγειλαν να έχουν θάρ
ρος. Κάτι που ήταν περιττό, γιατί το γάλα που τους βύζασαν άντεχε ακόμα μέ
σα τους και είχε κάμει λιονταρίσια τη ψυχή τους. Τόσο αγνή και τόσο μεγάλη 
που δεν μπόρεσε ποτέ να δοθεί με κανένα κείμενο, που δεν μπόρεσε να τη νοιώ
σει κανείς εξόν εκείνοι που είχαν το προνόμιο να τους αποχαιρετίσουν ή να 
ακούσουν τα σταθερά τους βήματα προς την αγχόνη, την ώρα που σείονταν οι 
τοίχοι των φυλακών από τα θούρια των κρατουμένων γυναικών που κάλυπταν 
την ατμόσφαιρα και υψώνονταν μεσούρανα.

Εννιά μάρτυρες ανεβαίνουν στο ικρίωμα της αγχόνης ένα-ένα τα σκαλο
πάτια που παν στη λευτεριά και την αθανασία.

Εννηά μητρικά σπλάχνα ξεσχίζονται από τον πόνο.
Ούτε ένα τάφο δεν έχουν οι μητέρες της αγχόνης για να χύσουν το δάκρυ 

τους. «Φυλακισμένα Μνήματα, είναι οι τάφοι των παιδιών τους και των τεσσά
ρων πεσόντων που κείτονται πλάι τους.

Τα μητρικά σπλάχνα ξαναξεσχίζονται ύστερα στις θανατικές ανακρίσεις, 
όπου αναβιώνει ο εφιάλτης, αλλά και το αγέρωχο μεγαλείο με το οποίο αντιμε
τωπίστηκε η δίκη, η καταδίκη κι ο θάνατος.

«Πού τρέχουν όλοι αυτοί», ρωτά ο ποιητής όταν επίκειται ο απαγχονι
σμός τριών από τους μάρτυρές μας.

«Γιατί τόση αναταραχή;
Για να σκοτώσουν τρία παιδικά χαμόγελα;»

Και βλέποντας το πένθος της Κύπρου για τον χαμό των παιδιών που λά
τρεψαν τη λευτεριά τραγουδά η ποιήτρια:

Κύπριες μάνες 
με τη δυνατή ψυχή 
και τη μαύρη μαντήλα στο κεφάλι

η μαντήλα σας απλώθηκε και σκέπασε τον ήλιο».

Η παρουσία της γυναίκας είναι ψηλαφητή σε κάθε στιγμή του Αγώνα.
Αλλά εκεί που σταματά η Ιστορία κι αποκαλύπτεται με υπέρτατο θαυμα

σμό είναι το καλοκαίρι του 58, στις πέντε Ιουλίου, στην Αυγόρου. Εκεί όχι μό
νο η Ιστορία της Κύπρου και του Έθνους, αλλά η Ιστορία του Ανθρώπου υπο
κλίνεται και ανοίγει διάπλατα τις σελίδες της για να χωρέσει τη δόξα της Λου- 
κίας Ααουτάρη-Παπαγεωργίου.

Εκεί απογειώνονται τα πάντα και δεν χωρούν πουθενά.
Μη λογαριάζοντας τη ζωή της και τη ζωή που είχε στα σπλάχνα της, αλλά 

και τη ζωή των άλλων παιδιών της, η Λουκία αφήνει τη μικρή κόρη της στο 
μπάνιο, εκεί που την έλουζε, και καλεί την αδελφή της να συνεχίσει το λούσιμο 
του παιδιού.

Η ίδια τρέχει στην πλατεία του χωριού για να σώσει ένα άλλο παιδί, που 
κι αυτό αψηφώντας τη ζωή του επέμενε να κρεμμά και να αναγράφει συνθήμα
τα, όσες φορές κι αν τα κατέβαζαν ή τα έσβηναν οι Αγγλοι.

Η θυσία της Αουκίας Παπαγεωργίου είναι ίσως μοναδική στην Ιστορία 
και δίνει στον Αγώνα της ΕΟΚΑ μια πανανθρώπινη διάσταση και μια λάμψη 
που φωτίζει τα πέρατα.

Εκείνη την ώρα της υπέρβασης του γήινου κόσμου και της εθελούσιας θυ-, 
σίας η Λουκία επιβεβαιώνει πως η γυναίκα είναι το προζύμι και ο άρτος της 
ζωής, είναι το αίμα και το σώμα της κοινωνίας, είναι η ίδια η ζωή.

Με τη θυσία της γίνεται σύμβολο αγάπης, μιας αγάπης χωρίς σύνορα, μιας 
αγάπης χωρίς όρια, της αγάπης της μάνας που φτάνει μέχρι το θάνατο και 
αγιάζεται με τον θάνατο, προκειμένου να σώσει τη ζωή του παιδιού, του 
οποιουδήποτε παιδιού, που η καρδιά της δεν τοποθετεί έξω από την άπειρη 
διάσταση της αγάπης της. Μιας αγάπης που εκτός από το γεγονός ότι δεν έχει 
όρια, δεν έχει ούτε ημερομηνία λήξεως.

Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Αγώνα ζούμε σήμερα τη χειρότερη 
τραγωδία στην ιστορία της πατρίδας μας.

Γιατί, δυστυχώς, μετρηθήκαμε και βρεθήκαμε μικροί να κρατήσουμε την 
κολοβομένη, έστω, ανεξαρτησία που μας δόθηκε σαν αντίδωρο της ανεπανάλη
πτης λειτουργίας του 55 και της θυσίας των παιδιών, των πατέρων και των 
αδελφών μας στην Αγία Τράπεζα του Έθνους.

Βρεθήκαμε μικροί να σταθούμε στα μέτρα που έθεσαν ο Αυξεντίου, ο Μά- 
τσης, ο Καραολής, ο Πατάτσος, ο Γεωργάλλας, ο Μούσκος, ο Δράκος, ο Παλ- 
ληκαρίδης, οι τέσσερις του Αχυρώνα και οι τέσσερις του Κούρδαλη.

Γι’ αυτό κι επιβάλλεται, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να σταθούμε 
«ενώπιος ενωπίω» και να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας για να δούμε αν φτά
νουν για να σταθούμε όρθιοι μπροστά στο μεγαλείο τους.

Η μνήμη είναι η ασφαλιστική δικλείδα ενάντια στον αφανισμό. Γι' αυτό 
και όσοι είχαμε την ευλογία να γίνουμε κοινωνοί του Αγώνα εκείνου δεν μπο
ρούμε να ξεχάσουμε. Και πιστεύουμε ότι έχουμε χρέος να ζωντανέψουμε τη 
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μνήμη της κάθε στιγμής του, να τη διατηρήσουμε και να την παραδώσουμε στις 
γενιές που έρχονται.

Σαν ατενίζουμε το σκλαβωμένο Πενταδάκτυλο πρέπει να εστιάζουμε τη 
μνήμη στο άγιο θυσιαστήριο του Κυριάκου Μάτση και να ευχόμαστε να μπορέ
σουμε να προσκυνήσουμε ξανά το χώμα που ποτίστηκε με το αίμα του.

Σαν ανεβαίνουμε στο Μαχαιρά πρέπει να μη μας διαφεύγει το χρέος να 
πάρουμε δάφνη απ’ το κρησφύγετο του Γρηγόρη Αυξεντίου και να την αποθέ
σουμε στον τάφο του συμπολεμιστή του Μάκη Γεωργάλλα στον κατεχόμενο 
Μαραθόβουνο. Τότε θ’ ακούσουμε τον απόηχο της φωνής του πληγωμένου Γε
ωργάλλα προς τον αρχηγό του:

«μάστρε, πεθαίνω, ζήτω η Ελλά... χωρίς σίγμα, γιατί το σίγμα πνίγηκε στο 
αίμα του».

Αναθυμούμαι τη μάνα του Γεωργάλλα στο Μαραθόβουνο, να καμαρώνει 
με τα τετράδια του γιου της, συγκλονίζομαι ακόμα από την περηφάνεια της και 
βλέπω χορό αρχαίας τραγωδίας τις μάνες του Αγώνα, τις μάνες της Ιστορίας 
και δεν ξέρω ποια γραφίδα θα μπορούσε να δώσει την εικόνα τους, να ιχνογρα
φήσει το μεγαλείο του πόνου και της περηφάνειας τους.

Όσα ενδεικτικά ανέφερα, στο πλαίσιο μιας ομιλίας ή ενός σημειώματος 
δεν είναι παρά ψηφίδες, ελάχιστες, από το απέραντο μωσαϊκό που συνθέτει τη 
συμβολή και τη συμμετοχή της γυναίκας της Κύπρου στον Αγώνα ελευθερίας 
της πατρίδας της.

Της γυναίκας που άνοιξε την ωραία πύλη της ψυχής των παιδιών της και 
τα έμαθε να πιστεύουν στον Θεό και την Πατρίδα. Και τα έστειλε στα όρη, τα 
σπήλαια και τις οπές της γης να πολεμούν και να διδάσκουν την αρετή του 
Χριστιανού και του Έλληνα, με την Αγία Γραφή στον κόρφο τους.

Με δέος ανασταίνουμε στις καρδιές μας τη Αουκία Παπαγεωργίου ως το 
αποκορύφωμα της προσφοράς της γυναίκας στον απελευθερωτικό μας Αγώνα.

Τη ζωντανεύουμε για να πάρουμε μια σταγόνα από το αίμα της και να 
μπολιάσουμε το δικό μας.

Για να φωτίσουμε το δρόμο μας με το φως της δόξας της.
Για να αντλήσουμε δύναμη από την περίσσεια δική της.
Για να μπορέσουμε να σταθούμε όρθιοι στο μετερίζι της Ιστορίας και να 

μπορέσουμε να κοιτάξουμε «χωρίς ντροπή τον Πενταδάκτυλο».
Και να πάρουμε φως απ’ το καντήλι του κρησφυγέτου του Μαχαιρά και 

να το μεταφέρουμε στη Αύση, στο Δίκωμο, την Αμμόχωστο, την Κερύνεια, τη 
Μόρφου και τον Απόστολο Ανδρέα.

Να ξανακτίσουμε τα ανατιναγμένα εθνικά μας φυτώρια, να ξεχορτίσουμε 
τους τάφους του Πετράκη Γιάλλουρου, του Παναγιώτη Τουμάζου, του Ανδρέα 
Αουκά, της μικρής Ιωάννας Ζαχαριάδου, και όσων άλλων ηρώων και μαρτύ
ρων είναι θαμμένοι στην κατεχόμενη γη μας, να τους ποτίσουμε με το δάκρυ 
της ανάστασης και να βάλουμε γλάστρες με βασιλικό.

Να καθαρίσουμε τα σπίτια και τις αυλές μας. να δώσουμε ξανά στην κατε
χόμενη γη μας τον ιδρώτα του μόχθου και το γέλιο της αγάπης μας.

Το βογγητό της γης μας, όλης της κατεχόμενης γης μας, είναι συνέχεια 
στην ακοή μας.

Αποδείξαμε κατά το έπος της ΕΟΚΑ ότι μπορούμε να φτάνουμε τους στό
χους μας. Αποδείξαμε μετά την τραγωδία του 74 ότι μπορούμε να πορευόμα
στε στο συρματόπλεγμα της ντροπής, να το κόβουμε με τη δύναμη της ψυχής 
μας και να κρατούμε αναμμένη τη δάδα για τον αγνοούμενο αδελφό μας.

Ολόκληρη η στρατιά της ΕΟΚΑ, νεκρή ή ζωντανή, αλλά και οι στρατιές 
της Αγίας Τυλληρίας και του ποτισμένου με αίμα Πενταδάκτυλου αναμένουν 
και ρωτούν μαζί με τον ποιητή:

δεν θα ξανάρθετε πίσω;
δεν θα νικήσετε τον θάνατο;

Είναι αδιανόητο να μην τον νικήσουμε και να μη μείνουμε ζωντανές και 
για την Ιστορία και για τα παιδιά μας.

Κριτές μας κι οι αγέννητοι και οι νεκροί.
ΜΑΡΟΥΛΛΑ ΒΙΟΑΑΡΗ-ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ

Σημ.: Η ομιλία έγινε σε εκδήλωση του Αυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου, Παράρτημα Λευκω
σίας, αφιερωμένη στην προσφορά της γυναίκας της Κύπρου στον αγώνα του 1955-59. 
στις 8 Νοεμβρίου 1995.

Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβίόου
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Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ 
(Ψυχολογική και κοινωνιολογική προσέγγιση)

Ο αγώνας της ΕΟΚΑ 1955-1959 ήταν η δυναμική φωνή της ελληνικής Κύ
πρου που, υποκινούμενη από τις επιταγές της ιστορίας τριών χιλιάδων χρό
νων και κατευθυνόμενη από την Εθναρχούσα Εκκλησία της, ζητούσε από την 
αγγλική αποικιοκρατική Κυβέρνηση την ελευθερία και την εφαρμογή των δια
κηρύξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αυτοδιάθεση των λαών. Σκο
πός του αγώνα δεν ήταν η στρατιωτική ήττα της Μ. Βρεττανίας, αλλ’ η άσκηση 
πίεσης στην αγγλική Κυβέρνηση να εφαρμόσει την αρχή της αυτοδιάθεσης των 
λαών και στην περίπτωση της Κύπρου. Γι’ αυτό και η πολεμική δράση της ΕΟ
ΚΑ καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα διακοπτόταν συχνά από εκεχειρίες, που 
στόχευαν να δώσουν την ευκαιρία στους Αγγλους για μια πολιτική ρύθμιση 
του ζητήματος.

Ο δυναμικός αυτός αγώνας, με σκοπό πάντα την πολιτική ρύθμιση του 
κυπριακού προβλήματος, ερμηνευόταν διαφορετικά από τον πολιτικό ηγέτη 
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και διαφορετικά από τον στρατιωτικό ηγέτη Αρχηγό 
Διγενή. Από την έναρξη του αγώνα παρατηρήθηκε μια διαφορετική αντίληψη 
και νοοτροπία ανάμεσα στην πολιτική και στη στρατιωτική ηγεσία. Ο Αρχιε
πίσκοπος έβλεπε τον αγώνα ως κινητοποιήσεις της κυπριακής νεολαίας και 
του λαού, που θα ενισχύονταν από οργανωμένες δολιοφθορές μιας ομάδας 
αγωνιστών, με σκοπό να οδηγηθούν οι Αγγλοι στη διεξαγωγή διαπραγματεύ
σεων για την αυτοδιάθεση-ένωση της Κύπρου. Ο Αρχηγός Διγενής έβλεπε τον 
αγώνα ως μια γενικότερη και μακροχρόνια σύρραξη μεταξύ του κυπριακού λα
ού και του Αγγλου Δυνάστη, ο οποίος, όπως πίστευε, δεν θα υποχωρούσε εύ
κολα. ΓΓ αυτό και επιδίωκε από την αρχή την οργάνωση των αγωνιστών, της 
νεολαίας και του λαού, όχι μόνο για δυναμικές κινητοποιήσεις και δολιοφθο
ρές, αλλά και για ένα συστηματικό ανταρτοπόλεμο και μακροχρόνιο αγώνα.

Παρά τη διαφορετική αυτή προσέγγιση, ο αγώνας της ΕΟΚΑ υπήρξε μεγα
λειώδης στην οργάνωση και τον τρόπο της διεξαγωγής του. Για τέσσερα χρόνια 
ο κυπριακός λαός πολέμησε με γενναιότητα, αυτοθυσία και ηρωισμό. Ούτε οι 
υπέρτερες δυνάμεις του εχθρού, ούτε οι απαγχονισμοί, ούτε τα απάνθρωπα βα
σανιστήρια στα οποία υποβάλλονταν οι αγωνιστές, ούτε οι προσωποκρατήσεις 
χωρίς δίκη σε στρατόπεδα συγκεντώσεως, ούτε οι κατ’ οίκον περιορισμοί, ούτε 
οι ομαδικές φορολογίες, ούτε οι ανατινάξεις υποστατικών, ούτε η προσπάθεια 
για εξαγορά συνειδήσεων, μπόρεσαν να κάμψουν τους αγωνιστές ή να λυγίσουν 
το φρόνημα του λαού. Για τέσσερα ολόκληρα χρόνια ο κυπριακός λαός έγραψε 
με την ψυχή και το αίμα του μια από τις ηρωικότερες εποποιίες της ελληνικής 
ιστορίας για την ελευθερία.

Παρ’ όλον ότι η αυτοδιάθεση-ένωση, που ήταν ο πολιτικός στόχος των ορ
γανωτών του αγώνα του ’55 δεν επιτεύχθηκε, πέτυχε εν τούτοις να παραμερι
στούν τα βρεττανικά συντάγματα, με τα οποία η Αγγλία επιδίωκε να διαιωνίσει 

την αποικιοκρατία, και οδήγησε στην ανακήρυξη της Κύπρου σε ανεξάρτητη 
Δημοκρατία. Το αποτέλεσμα τούτο δεν είναι ασήμαντο, αν αναλογισθεί κανείς 
την πολιτική και στρατιωτική δύναμη που χρησιμοποίησε η Βρεττανική Κυβέρ
νηση και τον εξαναγκασμό της από μια φούχτα αγωνιστών να εγκαταλείψει τα 
καλώς σχεδιασμένα σχέδια της. Τούτο και μόνο το αποτέλεσμα αυτόματα κα
τατάσσει τον αγώνα της ΕΟΚΑ στους μεγάλους αγώνες του ελληνισμού για 
ελευθερία.

★ ★ ★

Πέρασαν από τότε σαράντα χρόνια. Σαράντα χρόνια ανεξαρτησίας της 
Κύπρου, αλλά και απώλειας 37% του κυπριακού εδάφους, χρόνια οικονομι
κής προόδου, αλλά και προσφυγοποίησης του ενός τρίτου του πληθυσμού, χρό
νια εθνικής περηφάνιας, αλλά και χρόνια εθνικής συμφοράς. Πολλά έγιναν στα 
σαράντα αυτά χρόνια. Έργα για τα οποία ο κυπριακός λαός πρέπει να σεμνύ- 
νεται και να χαίρει, αλλά και έργα για τα οποία πρέπει να ντρέπεται και να 
θρηνεί. Η περίοδος των σαράντα αυτών χρόνων από την έναρξη του κυπρια
κού απελευθερωτικού αγώνα μας προσφέρει την ευκαιρία για μια ψυχολογική, 
κοινωνιολογική και κριτική θεώρηση των γεγονότων που μεσολάβησαν.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα παρατηρήθηκε έντονο το αίσθημα της 
"ματαίωσης^, το οποίο άσκησε αρνητική επίδραση στη χάραξη της πορείας του 
νεοσύστατου κράτους. Επειδή ο αγώνας έγινε για την αυτοδιάθεση-ένωση, η 
λύση της ανεξαρτησίας δεν ικανοποίησε τα αισθήματα της πλειοψηφίας των 
αγωνιστών και του λαού, ο οποίος συνέχισε να προσβλέπει στην ένωση με την 
Ελλάδα ως τη μόνη ορθή πολιτική λύση του κυπριακού και θεωρούσε την ανε
ξαρτησία ως ένα μεταβατικό στάδιο. Η άποψη αυτή επικράτησε, επίσημα και 
ανεπίσημα, ως το 1967, όταν πραξικοπηματικά πήρε την εξουσία στην Ελλάδα 
η Χούντα.

Παρέκβαση από τη θέση αυτή αποτέλεσε η σκόπιμα και έντεχνα προβαλλό
μενη άποψη, ότι με την ανεξαρτησία της Κύπρου, οι Κύπριοι πρέπει να προχω
ρήσουν στη διαμόρφωση "κυπριακής εθνικής συνείδησης", κοινής για τους Ελ
ληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους. Αυτή ήταν η αρχή της κίνησης των "Νεοκυ- 
πρίων", που αντικρούστηκε επιστημονικά με τον διαχωρισμό της "κρατικής 
ταυτότητας" από την "εθνική συνείδηση". ΓΓ αυτό και αποφασίστηκε η ανάρτη
ση στα ελληνικά σχολεία της Κύπρου της κυπριακής σημαίας, σύμβολο της κυ
πριακής κρατικής ταυτότητας, δίπλα στην ελληνική, που συμβολίζει την ελληνι
κή εθνική μας συνείδηση. Παρ’ όλον ότι οι θέσεις των Νεοκυπρίων δεν βρί
σκουν απήχηση στις μεγάλες μάζες του κυπριακού λαού, εξακολουθούν ακόμη 
να επαναλαμβάνονται και να προωθούνται, είτε γιατί έντεχνα υποβάλλονται 
από ξένα συμφέροντα, είτε γιατί εξυπηρετούν κομματικές σκοπιμότητες.

Μια από τις πρώτες και πιο σημαντικές επιπτώσεις της ματαίωσης των 
προσδοκιών και των αισθημάτων των Κυπρίων, ήταν η επανεμφάνιση της δια
φοράς ανάμεσα στην ελισσόμενη πολιτική σκέψη και στην άκαμπτη στρατιωτι
κή θεώρηση των πραγμάτων. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ως πολιτικός ηγέ
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της και Πρόεδρος του Κυπριακού Κράτους, είχε υποχρέωση να τηρεί τα προ
σχήματα όσον αφορά την ανεξαρτησία της Κύπρου, την οποία επέβαλλαν οι 
συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου. Γι’ αυτό, παρ’ όλον ότι δεν έπαυσε 
ως το 1967 να ομιλεί για την ένωση, ήταν πάντα επιφυλακτικός και προσεκτι
κός στις ομιλίες του. Συγχρόνως προσδέθηκε πολιτικά με το κίνημα των "Αδε
σμεύτων", γεγονός που αποτελούσε προσπάθεια απαγκίστρωσης από την επιρ
ροή της Αγγλικής και γενικότερα της δυτικής πολιτικής.

Ο στρατηγός Γεώργιος Γρίβας Διγενής, από την άλλη, δεν είχε καμιά τέ
τοια υποχρέωση. Γι’ αυτό και μιλούσε ανοιχτά για την ένωση της Κύπρου με 
την Ελλάδα και καυτηρίαζε τα πολιτικά λάθη που οδήγησαν στο ιδιόρρυθμο 
σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρ’ όλον ότι αναχωρώντας από την 
Κύπρο, μετά τη λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΟΚΑ, συνιστούσε 
με προκήρυξή του την πειθαρχία όλων στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τη 
διατήρηση της ενότητας του λαού. Η διαφορά μεταξύ των δύο ηγετών επεκτά
θηκε και σ’ ένα μεγάλο αριθμό αγωνιστών, που άλλοι τάχθηκαν με τον Αρχιε
πίσκοπο Μακάριο και άλλοι με τον στρατηγό Γεώργιο Γρίβα Διγενή, γεγονός 
που επηρέασε ποικιλότροπα την εξέλιξη της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. 
Ol αγωνιστές, και γενικότερα ο κυπριακός λαός, που έμαθαν να αγωνίζονται 
για την ελευθερία, όεν μπόρεσαν να μάθουν πώς να ζουν με την ελευθερία.

Μέσα στα πλαίσια για την καλύτερη λειτουργικότητα της Κυπριακής Δη
μοκρατίας πρέπει να ενταχθούν και οι προσπάθειες του Αρχιεπισκόπου για τη 
βελτίωση των 13 σημείων στο σύνταγμα της Κύπρου, γεγονός που έφερε στην 
επιφάνεια τις αδυναμίες των συμφωνιών της Ζυρίχης και του Αονδίνου και 
προκάλεσε τις ελληνοτουρκικές συγκρούσεις του 1963 και 1964. Οι συγκρού
σεις αυτές οδήγησαν σε τρία άλλα σημαντικά γεγονότα:
α) Στη δημιουργία κυπριακού στρατού, τον οποίο στελέχωσαν Έλληνες αξιω

ματικοί και την αρχηγία του οποίου ανέλαβε ο επανελθών προς τούτο στην 
Κύπρο στρατηγός Γεώργιος Γρίβας Διγενής,

β) Στην άφιξη μιας Ελληνικής Μεραρχίας, και
γ) Στη μερική μετακίνηση των Τουρκοκυπρίων και στη δημιουργία τουρκικών 

γκέττο στη Αευκωσία, Αμμόχωστο και Λεύκα καθώς και τουρκικού προγε
φυρώματος στα Κόκκινα κοντά στον Παχύαμμο.

Τα γεγονότα αυτά επέφεραν μια προσωρινή ενότητα στον κυπριακό λαό 
και αναπτέρωσαν τα αισθήματα για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. 
Τούτο ίσχυσε ως το 1967, ένα έτος πολύ κρίσιμο στην ιστορία της νεαρής Κυ
πριακής Δημοκρατίας. Κατά το έτος αυτό ανέλαβε πραξικοπηματικά την πολι
τική εξουσία στην Ελλάδα η στρατιωτική Χούντα, η οποία, μετά την αποτυχία 
της για λύση του κυπριακού στις διαπραγματεύσεις του Έβρου με την Τουρκι
κή Κυβέρνηση, απέσυρε από την Κύπρο την Ελληνική Μεραρχία και ανακάλε
σε τον Γεώργιο Γρίβα Διγενή, που ήταν αξιωματικός του Ελληνικού στρατού.

Μετά τα γεγονότα αυτά η διαίρεση του αγωνιστικού κόσμου αναζωπυρώ
νεται, με άμεσες επιπτώσεις στην επάνδρωση των διαφόρων θέσεων στη δήμο

σια ζωή και την κυβερνητική υπηρεσία, καθώς και στη γενικότερη οικονομική 
αποκατάσταση των αγωνιστών. Οι υποστηρικτές του Αρχιεπισκόπου Μακα
ρίου τύγχαναν καλύτερης μεταχείρισης, έστω κι αν αυτό δεν αναγνωριζόταν 
επίσημα. Η ορθή ή λανθασμένη αυτή αντίληψη για την ευνοιοκρατική ή δυσμε
νή μεταχείριση των αγωνιστών, επαύξησε τα αισθήματα της ευαρέσκειας και 
της δυσαρέσκειας, τα οποία οδήγησαν τελικά τους αγωνιστές σε δυο αντίθετα 
στρατόπεδα, έντονα φορτισμένα με αισθήματα αντιπαράθεσης. Από την εξαΰ
λωση του '55 ξατρακύλισαν σε μια κρίση πνευματική.

ir ir ir

Τα αισθήματα δυσαρέσκειας μιας μερίδας των αγωνιστών έγιναν ακόμη 
εντονότερα και λόγω της αλλαγής που σημειώθηκε στην πολιτική του ΑΚΕΑ. 
Το ΑΚΕΑ, ενώ από το 1955 τάχθηκε εναντίον του αγώνα της ΕΟΚΑ και αμέ
σως μετά τη λήξη του πολιτεύθηκε εναντίον του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, 
βλέποντας πως έχανε την πολιτική μάχη, πριν ακόμη λήξει η πρώτη θητεία της 
προεδρίας του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, έκανε στροφή 180 μοιρών και υπο
στήριξε στις επόμενες εκλογές την επανεκλογή του Αρχιεπισκόπου. Στόχος 
της στροφής αυτής ήταν να βρεθεί στο στενό περιβάλλον του Αρχιεπισκόπου 
και να προωθεί έτσι τα κομματικά του συμφέροντα, στόχο τον οποίο και πέ
τυχε σ’ ένα μεγάλο βαθμό.

Η προσχώρηση του ΑΚΕΑ στους υποστηρικτές του Αρχιεπισκόπου Μακα
ρίου συνδέεται και με ένα άλλο ιστορικό και κοινωνιολογικό φαινόμενο, που 
πάντα παρατηρείται μετά από ένα επαναστατικό κίνημα, την αντιπαράθεση των 
αγωνιστών προς το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο. Οι αγωνιστές, που 
κράτησαν το βάρος του αγώνα, που υπέστησαν ποικίλες κακουχίες και έχασαν 
προσφιλείς φίλους και συναγωνιστές, δίκαια απαιτούν κάποια αναγνώριση, πέ
ραν από τις θεωρητικές τιμές και τους φιλολογικούς επαίνους. Το κατεστημένο, 
από την άλλη, αγωνίζεται με νύχια και με δόντια να κρατηθεί στην εξουσία. Η 
σύρραξη είναι αναπόφευκτη. Και στην περίπτωση που ο αγώνας είναι νικηφό
ρος, η επικράτηση των αγωνιστών είναι σχεδόν προδικασμένη.

Το φαινόμενο τούτο επιβεβαιώθηκε και στην περίπτωση του αγώνα της 
ΕΟΚΑ. Το απέδειξαν οι πρώτες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές, που έγι
ναν μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου, καθώς και η σύνθεση του πρώτου 
υπουργικού συμβουλίου. Ο προσεταιρισμός όμως του Αρχιεπισκόπου από το 
ΑΚΕΑ οδήγησε μετά τις δεύτερες προεδρικές εκλογές στον παραμερισμό ενός 
μέρους των αγωνιστικών δυνάμεων, εκείνων που υποστήριζαν τον Γεώργιο 
Γρίβα Διγενή, και ταυτόχρονα στην έμμεση επικράτηση του ΑΚΕΑ, ενός οργα
νωμένου τμήματος του πολιτικού κατεστημένου, που είχε προηγουμένως ανα
φανδόν ταχθεί εναντίον του αγώνα. Και ενώ το ΑΚΕΑ προσπαθούσε να εντα
χθεί στους υποστηρικτές του Αρχιεπισκόπου, και κατ’ επέκταση στο στρατόπε
δο των νικητών, ένα άλλο τμήμα του παλαιού πολιτικού και κοινωνικού κατε
στημένου έμεινε έξω από το στρατόπεδο των νικητών, γεγονός που προκάλεσε 
τη σιωπηρή του αντιπάθεια προς τη νέα κατάσταση.
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Ενώ έτσι είχαν τα πολιτικοκοινωνικά πράγματα στην Κύπρο, επανεμφανί
ζεται στο προσκήνιο ο στρατηγός Γεώργιος Γρίβας Διγενής, ο οποίος διέφυγε 
από την επιτήρηση της Χούντας και ήρθε κρυφά στην Κύπρο στις 31 Αυγού- 
στου 1971 για να προωθήσει την ιδέα της ένωσης, μια ιδέα που, λόγω των εσω
τερικών πολιτικών μεταβολών, των τουρκικών αντιδράσεων και των διεθνών 
εξελίξεων, φαινόταν να χάνει συνεχώς έδαφος. Ο Γεώργιος Γρίβας ίδρυσε τότε 
την EOKA Β’ και άρχισε μια δυναμική προώθηση των σχεδίων του, στρεφόμε
νος εναντίον την νόμιμης εξουσίας του κυπριακού κράτους. Το γεγονός τούτο 
ανέξησε παλαιές πληγές, αναζωπύρωσε παλαιό πάθη και διεύρυνε τη διαίρε
ση των αγωνιστών και του λαού γενικότερα.

Τη διαίρεση αυτή των αγωνιστών και του λαού εκμεταλλεύθηκε η Χούντα 
των Αθηνών, η οποία μέσω των Ελλήνων αξιωματικών είχε τον έλεγχο της 
Εθνικής Φρουράς. Για δικούς της λόγους η Χούντα επιδίωκε την απομάκρυνση 
του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου από την εξουσία, γι’ αυτό και έχυνε συνεχώς 
λάδι στη φωτιά. Δεν δίστασε για την επίτευξη των στόχων της να χρησιμο
ποιήσει και αυτά τα μέλη της Ιερός Συνόδου, τους Μητροπολίτες Πάφου, Κι- 
τίου και Κυρηνείας, οι οποίοι κήρυξαν έκπτωτο τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. 
Επακολούθησε η σύγκληση "Μείζονος καί Υπερτελούς Συνόδου”, την οποία 
συγκάλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’, και η οποία κήρυξε έκπτωτους τους 
τρεις Μητροπολίτες και άνοιξε τον δρόμο για την εκλογή νέων Μητροπολιτών, 
ο αριθμός των οποίων αυξήθηκε από τρεις σε πέντε. Η διαίρεση του λαού επε
κτάθηκε έτσι με τη διάσπαση της Εκκλησίας.

Ο Γρίβας πέθανε στις 27 Ιανουάριου 1974, η EOKA Β’ όμως συνέχισε 
υπό νέα ηγεσία τη δράση της, παρ’ όλον ότι πλείστα από τα παλαιό της μέλη 
αποσύρθηκαν. Μετά τον θάνατο του Γρίβα ο έλεγχος της αντιπολιτευόμενης 
τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο μερίδας, περιλαμβανομένης και της EOKA Β’, 
περιήλθε εξολοκλήρου στη Χούντα των Αθηνών, η οποία σχεδίασε και εξετέλε- 
σε το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974, με πολλά θύματα κι από τις δυο πα
ρατάξεις. Επακολούθησε η τουρκική εισβολή και η κατοχή της Βόρειας Κύ
πρου, με όλες τις φοβερές συνέπειες, τον θάνατο εκατοντάδων στρατιωτών 
και πολιτών, την προσφυγοποίηση του ενός τρίτου του πληθυσμού, τον εγκλω
βισμό της Καρπασίας και τη δημιουργία εκατοντάδων αγνοουμένων. Η συμφο
ρά της Κύπρου είχε συντελεσθεί.

Το πραξικόπημα απέτυχε παταγωδώς. Ο Αρχιεπίσκοπος σώθηκε και κα
τέφυγε στο εξωτερικό, η Χούντα που το οργάνωσε και το εξετέλεσε κατέρρευ- 
σε, με παράλληλη αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, ενώ η δημο
κρατική τάξη πολύ σύντομα αποκαταστάθηκε και στην Κύπρο. Εξαιτίας όμως 
του πραξικοπήματος και της εγκατάστασης στη Βόρεια Κύπρο των Τουρκοκυ
πρίων, τουρκικών στρατευμάτων και εποίκων από την Τουρκία, η ένωση της 
Κύπρου με την Ελλάδα παραμερίστηκε από όλους. Τον Δεκέμβριο του ίδιου 
έτους ο Αρχιεπίσκοπος επιστρέφει στην έδρα του, φέρνοντας "κλάδον ελαίας" 
με στόχο την επούλωση των πληγών, την αποκατάσταση της ενότητας του κυ
πριακού λαού, τη στέγαση των προσφύγων και τη δημιουργική τους επανέντα
ξη στην οικονομική ζωή της κυπριακής κοινωνίας. Το 1977, με τη μεσολάβηση 

του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έγινε η συμφωνία 
Μακαρίου - Ντενκτάς, με την οποία τέθηκαν οι βάσεις για μια διζωνική, διπε- 
ριφερειακή ομοσπονδία στην Κύπρο και η οποία συμπληρώθηκε το 1979 με τη 
συμφωνία Κυπριανού - Ντενκτάς. Η συμφωνία αυτή ίσως να συνέβαλε και 
στον πρόωρο θάνατο του Αρχιεπισκόπου, που επήλθε στις 3 Αυγούστου 1977.

★ ★ ★

Τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου επακολούθησε μια νέα κατάσταση. Το 
ιδιόρρυθμο δημοκρατικό καθεστώς στο οποίο δέσποζε ο Αρχιεπίσκοπος Μακά
ριος, λόγω της προσωπικής του επιβολής και της χαρισματικής του προσωπικό
τητας, αρχίζει τώρα να προσαρμόζεται προς τους καθιερωμένους δημοκρατι
κούς θεσμούς. Δημιουργήθηκαν νέα πολιτικά κόμματα, εκτός από το ΑΚΕΛ που 
προϋπήρχε, ενώ όλοι οι συνειδητοί ή ασυνείδητοι ανασταλτικοί παράγοντες που 
επηρέαζαν την ελευθερία της έκφρασης άρχισαν σιγά-σιγά να υποχωρούν.

Παράλληλα όμως άρχισε και ένας σκληρός κομματικός ανταγωνισμός, 
που μετέτρεψε τη "δημοκρατία των ελεύθερων πολιτών σε "δημοκρατία των 
κομμάτων. Η δημοκρατία μετατράπηκε σε κομματοκρατία. Το γενικότερο 
συμφέρον του τόπου αντικαταστάθηκε από το κομματικό. Το ρουσφέτι εξουδε
τέρωσε την αξιοκρατία, ενώ οι ελεύθερες φωνές ακομμάτιστων προσώπων κα
ταπνίγονταν από τις ενορχηστρωμένες κομματικές συνθηματολογήσεις. Ο κλά
δος ελαίας του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου λησμονήθηκε. Το πραξικόπημα και 
οι ανοιχτές ακόμη πληγές του, έδιδαν σε ορισμένα πολιτικά κόμματα εξαιρετι
κή ευκαιρία να το εκμεταλλευθούν κομματικά και να ανοίξουν τον δρόμο τους 
προς την εξουσία. Αρχισαν έτσι να αναξαίνουν παλαιές πληγές και να αναζη
τούν "αποδιοπομπαίους τράγους".

Αίτιος για όλα ήταν η EOKA Β’ και ο στρατηγός Γρίβας, έστω κι αν ο Γρί
βας είχε αρρωστήσει και πεθάνει πολλούς μήνες πριν από το πραξικόπημα. Η 
πραγματική αιτία του πραξικοπήματος, η Χούντα των Αθηνών, σχεδόν λησμο
νήθηκε, επειδή δεν πρόσφερε άμεσα οφέλη στον αγώνα για την κομματική επι
κράτηση. Ο Γρίβας όμως δεν ήταν μόνο ο Αρχηγός της EOKA Β’, ήταν και ο 
Αρχηγός της ΕΟΚΑ του 1955-1959. Γι’ αυτό και η ενορχηστρωμένη κατακραυ
γή εναντίον του Γρίβα, που βρήκε εύφορο έδαφος επειδή έπεσε στον βαθύ πόνο 
της προσφυγιάς και στη δίκαιη αγανάκτηση όσων έχασαν αγαπημένα τους πρό
σωπα, σάρωσε και την ΕΟΚΑ του ’55 και όλους τους αγωνιστές. Το γεγονός 
ότι η δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας οφειλόταν βασικά στους αγώνες 
και τις δικές τους θυσίες σκόπιμα παραμερίσθηκε.

Έντεχνα τέθηκε τότε το ερώτημα "κατά πόσο ο αγώνας της ΕΟΚΑ ήταν 
αναγκαίος".Ήταν σ' αυτή την περίοδο της πρώτης κομματικής δραστηριότητας 
μετά τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, κατά την οποία ο αγώνας της 
ΕΟΚΑ του ’55 υποβαθμίστηκε, οι αγωνιστές λησμονήθηκαν, η προσφορά τους 
αγνοήθηκε και ο εορτασμός της 1ης Απριλίου απορροφήθηκε από τον εορτα
σμό της 25ης Μαρτίου. Τα πάντα σχετικά με τον αγώνα του 1955 αρχισαν να 
αμφισβητούνται. Συγχρόνως πήρε νέα πνοή το κίνημα των Νεοκυπρίων με στό
χο τη δημιουργία κυπριακής εθνικής συνείδησης και απομάκρυνσης από την 
ιδέα της Ελλάδας. Το σύνθημα "Οι Τούρκοι είναι αδελφοί μας" βρισκόταν στην 
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ημερήσια διάταξη, έστω κι αν καλλιεργείτο συγχρόνως άσπονδο μίσος ενα
ντίον μερίδας των Ελληνοκυπρίων. Η αλλοπρόσαλλη αυτή πολιτική φανερώ
νει τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των εμπνευστών της.

Η κατάσταση αυτή άρχισε να μεταβάλλεται, χωρίς όμως και να εκλείψει 
εντελώς, στη δεκαετία του ’80. Η Ελλάδα είχε γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Στην Κύπρο, μετά τον θάνατο των έκπτωτων Μητροπολιτών Κιτίου 
και Κυρηνείας και την επιστροφή στους κόλπους της Εκκλησίας του τρίτου έκ
πτωτου πρώην Μητροπολίτη Πάφου, το σχίσμα που δημιουργήθηκε στην Εκ
κλησία της Κύπρου άρχισε σιγά-σιγά, χάριν στο πνεύμα της συμφιλίωσης που 
καλλιέργησε ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, να γεφυρώνεται. Λίγο αργότερα 
καταρρέει στη Σοβιετική Ένωση ο υπαρκτός σοσιαλισμός, ενώ η Ευρωπαϊκή 
Ενωση εξελίσσεται στην Ενωμένη Ευρώπη. Όλα αυτά τα γεγονότα, που δη
μιούργησαν νέα ανοίγματα για την κυπριακή εξωτερική πολιτική, επηρέασαν 
και την εσωτερική κατάσταση.

Ο διχασμός των αγωνιστών της ΕΟΚΑ άρχισε να υποχωρεί. Οι δυο με
γάλοι ηγέτες, τους οποίους υποστήριζαν, ανήκαν πια στην ιστορία. Μεγαλύτε
ρη σημασία τώρα είχε η διατήρηση της μνήμης του αγώνα. Πολλοί αγωνιστές 
θυμήθηκαν τους κοινούς αγώνες για την ελευθερία της Κύπρου που τους ένω
ναν και συνειδητοποίησαν την ευθύνη τους να διαφυλάξουν τη μνήμη του ανε
πανάληπτου εκείνου αγώνα. Προχώρησαν έτσι με πνεύμα συνδιαλλαγής στην 
ίδρυση των Συνδέσμων Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-1959, παρ’ όλον ότι πολλοί 
αγωνιστές, απογοητευμένοι από τον θλιβερό διχασμό που προηγήθηκε, προτί
μησαν να παραμείνουν στην απομόνωσή τους.

Χάριν στις προσπάθειες των Συνδέσμων Αγωνιστών ο αγώνας της ΕΟΚΑ 
1955-1959 άρχισε να αποκτά τη σημασία του στη νεότερη ιστορία της Κύπρου. 
Ο εορτασμός της πρώτης Απριλίου συνεχώς αναβαθμίζεται και η απόδοση τι
μής στους ηρωομάρτυρες αποκαθίσταται. Παράλληλα η ίδρυση από το Υπουρ
γικό Συμβούλιο το 1993 του "Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 
1955-1959" προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για την αποκατάσταση των ιστορι
κών χώρων, για τη συγκέντρωση και την έκδοση πληροφοριακού υλικού, την 
περισυλλογή και τη μουσειακή έκθεση κειμηλίων του αγώνα, καθώς και την αρ
χειοθέτηση κινηματογραφικού υλικού, φωτογραφιών και εγγράφων που σχετί
ζονται με τον αγώνα της ΕΟΚΑ.

Σήμερα, σαράντα χρόνια μετά την έναρξη του κυπριακού απελευθερωτι
κού αγώνα της ΕΟΚΑ, η ενότητα του ελληνοκυπριακού λαού έχει σημαντικά 
βελτιωθεί, παρ’ όλον ότι δεν έφθασε στα επιθυμητά επίπεδα, επειδή ορισμένες 
ομάδες της κοινωνίας και ορισμένα πολιτικά κόμματα εξακολουθούν ακόμη να 
είναι εγκλωβισμένα στις παλαιές τους θέσεις. Η έλλεψη όμως συμπαγούς ενό
τητας του ελληνοκυπριακού λαού επηρεάζει αρνητικά την πολιτική λύση του 
κυπριακού προβλήματος, η οποία δεν μπορεί να είναι δίκαιη και μόνιμη, αν 
απομακρυνθεί έστω και στο ελάχιστο από την έννοια του ενιαίου κράτους και 
από την εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων για όλους τους κατοίκους 
της Κύπρου.

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ I. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ

Η ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΣΤΟ «ΒΙΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΑΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΑΕΞΗ ΖΟΡΜΠΑ»

«Έβλεπα τό Ζορμπά... νά χορεύει... καί νά μού κράζει νά τιναχτώ κι εγώ 
άπό τό βολικό καβούκι τής φρονιμάδας καί τής συνήθειας καί νά φύγω 
γιά τά μεγάλα ταξίδια μαζί του - κι έμενα ασάλευτος, τουρτουρίζοντας.
Πολλές φορές έχω ντραπεί στή ζωή μου, γιατί έπιασα τήν ψυχή μου νά 
μήν τολμάει νά κάνει δ,τι ή.... ουσία τής ζωής μοΰ φώναζε νά κάμω- μά 
ποτέ δέν ντράπηκα γιά τήν ψυχή μου δσο μπροστά στό Ζορμπά» (Κα- 
ζαντζάκης)1.

1. Ν. Καζαντζάκης, «Βίος και Πολιτεία τον Αλέξη Ζορμπά», Αθήνα, (αχρ.), εκδ. Ελένη Κα
ζαντζάκη, ο. 10.

2. Ν. Βρεττάκος, Νίκος Καζαντζάκης - Η Αγωνία του και το Έργο του, Αθήνα, (αχρ.). σ. 
635.

3. Μ. Vitti, Ιστορία της Νεοελληνικής Αογοτεχνίας, μετφ. Μ. Ζορμπά, Αθήνα, 1992, σ. 344.
4. Ε. Αλεξίου, «Ένας Μεγάλος». Νέα Εστία- Χριστούγεννα 1977. σσ. 31-32.
5. Π. Δ. Μαστροδημήτρης, Εισαγωγή στην Νεοελληνική Φιλολογία. Αθήνα, 1990, σ. 160.
6. Α. Αγγελοπούλου, «Συνάντηση με τον Καζαντζάκη στην Αντίπολη», Νέα Εστία- 

Χριστούγεννα 1977, σσ. 20-21.

Σπάνια μυθιστορηματικός ήρωας αγαπήθηκε τόσο πολύ από το αναγνω
στικό κοινό όπως ο Ζορμπάς. Με το «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά», 
μυθιστόρημα που γράφτηκε στήν Αίγινα το 19432 και πρωτοκυκλοφόρησε το 
19463, ο Ν. Καζαντζάκης κατέκτησε το βραβείο του καλύτερου ξένου βιβλίου το 
1954 στη Γαλλία και πολιτογράφησε την έννοια «Ζορμπάς» ανεξίτηλα στο πα
γκόσμιο λεξιλόγιο4.

Ο Νίκος Καζαντζάκης ( 1883-1957)5, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, μυθι- 
στοριογράφος, μεταφραστής, υπήρξε ένα συγγραφικό αστέρι απ' αυτά που μα
γεύουν τον αναγνώστη. Στάθηκε ο ακούραστος οδοιπόρος στην αναζήτηση του 
εαυτού του, ο εσαεί μπερξιονιστής, αφού ο Henri Bergon ήταν ο δάσκαλός του 
στο College de France. Τα αναρίθμητα συγγράμματά του κυριάρχησαν για μισό 
αιώνα στην ελληνική λογοτεχνική ζωή, συνέβαλαν στη θεμελίωση του νεοελλη
νικού πολιτισμού και του έδωσαν παγκόσμια ακτινοβολία. Η διεθνής αναγνώ
ριση του έργου του έφεραν το όνομά του μαζί με τ’ όνομα της Ελλάδας στα πέ- 
ρατα της γης, αφού οι ιδέες του διαμόρφωσαν μια κοσμοθεωρία και μια φιλο
σοφία με κέντρο τον άνθρωπο6.

Στο «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά» παρουσιάζονται, μέσα από 
τους διαλόγους των δύο κεντρικών ηρώων, όλα τα προβλήματα που κατά και
ρούς απασχόλησαν τον Ν. Καζαντζάκη. Ο Ν. Καζαντζάκης ζει, μέσα από τον 
Ζορμπά, την εικόνα μιας άλλης ζωής όπως πραγματικά τη θέλει και τη χρειάζε
ται η ψυχή του. Συνοπτικά, μπορούμε να πούμε ότι ο ήρωας του Καζαντζάκη 
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αποτελεί το όνειρο του άλλου εαυτού του συγγραφέα, είναι ένα από τα πολλά 
πρόσωπα που έκρυβε μέσα του και το μυθοποίησε για να το ζήσει. Διάλεξε τον 
Ζορμπά για «ψυχικό οδηγό» του γιατί αποτελούσε τον μοναδικό ανθρώπινο 
τύπο που θα τον λύτρωνε από τις μεταφυσικές, φιλοσοφικές και ηθικές αμφι
βολίες και αγωνίες του, που θα τον μάθαινε ν’ αγαπάει τη ζωή και να μη φοβά
ται το θάνατο7.

7. Ν. Βρεττάκος, ο.π. σσ. 636-640.
8. X. Κουλούρης, «Ν. Καζαντζάκης (Πορεία προς την Οικουμενικότητα)», Νέα Εστία- 

Χριστούγεννα 1977. σ. 132.
9. Ν. Καζαντζάκης, ο.π., σ. 136.

10. Μ. Ψαροπούλου, «Σχέσεις Λαϊκού και Έντεχνου Χορού», Όψεις του Χορού. Θέατρο 
«Δόρα Στράτου», Αθήνα, 1993, σσ. 175-178.

11. Α. Κρεστενίτου, Ανακοινώσεις περί Ελληνικών Χορών. Αθήνα. 1914. σσ. 9-11

12. Ι.Ε. Χρυσάφης, Η Γυμναστική των Αρχαίων, Αθήνα, 1965, σσ. 225-227.
13. Λουκιανός, Έργα. μτφ. Δ. Μάνος/Δ. Ζαγορίτης, τμ. Α', Αθήνα (αχρ.), σσ. 3-9.
14. Lucian, The Dance, The Loeb Classical Library, tr. A. Μ. Harmon, (London, 1972) Vo. V, 

pp. 272-273.
15. Plato, The Laws, The Loeb Classical Library, tr. R.G. Bury, (London, 1984), Vol. I, p. 92.
16. Α. Γουλάκη-Βουτυρά Μουσική. Χορός και Εικόνα, Αθήνα, 1990, σσ. 79-120.
17. Α. Κούρια, «Σημειώσεις για κάποια Χορευτικά Δρώμενα της Νεοελληνικής Ζωγραφι

κής», Εθνογραφικά, τμ. 8, Ναύπλιο, 1992, σσ. 99-107.
18. Ν. Καζαντζάκη, ό.π„ σ. 26.

Φύση εκρηκτική ο Ζορμπάς, περιφρονεί την υπεροψία και γεύεται την αλή
θεια γυμνή. Βιώνοντας όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα της ζωής, δημιουρ
γεί τη δική του κοσμοθεωρία επικεντρωμένη στην κίνηση, στην πράξη, στην ου
σία της ζωής, μιας ζωής άνισης και απατηλής από την οποία δεν θα έπρεπε να 
λείψει ποτέ το φαγητό, το πιοτό και το γλέντι8. «Οί θεμελιακές άνάγκες τού 
άνθρώπου - φαί, πιοτό, γυναίκα, χορός - άποκρατοΰσαν άκόμα άξεθύμαστες 
στό ζεϊμπέκικο κορμί του» γράφει χαρακτηριστικά ο Καζαντζάκης9.

Ο Ζορμπάς είναι ένα θαύμα ελευθερίας και ο χορός αποτελεί γι’ αυτόν το 
καλύτερο μέσο για να εκφράσει πλέρια τον εαυτό του, να εκτονωθεί, να επικοι
νωνήσει. Χορεύει τη χαρά του, τη θλίψη του, τον ενθουσιασμό του, χορεύει ό,τι 
βίωσε στην πολυκύμαντη ζωή του και η ψυχή είναι η πρώτη ύλη στο χορό του.

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει τη χορευτική κίνηση του 
Αλέξη Ζορμπά μέσα από τη λογοτεχνική πραγμάτευσή της στο ομώνυμο έργο 
του Καζαντζάκη και να δείξει ότι τόσο ο χορός του Ζορμπά, όσο και ο χορός 
γενικότερα αποτελούν ένα προσωπικό κώδικα επικοινωνίας ανάλογο μ’ αυτόν 
της λεκτικής διατύπωσης και ότι η αξία της χορευτικής έκφρασης δεν βρίσκε
ται στη μορφή, αλλά στην ουσία της πράξης, στη χαρά και στη λύτρωση που 
απορρέουν από την εξωτερίκευση των συναισθημάτων.

Χορός σημαίνει κίνηση και η κίνηση αποτελεί το πρώτο φαινόμενο της ζω
ής. Ο ψυχισμός ώθησε τον πρωτόγονο άνθρωπο σε ρυθμική κίνηση για να εκ- 
φράσει κάτι περισσότερο από την καθημερινή ανάγκη επιβίωσης10 11.

Η ιστορία απέδειξε ότι οι Έλληνες, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο 
λαό, ανέπτυξαν σε μεγάλο βαθμό την αίσθηση του ρυθμού και της αρμονίας. 
Δικαιολογημένα οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούνταν ότι μιλούσαν με τα χέρια, τα 
πόδια και ολόκληρο το παλλόμενο σώμα". Κατά την ομηρική εποχή, ο χορός 
και το τραγούδι δεν συμπλήρωναν απλά το συμπόσιο, αλλά αποτελούσαν και 

το κυριότερο μέσο αναπαύσεως από πολέμους και κακουχίες. Στους μετέπειτα 
χρόνους και ιδιαίτερα στην κλασσική περίοδο ο χορός αποτέλεσε απαραίτητο 
στοιχείο της αγωγής των Ελλήνων πολιτών και απασχόλησε σοβαρά πολιτι
κούς και φιλοσόφους12.

Σύμφωνα με τον Λουκιανό, τον εξελληνισμένο Σύρο σοφιστή και σατυρι
κό συγγραφέα του 2ου μ.Χ. αιώνα13, ο χορός συνδυάζει την ταυτόχρονη ύπαρ
ξη ψυχής και σώματος, αφού κατά τη χορευτική κίνηση επιδεικνύεται η σκέψη 
και εκφράζεται η σωματική επιδεξιότητα14.

Όμως και ο ίδιος ο Πλάτωνας λέγει ότι ο άνθρωπος από τον οποίο λείπει 
παντελώς η χορευτική και μουσική παιδεία θεωρείται αμόρφωτος, ενώ αυτός 
που κατέχει πολύ καλά από μουσική και χορό είναι μορφωμένος· «Ό μέν 
άπαίδευτος άχόρευτος ήμϊν έσται, τον δέ πεπαιδευμένον ίκανώς κεχορευκότα 
θετέον»'5.

Οι Ελληνικοί χοροί αποτέλεσαν πάντα ένα αγαπητό θέμα για την εικονο
γράφηση των περιηγητικών εκδόσεων του 18ου και 19ου αιώνα και ο Γάλλος 
γιατρός και περιηγητής Pierre Augustin Cuys αφιέρωσε ένα ολόκληρο κεφάλαιο 
στους σύγχρονους ελληνικούς χορούς, την προέλευση των οποίων απέδιδε 
στους χορούς της αρχαιότητας. Επίσης ένας μεγάλος αριθμός αξιόλογων Ευ
ρωπαίων ζωγράφων απεικόνισαν με το δικό τους τρόπο τους ελληνικούς χο
ρούς και αντιπροσωπευτικά αναφέρονται οι: J. Β. Hilaire, Ferdinand Bauer, 
H.W. Williams, Theodore Leblanc, C.R. Cockerell και J. Smith16.

Η διαπραγμάτευση του χορού στα ζωγραφικά έργα της νεοελληνικής τέ
χνης παρουσιάζει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ξεκινώντας από τους Θεόδωρο 
Βρυζάκη και Νικόλαο Γύζη φθάνουμε στο λαϊκό ζωγράφο Θεόφιλο, τον χαρά
κτη Τάσσο, τον Γιώργο Σικελιώτη και τον Γιάννη Τσαρούχη17.

Επιστρέφοντας στη λογοτεχνική πραγμάτευσή του χορού στο «Βίος και 
Πολιτεία του Αλ. Ζορμπά», στεκόμαστε στην πρώτη αναφορά του συγγραφέα 
στους ελληνικούς χορούς με τους οποίους ο κεντρικός ήρωας θα μιλήσει για 
ό,τι βρίσκεται πέρα και πάνω από τις λέξεις. «"Αν έχω κέφι, θά παίζω- θά τρα
γουδώ κιόλα. Καί θά χορεύω το ζεϊμπέκικο, τό χασάπικο, τον πεντοζάλη», λέει 
μέ ενθουσιασμό ο Ζορμπάς στο αφεντικό του18.

Ένας μεγάλος αριθμός πηγών μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για την 
προέλευση και την εξέλιξη των δύο λαϊκών χορών, του ζεϊμπέκικου και του
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χασάπικου. Οι χοροί αυτοί που μεταφέρθηκαν στο ελληνικό αστικό κέντρο 
στα τέλη του 19ου αιώνα, αποτέλεσαν ρυθμικές εκφράσεις του ρεμπέτικου και 
συμμετείχαν στη διαμόρφωση ενός ξεχωριστού πολιτισμικού συνόλου που εί
ναι οι ρεμπέτες.

Το όνομα «ζεϊμπέκικος» προέρχεται από το όνομα μιας εθνοτικής μειονό
τητας που ζούσε στα παράλια της Μ. Ασίας, τους Ζεϊμπέκους, για τους οποίους 
πιστεύεται ότι επρόκειτο για εξισλαμισμένους Έλληνες από τη Θράκη που 
εγκαταστάθηκαν στα παράλια της Μ. Ασίας ως ένοπλοι φρουροί. Δε γνωρίζου
με κατά πόσο ο χορός του πολεμικού αυτού λαού είναι ίδιος μ' αυτόν που ξέ
ρουμε σήμερα σαν ζεϊμπέκικο19. Σύμφωνα με τον Η. Πετρόπουλο, οι Ζεϊμπέκοι 
ή Ζεϊμπέκηδες κατάγονταν πιθανότητα από τους γιουρούκηδες (μη μωαμεθανι
κά νομαδικά φύλα της Μ. Ασίας), τους οποίους οι Τούρκοι αποκαλούσαν γκια
ούρηδες. Οι Ζεϊμπέκηδες ήταν ανυπότακτος και πολεμοχαρής λαός, ο οποίος 
χρησιμοποιήθηκε από το Σουλτάνο σαν βοηθητικό αστυνομικό σώμα, επανα
στάτησε όμως αργότερα και αποδεκατίστηκε. Χαρακτηριστικά στοιχεία του λα
ού αυτού ήταν η λεβεντιά και ο περίφημος ζεϊμπέκικος που χόρευαν20.

19. Στ. Δαμιανάκος, «Για μια Κοινωνιολογική Ανάγνωση του Λαϊκού χορού». Χορός και 
Κοινωνία, Κόνιτσα, 1994, σσ. 58-61.

20. Η. Πετρόπουλος, Ρεμπέτικα Τραγούδια, Αθήνα, 1979, σ. 12.
21. Π. Καβακόπουλος, «Οι Αντικρυστοί Χοροί της Ιωνίας σε Παράλληλη Σχέση με το Ρε

μπέτικο, Όψεις του Χορού, ο.π., σσ. 44-46.
22. Ν. Καζαντζάκη, ό.π., σ. 82.

23. Θ. Βελούόιος, «Επιτηδειγμή Πυρρίχιου εις 9/8 ή «Αρτοζηνός» δηλαδή «Ζεϊμπέκικον», 
Ηως, 98-102 Αθήνα, 1966, σ. 117. Σύμφωνα με το Θ. Βελούδιο στη λέξη «Ζεϋμπέκικος» 
το πρώτο συνθετικό «Ζεύ» σημαίνει πνεύμα και το δεύτερο συνθετικό «Μπέκος» συμ
βολίζει το σώμα.

24. Β. Παπαχρήστος, Ελληνικοί Χοροί, Αθήνα, 1960, σ. 10.
25. G. Holst, Rembetika, Musikeiner Griechischen Subkultur, Gerhart, Berlin, 1979, pp. 20-35.
26. Α. Σαββάκης, «Ο Ελλην Ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης», Εφημ. Καθημερινή, Επτά Ημέ

ρες, 5-12-1993, σσ. 10, 14.
27. Γ. Λυκεσάς, Οι Ελληνικοί Χοροί, Θεσσαλονίκη, 1993, σ. 89.

Σύμφωνα με μια άλλη μαρτυρία, ο ζεϊμπέκικος ήταν ο πιο αργός στο ρυθ
μό από τους χορούς που χόρευαν οι Έλληνες της Μ. Ασίας και δεν είχε καμιά 
σχέση μ’ αυτόν των Ζεϊμπέκηδων. Επρόκειτο για χορό που παρουσίαζε το ζευ
γάρι όταν ο σύζυγος ήθελε να επιδείξει τις χορευτικές ικανότητες της συζύγου. 
Ήταν λοιπόν κατ’ εξοχήν γυναικείος χορός με μια ιδιαίτερη ευγενική παρου
σία που τον χαρακτήριζε η πλαστικότητα του γυναικείου σώματος21.

Μέσα από την πρώτη παραστατική περιγραφή του χορού από τον Καζαν- 
τζάκη ξεπροβάλλει κάτι από τη δική του τραγικότητα, κάτι από τους ανεκπλή
ρωτους πόθους του. «Χύθηκε στό χορό», γράφει ο συγγραφέας, «χτυπούσε τά 
παλαμάκια, πηδούσε, στρουφογύριζε στον άγέρα, έπεφτε κάτω μέ λυγισμένα 
γόνατα κι άντιπηδούσε άνάερα καθιστός, σά λάχιστο. "Αξαφνα τινάζουνταν 
πάλι άψηλά στόν άγέρα, σά νά τό ’χε βάλει πείσμα νά νικήσει τούς μεγάλους 
νόμους, νά κάνει φτερά καί νά φύγει»22.

Για τον Ζορμπά η ζωή κυλάει σαν ποτάμι ασυγκράτητη, ανεμπόδιστη και 
οι ανθρώπινες ορμές αναβλύζουν από μέσα του ακαταπίεστες σαν το νερό της 
πηγής. Από την περιγραφή γίνεται φανερό ότι ο Ζορμπάς εκτελεί αρκετές από 
τις χορευτικές κινήσεις του ζεϊμπέκικου, χορός που, όπως δηλώνει ο ίδιος, 
στην αρχή ακόμη του βιβλίου, γνωρίζει να χορεύει μαζί με το χασάπικο και τον 
πεντοζάλη. Οι κινήσεις του σχετίζονται με το πνεύμα, την ψυχή και το σώμα. 

Κάνει μεγάλα πηδήματα και στριφογυρίζει στον αέρα προσπαθώντας να ξεφύ- 
γει απ’ ό,τι τον καταπιέζει και τον στενοχωρεί. Μέσα στη χορευτική του έξαρ
ση επαναλαμβάνει τις εκτινάξεις προς τα πάνω σε μια προσπάθεια ν' απογειω
θεί και να διατηρηθεί σε πτήση στο χώρο, νικώντας έτσι τους φυσικούς νόμους. 
Αγγίζει το έδαφος με τα γόνατα για να πάρει δύναμη από το γήινο χώμα και να 
συνεχίσει την προσπάθεια. Κατ’ ένα μεγάλο μέρος, οι κινήσεις αυτές συμβολί
ζουν την προσπάθεια του ανθρώπου ν’ αποκτήσει κουράγιο και δύναμη μέσα 
από τις γαιομαγνητικές ακτινοβολίες της Γης, για να μπορέσει να αντιμετωπί
σει τις δυσκολίες και τα προβλήματα της ζωής23.

Οι αρχαίοι Έλληνες απέδιδαν στο χορό μαγικές ιδιότητες. Πίστευαν ότι 
τα μεγάλα πηδήματα σε ύψος ευνοούσαν τη σωματική ανάπτυξη και την ευτυ
χία του ανθρώπου και ότι οι κινήσεις και οι χειρονομίες απέτρεπαν τις αρνητι
κές επιδράσεις και απομάκρυναν τα κακά πνεύματα από τον άνθρωπο. Έδιναν 
δηλαδή στο χορό ένα είδος υπερφυσικής δύναμης και το θεωρούσαν στοιχείο 
απαραίτητο για τη ζωή24.

Η χορευτική περιγραφή που παραθέσαμε παραπάνω από τον «Αλέξη Ζορ
μπά» μοιάζει με την περιγραφή που κάνει ο Gail Holst για τον ζεϊμπέκικο, 
όπως τον παρακολούθησε να χορεύεται στην Αθήνα το 1966. «Επρόκειτο», 
γράφει ο Holst, «για έναν αυτοσχέδιο ατομικό χορό όπου ο χορευτής, αφοσιω- 
μένος στον εαυτό του και με τα χέρια ανοιχτά έκανε τους πρώτους κύκλους. 
Ακολουθούσαν δυναμικές κινήσεις με πηδήματα προς τα πάνω και στροφές, 
γονάτισμα στο έδαφος και ο χορός στο σύνολό του έδινε την εντύπωση ότι βοη
θούσε τον χορευτή μ’ ένα είδος κάθαρσης»25.

Δεν είναι τυχαία η επιμονή του μεγάλου νεοέλληνα ζωγράφου Γιάννη Τσα- 
ρούχη στην απεικόνιση του ζεϊμπέκικου. Η ανδρική μορφή στη ζωντανή, φυσι
κή παρουσία της, με έμφαση στην κίνηση του σώματος είναι αυτό που επηρεά
ζει την επιλογή του. Ο «Φαντάρος που χορεύει ζεϊμπέκικο» (1978), ο 
«Ζεϊμπέκης» (1981) και το «Ζεϊμπέκικο» (1984), είναι μερικά από τα έργα του 
μεγάλου ζωγφάφου με θεματική τον ζεϊμπέκικο26.

Ο χασάπικος, χορός μεσαιωνικός, πολιτικός, της συντεχνίας των χασάπη
δων οι οποίοι στο Βυζάντιο ονομάζονταν «μακελάρηδες»27, συμπεριλαμβάνεται 
στις χορευτικές επιλογές του Ζορμπά, σύμφωνα πάντα με τον Καζαντζάκη. Ο 
χασάπικος αποτελεί αλέγρο, ομαδικό χορό, εξωστρεφή, με ακριβείς βηματι
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σμούς. Από πλευράς ρυθμού ανήκει στην ίδια οικογένεια με τη ρουμανική 
Chora, ενώ ταυτόχρονα μοιάζει με τον σέρβικο και ρώσικο κοζάκικο. Μπορούμε 
να πούμε ότι ο χορός αυτός εκφράζει την αντρική φιλία και συντροφικότητα28. 
Στην Ευρώπη έγινε γνωστός από τις ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες που 
προβλήθηκαν στο εξωτερικό. Εντυπωσιασμένοι οι Ευρωπαίοι τον ονόμασαν 
«συρτάκι» και με το όνομα αυτό εξακολουθεί να είναι γνωστός στο εξωτερικό29.

28. Στ. Δαμιανάκος, ό.π., σσ. 60-61.
29. Η. Δήμας, Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί, Αθήνα, 1992, σ. 183.
30. Η. Δήμας, ό.π., ο. 141.
31. Ν. Καζαντζάκη, Οδύσσεια, εκδ. 4η, εκδόσεις Ελ. Καζαντζάκη, στίχοι 1135-1140, Αθήνα, 

1967, σσ. 367-368.
32. Ν. Καζαντζάκη, Συμπόσιο, εκδ. Ελένη Καζαντζάκη, Αθήνα (αχρ.), σ. 26.
33. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, τμ. 21ος, σσ. 149-150.
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34. P. Bien, «Ο Αλέξης Ζορμπάς, ο Νίτσε και η Αιώνια Ελληνική Τάξη», μετφ. Μ. Κάσδα
γλή, Νέα Εστία-Χριστούγεννα 1971, σσ. 75-85.

35. Ν. Καζαντζάκη, «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά», ό.π., σ. 83.
36. J. Heisic, «Ενσάρκωση Ελευθερίας: Το όρομα το Ν. Καζαντζάκη», Νέα Εστία- 

Χριστούγεννα 1971, σσ. 154-155.
37. Ρ. Κράους, Ιστορία του Χορού, μτφ. Γ. Σιδηρόπουλος-Μ. Κακοβουλία, Αθήνα, 1980, σ. 

22.
38. Ν. Καζαντζάκη, ό.π„ σ. 84.
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Όμως ο Καζαντζάκης δεν λησμονεί ούτε στιγμή την Κριτική καταγωγή 
του. Έτσι ο Ζορμπάς εμφανίζεται και σαν χορευτής του παραδοσιακού κρητι- 
κού χορού πεντοζάλη, ο οποίος πήρε το όνομά του από την κριτική λέξη 
«Ζάλο» που σημαίνει βήμα και επειδή ο χορός αποτελείται από πέντε «Ζάλα» 
ονομάζεται πεντοζάλης30. Αλλά και στην μεγαλειώδη «Οδύσσεια» ο Καζαντζά
κης παρουσιάζει τους βάρβαρους να χορεύουν τον άγριο πεντοζάλη, φθάνο- 
ντας στη χώρα του Φαραώ, για να δείξουν τις επιθετικές και καταστροφικές 
διαθέσεις τους. «Κάντε χώρο να χορέψουμε», λένε στους απεσταλμένους του 
βασιλιά, «γιατί εμείς ό,τι έχουμε να πούμε το λέμε με το χορό»31.

Τον ίδιο δυναμικό χορό φαίνεται να έχει υπόψη του ο συγγραφέας όταν 
γράφει στο «Συμπόσιο». «Και κάποτε σηκωνόταν και σέρνανε όλοι μαζί ένα 
χορό πολεμικό, ερωτικό και βάρβαρο»32.

Το πολυδιασμένο μυθιστόρημα «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά» 
πλάστηκε από τον Καζαντζάκη, σύμφωνα με τον Peter Bien, συνειδητά ή ασυ
νείδητα, πάνω στο έργο του Νίτσε «Γένεση της Τραγωδίας». Έχουμε να κάνου
με, δηλαδή, αφ’ ενός με το ιερό ζευγάρι Απόλλων-Διόνυσος και αφ’ ετέρου με 
την αισιοδοξία - Σωκρατική απαισιοδοξία. Ο ίδιος ο Καζαντζάκης εξηγεί ότι 
ο Απόλλων, σύμφωνα με το Νίτσε, ονειρεύεται την αρμονία και την ομορφιά 
του κόσμου. Αντίθετα ο Διόνυσος, θεός της πιο χαρακτηριστικής ενσάρκωσης 
της αναγεννώμενης μέσα από το θάνατο δημιουργικής δύναμης της φύσης33, 
συντρίβει την ατομικότητα και ακολουθεί τους κυματισμούς της θάλασσας. 
Σύμφωνα με τον P. Bien, θέση του Νίτσε είναι ότι ο συνδυασμός απολλώνιου 
και διονυσιακού πνεύματος προσφέρει στον άνθρωπο και στους λαούς πρόοδο 
και ευημερία. Αυτόν ακριβώς το συνδυασμό είχαν επιτύχει οι προσωκρατικοί 
Έλληνες. Και ο Καζαντζάκης με το βιβλίο του «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη 
Ζορμπά» παρασταίνει ξανά την ελληνική αυτή εμπειρία όπως την είχε αξιολο
γήσει ο Γερμανός φιλόσοφος. Στην αρχή του έργου διαπιστώνουμε ότι ο συγ
γραφέας έχει φθάσει πλέον σε αδιέξοδο και σύμφωνα με τους όρους του Νίτσε 

δεν μπορεί να «λειτουργήσει αισιόδοξα». Έχει σχεδόν παραλύσει. Σ' αυτό το 
σημείο εμφανίζεται ο δυνατός Ζορμπάς με τον διονυσιασμό του οποίου ο Κα
ζαντζάκης βρίσκει λύσεις στα προβλήματά του, ελευθερώνεται από την ελπίδα 
και το φόβο δίχως βέβαια να γίνει ένας άλλος Ζορμπάς. Μπορεί να λειτουργή
σει και πάλι σαν ανθρώπινο πλάσμα και μάλιστα με τρόπο ελληνικό και να 
γεννήσει το μύθο που λέγεται Ζορμπάς, συνδυάζοντας έτσι τον Διόνυσο με τον 
Απόλλωνα, την Ανατολή με τη Δύση. Το μήνυμα του Ζορμπά είναι, μέχρις ενός 
σημείου, πολύ ελληνικό και ταυτόχρονα πολύ νιτσεϊκό: ασπάσου τον Διόνυσο 
και μάθε να χορεύεις, εγκατέλειψε την αυταπάτη της αισιοδοξίας, δέξου τη ζωή 
όπως διδάσκει η διονυσιακή σοφία και εξαγόρασε αυτήν τη γνώση με το απολ
λώνιο μέσο της τέχνης, θριάμβευσε πάνω στον πόνο με την παραδοχή του. Ο 
Ζορμπάς, σύμφωνα πάντα με τον P.Bien, είναι το διονυσιακό τέρας του Κα
ζαντζάκη. Κάνει τα πάντα με πάθος, είτε δουλεύει, είτε χορεύει, είτε αγκαλιάζει 
μια γυναίκα. Ενσαρκώνει την τρέλα, το ξεστράτισμα από την κοινή λογική, την 
υπερβολή34.

Για τον Ζορμπά, λοιπόν, ο χορός είναι ένας τρόπος να ξεσπάει τα συναι
σθήματα χαράς, να καταπολεμάει τη λύπη και την ήττα και να εκφράζει αγάπη. 
«Τί ήθελες νά κάμω, άφεντικό;», ρωτάει με απορία. «Πλαντοϋσα άπό τήν 
πολλή χαρά μου· έπρεπε νά ξεσκάσω. Καί πώς μπορεί νά ξεσκάσει ένας 
άνθρωπος; Μέ τά λόγια;»35.

Από την πρώτη στιγμή γίνεται αντιληπτό ότι ο χορός ήταν ένα θέαμα που 
ο Καζαντζάκης άρεζε απλά να παρακολουθεί, παρά μια πράξη όπου έπαιρνε 
μέρος. Και όμως, σύμφωνα με τον James Heisic,o Καζαντζάκης έγραψε ότι ο 
έναστρος ουρανός και ο χόρος αποτέλεσαν πάντα τα θεάματα που ευχαριστού
σαν περισσότερο την ψυχή του36.

Ο ψυχαναλητής Joot Merloo, αναφερόμενος στο χορό, γράφει ότι αυτός 
αποτελεί μια ευρεία μορφή ανθρώπινης έκφρασης και συναισθηματικής ανα
κούφισης, έτσι ώστε όσοι δεν μπορούν να χορέψουν είναι σαν να έχουν χάσει 
το νόημα της ζωής, παγιδευμένοι στο εγώ τους37.

Ο χορός περικλείει για τον Ζορμπά μια δύναμη υπερφυσική, αποτελεί 
ανάγκη και εκδήλωση της ίδιας της ψυχής, ένα στοιχείο απαραίτητο για τη ζωή 
του, κάτι ανάλογο με την αναπνοή του. Να τί λεει ο ίδιος για το χορό σε μια 
από τις πιο τραγικές στιγμές της ζωής του: «"Ενας διάολος είναι μέσα μου καί 
μοϋ φωνάζει: «Χόρεψε» καί χορεύω. Ξεπλαντάζω. Μιά φορά πού πέθανε τό 
παιδί μου... σηκώθηκα πάλι καί χόρεψα... «Τρελάθηκε ό Ζορμπάς, φώναξαν... 
Μά έγώ... άν δέ χόρευα, θά τρελαινόμουναν άπό τόν πόνο»38.
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Η χορευτική κίνηση αποτελεί τρόπο ύπαρξης. Οι άνθρωποι χόρεψαν όλες 
τις ξεχωριστές στιγμές της ύπαρξής τους. Χόρεψαν την ειρήνη και τον πόλεμο, 
τη γέννηση και το θάνατο, τη σπορά και το θερισμό. Με το χορό το σώμα γίνε
ται θέμα. Ο λόγος δεν αρκεί πάντα για να εκφραστούν τα γεγονότα που υπερ
βαίνουν την καθημερινή ζωή μας. Ο χορός μπορεί να εκφράσει αυτήν την υπέρ
βαση και ο Ζορμπάς φανερώνει το μεγαλείο του χορού φωνάζοντας: «*Ε,  μω
ρέ, ποϋ κατάντησαν οί άνθρωποι, φτού νά χαθούνε. Άφήκαν τά κορμιά τους 
καί βουβάθηκαν, καί μονάχα μέ τό στόμα μιλούνε»39.

39. Ν. Καζαντζάκη, ό.π., σ. 85.
40. Α. Ράφτης, Χορός, Πολιτισμός και Κοινωνία, θέατρο «Δόρα Στράτου», Αθήνα, 1992, 

σσ. 24-26.
41. P. Bien, ό.π„ σσ. 75-85.
42. Ν. Καζαντζάκη, ό.π., σ. 85.
43. Ν. Καζαντζάκη, Καπετάν Μιχάλης, Εκδ. Ελένη Καζαντζάκη Αθήνα (αχρ.), σσ. 112,140.

44. Ν. Καζαντζάκη, «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά», ό.π., σ. 295.
45. Στ. Δαμιανάκος, ό.π., σ. 55.
46. Ν. Καζαντζάκη, ό.π., σ. 295.
47. L. Torp, «Ο Χορός του Ζορμπά», μτφ. Ν. Μπεράχα, Εθνογραφικά, ό.π., σσ. 93-97.

Αλήθεια, το να χορεύεις τή ζωή σου, δέν σημαίνει να συνειδητοποιείς πως 
όχι μόνο η ζωή, αλλά ολόκληρο το σύμπαν είναι ένας χορός, δεν σημαίνει να 
αισθάνεσαι αυτό το κύμα της κίνησης να σε διαπερνά και να σε αναζωογονεί;

Τις περισσότερες φορές η πραγμάτευση του χορού του Ζορμπά στο βιβλίο 
του Καζαντζάκη δεν γίνεται για να δώσει μια ευχάριστη περιγραφή στον ανα
γνώστη. Ο χορός εδώ αποτελεί μια μορφή τελετουργίας, μια αναπαράσταση 
των καταστάσεων. Είναι μια ολόκληρη «γλώσσα κινήσεων» μ’ ένα ξεχωριστό 
προσωπικό χαρακτήρα που δεν μοιάζει με κανενός άλλου. Μια πηγαία έκφρα
ση που εκπροσωπεί την προσωπικότητά του, το παρελθόν του και την ψυχική 
του κατάσταση τη στιγμή ακριβώς που χορεύει40. Σύμφωνα με τον P. Bien, η 
ζωή του Ζορμπά είναι ένας διθύραμβος που τον τραγουδά και τον χορεύει για 
να τιμήσει τον Διόνυσο41. «Μά τί νά πει τό στόμα, τί μπορεί νά πει τύ στόμα; 
Τού διηγήθηκα χορεύοντας τά πάθη μου, τά ταξίδια, πόσες φορές παντρεύτη
κα, τί τέχνες έπιασα.. Μιλούσαν τά πόδια μου, τά χέρια μου, μιλούσαν τά μαλ
λιά μου, τά ρούχα μου»42.

Ο Ζορμπάς διηγείται τη ζωή του με το κινούμενο σώμα, περιγράφει τα 
βιώματά του μέσα από τις χορευτικές κινήσεις των ποδιών, των χεριών και γε
νικά με ό,τιδηποτε πάνω στο σώμα του μπορεί να εκφραστεί πλέρια η περιπλά
νησή του. Στο βιβλίο «Καπετάν Μιχάλης», ο Καζαντζάκης παρουσιάζει επίσης 
τον κεντρικό ήρωα, Καπετάν Μιχάλη, να προστάζει τους δύο συντρόφους του, 
Βεντούζο και Φουρόγατο, να μιλήσουν ο μεν πρώτος με τη μουσική, ο δε δεύτε
ρος με το χορό. Άλλη γλώσσα γι’ αυτούς δεν πρέπει να υπάρξει. Και ο Φουρό- 
γατος, με το χορό, μετουσιώνει το μεθύσι του σε μια έντονη και μάταιη λαχτά- 
ρη ν’ αποκτήσει φτερά και υπερβαίνοντας τους φυσικούς νόμους να παραμεί- 
νει στο άπειρο43.

Για τον Ζορμπά χορός σημαίνει προσωπικό κώδικα επικοινωνίας που βρί
σκεται πέρα και πάνω από τις λέξεις. Το δηλώνει ξεκάθαρα όταν λέει: «Ε μωρέ ! 
τώρα που χορεύεις και του λόγους σου και μαθαίνεις τη γλώσσα μου τί έχουμε 
να πούμε!» Και συνεχίζει παρακάτω: «’Αφεντικό... έχω πολλά νά σού πώ... μά 
δέν τά πάει ή γλώσσα μου... θά τά χορέψω τό λοιπόν!»44.

Τα παραπάνω λόγια του Ζορμπά δείχνουν την αντίθεση ανάμεσα στο λόγο 
και την αισθηματική παραγωγή νοήματος. Ο ήρωάς μας δεν αντιμετωπίζει πρό
βλημα γλωσσικής επικοινωνίας, αλλά αυτό που θέλει να πει είναι τόσο δυνατό 
που κυριολεχτικά βρίσκεται πέρα από τον έναρθρο λόγο. Μόνο ο χορός μπορεί να 
εκφράσει, μέσα από την πηγαία έκφραση, τον αβυθόμετρο κόσμο του Ζορμπά45.

Αλλά με το χορό δεν ξαλαφρώνει μόνο από τη μεγάλη χαρά ή την αβάστα- 
κτη λύπη. Ταυτόχρονα μοιάζει να προκαλεί, ν’ αντιστέκεται, να υψώνει φωνή 
προς το Θεό· «Τί μπορείς νά μού κάμεις. Παντοδύναμε;... Σκότωσέ με, καρφί 
δέ μού καίγεται- έβγαλα τύ άχτι μου... πρόφτασα καί χόρεψα...»46.

Το 1965 προβλήθηκε η ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη «Ζορμπάς ο Έλλη
νας» βασισμένη στο μυθιστόρημα του Καζαντζάκη. Αυτό που παρουσιάστηκε 
στην ταινία σαν χορός του Ζορμπά αποτελείτο από τρεις διαφορετικούς χο
ρούς που, ακολουθώντας ο ένας τον άλλο, παρουσίαζαν μια χορευτική σειρά. 
Το πρώτο μέρος του χορού βασιζόταν σ’ ένα αργό χασάπικο. Στη συνέχεια ο 
Ζορμπάς, αφήνοντας τον εαυτό του ελεύθερο, παρουσίασε ένα χορό αυτοσχέ
διο. Η μουσική και ο χορός της ταινίας συμβόλιζαν το ελληνικό πνεύμα που 
αντιπροσωπευόταν από τον Ζορμπά. Σύμφωνα με την Lisbet Torp, ο χορός 
προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στο κοινό ακριβώς επειδή βασιζόταν στη συναρ
παστική μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

Η επιτυχία της κινηματογραφικής ταινίας αξιοποιήθηκε εμπορικά και πο
λύ σύντομα Γαλλική δισκογραφική εταιρεία κυκλοφόρησε δίσκο με τη μουσική 
του έργου, όπου δίνονταν οδηγίες για το πώς χορεύεται ο χορός του Ζορμπά ή 
το συρτάκι. Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται η λέξη «συρτάκι» σαν ονομα
σία χορού. Ο χορός του Ζορμπά διδάχτηκε στα μετέπειτα χρόνια είτε σαν συρ
τάκι που ισοδυναμούσε με το αργό χασάπικο ή σαν τον «αυθεντικό» χορό του 
Ζορμπά που έμοιαζε με το γρήγορο χασαποσέρβικο. Έτσι, μέχρι του 1976, η ει
κόνα ανδρών που χόρευαν πιασμένοι από τους ώμους και χτυπούσαν τα δά
χτυλά τους ήταν αρκετή για να συμβολίσει το χορό του Ζορμπά47.

Στο μυθιστόρημα του Καζαντζάκη ο Ζορμπάς χορεύει αυτοσχεδιάζοντας. 
Τα χορευτικά βήματά του δεν ανήκουν σε καθορισμένη τεχνική. Είναι βήματα 
και κινήσεις που μοιάζουν μ’ αυτές του ζεϊμπέκικου όταν χορεύει μόνος του ή
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του χασάπικου και του πεντοζάλη όταν χορεύει με το αφεντικό του. Ο ίδιος 
ακολουθεί μια διαδικασία που πηγάζει από τη μαγευτική ικανότητά του να 
εκτελεί, να εκφράζει, να δημιουργεί χωρίς σχέδιο, χωρίς προετοιμασία, οδη
γούμενος από την έμπνευση της στιγμής. Άλλωστε μια ατμόσφαιρα γεμάτη έμ
πνευση και διονυσιασμό αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον αυτοσχεδιασμό, 
ο οποίος ουσιαστικά διαρκεί λίγο, άλλα είναι χείμαρρος δημιουργίας, προσφέ- 
ροντας στο χορευτή πλήρη ελευθερία και τη δυνατότητα να διαλέξει τους δι
κούς του φανταστικούς ορίζοντες48.

48. X. Τζούλης, «Ο Αυτοσχεδιασμός στην Παραδοσιακή Μουσική», Χορός και Κοινωνία, 
ό.π. σσ. 77-78.

49. Μπ. Ντελβάιγ, «Χρονολογώ Πωλ Βαλερύ», περιοδ. Διαβάζω, τεύχος 183 (20-1-88), σ. 
77-78.

50. Ρ. Valery Χορός και Ψυχή, μτφ. ΜελισσάνΟη, Αθήνα, 1988, σσ. 7-11.
51. Ν. Καζαντζάκη, ό.π., σ. 294.
52. ό.π., σ. 86.
53. ό.π., σσ. 294-295.

54. Ρ. Bien, ό.π., σσ. 75-85.
55. Ν. Καζαντζάκη, ό.π., σ. 250.
56. Ρ. Bien, ό.π„ σσ. 75-85.
57. J. Heisic, «Ενσάρκωση Ελευθερίας. Το Οραμα του Καζαντζάκη», μτφ. Λ. Κάσδαγλη. 

Νέα Εστία-Χριστούγεννα 1971, σσ. 154-155.
58. Μ. Ψαροπούλου, «Σχέσεις Λαϊκού και Έντεχνου Χορού», Όψεις του Χορού ό.π., σσ. 

175-178.

Η χορευτική κίνηση του Αλ. Ζορμπά προσδιόρισε, σε κάποιο βαθμό, τον 
τρόπο με τον οποίο ο χορευτής κατορθώνει να ξεπεράσει τον εαυτό του και να 
βρει διέξοδο στα συναισθήματά του, μια διαδικασία που του δίνει υπερηφά
νεια, ανδρισμό και συνοχή. Όπως γράφει ο Ρ. Valery ( 1871 -1945 )49, ο μεγάλος 
Γάλλος ποιητής και κριτικός, η ίδια η ανθρώπινη υπόσταση είναι μια ταλά- 
ντευση ανάμεσα στην κίνηση και την ακινησία. Στο χορό, το κινούμενο σώμα 
μετουσιώνεται σε «ιερογλυφία» της ψυχής. Ο εαυτός πηδάει προς τα έξω, 
αφαιρείται ή πολλαπλασιάζεται μέσα σ’ ένα παραλήρημα από αυτοσχεδια- 
σμούς και μεταμορφώσεις50.

Για τον Καζαντζάκη ο χορός κάνει εκείνο που κατά τον Νίτσε πετυχαίνει 
ο μύθος. Σημαδεύει δηλαδή την τωρινή στιγμή με τη σφραγίδα της αιωνιότη
τας. Αυτό πέτυχε και ο Ζορμπάς με το χορό του. Το πέτυχε και με το να είναι 
Ζορμπάς, γεμάτος πάθος, πληθωρική υγεία, έκσταση, όλες δηλαδή τις διονυ
σιακές αρετές.

Είναι μετά την καταστροφή του «εναέριου» που ο Καζαντζάκης ζητάει 
από τον Ζορμπά να του μάθει να χορεύει. «Έλα Ζορμπά, φώναξα μάθε με νά 
χορεύω»51. Φαίνεται ότι ο συγγραφέας έχει αποφασίσει ν’ ανοίξει μια καινούρ
για σελίδα στη ζωή του, να μάθει ένα καινούργιο αλφάβητο, να νιώσει ό,τι δεν 
κατάφερε να νιώσει στη μέχρι τότε ζωή του. Ο ίδιος στο μονόλογό του λέει: 
«Χαμένη ή ζωή μου... νά μπορούσα νά ’πιανα ενα σφουγγάρι, νά τά σβήσω 
όλα... νά μπώ στό σχολείο τού Ζορμπά καί ν’ άρχίσω τή μεγάλη τήν άληθινή 
άλφαβήτα»52. Περιχαρής ό Ζορμπάς ανταποκρίνεται στο αίτημα δηλώνοντας: 
«Θά σέ μάθω πρώτα-πρώτα τό Ζεϊμπέκικο· άγριος, παλικαρίσιος... Ριχτήκαμε 
στό χορό· ό Ζορμπάς μέ διόρθωνε σοβαρός, υπομονετικός, μέ τρυφεράδα... 
Γειά σου, ξεφτέρι μου! φώναξε ό Ζορμπάς... Στό διάολο τά χαρτιά καί τά κα
λαμάρια»53.

Η χαρά του Ζορμπά που το αφεντικό αποφάσισε να χορέψει είναι απέρα
ντη. Ο ενθουσιασμός του ασυγκράτητος. Ο δάσκαλος μαθαίνει τη γλώσσα του. 
Και έτσι φαίνεται να πραγματοποιείται ο πόθος του Νίτσε για ένα Σωκράτη 
που θα μάθει επιτέλους μουσική και χορό. Ο Καζαντζάκης χόρεψε, αλλά δεν 
ήταν αποφασισμένος να περάσει τη ζωή του στο διονυσιακό γλέντι. Άντλησε 
όμως από τον Ζορμπά το κατάλληλο θεματικό υλικό για την απολλώνια τέχνη. 
Πέρα όμως απ’ αυτό ο Καζαντζάκης παρουσιάζει το χορό να λειτουργεί φιλο
σοφικά54. Η φιλοσοφική διάσταση που δίνει στο χορό γίνεται κατανοητή αν 
αναλογιστούμε το σημείο όπου ο συγγραφέας αναφέρεται στον Σήφακα, το νε
αρό λεβεντόκορμο βοσκό που την ημέρα της Ααμπρής μάγεψε τους πάντες με 
το χορό του. «Τά πρόσωπα χύνονται κάτω στής γης, άλλάζουν κάθε είκοσι χρό
νια, έρχουνται άλλα. Μά ή ούσία, ό "Ενας, θά μένει πάντα ό ίδιος, έρωτεμένος, 
είκοσι χρονών νά χορεύει, άθάνατος»55.

Άλλωστε και για τον Νίτσε, χορός και μουσική αποτελούν την άμεση έκ
φραση του Ενός, που έχει ξεφύγει από την ατομικότητα, πέρα από τα φαινόμε
να. Είναι γνωστό ότι ο χορός και η μουσική και όχι η γλώσσα αποτέλεσαν πά
ντα τους πιο βασικούς εκφραστικούς τρόπους του πρωτόγονου ανθρώπου56.

Για τον Ζορμπά, είτε χορεύει το ζεϊμπέκικο, είτε το χασάπικο, είτε τον πε
ντοζάλη, ο χορός έχει μια δύναμη που υπερβαίνει το νόημα των λέξεων και της 
μιμικής. Σκοπός του δεν είναι να επιδείξει τις χορευτικές ικανότητές του, αλλά 
να δημιουργήσει κάτι που να είναι ένα με τον εσωτερικό κόσμο του.

Σύμφωνα με τον James Heisic, ο Καζαντζάκης έγραψε στην αυτοβιογρα
φία του ότι ένας γέρος καλόγερος του εμπιστεύτηκε κάποτε ότι «ο χορός σκο
τώνει το εγώ- και όταν σκοτωθεί το εγώ δεν υπάρχει πια εμπόδιο για να σμίξει 
ο άνθρωπος με το Θεό»57.

Αλλά και η Μίρκα Ψαροπούλου, γνωστή κριτικός του χορού, σε μελέτη 
της για το χορό, σημειώνει ότι ύμνος του 2ου μ.Χ. αιώνα εξυμνεί λόγια του 
Χριστού που έχουν σχέση με το χορό. Συγκεκριμένα ο ύμνος λέει: «ό μή χορεύ- 
ων τό γενόμενον άγνοεϊ», δηλαδή αυτός που δεν χορεύει δεν νιώθει τίποτε από 
την ουσία της ζωής58.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΙΣΣΟΥΔΗ
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Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΗΣ ΡΟΥΑΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΣΤΑΥΡΟΥ

ΠΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΙΕΡΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΟΑ ΥΠΑΘΗΣ ΜΕΓΑΑΟΝΗΣΟΥ

Η Λευκωσία ήταν και είναι η καρδιά της Κύπρου. Η ζωή της είναι αντι
προσωπευτική εικόνα του διαχρονικού Κυπριακού Ελληνισμού (αρχαία, βυζα
ντινή και σύγχρονη, χριστιανική, κοσμοπολίτικη και ευρωπαϊκή). Ενώ η μεγα
λούπολη του νησιού διέγραψε και διαγράφει το πλήθος των εξελίξεων που θα 
επηρεάσουν το νησί. 'Οχι από υδροκεφαλισμό, πρωτευουσιάνικο άχτι ή λόγω 
μαρασμού του υπόλοιπου νησιού. Μα η πρωτεύουσα είναι γενικά ο ρυθμιστής 
των κοινωνικών και ιστορικών εξελίξεων - και τις επιρροές που δέχεται στο 
χρόνο τις εξωτερικεύει για να τις δεχθεί όλο το νησί.

Τούτη η πόλη-πρωτεύουσα είναι ένας χώρος ιεροπρεπής, κοιτίδα αγώνων, 
πόνου, εκφραστικής επιβίωσης της ελληνικότητας και εννοημάτωσής της όντας 
καταμεσίς στο συγκλονιστικό σύνορο μεταξύ δράσης, αυτογνωσίας, διαχρονι- 
κότητας, κοινωνικού δυναμισμού, μια τέλεια ασφαλιστική δικλείδα που οριο- 
θέτει με πνευματική και εθνική περηφάνεια, αλλά και επεκτείνει δραστικά τη 
μαγεία, το κύρος και την αίγλη του ελληνικού Λόγου. Αυτό ακριβώς το ηθικοϊ- 
στορικό πλαίσιο δίνει τις πιο γόνιμες απαρχές και τις πιο αυτοτελείς πηγές έμ
πνευσης για ποιητικούς και εθνικούς αγώνες στην ποιήτρια και στο νησί.

Γι’ αυτό και στο έργο της η ποιήτρια Ρούλα Ιωαννίδου-Σταύρου αναμο
χλεύει, δεν καταπραΰνει εφησυχαστικά, συναισθηματοποιεί μα δεν παράγει 
την άψυχη αναμνησεολατρεία και τον προγονοκεντρισμό, τέλος, χωρίς πατρι- 
δολογία και μεγαλοϊδεατισμό, όπως και χωρίς το κακέκτυπο και κακόχυμο πο- 
λιτικάντικο κουβεντολόι, γυρεύει μία εκφραστική συν-άρθρωση πολιτικού, 
εθνικού και ποιητικού λόγου.

Τό Αιγαίο άλλωστε που είναι ένας ολάνθιστος (από πνευματικές και φιλο- 
σοφικο-ιστορικές μνήμες) χώρος, ένας νησιότοπος με προαιώνιες ελληνικές 
μνήμες, γεμάτος από τις πανάρχαιες αξίες που δημιούργησε, ολόπλευρα, από 
άκρη σε άκρη, από τα ερημονήσια μέχρι τα μεγαλονήσια, είναι ένας χώρος όπου 
πάντα έθαλλε, και ακόμα θάλλει, το ελληνικό ήθος, πολυμυρωμένο από την 
ποιητική, κοσμολογική και οντολογική φιλοσοφία του Ομήρου, των προσωκρα- 
τικών, της Σαπφώ, των τοπικών (Κυκλαδικού, Σάμου, Ρόδου, Κρήτης κ.ά.).

Για μας, πέρα από τη πολύπλαγκτη απορρητική και το γλυκύτατο και υπέ
ροχο ύφος και ήθος του ελληνογενούς λόγου της Ρούλας Ιωαννίδου-Σταύρου 
αντιβοούν ακόμη στα αυτιά μας (και πάντα θα αντιβοούν) ανάκατα μαζί με τις 
πρωτοφανέρωτες φιλοσοφικές νοηματοδοτήσεις και εννοιακές οριοθετήσεις, 
το πνεύμα της ειρήνης και οι ιαχές των ατέλειωτων πολέμων και αγώνων που 
έλαβαν εκεί χώρα από την αρχαιότητα μέχρι τους ελληνιστικούς, βυζαντινούς 
και νεώτερους χρόνους. Το Αιγαίο και η Κύπρος δεν είναι μόνο ένας συμβατι
κός γεωπολιτικός χώρος. Εκεί ακουμπάει το περισσότερο συναισθηματισμός 

της η νεώτερη ελληνική καρδιά (και) σ’ αυτή προσβλέπουσα γυρεύει να κάνει 
την κρυστάλλινη διαύγεια και την ευγενικότητα της πνευματικής της φυσιο
γνωμίας πολυπλόκομο και γεραρό κοσμοείδωλο ανθρώπινου δραματικού με
γαλείου και ισχυρού, αυθεντικού πατριωτισμού.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ
Θα έλεγα ότι ο λόγος της λογοτέχνιδας Ρούλας Ιωαννίδου-Σταύρου γίνε

ται έκφραση παν-κυπριακής αγωνίας μέσα από μια, ας μου συγχωρεθεί ο νεο
λογισμός, «Λευκωσιοκεντρική» ματιά. Στο έργο της γενικά, και σε άλ
λες ποιητικές συλλογές, υπάρχουν μνείες και αναφορές στην πρωτεύουσα του 
νησιού' και μιλώντας για την εγρήγορση που έχει, γράφει: «με τέτοιο Ιούλη / 
και τέτοιον Αύγουστο στη πλάτη/ δεν την πιάνει ύπνος / τη Δευκωσία/».

Γενικά υπάρχει ένα κλίμα Κυπρολατρείας και Κυπροκεντρισμού. Βασι
λείς και Ιστορικά πρόσωπα μνημονεύονται, «Το μάτι του Τεύκρου και του Ευ
αγόρα» (ποίημα ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ), αλλού αναφέρεται στις εκδηλώσεις κατά της 
Τουρκικής κατοχής και θηριωδίας (ποίημα ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΕΛΛΗ- 
ΝΙΔΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ). Ενώ υπάρχουν πάμπολλες αναφορές στον Πενταδάκτυ
λο, στην Κυπριακή γειτονιά, στον Αγιο Ιλαρίωνα, στην Κερύνεια κλπ.

Όμως κυρίαρχο ρόλο, γιατί ίσως αυτό την πληγώνει πιο άμε
σα βλέποντας ή νιώθοντας ότι η πόλη της Λευκωσίας είναι συρ- 
ματοπλεγμένη από τον Τουρκικό Ιμπεριαλισμό, διαδραματίζει 
στο έργο της εκείνο που βιώνει, ότι δεινά δηλαδή σπαράζουν την 
πρώην ευτυχισμένη μεγαλούπολη, τη Λευκωσία. Αλλωστε, αυτή, 
ενδοεθνικά και διεθνώς αντιπροσωπεύει και συμβολίζει τον Κυ
πριακό χώρο και τον πληθυσμό του νησιού.

ΤΟ ΕΡΓΟ «ΜΟΙΡΑΣΜΕΝΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ»
Η ποιήτρια πριν αρχίσει κάθε έμμετρο ποίημα-έργο της, που ενεργεί κε

τρομόλα, πλέκει ένα ιστό από επεξηγηματικές ή διασαφηνιστικές παραθέσεις 
(άλλοτε σε πεζό λόγο και άλλοτε σε ποιητικό) που στόχο έχουν τη συνολική 
ολόπαλμη διέγερση να την ποτίσει και με μια γνήσια εθνική - μα και ανθρώπι
νη - συγκίνηση...

Έτσι το χωροχρονικό πλαίσιο που πέρασε και άφησε τις όποιες διαμορφώ
σεις του στο νησί είναι η βάση και η πηγή δημιουργίας της. Στην αρχή δίνει το 
σκοτεινό πλαίσιο διά-δρασης ιστορίας-ανθρώπων στο πολύπαθο νησί. Αργότε
ρα αναφέρεται στα ιστορικά γεγονότα και παραΰστερα στις φωνές-σύμβολα 
στους εθνικούς αγώνες (Στρατηγού Γεωργ. Γρίβα-Διγενή, Μακαρίου Γ' του 
Εθνάρχου, Αρχιμανδρίτη Κυπριανού, Αρχιεπισκόπου Κυπριανού) αλλού συ
ντομότερες, αλλού εκτενέστερες, αλλού καθοριστικότερες και αλλού υποβλητι- 
κότερες, οι φωνές συντελούν στη δημιουργία ενός κλίματος και ενός πλαίσιου 
sui generus. Οι αφηγητές επεξηγούν ή ετοιμάζουν τη κορύφωση (αισθητική, ιδεο
λογική, εθνική, ηθική, πνευματική) για την ανάγνωση-απαγγελία του ποιήματος. 
Έτσι φθάνουμε σ’ αριστοποίηση του επιδιωκόμενου αποτελέσματος, χω
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ρίς ειδυλλιακότητα, με ολοχρήσιμες και εξαιρετικά ευήκοεςσε 
μας τις απόμακρες φωνές-μαρτυρίες μέσα στον πανδαμάτορα και πετροκατα- 
λύτη Χρόνο, της Αικατερίνης Κορνάρο, της Μαρίας Συγκλητικής κ.ά.

Φωνές και αόρατες παρουσίες τρισεύγενες που η μυστική αχλή του μύθου 
τις γιγαντώνει για να τις κάνει σύμβολα ήθους και πνευματικής-λυρικοεθνικής 
ποδηγέτησης.

ΤΑ 11 ΕΜΜΕΤΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΗΣ «ΜΟΙΡΑΣΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ»

Τα 11 έμμετρα ποιήματα της Ρούλας Ιωαννίδου-Σταύρου, ειδικά γραμμέ
να για μελοποίηση, είναι καρπός πικρών συλλογισμών αλλά και ποιητικής αι
σιοδοξίας. Στο κέντρο αυτής της αυτοπεποίθησης βρίσκεται η ανθρώπινη εξι- 
δανίκευση της παραδοσιακής, στα καθ’ ημάς, έννοιας και αξίας της θυσίας και 
της αυτοθυσίας. Σ’ αυτές βασιζόμενοι μπορούμε και να ελπίζουμε μα και με σι
γουριά να αισιοδοξούμε ότι ο άνθρωπος-Έλληνας και το ελληνικό έθνος όχι 
μόνο θα «περισωθεί» μα ξανά περίτρανα θα οροθοποδήσει.

Σ’ αυτά τα 11 ποιήματα της Ρ. Ιωαννίδου-Σταύρου 
υπάρχει σύμμεικτη μια βαθιά μελαγχολία για την τρα
γική κατάσταση που υπάρχει στο νησί, σε ανθρώπινο 
και εθνικό-ελληνικό πεδίο κυρίως, καθώς και μια βα
θιά λαχτάρα και αγωνιστικότητα για μια ολόλαμπρη 
λευτεριά. Χωρίς ο λόγος της να ξεπέφτει σε πολυστέναχτους θρήνους και 
χωρίς π ο τ έ η σκωληκόβρωτη τάση της εθνικής ρητορίας να την παρασύρει ή 
να της ανακόπτει τον ποιητικό οίστρο κρατά σαν σταθερά και βάσιμα πλεονε
κτήματα, την εθνικότητα και την ελληνικότητα. Αλλού μ’ ένα ύφος πιο δημοτι- 
κοφανές (όπου επιβάλλεται) αλλού με μία διόραση πιο ελλειπτική, αλλού πε
ρισσότερο βαθυσήμαντα και αλλού με τρόπο πιο τραγουδιστικό η ποιήτρια 
σκουπίζει τα δάκρυα για να δει την τυραννική πραγματικότητα πιο καθαρά. 
Τουρκική θηριωδία, ξενική κατοχή, ανθρώπινος και εθνικός πόνος, μνήμη του 
κάθε είδους ανθρώπινου ένδοξου έργου, μη ωραιοποίηση του ολολάτρευτου 
παρελθόντος. Έτσι η θυσία που βιώθηκε και έγινε ψυχικός 
πόνος, η εθνολατρεία που δεν μπορεί να γίνει εθνική 
λεφτεριά μα μονάχα οδυνώμενο ποίημα βρίσκει λεκτική 
ανταπόκριση μέσα της καταλήγοντας να γίνει ιδεαλι- 
στική ενόραση. Μαζί με το παρόν συμπλέκονται πλήθος αλλοτινές (βιω- 
μένες άμεσα ή από τους καρπούς της ιστορικής πράξης) μνήμες που γονιμο- 
ποιούν έργο που ζητά να τις επανορθοστηλώσει μέσω της συγκίνησης, και μό
νο μέσω αυτής, αφού η διαλεκτική και η διαλογική ανταπόκριση του αναγνώ
στη στα ποιήματα βασίζονται στις πυρίκαυστες μνήμες που όλους, μας έχουν 
χαράξει και συγκλονίσει.

Ομως, όπως το νησί παρά τα βαθιοχαραγμένα τράυματά του δεν έπαυσε 
να ζει και να ακμάζει, όπως οι κοινωνικές τάξεις κρατούν ολόρθο το ηθικό 
τους και όπως οι ποιητές ολοένα και πιο ακάματα σαλπίζουν πάντα τη λαχτά
ρα τους για νέα εθνική και ηθική ελπίδα μελετώντας ευφρόντιστα τα μαθήματα 

ελευθερίας που δίνει η γεμάτη ανεπάντεχτες εκπλήξεις σκληροζωή μας, που χα- 
ράσσει νομοτελειακά και το ανθρώπινο ρουτινόδραμα, έτσι κι εμείς στεκόμα
στε ευλαβικά, μπροστά σ’ αυτή τη σεβασμιοπόθητη ορμή που γυρεύει να τα 
ανατρέψει όλα. Ακόμη και τα πολλά δάκρυα, απόρροια του μεγάλου, τραγικού 
χαλασμού.

Αυτά είναι τα θριαμβικά και αγωνιστικά (χωρίς 
εθνοκαπηλεία και πατριδολογία) μηνύματα που μας έρ
χονται από τη μεγαλόνησο μέσα από το έργο της Ρ. 
Ιωαννίδου-Σταύρου,και μας καλούν να συμμετάσχουμε 
σ’ αυτό το πνευματικό πανηγύρι καταθέτοντας την 
εγρήγορσή μας, την πατριδολατρεία που μέλλει, σ’ αυ
τούς τους κρίσιμους για τον ελληνισμό καιρούς, να γί
νει κραυγή και ελπίδα που θα τρέφεται από γνήσιο ηθι
κό ενθουσιασμό.

Η ποίητρια Ρ. Ιωαννίδου- Σταύρου κρατά στο έργο της ένα τόνο εθνικοα- 
πελευθερωτικής συνέγερσης, οδυνώμενης πίκρας και ελεγειακής στάθμισης των 
δεδομένων. Ελεγειακής βέβαια ποιητικά διότι το ακμαίο πατριωτικό συναίσθη
μα ζητά να ανατρέψει τον αρνητικό ιστορικό περίγυρο και τα διεθνή σχέδια 
του ιμπεριαλισμού. Γράφοντας συναισθηματικά αποφεύγει το νατουραλισμό 
και σκεφτόμενη εύστοχα αποφεύγει τον πεσιμισμό. Η Κύπρος με καρδιά τη 
Λευκωσία είναι το ζωντανό ιδανικό, το αείφεγγο σύμβολο, η πάνδημη και πάλ- 
λευκη εθνική λαχτάρα. Είναι το είδωλο, το κοσμοείδωλο, το φανταχτερό και 
φαντασμαγορικό πλαίσιο για την ποιητική της κοσμολογία και κοσμογονία. 
Έτσι νιώθοντας και μ’ αυτό τον τρόπο η ποιήτρια δίνει τις εθνικές εμπειρίες 
της μέσα από ένα ισχυρό συρματόπλεκτο (όπως η σκλαβιά) και βελούδινο (σαν 
την ανθρώπινη έμπνευση) καμβά. Αυτές οι ποιητικές βιώσεις της γυρεύοντας 
την αισθητικοποίηση εξειδικεύονται σε ποιήματα-προσωπογραφίες ή αναπαρα
στάσεις της ειδικής και γενικής πραγματικότητας. Στόχος αξιοθήρευ- 
τος είναι η αρετή τον πατριώτη και του ανθρώπου και 
φυσικά του ποιητή, που είναι ο φυσικός, ο απαράμιλ
λος πνευματικός ηγέτης, ο αυτουργός των εξελίξεων, ο 
άνθρωπος που πολεμάει την ενοχή και την φρίκη. Και τέ
τοια είναι η ποιήτρια Ρούλα Ιωαννίδου-Σταύρου.

Στο πρώτο ποίημα, την «Πράσινη Γραμμή» («Μοιρασμένη Λευκωσία») θα 
ενώσει την καρδιά και την ψυχή μας με τη Λευκωσία και την Κύπρο που τα 
πλήγωσε και τα πληγώνει η διαχωριστική γραμμή των ξένων στραγηγικών επι
λογών (των υπερδυνάμεων). Αξιολόγηση, «αγιοποίηση» του χώρου αποδεκτά, 
συγκινητικά, συνεγείρουν. Στο «Ακριτικό» η ποιήτρια κάνει μια καίρια ιστορι
κή αναδρομή για να φέρει κοντά μας ολοζώντανο, ό,τι η ολόχρωμη μνήμη κρα
τά σφιχτοδεμένο για να μας το φέρνει και να μας το ρίχνει σαν ιερό πεφταστέ- 
ρι στους σημερινούς άνομους καιρούς της (θλιβερής) λησμοσύνης. Ό,τι η σημε
ρινή μικροαστικοποιημένη μας συνείδηση απολακτίζει, αυτό, τόσο συχνά, είναι 
πολύ ιερό. Σ’ αυτό το ποίημα, όπως και στα επόμενα η ελληνολατρεία δεν είναι 
στείρος αντιτουρκισμός αλλά, κυρίως, αντι-ιμπεριαλισμός.
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Στην «Αικατερίνη Κορνάρο» ποιητικοποιώντας και στιχοτεχνώντας ελε
γειακά κάνει τη θύμησή της υπόθεση καθολική, παγκύπρια, πανελλήνια κι ακό
μη πιο οικουμενική. Στα «Μαύρα Χρόνια» συμβολοποιείται το κουράγιο μέσα 
στα πικρά, δίσεχτα χρόνια ενώ στη «Μαρία Συγκλητική» δίνεται μ' ένα τόνο 
πλησίστιο η ηρωική της κραυγή που τόσο καλά δέθηκε με το θάνατο και την 
(αυτο)θυσία. Με λόγια ωραία και γλαφυρά «Μορφή που αναδύεσαι, απ' των αι
ώνων τη σιωπή» κλπ, αυτό το πρόσωπο και η προσωπικότητα ενσαρκώνουν 
αντάμα τον αντιξενικό αγώνα και το πάθος της ελληνικότητας, την ομορφιά 
του ηθικού αγώνα με την καρτερία και την ελπίδα.

Στο ποίημα «1η Απριλίου 1955» το χρέος, το καθήκον για τη πατρίδα, κυ
ριαρχούν στο λόγο της, ενώ η επίκληση της ελληνικής πατρίδας και του ευαγ
γελίου γίνονται σύμβολα-άρματα για αγώνα και λεφτεριά που θα οδηγήσουν με 
τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα στην ΕΝΩΣΗ (η έκφραση δεν είναι καθόλου 
μελό) με τη μητέρα Πατρίδα. Μόνο με σκληρούς αγώνες επιβίωσε το έθνος 
(Ενετροκρατία, Τουρκοκρατία, Αγγλοκρατία) και με εξίσου σκληρούς αγώνες 
θα μπορέσει, αβίαστα, να συνεχίσει το δρόμο του μέσα στην Ιστορία αποκρούο
ντας κάθε είδους ιμπεριαλισμό (εθνικιστικό ή οικονομικό) με την πολιτική 
«δορυφοροποίηση» την οικονομική, (πολύ) εξάρτηση, κλπ. καθώς επίσης και 
τον εθνικό αποχρωματισμό ή την εθνική, γλωσσική, κοινωνική (και ιστορική) 
αλλοτρίωση.

Στα «Φυλακισμένα Μνήματα» οι αιώνες που θα κυλήσουν, εύγλωττα θα 
αναπαριστάνουν τη διαχρονικότητα των ηρωικών (ηρωϊκοεπικών) αγώνων 
και ειδικότερα του Κυπριακού απελευθερωτικού αγώνα στα έτη 1955-59, που 
έλαβαν εκεί χώρα, ενώ για τις θλιβερές αγχόνες των κατακτητών, (στις Κεντρι
κές Φυλακές της Λευκωσίας) οι καιροί θα πλέξουν στεφάνια πλουσιοκεντημέ- 
να από τη δόξα και την αυτοθυσία των μαρτύρων μας λέει ένστιχα η ποιήτρια.

Γράφει στο ρεφραίν αυτού του ποιήματος της:

Οι καιροί στεφάνια σας πλέκουν 
και τραγούδια για σας τραγουδούν 
και στο κάλλος της νιότης που ’χάθη 
οι ουρανοί φως αιθέριο σκορπούν.

Στο όγδοο ποίημα στο «Καλοκαίρι του ’74» ο τόνος αλλάζει. Γίνεται έκ- 
δηλη η φανταχτερή αντίθεση μεταξύ της ομορφιάς του καλοκαιριού και των 
ορδών του πειθήνιου στον ιμπεριαλισμό Τούρκου «Αττίλα».

Καλοκαίρι που αγαπούσα 
και που τόσο λαχταρούσα 
πώς σου μαύρισαν το κύμα 
οι ορδές του Τούρκου Αττίλα.

Καλεί το νησί να της ν’ αφουγκραστεί:

«της Λευκωσίας άκου την καρδιά 
για σένα πώς κτυπάει πώς πονά».
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Στο ένατο, την «Παλιά Λευκωσία» που μοιάζει ν’ ανεμίζει την ομορφιά 
της, γράφει σαν να εμπνέεται από μια λυρικοτραγική ανάμνηση:

Λευκωσία μου παλιά 
είσαι μια ανοιχτή αγκαλιά 
και γαλάζιος ουρανός 
όνειρο αλαργινό

δείχνει διπλόμορφα ή μάλλον πολύμορφα και πολυδιάστατα ότι (και) η 
παλιά Λευκωσία είναι παρούσα, μια ζωντανή ολοστρόγγυλη μνήμη που καρπο- 
φορά όχι μόνο πόνο και οδύνη μα και αγάπη, νοσταλγία και εύχαρη σκέψη.

Αγνάντια είναι οι μαχαλλάδες 
με τα παλιά τα αρχοντικά 
με καμαρόπορτες και κιόσκια 
και παραθύρια σιωπηλά

Στο δέκατο, τις «Καλοκαιρινές Βραδιές της Λευκωσίας» (που λειτουργεί 
και σαν συνέχεια του δέκα, «Παλιά Λευκωσία») κάνει μια συνθετική αναπόλη
ση των λευκών, γλυκομύριστων μεσογειακών ημερών όταν με το γέρμα του 
ήλιου μια νέα μυρωδική αίσθηση από λουλούδια ροδοστόλιστα, γιασεμί, λεμο
νανθούς καταυγάζει την ατμόσφαιρα. Έτσι κλείνοντας αυτό το έργο η ποιή- 
τρια διευρύνει την οπτική γωνιά με την οποία βλέπει τα πράγματα για να αγκα
λιάσει πιότερο, και πιότερο χαρούμενα, τον κόσμο.

«τ’ αεράκι που φυσάει, σου δροσίζει την ψυχή 
κι ελπίδα ξεπηδάει μέσ' από βαθιά πληγή»

Τελειώνοντας με το «Δοξαστικό» (για την αγαπημένη της Λευκωσία) ο τό
νος της ανεβαίνει κατακόρυφα σε λυρισμό, σε συγκίνηση, σε λαχτάρα, σε οδύ
νη, για να κλείσει το έργο της, έτσι, υμνολογικά, σαν μια λατρεία της τέχνης 
και των σκοπών της...

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ρούλας Ιωαννίδου-Σταύρου, «Ποιήματα» 1974, «Τα τραγούδια της μητέρας μου» 1983, 

«Του νησιού μου» 1984, «Τρεις ποιητικές συνθέσεις για την Κύπρο» 1992, 
«Μοιρασμένη Λευκωσία» 1995.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αφετηρία της μόρφωσης είναι η ακριβής εξέταση της έννοιας των λέξεων, 
υποστήριξε - κατά τον Επίκτητο -ο κυνικός φιλόσοφος Αντισθένης. «Αρχή 
παιδεύσεως η των ονομάτων επίσκεφις». Γιατί πράγματι οι λέξεις εκφράξουν 
τις αρχικές αλήθειες, αρκεί να μπορούμε να τις ακούσουμε και να τις εννοή
σουμε. Το ίδιο ισχύει για τα ονόματα - βαπτιστικά ή οικογενειακά. Το καθένα 
κουβαλά τη δική του ιστορία, τη δική του παράδοση, τη δική του - περισσότερο 
ή λιγότερο κρυμένη - αλήθεια. Που ανάγεται σε κάποιον χρόνο παρωχημένο κι 
επιμένει να μας θυμίξει γεγονότα που έχουμε ξεχάσει ή θέλουμε να ξεχάσουμε.

Η μελέτη των επωνύμων στην Ελλάδα, αν κι έχει αρχίσει από τις πρώτες 
δεκαετίες του ελεύθερου βίου της χώρας μας, δεν είναι ιδιαιτέρως ανεπτυγμέ
νη. Ίσως, ανάμεσα στ’ άλλα, να φταίει η προσπάθειά μας να σβύσουμε την πα
ράδοσή μας. Ίσως να θέλουμε, συλλογικά κι υποσυνείδητα, να ξεχάσουμε την 
καταγωγή μας, που τα ονόματα επιμένουν να μας τη θυμίξουν.

Το μελέτημα αυτό είχε δημοσιευθεί σε μια βραχεία, ολιγοσέλιδη εκδοχή το 
1982. Το θέμα του όμως δεν έπαφε να με απασχολεί κι εξακολουθούσα να συ
γκεντρώνω υλικό στα χρόνια που μεσολάβησαν. Το βέβαιο είναι ότι πολλά 
έχουν αλλάξει από τότε - παντού στον κόσμο. Όπως γράφαμε και με άλλην ευ
καιρία «ο ταχύς ρυθμός κι ο εξωτερικά ειρηνικός και ανώδυνος τρόπος της αλ
λαγής συνιστούν ένα σημαντικό κίνδυνο για την πολιτιστική αλλοτρίωση ενός 
τόπου. Ιδιαίτερα όταν τούτος είναι μικρός. Κι ό, τι δεν πέτυχαν οι δεκαετίες κι 
οι αιώνες μπορεί να το φέρουν λίγα χρόνια».

Αντίδοτο για τον κίνδυνο μιας τέτοιας αλλοτρίωσης είναι και ο αυτο- 
προσδιορισμός μας. Η διάσωση και η αξιοποίηση του παραδομένου και παρα
δεγμένου πολιτιστικού μας πλούτου. Κι ένας τέτοιος πλούτος είναι και ο αν- 
θρωπωνυμικός. Πλούτος γλωσσικός, ιστορικός, λαογραφικός, ανθρωπολογι- 
κός.

Με το μελέτημα αυτό επιδιώκω να αξιοποιήσω ένα μέρος του ανθρωπωνυ- 
μικού μας θησαυρού από την πλευρά της ιστορίας, της λαογραφίας και του πο
λιτισμού της ιατρικής. «Ο καθείς και τα όπλα του», που λέει και ο Ποιητής.

Γ. A. Ρ.
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΠΩΝΥΜΩΝ

Τα επώνυμα είναι για τους περισσότερους Έλληνες μια σχετικά καινούρ
για υπόθεση. Τον 19ο αιώνα οι περισσότεροι Έλληνες δεν είχαν οικογενειακό 
όνομα. Αναφέρω τη μαρτυρία του Edmond About, αν και το πράγμα είναι πολύ 
καλά γνωστό: «Πολύ λίγοι Έλληνες έχουν ένα οικογενειακό όνομα - το βαφτι- 
στικό τους αρκεί». Συχνά το βαφτιστικό τους όνομα αποσαφηνιζόταν μ’ ένα 
παρατσούκλι, με το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο ή μ’ ένα επίθετο δηλωτικό κά
ποιας ιδιότητας, ασχολίας ή της καταγωγής τους. Θα περιοριστώ σε πολύ λίγα 
ιστορικά παραδείγματα. Ο πατέρας του στρατηγού Ιω. Μακρυγιάννη λεγόταν 
Δημήτριος Τριανταφύλλου1. Στο γιο του τον Ιω. Μακρυγιάννη κόλλησαν αυτό 
το παρατσούκλι επειδή ήταν ψηλός. Και μ’ αυτό πέρασε στην ιστορία. Τα άλλα 
αδέλφια κράτησαν για επώνυμο το πατρώνυμο: Στάθης και Γεωργάκης Δημη- 
τρίου. Τα τρία από τα πέντε παιδιά του Σαρακατσάνου τσέλιγκα Μακρυγιάν- 
νη, που μας είναι γνωστά, έχουν το καθένα το δικό του επώνυμο: ο Αντώνης 
Κατσαντώνης, ο Κώστας Λεπενιώτης και ο Γιώργος Χασιώτης2. Αλλοι μένουν 
γνωστοί με το βαφτιστικό τους κι ένα παρωνύμιο δηλωτικό καταγωγής, επαγ
γέλματος ή άλλης ιδιότητας. Ο Μακρυγιάννης μας αναφέρει το στρατιώτη του 
Μιχάλη τον Κυπραίο, που πρόσφερε πολλά στον αγώνα. Μας αναφέρει κι άλ
λον πατριώτη, τον Κώστα Λαγουμιτζή, που έφτιαχνε τα λαγούμια κι έκρινε 
πολλές φορές μ’ αυτά τον πόλεμο υπέρ των Ελλήνων3.

Αυτά, για να περιοριστώ σε κάποια ιστορικά παραδείγματα και να μην 
αναφερθώ σε συναφείς ιστορίες που ο καθένας μας μπορεί να γνωρίζει από 
τον κύκλο των συμπατριωτών, φίλων ή και συγγενών του. Ανάλογα ίσχυαν μέ
χρι πριν λίγες δεκαετίες στην Κύπρο, όπου το όνομα του πατέρα γινόταν επώ
νυμο του παιδιού. Κι αυτό όχι σε μεμονωμένες περιπτώσεις αλλά αρκετά συ
χνά. Αυτό εξηγεί τα πολλά επώνυμα σε γενική πτώση, τους Ιωάννου, λόγου χά- 
ριν, ή τους Δημητρίου, ή τους Θεοδούλου ή τους Ερωτοκρίτου*.

* Κι όχι μόνο στον Ελληνικό χώρο. Στην αρκετά περιχαρακωμένη και παραδοσιακή Ισλαν
δία αυτή η πρακτική λειτουργεί και σήμερα ακόμα. Ο άντρας παίρνει ως επώνυμο το όνο
μα του πατέρα με την κατάληξη -son (γιος). Η γυναίκα παίρνει ως επώνυμο το όνομα του 
δικού της πατέρα με την κατάληξη -dottir (κόρη). Έτσι σε μια τετραμελή οικογένεια είναι 
συχνό να υπάρχουν τέσσερα επώνυμα: ο σύζυγος λ.χ. Πέτερ Γιόχανσον, η σύζυγος - μητέ
ρα λ.χ. Μαρία Όλαφντότιρ, ο γιος Πέτερσον και η κόρη Πέτερντότιρ. Στους τηλεφωνι
κούς καταλόγους δίπλα στα ονόματα μπαίνουν και άλλοι προσδιορισμοί δηλωτικοί της 
ταυτότητας των προσώπων.

Φυσικά αυτό ισχύει για τον απλό κόσμο. Το αρχοντολόι είχε πάντα το οι
κογενειακό όνομα: οι Έλληνες στο Φανάρι και στη Βλαχία, οι Έλληνες ή οι 
εξελληνισμένοι στα Εφτάνησα ή σε κάποα νησιά του Αιγαίου είναι γνωστοί με 
οικογενειακά ονόματα, πολλά από τα οποία ξεκινάνε πολύ πίσω, από το Βυζά
ντιο ή κι από αλλού. Παλαιολόγοι και Κατακουζηνοί, Μαυροκορδάτοι, Φωκά

δες για να αναφέρω ενδεικτικά και χωρίς καμιά ειδικότερη επιλογή κάποιες οι
κογένειες, δεν έχουν λόγο ν’ αλλάξουν ονόματα. Το όνομά τους ήδη συνεπάγε
ται κοινωνική αποδοχή και καταξίωση, τους προσδίδει κύρος και δύναμη, τους 
επιτρέπει να διατηρούν προνόμια και περιουσίες, γαίες και τιμαλφή. Συχνά θέ
σεις πολιτικής ή άλλης εξουσίας πήγαιναν περίπου «κληρονομικώ δικαίω», κα
θώς η οικογένεια μπορούσε να τους δώσει και τη μόρφωση και τον κοινωνικό 
κύκλο που απαιτείτο για την θέση. Το οικογενειακό όνομα διατηρήθηκε σ’ αυ
τές τις περιπτώσεις για αρκετούς αιώνες. Αλλά, είπαμε, αυτό ήταν εξαίρεση.

Η μελέτη των επωνύμων αποτελεί αντικείμενο ενός βοηθητικού κλάδου 
της ιστορικής έρευνας που ονομάζεται ανθρωπωνυμία (anthroponymie)4. Στην 
Ελλάδα ο πρώτος που ασχολήθηκε με τη μελέτη των νεοελληνικών επωνύμων 
είναι ο λόγιος Ν. Κονεμένος (1832-1907), που ασχολήθηκε επιστημονικά και με 
το ζήτημα της γλώσσας σε τρία τουλάχιστον δοκίμια5. Στην πρώτη αυτή προ
σπάθεια ταξινόμησης ο Κονεμένος διακρίνει έξη κατηγορίες επωνύμων:
1) Επώνυμα που έγιναν από βαφτιστικά ονόματα ή τα υποκοριστικά τους, με 

διάφορες καταλήξεις (-πουλος, -όπουλος, -όγλου, κλπ.).
2) Δηλωτικά οικογενειακής καταγωγής, με τις καταλήξεις -άδης και -ίδης, κα

θώς και τα ίδια με το πρόθεμα καρα-.
3) Επώνυμα δηλωτικά προέλευσης ή καταγωγής, καθώς και ξένα.
4) Επώνυμα από κύρια ονόματα, σε σύνθεση με διάφορα επίθετα.
5) Δηλωτικά επαγγέλματος.
6) Επώνυμα από επίθετα και μετοχές.

Η προδρομική αυτή δουλειά, πολύ χρήσιμη κυρίως γιατί ανοίγει ένα δρό
μο, δεν αρκεί φυσικά σήμερα για την κατάταξη και μελέτη των επωνύμων. Στο 
Αρχείο Βυζαντινών και Νεοελληνικών επωνύμων του Πανεπιστημίου Θεσσα
λονίκης το υλικό κατατάσσεται και ευρετηριάζεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος 
είναι με βάση το σημασιολογικό περιεχόμενο των επωνύμων. Ο δεύτερος με βά
ση τη γραμματική μορφή τους και τις παραγωγικές καταλήξεις τους6 7. Δειγμα
τοληπτικά, μια σημασιολογική κατηγορία είναι τα επώνυμα που δείχνουν κα
κές ψυχικές ιδιότητες, λ.χ. Αγέλαστος, Άγριος, Κλάψας, Μαλωσάρης, Πονη
ρός. Μια γραμματική κατηγορία είναι τα επώνυμα σε μετοχή παθητικού παρα
κειμένου, όπως: Αντρειωμένος, Καψωμένος, Ψημμένος, Χαϊδεμένος7.

Μια άλλη ταξινόμηση που προτείνεται από τον Α. Σιδέρη8 αναφέρει 16 κα
τηγορίες προέλευσης των επωνύμων. Κατά την ταπεινή γνώμη ενός ερασιτέχνη 
η προτεινόμενη αυτή ταξινόμηση αν και καλύπτει πολύ μεγάλο αριθμό επωνύ
μων, δεν εξαντλεί όμως τη συστηματική τους κατάταξη, ενώ είναι και αρκετά 
πολύπλοκη. Οι κατηγορίες που προτείνει ο Σιδέρης είναι οι ακόλουθες:
1) Κύρια ονόματα ως επώνυμα. Τα ονόματα μπορεί να έχουν προέλευση αρ

χαιοελληνική, από την Παλαιά Διαθήκη, από νεοελληνικούς λαϊκούς τύ
πους ή από ξένα ονόματα: Αγαθοκλής, Διομήδης/Αβραάμ, Σολωμός (Σολω- 
μών)/Αβράμης, Αποστόλης/Αλιμπέρτης, Αυγουστής, Καίσαρης.
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Στα ονόματα αυτά μπορούν να προστεθούν κατά τον Α. Σιδέρη, 14 τάξεις 
καταλήξεων, σε 34 τουλάχιστον καταληκτικές παραλλαγές*.  Καταλαβαίνει 
κανείς με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς τι απίθανος επωνυμικός 
πλούτος μπορεί να προκύπτει.

* Οι 14 τάξεις καταλήξεων και οι 34 παραλλαγές των καταληκτικών τύπων είναι οι ακόλου θες: 
-άκης. -άκος. -ικος, -πουλος, (-όπουλος), -ίδης, -ούλης, (-ούλας, -ούλος, -ούλιας), -ούσης, (- 
ουτσης. -ουσσος, -ουτσος,), -ουνης (-ουρης, -ουρος, -ουκος, -ιρης, -ερης), -έλλης, (-έλλος, - 
έλλας, -ήλος, -ιλλης, -ιλλος), -εσσης (-εσσος, -ετης, -ετσης), -ινος, (-ινης), -ογλου, -ας (-εας, - 
αρης. -αρος), -άδης (-αδος, -ατης, -ατος). Μπορούμε εδώ προχείρως να προσθέσουμε τις Κυ
πριακές καταλήξεις γενικής ενικού σε -ου, -ους, -εους (π.χ. Νικολάου. Σωκράτους, Αγαθοκλέ- 
ους), τις καταλήξεις σε -ουδης (από το υποκοριστικό σε -ούδιν λ.χ. Νικολούδιν -Νικολούδης, 
Αχιλλεούδης κλπ.) ενώ φυσικά ισχύουν και πολλές από τις προαναφερθείσες - και όχι μόνο 
αυτές.

** Μερικά από αυτά τα περίεργα βαφτιστικά είναι ονόματα μεγάλων ανδρών. Και δεν ανα- 
φέρομαι σε ονόματα διαπρεπών Ελλήνων μόνο, όπως λ.χ. Ρήγας ή Βενιζέλος καθώς αυ
τό συνέβαινε και σε άλλα μέρη στην Ελλάδα. Αλλά και σε ονόματα διαπρεπών ξένων 
επιστημόνων. Έχω θείο με βαφτιστικά όνομα Μετσνικόφ, από τον διάσημο Ρώσο επι
στήμονα και γνωρίζω άλλη συμπατριώτισσα με το όνομα Ζολιό, προς τιμή της επιστή
μονας Ζολιό-Κιουρί. Ακόμα υπήρχαν - υπάρχουν ονόματα από λέξεις που εντυπώσια
ζαν τους γονείς των παιδιών. Λόγου χάριν εξαδέλφη της μητέρας μου βαφτίστηκε Φροϊ- 
λάιν, από την προσφώνηση Γερμανίδας παιδαγωγού που εργαζόταν στην Κεφαλλονιά. 
Περίεργα βαφτιστικά δίνονται και σε στιγμές έξαρσης των πολιτικών παθών. Σε εποχές 
αντιπαράθεσης βασιλείας-δημοκρατίας μερικά κορίτσια βαφτίστηκαν Δημοκρατία. Σε 
πολλά μέρη της Ελλάδας παιδιά βαφτίστηκαν τη δεκαετία του 40 με τα ονόματα Λαο
κράτης και Λαοκρατία, αλλά και Στάλιν και Σταλίνα. Αντιθέτως κορίτσια σε παιδουπό- 
λεις έπαιρναν το όνομα Φρειδερίκη, προς τιμή της τότε βασίλισσας. Τη δεκαετία του 60, 
παιδί στην Πάτρα βαφτίστηκε Χρουστσόφ (αργότερα έγινε Χρήστος).

2) Μητρωνυμικά, που υποδηλώνουν μια πρώιμη ορφάνια, λ.χ Βασίλαινας, 
Ελένης, Χρυσάνθης.

3) Με δύο κύρια ονόματα, λ.χ. Αγγελογιώργος, Κωστοβασίλης. Σημειώνουμε 
εδώ πως διπλά βαπτιστικά ονόματα συνηθίζονται στην Κεφαλλονιά (Γερα- 
σιμάγγελος, Σπυράγγελος, Αγγελοδιονύσης κλπ.) όπου γενικώς δίνονται 
περίεργα βαφτιστικά.**

4) Κύρια ονόματα σύνθετα με επίθετα, λχ. Καλογιάννης, Κακογιάννης, Βλα- 
χογιάννης, Χονδρογιάννης.

5) Ονόματα σύνθετα με λέξεις δηλωτικές σχέσεων, ιδιοτήτων, επαγγέλματος, 
καταγωγής, αντικειμένων, ζώων, φυτών κλπ. Π.χ Αλευρογιάννης, Γυφτο- 
δήμος, Αυκομήτρος, Αρκουδογιάννης.

6) Επίθετα και μετοχές, λ.χ. Ανευλαβής, Γκαρδιακός, Συνετός.
7) Επίθετα που δηλώνουν τόπο καταγωγής ή προέλευσης, μέσα ή έξω από την 

Ελλάδα, λ.χ. Ζακυνθηνός, Βραχωρίτης (Βραχώρι=Αγρίνιο), Μαλακασιώ- 
της, Μαλανδρινός, Κυπραίος και Κυπριώτης, Ολλανδέζος κλπ.

8) Ονόματα προερχόμενα από επαγγέλματα, λ.χ. Σπετσιέρης, Ράπτης, Τσα
γκάρης, Ναλμπάντης (=πεταλωτής), Σιδεράς, Καρεκλάς.

9) Ονόματα που δηλώνουν τίτλους, αξιώματα, βαθμούς, υπηρεσίες πολιτι
κές, στρατιωτικές ή εκκλησιαστικές, με προέλευση Βυζαντινή, Φραγκική, 
Σλαβική, Τουρκική, Αλβανική ή Νεοελληνική. Παραθέτουμε ενδεικτικώς 
ορισμένα τέτοια ονόματα. Πολιτικές υπηρεσίες: Αγάς, Πασ(σ)άς, Βεζύρης 
(-ογλου), Πρόεδρος, Προέδρου κλπ.
Στρατιωτικές υπηρεσίες: Στρατιώτης, Σολδάτος (=στρατιώτης), Καβαλιέ
ρος (= ιππότης), Καβαλιεράτος, Ταγματάρχης, Στρατηγός (-όπουλος), 
Μπαϊρακτάρης (= σημαιοφόρος), Σημαιοφορίδης κλπ.
Εκκλησιαστικές υπηρεσίες: Αναγνώστης, Διάκος (και τα σύνθετα Διακο- 
γιάννης, Διακοβασίλης, κλπ.), Παπάς (και όλα τα σύνθετα με βαπτιστικά 
ονόματα λ.χ. Παπανδρέας, Παπαβασίλης, Παπαγεώργης κλπ). 'Εξαρχος (-ου, 
-όπουλος, -έας), Σύγκελλος (-άκης), Πριμικήριος, Μυρεψός, Ψάλτης Χατζής 
κ.λπ. Αλλά και Ντερβίσης, Ντερβίσογλου, Χότζας, Χοτζέας κ.ά.

10) Από ονόματα ζώων, λ.χ. Κατσίκας, Μέρμηγκας, Ποντικάκης, Σπάρος, 
Καρδερίνης, Φλώρος.

11) Από ονόματα φυτών, λ.χ. Ρεβύθης, Πουρνάρας, Πεπονής, Μπάμιας, Αγ- 
γούρης, Καρπούζας.

12) Από ονόματα αντικειμένων, λ.χ. Βελέντζας, Ποτήρης, Ματσόλας.
13) Δηλωτικά συγγενικών δεσμών, λ.χ. Εγγονόπουλος, Γιόκας, Γαμβρός, Γαμ- 

βρούλης κλπ.
14) Από αφηρημένες λέξεις, επιρρήματα, φράσεις, λ.χ. Πιστεύος, Πολυκαλάς, 

Σαφός, Παβουγαδές.
15) Από ονόματα πόλεων ή τοπωνύμια, λ.χ. Πρέβεζας, Σάμης, Κέρκυρας, 

Αιδωρίκης.
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ΕΠΩΝΥΜΑ ΔΗΛΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Επώνυμα με ευρύτερα υγειονομική ή ειδικότερα ιατρική προέλευση είναι 
τόσα πολλά που έστω κι αν εντάσσονται σε κάποια από τις παραπάνω κατηγο
ρίες (επαγγελματικά, δηλωτικά ιδιοτήτων κλπ), αξίζει να εξετασθούν και να 
αναπτυχθούν χωριστά. Σχεδόν θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια ιδιαίτερη 
κατηγορία επωνύμων. Από αυτά άλλα είναι δηλωτικά επαγγελματικής ιδιότη- 
τος, άλλα αναφέρονται σε υγειονομικές συνήθειες, άλλα δείχνουν σωματική 
κατασκευή, άλλα δηλώνουν ανατομική παραλλαγή ή συγγενή ανωμαλία, άλλα 
αναφέρονται σε επίκτητες παθήσεις ή αναπηρίες.

Θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε και να ερμηνεύσουμε ορισμένα από 
τα επώνυμα αυτά ως μικρή συμβολή στον κλάδο της Ανθρωπωνυμίας. Το μελέ- 
τημα αυτό συμβάλλει επίσης στη μελέτη της ιστορίας και της λαογραφίας της 
ιατρικής και μάλιστα μέσα από εξωιατρικές καταγραφές.

Είναι γενικά σεβαστός ο αριθμός των νεοελληνικών επωνύμων που δηλώ
νουν κάποιο προγονικό επάγγελμα. Ας πάρουμε για παράδειγμα, χωρίς επιλο
γή ή κάποια ειδική κατάταξη, τα επώνυμα Ψαράς, Χασάπης, Τσουκαλάς, Ρά
φτης, Τερζής, Κακ(κ)αβάς, Σαμαράς, Ναλμπάντης, Χαλκιάς, Καμινάρης, Τσαγ- 
γάρης, Παπάς, Διάκος, Υφαντής, Καφεντζής, Μαραγκός, Παπουτσής, Διδα
σκάλου, Νομικός, Ψωμάς, Ασβεστάς και πολλά άλλα.

Από το επάγγελμα του γιατρού, επιστήμονα είτε εμπειρικού, παράγεται 
επίσης ένας σημαντικός αριθμός επωνύμων. Φέρνουμε για παράδειγμα τα εξής: 
Γιατράς, Γιατράκης, Γιατράκος, Γιατρέλλης, Γιατρίνης, Γιατρόγλου, Γιατρομα- 
νωλάκης, Γιατροπούλης, Γιατρόπουλος, Γιατρουδάκης, Γιατρούλιας, Γιατρού- 
σης. Αντίστοιχα, σε λογιώτερο τύπο, υπάρχουν τα επώνυμα Ιατράς, Ιατράκης, 
Ιατρέλλης, Ιατρίδης, Ιατρόπουλος, Ιατρού, Ιατρουδάκης, Ιατρούδης, Ιατρού- 
λης. Ας δούμε λεπτομερέστερα μερικά από τα πιο πάνω επώνυμα:

Γιατράκος: Μ’ αυτό το επώνυμο συναντάμε βασικά τη μεγάλη οικογένεια 
της Αακωνίας, με γνωστότερους τους πέντε αδελφούς, εμπειρικούς γιατρούς 
και οπλαρχηγούς της περιόδου 1821. Θεωρείται, από μιαν αναπόδεικτη φήμη, 
πως κατάγονται από τον οίκο των Medici της Τοσκάνης και ότι στο εξελληνι
σμένο όνομά τους πρόσθεσαν τη μανιάτικη κατάληξη -άκος. Αρκετοί πρόγονοι 
κι απόγονοί τους άσκησαν την ιατρική, εμπειρική μα αξιόλογη. Μάλιστα είχαν 
ιδρύσει κατά τις αρχές του 19ου αιώνα και πρακτικό σχολείο ιατρικής και χει
ρουργικής που εκπαίδευσε αρκετούς εμπειρικούς από την περιοχή της Μάνης. 
Η παράδοση των Γιατράκων συνεχίστηκε μέχρι και το 1935, με τελευταίο τον 
«φουστανελά» Μιχαλάκη Γιατράκο. Από τους Γιατράκους της περιόδου της 
Εθνεγερσίας ο Μιχαήλ έφθασε στο βαθμό του χιλιάρχου, ο Γεώργιος στον βαθ
μό του υποστρατήγου, ο Νικόλαος στο βαθμό του συνταγματάρχου. Ο Ηλίας ή 
Λιάκος νοσήλευσε στο προσωρινό νοσοκομείο του Μυστρά εκατοντάδες τραυ
ματίες, ενώ στο προσωπικό του ημερολόγιο, που δημοσίευσε ο Ηλίας Παπαθα- 
νασόπουλος9·10, περιγράφει τα ονόματα 141 τραυματιών, το είδος του τραύμα

τος και το είδος της θεραπείας. Πήρε το βαθμό του υποστρατήγου, ενώ εκλέ
χτηκε μετά την απελευθέρωση βουλευτής και πληρεξούσιος.

Με το ίδιο επώνυμο βρίσκουμε κι άλλους εμπειρικούς της ίδιας περιόδου, 
που όμως δεν σχετίζονται με την πιο πάνω οικογένεια10.

Γιατράκης, Γιατρέλλης: Η κατάληξη -άκης, συνηθισμένη των κρητικών 
και -έλλης, των λεσβιακών επωνύμων.

Ιατρός, Ιατρού: Το επώνυμο, που υπάρχει και σήμερα, συναντιέται συχνά 
και στην επαναστατική περίοδο, ως συνοδό κάποιου βαφτιστικού ονόματος. 
Αναφέρεται π.χ. Βασίλειος Ιατρού, εμπειρικός και οπλαρχηγός από την Χα- 
λανδρίτσα της Αχαΐας και Αλέξιος Ιατρού, εμπειρικός γιατρός και φλεβοτόμος 

από την Υπάτη.
Ιατρόπουλος: Το «γιατρόπουλο» και η κατάληξη -ύπουλος, δηλωτική των 

επωνύμων της Πελοποννήσου. Ο Α. Γκιάλας αναφέρει Ιατρόπουλο Νικόλαο 
από την Καλαμάτα που πολέμησε κατά του Δράμαλη και Ιατρόπουλο Πανα
γιώτη από την Ανδρίτσαινα, του οποίου η δράση ως θεραπευτική αναφέρεται 
τιμητικά από τον Κολοκοτρώνη". Ακόμα θα λέγαμε εδώ το επώνυμο Ύπατρος 
αν και νομίζουμε πως δεν απαντά σήμερα. Προέρχεται από τη λέξη υπίατρος, 
δηλωτική του στρατιωτικού βαθμού - κι είναι το όνομα ενός παπά και για
τρού, υπίατρου στον αγγλικό στρατό, που έγινε φιλικός κι είχε τραγικό τέλος12.

Όμως εκτός από το «γιατρός» και με διάφορα άλλα ονόματα χαρακτηρί
ζονταν οι εμπειρικοί θεραπευτές της Ελλάδας: κομπογιαννίτες, καλογιατροί, 
βικογιατροί, ματσουκάδες, σακουλ(ι)αραίοι. Απ’ αυτά έχουμε ακόμα σήμερα 
τα επώνυμα:

Κομπογιαννίτης: Η λέξη, σύμφωνα με τα ετυμολογικά λεξικά, προέρχεται 
από το κομπώνω (εξαπατώ, κοροϊδεύω) και γιαννίτης (ο γιαννιώτης, από τα 
Γιάννενα), μια και πολλοί από τους εμπειρικούς θεραπευτές ήταν από την 
Ήπειρο και ανήκαν σε οργανωμένη ομάδα με ιδιαίτερη συνθηματική γλώσ
σα13·14. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή (Ανδριώτης) η λέξη προέρχεται από το κο
μπώνω και γιαίνω (θεραπεύω).

Ματσουκάς: Συχνά οι εμπειρικοί γιατροί που ήταν περιοδευτές κρατού
σαν στο χέρι ματσούκα (ξύλο, ραβδί) είτε για να στηρίζονται στις πορείες τους 
είτε για την ασφάλειά τους. Ακόμα ήταν «εξοχώτατοι» (συνήθως έφιπποι και 
με συνοδούς) και «παρακατιανοί», ενώ κάποτε λέγοντας πως είναι σπουδασμέ
νοι στην Ευρώπη14·15 καταχρώνταν και τον τίτλο του «ντοτόρου».

Ο γιατρός και ποιητής Ιωάννης Βηλαράς*  με την καυστική του σάτιρα πα
ρέλαβε κι αυτός τους ματσουκάδες στο ποίημά του «Ο Ματσούκας ή ο αυτοδί- 

δακτος γιατρός».

* Σύμφωνα με τη γνώμη και τη γραφή άλλων ορθότερος τύπος Βιλλαράς, για τον οποίο 
βλέπε σε άλλο σημείο αυτής της μελέτης.
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... Ο Ματσούκας οχ τα γίδια 
εξημέρωσε στα ίδια 
του Ασκληπιού παιδί
...Οχ τη φύση διδαγμένος 
και γιατρός ξετελειωμένος 
στης μητρός του την κοιλιά...16

Σπύρος Ματσούκας, Ηπειρώτης και προφανώς από γενιά εμπειρικών, 
ήταν ο αυτοσχέδιος ποιητής που με στίχους του εμψύχωνε τους μαχητές των 
Βαλκανικών πολέμων ή συγκέντρωνε βοήθεια από το κοινό για τον στρατό και 
τον στόλο. Εκτός από το Ματσούκας υπάρχει και το επώνυμο Ματσούκης.

Το επώνυμο Ζαγορίσιος ή Ζαγοριανός μπορεί βέβαια απλώς να δείχνει 
καταγωγή της οικογένειας. Όμως πιο πιθανό είναι να αναφέρεται σε εμπειρικό 
γιατρό καθώς παλαιότερα οι δύο έννοιες σχεδόν ταυτίζονταν. Ο Π. Αραβαντι- 
νός γράφοντας για το Ζαγόρι παρατηρεί: «Ομολογητέον δε ότι εκηλιδούτο 
οπωσούν το Ζαγοριανόν όνομα ένεκεν της εκφυήσεως των αυτοδιδάκτων ια
τρών των καλουμένων ματσουκάδων, οίτινες περιφερόμενοι τας πόλεις, κώμας 
και χωριά [ ] κατέτρωγον το βαλάντιον των ευαπατήτων...»17.

Και ο Ιωάννης Λαμπρίδης, γιατρός στο επάγγελμα, γράφει στα «Ηπει
ρωτικά μελετήματα»18 τα εξής για τους Ζαγορίσιους: «Επικερδές επάγγελμα, ου- 
χί όμως επαινετόν καθόλου, όπερ πολλοί Ζαγορίσιοι ησπάζοντο, ην του εμπειρι
κού ιατρού». Οι γιατροί αυτοί, με συνθηματική γλώσσα, οργανωμένοι σε συντε
χνίες περιόδευαν όλη σχεδόν τη Βαλκανική και «εγένοντο παραίτιοι ου μικράς 
του Ζαγορίου μομφής...».

Ο Αλεξ. Σούτσος στην κωμωδία του «Ασωτος», τα μέσα του περασμένου 
αιώνα, σατυρίζει τους επιστήμονες γιατρούς, στο στόμα ενός των οποίων βάζει:

Δεν είμαι εγώ Ζαγοριανός να περπατώ στο δρόμο 
με αλοιφάς, με έμπλαστρα, με βότανα στον ώμο 
και με δοντάγραν, συριγγών και νυστεριών χαρχάλια 
με το σαμουροκάλπακο να τρέχω στο κεφάλι, 
να σκούζω από το κουτσό και ψόφιο μου μουλάρι 
- Καλός γιατρός, πουλώ ζωή, ποιος θέλει, ποιος θα πάρει...19

Θα ήταν άδικο όμως να μη σημειώσουμε ότι μεταξύ των αυτοδίδακτων ή 
εμπειρικών αυτών θεραπευτών υπήρχαν και αξιόλογοι άνθρωποι, δεξιοτέχνες 
και ικανότατοι, με διάθεση βοήθειας για τον πάσχοντα συνάνθρωπο.

Σήμερα στον τηλεφωνικό κατάλογο Αθηνών υπάρχουν τα εξής σχετικά 
επώνυμα: Ζαγορήσιος, Ζαγοριανάκος, Ζαγοριανός, Ζαγορίσιος και Ζαγορίτης.

Όπως και το Ζαγορίσιος έτσι και τα επώνυμα Γιαννίτης, Γιαννιώτης και 
Ιωαννίτης μπορεί να είναι ενδεικτικά καταγωγής. Οι παλαιότερες όμως οικογέ
νειες με αυτό το όνομα προέρχονται από κάποιον λαϊκό θεραπευτή της Ηπεί

ρου, από κάποιον «κομπογιαννίτη». Ο Ζακυνθινός Σαβόγιας Ρούσμελης*  που 
έγραψε περί τα μέσα του 18ου αιώνα την «Κωμωδία των ψευτογιατρών» τους 
αναφέρει ως «γιατρούς Ιωαννίτες»20.

* Η Κωμωδία των ψευτογιατρών αποτελείται από 1478 ιαμβικούς δεκαπεντασύλλαβους 
στίχους με πρόλογο και πέντε πράξεις, που διακωμωδούν καυστικά την τάξη των εμπει
ρικών του 18ου αιώνα. Διακωμωδούνται ακόμα τα ήθη και τα καθημερινά τρωτά της Ζα- 
κυνθινής κοινωνίας. Στο έργο που είναι γνωστό και ως «Γιαννιώτες» μνημονεύονται με 
θαυμασμό οι επιστήμονες γιατροί που τα χρόνια εκείνα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
στη Ζάκυνθο.

Εμείς σ' ότι λογής γιατρειά είμαστε και μπορούμε 
να δείξουμε την τέχνη μας, τούτο μπορά να πούμε. 
Σε σπλήνα, μάτια και αυτιά, φλάτα, ποδάγρα και άλλα 
σιάτικα, και σε νεφρά, βγαλσίματα μεγάλα, 
σε μαλαθράκη, εις κάνκαρο, ’ς μελαγχολία κ' ειςχρήσι...

Κι ο Αριστοτέλης Κουρτίδης στο διήγημά του «Ο Πυρπολητής», γιαννιώ- 
τες τους αναφέρει. Όταν ο ταυματισμένος πυρπολητής διώχνει τον Εγγλέζο 
γιατρό που ήθελε να του ακρωτηριάσει το χτυπημένο πόδι, λέει στον καπετάν 
Κριεζή:

«Κάλλιο να πεθάνω, καπετάνιο μου, παρά να ζω μισός, πριονισμένος, 
ανώφελος. Γιά ολάκερος γιά καθόλου. Δεν τον θέλω τον Εγγλέζο. Ένας Γιαν
νιώτης είν' εδώ, μακάρι να πεθάνω στα χέρια του, αυτόν θέλω...»21.

Σήμερα διασώζονται ακόμα τα επώνυμα Γιαννιώτης και Ιωαννίτης.
Ένα σπάνιο όσο και περίεργο επώνυμο που ακόμα διασώζεται, προέρχε

ται από μία από τις επωνυμίες των πρακτικών γιατρών. Πρόκειται για το επώ
νυμο Καταφιανός, εφθαρμένο τύπο του Καταφαγιανός. Κατά τον Βαβαρέτο14 
(και άλλους πριν από αυτόν) καταφιανοί ή καταφαγιανοί ήταν οι ηπειρώτες 
εμπειρικοί «διότι αναιδώς κατέτρωγον το βαλάντιον των ευαπατήτων». Όπως 
ο ίδιος αναφέρει, κατ’ άλλους η ονομασία ήταν Καταφυγιανός, επειδή αυτοί οι 
εμπειρικοί αποτελούσαν καταφύγιο των πασχόντων. Ίσως όμως η τελευταία 
αυτή προσωνυμία να προέρχεται από την τοποθεσία Καταφύγι, τόπο καταφυ
γής σε δύσκολες περιστάσεις. Σήμερα δεν βρήκα σε τηλεφωνικούς ή άλλους κα
ταλόγους ονομάτων το επώνυμο Καταφυγιανός. Βρήκα όμως τα επώνυμα Κα- 
ταφύγης και Καταφυγιώτης, που μάλλον - κατά τη γνώμη μου - δηλώνουν τό
πο καταγωγής.

Επίσης δεν βρήκα το επώνυμο Σακκουλιάρης. Υπάρχουν όμως τα επώνυ
μα Σάκουλας, Σακούλης, Σακούλιας, Σακουλιογιώργος κλπ. σε γραφή με ένα 
και με δύο κ (κκ). Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η προέλευση είναι από το 
«κουτί της Πανδώρας», το σακούλι με τα πολυπληθή βότανα του φημισμένου 
Βίκου που κρατούσαν οι εμπειρικοί Ηπειρώτες. Όμως η πιθανότητα δεν μπο
ρεί να αποκλειστεί.
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Δοττόρος ή Δεττόρος: Γιατροί που είχαν σπουδάσει στην Ευρώπη, συχνά 
στην Ιταλία, έφερναν με το πτυχίο τους και τον τίτλο του δοττόρου ή δεττόρου 
(Βενετικά Dotor, Ιταλικά Dolore, Γαλλικά Docteur κλπ.) δηλωτικό της δυνατό
τητάς τους και να διδάξουν. Από το τίτλο αυτό έχουμε τα επώνυμα Δεττόρος 
και Δοττόρος, Δεττοράτος, Δεττοράκος και Ντετοράκης. Δετόρο Ηλία, ιερέα 
και εμπειρικό γιατρό βρίσκουμε κατά την επανάσταση του ’21 στη Γορτυνία, 
ενώ κάποιος Ντετοράκης ασκεί στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, την ίδια περίοδο10. 
Αναφέρονται Δετόρος Αναγνώστης, εμπειρικός και πολεμιστής που πήρε μέ
ρος σε μάχες κατά την επαναστάση του ’21 και τραυματίστηκε στη μάχη του 
Λάλα, Δετόρος Ηλίας Γορτύνιος ιερέας και εμπειρικός γιατρός στο σώμα του 
Πλαπούτα22 και Δετόρος Κωνσταντίνος εμπειρικός που τραυματίστηκε κατά 
την πολιορκία της Τριπολιτσάς. Σε άλλες περιπτώσεις ο τίτλος μπορεί να μην 
ήταν πραγματικός και να ήταν αποκύημα των επαγγελματικών φιλοδοξιών κά
ποιου κομπογιαννίτη.

Φλεβοτόμος: Ο Φλεβοτόμος ήταν ένας από τους εξειδικευμένους εμπειρι
κούς οι οποίοι έκαναν αφαιμάξεις, κόβοντας κάποια μικρή φλέβα, για την πρό
ληψη ή τη θεραπεία νοσημάτων. Η φλεβοτομία - όπως και γενικότερα η με κά
θε τρόπο αφαίμαξη - γινόταν συνήθως την άνοιξη για την πρόληψη των νόσων 
από «κακοχυμία»23. Συχνότατα φλεβοτόμοι ήταν οι κουρείς. Στα 1835, με διά
ταγμα του Όθωνα της 25ης Μαΐου (ΦΕΚ 10/25-5-1835) και ύστερα από πρότα
ση του αρμόδιου υπουργού (τότε, Εσωτερικών) ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις 
για την άσκηση του επαγγέλματος του φλεβοτόμου:

«Άρθρον Ιον. Όστις θέλει να μετέρχεται εις την Ελλάδα το επάγγελμα του 
φλεβοτόμου ανάγκη πάσα να έχη ιδιαιτέραν άδειαν του κατά τόπον Επάρχου, 
την οποίαν ούτος θέλει δώσει μετά προηγηθείσαν εξέτασιν του υποψηφίου από 
τινά παραδεδεγμένον ιατρόν ή χειρούργου και κατά τήν περί τούτων δοθείσαν 
απόφασιν. Εκτός τούτου ο υποψήφιος είναι υπόχρεος να παρουσιάσει αποδει
κτικόν ενός και ημίσεος χρόνου πράξεως, υπό την επιστασία αναγνωρισμένου 
τινός ιατρού ή χειρούργου» 4.

Το άρθρο 2 ρύθμιζε άλλες δεξιότητες που έπρεπε να διαθέτει ο φλεβοτό
μος. Η εξειδίκευση έφυγε, το επώνυμο έμεινε...

Το επώνυμο Φλεβοτόμος υπάρχει στην Πελοπόννησο, σε νησιά του Αιγαί
ου και στη Ζάκυνθο, ίσως δε και σε αρκετά άλλα μέρη. Απαντάται επίσης και ως 
Φλεμοτόμος. Αναφέρεται Πέτρος Φλεβοτόμος γιατρός, που σπούδασε στην Ιτα
λία και στη Γαλλία και τιμήθηκε από τις ακαδημίες Βολωνίας και Πίζας. Δια- 
κρίθηκε ως γιατρός στη Ζάκυνθο όπου εργάστηκε και αναφέρεται σημαντική 
δραστηριότητά του κατά την επιδημία χολέρας του 1855. Ο ίδιος έκανε αρκετές 
επιστημονικές ανακοινώσεις στην Ιατροχειρουργική Εταιρεία της Ζακύνθου.

Βατσινάρης και Βατσινέας: Και τούτο το επώνυμο αναφέρεται σε μία από 
τις εξειδικεύσεις της ιατρικής. Ο εμβολιασμός κατά της ευλογιάς (κάτι γνωστό 
στην Ελλάδα πολλά χρόνια πριν την ανακάλυψη του δαμαλισμού από τον 
Jenner)23 γινόταν πάλι από ειδικούς που λεγόταν βατσινάρηδες: «Επαπειλεί 
ημάς ήδη και το θανατηφόρον πάθος της ευλογιάς, ακουόμενον εις τα πλησιό- 

χωρά μέρη της επαρχίας μας», γράφουν το 1822 οι έφοροι της Καλαμάτας 
στους Υδραίους, παρακαλώντας τους να πείσουν «τον εις τα αυτόθι κ. Γεώρ
γιον Αλμπέρτην Βατζινάρην εις το να έλθει εδώ παρεχόμενος ημίν διά του της 
βατζίνης κεντρίσματος την δυνατήν βοήθειαν»10. Οι βατσινάρηδες ήταν και αυ
τοί εμπειρικοί, ενώ εμβολιασμό μπορούσαν βεβαίως να εκτελούν και οι γιατροί 
(παθολόγοι) και οι χειρουργοί. Με διάταγμα του Όθωνα (ΦΕΚ 15, 11-5-1835) 
ο εμβολιασμός κατά της ευλογιάς έγινε υποχρεωτικός, ενώ αποφασίστηκε ο 
διορισμός ενός εμβολιαστή (βατσινάρη) κατά νομό, με μισθό 1000 δρχ ετη- 
σίως24. Επίσης με το ίδιο διάταγμα καθιερώθηκε ο τύπος του πιστοποιητικού 
που έπρεπε να χορηγεί ο εμβολιαστής καθώς και οι άλλες υποχρεώσεις τις 
οποίες είχε, όπως λ.χ. η παρασκευή της δαμαλείου λύμφης, ο εφοδιασμός με 
αυτή των γιατρών, η εκτέλεση εμβολιασμών, η χορήγηση πιστοποιητικών κ.λπ. 
Τα παραγγέλματα προς τους εμβολιαστές είχε συντάξει το Ιατροσυνέδριο, στο 
οποίο μετείχαν οι γνωστότεροι γιατροί της εποχής.

Βδελλάς, Δβδελλάς, Βδελλόπουλος, Αβδελλόπουλος, Αβδελλίδης: Τα επώ
νυμα αναφέρονται σ’ εκείνους που ασχολούνταν με τη συλλογή, διατήρηση, 
πώληση και εφαρμογή βδελλών. Οι βδέλλες, είδος σκωλήκων που ζουν σε βάλ
τους, έχουν την ιδιότητα να προσκολλώνται σε ζώα και ανθρώπους και να ρου
φούν αίμα. Ήταν σε μεγάλη χρήση σχεδόν μέχρι τα μέσα του αιώνα μας13. Συ
χνά πωλούνταν σε κουρεία αλλά και σε φαρμακεία διατηρούμενες σε μεγάλα 
βάζα με γλυκό νερό. Η βδέλλα εφαρμόζονταν σε θέσεις κακώσεων ή σε υγιείς 
περιοχές για αφαίμαξη. Τα χρόνια του Όθωνα με ειδικό διάταγμα απαγορεύτη
κε η εξαγωγή τους, καθώς υπήρχε φόβος να λείψουν από το θεραπευτικό οπλο
στάσιο των υγειονομικών της Ελλάδας24. Αξίζει να πούμε πως η επίσημη ιατρι
κή στην Ελλάδα και διεθνώς είχε σε μεγάλη χρήση τις αφαιμάξεις με βδέλλες. 
Και πάλι μπορούμε να πούμε πως αν και η θεραπευτική αυτή πρακτική εξέλει- 
ψε, το επώνυμο επεβίωσε για να μας τη θυμίζει.

Αλλα επώνυμα: Στο χώρο της λαϊκής ιατρικής υπήρχαν και άλλες εξειδι- 
κεύσεις. Οι ασχολούμενοι με την ανάταξη των καταγμάτων (ορθοπεδικοί) λέγο
νταν τζεράχοι. Αυτοί που εξόρκιζαν τα στοιχειά ή τη δαιμονική συνεργία που 
προκάλεσε την αρρώστια λέγονταν ζουδιαραίοι ή νεραδιάρηδες. Αυτός που θε
ράπευε τη λύσα λεγόταν λυσσάρης κι αν ήταν γυναίκα λυσσαρίνα. «Λυσσαριά» 
ως τοπωνύμιο υπάρχει ακόμα στην περιοχή της Χαλανδρίτσας Αχαΐας και 
υποδηλώνει τον τόπο που κατοικούσε γυναίκα που θεράπευε τη λύσσα25. Αυ
τός που ασχολείτο με τη συλλογή βοτάνων ήταν ο βοτανάκιας. Από αυτές τις 
εξειδικεύσεις έχουμε τα επώνυμα: Τζεράχης, Ζούδιαρης και Ζούδης, Δυσσά- 
ρης και Δυσσαρίδης, Βοτανόπουλοςκ.ά.

Το επώνυμο Θεράπος θεωρείται κατά τον Α. Σιδέρη8 επαγγελματικό. Κα
τά τη γνώμη μας όμως δεν αποδίδεται γενικότερα σε θεραπευτές, όπως θα μπο
ρούσε κανείς να υποθέσει. Νομίζουμε πως προέρχεται από το βαφτιστικό όνο
μα Θεράπων. Ενδιαφέρον όμως είναι το γεγονός ότι το όνομα αυτό δίνεται ως 
βαφτιστικό σε βρέφη που ύστερα από βαριά αρρώστια ανάρρωσαν, υποτίθεται, 
με τη βοήθεια των υπερφυσικών δυνάμεων. Το πνεύμα της ονοματοθεσίας αυ
τής είναι μαγικό-αποτρεπτικό και εκτός από το Θεράπων δίνονται και άλλα 
ονόματα που θα δούμε σε επόμενες σελίδες.
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Τα επώνυμα Σπετσέρης. Σπετσερόπουλος αποδίδονται σε φαρμακοποιούς 
και στους απογόνους τους. Είναι λέξη με λατινική προέλευση, που με μικρο- 
διαφορές υπάρχει σ’ όλες τις ιταλικές διαλέκτους. Η λέξη αναφέρεται και σε 
δημοτικά τραγούδια:

Δεν μπορώ μανούλα μ ’, δεν μπορώ 
σύρε να φωνάξεις το γιατρό 
το γιατρό και τον σπετσέρη 
με τα φάρμακα στο χέρι.

Υπάρχουν επίσης επώνυμα παραγόμενα από τη λέξη φάρμακο. Πρόκειται 
για τα επώνυμα Φαρμακάς, Φαρμακίδης, Φαρμακόπονλος, Φαρμακόρης, Φαρ- 
μακούλας. Ενώ από τη λέξη φαρμάκι, πιθανώτατα, παράγονται τα επώνυμα 
Φαρμάκης και Φαρμακευτής.

Μαμ(μ)ής: Μητρωνυμικό επώνυμο που υποδηλώνει το γιο ή τον απόγονο 
της μαμής. Η μαμή, ένα από τα προσφιλή πρόσωπα της ιατρικής λαογραφίας, 
ήταν μια πρόθυμη εμπειρική, μόνιμος κάτοικος του χωριού σε αντίθεση με 
τους περιοδεύοντες κομπογιαννίτες, που βοηθούσε όχι μόνο σε τοκετούς και 
γυναικολογικές παθήσεις, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις26. Εκτός από 
το Μαμ(μ)ής υπάρχει επίσης και το επώνυμο Μαμμόπουλος.

Το ότι τα περισσότερα από τα επώνυμα αυτά έχουν προέλευση από τη λαϊ
κή ιατρική είναι αυτονόητο. Τότε που οι επιστήμονες γιατροί δεν επαρκούσαν 
και οι εμπειρικοί (σοβαροί ή αγύρτες) είχαν την ευθύνη της υγείας του κόσμου, 
τότε φτιάχνονταν τα επώνυμα και καθιερωνόταν η μονιμοποίησή τους. Σήμερα 
ανάλογες διεργασίες δε γίνονται και η σπάνια αλλαγή επωνύμου διέπεται από 
συγκεκριμένες νομικές διαδικασίες.

ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ

Συνήθειες υγειονομικού χαρακτήρα σχετιζόμενες με τη γέννηση και την πε- 
ριγεννητική φροντίδα του παιδιού μπορεί να καταλήξουν σε όνομα ή παρωνύ
μιο, το οποίο μπορεί και να διατηρηθεί ως προσαγορευτικό ή και να αντικατα
στήσει το κύριο όνομα. Κι ακόμα μπορεί να παραμείνει ως οικογενειακό όνο
μα για τους απογόνους. Αναφέρουμε ενδεικτικές περιπτώσεις.

Μητέρα της οποίας, από κακή της τύχη, της πέθαιναν τα παιδιά σε βρεφι
κή ηλικία, έπρεπε ν’ αλλάξει την τύχη του παιδιού της «πουλώντας» το σε άλλη 
μάνα. Βεβαίως και η πώληση και η αγορά και το τίμημα ήταν εικονικά, για να 
«ξεγελάσουν το χάρο». Η αγοράστρια, λίγο μετά την «αγορά» εμπιστευόταν το 
παιδί στη φυσική του μάνα, τάχα για να το αναστήσει, αφού μετά την πώληση 
το παιδί δεν της ανήκε.

Η συνήθεια μαρτυρείται από διάφορα μέρη στην Ελλάδα λ.χ. Πελοπόννη
σο, Στερά Ελλάδα, Θράκη, Ιόνια νησιά, Κρήτη και αλλού. Το ίδιο συνηθιζόταν 
και στον εξωελλαδικό Ελληνισμό. Ο Σωτηριάδης27 περιγράφει το έθιμο όπως 
τηρείται στην Πάφο της Κύπρου. Η συμβολική αγοραπωλησία γίνεται για προ- 
συμφωνημένο ευτελές ποσό. Λίγο μετά την «αγοραπωλησία» η «αγοράστρια» 
επιστρέφει το παιδί στη μητέρα του:

— Θέλεις να μου βυζάννεις το μωρό μου και να το τατέβκεις;
— Μάλιστα θέλω, απαντάει η μητέρα.
— Και πόσα θέλεις; την ξαναρωτάει η αγοράστρια.
— Πέντε ριάλια το μήνα!... απαντάει πάλιν η μητέρα.
Τότε η μητέρα παραλαμβάνει το παιδί της, η δε αγοράστρια την πληρώνει 
για το θήλασμα του μωρού με το συμβολικό τούτο ποσό μέχρι τον απογα
λακτισμό του.
Έτσι μ’ αυτό τον τρόπο, πιστεύουν πως το παιδί τούτο θα γλυτώσει το θά

νατο...
Και φαίνεται πως - άσχετα με ποιον τρόπο - κάποια παιδιά γλυτώνουν. Το 

παιδί που θεωρείται ότι σώθηκε μ’ αυτό τον τρόπο παίρνει το παρωνύμιο 
«πουλημένος», πούλος», «αγοραστός», ή «αγοραστή» και «βρετός», επειδή 
«βρέθηκε». Από τα παρωνύμια αυτά βγήκαν και τα σχετικά επώνυμα. Που ση
μαίνει, συν τοις άλλοις, ότι τα παιδιά αυτά όχι μόνο επέζησαν, αλλά και μεγά
λωσαν και δημιούργησαν απογόνους. Ο Σπύρος Μαρκεζίνης στην ιστορία του28 
αναφέρει την περίπτωση ενός τουλάχιστον μεγάλου που κατάφερε να ξεφύγει, 
μ' αυτόν τον τρόπο, από τη μοίρα του. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που μαζί με 
τη δική του άλλαξε και τη μοίρα της Ελλάδας: Τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Η μητέ
ρα του Δέσποινα, έχοντας χάσει τρία παιδιά πριν από αυτόν, έβγαλε το τέταρτο 
παιδί της στο δρόμο έξω από το σπίτι. Προσυνεννοημένοι φίλοι «βρήκαν» το 
νήπιο και το έφεραν στους γονείς, που το «αγόρασαν» και το «υιοθέτησαν», 
«γλυτώνοντάς» το έτσι από τον θάνατο.
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Μια άλλη υγειονομική συνήθεια που υπήρχε με μικρές παραλλαγές σε όλη 
την Ελλάδα ήταν το «αλάτισμα». Το πασπάλισμα δηλαδή του νεογέννητου με 
αλάτι, ώστε να μη γίνει μεγαλώντας «άνοστος» άνθρωπος. Η συνήθεια έκρυβε 
όμως και υγειονομικές σκοπιμότητες, καθώς το αλάτι ήταν ένα καλό αντιση
πτικό για τις λοιμώδεις δερματοπάθειες που απειλούσαν το παιδί μέσα στις δε
δομένες κακές υγειονομικές συνθήκες της εποχής. Τις παραλλαγές της συνή
θειας και τη σχετική βιβλιογραφία μπορεί να αναζητήσει ο ενδιαφερόμενος σε 
παλαιότερη εργασία μας29. Εδώ θα αναφέρουμε μόνο ότι η συνήθεια του αλατί- 
σματος περιγράφεται και από περιηγητές και από λογοτέχνες. Ο Rodd την 
αναφέρει στο βιβλίο του «Έθιμα καί Παραδόσεις της Νέας Ελλάδας» που βγή
κε στο Λονδίνο στα 189230. Και ο Παπαδιαμάντης την αναφέρει στο διήγημά 
του «Φώτα, Ολόφωτα»31, όπου περιγράφοντας το τελετουργικό πρώτο πλύσι
μο του νεογέννητου, αναφέρει και ότι έπρεπε μ' αυτό να ξεπλυθεί το αλάτι με 
το οποίο το είχαν πασπαλίσει.

* Γεώργιος Αθάνας είναι το φιλολογικό ψευδώνυμο του ποιητή. Ακαδημαϊκού και πολιτι
κού Γεωργίου Αθανασιάδη-Νόβα (Ναύπακτος 1893-Αθήνα 1987). Έγραψε στίχους, πεζά 
και ιστορικά δοκίμια. Στα «Τραγούδια των βουνών» διασώζει (σε στίχους) πολύτιμες 
πληροφορίες για την καθημερινή ζωή των ορεσίβιων Ελλήνων.

Και από τη συνήθεια αυτή έχει προκύψει - ένα τουλάχιστον - επώνυμο. 
Πρόκειται για το Στερεοελλαδίτικο επώνυμο Ξανάλατος που υποδηλώνει τον 
ξανά (διπλά) αλατισμένο. Σύμφωνα με την τοπική συνήθεια το μωρό, μετά τη 
γέννησή του, αλατίζεται από τη μαμή. Κάποτε ο τοκετός έγινε πριν την άφιξη 
της μαμής, το παιδί αλατίστηκε κανονικά και σπαργανώθηκε. Μετά την άφιξή 
της η μαμή, για να μην πάει άδικα ο δρόμος και χαθεί η αμοιβή, ξεσπαργάνωσε, 
έγδυσε και ξαναλάτισε το μωρό. Έτσι ως ξανά αλατισμένο το παιδί ονομάστη
κε Ξανάλατος, όνομα που φέρουν ως σήμερα πολλοί από αυτή την οικογένεια.

Μια άλλη κατηγορία ονομάτων και επωνύμων έχει ως αρχή μεταφυσικού 
χαρακτήρα λαϊκές υγειονομικές αντιλήψεις. Σε παλαιότερο βιβλίο μας για την 
υγεία του παιδιού στη λαϊκή παράδοση29 γράψαμε σχετικά με την ονοματοθε
σία: «Τα περισσότερα από τα ονόματα που δίνονται στα παιδιά κατά τη βάφτι
σή τους - κάποτε και πριν από αυτή - έχουν να κάνουν με την οικογενειακή 
παράδοση. Είναι το όνομα ενός από τους παππούδες ή μιας από τις γιαγιάδες, 
σπανιότερα είναι το όνομα άλλου αξιομνημόνευτου συγγενή. Άλλες φορές η 
ονοματοθεσία οφείλεται στον εορτασμό κάποιου αγίου κατά την ημέρα της γέν
νησης του παιδιού, σε τάμα ή σε τοπική θρησκευτική παράδοση. Άλλοτε το συ
γκεκριμένο όνομα δίνεται για να τιμηθεί κάποιος ήρωας, κάποιος πολιτικός 
αρχηγός - ιδιαίτερα σε καιρούς έξαρσης των παθών, για να υποδηλωθεί ορι
σμένη πολιτική τοποθέτηση κ.λπ. Αναφέρουμε και σε άλλο σημείο αυτής της 
μελέτης ενδεικτικώς τα ονόματα Βύρων, Βενιζέλος, Ααοκράτης (ή Ααοκρατία).

Αλλά, ορισμένα βαφτιστικά ονόματα δίνονται στα παιδιά με υγειονομική 
σκοπιμότητα. Πρόκειται συνήθως για παιδιά ασθενικά ή άρρωστα, για παιδιά 
που αντιμετωπίζουν αιφνίδια και σοβαρά προβλήματα υγείας, για παιδιά που 
άλλα τους αδέλφια έχουν προηγουμένως χαθεί σε βρεφική ηλικία κι ακόμα για 
παιδιά που αεροβαφτίζονται».

Ο λαός πιστεύει στη μαγική και την αποτρεπτική του κακού δύναμη του 
λόγου. Στη δύναμη του λόγου πιστεύουν βέβαια και οι επιστήμονες και οι φι
λόσοφοι, ανάγοντας όμως σε άλλα επίπεδα τη δύναμη αυτή αλλά και ευρύνο
ντας ή διαφοροποιώντας την έννοια του λόγου. «Εν αρχή ην ο λόγος», άλλω

στε και «ο λόγος ην ο Θεός». Ο λαϊκός άνθρωπος λοιπόν πιστεύει πως ένα 
σωστό όνομα που δίνεται στην κατάλληλη στιγμή μπορεί ν’ αλλάξει την τύχη 
ενός ανθρώπου, να παρέμβει ακόμα και στης μοίρας τα γραμμένα. Μ’ αυτή τη 
σκέψη και μ’ αυτή την πίστη συχνά ονοματοθετεί.

Τα ονόματα που δίνονται στις περιπτώσεις αυτές δείχνουν αποτρεπτική, 
οιωνιστική διάθεση. Το όνομα Θεράποντος, λ.χ. που προέρχεται από το Θερά
πων υπονοεί ευχή θεραπείας από τη νόσο. Το όνομα Ακίνδυνος υποδηλώνει 
την επιθυμία να πάψει κάθε κίνδυνος για το παιδί.

Η Φραγκάκι32 αναφέρει για την Κρήτη και τα ονόματα Δράκος, Αμιράς, 
Σαρακηνός, Στέργιος, Στερεός και για τα κορίτσια τα ονόματα Στερεώ και 
Σταματία. Με την ευχή μακρού βίου δίνονται και τα ονόματα Ζήσης και Ζήσι- 
μος, Πολύβιος, Πολυζώης και Πολύχρονης. Σε άλλες περιοχές έχουμε και το 
όνομα Στεργιανή ως θηλυκό του Στέργιος.

Τα περισσότερα από τα βαφτιστικά αυτά ονόματα που υποδηλώνουν τον 
αγώνα για την εξασφάλιση της ζωής και της υγείας των παιδιών, έχουν αποτε- 
λέσει τη βάση για σειρά ολόκληρη νεοελληνικών επωνύμων. Ας δούμε αναλυτι
κότερα ένα από τα πιο πάνω βαφτιστικά ονόματα. Επιλέγουμε το όνομα Δρά
κος, που υποδηλώνει δύναμη και θεωρείται ότι απομακρύνει τους κινδύνους. 
Κατά το Βαγιακάκο τα ονόματα Δράκος και Δρακούλης απαντούν και ως βα- 
πτιστικά και ως επώνυμα. Και επεξηγώντας τους δυο αυτούς τύπους γράφει:

Σήμερον εις τα πλείστα μέρη της Ελλάδος το αβάπτιστον αρσενικόν κα
λούν δράκον, το δε θηλυκόν δράκα, δράκω, δρακού. Αέγεται δε τούτο ως αλεξι- 
τήριον και φυλακτήριον του βρέφους από πόσης βασκανίας. Είναι δηλ. το δρά
κος ευχετικόν του αβάπτιστου νηπίου, iva γίνη δράκος (ανδρείον) ώστε να μη 
επηρεάζεται από τα κακά πνεύματα κατά το διάστημα που θα μένη τούτο αβά- 
πτιστον. Το προσηγορικόν τούτο ευχετικόν διατηρείται ενίοτε και μετά τηνβά- 
πτισιν, παραμερίζον το δοθέν βαπτιστικόν, δια να καταντήση πλέον όνομα βα- 
πτιστικόν και έπειτα επώνυμον33.

Τα ονόματα που παράγονται από την πιο πάνω ρίζα είναι: Δράκος, Δρα
κούλης, Δρακάκης, Δράκαρης, Δράκης, Δρακίδης, Δράκινος, Δρακονταειδής, 
Δρακόντω, Δρακόπουλος, Δρακουδέλης, Δρακούσης, Δρακωτός, Δρακοντόπου- 
λος, Δρακουλάκης, Δρακουλάτος, Δρακούλαρος, Δρακουλαράκος, Δράκουλας, 
Δρακούλιας, Δρακουλίδης, Δρακουλινάκος, Δρακουλάγγοναςκαι άλλα.

Την πρακτική και το πνεύμα αυτών των βαπτίσεων μας έχει διασώσει σε 
στίχους του ο ποιητής Γεώργιος Αθάνας*.
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Πολλά και δεν της έζησε, τόσα παιδιά, κανένα! 
Του κάκου πήε σε γιάτρισσες και σε γιατρούς κοιτάχτη... 
Στον Αϊ-Γιάννη τάζεται για την καινούργια γέννα: 
— Ετούτο να της πρόκοβε κι όλο το βιος της στάχτη!

Λυκοχαβιές και χαϊμαλιά, δαιμονικό συντέλειο, 
ευχές, ξορκολογήματα, παπά καλοπλερώνει... 
Στην εκκλησιά το πέταξε την ώρα στο Βαγγέλιο, 
το σήκωσα, το βάφτισα και τό είπα: Πολύχρονη34!

Στους οκτώ στίχους του ποιήματος θα διακρίνουμε και μια σειρά από μέ
τρα αποτρεπτικά του θανάτου των βρεφών, σε μια εποχή που ούτε δυνατότητες 
ακριβούς διάγνωσης, ούτε θεραπευτικές προοπτικές υπήρχαν. Εδώ ο Αθάνας 
μας αναφέρει τις γιάτρισσες - προφανώς πρακτικές, και τους γιατρούς - πρα
κτικούς κατά πάσα πιθανότητα. Ταξίματα σε Αγίους, στην Παναγία, τον Χρι
στό, το Θεό τον ίδιο αναφέρονται από όλη την Ελλάδα. Ιδιαίτερος προστάτης 
Αγιος της βρεφικής ηλικίας θεωρείται ο Αγιος Στυλιανός, ενώ αναφέρονται 
Αγιοι που έχουν την ιδιότητα να θεραπεύουν συγκεκριμένα νοσήματα. Στον 
Αγιο Γιάννη έταζαν τα παιδιά για να «γιάνουν», κατά παρετυμολογία του ονό
ματος. Στο χώρο της μαγείας αναφέρονται οι «λυκοχαβιές», τα «χαϊμαλιά» και 
το «δαιμονικό συντέλειο». Η λυκοχαβιά είναι το πέρασμα του βρέφους από το 
στόμα του δέρματος (προβιάς) ενός λύκου. Τα χαϊμαλιά είναι αντικείμενα με 
αποτρεπτική-μαγική δύναμη, ενώ η επίκληση δαιμόνων υπονοεί την πρόκληση 
μαγικών τελετουργιών. Και, παρά την αντίφαση, αναφέρεται και ταυτόχρονη 
επίκληση των θείων δυνάμεων με ειδικές εκκλησιαστικές ευχές της επίσημης εκ
κλησίας μας, που αφορούν ειδικά στην παιδική ηλικία και είναι πολλές: «Ευχή 
τη πρώτη ημέρα της γεννήσεως», «ευχή εις το παιδίον μεθ' ημέρας επτά εις το 
απολύσαι», «ευχή εις το κατασφραγίσαι το παιδίον τη ογδόη ημέρα», «ευχή εις 
τους παίδας καλοσκόπους», «ευχή όταν ο ιερεύς σταυροί πάθος νοσήματος» 
κ.λπ.29.

Το πέταγμα μπροστά στην Ωραία Πύλη είναι μία ακόμα πανελλήνιου κύ
ρους τελετουργία. Η ύπαρξή της μαρτυρείται όχι μόνο από τη Ρούμελη24 αλλά 
και από την Κεφαλλονιά29 και την Κρήτη32. Όποιος σηκώσει το παιδί πρέπει 
να το βαφτίσει, Και συνήθως του δίνει ένα από τα ονόματα που αναφέραμε: 
Ζώης, Ζήσης και Ζήσιμος, Ζωή και Ζωήτσα, Πολυζώης (ή στο λογιότερο 77ολύ- 
βιος), Χρόνης, Πολύχρονης αλλά και Σώστης, Σώζων, Πανταζής κ.λπ. Επίσης 
δίνεται το όνομα Σιδέρης ή Σίδερος (Ισίδωρος) επειδή η λέξη μοιάζει με σίδερο 
και δρα ευχετικά για να είναι το παιδί γερό και «σιδερένιο». Το όνομα Ρίζος 
αποτελεί ευχή για να «ριζώσει» το παιδί.

Από τον μαγικό αυτό τρόπο προστασίας της ζωής και της υγείας του παι
διού και από τα ονόματα που αναφέρθηκαν έχουμε ένα πλήθος επωνύμων, διά
σπαρτων ανά την Ελλάδα: Ζώης (Ζωιόπουλος, Ζωιτόπουλος), Ζήσης, Ζήσιμος 
(Ζησιμάτος, Ζησιμόπουλος), Πολυζώης (Πολυζωγόπουλος, Πολυζωίδης - 
όπως ο ακέραιος και αδιάβλητος συνάδελφος του Γ. Τερτσέτη στη δίκη του Θ. 
Κολοκοτρώνη), Χρόνης (Χρονόπουλος, Χρονάκης), Πολύχρονης (Πολυχρονό- 
πουλος, Πολυχρονίδης, Πολυχρονιάδης).

Πολύχρονης Δημ. αναφέρεται Ηπειρώτης εμπειρικός γιατρός και από 
τους πρώτους φιλικούς. Αναφέρεται ακόμα και το επώνυμο Πολύχρονος. Στην 
Ήπειρο ο εμπειρικός Δ. Πολύχρονος αναφέρεται ως φίλος και σύγχρονος του 
Ιωαν. Βηλαρά και ευεργέτης της πατρίδας του. Αφησε και ανέκδοτο ιατροσό
φιο, που διέσωσε σε άλλον χειρόγραφο κώδικα ο, επίσης εμπειρικός, ανηψιός 
του Αλέξανδρος Οικονόμου.

Στέργιος (Στεργίου, Στεργιόπουλος), Σιδέρης (Σιδηρόπουλος, Σιδεράτος), 
Σώζωντος, Ρίζος, Ριζόπουλος, Πανταζής, Πανταζάτος, Πανταζάκος, Πανταζό- 
πουλος.

Στα επώνυμα αυτά θα πρέπει να προστεθούν κι όσα παράγονται από αυ
τά, κυρίως μετά από σύνθεση. Θα δώσουμε δείγματα μ’ ένα μόνο συνθετικό, δη
λωτικό επαγγέλματος-ιδιότητος: Παπάς. Έτσι έχουμε, πάντα ενδεικτικά, Πα- 
παζώης, Παπαζήσης, Παπαχρόνης, Παπαχροντόπουλος, Παπαστεργίου, Παπα- 
σιδέρης, Παπαρίζος και πλήθος άλλα.

Η αποτροπή του κακού σύμφωνα με τη λαϊκή αντίληψη λειτουργούσε και 
εξακολουθεί να λειτουργεί και με άλλες λέξεις που θεωρείται πως περικλείουν 
μια μαγική δύναμη. Τη δύναμη της επιθυμίας. Όταν, λόγου χάριν, μια μάνα 
έχανε κατά τη γέννα ή κατά την περιγεννητική περίοδο ένα, δύο ή τρία κάποτε, 
παιδιά, προσπαθούσε να σταματήσει τη συμφορά προστάζοντας τον Χάρο: 
Σταμάτα. Μ’ αυτό το πνεύμα έβγαζε το επόμενο παιδί της Σταμάτη ή Σταμάτα 
και ζούσε με τη λαχτάρα να δει το κακό να σταματά. Την αντίληψη περιγράφει, 
διασώζοντάς την, η Π έπη Δαράκη σε λογοτεχνικό της κείμενο. Πρόκειται για 
το διήγημα «Αυτός» που περιέχεται στο βιβλίο «Μια σιωπηλή γυναίκα» και κυ
κλοφόρησε το 1995:

«Ηρακλή θα το βγάλουμε, είπε ο άντρα της, όταν πάνω στο χρόνο η Ελπι
νίκη γέννησε το δεύτερο παιδί. [ ] Αλλά ο Ηρακλής, όπως με οδύνη ανακαλύ
πτανε οι γονείς του μέρα με τη μέρα, ήταν ένα παιδί καχεκτικό, με γερασμένο 
βλέμμα [ ].

— Όχι άντρα μου, δεν θέλω να του δώσουμε το όνομά του Ηρακλή. Στα
μάτη θα το βγάλουμε για να σταματήσει ο χάρος να μου παίρνει τα παιδιά. Ας 
είναι και ζαβό τούτο το αγοράκι, εγώ το θέλω, το αγαπώ» [ ]. Ο Χάρος όμως 
δεν πειθάρχησε στην προσταγή της Ελπινίκης κι ας ήταν φως φανάρι τι ήθελε 
να του πει με το όνομα που έδωσε στο δεύτερο παιδί της...»35

Κι όταν μετά με την τρίτη γέννα η άτυχη Ελπινίκη γέννησε κορίτσι, πάλι 
διαφώνησε με τον άντρα της για το όνομα.

«Σταμάτα» θα το βγάλουμε το κοριτσάκι μας. Και τό όνομά του θα το κε
ντήσω, εγώ, πάνω σ’ όλα τα ρουχαλάκια του...».35

Μα ούτε αυτό σταμάτησε το χάρο, που - ευτυχώς - άφησε τελικά στην Ελ
πινίκη το τέταρτο παιδί της. Το βιβλίο αυτό, με μνήμες των περασμένων δεκαε
τιών του αιώνα μας, κάνει συχνές λαογραφικού ενδιαφέροντος αναφορές στην 
ιδιαίτερη πατρίδα της Δαράκη, τη Λέσβο.

Κακό εθεωρείτο κι όταν η γυναίκα γεννούσε συνεχώς κορίτσια. Δεν θα 
σταθούμε στις κοινωνικές ρίζες της αντίληψης, καθώς αυτή ίσχυε παντού και 
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μέχρι πριν λίγα θα έλεγα χρόνια. Δεν θα σταθούμε στην προσπάθεια 
«θεραπείας» του κακού με «σερνικοβότανα» που έδιναν στη μάνα και διάφορες 
τεχνικές που συνιστούσαν στον πατέρα. Ήταν κι αυτά άλλες μέθοδοι αποτρο
πής της θηλεογονίας. Χρησιμοποιώντας πάντα την αποτρεπτική δύναμη του 
λόγου ο λαϊκός άνθρωπος έδινε στο κορίτσι το όνομα Αγόρω ή Αγορίτσα, 
εξορκίζοντας το φύλο του επόμενου παιδιού. Από το όνομα έχουμε το μητρω
νυμικό Αγορόπουλος. Πρόσφατα συνάντησα το όνομα Πεντεγιότισσα (όχι Πε- 
νταγιώτισσα, από τους Πενταγιούς). Το όνομα προερχόταν από την Κεφαλλο- 
νιά, όπου συχνά χρησιμοποιούνται περίεργα και σπάνια βαφτιστικά*.  Από την 
ίδια έμαθα την εξήγηση που δείχνει ότι και τα πολλά αγόρια - μόνο αγόρια - 
δεν ήταν η καλύτερη σύμπτωση. Ήταν το όνομα της γιαγιάς της, που - έκτο 
παιδί εκείνη - ακολούθησε πέντε γιους.

* Βλέπε σχετικά σε άλλο σημείο αυτού του μελετήματος.

Σύμφωνα πάντα με τις λαϊκές αντιλήψεις των Νεοελλήνων, σημαντικό ρό
λο στην προστασία της ζωής και της υγείας των παιδιών παίζει η παρέμβαση της 
θείας Χάριτος: το θέλημα του θεού, η χάρη της Παναγίας, η μεσιτεία των Αγίων. 
Μερικές φορές η ονοματοθεσία είναι αποτέλεσμα τάματος. Το παιδί παίρνει το 
όνομα του αγίου που εορτάζει την ημέρα που γεννήθηκε, ή το όνομα των αγίων 
- προστατών ή το όνομα ναών και μονών στους οποίους η μητέρα είχε κάνει τά
μα για την ασφαλή γέννηση ή τη διάσωση από αρρώστια του παιδιού της.

Τα ονόματα αυτά είναι πάρα πολλά και δεν θα μπορούσε να εξαντληθούν 
σ’ αυτό το κεφάλαιο. Ίσως και δεν θα είχε σκοπιμότητα. Θα αναφέρουμε όμως 
ενδεικτικά παραδείγματα. Προστάτης των παιδιών θεωρείται στην Ορθόδοξη 
παράδοση ο Αγιος Στυλιανός. Επιδίωξη των γονέων που δίνουν στα παιδιά 
τους το όνομά του είναι η επίκληση της χάρης του υπέρ τους. Αλλοτε το παιδί 
παίρνει το όνομα φημισμένου και θαυματουργού ναού της περιοχής. Ο Χαβια- 
ράς36 αναφέρει για τη Σύμη εκτός από το όνομα Στυλιανός τα ονόματα Κοκκι- 
μήδης «επώνυμον μονυδρίου του Ταξιάρχου», Αεμονήτισσα (Ελεημονήτισσα, 
«επώνυμον ναΐσκου της Θεοτόκου και όνομα κύριον γυναικών»), Χαριτωμένη 
(Κεχαριτωμένη, η γνωστή προσωνυμία της Θεοτόκου και ναός στη Σύμη, όπου 
το όνομα είναι κοινότατο), Ελέσα (Ελεούσα, από επώνυμο ναΐσκων της Πανα
γίας), Θαρρινός (από ναΐσκο των Ταξιαρχών) κλπ. Αντίστοιχα επισημαίνουμε 
το όνομα Τσαμπίκος στη Ρόδο (όπου και ναός της Παναγίας του Τσαμπίκου), 
Χρυσοβαλάντης, και Χρυσοβαλάντω (για παιδιά γεννημένα με τη βοήθεια της 
Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην Αττική) κ.λπ.

Όπως βλέπουμε από αντιλήψεις και πίστεις του λαού μας σχετικές με την 
προστασία της υγείας και την αποτροπή της νόσου και του θανάτου προέρχο
νται πλήθος βαπτιστικών ονομάτων και επωνύμων. Και, έστω κι αν λίγοι πια 
γνωρίζουν την προέλευση, οι λέξεις μένουν εκεί για να τη θυμίζουν.

ΕΠΩΝΥΜΑ ΔΗΛΩΤΙΚΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ, 
ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ

Πλήθος επωνύμων που προέρχονται από παρωνύμια υποδηλώνουν ανα
τομικό γνώρισμα (ή γνωρίσματα), παραλλαγές ή ανωμαλίες διαπλάσεως. Η συ
νήθεια αυτή δεν φαίνεται καινούρια. Αν σκαλίσουμε λίγο στην Ιστορία θα δού
με ότι ανάλογες συνήθειες αναφέρονται όχι μόνο στο μεσαιωνικό Βυζάντιο αλ
λά και στην αρχαία Ελλάδα. Είναι γνωστός ο μύθος του μάντη και θεραπευτή 
Μελάμποδα, του οποίου το όνομα προέρχεται από τους «μέλανας πόδας», τα 
μαύρα του πόδια. Κι ακόμη η μυθολογία μας λέει ότι ο τσοπάνης που βρήκε 
τον Οιδίποδα τον ονομάτισε έτσι εξαιτίας του πρηξίματος («οιδήματος») που 
είχε στα πόδια από το σφιχτό δέσιμο που τους είχε κάνει ο γονιός του. Και το 
όνομα Κέφαλος ίσως υποδηλώνει κάποιο μεγαλύτερο από τα συνηθισμένα κε
φάλι. Στο Βυζάντιο το παρωνύμιο Δάκτυλός υποδηλώνει το άτομο με κάποιο 
ή κάποια δάχτυλα δυσανάλογα μεγάλου μεγέθους. Δακτυλάς ονομαζόταν ο 
ιστορικός του 9ου αιώνα Θεόδωρος Δαφνοπάτης. Το όνομα Γεμιστός ή Πλη
θών υποδηλώνει τον ευτραφή άνθρωπο, κι έγινε ιδιαίτερα γνωστό στην ιστορία 
από τον διαπρεπή κάτοχό του Γεώργιο Γεμιστό. Ο πρωθυπουργός της Θεοδώ
ρας ονομαζόταν Δέων Στραβοσπόνδυλος. Και ο γνωστός Πτωχοπρόδρομος 
αφιερώνει τα ποιήματά του στον αυτοκράτορα Μαύροϊωάννη, Ιωάννη στο 
όνομα και μαυριδερό στην όψη37.

Ανάλογα φαινόμενα διαπιστώνονται και σε άλλες χώρες. Ένα μόνο παρά
δειγμα: Οι Καρολίδες (οι διάδοχοι του Καρλομάγνου) ονομάζονται Αουδοβί- 
κος ο Ευσεβής, Κάρολος ο Φαλακρός. Λουδοβίκος ο Τραυλός, Κάρολος ο Πα
χύς. Τα επίθετα που έδωσαν οι σύγχρονοί τους, γράφει ο W. Durant, είναι χα
ρακτηριστικά και αφηγούνται την ιστορία38.

Πάλι στα δικά μας τώρα. Κατά τον Ν. Ανδριώτη «και οι νεότεροι Έλληνες 
χαρακτηρίζουν τους συνανθρώπους τους σπανιότερα με επαινετικούς και συ
χνότερα με αδίστακτα σκληρούς και ειρωνικούς χαρακτηρισμούς σχετικούς με 
σωματικά, ψυχικά, ενδυμασιολογικά και επαγγελματικά γνωρίσματα που στην 
αρχή κυκλοφορούν ως «παρατσούκλι», σιγά-σιγά όμως γίνονται οικογενειακά 
ονόματα που οι άνθρωποι συνθηκολογώντας με την κοινωνία τα σηκώνουν σε 
όλη τους τη ζωή και τα κληροδοτούν στα παιδιά τους». Τέτοια παρατσούκλια 
αναφέρει ο Παπαδιαμάντης (και σε τι δεν είναι μέσα ο Παπαδιαμάντης;) σε 
διάφορα διηγήματά του. Ανάλογα παρατσούκλια κατά τον Ηλία Πετρόπουλο39 
έπαιρναν και οι «κουτσαβάκηδες», αλλά και οι αμαξάδες της παλιάς Αθήνας - 
και πολλά από αυτά παρέμειναν ως οικογενειακά.

Τα επώνυμα που δηλώνουν σωματικά γνωρίσματα ή φυσιολογικές τους 
παραλλαγές σχετίζονται κατά κύριο λόγο με το πρόσωπο, ένα από τα πρώτα 
που αντικρύζουμε όταν κοιτάμε τον άλλο. Από το πρόσωπο αναφερόμαστε 
ιδιαίτερα στα επιμέρους στοιχεία που το απαρτίζουν, όπως τα μάτια, τα φρύ
δια, το στόμα, τη μύτη. Αλλα κύρια και χαρακτηριστικά γνωρίσματα των συ
νανθρώπων μας κατάλληλα για να τους ονομάσουν είναι το ανάστημα και το 
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πάχος. Ακόμα διάφορα μέρη του σώματος όπως οι μαστοί, οι γλουτοί, τα άκρα 
μπορεί να έχουν δώσει την ευκαιρία για τη δημιουργία ενός επωνύμου. Αναφέ
ρουμε δειγματοληπτικά μερικά τέτοια επώνυμα.

Μάτια: Μάτης, Αγγελομάτης, Μακρομάτης, Μαυρομάτης, Μαυροματά- 
κης, Μαυροματάκος, Μαυροματίδης, Μαυροματόπουλος. αλλά και Καραγκιό
ζης, που σημαίνει μαυρομάτης στα Τούρκικα, Γαλανομάτης, Γαλανός, Γαλανό- 
πουλος, Χονδροματίδης, Βοϊδομάτης, Καρυδομάτης. (Να θυμίσουμε εδώ την 
συχνή αναφορά στον Όμηρο κοσμητικών επιθέτων με ένα των συνθετικών τους 
αναφερόμενο στα μάτια. Η «γλαυκώπις» είναι το συνηθέστερο).

Φρύδια: Φρυδάς, Γλυκοφρύόης, Μαυροφρύδης.
Μύτη: Μυταράς, Κοκορομύτης.
Αυτιά: Αυτιάς, Κουτσαύτης, Κοψαύτης (και Κουτσόφτας στην Κύπρο), 

Ασπρόφτας κλπ.
Στόμα: Αχειλάςκαι Χειλάς, Βοδροχειλάς και Βοδρόχειλος, Δοντάς, Κου- 

τσοδόντης, Μαυροδόντης. Στην Κέρκυρα αναφέρεται οικογένεια Δόντη, που 
διέθετε και οικόσημο40. Επίσης Τσούσης είναι αυτός με τα προέχοντα χείλη, δη
λαδή ο Χειλάς.

Αλλα σχετιζόμενα με το πρόσωπο:
α) Μουστάκια: Μουστάκας, Μουστάκος, Μυστακόπουλος, Μουστακό- 

πουλος, Μαυρομούστακος, Μουστακλής, Ρουσσομουστακάκης.
β) Γένεια: Μούσης, Μουσάτος, Ψιλογένης, Στραβογένης, Μαυρογένης, 

Μαυρογενειάδης, Μαυρογενάκης, Μακρυγένης.

γ) Μαλλιά: Ξανθός, Ξανθόπουλος, Ξανθοπουλίδης, Ξανθούλης, Ξανθού- 
δης, Ξανθουδίδης, Ξανθόμαλλος, Χρυσομάλλης, Μαυρομάλλης, Μαυροκέφα- 
λος. Κοκκινομάλλης. Μαλλιάς, Μαλλιαρός, Μαλλιάρης, Μαλ(λ)άκης, Μακρυ- 
μάλλης, Σγουρός και Σγούρος, Σγουρομάλλης.

δ) Διάφορα: Μαυρογλώσσης, Μαγουλάς, Κοκκινομάγουλος.
Χρώμα προσώπου-δέρματος: Μαυρόψης, Μαύρος, Μαυροειδής (ειδη=- 

πρόσωπο) και Μαυρουδής, Μαυροειδάκος, Μαυροειδόγγονας (= ο εγγονός του 
Μαυροειδή), Μαυρίδης, Μαυριδόγλου, Μαυρόπουλος, Μαυροκέφαλος, Μαυρο- 
μάγουλος. Από το προσαγορευτικό και εν συνεχεία επώνυμο Μαύρος παράγεται 
πλήθος επωνύμων σε σύνθεση με ένα βαφτιστικό όνομα. Α.χ. Μαυροβασίλης, Μαυ- 
ρογεώργος, Μαυροδημήτρης, Μαυροδήμος, Μαυροπαναγής, Μαυροστέργιος 
κλπ. κλπ. Υπάρχουν επίσης τα επώνυμα Μαυροκορδάτοςκαι Μαυρομιχάλης, που 
έχουν σημαντικό ιστορικό παρελθόν. Από το ερυθρωπό χρώμα προσώπου δέρμα
τος έχουμε τα επώνυμα Κόκκινος και σε σύνθεση Κοκκινοβασίληςκλπ., Κόκκινης, 
Κοκκινόπουλος, Κοκκινάς Κοκκινάκης. Υπάρχει και η λέξη ρούσ(σ)ος, που ση
μαίνει τον κοκκινωπό, τον ξανθοκόκκινο. Από αυτή παράγονται τα επώνυμα 
Ρούσ(σ)ος, Ρουσ(σ)άκης, Ρουσ(σ)όπουλος. Θυμίζουμε και τους στίχους του δημο
τικού τραγουδιού.

...άντε ρούσα μ’ παπαδιά
και

...ποιά 'ναι η άσπρη, ποια 'ναι η ρούσα...
Από το λευκωπό-χλωμό χρώμα έχουμε τα επώνυμα Ασπρούλιας και Κι

τρινιάρης.
Από τη λέξη καρά-, δηλαδή την τούρκική λέξη για το μαύρος έχουμε επί

σης πλήθος ονομάτων. Εκτός από το επώνυμο Καράς και Καρράς έχουμε πα- 
ράγωγα σε δίγλωσσο τύπο όπως Καραβασίλης, Καραγιάννης, Καραγεώργης (- 
όπουλος, -άκης κλπ.), Καραμανώλης, Καραπάνος κλπ. Να θυμίσουμε και το 
επώνυμο Καραΐσκος από το οποίο παράγεται και το επώνυμο Καραϊσκάκης. 
Αέξη σύνθετη από το καρά, λόγω του μελαχρινού χρώματος και το ίσκα, λόγω 
χαρακτήρα - επειδή «άναβε» σαν το φυτίλι (ίσκα).

Έχουμε ακόμα και το επώνυμο Μελαχρ(ο)ινός, ενώ σε διάφορα μέρη απα
ντάται και το γυναικείο βαπτιστικό όνομα Μελαχροινή.

Ανάστημα: Το ανάστημα συμβάλλει σημαντικά στην εμφάνιση και τη γενι
κή αποδοχή του ανθρώπου και πολλά είναι τα προσαγορευτικά που παράγο
νται από αυτό. Έτσι έχουμε:

α) Από το χαμηλό ανάστημα: Κοντός, και σε σύνθεση με διάφορα βαπτι- 
στικά: Κοντοβασίλης, Κοντογεώργης, Κοντογιάννης (-έας, -άκος, -άκης, -άτος, 
-όπουλος κ.ο.κ.), Κοντοδήμος, Κοντοπάνος, Κοντοπέτρος, κ.λπ. Υπάρχουν 
επίσης τα επώνυμα Μικρός, Μικρούτσικος αλλά και το Κούτσικος (από την 
τουρκική λέξη κιουτσούκ, που σημαίνει μικρός), Κούτσικος, Κουτσούκος, 
Κουτσούκης κ.λπ. Τα ίδια χαρακτηριστικά δηλώνονται με την ιταλική λέξη 
πίκκολο, ο μικρός. Από αυτήν έχουμε τα επώνυμα Πίκ(κ)ολος και Πίκουλας.

β) Από το υψηλό ανάστημα: Ψηλός, Ψηλόλιγνος, Ψηλομανώλης, Ψηλομα- 
νουσάκης, Ψηλόπουλος, Ψηλοβασιλόπουλος, Μακρής, Μακρόπουλος, Μακρί- 
δης. Από το Μακρής έχουμε την παραγωγή πλήθους επωνύμων με πρώτο συν
θετικό το Μακρή- ή συνηθέστερα Μακρύ- και δεύτερο συνθετικό κάποιο βαπτι- 
στικό όνομα (λ.χ. Μακρυγιώργος, Μακρυγιάννης (-άκης), Μακρυδήμας, Μα- 
κρυκώστας, Μακρυμίχαλος, αλλά και Μακρυδάκης κλπ.

Από τη γενική εικόνα του σώματος: Μέγας, Μεγαπάνος, Μικρούλης (και 
Κούτσικος, Κουτσούκος, Πίκουλας κλπ.), Παπαμικρούλης, Πλατάρης, Πλατά- 
ρας, Πλατύρραχος, Πλατυμέσης, Δίπλας (εννοεί τον διπλό στο μέγεθος).

Πάχος: Παχύς, Χονδρός, Χονδροβάσιλας, Χονδρογιάννης (-έας, -άκος, — 
όπουλος, -ίδης κλπ), Φαρδύς, Φαρδέλλης, Φαρδελάκης, Φαρδούλης, Αιγνός, 
Ψηλόλιγνος. Το επώνυμο Χούλης σημαίνει επίσης τον φαρδύ σωματικό τύπο.

Ακρα: Από τα χέρια έχουμε τα επώνυμα Χέρας, Χεράκης, Δακτυλάς, Αδά- 
κτυλος, Εξαδάκτυλος.

Από τα πόδια: Μακρυπόδης, Μακρυποδάρας, Μακρυκάνης, Μαυροπόδης 
(θυμηθείτε εδώ και τον Μελάμποδα της μυθικής μας περιόδου), Πλατυπόδης, 
Ποδάρας, Ποδαράς.
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Τα επώνυμα που δηλώνουν συγγενή παθολογικά ευρήματα ή ανωμαλίες 
στη διάπλαση είναι επίσης πολλά και εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία. Ας τα δού
με σε μια πρόχειρη τοπογραφική-ανατομική κατάταξη που, τονίζουμε, αποτε
λεί μόνο εργαλείο για τη συστηματικότερη μελέτη τους κι όχι πρόταση για κα
τάταξη.

Κεφαλή-Λαιμός: Στραβοκέφαλος, Στραβόλαιμος, Κορδολαίμης, Κεφάλας, 
Κεφαλάς. Από τα δύο τελευταία παράγονται αρκετά σύνθετα ονόματα, όπως 
Κεφαλόπουλος, Κεφαλογιάννης κλπ. Ατομα με προέχοντα στο λαιμό χόνδρο 
του λάρυγγα (καρύδι) λέγονται Καρυδάς. Στην Κύπρο εκτός από το επώνυμο 
Καρυδάς υπάρχει και το πολύ περιγραφικό επώνυμο Καρυολαίμης.

Πρόσωπο: Κοψοχείλης (που υποδηλώνει το παθολογικό φαινόμενο του 
λαγώχειλου), Τριχείλης (το ίδιο), Στραβός, Στραβάκος, Στραβόπουλος, Στρα- 
βογιώργος, Στραβοδήμος, Στραβογιαννόπουλος, Στραβοκώστας, Στραβαχειλέ- 
ας (υποδηλώνει τη συγγενή ή κάποτε και την επίκτητη πάρεση του προσωπι
κού), Μπαλωμένος (φανερώνει αιμαγγειώματα ή άλλες υπέρχρωμες περιοχές 
σε ένα κατά τα άλλα φυσιολογικό πρόσωπο. «Μπαλωμένος» θα ήταν και του 
Γκορμπατσώφ το παρωνύμιο σε μιαν άλλη εποχή, εξ αιτίας του εκτεταμένου 
αιμαγγειώματος που υπήρχε στο δέρμα του κεφαλιού του. Τέτοια αιμαγγειώμα
τα είναι ιδιαίτερο πρόβλημα όταν εντοπίζονται στο πρόσωπο). Κουτσάφτης 
και Κοψαύτης (αυτός με το ένα αυτί να λείπει συγγενώς είτε να είναι κομένο. 
Στην Κυπριακή έκφραση το ίδιο επώνυμο είναι Κουτσόφτας, ενώ υπάρχει επί
σης το επώνυμο Ασπρόφτας, αυτός με το άσπρο αυτί). Σε διάφορες ελληνικές 
περιοχές συναντάμε και τα επώνυμα: Γουρουνάφτης, Σαγονάς, Γκαβός, Γκαβο- 
γιάννης.

Σώμα: Βυζάς (όχι Τριβυζάς, που είναι απόδοση ξένου τύπου), Γκαστρωμέ
νος, Καμπούρης, Καμπουρόπουλος, Καμπουρίδης, Καμπουρογιάννης αλλά 
και Σγόμπος. Η καμπούρα και το επακόλουθο παρωνύμιο μπορεί να συμβούν 
σε μικρή ηλικία, όπως σε ραχίτιδα και σε φυματιώδη σπονδυλίτιδα, ή κατά το 
γήρας. Κοκκαλάς, Κοκκάλας, Κόκκαλης και Κοκκαλιάρης είναι επώνυμα που 
δόθηκαν σε ισχνά άτομα που «φαινόταν» ή «μετριόταν» τα κόκκαλά τους. Από 
την κατασκευή της κοιλιάς υπάρχουν τα επώνυμα Βατραχοκ(ο)ίλης, Πιτταρο- 
κ(ο)ίλης και Αευκόκ(ο)ιλος. Το τελευταίο απαντάται σε παλαιά οικογένεια της 
Κέρκυρας, η οποία διέθετε και σχετικό οικόσημο40.

Αντρειωμένος: Και το επώνυμο Αντρειωμένος υποδηλώνει συγγενή δαι- 
μαρτία, σύμφωνα με τη Νεοελληνική λαογραφία. Ο αντρειωμένος, σύμφωνα με 
τις λαϊκές αντιλήψεις, είναι άνθρωπος που θεωρείται ότι διαθέτει σχεδόν 
υπερφυσικές δυνάμεις, που μπορεί να κάνει πράγματα ακατόρθωτα για τους 
άλλους. Γράφαμε παλιότερα41: «Ο αντρειωμένος δεν είναι γιγαντόσωμος, αλλά 
έχει άλλο σωματικό γνώρισμα: γεννιέται με ουρά. Αυτό προδικάζει την εξέλιξή 
του σε άνθρωπο μεγάλης σωματική δύναμης. Η παράδοση σχετικά με αυτό εί
ναι πανελλήνια. Την έχω προσωπικά ακούσει με τα ίδια πάνω-κάτω λόγια στη 
Ρούμελη, τη Θράκη και την Κεφαλλονιά. Το ίδιο πιστεύουν και στην Κρήτη». 
Η Φραγκάκι32 έχει γράψει αναλυτικά τις σχετικές παραδόσεις και αντιλήψεις.

Το παλικάρι ο Μήτρος στο πεζό του Παλαμά «Ο θάνατος του παλληκαριού» 
ήταν άνθρωπος με ουρά - δηλαδή «αντρειωμένος». Γράφει ο Παλαμάς:

«Ο Γιαννακός ο Ταρνάναμας, ο Μάρκος ο Κανίνιας κ ’ η Ταρία Ταρέλλα 
στοιχημάτιζαν με τ’ άλλα τα παιδιά πως ήταν αντρειωμένος, πως γεννήθηκε με 
ουρά. Την είδαν, έλεγαν...»42

Εκτός από το επώνυμο Αντρειωμένος υπήρχε και το επώνυμο Ουράς που 
δεν ξέρω αν σώζεται ακόμα.

Άκρα: Δαχτυλάς, συνήθως αυτός με κάποιο δάχτυλο δυσανάλογα μεγαλύ
τερο από τα άλλα, Αδάχτυλος, Εξαδάχτυλος, Κουτσαυγουστής, Κουτσοπόδης, 
Κουτσαλέξης, Κουτσογιαννόπουλος, Στραβοπόδης, Στραβαρίδης.

Γλουτοί: Κολοκοτρώνης, Κολοκοτσάς, Κωλάς (Κολάς).
Για το επώνυμο Κολοκοτρώνης, που μ’ αυτό έγινε διάσημη η μοραίτική 

γενιά των Τσεργίνηδων αναφέρονται τα εξής: Τον 17ο αιώνα ο Γάλλος Δούκας 
του Νεβέρ Κάρολος ο Β', απόγονος των Παλαιολόγων, έβαλε στο μυαλό του 
ν’ αναστήσει και να πάρει το θρόνο του Βυζαντίου. Ξεκίνησε λοιπόν ένα ξεση
κωμό στο Μόριά. Σ’ αυτόν πήρε μέρος και ο Αάμπρος Τσεργίνης που, ταμπου- 
ρωμένος πίσω από μια κοτρώνα, αν και τραυματισμένος στους γλουτούς πολε
μούσε λυσσασμένα. Όταν υποχώρησαν οι Τούρκοι τα παλικάρια του τον βρή
καν εκεί στο βράχο. Γράφει ο Μελάς: «Τηράτε, φώναξε κάποιος, έχει κολλήσει 
στην κοτρώνα και δεν θέλει να κουνηθεί. Τότε τους φανέρωσε πως ήταν λαβω
μένος. Γελώντας για το περιστατικό του δέσαν την πληγή. Τον είπανε Κολοκο- 
τρώνη. Το όνομα έμεινε στη γενιά του»41.

Ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης τα λέει πιο απλά και πιο χοντρά: «Το παιδί αυ
τού του δήμου ονομάσθη Μπότσικας και άφησε το όνομα της φαμίλιας του, 
οπού είχαν, Τζεργιναίοι. Ονομάσθη τοιούτος διότι ήτο μικρός και μαυριδε
ρός... Αυτός είχε ένα παιδί, Γιάννη, και ένας Αρβανίτης είπε: «Βρε, τι Μπιθε- 
κούρας είναι αυτός». Δηλαδή πόσον ο κώλος του είναι σαν κοτρώνι, κι έτσι 
του έμεινε το όνομα Κολοκοτρώνης...42

Γεννητικά όργανα: Θυμίζω το λόγο του Ανδριώτη για την απίστευτη 
σκληράδα των χαρακτηρισμών, που δημιουργούν μερικά νεοελληνικά επώνυ
μα. Και η κατάσταση των αδένων του φύλου έχει δημιουργήσει επώνυμα ορι
σμένα από τα οποία δεν μπορούν ίσως να λεχθούν. Από τον Παπαρρηγόπουλο 
αναφέρεται ο επί χρόνια δημογέροντας των Ψαρών και πρόεδρος της Γερου
σίας τα χρόνια μετά την πτώση του Όθωνα Αναγνώστης Μοναρχίδης. Το επώ
νυμο υποδηλώνει πιθανότατα κρυψορχία. Από τη λέξη βίλλος, που στα Κυ
πριακά σημαίνει το ανδρικό μόριο, παράγεται το επώνυμο Βιλλαράς (που από 
ορισμένους γράφεται και Βηλαράς).
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ΕΠΙΚΤΗΤΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Επίκτητα σωματικά γνωρίσματα, αναπηρίες και λειτουργικές ανεπάρ
κειες, επίσης χαρακτηρίζουν και ονοματίζουν πρόσωπα. Κι όχι μόνο σήμερα. 
Στρατηγοί, υπουργοί, αυλικοί και αυτοκράτορες ισοπεδώνονται από τη λαϊκή 
θυμοσοφία του καταλυτικού Βυζαντίου, που είναι υπεύθυνη των παρωνύμιων 
τους37. Αναφέρουμε το Θώμα και Μιχαήλ Τραυλό, το στρατηγό Κατακαλόνα 
Κεκαυμένο και τον αξιωματούχο της Θεοδώρας Νικήτα τον Ευνούχο. Στο Βυ
ζάντιο επίσης το παρωνύμιο και εν συνεχεία επώνυμο Ασημομύτης ή Αργυρο- 
μύτης που επιβιώνει ως τα σήμερα σήμαινε άτομο με ακρωτηριασμένη μύτη 
που, για λόγους αισθητικής, την αντικαθιστούσε με αργυρό ομοίωμα. Όταν το 
ομοίωμα ήταν κέρινο είχαμε το παρωνύμιο Κηρομύτης. (Να σημειώσουμε δε 
ότι επώνυμο Κερομύτης εξακολουθεί να υπάρχει ως τα σήμερα).

Στα καθ’ ημάς τώρα. Άτομα με εγκαύματα που αφήνουν διά βίου ουλές στα 
ακάλυπτα μέρη του σώματος παίρνουν το παρωνύμιο Καμ(μ)ένος, που γίνεται 
επώνυμο για τους επερχόμενους. Αναφέρονται λ.χ οι αδελφοί Βαγγέλης και Γιαν- 
νάκης Καμμένος που όμως προτιμούσαν να υπογράφουν ως «μηλαδέλφια του 
Οδυσσέα» Ανδρούτσου. Ανάλογης προέλευσης είναι και το επώνυμο Καψάλης.

Κεφαλή: Ας αρχίσουμε όμως από το κεφάλι. Το επώνυμο Καψοκέφαλος, 
που υποδηλώνει κάποιον με έγκαυμα στο κεφάλι, μας υπενθυμίζει και το Βυ
ζαντινό παρωνύμιο Κεκαυμένος. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως το οικόση
μο της Ζακυνθινής οικογένειας Καψοκέφαλου43 εικονίζει μια κεφαλή πάνω σε 
φλόγες*.  Σε διάφορα μέρη συναντιέται και το επώνυμο Φαφούτης που υποδη
λώνει άτομο χωρίς δόντια.

* Ο Ηλίας Πετρόπουλος στο βιβλίο του «Ψειρολογία» (1979) αναφέρει παροιμία που κω
δικοποιεί τις λαϊκές γνώσεις για τις εντοπίσεις του ακάρεως της ψώρας:

Η ψώρα στα δάχτυλα γεννιέται 
και στους αγκώνες τριγυρίζει 
και στον κώλο στήνει τέντα!45

Πράγματι οι εντοπίσεις της μεταδοτικότατης αυτής παρασίτωσης είναι οι μεσοδακτύλιες 
περιοχές, οι αγκώνες, η μεσομάστιος χώρα, η περιοχή του πρωκτού και το εφηβαίο. Η 
φαγούρα - κι αυτό περιέργως δεν μας το λέει η παροιμία - είναι κυρίως νυχτερινή.

Σώμα: Θυμίζουμε το παρωνύμιο Καμπούρης (και τα σχετικά παράγωγα) 
καθώς και το επώνυμο Καψοράχης, από την καμμένη ράχη. Δημήτριος (Μή- 
τρος) Καψοράχης είναι ένας από τους αρχηγούς των Αθηναίων κατά την πο
λιορκία της Ακρόπολης στην επανάσταση του ’2144.

Ακρα: Μία ομάδα επωνύμων σχετίζεται με παθήσεις και ακρωτηριασμούς 
των άκρων. Έτσι από τα άνω άκρα έχουμε: Κουλός (και ο Παπαδιαμάντης 
στους «Ναυαγοσώστες» αναφέρει τον Βασίλη τον Κουλό), Κουλοχέρης, Κου
τσοχέρης και Κουτσοχέρας. Από τα κάτω άκρα έχουμε: Κουτσός, Κουτσοπό- 
δης, Κουτσαλέξης, Κουτσαυγουστής, Κουτσοκώστας, Κουτσογιάννης, Κουτσο- 
γιαννόπουλος κλπ. Υπενθυμίζουμε ότι ανάλογα παρωνύμια-επώνυμα έχουν 
δημιουργηθεί και από συγγενή χωλότητα, τις περισσότερες φορές οφειλομένη 
σε συγγενές εξάρθρημα του ισχίου.

Βάδιση: Από τον τρόπο βάδισης έχουμε τα επώνυμα Βαρυπάτης, Αλαφρο- 
άτης, Κορδοπάτης και Κορδωμένος.

* Τα οικόσημα σε ομοιότητα παράστασης-επωνύμου χαρακτηρίζονται στην Εραλδική ως 
ομιλούντα (Armes parlantes) ή «φανερά»43.

Εξωτερική εμφάνιση: Την ορμονική ανεπάρκεια των γεννητικών αδένων 
όπως εκφράζεται με το χαρακτηριστικό πρόσωπο και την έλλειψη γενείων 
αντανακλούν τα επώνυμα Σπανός, Σπανόπουλος, Σπανοβασίλης, Σπανομανώ- 
λης, Σπανορρήγας. Υπάρχει επίσης το επώνυμο Ευνουχίδης, με πασιφανή ερ
μηνεία.

Η έλλειψη μαλλιών δηλώνεται με τα επώνυμα Φαρακλός, Φαλάκρας, Κα- 
ράφλας κλπ, ενώ το επώνυμο κασιδιάρης υποδηλώνει πάθηση του τριχωτού 
της κεφαλής (άχωρ, κοινώς κασίδα). Ο Πετρόπουλος αναφέρει και το επώνυμο 
Κατσιδώνης. Ο ίδιος σημειώνει: «Τον κασίδην τον λένε και γκέλη ή γκελέση 
(αμφότερα τουρκογενή)». Εγώ να επισημάνω ότι και οι δύο αυτές λέξεις διατη
ρούνται και ως επώνυμα. Μεταξύ των παροιμιών που αναφέρει ο Πετρόπου
λος έχει και την ακόλουθη:

«Είπαν του γκέλη: Ελούσθης;
κι απεκρίθη: Εβρουλήσθη κιόλας».

Το «εβρουλήσθη (ν)», σημειώνει, «σημαίνει: έκανα μπούκλες»45.
Το χρώμα του προσώπου δίνει επίσης αρκετά επώνυμα. Ο ωχρός λέγεται 

Κιτρινιάρης. Υπάρχουν επίσης τα επώνυμα Χλωμός, Χλωμούδης, Χλωμίσιος. 
Το τουρκικό αντίστοιχό του Κιτρινιάρη είναι Σαρής. Άλλωστε σαρηλίκι λένε 
τον ίκτερο (ή «χρυσή») στα τούρκικα. Από το Σαρής παράγονται και τα Σαρη- 
γιάννης, Σαρηκώστας, Σαρημανώλης, Σαρήμπεης κ.ά. Ο υπερερυθραιμικός λέ
γεται Κόκκινος. Σε σύνθεση με βαφτιστικά ονόματα παράγονται κι άλλα επώ
νυμα, όπως λ.χ. Κοκκινοβασίλης.

Από την εξωτερική εμφάνιση παράγονται και τα επώνυμα Ψώρας που δε 
δηλώνει υποχρεωτικώς το μεταδοτικό νόσημα από το άκαρι αλλά και διάφορες 
άλλες δερματοπάθειες. Υπάρχουν επίσης τα επώνυμα Ψώρος και Ψωράκης. 
Παράγωγα επώνυμα είναι τα Ψωραύτης, Ψωρογιάννης, Ψωρομύτης, Ψωρο- 
λαίμης.

Το τελευταίο αυτό επώνυμο δεν αναφέρεται σ’ αυτόν που πάσχει από ψώ
ρα, της οποίας οι εντοπίσεις είναι γνωστές στο λαό και δεν αφορούν στο λαι
μό*.  Αναφέρεται όμως σε μίαν άλλη νόσο, που είναι γνωστή στους δερματολό
γους ως «χρονία καλοήθης οικογενής πέμφιξ» η «νόσος των Hailey-Hailey». Οι 
Κακέπης, Νίκολης και Καπετανάκης46 σημειώνουν σχετικά: «Η νόσος και το 
κληρονομικόν αυτής από πολλού χρόνου έχει παρατηρηθεί υπό των κατοίκων 
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των περιοχών αυτών, είς δε τα πάσχοντα άτομα έχει δοθεί η προσωνυμία (πα
ρατσούκλι) «ψωρολαίμης», εκ της εντοπίσεως της νόσου κατά τον λαιμόν, 
ίσως και διότι η εντόπισις αυτή είναι η πλέον εμφανής». Δεν πρέπει βέβαια να 
παραλείψουμε και παρωνύμια-επώνυμα σύνθετα με πρόθεμα ψώρο - από την 
ψώρα. Ίσως δεν γνωρίζουμε τον Ψωρόκωστα αλλά η Ψωροκώσταινα είναι κα
λά γνωστή και ως πρόσωπο της μικρής μας ιστορίας, αλλά και ως συμβολι
σμός ολόκληρης της Ελλάδας, επί χρόνια καλούμενης Ψωροκώσταινας.

Διαταραχές αισθητηρίων οργάνων: Εμφανής είναι ο διαταραχές της όρα
σης και της ακοής. Από την τελευταία έχουμε τα επώνυμα Κουφός, Κουφάκης, 
Κουφογιώργης, Κουφοκώστας κλπ.

Διαταραχές της ομιλίας: Υπάρχουν τα επώνυμα Τραυλός, Τραυλαντώνης, 
Κεκές, Ψευδός.

Διαταραχές της ψυχικής σφαίρας: Τα Κουρλός, Κουτούτσικος, Τρελαντώ- 
νης, φανερώνουν οικογενειακό αναμνηστικό ψυχικής νόσου, όπως και το μη
τρωνυμικό Ανναμουρλής. Δεν είμαι το ίδιο βέβαιος, όμως, για τα επώνυμα 
Νεύρος, Νευράκης, Νευραδάκης που είναι και νεώτερα και σπανιώτερα.

Άλλα γνωρίσματα δηλώνονται με τα επώνυμα Μαχμουρλής, Τέμπελος, Τε
μπέλης, Βραδύς κλπ.

Διάφορα: α) Καρδιοπάθεια υπονοούν τα επώνυμα Καρδιακός (όχι Γκαρ- 
διακός), Καρδιακόπουλος και Καρδιακίδης. Τα επώνυμα Ασθενόπουλος και 
Ασθενίδης υποδηλώνουν γενικότερα το φιλάσθενο άνθρωπο.

β) Από τα διάφορα άλλα επώνυμα με ιατρική προέλευση ορισμένα προέρ
χονται από όργανα του ανθρώπινου σώματος: Νεφραμής, Καρδούλας, Καρ
δούλης, Καρδουλάκης, Σβέρκος, Ααιμός. Αλλα προέρχονται από συμπτώματα, 
όπως π.χ Βήχαςκαι Βήχος.

γ) Ατομο που «έτρεχαν τα σάλια του» υποδήλωναν τα επώνυμα Σαλιάρης 
και Σαλιαρέλλης, ενώ πιθανότατα ουρολογικές παθήσεις ή διαταραχές υποδη
λώνει το επώνυμο Κατρουλής. Προφανής επίσης είναι η προέλευση των επωνύ
μων Τσιμπλήςκαι Μυξιάρης.

δ) Το επώνυμο Μαργωμένος υποδηλώνει τον άνθρωπο που κρυώνει ή έχει 
κρύα άκρα (χέρια, πόδια). Το επώνυμο Κορυζής προέρχεται από την κόρυζα, 
πάθηση με καταρροϊκά φαινόμενα (όπως το συνάχι). Σημειώνουμε ότι η κόρυ
ζα με φαινόμενα από τα παρίσθμια μπορούσε στην προ των αντιβιοτικών επο
χή να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, συχνά δε μπορούσε να συγχιστεί με τη δι
φθερίτιδα. Από κόρυζα νοσούν και τα ορνιθοειδή.

Το επώνυμο Μπέμπελης μάλλον σχετίζεται με την μπέμπελη (ιλαρά), ενώ 
είναι προφανής η προέλευση των παρωνυμίων-επωνύμων Τσιρλής, Τσιρλιά
ρης, Τσιρλιάκας. Το επώνυμο Μπινιάρης ίσως σχετίζεται με δίδυμο, καθώς 
μπινάρια λέγονται τα δίδυμα παιδιά (στην Κρήτη τζιμπραγά). Θυμίζουμε τα 
μπινάρια του στρατηγού Γιάννη Μακρυγιάννη.

Η ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Η πρακτική της ονοματοθεσίας ήταν κοινή με των άλλων Νεοελλήνων και 
για κάποιες θρησκευτικές και πολιτισμικές μειονότητες. Ο λόγιος και γιατρός 
κ. Σάββας Μιχαήλ-Μάτσας μου έθεσε υπ’ όψιν τις σχετικές συνήθειες των Ρω- 
μανιωτών Εβραίων των Ιωαννίνων καθώς και το ενδιαφέρον βιβλίο της Rae 
Dal ven46 για την εκεί ανθούσα κάποτε κοινότητα. Τα βαπτιστικά ονόματα ακο
λουθούν όπως και στον Ελληνικό πληθυσμό την οικογενειακή παράδοση και 
φυσικά συχνά είναι ονόματα της Βίβλου. Υπάρχουν όμως και υγειονομικής έμ
πνευσης ονόματα Η Dal ven αναφέρει μεταξύ άλλων τα ονόματα Ρίξος για να 
ριζώσει το παιδί, Στάμος και Στάμω, για να σταματήσει ο χάρος να τα παίρνει, 
αλλά και το όνομα Πέρνα, όταν μια μάνα έκανε παιδιά ενός φύλου και εξόρκι- 
ζε μ’ αυτό το όνομα το φύλο του επόμενου παιδιού. Μεταξύ των επωνύμων 
υπάρχουν τα δηλωτικά καταγωγής, επαγγέλματος, ιδιότητος ή προέρχονται 
από ονόματα. Ορισμένα επώνυμα είναι δηλωτικά φυσικών σωματικών χαρα
κτηριστικών. Αναφέρονται ενδεικτικά τα επώνυμα Γαλανός, Κόκκινος, Φρύ- 
δης, Γκαβομάτης, Κούτσικος, Καπούλιας. Καπούλιας ήταν το οικογενειακό 
όνομα του τραγικού Ελληνοεβραίου ποιητή Γιοσέφ Ελιγιά.

Συγγενείς ή επίκτητες ανωμαλίες ή παθήσεις επίσης δίνουν παρωνύμια και 
επώνυμα στους Γιαννιώτες Εβραίους. Η Dalven αναφέρει τα επώνυμα Σακά
της, Βωβός, Μαραμένος, Καφάλης. Μπαλαμένος είναι ο Μπαλωμένος, δηλαδή 
εκείνος με εμφανές αιμαγγείωμα - όπως στην Κεφαλλονιά και σ’ άλλα μέρη 
της Ελλάδος. Ο Τρελός - τερλός στα γιαννιώτικα - δίνει το ρωμανιώτικο επώ
νυμο Τερλελίδης, ενώ ορισμένες χαρακτηρολογικές ιδιαιτερότητες δίνουν το 
επώνυμο Καπλάνης (καπλάνι, η τίγρης στα Τούρκικα).

Η λέξη μποχόρ σημαίνει στα Εβραϊκά τον πρωτότοκο, όπως με πληροφο
ρεί ο Σ. Μιχαήλ Μάτσας. Έτσι δικαιολογείται και το Μποχώρης, όνομα και 
επώνυμο με αρκετά παράγωγα (Μποχωράκης, Μποχωρόπουλος, Χωρατζού- 
λης, κ.λπ.). Να θυμίσουμε και το γνωστό, παλιό ρεμπέτικο τραγούδι:

Αντε - του καημένου του Μποχώρη 
άντε - του τη σκάσαν στο (μ)παπόρι...

Ανάλογα ισχύουν και για άλλες μειονότητες. Ο Αχιλλέας Ααζάρου, άρι- 
στος μελετητής της ιστορίας, της φιλολογίας και των γλωσσών των Βαλκανι
κών λαών έχει ασχοληθεί ανάμεσα σε πολλά άλλα και με την Αρωμουνική αν- 
θρωπωνυμία47. Αρωμούνοι είναι οι λατινόφωνοι-βλαχόφωνοι Έλληνες, γνω
στοί και ως Βλάχοι ή Κουτσόβλαχοι. Ο πρώτος που ασχολείται με Αρωμουνι- 
κά-Βλαχικά ανθρωπωνύμια με αφορμή την εξέγερση των Ααρισαίων το 1066 
είναι ο Κεκαυμένος (για το όνομα του οποίου έχουμε αναφέρει σε άλλο σημείο 
της μελέτης αυτής). Όπως μας πληροφορεί ο Ααζάρου τα βαφτιστικά ονόματα 
των αρωμούνων είναι α) σε μεγάλο ποσοστό αρχαιοελληνικής προέλευσης (λ.χ. 
Αλκιβιάδης, Οδυσσέας, Αεωνίδας κλπ.). β) Εβραϊκής προέλευσης, μέσω της 
χριστιανικής θρησκείας, γ) Αατινικής προέλευσης (λ.χ. Οβίδιος, Οκτάβιος, Ιου
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λία). δ) Ονόματα Ελληνικά ή Εβραϊκά από το χριστιανικό αγιολόγιο, ε) Ονό
ματα σλαβικής προέλευσης αν και είναι συχνά μεταξύ των Βλάχων της Ρουμα
νίας «απουσιάζουν παντελώς από τους Βλάχους των Ελληνικών χωρών, από 
την αρωμουνική ανθρωπωνυμία». στ) Ακραιφνώς λαϊκά δημιουργήματα που 
λειτουργούν όπως στο σύνολο του Ελληνικού λαού. Ο Λαζάρου αναφέρει εν- 
δεικτικώς τα ονόματα Ζήσης για αγόρια και Αγόρω για τα κορίτσια χωρίς να 
επεκτείνεται. Προφανώς η ερμηνεία είναι αυτή που ήδη έχει δοθεί σε άλλα ση
μεία της μελέτης μας. Τα ονόματα αυτά είναι «παντελώς άγνωστα» στους Ρου
μάνους Βλάχους.

Όσο για τα επώνυμα, αυτά εμφανίζουν την ποικιλία που ισχύει γενικότε
ρα. Αναφέρονται επώνυμα από ένα ή από δύο κύρια ονόματα, άλλα δηλωτικά 
καταγωγής, επαγγέλματος, τίτλων ή ιδιοτήτων, ονόματα από ζώα και από πα
ρωνύμια. Μεταξύ των τελευταίων αναφέρονται και δηλωτικά σωματικών γνω
ρισμάτων (Καρασίμος, Καραμήτρος, Κοντογίάννης, Κοτσάφτης, Μακρής, Μα- 
κρυγιώργος, Τοπάλης (=κουτσός), Ψόχιος (= ψόφιος, αδύναμος)) κλπ. Αλλα 
αρωμουνικά επώνυμα είναι εκείνα που δημιουργούνται από όλες τις πιο πάνω 
κατηγορίες αλλά με λέξεις λατινικής προελεύσεως. Ενδεικτικά είναι τα επώνυ
μα: Αλμπος (Ασπρος, Ασπρέας, Αευκίας), Αλμπούσιος (Ασπρούλης), Καπμά- 
ρης (=Κεφάλας), Κανώτας (=Ψαρός), Κοάντας (=Ουράς)*,  Μουλτζιρούσης 
(=Βυζανιάρης), Μπούσιος (=Κοντούλης), Σκούρτας (=Κοντός). Τέλος επιση- 
μαίνεται ότι η κατάληξη -escu, χαρακτηριστική της Ρουμανικής ανθρωπωνυ- 
μίας, απουσιάζει τελείως από τα αρωμουνικά επώνυμα.

* Βλ. σχετικά όσα γράφουμε για το επώνυμο Αντρειωμένος. Να σημειώσουμε εδώ ότι ανά
λογης προέλευσης είναι και το επώνυμο Ρέπ (π)ας καθώς rep είναι στα σλαβικά η ουρά. 
Ουράς, λοιπόν, Αντρειωμένος, Κοάντας και Ρέπας από τη συγγενή διαμαρτία της διάπλα
σης του τελικού τμήματος της σπονδυλικής στήλης.

Μεταξύ των πηγών για την έρευνα των ονομάτων και των επωνύμων συ
γκαταλέγονται και οι «προθέσεις», τετράδια που αναγράφονται οι δωρητές και 
αφιερωτές ναών και μοναστηριών. Ο Κ. Σπανός48 κατέγραψε τα ονόματα αφιε- 
ρωτών της μονής Βαρλαάμ των Μετεώρων που κατάγονταν από το Λεσκοβίκι 
της Βορ. Ηπείρου. Τα ονόματα ανάγονται στα πρώτα χρόνια του Που αιώνα 
(1613-14). Πρόσθετο ενδιαφέρον εμφανίζει η καταγραφή λόγω της πολυφυλετι
κής σύστασης του πληθυσμού. Πρόκειται για Έλληνες Βορειοηπειρώτες, για 
Βλαχόφωνους, Αλβανούς και Σέρβους. Πολλά από τα ονόματα εμφανίζονται 
με την Ελληνική και την Αλβανική εκδοχή τους.

Τα ονόματα προέρχονται από την εκκλησιαστική παράδοση, την ιστορία, 
τη λαϊκή παράδοση, από αξιώματα ή είναι ξένα και ακατάτακτα. Από τα ονό
ματα που προέρχονται από τη λαϊκή παράδοση επισημαίνουμε κι εδώ ονόματα 
που δείχνουν σωματικά χαρακτηριστικά, ιδιότητες ή υγειονομικές (φυσικές ή 
μεταφυσικές) αντιλήψεις. Πρόκειται για τα εξής:

Ανδρικά: Γάλας (ο γελαστός), Κάπνιας (ο μελαχρινός), Μόρφης (ο όμορ
φος), Χρυσόμαλλος, Σταμάτιος («με την ευχή να σταματήσει το θανατικό στην 
οικογένεια»).

Γυναικεία: Ασπρη, Αφρατίνα, Αρσένω (οδωτικό αρρενογονίας), Βελήκα 
(Velico, σλαβικά = μικρή), Ζωήκα (ευχετικό ζωής), Κούκια (Kuq-i, αλβανικά - 
κόκκινη), Μπάρδα (bardhë, αλβανικά-άσπρη), Μπόρω (από το Μπορώ), Πετώ 
(από το πεταμένη, για περισυλλογή, για να ξεγελαστεί ο χάρος), Πουλώ (από 
το πουλημένη, για τον ίδιο λόγο), Στάμω (για να σταματήσουν οι θάνατοι).

Ερωτηματικά έχω με τα ονόματα Κούρτης (τούρκικα ΚιΐΓΐ=λύκος), /Χού
πουλος και Λούπω (από το βλάχικο Ιυρυ=λύκος), αν όπως το όνομα Δράκος ή 
Αμιράς έχει ευχετικό-αποτρεπτικό του θανάτου πνεύμα ή αν απλώς έχει τεθεί 
όπως και άλλα ονόματα ζώων.

Αρβανίτικες λέξεις λειτουργούν ανάλογα. Δεν επεκτεινόμαστε, καθώς αυ
τό θα ήταν σκόπιμο να γίνει από κάποιον «Αρβανίτη» λαογράφο, ίσως τον 
Γιάννη Γκίκα ή τον Γιώργη Χατζησωτηρίου που είναι και γιατρός. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε τα επώνυμα Χούντας και Χουντάσης (μυταράς), Μπότσικας (κο- 
ντος-μαυριδερός), Κριεζής (μαυροκέφαλος), και Κριεζώτης, Γούλας (κοιλα- 
ράς), Σκλιάς (περίπου ότι και το Γούλας) κλπ.

Βλέπουμε λοιπόν με τα παραδείγματα που αναφέραμε ότι διάφορες πλη- 
θυσμιακές ομάδες, διαφοροποιούμενες είτε από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις 
είτε από το γλωσσικό ιδίωμα, ονοματοθετούσαν με το ίδιο πνεύμα όπως το σύ
νολο των Νεοελλήνων, σ’ ένα κοινό πολιτισμικό και βιοθεωρητικό πλαίσιο.

Εδώ θα τελειώσουμε με την αναφορά νεοελληνικών επωνύμων με ιατρική 
προέλευση. Οπωσδήποτε το θέμα δεν εξαντλείται, και μια λεπτομερής διερεύ- 
νηση καταλόγων διαφόρων προελεύσεων, θα μπορούσε να προσθέσει αρκετά 
άλλα επώνυμα σε όσα αναφέραμε ήδη. Η μελέτη των επωνύμων μάς αποκαλύ
πτει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα: εξειδικεύσεις στο χώρο της ιατρικής, 
συνθήκες άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, την ύπαρξη διαταραχών και 
ανωμαλιών στον πληθυσμό, τη διαπίστωση και την περιγραφή ή την ονοματο
λογία τους στο λαό, υγειονομικές συνήθειες κ.α. Εξάλλου η μελέτη των επωνύ
μων προσθέτει στοιχεία στις γενεαλογικές έρευνες, και παρέχει δευτερεύουσες 
πληροφορίες για ιστορικά πρόσωπα. Μας δίνει ακόμα την ευκαιρία για παρα
τηρήσεις πάνω στον τρόπο λειτουργίας της γλώσσας, τις επιδράσεις από άλλες 
γλώσσες, την αφομοίωση ξένων λέξεων και τη δημιουργία διγλωσσικών λεκτι
κών τύπων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Είχε συμπληρωθεί το μελέτημα αυτό όταν πληροφορήθηκα από βιβλιοκρι
σία1 την έκδοση «Κοζανίτικα επώνυμα» του Κωνσταντίνου Ντίνα2. Η μελέτη 
χρησιμοποιεί ως υλικό 35 κώδικες βαπτίσεων της Ιερός Μητροπόλεως Σερβίων 
και Κοζάνης των ετών 1759 έως και 1916. Στους κώδικες διασώζονται 2159 
επώνυμα και πλήθος παραλλαγές τους. Ανάμεσα τους καταγράφονται πατρι- 
δωνυμικά και επαγγελματικά επώνυμα αλλά και παρωνύμια που έχουν γίνει 
επώνυμα. Η τελευταία κατηγορία είναι και η μεγαλύτερη, καθώς κατατάσσεται 
σ’ αυτήν ποσοστό 42,6% των κοζανίτικων επωνύμων. Παρόλο που δεν έχω στα 
χέρια μου το βιβλίο για την αναζήτηση επωνύμων που να έχουν ιατρική- 
υγειονομική αφετηρία, από τα παραθέματα της βιβλιοκριτικής προκύπτουν τα 
επώνυμα Φαφούτσης και Αστραποκαμένος, είναι δε μάλλον βέβαιο ότι δεν εί
ναι τα μόνα.

Η συγγραφή αλλά και η έκδοση του βιβλίου από τον Δήμο Κοζάνης καθώς 
και η δημοσίευση της εκτεταμένης κριτικής επιβεβαιώνουν το αυξημένο ενδια
φέρον για την ανθρωπωνυμία και συνακόλουθα για την (Μακεδονίτικη ή Αθη- 
ναϊκή-αδιάφορο) εθνική μας, πάντως, αυτογνωσία.

Το ενδιαφέρον για τη μελέτη της Ελληνικής γλώσσας αλλά και για την με
λέτη του Νεοελληνικού πολιτισμού, φαίνεται ν’ αυξάνεται τα τελευταία χρό
νια. Ίσως αυτό να είναι η απάντηση στην επιχειρούμενη ισοπεδωτική πολιτι
στική παγκοσμιοποίηση. Μαζί με τους άλλους τομείς που προκαλούν αυξημέ
νο ενδιαφέρον είναι και ο τομέας της ανθρωπωνυμίας. Δεν είναι τυχαίο ότι 
δύο τουλάχιστον βιβλία (που εκδόθηκαν στο 1995 κι αναφέρονται στη μελέτη 
των επωνύμων), γνώρισαν μεγάλη προβολή από τον Τύπο και κίνησαν ζωηρά 
το ενδιαφέρον του κοινού4930.

Το μελέτημα αυτό αποτελεί μια νέα πρόταση για την κατανόηση ενός σεβα
στού αριθμού Νεοελληνικών επωνύμων. Μια πρόταση που συνεκτιμά δεδομέ
να γλωσσικά, ιατρικά, ιστορικά και λαογραφικά. Και που μόνες φιλοδοξίες 
έχει τη συμβολή στην εθνική μας αυτογνωσία και στη μελέτη της Νεοελληνικής 
ιατρικής παράδοσης.

1. Σουλιώτης, Μ.: Ο Αφθονίδης και ο Μπερεκέτογλου. Εφημ. Το Βήμα/Νέες Εποχές. Κυρ. 
11 Φεβρ. 1996,σ σελ. 51/17

2. Ντίνας Κων.: Κοζανίτικα επώνυμα (1759-1916). Πρόλογος Ν.Κατσάνης. Εκδ. 
«Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης», Υπουργείο Πολιτισμού-Δήμος Κοζάνης, Κοζάνη 
1995
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SUMMARY
Modern Greek names and surnames of medical origin

By G.A. Rigatos

Surnames are a relatively new attribute of most modem Greeks, given after 
the middle of the 19th century. Quite a number of surnames are of interest for 
medicine: Some of them refer to the medical profession, either scientific or 
empirical, to special fields of traditional medicine or to other health professions. 
Some refer to a normal characteristic of a person concerning his face, eyes, ears, 
nose, mouth, height, corpulence, body type etc. Some surnames refer to 
pathologic manifestations of different pans of the body, to diseases or to other 
abnormal conditions. Finally some surnames refer to various sanitary habits 
concerning different phases of human life while a mumber of first names as well as 
surnames refer to folk perceptions on health, diseases or treatments.

The author presents some hundreds of such names and surnames, providing 
at the same time historical information and genealogie examples. In addition 
connections are drawn between modern Greek, Byzantine and ancient Greek 
anthroponymy. The paper is documented with an extended research among 
various sources of modem Greek and Cypriot surnames as well as with a number 
of bibliographic data.
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Chapter One

A Synopsis
of the History of Literature 

in Cyprus

Cyprus is a day brighter than all God’s days 
Cyprus lives within the procession ot ages 
and keeps vigil within old manuscripts.

KYPROS CHRYSSANTHIS
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When we talk about Cyprus literature, we are, in fact, talking about the 
Greek literature of Cypriots. The literature of Cyprus in fact, should be dealt, 
within the framework of Greek literature as a whole rather than separately, as it 
has followed the evolution of the mainland Greek literature through all its phases. 
Because there is a common language and a common tradition, and common are 
the plights of our history and outlook and the attitude towards life and death, the 
daily toil and pain; in short everything that literature expresses.

To have a clear insight into this strange division, one has to consider the his
tory of this island at the extremity of the Greek world. Abundant finds prove an 
important ancient civilization, comparable in its development to that of the main
land Greek and the Aegean islands. According to Petros Stylianou1 the syllabary 
unearthed in ancient Idalio greatly contributed to the deciphering the Linear B 
writing by Ventris and Chadwick (1953), relocating the origins of the Greek lan
guage by almost eight centuries, from the 8th to the 15th century BC ! One could 
say that the ancient Greek period for Cyprus comes to an end in 325 AD when 
the synod in Nicaea pronounces the Christian Church of Cyprus as autonomous. 
The Christian - Byzantine period follows: this lasts a number of centuries up to 
1191, when Cyprus is conquered by the crusaders. The first English occupation 
(Richard the Lionheart) is followed by the Frankish occupation (Templars, Luisig- 
nian) and the Venetian occupation. In 1570 the Turks conquer Cyprus and occupy 
the island up to 1878, when a second English occupation starts. Cyprus becomes 
independent in 1960 after a five - year struggle. In 14 years the new republic is 
subjected to a new Turkish invasion and Turkey still occupies by the force of arms 
the northern part of the island2.

The Cypriot researchers propose a division of Cyprus literature which corre
sponds to its historical phases. Nicos Spanos delineates it into four periods; the 
ancient (1000-300 BC), the Christian - Byzantine (1st century-1453), the Medie
val (1200-1600) and the Modern Greek (1500-today).3 Stylianou includes in the 
ancient period works from the pre-Hellenic and archaic, Homeric, classic, Alex
andrian, Hellenistic and Roman era. The ancient period is followed by the early 
Byzantine era, the Frankish and Venetian era, the dark ages of the Turkish occu
pation and the modem period.4 The modem period is marked by the publication 
of a work by Bishop Kyprianos “The Chronological History of the island of Cy
prus” published in Venice in 1781. Of course such classifications are never clearly 
delineated. The time spans are not definite, as there are overlaps. Nevertheless 
they are quite useful in terms of teaching purposes and they facilitate comparison 
between literatures as well as between the products of such literatures.

The first Cypriot poets ever to be mentioned are Kiniras and Stasinos. The 
“Epic of Cyprus” (“Kypria Epi”) by Stasinos, form part of the Homeric cycle 
while, according to legend, the poet was married to Homer’s daughter2.This piece 
of information mentioned in the renowned “Suidas” dictionary, though unveri
fied, has a splendid symbolic value in connecting Stasinos works to Homers poet
ry. The epic poems “Argonautica” by Cleon from Kurium are also classified un
der the epic poetry of this era. These first poets were followed by a multitude of
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poets as well as writers and philosophers. Zenon from Kition (335-263 BC), con
sidered the founder of Stoicism was both a student and a teacher in Athens. Upon 
his death Athenians honored him by crowning with a golden wreath and buried 
him with full honors in the cemetery of Keramikos. In Kition his compatriots 
honored him by erecting his statue. Despite Zenon’s fame, Hermeas, a poet from 
Kition had no qualms in mocking stoicism and its disciples.

Like most of the scholars of the Christian - Byzantine period, Cypriots schol
ars have bequeathed mainly works of religious content and works dealing with 
doctrines, philosophy and history. The poetry of this time, as everywhere in the 
Byzantine empire is in fact hymns. One of the main representatives of this period 
is Epiphanios (c. 310 or 315-403 AD), who held the office of Archbishop of Con
stantia (367-403 AD) and was later sanctified. His works were published by Din- 
dorf in five volumes which include also works written under different pen names.

The medieval period in Cyprus coincides with the Frankish and Venetian 
eras. In this period literature, like language and life in genera), will be subject to 
Frankish and Venetian influences respectively. Peranthis4 views the literature of 
this time, one of the most productive, as post Byzantine literature. He underlines 
its similarities to the poetry of Rhodes of the same time (Georgilas, “The Plague 
of Rhodes” etc). This flourish of literature after over a century came to an end 
with the conquest of the two islands by the Turks: Rhodes during 1522 and Cyprus 
during 1570. In the works of this period are listed works that can be classified 
some as “popular”, some as “folklore”. They have a rich variety of themes and, 
according to Μ. Peranthis, include such themes as history, war, religion, love, pri
vate life and humor, as well as couplets4.Written in Cypriot dialect their language 
includes French and Venetian-Italian words in original or adapted form. The sub
ject matter of Cypriot literature will deal with quests of knights, court love, min
strels and tournaments. Within the framework of such subjects the verse of this 
period extols woman for her beauty, her morality, and feeling of love.

But the Byzantine influence is still much alive and it fuels constant resistance 
among the people, who live on an island at the extremity of the Byzantine world 
and who are especially moved by the legends of “Akrites”, the defenders of the 
Byzantine boundaries. Much of the verse of the time mentions “Akrites” in his
toric and war events and heroic deeds. These deeds rendered in verse extent be
yond Byzantine to events both in Cyprus and in neighboring countries. This cycle 
includes such works as the “Epic of Dhigenis Akritas” the “Epics of Andronikos” 
etc. “The Lament of Cyprus” and “The song of the Fall of Cyprus” refer to local 
themes, while the song of the siege of Malta refers to the history of places other 
than Cyprus. The verse is still written in the traditional Greek 15-syllable verse, 
the verse of the popular poetry (“demotics”) in the Greek world.

The religious element in the poetry of this period constitutes a further core 
of resistance against first the non-orthodox and then the non-Christian masters of 
the island. Both known or usually unknown poets will draw their subject from the 
life of Christ as depicted in the New Testament and as held by popular belief.

Some works of this period are written in the standard Greek language of the 
time while others are written in the local Cyprus dialect. A representative exam
ple in the common Greek language is the poem “Stichi Politiki Aftoshedioi Is Ki
nin Akoin”(Improvised Political Verse for the Public Ear), a morality work of 
15-syllable verses written by George Lapithis (14th century AD). This has been 
published by Migne in “Patrioiogia Greca”:

Do not infest the language with vulgar and improper words 
and do not listen to vulgar language 
for immoral are not only those who deal in immorality 
but also whoever listens and speaks vulgar words.

Quite a few products of Cyprus literature during the Frankish era are written 
in the local dialect, some of them masterpieces. Representative example of them 
is “Arodafnousa”, a lyric love poem, based on a local legend.

One of the main, works of this period if not the main is the “Cyprus love 
Poems”. It is a collection of poems written by an unknown poet which were 
found in original manuscript in the famous “Biblioteca Markiana”, the library of 
Saint Mark in Venice. The poems date from the 16th century and are, therefore, 
the latest and most mature samples of this period of Cyprus literature. They are 
written in set poetic forms (octaves, four-verse poems, sonnets) not in the epic 15 
- syllable but in the more flexible 11- syllable verse. The love poems of Cyprus al
so known as “Verses of Love” were due to their technique and high quality, mis
taken by Emil Legrand as translations of poems by Petrarca. The language used 
in the poems, like in many other literary works of this period, is the local Cyprus 
dialect. Special mention need to be made of the “Assizes”, legal documents trans
lated from French in the 14th, century, as well as two prose works: the chronicles 
of Leontios Machairas and George Voustronios (15th century) which give us 
very important data.

According to N. Kontosopoulos, “the Cyprus Greek language belongs to an 
intermediary linguistic form which is neither a dialect in the strict sense of the 
term nor a local variety”. It belongs to the what is known as “South-Eastern va
rieties of Modem Greek and bares a marked resemblance to the Greek spoken in 
Cyclades and the Dodecanese (Aegean Sea). The foreign words assimilated in the 
language variety are old French, Latin, Neo-Latin and Turkish. The English words 
entered the variety at a much later stage6”. At this point, after the reference to 
Cyprus Greek idiom let us refer back to the “Verses of Love” on a pleasanter 
note, by giving a small sample:

When there is strong longing between the hearts 
time cannot set them apart 
they dread neither jealousy nor envy 
or any obstacle between them

The Turkish conquest in 1570 had severe consequences on the literature of 
the island. Stylianou1 presents the situation vividly when he writes that “The Turk
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ish juggernaut will obliterate the last traces of mental vitality”. It is resistance that 
keep us going in such situation. Popular love will lament or commemorate its 
everyday plights in its everyday language. People’s soul observes no system and 
rules, its efforts and endeavours are individual, as individual are their voices - 
which sometimes they can be combined into a collective manifestation. This was 
the time for folk poets of popular verse, which results sometimes into naive verse 
and sometimes into real poetry. As a rule, these poets are individuals of very low 
education, yet endowed with the gift of spontaneous poetic talent, continuers of 
an old tradition but, according to Yiangoullis7 (1980) then have not been as wide
ly studied as they should have been: “The systematic and scientific research on 
Cyprus oral poetry - both of the Akritic and the folk pre-printing poetry is virtu
ally non-existent in Cyprus”. Among all these popular works of the ottoman peri
od the “Account and Lament of the Captivity of our Blessed Cyprus” marks the 
highest part of Cyprus popular literature.

The church was a further firm institution which inspired resistance during the 
Ottoman period. It is doubtful though where the hymns of this period can be com
pared to the work of popular poets.

The last century of Turkish occupation coincides with the flourish of romanti
cism in Europe. By this time Greece is already an independent state after the 
1821 revolution. In 1835 the first Greek university was founded in Athens. Under 
the influence of mainly the French literature, a school known as “Athenian” (Old 
Athenian School) was founded. According to N. Spanos8 “ writers in Cyprus imi
tate the Athenian counterparts in technique as much as in language. Romanticism 
and Katharevousa” (“puristic Greek”).

In the so-called “second English rule” (which starts from 1878) schools are 
created, education gains ground and the first printing press in Cyprus is created 
(Roussou8). Literature is still written in Katharevousa (romanticism, Parnassism). 
At the same time poetry in the local Cyprus dialect reaches high standards. Vassi
lis Michailides (1850-1978) and Demetris Lipertis are two reknowned Cypriot 
poets who will continue the rich tradition by writing excellent works in the Cy
prus dialect. Vassilis Michailides is considered the national poet of Cyprus. Part of 
his work was published in magazines and newspapers both locally and abroad, 
while a great part of his work can be found in his two books (1882, 1911) and in 
the newspaper “Diavolos” (The Devil) which he himself edited in 1898. A collec
tion of his poems was published in 1942. As from 1987 there exist a complete col
lection10 of Michailides work and there are literary studies on it. As for Lipertis 
work, which was initially published in six books between 1811-1837, his collected 
poems as well as those not found in the above collections and those which were 
not published, were collected and published in 1961 and re-edited in 1988"-13.

At this period of the second English rule we have the literary creations of the 
first six decades of the 20th century. Various trends and movements evolve on the 
model of the metropolitan Greece. Perhaps at a slight later date. First and fore
most, we have the movement for “Demoticism”, that is the issues that rose from 

both the support and use of language of the common people (Demotic) while 
there was a simultaneous criticism and oblolequy of the official language of the 
state (Katharevousa). The movement for “Demotic” is marked in Greece by the 
publication of “My journey” by Yiannis Psicharis and is supported by remarkable 
scholars of the time. This movement influences Cyprus literature and eventually is 
established in the ’20s. Among its supporters in Cyprus we especially note Nikos 
Nikolaides, Melis Nicolaides and Emilios Hourmouzios.

Socialistic ideas influence groups of scholars during the period between the 
two great wars. Such scholars are Tefkros Anthias, Theodosis Pierides and Emili
os Hourmouzios.

At the same time there are various other trends and influences. A large group 
of remarkable poets were inspired by the “New Athenian School” and the work of 
Kostis Palamas. Such poets were, notably, Glafkos Alithersis, Antis Pemaris and 
Pavlos Krineos.

Spanos3 terms as “ The generation of the ’30s” all the poets and writers who 
matured within the trend of Demotic and published their first books in the ’30s . 
To the remarkable poets of this generation already mentioned we should add Xan
thos Lissiotis, George Filippou Pierides, Loukis Akritas, Yiannis Stavrinos- 
Economides etc.

Three poets born in the first decade of the twentieth century deserve special 
mention. These are Nikos Kranidiotis (1911- ) Kostas Montis(1914- ) and Ky- 
pros Chryssanthis(1915- ). All three of them have been contributing to the Greek 
letters for over half a century. All three of them have in fact dealt with all the 
genres poetry, prose, essay, research. All of them have written non-literary works 
as well. The first has written books on politics and diplomacy, the second on com
merce and economics and the third one has written books and essays on medicine. 
In spite of the variety of their writings, it is their poetry that gives them their spe
cial place in Cyprus literature. They also share longevity and substantial produc
tion both in quantity and quality. Up to 1983 Kranidiotis had published 20 books, 
Montis 31 and Chryssanthis 114. These included 5 collections of verse by Kranidi
otis, 20 by Montis and 28 by Chryssanthis14 They all continued their work after 
1983 and their later work is even more mature and important. The works of all 
three have been translated into many languages, mainly European. Some of their 
poems have been published in foreign newspapers and journals and included in 
foreign anthologies. Their works have been published separately by Greek, Cypri
ot and foreign publishers.

Their participation in the political and social activities of Cyprus and Cypri
ots, as a whole, hold them in high esteem. Kranidiotis presents a cultural contribu
tion which extends beyond his works and includes founding cultural and literary 
circles and publishing literary journals. He has also given much to education, liter
ature as a science and the diplomatic service of the newly established republic of 
Cyprus. Kostas Montis has offered beyond its poetry much to the theatre in Cy
prus, has worked for the television and cinema, has served the press and has pub
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lished newspapers. Literature in Cyprus as a whole owes him much as he has pub
lished an anthology of Cyprus in Greek (with the cooperation of Andreas Christo- 
fides (1972,1973) in French with the cooperation of Gaston Henry Autière (1972) 
and in English with the cooperation of Amy Mims (1974).

Chryssanthis has a practice as a pediatrician which spans many decades, has 
taught in his capacity as a doctor in schools and nursing schools. He has written 
textbooks, has written medical reports on local issues and has published the first 
bio-medical magazine in Cyprus15. Furthermore he has published a folklore jour
nal and has been publishing the journal “Pnevmatiki Kipros” since 1960. He has 
also founded cultural clubs and has served or still serves as a president in a num
ber of them.

All of them have been given awards both in Cyprus and in Greece. Kranidio- 
tis is a honorary member of the academy of Athens. There has been a multitude of 
articles and critical reviews on their work and especially on K. Chryssanthis for 
whose work many studies have been published in collective volumes16 or separ
ately17,21.

The generation after the declaration of independence (1960) has been named 
by Spanos “the generation of the ’60s” and it is a generation of remarkable men 
of the letters. In listing remarkable men there is always the risk of omitting some 
of them. We still venture to mention some names: The poets: Kyriakos Chara- 
lambides, Pantelis Michanicos, Andreas Pastellas, Nicos Orphanides and Klitos 
loannides, the ladies Kleri Angelidou, Pitsa Galazi, Niki Ladaki-Philippou, Dina 
Payiasi - Katsouri and the writers Panos loannides, Yiannis Katsouris, Christina 
Yeorgiou, Ivi Meleagrou and Rena Katselli. There are also many other remarka
ble scholars who are not mentioned here, due to the brevity of this text.

After the 1974 invasion and subsequent occupation of the Nonhem Pan of 
the island by the Turks there has been a new generation of poets. Their poetry15 
is tragic and mature as it derives from personal experiences of perils which have 
deeply scarred them at a tender age. Today and tomorrow’s poets are those self
same children staring at us with eyes full of terror in photographs and newsreels in 
1974. Children who were persecuted, rendered homeless, saw women being raped 
and whose fathers were murdered or are still missing 21 years later. They grew up 
as refugee and felt the callousness of the oppressor and the indifference of the 
mighty of the earth. In spite of their tragic childhood they lost neither sentiment 
nor hope and therefore among them future great poets are nurtured.

In the “Cypriot writers” published by Chr. Andreou 1353 Cypriot writers 
are listed and their work presented. These span a time beginning in the 12 century 
BC up to 1983 when the book was completed. According to the classification that 
we have adopted in this proposal the following number of writers correspond to 
the eras of Cyprus literary history:

Antiquity (up to 325 AD): 40
Christian - Byzantine (up to 1191): 12
First English-Frankish-Venetian occupation (up to 1570): 17

Turkish occupation (up to 1878): 197
Second English Occupation (up to 1960)

a) 1878 - 1899:194
b) 20th century (1900-1983):893

About half from the 1353 writers listed in the “Cypriot Writers” are writers 
of primary literature. Four hundred and nine of them have written poetry and 
223 have written prose. Needless to say, many have written in both genres. A 
hundred and thirteen writers have written plays. It is obvious then that in Cyprus 
there is a literary tradition which has yielded works in all its phases in great quan
tity and high quality. It’s a literary production not only by a small number of in
tellectuals not involved with history and society, nor is their work intended to be 
read only by Cypriots. On the contrary they are a great number in an island of 
just 600,000 inhabitants and an island which is suffering the effects of war and oc
cupation. This number and their works is ever increasing producing literature of
ten drawing its subjects from life and history always focusing on many and man’s 
struggles.

This literature has been awarded many distinctions and prices. It is now time 
to be awarded the highest international distinction. A Nobel Price in literature.
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Chapter Two

Kypros Chryssanthis: The Poet

What I wish for is that God 
will welcome me exclaiming in Greek 
My child from Cyprus, welcome.

Kypros Chryssanthis
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Kypros Chryssanthis was first ushered into the Cyprus literature with his first 
poem as early as 1932. He himself considers real literary works the ones pub
lished after 1935. In 1939 his first book is published, a translation of king Solo
mon’s “Song of Songs”. In 1944 his first collection of poems, “Sonnets”, is pub
lished. Hitherto there has been a prolific production. In 1987 a committee of Cy
prus scholars edited the volume “Donation to Kypros Chryssanthis”1 which in
cludes a list of his books published until that time. This list includes:
29 books of poetry
14 books of prose
6 books with essays
7 books of translated poetry

25 plays
22 books for children (5 poetry-10 prose- 7 plays)
4 books on Medicine
3 translations of medical books.

11 anthologies
N. Panayiotou has made a detailed compilation of books and articles written 

by Kypros Chryssanthis and has published this bibliography in 5 issues2.
Kypros Chryssanthis has greatly contributed to the cultural life in Cyprus. 

He has been one of the founding members of at least ten literary or/and cultural 
association clubs and served or still holds high office in these clubs as well as in 
many others. He has been involved in the publication of 11 journals either as the 
founder or as an editor. Six of them were literary journals. The journal “Lyric Cy
prus” came out in 36 issues between the years 1955-1963.

The annual journal “Literary Cyprus” has reached its 35th volume while 
“Pnevmatiki Kypros”, a literary journal which has received an award from the 
Academy of Athens, has been published since 1960. All this literary activity has 
not been at the expense of his practice as a doctor and his duties as a teacher of 
biology in the Pancyprian Gymnasium in Nicosia.

He has also been honored by awards from Greek and Cyprus circles: the Min
istry of Education in Cyprus, the Ministry of Culture of Greece, the Pancyprian 
Medical Association, the Municipality of Nicosia, the Academy of Athens and 
many other organizations. His poetry has been translated into many foreign lan
guages and he is read all over the world. As a result, an ever larger number of peo
ple believe that the poet deserves international recognition.

Roula loannidou Stavrou3 has written a detailed account of his life and work 
which was published recently in English by PEN in Cyprus.

The poet Kypros Chryssanthis
Kypros Chryssanthis has written remarkable works in all genres and yet al

most everyone who has dealt with his work considers him mainly a poet. This is 
further proven by the fact that out of the 24 article on the work of Chryssanthis 
published in the “Donation to Kypros Chryssanthis”1, 11 either analyze or review
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critically and assess his poetical work4-14. Three out of seven of Costas Proussis 
essays on Kypros Chryssanthis deal with his poetic work and so do eight out of 15 
essays by Hadjipanayi16.

Starting in 1942, Kypros Chryssanthis has published the following collections 
of poetry:
1. Sonnets (1942)
2. Small Countries (1943)
3. Epilychnia (1951)
4. Odes to humble creatures (1951)
5. Apotheoses and Chorales (1953)
6. Laurel of Virtue (1954)
7. Small Countries (1955)
8. Symphony in the air (in the style) of Beethoven’s Ninth (1957, 1977, 1985)
9. Prismatic October (1958)
10. Pankyprionikes (1959, 1963, 1980, 1981)
11. Passion for a free sky (1959)
12. Ballads of a heroic epoch (1962)
13. Thirteen anti-poetic thematic bad omens (1963)
14. Patriotic hour (1964)
15. Twelve moments (1965)
16. Dithyramb for Kyriakos Matsis (1966)
17. Ten antipoems on silk - screen (1966, 1981)
18. Twelve pages of metrical essays (1966)
19. Lyrical diary in the year of Cyprus 1966 (1967)
20. Kalligrammata(1969)
21. Leap years (1975)
22. Beyond Greece stands the sun (1977)
23. The light never abandons Cyprus (1979)
24. Arodaphnoussa (1980)
25. The earth’s happiness (1983)
26. The Mass of Ethnarch Archbishop Makarios III (1985)
27. With the violin of twenty years (1986)
28. The ardent pilgrim (1986)
29. Epigrams (1987)
30. Small Olympiad (1987)
31. The passionate pilgrim (1989)
32. The songs for Triantafylleni (1990)
33. Second Epigrammata (1991)
34. Faces, ideas, rhythms (1991)
35. Four dithyrambs (1991)
36. Songs for the grandson (1993)
37. Conversation with the second grandson (1994)

Apart from the publication of the above books and the re-edition of some of 
them there has been publications of collected works and selected works by Ky
pros Chryssanthis. Some of them are:
The Lyric word (1968)
The Lyric word A+B (1985)
The Poet Kypros Chryssanthis, Introduction and Selections by K. Mitsakis (1990) 
The Religious word (1993)
The Athletic word (1994)

Subject Matter
The subject matter of the poems of Chryssanthis revolves around certain 

themes. One such theme is the history of his homeland Cyprus from the dawn of 
civilization until its recent struggles for freedom.His subjects is transcend the his
tory of Cyprus and embraces the history of mainland Greece. He is inspired by 
historic persons and events: Kiniras and Stasinos, the “Death of Adonis”, and the 
“The migration of ancient Cypriots”. Archbishop Kyprianos who martyred in 
1821 and Gregoris Afxentiou who fell in the national struggle 1955-1960 span one 
and half centuries of the Cyprus history. Chryssanthis like many of his compatri
ots was deeply inspired by the national struggle for independence in 1955. He was 
further inspired by the tragic events of 1974, the Coup d’etat and the Turkish in
vasion. Cypriots have been subjected to pain and death, captivity and executions 
rapes and uprooting and occupation and yet they are indomitable. This indomita
ble spirit is expressed in his poetry where there is always a beam of light and 
room of hope.

Chryssanthis also gets his inspiration from the Greek world as a whole and 
presents it in his writings. He writes sonnets about the Eleni Paleologis of Byzan
tium and powerful verse for the fighters in Arkadi who, in 1866, chose death to 
surrendering, and epics for those who stood resolutely against fascism when, on 
the 28th October 1940, Italians invaded Greece. According to K. Proussis Chrys
santhis is, perhaps, the most Greek of all Cypriot poets. This is not only due to his 
subjects which have been drown from the Greek history but “mostly because he 
deals with his subjects with a Greek attitude”. This attitude extends beyond sub
jects about Greece, adds Proussis. “He is not a chauvinist, not a narrow-minded 
fanatic and not an exploiters of national sentiment. His open-mindedness embrac
es people from all nations”.5

These characteristics of the poetry of Chryssanthis firmly pronounces that 
the world of Greeks is a philosophy centered on man and worships light and life 
so much that, to retain them, as the poet says, willingly offers himself to the glory 
of death.Presenting this victory of man over the dread of death Chryssanthis is 
predominantly a poet of opticism. According to Proussis5 not only is there no 
hesitation and resignation but, on the contrary, his poems even those dealing with 
the most tragic subjects, give optimistic and positive messages. That is the Greek 
soul. And that is why the Greeks succed to get again upright, every time they fall 
down, and, like mythical bird phoenix, they are always reborn from their ashes.
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All this is rendered in poetry as an art, not as a tool for political and other 
ends. The essence of his inspiration is given as a moral, not as instruction. “He 
turns history into a lyrical symbol” says Kranidiotis, another great Cypriot poet.

Cyprus and its Greek world, Greece as a whole, are not only great events 
which view our world positively and say “yes” to life and light and “no” to dark
ness and death. The daily toil and daily joys are also pan of history: Planting a 
tree, enjoying some wine in the village coffee shop, finding solace in common pi
ousness and finding joy in tradition. Firmly believing in this Chryssanthis has sal
vaged unique images of the life of common man, of popular beliefs and of popular 
faith, tradition and legend.

This theme constitutes the whole subject of many of his books as well as the 
subject of individual poems and even verses or nuances in poets of different sub
ject matter.

The same source of inspiration prevails in the plays of verse of Chryssan- 
this’.Such are the one-act plays “A rooster we owe Asklepios”, “Profilos”, “Ae- 
tios Amidenos” and “Galen in Cyprus”. Many of his subjects derive from the 
Greek antiquity and Byzantium as well as the history of medicine of which is fa
miliar the poet. “Battles of Gods”, “Zeus’ Birthday”, “Delphic Amfiktionies”, 
“Eudemos the Cypriot” as well as “Demonassa” and “Electra” derive their sub
jects from the mythology and history of Cyprus and Greece, our homeland and 
motherland. Plays like “Eleni Paleologos” and “Alexios the First and the Crusad
ers”, refer to historic events in Byzantium. “The Battle at Myloi” revolves around 
events described by Makriyiannis4 about the battle at Miloi, a village in Nafplion 
during the 1821 uprising. It’s obvious therefore that the greatest pan of Chryssan
this plays in verse are centered on the notion of the Greek nation.

In this sense Chryssanthis, like Vassilis Michailides who wrote in the local di
alect, can be also considered as national poet of Cyprus.

A further pivotal subject in the poetry of Chryssanthis is art. His sentiments 
can be expressed through image and sound. In many of his works the poet is seek
ing the common points between the arts and their connecting links. He attempts 
to express in words the aesthetic effect that he experiences when looking at a 
painting or listening to a piece of music; by turning drawings and colors into vers
es or translating sounds into verses. In one of his articles professor Mitsakis17, has 
dealt specifically with this subject matter of Chryssanthis.

In this respect the poet can also be considered a national poet. These poems 
inspired by paintings were stimulated by number of paintings by known Cyprus 
artists while a cycle of his poems derive their subject matter from the works of A. 
Diamantis. The painter Diamantis, friend of Nobel Laureate George Seferis, has 
depicted in a masterly way the daily life and traditions and the physiognomy of 
the common Cypriot.

A further genre that Chryssanthis produces is “paintings in words”. This is 
shown in the “Kalligrammata” for which there will be as short comment when we 
deal with the poetic art of Chryssanthis.

Kypros Chryssanthis is also inspired by music. Mitsakis17 says: “It seems that 
K. Chryssanthis is an avid listener of music. A specific musical composition 
creates for the poet a certain mood and function as a stimulant for poetry, as the 
music is gradually transformed into word, creating a poem”. Kranidiotis4 draws 
our attention to the part played by the music of great European composers in 
Chryssanthis work. He notes that the poet expresses in verses the classical com
positions of Beethoven and Schumann, Debussy and Mozart, Chopin and Sibelli- 
us, Muzorski and Brahms as well as the Greek Manolis Kalomiris.

A recurring theme of Chryssanthis poetry is the athletic spirit, firmly related 
to his love for all that is Greek. It stems from the heritage of the spirit of the 
Olympic Games of antiquity, which presupposes the suspension of every hostility 
and enmity, to give way to the spirit of noble contest, competing for no other re
ward but simply for an ideal; the honor both personal and national; for a simple 
wreath of laurel. The poet himself has much of an athlete in him, as he continuous
ly tries to improve his performance as, even in old age, he continuously and inde- 
fatigably trains him. Chris. Hadjipanayi describes “as a fleet-footed sprinter of 
poetry and holder of the torch of age-old values, Chryssanthis could not help ex
pressing his admiration for the indefatigable sprinters who always pursued the no
ble and honorable rewards”16

Each one struggles employing his talents. Chryssanthis promotes the Cyprus 
poetry to a higher and more prestigious place.

Another important element often encountered in his poetry is religion. His 
religious sentiment is neither metaphysical nor philosophical. It is not dogmatic, 
nor does it aspire to be missionary. It is simply a declaration of faith to the Chris
tian Orthodox tradition, an integral element of the Greeks. In this respect, this 
element is also involved with the Greekness of the poet. He describes beliefs and 
conceptions deeply rooted among the Cypriots, events that verify the link be
tween his faith and his country and the ceremonies and pageant of his religion. It 
is noteworthy that in his religious poetry - as well as in other poems - he uses a lit
erary technique reminiscent of the hymnography and religious writings in the Or
thodox religious heritage. This will also be dealt with when we deal, with the poet
ic technique of the poet.

Great subjects are not essential when a great poet produces true poetry. He 
may be inspired by a bare thorn, the broken wing of a bird, a wild flower, a single 
tree, a common exchange of words or a touching of the hand. The mature poet 
can elevate the simple to a masterpiece. Chryssanthis has in his own way achieved 
this.

Poetic Techniques
It is only natural that Chryssanthis in his 30 years of poetic creation has used 

a large variety of techniques. When Chryssanthis first started writing in the 30’s 
the predominant style in Greek poetry was the traditional rhyming verse. The 
forms employed were traditional. The poems in his first book were sonnets while 

20 21Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



more sonnets were included in his subsequent books. Chryssanthis excels in this 
difficult poetic genre. Mitsakis17 referring to Chryssanthis sonnets mentions the 
tradition on sonnets in Cyprus from the time of the love poems and remarks that 
“some of these sonnets would be an asset to any study of literature for their fine 
structure the superb treatment of the subject and their subtle lyricism”.

From his early stages he also uses the poetic genre of ballad, not solely for 
the epic theme inspired by the Cypriot and Greek struggles for freedom, but also 
in dealing with subject of the island’s daily life, representative figures, everyday 
struggle for survival and struggles for human rights.

Besides these established techniques Chryssanthis has made good use of tech
niques ever present in Greek literature. Ancient Greek tragedy give him the ele
ment of the “chorus”, while some of his poems actually use the word “chorus” in 
their title. Admittedly, this chorus element can be considered superficial as they 
don’t function as they did in ancient drama. (It should be noted that Chryssanthis 
has thoroughly studied ancient Greek Drama and is himself as mentioned above, a 
playwright. In his plays in verse he employs the chorus in the function and way of 
the original ancient chorus).

On the model of the Byzantine ceremonial of the orthodox mass he has writ
ten a series of poems corresponding to the church mass ("akolouthies”) and actu
ally he gives each pan of the poem the corresponding term, so that the poems 
consist of “sitter”, “doxastika” “aposticha” “apolitikia”, “kathismata”, “kanones” 
and “kontakia”. Occasionally, he inserts prose intermedia, interludes in prose 
which are narrative in the style of popular religious prose that link the parts in 
verse and round-off the composition. This prose texts are called by the poet “si- 
naxaria”, another term from mass terminology. All these religious terms do not 
necessarily correspond semantically and functionally to their counterpart in the 
Byzantine hymnology. It is a loose use of the terms which serve as a starting 
point for the composition.

Apart from these purely Greek literary techniques Chryssanthis has also used 
many elements from popular literary works. A representative example is “Aro- 
dafnousa”, a poem inspired by the Cyprus tradition to which he has given symbol
ic dimensions. In this poem he uses the 15-syllable verse as used in folk songs. He 
often alternates this with the 13-syllable verse. In a playful mood, he even uses 
genres of folklore, such as riddles, lullabies and the “first readers of love”18

It is clear, therefore, that even in technique Chryssanthis is a national poet as 
he uses techniques always used throughout the history: the chorus from antiquity, 
Byzantine mass, metres and forms from folklore. These he use even when he 
starts writing in free verse which followed his initial writings in traditional rhym
ing and metres.

A further technique employed by Chryssanthis is the one modeled on Apolli
naire, the “lyric ideagrams” or “Kalligrammata”. In these poems each word, apart 
from its semantic meaning, is charged by further meanings according to their spe
cific place they hold when the poem is put on paper. These are poems that contain 

few words in a special constellation where the verse and symbols are presented in 
harmony. This is a genre known from antiquity. The Alexandrians used to call it 
“technopegnion” and the Romans “Carmina Figurata”. In the 20th century this 
genre was revived by Guillaume Apollinaire, who termed it “Kalligrammata”.

As pointed out, much has been written about the poet Kypros Chryssanthis. 
These include a vast number of articles in literary journals and newspapers, in an
thologies and works on literary criticism and books and publications on the poet. 
His work has been repeatedly studied and analyzed and has given him one of the 
first places in the constellation of Cyprus poets and an enviable place in the mod
em Greek literature. His works have already been translated in various languages. 
These will be listed in detail in following section. It is believed though that the 
most important part of his work is yet to be translated in due course.

I finish this section on the poet Chryssanthis by quoting Kranidiotis “Let me 
first state his rich creative and prolific imagination, his dexterity with verse, the 
constant renewal in his technique, his deep philosophical thought, his subtle lyri
cism, and the new Cypriot elements he introduced in our poetic tradition .... 
Above all, though, I would like to stress his classical thought and his Greek spirit 
which have always constituted one of his main sources of inspiration on a rich 
background of sentiment and lyricism, and a wise attitude towards the phenome
non we called life”.

Translations
It has already been mentioned that Kypros Chryssanthis work has already 

been translated in numerous foreign languages. We know of translations in Eng
lish, French, German, Italian, Spanish, Rumanian, Polish, Bulgarian, Serbo- 
Croatian and Hungarian. These translations have been published in newspapers 
and journals in the UK, the USA, France, Belgium, Germany, Italy, Spain, The 
Canary Islands, Costa-Rica, Venezuela, Chile, Argentina, Poland, Egypt, Bulgar
ia, Hungary, Yugoslavia, as well as in foreign language press in Cyprus and 
Greece. Nikos Panayiotou, who compiles bibliographies of Cypriot writers, has 
written a complete bibliography on Chryssanthis translated poems. This has been 
published in a single book19. He has also made a list of the foreign anthologies in 
which poems by Chryssanthis have been included up to 1980. The above biblio
graphy shows that, up to 1980, there were poems by Chryssanthis in 12 foreign 
anthologies, namely one Bulgarian, one Yugoslavian, one French, two Polish, two 
Italian and five Anglo-american19. Up to 1980 these anthologies contained 34 
poems.

In the same bibliographies four individual publications are listed. Two of 
them contain poems. One, entitled the “Wanderer Ballad”, was translated in Eng
lish by Claude Legagneau and the other, entitled “Choix de Pomes”, was translat
ed in French by Gaston HenriAufrere. Many other translations, some of which 
were issued individual books, were published. The translated works of K. Chrys
santhis published individually are listed below.
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Poetry
1) The Wanderer Ballad translated by Claude Lagagneux (Nicosia 1953). 23 

pages . Introduced by a two-page comment by the translator and fifteen poems. 
(Prologue, Reading Abbey, The "Beauties" at Hampton Court, Autumn in Lon
don, The Keat's House, Teach Souls to Fly, Strelizia Reginae, The Two Travellers, 
Spanish Landscape, The Swans in Kensington Gardens, Browning Watch in the 
British Museum, Elgin's Marble Pieces, A Toy in the Ppleasure Gardens, The 
Painter's Children, Return).

2) Choix de Poèmes translated by Gaston Henry Aufrère (Nicosia 1954). 41 
pages. Introduced by a two-page comment by the translator and 11 poems in four 
units. (Sous la lampe, Ballade des refugies Grecs de 1942 écrite par un Chypriote, 
Ode a 1' aile Brisee, Menace, Odes Mediterranennes, La danse du feu de De Falla 
(I, II, III Variations), Automme a Londres, Strelizia Reginae a Kew Gardens, 
Choeur de la foret denudee, L' homme a I' epi fleuri de Van Gogh, La legende de 
notre pieux et bien-heureux pere Kendeas le thaumaturge).

3) The Ardent Pilgrim (Travelling account). Edited by the union of Cypriot 
Tourist writers and journalists. Nicosia 1986. 69 pages. Pages 5-18 contain the 
poems: Around Akropolis I - X, Summer Itineraries I - XXXIV, Delphic Dia
logues (The Delphic Sphinx, The Dancers on an Akanthus, Leaf, The Charioter, 
Short Delphic Ode, Kastalia Spring, A second short Delphic Ode, Agias, Delphic 
Intermezzo, A Philosopher at Delphi, Delphic Improvisation,A girl at Delphi). 
Pages 19-31 contain a series of poems entitled Pellegrino Appassionato translated 
in Italian: Cipro I-VIII, Idra I-III, Secondo Viaggio in Grecia VIII-XIV, XVI, 
XV, V, Quaderni Delfici (L' Auriga di Delfi, Piccola Ode Delfica, La Fonte Castal
ia, Una Seconda Piccola Ode Delfica, Intermezzo Delfico, II filosofo a Delfi, Im- 
provvisazzione Delfica, La Funciulla di Delfi), Pellegrino Appasionato (L’ Acrop
oli, La Tomba di Maratona, Un Tempio a Capo Sunio, Dafni), translated by Mi
chele lannelli. It also includes the poems Greco di Cipro II-V, VIII-XIV, XXIX- 
XXX translated by Febo Delfi. Three more poems: Ceramico, Maratona and II 
Leone di Cheronia, are also included, translated by Margherita Dalmati.

In pages 33-38 the following poems are included in a German translation by 
Norgard Pechermeyer under the title Der Leidenschaftliche Pilger: Zwölf Delphis
che Dialogue (Die Tänzerinnen auf dem Akanthusblatt, Der Wagenlenker, 
Kleines Delphisches Gedicht, Die Kastalia Quelle, Ein Anderes Kleines Delphis
ches Gedicht, Hagias), Dem Süssen land Zypern I-VII.

In pages 39-45, under the title The Ardent Pilgrim the poems Cyprus I-VII 
from the “Twelve Delphic Dialogues” are included (Agias, Philosopher at Delphi, 
Delphi Improvisation) translated by Jack Gaist and the poems “The Ardent Trav
eller” (Acropolis, The Grave of Marathon, Temple of Sounion, Ithaki, Daphni, 
Ceramicos) translated by Mary loannides.

In pages 47-59 under the title L ’Appasionado Pelegrino, the following poems 
translated by Miguel Castillo Didier are published: L' apassionado Viajero VI-X 
(Viaje a Grecia XII-XVI, Hydra I-III, El Viajero Apassionado (Acropolis, La 

Tumba de Maraton, Tempio de Sounion, Itaca, Dafni, Keramicos, Leon de Que- 
ronea), Doce Dialogos Delficos (Las Danzarinas en la Hoja de Acanto, El Con
ductor del Carro, Pequeno Delfico, La Fuente Castalida, Otro Pequeno Delfico, 
Haghias, Intermedio Delfico, Filosofo en Delfos, Improvisación Delfica, Nina en 
Delfos, Esfinge de Delfos, La Casa de Sikelianos), Del Dulce Pais de Chipre I-VIL

4) Col Violino dei vent’anni. Versione Italiana di Michele lannelli (Con testo 
Greco a Fronte) edited by the Greek Cultural Circle of Cyprus, Nicosia Cyprus 
1988. 47 pages. It includes an one page introduction by the translator. The follow
ing poems are included:
Hymn to Dancing Inno alla danza
Spring Apotheosis Apoteosi della primavera
Orphic Hymn Inno Orfico
The House La casa

It contains an account of the life and work of Kypros Chryssanthis.
5) Little Olympiad. Nicosia Cyprus 1989. 20 pages. It contains the poems: 

Little Olympiad, Prayer of the Cypriot Athletes of Antiquity, Chorus, Chorus. In 
the same book the above poems are given translated in English by Mary loan
nides , in French by Dinos Theocleous, in Italian by Michele lanelli and in Ger
man by Norgard Pechmeyer-Michaelides. Their French, Italian and German titles 
are respectively:
La Petite Olympiade Piccola Olympiade Kleine Olympiad
Priere des Anciens Preghiera degli Gebet der Alten
Athletes Chypriotes Antichi Atleti di Cipro Zyprischen Athleten
Choeur Coro Chorlied
Choeur Coro Chorlied

6) ‘The Ardent Pilgrim”, “Le Voyageur Passionné”. Traduit en Français par 
Gaston Henry Aufrère. Ed. EPOK, Nicosia, 1989. Pages 34. It is introduced by a 
two-page comment by the translator. First the following poems of the unit “The 
Ardent Pilgrim” are presented:

Acropolis
The Tomb of Marathon 
The Temple of Sounion 
Ithaca
Daphni
Keramikos
The Lion of Cheronia

Acropole
Le tombeau de Marathon
Temple de Sounion
Ithaque
Daphni
Céramique
Lion de Cheronee

These are followed by the series of 11 poems entitled I-XI under the general 
title “Second journey to Greece”/ “Deuxieme voyage en Grece”.

Then there is the series of the poems “Hydra” with three poems entitled I-II- 
III, followed by the series “Delphic Dialogues”/ “Entretiens Deiphiques” with the 
following poems:
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The dancers on the Akanthus Leaf 
The Charioteer
Short Delphic Ode
The Spring of Castalia
Second Delphic Ode
Agias
Delphic Intermezzo 
A Philosopher at Delphi 
Delphic Improvisation 
A Girl at Delphi 
The Sphinx of Delphi

Les danseuses sur la feuil Ie d' acanthe 
Au rige
Petit Poem Delphique
La Source de Castalie
Autre Petit Poeme Delphique
H agi as
Intervalle Delphique
Philosophe a Delphes
Croquis Delphique
Fille a Delphes
Sphinx de Delphes

Then the series “To my dear country Cyprus7"Chypre mon Doux Pays" with 
the poems I-VI, VIII, VI, V.

7. Poesie. Con testo Greco a Fronte, Scelto e Tradotto da Michele lannelli. 
Editoro Associazzione Cultural Ellenika di Cipro. Lefkosia 1992.62 pages. It con
tains 51 poems by Kypros Chryssanthis and the poem by the translator entitled 
“Albori” translated in Italian and in English by George Hadjikostis. The following
poems are included: 
Prayer 
Hello, Cyprus 
The light of Cyprus 
Spring 
Autumn 
Small Ode to Love 
Personal 
Old Nicosia
1974. The barbarians are here 
The Valiant fighter 
20 year old lad
“The shrewdest of Greeks” 
Cyprus (extract) 
Confession
Supplication of the dead 
The Greek spirit of Cyprus 
The body of Cyprus 
New year’s day 1991 
My Sunday 
To Nikiforos Vrettakos 
Remember Cyprus 
The outburst 
The miser
Five poems for a blue brother 
Advanced years 
Query

Signore Iddio
Salve, Cipro
La luce di Cipro
Primavera Cipriota
Autunno
Inno all' amore
Di se stesso
La vecchia Lefkosia
1974. A Cipro sono arrivati i barbari
Valorroso combattente
K.P. morto ventenne
"Di tutti gli elleni i piu svegli"
Cipro
Esternazione
La preghiera dei morti
La grecita di Cipro
Il corpo di Cipro
Capodanno 1991
La mia Domenica
A Nikeforo Vrettakos, Academico di Grecia
Capodanno 1992
Sbottata
L'avaro
Cinque spunti melodici
Anni inoltrati
Dubbio

Serenity
The beautiful lady
So much God
And there will be love
Drifting
Serene
Still life
Reminding new year’s day
Reminiscing with Andis Pernaris

What the hell...
On poetry
Your letters
Private II
Relentless moment
Langrid moment
Do not flee
One more Summer
Come
On enticing beaches
Sing on, little Aphrodite
Lost groung
I’ll write my name
Small Olympiad
I wrote
Thanking

La bonaccia
La bella signora
Lo stranco racconto del giorno
Ed amerò
Come pietra in sulla china
Quieter
Natura morta
Come strenna
Convesrando amichevolamente sul passato 
con A. Pemaris
Diavolo...
Della poesia
Le tue lettere
A se stesso
L'istante ineluttabile
Istanti di vuoto e di noia
No, non andate via
Ed anche questa estate
Su, venite...
Sulle spiagge tentatrici
Piccola Afrodite
Terreno perduto
Scriverò il mio nome
Piccola Olympiade
Ho scritto...
Ringraziamento

8) Songs for my grandchild. Variazoni sul tema I canti del nono. In veste Ital
iano con testo Greco a fronte. Di Michelle lannelli. EPOK Edizioni. Associazi
one Culturale Ellenika de Cipro. Lefkosia 1993. 31 pages introduced by comment 
in Greek (translated by George Hadjikostis) and in Italian on a comment on the 
poet and the translator. The comment is entitled “For those who may not still be 
acquainted with them”/ “Per chi ancora non conoscesse”. It opens with the poems 
of the series “Variations on his grandson in church”/“Tra I fedeli nel templo”
To a new Greek offspring 
And I dressed him 
For the glory of Cyprus 
If some day 
To my grandson 
Epilogue

Un nuovo virgulto Greco 
E Γ ho vestito
Per la gloria di Cipro
Se un giorno
Al nipote
Epilogo

This is followed by the series “Variations on the Holy Communion”/ “Varia
zoni sulla communione” with 7 poems under the numbers A-Z /1 - VII respec
tively. Followed in turn by the five poems of the series “Images”:
On Christening 
His embraces

Alla ponte battesimale 
I suoi abbracci
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A treasure 
Grandson 
Simulation

The unit “Three songs”/ “Tre Canti” contains the poems:

On the nameday 
Grandson in Summer 
Do not flee

Per il giorno onomastico 
Mio nipote d' estate 
Non fuggire

Followed by the poems of the series “Golden care”/ “Dolci cure” with the fol
lowing titles:
On his Christening 
When he laughs 
You are 
Crazy Geography 
Don’t cry

Al suo battisimo 
Quando ride 
Sei 
Folli geografie 
Non piangere

9) “Dialogues with the second grandson”/ “Conversando con Mario”. Nella 
versione Italiane - con testo Greco a fronte. Di Michele lannelli. EPOK. Edited 
by the Greek Cultural Association of Cyprus. Nicosia 1994. There is a four page 
introductory comment by the translator entitled “A word to the reader” (translat
ed in Greek by George Hadjikostis) followed by the original Italian text. This in
cludes 24 poems in five units.
My grandson in church: variation 
The glory of Jesus Christ 
Dismissal Hymn 
With blessings 
To you Lord 
Skies 
Blond joy
At the purlieus of the stars 
Welcome
At the purlieus of the moon 
First steps
In the warm sunlight
Let’s go
A trefoil for my second grandson 
Cyprus bursts of scents 
Welcome
I invoke
The advent of the second grandson 
I-V
Purple wishes
I’ll steal
I’ll love you
A word in song
The prayer of the Apostles 
Joyful season

Un tesoro 
Il nipote 
Ricalco

Mio nipote tra la gente in chiesa 
Squisitezza di Cristo 
Inno
Auguri
T' offro
Quanti cieli
Blonda felicita
Nei rioni delle stelle
Benvenuto tra noi
Ne rioni della luna
Per la tua prima passegiata
Nella calda luce solare
Andiamo
Un trifoglio perii mio secondo nipote 
Cipro spande i suoi profumi 
Accoglienza 
Invocazione 
L' avvento 
I-V
Auguri porpurei
Ruberò
T' amero
Parola cantata
Preghiera degli Apostoli 
Lieta stagione

The book ends with a two page comment on the life and work Michelle Ian 
neili.

10) Anthology/Antologia, translated by Miguel Castillo Didier. EPOK 
Greek Cultural Circle of Cyprus 1995. There is an introduction entitled “A Cypri
ot poet” followed by study of professor K. Mitsakis of the University of Athens, 
with 40 translated poems of Kypros Chryssanthis:
The fire dance of de Falla 
Homecoming
A sleeping child
Zoilos, winner of the
Pythia contests
Miser - Prismatic October I 

Prismatic October II
Cyprus Christmas 1963
The valiant fighter
The wounded fighter
The prayer of Cypriot athletes 
in Antiquity
Small ode to love
Desertion - the trains
Confession 1974: The barbarians 
are here
Do not leave - The ship “Arkadi” 
Cyprus - 17. Farewell to the 
Greek soldiers
My Sunday - This Summer 
The ballad of Triandafylleni 
I’ll write my name- And I’ll love 
The bus of freedom
The light of Cyprus
Epigram to K. Matsis
No more sorrow- K. Spiridakis 
Outburst
The body of Cyprus 
Famagusta sea 
Summertime -1 wrote 
Relentless moment 
Lost ground - Languid moments 
Joyful
Sing, little Aphrodite

La danza del fuego de Falla
Retomo
El nino que duerme

Zoilos, Venceder Pitloni
Avaro-Prismatico Octubre I

II
Navidad Chipriota de 1963
El vaieroso luchador
Guerrero herido

Piegaria de los atletos Chipriotas antiguos
Pequena oda al amor
Abandono - Los trenes
Confesion - 1974: Los barbaros 
llegaron a Chipre
No os marcheis - El buque "Arkadi"
Chipre - 17 Despedida a los 
soldados Griegos
Mi dia Domingo - Y este verano...
La balada de Tri an dati leni
Escribire mi nombre - Y te amare
El bus de la Libertad
La luz de Chipre
Epigrama de C. Matsis
Expulsa tu tristeza - C. Spiridakis
Estai li do
El cuerpo de Chipre
Mar de Famagusta
Verantito - Escribi...
Instante inexorable
El suelo perdido - Los vacios y 
porezosos instantes
Aiegre - Canta, pequena Afrodita

Translations of poems by K. Chryssanthis have been published in the journal 
“Greek Letters - A Journal of Modem Greek Literature in Translation” which is 
published by the Greek Association of Literary Translators.
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11. Chypre mon doux pays. Traduction G. H. Autière. Vol. 4, 265-282, 1986 
-88, contains the poems with the numbers I-XV1

12. Poesie. Translated by Margherita Dalmati. Volume 5, p. 310-314,1989. It 
includes the poem: Vincitori negli agoni di tutta Cipro (154 verses).

Theatre
Apart from the above poems in single publications there exist translations ol 

three plays by K. Chryssanthis. These plays are:
1. The Betrayal. A one-act play. Translation by Christos Cameris. Nicosia 

1964. Page 8.
2. L' Elettra (written with Andreas Kourros) Versione Italiana di Michele 

lannelli. Ed. “Pnevmatiki Kypros” Nicosia 1976. 34 pages
3. Axiothea. A one act play. From the Italian version of Michele lannel- 

li.EPOK. Nicosia 1990. Pages 62.
As mentioned above, the PEN club has published a book by Roula loannidou 

Stavrou3 about the international appeal of K. Chryssanthis. The writer refers to 
the various awards to K. Chryssanthis, presents the titles of his books (poetry, 
prose, essays, plays, books for children, scientific treatises) and gives a synopsis 
of his diverse activities and his contribution to the cultural and social world of Cy
prus. She then mentions recent literary criticism articles on K. Chryssanthis by K. 
Proussis, I. Μ. Hadjiphotis, K. Mitsakis, G. Rigatos and Ch. Hadjithomas. Finally 
she presents a few translated poems, two short prose passages and a one-act play. 
This book as well as other literary profiles to be published by PEN publications 
aspire to promote worldwide the most prominent authors of Cyprus literature, an 
integral part of Greek literature worth of promotion.

But not only promotion, recognition too; because Cyprus has been contrib
uting for ages to the world culture in all its forms. It has contributed to literature, 
poetry and"prose so much that a Nobel prize is in order. The most prominent rep
resentative of Cyprus literature today is K. Chryssanthis and by honouring him 
the whole of Cyprus and its age-old literary tradition is honoured.

6. Simeonidou Loulou. Manolis Kalomiris and Kypros Chryssanthis. In “Donation ” nn 
74-79. "

7. Varellas Ioan. “Kalligrammata” by Kypros Chryssanthis. In “Donation...” pp. 108-113.
8. Yiangoullis K. “Arodafnusa” by Kypros Chryssanthis (The Lyrical Aspect) In “Dona

tion...” pp. 127-131.
9. Ioannides G. Chryssanthis’ plays in verse. In “Donation...” pp. 139-150.

10. loannidou Soteroulla. Nicosia in the poetry of Kypros Chryssanthis. In “Donation ” 
pp. 151-164

11. Mitsides A. The religious element in the poetry of Kypros Chryssanthis In “Dona
tion...” pp. 238-254.

12. Michailides K. Twelve pages. Essays in verse. In “Donation...” pp. 255-260.
13. Spanos N. Cyprus, Greece and Hellenism in the poetry of Kypros Chryssanthis In 

“Donation...” pp. 356-373.
14. Stavrou P. “The Mass of the Ethnarch Archbishop Makarios the III” by Kypros Chrys

santhis. In “Donation...” pp. 374-378.
15. Proussis K. Studies on Kypros Chryssanthis. Greek Literary Circle of Cyprus. Nicosia 

1994 Mainly the studies: “Kypros Chryssanthis”, “Kypros Chryssanthis: The 
“Poet”, “Kypros Chryssanthis: The gold - tongued poet”

16. Hadjipanayi Chrissothemis. Kypros Chryssanthis. Aspects of his work. Ed. Greek Lit
erary Circle of Cyprus. Nicosia 1994. (Mainly the studies: “The worshiper of Cy
prus”, “Kypros Chryssanthis: The poet of Triandafilleni”, “Short comments on Aro- 
dafnousa”, “The second epigrammata”, “The Kalligrammata”, “Athletikos Logos”, 
“Faces, Ideas, Rhythms”, “Four Dithyrambs”)

17. Mitsakis K. The Contribution of Cyprus to Modem Greek literature. The poet Kypros 
Chryssanthis. Ed. EPOK. Nicosia 1990.

18. Rigatos G. “Arodafnousa” by K.Chrissanthis. Newspaper “Agon” (Cyprus) Dec 16 
1994. p. 27

All papers except No. 3 are written in Greek. Number 3 is originally written in English.
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