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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1996

ΚΑΙ ΤΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 1997

Δυστυχώς μερικές ειδικές περιστάσεις περιόρισαν σημαντικά τις δραστη
ριότητες τού «Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύπρού». Ελπίζουμε οί νέοι 
καιροί νά δώσουν περισσότερη ώθηση στή δράση μας. Τή χρειάζεται ή Κύπρος.

Αυτή ή λίγη παρουσία μας είναι ή εξής:

Α. ’Εκδόσεις
1) «Φιλολογική Κύπρος» 1995 (εκ. 1996). Στόν τόμο αυτό συνεργάζονται οί 

εξής: Κ. Χρυσάνθης, Π. Μαλλής, Γ.Χατζηκωστής, Άνδρεανή Ήλιοφών- 
του, Ρούλα Ίωαννίδου-Σταύρου, Ρένα ’Αντωνίου, Δ. Έργατούδης, Γ.Κ. 
Ίωαννίδης, X. Στρόππος, Μιχ. Μαραθεύτης, Κ. Ίεροκηπιώτης, Ήρώ Μι- 
τσίδου, Ά. Σοφοκλέους, Γ. Κιτρομηλίδης, Μαρούλα Βιολάρη-Ίακωβίδου, 
Πην. Κισσούδη, Παντ. Άπέργης. Καί σέ προσάρτημα Γεράσιμος Ρηγατος.

2) «Ό Παιδικός μας Κόσμος» ποιήματα για παιδιά άπό τόν Κύπρο Χρυ
σάνθη (Μνήμη Μιχ. Κυθραιώτη), πού διενεμήθηκε τιμητικώς κυρίως στά 
δημοτικά τής Κύπρου.

3) 'Έγινε έπανέκδοση σέ χίλια άντίτυπα (έκδοση ια’) «Ό "Υμνος εις τήν Ε
λευθερία» τού Διον. Σολωμού καί έπωλήθηκε στά Γυμνάσια.

Β. Συγκεντρώσεις
1) Εκδήλωση γιά τόν Κωστή Παλαμα 25 Φεβρουάριου 1996. Όμιλητές: α) 

Γ. Χατζηκωστής «Παλαμικές γιορτές στήν Πάφο» β) Κ. Χρυσάνθης «Ό 
ΕΠΟΚ καί ό Κωστής Παλαμάς», γ) Γ.Κ. Ίωαννίδης «Παρουσίαση τών 
τελευταίων παλαμικών έργων, δ) ’Απαγγελία ποιημάτων τού Κ. Παλαμα 
άπό τή Λούλα Κ. Χρυσάνθη καί Ρούλα Ίωαννίδου-Σταύρου.

2) Εισαγωγική όμιλία τής Ρούλας Ίωαννίδου-Σταύρου ώς έκπροσώπου τής 
«Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου» καί τού «Ελληνι
κού Πνευματικού Όμίλου Κύπρου» κατά τήν τιμητική έκδήλωση γιά τόν 
ποιητή Κύπρο Χρυσάνθη τού περιοδικού «Αίγαιοπελαγίτικα Θέματα» (21 
’Οκτωβρίου 1996).

3) «Ό λογοτέχνης ’Ιάκωβος Κυθρεώτης καί τό έργο του» συγκέντρωση πού 
διοργάνωσε ό "Όμιλος σέ συνεργασία μέ τήν «Εθνική Εταιρεία Ελλή
νων Λογοτεχνών Κύπρου» στό Πολιτιστικό Κέντρο τής Λαϊκής Τράπε
ζας στις 19 Νοεμβρίου 1996 μέ όμιλητή τόν Κύπρο Χρυσάνθη.

Γ. Ποικίλη εργασία
1) Ό Όμιλος συμμετείχε στήν υποδοχή τών τελειόφοιτων τού «Ίπποκρα- 

τείου Λυκείου τής Κώ» στό «Παγκύπριο Γυμνάσιο» καί διένειμε σ’ ό
λους τούς καθηγές τή «Φιλολογική Κύπρο» 1994.

2) Ό Όμιλος διένειμε στούς φοιτητές τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών τήν 
«Φιλολογική Κύπρο» 1994 καί στούς φοιτητές τού ίδιου Πανεπιστημίου 
τόν τόμο τού 1995 (έκδ. 1996) πού έπισκέφθησαν τήν Κύπρο. Καί στις 
δύο περιπτώσεις μίλησε ό Κ. Χρυσάνθης γιά τά έν ένεργεία πνευματικά 
σωματεία κυρίως.
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3) Ό "Ομιλος συνεργάστηκε μέ άλλα σωματεία στό "Ιδρυμα ’Αρχιεπισκό
που Μακαρίου Γ' τις έορταστικές εκδηλώσεις 25ης Μαρτίου 1821, 9ης 
’Ιουλίου 1821 καί 28ης’Οκτωβρίου 1940.

4) Ό Όμιλος συνέχισε τή χορήγηση μέ λίρες πενήντα (£50-) γιά τις έκ- 
δόσεις «Πράξανδρος» του Πανεπιστημίου Nuncy II, πού προβάλλουν 
τήν Ιστορία καί λογοτεχνία τής Κύπρου (ύπεύθυνος ό καθηγητής Άν- 
δρέας Χατζησάββας). ’Επίσης άπεφάσισε νά δοθούν λίρες έκατόν 
(£100-) στόν έκοδτικό όργανισμό Αίγαίας γιά τήν έκδοση βιβλίων κρι
τικής κυπριακών λογοτεχνικών έργων άπό τόν Γ. Πετρόπουλο.

5) Δυστυχώς ό Διαγωνισμός Πεζογραφίας γιά παιδιά γιά τό 1996 δέν 
άπέδοσε. Ή κριτική έπιτροπή άπό τις Άνδρεανή Ήλιοφώτου, Ρούλα 
Ίωαννίδου-Σταύρου καί Ρένα ’Αντωνίου άπεφάσισαν τή μή άπονομή 
τού βραβείου.

6) Ό Όμιλος άπέστειλε σέ εύρύ κύκλο διαμαρτυρία γιά τήν άνανδρο δο
λοφονία άπό τούς Τούρκους τών συμπατριωτών μας Τάσου ’Ισαάκ καί 
Σολωμού Σολωμοϋ. Ή διαμαρτυρία έγινε άπό μέρους τριών σωματεί
ων (Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου 
Κύπρου καί Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου).

Τέλος, όρισμένες άποφάσεις τού άπερχομένου διοικητικού συμβουλίου, οί 
όποιες βρίσκονται υπό έκτέλεση πρέπει νά άνακοινωθούν:

α) Ό έορταστικός τόμος τών 50 χρόνων τού Ελληνικού Πνευματικού Ό
μίλου Κύπρου, διπλός (1996 καί 1997), δόθηκε στό τυπογραφείο, ώστε 
νά είναι έτοιμος πρός άπονομή κατά τό σχετικό έορτασμό.

β) Νά δοθεί τό Βραβείο Γραμμάτων στόν Νίκο Κρανιδιώτη.
γ) Νά δοθούν τιμητικά διπλώματα στά πρόσωπα πού πραγματιποίησαν 

τήν έκδοση «’Ανθολογία Κυπριακής Λογοτεχνίας» Χρ. Άνδρέου ώς 
έξής: Άνδρέας Φυλακτού (ποίηση), Γεώργιος Κ. Ίωαννίδης (πεζογρα
φία), Δώρος Θεοδούλου (παιδική ποίηση, πεζογραφία, θέατρο) Παύλος 
Παρασκευάς (έπιμελητής τής ύλης).

δ) Νά δοθεί χορηγία τιμητικώς ποσού γιά τήν έκδοση «Μνήμης Μαρίας 
Π. Ίωάννου - Ή πνευματική δέσποινα τής Άμμοχώστου».

Εύχαριστίες έκφράζουμε:
α) στό Υπουργείο Παιδείας καί Πολιτισμού γιά τήν ύλη συμπαράσταση 

του στις έργασίες μας.
β) στό Πολιτιστικό Κέντρο τής Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου γιά τή φιλοξε

νία τών έκδηλώσεών μας καί τις χορηγίες γιά τούς διαγωνισμούς μας.
γ) στό μέλος μας Νίκη Λαδάκη-Φιλίππου πού μας άντιπροσώπευε στήν 

’Αθήνα κατόπιν όδηγιών.
δ) στις έπιτροπές τών διαγωνισμών μας.
ε) στά μέλη μας καί τά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου καί

στ) Ειδικές εύχαριστίες στόν Γιαννάκη Βιολάρη, ό όποιος έλεγξε άνιδιο- 
τελώς τό ταμείο μας.

Τιμή μας πού έξυπηρετοΰμε τά έλληνικά γράμματα.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΔΕΑΣ*

* Εισήγηση στό διεθνές συνέδριο Παλαμά, πού όργάνωσε στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών τό 
Ίδρυμα Παλαμά στις 23-26.11.1993, μέ τήν εύκαιρία 50 έτών άπό τό θάνατό του (1943).
1. Κ. Παλαμά, Άπαντα, ’’Εκδ. Βλάσση, τόμ. 20, σ. 555 (Ή ποιητική μου).
2. Τέλλος Άγρας, Κριτικά, τόμ. Α' Καβάφης-Παλαμάς. ’Επιμέλεια Κώστα Στεργιόπουλου. 

«Ερμής» (1980), σ. 209.
3. Βλ. ένδεικτικά τό περ. «Νουμάς», φ. Κυριακής 27.2.1911, σ. 141-142, έπιστολή τοϋ

άναγνώστη Τάκη ΓΟΥΑΗ.

Στούς Νεομάρτυρες τού Κυπριακού Ελληνισμού 
’Αναστάσιο ’Ισαάκ καί Σολωμό Σολωμού.

«Δέν ήταν χίμαιρα άνοήτων ή Μεγάλη Ιδέα, 
αλλά Ιερά πραγματικότητα, ή όποια θάττον 
ή βράδιον θά όδηγήσει τό Έθνος πρόζ πλήρωσιν 
τών προαιώνιων πόθων».

Κ.Π.

Ό Κωστής Παλαμάς, άπό τό πρώτο κιόλας βιβλίο του, «Τά τραγούδια τής 
πατρίδος μου» (Δεκέμβριος 1886), ταυτίζεται μέ τήν ιδεολογικοπολιτική πραγ
ματικότητα τής έποχής του, πού είναι ή Μεγάλη ’Ιδέα, τήν όποια, παρά τό 
γνωστό «άγιάτρευτο δυαδισμό* 1» του, αύτοστρατεύεται καί τήν ύπηρετεϊ ώς τό 
τέλος μέ άπόλυτη συνέπεια καί ιεραποστολικό, θά έλεγα, ένθουσιασμό, καί γί
νεται ό πιό μεγαλόπνοος καί αύθεντικός έκφραστής της στό χώρο τού Πνεύμα
τος, όπως ήταν ό Ελευθέριος Βενιζέλος στό χώρο τής πολιτικής2. Είναι μιά 
σχέση, καί μέ τή Μεγάλη ’Ιδέα καί μέ τό μεγάλο πολιτικό, πού, κατά τή γνώμη 
μου, συνιστα ένα σημαντικό κεφάλαιο καί οριοθετεί ένα σημαντικό, έπίσης, 
σταθμό, όχι μόνο στή μακρά πορεία τής παλαμικής δημιουργίας καί δράσης, 
καί πρέπει νά πώ στις μεγαλύτερες κορυφώσεις τους, άλλά καί στις πιό ταραγ
μένες καί μεγαλειώδεις στιγμές τής πολιτικής ιστορίας τού έλλαδικού κράτους. 
Τό γεγονός τούτο άπορρέει άμέσως τόσο άπό τόν πεζό, όσο καί άπό τό ποιητι
κό του έργο. Παρ’ όλα αύτά όμως, μέ πολλή άπογοήτευση παρατηρεί κανείς 
στήν παλαμική βιβλιογραφία τήν έλλειψη σχετικών μελετημάτων καί τήν πα
ντελή σχεδόν άνεπάρκεια στις άναφορές σέ όσες γίνεται λόγος γιά τή Μεγάλη 
’Ιδέα σέ σχέση πάντοτε μέ τόν ποιητή. Ή διαπίστωση προκαλεϊ κατάπληξη, διό
τι ή στάση αύτή τού Παλαμά τόν τοποθέτησε αυτοδικαίως στό κέντρο τής δημό
σιας ζωής τού τόπου μαζί με τόν Βενιζέλο καί μάλιστα πρώτος αύτός, πρώτος 
ό ποιητής προσαγορεύεται Εθνάρχης3 *. Και είναι τούτο ένα άγνωστο, σχεδόν, 
στοιχείο στό πώς είδε ή έποχή του τόν Παλαμά.

Στήν ιδιότητα αύτή τού ποιητή σημαντικό ρόλο έπαιξε τό οικογενειακό 
του περιβάλλον. Γράφει ό ίδιος: «Ή Μεγάλη ’Ιδέα. Το παινεύουμε. Άπό τά 
πρώτα χρόνια μου μαζί μέ τήν πρώτη μου άγάπη, τό πρώτο έκστατικό ξάφνια
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σμα μοϋ φύσηξε. Στό σπίτι μέσα τήν ακόυσα νά ψιθυρίζεται γύρω μου σαν ένα 
τρανό μυστικό, σάν ένα «μελλούσης Άναστάσεως» καρτέρεμα. Καί τήν πίστε
ψα μ’ εύλάβεια θρησκευτική. Καί τήν είδα τήν πρωτομάγισσα τών πατέρων μας 
νά προβάλλει άπό τά χαλάσματα τής παρμένης Πρωτεύουσας, νά ζωντανεύει 
άπό τή στερνή πνοή τού τελευταίου βυζαντινού αύτοκράτορα, νά φτερουγίζει 
καί ν’ άπλώνεται κατά τή Δύση, καί πρός Μεσημέρια καί πρός τό Βοριά, νά ξα
ναγεννάει εκεί, νεολατίνα Σίβυλλα καί ίέρισσα δρυϊδική, τήν Ευρώπη· κι 
ύστερα νά γυρίζει πάλι έδώ, καί τόπο νά μή βρίσκει νά σταθή, καί ν’ άγοράζει 
μέσα στούς σκοτεινούς χρησμούς τών Άγαθάγγελων. Τό ξύπνημα τοΰ κοιμι
σμένου Βασιλιά στή λυτρωμένη Πόλη! Τό ξανθό τό Γένος!4...

7. Κ.Σ. Κώνστα, Κωνσταντίνος Πεταλάς (1793-1856) «Ό πρός μητρύς» πάππος τοΰ 
Κωστή Παλαμά. «Νέα Εστία», τόμ. 71 (1962), τεύχη, 833,834, 836 καί 837

8. Άπαντα, τόμ. 4ος, σ. 408, τόμ. 10ος, σ. 505.
9. Άπαντα, τόμ. 13ος, σ. 193.416, τόμ. 16ος, σ. 222.

10. Άπαντα, τόμ. 13ος, σ. 416.
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Στό παλαμέικο, καί τής Πάτρας καί τού Μεσολογγίου, λειτουργούν ζω
ντανά στοιχεία τής παράδοσης ώς πρός τή Μεγάλη ’Ιδέα. Είναι, πρώτα-πρώτα, 
ό θείος του Δημήτριος Παλαμάς, ό σχολάρχης στό Μεσολόγγι, πού έγινε, μετά 
τήν όρφάνια τού ποιητή, ό δεύτερος πατέρας του, άλλά καί ό δάσκαλός του στά 
πιό κρίσιμα χρόνια του. Ό Κωστής θά γράψει γι’ αυτόν: «Εϊταν ό μεγαλύτερος 
άδερφός τού πατέρα, ό θείος, ό διδάσκαλος, καθώς άπ’ όλους κράζοταν, ό ελλη
νιστής, ό θεολόγος, ό φιλόσοφος, ό μυστικιστής, ό ήσυχαστής, ό τεχνίτης τού 
λόγου καί τού Λόγου ό διδάχος, ό σφραγισμένος μέ τή σφραγίδα χάρης μυστη- 
ριακής, ό παράξενος, ό κρυφός, ό έπαγγελμένος έξηγητής τών προφητειών τού 
Άγαθαγγέλου, πού τόν καιρόν έκεϊνο έδιναν κι έπαιρναν, τών άγαθαγγελιστών 
τό καύχημα5. «Αύτός ήταν ό θείος του Δημήτριος, πού ό μικρός Κωστάκης Πα
λαμάς έζησε κοντά του τά παιδικά καί τά έφηβικά του χρόνια, ένας Άγαθαγγε- 
λιστής καί άπό αυτόν, προφανώς, κληρονόμησε καί τή συμπάθεια πού βλέπουμε 
στά γραπτά του, νά δείχνει πρός τόν ’Αγαθάγγελο καί τούς χρησμούς του. Θά 
περιοριστώ σ’ ένα μόνο χαρακτηριστικό παράδειγμα, δεικτικό, θά μπορούσα νά 
πώ, γιά τόν Ζαμπέλιο, τόν όποιο καί άφορά.» Όπως καί άν σταθούμε, γράφει ό 
Παλαμάς, καί μέ τήν άρχαιολατρεία καί μέ τή συμπάθεια μιας ζωντανής ζωής 
τριγύρω μας, είμαστε κληρονόμοι τών Βυζαντινών. Ό ’Αγαθάγγελος μέ τούς 
χρησμούς του, άπό όπου καί όπως καί άν πηγάζουν - τόν άναφέρω, γιατί κι 
αύτός τόν ενοχλεί τόν Ζαμπέλιο, - ό ’Αγαθάγγελος μέ τούς χρησμούς του, πού 
προφητεύουν τήν άνάσταση τής Αυτοκρατορίας μέ τό «ξανθό Γένος», συντρέχει 
μολαταύτα γιά τήν παραγωγή μυστηριακής άτμόσφαιρας άπαραίτητης γιά τό 
ζωογόνημα τής ποιητικής φαντασίας. Ή Άγιά Σόφιά, πού πειράζει κι αύτή τά 
μάτια τού κριτικού μας, κι αύτή δέν παύει νά είναι τό πλαστικό όραμα τής Με
γάλης μας, καθώς τήν έβαφτίσαμεν, ’Ιδέας, Ό Ζαμπέλιος, εύλογα όπωσδήποτ’ 
ένοχλημένος άπό τήν έλλειψιν πλατιών όριζόντων στήν κίνησιν τής ποιήσεώς 
μας, στιγματίζει τή στενότητά της6...».

Άλλά καί άπό τήν πλευρά τής μητέρας του, τής Πηνελόπης, άνακαλύπτου- 
με άλλη φλέβα τής Μεγάλης ’Ιδέας. Έδώ πρόκειται γιά τόν παππού του, τόν

Κωνσταντίνο "Αγγέλου Πέταλά (1793-1856) πού γεννήθηκε καί μεγάλωσε στήν 
Κωνσταντινούπολη, τήν πρωτεύουσα τής Μεγάλης ’Ιδέας καί διέθεσε σημαντικό 
μέρος τής μεγάλης περιουσίας του γιά τις άνάγκες τής Επανάστασης, στήν 
όποια άφιερώθηκε καί ό ίδιος καί τήν ύπηρέτησε ώς τό τέλος. Θά ήταν, 
άσφαλώς, χρήσιμο νά υπενθυμίσουμε, ότι πήρε γυναίκα του μιά όμορφη Μεσο- 
λογγιτοπούλα, τήν κόρη τού Γεωργάκη Θεόφιλου Κότσικα, τήν ’Αλτάνη, άδερφή 
τής τραγικής Θείας Βγενούλας, πού ή συμβίωσή της, τόσο στό σπίτι τής Πάτρας, 
όσο καί στό σπίτι τού Μεσολογγιού, μέ τό μικρό Κωστάκη, τόν μετέπειτα 
ποιητή Κωστή Παλαμά, συνιστά ένα άπό τά σημαντικότερα στοιχεία τού παλα- 
μικού δράματος τής περιόδου αυτής τής όρφάνιας καί τής συμβίωσης, επίσης, 
μέ τόν τρελό ξάδερφο, τό γιό τού Δημήτρη Παλαμά, στό σπίτι τού Μεσολογγιού 
μέ τήν καταθλιπτική άτμόσφαιρα, καί γιά άλλους λόγους, πού δέν έχουν έδώ τή 
θέση τους.

Ό Κωνσταντίνος Πεταλάς δέν ζούσε πιά όταν γεννήθηκε ό Κωστής, ό έγ- 
γονός του - είχε πεθάνει μόλις τρία χρόνια πριν τό πνεύμα του όμως καί οί 
παραδόσεις πού έφερε μαζί του κατεβαίνοντας άπό τή Βασιλεύουσα στήν άγω- 
νιζόμενη Ελλάδα, συνέχισαν νά ’ναι ζωντανές στό παλαμέικο καί μέ τήν έντο
νη παρουσία τής κόρης του, τής Πηνελόπης, μητέρας τού Κωστή. Άλλά τό πα- 
λαμαίικο είχε καί τό θύμα του στούς άγώνες γιά τήν υλοποίηση τής Μεγάλης 
’Ιδέας. Είναι ό πρωτοθείος τού Κωστή Βασίλειος Παλαμάς, γιός τού ’Ιωάννη, 
άξιωματικός, πού όμως παραιτήθηκε καί πήγε καί πολέμησε εθελοντής στήν 
Κρήτη κατά τήν έπανάσταση τού 1866 καί σέ μιά συμπλοκή κατακρεουργήθηκε 
άπό τούς Τούρκους.

Ό Κωστής τόν θυμάται καί γράφει καί γι’ αύτόν.
Θεωρώ χρήσιμο νά προσθέσω έδώ, ότι ό Παλαμάς θεωρούσε τό Μεσολόγγι 

«Βωμό τής Μεγάλης ’Ιδέας7 8». Ή ταύτιση τού ’21 μέ τή Μεγάλη ’Ιδέα είναι Ιστο
ρικά σωστή, διότι τό ’21 είναι, γιά τούς Πατέρες τού Γένους, τό ξεκίνημα γιά τήν 
υλοποίηση τής Μεγάλης ’Ιδέας, πού, δυστυχώς παραμένει άκόμα άνολοκλήρωτη 
ένώ άπειλούνται σοβαρά έδάφη μας προαιωνίως έλληνικά καί ό Ελληνισμός 
καθημερινά συρρικνώνεται λόγω τού κακοήθους νεοπλάσματος τού Έλλαδι- 
σμού πού τείνει νά παραλύσει όλόκληρο τόν εθνικό κορμό. Ή κατάρα τού διχα
σμού λανθάνει μέσα μας, γι’ αυτό καί ό κίνδυνος είναι πάντοτε μεγάλος.

Σε άλλα σημεία ό Παλαμάς είναι σαφής ώς πρός τήν ταύτιση τού ’21 μέ τή 
Μεγάλη ’Ιδέα9. «Ό Ιερός ’Αγώνας τού ’21, γράφει, άρχισε καί κατέληξε θριαμ
βευτικός μέσα σέ πόσες κακοτυχίες καί άκατονόμαστες άθλιότητες, μέ λάβαρό 
του τή Μεγάλη ’Ιδέα...» Καί άναφερόμενος στόν Σολωμό: «Ό ιερός άγών τής 
εθνικής άνεξαρτησίας τόν περιέλαβε μεταξύ τών πρώτων ύπερμάχων τής Μεγά
λης ’Ιδέας10...» Καί έρχομαι στά «Τραγούδια τής πατρίδος μου» γιά νά ύπεν-

4. "Απαντα, τόμ. 6ος, σ. 285.
5. Άπαντα, τόμ. 4ος, σ. 305.
6. Άπαντα, τόμ. 8ος, σ. 564.
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θυμίσω τό πρώτο ποίημα τής πρώτης αυτής συλλογής τού Παλαμά, πού δέν 
είναι, φυσικά, καί τό μοναδικό πού άναφέρεται στή Μεγάλη ’Ιδέα καί τήν πρω- 
τεύουσά της τήν Κωνσταντινούπολη καί τήν Άγιά Σόφιά.

«-Πατρίδα μον, τί θές νά σοϋ χαρίσω 
Γιά τόν καλό τό χρόνο πού θά ’ρθεϊ;
-Παιδί μου, τό κορμί τό λιονταρίσσο 
Καί τό παλληκαρίσιο τό σπαθί 
Καί τή νεραϊδογέννητη τή χώρα 
Μαζί μέ τό δικέφαλον αϊτό.
Δέ θέλω ’γώ καινούρια ή ξένα δώρα 
Παλιά δικά μου πλούτη σοϋ ζητώ.

Στόν πρόλογο τών «Τραγουδιών τής πατρίδος μου», στή β' έκδοση, γραμμέ
νος την 1η Σεπτεμβρίου 1931, ό Παλαμάς σημειώνει, μεταξύ τών άλλων, καί κά
τι πάρα πολύ σημαντικό: «Ή πατριδολατρεία. Πατριδολάτρης είμαι, όχι έθνι- 
κιστής· συχαίνομαι καί τή λέξη καί τήν έτικέττα. Τό ποίημα, πού προεξάρχει στό 
βιβλίο μου, είναι «Τά Δώρα τής Πρωτοχρονιάς». Συνεχίζετ’ εκεί, προσθέτει ό 
Παλαμάς, τό πατριωτικό ιδανικό. Ή Μεγάλη ’Ιδέα σ’ ένα άνάγλυφο σκαλίζεται. 
Άλλά σχεδόν τίποτε κοινό μέ τόν παραδομένο λυρισμό τής άθηναϊκής Σχολής, 
μέ τό ’21 εκπροσωπούμενο άπό τούς καπεταναίους καί τούς ήρωές του πού συμ
βολίζουν τήν έθνικήν άκμή μέσα στόν ξεπεσμό τοϋ τωρινού. Τίποτε πού νά θυμί
ζει τή ρομαντική έλεγειογραφία, τό έπικό πλάτος, τή διθυραμβική τυμπανοκρου
σία, τή δημοσιογραφική στωμυλία τών προγόνων συναδέλφων μας. Ή Μεγάλη 
’Ιδέα σέ στίχους πού σά νά βιάζονται νά σωπάσουν, μέ μιά κραυγή πού μισο- 
βγαίνει, σά νά ξεράθηκε στό στόμα τους: «μέ τήν Άγάπη».

Δέν είναι όψιμος κατακριτής τοϋ εθνικισμού ό Παλαμάς. Στις άρχές Σε
πτεμβρίου 1916 παρακολουθεί προσωπικά καί μέ ζωηρό ένδιαφέρον τή γνωστή 
όμιλία τοϋ Παπαναστασίου στήν Εταιρεία τών Κοινωνικών καί Πολιτικών 
Επιστημών, τήν όποια καί σχολιάζει στήν έφημερίδα «’Εμπρός» στό φύλλο τής 
14ης Σεπτεμβρίου. Θέμα της ό ’Εθνικισμός".

Είναι ύπερήφανος γιατί είναι ό έκφραστής, στό χώρο τοϋ Πνεύματος, τής 
Μεγάλης ’Ιδέας. «Τολμώ νά πιστεύω, γράφει, πώς οί παλμοί πού ρυθμίζουν τήν 
καρδιά τής μεγάλης Πατρίδας μας άπό τήν Παλιγγενεσία της καί πολύ προτήτε- 
ρα, άπό τή Μεγάλη ’Ιδέα πού άστραψε άμέσως μέ τήν άλωση τής Πόλης, ϊσα μέ 
τήν καταστροφή τής Σμύρνης, οί παλμοί αύτοί άντιχτυποΰνε στό τραγούδι 
μου11 12 13...» Καί μιλάει άλλου γιά τό «συνεχίζει τήν παράδοση τοϋ πατριωτικού λυ
ρισμού. Ό Τούρκος. Τό ’21. Τό έπικό δράμα τής Εθνεγερσίας. ΟΙ Αλύτρωτοι. Ή 
Μεγάλη ’Ιδέα ή τό Όνειρο τής Πόλης». Στή συνέχεια άναφέρει «μερικά τυπικά 
παραδείγματα άπό τούς τίτλους όρισμένων ποιημάτων στά βιβλία του: Εύθύς έξ 
άρχής σημειώνει τά «Δώρα τής Πρωτοχρονιάς» άπό τήν πρώτη σελίδα τών 

11. ’Επιθεώρηση Κοινωνική καί Πολιτική 9.12.1916. Τυπώθηκε σέ φυλλάδιο άπό τις έκδ. 
«Μπάυρον» Βλ. Β' έκδ. 1992.

12. Άπαντα, τόμ. 10ος, σ. 570.
13. Άπαντα, τόμ. 10ος, σ.

14. Άπαντα, τόμ. 10ος, σ.
15. Απόστολου Σαχίνη, "Ενας έπικός ύμνος τοϋ Ελληνισμού. Η Φλογέρα τοϋ Βασιλιά τοϋ 

Παλαμά. "Ιδρυμα Κωστή Παλαμά. Αθήνα 1993.
16. Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, Κωστής Παλαμάς. Φέξης (1962), σ. 206.

«Τραγουδιών τής πατρίδος μου», τό «Κήρυγμα τών Υδραίων» άπό τά «Μάτια 
τής ψυχής μου», τό «Τραγούδι τών Ραγιάδων» καί άλλα άπό τήν «Πολιτεία καί 
Μοναξιά», ό «"Υμνος τών Ανδρείων» καί μέσα στις «Εκατό Φωνές» άπό τήν 
«Ασάλευτη Ζωή»· ή «Παιδούλα στόν τάφο τοϋ Μπότσαρη» άπό «Τά παράκαι
ρα»14... Άλλά μήπως καί «Ή Φλογέρα τοϋ Βασιλιά», πού ό Απόστολος Σαχίνης 
τήν χαρακτηρίζει «έπικό ύμνο τού Ελληνισμού»15, δέν έντάσσεται στόν ίδιο κύ
κλο, όπως καί πολλά άλλα όλιγόστιχα ποιήματά του; Θά έλεγα άκόμα, ότι δέν 
μπορούμε νά άφήσουμε άπ’ έξω άπό τόν κύκλο αύτό καί τά περίφημα «Σατιρικά 
Γυμνάσματα», τό άνελέητο μαστίγωμα τοϋ έλλαδικοϋ πολιτικαντισμοϋ καί τής 
ρωμαίικης φαγωμάρας - πόσο έπίκαιρα δέν είναι καί σήμερα - γραμμένα σέ κρί
σιμους καιρούς «πού προετοιμάζεται μέσα στή συνείδηση τού Παλαμά τό 
ιστορικό γεγονός τής Ανόρθωσης16 1907 καί 1909. Τί άλλο έπιδιώκει μ’ αύτά 
παρά νά κόψει τά σαπρόφυτα πού κατατρώγουν τόν έθνικό κορμό καί νά στηρί
ξει έτσι τις δυνάμεις τοϋ έθνους, πού συνοψίζονται στή Μεγάλη ’Ιδέα; ’Ήδη 
άρχίζει ή έποχή τοϋ Βενιζέλου. Είναι άναμφισβήτητο, ότι τήν εποχή αύτή τήν 
προετοίμασε πνευματικά ό Κωστής Παλαμάς. Είναι ό ’Ελευθέριος Βενιζέλος τοϋ 
Πνεύματος, ο,τι έκεινος γιά τήν πολιτική. Άς δούμε τούς δύο μεγάλους, πού 
έμεγάλυναν καί έκραταίωσαν τήν πατρίδα καί τό έθνος, στήν παράλληλη πορεία 
τους τήν ταραγμένη, άλλά καί άνεπανάληπτη έκείνη έποχή. Τό άστρο τοϋ Πα
λαμά μεσουρανεί, τοϋ Βενιζέλου άνατέλλει.

Ό Παλαμάς είχε πίστη. Πίστευε «στό έλληνικό αύριο», πώς μετά τό κατρα- 
κύλισμα στοϋ κακού τή σκάλα θ’ άκολουθήσει τό άνέβασμα. Τή γλώσσα του κινεί 
ένας προφητικός οίστρος. Καί βλέπει τόν έρχομό τοϋ Βενιζέλου, κάποιου Βενι
ζέλου, κάποιου μεγάλου πού θά γίνει ό άνορθωτής καί ό άναγεννητής τοϋ τόπου.

"Οσο πού νάρθη τοϋ καιρού τό πλήρωμα, καί σάρκα 
νέα ή ψυχή σου νά ντυθή καί νά ξαναπροβάλης 
άπό μακρυά μ ' ένα χρυσό τιμόνι σέ μιά βάρκα 
τής πολιτείας κυβερνήτης καί τής άνεμοζάλης.

Κι άλλοϋ:
Τοϋ Καποδίστρια ή ψυχή κι ό ίσκιος τοϋ Όδυσσέα 
φιλιούνται ταιριαστά!
"Αμποτε άπό τό ταίριασμα κι άπό τό φίλημά τους 
κάποιος νά γεννηθή,
πλάστης, άπάνου άπ' τούς γκρεμούς κι άπάνου άπ' τούς θανάτους 
μέ λόγο ή μέ σπαθί!

Σύμφωνα μέ δική του μαρτυρία πρωτοεϊδε τόν Βενιζέλο στά γραφεία τής 
«Άκροπόλεως». «·Έκτοτε-γράφει-ή είκών καί ή παράστασις τοϋ Βενιζέλου
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πληροί τήν φαντασίαν μου αχώριστος άπό τήν άνάμνησιν τής ήμέρας κατά τήν 
όποιαν έτυχε νά εύρεθώ είς τά γραφεία τής «Άκροπόλεως»17...

17. Άπαντα, τόμ. 4ος, σ. 562-564. Για τίς σχέσεις Παλαμά-Βενιζέλου βλ. Ά. Καραντώνη, 
Γύρω στόν Παλαμά. «Γκοβόστης» σ.σ. 114-130 καί Ε. Ν. Μόσχου, Θέματα καί μορφές. 
Ανιχνεύσεις Ιστορίας, λογοτεχνίας καί κριτικής.Έκδ. «Τών Φίλων» (1989), σ. 132 κ. έξ.

18. Άπαντα, τόμ. 4ος, σ. 562-564.
19. «Εμπρός» 23 Ίουν. 1919,8 Μαρτίου 1920,4 Σεπτεμβρίου 1920.
20. έφ. «Εστία», 14 Σεπτεμβρίου 1920.
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Πρώτος έκαμε λόγο γιά τόν Βενιζέλο στόν Παλαμά ό Περικλής Γιαννόπου- 
λος: «Αύτός-σημειώνει ό ποιητής-όμίλησεν είς εμέ περί αύτοΰ, ώς περί ανθρώ
που κεκτημένου θαυμάσια προτερήματα πολιτικού άνδρός, τόν όποιον ήπόρει 
πώς δέν έσπευδον νά χρησιμοποιήσουν μίαν ώραν τό ταχύτερον οί άμηχανού- 
ντες έπαναστάται τοϋ Γουδιού. Δέν εΐχεν άκόμη έμφανισθεϊ είς τό στάδιον ό νέ
ος άπό τήν Κρήτην Χαρίδημος. Άλλ’ οί λόγοι τού Γιαννοπούλου, μέ προφη
τικήν έξαρσιν έκφερόμενοι, έχαράχθηκσαν άπό τότε είς τήν σκέψιν μου, δυσεξά
λειπτοι18».

Είναι γνωστά τά χρονογραφήματα πού έγραφε στό «Εμπρός»19 γιά τόν Βε
νιζέλο τό 1919 καί τό 1920, χρονολογίες καθόλου τυχαίες. Άλλά καί τά ποιήμα
τά του γι’ αύτόν, ή συνάντησή τους στό σπίτι τού Μανώλη Καλομοίρη κλπ. Καί 
ό θαυμασμός όμως τού Βενιζέλου γιά τόν Παλαμά ήταν άνάλογος. Ό μεγάλος 
πολιτικός είχε άπόλυτη συνείδηση τής προσφοράς καί τού μεγέθους ένός Πα
λαμά. Στήν έφημερίδα «’Ελεύθερος Τύπος» τής 15ης Απριλίου 1920, σελ. 2 δια
βάζουμε τήν έξής άνταπόκριση άπό τό Σάν Ρέμο: «Ό κ. Βενιζέλος έπί τώ τέρμα- 
τι τών έργασιών τής Διασκέψεως παρέθηκε γεύμα είς δ παρεκάθησαν ό κ. Κορο- 
μηλάς, ό κ. Μιχαλακόπουλος, ό κ. Μαρκαντωνάκης, ό κ. Τάλμποτ καί οί δημο
σιογράφοι κ.κ. Συριώτης, Καίσαρης, Βατάλας καί Βεκαρέλλης. Τό γεύμα διεξή- 
χθη ύπό εγκαρδιότητα άπόλυτον. Συνομιλήσαμεν ελάχιστα περί πολιτικής καί 
πολύ περί δημοσιογραφίας καί φιλολογίας. Ό κ. Βενιζέλος όμίλησε διά μακρών 
περί τού κ. Παλαμά ού τίνος έπλεξε τό έγκώμιον». Δυστυχώς ό δημοσιογράφος 
παραλείπει άπό τήν άνταπόκρισή του τό εγκώμιο.

Δέν είναι μόνο οί «Βωμοί» (1915) ή συμμετοχή τού Παλαμά στή μεγάλη 
εκείνη εποχή· είναι καί ή επιθυμία τού ποιητή νά μιλήσει γενικότερα, νά έκφρα- 
στεί γι’ αύτό πού συντελεΐται, τό πρωτόγνωρο καί άπίστευτο, ή Μεγάλη Έλάδα. 
Γράφει: «Άπό παιδί έζησα καί μεγάλωσα μέ τήν ιδέα τήν πατριωτική. Όπου καί 
όσο καί άν έρριξ’ άλλού ματιές, ή καρδιά μου βρίσκετ’ έκει. Καί σήμερα πού ή 
Μεγάλη μας ’Ιδέα σαρκώνεται, σχηματίζεται, γεγονός άφάνταστα έπιβλητικό, 
καί μόνο τό άντίκρυσμά του μέ κάνει νά φιλαργυρεύομαι τά λόγια20...».

Ό πατριωτισμός ταυτίζεται άπόλυτα αύτή τήν έποχή μέ τή Μεγάλη ’Ιδέα, 
καί ό Μεγαλοϊδεάτης είναι καί πατριώτης, άλλά καί ό πατριώτης Μεγαλοϊδεά- 
της. Δέν ύπάρχει έννοιολογική διαφορά. Αύτή θά έρθει μέ τόν καιρό, άργότερα, 
μέ τό θάνατο τής Μεγάλης ’Ιδέας. Καί όμως καί στήν έποχή τού Παλαμά 
ύπήρχαν, φαίνεται, άνθρωποι πού τούς «χτύπαε στά νεύρα» ή λέξη πατριωτι

σμός. Γράφει ό Παλαμάς: «... Ό πατριωτισμός (μού είναι πολύ άδιάφορο άν ή λέ
ξη αύτή χτυπάει στά νεύρα τών κάθε είδους συγχρονισμένων καί προοδευμένων 
τού καιρού μου) άπό τήν ώρα τού ύψηλονόητου τραγουδιού «σώπασε, κυρά Δέ
σποινα, μήν κλαΐς καί μή δακρύζης, πάλε μέ χρόνια καί καιρούς, πάλε δικά μας 
θά είναι» ίσα μέ τήν ώρα τοϋ Σολωμού καί άπό κεϊ έως τούς καιρούς τοϋ 
Αγγέλου Σικελιανοϋ... Σήμερα, είναι ή άλήθεια, τό μεταλλείο, πάντα πλούσιο, 
τής πατριδολατρείας φαίνεται πώς τό εγκαταλείπει ή νέα μας ποίηση- άλλα 
ιδανικά ζητάει νά έρωτευθή πού μάς τά φέρνει ή άκατάσχετη όρμή τών άπό έξω 
πανεθνικών ρευμάτων... Καί όμως ή πατριωτική μας ποίηση δέν είπε άκόμα τήν 
τελευταία της λέξη»21, παρηγορεϊται ό Παλαμάς. Γράφοντας πολλά γιά τόν πα
τριωτισμό ό Παλαμάς καταλαμβάνεται άπό φόβο μήπως παρεξηγηθεί καί θεωρη
θεί πατριδοκάπηλος. Γι’ αύτό προειδοποιεί: «Όποιος άφελής μ’ άκούει... θά νο
μίσει πώς είμαι κανένας βέρος πατριώτης, πύρ καί μανία, έτοιμος νά σκίσω τά 
ρούχα μου καί νά χύσω τό αίμα μου γιά τήν πατρίδα... Θά ήσυχάσει μόλις μάθει 
πώς ή πατριδολάτρα μου όρμή πάντα είναι άχώριστη άπό μιά διάθεση διανοη
τική πού στέκεται ή ίδια στόνϊδιό της τόν έαυτό σκοπός22...». Καί παραπέμπει σέ 
δύο ποιήματα τής «Ασάλευτης Ζωής», τόν Πρόλογο τής σειράς τοϋ «Γυρισμού» 
καί τή «Νέα ώδή τοϋ παλαιού Αλκαίου». Καί τονίζει: «Τέτοιος είμαι».

Ό ποιητής παρακολουθεί άγρυπνος τόν Βενιζέλο στή μεγαλειώδη πορεία 
του γιά τό χτίσιμο τής Μεγάλης Ελλάδας, πού δέν είναι καμιά ξένη, άλλά ή 
Ελλάδα τών προγόνων μας, ή Ελλάδα τής Μεγάλης ’Ιδέας.

«Λευίτες, λαός, τραγουδιστές, δασκάλοι 
μιά σκέψη, μιά ιστορία, μιά φαντασία 
μόλις τινάχτη άπό τό πάλεμα άλλη 
τών Ελλήνων ή παλιγγενεσία 
Στή γλύκα μας καί στήν άνεμοζάλη 
στά κορφοβούνια, στά κλειστά γραφεία 
Έσύ, άγια τοϋ Θεού, Ιδέα μεγάλη 
Κωνσταντινοπολίτισσα, ή Σοφία23...».

"Ομως ό στόχος τοϋ Παλαμά είναι ξεκαθαρισμένος, γιατί «δέν έκανε ποτέ 
του πολιτική, μέ τήν έννοια τοϋ πειθαρχημένου προσανατολισμού, στή στενή 
πολιτική γραμμή ένός όποιουδήποτε κόμματος. Ανήκει στή γενεά πού μάς δί
δαξε τήν πνευματική έλευθερία καί πού διακήρυξε τήν άνάγκη τής ούσιαστικής 
πολιτικής άνεξαρτησίας τοϋ καλλιτέχνη24...».

Ό «Νουμάς» τόν ύπερασπίζεται μέ πάθος σ’ ένα άρθρο του, πού κάνει 
όξύτατη έπίθεση κατά τών «πνευματικών εύνούχων25», όπως γράφει, τοϋ Βενι
ζέλου. «... Αφήνουμε, σημειώνει, τόν Παλαμά κατά μέρος, όπως καλά θάκανε

21. Άπαντα, τόμ. 13ος, σ. 56.
22. Άπαντα, ’Έκδ. Βλάσση. Τόμ. 20, σ. 507 (Ή ποιητική μου).
23. Άπαντα, τόμ. 7ος, σ. 370 (Τά Δεκατετράστιχα).
24. Άντρέα Καραντώνη, Γύρω στόν Παλαμά. «Γκοβόστης» τόμ. 2ος, σ. 146.
25. περ. «Νουμάς», έτος 13,17 Γενάρη 1915.
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καί ή Κυβέρνηση κατά μέρος νά τόν άφήσει καί νά μή τονέ ρήξει σέ τέτοιο σω
ρό». Καί «τέτοιος σωρός» για τό «Νουμά» είναι ό Μπάμπης "Αννινος, ό 
’Αριστομένης Προβελέγγιος, ό Γεώργιος Σουρής καί άλλοι.

Ή Μεγάλη ’Ιδέα γιά τόν Παλαμά καί γιά τόν ’Ελευθέριο Βενιζέλο, άλλα καί 
γιά όλους τούς άγωνιστές τής ’Ελευθερίας τής περιόδου εκείνης, δέν είχε καμιά 
απολύτως σχέση μέ τόν ’Εθνικισμό, αλλά μέ τόν πατριωτισμό, μέ τόν όποιο δέν 
είχαν καί δέν έχουν σχέση οί εχθροί της καί εκείνοι πού σήμερα κατηγορούν γιά 
έθνικιστές έκείνους πού θέλουν τήν αύτονομία ή τήν ένωση τής Βορείου ’Η
πείρου μέ τήν Ελλάδα, ενώ σιωπούν ένόχως γιά τούς έπίσημους ιμπε
ριαλιστικούς χάρτες τής ’Αλβανίας καί τις σχετικές δηλώσεις τής ήγεσίας της.

Δέν είναι τού παρόντος νά αναλύσουμε κάποιους όρους, πού τόσο έχουν 
κακοποιηθεί σήμερα, ώστε νά χάσουν πιά τό άληθινό τους νόημα. Ή Μεγάλη 
’Ιδέα πάντως, έξεταζόμενη μέσα στό πνεύμα τής έποχής έκείνης, έμπνέεται άπό 
τόν άδολο καί άγνό πατριωτισμό όλων τών έλλήνων, τού εσωτερικού καί τού 
έξωτερικού, λυτρωμένων καί άλύτρωτων. Πολύ περισσότερο μάλιστα δέν έχει 
καμιά απολύτως σχέση μέ τόν ιμπεριαλισμό, πού αποτελεί «άκρότητα» τού 
Εθνικισμού, διότι ή Μεγάλη ’Ιδέα δέν ζητούσε καί δέν ζητά εδάφη, νά κατακτή
σει ξένους λαούς καί ξένα κράτη, άλλά προαιωνίως δικά της, αύτά πού λέει ό 
Παλαμάς στό ποίημά του τών «Τραγουδιών τής πατρίδος μου», «Τά Δώρα τής 
Πρωτοχρονιάς»:

«Δε θέλω ’χώ καινούρια η ξένα δώρα 
Παλιά δικά μου πλούτη σοϋ ζητώ».

’Εμείς όμως, τί κάνουμε σήμερα, όχι μόνο δέν ζητούμε δικά μας, άλλά δη
λώνουμε καί μάλιστα επίσημα, ότι δέ θέλουμε τίποτα, ότι, ούτε λίγο, ούτε πο
λύ, πολλά είναι καί αύτά πού έχουμε, δικαιώνοντας έτσι τις κατακτήσεις 
έδαφών μας άπό τούς έχθρούς μας. Έ, γι’ αύτό κινδυνεύουμε νά χάσουμε κι 
άπό αύτά πού έχουμε.

Ό Κωστής Παλαμάς υπερασπίζεται μέ πάθος τή Μεγάλη ’Ιδέα, τήν 
ιδεολογικοπολιτική, όπως είπα στήν άρχή, πραγματικότητα τής έποχής του. Με
ρικοί μελετητές τού Παλαμά κατέχονται άπό διάφορα σύνδρομα, όταν τήν προ
σεγγίζουν, σύνδρομα μειονεξίας και ένοχής, ενώ ό Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος τήν 
χαρακτηρίζει «συμπίλημα»26. Όχι, λάθος ιστορικό μεγάλο. Ή Μεγάλη ’Ιδέα δέν 
είναι δημιούργημα, ούτε τού Κωλέτη, ούτε τού Όθωνα, άλλά προαιωνίως 
άρτος ζωής καί λάλον ύδωρ γιά τό Γένος. "Αλλο τώρα άν στό έν αιχμαλωσία Γέ
νος δέν είχε όνομα, άλλά είχε περιεχόμενο, ένώ στό έλλαδικό κρατίδιο άπόκτησε 
όνομα καί έχασε τό περιεχόμενό της λόγω τού έλλαδικού πολιτικαντισμού καί 
ποικίλων ιδεοληψιών κάποιων όμάδων, τις όποιες σαφώς υπονοεί ό Παλαμάς. 
Μέ όργή, θά έλεγα, ό μεγαλόπνοος ποιητής μας δίνει τήν άπάντηση σ’ όλους 
αύτούς: «δέν ήταν χίμαιρα άνοήτων ή Μεγάλη Ίδεά, άλλά Ιερά πραγματικότητα, 
ή όποια θάττον ή βράδιον θά ώδήγει τό "Εθνος πρός τήν πλήρωσιν τών προαιω- 

26. Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, Κωστής Παλαμάς. «Φέξης» (1962), σ. 38.

27. "Απαντα, τόμ. Β', σ. 407.
28. "Απαντα, τόμ. 6ος, σ. 285.
29. Βλ. τή συλλογή του Παλμό «Δειλοί καί Σκληροί Στίχοι».

νίων πόθων»27. Ναί, θά μάς άπαντήσουν, είδατε πού μάς οδήγησε. Ποιά, ή Μεγά
λη ’Ιδέα; Αύτή μάς όδήγησε, ένώ προηγουμένως βολεμένοι στή «μικρά καί έντιμο 
Ελλάδα», είμαστε σίγουροι; Δέν είναι τού παρόντος νά μπούμε σέ μιά τέτοια 
συζήτηση. Πάντως, ή Μικρασιατική Καταστροφή ήταν φυσικό νά τούς προ
σγειώσει όλους. Ό ποιητής βρήκε άσφαλές καταφύγιο - πού άλλού - στήν ποίη
ση, όπως ό Βενιζέλος στήν πολιτική, στή νέα πολιτική πού άκολούθησε 
άπέναντι στήν Τουρκία. Ό Παλαμάς θά δώσει τό δικό του στίγμα κλεισμένος 
πάντοτε στό κελί του, άπό τό όποιο, ό προφήτης αύτός τού Νέου Ελληνισμού, 
τής Ρωμιοσύνης, μπορούσε ν’ άκούει καί νά βλέπει μέ «τά μάτια τής ψυχής του» 
ό,τι γιά τούς άλλους ήταν άπιαστο όνειρο. Μέ χαλυβδωμένη πάντοτε τήν πίστη 
του γιά τό μέλλον τού έθνους καί χωρίς ποτέ νά πάψει νά ύπερασπίζεται τή Με
γάλη ’Ιδέα καί νά τή δέχεται καί στίς νέες ιστορικές συνθήκες καί προοπτικές, 
πού άνοίγονταν μπροστά του. Θά γράψει: «Ό,τι δέ χωράει νά ζήση στή ζωή, βρί
σκει τόπο νάπλωθή καί νάνθοβολήση στήν Τέχνη, όσο νά γίνη άξια ή ζωή νά τό 
χωρέση, ΰστερ’ άπό καιρούς κι άπό αιώνες. Καί όταν ύστερα τήν άγνάντευα τήν 
’Ιδέα τή Μεγάλη στή ζωή, τήν είδα λαβωμένη καί σακάτισσα κι άσκημισμένη καί 
άτιμη άπό τά λόγια τών άεροκόπων καί άπό άνάξιων τά καμώματα. Όπως γιά 
τις έλπίδες μου καί γιά τις άγάπες μου καί γιά τις θρησκείες μου, έφριξα γιά τό 
σταύρωμα, κ’ έκλαψα γιά τό θάνατο τής Μεγάλης ’Ιδέας μέσα στάδιάκοπο μαρ- 
τυρολόγι τής ζωής28... «Καί καλεί τούς πολίτες νά χτίσουν εδώ τήν Πόλη καί τήν 
Άγιά Σόφιά. «Κόκκαλα πάτρια ΜΕΣΑ ΜΑΣ / θαφτά, ιερά! ΜΑΖΙ ΜΑΣ / καί 
όπου σεισμοί μάς τίναξαν, / οί εφέστιοι πάντα θεοί μας. / Πολίτες, άς τή χτίσου
με / ΕΔΩ, καί όλοι, τού όνείρου ΕΔΩ τήν Πόλη / μέ τήν ΓΑγιά Σόφιά»29!

Ό ποιητής σχολιάζει τούς στίχους αύτούς ώς έξής: «Όσοι προσέξουν στό 
κεφαλαιοχάραχτο ΕΔΩ μου θά ίδούν πώς ένας ποιητής, καί όταν μάς ξανασαλ- 
πίζει ιδανικά πού φαίνονται ή πού είναι παλιωμένα, ξέρει νά τά ξανανιώνη. Τό 
ζήτημα είναι νά πορευόμαστε στό δρόμο μας μέ τέτοιο τρόπο, πού νά δείχνομαι, 
πώς «καρτερούμε κάποια ρόδα πού εΐν’ έτοιμα ν’ άνθίσουν». (έφ. «’Ελεύθερος 
Τύπος» 31.10.1926. Καί Α. Καραντώνη, «Γύρω στόν Παλαμά», Α!, σ. 67.

Γιά τόν Παλαμά ή Μεγάλη ’Ιδέα «είναι ύπαρξη πνευματική». Μέ όργή πα
ρακολουθεί τό διασυρμό της μετά τή Μικρασιατική Καταστροφή. Άλλά έπειδή 
ή πίστη δέν έγκατέλειψε ποτέ τό μεγαλόπνοο ποιητή τού Γένους, είναι σίγουρος 
πώς «θά ξανάρθη μέ τόν καιρό ή ώρα της». "Ετσι πίστευε, Γιά τήν ώρα πάντως 
τά πράγματα πάνε άπό τό κακό στό χειρότερο. Δέν άποκλείεται όμως, γιά άλλη 
μιά φορά νά βγει άληθινός ό ποιητής, όπως βγήκε τόσες άλλες στά χρόνια πού 
μεσουρανούσε. «Ή Μεγάλη ’Ιδέα - γράφει - μέ τήν όποιαν άπό τήν "Αλωση τής 
Πόλης έζησε καί παρηγορήθηκεν, έδρασε κ’ έμεγαλούργησε τό "Εθνος, δέχτηκε 
θανάσιμα τραύματα στίς ήμέρες μας. Νέες ιδέες βάλθηκαν νά τή θανατώσουν, νά 
τήν ύποκαταστήσουν. Καί θά μπορούσε κανείς νά τήν είπή νεκρή, άν είχε ό θά
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νατος επιρροή στά πνεύματα. Γιατί ή Μεγάλη Ίδεά, είναι ύπαρξη πνευματική 
Μπορεί νά τραβηχτή γιά καιρό, ή καί γιά πάντα, άπό τήν άτμοσφαιρά μας. 
Όμως δέν πεθαίνει, θά ξανάρθη μέ τόν καιρόν ή ώρα της30... «Καί τοϋτο, κατά 
τόν Παλαμά, διότι «Τάς Μεγάλας Ιδέας τάς ζοϋν τά Έθνη τά δοξασμέν’ άπό 
τήν Ιστορίαν των, καί διακυμαινομένας καί πρωτεϊκάς, διά νά τά ζήσουν καί 
έκεΐναι τά Έθνη31». Καί προσθέτει: «Ή Ελλάς θά άναγενναται μέ τά ήθικά προ
στάγματα πάντα καί πατροπαράδοτα καί νεοπαραδομένα. Τήν άνυπαρξία τοϋ 
πολέμου άδύνατον κανείς νά τήν φαντασθή. Όμως άρχίζομεν νά τό φανταζώμε- 
θα τό βάθρον του όχι άπαρασάλευτον, ώς πριν αίσθανόμεθα ότι άποβάλλουν 
μέγα ποσόν άπό τό κύρος των οί διαλαληταί τής άρετής καί τής άναγκαιότητος 
τοΰ τέρατος32...».

30. "Απαντα, τόμ. 13ος, σ. 192.
31. "Απαντα, τόμ. 13ος, σ. 495.
32. "Απαντα, τόμ. 13ος, σ. 495.
33. "Απαντα, τόμ. 13ος, σ. 193.

Ό φιλειρηνισμός τοΰ Παλαμά δέν έχει καμιά άπολύτως σχέση μέ τις 
γνωστές φιλειρηνιστικές κορόνες, άλλά προσεγγίζει υπεύθυνα καί άγγίζει βαθύ
τατα τό προαιώνιο αίτημα τοΰ άνθρώπου γιά ειρήνη. Ή Μεγάλη ’Ιδέα δέν είναι 
φιλοπολεμική· συνοψίζει, γιά τόν Παλαμά, τά δίκαια τοΰ έθνους, χωρίς τήν 
ικανοποίηση τών όποιων τό έλλαδικό κράτος - πολύ περισσότερο πριν άπό 
τούς πολέμους τοΰ 1912-1913 - κινδύνευε καθημερινά νά διαλυθεί καί νά πέσει 
σέ νέα δεινά. Πόσο δίκαιο είχαν ό Βενιζέλος καί ό Παλαμάς τότε, τό βλέπουμε 
άκόμα καί σήμερα μέ τόν ελληνισμό συρρικνούμενο συνεχώς καί τούς κινδύ
νους πού μάς περικυκλώνουν. Γιατί δέν έχουμε μιά κάποια Μεγάλη ’Ιδέα, πού 
γιά τόν Παλαμά είναι ιδανικό. Καί τονίζει: «Τά έθνη δέν μπορούν νά ζήσουν 
χωρίς ιδανικά, πού μέσα στις άθλιότητες τής καθημερινής ζωής, μέσα στις 
άντιδράσεις, στις κενοδοξίες, στις συγκρούσεις τών κάθε είδους συμφερόντων 
στις μικρόχαρες προσωπολατρεϊες, στις άδυναμίες, στις άποτυχίες, στά μίση, 
στούς φθόνους, στούς έμφύλιους διχασμούς... Είναι τό ιδανικό. Είναι ή Μεγάλη 
Ίδεά πάντα»33. Καί γιατί άκομα ή πολιτική, ή πνευματική καί ή εκκλησιαστική 
ήγεσία δέν έχουν τήν πίστη πού είχαν έκείνοι οί μεγάλοι άντρες. Ό Παλαμάς θά 
πει καί τούτο - καί μ’ αύτό τελειώνω: «Εΐμεθα οί ταπεινοί έργάται τής Μεγάλης 
’Ιδέας. Εκείνοι πού παίζουν τά ίερώτερα καί τά τιμαλφέστερα εις βάρος ήμών 
είναι άλλοι». Λόγος πού έχει άσφαλώς τό νόημά του καί στις μέρες μας...

Κ. ΣΑΡΔΕΑΗΣ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗ

Η συλλογή Φαντασία του Χρόνου της ποιήτριας της Θεσσαλονίκης Ζωής 
Καρέλλη αποτυπώνει την προσπάθειά της να συλλάβει και να αποδώσει την 
ουσία του χρόνου, που τον πολιορκεί με το λόγο της τον ποιητικό σ’ ολόκληρη 
τη συλλογή αυτή, δοσμένη το 1949.

Η συλλογή περιέχει ποιήματα ενδεικτικά της επίδρασης που δέχτηκε η Κα
ρέλλη από βυζαντινά εκκλησιαστικά κείμενα, αλλά και του αφηρημένου της 
σύλληψής της και της γλωσσικής της δύναμης.

Η Ζωή Καρέλλη, ψευδώνυμο της Χρυσούλας Αργυριάδου, το γένος Γα
βριήλ Πεντζίκη, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1901. Σπούδασε ξένες γλώσσες 
και μουσική και παρακολούθησε μαθήματα Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσ
σαλονίκης. Πρώτη ποιητική της συλλογή το 1940 είδε το φως στην Αθήνα, με 
τίτλο Πορεία. Ακολούθησαν άλλες πολλές.

Στοχαστική, με την υπαρξιακή αγωνία χαραγμένη στα ποιήματά της, η Κα
ρέλλη συλλαμβάνει το χρόνο στις διάφορες μορφές του, πολύπλοκο, ποικίλο κι 
ανεξήγητο, κάποτε προσωποποιημενο, έτσι που να υλοποιείται η ύπαρξή του.

Στο πρώτο ποίημα της συλλογής «Φαντασία του Χρόνου», το τιτλοφορού
μενο Αισθήσεις. Ημέρες και Ώρες, οι μέρες είναι φωτεινές κοπέλες, οι ώρες 
άγονται και φέρονται από το χρόνο ανάλογα με τις εποχές. Οι ώρες είναι μο
ναδικές έστω και μονότονες, μόνο που φεύγουν γρήγορα, σαν νέοι που βιάζο
νται. Έρχεται όμως η νύχτα, τα όνειρα.

Πυρήνας όλων των ποιημάτων της συλλογής είναι ο χρόνος, που η ποιή- 
τρια προσπαθεί να αισθητοποιήσει παρομοιάζοντάς τον ως επί το πλείστον με 
γυναίκες. «Μέρες με φωτεινά πρόσωπα, εσπέρα με ιώδη βλέφαρα, η νύχτα βα
στά μιαν ατέλειωτη μελωδία γεμάτη άστρα. Ώρες πρόθυμες, ποικίλες, πάνω 
στο ίδιό μου το πρόσωπο, περαστικές κι ανεξάλειπτες πάνω στο σώμα μου.

Θρόμβοι από αίμα περνούν μέσα στο σώμα οι στιγμές πηχτές, πτυχές του 
σώματός μου γίνονται και λυώνουν, διαλύονται απάνω μου περαστικές αισθή
σεις».

Όπως φαίνεται από τους στίχους αυτούς, παρμένους σκόρπια από το με
γάλο ποίημα Αισθήσεις Ημέρες και Ώρες, κέντρο, υποκείμενο και δέκτης των 
επιδράσεων του χρόνου είναι το σώμα, κι αντικείμενο, πομπός και επιδρώσα 
ύλη ο χρόνος, σ’ όλες τις υποδιαιρέσεις του και με όλη την υλικότητα του.

Στο ποίημα Εντυπώσεις, οι εντυπώσεις αφήνουν ένα στιγμιαίο κι ελαφρό 
αποτύπωμα πάνω μας. Σαν μπουν στην ψυχή μας και μείνουν για λίγο καιρό 
μετατρέπονται σ’ αναμνήσεις. Οι αναμνήσει όμως κάποτε είναι πολύ οδυνηρές. 
Προκαλούν ταραχή και φόβο: «Πολύ θυμούμαι, θα με σκοτώσουν οι αναμνή
σεις... Οι αναμνήσεις αδέσμευτες, ανεξήγητες χαλούν το χρόνο της ζωής μου» 
(Χρόνος θλίψης).
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Ο χρόνος είναι γιομάτος σκιές από το παρελθόν και απ’ το μέλλον. Ανοί- 
γοντας ένα βιβλίο αρχίζουν να ’ρχονται σκιές απ’ το παρελθόν. Σε ποιο χρόνο 
τότε ζει ο άνθρωπος; Η σύγχυση του χρόνου είναι ταυτόχρονα και πρόβλημα 
και βίωμα.

«Ραγίστηκε κατακόρυφα του αιώνιου χρόνου το οικοδόμημα, γι’ αυτό 
μπορούν να βγουν ο νεκροί χωρίς να ξέρουμε μεις, πότε ζούμε». Το μόνο βέ
βαιο στη σύγχυση που προκαλεί ο χρόνος είναι το σώμα. Σ’ αυτό χαράζεται η 
βεβαιότητα του χρόνου: Παρατηρώ το πυκνό μου σώμα. Συρροή, σύνθεση τό
σων στιγμών. Όλα λοιπόν γίνονται παρελθόν πάνω στο σχήμα μου; Αυτού μό
νον υπάρχω και σκιάζομαι. (Σκιές στο χρόνο).

Η Ζωή Καρέλλη στη συλλογή της αυτή για το χρόνο δε μένει μόνο στις μέ
ρες ή στις εποχές. Οι ώρες έχουν το δικό τους ποίημα, την προσπάθεια σύλλη
ψης και έκφρασής τους. Κι εδώ θα βοηθήσουν πάλι οι προσωποποιήσεις αλλά 
και οι μεταφορές, προπάντων όμως η αισθητοποίηση των άυλων ωρών και η 
υλικότητα που κατορθώνει η ποιήτρια να τους προσδώσει. Ταυτόχρονα όμως 
το νόημα του χρόνου γίνεται ύμνος, προσευχή, που οδηγεί στο βαθύτατο εαυτό 
μας.

Η σχέση της Καρέλλη με το χρόνο είναι τόσο στενή, ώστε φτάνει στα όρια 
του ερωτικού. Στο ποίημά της Ερωτικό του Χρόνου παρακολουθούμε την 
ποιήτρια να νιώθει ερωτικά το χρόνο. Οι περιπτύξεις κι η βίωσή του όμως φα
νερώνουν τη μοναξιά και την εσωτερική πορεία του ανθρώπου.

Στο ποίημα «Έρως Χρόνου» ο χρόνος ως έφηβος γεμάτος ζωντάνια είναι 
ο αγαπητός της καλής ώρας, της συνείδησης της δύναμης του έρωτα για ζωή. Ο 
πόθος για ζωή, όταν συνειδητοποιηθεί, μπορεί να θεωρηθεί η καλή ώρα που 
αναμένει το χρόνο για να πραγματοποιήσει τα όνειρά της, να παραδοθεί σ’ αυ
τόν, να ζήσει αφησμένη στην αγκαλιά του, γεμάτη εμπιστοσύνη.

Ένα συναίσθημα που παρακολουθεί τους ανθρώπους και τους προκαλεί 
φρίκη είναι η φυγή του χρόνου. Τότε φοβόμαστε, νιώθουμε το κενό, αντίσταση 
δεν μπορούμε να προβάλουμε στη ροή του χρόνου. Οτιδήποτε συμβαίνει εμβα
πτίζεται στη χρονικότητα κι αποκτά έτσι ύπαρξη. Ο χρόνος όμως συντρίβει κι 
η πάλη μαζί του είναι εκ των προτέρων καθορισμένη. Ο άνθρωπος διαλύεται 
μέσα στο χρόνο, δεν μπορεί να παλαίψει μ’ αυτόν, χρειάζεται όμως μια επιβε
βαίωση της ύπαρξής του, μια κραυγή έστω που να του αποδεικνύει τα αυταπό
δεικτα, πως υπάρχει. Ο άνθρωπος είναι φορέας της αλήθειας της ύπαρξης και 
η αλήθεια του χρόνου που φέρουμε μέσα μας, παρελθοντικού παροντικού και 
μελλοντικού, είναι αμέτρητη.

Στο ποίημα Ενάντια το Χρόνο η ποιήτρια εκβάλλει αυτή τη μοναδική 
κραυγή: «Είμαι».

Ο μύθος της Ευρυδίκης και του Ορφέα στο ποίημα Ευρυδίκη πλάθεται 
έτσι, ώστε να αποδώσει τη σύλληψη της Ζωής Καρέλλη για το χρόνο σε σχέση 
με την εφήμερη ύπαρξή μας. Υπάρχει ο χρόνος των ζώντων και ο χρόνος των 
νεκρών. Ο χρόνος των ζώντων όταν δεν είναι γεμάτος από τη δράση και τη γέν

νηση έργων, μοιάζει να κοιμάται. Κι όμως ο θαυμασμός κι η παρατήρηση της 
ζωής γύρω μας μπορούν να είναι ευαγγέλια χαράς.

Ο ανθρώπινος χρόνος δεν είναι ανεξάρτητος από τον Κύριο, που είναι ο 
πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο Κύριος μάς λύτρωσε από το χρόνο, 
αφού με το θάνατό του πάτησε το θάνατο κι ανέδειξε την αιωνιότητα. Ο άν
θρωπος μπορεί να συνθέσει το χρόνο παρόντα, παρελθόντα, μέλλοντα, της νυν 
και της αιώνιας ζωής, μόνο εν Κυρίω.

Ύστερα από την αγωνιώδη πορεία της να συλλάβει την έννοια του χρό
νου, η ποιήτριά μας είναι σε θέση να μας πει τον τελευταίο της λόγο. Ο άνθρω
πος πλάθει τα πράγματα γύρω του, τους δίνει τη δική του σφραγίδα, κι ύστερα, 
όταν τελειώσει το έργο του, μπορεί να το ψαύσει και να δει εκεί αποτυπωμένο 
τον ίδιο τον εαυτό του.

Είμαστε όλοι εργάτες στα εργαστήρια του Χρόνου.
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

«Πρέπει στις περγαμηνές του Παγκυπρίου Γυμνασίου 
να προστεθεί κι η ίδρυση του Ελληνικού 

Πνευματικού Ομίλου Κύπρου»

Κ. Χρυσάνθης, «Φιλολογική Κύπρος» 1978, σ. 199

Σπάνια η ιστορία και η ζωή ενός τόπου συνδέθηκε τόσο στενά με την ιστο
ρία και τη ζωή ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος, όπως συνέβη στην περίπτωση 
του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Το Σχολείο ανέλαβε εξ αρχής μιαν πολύπλευρη 
ιστορική αποστολή για την επιβίωση και την πρόοδο του κυπριακού Ελληνι
σμού. Προς τούτο, καθ’ όλη τη διάρκεια του μακρού βίου του, αποτέλεσε εκ
παιδευτική, πνευματική, πολιτιστική και εθνική εστία μεγάλου διαμετρήματος.

Στον κυρίως εκπαιδευτικό τομέα πρωτοπόρησε σε προγράμματα, μεθό
δους, οργάνωση, καινοτομίες, και υψώθηκε ως πρότυπο για άλλα σχολεία. Δια
τήρησε πάντοτε επίπεδα επίδοσης υψηλά και σ’ όλους τους σχολικούς τομείς 
αρίστευε και διακρινόταν.

Στην ευρύτερη πνευματική προσφορά του το Σχολείο υπήρξε κέντρο πνευ
ματικής δραστηριότητας. Οι πρώτοι καθηγητές, αλλά και αργότερα, επιδόθη- 
καν στη μόρφωση του λαού με διαλέξεις, θρησκευτικά ή εθνικά κηρύγματα, 
λαϊκά μαθήματα, σχολικούς εορτασμούς για το κοινό, δημοσιεύματα στον τύ
πο, έκδοση εκπαιδευτικών ή λογοτεχνικών περιοδικών. Από το Παγκύπριο Γυ
μνάσιο εξεπήγασαν, με πρωτεργάτες γυμνασιάρχες και καθηγητές του, πνευμα
τικά και επιστημονικά σωματεία όπως η «Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών», ο 
«Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου», ο Σύνδεσμος φιλολόγων «Στασί
νος» και η ΟΕΑΜΕΚ, ως καθαρώς εκπαιδευτική και εθνική έπαλξη.

Στον πολιτιστικό τομέα καλλιέργησε τον κυπριακό λαό με ποικίλες εκδη
λώσεις, όπως είναι τα ανθεστήρια, οι γυμναστικές επιδείξεις, οι εκθέσεις έργων 
τέχνης των μαθητών του, προ πάντων όμως η προσφορά θεατρικής παιδείας, 
με τις παραστάσεις αρχαίων δραμάτων και άλλων έργων, όχι μόνο προς το 
κοινό της Λευκωσίας αλλά και στη λοιπή Κύπρο.

Τέλος, ως εθνική εστία, το Παγκύπριο Γυμνάσιο συντήρησε τη φλόγα της 
εθνικής μνήμης και υπερηφάνειας στα χρόνια της δουλείας του Κυπριακού Ελ
ληνισμού, διαμόρφωσε τους εθνικούς προσανατολισμούς του και συνέβαλε 
αποφασιστικά στην απελευθέρωση και την πολιτική αποκατάσταση της πατρί
δας μας.

Μέσα στο πλέγμα των σύνθετων αυτών δραστηριοτήτων του Σχολείου 
εντάσσεται, όπως αναφέρθηκε, και η σύσταση του «Ελληνικού Πνευματικού 
Ομίλου Κύπρου». Οι σκοποί του Ομίλου, όπως διατυπώθηκαν κατά την ίδρυσή 
του, διαμορφώθηκαν μέσα στις συνθήκες που είχαν στα χρόνια εκείνα δημιουρ
γήσει τα καταπιεστικά μέτρα της αγγλικής αποικιοκρατίας. Στόχευαν στην αντί
δραση και αντίσταση σ’ αυτή την καταπίεση, που εκδηλωνόταν περισσότερο σε 

προσπάθειες αφελληνισμού των κυπριών, με την προπαγάνδα, την παραποίηση 
της ιστορίας του νησιού, τις επεμβάσεις στην παιδεία και με άλλα μέσα.

Στην αντίσταση αυτή είχε στρατευθεί από πολύ πριν και το Παγκύπριο 
Γυμνάσιο. Ήταν, επομένως, φυσικό οι σκοποί του Ομίλου να είναι στην ουσία 
τους ταυτόσημοι με εκείνους του Σχολείου, όπως τους είχε διαμορφώσει και 
επιδιώξει ο Κωνσταντίνος Σπυριδάκις, γυμνασιάρχης του από το 1936, και 
πρωτεργάτης τώρα στη σύσταση του Ε.Π.Ο.Κ.

Την πρώτη γενική-ιδρυτική Συνέλευση του Ομίλου αποτέλεσαν εικοσιεν- 
νέα πρόσωπα, από τα οποία εικοσιπέντε ήταν καθηγητές και καθηγήτριες του 
Παγκυπρίου Γυμνασίου. Η Συνέλευση έγινε στο Σχολείο. Στα Πρακτικά του 
Ομίλου αναφέρεται:

«Εν τω Παγκυπρίω Γυμνασίω τη 30 Μαρτίου 1947.
Παρόντες: Κ. Σπυριδάκις, Θ. Σοφοκλέους, Χρ. Παπαχρυσοστόμου, Γ. Πα- 

παχαραλάμπους, Γ. Ζαμπάρτας, Α. Μερεμέτης, Κ. Προυσής, Ζ. Ζαννετίδης, Ξ. 
Λυσιώτης, Κ. Χρυσάνθης, Ιάκ. Παύλου, Γ. Καραγιάννης, Α. Διαμαντής, Τ. Κάν- 
θος, Φρ. Πετρίδης, Θεόδ. Χρίστου, Κ. Γιαλλουρίδης, Μίκης Κιτρομηλίδης, Δ. 
Ευαγγελίδης, Ανδρ. Χατζιωσήφ, Κ. Μυριανθεύς, I. Μυριανθόπουλος, Ν. Κληρί
δης, Αλ. Κοσμάς, η κ. Αυγή Ιωαννίδου και αι δ. Φ. Κωφού, Αγγ. Πασχαλίδου 
και Έλλη Πιτσιλλίδου. Τον κ. Ν. Κρανιδιώτην αντιπροσώπευσεν ο κ. Θ. Σοφο
κλέους.

Ο προσωρινός Πρόεδρος κ. Κ. Σπυριδάκις τονίζει την από πολλού κατα
φανή ανάγκην της συνενώσεως των ελληνικών πνευματικών δυνάμεων της Κύ
πρου διά την καλλιέργειαν των γραμμάτων και των τεχνών και λέγει, ότι ομάς 
καθηγητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου ανέλαβε την πρωτοβουλίαν να πραγμα- 
τοποιήση την συνένωσιν ταύτην. Η ομάς αυτή συνέταξεν ήδη σχέδιον καταστα
τικού, το οποίον παρουσιάζει προς έγκρισιν.

Αναγιγνώσκεται το καταστατικόν, το οποίον εγκρίνεται με ωρισμένας 
προσθήκας.

Η Συνέλευσις προχωρεί αμέσως εις την εκλογήν Διοικητικού Συμβου
λίου».

Από τα εφτά μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου τα έξι ήταν καθη
γητές του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Πρόεδρος εξελέγη ο γυμνασιάρχης του Σχο
λείου Κωνσταντίνος Σπυριδάκις, ο οποίος παρέμεινε στη θέση αυτή για 29 
χρόνια, μέχρι τον θάνατό του. Δεύτερος πρόεδρος του Ομίλου ανέλαβε ο Κύ
προς Χρυσάνθης, καθηγητής και αυτός και σχολίατρος, του Παγκυπρίου Γυ
μνασίου. Η προεδρία του, που κάλυψε τα τελευταία 21 χρόνια της πρώτης πε- 
νηνταετίας του Ομίλου, συνεχίζεται. Από τα εικοσιεφτά πρόσωπα που αποτέ
λεσαν τα διοικητικά συμβούλια των πρώτων πενήντα χρόνων τα 19 υπήρξαν 
καθηγητές του Σχολείου και τα πέντε απόφοιτοί του. Το ίδιο συνέβαινε, σε με
γαλύτερο βαθμό, και με τις υπεπιτροπές του Ομίλου, ο οποίος, έτσι, στελεχώ
νεται ουσιαστικά, για πενήντα χρόνια από καθηγητές και αποφοίτους του Πα
γκυπρίου Γυμνασίου.

23
22 Βιβ

λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Στις πρώτες δεκαετίες του, κατ’ αποκλειστικότητα, και αργότερα ευκαι- 
ριακώς, ο Όμιλος οργάνωνε τις δραστηριότητες του στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, 
κυρίως στην Αίθουσα Τελετών και στη Σεβέρειο Βιβλιοθήκη. Οι πολλές δεκά
δες των εκδηλώσεων μπορούν να καταταχθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: Γε
νικές συνελεύσεις, εσωτερικές συγκεντρώσεις, διαλέξεις, εθνικοί και άλλοι εορ
τασμοί, φιλολογικά μνημόσυνα, ανώτερα και λαϊκά μαθήματα, καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις, δεξιώσεις, εκθέσεις, επιστημονικά ή λογοτεχνικά συμπόσια. «Εν 
τω Παγκυπρίω Γυμνασίω», αναφέρεται κατ’ επανάληψη, ως απόφαση του Συμ
βουλίου του Ομίλου, στα Πρακτικά του.

Ουσιαστικότερη υπήρξε η συμβολή των κατά καιρούς καθηγητών του Πα- 
γκυπρίου Γυμνασίου στις ποικίλες δραστηριότητες του Ομίλου. Από τους 43 
Κυπρίους ομιλητές στον τομέα ομιλίες-διαλέξεις της πρώτης τριακονταετίας 
οι 28 ήταν καθηγητές του Σχολείου, ενώ άλλοι 24 μίλησαν στην τελευταία εικο
σαετία. Από το σύνολο των ομιλητών στους εθνικούς εορτασμούς που οργάνω
σε ο Ε.Π.Ο.Κ. κατά την πενηνταετία, 42 ήταν καθηγητές του Παγκυπρίου Γυ
μνασίου. Στα 27 από τα 37 φιλολογικά μνημόσυνα που οργανώθηκαν στην πε
ρίοδο, ομιλητές ήταν καθηγητές του Σχολείου. Από τις 59 εσωτερικές συγκε
ντρώσεις, απλές, φιλολογικά τέια ή δείπνα, στους 38 ομιλητές ήταν πάλι καθη
γητές του Παγκυπρίου Γυμνασίου.

Εκτός απ’ αυτά πολύ σημαντική υπήρξε η συμμετοχή των καθηγητών του 
Σχολείου στη συγγραφή των κειμένων που δημοσιεύθηκαν στους 36 τόμους της 
«Φιλολογικής Κύπρου», της ετήσιας έκδοσης του Ομίλου. Η διαπίστωση της 
συμβολής, σε αριθμό δημοσιευμάτων και σε όγκο, και το ποσοστό αυτής της 
συμβολής, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης έρευνας, η οποία θα 
καταδείξει, πιστεύω, ενδιαφέροντα στοιχεία.

Η δραστική αυτή συμμετοχή του Παγκυπρίου Γυμνασίου στην όλη δραστη
ριότητα του Ομίλου στη διάρκεια των πενήντα χρόνων του ήταν φυσικό να 
οδηγήσει και στην αντίστροφη πορεία: Στις εκδόσεις του Ε.Π.Ο.Κ. συγκαταλέ
γονται 57 βιβλία καθηγητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου, σχεδόν το σύνολο 
των εκδόσεων, ενώ από τα 18 αφιερώματα τόμων της «Φιλολογικής Κύπρου» 
τα δέκα αναφέρονται σε καθηγητές και αποφοίτους του Σχολείου.

Ενδεικτικό της ευρύτερης πνευματικής δημιουργίας, επιστημονικής και 
άλλης, των καθηγητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου είναι το γεγονός ότι από τα 
δέκα «Βραβεία Γραμμάτων» που απένειμε ο Όμιλος (1977-1995), τα έξι απενε- 
μήθηκαν σε καθηγητές ή πρώην καθηγητές του Σχολείου. Επί πλέον στην Πινα
κοθήκη του ο Ε.Π.Ο.Κ. έχει περιλάβει είκοσι περίπου έργα καθηγητών Τέχνης 
του Παγκυπρίου Γυμνασίου.

Στις στενές σχέσεις του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου με το 
Παγκύπριο Γυμνάσιο πρέπει να προστεθούν και τα ακόλουθα τα οποία αποτε
λούν κυρίως συμμετοχή του σε σημαντικές επετειακές εκδηλώσεις του Σχο
λείου ή προσφορά του προς αυτός:

Στη συνεδρία του της 18 Μάίου 1954 το Συμβούλιο του Ομίλου αποφάσι
σε την «κατασκευήν αναμνηστικής πλακάς και χάραξιν επιγραφής επ’ αυτής 

εις ανάμνησιν της επισκέψεως και φιλοξενίας των Φιλικών εν τω υπογείω του 
Παγκυπρίου Γυμνασίου». Τα αποκαλυπτήρια της πλάκας που εντοιχίσθηκε 
στην «Κρύπτη των Φιλικών», έγιναν στις 9 Ιουλίου 1954, επέτειο της θυσίας 
της 9ης Ιουλίου 1821, από τον αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ'.

Τον Ιούνιο του 1961 ο Ε.Π.Ο.Κ. προέβη σε χρηματική εισφορά για την 
ανέγερση μνημείου των ηρώων του αλβανικού έπους και της εθνικής αντίστα
σης 1941-1944 Ροδίωνος και Μιλτιάδη Γεωργιάδη που υπήρξαν μαθητές του 
Παγκυπρίου Γυμνασίου. Το 1966 οργάνωσε φιλολογικό μνημόσυνο του Ροδίω
νος στο Σχολείο και προκήρυξε έρανο για την ανέγερση μνημείου των δυο 
αδελφών στο χώρο του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Το 1970 αποφασίσθηκε η μορ
φή και τα στοιχεία του μνημείου. Παρά τη διεκδίκηση από το Δήμο Κερύνειας 
της ανέγερσης του μνημείου στην Κερύνεια, ο Όμιλος επέμεινε στην τοποθέτη
σή του στο προαύλιο του Παγκυπρίου Γυμνασίου, όπου έγιναν και τα αποκα
λυπτήρια στις 24 Μαρτίου 1974.

Για τους δυο ήρωες ο Ε.Π.Ο.Κ. οργάνωσε νέο φιλολογικό μνημόσυνο τον 
Οκτώβριο του 1995, με την ευκαιρία της έκδοσης του βιβλίου «Έπος και Μαρ
τύριο» του Γ. Χατζηκωστή, το οποίο αναφέρεται σ’ αυτούς.

Τον Ιανουάριο του 1988, στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 175 χρόνια 
από την ίδρυση της Ελληνικής Σχολής Λευκωσίας, προδρόμου του Παγκυ
πρίου Γυμνασίου (1812-1987), ο Όμιλος οργάνωσε στο Σχολείο σχετική τελετή, 
στην οποία μίλησαν τέσσερεις καθηγητές του και τρεις απόφοιτοί του, μέλη 
του Ε.Π.Ο.Κ. Με την ίδια ευκαιρία ο Όμιλος έστησε στο προαύλιο του Σχο
λείου ορειχάλκινη προτομή του πρώτου προέδρου του, γυμνασιάρχη του Πα
γκυπρίου Γυμνασίου Κωνσταντίνου Σπυριδάκι. Η απόφαση για την προτομή 
ελήφθη τον Οκτώβιο του 1984. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν τον Μάιο του 1988.

Ουσιαστική και δημιουργική υπήρξε η συμμετοχή του Ε.Π.Ο.Κ. στον Εορ
τασμό της Εκατονταετηρίδας του Παγκυπρίου Γυμνασίου (1893-1993). Με 
πρωτοβουλία του προέδρου του Κ. Χρυσάνθη οργανώθηκε, σε συνεργασία του 
Ομίλου με το Σχολείο, σειρά ομιλιών για διακεκριμένους αποφοίτους του Πα
γκυπρίου Γυμνασίου στους τομείς της επιστήμης και της τέχνης. Σε πέντε συ
γκεντρώσεις, μεταξύ Ιανουάριου 1992 και Φεβρουάριου 1993, παρουσιάσθηκαν 
18, μη επιζώντες, απόφοιτοι του Σχολείου, 11 λογοτέχνες, 4 επιστήμονες και 3 
ζωγράφοι και γλύπτες για τους οποίους μίλησαν 14 λόγιοι, μέλη του Ομίλου 
και μη. Τα κείμενα των 18 ομιλιών εκδόθηκαν σε ξεχωριστό τόμο, στη σειρά 
των εκδόσεων του Παγκυπρίου Γυμνασίου για την Εκατονταετηρίδα του με 
τον τίτλο «Διακριθέντες Απόφοιτοι του Παγκυπρίου Γυμνασίου», τον Σεπτέμ
βριο του 1993.

Στα πλαίσια της ίδιας επετείου ο πρόεδρος του Ομίλου Κ. Χρυσάνθης μί
λησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο για το Σχολείο και την ιστορία του, στους εκ
δρομείς φοιτητές και φοιτήτριες της Φιλοσοφιρκής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, τον Απρίλιο του 1993.

Τέλος ο Ε.Π.Ο.Κ. καθιέρωσε, από το 1990, ομώνυμο Βραβείο, το οποίο 
απονέμεται ετησίως στον τελειόφοιτο μαθητή ή μαθήτρια του Παγκυπρίου Γυ-
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μνασίου «που επέδειξε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη λογοτεχνία κατά τη διάρ
κεια των τριών τελευταίων ετών της φοίτησής του/της σ’ αυτό».

Από όσα εξετέθησαν καταδεικνύεται η στενή και πολυσχιδής σχέση του 
Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, καθ’ όλη τη διάρκεια της πενηνταε- 
τούς ζωής του, με το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Από αυτό ξεκίνησε και μαζί του 
συμπορεύθηκε σε πνευματικούς και εθνικούς αγώνες. Πιστεύω ότι, εν όσω θα 
εξακολουθούν να υπάρχουν τα δυο ιδρύματα, οι ίδιες στενές σχέσεις και η ίδια 
πολύπλευρη συνεργασία θα συνεχισθούν.

Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ*

* Όμιλία στήν ’Αγγλική Σχολή κατά τόν έορταομό τών 80 χρόνων τοΰ Κ. Χρυσάνθη.

Το να αποπειραθεί ένας να μιλήσει για το συνολικό έργο του Κύπρου 
Χρυσάνθη και μάλιστα σε μια ολιγόλεπτη διάλεξη είναι παρακινδυνευμένο, για 
τον απλούστατο λόγο ότι έχει να κάμει με ένα τεράστιο σε όγκο έργο, που δεν 
αφήνει ακάλυπτο κανένα τομέα της γραμματείας μας. Αναγκαστικά θα επικε
ντρωθεί σε κάποια γενικά χαρακτηριστικά και θα επιδιώξει να προβάλει τα 
στοιχεία εκείνα που συναπαρτίζουν τη φυσιογνωμία του δημιουργού και δί
νουν το στίγμα της προσφοράς του.

Τρεις λόγοι εξηγούν γιατί γίνεται η σημερινή εκδήλωση προς τιμήν του Κύ
πρου Χρυσάνθη. Ο πρώτος έχει να κάμει με την αντικειμενική αξία του έργου, 
αφού αναγνωρίζεται γενικά ότι ο τιμώμενος δημιουργός είναι σημαντικός άν
θρωπος των Γραμμάτων μας, με πολύχρονη, πολύτροπη και ουσιαστική συμβο
λή στην πνευματική κίνηση και ζωή του τόπου μας. Τούτο επιμαρτυρούν οι πολ
λές διακρίσεις του από πολλούς φορείς, επίσημους και μη, τόσο στην Κύπρο 
όσο και στην Ελλάδα. Σημειώνω μερικές: Βραβείο της Ένωσης Ελλήνων Λογο
τεχνών (1951) για την ποιητική συλλογή Οι Ωδές των Ταπεινών Πλασμάτων, 
επιβράβευση στο φιλολογικό διαγωνισμό του αρχιεπισκόπου Κυρίλλου Γ' 
(1952), Α' βραβείο του δραματικού διαγωνισμού του περιοδικού Κυπριακά 
Γράμματα (1954), Α' βραβείο του ποιητού διαγωνισμού του περιοδικού Κυπρια
κά Γράμματα (1957) για την ποιητική συλλογή Συμφωνία στον αέρα της ενάτης 
του Μπετόβεν, το β' κρατικό βραβείο ποίησης της Ελλάδας (1968) και το κρατι
κό βραβείο ποίησης της Κύπρου για την ποιητική συλλογή Λυρικός Λόγος, 
έπαινος σε θεατρικό διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδείας (1974), τιμητικό δί
πλωμα Δήμου Λευκωσίας (1982), βραβείο Λάμπρου Πορφύρα της Ακαδημίας 
Αθηνών (1985), βραβείο συνολικής προσφοράς Υπουργείου Παιδείας (1985), 
βραβείο της Ελληνικής Εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων (1988), χρυσό με
τάλλιο Ιατρικού Συλλόγου Λευκωσίας-Κυρηνείας «Ιπποκράτης» (1989), Αρι- 
στείον Γραμμάτων και Τεχνών Κυπριακής Δημοκρατίας (1995).

Οι άλλοι δύο λόγοι είναι συγκυριακοί. Ήδη συμπλήρωσε 80 χρόνια ζωής 
και 60 τόσα χρόνια πνευματικής παρουσίας και προσφοράς. Τέλος, όπως είναι 
σ’ όλους γνωστό, έχει προταθεί για το φετινό βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας.

Ας παραθέσουμε όμως πρώτα μερικά σύντομα βιογραφικά στοιχεία. Γεννήθη
κε στη Λευκωσία το 1915, αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο και σπούδασε 
ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1933-1939), του οποίου έγινε διδάκτορας το 
1948. Μετεκπαιδεύτηκε στο Institute of Child Health του Πανεπιστημίου του Λονδί
νου ( 1951 -1952). Yπήρξε προϊστάμενος των σχολιατρικών υπηρεσιών Λευκωσίας 
και καθηγητής υγιεινής στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και την Παιδαγωγική Ακαδημία 
Κύπρου. Διετέλεσε ιδρυτής και διευθυντής του περιοδικού Λελτίον Σχολικής 
Υγιεινής και Αντιλήψεως ( 1947-1948), διευθυντής εκδόσεων των ιατρικών περιο-
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δικών Ιατρικόν Περιοδικόν Κύπρου (1957-1962) (με τον Γεώργιο Μαραγκό), Ια
τρική Κύπρος (1969-1975), Χειρουργική Κύπρος (1976-1979) (πάλι με τον Γε
ώργιο Μαραγκό), Υγεία (από το 1970). Στο χώρο της λογοτεχνίας εμφανίστηκε 
το 1932 με δημοσίευση ποιημάτων του στην εφημερίδα Παρατηρητής Λεμεσού. 
Συνεργάστηκε με τα περισσότερα κυπριακά περιοδικά και εφημερίδες και το 
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Υπήρξε ιδρυτής και διευθυντής των περιοδι
κών Η Χαρά των Παιδιών (1953-1959) (με τον Νέαρχο Κληρίδη), θέματα Κρι
τικής (1966-1967), των διμηναίων εκδόσεων Λυρική Κύπρος (1955-1963) και 
πρόεδρος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Κυπριακοί Καιροί. Εκδί
δει από το 1960 το περιοδικό Πνευματική Κύπρος (το οποίο ετιμήθη από την 
Ακαδημία Αθηνών) και από την ίδια χρονιά διευθύνει την ετήσια έκδοση Φιλο
λογική Κύπρος του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου. Εδώ και μερικά 
χρόνια είναι πρόεδρος τριών από τα αξιολογότερα πνευματικά σωματεία της 
Κύπρου: Της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, του Ελληνικού Πνευματικού 
Ομίλου Κύπρου και της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου.

Εξέδωσε πάνω από 150 βιβλία ποιητικά, πεζά, μελέτες, μεταφράσεις, θεα
τρικά, παιδικά, ιατρικά και διδακτικά, επιμελήθηκε πολλές εκδόσεις και ανθο
λογίες, δικά του έργα μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες. Τέλος, πολλά δημο- 
σιεύματά του βρίσκονται εγκατεσπαρμένα σε πολλά περιοδικά και εφημερίδες, 
από τα οποία μέρος μόνο περιλήφθηκε σε βιβλία του.

Για να δώσω μια αδρή εικόνα του όγκου του έργου αρκεί να αναφέρω ότι 
ο ομιλών εξέδωσε πέντε τεύχη - γύρω στις 250 σελίδες - όπου καταγράφει τα 
βιβλία και σημειώματα του Χρυσάνθη ως πριν μια δεκαετία - δεκαπενταετία.

Δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι, ιδιαίτερα από την ανεξαρτησία κι εδώ, 
ο Κύπρος Χρυσάνθης βρίσκεται στο κέντρο της πνευματικής κίνησης της Κύ
πρου, ως δημιουργός ο ίδιος, αλλά κι ως καταλύτης πολιτιστικών διεργασιών. 
Με το προσωπικό παράδειγμα, την ενθάρρυνση, τα διάφορα βήματα και τις ποι
κίλες ευκαιρίες που παρέχει, αλλά, κυρίως, με την προσωπική με τρόπο επίμονο 
παρώθηση οδήγησε αρκετούς νεότερους στο δρόμο της συγγραφής και της συμ
μετοχής στην πνευματική κίνηση και ζωή του τόπου μας.

Με όσα έχουν ως τώρα λεχθεί αναδύθηκαν, ελπίζω, δύο βασικά χαρακτη
ριστικά της πνευματικής παρουσίας του Χρυσάνθη: Η σημασία του ως εμψυ- 
χωτή και υποκινητή πολιτιστικών δραστηριοτήτων και η πολυγραφία του, συν
δυασμένη με την ποιότητα του έργου.

Στη συνέχεια θα επιδιωχθεί μια οικείωση με το πεζογραφικό, θεατρικό και 
κυρίως το ποιητικό έργο. Το διηγηματογραφικό του έργο περιλαμβάνεται στους 
τόμους Πεζός Λόγος III, Ιστορίες από την Κύπρο την αγέρινη (222 σελίδες), Το 
φυλάκιο X, γραμμή Θανάτου, Ένα παιδάκι με κυκλάμινα, Το κόκκινο δωμάτιο, 
Οκτώ ιστορίες του αγώνα και Τα γιορταστικά. Χριστουγεννιάτικα, πρωτοχρο
νιάτικα, πασχαλινά διηγήματα.

Οι 49 ιστορίες του πρώτου βιβλίου (όπου ενσωματώνονται και τα δύο 
προηγούμενα βιβλία του με διηγήματα Μικρές ζωές και Εννιά πικρά και ρωμα
λέα διηγήματα) καταπιάνονται με θέματα από τη ζωή και τους ταπεινούς αν

θρώπους της Κύπρου κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, του αγώνα του 55- 
59 και κατά την τουρκοανταρσία, στιγμές της καθημερινής ζωής και συμβάντα 
από την ιατρική σταδιοδρομία ή τις ιατρικές εμπειρίες του συγγραφέα. Οι ήρω- 
ές του είναι κατά κανόνα απλοί, κοινοί, συνηθισμένοι άνθρωποι με τα προβλή- 
ματά τους και τα δράματά τους.

Περιγράφει διάφορες μορφές αντίστασης ενάντια στους Τούρκους κατα- 
πιεστές, όπως, για παράδειγμα, την παπαδιά που ζεματίζει τον Τούρκο που 
ετοιμαζόταν να τη βιάσει ή την κοπέλα που είχε τουρκέψει, αλλά που δεν ξέχα- 
σε την κρίσιμη ώρα το αίμα της, κι άλλες ανάλογες ιστορίες, όπου πρωταγωνι
στές είναι απλοί άνθρωποι, που με τον τρόπο τους αντιστέκονται στην κατα
πίεση. Από την περίοδο του αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. έχουμε το χωριό που τρεις μέ
ρες νηστεύει για να ελευθερωθεί ο τόπος, τον παππού που ανατινάσσεται μαζί 
με το εγγονό του, ο οποίος είχε προδώσει, τις γυναίκες που λιθοβολούν τους 
κυρίαρχους, τη γριά που πεθαίνει δίπλα στο φρουρό άντρα της για χάρη των 
παιδιών και εγγονιών τους, τον παπά που αυτοτιμωρείται και άλλες στιγμές 
απλές, μέσα όμως από τις οποίες αναδεικνύεται ο πραγματικός άνθρωπος κι η 
αγάπη του για τη λευτεριά. Δεν λείπουν από τις παλιές ιστορίες, περιστατικά 
που απεικονίζουν τη φτώχεια, τη μιζέρια, την αστοχιά. Κι εδώ όμως προβάλ
λονται κάποιες πράξεις, κάποιες ενέργειες, όπου φαίνονται τα ψήγματα αν
θρωπιάς που δυνάμει υπάρχουν σ’ όλους τους ανθρώπους. Κι ο τόμος απλώ
νεται σε περιστατικά από την ανταρσία των άλλων, των Τούρκων, από στιγμές 
που εντοπίζει και παρατηρεί ο συγγραφέας από την περιδιάβασή του στην κα
θημερινότητα και από τη μελέτη των ιατρικών φακέλων. Στέκομαι για λίγο στο 
τελευταίο μέρος της συλλογής, με τη γυναίκα που πάσχει από ανίατη ασθένεια 
κι εγκαταλείπει τον άντρα της, για να βρεθεί δίπλα του την ώρα που εκείνος 
παθαίνει ημιπληγία, το γιατρό που ζητεί να υιοθετήσει παιδάκι, που παρέλυσε 
το χέρι του, πιθανό από δική του αμέλεια, τον άρρωστο που του έγινε μεταμό
σχευση καρδιάς κι αρχίζει να δείχνει συμπάθεια προς τη γυναίκα του πεθαμέ
νου, από τον οποίο προήλθε η καρδιά μόσχευμα.

Εντελώς διαφορετική είναι η θεματογραφία στο βιβλίο Το φυλάκιο X, 
γραμμή θανάτου, όπου σε δέκα διηγήματα περιγράφονται εμπειρίες και γεγονό
τα και καταστάσεις από το πρόσφατο δράμα της Κύπρου, με την απέλπιδα 
αντίσταση, τους αγνοούμενους, την προσφυγιά, τους βιασμούς και τις άλλες 
συνέπειες της βίας και της βαρβαρότητας.

Τα οκτώ διηγήματα της συλλογής Ένα παιδάκι με κυκλάμινα έχουν ως γε
νικό θέμα τα συμβάντα του τόπου μας κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού 
αγώνα 1955-59 και της τουρκικής εισβολής. Είναι όλα σύντομα από 2 μέχρι 9 
σελίδες, με μόνη εξαίρεση το τελευταίο, που φτάνει τις 23 σελίδες. Η συλλογή 
πήρε τον τίτλο από το ομώνυμο διήγημα, στο οποίο ο πατέρας φεύγει για τον 
πόλεμο του ’74 αφήνοντας πίσω τη μάνα του, τη γυναίκα του και το νεογέννη
το βρέφος του. Η γυναίκα του πέφτει σκοτωμένη από τα κτυπήματα των Τούρ
κων και η μάνα βαριά τραυματισμένη μένει στο σπίτι, ενώ το βρέφος παραλαμ- 
βάνουν άλλες γυναίκες του χωριού που φεύγουν στην προσφυγιά. Το διήγημα 
τελειώνει με την υπόσχεση της γιαγιάς «Εγώ θα του στέλνω στον καιρό τους 
κυκλάμινα από το χωριό».
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Σε διαφορετικό κλίμα κινείται η συλλογή Το κόκκινο δωμάτιο που αποτε
λείται από δέκα σύντομα, πάλι, διηγήματα, όπου περιγράφονται πρόσωπα και 
σκηνές, στιγμές και συμβάντα της καθημερινής ζωής, διαποτισμένα με πλούσιο 
αίσθημα και δοσμένα με ενάργεια. Οι Οκτώ ιστορίες του αγώνα, όπως δηλώνει 
και ο τίτλος, είναι εμπνευσμένα από τον αγώνα του 55-59, ενώ τα Γιορταστικά 
είναι έντεκα διηγήματα που συνδέονται με τις γιορτές των Χριστουγέννων, της 
Πρωτοχρονιάς και της Λαμπρής.

Από πλευράς τεχνικής τα διηγήματα είναι σε στυλ παραδοσιακό, όπου ο 
μύθος, η ιστορία εξελίσσεται ομαλά, ευθύγραμμα, χωρίς παλινδρομήσεις, υπαι
νιγμούς, καταστάσεις ασαφείς ή ονειρικές ή εσωτερικούς μονολόγους. Yπάρχει 
μια ιστορία, της οποίας η αφήγηση γίνεται ρεαλιστικά, με σύντομες περιγρα
φές, κάποιους διαλόγους επίσης σύντομους και κοφτούς. Μέσα από τα διηγή
ματα του Χρυσάνθη, όπως άλλωστε συμβαίνει και σ’ όλο του το έργο, προβάλ
λεται η αγάπη του τόπου μας, με τους ανθρώπους, τη φύση, την ιστορία και την 
παράδοσή του.

Οι άλλοι τρεις ογκώδεις τόμοι του Πεζού Λόγου (μιλήσαμε ήδη για τον 
ένα), δηλαδή οι I, II, IV περιλαμβάνουν:
α) Ο I τέσσερις νουβέλες από τη μεσαιωνική Κύπρο, με τους τίτλους: Στα δύ

σκολα χρόνια, Κανάκης ο Κυπριώτης Κουρσάρος, Το ξεσήκωμα των σκλά
βων και Το κύπελλο του θανάτου.

β) Ο II το μυθιστόρημα Από το ημερολόγιο ενός γιατρού.
γ) Ο IV τέσσερις νουβέλες, τις ακόλουθες: Το ημερολόγιο του γαλάζιου κορι

τσιού, Παιδάκι μου, Τριαντάφυλλε, Έτσι άρχισε η Κυριακή και Κληρίδης ο 
δάσκαλος.

Η πρώτη νουβέλα Στα δύσκολα χρόνια περιγράφει μια επιδημία πανού
κλας, που θερίζει ζώα κι ανθρώπους, οι οποίοι εν πολλοίς αβοήθητοι κάθονται 
και την περιμένουν. Κέντρο της νουβέλας είναι ο γιατρός, γύρω από τον οποίο 
πλέκονται διάφορες επιμέρους ιστορίες, ζωντανές κι ανθρώπινες, όπου παρε
λαύνουν και διάφοροι τύποι του χωριού, όπως ο παλαβός Νικολιός, στο πρό
σωπο του οποίου συναντιέται το θάρρος, που σώζει. Ο γιατρός λογοτέχνης, 
που έχει και σημαντικό έργο στη μελέτη της λαογραφίας, βρίσκει ευκαιρίες να 
παρεμβάλει ήθη κι έθιμα, αντιλήψεις του λαού, όπως για παράδειγμα την πε
ποίθηση ότι η εμφάνιση της πανούκλας είναι θεία δίκη για αμαρτήματα των αν
θρώπων, αλλά και στοιχεία που προέρχονται από την επιστήμη της ιατρικής 
και τη λαϊκή ιατρική.

Στον Κανάκη κυριαρχούν οι αγώνες του λαού ενάντια στους Λατίνους, 
αγώνες που ενσαρκώνονται στη μορφή του αντρείου Κυπριώτη κουρσάρου 
Κανάκη, τον οποίο τρέμουν η ξηρά κι η θάλασσα. Όπως και στις άλλες νουβέ
λες με θέματα από τη Φραγκοκρατία, παρακολουθούμε τη ζωή του απλού λαού, 
του βασανισμένου, που η φτώχεια κι η καταπίεση, η αβεβαιότητα, η δειλία τον 
κάμνουν να αλλάζει στρατόπεδο εύκολα· αλλά παράλληλα και το ξεσήκωμά 
του κάποτε, όταν η απελπισία του φτάσει στα ακραία όρια. Μέσα στα παλάτια 
η χλιδή, η διαφθορά, οι συνωμοσίες λαϊκών και Φράγκων κληρικών, η καταπίε
ση, η λαγνεία. Κι έξω η ταπείνωση.

Ανάλογο είναι το κλίμα και στη νουβέλα Το ξεσήκωμα των σκλάβων, κα
θώς και στο Κύπελλο του θανάτου, με πιο έντονα τα χρώματα και πιο ζωηρή 
τη δράση στο Κύπελλο του θανάτου.

Ο Β' τόμος, Από το ημερολόγιο ενός γιατρού, περιστρέφεται γύρω από 
τον παλιό έρωτα του γιατρού, έρωτα που η αγαπημένη του, τώρα παντρεμένη, 
όπως κι ο ίδιος, και φίλη οικογενειακή, προσπαθεί να αναβιώσει. Ο γιατρός 
αγωνίζεται να σώσει το γάμο του, με αποτέλεσμα να θυματοποιείται από την 
εκδικητικότητα της παλιάς αγαπημένης του. Γύρω από τον πυρήνα αυτό μας 
δίνει περιστατικά και σκηνές, την ατμόσφαιρα γενικά που επικρατεί στα σαλό
νια μιας μικρής κοινωνίας, όπως είναι η δική μας, με τις ρηχές τις πιο πολλές 
φορές συζητήσεις, τα κουτσομπολιά, τα επεισόδια χωρίς το μεγάλο αντίχτυπο.

Στον Δ' τόμο του Πεζού Λόγου έχουμε πάλι τέσσερις νουβέλες. Στην πρώ
τη, Το ημερολόγιο του γαλάζιου κοριτσιού, καταπιάνεται με την ιστορία ενός 
παιδιού που γεννήθηκε άρρωστο και σίγουρα θα πεθάνει, γιατί η επιστήμη δεν 
μπορεί να κάμει τίποτε. Το παιδί αγαπά τη ζωή, οι γονείς, φυσικά, υποφέρουν. 
Μια γεύση πίκρας μένει μετά από την ανάγνωση της νουβέλας με το ερωτημα
τικό, που αβίαστα ανεβαίνει στα χείλη μας. Γιατί;

Παιδάκι μου Τριαντάφυλλε, είναι ο τίτλος της δεύτερης νουβέλας του τό
μου. Εδώ ένας γιατρός βασανίζεται από την αγάπη που νιώθει για το γιο ενός 
φιλικού του ζευγαριού. Η αγάπη αυτή, της οποίας την αιτία μόνο ο ίδιος ξέρει, 
οφείλεται στο ότι το παιδί είναι στην πραγματικότητα δικό του, γιατί κατά την 
τεχνητή γονιμοποίηση, από την οποία προήλθε το παιδί, ο γιατρός χορήγησε το 
δικό του σπέρμα.

Στο Έτσι άρχισε η Κυριακή ζούμε γεγονότα, στιγμές και την ατμόσφαιρα 
της ζωής σε μια πανσιόν του Λονδίνου, όπου ζουν διάφοροι άνθρωποι, ανάμε
σα στους οποίους και ο συγγραφέας με τη γυναίκα του. Η μικρή αυτή κοινωνία 
δίνει την ευκαιρία στον πεζογράφο να κάμει τις παρατηρήσεις του, να αφηγη
θεί κάποιες περιπέτειες, να ψυχογραφήσει τους ήρωες, που κινούνται κοντά 
και γύρω του.

Τέλος, στον Κληρίδη το δάσκαλο, που κυκλοφόρησε εμπλουτισμένο το 
1989 ως μυθιστορηματική βιογραφία με τίτλο Νέαρχος Κληρίδης, ένας δάσκα
λος από τον Αγρό, μέσα από τη ζωή του γνωστού δασκάλου και λαογράφου Νέ
αρχου Κληρίδη, παρατηρούμε τη δύσκολη ζωή του Κύπριου αγρότη σ’ εποχές 
ανέχειας, αλλά και τη θέληση και τον αγώνα του για μόρφωση και προκοπή. 
Μέσα στο αυστηρό πατριαρχικό περιβάλλον της οικογένειας ξεπηδά μια ανή- 
αυχη φύση, που με πείσμα και θαυμαστή εργατικότητα κατορθώνει να ξεπερά- 
σει τις δυσκολίες και τα εμπόδια και να τραβήξει μπροστά.

Σε ξεχωριστά βιβλία κυκλοφόρησαν δυο ακόμη έργα του. Το ένα, το 1980, 
με τίτλο Από τις αφηγήσεις ενός Κυπρίου αιχμαλώτου. Πρόκειται για μια νου
βέλα, όπου ένας αιχμάλωτος των Τουρκικών στρατευμάτων εισβολής του 1974 
αφηγείται τις εμπειρίες του από την αιχμαλωσία σε φυλακές της Τουρκίας ίσα
με την απελευθέρωσή του και την επιστροφή στο σπίτι του. Το άλλο βιβλίο, 
που κυκλοφόρησε το 1985, έχει τίτλο Στα χρόνια της επανάστασης, και μας με
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ταφέρει στα ηρωικά χρόνια του 1955-59. Στο μυθιστόρημα αυτό παρουσιάζεται 
ο κυπριακός αγώνας μέσα από τη δράση και τις αντιδράσεις μιας οικογένειας. 
Καθημερινοί άνθρωποι οι ήρωες του μυθιστορήματος συμβάλλουν ο καθένας 
με τον τρόπο του και στο μέτρο του δυνατού στον αγώνα και δέχονται τις ποι
κίλες επιπτώσεις στην προσωπική τους ζωή από τη στάση αυτή.

Το πεζογραφικό, γενικά, έργο του συγγραφέα χαρακτηρίζεται από μια ευ
κολία τις πιο πολλές στην ανάγνωση. Ο λόγος ρέει φυσικά, η πλοκή, χωρίς πε
ριπλοκές άσκοπες, ο διάλογος φυσικός. Κάπου-κάπου, ιδιαίτερα στα έργα του 
τα εμπνευσμένα από τη Φραγκοκρατία, η περιγραφική πλευρά της φύσης είναι 
παρατονισμένη, με αποτέλεσμα να δίνεται η εντύπωση του εμβόλιμου.

★ ★ ★

Τροχάδην τώρα πρέπει να γίνει λόγος και για τη θεατρική προσφορά του 
Χρυσάνθη, που δεν περιορίζεται μόνο στο βιβλίο, στο ραδιοχρονικό ή στα άλ
λα έργα που ανεβάστηκαν από σκηνής, αλλά εκτείνεται και σε σημειώματα, θε
ατρικές κριτικές και μελετήματα, καθώς και σε διάφορες πρωτοβουλίες που 
ανέλαβε ή έλαβε μέρος (π.χ. συμβουλευτική επιτροπή προγραμμάτων Ρ.Ι.Κ., μέ
λος της καλλιτεχνικής επιτροπής του θεάτρου Τέχνης, ιδρυτής μαζί με άλλους 
του Ομίλου Φίλων Τραγωδίας και της Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων Κύ
πρου).

Από πλευράς θεματογραφίας δεν έμεινε περιοχή, από την οποία δεν εμ
πνεύστηκε στο θέατρό του.

Η παράδοση, αρχαία ελληνική, βυζαντινή και νεότερη, η θρησκεία, η μυθο
λογία, η ιστορία της ιατρικής, οι αγώνες του λαού μας, παλαιότεροι και νεότε
ροι, του πρόσφεραν υλικό, το οποίο επεξεργάστηκε με μαεστρία στα θεατρικά 
του. Αλλά και από την άποψη φόρμας υπάρχει στο θεατρικό του έργο μεγάλη 
ποικιλία. Έργα αρχαιότροπα, με επίδραση κωμωδίας και τραγωδίας, έργα με 
επίδραση θρησκευτικού μυστηρίου, έργα σύγχρονα κι έργα λαϊκού θεάτρου συ
ναντούμε στην παραγωγή του. Κι ακόμη έμμετρα και πεζά θεατρικά κι έργα με 
ποικίλη πρόθεση. Για να μεταδοθούν από το ραδιόφωνο, να παιχτούν από σω
ματεία για εθνικούς σκοπούς, να ανεβαστούν στο θέατρο ως καθαρά σκηνικά 
έργα, ακόμη κι έργα για να διαβαστούν.

Αναφέρω μερικούς τίτλους θεατρικών, για σύντομο υπομνηματισμό. Δη- 
μώνασσα και Αξιοθέα, δυο αξιόλογα έργα, έμμετρα, όπου με θέματα παρμένα 
από την παράδοση και την ιστορία, προβάλλεται στο πρόσωπο των δύο τραγι
κών ανασσών το χρέος και η ευθύνη, που κατανικούν τα ανθρώπινα συναισθή
ματα, ακόμα κι εκείνο της μητρότητας. Με ανάλογο χρέος είναι επιφορτισμένη 
και η Ελένη Παλαιολόγου, εμπνευσμένη από τη μεσαιωνική ιστορία της Κύ
πρου. Όπως και τα προηγούμενα, από την ιστορία είναι εμπνευσμένο και το 
έργο του Αλέξιος Α' κι οι Σταυροφόροι (Βυζάντιο) και Η μάχη στους Μύλους 
(1821). Η Ηλέκτρα, οι Θεομαχίες και τα Γενέθλια του Δία, είναι τρία από τα 
πιο αγαπημένα μου έργα του Χρυσάνθη, με μνήμες έντονες από τη μυθολογία 
και το αρχαίο δράμα, στα οποία αφιέρωσα και σχετικές μελέτες, όπου υπο

γραμμίζεται το γεγονός ότι ο ποιητής δε μιμήθηκε δουλικά τα πρότυπά του, αλ
λά έδωσε έργα, που στέκουν από μόνα τους και γοητεύουν είτε για την τραγική 
πάλη των χαρακτήρων που προβάλλουν (όπως στην Ηλέκτρα) είτε για τον παι- 
γνιδιστό, ανάλαφρο, σκερτσόζικο κόσμο των θεών που ζωντανεύουν (Γενέθλια 
του Δία και Θεομαχίες). Στα ιατρικά μονόπρακτα Ιπποκράτης, ο Ηρόφιλος, 
Αέτιος Αμιδηνός και Ο Γαληνός στην Κύπρο ζωντανεύουν και προβάλλονται 
τέσσερις συνάδελφοί του από άλλες εποχές. Κι υπάρχουν ακόμη έργα, όπως το 
Πέλλαπαϊς, Παπαλεόντιος ο πρωτομάρτυρας, Ο Κανάρης στην Κύπρο, Το 
τουννέλι, Εθνομάρτυρας Κυπριανός (το οποίο γράφτηκε και ως κινηματογρα
φικό σενάριο), επνευσμένα από τους αγώνες της Κύπρου το μεσαίωνα, την 
τουρκοκρατία, την αγγλοκρατία. Θρησκευτικά έργα, όπως το Θεοτόκε η Ελπίς, 
Βαρνάβας ο γιος της παράκλησης και άλλα μικρότερα, τα οποία αποπνέουν 
θρησκευτική πνοή κι ευσέβεια, ζωντανεύουν θεοσεβείς χαρακτήρες ή άγιες μορ
φές και προβάλλουν πρότυπα αγνότητας και θεοσέβειας.

Δεν λείπει από το θεατρικό έργο του Χρυσάνθη και η κοινωνική πλευρά, 
όπως φαίνεται, για παράδειγμα, από τα δυο μονόπρακτά του Πατέρας δίχως 
παιδί και Οι Τρεις.

Το θεατρικό έργο του Χρυσάνθη εξυπηρέτησε σε πολλές περιπτώσεις ανά
γκες σχολικές, σωματειακές, επικαιρικές και εθνικές. Αρκετά έργα (π.χ. Ήταν 
όλοι τους αντρείοι) ανεβάστηκαν από τη σκηνή σωματείων και συλλόγων και 
τόνωσαν το Εθνικό φρόνημα και την ελληνική περηφάνια. Κανένας δεν διατεί
νεται, πολύ περισσότερο ο ίδιος ο Χρυσάνθης, ότι τα θεατρικά του είναι αρι
στουργήματα. Έχουν αρκετά πολλές καλές στιγμές, αλλά και κάποιες αδυνα
μίες στη δομή, κάποιο τόνο διδακτικό - που μπορεί τότε που γράφτηκαν να 
τον δικαιολογούσαν τα πράγματα, μα που τώρα κουράζει - κάποια ρητορεία. 
Ολα όμως μαρτυρούν μια γνήσια ποιητική διάθεση, ένα ταλέντο που είναι πα
ρόν, έστω κι αν κάποτε παρασύρεται και το ίδιο από υπερβολική αυτοπεποίθη
ση. Χωρίς να αμφισβητούν ή να υποτιμούν την προσφορά του Χρυσάνθη στην 
πεζογραφία και στο θέατρο, όλοι οι μελετητές του έργου του συμφωνούν πως 
πρώτα και κύρια είναι ποιητής.

★

Πρώτο γνώρισμα της ποίησής του, πραγματικά εντυπωσιακό, είναι ο θε- 
ματογραφικός του πλούτος. Δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί πως δεν υπάρ
χουν θέματα άγνωστα ή καλύτερα ξένα προς το ποιητικό ενδιαφέρον του. Το 
λέει, άλλωστε, τόσο χαρακτηριστικά ο ίδιος:

Το καθετί την ποίηση θρέφει αν έχεις 
του Απόλλωνα τα δώρα στο κροτάφι

Και πραγματικά, και μόνο η απλή αναφορά μερικών τίτλων ποιημάτων 
του είναι αρκετή να επιβεβαιώσει του λόγου το ασφαλές.

Επιθαλάμια, απόδειπνα, επιλύχνια, επιτραπέζια, ωδές και μπαλλάντες με 
διάφορες ευκαιρίες (ωδή στο πεθαμένο αγκάθι, ωδή στο μαύρο φίδι, ωδές με
σογειακές, ωδή στην πίστη, ωδή στην καμένη διμοιρία του Πολεμιού) (μπαλλά
ντες για το καράβι Αγιος Γεώργιος, για τον Μόδεστο Παντελή και άλλους ήρω- 
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ες, μπαλλάντα με κυπριακά χρώματα και άλλες), Επωδοί, ορατόρια, Κανόνες, 
Ακολουθίες, μουσικές ανασυνθέσεις και μουσικές σπουδές, αποθεώσεις με 
χρώματα (εμπνευσμένες από πίνακες δικών μας και ξένων καλλιτεχνών) ύμνοι 
και επίνικοι και επικήδειοι, ήρωες και αθλητές και χώροι και καταστάσεις, χα
ρακτήρες και στιγμές.

Ο πλούτος, η τόλμη, η γονιμότητα της έμπνευσης και της φαντασίας του 
είναι εμφανή, ιδιαίτερα σε θέματα που ή δεν απασχόλησαν πολύ την ποίηση γε
νικά ή που δύσκολα προσελκύουν τον κοινό αναγνώστη. Η ευαισθησία του εί
ναι πάντα ακονισμένη, ώστε να αδράχνει, με μια διάθεση εφηβική, κάθε ερεθι
σμό, που η φύση, η ιστορία, τα διαβάσματα, η ζωή τού προσφέρουν. Πολύπτυ
χος, πολυεδρικός και πολύφωνος μετατρέπει σε στίχο, με μια καταπλήσσουσα 
ευκολία, κάθε τι που είναι δυνατό να αγγίσει τη δεκτικότητά του.

Από τον άφθονο πλούτο των θεμάτων του υπογραμμίζω τις Ωδές των τα
πεινών πλασμάτων, θέματα που αληθινά είναι εκπληκτικό πως τον συγκινούν 
και πως κατορθώνει να στιχουργεί γι’ αυτά.

Ξέρουμε όλοι ποιήματα πολλά, δικών μας και ξένων, για τα τριαντάφυλ
λα, για την αγάπη, για τον ήλιο και το φεγγάρι, για τη λεβεντιά, τον πόλεμο αν 
θέλετε, την καταστροφή, αλλά δεν ξέρω να υπάρχουν πολλά ποιήματα, όπως 
Ωδή στο πεθαμένο αγκάθι, Ωδή στη σπασμένη φτερούγα, Ωδή στο μαραμένο 
φύλο, Ωδή στο σκουλήκι, Ωδή στο μαύρο φίδι, Ωδή στο βάτραχο. Δίνω ένα 
δείγμα του αποτελέσματος (μέρος από την Ωδή στο μαύρο φίδι):

ΩΔΗ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟ ΦΙΔΙ

Μα τι μπορεί να παραβγεί μ ’ εσένα, μαύρο φίδι; 
Μήτε η τεχνήτρα του έρωτα, μήτε τ’ αθώο κορίτσι 
την ώρα τ' αγκαλιάσματος πιο ωραία από σε γλιστράνε. 
Και της αράχνης η κλωστή, κι η τρίχα αποσπασμένη 
από μαυρειδερά μαλλιά τόσες στροφές δεν πλάθουν, 
όντας τις δέρνει ο άνεμος. Μήτε ο καπνός που πάει 
σαν κυπαρίσι ολόισο μες τον γαλάζιο αγέρα 
παίζει στην αύρα σαν εσέ. Μηδέ το ποταμάκι 
με τα κλωθογυρίσματα μπορεί να σε θυμίσει.
Μήτε το πεταλούδισμα στα φύλλα του πλατάνου 
και μήτε το κυμάτισμα του χόρτου στα λειβάδια, 
όντας αγέρας δυνατός περνάει και τα τραντάζει. 
Μήτε το ψάρι στο γιαλό, μήτε τα κυματάκια 
του φυλαγμένου λιμανιού που μοιάζουν χτενισμένα 
από μια χτένα μαλακή, μήτε το σχήμα του ίσκιου, 
που ρίχνει ηβάτος της φραγής, μηδέ το συγνεφάκι 
που το κτυπάει ο άνεμος και πάει παραδαρμένο, 
μήτε οι φτερούγες καραβιού, τα κάτασπρα πανιά του, 
μπορούν μ' εσέ να παραβγούν, κατάμαυρό μου φίδι.

Ανάλογη, τουλάχιστο για τη δική μας λογοτεχνία, είναι η προσπάθειά του 
να ανασυνθέσει με τους στίχους του έργα μουσικά ή έργα από τις εικαστικές 
τέχνες. Εδώ τα έργα, από τα οποία εμπνέεται, είναι το θέμα, ο πυρήνας από 
τον οποίο εξακτινώνονται κι εξακοντίζονται πλήθος εικόνες, λυρικοί αναβαθ
μοί, εξάρσεις, εντυπώσεις και στοχασμοί.

Η τάση αυτή του Χρυσάνθη, συνδυασμένη με την ικανότητά του να τε- 
χνουργεί στίχους σε παραδοσιακές φόρμες και τεχνοτροπίες αναγνωρισμένες 
(Ωδή, σοννέτο, μπαλλάντα, ελεγείο, κανόνας, ακολουθία, επίγραμμα κλπ.), δί
νουν την εντύπωση κάποιας προγραμματικότητας, εγκεφαλισμού ή ποίησης του 
σπουδαστηρίου. Τα πράγματα δεν είναι όμως έτσι. Η λυρικότητα δεν απολείπει 
ποτέ τον ποιητή, έστω κι αν κάποτε νιώθεις ότι υπάρχει κάποια υπερβολή, κά
ποια χαλάρωση, κάποια ατονία. Κι εδώ όμως η κατάσταση δεν είναι μόνιμη. 
Κατορθώνει να την ξεπεράσει και να σηκώσει ξανά την ποίηση ψηλά, εκεί όπου 
της αξίζει. Η ικανότητα αυτή του Χρυσάνθη φαίνεται πιο καθαρά στις μεγάλες 
συνθέσεις του. Οι πραγματικοί ποιητές ίσως σ’ αυτά είναι που δοκιάζονται πε
ρισσότερο παρά στα λιγόστιχα ποιήματα. Κι ο Χρυσάνθης, περισσότερο από 
οποιοδήποτε άλλο ποιητή μας, θήτευσε και σ’ αυτό το είδος. Οι μεγάλες συνθέ
σεις του καταλαμβάνουν αρκετό μέρος της ποιητικής του δημιουργίας. Τούτο 
είναι επίσης ένα ουσιαστικό γνώρισμα της ποίησης του Χρυσάνθη. Μπορούμε 
να βρούμε στο έργο του πολύστιχα ποιήματα, όπως είναι, για παράδειγμα, οι 
Ακολουθίες ή οι διάφορες μπαλλάντες, ο Διθύραμβος του Κυριάκου Μάτση, η 
Αροδαφνούσα ή οι συνθέσεις από το βιβλίο του Με το βιολί των είκοσι χρονών.

Μάστορας πραγματικός κι εμπνευσμένος στιχουργός αποδεικνύεται ο 
Χρυσάνθης και στις σύντομες φόρμες, όπως είναι το επίγραμμα, πράγμα που 
φαίνεται στις δύο συλλογές του με τίτλο Επιγράμματα (1987) και Τα δεύτερα 
επιγράμματα (1991).

Παραθέτω μερικά δείγματα:

ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΑΤΣΗ
Ω ξένε, εδώ στο Δίκωμο 
στεφάνωσε την αρετή 
ο Κυριάκος Μάτσης

ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΣΕΦΕΡΗ
Νίκη του στίχου 
δόξα του πνεύματος 
νίκη λαού 
πατρίδων το καύχημα

ΣΤΟΝ ΑΝΤΗ ΠΕΡΝΑΡΗ
Πήρε μια δέσμη αστέρια από την Κύπρο 
λίγες πλατείες απ' τα χωριά της κι ένα πεύκο 
κι αναρριχήθηκε στους ουρανούς να μη ξεχάσει λέει 
την ευτυχία της γης
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Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της ποιητικής του δημιουργίας είναι η 
προσαρμοστικότητα. Στο έργο του είναι δυνατό να βρούμε, όπως ήδη έχει ανα
φερθεί, ποιήματα σταθερής μορφής (π.χ. σοννέτα), φόρμες παραδοσιακές, στί
χους με ομοιοκαταληξίες και άλλα παραδοσιακά στοιχεία, αλλά και στίχους 
ελλειπτικούς, μοντέρνους, χωρίς μέτρο, αλλά πάντα στίχους με μουσική.

Μετά τη συλλογή του Πρισματικός Οκτώβρης, που αποτελεί πραγματικά 
μια τομή στο έργο του και μορφικά και από πλευράς περιεχομένου, προχωρεί 
σε θέματα και τρόπους επεξεργασίας πιο σύγχρονους, αν θέλετε, αλλά δεν πα
ραμένει εκεί. Επανέρχεται από καιρού εις καιρόν - πόσο αλήθεια πετυχεμένα - 
στις γνωστές του παραδοσιακές αγάπες, όπως φαίνεται, για παράδειγμα, από 
την Αροδαφνούσα (έκδοση 1980).

Σε μούλα χρυσοκάπουλη τραγουδιστής περνούσε.
Στον δεκαπεντασύλλαβο μαστόρεψε τον μύθο:- 
Ύμνε χρυσέ της ομορφιάς κι ανθέ της τέχνης πρώτε, 
μύθε παλιέ, που ξύπνησε μες την καινούρια Κύπρο, 
όπως ξυπνάει τις άνοιξες η πλάση με τον σπόρο, 
ω Αροδαφνούσα μάγισσα και πρώτη ερωτοκρίτρα 
και χρυσομελιτάρισσα κι απριλοφορεμένη, 
χελιδονογλυκόχειλη κι ερωτοτραγουδίστρια 
και της Κυπραίϊσσας γης ψυχή, ψυχή μου Αροδαφνούσα, 
σα μήλο να κατακοπώ σα ρόδι να σκορπίσω 
και σαν καπνός ν’ ανεμιστώ, κυρά, αν σε λησμονήσω, 
- Απ’ την Φραγκιά το σόι μου και κατοικιά μου η Κύπρος 
μα ερωτοπλάνταχτη η καρδιά κι η σκέψη ωραιοπλάστρα.

Ο γλωσσικός πλούτος του Χρυσάνθη μαρτυρεί κι αποδεικνύει την πλήρη 
κατοχή του Έλληνος λόγου. Το λεξιλόγιό του είναι πλούσιο χωρίς εκζήτηση, οι 
μεταφορές, οι εικόνες, οι παρομοιώσεις, όλοι οι εκφραστικοί του τρόποι τις πιο 
πολλές φορές είναι απόλυτα επιτυχείς. Λιγότερης σημασίας δεν είναι για την έκ
φρασή του η ακρίβεια, που είναι αποτέλεσμα μακράς, βέβαια, θητείας και άσκη
σης, αλλά και τριβής στον πεζό λόγο, στην κριτική κι επιστημονική έκφραση.

Και φτάνουμε σ’ ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της ποιητικής μου τέ
χνης. Είναι η αισιόδοξη αντιμετώπιση των γεγονότων και φαινομένων κι ο 
ήρεμος ετασμός των πραγμάτων. Ο Χρυσάνθης και ως άνθρωπος και ως ποιη
τής είναι συνήθως χαρούμενος, υγιής, χαμογελαστός.

ΚΑΙ Θ’ ΑΓΑΠΩ

Όσο χτυπούν την πόρτα μου οι φιλίες θα συλλαβίζω 
ευχαριστίες στης ποίησης το Θεό, 
θα παίρνω την καρέκλα μου στον ίσκιο της κληματαριάς 
με το βιβλίο στο χέρι 
να διαβάζω

τα θαύματα της γης και τ’ ουρανού, να χαιρετώ τα 
εργόχειρα του ανέμου που 
τα πλέκει μες στα φύλλα
και θα καλώ το παρελθόν να με κερνά σε πήλινα δοχεία
το κρασί των είκοσι μου χρόνων, 
επάργυρους θα γράφω στίχους 
και θ’ αγαπώ και θ’ αγαπώ και θ’ αγαπώ 
όσο χτυπούν την πόρτα μου οι φιλίες.

Σπάνιες είναι οι περιπτώσεις που εγκαταλείπει τη γαλήνια θεώρηση των 
καταστάσεων και φτάνει στην αγανάκτηση, τη φωναχτή διαμαρτυρία. Δεν ισχυ
ρίζομαι ότι δεν υπάρχουν στιγμές, όπως, για παράδειγμα, στα Δεκατρία κακο- 
σήμαδα αντιποιητικά θέματα, όπου ο ποιητής ειρωνεύεται, σαρκάζει, οργίζε
ται, γιατί πονεί. Αναφέρομαι στον τόνο της φωνής. Συνήθως είναι ήπιος, χαμη
λός. Και όταν υμνωδεί ακόμη, είναι διακριτικός. Σπάνια είναι έντονη η φωνή 
του, οργίλη.

Είναι γνωστό, κι έχει από πολλούς υπογραμμιστεί, πως το κέντρο της 
ποίησής του είναι η Ελλάδα. ΓΓ αυτό χαρακτηρίστηκε ελληνοκεντρικός. Πραγ
ματικά, ο χυμός που διατρέχει όλους σχεδόν τους στίχους του είναι η ελληνική 
ιδέα, ως χώρος, φύση, ιστορία, παράδοση, αρετή, ελευθερία κι ανδρειωσύνη, ως 
ανθρωπισμός.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Τραγούδι, των ποιητών μονάχα η μοίρα 
μα ο στίχος δίχα Ελλάδα δεν αξίζει. 
Τ’ ωραίο τριαντάφυλλο, χωρίς τα μύρα, 
πάντα μισά τα αισθήματα δωρίζει.

Δόξα σου του Έλληνα μονάχα η κλήρα.

Μέτρο το μέτρο του Έλληνα χαρίζει. 
Την αττική μενεξεδένια πείρα, 
πείρα θεών κι ανθρώπων τη σφραγίζει.

Το στοχασμό σου οι βάρβαροι θα βρούνε 
κλεισμένο στην ελληνική λαμπράδα. 
Δάφνη για σένα αυτό να διαλαλούνε.

«Ελλάδα», φώναξε στα στήθια, «Ελλάδα», 
μέτρο κι ευτρέπεια κι αισθήματα γενναία, 
Ελλάδα-Ελλάδα πάντα νέα κι ωραία.

Και μέσα στην ευρύτερη Ελλάδα, η Κύπρος, κόρη ακριβή, με την πλούσια 
ομορφιά της, τον ήλιο και τη θάλασσα, τα αγάλματα, τις εκκλησίες και τα κά
στρα της, τα παθήματά της τα πολύχρονα, τους αγώνες και τις αγωνίες της και 
την πάντα παρούσα ελπίδα για προκοπή και λευτεριά.
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Η ΚΥΠΡΟΣ

H Κύπρος είναι μια μέρα πιο μέρα απ' τις μέρες του θεού. 
Η Κύπρος αναπνέει τις παρελάσεις των αιώνων, 
διανυκτερεύει στα παλιά χειρόγραφα, στολίζεται σε χάλκινες 

επιγραφές-

καμιά φορά τη βρίσκεις με τα ερπετά στις πέτρες και τα μάρμαρα. 
Ανοίγει τα παράθυρά της να χωρέσει ο ουρανός- 
τις πόρτες της ανοίγει να περάσει ο ξένος σαν το χέρι του 

απογεύματος
Έχει ένα γαρύφαλλο στ' αυτί κι ας έχει λιωμένα τα παπούτσια της 

απ’ τις οδοιπορίες

Το στήθος της ευρύ για να χωρέσει σταυρούς και τριαντάφυλλα. 
Η καλή μέρα της κερνά γλυκό κεράσι, δροσερό νερό.
Απλή χειρονομία το καλησπέρα της σαν το παράθυρο στον κήπο. 
Διαβάτη, αν την ρωτήσεις, θ’ απαντήσει με το μέτωπο της 
Κυριακής: «Ελευθερία».

Και κοντά σ’ αυτά, βέβαια, οι αιώνιοι καημοί των ποιητών, η ζωή κι ο θά
νατος, τα νιάτα που φεύγουν, ο έρωτας, η ομορφιά, η ευθύνη του ανθρώπου, ο 
άνθρωπος σ’ όλες τις ηλικίες, ιδιαίτερα όμως το παιδί, η φύση σ’ όλες της τις 
στιγμές. Κι ακόμη κάποιες αγάπες, μικρές, αλλά τόσο υπέροχες, που τον συνο
δεύουν από την αρχή της δημιουργίας του ίσαμε σήμερα, όπως η Λευκωσία.

Σταματώ ιδιαίτερα στα ποιήματά του για το παιδί, που τα τελευταία χρόνια, 
εξαιτίας των δύο του εγγονών, έχουν εμπλουτιστεί και ποιοτικά και ποσοτικά.

Δίνω δύο παραδείγματα, το πρώτο από τη συλλογή Τραγούδια για τον εγ- 
γονό ( 1993) και το δεύτερο από τη Συνομιλία με τον δεύτερο εγγονό ( 1994).

Είναι μια μέρα δίχως όρια, 
μια βασιλεία των ουρανών 
το αθώο του προσωπάκι, 
μια θάλασσα ευτυχίας κι αυτό το κλάμα του, 
και δειλινός ωκεανός κάθε χαμόγελό του, 
μια ξέχωρη πατρίδα 
και μια αποικία στη χώρα των αγγέλων, 
ο θησαυρός της Τριανταφυλλένης μου.

ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΙ

Επικαλούμαι την Κυρά των Αμπελιών 
πνεύμα χαρούμενο να στάξει στο κεφάλι σου, 
δεσμούς φιλίας στον κήπο της καρδιάς σου, 
τη γλώσσα σου να γαλουχεί μ ’ αηδόνια 
και μέλι υγείας κι αστέρια να φυτεύει στη ζωή σου 
της ομορφιάς σου κόκκινες λατρείες 
όπως τα δειλινά της Αευκωσίας

Έχω τη γνώμη πως το ποίημά του Ξέσπασμα από τη συλλογή Πρόσωπα, 
Ρυθμοί αποτελεί το απόσταγμα της ποιητικής του και δίνει με τρόπο γλαφυρό 
την εξηντάχρονη ποιητική του περιπέτεια στα ελληνικά μονοπάτια της Κύπρου, 
τους πόθους και τους οραματισμούς του, τους καημούς και τις ελπίδες του.

ΞΕΣΠΑΣΜΑ

Αν κάποτε θελήσει ο Ύφιστος των ποιητών 
να καταλάβω μια έδρα στο σχολείο των ουρανών 
την Κύπρο θα διδάξω 
σε γλώσσα πανανθρώπινη 
στα ελληνικά.
Θα δείξω με το λόγο πώς προβάλλει η αυγή στην Κύπρο, 
πόσοι κορυδαλλοί και παπαρούνες την υμνούνε, 
ο ήλιος πώς οδοιπορεί με φως ακέραιο, ζωντανό 
και βάφει τούτη τη γωνία του θεού με χίλια χρώματα- 
ακόμα θα μιλήσω για τη δύση της που υμνεί τον άνθρωπο 
με ειρηνικό άνεμο απ’ τα δυτικά της περιγιάλια 
μετά την ευπροσήγορη βραδυά με τα κοχύλια τ’ άστρα της 
στον διάπλατο ουρανό, που αποκοιμούνται 
δεν ξέρω σίγουρα σε ποιες γαμήλιες αγκαλιές 
όταν σχεδιάζει ευτυχισμένα σχήματα παντού της Κύπρου 
το φεγγάρι θα περιγράφω.

Σε φροντιστήριο θα διδάξω 
τα βρεφικά της χρόνια, δείχνοντας τις πέτρες, 
πιο ύστερα τ’ αρχαγγελικά καράβια των Ελλήνων 
που δώσανε καινούριο νόημα στο νησί, 
τα παλληκάρια του Χριστού που γέμισαν τον τόπο 
με αχτίνες νοητές, 
το τι θα πει σκλαβιά και ας έλαμπε ο ήλιος 
μες στον ελεύθερο ουρανό- 
ως Χτεξ ακόμα θα τους πω πώς έλαμφε η ελευθερία 
μια παναγία ελευθερώτρια, 
πως ήρθαν δίσεκτοι καιροί από δρόμους ξενικούς 
μ ’ ένα καταστραμμένο χρόνο 
και χάσανε το πρόσωπο και τ’ όνομά τους 
τα μάρμαρα κι οι μνήμες κι οι γωνίες... 
σαν άγγελοι πεσμένοι στο πηγάδι.

Μια μέρα θα ξεχάσω πια το πρόγραμμα 
και το βιβλίο της ύλης, 
θα κατεβώ απ’ την έδρα κι ας μ’ επιτηρεί 
ο πανεπόπτης, 
έξω απ’ τα δόντια θα μιλήσω, θα παρεκτραπώ: 
αν θά ’ναι σκλάβα η Κύπρος, τρώγοντας Ειρήνη,
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Κύριε της ποίησης, εγκαταλείπω κάθε ιδέα 
με πανανθρώπινες φτερούγες, πον κοιμίζουν 
τους ανυπότακτους ρυθμούς.
«Παίδες Ελλήνων, χρέος σας μόνο η Ελευθερία».
Και θα γυρίσω στην αγκάλη των παλιών μου μαθητών 
της πρώτης τάξης μαθητής του Παγκυπρίου Γυμνασίου 
ν’ αρχίσω πετροβόλημα 
στον κάθε της δυνάστη 
εκεί στη Λευκωσία με το μαθητικό σκουφί της, 
στη Λευκωσία με το κοντό φουστάνι της 
και τα μαλλιά τ’ αχτένιστα, την πάντα νέα.

Αν δούμε συνολικά το έργο του Χρυσάνθη, δεν μπορούμε παρά να το θαυ
μάσουμε για το ποσοτικό, αλλά και το ποιοτικό του μέγεθος. Ο λογοτέχνης Κύ
προς Χρυσάνθης για 60 τώρα χρόνια σμιλεύει το λόγο με εκπλήσσουσα εργατι
κότητα, πάθος και συνέπεια κι όχι λίγες φορές κατορθώνει να φτάσει σε επι
τεύγματα υψηλής τέχνης, σ’ ακρόκορφα της ποίησης. Εκείνο που σίγουρα δεν 
μπορεί να αμφισβητήσει κανένας σχετικά με τη δημιουργική συνεισφορά του 
Χρυσάνθη είναι ότι δεν μπορεί να μελετηθεί η πνευματική παραγωγή της Κύ
πρου των τελευταίων 35-40 χρόνων χωρίς να περάσει μέσα από το Χρυσάνθειο 
έργο με θέρμη κι αγάπη, γιατί ο Χρυσάνθης είναι η συνείδηση του τόπου του. 
Ευχή όλων μας να συνεχίσει να γράφει έστω κι αν ταλαιπωρεί τους βιβλιογρά- 
φους του!

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Ακούγεται συχνά, κι από πολλούς, πως η Ελληνική Λαογραφία γεννήθηκε 
σαν αντίδραση στις θεωρίες του Ιακώβου-Φιλίππου Φαλμεράυερ, ο οποίος στα 
μέσα του περασμένου αιώνα αμφισβήτησε την γνησιότητα της καταγωγής των 
νεωτέρων Ελλήνων1. Αυτό είναι ανακριβές. Ό,τι έγινε εξ αφορμής του Γερμα
νού ιστορικού, στο λαογραφικό τομέα βέβαια, ήταν μόνο μια ευρύτατη προσπά
θεια συλλογής λαογραφικού υλικού, για να αποδειχθεί η επιβίωση στοιχείων 
του αρχαίου κόσμου, άρα και η συνέχεια του Νέου Ελληνισμού απ’ ευθείας απ’ 
τον Αρχαίο πολιτιστικό χώρο2.

1. Το Θέμα έχει συζητηθεί σε πλάτος και βάθος· διαφωτιστικά τα όσα γράφει η Αλκή Κυ- 
ριακίδου-Νέστορος, Η θεωρία της Ελληνικής Λαογραφίας, Αθήνα 1978 (εκδ. Σχολής Μω- 
ραίτη), σσ. 24, 25, 97, 128, 131, 151, 156. Τελευταία ερευνήθηκε και η ευρύτερη πολιτική 
και συγγραφική δράση του Fallmerayer, σε σχέση με την τοποθέτησή του απέναντι στους 
Ελληνες και το Ελληνικό πρόβλημα του καιρού του βλ. G. Veloudis, «J. Ph. Fallmerayer 
und der neugriechische Historismus», SUdost-Forschungen 29 (1970), σσ. 43-90.

2. Ευρύτερη ανάπτυξη του Θέματος στο βιβλίο Γ. Μεγας, Εισαγωγή εις τη Λαογραφίαν, 
Αθήνα 1967, σ. 42 και Κυριακίδου-Νέστορος, ό.π., σσ. 24-25.

3. Για τη μεγάλη αυτή μορφή της νεοελληνικής λαογραφικής επιστήμης βλ. Στ. Κυριακίδης, 
«Ο ιδρυτής της ελληνικής λαογραφίας». Νέα Εστία 55 (1954), σσ. 495-5(Μ. Γ. Μέγας, «Αι 
λαογραφικαί σπουδαί και ο Νικόλαος Πολίτης», Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 46 
(1971), και σε ιδιαίτερο ανάτυπο.

Υπήρξαν βέβαια και οι ερμηνευτικές προεκτάσεις στο πλαίσιο αυτής της 
προσπάθειας, ήταν όμως συμπτωματικές, αστήρικτες και πάντως αναληθείς. 
Παρερμηνείες, αυθαίρετα συμπεράσματα, έλλειψη επαφής με τα παγκόσμια δε
δομένα και την διεθνή βιβλιογραφία, ήταν ό,τι κυρίως τις χαρακτήριζε.

Χρειάστηκε να εμφανιστεί ο Ν. Πολίτης για να αλλάξει σκοπό και περιεχό
μενο η όλη κίνηση. Ο Πολίτης είναι που μετέτρεψε τη λαογραφική συλλογή επι
στήμη λαογραφική. Εισήγαγε μια μέθοδο, την ιστορικοσυγκριτική και τη διευ- 
θνη βιβλιογραφική ενημέρωση. Το πρώτο σκέλος της νέας μεθόδου προέβλεπε 
την ιστορική διαχρονική εξέταση του φαινομένου στον Ελληνικό λαό και τις 
γειτονικές του φυλετικές ομάδες. Το δεύτερο, αναφερόταν στην ύπαρξη του 
ίδιου ή παρομοίων φαινομένων και σε άλλους λαούς, προσπαθώντας να ερμη
νεύσει την διαπίστωση αυτή. Επρόκειτο για μια συγκριτική εργασία, υπομνημα- 
τιστική των εξεταζομένων φαινομένων και επεξηγηματική των ιδιαιτεροτήτων 
και των ιδιομορφιών τους3.

Εδώ είναι που πρωτοφαίνεται το εθνολογικό στοιχείο. Όμως και πάλι μέ
νουμε στην απτή επιφάνεια. Αναφέρονται οι παρόμοιες περιπτώσεις άλλων λα
ών, κάποτε και μερικές ερμηνευτικές δοκιμές, σαν υπομνηματιστικό σχόλιο στα 
Ελληνικά δεδομένα. Όμως ο σκοπός δεν μπορεί κι εδώ να θεωρηθεί εθνολογι
κός. Η Ελλάδα είναι το κέντρο, ο ομφαλός, και όλα τα άλλα θεωρούνται σαν 
απλά διαφωτιστικά στοιχεία, παρενθετικώς αναφερόμενα.
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Η τάση αυτή, εγκαινιασμένη απ’ τον Νικόλαο Πολίτη, επικρατεί και κυ
ριαρχεί στις Λαογραφικές έρευνες για μισό τουλάχιστον αιώνα. Την ακολου
θούν οι μεγαλύτεροι λαογράφοι μας: Ο Στίλπων Κυριακίδης με τα ιστορικά του 
ενδιαφέροντα, ο Φαίδων Κουκουλές με τις βυζαντινολογικές του έρευνες, ο Γε
ώργιος Μέγας και ο Γεώργιος Σπυριδάκης με τους ευρύτερους προβληματι
σμούς τους στο πεδίο της ευρωπαϊκής λαογραφίας και εν μέρει ο Δημήτριος 
Λουκάτος με την ανανεωτική ματιά του πάνω σε παλιές και νέες θεωρίες. Καθο
ρίζει, η τάση αυτή, την Ελληνική λαογραφία, μ’ όλες τις ιδιαιτερότητες και τους 
αυτοαποκλεισμούς της. Και αποτελεί τη μεθοδολογική βάση για τις παραπέρα 
έρευνες4.

4. Παραθέτουμε εδώ τους τίτλους κάποιων δημοσιευμάτων ερευνητών με παρόμοια κατεύ
θυνση, όπου και φαίνονται εκτενέστερα οι απόψεις τους: Γ. Μέγας, «Λαογραφία, Εθνο
γραφία και Εθνολογία», Λαογραφία 25 (1967). σσ. 39-42. Ο ίδιος, «Η σπουδή της Λαο
γραφίας. Σκοπός και έργον αυτής», Λαογραφία 25 (1967), σσ. 3-38. Στ. Κυριακίδης, «Τι 
είνε λαογραφία και εις τι δύναται να ωφελήσει η σπουδή της», Λαογραφία 12 (1938- 
1948), σσ. 130-157. Δ. Λουκάτος, Λαογραφία-Εθνογραφία: Στοιχεία διδασκαλίας και 
απόψεις από τον εναρκτήριο λόγο της έδρας του. Ιωάννινα 1968. Θεωρητική αντιμετώπι
ση στο μελέτημα Λλκη Κυριακίδου-Νέστορος, Λαογραφία, η ουσία και η μέθοδος. Θεσσα
λονίκη 1966, σσ. 17 (ανάτυπο από το περιοδικό «Φιλόλογος»).

5. Θεμελιώδες παραμένει το πολύτομο συλλογικό έργο του J.G. Frazer, The Golden Bough, 
London 19573 (εκδ. Macmillan). Την επίδρασή του στην ελληνική λαογραφική σκέψη απο
τυπωμένη βρίσκουμε στις σχετικές σημειώσεις του Μ.Γ. Μερακλή, Λαογραφικά Ζητήμα
τα, Αθήνα 1989, σ. 80.

6. Η Θεωρία του, στο περίφημο έργο Ed. Tylor, Primitive Culture. 1, London 1871. Σχετικό 
επίσης το δημοσίευμα του ίδιου, Researches into the Early History of Mankind and the 
Development of Civilization, London 1865, σ. 3.

7. Κυριακίδου-Νέστορος, ό.π., σ. 110.
8. Στ. Κυριακίδης, Η Λαογραφία και η σημασία της, Θεσσαλονίκης 1953.
9. Κυριακίδου-Νέστορος, ό.π., σ. 113.
10. Μ. Harris, The Rise of Anthropological Theory, London 1968, 380, 389-392. Επίσης A. R. 

Radcliffe-Brown, Method in Social Anthropology, The University of Chicago Press 1958, σ. 
15.

11. Βασική και Θεμελιώδης η εργασία του Fr. Boas, «The Limitations of the Comparative 
Method of Anthropology», στον τόμο Race Language and Culture. New York 1948 (έκδ. 
Macmillan).

12. Για παρόμοιες τάσεις στη Λαογραφική επιστήμη και τη διαμόρφωσή τους από ιδεολογική 
και ιστορική άποψη βλ. Η. J. Rose, «Folklore and the Classicist», Folklore 34 (1923) σσ. 13- 
31, H. Balfour, «The Geographical study of Folklore», Folklore 35 (1924), σσ. 16-25. R. M. 
DawKins, «Folklore and Literature», Folklore 40 (1929). σσ. 14-36.

Με τον τρόπο αυτό η Εθνολογία επέζησε λάθρα βιώσασα, χωρίς ξεχωρι
στές τοποθετήσεις ή εκδηλώσεις άξιες ιδιαίτερης εξέτασης και προσοχής.

Υπήρξαν βέβαια και οι λαμπρές εξαιρέσεις, που όμως σπάνια είχαν σχέση 
με την αυτοδύναμη λαογραφική επιστήμη, καθώς αναφερόταν, τις περισσότερες 
φορές, σε διάφορα παρακλάδια της. Εδώ μπορεί να ενταχθεί η περίπτωση του 
Παναγή Λεκατσά, ο οποίος χρησιμοποίησε λαο-εθνολογικά δεδομένα στις θρη- 
σκειολογικές μελέτες του για την ερμηνεία ξεχωριστών στιγμών της Αρχαίας 
Ελληνικής Θρησκείας καθώς και η Μαρία Μιχαήλ-Δέδε, με σειρά εργασιών της 
γύρω απ’ την προφορική παράδοση και λογοτεχνία λαών της Αμερικής.

Εκείνο όμως που αξίζει να εξεταστεί είναι η σταδιακή εισχώρηση των 
εθνολογικών ενδείξεων και δεδομένων στον ελληνικό λαογραφικό επιστημονι
κό λογο, η ένταξη αυτών στο πλαίσιο της παραδοσιακής μεθόδου και της φιλο
λογικής λαογραφίας, που έδωσαν στην ελληνική λαογραφία το χαρακτηριστικό 
και κυριαρχικό χρώμα της.

Αυτή η συγκριτική πλευρά της μεθόδου του Ν. Πολίτη είχε εθνολογική την 
καταγωγή, αφού ως θεωρητικό σχήμα στηριζόταν στον JAMES FRAZER5 και 
τον αναμφισβήτητο δαρβινισμό του, με υποκρυπτόμενο σαφώς το δόγμα της 
«παγκόσμιας προόδου». Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου, οδήγησε στην ανεύρε
ση των πρωτογονικών στοιχείων, την απομόνωσή τους και την προσπάθεια της 
χωριστής ερμηνείας τους, σαν επιβιώματα κατά τον E.TYLOR (SURVIVALS IN 

CULTURE)6 ή εγκαταλείματα, κατά τον Πολίτη. Η μέθοδος θεωρήθηκε επαρκής 
και οι επιστήμες οριοθετήθηκαν με σάφήνεια. Στη λαογραφία ανατέθηκε η εξέ
ταση των ιστορικών λαών, ενώ οι λειτουργοί της εθνολογίας ανέλαβαν τους 
αντίστοιχους πρωτογονικούς. Τα εθνολογικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν σαν 
ερμηνευτικά παράλληλα, χωρίς ευρύτερη εξέταση και εκμετάλλευση των αναλο
γών προεκτάσεών τους. Σύμφωνα με μια σοφή παρατήρηση «η παράθεση των 
εθνολογικών παραλλήλων κοντά στα ιστορικά κατάντησε αυτοσκοπός»7.

Η αμφισβήτηση ήταν επόμενο να εμφανιστεί πολύ γρήγορα. Ο Στίλπων Κυ- 
ριακίδης εισήγαγε τη λεγόμενη «ιστορική μέθοδο»8, ανταποκρινομένος στις διε
θνείς εξελίξεις της εποχής του και πάντως όχι χωρίς συγκεκριμμένη περίσκεψη. 
Η ιστορία θέλησε να πάρει τη θέση της απέναντι στη βιολογία κι έτσι εμφανίστη
κε η θεωρία της «μονογένεσης» των φαινομένων. Σαν συνέπεια αυτού μια σειρά 
εθνολόγων, με πρώτους τους GRAFTON ELLIOT SMITH9 και W. J. PERRY10 11, 
άρχισαν να ψάχνουν για την κοιτίδα του πολιτισμού. Εμφανίστηκε τότε η σχολή 
«των κύκλων του πολιτισμού» (KULTURKREISLEHRE) για να αμφισβητηθεί κι 
αυτή απ’ τις «επί του πεδίου» (ON THE FIELD) έρευνες του FRANZ BOAS». To 
καταστάλγμα όλων αυτών των αναταραχών στις αρχές του αιώνα μας, φαίνεται 
να υπήρξε η εθνολογική θεωρία της «διασποράς» των φαινομένων του πολιτι
σμού. Πρόκειται για την άποψη που και σήμερα βρίσκεται μερικώς σε ισχύ, συν
δυασμένη βέβαια με επί μέρους θρησκειολογικές και κοινωνιολογικές μελέτες.

Πέρα από την δραστηριότητα των συγκεκριμμένων ερευνητών υπάρχουν 
κάποια γενικότερα ρεύματα που διαμορφώθηκαν κι αυτά είναι που επηρέασαν 
και την πορεία της ελληνικής λαογραφίας12. Μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε 
για ομάδες ερευνητών, με ίδιες αρχές και παρόμοιες κατευθύνσεις, που μολο
νότι δεν φτάνουν στα όρια δημιουργίας Σχολής, καθορίζουν όμως την έκφραση 
των μαθητών και διαδόχων τους και διαιωνίζουν τις απόψεις τους, μέσα από 
εργασίες στηριζόμενες στις ίδιες ερευνητικές αρχές και προοπτικές.
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Η Ομάδα της Αθήνας, με κορυφαίους εκπροσώπους της τους Γ. Μέγα, Γ. 
Σπυριδάκη και Δ. Οικονομίδη, χαρακτηρίζεται από προσήλωση στις αρχές της 
ευρωπαϊκής λαογραφίας, με προτίμηση στην ανάλογη γερμανική επιστήμη. 
Προωθείται εδώ η εξέταση των προϊόντων της λεγάμενης «λαϊκής φιλολογίας» 
ως προς τους συμφυρμούς και τους γενέθλιους μύθους, αυτά που περιληπτικά 
χαρακτηρίζονται «αρχέτυπα». Εδώ χρησιμοποιούνται εθνολογικά στοιχεία για 
σύγκριση και απόδειξη θεωριών, λείπει όμως η εθνολογική μέθοδος, η ανάλογη 
ματιά θεώρησης των εξεταζομένων δεδομένων. Βρισκόμαστε στα όρια μιας επι
στήμης κατεξοχήν παραδοσιακής, με μια ακμάζουσα ελληνοκεντρικότητα. Σπά
νια οι ερευνητικές ανησυχίες εγγίζουν τα όρια του Βαλκανικού πολιτισμού και 
οπωσδήποτε δεν απομακρύνονται από τα σύνορα της χερσονήσου μας. Όλα τα 
υπόλοιπα δεδομένα έχουν μόνο συγκριτική αξία, δεν αποτελούν ερευνητικές 
οντότητες13.

13. Βλ. σχετικά Μ. Γ. Μερακλής, Λαογραφικά Ζητήματα, Αθήνα 1989, σσ. 176-185. Διαφωτι- 
στικη και η μελέτη G. Lutz, Volkskunde. Ein Hanbuch zur Geschichte ihrer Problème 
Kassel 1957, σσ. 17-35 (βλ. Μερακλής, όπ., σ. 177).

14. Γενικά θέματα θίγει και το καλοοργανωμένο βιβλίο Ε.Δ. Μαζαράκης, Η Λαογραφική 
Έρευνα και η Συστηματική Οργάνωσή της, Αθήναι 1964 με πλουσιότατη βιβλιογραφική 
ενημέρωση και πρωτότυπες απόψεις για οργανωτικά και ερευνητικά προβλήματα.

15. Βλ. Μ. Griaule, Méthode de Γ Ethnographie Paris 1957, σσ. 1-107.

Αντίθετα, στην ομάδα της Θεσσαλονίκης βρίσκουμε ένα πλήθος εθνολογι
κών αρχών και μεθόδων που έχουν παρεισφρήσει σαν υπόδειγμα εξερεύνησης 
των ελληνικών αντιστοίχων παραδειγμάτων. Όμως εδώ το εθνολογικό υλικό 
παρατίθεται κάπως ανεπεξέργαστο, δεν έχει αφομοιωθεί δημιουργικά. Συχνά 
δημιουργούνται παρανοήσεις και διαπιστώνεται εξαγωγή γενικευτικών συμπε
ρασμάτων με βάση εθνολογικά στοιχεία, τα οποία όμως δεν βρίσκουν ανταπό
κριση στην ελληνική πραγματικότητα, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται μέσα από 
την λεπτομερή εξέταση του υπάρχοντος υλικού. Πρόκειται για μια προδρομική 
εισαγωγή νέων πορισμάτων και μεθόδων, με όλες τις ατέλειες που αυτό μπορεί 
να συνεπάγεται. Και βέβαια τα σχετικά συμπεράσματα χρειάζονται επανεξέτα
ση, αφού συχνά μπορεί να παρασύρουν σε πολύ ολισθηρά μονοπάτια. Και είναι 
απαραίτητη η ευρύτερη στήριξη σε νεοελληνικό λαϊκό υλικό, όχι η απλή δειγμα
τοληπτική εξέτασή του.

Νεώτερη απ’ όλες είναι η ομάδα των Ιωαννίνων. Εδώ το νέο πνεύμα είναι 
εμφανέστερο και σαφώς πολύ πιο αφομοιωμένο. Τα φαινόμενα δεν αποκόπτο- 
νται από τον οικονομικό και κοινωνικό τους περίγυρο, αλλά εξετάζονται μαζί 
του. Τα εθνολογικά στοιχεία και κυρίως οι εθνολογικοί μέθοδοι, γίνεται προσπά
θεια να αποκτήσουν ένα ελληνικό πρόσωπο. Αυτό τους προσδίδει μεγαλύτερη 
αποδεικτική αξία και προφανή επιστημονική θεμελίωση. Εξετάζονται μια σειρά 
από νέα θέματα απροσδιόριστα μέχρι πρότινος και βέβαια τα περιοριστικά όρια 
της παραδοσιακής επιστήμης υπερβαίνονται. Κάποτε βέβαια διαπιστώνονται με
θοδολογικά ολισθήματα και δημιουργία ετεροκλήτων συνόλων. Συχνά πάλι φω
τίζονται πτυχές της λαϊκής ζωής υπό λανθασμένη γωνία. Όμως οι νέες μέθοδοι 
και η επαφή με την διεθνή εθνολογική επιστήμη κάνουν παντού αισθητή την πα
ρουσία τους. Πρόκειται για μια νέα πραγματικότητα με απεριόριστες προεκτά
σεις αλλά και πολλούς προβληματισμούς ως προς τα όρια κι τις μεθοδολογικές 
της λεπτομέρειες.

Έξω απ τις παραπάνω γενικές διαπιστώσεις, υπάρχει και μια σειρά αρ
χών που τηρούνται πιστά ή όχι απ’ τους Έλληνες λαογράφους και που έχουν 
εθνολογική την αρχή. Αναφερόμαστε σε καταστάσεις οι οποίες διαπιστώνονται 
όπου υπάρχει λαϊκή καλλιτεχνική παραγωγή και καθορίζουν, ως ένα σημείο βέ
βαια, την λαϊκή δημιουργία14.

Υπάρχει καταρχήν θέμα ορολογίας. Ο Ν. Πολίτης καθιέρωσε τον όρο 
«Ααογραφία» για να προσδιορίσει τη νεοσύστατη επιστήμη κι οι μεταγενέστεροι 
σεβάστηκαν απολύτως την επιλογή του. Έτσι ο «πατέρας» της ελληνικής λαο
γραφίας απομακρύνθηκε συνειδητά απ’ τους όρους FOLKLORE της Αγγλοσα- 
ξωνικής διανόησης, ή VOLKSKUNDE της Γερμανικής επιστήμης. Το πνευματι
κό του τέκνο τον ακολούθησε πιστά, αποκτώντας ένα παλιό όνομα με νέο περιε
χόμενο και νόημα15.

Ο ίδιος ο νέος όρος ενείχε μια υποψία επιρροής απ’ την ακμάζουσα τότε 
εθνολογική επιστήμη, με τη σφραγίδα όμως της επέμβασης του Πολίτη. Μπορεί 
οι στόχοι ή οι μέθοδοι, στις βασικές τους πάντα γραμμές, να παρέμεναν, ολοφά
νερη όμως ήταν η προσπάθεια προσαρμογής στην ελληνική πραγματικότητα με 
τις ιδιαίτερες συνθήκες της. Τώρα πια στο στόχαστρο του ερευνητή δεν ήταν τα 
«έθνη», με όλη την ιδιάζουσα σημασία που δινόταν σ’ αυτόν τον όρο, αλλά ο λα
ός και στην προκειμένη περίπτωση ο συγκροτημένος ελληνικός λαός, με τις 
ιδιαιτερότητες, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τις ιστορικές καταβολές, τις συ- 
γκεκριμμένες γειτονίες με τις αναπόφευκτες επιρροές τους, και βέβαια τα ερευ
νητικά χάσματα και τα ερμηνευτικά προβλήματα που ο πολιτισμός του παρου
σίαζε16.

Με τις προϋποθέσεις αυτές η ασφαλιστική δικλείδα ανάμεσα στην επιστή
μη της λαογραφίας με τις διεθνείς προοπτικές της και στην ελληνολογική λαο- 
γραφίζουσα έρευνα, υπήρξε εξαιρετικά ευπαθής. Κι ανήκε πλέον στη διάθεση 
του κάθε ασχολουμένου το να ακολουθήσει τον ένα ή τον άλλο δρόμο. Έτσι 
μπορούν να εξηγηθούν και οι διάφορες τάσεις τις οποίες οι προαναφερθείσες 
ομάδες επιστημόνων καλλιεργούν ή απλώς ακολουθούν. Και δεν είναι μονο η 
παρεχόμενη διακριτική ευχέρεια που καθορίζει τις εξελίξεις, αλλά και η προ
σωπικότητα του καθενός και το κατά πόσο κατέχει τις διεθνείς εξελίξεις των 
παρομοίων ερευνητικών κλάδων ή έχει γνωρίσει και αφομοιώσει τα υπάρχο
ντα επιστημονικά ρεύματα.

Δεν θα ήταν άστοχο εδώ, παρενθετικά, να επισημάνουμε πως ο όρος «Ααο
γραφία» θα μπορούσε να αντικαταστήσει τους ανάλογους ευρωπαϊκούς όρους, 
σαν δηλωτικός της επιστήμης που εξετάζει συγκριτικά και κοινωνικά έναν συ- 
γκεκριμμένο λαό. Έτσι θα μπορούσαν Ααογραφία και Εθνολογία να αποτελέ- 
σουν τους δύο κλάδους μιας Επιστήμης των Ααϊκών Πολιτισμών, με βοηθητι-

4544 Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



κές επιστήμες τη Λαολογία και την Εθνογραφία. Και ως Λαολογία μπορούμε 
βέβαια να ορίσουμε τη συλλογή και εν μέρει επεξεργασμένη παράθεση στοιχείων 
για τον πολιτισμό ενός λαού χωρίς τις απαραίτητες επιστημονικές αναλύσεις, 
τεκμηριώσεις, συγκρίσεις και μελέτες που συνιστούν και χαρακτηρίζουν ένα κα- 
θαρώς επιστημονικό κλάδο, ρόλο που η Λαογραφία θα κληθεί να παίξει.

Κοινό σημείο είναι και η ιστορικότητα του χρόνου. Αναφερόμαστε πάντα 
σε μια περίπτωση ιδιότυπου χρόνου, ο οποίος σαφώς αποτυπώνει τα ιστορικά 
γεγονότα, μολονότι κάποτε παραμορφωμένα ή αλλοιωμένα. Σίγουρα όμως δεν 
πρόκειται για μια μη ιστορική θεώρηση. Τα γεγονότα φιλτράρονται μέσα απ’ 
το ιδιότυπο λαϊκό αίσθημα της ιστορικότητας, επιλέγονται, ταξινομούνται και 
ανάλογα με την εντύπωση που προκάλεσαν στη λαϊκή ψυχή τονίζονται ή αφή
νονται να παρασυρθούν στο ημίφως της λήθης. Κι αυτή ακριβώς η επιλογή εί
ναι που δίνει τον ιδιότυπο χαρακτήρα της ιστορικότητας που περιγράφουμε17.

17. A.R. Wright, «The Folklore of the Past and Present», Folklore 38 (1927), oo. 13-39. Μερα- 
κλής, ό.π., σσ. 15-25.

18. Ε.Ο. James, «The Approach to the Study of Folklore», Folklore 42 (1931), oo. 13-37.

19. Η. J. Fleure, «The Place of Folklore in a Regional Survey», Folklore 42 (1931), oo. 38-54. 
Μ. Γ. Μερακλής, «Λαός και Λαϊκός πολιτισμός», Νέα Δομή 1 (1976), σσ. 69-70 (= Λαο- 
ΥΟαφικά Ζητήματα, ό.π„ σσ. 26-32). Επίσης J.J. Honigmann, Personality in Culture New 
York and London 1967 (έκδ. Harper and Row).

Πέρα απ’ αυτό, συχνά λεπτομέρειες ή περιφερειακά συμβάντα συγχέονται 
και συμφύρονται, σε βαθμό που το τελικό αποτέλεσμα να μην μπορεί εύκολα να 
ταυτιστεί με τα ιστορικά πρότυπά του. Διαφαίνονται όμως παντού η ιστορική 
τάξη και αφήγηση, η ιστοριογραφική διάθεση, έστω και διανθισμένη ή παραλ
λαγμένη. Σαφή δείγματα των παραπάνω παρέχουν τα δημοτικά τραγούδια που 
ασχολούνται με ιστορικά θέματα. Η κοινότητα χαρακτηριστικών ανάμεσα στη 
Λαογραφία και την Εθνολογία μπορεί κι εδώ να διαπιστωθεί με απλή σύγκριση 
των παραπάνω τραγουδιών με τις ιστορικής υφής παραδόσεις των κατά φυσιν 
λαών και μάλιστα αυτές που αναφέρονται σε γεγονότα τα οποία επίσης γνωρί
ζουμε από ευρωπαϊκές ή άλλες γραπτές πηγές. Κι εδώ πρόκειται συνήθως για 
οριακά σημεία επαφής δύο διαφορετικών και ανεξαρτήτων πολιτισμών.

Δεύτερο σημείο επαφής, η αντίληψη της πραγματικής ύπαρξης των πρωτα- 
γωνιστούντων προσώπων. Οι ήρωες, ακόμη και τα δευτερεύοντα πρόσωπα, θε
ωρούνται υπαρκτά. Στη χειρότερη περίπτωση τοποθετούνται σε κάποια απροσ
διόριστη ή καθορισμένη στιγμή του κοντινού ή απωτέρου παρελθόντος. Ακόμη 
κι αν πρόκειται για εμφανώς μυθικά πρόσωπα, ο λαϊκός αφηγητής φροντίζει 
και τα συνδέει με πρόσωπα, πράγματα ή καταστάσεις ώστε να προσδίδεται 
αληθοφάνεια στην ύπαρξή τους.

Κι είναι φυσικό, αφού στις αναφερόμενες ιστορίες και στα προκύπτοντα 
από αυτές διδάγματα στηρίζει ο λαϊκός άνθρωπος την θυμοσοφία του, να επι
διώκει ιστορική σύνδεση για στήριξη και απόδοση εγκυρότητας στα συμπερά
σματα αυτά. Και βέβαια ο κατά παράδοσιν άνθρωπος, με το να εντάσσει τους 
ήρωες των ιστοριών του στην ιστορική προοπτική του χώρου του, τονώνει το 
ιστορικό του αίσθημα, την συνέχειά του στο περιβάλλον και την κοινότητα, 
στερεώνει την γενιά και την κοινωνία του σε χώρο και χρόνο18.

Η ίδια τάση, πολύ πιο ενισχυμένη μάλιστα, απαντά και στους κατά φάσιν 
λαούς. Η ενίσχυση εδώ, οφείλεται στη διατήρηση της ιστορικής ανάμνησης απ’ 
αυτές τις ιστορίες και μόνο, στη θεμελίωση της συλλογικής μνήμης σε παρό
μοια γεγονότα. Κι εδώ οι ήρωες είναι, θεωρούνται ή υποστηρίζονται ως πραγ
ματικοί. Και η προσπάθεια μιας τέτοιας διαπίστωσης φαίνεται όλο και πιο 
αγωνιώδης, αναζωπυρούμενη και ανανεούμενη. Πρόκειται για παρόμοιες ανά
γκες, που θεραπεύονται με λύσεις σχεδόν ταυτόσημες.

Η ομαδικότητα στη δημιουργία και αναπαραγωγή των δημιουργηθέντων, 
ένα ακόμη σημείο ομοιότητας, μας εισάγει στο χώρο δημιουργίας και ανάπλα
σης των φαινομένων του λαϊκού πολιτισμού. Το δημιόυργικό στοιχείο κάθε 
κλάδου του λαϊκού πολιτισμού έχει κοινή τη διάδοση και ομαδική τη βιωματι- 
κότητα. Υπάρχει μόνο σαν συνάρτηση του ομαδικού ασυνειδήτου, της δύναμης 
αυτής που δημιουργεί και καθορίζει, όσον αφορά τις κατά παράδοσιν κοινω
νίες.

Ανάλογες διαδικασίες παρατηρούνται βέβαια και στους κατά φύσιν λα
ούς, όπου η αφάνεια της προσωπικότητας του πρώτου δημιουργήσαντος είναι 
πολύ μεγαλύτερη, το σκοτάδι που καλύπτει το εξέχον αυτό μέλος του συνόλου 
είναι πιο πυκνό. Παρόμοιες εξελίξεις χαρακτηρίζουν και την αναπαραγωγή 
των στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού, εφόσον βέβαια αναφερόμαστε στη γνω
στή δημιουργική αναπαραγωγή και ανασύνθεση ενός δεδομένου υποθετικού 
πρωτοτύπου. Πρόκειται για την αναπαραγωγή που δίνει την τελική μορφή στα 
πολιτιστικά αγαθά τα οποία φτάνουν ως εμάς και αποτελούν το αντικείμενο 
της σχετικής μελέτης μας.

Με τα παραπάνω συνδέεται και το στοιχείο της συλλογικότητας στη βίωση 
άρα και διατήρηση των θεσμών. Εννοούμε βέβαια κοινωνικούς θεσμούς, κανό
νες και μέτρα μιας παραδοσιακής κοινωνίας, με όλα τα προβλήματα και τους 
αυτοπεριορισμούς της, όπου παρατηρείται και μια, ας μου επιτραπεί ο νεολο
γισμός, κοινωνική αντίληψη των διαδραματιζομένων. Συλλογικοτητα που ατο- 
νεί αν και δεν σβήνει την κάθε προσωπικότητα, αφού εισάγει σε ένα είδος συλ- 
λογικής-παραδοσιακής κατανόησης και αντίδρασης στα εξωτερικά ερεθίσματα 
και στην επαφή με άλλους πολιτιστικούς χώρους19.

Ολα τα παραπάνω, αποτελούν κοινά σημεία Εθνολογίας και Ααογραφίας 
που από τον Νικόλαο Πολίτη καθιερώθηκαν στην εξέταση των λαογραφικών 
φαινομένων και καλλιεργήθηκαν από τους πνευματικούς διαδόχους και συνε
χιστές του. Αυτή και μόνη η ύπαρξή τους στοιχειοθετεί τις επιρροές και τις αλ- 
ληλοεξαρτήσεις ανάμεσα στις δύο επιστήμες, πράγμα που εν μέρει έχει ήδη γί
νει κατανοητό. Ο βαθμός της επεξεργασίας και ανάπτυξής τους, εξαρτάται απ’
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τη θεώρηση και την οπτική γωνία του κάθε ερευνητή. Πάντως ένα είναι σίγου
ρο: Η επαφή των δύο ερευνητικών κλάδων, υπήρξε πάντα αποδοτική και καρ
ποφόρα. Ακόμη και στις μελανότερες στιγμές μιας στείρας αντιγραφής, το κέρ
δος διαφαινόταν χειροπιαστό. Διεύρυνε τον κύκλο των ενδιαφερόντων και τό
νισε το ενδιαφέρον, δημιουργώντας στέρεους δεσμούς και δρόμους επικοινω
νίας με τη Δυτική διανόησης. Φτιάχτηκαν έτσι τα πνευματικά ανοίγματα που 
συντέλεσαν στην παγκοσμιοποίηση της ελληνικής Λαογραφίας. Το πνευματικό 
τέκνο του ιδιοφυούς ερευνητή από την Πελοπόννησο, εβδομήντα μόλις χρόνια 
από τη γέννησή του, είναι μια παρουσία καλοδεχούμενη στις διεθνείς επιστημο
νικές συναντήσεις. Το μέλλον της, αν όχι περίλαμπρο, διαγράφεται τουλάχι
στον σίγουρο.

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ

ΛΑΪΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 
ΤΟ ΑΜΦΙΔΡΟΜΟ ΜΙΑΣ ΣΧΕΣΗΣ

Αποτελεί κοινό τόπο της λαογραφίας, αλλά και των ανθρωπολογικών επι
στημών γενικότερα, ότι ο χορός έχει τελετουργική αρχή, όπου κατόπιν προστέ
θηκε και το ψυχαγωγικό σκέλος. Ως αρχέγονη συμβολική πρακτική, ο χορός πε
ριείχε μια σειρά μιμητικών κινήσεων με μαγικούς σκοπούς, καθώς ο μαγικός 
καθορισμός της καθημερινότητας αποτελούσε τότε κοινή και συνήθη πρακτική. 
Κάτω από το πρίσμα αυτό, η σύνδεση του χορού με το σύνολο αντιλήψεων και 
νοοτροπιών που ονομάζουμε παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά, είναι 
προφανής και μάλλον αναμενόμενη.

Σε μια σειρά μελετών που έχει να επιδείξει η σχετική βιβλιογραφία, έχουν 
εξεταστεί περιπτώσεις πανηγυριών, όπου ο χορός καλύπτει το ψυχαγωγικό σκέ
λος της θρησκευτικής διοργάνωσης', καθώς μάλιστα και ο χώρος γενικότερα 
διαμορφώνεται, από την ανθρώπινη επέμβαση, έτσι ώστε να δέχεται και να ανα- 
δεικνύει τις μορφές του πανηγυριού1 2. Σπανιότερα, ο χορός συνδέεται αμεσότε
ρα με την ίδια τη λατρευτική πράξη και πρακτική: στα αναστενάρια, για παρά
δειγμα, έχει υποστηριχθεί ο θεραπευτικός ρόλος του χορού δια της έκστασης3, 
ενώ σε άλλες περιπτώσεις ο χορός αποτελεί τμήμα μιας ιδιαίτερης λατρευτικής 
πράξης, με θεραπευτικούς, τις περισσότερες φορές, σκοπούς4. Εξάλλου, ο ιερός 
χορός έχει χρησιμοποιηθεί στην αρχαία ελληνική και τη ρωμαϊκή θρησκεία, αλ
λά και από Εβραίους, μουσουλμάνους και ανατολικούς γενικότερα λαούς, ως 
λατρευτικός τρόπος, ως προσφορά σωματικής έκφρασης και αφοσίωσης, στο 
θείο, προς το οποίο αφιερώνεται και αναφέρεται. Αρα η παράδοση της σύνδε
σης του χορού με την οργανωμένη και συντεταγμένη θρησκευτική συμπεριφορά 
του ανθρώπου5 είναι αρχαιότατη, και καθορίζει την ύπαρξη και παρουσία του 
χορού σε πλήθος εθιμικών εκδηλώσεων διαφόρων λαών.

1. Μ.Γ. Βαρβούνης, «Παραδοσιακά αθλητικά αγωνίσματα», Τετράμηνα 56-58 (1995-96), σ. 
4252-4262.

2. Μ.Γ. Βαρβούνης, «Παραδοσιακός χορός και εθμικό πλαίσιο. Η περίπτωση ενός πανηγυ
ριού στη Σάμο», Σαμιακές Μελέτες! (1995-96), σ. 359-369 και Άλκη Κυριακίδου - Νέστο- 
ρος, Λαογραφικά Μελετήματα, 1. Αθήνα 1979, σ. 29.

3. L. Danforth, «Th role of dance in the ritual therapy of the Anastenaria», Byzantine and 
Modem Greek Studies 5 (1979), σ. 141-163. Ο ίδιος, Firewalking and religious healing. 
Princeton University Press 1989, σ. 50-63.

4. Μ.Γ. Βαρβούνης, «Η λατρεία του αγίου Μερκούριού στη Ρόδο», Δωδεκανησιακόν Αρχείο 
7(1996), σ. 51-57.

5. Βλ. ενδεικτικά Αρ. Γκάρτζιου-Τάττη, «Ο χορός στην αρχαία Ελλάδα», στο Βασ. Νιτσιά- 
κος (επιμ.), Χορός και Κοινωνία. Κόνιτσα 1994, σ. 17-32. J. Cowan, Dance and the body 
politic in northern Greece. Princeton University Press 1990 και P. Λουτζάκη, «Για μια αν
θρωπολογία του χορού», Εθνογραφικά 8 (1992), σ. 11-16.

Αλλά και οι δύο διαφορετικές λειτουργικότητες του χορού μέσα στο εθιμι
κό πλαίσιο, η ψυχαγωγική και η καθαρά λατρευτική, είναι παραπληρωματικές
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μεταξύ τους· ξεκινούν από την ίδια έννοια του ιερού χορού και καταλήγουν σε 
δυο διαφορετικές εκδηλώσεις της ίδιας νοοτροπίας, σε δυο διαφορετικές στιγ
μές του ίδιου εθιμικού συνόλου. Εντάσσονται όμως σαφώς στο πλαίσιο της λα
τρείας, και μέσα σ’ αυτό αποκτούν νόημα, περιεχόμενο και ιδιαίτερη σημασιο- 
δότηση.

Το αρχέγονο λατρευτικό στρώμα, που διαπιστώνεται στις περιπτώσεις αυ
τές, μεταλλάσσεται και μετασχηματίζεται καθώς νέα στοιχεία εντάσσονται στο 
όλο εθιμικό πλαίσιο. Η τάση εκκοσμίκευσης, που γενικότερα παρατηρείται στα 
σχετικά με τη λαϊκή λατρεία, παρατηρείται επίσης και στην περίπτωση του χο
ρού, καθώς το ψυχαγωγικό στοιχείο κερδίζει σταθερά έδαφος έναντι του τελε
τουργικού. Όπως συμβαίνει με όλα σχεδόν τα δεδομένα ενός παραδοσιακού 
πολιτισμικού συστήματος, η διαφοροποίηση στην υλική βάση επιφέρει συνακό
λουθες αλλαγές και στο πνευματικό εποικοδόμημα, με συνέπεια την τροπο
ποίηση στα επιμέρους στοιχεία αλλά και στο σύνολο: νέα βήματα και κινήσεις 
μπαίνουν στο χορό, νεο νόημα και ύφος του αποδίδεται, νέα, τέλος, σημασιο- 
δότηση λαμβάνουν τα εθιμικά και κοινωνικά του συμφραζόμενα.

Στην περίπτωση των ειδικότερων σχέσεων του χορού με την παραδοσιακή 
θρησκευτική συμπεριφορά ενός λαού ή μιας κοινωνικής ή πληθυσμιακής ομά
δας, είναι το παραδοσιακό θρησκευτικό ήθος που έχει τον κυριαρχικό ρόλο. 
Πρόκειται για μια ομάδα αξιών, πράξεων και ενεργειών, που καθορίζουν ως 
άγραφοι παραδοσιακοί κανόνες τη συμπεριφορά του πιστού στα όρια της κάθε 
θρησκείας, τη λατρευτική του υπόσταση και το ηθικό του προσωπείο. Οι κανό
νες αυτοί ρυθμίζουν βέβαια και τις λεπτομέρειες της λατρείας, την εκδήλωση 
και την προκαθορισμένη συμπεριφορά που την προσδιορίζει, άρα ορίζουν και 
την εθιμική τάξη του χορού, αλλά και τη συμπεριφορά ή τις κινήσεις των χορευ
τών τυπικό είναι το παράδειγμα των τελετουργικών χορών της εβδομάδας της 
Διακαινησίμου, ιδίως της Δευτέρας ή της Τρίτης του Πάσχα, με την καθορισμέ
νη σειρά και τον αυστηρά προσδιορισμένο ρόλο των κατοίκων του συγκεκριμέ
νου οικισμού, που συμμετέχουν στο χορό6.

6. Πρβλ. Γ.Α. Μέγας, Ελληνικοί εορταί και έθιμα της λαϊκής λατρείας. Αθήναι 1963, σ. 176 
κ.εξ., με περιγραφές.

7. Γρ. Γκιζέλης, «Ηπειρωτικού θρησκευτικού πανηγυρεις», Πρακτικά Α’ Συμποσίου Λαο
γραφίας του Βορειοελλαδικού χώρου. Θεσσαλονίκη 1975, σ. 21 κ.εξ. Δ. Κόκκινος, «Τα 
πανηγύρια και οι γιορτές ως εθνικό κεφάλαιο». Ηπειρωτική Εστία 462-467 (1990), σ. 
507-509. Δ. Λουκάτος, «Από τα πανηγύρια της Κεφαλλονιάς», Ημερολόγιον Μεγάλης 
Ελλάδος 15 (1936), σ. 381-389 και J. Boulay, Portrait of a Greek Mountain Village. Oxford 
1974, σ.57.

8. Μ.Γ. Βαρβούνης, Παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά και θρησκευτική λαογραφία. 
Αθήνα 1995, σ. 96 κ.εξ.

9. Χρειάζεται στο μέλλον ειδική μελέτη του ρόλου και των λειτουργών αυτού του σημαντι
κού χώρου για τις εκδηλώσεις του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού.

Αλλά και στο πλαίσιο πρωταρχικών και προαισθητικών μορφών θεάτρου, 
όπως τα λαϊκά δρώμενα, ο χορός έχει το δικό του ιδιαίτερο και ξεχωριστό ρό
λο: αποτελεί κρίκο ανάμεσο στο ιερό και το κοσμικό, ανάμεσα στο τελετουργικό 
και το καθημερινό, ένα άνοιγμα προς το κοινό που παρακολουθεί και μια προ
σπάθεια παγίωσης ενός διαύλου επικοινωνίας ανάμεσα σε θεατές - κοινότητα 
και τελεστές - μυημένους, που συνιστούν και τα δύο αντίπαλα και εμπλεκόμενα 
μέρη κατά την τέλεση ενός εθίμου, συγκεκριμένα μάλιστα ενός δρωμένου. Με 
τον χορό, συχνά λιγότερο τελετουργικό και περισσότερο αυτοσχέδιο, ο θεατής 
συμμετέχει, βιώνει και οικειοποιείται το γραφικό ή το υπερφυσικό. Έχουμε λοι
πόν εδώ μια διαφορετική λειτουργικότητα, που ανάγεται όμως σαφώς στις υπο- 
κρυπτόμενες σχέσεις του ανθρώπου-φορέα και τελεστή του εθίμου με το επέκει
να και το υπερφυσικό.

Παρόμοια λειτουργικότητα μπορεί να αποδοθεί γενικότερα στη σχέση του 
χορού με το σύστημα της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς7. Καθώς 
ο χορός συνδέεται άμεσα με τη μουσική και τον στίχο, με την τέχνη δηλαδή του 
ήχου και του λόγου, προξενεί μέθεξη και υπέρβαση, στοιχεία που συνήθως χα
ρακτηρίζουν το μυστικιστικό τμήμα κάθε θρησκειακού ή λατρευτικού συστήμα
τος. Έχει όμως και ευρύτατη απήχηση, ευρύτερη πάντως θεολογικών αληθειών, 
ρήσεων ή αποκαλύψεων, που για το ευρύτερο κοινό ακούγονται θεωρητικά 
σχήματα λίγο κατανοητά, και λιγότερα ενδιαφέροντα. Συχνά ο χορός εκφράζει 
στην πράξη μια συμπύκνωση θεολογικών αληθειών ή και κάποιας κοσμοθεω
ρίας. Θυμίζω τους περιστρεφόμενους δερβίσηδες του ισλάμ, ο χορός των 
οποίων δεν μπορεί να γίνει κατανοητός χωρίς το αντίστοιχο θεολογικό του πε
ριεχόμενο. Σε παρόμοιες περιπτώσεις ο χορός μπορεί να είναι μιμητικός ή 
αποκαλυπτικός, απόκρυφος ή τελετουργικά συμπυκνωμένος, σίγουρα όμως 
απέχει πολύ από το να αποβεί απλή ψυχαγωγική μορφή, χωρίς άλλο υπόβαθρο 
ή περιεχόμενο.

Είναι γνωστό ότι στην εξέταση της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπερι
φοράς εμπλέκονται και διάφοροι οικονομικοί ή κοινωνικοί παράγοντες, κα
θώς η λατρεία έχει και συγκεκριμένη οικονομική βάση8· στο ίδιο πλαίσιο προ
σαρμόζεται και ο χορός που συνδέεται με τη λατρεία: ως χαρακτηριστικό πα
ράδειγμα θα αναφέρω το χορό της κούπας στη Νίσυρο και την Τήλο, κατά τον 
οποίο εκείνος που χορεύει πρώτος, αρχικά ο ιερέας του πανηγυρίζοντας ναού, 
συγκεντρώνει οικονομικές προσφορές για την ενίσχυση του ναού ή της συγκε
κριμένης διοργάνωσης. Ο χορός λοιπόν εδώ παίρνει το ρόλο μιας «Ιερής ζη- 
τείας», για κάποιον κοινό λατρευτικό σκοπό.

Τόπος τέλεσης του χορού είναι συνήθως ο πολυδύναμος και πολυλειτουρ- 
γικός χώρος του προαυλίου του ναού, με τις τόσες λειτουργικότητές του στα 
πλαίσια της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς του ελληνικού λαού9. 
Ο χώρος προσδιορίζει τη μορφή αλλά και τη σημασία του χορού, τον περι
κλείει και τον αναδεικνύει. Αλλά και ο χορός, στα πλαίσια ενός θρησκευτικού 
πανηγυριού, συμβάλλει στη σύσφιξη των κοινωνικών δομών, των σχέσεων με
ταξύ των μελών της κοινότητας και στην αναδημιουργία ή επαναβεβαίωση των 
συνεκτικών κρίκων του κοινωνικού δικτύου. Με τον τρόπο αυτό, η παραδο
σιακή θρησκευτική συμπεριφορά μπαίνει στα όρια της κοινωνικής λαογραφίας, 
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αφού επιδρά στο κοινωνικώζ ζειν των ανθρώπων, και προσδιορίζει τη συνεκτι
κότητα και τη μορφή της κοινωνίας τους.

Ένας ακόμη συνεκτικός κρίκος του θέματός μας είναι η συμμετοχή ιερέων 
στους λεγομένους «παραδοσιακούς» χορούς, ή στους τελετουργικούς χορούς 
με συγκεκριμένο χρόνο και τόπο εκτέλεσης. Και στις περιπτώσεις αυτές ο ιερέ
ας, αντιπρόσωπος του υπερφυσικού, καθαγιάζει και καθιερώνει με την παρου
σία του, κάτι αντίστοιχο ίσως με τη γνωστή τέλεση μαγικών, θεραπευτικών κατά 
κανόνα, πράξεων από ιερείς, πρακτική γνωστή στην παραδοσιακή μαγεία τόσο 
του ελληνικού όσο και των άλλων λαών10. Με την πρωταγωνιστική λοιπόν συμ
μετοχή των ιερέων, οι χοροί αυτοί αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά τον τελε
τουργικό, τελεστικό, ιεροπρεπή και ιερό χαρακτήρα τους.

10. Βλ. σχετικά Κ. Seligmann, Das Wltreich der Magie. Stuttgart 1958, ο. 211 κ.εξ. και Δ. Μπε- 
νέκος, Η αγωγή των δαιμόνων στην Ήπειρο. Συμβολή στη μελέτη της νεοελληνικής μα
γείας. Ιωάννινα 1988, σ. 26 σημ. 4, με βιβλιογραφία.

Ο χορός λοιπόν συνδέεται άμεσα και ποικιλότροπα με την παραδοσιακή 
θρησκευτική συμπεριφορά του ελληνικού λαού, όταν εντάσσεται στο αντίστοιχο 
εθιμικό πλαίσιο. Εξάλλου σε μια παραδοσιακή κοινωνία, ο χορός δεν υπάρχει 
έξω και πέρα από τα έθιμα που τον προσδιορίζουν είναι τμήμα ενός ευρύτερου 
εθιμικού συνόλου, μέσα στο οποίο αναγνωρίζεται ως κυρίαρχο ψυχαγωγικό αλ
λά και τελετουργικό στοιχείο, ως μια εκκοσμικευμένη ιεροπραξία. Ο διττός αυ
τός χαρακτήρας απηχείται σε ολόκληρο τον εθιμικό πλούτο του ελληνικού λα
ού, όσον αφορά βεβαίως τα έθιμα με θρησκευτική ή λατρευτική υπόσταση.

Η σύνδεση αυτή έχει άμεσες συνέπειες όχι μόνο στη φυσιογνωμία του ελλη
νικού χορού, αλλά και στην προοπτική της σχετικής έρευνας που πρέπει να λαμ
βάνει σοβαρά υπόψη της το όλο εθιμικό πλαίσιο και τη λαογραφική εξέταση κά
θε περιοχής και εποχής. Με τις συνολικές αυτές προσεγγίσεις παρέχονται πολύ 
περισσότερες δυνατότητες ερμηνειών και ερμηνευτικών προοπτικών. Αυτός άλ
λωστε είναι και ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει και προχωρά η σύγχρονη λαο
γραφία, τμήμα της οποίας είναι και ο παραδοσιακός χορός.

Μ.Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ

Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ 
ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ

Σωστά έχει γραφεί για τον Νικόλαο Γ. Πολίτη ότι έχει δώσει μορφή καθαρά 
επιστημονική στη Λαογραφία, που την έκαμε θρησκεία του σαν αληθινός ιερο
φάντης, αφοσιώθηκε ολόψυχα σ’ αυτήν κι άνοιξε το δρόμο στους κατοπινούς 
ερευνητές για τη συγκέντρωση και τη μελέτη του λαογραφικού πλούτου του τό
που μας, όπου καθρεφτίζονται αδιάρρηκτα δεμένα με την αρχαία παράδοση ο 
χαρακτήρας και η εθνική συνείδηση του ελληνικού λαού. Προσπάθησε να κατα- 
δείξει ότι το ελληνικό πνεύμα διατηρήθηκε αμιγές στη γλώσσα, στο βίο και στον 
χαρακτήρα του λαού, και αδιάσπαστο από τα αρχαία χρόνια ως σήμερα. Ότι δε 
βασικό θεμέλιο της εθνικής συνειδήσεως αποτελεί η κοινότης των ηθών και των 
εθίμων, των δοξασιών και παραδόσεων, των συναισθημάτων, των πόθων και 
των ελπίδων.

Μένοντας πιστός στον ορισμό και το περιεχόμενο της «Λαογραφίας», 
όπως τον έδωσε ο ίδιος στο περιοδικό «Λαογραφία» (τόμος Λ', 1909, σελ. 3-18), 
ότι δηλαδή έργο της Λαογραφίας είναι η εξέταση των εκδηλώσεων του ψυχικού, 
πνευματικού και κοινωνικού βίου του λαού, όσα προέρχονται από την παράδο
ση και εκφράζονται με λόγια ή με έργα, σκύβει πάνω σε πλείστες εκδηλώσεις και 
δίνει ευρύτητα στην εξέταση των φαινομένων αντλώντας από ολόκληρο τον ελ
ληνικό χώρο, διαχρονικά και συγχρονικά.

Στη μελέτη μας αυτή θα προσπαθήσουμε να επισημάνουμε τα στοιχεία που 
άντλησε από τον κυπριακό χώρο και να προσέξουμε πώς τα ενέταξε στις εργα
σίες του (όπου αποδεικνύει την αδιάσπαστη συνέχεια του ελληνισμού και την 
πολύμορφη διάπλαση της ελληνικής ψυχής που δεν έχασε την αρχική της ενότη
τα), πώς τα συνέκρινε με παρόμοια του ελληνισμού, πώς τα αξιοποίησε, και θα 
εντοπίσουμε τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε.

Συνάμα ο Πολίτης μελετά τις αντιλήψεις, σύγχρονες και παλαιότερες, άλ
λων λαών, πάνω σε παγκόσμια κλίμακα, βρίσκοντας ομοιότητες και διαφορές. 
Γιατί όπως αναλύει την έννοια Λαογραφία, την παρουσιάζει εξελιγμένη σε συγ
κριτική επιστήμη που έχει σκοπό να ερμηνεύσει τις εκδηλώσεις εκείνες του βίου 
των πολιτισμένων λαών, όσες δεν προήλθαν από επίδραση γνωστών ιστορικών 
προσώπων, αλλά είναι συνέχεια, ή διαδοχή, ή μεταβολή, ή παραφθορά εκδηλώ
σεων του κοινωνικού βίου του παρελθόντος. Στις αναζητήσεις του βασίστηκε 
στις ανθρωπολογικές θεωρίες του Tylor (που μιλά για επιβιώματα), καθώς και 
στις φιλολογικές γνώμες του Dieterich (που δέχεται ολόκληρο στρώμα θρησκευ
τικών παραστάσεων, δημιούργημα της προϊστορικής περιόδου) αλλά καινοτο- 
μεί, γιατί δέχεται σύγχρονη δημιουργία που τα προϊόντα της αφομοιώνονται ή 
συνάπτονται στενά με την παράδοση, εφ’ όσον οι πνευματικές δυνάμεις του λα
ού ουδέποτε παύουν να ενεργούν.

Νοιώθει δέος όποιος μελετά τον Νικόλαο Πολίτη από την γνωριμία του σε 
βάθος και έκταση των ελληνικών πραγμάτων, αλλά συνάμα για το βαθμό που 
κατέχει τωρινές και παλαιότερες συνήθειες και αντιλήψεις, σε πλείστους τομείς, 
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των διαφόρων λαών, ιστορικών και πρωτόγονων ακόμη, γιατί αποδεικνύεται 
γνώστης των δεδομένων της θρησκείας, αρχαιολογίας, ιστορίας, εθνολογίας, 
κοινωνιολογίας, γλωσσολογίας γι’ αυτούς. Κι ακόμα εντυπωσιάζει η χρήση 
μιας πλούσιας βιβλιογραφίας.

Όσο για τις ελληνικές πηγές, τεκμηριώνει αντλώντας από ευρύ φάσμα αρ
χαίων Ελλήνων συγγραφέων (Όμηρος, Αισχύλος, Ευριπίδης, Σοφοκλής, Πίνδα
ρος, Αριστοφάνης, Αρριανός, Θεόκριτος, Αουκιανός, Ησίοδος, Πλούταρχος, 
Στράβων, Αριστοτέλης, Διόδωρος Σικελιώτης και άλλοι). Είναι εξ άλλου γνώ
στης της βυζαντινής γραμματείας, εκκλησιαστικής και θύραθεν, ανατρέχοντας 
σε συγγραφείς, όπως - Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, Αννα η Κομνηνή, 
Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, Θεοφάνης, Κεδρηνός, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Μι
χαήλ Ψελλός, Ιωάννης ο Δαμασκηνός, Προκόπιος και άλλοι. Κι’ ακόμα παρα
πέμπει στις βυζαντινές μυθιστορίες Λύβιστρος και Ροδάμνη, Καλλίμαχος και 
Χρυσορρόη, όπως και στις μεσαιωνικές κυπριακές Ασσίζες.

Ειδικά για την Κύπρο βρήκα ότι αντλεί από ανακοινώσεις και δημοσιεύ
σεις των Κων/τίνου Ν. Παπαδόπουλου, Δ. Σάρρου, Χρ. Γ. Παντελίδη, Ξ. Φαρ- 
μακίδη, Χρ. Αποστολίδη και Σίμου Μενάρδου, του τελευταίου βασίστηκε σε 
γνώμες και ερμηνείες προφορικές που του ζήτησε, καθώς και σε μικρή συλλογή 
παροιμιών που του έδωσε ο γυμνασιάρχης του Παγκυπρίου Γυμνασίου Ιωάννης 
Δέλλιος. Κυρίως όμως κάνει ευρεία χρήση των βιβλίων του :- α) Γεωργίου Λου
κά «Φιλολογικά! επισκέψεις των εν τω βίω των νεωτέρων Κυπρίων μνημείων 
των αρχαίων» (1874) και β) Αθανασίου Α. Σακελλαρίου «Τα Κυπριακά» (τόμος 
Α': - Γεωγραφία, Ιστορία, Δημόσιος και ιδιωτικός βίος - 1890) (τόμος Β': - Η εν 
Κύπρω γλώσσα - 1891).

Μακρύς είναι ο κατάλογος των εργασιών του Νικόλαου Πολίτη και δύσκο
λη η ανίχνευση των σχετιζομένων με την Κύπρο, σ’ όλες αυτές, ώστε να εκπονη
θεί η παρούσα εργασία, χωρίς να παραλειφθεί οτιδήποτε σημαντικό. Σημειώνω 
όμως εδώ ότι είχα υπ’ όψη τις εξής:
1) «Εκλογαί από τα τραγούδια του Ελληνικού λαού» (Έκδοση 6η, 1969. Εκδό

σεις Βαγιονάκη).
2) «Παραδόσεις» τόμος Α' 1904 - τόμος Β' 1904 (Στη σειρά των εκδόσεων Μα- 

ρασλή: «Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού»).
3) «Παροιμίαι» τόμος Α' 1899 - τόμος Β' 1900 - τόμος Γ' 1901 - τόμος Δ’ 1902 

(Στη σειρά «Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού. Βι
βλιοθήκη Μαρασλή. Τύποις Π.Δ. Σακελλαρίδου).

4) «Ααογραφικά Σύμμεικτα» τόμος Α', 1920. Δημοσιεύματα «Λαογραφικού 
Αρχείου» αρ. 1 (Ανατύπωση 38 λαογραφικών πραγματειών του, που τις δη
μοσίευσε για 45 χρόνια σε διάφορα περιοδικά συγγράμματα).

5) «Ααογραφικά Σύμμεικτα» τόμος Β', 1921. Δημοσιεύματα «Λαογραφικού Αρ
χείου», αρ. 2 (πρόκειται για συναγωγή άλλων 14 εργασιών του σε διάφορα 
περιοδικά. Ο τόμος αυτός δημοσιεύτηκε μετά το θάνατό του. Ο ίδιος δεν 
πρόφτασε να διεξέλθει μέχρι τέλους και να διορθώσει όλα τα τυπογραφικά 
δοκίμια).

6) «Ααογραφικά Σύμμεικτα» τόμος, Γ, 1931. Δημοσιεύματα «Λαογραφικού 
Αρχείου» της Ακαδημίας Αθηνών, αρ. 6 (Περιέχονται άλλες 14 εργασίες του 
που συμπληρώνουν το τρίτομο αυτό έργο. Οι εργασίες αυτές είτε είχαν δημο- 
σιευθεί σε διάφορα περιοδικά όπου είναι σκορπισμένες, είτε ήσαν ανέκδοτες· 
κι ασχολούνται κι αυτές με λαογραφικά θέματα).

7) Επίσης τρεις σημαντικές βιβλιογραφικές εργασίες του μελέτησα, που δημο
σιεύτηκαν στο περιοδικό «Λαογραφία» (Λελτίον της Ελληνικής Λαογραφι- 
κής Εταιρείας):
α) «Λαογραφική Επιθεώρησις των περιοδικών δημοσιευμάτων» 1909-1910, 

τόμος Α', σελ. 121-154 και 654-679.
β) «Λαογραφική Επιθεώρησις των περιοδικών δημοσιευμάτων», 1910, τό

μος Β', σελ. 120-173.
γ) «Βιβλιογραφία της Ελληνικής Λαογραφίας», 1911, τόμος Γ, σελ. 242-259. 

Κι επήρα από τις εργασίες αυτές στοιχεία, που θα τα αναφέρω στο τέλος 
της παρούσας μελέτης μου, σχετιζόμενα με την Κύπρο. Μαζί μ’ αυτά θα 
επιχειρήσω αδρομερή παρουσίαση των εργασιών του αυτών.

8) Κι ακόμα είδα με πολλή προσοχή τη μελέτη του με τίτλο «Λαογραφία», στο 
περιοδικό «Λαογραφία» τόμος Α', 1909, σελ. 1-18.
Πρέπει να προσθέσω εδώ ότι έχω χρησιμοποιήσει δυο ακόμα μελέτες για τον 

Πολίτη:
α) Στίλπωνος Κυριακίδη «Νικόλαος Γ. Πολίτης», περιοδικό »Λαογραφία» 

τόμος Ζ', 1923, σελ. θ'-κστ'· (και τη «Βιβλιογραφία Έργων του Ν.Γ. Πολί
του κατά χρονολογικήν σειράν» που ακολουθεί, σελ. κζ'-να').

β) Γιάννη Μ. Αποστολάκη: «Τα δημοτικά τραγούδια», 1929, Αθήναι (Μέρος 
Α': Οι συλλογές), όπου μας ενδιαφέρουν τα κεφάλαια:
I «Οι εκλογές τον Πολίτη» σελ. 134-273

II «Ο Πολίτης» σελ. 274-325
Τέλος, απαραίτητο βοήθημά μου υπήρξεν η εξαίρετη δουλειά του δρος Κυ

ριάκου Π. Χατζηιωάννου: «Βιβλιογραφία της Κυπριακής Λαογραφίας και 
Γλωσσολογίας. Μεσαιωνικής και Νέας Διάλεκτον» (Κυριάκου Π. Χατζηιωάν
νου: «Τα εν Διασπορά». Λευκωσία 1969, σελ. 319-420).

Να ξεκινήσω από το βιβλίο του «Εκλογαί από τα τραγούδια τον ελληνικού 
λαού» 1914 (χορηγία Αλέξανδρου Πάλλη), που χαρακτηρίστηκε σαν η πρώτη 
συστηματική κατάταξη στην Ελλάδα, κριτική εξέταση και ακριβολόγος έρευνα 
του δημοτικού τραγουδιού.

Εδώ στο κεφάλαιο «Ακριτικά τραγούδια», στην εισαγωγή στην παραλλαγή 
«Η αρπαγή της γυναικός του ακρίτη» που δημοσιεύει, μεταξύ άλλων διακρίνει 
δύο κύριους τύπους του τραγουδιού: α) Την γυναίκα του ακρίτη απάγουν εχ
θροί αυτού, τους οποίους, αφού έμαθε κατά θαυμάσιον τρόπο την αρπαγή, διώ
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κει και κατανικά ο ήρωας, επιβαίνων ίππου κατά το φαινόμενον μεν ευτελούς, 
στην πραγματικότητα όμως ωκυποδεστάτου, β) Κατά τον άλλο τύπο ο επί μα
κράν αποδημών ήρωας μανθάνει εκ διαφόρων θαυμάσιων σημείων ότι άλλος 
πρόκειται να νυμφευθεί την σύζυγόν του άκουσαν φθάνει με τη βοήθεια θαυμά
σιου ίππου και ματαιώνει τον γάμο. Πλείστες παραλλαγές του τύπου αυτού 
αναφέρει. Προσθέτει ότι το άσμα τούτο είναι γαμήλιον κι ότι στην Κύπρο τρα
γουδιέται το πρωί της δευτέρας ημέρας του γάμου έξω από τον νυμφικό θάλαμο 
(επιθαλάμιον). Παραπέμπει σε διάφορες παραλλαγές στον Σακελλάριο και 
Λουκά, όπου ο σύζυγος λείπει σε μακρυνό ταξίδι, ή όπου η αρπαγή της γυναι- 
κός του ακρίτη έχει γίνει από το Συρόπουλο από όπου ελευθερώνεται, ή όπου ο 
σύζυγος είναι σκλάβος στα καράβια.

Σε παρατηρήσεις του εξάλλου για την παραλογή «Ο γυρισμός του ξενιτεμέ
νου» που περιλαμβάνει στη συλλογή του, διακρίνει τρεις τύπους αναγνωρίσεως 
στα άσματα του ελληνικού λαού: α) Η αναγνώριση γίνεται κοντά στη βρύση, έξω 
από το χωριό, β) Έξω από το σπίτι, του οποίου τη θύρα κρούει ο σύζυγος, γ) 
Ομοίως έξω από το σπίτι, όπου τον προσελκύει ο κρότος του αργαλειού και ο 
ήχος του τραγουδιού της συζύγου του που υφαίνει. Υπενθυμίζει εδώ ο Πολίτης 
το γνωστότατο, παλαιότατο και ανυπερβλήτου κάλλους πρότυπο της διασκευής 
του τραγουδιού αυτού στο επεισόδιο της αναγνωρίσεως του Οδυσσέως και της 
Πηνελόπης (σημάδια = τα ομηρικά «σήματα», εκ του συζυγικού θαλάμου, η 
υφαίνουσα σύζυγος, παρασκευή της συζυγικής κλίνης κλπ.). Παραπέμπει σε δύο 
παραλλαγές κυπριακές του πρώτου τύπου και σε άλλες δύο του δεύτερου τύπου.

Για την παραλογή «Του νεκρού αδελφού» που δημοσιεύει εδώ, τονίζει ότι 
το πρότυπο ήταν το Ελληνικό κι εκ του ελληνικού λαού το παρέλαβαν οι άλλοι 
λαοί του Αίμου, σημειώνει δε ότι διεξοδικά αντίκρυσε το θέμα σε σχετική πραγ
ματεία του. Αναφέρει εδώ σχετική παραλλαγή της παραλογής αυτής από την 
Κύπρο.

Στο κεφάλαιο «Κάλαντα, Βάίτικα» στο τραγούδι «Του Μάη» σημειώνει 
και κυπριακή παραλλαγή. Εξ άλλου στο κεφάλαιο «Ταγούδια της ξενιτειάς», 
για το άσμα «Η μάνα του ξενιτεμένου» που δημοσιεύει σημειώνει σαν πηγή, 
εκτός των άλλων κυπριακό τραγούδι. Τέλος στο κεφάλαιο «Μοιρολόγια του 
Κάτω Κόσμου και του Χάρου» περιλαμβάνει και το τραγούδι «Της Λυγερής και 
του Χάρου» βρίσκοντας παραλλαγή κι από την Κύπρο.

Όσο δε για την παραλογή «Του γιοφυριού της Αρτας», που δημοσιεύει, 
προτάσσει εισαγωγή όπου επισημαίνει τη δοξασία που επικρατεί σε πλείστους 
λαούς ότι προς στερέωση και προφύλαξη από οποιοδήποτε κίνδυνο παντός κτί- 
σματος απαιτείται να προσηλωθεί σ’ αυτό ζώο κατορυττόμενο στα θεμέλια ή 
εντειχιζόμενο. Όσον δε ευγενέστερο είναι το ζώο, τόσον μεγαλύτερη θεωρείται 
ότι έχει δύναμη και προστασία του κτίσματος. Συνεχίζει ότι στη δοξασία αυτή 
αναφέρονται επίσης αρχαίοι ελληνικοί μύθοι και βυζαντινές παραδόσεις περί 
θυσίας ανθρώπων κατά τη θεμελίωση μεγάλων οικοδομημάτων. Και προσθέτει 
ότι το θύμα γινόταν το στοιχειό του οικοδομήματος, «δΓ ό στοιχείωσις ελέγετο 
υπό των βυζαντινών η δια θυσίας οικοδόμησις». Παραπέμπει δε σε σχετικό δη
μοσίευμα που αναφέρεται επίσης στην Κύπρο (Μανούσου «Τραγούδια εθνικά».

Κέρκυρα, 1850). Συνεχίζοντας τονίζει ότι σε τέτοια παράδοση στηρίζεται το πα
νελλήνιο τραγούδι «Του γιοφυριού της Αρτας», του οποίου παραλλαγές αναφέ
ρονται σε άλλα γεφύρια ή άλλα οικοδομήματα (π.χ. του Σπερχειού το γεφύρι, 
του Πηνειού, των Αδάνων, της βρύσης της Αράχοβας, του υδραγωγείου των 
Δέρκων) και προσθέτει ότι προσέλαβαν την ελληνική αυτή παράδοση, προσαρ
μοσμένη σε επιχώρια οικοδομήματα και οι άλλοι λαοί της ελληνικής χερσονή
σου (Ρουμάνοι, Αλβανοί, Σέρβοι, Βούλγαροι).

Τέλος στο κεφάλαιο «Επίμετρον Β»: Τραγούδια εις ελληνικάς διαλέκτους» 
αντλεί επίσης από την Κύπρο δημοσιεύοντας το «Τραούδιν του Διενή», μια πα
ραλλαγή από 112 στίχους. Και προσθέτει φροντισμένο και λεπτομερές γνωσσά- 
ριο, ερμηνεύοντας 47 έννοιες. Δειγματικά μεταφέρω εδώ μερικές, όπως ακριβώς 
τις δίδει:
αροκόπους· 
Έλενον 
άγριν 
ναρκοδόντας·

χαροκόπους (τους διασκεδάζοντας).

Έλληνα
το εκλεκτότερον μέρος του κρέατος του λαγού.
αραιόδόντης, ο έχων αραιούς οδόντας. Κατά τας φυσιογνω
μικός δοξασίας του λαού, αίτινες είναι αρχαιότατοι, οι 
αραιόδοντες είναι βραχύβιοι.

αλάτες· 
θεύτην

πτέρυγες (ιταλικό Η1αΐα=πτερύγισμα).
αγνοώ αν η λέξις έχει την έννοιαν εικόνος ή άλλου θείου 
πράγματος, όπερ ο Χάρος μεταχειρίζετα ως γοργόνειον.

νεμπουγκώννεται· ανακομβώνεται.
γλυκοξίφωτα· 
γλεπάτουρε- 
ξέην το νάχος· 
τζαι που την έφαν

γλυκοχαράματα. 
βλεπάτορα, φύλαξ. 
εξέβη ο ήχος.

τζΓ έζησεν, κάλλιον
του παλληκάριν και όστις ηδυνήθη να επιζήσει μετά τοιαύτην πληγήν είναι 

ανδρειότερος αυτού.
έρκετον 
κοντζυστώντα· 
τζαι ’που τες

ήρχετο γογγύζων.

ποκοντζύστρες του
εσσειούνταν 
τα παλάδκια· και από τους γογγυσμούς αυτού εσείοντο τα παλάτια.

Παραδόσεις από την Κύπρο σχετικές με τον Διγενή και τη Ρήγαινα δημο
σιεύει στο βιβλίο του «Παραδόσεις» τόμος Α', Αθήνα, 1904) και τις σχολιάζει 
στον Β' τόμο (Αθήνα, 1904). Μεταξύ των χιλίων περίπου παραδόσεων από ολό- 
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κλήρο τον ελληνικό χώρο, παρέλαβε αρκετές κυπριακές που τις κατέταξε και 
δημοσίευσε στην κατηγορία «Βασιλιάδες και Ρηγάδες και Βασιλόπουλα» («Η 
Ρήαινα» αρ. 68, «Η Ρήαινα» αρ. 69, «Ο λουτρός της Ρήαινας» αρ. 70, «Ο λάκκος 
της Ρήαινας» αρ. 71, «Η αυλή της Ρήαινας» αρ. 72, «Ο Διενής κι η Ρήαινα» αρ. 
73, «Ο σπήλιος της Ρήαινας» αρ. 74, «Το ζεβκάριν» αρ. 75, «Τα πυρκούδια της 
Ρήαινας», αρ. 76, «Η ευρετή της Ρήαινας» αρ. 77, «Ο θησαυρός της Ρήαινας» αρ. 
78, «Ο λάκκος της Ρήαινας» αρ. 79, «Οι Ρήαινες» αρ. 80). Επίσης στην κατηγο
ρία «Έλληνες ανδρειωμένοι-γίγαντες» περιλαμβάνει δύο παραδόσεις από την 
Κύπρο: «Τα λιγγρία του Διγενή» αρ. 118 και «Οι παδκές του Διγενή» αρ. 119. 
Επίσης αντλεί αρκετές άλλες, για τις οποίες θα μιλήσουμε σε άλλα σημεία της 
μελέτης μας, κατατάσσοντάς τις στις κατηγορίες «Ουρανός - Τ’ άστρα - Η γή», 
«Οι καιροί», «Θηρία», «Καλλικάντζαροι», «Νεράιδες», «Στρίγγλες», «Βρικόλα
κες», «Θάνατος και Κάτω Κόσμος».

Σχολιάζοντας στον Β' τόμο των «Παραδόσεών» του τις κυπριακές παραδό
σεις για τη Ρήγαινα σημειώνει ότι τις περιέλαβε κατ’ επιτομή δημοσιεύματος 
του Θωμά Πρωτοπαπά στην εφημερίδα «Αλήθεια» της Λεμεσού (1 Ιανουάριου 
1903, σελ. 2) όπου «δεξιώς ο γράψας συνηρμολόγησε διαφόρους παραλλαγάς 
περί του θησαυρού της Ρήγαινας», για δε τις επόμενες για τη Ρήγαινα παραπέ
μπει σε δημοσίευμα του Σίμου Μενάρδου με τίτλο «Η Ρήγαινα» (Δ.Ι.Ε., 1903, 
τόμο. Στ', σελ. 117-118) παρατηρώντας ότι α) Λίαν ευστόχως ο Μενάρδος διέ- 
κρινε σ’ αυτές αναμνήσεις της αρχαίας κυπριακής λατρείας της Αφροδίτης, β) 
Ότι το παλάτι και τα σπίτια της Ρήγαινας είναι οι λαξευτοί τάφοι της Πάφου, γ) 
Το ‘αγράχτιν’ της Ρήγαινας, το άλλως ‘κιόνιν’ και ‘λιγγρίν της Ρήαινας’ είναι 
κοινότατος λίθινος στύλος έξω της Πάφου και δ) Ότι συνάπτονται οι παραδό
σεις περί του Διγενή Ακρίτα, ο οποίος μνηστευόμενος την Ρήγαινα τελεί τον 
προσταχθέντα υπ’ αυτής άθλον, την κατασκευή υδραγωγείου. Παρατηρεί ότι τέ
τοιοι άθλοι αναφέρονται και σε άλλες παραδόσεις και συμπληρώνει ότι η επιβο
λή άθλων στους μνηστήρες βασιλόπαιδος είναι επεισόδιο συνηθέστατο στις πα
ραδόσεις, αλλά η προκειμένη διαφέρει γιατί δεν γίνεται λόγος περί διαγωνισμού 
δύο ή τριών μνηστήρων και η Ρήγαινα υποτίθεται παραβάσα την υπόσχεσή της. 
Εξ άλλου, προσθέτει, η εκσφενδόνηση παμμεγέθων λίθων και η αποτύπωση των 
ιχνών των χειρών ή των ποδών επί λίθων είναι επεισόδια κοινά και σε άλλες πα
ραδόσεις περί ανδρειωμένων. Σημειώνει ακόμα παραλλαγή της πιο πάνω παρα- 
δόσεως (Μενάρδος) όπου ο εκσφενδονηθείς υπό του Διγενή λίθος δεν έφθασε 
μέχρι του σκοπού του, διότι η Ρήγαινα «εφύσησε της πέτρας και εστάθη». Αντ
λώντας επίσης από τον Μενάρδο σημειώνει ότι ο σπήλιος της Ρήγαινας είναι 
αρχαίος λαξευτός τάφος σε ενός τετάρτου της ώρας απόσταση Β.Α. του ναού 
στην Παλαίπαφο. Κι ακόμα ότι η απολιθωθείσα Ρήγαινα μετά του ζεύγους των 
αροτήρων βοών δεικνύεται στην προς τον κόλπο της Επισκοπής Ν.Δ. άκρα του 
ακρωτηρίου, η οποία λέγεται «Ζευκάριν» (ζευγάρι).

Αναφερόμενος, τέλος, στην «ευρετή» δηλαδή στο θησαυρό της Ρήγαινας ση
μειώνει ότι σε άλλα μέρη της Ελλάδας «εύρεμα» ή «εύρημα» λέγεται το τυχαίως 
ευρισκόμενο, είτε πολύτιμο είτε ευτελές πράγμα «ο δε διά θαυμάσιου τρόπου ευ
ρισκόμενος θησαυρός, ο υπό φανταστικών δυνάμεων φρουρούμενος λέγεται 
‘θησαυρός’, ή ‘βιο’, ή ‘βιος’ ή ‘βλυσίδι’. Κι ενθυμείται άλλες συναφείς παραδό

σεις βρίσκοντας ομοιότητα προς σικελική παράδοση για θησαυρό, που δεν έχει 
ανευρεθεί ακόμα.

Όσο για το «λιγγρίν» πληροφορεί ότι είναι «παιδιά» (παιγνίδι) στην Κύ
προ που παίζεται με δύο ξύλα, ενός μείζονος (καλουμένου ‘η λίγγρα’) και ενός 
ελάσσονος και συνίσταται στην καθ’ ωρισμένους κανόνες εκσφενδόνηση του 
ελάσσονος διά του ετέρου. Παραπέμπει δε στον Λουκά και στο Σακελλάριο, που 
περιγράφουν το παιγνίδι αυτό. Προσθέτει ακόμα ότι στην Πελοπόννησο το παι
γνίδι αυτό ονομάζεται «κλίτσικας», δια σλαβικής λέξεως. Κι εξηγεί ότι κατά την 
παράδοση ο Διγενής έπαιζε το λιγγρίν δια μεγάλων κυλινδικών λίθων αντί ξύ
λων, τους οποίους μάλιστα κινούσε με το μικρό του δάκτυλο. Και παραβάλλει 
τον περί Ηρακλέους μύθο, όπως τον παραδίδει ο Αριστοτέλης.

Σχολιάζοντας περαιτέρω τους άθλους του Διγενή παρατηρεί ότι η επιβολή 
άθλων στους μνηστήρες βασιλόπαιδος είναι επεισόδιο συνηθέστατο στα παρα
μύθια του ελληνικού λαού καθώς και πολλών άλλων λαών. Στο μνηστήρα προ- 
τίθενται «ζητήματα», όπως λέγουν τους άθλους τα δικά μας παραμύθια, για να 
εκτελέσει δε αυτά ή πρέπει να έχει τεράστια ρώμη, ή δεξιότητα και ευφυΐα ασυ
νήθη, ή να είναι κάτοχος θαυμάσιων πραγμάτων, με τα οποία και μόνο κατορ
θώνονται έργα αδύνατα σε κάθε άνθρωπο, ή να έχει αρωγούς ευγνώμονα θηρία, 
ή συντρόφους που ο καθένας έχει κάποια μυστική δύναμη, ή αυτή τη βασιλοπού
λα. Και η ελληνική μυθολογία έχει πολλούς τέτοιους μύθους. Παρατηρεί ότι: 
Κατ’ άλλους η βασιλοπούλα είναι το έπαθλο νίκης σε αγώνα του μνηστήρος 
προς αυτή την ίδια (Αταλάντη), ή προς τον πατέρα αυτής (Ιπποδάμεια. Οινόμα- 
ος, Πέλοψ) ή προς αντίζηλον (Δηϊάνειρα, Αχελώος, Ηρακλής) κατ άλλους δε, 
που προσομοιάζουν μάλλον προς τα σημερινά παραμύθια, ο ήρωας φονεύει θη
ρία και λύει αινίγματα (Βελλεροφόντης, Χίμαιρα, κόρη Ιοβάτου, Οιδίπους, 
Σφίγζ, Ιοκάστη)· ή ζευγνύει λέοντα και κάπρο σε άρμα (Κάδμος, Αρμονία, Αδ
μητος, Αλκηστις)· ή ζευγνύει πυρίπνοας ταύρους (Ιάσων)· ή, αφού υποστεί πολ
λούς κινδύνους, κομίζει θαυμάσιο πράγμα που του ζητήθηκε (Ηρακλής, Αδμή- 
τη, ζωστήρ Ιππολύτης).

Αξίζει στο σημείο αυτό να επισημανθούν εδώ όσα έγραψε ο Νικόλος Πολί
της, χαρακτηριστικά, για την κυπριακή λαογραφία και ποίηση (Λαογραφικά 
Σύμμεικτα, τόμος Α', σελ. 59): «Εις την Κύπρον οφείλεται η τιμή ότι διετήρησε 
ακμαίαν την μνήμην του ήρωος (Διγενή) και ψάλλει αναλλοιώτους του εθνικού 
μας έπους τας ραψωδίας. Είναι θαυμαστή η εμμονή του ημετέρου έθνους εις τα 
πάτρια, αλλά δυνάμεθα να είπωμεν ότι εν πολλοίς υπερβάλλουσι κατά τούτο οι 
Κύπριοι. Πλην των περί Διγενή παραδόσεων, διετήρησαν ιδέας και δοςασίας αί- 
τινες και κατ’ αυτούς τους βυζαντινούς χρόνους είχον καταστεί εξίτηλοι ή είχον 
παραφθαρεί εν άλλαις ελληνικαίς χώραις».

Έρχομαι τώρα στο σημαντικό λόγο του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στις 14 
Ιανουάριου 1907, οπότε ανελάμβανε την πρυτανική αρχή {«Λαογραφικά Σύμ
μεικτα», τόμος Α, σελ. 237-262) με θέμα «Περί του εθνικού έπους των νεωτέρων 
Ελλήνων». Εκεί, μεταξύ άλλων, εξετάζει τη σημασία των ακριτικών ασμάτων 
και τονίζει την ανάγκη να διακριθούν αυτά από την όλη δημοτική ποίηση, να 
προσδιοριστούν ακριβέστατα οι χρόνοι κατά τους οποίους εποιήθησαν τα αρχέ
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τυπα και οι τύποι όπου επιχωρίαζαν στην αρχή, κι επίσης να καθοριστεί η σχέση 
τους προς τις επικές διασκευές. Σημειώνει ακόμα τις διάφορες ονομασίες όπου 
Διενής, Ριενής και άλλες στην Κύπρο, που δείχνουν την ευρύτητα της διάδοσης, 
αλλά και την ανάγκη διάκρισης από άλλα, άσχετα προς τα ακριτικά.

Διαπιστώνει ότι στην Κύπρο διεσώθησαν όχι λίγα ακριτικά άσματα, αλλά 
τα αρχέτυπά τους ουδεμία αμφιβολία υπάρχει ότι δεν εποιήθησαν στην Κύπρο, 
όπου ουδέποτε υπήρξαν ακρίτες και απελάτες, αλλά εκομίσθησαν τα τραγούδια 
από αλλού. Σαν σπουδαίο δε τεκμήριο της ποντικής προελεύσεως των κυπρια
κών ασμάτων θεωρεί τον τύπο, «Έλενος», που βρίσκεται σε ένα από αυτά, τύπο 
αλλότριο του κυπριακού ιδιώματος, που είναι αψευδές μαρτύριο της εισαγωγής 
του άσματος από τη χώρα όπου επιχωριάζει ο τύπος. Δεν συζητεί το θέμα του 
χρόνου κατά τον οποίο εισήχθησαν στην Κύπρο τα τραγούδια αυτά. Καταλήγει 
όμως στο ότι η Μικρά Ασία ήταν η χώρα όπου παρήχθη το ακριτικόν έπος, όπου 
έθαλλεν ακμαίος ο ελληνισμός, που ήταν η βάση και το έρεισμα του βυζαντινού 
κράτους.

Συζητεί στο τέλος το θέμα της συνθέσεως του έπους και της σχέσεώς του 
προς τα δημοτικά άσματα: Αναφέρει τις θεωρίες Σάθα και Αεγκράντ ότι οι 
ποιητές των ασμάτων μετέβαλαν και παρεμόρφωσαν την ιστορική παράδοση 
που υπάρχει στο έπος, του Dieterich επίσης που αναγνωρίζει στα άσματα απη
χήσεις χαρακτηριστικών επεισοδίων του έπους. Και σημειώνει τη γνώμη του 
Krumbacher που μάλλον αποκλίνει στην ιδέα περί της ανεξαρτήτου από του 
έπους γενέσεως και διαδόσεως ασμάτων καθώς και τη γνώμη του Wartenberg 
ότι ο ποιητής του έπους δεν έκαμε χρήση όλου του υπάρχοντος υλικού. Τέλος 
εκθέτει τη θεωρία του Αντώνη Μηλιαράκη, ότι πλην του ονόματος ουδεμία άλλη 
ομοιότης του έπους και των ασμάτων υφίσταται και ότι τα άσματα είναι μεταγε
νέστερα του έπους ή τουλάχιστον όχι τόσον διαδεδομένα στους χρόνους της 
συγγραφής του έπους.

Συζητώντας τη θεωρία Μηλιαράκη συμφωνεί μ’ αυτόν στο ότι φαίνεται 
άπορο πως ποιητής έπους, έχοντας υπόθεση τα κατορθώματα ενός των εθνικών 
ηρώων των χρόνων του, δεν ενεπνεύσθη από την ποίηση των δημοτικών τούτων 
ασμάτων και δεν ετράπη σε μίμηση αυτών. Θεωρεί δε σπουδαίο επιχείρημα υπέρ 
της γνώμης εκείνων που ισχυρίζονται ότι από το έπος απέρρευσαν τα δημώδη 
άσματα, το άσμα περί του θανάτου του Διγενή και μάλιστα την κυπριακή πα
ραλλαγή αυτού. Το άσμα αυτό, συνεχίζει, θα μπορούσε να υποτεθεί ότι είναι 
απόσπασμα του έπους, διότι πραγματευόμενο ένα μόνο επειδόσιο του κύκλου 
των ακριτικών ασμάτων περιλαμβάνει και πολλά στοιχεία εκ των άλλων επει
σοδίων είναι τρόπον τινά ανακεφαλαίωση των άθλων του Διγενή, η δε από του 
προσώπου του ήρωος αφήγηση εμποιεί την ιδέα ότι είναι μέρος μακροτέρας διη- 
γήσεως. Το άσμα τούτο, καταλήγει, δεικνύει μάλλον ότι είναι γνωστές στο λαό 
οι συναφείς και στα ουσιώδη ομοειδείς δημώδεις παραδόσεις περί του Διγενή, 
ώστε να μη φαίνεται άπορος η συγχώνευση πολλών επεισοδίων.

★ ★ ★
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Από το Βυζάντιο αντλεί σε μια εργασία του με τίτλο «Βνζαντιναί Παραδό
σεις» (περιοδικό «Ααογραφία», τόμος Στ', 1918, σελ. 347-367). Εδώ εξετάζει 
τρεις βυζαντινές μυθικές διηγήσεις, που τις πραγματεύτηκε ο Ιωάννης Ψυχάρης 
και που αναφέρονται στη βασιλεία του Θεόφιλου ή του Μιχαήλ του Γ. Σημειώ
νεται ότι το κείμενο επεξεργασμένο κριτικά «ελήφθη εκ δημωδεστέρας τινός βυ
ζαντινής χρονογραφίας». Το χειρόγραφο γράφτηκε κατά τον ΙΣτ αιώνα και βρι
σκόταν στη βιβλιοθήκη του μετοχιού του Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινού
πολη, όπου το μελέτησε ο Ψυχάρης το 1886 και αντέγραψε μέρος αυτού.

Η μια διήγηση «Ο μαγικός καθρέπτης» αναφέρεται στην ύπαρξη μαγικού κα- 
θρέπτη στα ανάκτορα της Κωνσταντινουπόλεως και στην καταστροφή του από 
τον Μιχαήλ, απαντά δε η διήγηση στο ιστορικό βιβλίο του Ψευδοδωροθέου (έκδο
ση Βενετίας, 1750) παράλληλα προς το χρονικό του μετοχιού του Παναγίου Τά
φου. Ο Πολίτης δημοσιεύει τα δύο κείμενα εντοπίζοντας τις διαφορές τους. Ση
μειώνεται ότι «τον έκαμε με αστρονομικήν τέχνην Λέων ο Σοφός» και ότι στον 
καθρέπτη «τα έβλεπες όλα καταλεπτώς». Η διήγηση καταλήγει ότι ο Μιχαήλ 
«απέστειλε ένα από τους υπηρέτες του και ετζάκισεν τον τελείως και συνέτριψε 
τον καθρέφτην εκείνον τον πολυτίμητον και αξιέπαινον που είχε τα φουσάτα των 
Τούρκων που συναθροίζοντο για να έλθουν να πολεμήσουν την Κωνσταντινού- 

πολιν».
Ο Πολίτης παρατηρεί ότι μαγικά κάτοπτρα που αποκαλύπτουν τα μακράν 

συμβαίνοντα, ή που έχουν παντός είδους θαυμαστές ιδιότητες, μνημονεύονται 
και σε παραμύθια και μυθικές διηγήσεις πολλών λαών. Εντοπίζει Ζακυθινή διή
γηση όπου η κόρη κρατεί κάτοπτρο και ρωτά τον ήλιο κι επισημαίνει σχετικά πα
ραμύθια από τη Νάξο, Εύβοια και την Κύπρο, αντλώντας για την Κύπρο από 
τον Σακελλάριο όπου αναφέρεται «ένα γυαλλίν» όπου φαίνεται ο κόσμος μέσα 
(«Το παραμύθι του μεταμορφωμένου βασιλόπουλου είς όφιν»). Ιδού το σχετικό 
απόσπασμα: «Σαν εκάθετουν κι είχεν το τραπέζιν ομπρός της η κοπελλούδα, άν- 
νοιξεν το τραπέζιν κι είδεν ένα γυαλλίν, είδε ούλλον τον κόσμον μέσα, κι είδεν 
και τον κύριν της άρωστον, τότες αρκίνησεν η κοπελλούδα κλάμματα και να τρα
βά τα μαλλιά της...». Παρατηρεί ότι τούτο είναι παραλλαγή του γαλλικού της 
«Όμορφης και του θηρίου», του οποίου υπάρχουν πολλές ευρωπαϊκές παραλλα
γές. Προσθέτει παράλληλα ευρωπαϊκά και ασιατικά και καταλήγει στην ιδιαίτε
ρα συχνή μνεία μαγικών κατόπτρων υπό Αράβων συγγραφέων των μέσων χρό

νων.
Στον Μιχαήλ τον Γ' εξάλλου αποδίδεται, κατά το χειρό/ραφο που σημειώ

σαμε πιο πάνω, όχι μόνο η καταστροφή του καθρέφτη αλλά και της χρυσής πλα
τάνου «ποίημα του Δέοντος του σοφού με τέχνην αστρονομικήν», που το σχο
λιάζει ο Πολίτης σημειώνοντας μηχανήματα που ανάγονται στην περιοχή της 
θαυματοποιίας. Επίσης σχολιάζει την περί της Κασίας (Κασσιανής) και του αυ- 
τοκράτορος Θεοφίλου παράδοση που περιέχεται στο πιο πάνω χειρόγραφο 
Χρονικό του μετοχιού του Παναγίου Τάφου- κι επισημαίνει ότι αφετηρία της 
διάπλασης της παράδοσης είναι «η προσδιδομένη εις την προσφοράν μήλου 
συμβολική σημασία της προτιμήσεως ή η συναφής προς αυτή ττ1ζ εκδηλώσεως 
ερωτικού συναισθήματος». Σχολιάζει ότι η συνήθεια είναι ριζωμένη σε τυπικές 
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συνήθειες και νόμιμα. Παρατηρεί ότι το έθιμο της μηλοβολίας είναι μέσο με το 
οποίο εκδηλώνεται ο έρωτας στην αρχαία Ελληνική μυθολογία, στους Ρωμαί
ους συγγραφείς, στην αρχαία τέχνη, στην Ιρλανδία (κατά ιρλανδική παράδοση), 
στην Ταϊτή, στα ελληνικά δημοτικά τραγούδια και έθιμα, στην Ιταλία, στη Σερ
βία, στη Βουλγαρία, στη Γεωργία, στις τουρκικές φυλές, στην Περσία, καθώς 
και στα ελληνικά παραμύθια. Και προσθέτει (με σχετικές παραπομπές) ότι συ
ναφής προς τη συμβολική έννοια του μήλου είναι και η χρήση του σε μαγγανείες 
και φίλτρα.

★ ★ ★

Αξιόλογη είναι μια διάλεξή του στο φιλολογικό σύλλογο «Παρνασσός», 
που την πρωτοδημοσίευσε στο περιοδικό «Παναθήναια» (1901, τόμος Β, σελ. 
122-127) με τίτλο «Το σκουφίν του βαρυπνά» και υπότιτλο «κυπριακή δοξα
σία». Εδώ τονίζει ευθύς εξ αρχής ότι, χωρίς αντίρρηση η Κύπρος κατέχει επιφα
νή θέση στην ιστορία της διάδοσης και της ανάπτυξης των θρησκευτικών δοξα
σιών στους Έλληνες. Αιτία βρίσκει τη γεωγραφική της θέση πολύ κοντά στον 
ασιατικό κόσμο. Και γι αυτό κατά τους αρχαίους χρόνους ήταν όπως η χοάνη 
στην οποία θρησκευτικές παραστάσεις σημιτικών λαών εχωνεύοντο και 
«απετελειούντο σε ελληνικούς τύπους». Ρεύματα από τη Φοινίκη έφεραν απηχή
σεις του πολιτισμού των Ασσυριών και Βαβυλωνίων, από το νότο απαυγάσμα
τα της αιγυπτιακής θεοσοφίας. Και τρίτο ρεύμα από τις ελληνικές χώρες παρεί
χε πλούσια και γονιμώτατα σπέρματα ελληνικών ιδεών.

Συνδέει στη συνέχεια το όνομα Μεφιστοφελής, γνωστό εκ της τραγωδίας 
του Γκαίτε, που κατά το Γερμανό μυθολόγο Γουλιέλμο Ρόσιερ είναι «Μεγιστω- 
φελής» δηλαδή δαίμονας που ωφελεί μέγιστα, που πλάστηκε κατά τον τύπο της 
ελληνικής επικλήσεως του Εφιάλτου: «Ωφέλης» ή Επωφελής», παρουσιάζοντας 
δημώδεις ελληνικές δοξασίες, με τις ποικίλες ονομασίες που δίδονται στον 
Εφιάλτη, δαίμονα του πάθους, και καταλήγοντας στο «βραχνάς» και στην Κύ
προ (που διατηρεί αδιάφθορο το στους βυζαντινούς παρεφθαρμένο όνομα του 
Εφιάλτου) «βαρυπνάς». Διαφωνεί με τον Σακελλάριο που το ετυμολογεί σύνθε
το από το «βαρύς+πνοή», δηλαδή «ο έχων βαρείαν απόπνοιαν» και προτείνει, 
«βαρύς+ύπνος», δηλαδή «επιφέρων βαρύν ύπνον, ο εν ύπνω βαρεί επιφαινόμε
νος δαίμων». Σημειώνει επίσης ότι οι Κύπριοι φαντάζονται τον Βαρυπνάν να 
φορεί σκούφον, εξ ου κατά συνεκδοχή η φράση «ετσίλλησεν με το σκουφίν του 
βαρυπνά», που όποιος το αρπάσει γίνεται όλβιος και παντοδύναμος, δοξασία 
που επικρατεί παντού στην Ελλάδα, είναι κοινή σε άλλους Ευρωπαϊκούς λαούς 
και έχει κληροδοτηθεί από την αρχαιότητα.

Εξηγεί τη δοξασία αυτή σημειώνοντας ότι το κακό πάθημα μπορεί να μετα
τραπεί σε πηγή ευημερίας και δυνάμεως, αν ο παθών κατορθώσει να κατάσχει 
φορέματα της προσωποποιίας του νοσήματος. Παράδειγμα Αθηναϊκή δοξασία 
και άλλων λαών, όπου πιστεύεται ότι εκείνος που θα αρπάσει φόρεμα δαίμονός 
τίνος έχει αυτόν του λοιπού υποχείριον. Παράδειγμα άλλο ο σκούφος των ναν- 
νοφυών δαιμόνων των γερμανικών παραδόσεων. Αλλη αναφορά στη ζώνη των 
δαιμόνων όπου έγκειται η δύναμή τους. Παραδείγματα από τον περί Περσέως 

μύθο, οπότε έγινε κάτοχος της «κυνής» και των «πέδιλων», κι άλλα από παρα
μύθια μας κατά τα οποία η ισχύς ή η ζωή δράκοντος ή γίγαντος ή θηρίου είναι 
κλεισμένη σε φόρεμα ή σκεύος ή ζώο, του οποίου όταν γίνει κύριος ο ήρωας γί
νεται κύριος και της ζωής ή της δύναμής του. Παραδείγματα. Απ’ εδώ προκύ
πτει γιατί ο Εφιάλτης ονομάστηκε «Ωφέλης» και ο δαίμονας του Φάουστ 
«Μεγιστωφέλης» (υπηρετικό δαιμόνιο).

Σημειώνει ευρύτατο συναφή κύκλο παραδόσεων, κοινών σ’ εμάς και σε άλ
λους λαούς, που αφηγούνται πως θνητός έλαβε για γυναίκα θεά ή θαυμαστή το 
κάλλος δαίμονα, αφού κατέσχε δια δόλου ή δια της βίας φορέματα αυτής, ή το 
πέπλο, ή τις πτέρυγες, ή το δέρμα, ή το όστρακο. Πλείστα παραδείγματα φέρει, 
ιδιαίτερα από την ελληνική μυθολογία. Υποθέτει δε ότι κάποιο έθιμο γαμήλιο 
αποτελεί την αφετηρία για τη γένεση δοξασιών και μύθων περί αρπαγής του πέ
πλου ή φορέματος του όντος και σημειώνει ότι στους αρχαίους Έλληνες σπου- 
δαίον μέρος της τελετής των γάμων ήσαν τα «αποκαλυπτήρια» ή «οπτήρια», οπό
τε αφαιρουμένου του πέπλου έβλεπε ο γαμβρός τη νύμφη. Φέρει παραδείγματα.

★ ★ ★

Στην εργασία του «Δημώδείζ Κοσμογονικοί Μύθοι» (που δημοσιεύτηκε 
στο «Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας», τόμος Δ, σελ. 579- 
626) εξετάζοντας μεταξύ άλλων τη δοξασία περί της καταστροφής του κόσμου, 
που κατ’ επανάληψη συναντάται στις δημώδεις παραδόσεις, υπενθυμίζει μύ
θους περί της κατεδαφίσεως των τριών στύλων από τους τέσσερις που υποβα
στάζουν τη γη. Επίσης το μύθο περί της τομής του δένδρου στη σελήνη, μετά του 
οποίου συνδέονται οι τύχες της γης. Και την δοςασία περί της δεσμεύσεως του 
διαβόλου που εξεπήγασε ίσως εκ της Αποκαλύψεως. Σημειώνει τις λέξεις «συν
τέλεια», «χαλασμός», «χάση του κόσμου» που μαρτυρούν ότι η έννοια της κατα
στροφής του κόσμου δεν είναι άγνωστη στον ελληνικό λαό. Απομονώνει δε την 
κυπριακή παράδοση παρατηρώντας ότι ενέχει τούτο το εξαιρετικό, ότι, ενώ οι 
στύλοι της γης, το δέντρο της σελήνης κι οι αλυσίδες του διαβόλου ανανεούνται 
εκάστοτε, κάθε δε κίνδυνος της γης αποτρέπεται, κατά την κυπριακή παράδοση 
αποκοπείσης και της τρίτης τριχός θα καταποντιστεί ο κόσμος.

Στις παρατηρήσεις του εξ άλλου στο βιβλίο του «Παραδόσεις» /ια τη δοςα- 
σία που την τιτλοφορεί «Ουρανός και θάλασσα» και που την κατατάσσει στην 
κατηγορία «Ουρανός - Τ’ άστρα - Η γη» σημειώνει ότι την άκουσε από πολλούς 
στην Πελοπόννησο και Αττική, όμως γράφει ότι τα περί διαρρήςεως δύο εκ των 
τριών τριχών της Ιππείας ουράς», δΓ ων περιορίσθη η θάλασσα τα άντλησε από 
κυπριακή παραλλαγή (Γ Λουκάς).

Στην αντίκρυση δημωδών κοσμογονικών μύθων εντάσσεται^μελέτη του με 
τίτλο «Ο ήλιοζ κατά τους δημώδείζ μύθουζ» (που είδε το φως σε ςεχωριστό τεύ
χος από 54 σελίδες, το 1882 και περιελήφθη στον Β' τόμο των «Λαογραφικών 
Σύμμεικτων» του, σελ. 110-153. Αθήνα, 1921). Σ’ αυτή επισημαίνει ότι η μελέτη 
και ανάλυση των ηλιακών μύθων πείθει ότι τα πρώτα σπέρματά τους είναι κλη
ροδότημα των προϊστορικών Αρίων, αλλά ενωρίς συνεταυτίσθησαν και συνεμί- 
γησαν μετά των μύθων περί άλλων θεών. Στη μελέτη του αυτή γίνεται περισυνα-
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γωγή των μύθων περί του ηλίου των παραστάσεων και των εικόνων που βρίσκο
νται εγκατεσπαρμένες σε παραδόσεις, δημοτικά άσματα και σε παραμύθια. 
Όσον αφορά στην Κύπρο εντοπίζει την κυπριακή έκφραση «τρέχει ο ήλιος = 
βαίνει προς τη δύση» και τις «λιοβούτημαν ή γλιβούτημαν» που βρίσκει την τε
λευταία ταυτόσημο με τις αρχαίες «δύνειν», «δύειν» «δύσις» και τη λατινική 
mergere. Σημειώνει ότι η λέξη «ηλιοβούτημαν» εμφαίνει ιδέαν περί λουτρών του 
ηλίου κατά τη δύση και ότι τέτοια λουτρά αναφέρει η δημώδης ποίησης: «ήμπεν 
ο ήλιος στο λουτρό και λούσθη και χτενίσθη· βάζει τον ουρανό μαντί, τη θάλασ
σα μαγνάδι». Κατά την προσφιλή του συνήθεια της αναδρομής στους αρχαίους, 
ευρίσκει συναφή αντίληψη ομηρική περί βυθίσεως του ήλιου στον ωκεανό και 
ενθυμείται τον Αισχύλο που αναφέρει λουτρά του ήλιου. Αλλά παραπέμπει και 
σ’ άλλους λαούς π.χ. σε σλαβική δοξασία και γερμανική παρόμοια αντίληψη πα- 
ραπέμποντας στον Grimm, που παραβάλλει το λουτρό του ήλιου προς παρό
μοιο γερμανικών θεοτήτων.

Στην εργασία του εξ άλλου «Η Σελήνη κατά τους μύθους καί τας δοξασίας 
του ελληνικού λαού» (που πρωτοδημοσιεύτηκε γερμανιστί με τίτλο «Der Mond 
in Sage un Glauben der heutigen Hellenen») στο κεφάλαιο «Εκλείψεις» επισημαί
νει ότι είναι σχεδόν παγκόσμια η δοξασία περί της προελεύσεως των εκλείψεων 
εκ πονηρών πνευμάτων ή δρακόντων ή θηρίων που ζητούν να καταβροχθίσουν 
τη σελήνη ή τον ήλιο. Ανευρίσκει ότι της δοξασίας αυτής εξίτηλα ίχνη διατηρή
θηκαν σαφώς σε μερικές παλαιότερες παραλλαγές ακριτικού άσματος. Αντλώ
ντας από τον Αουκά και τον Σακελλάριο παραθέτει άσμα ψαλλόμενο κατά την 
τελετή των γάμων, που απηχεί την πιο πάνω αντίληψη. Μεταφέρω εδώ όσα σχε
τικά γράφει («Ααογραφικά Σύμμεικτα», τόμ. Β, 1921, σελ 173): «Εν κυπριακή 
παραλλαγή, ο εκ της Ανατολής νέος άγει γυναίκα εκ της Δύσεως, αλλά δεν τολ
μά να μεταβεί όπως την παραλάβει, φοβούμενος τρία θηρία:

«φοβάται που τον δράκοντα, φοβάται που τον λιόντα 
που τον Αβρίτην ποταμόν, μην το κακοδικήσει».

Αλλ’ η πενθερά μηνύει εις αυτόν, ότι κατάλληλος η περίστασις να έλθει, 
διότι «τον μεν δράκοντα απέκτειναν, τον λέοντα έπνιξαν και τον Ευφράτην, 
έζευξαν δια γεφυρών»» Ύστερα από περιπέτεια του νέου στη σπηλιά του δρά
κοντας παίρνει την άδεια από αυτόν να του επιτραπεί να τελέσει τους γάμους 
του κι ορκίστηκε να επιστρέφει σε τρεις μέρες:

«έμοσεν του ’σ τον ουρανόν, τα άστρα, το φεγγάριν 
πως τριών μερών γαμπρός νανικ’ εννά ρτει να τον φάει»
Και επέστρεψε μεν ο νέος, αλλά συνοδευόμενος υπό της νεαράς συζύγου 

του, την οποία φοβήθηκε ο Δράκος γιατί αυτή ήταν η αποτεφρούσα τους δράκο
ντες, κόρη της αστραπής και της βροντής εγγονή, και τον άφησε ελεύθερο. Κατά 
την προσφιλή του συνήθεια ο Πολίτης παραλληλίζει με αντιλήψεις από τον ελ
ληνικό χώρο: Κερκυραϊκή παραλλαγή, όπου αφήνει ο νέος εγγυητές τον ήλιο 
και το φεγγάρι, η δε σύζυγος του παλληκαριού είναι το καίον τους δράκοντες 
αστροπέλεκο κι έχει μητέρα την αστραπή και πατέρα το βόλι. Αλλο άσμα επίσης 
θυμάται όπου το παλληκάρι άργησε και γι’ αυτό:

«ο ήλιος εθάμπωσε και το φεγγάρι χάθη».
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Ενθυμείται επίσης τρίτο άσμα από τη Σύρο, όπου το παλληκάρι κρατείται 
από τη Λάμια και σ’ αυτή ορκίζεται να επανέλθει:

«Κι ο Γιάννος αργοπόρησε κ εθύμωσε η Λάμια 
κι από την πείνα έτρωε του ήλιου τες αχτίνες»
Καταλήγοντας όμως τονίζει ότι οι μυθολογικές αυτές παραστάσεις Δρακό

ντων ή Λαμιών που τρώγουν τις ακτίνες του ήλιου και της σελήνης και προξε
νούν τις εκλείψεις τους, σε τίποτε δεν διαφέρουν από τις παραστάσεις άλλων 
λαών περί της αιτίας των εκλείψεων, αλλά ευρίσκονται μόνο στα παλαιό δημο
τικά τραγούδια. Άλλως είναι άγνωστες στο λαό μας, που ανάγει τις εκλείψεις 
συγκεχυμένα στο Θεό, που εκδηλώνει μ’ αυτές την οργή του.

Σε άλλη εργασία του (που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο «Αττικόν Ημε- 
ρολόγιον» του Ασωπίου, του 1882. Αθήνα, 1881), εξετάζει σε έκταση τους «Περί 
αστέρων και αστερισμών μύθους». Από την Κύπρο αντλεί για την Πούλια (αστε
ρισμό της Πλειάδας) την ονομασία «Οπλειά». Για δε τον αστερισμό του Ωρίωνος 
σημειώνει την κυπριακή λέξη «πογαλέρκα» (τα), παραθέτοντας τον ορισμό του 
Λουκά «πογαλέρκαν καλούσι τους επτά κατά σειράν μετά τας τρεις του μεσονυ
κτίου περίπου φαινομένους αστέρας» και απορρίπτοντας την ερμηνεία του Σα
κελλάριου: «Τρεις παρακείμενοι αστέρες. Ρίζα δε της λέξεως είναι γαλλική η αυ
τή τη του Γαλαξίου». Εισηγείται ότι η ορθή ετυμολογία είναι «πόδια+αλέτρια» 
και συμφωνεί με τον ορισμό του σχολιαστού του Θεόκριτου: «Ωρίων, το κοινώς 
αλετροπόδιον λεγόμενον» Για δε τη μεγάλη άρκτο αντλεί την κυπριακή ονομα
σία «εφτά πλανήτες» από το δημοτικό τραγούδι των εκατόλογων:

«εφτά πλανήταις του ουρανού την ααπώ πλανάτε».
Συζητεί την ερμηνεία του Σακελλάριου καθώς και παρόμοια ροδίτικη φρά

ση και υποθέτει ότι ίσως να πρόκειται για τους γνωστούς μας από την αστρολο
γία επτά πλανήτες. Για τον Αυγερινό, τέλος, ανιχνεύει στον Λουκά το κυπριακό 
«άστρον της πωρνής» που σημειώνει ότι αντιστοιχεί στο κρητικό «τ’ άστρο της 
αυγής».

Για τη δική μας «Οπλειά» εξ άλλου στο Β' τόμο των «Παραδόσεων» του ση
μειώνει ότι το αρχαίο όνομα του αστερισμού της Πλειάδος διατηρείται μικρόν 
παραφθαρέν στις ελληνικές χώρες: στη Ρόδο λέγεται «Πλειά», στο Λειβήσιο της 
Λυκίας «Απλειά», στην Κύπρο «Οπλειά». Σημειώνει την πιθανώς κατά τους μέ- 
σους χρόνους πιο εύχρηστη ονομασία «Πούλια» (που ήταν εν χρήσει εκτός από 
τις άλλες ονομασίες: «εξαστέριν» ή «εξάστερον» και ακριβέστερα «επτά αστέ
ρες» ή «επτάστερον») και την ετυμολογεί από τη λέξη «πουλί» (=πτηνόν, εκ του 
αρχαίου πωλίου, πρβλ. το λατινικό pu!lus), του οποίου το θηλυκό είναι «πούλα» 
ή «πουλάδα» (= η μήπω ωοτοκήσασα όρνις). Και προσθέτει ότι ο λαός φαντάζε
ται την Πούλια ως όρνιθα μετά των νεοσσών («κλώσσα με τα κλωσσόπουλα»). 
Παρατηρεί δε στη συνέχεια ότι οι αρχαίοι εφαντάζοντο τις Πλειάδες ως περι
στερές, στα δημώδη δε παραμύθια η Πούλια λέγεται αδελφή του Ήλιου και του 
Φεγγαριού και βασίλισσα των πουλιών.

Να κλείσω το κεφάλαιο αυτό με μια άλλη πραγματεία του με τίτλο «Μετεω
ρολογικοί μύθοι» (που δημοσιεύτηκε στον «Παρνασσό», τόμος Δ', σελ. 585-608, 
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665-678, 762-773 και ύστερα περιελήφθη στα «Λαογραφικά Σύμμεικτα» του, τό
μος Γ', 1931, σελίς 1-63). Εδώ σημειώνει ότι απ’ όλα τα φυσικά φαινόμενα, τα 
μετεωρολογικά είναι εκείνα που ενεποίησαν πάντοτε την μεγίστη εντύπωση στη 
φαντασία του λαού, γιατί πληρούν αορίστου τρόμου τη ψυχή ακόμα και του 
τολμηροτάτου και παντός δεισιδαίμονος φόβου απηλλαγμενου ανδρός.

Στις ενέργειες που προβαίνουν στην Ελλάδα και αλλαχού σημειώνει κυ
πριακές επίσης αναφέροντας ότι στην Κύπρο τα ηλεκτρικά φαινόμενα ονομάζο
νται «τελώνια», περιληπτικά δια μιας λέξεως, και πιστεύεται τούτο το 
«τελώνιο» διώκει το δείνα ή δείνα πράγμα, ζώο ή δένδρο. Προσθέτει ότι στη λοι
πή Ελλάδα τελώνια καλούνται τα δαιμόνια, ιδίως δε οι σε δαιμόνια εκπεσούσες 
ψυχές των αβάπτιστων νηπίων, καθώς και τα ηλεκτρικά φλόγια τα σε ώρα τρι
κυμίας προ πάντων επιφαινόμενα επί των άκρων των ιστίων ή επί των κεραιών.

Συνεχίζοντας για την Κύπρο πληφοροφεί ότι εδώ θεωρούν ότι είναι άσχη
μο να στέκεται κάποιος κοντά στις θύρες των οικιών, φοβούμενοι προσέγγιση 
του «τελωνίου» κι ότι πολλές φορές ρίπτουν έξω αξίνες ή άλλα σιδηρά σκεύη 
προς αποτροπή. Τα δε κατοικίδια ζώα και ιδίως τις γάτες φροντίζουν να απο
μακρύνονται από τις κλίνες και τα στρώματα. Συνεχίζει ότι καθ’ οδόν ευρι
σκόμενος ο Κύπριος, σε ώρα καταιγίδος, κατέρχεται από το άλογο και συμβα
δίζει σε απόσταση από αυτό. Το μάλλινο δε ένδυμα αφαιρεί από τη ράχη του 
και στην ανάγκη προτιμά να καταφύγει σε σπήλαια και βράχους παρά κάτω 
από τα δέντρα, γιατί πιστεύει ότι αυτά τα κατατρέχει το «τελώνιον».

Αναφερόμενος δε, στη συνέχεια, στα αστροπελέκια σημειώνει ότι το βλήμα 
του κεραυνού πιστεύεται ότι πίπτει επί της γης ως λίθος άμορφος, και προσ- 
κτάται θαυμάσιες δυνάμεις. Και γι’ αυτό εκείνοι που ευρίσκουν τέτοιο λίθο 
τον έχουν στην Κύπρο ως φυλακτό (περίαπτον, φυλακτήριον), πιστεύοντες ότι 
φέρει ευτυχία στον κάτοχό του, ότι διαλύει τις μαγγανείες και αποτρέπει κάθε 
κακό. Και σημειώνει παρόμοιες αντιλήψεις σε άλλα μέρη του ελληνισμού, ανά
γοντας στους αρχαίους Έλληνες, στους Βυζαντινούς, σε Ευρωπαϊκούς και άλ
λους λαούς.

Στη συνέχεια, στη μελέτη αυτή, μιλά για την Ίριδα (το ουράνιο τόξο) και 
σημειώνει ότι στην Κύπρο και αλλαχού υπάρχει η αντίληψη ότι στη βάση της 
εγκρύπτονται χρυσά νομίσματα βυζαντινών αυτοκρατόρων, που ο λαός τα απο- 
καλεί Κωνσταντινάτα· και πληροφορεί ότι πιστεύεται ότι όποιος εύρει Κων- 
σταντινάτο ηύρε πηγή ανεξάντλητη ευδαιμονίας και πλούτου· αλλά και όποιο 
αντικείμενο ευρισκόμενο δι’ εκσκαφής σε μέρος όπου στηρίζεται το τόξο της 
ίριδος πιστεύεται αλεξίκακο. Μεταξύ δε των ονομασιών του ουρανίου τόξου, 
που αναφέρει από διάφορα μέρη του ελληνισμού, σημειώνει το κυπριακό «το 
ζωνάριν της αγίας Ελένης», πληροφορώντας ότι η αγία Ελένη λατρεύεται ιδια
ζόντως στην Κύπρο «ως οικοδομησαμένη εκκλησίας, δωρησαμένη τεμάχια του 
ξύλου του σταυρού και πολλαχώς ευεργετήσασα την νήσον».

★ ★ ★

Συνδεόμενα με τις θρησκευτικές αντιλήψεις του λαού μας είναι όσα γράφει 
για το άνοιγμα των ουρανών σχολιάζοντας σχετική παράδοση, στον Β' τόμο 

των «Παραδόσεών» του. Σημειώνει ότι τούτο αναφέρεται συχνότατα στα δημο
τικά τραγούδια. Κατά τη δοξασία αυτή ο ουρανός ανοίγει μια φορά το χρόνο τη 
νύκτα και μένει ανοικτός για λίγες στιγμές μόνο- κι όποιος δει το θαυμάσιο φαι
νόμενο, θα καταστεί ευτυχής, διότι η ευχή του θα εκτελεστεί. Σημειώνει ότι κατ 
άλλους το φαινόμενο τούτο παρατηρείται την παραμονή της πρώτης του έτους, 
ή των Θεοφάνιων ή την παραμονή της αγίας Παρασκευής, όμως οι πλείστοι πι
στεύουν ότι ο ουρανός ανοίγει την παραμονή της 6ης Αυγούστου, ήτοι της Με- 
ταμορφώσεως του Σωτήρος. Τούτο δε διότι συνάπτεται η δοςασία προ^, την διή
γηση του Ευαγγελίου περί της μεταμορφώσεως «καθ ην ώφθησαν μετά του λάμ- 
ψαντος Ιησού οι εν ουρανοίς προφήται Μωσής και Ηλίας και νεφέλη φωτεινή 
επεσκίασε τους ορώντας μαθητάς» (Ματθ. ιζ', 1 κεξ Μαρκ. θ. 2 - Αουκ. θ, 28).

Σημειώνει ότι στην Κύπρο νέοι και γέροντες διανυκτερεύουσι την νύκτα 
εκείνη επί των δωμάτων των οικιών και αγρυπνούντες αναμένουσι να ίδωσι το 
ουράνιον τούτο φαινόμενο, όπερ καλούσι «πλατάνιν»· φαντάζονται δ αυτό εν 
σχήματι μεγάλης δοκού». Παρατηρεί ότι ίσως η δοξασία έχει πλασθεί εκ της 
παρατηρήσεως των βολίδων αυτές είναι αι «πλινθίδες» καλούμενες από τον 
βυζαντινό συγγραφέα Νικηφόρο Χρυσοβέργη.

Παραλληλίζει δε την ευχή που συνηθίζεται στον ελληνικό χώρο, όταν 
ανοίξουν οι ουρανοί, προς άλλα μέρη της Ευρώπης, όπου πιστεύεται οτι κατα 
την πτώση διάττοντος πληρούται οιαδήποτε ευχή εξενεχθεί από της εμφανισε- 
ως μέχρι της εξαφανίσεως αυτού. Παρόμοιο βρίσκει στο Μαρόκο κι επίσης σε 
δοξασία των Γερμανών περί του δράκοντος που επιφαίνεται σε σχήμα πύρινης 
ράβδου ή δοκού στον αέρα.

Προχωρούμε στην εργασία του «Άγιος Γεώργιος» (που πρωτοδημοσιεύ 
τήκε στο περιοδικό «Εστία», τόμος Α'. 1876, σελ. 268-271, θέμα που πραγματευ- 
τήκε αργότερα και εκτενέστερα στο περιοδικό «Λαογραφία», τομος Α, σε .
235 στην πραγματεία του «Τα δημώδη άσματα περί της δρακοντοκτονιας του 
Αγίου Γεωργίου»), Αφού τονίσει ότι στον άγιο Γεώργιο αποτυπουται το ιδανι
κό του αρχαίου ήρωος και ότι στο βίο και στους άθλους αυτού ανευρίσκουμε τα 
χαρακτηριστικά πολλών ημιθέων της ελληνικής μυθολογίας, κι αφού σημειώσει 
παρόμοιους αρχαιοελληνικούς (Περσέως και Ανδρομέδας, Βελλεροφοντου και 
Χίμαιρας, Ηρακλέους και Ησιόνης) φόνου κήτους στην Ελλαδα και σε άλλους 
λαούς, επισημαίνει κυπριακή παραλλαγή.

Εντοπίζει ότι μόνη από τις ελληνικές η κυπριακή παραλλαγή δεν αναφέ
ρεται αορίστως σε μια μεγάλη χώρα αλλά ονομάζει τη Βηρυτό σαν τον τοπο 
όπου ο άγιος εφόνευσε το δράκοντα. Παραθέτει το σχετικό χωριον.

«... Και τρεις ημέρες έκαμαν να ρέξουν στο Βερούτιν 
ψουμίν, νερόν, εν βρίσκεται εδώ στην χώραν τούτην 
Ψονμίν, νερόν έχει πολλύν, αμμά 'ν μακρά στο πλάτος 
και μέσα εκατοίκησεν ένας μεγάλος δράκος, 
και εν αφίννει το νερόν στην χώραν για να ππεσει...».

Συμπεραίνει ότι οι αναφερόμενοι στα συναξάρια φόνοι δρακόντων υπό 
αγίων παριστώσι τη νίκη που πήραν αυτοί κατά του δαιμονο^. αι σημειώνει
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ότι πάντοτε στο κυπριακό άσμα περί του αγίου Γεωργίου ο δράκων αποκαλεί
ται «πονηρός», το δε επίθετο τούτο συνήθως στον διάβολο αποδίδεται.

Ενθυμείται ότι σε άλλη του εργασία με τίτλο «Δημώδη παραμύθια» («Εστί
α» 1880, τόμος Θ', σελ. 9-12, 22-23, 43-47) σημειώνει πως πυρήνας των μύθων 
περί δρακοντοκτονίας, παγκοσμίως, είναι οκτώ έως δέκα μόνον αρχικές ιδέες 
και μυθολογικές εικόνες περί φυσικών φαινομένων.

★ ★ ★

Πλείστα κατάλοιπα της αρχαίας ελληνικής λατρείας ανευρίσκει στις θρη
σκευτικές ή άλλες εκδηλώσεις των Νεοελλήνων. Στην εργασία του για παράδειγ
μα «Μαγικαί Τελεταί προς πρόκλησιν μαντικών ονείρων περί γάμου» 
(«Λαογραφία», τόμος Γ', 1911, σελ. 3-50) ενθυμείται αρχαίο θρησκευτικό νόμι
μον των Αδώνιδος κήπων που συγκαταλέγεται στις πάγκοινες τελετές κατά τις 
θερινές τροπές του ηλίου, των οποίων σκοπός στην αρχή ήταν η υποβοήθηση 
της επιδόσεως της βλαστήσεως και ιδίως του θερισμού, που βρίσκει πως έχουν 
χαρακτήρα πράξεως συμπαθητικής μαγείας. Τέτοιες συνήθειες, συνεχίζει, των 
οποίων ο πρώτος λόγος ήταν η δια μιμικών παραστάσεων επίτευξη της ασφα
λούς επαναλήψεως παραπλήσιων φαινομένων στον φυσικό κόσμο, ριζωθείσες 
ένεκα της μακράς χρήσεως, εξακολούθησαν να διατηρούνται εν όλω ή εν μέρει 
για πολύ χρόνο, με όλες τις μεταβολές τις οποίες επέφερε στις θρησκευτικές ιδέ
ες η πνευματική ανάπτυξη. Στην κατηγορία αυτή, σημειώνει, ανήκουν και πολ
λοί της λατρείας του Αδώνιδος, η οποία εκ της Φοινίκης και της Συρίας δια της 
Κύπρου είχεν ήδη εισαχθεί στην Ελλάδα κατά τον Ε' αιώνα π.Χ. Ενθυμείται δε 
το «ιερόν πένθος», τους λεγομένους Αδώνιδος κήπους που ήσαν «σίτος ή κριθή 
ή άλλοι σπόροι, εις κεράμεια ή αγγεία σπειρόμενοι και ταχέως αναθάλλοντες 
μέχρι χλόης».

Σχολιάζοντας παραδόσεις στο κεφάλαιο «Στοιχειά και στοιχειωμένοι τό
ποι», παρατηρεί στον Β' τόμο των «Παραδόσεών» του ότι στη γλώσσα μας εί
ναι συνώνυμα τα ονόματα «στοιχειό» και «ήσκιος» και σημειώνει τα σύνθετα 
«αλαφρόσκιωτος» (=ο έχων ελαφρόν τον ήσκιον, ο δυνάμενος να βλεπει τα εις 
τους άλλους αφανή στοιχειά και εξωτικά»), «ελαφρόστοιχος» (παλαιότερα) 
και στην Κύπρο τώρα «αλαβροστοισιώτης» και «βαρυστοισιώτης» (= βαρύ- 
σκιωτος). Και συνεχίζει με την άλλη σημασία του «ήσκιου» (= την της απολελυ- 
μένης του σώματος ψυχής ή του νυκτιπλανούς δαίμονος). Παρατηρεί ότι συνε- 
τέλεσε στη σημασία αυτή η συνταύτιση της σκιάς προς τη ψυχή, από τα παλαιά 
χρόνια υπό των Ελλήνων και των Ρωμαίων. Προσθέτει ότι πάμπολλοι των κα
τά φύσιν λαών φαντάζονται ως σκιάν την ψυχή, οι δε αρχαίοι Αιγύπτιοι παρι- 
στούσαν, αν και όχι πάντοτε, την ψυχή των ανθρώπων ως μέλαινα σκιά.

Στο ίδιο κεφάλαιο αναφέρει μια συνήθεια που είναι πιθανώς λείψανο λα
τρείας του στοιχειού, του αγαθού δαίμονος του οίκου, να γίνονται προσφορές 
σ’ αυτό. Επισημαίνει παραδείγματα από τη Ζάκυνθο, τη Χίο, τη Λέρο, την Κύ
προ, όπου την παραμονή της πρώτης του έτους θέτουν από το εσπερινό τους 
δείπνο το πρώτο πιάτο και κρασί και βαλάντιο, αλλά προσθέτει ότι λησμονήσα- 
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ντες τον αρχικό σκοπό περιβάλλουν την πράξη δια χριστιανικού περιβλήματος, 
λέγοντες ότι την προσφέρουν στον άγιο Βασίλειο που γιορτάζει την ήμερα εκεί
νη, για να φάει και να ευλογήσει το βαλάντιο του οικοδεσπότη. Και συνεχίζει με 
παρόμοια έθιμα προσφοράς στα στοιχειά των κρηνών και των φρεάτων.

Στην Πρωτοχρονιά αναφέρεται επίσης στην Κύπρο σε άλλη μελέτη του με 
τίτλο «Πυρομαντεία και εμπυροσκοπία παρά τω καθ' ημάς λαώ» («Λαογραφία», 
τόμος Γ, 1912, σελ. 345-357), αντλώντας από τον Α. Σακελλάριο και - Φαρμακι- 
δη. Γράφει ότι μαντεύονται κατά την παραμονή του νέου έτους δια φύλλων ελαί
ας. Σημειώνει σχετικά ότι κόπτουν φύλλα ελιάς και τα συναθροίζουν κα ημενοι 
γύρω στη φωτιά και παίζουν τον Αη Βασίλη, λέγοντας.

«Αη Βασίλη, βασιλιά 
που ’ξουσιάζεις τόν τουνιάν 
τζαι δείξε τζαι φανέρωσε 
αν μ ’ αγαπά ο δείνα (η δείνα)»

Παρατηρούν, γράφει, μετά προσοχής τις κινήσεις του φυλλου στη φωτιά, 
διότι νομίζουν ότι από τη ζωηρά κίνηση εξάγεται συμπέρασμα ζωηρης αγαπης, 
εκ δε της ασθενούς συμπέρασμα ασθενούς αγάπης και τέλος εκ της α\ευ κίνησε 
ως ολοκαυτώσεως αυτού, παντελούς έλλειψης αγάπης.

Σχετικά με την περίοδο από τα Χριστούγεννα μέχρι τα Φώτα είναι όσα ο λα 
ός πιστεύει για τους καλλικαντζάρους, που τον απασχο ησαν στίς σημειώσεις 
του στις παραδόσεις που τις κατατάσσει στο κεφάλαιο « α. ικαντζαροι» « α 
ραδόσεις», τόμος Β'). Μεταξύ των ονομασιών τους αναφέρει την κυπριακή «πλα- 
νήταροι», παρατηρώντας ότι πρόκειται για το αρχαίο «πλάνης» η «π ανητης» με
τά της μεγεθυντικής καταλήξεως -αρος. Και συμπληρώνει οτι ονομα ησαν έτσι, 
όχι ως πλανώμενοι τη νύκτα ανά τας οδούς αλλά μάλλον ιοτιι π ανωσι ς 
θρώπους μεταβάλλοντες μορφές. Προσθέτει ότι το ιαβο ό κ ι ο α°ζ 
«πλανήτην» και «πλάνον» κι ότι την παλαιότητα της ονομασίας αυτής εμφαίνει 
ίσως η γλώσσα του Ησυχίου «μορμόνας, πλάνητας, δαίμονας».

Σχολιάζοντας εξ άλλου άλλη παράδοση που αναφέρεται στο τραγούδι των 
καλλικαντζάρων, όπου οι λέξεις έρχεται ο «διαβολοπαπας», «ζουρλοπαπας», 
«τουρλόπαπας», εξηγεί ότι «τρούρλα» ή «τούρλα» είναι κυρίως κορυφή κυρτή, 
ομοιάζουσα προς θόλον εκκλησίας (Γορτυνία, Ικαρία, υπρος). και προσθετει 
ότι «τρούλλη» στην Κύπρο είναι κορυφή δένδρου, κλιβάνου η α . .ου τίνος, ενι 
κώς παρατηρεί ότι το επίθετο είναι σύνθετο εκ του «τουρ Ος» + «παπας» και ση 
μαίνει τον προγάστορα και τον παχύ και χονδρό. Κι ακόμα οτι <<τ0°^ 
Κύπρο έχει την ίδια με το «τρούλη» σημασία. Προσθετει αντ ωντας 
χελλάριο ότι «τρουλουρίδα» στην Κύπρο σημαίνει είδος πτηνού, «τρουλοφκαι- 
ρος» = τρούλος + εύκαιρος (=κενός), «τρουλώνω» ή «τουρλώνω» κυρίως σημαί
νει γεμίζω αγγείον δια ξηρών καρπών, ούτως ώστε υπερβαινοντες την στεφάνη 
να σχηματίζουν κύρτωμα. Τέλος, ότι στην Κύπρο το «τρουλωνω. λεγεται επι 
υγρών (=γεμίζω το αγγείο μέχρι στεφάνης)· το δε ουσιαστικό είναι «τρουλωμαν».

Αντλώντας από τον Λουκά δημοσιεύει άλλες δύο παραδόσεις που μιλούν 
για «πλανήταρους». Σχολιάζοντας στον Β τόμο των « αρα οσεων» του, ση
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μειώνει ότι τα περί μεταμορφώσεως του Πλανήταρου σε ον τεραστίως μεγεθυ
νόμενο όταν επιβεί αυτού άνθρωπος, αφορμήν έχουν τα περί «ονείου ποδός» 
των καλλικαντζάρων ενιαχού μυθευόμενα, διεπλάσθησαν δε εκ συνεκδρομής 
προς τις δοξασίες περί των Ανασκελάδων. Περί δε των δεσμών του Πλανήτα
ρου δΓ ωμολίνου, σημειώνει πίστη στη Μακεδονία ότι καθίσταται αβλαβής ο 
Καλλικάντζαρος αν δεθεί δια ψαθοσχοίνου. Ίσως δε έχει κάποια συνάφεια 
προς τις δοξασίες αυτές και η αρχαία πανελλήνιος συνήθεια να περιδένουν 
στον καρπό του χεριού των παιδιών κλώσματα, τον λεγόμενο «Μάρτη», κατά το 
μήνα Μάρτιο. Σημειώνει παραπλήσια παράδοση μεταμόρφωσής τους σε κουβά
ρι και καταλήγει με την δοξασία ότι τα φονευθέντα αβάπτιστα νόθα νήπια, ως 
εσπαργανωμένα νήπια ή μεγάλα κουβάρια εμπλέκονται στα πόδια των ανθρώ
πων, οι οποίοι εντός του έτους αποθνήσκουν.

Όσο για το έθιμο του «μάρτη», τον απασχολεί σε άλλη εργασία του επίσης 
με τίτλο «Μάρτης» (που τη πρωτοδημοσίευσε στην «Εστία» του 1883, τόμος 
ΙΕ', σελ. 190-191 και ξανά, με συμπληρωματικές σημειώσεις στη «Λαογραφία», 
τομ. Α, σελ. 369-370). Γράφει ότι επικρατεί η συνήθεια σ’ ολόκληρη την Ελλά
δα να προσδένουν, την παραμονή της πρώτης του Μάρτη ή το πρωΐ της ημέρας 
αυτής, στα παιδιά ή ενίοτε στους ενήλικους ως περίαπτα «κεκλωσμένα νημάτια 
ομώνυμα του μηνός» (= τους μάρτηδες). Σημειώνει ότι τα κλώσματα συνήθως 
είναι δίχροα (ερυθρό και λευκό), όχι σπανίως δε τριών χρωμάτων (ερυθρού, 
λευκού και κίτρινου ή χρυσού) και επισημαίνει ότι στην Κύπρο βάζουν επτά 
«μάρτηδες» αντί ενός στα βρέφη που δεν έχουν συμπληρώσει το πρώτον έτος 
της ηλικίας. Κυριώτερο λόγο του εθίμου βρίσκει την προφύλαξη από τις ηλια
κές ακτίνες: «για να μη τα πιάνει ο ήλιος ή για να μην τα κάψει ο ήλιος». Και 
καταλήγει ότι το έθιμο είναι ακραιφνώς ελληνικό.

★ ★ ★

Μερικά τώρα από όσα καλύπτει στις εργασίες του για τις ασθένειες και τη 
λαϊκή θεραπευτική. Στην πραγματεία του με τίτλο «Al ασθένειαι κατά τους μύ
θους του ελληνικού λαού» («Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας, 
1883, τομ. Α', σελ. 1-30- «Λογραφικά Σύμμεικτα» τομ. Γ, 1931, σελ. 64-100), πε
ριλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη γητειά από την Κύπρο που πληροφορεί πως 
λέγεται για νόσο των ίππων που καλείται «ζήληκουρτιν»: «κόβγω ταις εβδομή
ντα δυο ’μίση φλέβες από πυρός φαρμάκιν, από θεού την δύναμιν, κόβγω το και 
πετάσσω το εις την θάλασσαν, να μην έχει να ορίσει πλέον επάνω του» (Αου- 
κάς). Και στη λέξη «τρώγω» επί ασθενειών βλέπει την κυπριακή κατάρα «να σε 
φάει η βλαγγάρα» (=νόσος ηπατική), καθώς και στην ασθένεια «φάγουσα» 
(=φαγέδαινα). Και προσέχει τη συνήθεια σε πολλά μέρη της Κύπρου (Αουκάς) 
να αναρτώσιν από τετρυπημένων μονόλιθων ράκη των ενδυμάτων των, οιονεί 
δια της αναρτήσεως των ρακών εγκαταλείποντες εκεί την εαυτών ασθένειαν». 
Τη δε αντίληψη για ανάρτηση ρακών υπό των ασθενών σε δένδρα στην Κύπρο, 
που αναφέρει η Ohnefalsch-Richter (“Sitten u Gebràuche auf Cypem”, σελ. 39), 
συνδέει με συνήθειες σε άλλα μέρη του ελληνισμού να εγκαταλείπουν τα παλαιά 
ενδύματα ασθενούς παιδιού στην εκκλησία ενδύοντες το καινουργή· και αλλού 
να τοποθετούν κουρέλια σε δένδρα κοντά σε εκκλησίες.

Σχολιάζοντας δε την παράδοση «Οι καιροί» (στον Β' τόμο του βιβλίου του 
«Παραδόσεις») αναφέρεται στο φαινόμενο της αστραπής και παρατηρεί ότι ο 
λαός το διαιρεί, ως οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι σε τρία: την αστραπή, το 
αστροπελέκι και το μπουμπουνητό, δηλαδή την αστραπή, τον κεραυνό και τη 
βροντή. Το βλήμα του κεραυνού, συνεχίζει, πέφτει στη γη σαν λίθος άμορφος 
και ωριμάζει ήτοι σχηματίζεται εντελώς όταν μείνει για σαράντα μέρες χωσμενο 
εντός της γης. Τότε προσκτάται θαυμάσιες δυνάμεις εξ αιτίας των οποίων (Σα
κελλάριος): εκείνοι που βρίσκουν τέτοιο λίθο τον έχουν σαν φυλακτό (περία- 
πτο, φυλακτήριο), γιατί πιστεύουν ότι φέρει ευτυχία στον κάτοχο, ότι διαλύει 
τις μαγγανείες και άποτρέπει κάθε κακό.

Σχετικά είναι κι όσα γράφει για την «Πέτρα της κουφής» στο περιοδικό 
«Πανδώρα» 1868, τόμος ΙΘ', σελ. 159, αντλώντας από το Σακελλάριο («τα κυ
πριακά» τομ. Α', σελ. 701) και από δημοσίευμα στην «Εστία». Σχολιάζοντας ση
μειώνει ότι η «κουφή» είναι είδος ιοβόλου όφεως που στους αρχαίους ονομαζό
ταν «κωφίας» και «τυφλίας». Και βρίσκει την κυπριακή ονομασία ότι προέρχεται 
από το ψαλμικό (Ψαλμ. ΝΖ, 5): «ωσεί ασπίδος κωφής και βυούσης τα ώτα αυτής, 
ήτις ουκ εισακούσεται φωνήν επαδόντων φαρμάκου τε φαρμακευομένου παρά 
σοφοίς». Πληροφορεί ότι κατά τις δοξασίες των Κυπρίων λέγεται «κουφή», διότι 
έξι μήνες του έτους μένει κουφή και τυφλή, ενώ τους λοιπούς έχει οξεία την ακοή 
και την όραση, ή κατ’ άλλους τους μεν έξι μήνες είναι κωφή αλλά βλέπουσα και 
τους λοιπούς τυφλή αλλά ακούουσα («Εστία» 1883, τομ. ΙΣτ', σελ. 454).

Σχολιάζοντας παρατηρεί παραλλαγές στις δοξασίες γι’ αυτή και για τον 
τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι γίνονται κάτοχοι αυτής, ότι δηλαδή πρέπει να 
αποκοπεί η κεφαλή, μέσα στην οποία βρίσκεται η πέτρα, ενώ κοιμάται ή ενώ εί
ναι τυφλός ο όφις και ότι πρέπει ο επιχειρών να μην ακουστεί, γιατί ο όφις γνω
ρίζοντας τη δύναμή της την καταπίνει. Είναι δε μαλακή σαν ζύμη και διαλύεται 
στην κοιλιά του φιδιού. ΓΓ αυτό είναι λίγες οι «πέτρες της κουφής» που υπάρ
χουν. Εξαγομένη δε η πέτρα πιστεύεται ότι σκληρύνεται και έχει χρώμα λευκόν 
και μέγεθος αυγού περιστεράς ή μεγάλου φασολιού. Θεωρείται πολύτιμη για τις 
θαυμάσιες ιδιότητές της, η δε κλοπή της θεωρείται αμάρτημα.

Αντλώντας από τον Σακελλάριο και την «Εστία» (ε.α.) σημειώνει ότι «οι 
οφιόδηκτοι, πίνοντες νερό όπου ανεβαπτίσθη η πέτρα της κουφής θεραπεύο
νται, αλλά και οι εξ άλλων νοσημάτων πάσχοντες «πίνουσιν ως πανάκειαν το 
ύδωρ εκείνο». Ενίοτε όπως καταστεί δραστηριότερον το αντιφάρμακον βάζουν 
μέσα στο νερό απόξεσμα της πέτρας. Παρατηρεί δε ότι η δοξασία ότι στην κεφα
λή ή στο στόμα δρακόντων τινών υπάρχει λίθος πολύτιμος, που έχει θαυμάσιες 
ιδιότητες, είναι κοινή τόσο στους αρχαίους Έλληνες όσο και σε άλλους λαούς, 
παλαιούς και νεώτερους.

Στην εργασία του δε «Υβριστικά Σχήματα» («Ααογραφία» 1914, τομ. Δ', 
σελ. 601-669 και «Λαογραφικά Σύμμεικτα», τομ. Β’, 1921, σελ. 317-365) σημειώ
νει το «σφάκελο» κι ανατρέχει σε πλείστα μέρη του ελληνισμού· ενθυμείται τις 
κυπριακές λέξεις «σφογκελιά» (η), «σφογκελλώ» και «σφογκελιάζω», καθώς και 
τη συνήθεια να φασκελώνουν οι Κύπριοι με τα δύο χέρια: «δεκατιά» - «δέκατα». 
Επίσης την κυπριακή λέξη «μούζη», «μουζώννω», «μουζωμένος», «μούζωμαν», 
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«μουζουρώννω» και σημειώνει την κυπριακή σημασιολογική μεταβολή της λέξε- 
ως «μούζα» σε κηλίδα του σώματος, δερματική νόσο (λειχήν) και προσθέτει ότι 
το σφακέλωμα έχει έννοια υβριστική κι όχι την της αποτροπής της επήρειας του 
βάσκανου οφθαλμού, συνταυτίζοντάς το με το αρχαίο «σφάκελον», που σημειώ
νει ότι είναι άγνωστο στους άλλους λαούς πλην των Αλβανών.

Στην εργασία που αναφέραμε πιο πάνω «Πέτρα της κουφής» («Πανδώρα» 
1868, τόμος ΙΘ', σελ. 159) παρατηρεί ότι η πίστη ότι στην κεφαλή ή στο σώμα 
δρακοντών υπάρχει λίθος με θαυμάσιες ιδιότητες, έχει την αρχή στη γενικότερη 
δοξασία περί φυλακής θησαυρών υπό δρακόντων προς την οποία συναφής είναι 
και η παράσταση δρακόντων ή βασιλέων ή βασιλισσών των όφεων να έχουν επί 
της κεφαλής πολυτιμότατο διάδημα. Παρατηρεί ότι σε πολλές διασκευές του 
«Φυσιολόγου» αναφέρεται ότι στην κεφαλή της ασπίδας εγκρύπτεται πολύτιμος 
λίθος, «οι δε αρχαίοι εκάλουν «δρακοντίτιν» ή «δρακοντίαν» την λίθον ταύτην 
και εμυθολόγουν ως και νυν περί της «πέτρας της κουφής» μυθολογείται, ότι 
εξήγετο έκ του δράκοντας ενώ εκοιμάτο. Τέτοιοι δράκοντες έλεγαν ότι υπήρχαν 
στη Λιβύη, μάλιστα δε στην Ινδική. Επιστεύετο δε ότι εκοίμιζαν οι Ινδοί δια γοη
τείας τον δράκοντα και προσπίπτοντες εναντίον του έπλητταν δια πελέκεως και 
την «κεφαλήν αποτεμόντες εληιζοντο τας εν αυτή λίθους». Προσθέτει ο Πολίτης 
ότι πηγή των τοιούτων θαυμάσιων ακουσμάτων περί των όφεων στην Ινδία είναι 
ινδική, φέρει δε παραδείγματα.

Η δε δοξασία περί λίθου πολυτίμου υπάρχοντας στην κεφαλή όφεων ή φρύ- 
νων ή άλλων ερπετών, παρατηρεί ότι ήταν διαδεδομένη κατά τους μέσους χρό
νους σε πολλούς λαούς της Ευρώπης. Φέρει παράδειγμα τη δοξασία των Ρουμά
νων, που πιστεύουν ότι σε ορισμένη ημέρα της ανοίξεως όλοι οι όφεις της χώ
ρας συνέρχονται και συμμιγνύοντες τον σίελον των κατασκευάζουν λίθον πολύ
τιμον, τον οποίο ο ισχυρότερος αυτών καταπίνει, γινόμενος δράκων αν επί 
επτά έτη δεν συναντήσει άνθρωπο. Προσθέτει ότι η δοξασία αυτή είναι παραλ
λαγή αρχαίας κελτικής, την οποία μνημονεύει ο Πλίνιος.

Στο κεφάλαιο δε «Θησαυροί και Αράπηδες» του βιβλίου του «Παραδόσεις» 
(Β' τόμος), σχολιάζοντας τον τύπο Αράπης, που δηλώνει Αιθίοπα που έχει μέ- 
λαινα τη χροιά του δέρματος, ο οποίος φυλάττει θησαυρό, καταλήγει στο ελλη- 
νολατινικό «μαύρος», σε άλλα μέρη της Ελλάδος «μώρος», που στα κυπριακά 
λέγεται «μαυρίν» (το) προς δήλωση ναννοφυούς Αράπη, φύλακα θησαυρών. 
Παραπέμπει δε στον Σίμο Μενάρδο (Δ.Ι.Ε., τόμος ΙΣτ', σελ. 129): «Το μαυρίν 
εφύλαττε με το ματσούκι του τον θησαυρό, που είδαν στην εκκλησία του Αρχαγ
γέλου Μιχαήλ του Τρικώμου δύο γυναίκες. Στο Κολόσσι λέγουν άλλη ιστορία 
γιωτο μαυρίν του Κούλα». Προσθέτει ότι στη φαντασία του λαού μας ο Αράπης 
παρίσταται: α) Ως φύλακας θησαυρών, β) Ως οικουρός δαίμων, γ) Ως στοιχειό 
κτιρίου, στο οποίο ενετειχίσθη, δ) Ως στοιχειό υπό μορφή Αιθίοπος εμφανιζό
μενο, συνηθέστατα μεν κακοποιό, σπανίως δέ ευμενές και ευεργετικό και ε) Ως 
αντίπαλος του ήρωος δαίμων, ρωμαλεότατος, παμμεγέθης το σώμα, αλλα αφού 
νικηθεί από αυτόν καθίσταται υπηρέτης και βοηθός του.

★ ★ ★
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Στους ποιητάρηδες της Κύπρου αναφέρεται, εκτός των άλλων σε μια διάλε
ξή του στο φιλολογικό σύλλογο «Παρνασσός», το 1916 (που την περιέλαβε στον 
Α' τόμο του βιβλίου του «Λαογραφικά Σύμμεικτα», σελ. 211-236), με θέμα 
«Γνωστοί ποιηταί δημοτικών ασμάτων». Τους αποκαλεί «πολυπληθείς στιχουρ- 
γούς», που «ως ζωνταναί εφημερίδες περιέρχονται την νήσο μεταδίδοντες εστι- 
χουργημένας ειδήσεις, όχι αδιακρίτως οιασδήποτε, αλλά μόνον όσας κινούν ζω
ηρόν ενδιαφέρον, είτε γενικώτερον οποίαι αι περί εθνικών ζητημάτων, είτε μερι- 
κώτερον, ως αι περί σεισμών, ερωτικών παθημάτων και των τοιούτων». Συνεχί
ζει πληροφορώντας ότι τυπώνουν σήμερα τα στιχουργήματά τους σε χωριστά 
φυλλάδια και ότι μετά την απαγγελία τα διανέμουν ζητώντας αμοιβή, συνιστώ- 
σι εαυτούς εξαγγέλλοντας το όνομά τους ή εξαίρουν το κοινωφελές έργο τους.

Στη συνέχεια αναφέρεται στο βιβλίο του Χριστόφορου Θ. Παλαίση με τίτλο 
«Συλλογή διαφόρων κυπριακών ποιημάτων, ήτοι εθνικών, θρησκευτικών, ιστο
ρικών, περί φόνων και δολοφονιών, ερωτικών κλπ» (Λευκωσία, 1913), που πε
ριλαμβάνει τα έργα του ποιητάρη από το 1896 μέχρι το 1912.

Συμπληρώνοντας γράφει γενικά για τους ποιητάρηδες ότι η ημιμάθεια απε- 
στέρησε τα στιχουργήματά τους της αξίας που θα είχαν ως γλωσσικά μνημεία, 
διότι στην προσπάθειά τους να μεταχειρίζονται τη γλώσσα των ανεπτυγμένων 
αποφεύγουν τους τύπους και τις λέξεις του επιχωρίου ιδιώματος και μόλις δια- 
κρίνονται που και που στα έργα τους ιδιωματικά λείψανα. Όμως τονίζει ότι η 
δημώδης ποίηση οφείλει στους ποιητάρηδες πολλήν ευγνωμοσύνη για τη διάσω
ση πολύτιμων μνημείων αυτής, γιατί δεν αρκούνται μόνο στα δικά τους αλλά 
επαναλαμβάνουν παλαιά ακραιφνή δημοτικά άσματα, ομολογούντες:

«και κείνος που το έβκαλε σαν ποιητής λογάται 
κείνου πρέπει μακάριση και μένα το σπολλάτη»

Και καταλήγει ότι αν δεν υπήρχαν οι ποιητάρηδες «οι επάγγελμα έχοντες 
την διάδοσιν ασμάτων και σφόδρα ησκημένην εκ τούτου την μνήμην, δεν θα διε- 
τηρούντο τα μακρότατα κυπριακά άσματα του ακριτικού κύκλου, ει μη κολοβά, 
ελλιπή και συντετμημένα.

Συγκρίνοντας με την Κρήτη αποφαίνεται ότι διαφορετικά έχουν τα πράγ
ματα στην ελληνική εκείνη μεγαλόνησο, γιατί ο λαός «ηυμοίρησε ποιας τίνος 
ανωτέρας ποιητικής μορφώσεως». Γιατί κάλλιστη προπαιδεία του κρητικού λα
ού στην ποίηση ήταν η προσοικείωσή του προς τα έργα των παλαιών λογίων 
ποιητών, όπως ο «Ερωτόκριτος», η «Ερωφίλη», η «Εύμορφη βοσκοπούλα» και 
γιατί πολλοί των Κρητών έχουν κοινό με άλλους νησιώτες του Αιγαίου το χάρι
σμα της στιχουργικής ευχέρειας και του αυτοσχεδιασμού.

★ ★ ★

Να προχωρήσουμε στους τέσσερις μνημειώδεις τόμους των «Παροιμιών» 
του, που εκδόθηκαν στη σειρά της Βιβλιοθήκης Μαρασλή. Τύποις Π.Δ. Σακελ- 
λαρίου. Τόμος Α' 1899 σελίδες α-οε + 1-600. Τόμος Β' 1900, σελίδες 1-680. Τό
μος Γ', 1901, σελίδες 1-686. Τόμος Δ' 1902, σελίδες 1-686.

Πριν δούμε στοιχεία που παίρνει από την Κύπρο, νομίζω ότι στις εκατο
ντάδες σελίδες των «Παροιμιών» του φαίνεται καθαρά, περισσότερο από που
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θενά αλλού, η πολυμέρειά του, η βαθειά του μόρφωση κι η συγκριτική του ικα
νότητα. Υπενθυμίζεται ότι ο Πολίτης ήταν απόφοιτος της Φιλοσοφικής και της 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είχε μακρές σπουδές σαν υπότρο
φος του κράτους στο Μόναχο, όπου συνεδέθη με τον διάσημο βυζαντινολόγο Κ. 
Κρουμπάχερ, κι ότι τα τριάντα τελευταία έτη της ζωής του δίδαξε στο Πανεπι
στήμιο Αθηνών ευρύ φάσμα μαθημάτων: μυθολογία, αρχαίο δημόσιο βίο, αττικό 
δίκαιο, σκηνικές και πολιτικές αρχαιότητες, αρχαία τέχνη, ιστορία των θρη
σκευμάτων, λαογραφία (από το 1908)· κι ακόμα Αριστοτέλους Αθηναίων Πολι
τεία («τρία εισαγωγικά μαθήματα εις την ερμηνείαν του έργου τούτου»). Ότι 
διετέλεσε διευθυντής της «Εστίας» (μαζί με τον Δροσίνη) και συνεργάτης περιο
δικών, όπως «Παρθενών», «Αιών», «Ανατολική Επιθεώρησις», «Πανδώρα», 
«Εφημερίς των Φιλομαθών», είχε αναλάβει για μια τετραετία (1880-1884) την 
κατάταξη των βιβλίων, της Βιβλιοθήκης της Βουλής, κι υπήρξε Τμηματάρχης 
της Μέσης Εκπαίδευσης και Γενικός Επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων, 
όπου εισηγήθη τη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών.

Στην εισαγωγή των «Παροιμιών» του αναφέρει ότι η συλλογή του «περιλαμ
βάνει πάσας τας προεκδεδομένας παροιμίας και παροιμιώδεις φράσεις του καθ’ 
ημάς ελληνικού λαού, καθώς και όσας αυτός ακούσας ή τη συμπράξει φίλων συ
νεργατών ηδυνήθην να περισυναγάγω». Σημειώνω ότι προσέθεσε και τις κατά 
τους βυζαντινούς χρόνους εν χρήσει δημώδεις παροιμίες, που προσπαθεί να τις 
ερμηνεύσει πιστώς και ακριβώς, καταδεικνύοντας και τη συνάφεια τους προς τις 
αρχαίες γνώμες και παροιμίες, καθώς και τις παρατηρούμενες ομοιότητες προς 
παροιμίες άλλων εθνών. Εκτός από τις 139 νεώτερες συλλογές που μεταχειρίζε
ται, σημειώνει ότι παρέλαβε τις εγκατεσπαρμένες σε διάφορα βιβλία παραθέτο
ντας και τα χωρία όπου κείνται αυτές. Αλλά και ανέκδοτες συλλογές χρησιμο
ποιεί, φίλων και συνεργατών του. Παρέλαβε δε από συλλογές παροιμιών άλλων 
εθνών σημειώνοντας μόνες τις όμοιες την έννοια και τη διατύπωση προς τις ελλη
νικές παροιμίες, με σκοπό, όπως γράφει «την ακριβεστέραν γνώσιν της πνευματι
κής κοινωνίας του ελληνικού λαού προς άλλους και διάκρισιν του ιδιάζοντος αυ
τού χαρακτήρας και της ιδιοτυπίας εν τη εκφορά των ιδεών».

Από την Κύπρο αντλεί από τη συλλογή του Α. Σακελλάριου «Τα Κυπρια
κά» κι από άλλη συλλογή του Σακελλάριου επίσης στην «Εφημερίδα των Φιλο
μαθών», από συλλογή του Γ. Λουκά στο βιβλίο του «Φιλολογικοί Επισκέψεις», 
από δημοσίευμα της Πολυξένης Λοϊζιάδος «Κυπριακοί Παροιμίαι» στην εφη
μερίδα «Σάλπιγξ», κι από ανέκδοτες παροιμίες που του έστειλαν ο I. Δέλλιος, 
γυμνασιάρχης του Παγκυπρίου Γυμνασίου ο Γ.Μ. Κωνσταντινίδης, και ο Σίμος 
Μενάρδος. Πολύτιμες δε είναι οι σημειώσεις του, οι συγκρίσεις του με παρό
μοιες στον ελληνικό χώρο κι οι παραπεμπτικές αναφορές του στις αντίστοιχες 
αρχαίες, μεσαιωνικές ή ξενόγλωσσες παροιμίες, καθώς κι οι ερμηνευτικές του 
παρατηρήσεις. Είναι καταπληκτική η παρουσίαση των παροιμιών που επιχειρεί 
(λήμμα, δημοσίευση της παροιμίας, από ποιο συλλέκτη ή συγγραφέα, νεώτερο ή 
βυζαντινό, αντλεί την παροιμία, από ποιο μέρος προέρχεται, παρόμοιας έν
νοιας παροιμίες, πλείστες παρατηρήσεις, αναφορά σε άλλους λαούς). Από τις 
δεκάδες κυπριακές παροιμίες που παρουσιάζει δειγματικά μεταφέρω εδώ τι 
γράφει για μερικές:

«άγιος»
«Φτωχό άιοςενέχει γεορτήν»

(Κύπρου, Σακελλάριος 284,217)

βλέπε «μικρός άγιος δοξολογιά δεν έχει». Τον ανίσχυραν και ταπεινόν ου- 
δείς τιμά. Απαράλλακτες η γερμανική, γαλλική, ιταλική, ρουμανική, αγγλική, 
ολλανδική, σουηδική, γερμανική [τις αναγράφει και τις ερμηνεύει: π.χ. αγγλική : 
«like saint, like offering = κατά τον άγιο κι η προσφορά].

★

«αγκωνίξομαι»
«Αγκωνίστην κι ο σκύλος βρακοζώνιν;»

(Κύπρου, Λουκάς 145 - Σακελλάριος 283,203)

Ήτοι απέκτησε και ο σκύλος ζώνην; Αέγεται συνηθέστερον μεν επί σπατά- 
λων ή ακαταστάτων, οίτινες ουδέν μόνιμον κτήμα δύνανται να έχωσιν. Έπειτα, 
επί πτωχών ή ακαταστάτων, από τους οποίους άσκοπον είναι να ζητώμεν πράγ
ματα, ων μόνοι οι πλούσιοι ευμοιρούσιν εν τοιαύτη εννοία ευχρηστεί η παροι
μία και ως απάντησις τοιούτων πτωχών προς τους ζητούντας αυτούς σπάνιον 
τι ή βαρύτιμον πράγμα. Τρίτο δε λέγεται επί πτωχών αλαζονευομένων, διότι κα- 
τέχουσι κοινόν τι και σύνηθες ένδυμα ή σκεύος. Όμοιαι εν λ. «αποτάζω» 1, 
«έχω» 70,86, 87,89, 95. Βλέπε και «έχω» 19,84, «κάνω» 30.

★

«αδειανός» = ο έχων αδειάν, αργός, σχολάζων
«αδειανός αρκάτης θωρεί τον Μαν κορώνες»

(Κύπρου, Λουκάς 148 [αργάτης] - Σακελλάριος 284,227)

Ο αργός εργάτης βλέπει τον Μάιον κορώνας. Ως ευστόχως μοι παρετήρη- 
σεν ο εν Αεμησώ της Κύπρου δικηγόρος Σίμος Μενάρδος ον ηρώτησα περί της 
παροιμίας ταύτης, κορώναι δε υπάρχουσι κατά τον Μάιον εις τους πεδινούς τό
πους της Κύπρου, μεταβαίνουσαι εις τους ορεινούς. Ουδ’ οι κολοιοί ους αναφέ
ρει η επομένη παροιμία: [«αδειανός αρκάτης θωρεί κολοιούς ’ς το πέλαος» 
(Δούκας 148 - «αργάτης»)] είναι δυνατόν να παρατηρηθώσι ποτέ εν τω πελάγει. 
Όθεν κατά την παροιμίαν ο αργός εργάτης, παραμελών την εργασίαν του, φέρει 
ως πρόφασιν ότι απησχόλησεν αυτόν το παράδοξον και ασύνηθες θέαμα των 
κορωνών ή των κολοιών, όπερ βέβαιοί ότι είδεν. Λέγονται δ’ αμφότεραι αι πα- 
ροιμίαι επί των προφάσεων των οκνηρών, ων ευκόλως δύναται να ελεγχθεί το 
ψεύδος· γενικώτερον και επί των περιστάσεων, εφ’ ων συνηθεστέρα είναι η χρή- 
σις των παροιμιών «το είδες ’ς τόνειρο σου» (βλ. όνειρο 13,29) ή «εις τον ύπνο 
σου» ήτοι επί βεβαιώσεως πραγμάτων, προδήλως αναληθών. [Ακολουθούν πα
ρατηρήσεις του για το λήμμα αδειανός = κενός. Και αναφέρει όμοιες άλλων λα
ών ερμηνεύοντάς τις: Γαλλικές, Ισλανδικές, Νορβηγικές, Δανικές, Ολλανδικές, 
Γερμανικές],
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«άδης»
«Απού τον άδην φως;»

(Κύπρου - Λουκάς 148, Σακελλάριος 284,224, Δέλλιος)

Από του πονηρού αναμένεις χρηστόν τι, από του ενδεούς προσδοκάς κέρ
δος ή από του δύστροπου χάριν; Ο άδης «ουδέποτε φωτός εδέξατο φύσιν» 
κατ ' τον Χρυσόστομο (τ Β', σελ. 399 Par.), φοβερόν και πικρόν σκοτάδι επικρα
τεί εν εαυτώ κατά τας δημώδεις δοξασίας (Νεοελλ. μυθ. 328). Ως δε λέγει μοιρο- 
λόγιον τι της Μάνης ο νεκρός «πάει κάπου 'ς τον Αδη ’ς ταψηφού (εις τον ζό
φον) και ’ς το σκοτάδι», ο δε Άδης «δεν τους δίνει φως να ιδούνε, στρώμα για 
να κοιμηθούνε» (Παρν. ΙΣτ', σελ. 955).

«άδικος»
«Η άδικη πέτρα τρώει το δίκιονβουνόν»

(Κύπρου -Σακελλάριος: 289,373)

Ένεκα ενός αδίκου λίθου καταστρέφεται όλον το βουνόν. Ένεκα ενός κα
κού πολλάκις εξολοθρεύονται πλείστοι συνδεόμενοι οπωσδήποτε μετ’ αυτού*  
αν εξ αδίκων κατ’ ελάχιστον μόνον ωφεληθεί τις, θ’ απολέσει και την λοιπήν 
εντίμως κτηθείσαν περιουσίαν του. Παραπλήσιον το του Ησιόδου (Εργ.. 240, 
και παρ. Αισχ. κτ. Κτησικρα 135 - Σχολ. Ενετ. Ιλ. Α 42): «Πολλάκις δη σύμπασα 
πόλις κακού ανδρός απηύρα». ΔΓ άλλων εικόνων την αυτήν εκφράζουσιν έν
νοιαν πολλαί νεώτεραι»*  παρ. Γαλλικαί, Ιταλικαί, Ολλανδικοί Δανικαί, Σουηδι
κοί, Γερμανικοί.

«ανεμοζάλη»
«Ο αλουπός ’ς την ανεμοζάλην χαίρεται»

(Κύπρου, Σακελλάριος 287, 340)

Παραλλαγή των εν λ. «λύκος» 2, 15, 17, 41, 58-61, 80, 81. Ότι οι πονηροί 
και μάλιστα οι κλέπται επωφελούνται την σύγχυσιν και την αταξίαν αδεώς τότε 
κακουργούντες. Παραπλήσια η γνώμη του Σοφοκλέους (Φιλοκτ. 643-644): «Ουκ 
έστι λησταίς πνεύμ’ εναντιούμενον / όσον παρή κλέψαι τε χαρπάσαι βία» ην ο 
Σχολιαστής φράζει «Τοις γαρ κακούργοις ουκ έστι ενάντιος άνεμος εν τη συγχύ- 
σέι γαρ μάλλον ισχύουσιν». Αι δε των άλλων εθνών όμοιαι παροιμίαι αναφέ- 
ρουσαι ως υποκείμενον τον λύκον αναγράφονται εν λ. «λύκος» 59-61.

«άνθρωπος»
«Ο άνθρωπος εν’ ο τόπος και ο τόπος γέρημος»

(Κύπρου, Σακελλάριος 287,311)

Βλέπε αρ. 34,42 «Έπαρε τον άνθρωπον και ίδε τόπον έρημον» (Βυζαντινή). 
Σημερινήν παραλλαγήν βλ. εν αρ. 41, πρβλ. και αρ. 35, 42. Δια της καλλιεργίας 
καλλύνει ο άνθρωπος την φύσιν, όθεν και το θελτικώτατον τοπείον, αν έλειπεν ο 
άνθρωπος αποχερσούμενον θα εφαίνετο ως τις έρημος και θα ήτο ανιαρόν την 
θέαν. Ελέγετο συνήθως, ως μαρτυρεί η σημερινή χρήσις της κυπριακής παραλλα
γής, εις έκφρασιν θαυμασμού δια την φιλοπονίαν και την τέχνην του γεωργού ή 
του κηπουρού, εις ου τα έργα εντρυφά ο οφθαλμός.
Παρομοία: «Η άνθρουπους αγιάζι τουν τόπου» (Αακκοβικίων Μακεδονίας 

παρ I. Πρώίου)
Επίσης: «Ο άνθρωπος αγιάζει τον τόπο, κι όχι ο τόπος τον άνθρωπο» (Φο

λεγάνδρου παρά I. Κονταρίνη).
Και: «Έπαρε τον άνθρωπον και ίδε τόπον έρημον» (Βυζαντινή, Krum-

bacher).
Συνήθως όμως σημαίνει ότι ο άνθρωπος σεμνύνει την χώραν οπόθεν κατά

γεται, ή το αξίωμα όπερ κατέχει.
Η διατύπωσις της προκειμένης παροιμίας, παρατηρεί, φαίνεται ότι είναι 

αρχαία αναφερομένη το πρώτον ως απόφθεγμα του Αγησιλάου (Πλουτάρχ. 
Αποφθέγμ. Δάκων Αγησιλ. 6 σ 208 d): «ουχ οι τόποι τους άνδρας εντίμους, αλλ’ 
οι άνδρες τους τόπους επιδεικνύουσι». Τούτο δε παρ’ Αποστολίω 1262 φέρεται 
ως παροιμία: «ουχ ο τόπος την αρετήν, αλλ’ η αρετή πέφυκε τον τόπον σεμνύ- 
νειν». Απαράλλακτος δε εν τη ημετέρα παροιμία φέρεται ρήσις Ρωμαίου κωμι
κού ίσως ποιητού, ην ο Clarisius (V, σ. 254 Ρ.) επάγεται ως παράδειγμα του ρη
τορικού τρόπου της αντιμεταβολής: «homo locum omat, non hominem locus» 
(Com. Rom. Fr. Ex. inc. incert fab, απ. 77, στ. 94 Ribbeck). Η αυτή γνώμη παρά 
Φιλήμονι τω κωμικώ: «ουχ η πόλις σου το γένος ευγενές ποιεί, συ δ’ ευγενίζεις 
την πόλιν πράσσων καλώς» (Meineke FCG. IV, 60, 89 Kock CAF 11,528-180)».

Αναφέρει στη συνέχεια σωρεία παρόμοιων παροιμιών άλλων λαών, μετα
φράζοντας τις (ιταλικές, ρουμανικές, γερμανικές, τουρκικές).

★ ★ ★

Απομένει να εντοπίσουμε τι παίρνει από την Κύπρο, όταν αναφέρεται 
στους τρεις σταθμούς της ζωής του ανθρώπου (γέννηση, γάμο, θάνατο). Στη με
λέτη του «Τα κατά την γέννησιν» («Νεοελληνικά Ανάλεκτα, 1872, τόμος Α', σελ. 
374-384 - «Ααογραφικά Σύμμεικτα», 1931, τόμος Γ, σελ. 206-221), μεταξύ των 
εθίμων αναφέρει τη συνήθεια στην Κύπρο (Σακελλάριος) να περνούν από το 
λαιμό του βρέφους το πουκάμισο ή κάτι άλλο ρούχο «καλογνώμονος εν τω οί- 
κω συγγενούς», μέχρις ότου το αποπλύνουν. Επίσης τη συνήθεια να κρεμούν 
κανάβι στη θύρα του δωματίου της λεχούς, ως σημείο της λυτρώσεώς της από 
του τοκετού (Σακελλάριος). Παρομοιάζει δε με αρχαία συνήθεια κατά τα 
«αμφιδρόμια» (οπότε διδόταν το όνομα στο παιδί), πληροφορώντας ότι στην 
Κύπρο μετά πέντε έως επτά ημέρες από τη γέννηση έρχεται η μαία, σηκώνει τη 
λεχώ, και προπορευομένη σχηματίζει σταυρούς σε όλες τις γωνιές και θύρες της 
οικίας, για να απομακρύνει το πονηρόν ον, λέγουσα προς την λεχώ: «Κυρά οι
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κοκυρά, όπως εγώ δεν σου έκαμα κακό μήτε συ και στο παιδί μου». Αφού δε 
εξέλθουν της θύρας της οικίας, συνεχίζει, δίδουν λεπτά ή ολόκληρον άρτον, είτε 
άνδρα, είτε γυναίκα απαντήσουν. Και αν συναντήσουν άνδρα, το επόμενο παιδί 
που θα γεννηθεί θα είναι άνδρας, αν δε γυναίκα θα είναι γυναίκα.

Σε άλλη του εργασία «Δοξασίαί περί ομφαλού» («Λαογραφία», 1912, τόμος 
Γ, σελ. 698-701 - «Λαογραφικά Σύμμεικτα», τόμος Γ, σελ. 222-225) από την 
Κύπρο σημειώνει ότι ο ομφάλιος λώρος αποκόπτεται από τη μαία που μεταχει
ρίζεται καινούργιο ψαλίδι, το οποίο γίνεται στη συνέχεια κτήμα της μαζί με άλ
λα δώρα.

Σχετική είναι μια ακόμα μεγάλη μελέτη του που έχει τον τίτλο «Ωκυτοκία», 
τη δημοσίευσε για πρώτη φορά στο περιοδικό «Λαογραφία» (1918, τόμος ΙΣτ', 
σελ. 299-346) και την περιέλαβε στον Β' τόμο των «Λαογραφικών Σύμμεικτων» 
του. Αναφέρεται στη συνήθεια να κατολισθαίνουν οι επίτοκες γυναίκες από την 
κορυφή βράχων μέχρι τη βάση τους επειδή νόμιζαν ότι με αυτό τον τρόπο ευκο- 
λύνεται ο τοκετός. Βρίσκει, εκτός από τον Ελλαδικό χώρο, τέτοιες πέτρες στην 
Κύπρο (Δ.Μ. Σάρρος), από όπου κυλίονται οι στείρες γυναίκες για να κυοφορή
σουν. Επίσης σημειώνει μονολίθους, με τρύπες στη μέση, που καλούνται 
«στυλλάρκα» και «γυναικόπετρες» στα Κούκλια, που τις προσκυνούν οι άτε
κνες γυναίκες προς απόκτηση τέκνων (Δ.Μ. Σάρρος - Α. Σακελλάριος Α' 78-79), 
τις θυμιατίζουν και προβαίνουν σ’ άλλες επίσης ενέργειες. Βρίσκει πηγή των 
θρησκευτικών αυτών αντιλήψεων τη λατρεία μικρασιατικών και συριακών θεο
τήτων της γονιμότητος υπό τη μορφή κωνικών λίθων και της Παφίας Αφροδί
της στην Κύπρο. Το πιο πάνω έθιμο σχετίζεται με την περί τον τοκετό πίστη 
στην επήρεια θείων ή δαιμονικών δυνάμεων. Όμως βρίσκει και μια άλλη κατη
γορία που σχετίζεται με συμπαθητικές ή αλληγορικές πράξεις που γίνονται 
προς βοήθεια, διευκόλυνση ή προφύλαξη της επιτόκου. Μεταξύ δε των άλλων 
πριπτώσεων χωρών που αναφέρει σημειώνει τη συνήθεια στην Κύπρο να τοπο
θετούν άλας κάτω από το κάθισμα του επισκέπτη· και σημειώνει διάφορα βότα
να στην Ελλάδα κι αλλού για ωκυτοκία καθώς και περίοπτα, που συνοδεύονται 
με μαγικά λόγια· επίσης άλλες ενέργειες όπως συμπλοκή δακτύλων, λύση κόμης, 
άνοιγμα των θυρών και των κλείθρων, λύση κουμπιών κλπ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει σημαντική πραγματεία του (στον Γ' τό
μο, 1906, σελίς 111-187 της «Επετηρίδος του Εθνικού Πανεπιστημίου») με τίτλο 
«Γαμήλια Σύμβολα». Επιχειρώντας ιστορική εξέταση αναφέρεται στον δακτύ
λιο του αρραβώνος, που δίδεται ως εγγύηση για την εκτέλεση των συμφωνηθέ- 
ντων επί του γαμικού. Όσον αφορά στην Κύπρο, αντλώντας από τον Σακελλά
ριο (Α 719, Β 858) σημειώνει το κυπριακό «χάρτωμαν» (χαρίτωμα, χάρις) για 
τον αρραβώνα, «χαρτωμένος» για τον μνηστήρα και «χαρτώννω» το ρήμα.

Προχωρώντας δε σε άλλο σπουδαιότατο σύμβολο της γαμήλιου τελετής: 
«τους στεφάνους των νυμφίων» (κοινώς «τα στέφανα» του γάμου, σε ενικό «το 
στέφανο» και «το στεφάνι») επισημαίνει την παλαιά συνήθεια του ελληνικού 
λαού να κατασκευάζει στεφάνους εκ κλάδων ελαίας ή εκ κλήματος· και αντλεί 
για την Κύπρο από τον Λουκά, τον Σακελλάριο και τον Κων. Ν. Παπαδόπουλο. 
Τονίζει σχετικά ότι μόνο στην Κύπρο κατασκευάζονται στέφανα από ελιά, στην 

εκκλησία υπό των παρανύμφων που ψάλλουν εκκλησιαστικά άσματα, προ της 
εισόδου των μελλονύμφων. Δίνει εξ άλλου δεύτερη πληροφορία ότι η στεφανη- 
πλοκία γίνεται συνήθως υπό των παρανύμφων, την ώρα που ψάλλονται γαμή
λια άσματα, στην οικία της νύμφης ή στην εκκλησία, κι ότι «πλέκουσι δ’ έκα
στον στέφανον λαμβάνοντες δύο ή τρεις κλάδους και περιελίσσοντες τούτους 
δια λεπτοτάτων μετάλλινων συρμάτων και κοσμούντες δια ταινίας».

Προχωρώντας δε στην περιφορά γύρω από την κολυμβήθρα ή γύρω από την 
τράπεζα, εντοπίζει το αρχαϊκώτατο σημερινό κυπριακό έθιμο, με το οποίο ζητεί
ται η εξευμένιση του στοιχειού του σπιτιού, δηλαδή του «αγαθού δαίμονος του οί
κου», που αντιστοιχεί προς την περιφορά περί την εστία κατά την αρχαία εποχή. 
Ενθυμείται δε στο σημείο αυτό τα «Αμφιδρόμια», οπότε από της πέμπτης μέχρι 
και της δεκάτης μετά τη γέννηση «το βρέφος περί την εστίαν έφερον τρέχοντες κύ
κλω και επετίθεσαν αυτώ όνομα», έθιμο που αντιστοιχεί με τη γαμήλια συνήθεια 
της περιαγωγής της νύμφης περί την εστία. Πρόκειται για γενεθλιακή τελετή που 
αντιστοιχεί προς την «καθιέρωση της νύμφης». Σκοπός δε της περιφοράς του βρέ
φους γύρω από την εστία ήταν η εισδοχή του στην οικογένεια (πρβλ. αντίστοιχα: 
κύκλω της κολυμβήθρας σήμερα - η κυκλική κίνηση των νεονύμφων).

Τέλος θυμάται τη συνήθεια του «κοινού ποτηριού» και εντοπίζει το έθιμο 
στην επαρχία Αμμοχώστου να εξάγεται τεμάχιο άρτου για τον γαμβρό, τη νύμ
φη, τον παράνυμφο και την παράνυμφο· στον Κάμπο της Τσακκίστρας στον πα- 
ράνυμφο μονάχα και όχι στην παράνυμφο.

Στη μελέτη του για το γάμο («Παρθενών» 1871, έτος Α', σελ. 335-340- Επί
σης «Λαογραφικά Σύμμεικτα», τόμος Γ', σελ. 232-312): «Ο γάμος παρά tolç νε- 
ωτέροίζ Έλλησιν» μεταξύ άλλων επισημαίνει και το κυπριακό «ξημέρωμαν» 
που είναι τα υπό του νυμφίου στη νύμφη περί την αυγή της υστεραίας του γά
μου διδόμενα· και βρίσκει ότι το έθιμο μοιάζει προς τα «επαύλια» των αρχαίων 
(Ευστάθιος): «τα μετά την ερχομένην ημέραν του γάμου δώρα παρά του της νύμ
φης πατρός φερόμενα τοις νυμφίοις εν σχήματι πομπής».

Επίσης σημειώνει τη συνήθεια στην Κύπρο (Λουκάς, Σακελλάριος) κατά το 
«πλούμισμαν του κρεβατιού» και ενώ άδεται το άσμα του πλουμίσματος (Χρ. Α- 
ποστολίδης) οι συγγενείς να ρίπτουν επί του στρώματος χρυσούν ή αργυρούν νό
μισμα. Επίσης να προσφέρουν «κανίσκια» οι καλεσμένοι. Κι ακόμα ότι «δίδουν 
λόγον» (=συγκατάθεση των γονέων στον υπό των προξενητριών προταθέντα γά
μο- κι επίσης ορισμός συμπεφωνημένης ημέρας για τέλεση του αρραβώνα).

Από την Κύπρο ακόμα αναφέρει το αρχαίο έθιμο του «λουτρού της νύμ
φης», στο οποίο μετέχουν οι παράνυμφες, «ενίοτε βοηθούσαι εις την καθαριότη
τα της μελλονύμφου»- και φέρουν το νερό του λουτρού τούτου, από παρακείμε
νες κρήνες, πλείστες κόρες με τις υδρίες τους. Και προσθέτει για τον «καλλω
πισμό του γαμβρού» (ο οποίος σημειώνει ότι γινόταν και στους αρχαίους) ενώ 
γύρω τραγουδούν οι περιϊστάμενοι. Συμπληρώνει ότι στην Κύπρο «οι μεν άν- 
δρες συρρέουσι περί τον νυμφίον αι δε γυναίκες περί την νύμφην και ενδύουσιν 
αυτούς υπό τον ήχο ασμάτων», όπως σε πλείστα μέρη του ελληνισμού.

Αντλώντας ακόμα από τον Λουκά και τον Σακελλάριο σημειώνει τη συνή
θεια να μεταβαίνει ο γαμβρός έφιππος με τους συντρόφους του στο χωριό της
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νύμφης, μετά τυμπάνων και μουσικών οργάνων, αλλά εκεί μόλις φθάσει, οι 
προϋπαντώντες αυτόν συγγενείς της νύμφης απαιτούν να εισέλθει πεζός στο 
χωριό, γιατί θεωρείται κακό να εισέλθει νυμφίος έφιππος. Οι περί τον γαμβρό 
αντιστέκονται και συνάπτεται πάλη πεισματώδης.

Η μελέτη κλείει με τη ρωμαϊκή συνήθεια να μη τελούνται γάμοι κατά τον 
Μάιο.

Έρχομαι σε άλλη εργασία του «Το έθίμον της θραύσεως αγγείων κατά την 
κηδείαν», που την έγραψε κατ’ αίτηση του Edw. Tylor και την ανεκοίνωσε σε συ
νεδρία του Ανθρωπολογικού Ινστιτούτου του Λονδίνου κι ύστερα στον «Παρ
νασσό» (1894, τόμος 12, σελ. 81-87). Με πολλές προσθήκες η εργασία περιελή- 
φθη στον Β' τόμο των «Λαογραφικών του Σύμμεικτων» (1921, σελ. 267-283). 
Επισημαίνει ότι το έθιμο συνηθίζεται σχεδόν παντού στα ελληνικά μέρη και βρί
σκει παραπλήσιες συνήθειες σε πολλούς άλλους λαούς. Στην Κύπρο αναφέρει 
ότι κατά την εκκομιδή, από όπου διέρχεται ο νεκρός χύνουν νερό από πήλινα 
αγγεία τα οποία αμέσως θραύουν κι επίσης θραύουν επί του τάφου τα λαγήνια 
μέσα στα οποία ένιψαν τα χέρια τους οι κηδεύσαντες.

Φέρει δε την πληροφορία (Λουκάς) ότι στην Κύπρο σαν δικαιολογία βρί
σκουν ότι το νερό έχει μιανθεί, γιατί απέπλυνε σ’ αυτό την αιμοσταγή μάχαιρα, 
με την οποία απέκτεινε τον νεκρό ο Χάρος ή ο ψυχοπομπός άγγελος. Την αντίλη
ψη για μίανση του νερού βρίσκει σε άλλους λαούς. Συμπεραίνει δε ότι ο σκοπός 
είναι καθαρτικός: «χύνεται δε το ύδωρ, διότι κατά την αρχαία συνήθεια, πάντα 
τα εις τους καθαρμούς χρησιμεύσαντα, τα «καθάρματα» ή «καθάρσια» έπρεπε να 
καταστραφώσι». Προσθέτει ότι στην Κύπρο πλένουν τα χέρια πάνω στον ίδιο 
τον τάφο. Συνεχίζοντας βρίσκει άλλο τρόπο καθαρμού: τον ραντισμό με νερό.

Συνδέοντας με τη θραύση των αγγείων, υποθέτει ότι οι ενέργειες αυτές σκο
πόν έχουν «τον καθαρμόν από του άγους του θανάτου», διότι ο καθαρμός εξα
φανίζει κάθε επήρεια του μιάσματος. Συνίσταται δε η επήρεια αυτή προς την κα
κοποιό ενέργεια δαιμονικών δυνάμεων συνημμένων προς το μίασμα. Απόδειξη 
ότι στην αρχαία Ελλάδα προσέφεραν «μειλίγματα» στους καταχθονίους δαίμο
νες· (σημειώνει εδώ το λάδι που χύνουν στην Κύπρο πάνω στον τάφο).

Στη μελέτη του, τέλος, «Τα κατά την τελευτήν» («Παρθενών» 1872-1873, 
έτος Β', σελ. 1137-1144, 1193-1200 και «Λαογραφικά Σύμμεικτα», τόμος Γ', 323- 
362) σημειώνει, εκτός των άλλων, τη συνήθεια στην Κύπρο να θέτουν τον ψυ- 
χορραγούντα κατά γης επί σάκκου, ως σημείου ταπεινοφροσύνης· και παοαπέ- 
μπει σε παρόμοια στους Ρωμαίους και άλλους αρχαίους και νεώτερους λαούς. 

’ Επίσης αναφέρει ότι χρησιμοποιούνται στην Κύπρο, σαν προσκεφάλι του νε
κρού, άνθη και άλλα ευώδη φύλλα· κι άλλα παρόμοια σε άλλες περιοχές του ελ
ληνισμού. Επίσης σημειώνει στην Κύπρο τη συνήθεια να κοσμούν τους τάφους 
με δενδρολίβανο, βασιλικό κι άλλα αρωματώδη άνθη και φύλλα. Όσο δε για τα 
μνημόσυνα, αντλεί κι από την Κύπρο την πληροφορία ότι, μετά την παρέλευση 
του μνημοσύνου ενός έτους από το θάνατο, γίνονται μνημόσυνα υπέρ όλων των 
τεθνεώτων της οικογένειας, την μεν πρώτη Παρασκευή της Απόκρεω για τους 
λαϊκούς, τη δευτέρα δε Παρασκευή για τους ιερωμένους.

Έρχομαι τώρα σ’ άλλο σημαντικό τομέα με τον οποίο καταπιάστηκε, στις βι- 
βλίογραφήσεις. Βρίσκουμε πρώτα πρώτα δυο αξιόλογες εργασίες του στον τομέα 
αυτό στον Α' και Β' τόμο του περιοδικού «Λαογραφία» (Δελτίου της Ελληνικής 
και Λαογραφικής Εταιρείας), [Α' σελ. 121-154 και 654-679 και Β' σελ. 120-173, 
Αθήνα 1909 και 1910]. Εδώ επιχειρεί αναλυτική παρουσίαση, με εκτενείς περιλή
ψεις και κρίσεις δημοσιευμάτων λαογραφικών στον ελληνικό περιοδικό τύπο.

Στην πρώτη εργασία αναφέρεται στα πιο κάτω έντυπα
1. «Ακρόπολις» (εφημερίς), Αθήναι 26 Απριλίου 1909.
2. «Διεθνής εφημερίς της νομισματικής αρχαιλογίας» 1909.
3. «Εθνική μούσα», Πανελλήνιον μηνιαίον μουσικόν σύγγραμμα», Αθήναι 

1909.
4. «Ελληνικοί πρόοδοι». Πανελλήνιον Αεύκωμα. Αθήναι, 1908.
5. «Νέος Ελληνομνήμων». Περιοδικόν σύγγραμμα. Εκδότης Σπυρίδων Λά

μπρου. Τόμος Ε', Αθήναι 1908.
6. «Ο Νουμάς». Έτος Στ', Αθήναι, 1908.
7. «Ξενοφάνης». Τόμος Ε', Αθήναι, 1908.
8. «Φόρμιγξ». Μουσική εφημερίς εικονογραφημένη. Αθήναι, έτος Στ, 1908- 

1909.
9. «Παράρτημα της Φόρμιγγος μουσικόν». Περίοδος Β’, έτους Γ’.

10. «Αθήναι». Μηνιαίον παράρτημα εν Αθήναις, 1908.
11. «Αμφισσα». Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίς. Εν Αμφίσση, 1909.
12. «Κόσμος». Δεκαπενθήμερον εικονογραφημένον περιοδικόν. Σμύρνη, 1909.
13. «Αι μούσαι». Δεκαπενθήμερον περιοδικόν ανάγνωσμα. Εν Ζακύνθω.
14. «Τα Νέα Γεωπονικά». Ήτοι γεωργικόν περιοδικόν όργανον της Ενώσεως 

των Ελλήνων Γεωπόνων». Εν Αθήναις, έτος Γ' 1908.
15. «Χριστιανικόν φως». Δεκαπενθήμερον περιοδικόν θρησκευτικόν και κοι

νωνικόν, Εν Χανίοις, 1909.
16. «Bulletin de correspondance hellénique. Athènes 1909. Έτος 31.
17. «Le monde hellénique». Αθήναι, Φεβρ. 1909, αρ. 250.

Αναλύοντας και κρίνοντας, κατατάσσει τις συνεργασίες στα πιο πάνω περιο
δικά ως εξής: - α) «Νομικαί έννοιαι εις τα δημοτικά τραγούδια, β) Λαογραφία της 
σταφίδος, γ) Παραδόσεις, δ) Ενδύματα (η βράκα), ε) Παραδόσεις-παραμύθιον, στ) 
Ερωτόκριτος, ζ) Προτροπαί εις λαογραφικάς εργασίας, η) Παραμύθια και παρα
δόσεις, θ) Μουσική δημοτικών ασμάτων, ι) Ήθη και έθιμα Τραπεζουντίων, ια) Ο 
χορός το γαϊτανάκι, ιβ) Δημοτικό άσμα υπό του Κολοκοτρώνη, ιγ) Δεισιδαιμο- 
νίαι».

Στα πιο πάνω ας προσέξουμε δυο κρίσεις του όπου αναφέρει την Κύπρο α) 
Στο περιοδικό «Ξενοφάνης», όπου η εργασία του Μιχ. Κωνσταντινίδη «Άσμα 
αδόμενον εν Πανόρμω και εν όλη τη Κυζίκω». Παρατηρεί ότι πρόκειται για πα
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ραλλαγή του γνωστότατου άσματος της αναγνωρίσεως συζύγου, του οποίου άλ
λες παραλλαγές εδημοσιεύθησαν υπό του Αινιάνος (Αθήνα, Ναύπλιον 1831, σελ. 
80) καθώς και υπό του Αουκά «Φιλολογικοί Επισκέψεις», σελ. 94-5 και Σακελλά- 
ριου «Τα Κυπριακά», 2η έκδοση, τόμος Α', σελ. 732-733· και β) Στην εφημερίδα 
«Φόρμιγξ», όπου η εργασία του Χαράλαμπου Παπαδόπουλου «Τα δημώδη 
άσματα της Κύπρου». Παρατηρεί ότι παρέχει η εργασία αυτή «αξιολογωτάτας 
πληροφορίας περί των επιχωριαζόντων εν Κύπρω μελών (ή όπως οι Κύπριοι λέ- 
γουσι «φωνών») των δημωδών ασμάτων, μετά παραδειγμάτων εις εκκλησιαστι
κήν παρασημαντικήν».

Τώρα στην άλλη «Ααογραφική Επιθεώρηση» του, στον Β' τόμο του περιο
δικού «Ααογραφία», παρουσιάζει την λαογραφική ύλη, με εκτενείς περιλήψεις 
και κρίσεις, των πιο κάτω εντύπων:

1. «Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος». Εν Αθή- 
ναις, 1910.

2. «Η Μελέτη». Μηνιαίον δημοσίευμα εν Αθήναις.
3. «Μυρσίνη». Ζάκυνθος, Πάτραι, 1910.
4. «Ξενοφάνης». Σύγγραμμα περιοδικόν του συλλόγου των Μικασιατών, 

«Ανατολής». Εν Αθήναις, 1909-1910.
5. «Παναθήναια». Εικονογραφημένον δεκαπενθήμερον περιοδικόν. ΑΘήναι, 

1909-1910.
6. «Αργολικόν ημερολόγιον» του έτους 1910. Εν Αθήναις.
7. «Κρητική στοά». Τόμος Β', Ηράκλειον, 1909.
8. Κ.Φ. Σκόκου «Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1910». Εν Αθήναις.

Επιχειρώντας τη θαυμαστή εργασία της παρουσίασης και ανάλυσης του υλι
κού στα πιο πάνω περιοδικά κατατάσσει συνάμα ως εξής: «α) Βυζαντινά αινίγ
ματα, β) Λέξεων ιστορία, γ) Μετεωρολογικοί προγνώσεις, δ) Παραδόσεις, ε) 
Αναθήματα κατ’ ευχήν, στ) Πανηγύρια εν Ζακύνθω, ζ) Τοπωνύμια, η) Πανηγύ
ρια εν Κυδωνίαις, θ) Ροδιακά έθιμα και δοξασίαι, ι) Οι δικηγόροι εν Κρήτη κατά 
τον ΙΕ' αιώνα, ια) Δημοτικά άσματα, ιβ) Παραμύθιον ή παράδοσις, ιγ) Δημοτικά 
άσματα (επίσης), ιδ) Τα κούλουμα, ιε) Αινίγματα, ιστ) Παραδόσεις, ιζ) Το παρα
μύθι της αλεπούς, ιη) Παροιμία, ιθ) Ευτράπελος διήγησις, κ) Μελισσανδρού, κα) 
Παροιμίαι, κβ) Νεράιδες, κγ) Έθιμα του γάμου εν Κύπρω, κδ) Πανηγυρισμός 
του Πάσχα υπό ποιμένων, κε) Κατάραι (άλας προς αποτροπήν κακών), ΚΣτ') 
Κρητική μουσική - κρητικοί χοροί, κζ) Δημοτικά άσματα, κη) Τα κορακίστικά - 

. παραμύθιον, κθ) Περί δύο παροιμιών, λ) Μακεδονικά γαμήλια έθιμα.
Για την Κύπρο βρίσκουμε δύο περιπτώσεις, που αναφέρει όσα σχετίζονται 

μ’ αυτή στην πιο πάνω βιβλιογραφική του εργασία. Μια σύντομη και μια εκτενή·
α) Παρουσιάζει την εργασία του Ιωάννη Γ. Χατζηϊωάννου «Ο γάμος εν Κύ

πρω», στο περιοδικό «Κρητική στοά». Σημειώνει ότι πρόκειται για «περιγρα
φήν των κατά τον γάμον εθίμων εν Κύπρω των γνωστών και εκ των περιγρα
φών του Σακελλαρίου («Κυπριακά, τομ. Α, σελ. 717-734) και του Λουκά («Φι- 
λολογικαί Επισκέψεις», σελ. 66-95)».

β) Εκτενείς είναι οι κρίσεις του πάνω στην εργασία «Δημοτικόν της Ρόδου: 
«Η ακαμάτρα», «Το ναυάγιο», «Τα εκατολόγια» από ανέκδοτη συλλογή του Παύ
λου Γνευτού. Η εργασία του Γνευτού είχε δημοσιευτεί στο περιοδικό «Πανα- 
θήναια». Ιδιαίτερα σχολιάζει το τρίτο τραγούδι σημειώνοντας ότι είναι μακρά 
παραλλαγή του ερωτικού επυλλίου «τα εκατόλογα της αγάπης» του οποίου κύ
ριο συστατικό είναι ερωτικά ασμάτια που άρχονται από αριθμό ή από παρήχημα 
αριθμού και κατ’ αριθμητική σειρά τεταγμένα· η δε διήγηση χρησιμεύει ως απλή 
αφορμή προς παρεμβολή των ασματίων και γι’ αυτό ενίοτε παραλείπεται. Παρα
τηρεί δε ότι ουδεμία εσωτερική συνάφεια των ασματίων μεταξύ τους υπάρχει, ή 
προς την διήγηση, αλλ’ είναι αυτοτελή, αδόμενα και ξεχωριστά το καθένα και γι’ 
αυτό σπανίως μοιάζουν τα αντίστοιχα ασμάτια των διαφόρων παραλλαγών.

Προσθέτει ότι παραπλήσια προς το είδος τούτο των ασμάτων είναι τα ερω
τικά αλφάβητα, που περιέχουν εικοσιτέσσερα ασμάτια, εκ των οποίων το καθέ
να αρχίζει από του ονόματος ενός γράμματος του αλφαβήτου· οι δε ακροστιχί
δες σύμφωνα με τις οποίες είναι τεταγμένα σχηματίζονται με αλφαβητική τάξη: 
Τα δε αριθμητικά διαιρούνται σε δυο κατηγορίες: στα ερωτικά (όπως το προκεί- 
μενο ροδίτικο) και στα ψυχωφελή.

Στη συνέχεια σημειώνει την πραγματεία του J. Botle «Eine geistliche 
Auslegung des Kartenspiels» που περισυνέλεξε πολλά από διαφόρους λαούς, και 
καταλήγει ότι ερωτικά αναφέρονται μόνον δύο στην πιο πάνω πραγματεία: το 
κυπριακό, που δημοσίευσε ο Σακελλάριος («Κυπριακά») κι ένα ιταλικό που κα
ταχρηστικά τάσσεται στην κατηγορία αυτήν και συμπεραίνει ότι μπορεί να θεω
ρηθεί βέβαιο ότι ερωτικά αριθμητικά ασμάτια ιδιάζουν σε μόνη την ελληνική δη
μώδη φιλολογία.

Πιο κάτω αριθμεί τις γνωστές μέχρι τώρα παραλλαγές του ροδίτικου τρα
γουδιού: χειρόγραφο του βρεττανικού μουσείου («αλφάβητο της αγάπης»), χει
ρόγραφο της μονής μεταμορφώσεως των μετεώρων, 2 αθηναϊκές, 1 αιγινήτικη, 
απόσπασμα καρπαθίας, 1 χιακή, 1 κωακή, 1 θηραϊκή, 1 ηπειρωτική, 1 αδήλου 
προελεύσεως (ίσως της Θάσου ή της Σαμοθράκης) και 2 κυπριακές (Λουκά 
«εφημερίς των φιλομαθών» 1865, σελ. 774-6 - Σακελλάριου «Κυπριακά» 1868, 
τόμος Γ', σελ. 15-23, έκδ. Β' 1891, τόμ. Β', σελ. 38-45).

Συγκρίνοντας διαπιστώνει ότι στην εν προκειμένω ροδία παραλλαγή και 
στις κυπριακές γίνεται στην αρχή συμφυρμός μετά του άσματός της από κου
μπάρας νύμφη· το δε προοίμιο επαναλαμβανόμενο και στην παραλλαγή του χει
ρογράφου των μετεώρων, στις κυπριακές παραλλαγές και στην Λ' αθηναϊκή εί
ναι τυπικό από των μέσων χρόνων, γνωστό δε και στον διασκευαστή του έπους 
του Διγενή Ακρίτα του εσκωριαλίου κώδικος.

Παρατηρεί ότι τα παρεμβαλλόμενα αριθμητικά άσματα δεν είναι πάντα 
όμοια στις διάφορες παραλλαγές, αλλά όντα αυτοτελή αντικαθίστανται εκάστο- 
τε άλλα δΓ άλλων εκ των πολυπληθών στη δημοτική ποίηση αριθμητικών ασμα
τίων. Μερικά όμως εξ αυτών επαναλαμβάνονται σε πολλές παραλλαγές των 
«Εκατόλογων». Συγκρίνοντας δε τη ροδιακή με τις άλλες βρίσκει ομοιότητες 
και διαφορές. Για να περιοριστούμε δε στη σύγκριση με τα κυπριακά βρίσκει:
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το υπ’ αρ. 1 αριθμητικό ασμάτιο είναι παραπλήσιο με τα κυπριακά·
το υπ’ αρ. 2 με το πρώτο κυπριακό (Λουκάς)
το υπ’ αρ. 4 με τα κυπριακά
το υπ’ αρ. 8 με το δεύτερο κυπριακό (Σακελλάριος)
το υπ’ αρ. 10 με το δεύτερο κυπριακό (και έχει αντί του αρ. 10 παρήχημα, 

το «δεκάτισε», δια του οποίου παραγγέλλεται η κατά δεκάδες και στο εξής τάξη 
των ασμάτων)

το δε υπ’ αρ. 50 («πενήντα μέρες στη Φραγκιά») είναι ανάλογο στον αρ. 40 
της β κυπριακής παραλλαγής («σαράντα χρόνους στην Βραγκιάν»),

Προσθέτει, ότι η μελέτη των αριθμητικών τούτων ερωτικών ασματίων μπο
ρεί να βοηθήσει στον ορισμό της θέσης την οποία κατέχει στη δημώδη ποίηση η 
παλαιά συλλογή των δημοτικών ασμάτων, που ονομάστηκε από τον έκδοτη της 
«Αλφάβητος της Αγάπης». Η συλλογή αυτή είναι η παλαιότατη γνωστή παραλ
λαγή των «Εκατόλογων», όπου, όπως τονίζει ο Πολίτης, φαίνεται ο χαρακτή
ρας του άσματος: «είναι αγών τον οποίον έφερε εις αίσιον πέρας ο εραστής και 
αναμένει του αγώνος το έπαθλον». Βρίσκει δε σ’ αυτό αντιστοιχεία στο στίχο:

«τριαντακλωνοκυπάρισσε με τους χρυσούς τους κλώνους»
με το παρήχημα στις κυπριακές παραλλαγές:
«κυπάρισσος τραντάκλωνος με το περικοκλάι».
Όχι μόνον ο μύθος στα «Εκατόλογα» είναι όμοιος με το «Αλφάβητον της 

Αγάπης», καταλήγει, αλλά και πολλοί στίχοι αντιστοιχούν ακριβώς. Όπως για 
παράδειγμα:

«εσύ μικρόν ανήλικον φιλίαν ουδέν εξεύρεις» (έκδοση Wagner, με τη ροδία 
παραλλαγή:

«που είσαι μικρό και νιούλικο, φιλί και δεν σου μπρέπει»
και την β κυπριακή:

«σου είσαι μικρό κι ανήξευρον κι αάπην εν ηξεύρεις»
Στο τέλος βρίσκει ομοιότητες επίσης μεταξύ αλφαβήτου, ροδίας παραλλα

γής και β κυπριακής. Παρεθέτω τους στίχους της κυπριακής:
«Κι απολοάτ’ η λυερή του νεούλλικου και λέει-
Δύνασαι σού ο νεούλλικος ό,τι σου πω να ποίσης;
να μάθεις τα κατόν λόια που λεν για την αάπην; 
Κ ’ ιδέ και τες μικρές μηλιές, ιδέ και τες μεγάλες, 
πώς δέχονται τον άνεμον ωσάν και τες μεγάλες»

Και επίσης:
«Φόρησ’ τα γρουσοπράνελλα κι έβγα ’σ το περιβόλιν, 
να δεις και τες μικρές μηλιές να δεις και τες μεγάλες, 
και πώς αθθούσιν οι μικρές κάλλιαν που τες μεάλες».

Να τελειώσω με την εργασία του «Βιβλιογραφία της Ελληνικής Λαογρα
φίας» (από την «Επετηρίδα του Εθνικού Πανεπιστημίου» του 1909-1910, τόμος 

Στ', που το IB' κεφάλαιό του περιέχει τα λαογραφικά δημοσιεύματα από το 
1907) στο περιοδικό «Λαογραφία», τόμος Γ', σελ. 242-259, Αθήναι 1911.

Έχω ανιχνεύσει μέσα στις 18 κατηγορίες που ταξινομεί εδώ την ελληνική 
λαογραφία, ότι για την Κύπρο σημειώνονται οι εξής, που έχουν δημοσιεύσει ερ
γασίες:

α) Παντελίδης Χρ. I «Ακριτικά άσματα της Κύπρου» («Λαογραφία», Β', σελ. 
60-81,

β) Παπαδόπουλος Χαρ. «Τα δημώδη άσματα της Κύπρου» («Φόρμιγζ», Στ', 
αρ. 17).

γ) Φαρμακίδης Ξ.Π. «Το τραγούδι του Παχουτή» («Λαογραφία», Β', σελ. 460- 
463).

δ) Παντελίδης Χρ. I. «Κυπριακαί επωδαί» («Λαογραφία» Α', σελ. 698-700).
ε) Κωνσταντινίδης Π.Ι. «Κυπριακή συμβολή εις την ελληνική παροιμιογρα- 

φίαν» (Κοντοπούλου «Κυπριακόν Ημερολόγιον» 1908, σελ. 113-131).
στ) Παπαδοπούλου Περσεφόνη «Κυπριακαί παροιμίαι» («Ελληνική Επιθεώ- 

ρησις» Γ', σελ. 1035 και σελ. 1068).
ζ) Γεωργιάδης Γ.Α. «Δημώδες Κυπριακόν παραμύθιν» («Κρητικός λαός», 

σελ. 169-170).
η) Μενάρδος Σίμος «Η αγία Ελένη εις την Κύπρον» («Λαογραφία», Β', σελ. 

266-298).
θ) Παντελίδης Χρ. I. «Κυπριακαί παραδόσεις» («Λαογραφία», Α', σελ. 697- 

698).
ι) Φαρμακίδης Ξ.Π. «Η ελεήμων (κυπριακή παράδοσις)» («Ελικών», Α', σελ. 

13).
ια) Μενάρδος Σ. «Τοπωνυμικόν της Κύπρου» (κρίσις υπό Kretschmer εν 

«Glotta» 1909,1 σελ. 366).
ιβ) Φαρμακίδης Ξ.Π. «Κυπριακά εδέσματα εν τακταίς ημέραις» («Λαογραφία» 

Β', σελ. 207).
ιγ) Κούμας Μ. «Αι απαρχαί των καρπών» («Λαογραφία», Β', σελ. 483-484).
ιδ) Χατζηιωάννου I. Γ. «Ο γάμος εν Κύπρω» («Κρητική στοά», Β', σελ. 118- 

124). Κρίσις Ν. Γ. Πολίτου: «Λαογραφία», Β, 166-167.
Όσο για τον I. Χατζηιωάννου που εξέδιδε στο Ηράκλειο το περιοδικό 

«Κρητικός λαός» εκφράζεται ο Πολίτης επαινετικά (στον Γ' τόμο της «Λαογρα
φίας», σελ. 518-519) κρίνοντας το περιοδικό που ίδρυσε, στη Λάρνακα το 1911: 
«Κύπρος- λαογραφικόν σύγγραμμα» (έτος Α', τόμος Α', τεύχη έξι). Παρατηρεί, 
μεταξύ άλλων, ότι τα δημοσιεύματα του Χατζηιωάννου εκεί «Είναι καρποί συ
στηματικής ερεύνης, γενομένης κατά το θέρος του 1910 εις 15 χωρία της ελληνι
κής μεγαλονήσου. Η καταγραφή των δημωδών μνημείων έγινε μετ’ επιμελείας 
και επιστημονικής ακρίβειας». Εύχεται δε το περιοδικό «Κύπρος»: «Να καταστεί 
ταμείον πλουσιώτατον της κυπριακής λαογραφίας και βοήθημα ασφαλές εις 
τους μελετώντας την κυπριακήν διάλεκτον, παρέχουσα άμα από πολλών απόψε
ων εικόνα πιστήν του βίου και του ήθους των Κυπρίων».

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
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Η ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΥΘΡΕΩΤΗ

Ό λόγος μου γιά τόν Ιάκωβο Κυθρεώτη αρχίζει άπό τό 1959 καί διανύει 
ένα χρονικό διάστημα τριάντα πέντε χρόνων καί ή έως το 1995. Πρώτη κριτική 
άντίκρυση τής συμβολής του στήν ελληνική λογοτεχνία τής Κύπρου περιλαμβά
νεται στις εκδόσεις «Λυρική Κύπρος», άρ. 11, ώς πρόλογος. Σ’ αύτό τόν πρόλο
γο δηλώνονται τά πρώτα στάδια τής εργασίας του δίπλα στή γραμμή τής 
«Λυρικής Κύπρου» γιά στήριξη τών νέων ταλέντων . Είχε κι ολας ένα διήγημά 
του έπαινεθή σέ διαγωνισμό τού Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύπρου τό 
1949. Μέ τήν εύκαιρία δηλώνονται βραβεία καί έπαινοι πού δέχτηκε ό ’Ιάκωβος 
Κυθρεώτης άπό τόν Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου: Α' βραβείο διηγή
ματος 1971 καί έπαινοι τό 1952 καίτό 1953 καί Α' Βραβείο τό 1993.

Ό πρόλογος γιά τά «Τρία Κυπριακά Διηγήματα» (1959) είναι ό έξής:
Ή «Λυρική Κύπρος» συνεχίζει τήν προβολή τών νέων ταλέντων σέ όλους 

τούς τομείς τής λογοτεχνίας. Ή άρχή της δέν είναι μόνο ή περίπτωση κι ή 
άνθολόγηση τών παλιών επιτευγμάτων τού λόγου στό νησί μας. Δέν είναι πάλιν 
μήτε μόνο ή έκδοση έργων τών κατά κάποιο τρόπο «επιβεβλημένων» σήμερα 
συγγραφέων τής μικρής μας πατρίδας. Κυρίως είναι ή προβολή τών άξιων νέων 
ταλέντων, δίπλα στούς παλιούς.

Τούτη ή άνάμιχτη νά πούμε προβολή μπορεί νά δώσει ιδέα γιά τήν έκταση 
τών δυνατοτήτων μας, να δείξει σέ ποιούς τομείς τριγυρνούν τά ένδιαφέροντά 
μας, καί ποιές έπιδράσεις δεχόμαστε. "Υστερα είναι ένα είδος πνευματικής γνω
ριμίας άνάμεσα σέ παλιούς καί νέους. Οί παλιοί νοιώθουν πώς συνεχίζεται ή 
φλόγα τους στή νέα γενιά. Είναι τούτο μιά ήθική ικανοποίηση άπό τίς πιό μεγά
λες γιά τό γνήσιο πνευματικό άνθρωπο. Οί νέοι νοιώθουν πώς άνεβαίνουν κι 
έχουν δικαιώματα στις πνευματικές έκδηλώσεις. Καί τούτο πάλιν είναι ένα με
γάλο κίνητρο, προπαντός γιά τά δειλά νιάτα.

Ό κ. ’Ιάκωβος Κυθρεώτης είναι ένα άπό τά λίγα νέα μας ύπολογίσιμα στόν 
πεζογραφικό τομέα ταλέντα. Ό κύκλος τής έμπνευσής του περιορίζεται πρός τό 
παρόν στή ζωή καί τήν παράδοση τού νησιού μας. Ή παράδοση καί τό ιστορικό 
γεγονός, είδωμένο όμως μέ τό φακό τής παράδοσης, είναι ό χώρος όπου ό λόγος 
του πετυχαίνει τήν καλύτερή του έκφραση.

Τό στοιχείο τής λιτότητος τόν χαρακτηρίζει. Είναι μιά λιτότητα γνήσια κι 
όχι έθελημένη. (Γιατί ύπάρχουν κάποιες λιτότητες τόσο έθελημένες πού σέ πει
ράζουν).

Άλλοτε ό κ. Κυθρεώτης είχε άσχοληθεΐ μέ τό λαογραφικό μάζεμα κι είχε δη- 
μοσιέψει σπάνιες παραλλαγές δημοτικού τραγουδιού καί παραδόσεις σέ διάφορα 
έλλαδικά κι έπιτόπια περιοδικά. Μιά λαογραφική του έργασία έχει έπιβραβευθεί 
σέ διαγωνισμό άπό τήν Γλωσσική Εταιρεία τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών (1951). Τό 
διήγημα όμως έξακολουθεϊ νάναι τό άντιπροσωπευτικό είδος τής δουλειάς του.

Συνεχίζω τόν κριτικό μου λόγο μέ τό βιβλίο τού Ίακ. Κυθρεώτη «Άντρειω- 
μένη γή» (Πνευματική Κύπρος, άρ. 172, Δεκ. 1975).

Ίάκ. Κυθρεώτη: «Άντρειωμένη γή», Λευκωσία, 1974.

Ή δυσκολία στό ιστορικό διήγημα βρίσκεται άκριβώς στό σημείο πού θά 
φύγης άπό τό ιστορικό γεγονός, άπό τήν πληροφορία, καί θά πας πρός τόν 
αισθητικό κύκλο, πού δέν ένδιαφέρεται γιά τήν πληροφορία καί τήν ιστορική 
άλήθεια τού επιστημονικού τύπου, άλλά γιά τήν αισθητική συγκίνηση. Τούτο, 
βέβαια, δέν σημαίνει άποκλεισμό τού ιστορικού γεγονότος, άλλά μετουσιώσή 
του σέ συγκινησιακό. Πρέπει νά χωνέψης τό γεγονός, νά κάμης βίωμά σου καί 
σέ μιά στιγμή μέ μιάν άλλη διεργασία, παρά τήν έπιστημονική ή δημοσιογρα
φική ή διδακτική, νά τό μεταφέρης στό χώρο τής Τέχνης. Ότι συχνά, καί σχεδόν 
υποχρεωτικά, θ’ άπομακρυνθής άπό τό γεγονός (ποιά ή άπόδειξη πώς δέν 
άπομακρύνεται καί ό Ιστορικός;) δέν έχει σημασία. Σημασία έχει νά πής τό λόγο 
σου καί νά τόν μεταδώσης αισθητικά. ΓΓ αύτό πιό πολλήν έπιτυχία προσφέρουν 
οί παραδόσεις παρά τά στεγνά ιστορικά επεισόδια. Γιατί στήν παράδοση ό λαός 
μίλησε μέ τήν καρδιά του, δηλ. διά τής λαϊκής αισθητικής όδού, άρα υπάρχει ή 
λαϊκή άλήθεια καί άποδοχή σ’ αυτή.

Ό Ίακ. Κυθρεώτης στήν «Άντρειωμένη γή» πήρε τά ιστορικά γεγονότα τής 
νεώτερης κυπριακής ιστορίας καί τά μετάτρεψε σέ τέχνη. Τά περισσότερα άπό 
αυτά άνήκουν στόν κύκλο, όπου ή λαϊκή ψυχή, τά είχε έπεξεργαστή είτε ώς πα
ράδοση είτε ώς δημοτικό τραγούδι. Άλλά καί στά άλλά, τά καθαρώς ιστορικά, ό 
συγγραφέας άνάμιξε στοιχεία τής λαϊκής παράδοσης κι έτσι νομίζεις πώς βγή
κανε κι αυτά άπό τό λόγο τού λαού καί πήρανε τό συναισθηματισμό του καί τό 
χρώμα του. Στήν επεξεργασία τού υλικού του πολύ τόν έχει βοηθήση ή 
άπασχόλησή του μέ τή λαογραφία, πού δέν τήν εξυπηρέτησε μέ τήν ψυχρότητα 
τού έρευνητή, άλλά μέ τό πάθος τού συλλέκτη λαϊκού πλούτου.

Είναι όλοφάνερη ή πρόθεση τού συγγραφέα (όχι μέ τή δήλωσή του στόν 
πρόλογο) νά έπαναφέρη στή μνήμη μας μερικούς σταθμούς τού έθνικοθρησκευ- 
τικού μας παρελθόντος, χωρίς όμως νά διαφαίνεται στις γραμμές του κανένας 
διδακτισμός ή υποστήριξη ιδεών, πράγματα πού θά καταστρέφανε τά πεζογρα- 
φήματά του. Τά γεγονότα δείχνουν τίς πεποιθήσεις του παρά οί λόγοι τών 
ήρώων του. Κι άν κάπου-κάπου ξεφεύγει καί κάτι, είναι τούτο μάλλον φυσικό, 
μέσα στή φύση τού ιστορικού (μ’ έθνικό περιεχόμενο) διηγήματος. Ή γλώσσα 
τών διηγημάτων είναι πλούσια, μέ ιδιωματικές συχνά λέξεις, πάντοτε αυτές μέ 
φειδώ κι άνάλογα μέ τήν εποχή στήν όποια διαδραματίζεται τό συμβάν, χωρίς ν’ 
άποστερήται ή διήγηση τή φυσικότητά της μέσα στό σημερινό κλίμα. Μιά μικρή 
παρέκκλιση άπό τόν κανόνα παρατηρεϊται στό διήγημά του «Στο Κάστρο τ Αη 
Ίλαρίωνα», όπου οί στίχοι τών δημοτικών τραγουδιών πού παρεμβάλλονται, 
ιδίως στήν κατάληξη, άδυνατίζουν τό τέλος, όπως, σέ μικρότερο βαθμό, οί στί
χοι τού Βασίλη Μιχαηλίδη στή νουβέλλα «Τον καιρό τής καταδρομής» (ένώ ή 
παρεμβολή έκκλησιαστικών κομματιών στό «Ό Δημητσάνας Φιλόθεος ό Κύ
πριος» δίνει χαρακτήρα καί άτμόσφαιρα).

Τό κυριώτερο προσόν τών διηγημάτων τού Ίακ. Κυθρεώτη είναι ό παλμός 
πού τά διαποτίζει. Δέν είναι αυστηρά κατασκευάσματα σ’ ένα κλίμα, θά τώλεγα 
παρνασσιακό άν ήταν στίχοι, μέ τεχνικά ευρήματα. Κυριαρχεί βέβαια σ’ αύτά ή 
συγκρατημένη συγκίνηση, τόσο συγκρατημένη ώστε νά μήν άφήνη, ούτε σέ μιά 
στιγμή, φτηνό «πατριωτισμό», τό δαίμονα πού καραδοκεί στά έθνικού περιεχομέ
νου λογοτεχνήματα. Άλλά νοιώθεις πώς γραφτήκανε μέ τήν καρδιά καί τήν πίστη.
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Τέλος, πρέπει νά έπισημανθή ή καλλιτεχνική εμφάνιση τής έκδοσης (ξώφυλλο κι 
εσωτερικές διακοσμήσεις), πού έχουν ένα δικό τους ρυθμό καί ατμόσφαιρα.

Μερικά σημεία κριτικής άλλων θά σάς μεταφέρω. Δημήτρης Σιατόπουλος 
στήν «Πνευματική Κύπρο» (Χρ. ΙΣΤ', 1975):

«... Ό συγγραφέας τής «Αντρειωμένης γης» επέτυχε ένα αληθινό λογοτε
χνικό άθλο. Μέ βαθύτερη γνώση κάθε έποχής καί υπεύθυνη πνευματική διερεύ- 
νηση τών κοινωνικών φαινομένων, μάς μεταφέρει μέ άνεση καί γλαφυρότητα 
στόν ιστορικό χώρο καί ζωντανεύει τις μορφές καί τά γεγονότα μέ άξιοθαύ- 
μαστη πιστότητα. Χωρίς ή άφήγηση νά ξεστρατίζει σέ ανιαρή Ιστοριολογία, κα
τορθώνει ό Ιάκωβος Κυθρεώτης, νά μάς τοποθετήσει μέσα στό καμίνι τών γεγο
νότων καί νά μάς συγκλονίσει μέ τις ψυχολογικές συγκρούσεις τών ήρώων 
τους. Κι άκόμα, μέ τήν κοινωνική του ενόραση, νά φωτίσει τήν έσωτερικότητα 
τών προσώπων καί τών καταστάσεων, χαρίζοντάς μας όλη έκείνη τή δραματική 
ούσία τής ιστορικής ώρας, πού τόσο λείπει πάντα άπό τήν τυπική ιστοριο
γραφία, μέ τήν ξηρή μουσειακή άφηγηματικότητα».

Δημοσθένης Ζαδές, φίλτατος τών Κυπρίων, χαρακτηρίζει τούς «Άντρειω- 
μένους» έξής («Τριφυλιακή Εστία», άρ. 10, Ίουλ.-Αύγ. 1976:

«... Κ’ έχει πολλές άρετές ό πεζός λόγος τού συγγραφέα. Πρώτα τήν άπλότ- 
ητα τοΰ ύφους τοϋ καλού άφηγητή. Σά ν’ άκούμε παραμύθι άπόναν έμπειρο πα
ραμυθά παλιού καιρού. Κ’ εΐνε ή μεγαλύτερη άρετή τοϋ πεζού λόγου αύτή. Έ
πειτα, ό λόγος εΐνε πλουτισμένος μέ τά στοιχεία έκείνα, πού τόν κάνει έντεχνο. 
Κ’ εΐνε νά χαίρεσαι τόν πλούσιο τούτο λόγο πού έρχεται μέ τόση φλόγα νά ζω
ντανέψει τά παλιά χρόνια καί νά ξαναπροβάλει τις Ιστορικές μνήμες τοϋ νη
σιού. Καί, καταφέρνει νά πετύχει τό συδαύλισμα μέσα μας τής πανιέρης φλόγας 
τής άγάπης μας καί τής περηφάνειας γιά τούς άκριτες τούτους, όμοεθνεϊς, πού 
ζοΰνε άκόμα δίχως λευτεριά καί ζεματώνονται κάθε λίγο άπ’ τήν άδιαφορία 
πού επιβάλλει μιά άνήθικη σκοπιμότητα...».

Τάσος Ζάπας («Νέα Σκέψη», χρ. 13, Ίαν. 1975).
«... Μέ παραστατικότητα ύφους, μέ ζωντανό διάλογο, καί πρό παντός μέ 

εύαισθησία, ό συγγραφέας στήνει μπροστά μας άδρές τις μορφές τών ήρώων καί 
τών μαρτύρων τής κυπριακής έλευθερίας, δίνοντας σέ άνάγλυφους πίνακες τις 
εποχές καί τά συμβάντα πού καταπιάνεται νά ιστορήσει.

Καί ό Περνάρης («’Αγών» 12 ’Απριλίου 1975 γράφει:
Κι ό κ. Κυθρεώτης μέ ένα βιβλίο - εθνικό εύαγγέλιο - πού έχει καί όλα τά 

λογοτεχνικά προσόντα (ύφος ζωντανό, γλώσσα ρέουσα καί πειθαρχημένη, σθέ
νος έκφρασης καί πραγματική πίστη στή μεγάλη άποστολή τοϋ γνήσιου πνευμα
τικού άνθρώπου, προπάντων σέ καιρούς δοκιμασίας) άξίζει όλη τήν έκτίμησή 
μας καί τό δίκαιο έπαινο γιά τήν εξαίρετη συμβολή του στήν τέχνη καί στήν 
έθνική Ιδέα.

Αύτά άπό τούς κυριώτερους κριτικούς.
Συνεχίζω τό λόγο μου γιά τό βιβλίο τού ’Ιάκωβου Κυθρεώτη «Τόν καιρό 

τοΰ Λεοντόκαρδου» (Πνευματική Κύπρος, Άπρίλιος-Ίούνιος 1982).
Ίάκ. Κυθρεώτη: Τόν καιρό τοΰ Λεοντόκαρδου, ’Αθήνα 1979.

Τό Ιστορικό πεζογράφημα έλκύει Ιδιαίτερα ή καί άποκλειστικά τόν ’Ιάκωβο 
Κυθρεώτη. Ό χώρος τής κυπριακής ιστορίας, μέ άνάμιξη συχνά τής κυπριακής 
λαογραφίας, άποτελεϊ τήν πηγή του. Βασικά ό συγγραφέας παίρνει τό λίγο σέ 
έκταση ιστορικό γεγονός καί τό άναπλάθει μέ οδηγό τόν θρύλο καί τήν παράδο
ση. Έτσι τοΰ δίνει καί ζωή καί συναίσθημα. Άπό τήν άλλη ή μέθοδος αύτή τοϋ 
παρέχει εύκαιρίες νά ζωντανέψει τήν έποχή.

Τό παιδικό μυθιστόρημα τοΰ Κυθρεώτη «Τόν καιρό τοΰ Λεοντόκαρδου» 
άφηγεϊται μιά πολύ παλιά μας έποχή, τότε πού μάς κατάλαβε ό Άγγλος βασι
λιάς Ριχάρδος ό Λεοντόθυμος γιά νά μάς πουλήσει άργότερα. Αύτές οί σταυρο
φορίες στά βυζαντινά χρόνια πολύ μάς στοίχισαν σέ άνθρώπινο υλικό καί σέ 
πολιτισμό. Δέν έφταναν οί έπιδρομές τών κουρσάρων προστέθηκε καί ή Δύση μέ 
τά μπουλούκια της πού μάς πατούσαν γιά αιώνες. Τό ιστορικό γεγονός τής κα
τάληψης τοϋ νησιού άπό τόν Ριχάρδο, πού έφτασε στήν Κύπρο, ναυαγισμένος 
άπό τρικυμία, κι αιχμαλώτισε τόν Ίσαάκιο Κομνηνό, πού κυβερνούσε παράνο
μα τό νησί, διαπλατύνεται μέ διάφορες άναμείξεις άλλων προσωπικοτήτων τών 
χρόνων έκείνων μ’ έλεύθερες βέβαια συνδέσεις άνάμεσα σέ πρόσωπα καί γεγο
νότα. Βασικά ό συγγραφέας θέλει νά δείξει τή διάθεση τών Κυπρίων γιά 
άποτίναξη ξένων ζυγών. Τά παιδιά συμμετέχουν σ’ αύτή τήν προσπάθεια μέ τό 
τρόπο τους. Έδώ μάλιστα ύπάρχει κι ό συμβολισμός πώς τό πνεύμα γιά λευτε
ριά μεταλαμπαδεύεται στούς έπόμενους, οί όποιοι άντιδροϋν μέ όμοια πράξη.

Χαρακτηριστικό τοϋ μυθιστορήματος είναι ή πλούσια γλώσσα, γλαφυρότα
τη, ή πολλή περιπέτεια, χωρίς μακρυγορίες καί άσχετες περιγραφές, ή προσε
χτική διαγραφή τών χαρακτήρων καί ή χρήση λαογραφικών στοιχείων, όπως 
στό κεφάλαιο «Ό Στέφανος γιατρεύεται», όπου γίνεται άναφορά σέ βότανα καί 
λαϊκές γιατρειές.

Προσωπικά βρίσκω πολύ καλή ιδέα τήν άνάμιξη τοϋ Νεόφυτου τοϋ Έγ
κλειστου. Δόθηκε μέ αύτό ένας άλλος καλύτερος χαρακτήρας στά γεγονότα. Πά
ντως τό έργο αύτό άποτελεϊ σταθμό στήν ιστορία τοϋ παιδικού ιστορικού βι
βλίου στήν Κύπρο.

Κάι γιά νά ένδυναμώσουν κάπως τό δικό σου κριτικό λόγο γιά τό βιβλίο 
τού Κυθρεώτη, «Τόν καιρό τοΰ Λεοντόκαρδου» άνθολογώ καί τήν κρίση άλλων. 
Ό Παύλος Κυριαζής γράφει στό περιοδικό «Φύση καί Ζωή» (άρ. 40, Φθινόπω
ρο 1980) τά έξής:

Βιβλιοπωλείο τής ΕΣΤΙΑΣ. Καταξιωμένος συγγραφέας ό Κύπριος Ίάκ. 
Κυθρεώτης σημειώνει ιδιαίτερη έπιτυχία στό παιδικό βιβλίο. Η άριστοτεχνική 
δομή τοϋ έργου, συμβαδίζει μέ μιά γοητευτικά ύποβλητική άφηγηματική άπλό- 
τητα μιάν άπλότητα πού χαρακτηρίζει τά έργα πνοής. Άλλά ό συγγραφέας μάς 
αιχμαλωτίζει περισσότερο, καθώς σημειώνει ή Γυναικεία Λογοτεχνική Συντρο
φιά, πού βράβευσε τό έργο, μέ μιά σύνδεση τών πολεμικών γεγονότων τής 
έποχής τοϋ Λεοντόκαρδου μέ τις σημερινές δοκιμασίες τοϋ νησιού. Ετσι, ένα 
φοβερό παρελθόν προβάλλεται δίπλα στό φοβερότερο παρόν, πού ζεϊ ή Κύπρος 
άπ’ τις ορδές τού ’Αττίλα.

Ή Αιτώ Άγγελοπούλου σημειώνει στήν έφημ. «Καθημερινή» (12 Φεβρουά
ριου 1980) καί τά έξής:
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Οί καλοστημένες περιπέτειες του συγκρατοϋν τό ενδιαφέρον τού νεαρού 
αναγνώστη καί τόν κάνουν νά ζήσει μιά πτυχή τής ιστορίας τής Κύπρου καί νά 
μάθει από πόσο μακριά ξεκινάει ό άγώνας της γι’ άνεξαρτησία κι ελευθερία.

Έπί πλέον πολύ επαινέθηκε τό έργο αυτό άπό τά μέσα μαζικής επικοι
νωνίας. Πρός τούτο παραθέτω ένα μέρος τής όμιλίας τού Νίκου Σπανού άπό τό 
ΡΙΚ (6 Μαρτίου 1989):

Είναι φανερά μέσα στό έργο του κ. Κυθρεώτη ό διδακτισμός καί μιά προ
σπάθεια φρονηματισμοϋ. Καί στις πιό δύσκολες περιστάσεις τής Κυπριακής 
ιστορίας πού άναπλάθει δέν δέχεται ηττοπάθεια, δέν δέχεται τήν υποταγή. Ναι 
σ’ αύτά, άκόμα, προσπαθεί νά δώσει μέσ’ άπ’ τούς ήρωές του ένα τόνο δυνάμε- 
ως, ενα τόνο άντλήσεως φρονήματος καί θελήσεως καί όργανώσεως τής ζωής 
καί άνθρώπων, ώστε ν’ άντισταθοΰν πρός τις καταδρομές, τις συμφορές.

Ό Ίάκ. Κυθρεώτης διακρίνεται σά συγγραφέας άπό μιά ιδιαίτερη αγάπη. 
Τήν άγάπη του πρός τόν τόπον αυτό, πρός τήν Κύπρο, που δείχνει μέ δυό τρό
πους. Πρώτα-πρώτα μέ τή συλλογή λαογραφικοϋ υλικού, πού φαίνεται πώς ξε
κίνησε άρκετά νωρίς. Καί δεύτερο μέ τά ίδια τά πεζογραφήματά του, εμπνευ
σμένα άπό τούς θρύλους, τις παραδόσεις, τό λαογραφικό ύλικό καί τις ιστορίες, 
πού έχει συγκεντρώσει ό ίδιος ή άλλοι.

Συνεχίζω μέ τό έργο «Πικρά Χρόνια» πού κυκλοφόρησε στήν ’Αθήνα καί μέ 
κρίση μου δημοσιεύτηκε στήν «Σημερινή» 1 Σεπτ. 1986.

Ό ’Ιάκωβος Κυθρεώτης ιδιαίτερα, σχεδόν κατά μοναδικό τρόπο, άσχολεΐ- 
ται μέ τό ιστορικό διήγημα. Τά γεγονότα τού παρελθόντος μας στά χρόνια στής 
Φραγκοκρατίας καί τής Τουρκοκρατίας άποτελοϋν τήν προτίμησή του ώς θέμα
τα τής διηγηματογραφίας του, στά όποια μέ προσοχή, άλλά άποτελεσματικά, 
διασκόρπιζε άναφορές στά εθνικά μας θέματα, μέ προεαξάρχονται τόν πόθο 
μας γιά τήν Ελλάδα καί μέ έμφαση στόν έλληνισμό μας. Βέβαια κατά τήν 
άνάπτυξη τού θέματός του, είσέδυσαν καί άλλα στοιχεία, κυρίως λαογραφικά 
καί παραδόσεις πού στρογγύλευαν, κατά κάποιο τρόπο, τή διήγησή του. Καί 
αυτή ή προτίμηση τού συγγραφέα στό ιστορικό διήγημα πού φαίνεται τού είναι 
ενα είδος βιώματος, συναντάται καί στά έργα του γιά παιδιά.

Ή τελευταία συλλογή διηγημάτων του μέ τίτλο «Πικρά Χρόνια» περιλαμ
βάνει έξι διηγήματα. Τό ένα «Φεύγουν οί Ναΐτες» άνήκει στά χρόνια τής φρα
γκοκρατίας, στό «"Ενας ήρωϊκός λαός», μιλά γιά τόν άνεπανάληπτο άγώνα μας 
τού 1955-1959 δύο άλλα, τά «Μία άληθινή ιστορία» καί «’"Ετσι άρχισε» παίρ
νουν τό θέμα τους άπό τή συγκλονιστική περίοδο τής Τουρκικής εισβολής 1974, 
ένα άλλο τό «Μέ τή σημαία στό χέρι» σχετίζεται μέ τήν έξέγερση τού Όκτώβρη 
1931 καί τόν τελευταίο «Οί πέτρες νάν ψωμιά» είναι μιά παράδοση τών χρόνων 
τής τουρκοκρατίας. Δηλ. στή συλλογή αύτή τό ιστορικό θέμα άντλεϊται άπό πρό
σφατα γεγονότα, σχεδόν τρέχοντα, χωρίς τούτο νά μειώνει τόν χαρακτήρα τού 
ιστορικού διηγήματος.

’Από αυτό πολύ σέ άγγίζουν τά διηγήματα, πού περιγράφουν μέ πολύ με
λανά χρώματα (κι άς είναι κόκκινο τό αίμα) τήν τραγωδία μας άπό τήν τουρ
κική εισβολή. Είναι φανερή ή προσπάθεια τού συγγραφέα νά μαζέψει όσο μπο
ρεί περισσότερα συμβάντα μέ σκοπό νά δείξει τις ώμότητες κι άς δημιουργείται 

μιά πνιγμονή άπό τούτη τή συσσώρευση. Ωστόσο αύτά έξυπηρετούν κατά 
πρώτο λόγο τήν αισθητική, όμως δέν τούς λείπει καί ό πρακτικός στόχος. Άπό 
τή συνθετική-αίσθητική άποψη ξεχωρίζει πολύ τό διήγημα «Φεύγουν κι οί Ναΐ
τες». Σ’ αυτό ύπάρχει καλή Ισορροπία άνάμεσα στά επεισόδια καί ξεχωρίζει ώς 
τό καλύτερο τής συλλογής. Αντίθετα τό διήγημα «Οί πέτρες ναν ψωμιά» είναι 
άπλώς απλή άνάμιξη μιας παράδοσης, καλά δουμένης κάι στρωμένη.

Γενικά τό διηγηματικό ύφος τού Κυθρεώτη είναι καθαρό, μέσα στόν κλασ
σικό τύπο τού διηγήματος. Ή γλώσσα πολύ προσεγμένη, ρέουσα χωρίς διάθεση 
επιλογής σπανίων λέξεων ή τάση γιά νεόκοπες λέξεις. Ή περιγραφή πάντοτε σύ
ντομη κι όπου χρειάζεται ή γιά αισθητικούς λόγους ή γιά νά άλλάξει τό σκηνικό 
τής διήγησης. Λείπουν οί έκπληκτικές κορυφώσεις τής τελικής κατάληξης, άλλά 
τούτο δέν έπιδιώκει ό διηγηματογράφος, όπως παρατηρείται καί σέ προηγούμε
να πεζογραφήματά του.

Τί λέγουν οί άλλοι γιά τά «Πικρά Χρόνια»: Ό Βασίλης Αναγνωστόπουλος 
στό περιοδικό «Διαδρομή» (άρ. 3, Φθιν. 1986) γράφει:

Τά «Πικρά Χρόνια» είναι συλλογή ιστορικών διηγημάτων, πού άναφέρονται 
στήν πολύπαθη καί μαρτυρική μεγαλόνησο, τήν Κύπρο. Άπό τά έξι διηγήματα τά 
δύο βασίζονται στά γεγονότα τής τουρκικής εισβολής τό 1947, ένα στόν ήρωϊκό 
άγώνα τής EOK A ( 1955-59), ένα στήν έξέγερση τών Κυπρίων (1931) εναντίον τών 
Άγγλων, ένα στά γεγονότα μέ τούς Ναΐτες 'Ιππότες καί τό τελευταίο σέ μιά παρά
δοση άπό τά χρόνια τής τουρκοκρατίας. Ό Κυθρεώτης άναδεικνύεται δεξιοτέ
χνης στό διήγημα καί τό καλλιεργεί μέ μεγάλη επιτυχία. Ό λόγος του λιτός, σοβα
ρός. λυρικός, μέ όλοκληρωμένη ψυχογραφία ηρώων, πλούσιο διάλογο καί γλώσ
σα λογοτεχνική. Τά «ΠΙΚΡΑ ΧΡΟΝΙΑ» βραβεύτηκαν άπό τήν έταιρεία Ελλήνων 
Λογοτεχνών καί άπευθύνονται σέ νέους καί μεγάλους.

Ή Θέμις Θεοχάρους στό Ραδιοπρόγραμμα άρ573, 1986 γράφει:
"Εξι διηγήματα συγκεντρώνει στό καινούργιο του βιβλίο ό Ιάκωβος Κυθρε

ώτης. Γνωστός πεζογράφος, ύπηρετεΐ γιά χρόνια μέ συνέπεια άρκετούς τομείς 
τής λογοτεχνίας, μέ προτίμηση στό διήγημα, τό μυθιστόρημα καί τό θέατρο. Τά 
διηγήματά του είναι εμπνευσμένα άπό τήν ιστορία καί τόν πολιτιστική παράδο
ση τής Κύπρου.

Αύτές τις πηγές έμπνευσης έχουν καί τά έξι διηγήματα τής συλλογής «Πικρά 
Χρόνια». Ό ’Ιάκωβος Κυθρεώτης δίνει μέ γλαφυρότητα, μέ ώραίες εικόνες, 
πλούσιο συναίσθημα καί μέ γνώση τής τεχνικής τού διηγήματος περιστατικά άπό 
τήν παλαιότερη καί τήν σύγχρονη ιστορία τής Κύπρου, άναπλάθοντας στά μάτια 
τού άναγνώστη τά πάθη καί τούς άγώνες τού κυπριακού λαού.

Καί ό Γεώργιος Χατζηκωστής γράφει στήν «Πνευματική Κύπρο» (Μάρ- 
τιος-Άπρίλιος 1987) τούς έξής χαρακτηρισμούς γιά τό έργο «Πικρά Χρόνια»:

Ό συγγραφέας άφηγεϊται άπλά. Ή γλώσσα, άπαλλαγμένη άπό έπιτηδεύ- 
σεις καί πλεονασμούς, συμβάλλει στήν άμεσότητα τής άφήγησης, ενώ ή σύντομη 
φράση καθώς καί ή ισορροπία άνάμεσα στήν περιγραφή-άφήγηση καί τόν διάλο
γο δίνουν ένα γοργό ρυθμό πού συγκρατεϊ τό ένδιαφέρον. Στά διηγήματα αύτά 
τού ’Ιάκωβου Κυθρεώτη ή συγκίνηση καί τά άλλα συναισθήματα βγαίνουν μέσα 
άπό τά ίδια τά τραγικά γεγονότα πού παρουσιάζονται καί δέν είναι άποτέλεσμα 
συνθηματολογίας ή γλυκερών, μελοδραματικών σκηνών.
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Ό Τάσος Ζάπας μεταξύ τών άλλων γράφει γιά τό βιβλίο αυτό τοϋ Κυθρεώτη: 
Τά «Πικρά χρόνια» μέ τή στέρεα δομή τών διηγημάτων, τήν ώραία δημο

τική γλώσσα, τή γνώση της Ιστορίας καί τή γεύση τής αίμάτινης ζωής τοϋ Κυ
πριακού λαού πού άναδίνουν, άποτελοΰν άναντίρρητα μιά καινούργια σημα
ντική προσφορά τοϋ εκλεκτού πεζογράφου.

’Αλλά καί ό Λ. Κεφαλληνός στόν «’Αγώνα» (3 Αύγ. 1986) σέ μιά μακρο
σκελή κριτική του γράφει:

Ή γλώσσα του είναι φροντισμένη, στρωτή καί διανθίζεται, μέ μεγάλη προ
σοχή στή χρήση τους, με διαλεκτικά στοιχεία τής κάθε εποχής, πού δίνουν μιά 
φυσικότητα στήν άτμόσφαιρα τών διηγημάτων καί μάς φέρνουν πιό κοντά στά 
γεγονότα. Ό διάλογος χρησιμοποιείται μέ μεγάλη μαεστρία όχι μόνο γιά νά συ
μπληρώσει τή φυσική χρονική διαδοχή τών γεγονότων άλλά κυρίως γιά νά κο- 
ρυφώσει τις δραματικές καταστάσεις, συγκεντρώνοντας μέσα στήν άνταλλαγή 
δύο-τριών κουβέντων πολλά άπ’ όσα θάθελαν σελίδες νά γραφούν. ’Ακόμα δίνει 
καλύτερα τόν άνθρώπινο τόνο στίς πιό λεπτές του άποχρώσεις.

«Οί άξερίζωτοι» είναι τό τελευταίο προς τό παρόν πεζογραφικό έργο τοϋ 
’Ιάκωβου Κυθρεώτη. Γι’ αύτό τό βιβλίο έγραψα τή γνώμη μου στή «Σημερινή» 
(ΙΟΜαρτί. 1995) ώς έξής:

Τονίζω τή λογοτεχνική ικανότητα τού ’Ιάκωβου Κυθρεώτη νά έμπλουτίζει τό 
πεζογράφημά του μέ έξαιρετικές έπινοήσεις, πού δίνουν σ’ αύτό ποικιλία καί κι
νητικότητα. Ξεκινά ό πεζογράφος άπό ένα άπλό περιστατικό ή μιάν ιστορική νύξη 
καί άπλώνει τό λόγο του σέ ούσιαστικές λεπτομέρειες άπό τή ζωή γενικά καί σοϋ 
πλάθει ένα ζωντανό κόσμο. Ή φαντασία του πολλά συνδυάζει καί ικανοποιεί τόν 
άναγνώστη, προβληματίζοντάς τον δίπλα στά καλαισθητικά στοιχεία.

Ή συλλογή «Οί άξερίζωτοι», μέ τήν πολύ καλή εμφάνισή της γενικά, άποτε- 
λείται άπό πέντε διηγήματα. Τό κυπριακό περιστατικό, άπό τήν άρχαία έως τήν 
πρόσφατη έποχή, άποτελεϊ τήν άφορμή γιά νά πλέκτεϊ ή διήγηση, στήν όποια ό 
έθνικός παράγοντας έχει πάντοτε τό σχετικό βάρος, χωρίς νά είναι τούτο βασική 
έπιδίωξη πού παραμερίζει τήν καθαρώς αισθητική. Τά περιστατικά αύτά είναι τά 
έξής: «Τό καράβι τής Κερύνιας». ’Από τά «Τετράδια» του ντά Βίντσι Μαρία Συγ
κλητική, Γιάννης Καρατζάς - ό Κύπριος σύντροφος τοϋ Ρήγα, Ή μάνα τού 
«άγνωστου» άγωνιστή. Άπό αύτά προέρχονται τά όμώνυμα διηγήματα τής 
άναφοράς μας. Άπό τά διηγήματα αύτά προσωπικά ξεχωρίζω, χωρίς νά υποτιμώ 
τά άλλα, τό διήγημα «Τό καράβι τής Κερύνιας» καί τό διήγημα «Ή μάνα τοϋ 
άγνωστου άγωνιστή». Στό πρώτο περιγράφονται οί περιπέτειες τού ιστορικού κα
ραβιού τής Κερύνιας μέ ένα φώς θαλασσινό πραγματικά. Στό δεύτερο έξιστορεϊται 
τό ήρωικό έπεισόδιο τού άγώνα μας μέ τή θεϊκή άντοχή μιας μάνας, πού άπέκρυψε 
τήν άναγνώριση τού νεκρού γιου της γιά νά σώσει τούς άλλους άγωνιστές στό κρη
σφύγετο, σωστή δεύτερη τραγωδία καί συμπεριφορά ύπεράνθρωπη. Πολύ 
έκφραστικό τό ύφος τού Κυθρεώτη χαρακτηρίζει όλα τά διηγήματά μιά πλούσια 
γλώσσα μέ πολύ παλμό, μιά συνεχής έλξη, μέ ένα ιστορικό ένδυμα όλο συγκίνηση, 
καί μιά εκλεκτή τεχνική. Ή όρθή άποψη τοϋ Γρ. Ξενόπουλου πώς τό καλό παιδικό 
διήγημα εύχαριστεϊ καί τούς ένήλικες βεβαιώνεται καί μέ τή συλλογή αύτή διηγημά
των, ιστορικού περιεχομένου, τοϋ Ίάκ. Κυθρεώτη.

Καί τώρα ό λόγος τών άλλων. Ό Σιατόπουλος γράφει στήν «Φιλολογική 
Πρωτοχρονιά» τοϋ 1996 τά έξής:

«Οί Άξερίζωτοι» ('Ιστορικά διηγήματα) Λευκωσία 1994. Μέ τό πρώτο βρα
βείο τού Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύπρου τιμήθηκαν τά πεζά «Οί 
Άξερίζωτοι» τού Ίάκ. Κυθρεώτη τό 1993. ’Έπειτα άπό ένα χρόνο τά ιστορικά 
αύτά διηγήματα κυκλοφόρησαν σέ βιβλίο (σελ. 109) μέ τόν ίδιο τίτλο. Βρισκόμα
στε σέ μιά έξοχη πεζογραφία. Ό καλοζυγισμένος λόγος μέ όλα τά λαογνωστικά 
προσόντα δικαιώνεται μέ τήν ιστορική πληρότητα. Καί ολοκληρώνεται μέ τή 
γλαφυρότητα, τήν ψυχογραφική δομή καί τήν εύπρέπεια τής γραφής πού συναρ
πάζει μέ τήν κίνηση, τή συνέπεια καί τήν άψοση άφηγηματική ροή.

Καί ή Θέμις Θεοχάρους στή «Ραδιοφωνική έφημερίδα» λέγει:
«Ό γνωστός συγγραφέας ’Ιάκωβος Κυθρεώτης ύπηρετεϊ μέ συνέπεια εδώ 

καί δεκαετίες τό ιστορικό διήγημα καί έχει κατακτήσει επάξια μιά άπό τις 
πρώτες θέσεις στό λογοτεχνικό αύτό είδος.

Πηγή έμπνευσής του είναι ό Ελληνισμός τής Κύπρου στήν πολυτάραχη καί 
πολύπαθη πορεία του μέσα στούς αιώνες. Αύτή τήν πορεία τήν γνωρίζει καλά ό 
συγγραφέας, ό όποιος μέ τέχνη μεταπλάθει σταθμούς άπό τήν ιστορία τής Κύ
πρου σέ άξιόλογη πεζογραφία.

Πρωταγωνιστής στά διηγήματά του είναι ό Ελληνικός λαός τής Κύπρου, 
οί άξερίζωτοι, όπως τόν όνομάζει. ΓΓ αύτό καί στήν καινούργια του συλλογή 
διηγημάτων έδωσε τόν τίτλο «Οί Άξερίζωτοι».

Καί άλλα γιά νά μιλήσω καί γιά ένα θεατρικό τοϋ Ιάκωβου Κυθρεώτη τό 
«Εθνομάρτυρας Κυπριανός, 9η ’Ιουλίου 1821» (Πνευματική Κύπρος, άρ. 246- 
247, Μάρτης-Άπρίλης 1981).

’Εθνομάρτυρας Κυπριανός, 9η ’Ιουλίου 1821, Λευκωσία. 1979.
Ή 9η ’Ιουλίου 1821, ό Κυπριανός καί ό Κανάρης άποτελοΰν τό μοναδικό 

ύλικό άπό τήν Εθνεγερσία μας, πού χρησιμοποίησε ή κυπριακή λογοτεχνία, λί
γο ιστορικό ύλικό, περισσότερο θρύλο καί παράδοση.

Ό Ίάκ. Κυθρεώτης στόν «’Εθνομάρτυρα Κυπριανό», ένα ιστορικό δράμα 
σέ πέντε πράξεις, πήρε περισσότερο τήν παράδοση γιά νά πλέξει τήν ιστορία 
του. Κέντρο είναι ή τυχαία άνεύρεση ένός κρυμμένου θησαυρού στούς υπονό
μους τής Λευκωσίας. Τόν θησαυρό αύτό τών Βενετσιάνων τόν βρήκαν ό Μόλης 
κι’ ή Χαρίκλεια, πού συνεργαστήκανε γιά ν’ άπελευθερώσουν άπό ένα χαρέμι τή 
Φωτεινή, κόρη τοϋ Παπάπετρου, κατ’ εντολή τοϋ Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. 
Άμα βρέθηκε ό θησαυρός, ειδοποιήθηκε ό Κανάρης κι ό Χατζηστέργιος ναρ- 
θοϋν στήν Κύπρο γιά νά τόν παραλάβουν σάν προσφορά τής Κύπρου στόν 
Άγώνα τής Ανεξαρτησίας. Στή συνέχεια συλλαμβάνεται ό Αρχιεπίσκοπος Κυ
πριανός, οί άλλοι δεσποτάδες κι οί προύχοντες. Στό κελλί τρεις φυλακισμένοι 
προεστοί γιά έκτέλεση κοιτάνε άπ’ τό φεγγίτη πρός τήν πλατεία Σεραγίου, όπου 
κρεμάζουν οί Τούρκοι άπό τή συκαμιά τόν Εθνομάρτυρα Κυπρια\ό.

Στό διάλογο, πού συχνά έχει μάκρος σκόπιμο γιά νά γίνουν άναφορές σέ 
περιστατικά τοϋ Άγώνα στήν 'Ελλάδα, δηλώνονται κι οί θέσεις τοϋ Κυπριανού 
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καί τών φιλικών πού φτάσανε στήν Κύπρο ή τοϋ μπουρλοτιέρη Κανάρη, πού ή 
παράδοση λέει πώς άραξε στό νησί μας μέ τά καράβια του (γιά άλλους άνοιχτά 
στή Σαλαμίνα, γιά άλλους στά βόρεια Λάπηθο-Καραβάς). Στήν εξέλιξη τοϋ θέ
ματος ύπάρχουν άρκετά επιτυχή σημεία οικονομίας ώστε ν’ άποφευχθοΰν πρά
ξεις στήν σκηνή, πού πιθανό νά δυσκόλευαν τήν παράσταση. Π.χ. ό απαγχονι
σμός τοϋ ’Αρχιεπισκόπου Κυπριανού στή σκηνή μπορεί νάταν εντυπωσιακός, 
άλλά δέν θά δινόταν εύκαιρία γιά σχετικά σχόλια.

Ή γλώσσα τοϋ δράματος έχει ένα τόνο επίσημο, σέ μερικά σημεία ποιητικό, 
πού τόν δέχεσαι, γιατί τόν έπιτρέπει τό θέμα κι ή έποχή στήν όποια συμβαίνουν 
τά γεγονότα. Εξάλλου, τά πρόσωπα τοϋ έργου δέν θά μπορούσαν άλλοιώς νά 
έκφράζονται σέ μιά μάλιστα κρίσιμη έποχή τοϋ έθνους.

Τήν σκηνική του άξια θά δείξει μόνο ή μεταφορά του στό σανίδι.
Καί τώρα ή άποψη τών άλλων γιά τό βιβλίο αύτό. Ό Ζαδές γράφει στή 

«Τριφυλιακή Εστία» ’Ιούνιος 1982 τά έξης:
Οί άνθρωποι πού στήνει ό Κυθρεώτης πόνου στή σκηνή είνε ψυχωμένοι, 

άκέριοι, ήρωες. Μπροστά στό καθήκον καί τό χρέος τους γιά τή λευτεργιά τής 
Πατρίδας, δέ λογιάζουν ψηλότερο άγαθό. Ό λόγος τοϋ Σωκράτη, πού σίγουρα 
οί άπλοϊκοί έκείνοι άνθρωποι δέ γνωρίζουν, ύποσυνείδητα τούς δείχνει τό δρό
μο τής Τιμής. Ό «Εθνομάρτυρας Κυπριανός», πού μαρτύρησε στις 9 ’Ιουλίου 
1821, είν’ ένα θεατρικό πού υπογραμμίζει τό μεγαλείο τής Φυλής καί τήν άντοχή 
στούς αιώνες τοϋ Ελληνισμού

Ό Φοίβος Δέλφης γράφει στήν «’Ηπειρωτική Εστία» (1980) τά έξής:
Ό Εθνομάρτυρας Κυπριανός τις αρετές ένός κλασικού έργου, πού πρωτο

τυπία του έγκειται στή ζωντάνια καί στήν διαιώνια έπικαιρότητα. Μ’ αύτό τό 
έργο άποδείχνεται ή συνέχεια τοϋ έλληνισμοϋ καί τών σκληρών κι άνισων 
άγώνων μας γιά τήν άνεξαρτησία.

Ό Άντης Περνάρης στόν «’Αγώνα» (24 Φεβρ. 1960) γράφει:
Καί άλλα θεατρικά μέ τό ίδιο έχουν προηγηθή, άλλά ή κύρια άρετή τού 

έργου τοϋ κ. Κυθρεώτη έγκειται στό ότι καταπιάνεται περισσότερο μέ τή γεμάτη 
τρόμο ατμόσφαιρα πούπροηγήθηκε απ' τόν άπαγχονισμό τού Άρχιθέτη καί τόν 
πατριωτισμό του, παρά μ’ αύτό τοϋτο τό δράμα τοϋ άπαγχονισμοϋ του, μολονό
τι κι αύτό παίρνει τή θέση του στό έργο χωρίς νά τοϋ έπιτρέψει ό συγγραφέας νά 
μεταβληθή σέ μελόδραμα. ’Ακόμη, πριν φτάσει στό δράμα τοϋ άπαγχονισμοϋ 
εξαιρεί τόν χαρακτήρα τών Κυπρίων πατριωτών πού τόν περιτριγύριζαν καί τή 
ζωντάνια τής σκέψης καί τής δράσης των, ένώ παράλληλα έκθέτει τήν ποταπό
τητα τών προδοτών καί μιά άπ’ τις καλύτερες σκηνές είναι ό διχασμός τής προ
σωπικότητας ένός τούρκου, φίλου τοϋ Κυπριανού. Επίσης, ή ραγδαία εξέλιξη 
τοϋ θέματος άποτελεϊ έπιτυχία κι άποδείχνει μαστοριά στό γράψιμο. Μέσω μιας 
σταθερής καί καλοζυγισμένης άντίληψης τής φοβερής δουλείας, σέ στιγμές 
έξαρσης τοϋ θάρρους τοϋ υπόδικου Ιεράρχη άπέναντι στή χαμερπή στάση τοϋ 
τούρκου πασσά, έπιτρέπει στό δραματογράφο νά προσφέρει τήν εικόνα τοϋ θαυ
μασμού του. ’Έτσι, ή ποιότητα αύτή ίκανώνει τόν συγγραφέα νά δώσει μιά 
μορφή υπεράνθρωπη μέ προέκταση στήν εθνική ζωή, μιά ζωή γεμάτη τριβόλους 

καί βράχους έμποδίων, πού όμως ούδέποτε ξεπέφτει σέ ποταπές σκέψεις ή νο
σταλγίες εύζωΐας, άλλά παρουσιάζει τόν θάνατο τού Ιεράρχη σάν κήρυκα 
ΰψιστου ψυχικού σθένους.

Ό Άκλης Τροπαιάτης στή «Βιβλιοεμπορική» (28 ’Ιουλίου 1981) γράφει:
Ή δράση ξεπηδάει λαχανιαστή μέσα άπό τός σελίδες τού βιβλίου, μιά δρά

ση πού τήν ψυχώνει καί τήν δυναμώνει ό ζεστός, λαγαρός λόγος τοϋ συγγραφέα. 
Θά λέγαμε πρόσθετα, πώς ό «Εθνομάρτυρας Κυπριανός», μέσα άπό τά άλλα 
άναμφισβήτητα προσόντα του, τοξεύει καί στόν άσίγαστο πόθο γιά Λευτεριά 
τοϋ Νησιού, πιό έντονο σήμερα...».

Τό έργο αύτό τοϋ Κυθρεώτη έρμηνεύτηκε άπό σχολεία Μέσης Παιδείας. Μέ 
τήν εύκαιρία τής άναφοράς στό βιβλίο καί θεατρικό έργο τοϋ Κυθρεώτη «Ό 
Εθνομάρτυρας Κυπριανός - 9η ’Ιουλίου 1821» σημειώνουμε δυό άλλες θεα
τρικές εργασίες του, πού δέν κυκλοφόρησαν σέ βιβλίο άλλά έρμηνευθήκαν τά 
κείμενα γραμμένα στό κυπριακό ιδίωμα τό «Άχαρνής» τού ’Αριστοφάνη καί ή 
Αυσιστράτη» τοϋ ’Αριστοφάνη άπό τό «Σατιρικό» θέατρο τό 1991 καί τό 1994 
άντίστοιχα. Ή κριτική άσχολήθηκε εύνοϊκά γιά τις σχετικές παραστάσεις, άλλά 
προσωπικά παρακολούθησα μόνο τούς «Άχαρνής». Γιά τή μεταφορά στό κυ
πριακό ιδίωμα αύτοϋ τοϋ έργου έγραψα στή «Σημερινή» ( 18.6.1991 ) τά έξής:

Τό κείμενο μεταφράστηκε στή σημερινή ρέουσα Κυπριακή διάλεχτο άπό 
τόν ’Ιάκωβο Κυθρεώτη. Είν’ άλήθεια πώς ή μεταφορά στό Κυπριακό ιδίωμα ή 
διάλεχτο έγινε μέ άρκετή προσοχή ώστε νά μήν είσδύσουν κακόηχες λέξεις καί 
φράσεις ή παλιοί τύποι (συνήθως ξενόγλωσσοι) πού σήμερα δέ διασώζονται 
στόν καθημερινό μας λόγο. Επίσης οί τολμηρές έκφράσεις δέν είχαν τή χοντρο- 
κοπιά (πού γίνεται συνήθως γιά νά προσεχτούν) άλλά ένώ ήταν πέρα γιά πέρα 
δηλωτικές διατηρούσαν κοσμιότητα άπό τή φυσική τοποθέτησή τους καί τή χρή
ση τους άπό τόν έρμηνευτή:

Μέ αύτόν τόν μάλλον σύντομο λόγο μου σημειώνεται καθαρά στις επανα
λήψεις του ή προσήλωση τού ’Ιάκωβου Κυθρεώτη στό ιστορικό διήγημα. Αύτή ή 
προσήλωση νομίζω είναι τό στίγμα του στήν ελληνική λογοτεχνία τής Κύπρου. 
Τοϋτο έκτιμήθηκε άπό τήν κριτική. Πρός τούτο άναφέρομαι σέ μερικές διακρί
σεις τοϋ πεζογράφου ’Ιάκωβου Κυθρεώτη.

Βραβείο τής Γλωσσικής Εταιρίας ’Ακαδημίας ’Αθηνών γιά Λαογραφική 
Συλλογή, 1951.

’Έπαινος Διηγήματος ΕΠΟΚ (Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύπρου), 
1949.

’Έπαινος ΕΠΟΚ, 1952. Έπαινος ΕΠΟΚ, 1953.
Α’ Βραβείο Πιερίδειου Διαγων. Διηγήματος, τοϋ περιοδικού «Πνευματική 

Κύπρος», 1969.
Α' Βραβείο Διηγήματος ΕΠΟΚ, 1971. Α' Βραβείο Πιερίδειου Διαγων. Διη

γήματος τής «Πνευματικής Κύπρου», 1972.
Έπαινος Ιστορικού Παιδικού Μυθιστορήματος τοϋ Έκδοτ. Οίκου Ί. Κολ- 

λάρου, Εστίας, άπό τή «Γυναικ. Λογοτεχνική Συντροφιά» ’Αθηνών, 1978 στό βι
βλίο «Τόν καιρό τοϋ Λεοντόκαρδου» σέ Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό.
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Α' Βραβείο «’Εθνικής Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου» 1983 στή 
συλλογή ιστορικών Διηγημάτων «Πικρά Χρόνια».

"Επαινος «Εθνικής Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών ’Αθηνών», 1984-1985 
μέ αθλοθέτη τό Ροταριανό Όμιλο ’Αθηνών (Νότου) στή συλλογή Ιστορικών Διη
γημάτων «Πικρά Χρόνια» σέ Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό.

Εύφημη μνεία «Συνδέσμου Φιλίας Έλλάς-Κύπρος Θεσσαλονίκη» σέ Πα
νελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 1986-1987, μέ θέμα «Κύπρος, Ιστορικό διή
γημα».

Βραβείο Διηγήματος «Πανελλήνιας "Ενωσης Λογοτεχνών ’Αθηνών, 1987 
στό Δ’ Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό.

Βραβείο «Συλλόγου Δελφικών ’Αμφικτιονιών» ’Αθηνών 1988, σέ Πανελλή
νιο Διαγωνισμό Διηγήματος.

Α' "Επαινος «Ελληνικής Εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων», ’Αθηνών, 
στόν Η' Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό, 1989, γιά τήν άνέκδοτη συλλογή 
Ιστορικών Διηγημάτων «Οί Άξερίζωτοι».

Βραβείο Διηγήματος «Πανελλήνιας "Ενωσης Λογοτεχνών» ’Αθηνών, 1992, 
στόν Ζ' Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό.

"Επαινος «Ελληνικής Εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων», ’Αθηνών 
1992 , στό ΙΑ' Πανελλήνιο Διαγωνισμό στό Παιδικό Μυθιστόρημα.

Α' Βραβείο «Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύπρου» στό Διαγωνισμό 
Συγγραφής Παιδικού Βιβλίου 1993, στή συλλογή Ιστορικών διηγημάτων «ΟΙ 
Άξερίζωτοι».

Θά συμπληρώσω τήν παρουσίαση τού πεζογράφου ’Ιάκωβου Κυθρεώτη μέ 
κάποια γενικά σχόλια καί κυρίως άπό τόν χώρο τοΰ βίου καί τής πολιτείας του.

Ό ’Ιάκωβος Κυθρεώτης γεννήθηκε στή Αευκωσία τό 1925. ’Αποφοίτησε άπό τό 
«Παγκύπριο Γυμνάσιο». Σπούδασε έμπορικά. ’Ασχολήθηκε μέ τή λαογραφία, τό τα
ξιδιωτικό, τό χρονογράφημα, τήν κριτική βιβλίου, τό θέατρο, άλλά βασικά μέ τό 
Ιστορικό διήγημα. Ή παρουσία του στόν κυπριακό τύπο σέ ποικίλα θέματα σημειω
νόταν έπαινετικά. Άλλά καί στις διάφορες έταιρεϊες υπολογιζόταν ό λόγος του.

Ό ’Ιάκωβος Κυθρεώτης είναι τακτικό μέλος τής Εταιρείας Ελλήνων Λογο
τεχνών ’Αθηνών, τού Κύκλου τού Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου Ελλάδος, τού 
Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύπρου, τής Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων 
Κύπρου, τού Συνδέσμου Κυπριακού Παιδικού-Νεανικού Βιβλίου, τής Εθνικής 
Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου κ.λ.π. καί μέλος τών Διοικ. Συμβουλίων 
τού Ιδρύματος Πιερίδη (Λάρνακος) καί τού Κυπριακού Κέντρου Π ΕΝ, μέλος τής 
’Επιτροπής τού Μουσείου Κυπριακής Υπαίθρου (τοΰ Υπουργείου Γεωργίας) κ.λ.π.

"Εχει δώσει συνεντεύξεις γιά ποικίλα θέματα, συμμετέσχε σέ διεθνείς συνα
ντήσεις, Ιδίως τοϋ Π ΕΝ.

Μέ άλλα λόγια ή παρουσία του στόν πνευματικό, άλλά καί τόν κοινωνικό 
χώρο, πάντοτε μέ άμιγεϊς έλληνορθόδοξες άρχές ύπήρξε σημαντική. "Εχει όλων 
μας τόν έπαινο.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
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Τα αποκαλυπτήρια της πλάκας στην «Κρύπτη των Φιλικών » 
στο Παγκύπριον Γυμνάσιον

Το μνημείο Ροόίωνος και Μιλτιάδη Γεωργιάδη στο Παγκύπριο Γυμνάσιο
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Η προτομή του Κωνσταντίνου Σπυριόάκι στο προαύλιο του Παγκυπρίου Γυμνασίου

Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΛΑΔΑΚΗ-ΦΙΛΙΠΠΟΥ*

* Ομιλία Μαρίας Ζορμπά φοιτήτριας της Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών στο 
Β' Φιλολογικό Σεμινάριο «Η Νεοελληνική Λογοτεχνία της Κύπρου». Αθήνα 5-6 Μαΐου 1990. 
Λευκωσία 10-11 Μαΐου 1990.

«Δώστε μας πίσω τη γη μας 
για να ξαναζωντανέψουν 
τα πεθαμένα κορμιά μας. 
Δώστε μας πίσω τη γη μας 
για να ενώσουμε την καρδιά 
που μοιράστηκε στα δύο».

Οι στίχοι αυτοί είναι από την ποιητική συλλογή «Σφαγμένη Άνοιξη», της 
Νίκης Λαδάκη-Φιλίππου. Στάθηκα σε αυτούς, για να κάνω από την αρχή μια 
γενική παρατήρηση στο ποιητικό της έργο.

Η πρώτη εκτίμησή μου είναι ότι αυτοί οι στιχοί δεν αποτελούν μια απλή 
ποιητική έκφραση. Ανήκουν, όχι μόνο στην ποιήτρια που γράφει, αλλά πρω
ταρχικά στη φωνή της Κύπριας, της πατριώτισσας που αγωνιά, που μάχεται κι 
ελπίζει. Αποτυπώνουν την κραυγή και την επίκληση να αλλάξει η μοίρα αυτής 
της γης και των ανθρώπων της, αλλά εικονίζουν και την πίστη και την ελπίδα 
αυτών που έμειναν και που ζητούν ενωμένη την πατρίδα τους, ενωμένη και την 
καρδιά τους, «που μοιράστηκε στα δυο».

Η γυναίκα της Κύπρου δεν μπορεί να ξεχωρίσει και να απομακρυνθεί από 
τη γη της, την εστία της και την πίστη της. Αυτός ο δεσμός και η ενότητα με τον 
τόπο της, δίνει άλλη διάσταση στο στίχο της Νίκης Λαδάκη, αφήνει επάνω του 
τη σφραγίδα της πίστης και της ελπίδας ενός ανθρώπου που πονάει, που δια
λογίζεται και που ελπίζει. Κι αυτό, βέβαια, είναι ένα χαρακτηριστικό κοινό 
στην ποιητική παραγωγή της Κύπρου μετά την εισβολή, που συνοδεύει την πε
ρισσότερη ποιητική δουλειά και της Νίκης Λαδάκη.

Η Νίκη Λαδάκη-Φιλίππου γεννήθηκε στη Λευκωσία. Μετά την αποφοίτη
σή της από το Παγκύπριο Γυμνάσιο, σπούδασε εμπορικές επιστήμες στο Λον
δίνο. Αργότερα, πήρε πτυχίο ελληνικής και αγγλικής φιλολογίας από τη Φιλο
σοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πτυχίο του ιστορικού και αρ
χαιολογικού τμήματος της ίδιας σχολής. Από το 1965, που ιδρύθηκε το Υπουρ
γείο Παιδείας, υπηρετεί στο Υπουργείο και σήμερα στη Μορφωτική Υπηρεσία.

Από νωρίς ασχολήθηκε με την ποίηση και από το 1960 ως σήμερα, έχει εκ- 
δόσει έντεκα ποιητικές συλλογές. Εκτός από το ποιητικό έργο, ασχολήθηκε επί
σης με την πεζογραφία και με μεταφράσεις.

Η ίδια πιστεύει ότι η ποίηση έχει ζωτική σημασία για τον καθένα μας. Σε 
παλιότερη συνέντευξή της είχε πει, μιλώντας για το ρόλο της ποίησης: «Μέσα
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από τους στίχους, επιδιώκω να θυμίσω στο σύγχρονο άνθρωπο «πόσο άνθρω
πος έμεινε» και του φέρνω με συμβολισμούς το πρότυπο «πόσο άνθρωπος ήτα- 
νε». Σε όλο της το έργο, η Νίκη Λαδάκη δείχνει έντονο προβληματισμό για τη 
ζωή και τις αντιδράσεις του ανθρώπου και πραγματεύεται κάθε θέμα της με ευ
αισθησία, είτε αυτό αφορά την εποχή της, είτε την ιστορία του τόπου της.

Διάχυτη, λοιπόν, σε όλο το ποιητικό έργο της Λαδάκη, είναι η μεγάλη αγάπη 
για την πατρίδα της. Στο «Τραγούδι του Πενταδάχτυλου. (1986), η αγάπη αυτή 
εκφράζεται με περιγραφές της φυσικής ομορφιάς του νησιού της, της θάλασσας, 
του ήλιου, της βλάστησης και μέσα από αυτές τις περιγραφές ανακαλύπτουμε 
πως οι σπιθαμές της γης κρύβουν τη δική τους ιστορία. Ο Πενταδάκτυλος σκεπά
ζει τα κόκαλα και το αίμα των προγόνων της, κρύβει σιωπηλά το μόχθο και την 
πάλη γενεών που πέρασαν και αγωνίστηκαν. Κι αυτό η ποιήτρια το επαναλαμβά
νει περήφανα κι αναρωτιέται και μας κάνει κι εμάς να αναρωτιόμαστε, πώς είναι 
δυνατό να χωρίσεις ένα λαό από το παρελθόν του, από τα μέρη που κρύβουν την 
ιστορία και την παράδοσή του. Ο θρήνος της για το κακό που έγινε είναι μεγάλος· 
όμως μαζί με τη νοσταλγία και το πένθος, συνυπάρχει και η ελπίδα ότι κάποτε η 
αδικία και η βία θα φύγουν από τον τόπο της.

«Όταν σκίρτησε η Αφροδίτη, 
αναταράχτηκε η Μεσόγειος.

... Στην ίδια πέτρα αναριγά, 
ο πόθος σου, Ελευθερία».

Η Κερύνια, η Λάπηθος, μέρη αγαπημένα, συνδεδεμένα με πρόσωπα και 
καταστάσεις, αποτελούν σημεία αναφοράς και στην ποιητική συλλογή 
«Σφαγμένη Ανοιξη» (1978). Και πάλι, το κύριο θέμα που απασχολεί την ποιή- 
τρια, είναι η σκλαβωμένη πατρίδα της. Υπογραμμίζει λυρικά το βαθύ σύνδεσμο 
ανάμεσα στα εδάφη του νησιού της και στο λαό της. Σε ορισμένα σημεία, ο τό
νος γίνεται λιγότερο ήπιος, η φωνή γίνεται κραυγή που ζητάει απεγνωσμένα κι 
επίμονα όσα της στερήθηκαν και τα χέρια υψώνονται με δύναμη προς τη μεριά 
του κατακτητή:

«Μην αγγίζετε τα άγια των αγίων 
Αιμορροεί η ψυχή, 
ψυχομαχεί η οικουμένη».

Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι, εκτός από την ανθρώπινη καρδιά, 
που θρηνεί για τον χωρισμό από την αγαπημένη γη, υπάρχει και ανταπόκριση 
από το μέρος της φύσης, που, μακριά από τα γνώριμα χέρια, υποφέρει κι αυτή 
και μαραζώνει. Αυτή ακριβώς η σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και στη γη, μας 
θυμίζει τις υποθέσεις των δημοτικών τραγουδιών, όπου η φύση παίζει ενεργό 
ρόλο.

Σκλαβωμένη μου Κερύνια, 
σα δίπλα στη θάλασσα σου 
η ανεμώνη πεθαίνει από λύπη 
και στην κομμένη λωρίδα του Πενταδάκτυλου, 
αυτοκτονεί η αγάπη».

Την επίδραση των δημοτικών τραγουδιών τη συναντάμε κι άλλες φορές 
στην ποίηση της Λαδάκη. Στην ποιητική συλλογή της «Ωδές» (1971), που είναι 
αφιερωμένη στα 150 χρόνια από την Εθνεγερσία, γράφει όλα τα ποιήματά της 
πάνω στο μοτίβο των δημοτικών τραγουδιών. Την ίδια τακτική ακολουθεί και 
στην ποιητική συλλογή «Μανούλα Κυπριώτισσα» (1988), που είναι χωρισμένη 
σε 4 ενότητες και το πιο ενδιαφέρον μέρος της συλλογής είναι η τέταρτη και τε
λευταία, που η ποιήτρια ονομάζει «το ρυθμό των δημοτικών τραγουδιών». Και 
σε αυτή τη συλλογή της, εκδηλώνει τη μεγάλη αγάπη για το νησί της και την ελ
πίδα πως

«πάλι με χρόνια με καιρούς, 
θε νάρτει ’κείνη η ώρα».

Ένα ακόμα βασικό θέμα που απασχολεί την ποίηση της Λαδάκη, είναι ο 
έρωτας. Βέβαια, και η αγάπη προς την πατρίδα παίρνει πολλές φορές μέσα 
στην ποίησή της τη μορφή του έρωτα, αλλά υπάρχει πάντα και ο έρωτας για 
ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και όλες οι σκέψεις που γεννιούνται κάτω από την 
επίδρασή του. Για το θέμα αυτό, επιχειρεί να μιλήσει στις δύο πρώτες ποιητι
κές συλλογές της, «Δρόμοι αγάπης» (1960) και «Ατονα» (1963), που, αν και χα
ρακτηρίζονται από κάποιον αυθορμητισμό, δείχνουν φανερά ότι η Λαδάκη δεν 
έχει ακόμα διαμορφώσει έναν προσωπικό τρόπο έκφρασης. Το ύφος των ποιη
μάτων είναι απλοϊκό και σε μερικά σημεία φτωχαίνει. Οι στίχοι, περιβάλλο
νται από μια μελαγχολική διάθεση, αλλά δεν λείπουν και τα αισιόδοξα μηνύμα
τα για τον έρωτα και τη ζωή.

Δεκαπέντε χρόνια περίπου μετά από αυτή την πρώτη προσπάθεια, η Νίκη 
Λαδάκη καταπιάνεται ξανά με το θέμα του έρωτα. Εκδίδει την ποιητική συλλο
γή «Της αγάπης» (1977), όπου προσεγγίζει με διάθεση φανερά ωριμότερη το θέ
μα της, ενώ είναι αισθητή η βελτίωση στον τρόπο που αποδίδει αυτό που νιώ
θει. Εκφράζει τον έρωτα με λυρισμό και ευαισθησία και πολύ συχνά χρησιμο
ποιεί εικόνες από τη φύση για να αποδώσει συναισθήματα και καταστάσεις. 
Συνδυάζει το βράδυ με τη μοναξιά της καρδιάς, την εγκατάλειψη με το κλάμα 
του γκιώνη, το δειλινό με τη νοσταλγία, συνδυάζει την αγάπη με το φως της 
ημέρας και την άνοιξη στη φύση με την ανανέωση που φέρνει στην καρδιά ο 
έρωτας. Μέσα από τα ποιήματά της δηλώνει ότι ο έρωτας δεν είναι μια έννοια 
αφηρημένη, δεν είναι απλά μια ιδέα. Είναι μια αιτία και σκοπός ζωής. «Μας 
νανουρίζει, μας γεννάει και μας κηδεύει το τραγούδι της αγάπης». Είναι μια 
δύναμη, που κινεί τα νήματα της ζωής και κατευθύνει τους ανθρώπους.

«Αγάπησέ με, 
σήμερα που οι πάλες καταχτιούνται 
με τη δύναμη των φιλιών και μόνο 
και οι Τροίες πέφτουν, 
με τη δύναμη της αγάπης μόνο».

Μιλώντας για τον έρωτα, η Νίκη Λαδάκη συνθέτει μια ποίηση ζεστή και πέ
ρα για πέρα ειλικρινή, γιατί προσεγγίζει το θέμα από κάθε πλευρά του. Την ευ
χαρίστηση που νιώθει η νέα γυναίκα όταν βλέπει τον αγπημένο της, αλλά κι τη 
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μελαγχολία και την αβεβαιότητα που φέρνει ο έρωτας στην ψυχή του ανθρώπου, 
την απογοήτευση, την αμφιβολία, την αυταπάρνηση μπροστά στην αγάπη μας 
για το άλλο πρόσωπο κι ακόμα τη μοναξιά, την αναζήτηση, την εγκατάλειψη.

Ο Γάλλος Γκαστόν Ανρύ Ωφρέρ1, χαρακτηρίζοντας την ποίηση της Λαδά- 
κη, λέει: «Η ποίησή της, φαινομενικά ιερατική, είναι απεναντίας σαρκική και 
ολόθερμη. Ο χαρακτηρισμός αυτός επαληθεύεται, όχι μόνο στις ποιητικές συλ
λογές της που έχουν ως θέμα τον έρωτα, αλλά και σε πολλά άλλα μέρη του έρ
γου της. Στο σημείο αυτό, παραθέτουμε μια ερωτική εικόνα της Αφροδίτης, 
όπως παρουσιάζεται στο «Τραγούδι του Πεναταδάχτυλου»:

1. Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ, υπό Νίκης Λαδάκη-Φιλίππου.
Από της ανεξαρτησίας της, η Κύπρος γνώρισε μια κρίση ποιητικής άνθησης. Ο Παρνασσός 
της πλουτίζεται κάθε χρόνο και με νέες Μούσες. Μια απ’ αυτές είναι και η Νίκη Λαδάκη- 
Φιλίππου. «Η Δέσποινα των Βηματισμών» είναι ένα άσμα ρίγος που απαντά στα όρια της 
ανυπαρξίας και που γίνεται ηχώ ύμνου ακτινοβόλου φωτίζοντας σύμβολα με όψεις σιω
πής ή πόθων, πραγματικότητας ή φαντασίας.
Μέσα στον ανώνυμο κόσμο που περιβάλλει τον ποιητή, αυτό προσπαθεί - και συχνά το 
επιτυγχάνει - ν’ ανοίξει μια πόρτα ήλιου και ν’ ανάψει ένα μικρό φως, το φως της αγάπης. 
Η ποίησής της, φαινομενικά ιερατική, είναι απεναντίας σαρκική κι ολόθερμη. Δεν προσφέ- 
ρεται, κατακτάται και πιστεύω πως το αίσθημα αυτό της αιδούς είναι μια απ’ τις ρίζες της 
δύναμής της. Γκαστόν Ανρύ Ωφρέρ

«Όταν σκίρτησε η Αφροδίτη 
κι όταν κάθισε στην αμμουδιά 
τους πλουτοφόρους μαστούς της χάιδεψε 
κι άναψε αντίκρυ στόν ήλιο.
Ηταν η ευλογημένη στιγμή 
ήταν η δύναμη κι ο αναστεναγμός της σάρκας. 
Οι γλουτοί, ο γεμάτος καρπός 
όλες οι φλέβες του κορμιού 
έτοιμες να συναχθούν 
στ' αρσενικού τη δίψα...».

Εκτός όμως από το θέμα του έρωτα, που παίζει σημαντικό ρόλο στην ποίη
ση της Ααδάκη, είναι επίσης έντονο και το ενδιαφέρον της για τη ζωή γενιότερα. 
Με την ποιητική συλλογή της «Επεισόδια» (1964), που είναι χωρισμένη σε δύο 
μέρη, ασχολείται εκτός από το θέμα της αγάπης και με την καθημερινή ζωή του 
σύγχρονου ανθρώπου. Μιλάει για τη διάθεσή του να ξεφύγει από τη ρουτίνα και 
να αλλάξει παραστάσεις και για τη μονοτονία που νιώθει, όταν η εργασία που 
κάνει δεν τον ικανοποιεί. Στο σημείο αυτό, ο τρόπος που εκφράζεται η Ααδάκη 
μας θυμίζει στοιχεία από την ειρωνεία και την απαισιοδοξία του Καρυωτάκη:

«...Κι έφερε μαστόρους, 
έκλεισε την πόρτα του, 
άνοιξε μια καινούργια είσοδο 
στο σπίτι του από το διπλανό δρόμο 
και παράγγειλε κι ένα καινούργιο κόκκινο κουστούμι...».

Ακόμα πιο έντονος γίνεται ο προβληματισμός της για το σύγχρονο άνθρω
πο στη συλλογή της «Εκτόνωση» (1972). Μέσα από τα ποιήματά της φαίνεται η 
ανησυχία της για τη μοναξιά και την έλλειψη επικοινωνίας, που χαρακτηρίζει 
τη σημερινή ζωή κι αναρωτιέται αν η χαρά και η ευτυχία που νιώθει ο άνθρω
πος σήμερα είναι ουσιαστική, αφού λείπει από τις σχέσεις του η πραγματική 
αγάπη και κατανόηση. Τελικά, συμπεραίνει ότι θεωρούμε τον εαυτό μας επιτυ
χημένο, κρίνοντας από τις δραστηριότητες και τις πολλαπλές ασχολίες μας, 
αλλά ουσιαστικά, φτάνουμε κάποτε στο σημείο να χάσουμε την ταυτότητά μας.

«Γίναμε διάσημοι, αυτό είναι.
Τίποτε πια δεν ορίζουμε δικό μας».

Με την ποιητική συλλογή της «Ομολογία» (1969) στρέφεται στον εσωτερι
κό κόσμο του ανθρώπου κι επιχειρεί να φωτίσει την ανθρώπινη ψυχή και τα 
άδυτά της. Εκφράζεται με εικόνες και παραστάσεις, προβάλλοντας μέσα από 
αυτές τον ψυχικό μας κόσμο. Διαβάζοντας αυτά τα ποιήματα, αισθανόμαστε 
ολοένα και περισσότερο το βάρος μιας σιωπής που πλανιέται πάνω από σκέ
ψεις και συναισθήματα.

Οι φωνές μοιάζουν να σκεπάζονται από το θόρυβο του ανέμου κι όλες οι 
κινήσεις και οι ανησυχίες καλύπτονται από κάποια αόρατη σκιά. Διάχυτη είναι 
επίσης μια θρησκευτική σοβαρότητα, που κάνει το ύφος της ακόμα πιο επίση
μο. Σε όλα σχεδόν τα ποιήματα της συλλογής αυτής, είναι φανερή η επίδραση 
του συμβολισμού και του υπερρεαλισμού!

«Είμαι ένα κομμάτι σιωπής, 
απολίθωμα της νεκρόπολης 
της ηλικίας σου.

Το δάκρυ μου άστρο, 
ξενυχτά την αγρύπνια σου».

Μία από τις πιο αξιόλογες συλλογές της, που έχει επίσης στοιχεία από 
τον υπερρεαλισμό, είναι και «η Δέσποινα των Βηματισμών», που εκδίδεται λί
γο αργότερα από τη συλλογή «Επεισόδια» (1967).

Εδώ, έχουμε να κάνουμε με μια διαρκή αναζήτηση ανάμεσα στο όνειρο και 
στην πραγματικότητα. Το ύφος της καταλήγει σε πολλά σημεία να γίνεται, από 
αινιγματικό σοβαρό και επιβλητικό και αρκετές φορές φέρνει στο νου μας κάτι 
από τον υπερρεαλισμό του Ελύτη. Η ποιήτρια απευθύνεται στη «Δέσποινα των 
Βηματισμών» κι εμείς αναρωτιόμαστε αν πρόκειται για κάποιο αγαπημένο 
πρόσωπο, για κάποια ανάμνηση που της προκαλεί νοσταλγία ή ακόμα για την 
ίδια τη ζωή. Τελικά, νομίζω ότι η «Δέσποινα των Βηματισμών» είναι αυτό που 
προσμένει ο καθένας μας. Για τη Ααδάκη μπορεί να είναι η λύτρωση του νη
σιού της, για τον αναγνώστη η λύτρωση και η αποδέσμευση από κάποια κατά
σταση ή η αλλαγή που περιμένει να γίνει στη ζωή του.
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«Αύριο θα 'χω να πάρω 
μέσα από το πρόσωπό σου 
τον ήλιο
μέσα από τα μάτια σου το φως 
μέσα από το στόμα σου 
όλο το νερό, για να δροσίσω 
τα μεσημέρια».

Το ποιητικό έργο της Νίκης Λαδάκη απέσπασε κρίσεις από Κύπριους, Έλλη
νες και ξένους κριτικούς, ενώ ποιήματα της έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες και 
λογοτεχνικά περιοδικά κι έχουν περιληφθεί σε ελληνικές και ξένες ανθολογίες.

Ο Α. Λυκαύγης2, γράφει στην εφημερίδα «Μάχη» για το έργο της Λαδάκη 
τα εξής: «Απλότητα στην έκφραση, μεστή από ένα υψηλό λυρικό αίσθημα, που 
πηγάζει κατευθείαν από έναν ολοκάθαρο συμβολισμό και μια μοντέρνα, εικο- 
νοπλαστική φόρμα, θάλεγα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της σύνθε
σης».

2. Εφημερίδα «ΜΑΧΗ» 16 Δεκεμβρίου, 1964. κ. Α. Λυκαυγή.
Είναι απλή η ποίηση της Λαδάκη. Πολύ λιτή στην έκφραση με δυνατό το στοιχείο του 

συμβολισμού που καλύπτει σ’ αδρά ιδεογράμματα τις έννοιες και τους στοχασμούς. Εμείς 
θα την ονομάζαμε ακόμη, αν προσπαθούσαμε να κατατάξουμε την σύνθεση σε κατηγορία, 
σαν μια «λυρική ενδοσκόποηση», όπου η ποιήτρια εξωτερικεύει σε συμβολή έκφραση και 
μορφοποιεί μιαν εσωτερική πορεία, που η αφετηρία της ανιχνεύεται στα σπέρματα μιας 
μεταφυσικής αγωνίας. Τα «ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ» είναι κατακόρυφη τομή εσωτερικών στοχα
σμών. Βιωματικής αγωνίας καλύτερα που ξεπηδά από την αυθόρμητη αναζήτηση του αν
θρώπου που ψαύει ήρεμα τις πτυχές της ψυχής.
Άνοιξη.
Πάνω στον μεγάλο μπαξέ της σιωπής 
το βλέμμα σου...
Θέλω ν’ αδειάσω τις φλέβες μου
στους δρόμους 
και να χυθούν 
οι εικόνες σου 
που προσκυνώ 
θέλω να μοιράσω 
τούτη τη ματαιότητα με σένα 
- σα συμπλήρωμα ψυχής.

3. Εφημερίδα «ΑΓΩΝ» 18 Δεκεμβρίου 1964 κ. Α. Περνάρη.
Το μεγάλο θέμα είναι η αγάπη. Μια αγάπη όμως όχι κοινή, που εκφράζεται επίσης με λό
για όχι κοινά. Είναι όλα τόσο έξω από το συνηθισμένο και τετριμμένος ο αγνός λυρισμός, 
οι σκέψεις, οι παρομοιώσεις κ’ οι μεταφορές. Και πάνω απ’ όλα ο επιγραμματικός τρό
πος της έκφρασης.

4. Εφημερίςδα «Κ ΥΠΡΟΣ» 20 Νοεμβρίου 1968 κας Νάγιας Κ. Ρούσου.
Ο στίχος της κας Φιλίππου κυλά μουσικός και καλοσχηματισμένος. Πολλές δε εικόνες, 
λυρικές και ευαίσθητα ζωγραφισμένες ξεχωρίζουν με την ολοκληρωμένη μορφή τους.

- Φούχτα σιτάρι για τα περιστέρια 
τα μάτια σου.

- Τα χέρια σου 
δειλινά πουλιά 
στις πρασινογειτονιές.

Τρυφεροί παλμοί, κρυστάλλινα συναισθήματα 
διαλύονται και ξαναδένονται για να φτιάξουν 

σύμβολα που φτερουγίζουν μέσα στο υποσυνείδητό της 
ποιήτριας, υπαγορεύοντας την ψυχική ανάταση, τη 
μυστική προσδοκία. Και το ξεχείλισμα, συγκροτημένο 
κι ήμερο απαλύνει την ακοή, κολακεύει την αίσθηση 
του ωραίου, εξευμενίζει το άγχος και τη διάσπαση.

5. Εφημερίδα «ΧΑΡΑ ΥΓΗ» 16 Νοεμβρίου 1967 κ. Π. Παιονίδη.
... Η αξία της σύνθεσης βρίσκεται στο ότι η ποιήτρια κατόρθωσε να μπάσει μέσα σε εικό

νες που μας αγγίζουν σαν «θρόισμα βλεφάρου» ένα κομμάτι του ανήσυχου καιρού μας. 
Ένα κομμάτι από την αγωνία του σημερινού προβληματιζόμενου ανθρώπου. Και τούτο 
χωρίς ν’ αυξηθεί το φορτίο των εικόνων χωρίς να χάσουν οι εικόνες την «αέρινή» τους 
ιδιότητα.

Ο Α. Περνάρης3 γράφει στην εφημερίδα «Αγών»: «Το μεγάλο θέμα, είναι η 
αγάπη. Μια αγάπη όμως, όχι κοινή, που εκφράζεται επίσης με λόγια, όχι κοι
νά».

Η Νάγια Κ. Ρούσου4, μέσα από την εφημερίδα «Κύπρος», χαρακτηρίζει το 
στίχο της Ν. Λαδάκη «μουσικό και καλοσχηματισμένο» και ο Π. Παιονίδης5 
γράφει στην εφημερίδα «Χαραυγή» ότι «η αξία της σύνθεσης, βρίσκεται στο ότι 
η ποιήτρια, κατόρθωσε να μπάσει μέσα σε εικόνες που μας αγγίζουν σαν 
«θρόισμα βλεφάρου», ένα κομμάτι του ανήσυχου καιρού μας».

Πολλές ευνοϊκές κρίσεις έχουν επίσης γραφτεί και για τη γλώσσα που χρη
σιμοποιεί η Νίκη Λαδάκη στα ποιήματά της. Η γλώσσα της είναι λιτή, κατανοη
τή στον αναγνώστη και χαρακτηρίζεται από μια μουσικότητα, που την κάνει 
εύηχη κι ευχάριστη. Από τις πρώτες, ως τις πιο πρόσφατες συλλογές της, πα
ρατηρούμε αισθητή βελτίωση και διαφορά στον τρόπο που χειρίζεται τις λέξεις 
και στον τρόπο που προσδίδει στην κάθε μία λέξη, τη δική της, ξεχωριστή ποιη
τική σημασία.

Αυτό που κεντρίζει ιδιαίτερα την προσοχή του αναγνώστη, είναι νομίζω, η 
συνήθεια της να εκφράζει σκέψεις και συναισθήματα μέσα από εικόνες και σύμ
βολα. Μ’ αυτόν τον τρόπο, ακολουθώντας τους κανόνες του συμβολισμού, κά
ποια ποιήματά της αποκτούν ένα μαγικό, μυστηριακό θα ’λεγε κανείς τόνο, κι 
εμείς επιχειρούμε να ανακαλύψουμε τι ακριβώς, κρύβεται κάτω από την εικό- 
να-σύμβολο, με τρόπο παρόμοιο μ’ εκείνο που, πριν από μας, η ποιήτρια ανα
ζήτησε της βαθιές δυνάμεις και νοήματα που βρίσκονται κάτω από την επιφά
νεια και τα απέδωσε με τη μορφή που, κατά την κρίση της, άρμοζε στο καθένα. 
Έτσι, μέσα στην ποίησή της βλέπουμε τον άνεμο, το φως και το σκοτάδι να 
παίρνουν άλλη διάσταση και να γίνονται σύμβολα ανθρώπινων καταστάσεων. 
Η άνοιξη, ο χειμώνας, η βροχή, ακόμα και οι ώρες της ημέρας, εκπροσωπούν 
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σε πολλά ποιήματά της το πάθος, τη χαρά, την πίκρα, το τέλος ή την αρχή μιας 
κατάστασης.

«Εκτάσεις απέραντες
σου απλώνει η καρδιά μου
περιστέρια με μηνύματα αγνά 
ενδοχώρες με λαίμαργες σκιές 
βραδυνά λειβαδάκια 
αξύλευτους λογγους
για τα κουρασμένα σου βήματα».

Ο συμβολισμός που ακολουθεί η Λαδάκη κάνει πολλές φορές την ποίησή 
της να κλίνει προς τον υπερρρεαλισμό, δίχως όμως, κατά τη γνώμη μου, αυτό 
να σημαίνει ότι τα ποιήματά της μπορούν να θεωρηθούν υπερρεαλιστικά.

Αυτό που νομίζω ότι συγκινεί περισσότερο κι αγγίζει ψυχικά τον αναγνώ
στη, είναι η τάση που παρουσιάζει η ποίηση της Λαδάκη για εσωτερική ενδο
σκόπηση και αναζήτηση. Είναι πολλές οι στιγμές που στρέφεται στον εσωτερι
κό κόσμο του ανθρώπου, δίχως αυτό να σημαίνει, όπως είδαμε, ότι δίνει λιγό- 
τερη σημασία στις ανθρώπινες αισθήσεις και στον εξωτερικό κόσμο. Μέσα από 
το πρόσωπο του αγαπημένου της, του λαού της, ακόμα και μέσα από τη φύση, 
προσπαθεί να βρει απαντήσεις σε σύνθετα ερωτήματα, να αναλύσει τον ανθρώ
πινο ψυχισμό, να αναζητήσει τις βαθύτερες αιτίες των διαφόρων καταστάσεων.

Οπωσδήποτε, αν μου ζητούσαν να περιγράψω το κυριότερο χαρακτηριστι
κό στην ποίηση της Λαδάκη, θα έλεγα πως αυτό είναι το ανάλαφρο λυρικό αί
σθημα, που πηγάζει από την ευαισθησία και την αγάπη της για το νησί της, το 
λαό της και γενικά τη ζωή. Διοχετεύει αυτό το λυρισμό σε κάθε κατάσταση, σε 
κάθε στίχο. Δεν πραγματεύεται ψυχρά ή αφηγηματικά κανένα θέμα της, πράγ
μα που ίσως θα έπρεπε να το κάνει πότε-πότε και είναι φανερό τελικά, ότι η 
ποίησή της πηγάζει από προσωπικά βιώματα, που την έχουν αγγίξει βαθιά. Στο 
γράψιμό της, βάζει όλη τη γυναικεία ευαισθησία της και το τρυφερό πάθος της 
δεν περιορίζεται μόνο σε στίχους που έχουν σχέση με την αγάπη και τον έρωτα, 
αλλά περιβάλλει και θέματα όπως η πατρίδα, η φύση, η θρησκεία. Ο λυρισμός 
αυτός βγαίνει αβίαστα από μέσα της και η ίδια δεν επιχειρεί να τον θέσει σε κά
ποια όρια, που θα εξυπηρετούσαν τον ποιητικό λόγο.

Αυτός ο παρορμητισμός όμως και η συναισθηματικότητα, δεν αποτελούν 
πάντα θετικά στοιχεία για έναν ποιητή. Το 1968 στην Αθήνα, κάποιος κριτικός6 

6. «Περιηγητική» ΑΟήναι, Ιούνιος 1968 Κώστα Παπαπάνου.
Είναι ποιήματα, σ’ ελεύθερο στίχο γραμμένα, δίχως μεγάλη φυσικά μουσικότητα και υψη
λό λυρισμό. Είναι μοντένα ποίηση αποσπασματική, κάπως ελλειπτική, και ωστόσο δεί
χνει, με το δικό της τρόπο, πως δεν λείπει η κάποια ευαισθησία στη δημιουργό τους, κι ού
τε η κάποια γνώση της στιχουργικής. Η κα Λαδάκη-Φιλίππου δείχνει και πολλές φορές ξέ
ρει να πετά το περιττό, να προβάλλει μα και να υποβάλλει το σημαντικό, με ρυθμό, παρα
μερίζοντας ή περιορίζοντας το «άγχος», τη μεγάλη τούτη θεότητα της «σύγχρονης» επο
χής. «Εδώ που σμίγει μέσα στο χέρι το χέρι σου - μέσα στην καρδιά το αίμα - Ριγώ κι 
ακούω... να με φωνάζουν τα πουλιά-παιδιά. Είσαι καρδιά μου ένα πουλί - που του χαλά-

γράφει για «Τη Δέσποινα των Βηματισμών»: Δείχνει να της αρέσει το παιχνίδι 
με τις λέξεις, δίχως να πολυνοιάζεται για τη σαφήνειά τους, για το κάποιο μι
κρό ή μεγάλο νόημά τους».

Η δική μου γνώμη είναι ότι η ποίηση της Λαδάκη διακινδυνεύει σε πολλά 
σημεία να χαρακτηριστεί κοινότοπη, μολονότι στην πραγματικότητα οι προθέ
σεις της είναι υψηλές. Ο παρορμητισμός που τη χαρακτηρίζει, την κάνει μερι
κές φορές υπερβολική στον τρόπο που εξωτερικεύει τα συναισθήματά της κι 
εκεί διακρίνουμε έναν τόνο τόσο λυρικό, που τελικά φτάνει να κουράζει τον 
αναγνώστη. Είναι οι στιγμές που ο λόγος δεν ισορροπεί με το αίσθημα, οι ατυ
χείς στιγμές κάθε ποιητή άλλωστε. Ωστόσο, αν και αυτά τα συγκινησιακά ξε
σπάσματα ενοχλούν ίσως τον αναγνώστη, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι γνή
σια, οι προθέσεις της είναι αγνές, ο αυθορμητισμός της αληθινός, ο τρόπος που 
γράφει αβίαστος. Κι όταν κατορθώνει να ισοζυγιάζει το ρήμα με το πνεύμα, 
όπως συμβαίνει αισθητά στο «Τραγούδι του Πενταδάχτυλου», τότε αναμφίβο
λα αποδίδει καλύτερα, ο αυθορμητισμός λειτουργεί θετικά στην ποίησή της και 
πετυχαίνει να επικοινωνεί με τον αναγνώστη της. Στα τελευταία της έργα, 
όπου γράφει πια με μεγαλύτερο αυτοέλεγχο και γίνεται πιο αυστηρή με τον 
εαυτό της, βλέπουμε σημαντικά δείγματα από μια ώριμη και προσεκτικότερη 
επεξεργασία του υλικού της.

Αν θελήσουμε να διακρίνουμε κάποια διαβάσματα αφομοιωμένα στο ποιη
τικό έργο της Ν. Λαδάκη, τα πρώτα ονόματα που θα ’πρεπε να αναφέρουμε εί
ναι των γνωστών Κύπριων ποιητών Λιπέρτη και Μιχαηλίδη. Τα ποιήματά 
τους, όπως άλλωστε έχει πει και η ίδια σε διάφορες συνεντεύξεις της, την επη
ρέασαν από πολύ νωρίς, τόσο ως προς το ύφος, όσο και ως προς το περιεχόμε
νό τους. Μιλούσαν κι αυτοί για θέματα οικεία και η μεγάλη αγάπη για το νησί 
τους ήταν ο κυριότερος σύνδεσμος ανάμεσα σε αυτούς και στη νεαρή, τότε, 
ποιήτρια. Εξάλλου, όπως όλοι οι σύγχρονοί της ποιητές, έχει επηρεαστεί από 
την ποίηση του Σολωμού, του Κάλβου, του Παλαμά, του Καβάφη. Σε αρκετά 
σημεία επίσης, η ποίησή της μας φέρνει στο νου τη θεματογραφία και το ύφος 
του Ελύτη. Η μεγάλη αγάπη της για τη φύση και η συχνή αναφορά του ήλιου,

σαν τη φωληά - κι όλα τα πουλιά, όλα τα φιλιά - έχουν φωληά την ορφανιά...». Η κ. Λα
δάκη δείχνει να της αρέσει το παιγνίδι με τις λέξεις, δίχως να πολυνοιάζεται για τη σαφή
νειά τους, για το κάποιο μικρό ή μεγάλο νόημά τους. «Η ίδια εικόνα - γυρισμένη πίσω - 
μέσα στον καιρό - ο ίδιος ο καιρός γυρισμένος πίσω μέσα από τα μάτια... - Πόσο λιγο
στεύουν οι στιγμές - και τι γίνονται τα χέρια...».
Με «μότο» της τη «Δέσποινα των Βηματισμών» πασχίζει κάτι ν’ αφήσει να φανεί μέσ’ 
από το θολό, το αφηρημένο. Ωστόσο μπορεί να πει κανείς ότι κατορθώνει να κινείται άνε
τα μέσα στο χώρο της αφηρημένης ποιητικής δημιουργίας, πετυχαίνοντας να σε κρατά, 
από κάποια απόσταση ίσως, μα κάπως να σε κρατά, να σε κάνει να την προσέξεις. Ξέχωρα 
σε στίχους όπως αυτούς, «κι έγινε φως - μα δε φωτίστηκες - ερημοκλήσι έμεινες - χωρίς 
καντήλι - (κόρφος μοναχικός) - ερημοκλήσι που οι μανταλωμένες πόρτες του - αγκαλιά
ζουν τους ανέμους - και κρατούν τα χάδια τους - στις κουφαλοματιές - και φυγαδεύουν 
τ’ αγιάζι τους - στις αητοφωληές...
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της θάλασσας και της ζεστής μεσογειακής μέρας μέσα στο έργο της, μας θυμί
ζει τη λατρεία του Ελύτη προς τη φύση και το μαγικό τρόπο που μιλάει ο Ελύ- 
της γι’ αυτή.

Μέσα από την ποίησή της, η Λαδάκη δεν προσπαθεί να ωραιοποιήσει την 
πραγματικότητα, αλλά ούτε να δεχτεί μοιρολατρικά την κατάσταση που επι
κρατεί στον τόπο της. Δίχως επαναστατικά συνθήματα και υπρβολικά σχήμα
τα, αλλά μέ σοβαρότητα και σεβασμό, όπως ταιριάζει στο θέμα της, επιχειρεί 
τελικά να αποκαταστήσει τη χαμένη τάξη των πραγμάτων. Κι είναι πραγματι
κά συγκινητικός, τόσο ο σκοπός της αυτός, όσο και ο τρόπος που προσπαθεί 
να τον πραγματοποιήσει. Ήρεμα, αλλά όχι παθητικά, μιλάει για τη σύγχυση 
και την αταξία που βλέπει γύρω της κι ελπίζει κι επικαλείται τη θεία δύναμη, 
να επαναφέρει την τάξη και την αρμονία. Η ιερατική αυτή τάση, που περιβάλ
λει τα ποιήματά της, επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά το χαρακτηρισμό του 
Γάλλου Γκαστόν Ανρύ Ωφρέρ: «Η ποίηση της Λαδάκη, φαινομενικά ιερατική, 
είναι απεναντίας σαρκική και ολόθερμη», μόνο που εδώ, έχω τη γνώμη, ότι το 
ένα στοιχείο δεν αίρει απαραίτητα το άλλο, όπως το διατυπώνει ο Ωφρέρ. Συ
νοπτικά, η ποίηση της Λαδάκη δεν είναι μόνο σαρκική, όπως λέει ο Ωφρέρ, αλ
λά ταυτόχρονα επιζητεί την υπέρβαση για αποκατάσταση μιας ιερατικής τάξης. 
Αυτό, στα ποιήματά της, μπορεί να είναι αλλού περισσότερο κι αλλού λιγότερο 
έντονο, αλλά οπωσδήποτε η τελική διαπίστωση είναι ότι, η ποιήτρια από την 
αρχή ως το τέλος του μέχρι τώρα έργου της, διαγράφει μια σταθερή και ουσια
στική πορεία αναζήτησης της χαμένης τάξης του κόσμου της. Αυτή είναι η 
ποιητική ιδιοτύπια της Ν. Λαδάκη.

«Οί ποιητές στήνουν αυτί 
καθώς βαδίζουν στην πολιτεία 
μεθυσμένοι από μεσημεριάτικο φως 
μετριούνται με τ’ ανάστημά σου 
ώσπου ο αιώνιος χορός 
της παντοδυναμίας σου 
στη Λάπηθο καί τον Καραβά 
ξαναρχίζει.

Νοικοκύρη βιγλάτορα 
ιεράρχη της ζωής μου 
ευλόγησε τα δέντρα μας 
σπείρε όπως ξέρεις εσύ 
την ελπίδα μας 
ταρακούνησε τις καρδιές μας 
άλλος χειμώνας βαρύς 
μην εύρει το σπιτικό μας».

Σκέφτηκα πολύ ποιος θα μπορούσε να είναι ο επίλογος σ’ αυτή τη σύντο
μη παρουσίαση του ποιητικού έργου της Ν. Λαδάκη. Και κατέληξα στο σχόλιο 
του Α. Λυκαύγη για την ποίησή της, που δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 1964 
στην εφημερίδα «Μάχη»:

«Είναι απλή η ποίηση της Λαδάκη. Πολύ λιτή στην έκφραση, με δυνατό το 
στοιχείο του συμβολισμού, που καλύπτει σε αδρά ιδεογράμματα τις έννοιες και 
τους στοχασμούς. Εμείς, θα την ονομάζαμε ακόμα, αν προσπαθούσαμε να κα
τατάξουμε τη σύνθεση σε άλλη κατηγορία, σαν μια «λυρική ενδοσκόπηση», 
όπου η ποιήτρια εξωτερικεύει σε συμβολική έκφραση και μορφοποιεί μια εσω
τερική πορεία, που η αφετηρία της ανιχνεύεται στα σπέρματα μιας μεταφυσι
κής αγωνίας. Βιωματικής αγωνίας καλύτερα, που ξεπηδά, από την αυθόρμητη 
αναζήτηση του ανθρώπου, που ψαύει ήρεμα τις πτυχές της ψυχής».

ΜΑΡΙΑ ΖΟΡΜΠΑ
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ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΝΙΚΗΣ ΑΑΔΑΚΗ-ΦΙΑΙΠΠΟΥ

1. Δρόμοι αγάπης, Λευκωσία 1960
2. Ατονα, Λευκωσία 1963
3. Επεισόδια, Λευκωσία 1964
4. Η Δέσποινα των βηματισμών, Λευκωσία 1967
5. Ομολογία, Ιωλκός, Αθήνα 1969
6. Ωδές, Δάφνες, Ελπίδες, Λευκωσία 1971
7. Εκτόνωση, Λευκωσία 1972
8. Της Αγάπης, Λευκωσία 1977
9. Σφαγμένη Ανοιξη, Ιωλκός, Αθήνα 1978

10. Το Τραγούδι του Πενταδάχτυλου, Λευκωσία 1986
11. Μανούλα Κυπριώτισσα, Λευκωσία 1988

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ:

1. Ρένου Χριστοφόρου, «Νίκης Λαδάκη-Φιλίππου, Το τραγούδι του Πεντα
δάχτυλου», εφ. Χαραυγή, 7 Απριλίου 1987.

2. Φρίξου Κλεάνθους, «Νίκης Λαδάκη-Φιλίππου, ‘Ωδές’» εφ. Μάχη, 21 Ια
νουάριου 1972.

3. Μάνου Κράλη, «Νίκης Λαδάκη-Φιλίππου, Εκτόνωση’», εφ. Μάχη, 11 
Μαρτίου 1973.

4. Γιώργου Νικολάου, «Νίκης Λαδάκη-Φιλίππου, Εκτόνωση’», εφ. Ελευθε
ρία, 22 Μαρτίου 1973.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

1. Γκαστόν Ανρύ Ωφρέρ, μεταφραστής της κυπριακής λογοτεχνίας στα γαλ
λικά, επιστολή προς Νίκη Λαδάκη-Φιλίππου, 23 Σεπτεμβρίου 1968.

2. Α. Λυκαύγης, εφ. Μάχη, 5 Νοεμβρίου 1967.
3. Α. Περνάρης, εφ. Αγών, 18 Δεκεμβρίου 1964.
4. Νάγια Κ. Ρούσου, εφ. Κύπρος, 20 Νοεμβρίου 1968.
5. Π. Παιονίδης, εφ. Χαραυγή, 16 Νοεμβρίου 1967.
6. Κ. Παπαπάνου, Περιηγητική, Ιούνιος 1968.
7. Α. Λυκαύγης, εφ. Μάχη, 16 Δεκεμβρίου 1964.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Ο θεσμός των Κοινοτικών Βιβλιοθηκών στην Κύπρο ξεκίνησε το 1963, με 
πρώτη την κοινότητα της τουρκοκρατούμενης τώρα Ακανθούς.

Με τον όρο κοινοτική βιβλιοθήκη εννούμε βέβαια, τη βιβλιοθήκη που 
ιδρύεται και λειτουργεί σε κοινότητα της υπαίθρου που η Αρχή της είναι Χωρι- 
τική Αρχή ή Συμβούλιο Βελτιώσεως.

Στις περιπτώσεις πολύ μεγάλων κοινοτήτων που μετονομάζονται οι Αρ
χές τους σε Δήμους και τυγχάνει να έχουν Κοινοτική Βιβλιοθήκη μετονομάζε
ται και αυτή σε Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Και οι δύο περιπτώσεις ανήκουν στη γενική κατηγορία των «Λαϊκών Βι
βλιοθηκών». Και τα δύο επίσης είδη βιβλιοθηκών τυγχάνουν της ίδιας βοήθειας 
από το κράτος μέσω των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού. Η βοήθεια αυτή ερμηνεύεται με χρηματική επιχορήγηση και 
οποιασδήποτε μορφής τεχνική βοήθεια.

Το κυβερνητικό τμήμα που ξεκίνησε το θεσμό και ανέλαβε την ευθύνη του, 
ήταν το τότε Τμήμα Πνευματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Γραφείου 
Ελληνικής Παιδείας, προτού γίνει Υπουργείο. Αργότερα το πιο πάνω τμήμα 
μετονομάσθηκε σε Μορφωτική Υπηρεσία για να μετονομασθεί και πάλι τα τε
λευταία χρόνια, σε Πολιτιστικές Υπηρεσίες για να συνάδει με την μετονομασία 
του Υπουργείου Παιδείας σε Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Οι προσπάθειες για την εξάπλωση του θεσμού μπήκαν σε πιο εντατικό ρυθ
μό μετά το 1967 και ο ρυθμός αυτός συνεχίσθηκε μέχρι το ’74 που σταμάτησε 
κάθε μορφή ανάπτυξης λόγω της τραγωδίας που μας βρήκε. Εκτός του ότι στα
μάτησε ο θεσμός, που ευτυχώς μάλλον διακόπηκε, όπως φάνηκε αργότερα, χά
θηκαν και 32 κοινοτικές μας βιβλιοθήκες σε ισάριθμα σκλαβωμένα χωριά μας.

Η επαναδραστηριοποίηση του θεσμού άρχισε πολύ γρήγορα παρά του ότι 
οι πληγές του πολέμου ήταν ακόμη νωπές και πολλές. Εν τούτοις ένα χρόνο 
μετά την εισβολή ιδρύθηκε η πρώτη μεταπολεμική, αν μπορούμε να την ονομά
σουμε έτσι, κοινοτική βιβλιοθήκη. Το ’76 έδειξαν ενδιαφέρον αρκετές κοινότη
τες και άρχισαν προεργασία για να ιδρύσουν βιβλιοθήκη και φτάνοντας στο 
’77 ο θεσμός βάδιζε πια στους παλιούς του βηματισμούς όπως πριν το ’74.

Όσες κοινότητες ήθελαν, αλλά για διάφορους λόγους, δεν μπόρεσαν να 
δημιουργήσουν τις δικές τους κοινοτικές βιβλιοθήκες, μετά το 1982 που εξα
πλώθηκε ο θεσμός των Περιοδευουσών Βιβλιοθηκών, εντάχθηκαν στο πρό
γραμμα των Π.Β.

Από το ξεκίνημα του θεσμού, το κράτος τον είχε αγκαλιάσει με μεγάλο εν
διαφέρον και η βασική αρωγή του προς τις Κ.Β. ήταν και είναι διττής μορφής. 
Από την μια είναι η οικονομική βοήθεια με τον τρόπο της επιχορήγησης και από 
την άλλη είναι η τεχνική βοήθεια, που μεταφράζεται σε εκπαίδευση των ατόμων 
που αναλαμβάνουν την οργάνωση και λειτουργία των Κ.Β., όπως επίσης και τα 
θέματα επιλογής, απόκτησης και κυκλοφορίας του υλικού τους.
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Το κράτος γενικά στάθηκε και στέκεται ακόμη και θα συνεχίζει και στο μέλ
λον να στέκεται δίπλα στις κοινότητες της υπαίθρου που επιθυμούν να αποκτή
σουν τη δική τους βιβλιοθήκη. Από την αρχή του θεσμού, μέσα από τις διάφορες 
ονομασίες και αναβαθμίσεις που πήρε η υπηρεσία του κράτους που ευθύνεται 
για το θεσμό, είτε ονομάζετο στο ξεκίνημα σαν Τμήμα Πνευματικής-Πολιτι- 
στικής Ανάπτυξης του Γραφείου Παιδείας είτε λίγο μετά σαν Μορφωτική Υπη
ρεσία Υπουργείου Παιδείας, είτε στη σημερινή της μορφή σαν Πολιτιστικές 
Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το κρατικό ενδιαφέρο είναι 
πάντοτε το ίδιο. Απλά μπορεί να υπήρξαν λίγες διακυμάνσεις λόγω των αλλα
γών, των αφυπηρετήσεων των διαφόρων άμεσα υπευθύνων για τον θεσμό. Ο βα
σικός στόχος του κράτους είναι η πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη των 
κατοίκων της υπαίθρου ανεξάρτητα ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου. Επειδή 
η κοινοτική βιβλιοθήκη λειτουργεί χωρίς διακρίσεις και η χρήση της είναι καθο
λική, ανταποκρίνεται στο πιο πάνω βασικό στόχο. Ένας άλλος παράλληλος 
στόχος είναι οι κάτοικοι της Κυπριακής υπαίθρου να έχουν ίσες ευκαιρίες αυ- 
τομόρφωσης και πολιτιστικής ανάπτυξης με τους κατοίκους των μεγάλων αστι
κών κέντρων.

Η προσφορά του βιβλίου ελεύθερα, στους κατοίκους της υπαίθρου, στους 
νέους, στους ενήλικες και γενικά σ’ όλες τις κατηγορίες του αγροτικού πληθυ
σμού που αποζητούν μέσα για να εμπεδώσουν και να συμπληρώσουν τη μόρ
φωσή τους που πήραν από το σχολείο, είναι μεγάλη βοήθεια, περισσότερο δε 
για τους μαθητές της μέσης εκπαίδευσης που παράλληλα με τα βιβλία ύλης του 
σχολείου τους έχουν κάποια εργασία ή μελέτη να κάνουν από κάποιο λογοτε
χνικό ή άλλο βιβλίο, που δε μπορούν να το βρουν από τη βιβλιοθήκη του σχο
λείου τους, ή να το αγοράσουν, ή ακόμη να το δανειστούν από κάποια άλλη βι
βλιοθήκη της πόλης που είναι το σχολείο τους.

Οι Κοινοτικές Βιβλιοθήκες σαν μέρος των αναπτυξιακών προγραμμάτων 
του κράτους στοχεύουν στην άνοδο του μορφωτικού επιπέδου του κόσμου της 
υπαίθρου μας. Το πόσο ψηλά έχει φθάσει ο στόχος αυτός είναι δύσκολο να 
αποτιμηθεί πλήρως. Φαίνεται όμως από στατιστικά στοιχεία, πως εκεί που 
υπάρχει ενδιαφέρον από τους υπεύθυνους των Κ.Β. υπάρχει και ικανοποιητι
κή χρήση τους από το κοινό. Πρωταρχικός παράγοντας που θα βοηθήσει την 
αύξηση του κοινού των Κ.Β. είναι να καλλιεργηθεί η συνήθεια του διαβάσμα
τος κάποιου βιβλίου και στη συνέχεια να αναπτυχθεί η φιλαναγνωσία. Αυτό βέ
βαια για να επιτευχθεί πρέπει να υπάρχει συνεχές ενδιαφέρον και να γίνονται 
με συνέπεια εκείνα που πρέπει να γίνονται για να κρατηθούν από την μια οι 
παλιοί αναγνώστες και από την άλλη να προσελκύσουν νέους.

Οι παράγοντες που πρέπει να βασισθεί η όλη εργασία και προσφορά των 
Κοινοτικών Βιβλιοθηκών είναι οι πέντε πιο κάτω.
1. Στέγη και έπιπλα
2. Προσωπικό
3. Χρηματοδότηση
4. Εμπλουτισμός
5. Οργάνωση-Λειτουργία

1. Στεγνή και έπιπλα
Το πρόβλημα της στέγης ήταν και είναι ακόμη πρόβλημα. Μετά την εισβο

λή κυρίως, που το πιο ακατάλληλο ακόμη σπίτι ή υποστατικό χρησιμοποιήθηκε 
για να στεγάσει τον προσφυγικό κόσμο που σκόρπισε σ’ όλα σχεδόν τα χωριά 
της ελεύθερης Κύπρου, δημιούργησε πρόσθετο πρόβλημα. Αρκετά υποστατικά 
που ενοικιάζοντο ή ήταν κοινοτικά κτήματα ή εκκλησιαστικά και δεν πλήρω
ναν ενοίκιο οι Κ.Β. που τα κατείχαν ανοίχτηκαν και φιλοξένησαν ακόμη και 
οικογένειες ολόκληρες. Αν και οι χώροι τους στις περισσότερες περιπτώσεις 
ήταν μερικά τετραγωνικά, στη μεγάλη εκείνη ανάγκη που δημιουργήθηκε, εξυ
πηρέτησαν για αρκετό χρονικό διάστημα τους πονεμένους πρόσφυγες, που 
αφού στίβασαν κατά κάποιο τρόπο τα βιβλία και τα έπιπλα των Κ.Β. που τους 
φιλοξένησαν, στέγασαν για κάποιο διάστημα τις πονεμένες τους οικογένειες 
μέχρι που βρήκαν κάτι καλύτερο. Εκείνη η κατάσταση βέβαια, χωρίς να θέλω 
να κατηγορήσω κανένα, δημιούργησε αρκετά προβλήματα στις Κ.Β.

Όπως ανάφερα και στην αρχή του κεφαλαίου αυτού, υπήρχαν και υπάρ
χουν μεγάλες δυσκολίες στο καυτό πρόβλημα της στέγης. Μέσα στη δεκαετία 
του ’80-’90 μερικές κοινότητες απέκτησαν κοινοτικά κτίρια που στέγασαν και 
την κοινοτική τους βιβλιοθήκη. Μερικές από αυτές σε ενιαίους χώρους και πο
λύ λίγες σε ξεχωριστούς. Οι περισσότερες κοινότητες δυστυχώς, που σχέδια
σαν και οικοδόμησαν αίθουσες βιβλιοθήκης δεν ήλθαν από πριν σ’ επαφή με 
τις Π.Υ.Υ.Π. για το σχεδίασμά των χώρων και των επίπλων τους με αποτέλε
σμα να μην είναι λειτουργικές στο βαθμό που έπρεπε να είναι. Για τον πιο πά
νω λόγο καλό θα είναι, για να αποφεύγονται παρόμοια λάθη, οι κοινότητες 
που σκοπεύουν να κτίσουν αίθουσες βιβλιοθήκης να έρχονται από πριν σε επα
φή με τους υπεύθυνους των Πολιτιστικών Υπηρεσιών για να βοηθήσουν στο 
σχεδίασμά του χώρου και των επίπλων. Όσες κοινοτικές και δημοτικές βιβλιο
θήκες συνεργάστηκαν στο πιο πάνω θέμα με τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες δη
μιούργησαν καλύτερους χώρους και εξοπλισμούς.

2. Προσωπικό (Βιβλιοθηκάριοι)
Στο θέμα της επάνδρωσης των Κ. Βιβλιοθηκών παρουσιάζονται εξίσου 

σοβαρά προβλήματα. Στην αρχή της εφαρμογής του θεσμού υπήρχε κάποια σχε
τική ευκολία στο θέμα αυτό. Μαθητές των τελευταίων τάξεων των σχολείων 
μέσης και μερικοί συνταξιούχοι κυρίως δάσκαλοι ανέλαβαν αρκετών κοινοτι
κών βιβλιοθηκών την οργάνωση και λειτουργία τους. Ειδικά δε τα πρώτα χρό
νια του θεσμού υπήρχαν άνθρωποι που μπορούσαν και είχαν τη διάθεση να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς κοινό του χωριού τους αφιλόκερδός ή με 
ελάχιστη αμοιβή. Αργότερα τα πράγματα στον τομέα αυτό έγιναν πιο δύσκολα, 
για να φτάσουμε στις μέρες μας, που το είδος των ανθρώπων αυτών της αφιλό
κερδης προσφοράς και της προσφοράς με ελάχιστη αμοιβή, να καταντήσει πο
λύ σπάνιο είδος. Έτσι χρειάζεται μεγάλη και διαρκής προσπάθεια από μέρους 
των Αρχών των κοινοτήτων που έχουν και θέλουν οι βιβλιοθήκες τους να λει
τουργούν ικανοποιητικά και με προοπτική την παραπέρα άνοδο στην προσφο
ρά τους. Το συνεχές δηλαδή ενδιαφέρο των Αρχών, είναι καθοριστικός παρά
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γοντας για να διατηρείται η βιβλιοθήκη ζωντανή από τη μια και από την άλλη 
να προσφέρει πραγματική βοήθεια σ’ όσο το δυνατό περισσότερους χρήστες 
κάθε φορά.

Τώρα βέβαια που έχουν εκλείψει σχεδόν και τα τελευταία δείγματα εθελο
ντικής εργασίας στις Κ.Β., εκτός ελάχιστων περιπτώσεων, γίνεται προσπάθεια 
να βρίσκονται τουλάχιστον ανθρώποι, με ενδιαφέροντα σχετικά και προικισμέ
νοι με λίγο μεράκι, που και με κάποια σχετική αντιμισθία για τις ώρες που θα 
εργάζονται, να λειτουργούν τις βιβλιοθήκες μια-δυο φορές την εβδομάδα. Οι 
αντιμισθίες αυτές μεταφράζονται συνήθως σε £20-£30 το μήνα. Και με αυτό 
τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος της μη εξεύρεσης προσωπικού για τις 
Κ.Β., συνεχίζει όμως να υπάρχει το πρόβλημα γιατί πάλι είναι δύσκολο να βρε
θούν άτομα που να έχουν πραγματικό μεράκι και ενδιαφέρον. Επίσης οι £20 
και £30 λίρες το μήνα δεν μπορούν να κρατήσουν για πολύ μεγάλο χρονικό 
διάστημα τους ανθρώπους που το ενδιαφέρον τους για το βιβλίο είναι λίγο. 
Και στις περιπτώσεις ακόμη που μπορεί να βρεθούν τέτοια άτομα, συνήθως 
παράλληλα μπορεί να έχουν και διάφορες απρόοπτες δουλειές που συμβαίνει 
να συμπίπτουν με τις ώρες που ανοίγει η βιβλιοθήκη, και επειδή τις περισσότε
ρες φορές που συμβαίνει κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αναβληθεί η εργασία του 
υπεύθυνου, δεν ανοίγει η βιβλιοθήκη με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρής 
μορφής ασυνέπεια. Η ασυνέπεια αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για τη στα
θερότητα του βαθμού λειτουργίας της βιβλιοθήκης, γιατί οι περισσότεροι κύ- 
πριοι αναγνώστες, και αυτό το τονίζω από τη σχετική μου πείρα, όταν πάνε 
μια-δυο φορές και βρουν τη βιβλιοθήκη κλειστή μπορεί να περάσει μεγάλο χρο
νικό διάστημα να επανασυνδεθούν ή ακόμη μπορεί να διακόψουν και τελείως 
κατακρατώντας και τα βιβλία που είχαν δανειστεί.

Ότι όμως και να συμβαίνει με το πιο πάνω θέμα, οι Πολιτιστικές Υπηρε
σίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού βρίσκονται συνεχώς δίπλα στις 
Κοινοτικές Βιβλιοθήκες για όλα τα προβλήματα και ειδικότερα για το πρόβλη
μα αυτό. Εκπαιδεύουν, καθοδηγούν, επιβλέπουν και στον τόπο ακόμη που λει
τουργεί η κοινοτική βιβλιοθήκη, όταν τους το ζητήσουν.

3. Χρηματοδότηση

Όσον αφορά δε τη χρηματοδότηση των Κ.Β., όπως έχει αναφερθεί και πιο 
πριν, γίνεται με εισφορά της κοινότητας και κρατική ισόποση επιχορήγηση. Η 
εισφορά εξασφαλίζεται είτε από κοινοτικά ταμεία, είτε από διάφορες εκδηλώ
σεις πολιτιστικών σωματείων που διαθέτουν τις εισπράξεις τους για τέτοιου 
είδους σκοπούς, είτε ακόμη με διάφορους άλλους τρόπους. Με οποιονδήποτε 
όμως τρόπο μαζευτούν τα χρήματα είτε κατατίθενται απ’ ευθείας από τους φο
ρείς που τα έχουν μαζέψει στο λογιστήριο του Υπουργείου Παιδείας μέσω των 
Πολιτιστικών Υπηρεσιών για το λογαρισμό της βιβλιοθήκης και επιστρέφεται 
ολόκληρο το ποσό μαζί, της εισφοράς και της επιχορήγησης στον πρόεδρο της 
κοινότητας, είτε να παραδίδονται στον πρόεδρο της κοινότητας μετά την εκδή
λωση για να τα καταθέσει ο ίδιος για τον πιο πάνω σκοπό και στη συνέχεια να 
επιστραφούν κοντά του επιχορηγημένα.
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Και στον τομέα αυτό χρειάζεται το ανάλογο ενδιαφέρο, γιατί χωρίς την 
εξασφάλιση των χρημάτων από μέρους της κοινότητας και της ισόποσης επιχο
ρήγησης από μέρους του κράτους η κάθε κοινοτική βιβλιοθήκη δε θα έχει την 
ικανότητα της ανάπτυξης και ενημέρωσης της συλλογής της με νέα αποκτήμα- 
τα, με κίνδυνο να ατονίσει το ενδιαφέρο των χρηστών της και να υποπέσει σε 
αχρηστία και μαρασμό.

4. Εμπλουτισμός
Είναι και αυτό το μέρος βασικό όπως και τα υπόλοιπα μέρη των εργασιών 

μιας κοινοτικής βιλιοθήκης. Είναι καθοριστικός παράγοντας το θέμα του 
εμπλουτισμού, για το πόσο καλά και ικανοποιητικά θα ανταποκρίνεται η βι
βλιοθήκη στις απαιτήσεις των χρηστών, κυρίως σε νέες εκδόσεις. Η κάθε βι
βλιοθήκη που επιθυμεί να διατηρήσει και να αυξήσει ακόμη τον αριθμόν των 
χρηστών της, πρέπει να εμπλουτίζει συνέχεια της συλλογή της. Έτσι πρέπει να 
κάνει κάθε κοινοτική βιβλιοθήκη. Υπάρχουν βέβαια οι σχετικοί περιορισμοί 
λόγω των χαμηλών ακόμη και ανύπαρκτων προϋπολογισμών των Κ.Β. Για το 
λόγο αυτό πρέπει να καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες από αρκετές από τις 
κοινοτικές μας βιβλιοθήκες για την εξεύρεση χρημάτων που να επιτρέπει κατά 
κάποιο τρόπο στις Κ.Β. να κάνουν έναν ικανοποιητικόν εμπλουτισμό του υλι
κού τους. Εδώ θέλω να τονίσω πως στους προϋπολογισμούς του κράτους 
υπάρχει κονδύλι για επιχορηγήσεις κάθε χρόνο γύρω στις 40 χιλιάδες λίρες 
που δυστυχώς τα περισσότερα χρόνια δεν χρησιμοποιείται ούτε κατά το ήμισυ. 
Χρειάζεται λοιπόν περισσότερο ενδιαφέρον από αρκετές Κ.Β. στο θέμα των ει
σφορών, για να έχουν την ανάλογη επιχορήγηση που θα ικανοποιήσουν τις 
ανάγκες του.

5. Οργάνωση και Λειτουργία
Η οργάνωση μιας Κ.Β. ασφαλώς δεν απαιτεί τόσο καλή γνώση της βιβλιο

θηκονομίας όπως θα χρειάζεται η οργάνωση μιας μεγάλης βιβλιοθήκης.
Και μια μικρή όμως Κ.Β. χρειάζεται να έχει άνθρωπο που θα τη λειτουρ

γεί με κάποιες βασικές γνώσεις της βιβλιοθηκονομίας, όπως λίγα πράγματα για 
την ταξινόμηση, λίγα για την καταλογογράφηση, λίγα για την επεξεργασία του 
υλικού και στο τέλος λίγα για την κυκλοφορία του.

Από τα δύο αυτά σκέλη της βιβλιοθηκονομικής εργασίας, εξυπακούεται 
ότι το σκέλος της οργάνωσης είναι και το πιο βασικό μέρος που θα βοηθήσει 
και τον βιβλιοθηκάριο και το χρήστη για την κυκλοφορία του υλικού που είναι 
και ο τελικός στόχος κάθε βιβλιοθήκης. Χωρίς ικανοποιητική οργάνωση είναι 
δύσκολη ή και αδύνατη πολλές φορές η κυκλοφορία του υλικού.

Το μέρος των εργασιών της οργάνωσης είναι αυτό που χρειάζεται οπωσ
δήποτε η βοήθεια των Πολιτιστικών Υπηρεσιών για την εκπαίδευση των αν
θρώπων που αναλαμβάνουν τις βιβλιοθήκες και φυσικά και την οργάνωσή 
τους. Δυστυχώς στο θέμα αυτό δημιουργούνται κάθε λίγο προβλήματα με τις 
διαρκείς αντικαταστάσεις των ατόμων που λειτουργούν τις Κ.Β.
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Όσον αφορά το άλλο σκέλος του τομέα αυτού των εργασιών της βιβλιοθή
κης, που είναι η λειτουργία της, βασίζεται πάρα πολύ στο πρώτο σκέλος, το 
σκέλος δηλαδή της οργάνωσης. Χωρίς ικανοποιητική οργάνωση δε θα υπάρχει 
ικανοποιητική λειτουργία.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα γίνεται και η σχετική εκπαίδευση στα άτο
μα που αναλαμβάνουν τις βιβλιοθήκες. Ανάλογα με το μέγεθος της συλλογής 
τους χρειάζεται και ο ανάλογος βαθμός εκπαίδευσης. Όπως π.χ. μια μικρή κοι
νοτική βιβλιοθήκη κάτω των 1000 τόμων δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Μια 
Κ.Β. όμως που ξεπερνά τους 1000 τόμους θέλει λίγη καλύτερη ταξινόμηση και 
σε κάποιο βαθμό καταλογογράφησης. Όσο για τις Κ.Β. με μέγεθος που ξεπερνά 
τους 2000 τόμους και μερικές φθάνουν στις 4000 και 5000 τόμους, εδώ χρειάζε
ται κάπως αυξημένου βαθμού ταξινόμηση και καταλογογράφηση. Βέβαια σ’ 
όλες τις περιπτώσεις, είτε χρειάζεται λίγος βαθμός ή αυξημένος βαθμός ταξινό
μησης και καταλογογράφησης οι δυσκολίες είναι μεγάλες και στο να εκπαιδευ
τούν οι άνθρωποι που λειτουργούν τις Κ.Β. και στο να εφαρμόσουν εκείνα 
που έμαθαν. Το βασικότερο πράγμα που εμποδίζει την όλη δραστηριότητα της 
οργάνωσης είναι ο χρόνος. Αν και αρκετοί άνθρωποι που λειτουργούν τις Κ.Β. 
από δικό τους ενδιαφέρο και μεράκι ανοίγουν και επιπλέον ώρες, από εκείνες 
που πρέπει να ανοίγει η βιβλιοθήκη και εργάζονται πάνω στην οργάνωσή της, 
όμως δεν έχει φθάσει ούτε μια από τις βιβλιοθήκες σε κάποιο ανεκτό επίπεδο 
οργάνωσης.

Το βασικό μέρος της λειτουργίας μιας Κ.Β. είναι η κυκλοφορία του υλι
κού της. Ο βαθμός της κυκλοφορίας (δανεισμός εντός και εκτός της βιβλιοθή
κης) είναι και η αποτίμηση της προσφοράς της Κ.Β. και από μια άποψη και της 
οργάνωσής της.

Σ’ όλους τους τομείς των εργασιών των Κ.Β. η συμβολή και η προσφορά 
σε οικονομική και τεχνική βοήθεια των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουρ
γείου Παιδείας και Πολιτισμού ήταν, είναι και θα είναι συνεχής και με συνέ
πεια. Το μόνο που μένει είναι οι Αρχές που διέπουν τις Κ.Β. να εντείνουν τις 
προσπάθειες και το ενδιαφέρον τους για να μειωθεί ο αριθμός των Κ.Β. που 
υπολειτουργούν ή μένουν σε πλήρη αδράνεια. Είναι κρίμα να υπάρχει Κοινοτι
κή Βιβλιοθήκη σε μια κοινότητα, να έχει και μιαν ικανοποιητική σε μέγεθος 
συλλογή και να μην έχει ικανοποιητική οργάνωση που αντίκτυπο της είναι η 
όχι τόσο ικανοποιητική κυκλοφορία του υλικού της. Η καλή κυκλοφορία βέ
βαια εξαρτάται και από τους άλλους προηγούμενους παράγοντες, όπως είναι η 
χρηματοδότηση και ο εμπλουτισμός.

Στο τέλος φαίνεται, πως η συμβολή όλων που εμπλέκονται στο θέμα Κ.Β. 
πρέπει να είναι συνεχής και σε ψηλό επίπεδο για να μπορεί να επιζήσει και να 
λειτουργήσει ικανοποιητικά ο θεσμός.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΥΟ ΣΚΗΝΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ 11ου ΑΙΩΝΑ

Συμπληρώθηκαν φέτος 113 χρόνια από την έκδοση του μυθιστορήματος 
του Θεμιστοκλή Θεοχαρίδης «Δύο σκηναί της Κυπριακής Ιστορίας» (εν Λάρνα- 
κι Κύπρου 1884). Το πεζογράφημα αυτό, το οποίο πρωτοδημοσιεύτηκε στην 
εφημερίδα του Θεοχαρίδη «Στασίνος», άνκαι ημιτελές, κατέχει μια ξεχωριστή 
θέση στην κυπριακή λογοτεχνία του 19ου αιώνα. Είναι, ουσιαστικά, το δεύτερο 
κυπριακό μυθιστόρημα, με πρώτο το μυθιστόρημα «Θέρσανδρος» του Επαμει
νώνδα Φραγκούδη, το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα το 1847. Είναι επίσης, το 
πρώτο και μοναδικό καθαυτό ιστορικό μυθιστόρημα της Κύπρου κατά το 19ο 
αιώνα.

Επομένως, και μόνη η ύπαρξή του, ενέχει ιδιαίτερη σημασία για την ιστο
ρία της κυπριακής πεζογραφίας και της λογοτεχνίας γενικότερα, της οποίας 
πολλοί τομείς είναι ακόμα ή καθόλου ή πολύ πρόχειρα και περιστασιακά διε- 
ρευνημένοι.

Πριν προχωρήσουμε όμως στην παρουσίαση του ίδιου του μυθιστορήμα
τος, σκόπιμο είναι να κάνουμε μια σύντομη αναφορά στη ζωή και το έργο του 
συγγραφέα, του Θεμιστοκλή Θεοχαρίδη, ο οποίος ήταν μια από τις πιο αξιόλο
γες πνευματικές φυσιογνωμίες του 19ου αιώνα. Η προσφορά του μπορεί να 
επιμετρηθεί μόνο αν μελετηθεί το λογοτεχνικό και δημοσιογραφικό του έργο σε 
συσχέτιση με την κατάσταση που επικρατούσε στα πνευματικά πράγματα της 
Κύπρου στα τέλη του περασμένου αιώνα, όταν οι λογοτέχνες και οι δημοσιο
γράφοι μετριούνταν στα δάχτυλα. Πάντως, μια πρώτη γεύση της γνώμης που 
είχαν γι’ αυτόν οι σύγχρονοί του Κύπριοι πνευματικοί άνθρωποι, μπορούμε 
να πάρουμε από τους στίχους που έγραψε μετά το θάνατό του ο τότε βουλευ
τής και πρώην σχολάρχης Δημήτριος Νικολαΐδης (1823-1888):

Απέθανε πλέον εν Κύπρω η Μούσα
Η λύρα εθραύσθη 
το μέλος εχάθη 
Η ποίησις ώδε λατρείαν ευρούσα 
απέπτη διότι 
ο Μύστης ετάφη.

Ο Θεοχαρίδης, λοιπόν, γεννήθηκε το 1831 (σύμφωνα με τον όχι πάντα 
αξιόπιστο Αδωνη Βερνάλη («Ανθολογία των Κυπρίων Ποιητών 1878-1934» 
σελ. 107) στην Ευρύχου Σολέας και ήταν γόνος ευκατάστατων κτηματιών. Η 
οικονομική άνεση των γονιών του του επέτρεψε, αφού έμαθε τα πρώτα γράμ
ματα στη Αάρνακα, να συμπληρώσει τις γυμνασιακές του σπουδές στην Αθήνα. 
Όταν τελείωσε το γυμνάσιο φοίτησε για ένα μόνο χρόνο στη φιλοσοφική σχολή 
της Αθήνας και στη συνέχεια (γύρω στο 1850) επέστρεψε στην Κύπρο.

Ασχολήθηκε, αρχικά, με το εμπόριο και τη γεωργία· η αποτυχία του όμως 
στους τομείς αυτούς, τον έκανε να στραφεί προς το διδασκαλικό επάγγελμα, το 
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οποίο, όπως φαίνεται, ασκούσε πάνω του μια ξεχωριστή γοητεία. Δίδαξε πρώ
τα τη γενέτειρά του Ευρύχου και μετά (1864-1867) στο αλληλοδιδαχτικό σχο
λείο της Αγίας Νάπας Λεμεσού. Το 1867 διορίστηκε στην αστική σχολή Λάρνα
κας, στην οποία δίδαξε μέχρι το θάνατό του (αρχές του 1887).

Η εγκατάστασή του στη Λάρνακα, η οποία την εποχή εκείνη ήταν η πιο ση
μαντική πόλη της Κύπρου (σ’ αυτήν ήταν εγκατεστημένα τα προξενεία, υπήρχε 
το λιμάνι μέσον του οποίου γινόταν η επικοινωνία με τον έξω κόσμο και πρό
σθετα, το 1878, εγκαταστάθηκε εκεί το πρώτο τυπογραφείο), είχε ευεργετικά 
αποτελέσματα πάνω στην πνευματική του δημιουργία. Στην πόλη αυτή δη
μιούργησε τον κύριο όγκο της λογοτεχνικής του παραγωγής και ανέπτυξε αξιό
λογη, για την εποχή, δημοσιογραφική δραστηριότητα, με την έκδοση της εφημε
ρίδας «Στασίνος» (εκδιδόταν από 1.1.1882 μέχρι 29.12.1883· συνεχίστηκε με το 
όνομα «Φωνή της Κύπρου» από 13.1.1884 μέχρι το φύλλο 229 (1887). Μετά το 
θάνατό του ανέλαβε την έκδοσή της ο Γ. Νικόπουλος) και του έμμετρου παραρ
τήματος της «Λύρα», (εκδόθηκαν μόνο μερικά φύλλα).

Πρωτοπαρουσιάστηκε στο χώρο της λογοτεχνίας το 1875, με την υποβολή 
στο Βουτσιναίρο Διαγωνισμό της πεντάπραχτης τραγωδίας του «Πέτρος ο 
Συγκλητικός», η οποία πήρε έπαινο, γεγονός αρκετά τιμητικό, το οποίο όμως 
δεν ικανοποίησε το Θεοχαρίδη (γράφει χαρακτηριστικά στον πρόλογο του έρ
γου του αυτού:... Ο ποιητής ουδόλως μεμψίμοιρε! ότι άλλοι κάρρονες αυτού 
εδρέψαντο το βραβείον, ουδέ διανοείται να αντεπεξέλθη κατά των την αποτυ
χίαν επενεγκόντων λόγων, ευχαριστείται δε μόνον, ότι παρά τας προσδοκίας 
αυτού προσήγγισεν εις την πλήρη επιτυχίαν...»). Η τραγωδία αυτή εκδόθηκε 
δύο φορές· το 1877, από τον ίδιο, στην Αθήνα και το 1907 από τη χήρα του, στη 
Λάρνακα. Ο ΛόΪζος Φιλίππου («Τα Ελληνικά Γράμματα εν Κύπρω», τόμος Β', 
εν Λευκοσία 1930, σελ. 130) δεν δίστασε να την χαρακτηρίσει σαν το καλύτερο 
δραματικό έργο που γράφτηκε από Κύπριο κατά το 19ο αιώνα, διαφώνησε 
όμως με τη γνώμη των συγχρόνων του Θεοχαρίδη, που ούτε λίγο ούτε πολύ, 
την παρομοίαζαν με έργα του Σαίξπηρ!

Εκτός από το θέατρο και την πεζογραφία που προαναφέραμε, ο Θεοχαρί- 
δης ασχολήθηκε και με την ποίηση· έγραψε πολλά ποικίλου θέματος ποιήματα 
(πατριωτικά, ερωτικά, σατιρικά κτλ.), τα οποία είτε δημοσίευσε στην εφημερί
δα του είτε απάγγειλε με την ευκαιρία διαφόρων γεγονότων (π.χ. χορός προς 
τιμήν των αξιωματικών του ελληνικού ευδρόμου «Μιαούλης»). Δεκαεφτά από 
τα ποιήματά του τυπώθηκαν σε συλλογή το 1886. Επίσης, υπάρχουν τυπωμένα, 
ακόμα ένα ποίημά του με τίτλο «Η έγερσις του Λαζάρου» (εν Λάρνακι 1888) 
και ένας πανηγυρικός λόγος που εκφώνησε στο σύλλογο «Κιτιεύς» (άγνωστης 
χρονολογίας έκδοσης).

Αφού έχουμε αναφέρει τα κύρια βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία 
του Θεοχαρίδη, είναι ώρα να δούμε και το μυθιστόρημά του, το οποίο αποτελεί 
και το κύριο αντικείμενο της μελέτης μας. Όπως προαναφέραμε, το μυθιστόρη
μά του πρωτοδημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Στασίνος» και άρχισε να εκδίδε- 
ται σε φυλλάδια το 1884, χωρίς όμως να συμπληρωθεί. Παρόλο που ο Ν. Γ. 
Κυριαζής αναφέρει ότι εκδόθηκαν 160 σελίδες, εμείς δυστυχώς μόνο 144 κα

τορθώσαμε να εντοπίσουμε. Ο πλήρης τίτλος του, όπως αναγράφεται στο εξώ
φυλλο του πρώτου φυλλαδίου, έχει ως εξής: Δύο Σκηναί τής Κυπριακής 
Ιστορίας / Μυθιστορία Ιστορική Πρωτότυπος / υπό / Θεμ. Θεοχαρίδου./ Φυλ- 
λάδιον A / Έν Αάρνακι (Κύπρου) / 1884. Στην αρίθμηση συνυπολογίζεται και 
το εξώφυλλο, ενώ οι σελίδες 2, 3, 4, 5, 6 και 7 δεν φέρουν αριθμούς· το μυθι
στόρημα αρχίζει κανονικά από τη σελίδα 7. Η σελίδα 2 είναι λευκή, όπως και η 
σελίδα 4. Στη σελίδα 3 υπάρχει η επιγραφή ΤΩι / ΠΡΟΕΔΡΩι / τής έν Α’ιγύπτω 
Κυπριακής ’Αδελφότητος / Κυρίω Α. ΟΡΑΤΗι / Καί πάσι τοϊς έριτίμοις αυτής 
Μέλεσι /φιλοπατρίας ένεκα / ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ/. Στη σελίδα 5 υπάρχει το κείμενο 
της αφιέρωσης του συγγραφέα. Μετά, στη σελίδα 6, υπάρχει η αγγελία από την 
οποία αντλούμε πολύτιμες πληροφορίες για το μυθιστόρημα που ακολουθεί.

Από την αγγελία, λοιπόν, μαθαίνουμε ότι το μυθιστόρημα βασίζεται πάνω 
σε προφορικές παραδόσεις για το 1821, τις οποίες ο συγγραφέας μάζεψε από 
γεροντότερους. Επειδή, όμως, τα ξερά γεγονότα από μόνα τους δεν θα μπορού
σαν να κινήσουν την περιέργεια, τα συνέδεσε μεταξύ τους με «εσωτερικό μίτο» 
και τους έδωσε «μυθιστορηματικήν περιβολήν ΐνα ή τό ανάγνωσμα τερπνότε- 
ρον καί προσιτώτερον», όπως γράφει κατά λέξη. Στη συνέχεια επεξηγεί το λό
γο για τον οποίο χρησιμοποίησε τον τίτλο «Δύο Σκηναί τής Κυπριακής 
Ιστορίας»: Είχε τήν πρόθεση, μετά την ολοκλήρωση του μυθιστορήματος που- 
είχε για υπόθεση γεγονότα του 1821, να γράψει άλλο ένα, με υπόθεση βασισμέ
νη στα γεγονότα της κατάληψης της Κύπρου από τους Ενετούς (1489). Κλείνο
ντας την αγγελία του, εκφράζει την ευχή όπως η Κύπρος αποτελέσει αναπό
σπαστο μέρος του Ελληνισμού.

Όπως βλέπουμε, έχουμε να κάνουμε μ’ ένα τυπικό δείγμα ιστορικού μυθι
στορήματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατ’ επίδραση του «Ιβανόη» του Ουώλ- 
τερ Σκωτ, πρώτα στην άλλη Ευρώπη και μετά στην Ελλάδα. Η μεγάλη, όμως, 
διαφορά του μυθιστορήματος του Θεοχαρίδη από τα άλλα ελληνικά ιστορικά 
(κατ’ ουσίαν ρομαντικά) μυθιστορήματα, έγκειται στο ότι σ’ αυτό δεν λειτουρ
γεί ο ρομαντισμός με τις ασυγκράτητες και υπερβολικές εκρήξεις συναισθημά
των.

Τα συναισθήματα είναι συγκρατημένα, οι ήρωες λιγόλογοι· το μόνο συναί
σθημα που ίσως διογκώνεται κάπως είναι το πατριωτικό. Όμως, αυτή η διό
γκωση είχε και το λόγο της· ο συγγραφέας απέβλεπε όχι απλά στην υπόμνηση 
του παρελθόντος, αλλά και στο φρονηματισμό των νέων γενεών όπως άλλωστε 
αρέσκονταν όλοι οι λογοτέχνες εκείνης της εποχής να κάνουν.

Η γλώσσα του μυθιστορήματος είναι η λόγια καθαρεύουσα της εποχής πο
λύ στρωτή και ομαλή (ας μη ξεχνούμε ότι ο συγγραφέας επαγγελλόταν τον 
«ελληνοδιδάσκαλο»). Σε ελάχιστες περιπτώσεις, στους διαλόγους κυρίως, ενυ
πάρχουν και κάποια στοιχεία της κυπριακής διαλέχτου.

Το μυθιστόρημα (εννοούμε τις 144 σελίδες που έχουμε υπόψη μας υπο
διαιρείται σε δέκα συνολικά κεφάλαια, από τα οποία το τελευταίο είναι ημιτε
λές. Η υπόθεσή του ανάγεται, όπως προαναφέραμε, στο 1821 : ' Ενας απεστελ- 
μένος της Φιλικής Εταιρείας με το όνομα Α. Μάλης, έρχεται στην Κύπρο έξι 
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περίπου μήνες πριν τα γεγονότα του 1821 και έχει επαφές με τον αρχιεπίσκοπο 
και άλλους παράγοντες μυημένους στη Φιλική. Την ίδια εποχή, σε γειτονικό 
της Λευκωσίας χωριό, απάγεται από τους Τούρκους η Ελένη, κόρη του παπα- 
Πέτρου και μεταφέρεται στο χαρέμι του Ταχίρ-αγά, στη Λευκωσία.

Τα δύο αυτά γεγονότα, τα οποία ο συγγραφέας συνέδεσε μεταξύ τους, εί
ναι και οι κύριοι άξονες γύρω από τους οποίους πλέκεται το μυθιστόρημα. 
Στο έργο δημιουργούνται και μερικοί άλλοι, δευτερεύοντες χαρακτήρες (Κυ- 
πρίδημος, Εμίν-αγάς, Αχμέτ-αγάς, Ταχίρ-αγάς, Φανού-κατή κτλ.), ενώ χρησι
μοποιούνται και ιστορικά πρόσωπα (αρχιεπίσκοπος, πρόξενοι κτλ.).

Οι χαρακτήρες του έργου είναι υποτυπώδεις· ο συγγραφέας, ελάχιστες μό
νο φορές επιχειρεί μια ψυχογραφική διείσδυση. Έχει, ωστόσο, πολύ καλές εξω
τερικές περιγραφικές ικανότητες και οι περιγραφές του αποτελούν τις ευχάρι
στες στιγμές του κειμένου. Το κύριο βάρος πέφτει στις ιστορικές αναφορές, οι 
οποίες καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση μέσα στο μυθιστόρημα· ο συγγραφέας με 
κάθε ευκαιρία κάνει ιστορικές αναδρομές, έχοντας πάντα κατά νου να υπενθυ
μίσει την ιστορική πορεία του νησιού και να τονίσει τις κακουχίες που υπέφε
ραν οι Κύπριοι σ’ όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, με απώτερο, βέβαια, 
στόχο να φρονηματίσει τους αναγνώστες του. Καμιά φορά χρησιμοποιεί και 
διάφορους θρύλους, προσπαθώντας να χρωματίσει το έργο και να αυξήσει το 
ενδιαφέρον.

Μια πολύ ευδιάκριτη αδυναμία στην πλοκή του έργου, είναι το τρόπος 
που ξετυλίγεται ο μύθος· τα γεγονότα δίνονται μ’ έναν πρωθύστερο τρόπο, 
πράγμα που απωθεί τον αναγνώστη και τον κουράζει. Δεν πρέπει, όμως, να ξε
χνούμε πως πρόκειται για έργο στην ουσία προδρομικό και επομένως, κάθε 
απαίτηση για τελειότητα πρέπει να αφεθεί κατά μέρος.

Φυσικά, δεν υπάρχει στο μυθιστόρημα ούτε ξεκάθαρη κοινωνική στάση 
του συγγραφέα και αυτό είναι λογικό, γιατί, όπως δήλωσε ο ίδιος, η μόνη του 
επιδίωξη ήταν να υπενθυμίσει στους συμπατριώτες του τα κακά που υπέφεραν 
οι πρόγονοί τους από τους Τούρκους.

Αυτά, λοιπόν, είναι σε γενικές γραμμές τα κυριότερα χαρακτηριστικά του 
αιωνόβιου μυθιστορήματος «Δύο σκηναί της Κυπριακής Ιστορίας»...

Κλείνουμε τη σύντομη αυτή αναφορά, ελπίζοντας ότι πετύχαμε να δώσου
με στον αναγνώστη μια σαφή εικόνα του Θεμιστοκλή Θεοχαρίδη του πιο συνει
δητού ίσως, Κύπριου λογοτέχνη του 19ου αιώνα, και του μυθιστορήματος του 
«Δύο σκηναί της Κυπριακής Ιστορίας...».

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΟΙ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ 
ΜΕ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ*

* ’Ανακοίνωση στό Διεθνές Συμπόσιο τοϋ «'Ομίλου Μελέτης Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών» μέ θέμα «Τό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών και ή Νεοελληνική Λογοτε
χνία κατά τόν ΙΘ'αιώνα», ’Αθήνα 3-5 ’Οκτωβρίου 1996.

Τά δράματα τού Βερναρδάκη μέ αρχαίο Ελληνικό περιεχόμενο είναι, άπό 
ο,τι έχω ύπόψη μου, δύο, οί Κυψελίδας πού έκδόθηκε στή Λειψία τό 1860, καί ή 
Μερόπη, έξι χρόνια άργότερα, τό 1866, στήν ’Αθήνα.

Τό πρώτο αντλεί τό θέμα του, όπως γράφει ό ίδιος ό Βερναρδάκης, άπό τόν 
Ηρόδοτο. Δέν παραπέμπει συγκεκριμένα, άλλά είναι άπό τό τρίτο βιβλίο, κεφ. 
49-53. Σέ πολύ γενικές γραμμές ή ύπόθεση, όπως τή διαμορφώνει έλεύθερα ό 
Βερναρδάκης, παρεκκλίνοντας σέ πολλά άπό τό κείμενο, είναι ή έξης:

Ό τύραννος τής Κορίνθου Περίανδρος σκότωσε τή γυναίκα του Μέλισσα, 
κόρη τού τυράννου τής Έπιδαύρου Προκλή. Τούς δυό γιούς τού Περίανδρου, 
Κύψελον καί Αυκόφρονα, έσωσε νήπια άπό τόν φόνο καί τούς μεγάλωσε στήν 
Επίδαυρο ό πεθερός του Προκλής. Όταν άρχίζει τό δράμα, είκοσι χρόνια 
άργότερα, αύτοί άνακαλοϋνται στήν Κόρινθο άπό τόν πατέρα τους, χωρίς ώς 
τότε νά ξέρουν ό,τιδήποτε γιά τήν καταγωγή τους καί τή δολοφονία τής μητέρας 
τους. Συναντούν εκεί καί τήν άδελφή τους Κλεοβουλίνη. Ό Περίανδρος λέγει 
έμπιστευτικά στόν Κύψελον, ότι τόν προορίζει ώς διάδοχόν του, αύτός όμως 
τόν άπογοητεύει. ’Από κάποιο χρησμό τής Πυθίας ό Περίανδρος πληροφορείται 
ότι, ενώ ό πατέρας του Κύψελος καί ό ίδιος θά ήταν εύτυχεΐς, δέν θά είναι 
εύτυχισμένα καί τά παιδιά του. Ό Περίανδρος ρίπτει περιφρονητικά χαμαί τόν 
χρησμόν καί φυλακίζει άργότερα τόν Άρίονα, όταν αύτός ψάλλει δυσοίωνα λό
για γιά τόν οίκον τοϋ Περιάνδρου λόγω τής ύβριστικής συμπεριφοράς του καί 
τού φθόνου των θεών.

Στήν Κόρινθο φθάνει τώρα κρυφά, μέ τήν τροφό της ’Αρσινόη, ή άνεψιά 
τοϋ Προκλή Εύάδνη. Είχε μεγαλώσει όρφανή στήν ’Επίδαυρο μέ τούς γιούς τοϋ 
Περίανδρου, τόν νεότερο άπό τούς όποιους άγάπησε, τό Αυκόφρονα - χωρίς 
αύτός νά τό ξέρει - γι’ αύτό καί ήρθε τώρα στήν Κόρινθο νά τόν βρει. ’Εδώ σμί
γουν τώρα άγαπημένοι κι ό δεσμός τους γίνεται μέ χαρά δεκτός άπό τόν Περίαν
δρο.

Στό μεταξύ, κήρυκας τοϋ Προκλή ζητεί τήν παράδοση τών δύο φυγάδων, 
τής Εύάδνης καί τής τροφού. Ό Περίανδρος άρνειται καί έπαπειλεϊται αιματο
χυσία. Πρός αποτροπήν της, ή Εύάδνη φεύγει κρυφά καί γίνεται ιερόδουλη στό 
ναό τής ’Αφροδίτης, διατηρώντας καί ώς ιερόδουλη τή σεμνότητα της. ’Αποτυγ
χάνει καί ό Αυκόφρων νά πείσει τόν πατέρα του νά δεχτεί νά μεσολαβήσει στόν 
Προκλή γιά ν’ άποφευχθεί σύγκρουση. Ό Περίανδρος έτοιμάζει τό γάμο τοϋ 
Αυκόφρονα μέ τήν Εύάδνη, όρίζοντάς τον ώς διάδοχό του, καί αποφυλακίζει 
τόν Άρίονα γιά νά ψάλει τό γαμήλιον άσμα. Φθάνει ό Προκλής μέ συνοδεία, γί
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νεται δεκτός από τόν Περίανδρο, έπιπλήττει τούς αχάριστους γιούς του καί δί
νει τήν κατάρα του για τούς γόμους. Όταν διαπιστώνει ότι ή προεξάρχουσα 
τού γαμήλιου χορού Εύάδνη για χάρη του έγινε ιερόδουλη λυπεϊται καί άποκα- 
λύπτει τή σκηνή τοΰ φόνου τής Μέλισσας. Ό Περίανδρος άρνεϊται τό φόνο, 
προσπαθεί νά τόν σκοτώσει, άλλ’ εμποδίζεται από τό Λυκόφρονα καί φεύγει 
καταρώμενος τόν οίκον τοΰ Περιάνδρου. Ό Άρίων ψάλλει άσμα, όχι όμως γα
μήλιο άλλά πένθιμο λόγω τής κατάρας καί γιά τό ότι ή νύμφη είναι πάνδημος.

'Ύστερα άπό έντονο διάλογο τοΰ Λυκόφρονα μέ τόν πατέρα του, ό τελευ
ταίος άποκηρύττει τό γιό του, τοΰ άφαιρεϊ τή βασιλική στολή καί άπαγορεύει σ’ 
όποιονδήποτε νά τοΰ μιλά, νά τόν συναναστρέφεται, νά τόν τρέφει ή νά τόν βοη- 
θε'ι, μέ βαρειά χρηματική ποινή γιά τούς παραβάτες. Ή Εύάδνη λιποθυμεϊ. Ό 
Λυκόφρων συνομιλεί μέ ιερόδουλες. Δορυφόροι έρχονται νά τις τιμωρήσουν 
καί άποπέμπονται άπό τό Λυκόφρονα. Σέ σκηνή θυσίας υστέρα άπό χοές πα
ρουσιάζεται στό Λυκόφρονα τό φάσμα τής μητέρας του, ή όποια εξασφαλίζει 
άπ’ αύτόν τήν ένορκη διαβεβαίωση ότι θά εκδικηθεί τό θάνατό της σκοτώνοντας 
τόν πατέρα του. Στό ναό τής ’Αφροδίτης συνομιλεί μέ τήν Εύάδνη, χωρίς αύτή 
νά τόν άναγνωρίζει, καί θεωρώντας την ώς Ιερόδουλη σκέφτεται μόνο τήν έκ- 
δίκηση. Χορός ίεροδούλων ψάλλουν γιά τό Φαίδωνα, τόν Ώρίωνα, τόν 'Ήλιον, 
τήν Άφροδίτην, κ.ά.

Ό Λυκόφρων πάει νά σκοτώσει τόν πατέρα του, ένώ αύτός κοιμάται, άλλά 
τελικά άλλάζει γνώμη. Ό Περίανδρος, ύστερα άπό οπτασία πού είδε - σέ φέρε
τρο τό Λυκόφρονα - μετανιώνει πού τόν άποκήρυξε. Ξανά ό Λυκόφρων, ύστερα 
πού διάβασε κάποιο βιβλίο γιά τόν Όρέστη, διχάζεται καί κλίνει ύπέρ τής 
έκδικήσεως. Επανειλημμένες παρακλήσεις τοΰ Περιάνδρου νά τόν συχωρέσει 
αποτυγχάνουν, καί μόνον όταν έχει άποχωρήσει ό Περίανδρος φαίνεται μετα- 
νοήσας ό Λυκόφρων, όπότε ή σκιά τής μητέρας του τόν καταριέται ώς έπίορκο, 
νά τόν βρει ό θάνατος. Ό Λυκόφρων, μετά καί άπό νέον εσωτερικόν διχασμόν, 
παίρνει όριστικά τήν άπόφαση νά σκοτώσει τόν πατέρα του, χωρίς όμως καί νά 
τό πραγματοποιεί. Ό Λυκόφρων σύρεται τώρα βίαια στό πλοϊον καί εξορίζεται 
στήν Κέρκυρα. Ή Εύάδνη, όταν τό πληροφορείται, άκολουθεϊ τόν Κερκυραΐον 
Εΰδημον, χωρίς νά τοΰ έχει δοθεί, γιά νά βρει τό Λυκόφρονα έκεϊ.

Στήν Κέρκυρα ό Λυκόφρων άναλαμβάνει έγγραφη δέσμευση νά έπιστρέψει 
στήν Κόρινθο μέ Κερκυραίους νά σκοτώσει τόν πατέρα του καί νά άφήσει ελεύ
θερη τήν Κέρκυρα. Ο Περίανδρος φθάνει μέ πλοίο κρυφά στήν Κέρκυρα, καί 
μένει σ αύτό, ένώ η Κλεοβουλίνη προσπαθεί νά πείσει τό Λυκόφρονα νά έπι
στρέψει στήν Κόρινθο ώς διάδοχος, χωρίς νά τοΰ άποκαλύπτει τήν παρουσία 
τοΰ πατέρα του στήν Κέρκυρα. Ο Λυκόφρων διχάζεται, άλλά φαίνεται νά ενδί
δει στις παρακλήσεις τής άδελφής του γιά επιστροφή, καί σχίζει τό δεσμευτικό 
έγγραφό του πρός τούς Κερκυραίους πρός έξοργισμόν τοΰ πρυτάνεως. Ή Κλε
οβουλίνη ειδοποιεί κρυφά τόν πατέρα της ότι ό Λυκόφρων είναι άνένδοτος 
στήν άπόφασή του νά μήν έπιστρέψει όσο αύτός είναι στήν Κόρινθο, καί περιμέ
νει όδηγίες του. Φθάνει στήν Κέρκυρα ή Εύάδνη, μέ τον Εύδημο, καί άπορρίπτει 
τις έρωτικές του διαθέσεις καί πιέσεις σκοτώνοντάς τον. Οί Κερκυραΐοι υπο
πτεύονται ώς δολοφόνους τό Λυκόφρονα καί τήν Κλεοβουλίνη, ώς σταλμένους 

άπό τόν Περίανδρο. Φθάνει ό Πρύτανις, ό όποιος ύποκριτικά χαιρετίζει τό Λυ
κόφρονα ώς βασιλέα. Ό Περίανδρος μέ έπιστολή διαβεβαιώνει ότι είναι πρόθυ
μος νά έρθει αύτός στήν Κέρκυρα προκειμένου νά πάει ό Λυκόφρων στήν Κό
ρινθο ώς τύραννος, άφοΰ δέν πηγαίνει όσο ό ίδιος είναι έκεϊ. ΟΙ Κερκυραΐοι θε
ωρούν ότι βρίσκονται σέ κίνδυνο, θέλουν νά σκοτώσουν τούς δύο άδελφούς, 
άλλά καί τήν Εύάδνην πού ομολόγησε ότι αύτή σκότωσε τόν Εύδημο. Ό Λυκό
φρων προτρέπει τήν Εύάδνην νά σπεύσει νά φύγουν, αύτή συμπεριφέρεται σάν 
παράφρων καί λιποθυμεϊ, νομίζουσα ότι ό Λυκόφρων τήν έγκατέλειψε. Ό Πρύ- 
τανις σκοτώνει τό Λυκόφρονα. Φθάνει ό Περίανδρος μέ δορυφόρους Κοριν- 
θίους, προφθάνει ζωντανόν τό Λυκοφρονα νά τόν προσφωνεί ώς πατέρα, καί 
δίδει όδηγίες νά δέσουν τά πόδια τού Πρύτανη καί τούς άνδρες του καί νά τούς 
ρίψουν στις τριήρεις.

Τό έργον ύπέβαλεν ό ποιητής ήμιτελές στον διαγωνισμό τοΰ 1859, καί 
έπρώτευσε μέν - κατά τόν ίδιον - άλλ’ έπειδή δέν ήταν συμπληρωμένο, τό βρα
βείο δόθηκε στή χήρα τοΰ Ζαλοκώστα. Τό ύπέβαλεν έκ νέου κάπως βεβιασμένα, 
μέ τήν προσθήκη καί τής 5ης πράξης, τό έπόμενον έτος, μέ συνοδευτική έπιστο
λή στήν όποια εξηγεί τούς λόγους πού τό έγραψε, τό χαρακτήρα τοΰ έργου, τήν 
ενότητα τοΰ δράματος, τά κύρια πρόσωπα καί τόν πρώτιστον ηρώα, τήν πολιτι
κή, ήθική καί θρησκευτική έννοια τού έργου, τήν έσωτερική σχέση του πρός τις 
άρχαϊες τραγωδίες, καί όρισμένα άλλα θέματα, όπως ή σχέση του μέ τό νεότερο 
δράμα, ή άξια του σέ σύγκριση μέ τραγωδία τοΰ Πμμερμαν μέ τό ίδιο θέμα, κ.ά.

Μάς ενδιαφέρει Ιδιαίτερα ή κρίση γιά τό έργο, πού τήν έγραψε, έκ μέρους 
τής κριτικής Επιτροπής, ό A. Ρ. Ραγκαβής. Σ’ αύτήν έπισημαίνονται σοβαρότα
τες άδυναμίες πού μάς έπιτρέπουν νά κρίνουμε τό έργο καί σέ σχέση μέ τις 
άρχαϊες τραγωδίες.

Κατά τόν Ραγκαβή, οί Κνβελίδαι δέν είναι ούτε ποίημα γενικά, ούτε δράμα 
ιδιαίτερα. Δέν έχει καμμιά ποιητική άρετή. Οί διάλογοι είναι πεζολογία καί μα
κρολογία. «Καί αύτοϋ τοϋ Άρίονος τά άσματα, είναι κατώτερα τής φήμης του 
καί βαίνουσι πεζά κατά γής». Δέν είναι δράμα, γιατί δέν έχει καμμιά δραματική 
άρετή. Πρώτη άρετή τού δράματος, λέγει ό Ραγκαβής, «είναι ή ένότης, ετεραι ή 
επιδέξιος των χαρακτήρων διάπλασις καί περιγραφή, ή τής ανθρώπινης καρδίας 
γνώσις, ή τών παθών άνάπτνξις καί παράστασις, ή των δραματικών θέοεων 
έπιδέξιος εϋρεσις». Ό Ραγκαβής δέν βρίσκει ούτε ίχνος ένότητας, γιατί κάθε χα
ρακτήρας έχει τή δική του ιστορία, θεωρεί τήν ύπόθεση άνάςια δράματος, σάν 
μιά άπό τις κοινότατες περιπτώσεις τής ζωής, καί κατακρίνει τήν εισαγωγή τής 
Εύάδνης, ώς δημοσίας έταίρας, γιατί ύπάρχουν καί πράγματα πού οί σεμνές 
Μούσες άποστρέφονται, καί γιατί άποστολή τής γνήσιας τέχνης είναι «νά ύψόνη 
τόν νούν καί νά ήθοποιή τήν καρδίαν». Γενικά, οί Κνψελίδαι είναι έργον 
«άσύνηθες καί τεράστιον», μοιάζει μέ τούς «πολύποδας» καί τούς «Έκατόγχει- 
ρας», μέ τούς «άτέχνους καί άψύχους κολοσσούς τής Αίγύπτου, πρός τά τερατό
μορφα ξόανα τών ’Ινδιών, πρός έργα τής Ρωμαϊκής παρακμής όγκώδη, πεφυση- 
μένα καί άρρύθμως συγκεχυμένα».

Ό Βερναρδάκης, βέβαια, έχει διαφορετική, άκριβώς άντίθετη - θά έλεγα - 
άποψη άπ’ αύτήν τοΰ καθηγητή καί φίλου του Ραγκαβή, όπως φαίνεται άπό τήν 
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πρός τήν κριτική ’Επιτροπή συνοδευτική επιστολή του «Σημειώσεις εις τούς Κν- 
ψελίδας», πού σάν νά είναι γραμμένη για νά προλάβει τέτοιες αντιρρήσεις, καί 
πρό παντός άπό τίς 40 σελίδες πού ακολουθούν τήν περίληψη τής κρίσης τού 
Ραγκαβή, πού τήν παραθέτει ό Βερναρδάκης στό Προλογικό Σημείωμά του πρός 
τόν «Εύμενή ’Αναγνώστην».

Λέγει ό Βερναρδάκης εκ προοιμίου, στή συνοδευτική επιστολή του, ότι τό 
δράμα έχει ένότητα, άρχήν, μέσον καί τέλος, καί τήν πρός άλληλα σχέσιν τών 
πρωτευόντων προσώπων. Κύρια πρόσωπα είναι ό Λυκόφρων καί ή Εύάδνη, καί 
κυρίως πρωταγωνιστής ό Λυκόφρων, άλλά πρώτιστος ήρωας ό Περίανδρος. Ό 
έρωτας τού Λυκόφρονα καί τής Εύάδνης παρεστάθη, λέγει, όσο μπορούσε 
άρχαιοπρεπώς καί σύμφωνα μέ τόν τότε βίον, καί ότι κατ’ επίφαση νικά ή πάν
δημος ’Αφροδίτη, ενώ κατ’ άλήθειαν νικά ή Ούρανία ’Αφροδίτη. ΟΙ πέντε όλο- 
κληρωμένες πράξεις είναι, κατ’ αύτόν, «άρτια καί όλόκληρος άρχαία Ελληνική 
τραγωδία κατά τήν εσωτερικήν ούσίαν ήθικώς θεωρουμένην, όχι καί κατά τήν 
έξωτερικήν μορφήν τού ποιήματος», καί ό Περίανδρος είναι τό κέντρον τής 
ένότητας τού όλου δράματος, ώστε τά προοδευτικώς συμβαίνοντα σ’ αύτόν νά 
μπορούν νά θεωρηθούν ώς τό έσχατον μέρος τριλογίας, τής όποιας τό πρώτο 
μέρος είναι ό πρόλογος καί τό δεύτερο τά κατά τό Λυκόφρονα καί τήν Εύάδνην.

Μέ βάση τίς κρίσεις τού Ραγκαβή καί τίς άπόψεις τού συγγραφέα, μπο
ρούμε νά προβούμε σέ μιά άποτίμηση τού έργου μέ βάση τά κριτήρια μιας 
άρχαίας τραγωδίας, παρόλον ότι τούτο ενδέχεται νά άδικήσει τόν Βερναρδάκη, 
γιατί δέν φαίνεται νά ήταν αύτός ό άποκλειστικός ή καί ό κύριος σκοπός του.

Πρώτα γιά τό μέγεθος ή τήν έκταση τού έργου. Καλύπτει 213 σελίδες σέ πέ
ντε πράξεις, ή πρώτη άπό τίς όποιες περιλαμβάνει 6 σκηνές, ή δεύτερη 12, ή τρί
τη 12, ή τετάρτη 13 καί ή πέμπτη 21. Οί σκηνές είναι άνισες καί κυμαίνονται με
ταξύ λιγότερο άπό μισή σελίδα μέχρι 12 σελίδες.

Δέν ύπάρχει ένότητα τόπον καί χρόνου. ΟΙ τέσσερις πρώτες σκηνές δια
δραματίζονται στήν Κόρινθο (στά άνάκτορα, τά τείχη καί έξω άπό τά τείχη), καί 
ή τελευταία στήν Κέρκυρα.

Σχετικά μέ τό χρόνο, άπό τή στιγμή πού οί γιοι τού Περίανδρου έπιστρέ- 
φουν στήν Κόρινθο, ώς τήν τελευταία σκηνή τής πέμπτης καί τελευταίας πράξης 
πού δολοφονείται ό Αϊπυτος στήν Κέρκυρα καί ό Πρύτανις τών Κερκυραίων 
σύρεται δέσμιος στήν τριήρη τού Περιάνδρου, πρέπει νά έχουν περάσει πολλοί 
«ήλιου κύκλοι».

Τά πρόσωπα τού δράματος είναι πολύ πέραν αύτών μιας άρχαίας τραγω
δίας, ένδεκα, έκτος άπό τή σκιά τής Μέλισσας, τούς χορούς Ιεροδούλων, αύλη- 
τρίδων καί όρχηστρίδων, έκτος άπό τούς Κορινθίους καί Κερκυραίους, τούς 
δορυφόρους, κήρυκες, ιερείς, έμπορους, κ.ά. Τό δράμα δέν μπορεί, προφανώς, 
νά οίκονομηθεϊ μέ τρείς ύποκριτές.

Χορός, μέ τήν άρχαία τού όρου έννοια, πού νά «λαμβάνει μέρος» (με κρί
σεις, σχόλια, κ.ά.) στά διαλογικά μέρη μέ τόν κορυφαίο ή πού νά άδει στήν πά
ροδο καί στά στάσιμα, ώς σύνολο ή ώς ήμιχόρια, δέν ύπάρχει.

Είναι γεγονός ότι ή πρώτη καί δεύτερη πράξη τελειώνουν μέ λυρικά άσμα
τα τού Άρίονα, άλλ’ αύτά είναι μονωδίες πού δέν ύποκαθιστούν τόν χορό ώς 
παρεμβαλλόμενα χορικά μεταξύ τής πρώτης καί τής δεύτερης ή τής δεύτερης καί 
τρίτης πράξης. Μεταξύ τής τρίτης καί τέταρτης πράξης ύπάρχει χορός ίεροδού- 
λων πού άδουν καί ώς ήμιχόρια γιά τόν έρωτα, τό Φαίδωνα, τήν ’Αφροδίτη κ.ά., 
άλλά ούτε καί αύτά έχουν τήν έννοια άρχαίου χορικού. Μεταξύ τής τέταρτης 
καί πέμπτης πράξης δέν ύπάρχει όποιοδήποτε άσμα καί τό δράμα τελειώνει μέ 
στίχους τού Άρίονα πού τούς έπιστεγάζει άπλή έπανάληψη τού χρησμού, 
ύστερα άπό τήν έπιβεβαίωσή του άπό τά διαδραματισθέντα.

Ένότητα τοϋ έργου, μέ τήν αύστηρή τού όρου έννοια, δέν ύπάρχει. Πέραν 
τών όσων παρατηρεί ό Ραγκαβής, αύτά πού συμβαίνουν στόν Περίανδρο δέν 
άπορρέουν άμεσα άπό τόν ίδιον καί δέν όφείλονται σέ ένέργειές του τή χρονική 
στιγμή τού δράματος, ώστε νά πείθεται κανείς ότι αύτά είναι άποτέλεσμα 
«άμαρτίας μεγάλης», ήθικής ή διανοητικής. Καί είναι ορθή ή παρατήρηση τού 
Ραγκαβή ότι ό καθένας άπό τούς ήρωες έχει τή δική του ιστορία, πού δέν δένει 
μέ αύτήν τών άλλων, ώστε τά γεγονότα νά έξελίσσονται «κατά τόν άναγκαίον ή 
τό είκός». Φαίνονται έρμαια τής δικής τους τύχης, τών δικών τους έναλασσό- 
μενων άποφάσεων.

Οί χαρακτήρες δέν είναι πειστικοί. Είναι τόσο πολλές οί φορές πού άλλά- 
ζει γνώμη ό Περίανδρος καί πρό παντός ό Εύδημος, πού δέν έπιτρέπουν νά τούς 
θεωρήσουμε ώς πρόσωπα πού είτε άπό τή φύση τους, είτε άπό τή θέση τους, είτε 
λόγω τών περιστάσεων, άντιδρούν όπως άναμέναμε, γιά πρόσωπα ύπαρκτά ή 
ιδανικά, καί πολύ λιγότερο ώς δραματικά.

Τά στοιχεία πού θυμίζουν άρχαία τραγωδία είναι πιό πολύ έξωτερικά, γνω- 
μικά μέ καθολικό κύρος, ό χρησμός, ή σκιά τής Μέλισσας, άρχαία ονόματα, ή 
λειτουργία τής Άτης, άλλ’ αύτά δέν είναι όργανικά δεμένα μέ ένα κύριο θέμα τό 
όποιο νά τά τροφοδοτεί ή νά τό κινούν καί νά τό προάγουν. 'Υπάρχουν μερικές 
άναφορές τού Βερναρδάκη στήν Ποιητική τού ’Αριστοτέλη, ή καί σέ όρισμένες 
άρχαϊες τραγωδίες, όπως ό Ιππόλυτος τοΰ Εύριπίδη, πού μέ αύτές στοχεύει νά 
ύπερασπιστεΐ τή δραματική του τέχνη. Δέν είναι, ώστόσο, τόσο εύστοχη ή 
έπιλογή του, γιά τό σκοπό πού τά έπικαλεϊται.

Ή δεύτερη τραγωδία τού Βερναρδάκη, ή Μερόπη, έκδόθηκε στήν ’Αθήνα τό 
1866, όπως άναφέραμε, καί διδάκτηκε γιά πρώτη φορά «άπό τής έν Άθήναις 
σκηνής» στις 12 Μαρτίου τού ίδιου έτους. Τό θέμα της συμπίπτει μέ αύτό τής 
άπολεσθείσης τραγωδίας τού Εύριπίδη Κρεσφόντης, τής όποιας σώζονται μόνο 
άποσπάσματα.

Τά πρόσωπα τού δράματος είναι:
Ή Μερόπη, κόρη τού Κυψέλου, σύζυγος τού δολοφονηθέντος πρώτου βα

σιλιά τής Μεσσηνίας Κρεσφόντη, τού οίκου τών Ήρακλειδών, καί τώρα σύζυ
γος τού Πολυφόντη.

Ό Πολυφόντης, ό δολοφόνος τού Κρεσφόντη καί δύο του παιδιών, τώρα 
βασιλιάς τής Μεσσηνίας καί σύζυγος τής Μερόπης.
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Ή Εύρυμέδη, γηραιό δούλη καί τροφός τής Μερόπης.
Ό Αϊπυτος, διασωθείς γιός τής Μερόπης καί τού Κρεσφόντη, φυγαδευθείς 

κρυφά στήν Αιτωλία.
Ό Λυκόρτας παλαιός πιστός δούλος τής Μερόπης, καί Παιδαγωγός, συ

νοδός τού Αίπύτου στήν εξορία του.
Δορυφόροι καί άλλα κωφά πρόσωπα.
Ή ΣΚΗΝΗ ύπόκειται στήν Στενύκλαρον τής Μεσσηνίας, τήν ΙΑ’ έκατοντα- 

ετηρίδα π.Χ., στα άνακτορα τού βασιλιά, 16 χρόνια μετά τή δολοφονία τού Κρε
σφόντη, καί τήν ανακήρυξη τού Πολυφόντη ώς βασιλιά άπό τούς Δωριείς.

Ή ύπόθεση τού έργου, συνοπτικά, είναι ή έξής:
Ό Πολυφόντης ύποπτεύεται συνωμοσίαν τών Μεσσηνίων μέ άρχηγόν τήν 

Μερόπην. Διαβεβαιώνει τήν Μερόπην ότι δέν είναι αυτός ό δολοφόνος τού 
πρώην συζύγου της Κρεσφόντη καί τών δύο παιδιών του άλλά οί άριστοκρα- 
τικοί Δωριείς, οί όποιοι τόν άνάδειξαν βασιλέα άπλώς ώς Ήρακλείδην. Αύτό 
πού τόν ενδιαφέρει δέν είναι ό θρόνος, άλλά ή άγάπη του πρός τήν Μερόπην. 
Ώς άτεκνος άποφάσισε νά υιοθετήσει τόν Αΐπυτον ώς διάδοχον τού θρόνου. 
Κατόπιν τούτου, τό μίσος τής Μερόπης πρός τόν Πολυφόντην μεταστρέφεται 
σέ άγάπην καί άναλαμβάνει νά άσκήσει τήν έπιρροήν της στούς Μεσσηνίους, 
πού τήν άγαποΰν, ν’ άλλάξουν τά αίσθήματά τους πρός τόν Πολυφόντην.

Ό Αϊπυτος φθάνει κρυφά στά άνάκτορα, παρουσιάζεται ώς ό δήθεν δολο
φόνος τού Αίπύτου καί ζητεί προστασία άπό τόν Πολυφόντη καταφεύγοντας 
στό βωμό τών άνακτόρων. Ό Πολυφόντης τόν ύποπτεύεται καί ζητεί νά τόν 
άφοπλίσουν. Δέν χαίρεται μέ τήν πληροφορία καί άρνεϊται ότι έστειλε ό ίδιος 
δολοφόνους γιά νά σκοτώσουν τόν Αϊπυτο. Ή Εύρυμέδη πληροφορεί τήν Με
ρόπην ότι ό Πολυφόντης έστειλε άνθρώπους νά δολοφονήσουν τόν Αϊπυτο, ή 
Μερόπη άρχικά δέν πιστεύει, τελικά όμως ή Εύρυμέδη τής άποκαλύπτει ότι ό 
Αϊπυτος είναι νεκρός καί ότι ό Πολυφόντης φιλοξενεί τόν δολοφόνο. Ή Μερό
πη διακατέχεται άπό έκδικητικές διαθέσεις.

Ό Πολυφόντης μέ βαρείς χαρακτηρισμούς κατά τού Αίπύτου τόν πληροφο
ρεί ότι παύει νά τόν προστατεύει καί θά όδηγηθεϊ στά σύνορα τής Μεσσηνίας, 
τελικά όμως ύποχωρεϊ στις ικεσίες τού Αίπύτου. Φθάνει ή Μερόπη στό βωμό κι 
ύστερα άπό ένα διάλογό της μέ τόν Αϊπυτο, πού άποκαλύπτει τά αίσθήματά της 
γιά τό χαμένο παιδί της κι αύτά τού Αϊπυτου γιά τήν άγνωστη μητέρα του, κατη
γορεί τόν Πολυφόντη ότι φιλοξενεί τό φονέα τού παιδιού της. Όταν ό Πολυφό
ντης έμποδίζει τή Μερόπη νά σκοτώσει τόν Αϊπυτο, αύτή τόν θεωρεί τώρα 
ένοχον. Στό παλάτι, μεσάνυκτα, ή Μερόπη όπλίζεται μέ ξίφος γιά νά σκοτώσει 
τόν ύποτιθέμενο δολοφόνο τού παιδιού της. Φθάνει ό παιδαγωγός τού Αϊπυτου 
Λυκόρτας, πού έπιβεβαιώνει ότι ό Αϊπυτος δολοφονήθηκε. Ή Μερόπη πηγαίνει 
στό βωμό, τή στιγμή όμως πού θά σκότωνε τόν Αϊπυτο, ό Λυκόρτας τόν άναγνω- 
ρίζει καί άποτρέπει τή δολοφονία του. Μερόπη καί Αϊπυτος άναγνωρίζονται.

Ο Πολυφόντης, εύρεθείς πρό διλήμματος ή νά άθετήσει τόν όρκο του στόν 
Αϊπυτο ή νά θεωρείται συνεργός τού φόνου του, άποφασίζει τελικά νά άρει τήν 

προστασία του άπό τόν Αϊπυτο. Ό Λυκόρτας πληροφορεί τήν Μερόπη ότι δλα 
είναι έτοιμα γιά τή δολοφονία τού Πολυφόντη, ή Μερόπη όμως θεωρεί σκληρή 
τήν ποινή, καί ύπερασπίζεται τόν Πολυφόντη πρός έκπληξη τού Αυκόρτα. Ό 
Πολυφόντης πληροφορεί τή Μερόπη ότι, χάρη τού έρωτά του πρός αύτήν, τής 
παραδίδει τόν δολοφόνο, τής λέγει όμως ότι δέν πρέπει νά τόν σκοτώσει ή ίδια 
καί ότι ήδη φονεύεται άπό δικούς του. Ή Μερόπη προσπαθεί νά εμποδίσει τούς 
δορυφόρους, τελικά έπιτυγχάνει νά φέρουν τόν Αϊπυτο ενώπιον της, καί ζητεί 
άπό τόν Πολυφόντη πρώτα νά τού χαρίσει τή ζωή καί, όταν αύτός άρνεϊται, τού 
ζητεί νά άναβάλει τήν εκτέλεση γιά μιά μέρα. Δημιουργεϊται ένταση όταν τό 
άπορρίπτει ό Πολυφόντης, ή Μερόπη τόν σκοτώνει καί έρχεται ό Λυκόρτας καί 
ό Αϊπυτος. Ή Μερόπη ζητεί τό γιό της, έρχεται καί συνομιλούν μαζί οί τρεις, 
άλλά ή Μερόπη βρίσκεται σέ άθλια ψυχική κατάσταση καί σωματική κατάπτωση.

ΟΙ Δωριείς, μετά τό θάνατο τού Πολυφόντη, άποφάσισαν νά δεχτούν τήν 
άνακήρυξη τού Αίπύτου ώς βασιλέα μέ τόν όρο ότι θά θανατωνόταν ό δολοφό
νος τού Πολυφόντη. Ό Αϊπυτος άπορρίπτει τόν όρο καί άκολουθεί άλληλοκτο- 
νία. Ό Αυκόρτας πηγαίνει στά άνάκτορα γιά νά φέρει πίσω τόν Αϊπυτο, γιατί 
μετά τήν άποχώρησή του επικρατούν οί Δωριείς. Ή Μερόπη διαμαρτύρεται, 
γιατί έθαψαν τόν Πολυφόντη χωρίς νά εϊναι ή ϊδια παρούσα ώς σύζυγός του. 
Μόλις πληροφορείται τόν σκοπό τής έλευσης τού Λυκόρτα, άποτρέπει τόν 
Αϊπυτο νά πάει στήν μάχη. Όταν ό Λυκόρτας τής άποκαλύπτει τόν όρο τών 
Δωριέων καί τήν άπόρριψη τού Αίπύτου, κι όταν ό Αϊπυτος τήν άποχαιρετά, 
όρμά καί ή ϊδια εκτός τής σκηνής. Στό τέλος άκούονται οί φωνές τής συνδιαλ
λαγής τών Μεσσηνίων καί Δωριέων καί ό Λυκόρτας διηγείται πώς ή ϊδια ή Με
ρόπη βύθισε τό ξίφος στό στήθος της γιά τό καλό καί τών δύο. Καθώς έκπνέει ή 
Μερόπη, άνταλλάσσει τις τελευταίες λέξεις μέ τόν Αϊπυτο.

Εϊναι άδύνατο τή στιγμή αύτή νά γίνει μιά έξαντλητική άνάλυση τής τραγω
δίας Μερόπης καί μιά λεπτομερής σύγκρισή της μέ μιά άρχαία τραγωδία. Εϊναι 
μάλιστα πιθανό νά άδικούσαμε τό συγγραφέα, άν δέν ήταν αύτή ή πρόθεσή του, 
νά μάς δώσει δηλαδή μιά τραγωδία πού νά άνταποκρίνεται στις άπαιτήσεις μιας 
άρχαίας τραγωδίας, στά ’Αριστοτελικά, νά πούμε, κριτήρια.

Μόνο έπιφανειακά ή ύπόθεση μπορεί νά θεωρηθεί σπουδαία καί τελεία, 
γιατί δέν μπαίνει έξ άρχής ένα κύριο καί καίριο θέμα, τό όποιο νά όλοκληρώ- 
νεται σάν τέτοιο μέ μιά εξέλιξη τών γεγονότων πού νά στηρίζεται πάνω στό 
άναγκαϊονη τό είκός, πάνω σέ εσωτερικούς δηλαδή παράγοντες πού συνδέονται 
μέ τόν χαρακτήρα τών προσώπων. Εϊναι γεγονός ότι ή τύχη τών πρωταγω
νιστών εϊναι δεμένη καί έπηρεάζει εύρύτερα στρώματα, τής Μερόπης μέ τούς 
Μεσσηνίους καί τού Πολυφόντη μέ τούς Δωριείς, καί στό τέλος επέρχεται ή κά- 
θαρσις μέ τή συμφιλίωση τών δύο άντιμαχόμενων στρατευμάτων ή καταστάσε
ων. ΟΙ ίδιοι, όμως, οί χαρακτήρες, ή Μερόπη καί ό Πολυφόντης, δέν εϊναι πει
στικοί ώς έκφραστές αυτών τών καταστάσεων. Εϊναι στενά τά ένδιαφέροντά 
τους, σχεδόν προσωπικά. Ή Μερόπη νοιάζεται σχεδόν άποκλειστικά γιά τήν τύ
χη τού παιδιού της πού φυγαδεύτηκε, κι ό Πολυφόντης όμολογεϊ ότι ή συνενοχή 
του γιά τόν φόνο τού Κρεσφόντη καί τών παιδιών του όφειλόταν στήν άγάπη 
του πρός τήν Μερόπη, πού ήθελε νά τήν κάνει σύζυγό του. Όταν ζητεί άπό τήν 

129
128 Βιβ

λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Μερόπη ν’ ασκήσει τήν επιρροή της στους Μεσσηνίους νά δεχτούν τήν παρου
σία των Δωριέων, τό κάνει γιά νά μπορεί χωρίς φόβο νά έχει τήν Μερόπη σύζυ
γό του παρά γιά τό καλό τοΰ λαού. Τά ίδια κίνητρα εξηγούν τήν απόφασή του νά 
υιοθετήσει τόν Αϊπυτο ώς διάδοχο τού θρόνου, κι όταν αργότερα δέχεται νά γί
νει επίορκος, δίνοντας οδηγίες στους δορυφόρους νά δολοφονήσουν τόν 
Αϊπυτο/Τηλεφόντη. Είναι τόσο μεγάλη ή αγάπη του γιά τή Μερόπη, πού τόν κά
νει νά φαίνεται άδύνατος χαρακτήρας πού υποχωρεί μπροστά στή Μερόπη, 
έκτος στήν άπαίτησή της νά άναβληθεί ή δολοφονία τού Αίπύτου γιά μιά μέρα 
καί στήν έπιμονή του νά μή φονεύσει ή ϊδια τόν Αϊπυτο άλλά οί δορυφόροι. Ή 
τέτοια στάση τοΰ Πολυφόντη είναι χρήσιμη στό συγγραφέα, γιά νά δημιουργή
σει ένταση καί άγωνία πού άποκορυφώνεται τή στιγμή πού ή Μερόπη πιάνει τόν 
Πολυφόντη άπό τά χέρια, τού πέφτει τό ξίφος, καί τόν σκοτώνει ή ϊδια.

Ή Μερόπη, εξ άλλου, δέν είναι περισσότερο συνεπής χαρακτήρας άπό τόν 
Πολυφόντη. Συζεϊ μέ τόν δολοφόνο τοΰ συζύγου της καί των δυό παιδιών της 
καί οί άντιδράσεις της δέν φαίνεται νά είναι τόσο έντονες. Όταν ό Πολυφόντης 
τήν πληροφορεί γιά τήν άπόφασή του νά υιοθετήσει τόν Αϊπυτο, άμέσως τόν πι
στεύει καί τόν έναγκαλίζεται. Καί παρόλον ότι άργότερα πιστεύει τόν Λυκόρτα 
ότι ό Πολυφόντης έστειλε δολοφόνους πού σκότωσαν τόν Αϊπυτο, ένώ γνωρίζει 
ότι αύτό δέν εϊναι άλήθεια, τόν δολοφονεί κατά συγκυρίαν μάλλον παρά έκ προ- 
θέσεως νά τόν σκοτώσει ή ϊδια, καί υστέρα άπό τή δολοφονία του δέν θριαμβο
λογεί άλλά τόν ύπερασπίζεται πρός έκπληξη τοΰ Αυκόρτα, πού μιλά «γιά άνόσιο 
ζεύγος». Νιώθει τύψεις γι’ αύτό πού έκανε, αισθάνεται νά τήν καταδιώκουν οί 
Έρινύες καί ό Δίας καί διαμαρτύρεται έντονα όταν πληροφορείται ότι ό νεκρός 
έχει ήδη ταφεί, χωρίς ή ϊδια νά εϊναι παρούσα στήν κηδεία του, όπως αύτή ήθελε. 
Άπό άδύνατη καί εύπιστη γυναίκα μετατρέπεται σέ δολοφόνο. Ή ϊδια 
αύτοχαρακτηρίζεται ώς «εύπιστος γυνή», ύστερα ώς ικανή νά έπηρεάσει τούς 
Μεσσηνίους, γίνεται δολοφονός, άλλά τά μητρικά της αισθήματα εϊναι πιο 
έντονα άπό τόν πατριωτισμό της, γι’ αύτό καί ό Αυκόρτας σαρκάζει ή τήν 
ειρωνεύεται γιά τό ότι θέλει τόν Αϊπυτο δίπλα της άντί στό πεδίο τής μάχης 
(:«ώραϊα μαθήματα δίνει ή μητέρα στόν Ήρακλείδην»). Ή σκηνή τής θυσίας της 
τήν δικαιώνει, γιά χάρη τού παιδιού της, άλλά καί τών Μεσσηνίων καί Δωριέων, 
πρός έκπλήρωση τής έπιθυμίας τού πατέρα του.

Η τροφός καί ό παιδαγωγός σκιαγραφούνται μέ χαρακτηριστικά, τά όποϊα 
έκφεύγουν άπό αύτά τών άντίστοιχων τύπων τών άρχαίων τραγωδιών. Σχεδόν 
προσεγγίζουν τά όρια ένός έλεύθερου πολίτη στήν έλευθεροστομία πού τούς δια
κρίνει. Δέν ένεργοΰν μόνο ώς έκτελεστές οδηγιών. ’Αναλαμβάνουν πρωτοβου
λίες καί είναι ένήμεροι σημαντικών γεγονότων πριν άπό τήν Μερόπη. Έτσι μέ τά 
λόγια καί τις ένέργειές τους συμβάλλουν στήν έξέλιξη τών γεγονότων. Καί ένώ 
αύτό εϊναι κατανοητό καί δικαιολογημένο γιά τόν Αυκόρτα, εϊναι λιγότερο σύμ
φωνο μέ τά δεδομένα τής άρχαίας τραγωδίας γιά τήν Εύρυμέδη. ’Εκείνο πού 
είναι τελείως άσύμφωνο μέ τό ήθος τών χαρακτήρων τών τύπων αύτών στήν 
άρχαία τραγωδία, εϊναι ή κριτική πού ασκούν σέ ορισμένες στιγμές γιά τήν στάση 
τής Μερόπης. Οί έπικρίσεις τής Εύρυμέδης γιά τή μεταστροφή τών αισθημάτων 
τής Μερόπης πρός τόν Πολυφόντη ξενίζουν, πιό πολύ όμως ξενίζουν τά 

ειρωνικά σχόλια τοΰ Αυκόρτα - όσο δικαιολογημένα καί άν εϊναι - γιά τήν προ
σπάθεια τής Μερόπης νά άποτρέψει τήν μετάβαση τοΰ Αίπύτου στή μάχη, πού 
κρίνεται άπό τόν Λυκόρτα ώς άνάξια γιά ένα Ήρακλείδη. Έτσι ή Εύρυμέδη καί 
ό Αυκόρτας δέν άντιπροσωπεύουν τόν πιστό δούλο / παιδαγωγό καί τήν πιστή 
δούλη / τροφό άποκλειστικά, άλλά συγκεντρώνουν καί άλλα χαρακτηριστικά 
πού δέν προσιδιάζουν στόν άντίστοιχο άρχαϊο τύπο. Μερικές άπό τις παρατηρή
σεις τους θά μπορούσε νά τις κάνει μιά ’Αντιγόνη πρός τήν ’Ισμήνη ή μιά 
Ήλέκτρα πρός τή Χρυσόθεμη.

Καί άξίζει άκόμα νά σημειωθεί ότι άποτελεϊ μειονέκτημα τό δτι ό Βερναρ- 
δάκης παρουσιάζει τόν Λυκόρτα νά πληροφορεί τόν Αϊπυτο γιά τήν ταυτότητά 
του, όταν έγινε 16 έτών, σέ άντίθεση, γιά παράδειγμα, μέ τόν Παιδαγωγό τοΰ 
Όρέστη στήν Ήλέκτρα τοΰ Σοφοκλή, ό όποιος άνέθρεψε τόν Όρέστη άπό μικρό 
μέ τήν συνεχή ύπόμνηση τοΰ χρέους του νά έκδικηθεϊ τούς δολοφόνους τοΰ πα
τέρα του καί νά άποκατασταθεϊ στό θρόνο.

Θά πρέπει ν’ άναγνωρισθεϊ δτι ή Μερόπη άποτελεϊ πρόοδο σέ σχέση μέ 
τούς Κυψελίδες, άπό όρισμένες άπόψεις. Σέ έκταση εϊναι πολύ μικρότερο, 
σχεδόν τό μισό. Έχει κι αύτό 5 πράξεις, άλλά οί σκηνές εϊναι 32, άκριβώς οί μι- 
σές, καί τά πρόσωπα τού δράματος 5, έναντι 11. Εϊναι πολύ πιό σφιχτοδεμένο. 
Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ένότητα τόπου καί χρόνου καί σέ μερικές σκηνές 
προσπαθεί ν’ άκολουθήσει τόν ’Αριστοτέλη, όπως στή σκηνή τής άναγνώρισης. 
Ωστόσο οί χαρακτήρες του, έκτός άπό τόν Αϊπυτο, κι αύτόν ώς ένα σημείο, δέν 
έχουν τό ήθος τών άρχαίων χαρακτήρων, δέν ύπάρχουν χορικά, δέαις καί λύσυς 
μέ τήν ’Αριστοτελική έννοια τών όρων, κ.ά.

Όποιαδήποτε κριτική καί τών δύο έργων, μέ βάση τά κριτήρια τής άρχαίας 
τραγωδίας, θά τά άδικήσει. Ό ίδιος ό συγγραφέας δηλώνει πώς δέν ήταν αύτός 
ό σκοπός του όσον άφορά τήν έξωτερική μορφή. Τούτο όμως δέν σημαίνει δτι 
εϊναι άτρωτος, όταν προσπαθεί νά όρίσει τήν έσωτερική πλευρά μέ άρχαία κρι
τήρια, γιατί δέν ύπάρχει πλήρης άντιστοιχία. Έν πάση περιπτώσει τά δυό αύτά 
έργα έχουν σχεδόν άγνοηθεϊ πλήρως. Άδικα, πιστεύω. Δέν πρέπει νά τά δούμε 
μόνο ώς τεκμήρια τής άρχαιογνωσίας τού Βερναρδάκη. Οί 60 σελίδες τής 
Εισαγωγής τών Κυψελίδων περιέχουν πολύ ένδιαφέρουσες άπόψεις γιά τήν 
ποίηση καί τό δράμα, άρχαϊο καί νεότερο, πολλές άναφορές στούς άρχαίους 
δραματικούς καί σέ νεότερους, τόν Γκαϊτε, τόν Σίλλερ, τόν Πμμερμαν, τόν Σαίξ- 
πηρ, τόν Βίκτωρα Ούγκώ, θεωρίες γιά τήν αισθητική κ.ά. Ό ιστορικός τοΰ δρά
ματος δέν μπορεί νά τά άγνοήσει καί έχει πολλά ν’ άντλήσει άπ’ αύτά γιά τήν 
έξέλιξη τοΰ νεότερου δράματος καί τή σχέση του μέ τό άρχαϊο.

Ή Εισαγωγή ήταν γιά μένα άποκαλυπτική, έστω καί σάν πρώτη γνωριμία. 
Γι’ αύτό καί ή Εισήγησή μου δέν θά ήθελα νά θεωρηθεί σάν τίποτε περισσότερο 
άπό μιά πρώτη προσέγγιση.

Κ.Ε ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
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ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ
Cn λυρική αποψπ3

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ»
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01 μαργαριταροκλωστές έλαμπαν στον λαιμό της 
διπλές σειρές τά μάλαμα στη λάμψη τών μαλλιών της. 
Γαρούφαλλο τδ βάδισμα πού τδ χτυπάνε οί αύρες, 
τ’ ανάστημά της καλαμιά στή βεργολυγεράδα.
Μάτια κΓ άν ήταν ξώδεργα, βροχόλουρα τό βλέμμα; 
ΚΓ άνοιξαν οί άσημόβρυσες κΓ έσκύψαν οΐ ούρανοί μας 
κΓ ή άπάνω στράτα ασήμωσε κα'ι γέμισε ζουμπούλια. 
Ψυχή τής Κύπρου, τραγουδώ τ’ άνθινο πέρασμά σου. 
Μυροκοπά τδ καθετί στ’ άνάσασμά σου 
και λάμπει ξάστερο στή χρυσάφια δμορφιά σου, 
κΓ δπου τδ πόδι σου πατά ρόδα βλασταίνουν 
κΓ δπου τδ βλέμμα σου κοιτά φεγγάρια βγαίνουν, 
Μές τά τριαντάφυλλα άς πνιγούν τά μονοπάτια 
κΓ άς λαμπροπυρωθοΰν οί πέτρες — ήλιοι, μάτια, 
καθώς περνάς σάν τδ φτερό, σάν τ’ άχολόϊ, 
σάν τό φιλί τ’ άρπαχτικό, σαν τ’ άνθολόϊ.
Άνθούς τά δέντρα βγάζανε στό γέννημά σου 
κΓ άνθούς τά χόρτα μας στό πρωτοξύπνημά σου 
κΓ άνθούς οί στέρφες πέτρες στό μεγάλωμά σου. 
Άνθοί θά βγουν στ’ ’Αντίπερα στό πάντρεμά σου. 
ΚΓ οί μεταξένιες φορεσιές σου πλουμισμένες, 
μέσα άργυρές, διπλές κΓ άπέξω χρυσωμένες., 
ανάλαφρες, σπαρταριστές, φιλιά τής πάχνης, 
βαμβάκι τοΰ καπνού κΓ άτλάζι τής αράχνης. 
Δός μου, κυρά, τόν χρυσοπλούμιστη σου πόθο, 
δίς μου τή συλλογή σου γύρα νά τή νοιώθω, 
ή ρίξε κεραυνό στήν κεφαλή μου πάνω 
σάν τ’ άρρωστο κλωνί νά γύρω νά πεθάνω.

Γαρούφαλλα τά πνίξανε τά λιακωτά κΓ οί γλάστρες 
μέ τόν ψιντρό βασιλικό καί μέ τή μαντζουράνα. 
’Αχούν παιγνίδια στίς αύλές καί τό κρασί γελάει. 
Τ’ άρχοντολόϊ γλεντοκοπά καί τήν Άραδαφνούσα 
τριαντάφυλλο, έκατόφυλλο, τού σπιτικού φεγγάρι, 
τήν τραγουδάνε μέ βιολιά, τήν τραγουδούν μέ λόγια, 
τήν τραγουδούν μέ στεναγμούς, μέ γιούλια καρδιοκτύπια. 
ΚΓ δ νοικοκύρης λαμπερός τέτοια τραγούδια λέει:-
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"Όποιος κι’ άν έρθει σπίτι μας τριαντάφυλλο τόν λέμε. 
Ή χύτρα άχνίζει φαγητό, ροδίζουν τά ποτήρια, 
τα βλέμματά μας λάμπουνε, παιζογελά ή καρδιά μας. 
Λοιπόν, γιατί στεκόμαστε; Τό καθετί δικό σας: 
τής γής μας τά γεννήματα, των δέντρων μας οί όπώρες, 
δ,τι τά χέρια πλάθουνε, τής προκοπής σημάδια. 
Πεντάδική σας προπαντός ή γιασεμιά καρδιά μας. 
’Εσείς νά τρώτε, φίλοι μου, κι’ έγώ θά σάς δηγιέμαι : 
«Μιά Κυριακή τριαντάφυλλο σέ χρυσάφι πανέρι, 
του Γιάννου, του Μωρόγιαννου, του μωροπλανεμένου 
χρυσά στεφάνια πλέκανε τριαντάφυλλα παρθένες.
Τόν πλάνεψε τ’ αναλυτό βενέτικο λογάρι, 
τ’ άμπέλια μέ τούς ξώμαχους, τά πράσινα έλιοφόρια 
καί τά χωράφια τά παχυά μέ τούς πολλούς ζευγάδες 
κι’ άφήνει τήν άγάπη του κι’ άλλη γυναίκα παίρνει.

Κι’ ή Λυγερή ψυχομαχά, βασιλικού κλωνάρια 
πού τό καταμεσήμερο μέ βιά κορφολογήσαν. 
Τρεις φίλες συντοπίτισσες, τής γειτονιάς οί πρώτες, 
κινήσαν κι’ ανεβήκανε σκαλί καί σκαλοπάτι 
τ’ άνήφορο τής γειτονιάς καί στδ περβόλι μπαίνουν. 
Στα μυρωμένα λιακωτά σέ καρυδιά κρεβάτι 
τή Λυγερή άγναντέψανε νά πολεμάει τόν Χάρο. 
Σήκου, κοπέλλα λυγερή, καί δέσε τήν καρδιά σου, 
μές τά μερσίνια τά χλωρά κι*  αύτά τά δάκρυά σου 
μές τή μοσκιά άποσφόγγισ’τα καί μέσα στά μετάξια. 
Ποιά άγάπη δέν έχει καΰμούς καί δάκρυα ποιά άγάπη; 
Καί ποιά άγάπη δέ νικά τ’ άνθοκωνσταντινάτο;

—Γενάρη, φλέβες άνοιξε στίς ρόγες τών βυζιών μου 
γάλα νά τρέχει ποταμός νά θρέψω τό παιδί μου, 
Μάρτη μου, μέ τά λούλουδα, κΓ ’Απρίλη, μέ τά ρόδα 
καί, Μάη μου, μάγεψε τόν νιό κοντά μου νά γυρίσει, 
τόν Γιάννη, τόν Μωρόγιαννο, τόν μωροπλανεμένο. 
Καβάλα στή χρυσόμουλα, μ’ δλόχρυσο ζωνάρι, 
πεζεύει στδ πεζούλι μου κοντά στδ κρύο πηγάδι, 
Ζητά νερό νά ξεπλυθή, νερό νά ξεδιψάσει 
κΓ άντ'ι νερό, παίρνει φιλί καί δυδ φορές διψάει: 
«Άσημογλυκοζύμωτη καί βαμβακοστηθάτη 
χελιδονογλυκόχειλη καί ζαχαρογλωσσάτη, 
έχεις τριανταφυλλόβρυση πάνω στά μάγουλά σου 
καί στάζεις τό ροδόσταγμα και τρέχει στά λαιμά σου>. 
Πλανεύτηκα καί χάθηκα μές τή φωλιά άγκαλιά του. 
Καί τό πρωί τριαντάφυλλα μά έγώ τή μέρα χάνω. 
Καβαλικά τή μούλα του καί φεύγει μέ τόν ήλιο, 
γιά νά γυρίσει δίπλα μου τή νύχτα μέ τή δρόσο. 
ΚΓ ή νύχτα ξαναγύρισε μά έτούτος δέ γυρίζει. 
Τρέμω κατάρα νά τού πώ κΓ άς μ’ έχει λησμονήσει 
κΓ άς μ’ άφησε κατάμονη σάν καλαμιά στδν κάμπο, 
σπέρνουν, θερίζουν τόν καρπό κΓ ή καλαμιά άπομένει».

ΚΓ ό δασιληάς, τραγουδιστής, άπ’ τήν πολλή λαχτάρα 
τή διαμαντένια του καρδιά μές τό τραγούδι δείχνει:

Τό σπίτι σας τριαντάφυλλο καί γιασεμί ή καρδιά σας 
κΓ οί τρόποι σας γαρούφαλλα πού κόσμο αιχμαλωτίζουν. 
Καλοκαρδιά · καλοκαρδιά μονάχα τ’ όνομά σας.
Τά λόγια σας χρυσαφικά στήν Πόλη πλουμισμένα. 
Έσεΐς νά τρώτε, φίλοι μου, κΓ έγώ θά σάς δηγιέμαι: 
«θά σούπρεπαν πανίσχυρες πατρίδες γιά πατρίδα 
καί πλάσες πιό βασιλικές γιά νά τις διαφεντεύεις 
παρά πατρίδες ξωτικών κΓ ανεμικών οί πλάσες.
—Κόρη, γιά δός μου θάνατο, κόρη, γιά δός μου πάθος. 
Λιβάνια στδ ξωπόρτι σου καί στήν αύλή σου σμύρνα 
κΓ άραβικές μοσκόπισσες στίβες καί στίβες καίω 
μέ αύγή κΓ άπομεσήμερο, βραδυές καί μεσονύχτια. 
Πάρε με σκλάβο βουλευτή καί μπιστικό δραγάτη.
—Δεντρογαλιές τά ψέμματα, τά λόγια σάν τά ξόρκια 
καί τά ξεμυστηρέμματα θανατικά βοτάνια 
στις χύτρες κάποιας μάγισσας καί μιας ξωθιάς φτιαγμένα. 
Μά τήν παρθένα μου τιμή τής προσοχής τά μάτια 
σά δράκοι, σιδερόδρακοι κΓ άκριτες τήν φυλάγουν. 
Γιά νά πειστώ στά λόγια σου δοκίμια θά σού βάλω, 
δοκίμια, έρωτοδόκιμα δαιμονοκαμωμένα.

ΚΓ άρχίζουνε τά δίστιχα έρωτοαλφαβητάρια, 
κλωνιά βασιλικόκλωνα, διπλομαργαριτάρια 
κΓ άρχίζουν τά έκατόλογα πού τελειωμό δέν έχουν 
κι*  οί παροιμίες άρχίζουνε, τά χρυσοπαραμύθια, 
τά καθαρολογήματα κι*  οί πλάνοι γλωσσοδέτες 
κι*  άρχίζουνε τά αινίγματα κΓ άρχίζουνε οί μπαλλάντες. 
Στά δίστιχα ρηγόπουλο, στίς παροιμίες διδάχος, 
στά παραμύθια ασύγκριτος, στά αινίγματα προφήτης, 
στά καθαρολογήματα ποτάμι άηδονίσιο 
καί στις μπαλλάντες ξωτικό βιολί κελαηδισμένο.
Μά τό στερνό δοκίμι της, δοκίμι τού θανάτου.
Στ’ άπόκρημνο κι*  άπόξενο τής αρρώστιας πηγάδι 
—κι*  δμως καθρέφτιζε λαμπρό τών ούρανών τά κάλλη, 
τόν ήλιο κοσμογύριστο, τήν πούλια όνειροπλέχτρα, 
καί τ’ άστρα μάτια καί φτερά κάποιας έρωτοκρίτρας 
καί τό φεγγάρι δίστιχο τής κρητικής αγάπης, 
τόν ξακουστόν αύγερινδ τραγουδιστή λυράρη — 
στ’ άπόμερο κΓ άπόξενο τής άρρωστιάς πηγάδι 
νά κατεβή μεσήμερα τό χρυσοδακτυλίδι 
τό μυθικό καί ξωτικό νά βρή νά τής τό φέρει. 
Σκαλί - σκαλί κατέβηκε μά ή Πνίχτρα τόν άρπάζει 
μές τά δαιμονοξώβεργα καί μές τά ξωθιοβρόχια 
καί ό νιός καπνό σκορπίστηκε κΓ ή Πνίχτρα χαχανίζει.
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Γειά καί χαρά πού πνίγηκες σ’ έρωτικό δοκίμι, 
του πηγαδιού άγαπητικέ, γαμπρέ τής μαύρης Πνίχτρας. 
'Οποιος για τήν άγάπη του πεθαίνει, δέν πεθαίνει. 
Καλοτεχνίτες μάστοροι στις ζωγραφιές τόν ρίχνουν, 
στα μάρμαρα τόν γράφουνε ρηγάδες σκαλιστάδες 
κΓ άρχόντοι στιχομάστορες μές τά φτερά τού στίχου 
μέ χίλιες - δυό χρυσόβουλες ήμίθεο τόν σφραγίζουν 
καί στούς μελλούμενους καιρούς εικόνα καί κορώνα, 
βυζαντινό αριστούργημα, θά μένει, δέν πεθαίνει, 
όπως τ’ άρχαΐα τά μάρμαρα, οι άρχαΐες οί ραψωδίες, 
τά μέλη τά πινδαρικά καί τών δραμάτων τ’ άνθη.
Γειά καί χαρά πού πνίγηκες σ’ έρωτικό δοκίμι, 
τού πηγαδιού άγαπητικέ, γαμπρέ τής μαύρης Πνίχτρας».

ΚΓ δ νοικοκύρης τού σπιτιού τούς ξένους προβοδάει:- 
«Ή διαλεχτή σας συντροφιά σάν δμορφιά θά μένει 
στά σπίτια μας νά τριγυρνά, νά τά χαϊδολογάει».

«Πύργους λογάρι στοίβασα, κλωστές μαργαριτάρι 
κΓ έδεσα γύρα τήν αύλή κΓ άσήμωσα τόν φράχτη 
κΓ έσπειρα μέσα στις βραγιές τις ζαφειρόπετρές μου. 
Μίλησε μίλημα καρδιάς ν’ άναστηθή ή καρδιά μου» 
ΚΓ άρχίσανε τά αινίγματα, τό πρωτοπείραγμά της. 
ΚΓ άκούστηκε ή άπάντηση, πρώτη ξανθούλα νίκη:-

Μανουάλι άσημοπλούμιστο πού λάμπει στήν άσπράδα 
κΓ άπάνω του λαμπάδα

στέκει σά λεύκα στό βουνό, τί νάναι αύτό άποκρίσου.
—Τό κορμί σου.

Σάν παίζανε, σάν παίζανε μές τήν τριανταφυλλιά 
δυό γαλανά πουλιά

πετάχτηκαν άπ’ τή φραγή καί τ’ άρπαξαν δυό φίδια 
—Τά δυό σου φρύδια.

Σκασμένο ρόδι κόκκινο γερμένο στό κλωνάρι 
μέ τις σειρές μαργαριτάρι

κΓ οί χάντρες του νά νεύουνε στό διψασμένο χώμα.
—Τ’ ώραΐο σου στόμα.

Μέλι άπλωμένο μές τό φως, φλουριά κλωνί - κλωνάρι, 
στή μέση τ’ άλωνιοΰ σιτάρι,

φύλλα πού πέφτουν χρυσαφιά μές τήν καρδιά τού δάσου. 
—Τά μαλλιά σου.

Τό γιασεμί στή γειτονιά τό μοσκοβολισμένο 
άκρόγιαλο άνθισμένο, 

στάλες νερά νά σπάζουνε κλωνιές - κλωνιές κομμάτια.
—Τά δυό σου μάτια.

··

Μιά νύχτα έλιγοθύμησε στά κλώνια τό φεγγάρι 
κΓ ήρθαν τ’ άρώματα τής γής γιά νά τό συνεφέρουν. 
Μύρισε πέρα δ μενεξές κΓ άπάντησαν τά κρίνα 
κΓ ένας άνθός τής νεραντζιάς διπλοτριπλομυρίζει 
κα'ι σκάζει τό γαρούφαλλο μέ τό πνιγμένο μύρο, 
σπαρτάρησε κΓ άπόκρυψε τ’ άθώο κυκλαμινάκι. 
Μά τό φεγγάρι ξύπνησε κΓ άρχισε ν’ άνασταίνει 
στά μύρα τού έκατόφυλλου, τό κάθε φύλλο κόσμος. 
Ζαλίστηκε, άποχάθηκε μές τις αύλές δ ρήγας 
κΓ άρχισαν μές τό στόμα του τά έρωτοαλφαβητάρια, 
σάν τό νεράκι άπ’ τήν πηγή, νά τρέχουν καί νά φεύγουν:

A στρα τής γής καί τ’ ούρανοΰ κΓ άνθοί τού παραδείσου 
μές τό κορμί σου άνθίζουν 

καί τά κρασιά τά κόκκινα στάζουν μές τό φιλί σου 
κΓ δποιο φιλάς ζαλίζουν.

ΚΓ άνάμεσα στά στήθη σου μιά πέρδικα φωλιάζει 
σέ μιά φωλιά μέ γιασεμί.

Γιά τούτες τις γλυκάδες σου ποιός, φώς μου, δέν άλλάζει 
μέ τά φιλιά σου τήν ψυχή;

Β άζω μιά τρίχα σου ξανθή στό ζύγι νά ζυγίσω 
καί τά νικάει τ’ άνθοφλουριά, 

στόν χρυσοχό τόν μάστορα τήν πάω νά τήν πουλήσω 
τόσα διαμάντια δέν κρατά.

Τού ήλιου τήν δείχνω νά μού πή στόν κόσμο ποιός τή/ παίρνει; 
ποιός παραβγαίνει θησαυρός;

κΓ δ ήλιος δ πολύξερος τήν κεφαλή του γέρνει 
καί λέγει: «μήτε κΓ δ θεός».

Γ εμίζω τά ποτήρια μου μέ δυνατά κρασιά 
κΓ άπανωτά τά πίνω, 

στάζω σταφύλι καί κρασί σά δρόσο ή φυλλωσιά 
μά στό κρασί δέ σβύνω.

ΚΓ δταν γυρίσω καί σέ δώ, τού παραδείσου άνθέ, 
κρύο νερό κΓ άν πίνω

ζαλίζομαι, παραπατώ κΓ άπομεθώ γιά σέ 
καί στό κρασί άποσβύνω.
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Λ υό στήθη, καφουρόστηθα στόν κόρφο σου βαραίνουν 
ποιός νάχει τό πανέρι

νά τούς μαζέψει τούς καρπούς πού στέκουν καί προσμένουν 
του τρυγητή τό χέρι!

Τής πεταλούδας τά φτερά θα πάρω στό κορμί μου
—στό λέω σαν παραμύθι— 

καί μέ κλεφτάτο φίλημα θά γράψω τή ζωή μου 
στα γιασεμιά σου στήθη.

Ε τσι σά ρίχνεις τή ματιά τρεχάμενα νερά 
στέκουν καί κολυμπώνουν 

καί χάνουν τά πετούμενα μεμιάς τά λογικά 
καί πέφτουν καί ματώνουν.

Κι’ άν είναι άνέμοι καί περνούν μπροστά σου γονατούν 
καί σάν τις πέτρες μένουν

κι’ άπό τή γή άνασταίνονται οί νεκροί καί περπατούν 
κι’ οί ζωντανοί πεθαίνουν.

Ζ ύμωσε τά τριαντάφυλλα σέ σκάφη πλουμισμένη 
μέ τ’ άκριβό φλουρί

καί σ’ έπλασε ή μητέρα σου χρυσαφοκαπνισμένη 
καί ροδοπόρφυρη.

Και στ’ άργαστήρι σκλάβωσε τις πιύ χρυσές αχτίδες 
τΙς άπλωσε κλωστή

κι’ άπ’ τίς άχτίδες έπλεξε τίς ώριες σου πλεξίδες 
πού φτάνουν ως τή γή.

Η λιου φωτιά κι' άσπρόμελο κα'ι μεταξοκλωστές 
πήρε καί σ’ έπλασε δ Θεός μου 

κι’ δθε περνάς φουντώνουνε στά πάντα πυρκαγιές 
καί σβεΐ ή καρδιά παντού τού κόσμου, 

και ποταμοί σ’ άκολουθούν οί γλύκες στά στενά 
κι’ άκούς ν’ άχολογάει ή χάρη 

τού μεταξιού πού κρέμεται κι’ άγέρας τό χτυπά, 
όταν πατάς τ’ ώραίο ποδάρι.

Θ εέ, καί νάταν ή όμορφιά πραμάτια νά πουλιέται 
άνθόνερο, γλυκό κρασί, 

μεταξωτό άστροκέντητο, λινό π’ άγεροσειέται 
κι’ άσημοκάπνιστο κουτί.

Σ>τΙς άσκημες άσπρόμελο καί γλύκα θά πουλούσα 
κι’ ενα χλωρόκλαδο όμορφιές, 

κι’ δλο όμορφιές βασιλικές τή γή θά πλημμυρούσα 
νά μήν ύπάρχουν άσκημιές.

I σκιος δέν ήταν στά στενά κι’ οί πέτρες έραγίζαν 
μέσα στήν κάψα τήν πολλή

κι’ οί τοίχοι πήρανε φωτιά κι’ άπ’ τήν πυράδα άχνιζαν 
τά πάντα δλόγυρα στή γή.

Μές τό καταμεσήμερο βγήκες νά περπατήσεις 
κι’ ίσκιοι άπλωθήκαν στά στενά, 

ίσκιοι πυκνοί, πλατύφυλλοι κι’ έδρόσισαν τή φύση 
άγέρια δροσινά.

Κ αταμεσίς στά στήθη σου τό γιασεμί βλασταίνει. 
Νά σ’ δνομάσω γιασεμί;

Πετάει κλαδιά τό γιασεμί κι’ άπλώνει καί πληθαίνει 
καί θά σκεπάσει τήν αύλή.

Γι’ αύτό σέ λέω τριανταφυλλιά μέ τά τριαντάφυλλά σου 
καί τ’ άγκαθάκια στά πλευρά.

Χαρίζεις τήν άνάσταση μέ τά χαμόγελά σου, 
μαζί κεντάς καί τήν καρδιά.

Λ άμπεις σάν ήλιος χρυσαφίς τήν ώρα πού γεννιέται, 
τριαντάφυλλο κι*  άνθεΐς

καί στάζεις τό ροδόσταγμα κΓ δ κόμπος σου κυλιέται 
σά δρόσος τής αύγής.

Κυλά καί πάει στ’ άνθόσταμνο των βαμβακοστηθιών σου 
πεζεύει κΓ άγρυπνά

δπως δ ήλιος κάθε αύγή στις δίπλες των μαλλιών σου 
πεζεύει καί γλεντά.

Μ ιά μέλισσα δλοτρίγυρα στά χείλη σου πετάει, 
τρελλαίνεται κΓ δρμά

κΓ ώς ήταν έτσι δλάνοιχτο τό στόμα σου κυλάει 
καί στά δοντάκια σου χτυπά.

’Άνθος τά χείλη σου θαρρεί καί πήγε νά καθίσει 
καί τήν γλυκάδα τους νά πιή, 

νά πάρει γύρη γλυκερή καί δρόσο νά ρουφήσει, 
μέλι νά κάμει καί κερί.

Ν υχοπατάς δθε περνάς κΓ ή γής άναγαλιάζει 
κΓ ή μαντζουράνα άνθεί

κεντά δικέφαλους άητούς καί Παναγίες χαράζει 
τό βήμα δπου σταθή.

ΚΓ έμένα έμικροπάτησες κΓ άπό λιγνό χορτάρι 
τώρα μεσουρανώ.

Έγινα πλάτανος χλωρός καί τά πουλιά έχω πάρει 
κΓ ίσκιους δροσοβολώ.
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ϊ ανθομαλλοΰ, οί πλεξούδες σου φωλιές είναι γιομάτες 
πού παίζουν τά πουλιά

καί δάση μ’ άγριολούλουδα καί χλοϊσμένες στράτες 
κι’ άνθοβουνοπλαγιά.

Για δός μου τις πλεξούδες σου νά τις διπλοφιλήσω, 
νά τις στεφανωθώ,

ή φέρτες γύρα στδν λαιμά καί σφίχ’τες νά λυγίσω, 
ν’ άποθανατωθώ.

Ο ήλιος κΓ άν βγή στάν ούρανά για μένα δέν γεννιέται 
μηδέ μεσουρανεί

έξάν άν βγή κΓ ή νερατζιά καί πρασινολογιέται 
κΓ άλοΰθε περπατεΐ.

ΚΓ δταν κλειστή στη κάμαρη τότε δ ήλιος βασιλεύει 
καί χάνεται άπ’ τή γή·

Μα άν τριγυρνά καί πάρωρα ήλιος πολύς σαλεύει 
καί φως άνθάβολεΐ.

Π ήρα τή στράτα τά στρατί, περνώ άπ’ τά σπιτικό σου 
κΓ είδα τριαντάφυλλα ανοιχτά,

κΓ είπα πώς βγήκε στάν φραγμά τά ροδομάγουλό σου 
καί μέ τά φώς πεζογελά.

ΚΓ άπ’ τά πολύ τά παίδεμα σκύβω καί τά φιλάω 
καί τούς ρουφώ τήν εύωδιά.

Τ’ άγκάθια μέ κατά'κοψαν κΓ άπ’ τά κεντρί πονάω 
κΓ άπ’ τή δική σου άπονιά.

Ρ οδόσταγμα άπ' τά στήθη σου ροδοτρεχολογάει 
σά λούζεις τά κορμί

κΓ άπ’ τά μαλλιά σου άσπρόμελο κομποκυλά καί πάει 
σά δρόσο τήν αύγή.

ΚΓ άπ’ τά νερά πού χάνεται συντέφια καί κοράλλια 
δλοΰθε ξεμυτούν

καί βγαίνουν τα τριαντάφυλλα, φλουριά τά πορτοκάλια 
κΓ οί φυλλωσιές βλαστοΰν·

Σ ηκώθηκες πρωί - πρωί κΓ έστάθης στάν καθρέφτη 
νά πλέξεις τά μαλλιά,

κλωστές χρυσάφι χτένισες καί τά χρυσάφι πέφτει 
στούς ώμους σάν κλωνιά.

Καί νά! δ καθρέφτης σάστισε, ζαλίστηκε καί παίρνει 
τ’ άνθρώπου τή μιλιά,

γυρνά καί κουβεντιάζει σε, γλυκόλογα σοϋ φέρνει 
καί σοϋ χαϊδεύει τά μαλλιά.

Τ ριανταφυλλοζύμωτη, πεθαίνει δποιος θωρεΐ σε, 
διψά, παραλαλεΐ, 

σά μέρα του καλοκαιριού μέ τις πυράδες είσαι 
κΓ είμαστε έμείς ή γή.

Ρίξε τά δροσολόγημα νά λιγοστέψει ή φλόγα 
κΓ οί καρδιοφλογισμοί.

Είσαι στα στήθη μας βαθιά σάν τά κρασί στή ρόγα 
καί θά καής μαζί.

Y πνος χλωρός, πλατύφυλλος στά στήθη σου ξαπλώνει, 
τά χέρια σου φιλά, 

καθώς τά φύλλο σέρνεται, στά μάγουλα σκαλώνει, 
στά μάγουλα κολλά.

Μά άποκοιμιέται στά στερνά πάνω στά βλέφαρά σου 
νεραϊδοχτύπητος

καί χασμουριέται τήν αύγή πά στά ξανθά μαλλιά σου 
άγουροξύπνητος.

Φ ανήκανε τά στήθη σου κΓ άστραψε εύτύς ή δύση 
καί ραγίστηκαν τά βουνά

καί τά δεντρά έγονάτισαν, πέφτει τά κυπαρίσσι 
καί τ’ ούρανοΰ τά πετεινά.

ΚΓ έσταματήσαν τά νερά καί τ’ άνθη έμαραθήκαν, 
βγήκαν τά ψάρια άπ*  τά νερά

καί τ’ άστρα έκατρακύλησαν, τούς ουρανούς άφήκαν 
κΓ δλα πνιγήκαν στάν γιαλό.

X αμογελάς καί σπάζουνε οί πέτρες κΓ άναβλύζουν 
χίλιες δροσοπηγές,

τά ξεροκλώνια δλόχλωρα γίνονται καί γεμίζουν 
άνθη καί φυλλωσιές.

ΚΓ άν είν’ καλοκαιριάτικη καί διψασμένη μέρα 
κρύα φυσά πνοή, 

λαλεΐς καί τά πρωτόβροχα μάς ήρθαν άπό πέρα 
νά ξεδιψάσει ή γή·

Ψ ιντρή κυρά, τριανταφυλλιά χελιδονοφρυδάτη 
σάν κίνησες νά πας

σάν τά κλωνί βασιλικά μέ τά χρυσά γιομάτη 
τά φώς γύρω σκορπάς.

Σκορπάς στήν στράτα γιασεμιά, τάν μόσκο στάν άγέρα, 
γαρούφαλλα στή γή,

κΓ άπά τάν μόσκο ράγισαν οί τοίχοι κΓ έκεΐ πέρα 
άνοιξαν οί ούρανοί.
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Ω ρα καλή στ’ αγκαθερά πού απ' τήν περπατησιά σου 
σκόνη κρατάν ψιλή

καί γιασεμολογιούνται πιά καί μοιάζουν μέ τοΰ δάσου 
χλόη άκριβοδιαλεχτή.

Πέφτω κΓ έγώ στ’ αγκαθερά τά ξώβεργα νά στήσω 
γιά τ’ ακριβό πουλί

μήν τάχα σοΰ παράπεσε νά τό κορφολογήσω 
ένα θερμό φιλί.

Έτσι λυγίζει ή κεφαλή βιολέττας πού νυστάζει, 
σκύβει άπ’ τή δρόσο τ’ άσεμνο γαρούφαλλο στή γλάστρα. 
Πνοή χτυπά στα φύλλα της, τά χρυσαφιά μαλλιά της 
κι’ οί βλεφαρίδες πλέχτηκαν καί κλείσανε τά μάτια. 
Νυστάζει άπό τ’ άκούσματα ή βιολέττα ’Αροδαφνούσα. 
Χίλιες ψυχές τριγύρω της νανούρισμα άναπλέκουν:-

Τόν τρυφερό ύπνο μενεξέ στά γιασεμιά κοιμήσου, 
σκέψη τοΰ γιασεμιού.

Πάρε φτερά καί πέταξε καί σάν τό φως διαλύσου 
ατούς κόσμους τ’ άστεριοΰ.

Μάη, φαιδρέ, άνθομάη μου, πάρ’ τη στά περιβόλια, 
στόν άσημένιο άνθό

δαχτυλιδάκια πάρε της καί τ’ άσημιά βραχιόλια, 
καί χάντρες στόν λαιμό.

Πάρ’ τη στήν Πόλη γιά χρυσά καί γιά κωνσταντινάτα, 
φλουριά στή Βενετιά,

στά Γιάννενα γι’ ασημικά, στή γή τή μαυρομάτα, 
τήν Πάφο, γιά καρδιά.

Καί φέρ' την πίσω, Μάη μου, σά Μάη μέσα στήν πλάση, 
μ’ αύτό τ’ άνθοκορμί

πρωΐ-πρωΐ τριαντάφυλλο τόν κόσμο μας νά πλάσει, 
νά ξανανθίσει ή γή.

ΚΓ άποκοιμήθηκε ό άνθός στό γιασεμί της στρώμα. 
Στής Πάφου τά μεταξωτά κουκούλι τό κορμί της. 
Λεβάντα στό προσκέφαλο, λεβάντα κι’ ή πνοή της. 
Καί τ’ δνειρο ξεμύτισε κι’ ώς είδε τέτοια κάλλη,· 
άπομεθά, τρελλαίνεται καί στήνει πανηγύρια

«Ώρα καλή κΓ ώρα χρυσή κΓ ώρα μαργαριτάρι 
τόν ήλιο σάν παντρεύουνε μέ τ’ άσημί φεγγάρι. 
Παίρνουν κλωστή, χρυσοκλωστή καί δένουν τά φτερά του 
καί δένουν τόν χρυσαετό μέ τήν περιστερά του.

Σιτάρι, χρυσοσίταρο μαλαματοπλυμένο, 
εύτυχισμένο άντρόγυνο. καλοζευγαρωμένο.
Στις σκάφες μέ τ’ άνθόνερο πλυμένο χάντρα-χάντρα 
περιστερούλα ή νύφη μας μέ τόν άητό τόν άντρα.’

Βελόνι, χρυσοβέλονο, κεντάς μέ τό μετάξι 
κι’ ανθίζουνε στό στρώμα τους βασιλικά μέ τάξη 
Κι’ αν τό κεντά τό δάχτυλο ροδόσταμα σταλάζει 
τρανό δικέφαλο άητό καί δυό σταυρούς χαράζει.

Σά θεμωνιές τοΰ γιασεμιού τ’ άφρόπλαστα σεντόνια 
νά τά τυλίγουν τά κορμιά σάν τούς άνθούς τά κλώνια. 
Καί τά κεφάλια τά χλωρά στά κρίνα προσκεφάλια 
νά γέρνουν καί νά φέγγουνε δίπλαρα πορτοκάλια.

Κυλήστε τόν χρυσαετό μές τ’ άπλωμένο στρώμα, 
πάντα ν’ ανθίζει τό κορμί καί νά ποθή τό στόμα, 
πλημμύρες τά βασιλικά τριγύρα νά βλασταίνουν 
νά θησαυρίζουν τή ζωή καί νά τήν άνασταίνουν.

Ψαλίδι, χρυσοψάλιδο, καί χτένα πεταλούδα 
γιά τή χωρίστρα τοΰ γαμπρού, τής νύφης τήν πλεξούδα 
κΓ άνθόνερο βασιλικό, στις γειτονιές ν’ άρέσουν 
καί νά χτυπήσουν οί καρδιές καί νά τούς έπαινέσουν.

Έλα νά ντύσεις τόν γαμπρό μέ κόκκινο ζωνάρι, 
κόκκινο, κατακόκκινο, σάν τή δική τους χάρη.
Καί μπήξε τό γαρούφαλλο στά λαμπερά μαλλιά του 
κόκκινη σάν γαρούφαλλο ή άκράτητη χαρά του.

Ντύσε καί τή νυφούλα μας διπλοκαμαρωμένη 
τριανταφυλλιά κατάλευκη τοΰ Μάρτη φουντωμένη. 
Λεμονανθός κατάλευκος στά χρυσαφιά μαλλιά της, 
λεμονανθός κΓ ή παρθενιά στή γιασεμιά καρδιά της.

Πατέρα άητέ καί μάνα άνθέ, φιλήστε τή ζωή σας 
μαχαίρια κατακόβουνε κομμάτια τό κορμί σας.
Βασιλικόν άνάθρεψες, στή γλάστρα μαντζουράνα 
καί τό γεράκι άπόσπασε τόν θησαυρό άπ’ τή μάνα.

Ώρα καλή κΓ ώρα άγαθή κΓ ώρα μαργαριτάρι 
τόν ήλιο σάν παντρεύουνε μέ τ’ άσημί φεγγάρι.
Περνούν κλωστή, χρυσοκλωστή καί δένουν τά φτερά του 
καί δένουν τόν χρυσαετό μέ τήν περιστερά του.

Μές τ’ άπλωμένο άσπρόμελο πάτα, γαμπρέ, τό πόδι 
καί πά στ’ άνώφλι ρίξε το καί σκόρπισε τό ρόδι..
Νά γίνει άσπρόμελη ή ζωή νά διπλανθοβολήσει 
καί μέ βλαστούς πλατύφυλλους τό σπίτι νά γεμίσει.
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Πρέπουν χαρές στ’ αντρόγυνο, δαφνόφυλλα νά παίζει, 
πρέπει σ’ έμάς κατάφορτο διπλό - τριπλό τραπέζι, 
καί τ’ άσπρο διπλοπότηρο και τό κρασί τ’ άηδόνι 
καί τά παιχνίδια στις αύλές νά μή μοΰ ξημερώνει.

ΙΙοιός είδε αγάπη νά περνά τόν κόσμο δίχως δάκρυ; 
Τό μυστικό κι’ αν κρατηθή μιά μέρα θά βλαστήσει, 
νά δώσει κλώνους καί κλωνιά, φύλλα, ν’ άνθοβολήσει 
νά μαθευτή στή γειτονιά κι’ δ κόσμος νά τό μάθει. 
Κι’ ή ρήγισσα ή κακούργισσα τό μυστικό μαθαίνει. 
Σπέρνει τόν χάρο στά κλωνιά, κλωνί - κλωνί τά καίει, 
μες τις αύλές θανατικό σκορπά καί τις ρημάζει· 
Τήν κορασιά άποτέλειωσε μές τό πρωτάνθισμά της. 
Δέν έκλαψαν γιά τά κλωνιά. Τού χρόνου θά βλαστήσουν 
διπλά-τριπλά νά σκεπαστούν κι’ οί γειτονιές κι’ δ κόσμος. 
Δέν έκλαψαν γιά τις αύλές. Καινούργιες θά προβάλουν 
μέ λεμονόδεντρα πολλά κι’ άνθοβραγιές καί φράχτες. 
Έκλάψανε τήν κορασιά πού δέν θά ξαναειδοΰνε:-

Ή νεραντζούλα ή άκριβή στδ περιβόλι στέκει 
χωρίς πρασινολόγημα τά δάχτυλα άναπλέκει. 
Τή βρήκε στ’ άνθοβόλημα μιά πυρκαγιά δρεπάνι 
κι’ άπόκοψε τόν άνθισμά κι’ άφήκε τό κοτσάνι.

Τρεις άδελφές στή γειτονιά, τρεις άοελφές στόν κόσμο 
τριανταφυλλιά καί λεμονιά καί τό φτωχούλι δυόσμο. 
Τά ρόδα έκορφολόγησαν, τή λεμονιά έκλαδέψαν, 
τόν δυόσμο έκαταπάτησαν, τή γειτονιά στερέψαν.

Ή γλάστρα έπυκνοφούντωσε μές τόν βασιλικό της 
κι’ έπαιζαν μέ τά φύλλα της, τόν μοσκοβολισμό της. 
Μά άφότου έκορφολόγησαν τό εύωδιαστό χορτάρι 
ή γλάστρα μας ρημάχτηκε καί φάνταξε λιθάρι.

Δικέφαλος χρυσαετός τά σύγνεφα χαράζει 
μέ τ’ απλωτά φτερούγια του ίσκιο βαρύ σταλάζει. 
Κομένα νυχοπόδαρα πουλλάκια δέν σπαράζουν, 
ψαλιδισμένα τά φτερά κανένα δέν τρομάζουν·

Οί στράτες πυκνοφούντωσαν μές τό παχύ χορτάρι 
καί τά νερά έμουρμούριζαν κι’ ανθούσε τό λιθάρι, 
Μά τό χορτάρι έμάδησε καί τά νερά·έσιωπήσαν 
κι’ οί στράτες οί κατάχλωρες αγκαθερά έγεμίσαν.

Κλαινε τά μάτια τήν αύγή, κλαΐνε τό μεσημέρι, 
κλαΐνε τό βράδυ δταν φανή στόν ούρανό τ’ άστέρι 
καί κλαΐνε μέσα στ’ όνειρο κλειστά-κλειστά ματάκια, 
μά κλαΐνε έσένα πιό πολύ τά γιασεμιά παιδάκια.

Σέ μούλα χρυσοκάπουλη τραγουδιστής περνούσε- 
Στόν δεκαπεντασύλλαβο μαστόρεψε τόν μύθο:-

"Γμνε χρυσέ τής δμορφιάς κι’ άνθέ τής τέχνης πρώτε, 
μύθε παλιέ, πού ξύπνησες μές τήν καινούργια Κύπρο, 
δπως ξυπνάει τις άνοιξες ή πλάση μέ τόν σπόρο, 
ώ ’Αροδαφνούσα,μάγισσα καί πρώτη έρωτοκρίτρα 
καί χρυσομελιτάρισσα κι’ άπριλοφορεμένη, 
χελιδονογλυκόχειλη κι’ έρωτοτραγουδίστρα
καί τής Κυπραίισσας γής ψυχή, ψυχή μου ’Αροδαφνούσα, 
σά μήλο νά κατακοπώ σά ρόδι νά σκορπίσω 
καί σάν καπνός ν’ άνεμιστώ, κυρά, άν σέ λησμονήσω.
—Άπ’ τήν Φραγκιά τό σόι μου καί κατοικιά μου ή Κύπρος 
μά έρωτοπλάνταχτη ή καρδιά κι’ ή σκέψη ώραιοπλάστρα- 
Τόν μύθο μου περίπλεξαν κι’ ή ρήγισσα ’Αφροδίτη 
ξανάζησε στούς κόρφους μου μ’ ένα καινούργιο θώρι.
Κι*  είμαι καθρέφτης ξενικός, βενέτικος καθρέφτης, 
πού τήν Κυπραίισσα ψυχή βαθιά του καθρεφτίζει. 
Στόν μύθο μου οί άξέφραστες σαλεύουνε γλυκάδες 
κι’ οί νοστιμιές κι’ οί λυρισμοί κι’ οί καύμοί κι’ οί πόθοι 
κι’ οί ξανθομάλλες έρωτιές κι’ οί τρισγαλάζιες μνήμες 
καί τό χρυσό άνατρίχιασμα κι’ οί μουσικές τών όρκων 
καί τών φιλιών οί πλήμμυρες καί τών χαδιών δ Μάης 
κι’ ή ζήλια ή πρασινόθωρη κι’ ή φόνισσα ύποψία.
Κι’ δλα μαζί κι’ οί νοστιμιές κι’ οί έρωτιές κι’ οί μνήμες 
καί τά φιλιά κι’ οί καύμοί κι’ οί ζήλιες κι’ οί ύποψίες 
αισθήματα Κυπραίικα ριχτά σ’ ένα καθρέφτη.
Κι’ όλο τό μαύρο δράμα μου τό δράμα δλης τής Κύπρου.

—Σού μήνυσε ή κακούργισσα νά πορευθής στόν πύργο, 
στόν πύργο, τόν έφτάπυργο, τό φιδοπλεματάρη, 
τριανταφυλλιά τής γειτονιάς καί τού καζά στολίδι. 
Βάζεις τόν Μάη γιά κάζακα καί τόν ’Απρίλη ζώνη 
κι’ δλα τά λούλουδα τής γής στολίδια καί κεντίδια, 
κι’ άχεροποίητη φάνταζες άγάλια δθε περνούσες 
κι’ δ,τι πατούσες βλάσταινε καί γέμιζε μέ μόσκο 
κι’ δλοΰθε γλυκανθίζανε λάμψες τού- μαλαμάτου 
μεθύσια κοιλανιώτικα, παφίτικες άγάπες, 
παραλιμνίτικοι σκοποί, λάμψες τής ντόπιας Τέχνης. 
Καί μιά φωνή καί μιά λαλιά τριγύριζε τις στράτες: 
«Κόρη, γιά δός μου θάνατο, κόρη, γιά δός μου πόθο» 
Κι’ ήσουν θρησκεία ένός λαού καί μιας φυλής πατρίδα, 
τού ρήγα τού έρωτόκριτου τό έρωτορηγάτο.
Στόν πύργο, τόν έφτάπυργο, τόν φιδοπλεματάρη, 
δίσεχτος χρόνος κλάδωνε τής ρήγισσας ή ζήλια 
πού δλοΰθε μάγια κάρφωνε σά μάγισσα τεχνίτρα 
καί ξόρκιζε τά ξωτικά καί δαιμονοκαλοΰσε 
καί μπαίνοντας, άνθόκλαδε, σέ χτύπησε καί πάεις.
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Μά τής καρδιάς σου δ στεναγμός ατά πέρατα μισεύει 
σάν χελιδονοσπαθίσματα σκίζοντας τδν άγέρα 
καί στήν καρδιά του βασιλιά τδ μήνυμα κομίζει. 
Μήτε τής στάλας τδ φευγιό σάν πέφτει άπό τα νέφη, 
μηδέ τού νού τ’ άνάβλεμμα στής προφητείας τις ώρες 
κι’ ούτε τής μάγας έμπνευσης ή άστραφτερή γοργάδα 
ξεπέρασαν τδ γύρισμα τοΰ μηνυμένου ρήγα.
«*ü!  που σέ τάγιζα μοσκιές και μέλι άπ’ τήν Κυθραία 
καί σαψυχιές λιβανωτός σου ξάπλωνα στδ στρώμα, 
του νού μου ροδοχάραμα καί τής καρδιάς μου κρίνε, 
φλουρί μου διπλομάλαμο κι’ άνθακωνσταντινατο, 
άνοιξε τά ματάκια σου τις ζωγραφιές τού κόσμου 
κι’ άνοιξε τα χειλάκια σου τις γλυκοβρυσομάνες 
καί τή μιλιά σου ξέδεσε νά σκλαβωθούν οί πλάσες» 
Τδ κλάμα τδ μακρόσυρτο, γιομάτο ένα ποτάμι.
Κι’ άπ’ τδ θηχάρι τδ χρυσό χρυσόλαβο μαχαίρι 
τραβά, στηθοκαρφώνεται καί πλάι σου μαρμαρώνει 
κι’ άντάμα έκοιμηθήκετε ρήγες μαρμαρωμένοι. 
Μά τοΰ καιρού τό γύρισμα θά σάς ξαναγεννήσει,’ 
έσέ τόν έρωτόκριτο, τδν καρδιοφλογισμένο, 
κι’ έσένα τήν άξέφραστη τήν μάισσα Άροδαφνοΰσα, 
ώ έσέ καθρέφτη ξενικέ, βενέτικε καθρέφτη 
πού τήν Κυπραίισσα ψυχή βαθιά σου καθρεφτίζεις 
ύμνε χρυσέ τής δμορφιάς κι’ άνθέ τής τέχνης πρώτε, 
μΰθε παλιέ, πού ξύπνησες μές τήν καινούργια Κύπρο ;

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ: 
ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ

-1 -
Το τελευταίο ποιητικό κείμενο του Κύπρου Χρυσάνθη είναι μια ποιητική 

μεταφορά του γνωστού μεσαιωνικού μύθου της Αροδαφνούσας, που τον τρα
γούδησε η λαϊκή μας μούσα.

Γραμμένο το μακρόπνοο αυτό ποίημα σε δεκαπεντασύλλαβους με στίχους, 
επηρεασμένους στην εσωτερική τους δομή και το μουσικό περπάτημα από το 
αθάνατο δημοτικό μας τραγούδι, αλλά και στη γλωσσοπλαστική τους διάθεση 
από τον Παλαμά (φιδοπλεματάρης / ωραιοπλάστρα, ερωτοαλφαβητάρια, ροδο- 
τρεχολογάει κ.ά.), δίνει περιγραφικά μ’ ένα πολύβουο και κάπως «απόξενο» και 
μυστηριακό τρόπο το δράμα της πολυ-τραγουδημένης κόρης της Κύπρου.

Δίνουμε δείγμα γραφής: «Κι αρχίζουνε τα δίστιχα ερωτοαλφαβητάρια/ 
κλωνιά βασιλικόκλωνα, διπλομαργαριτάρια / κι αρχίζουν τα εκατόλογα που τε
λειωμό δεν έχουν / κι οι παροιμίες αρχίζουνε, τα χρυσοπαραμύθια τα καθαρο- 

Λλογήματα κι οι πλάνοι γλωσσοδέτες / κι αρχίζουνε τα αινίγματα κι αρχίζουνε οι 
μπαλλάντες.

Μα το στερνό δοκίμι της,/ 
δοκίμι του θανάτου».

ΜΑΝΟΣ ΚΡΑΛΗΣ 
Σημερινή» 7 Φεβρουαρ. 1980.

-2-
Η «Αροδαφνούσα» του Κύπρου Χρυσάνθη είναι η λυρική άποψη της ιστο

ρικής παράδοσης για τη μεσαιωνική ηρωϊδα της Κύπρου, κι αποκτά συμβολική 
προέκταση εκφράζοντας την ψυχή της Κύπρου. Η λυρική σύνθεση του Χρυσάν
θη έχει όλη τη χάρη και κομψότητα του Δημοτικού τραγουδιού. Με ύψος ανθη
ρό και πλούσιο, με εικόνες που τες διακρίνει μια ζωντάνια και ειλικρίνεια, ο 
ποιητής μας δίνει ένα λυρικό τραγούδι που ζωντανεύει τη Δημοτική μας παρά
δοση. Αν βρεθεί συνθέτης να το μελοποιήσει, θα γίνει ένα σπάνιο απόκτημα της 
Κυπριακής καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Γ. ΑΥΣΙΩΤΗΣ
Εφ. «Φιλελεύθερος» 29 Μαρτίου 1980

-3-
Το συνθετικό ποίημα «Αροδαφνούσα» του Κύπρου Χρυσάνθη αποτελεί - 

καθώς μας πληροφορεί και από τον τίτλο - την «λυρική άποψη» του περίφη
μου θρύλου. Κι αληθινά παρέχει την ευκαιρία στο δημιουργό του να ανοιχθή 
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σε πανόμορφους λυρικούς οραματισμούς, δυνατές ψυχογραφικές βυθίσεις και 
γοητευτική στιχουργία στο λεβέντικο ποιητικό λόγο, την καταξίωση αυτής της 
ποιητικής Ρωμιοσύνης. Τραγουδάει:

Γαρούφαλλα τα πνίξανε 
τα λιακιωτά hl ol γλάστρες/ 
με τον ψιντρό βασιλικό 
και με τη μαντζουράνα./ 
Αχούν παιγνίδια στις αυλές 
και το κρασί γελάει./ 
Τ’ αρχοντολόι γλεντοκοπά 
και την Αροδαφνούσα/ 
τριαντάφυλλο, εκατόφυλλο, 
του σπιτικού φεγγάρι,/ 
την τραγουδάνε με βιολιά 
την τραγουδούν με λόγια,/ 
την τραγουδούν με στεναγμούς, 
με γιούλια καρδιοκτύπια./ 
Κι ο νοικοκύρης λαμπερός 
τέτοια τραγούδια λέει'7 
Όποιος κι αν έρθει σπίτι μας 
τριαντάφυλλο τον λέμε./ 
Η χύτρα αχνίζει φαγητό, 
ροδίζουν τα ποτήρια,/ 
τα βλέμματά μας λάμπουνε, 
παιζογελά η καρδιά μας./ 
Αοιπόν, γιατί στεκόμστε;

Το καθετί δικό μας:/ 
της γης μας τα γεννήματα, 
των δέντρων μας οι οπώρες,/ 
ό,τι τα χέρια πλάθουνε, 
της προκοπής σημάδια./ 
Πεντάδική μας προπαντός 
η γιασεμιά καρδιά μας./ 
Εσείς να τρώτε, φίλοι μου, 
κι εγώ θα σας δηγιέμαι:/ 
Μια Κυριακή τριαντάφυλλο 
σε χρυσάφι πανέρι,/ 
του Γιάννου του Μωρόγιαννου, 
του μωροπλανεμένου/ 
χρυσά στεφάνια πλέκανε 
τριαντάφυλλα παρθένες./ 
Τον πλάνεψε τ’ αναλυτό 
βενέτικο λογάρι,/ 
τ’ αμπέλια με τους ξώμαχους,

τα πράσινα έλιοφόρια/ 
και τα χωράφια τα παχειά 
με τους πολλούς ζευγάδες/ 
κι αφήνει την αγάπη του 
κι άλλη γυναίκα παίρνει.

Πολύ μεράκι, πλατύ τραγούδι, ομορφιά και γοητεία κλείνει η «Αροδα
φνούσα» του Κύπρου Χρυσάνθη και σαν σύλληψη και σαν πραγμάτωση.

ΔΗΜ. ΣΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Εφημ. «Βραδυνή» 19Αυγ. 1980

ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ

-4-
Ο γνωστός έλληνας τεχνοκρίτης Κ. Βαλέτας στη ραδιοφωνική παρουσίαση 

στην Ελλάδα έργων λογοτεχνίας, παρουσίασε δυο βιβλία του Κύπρου Χρυσάνθη. 
Για την ποιητική συλλογή του Χρυσάνθη «Αροδαφνούσα» ο Κ. Βαλέτας είπε:

Αυρικό γιορτάσι είναι η νέα ποιητική σύνθεση του κύπριου ποιητοή Κύ
πρου Χρυσάνθη «Αροδαφνούσα». Ο ποιητής ξαναβρίσκει εδώ τις καλύτερες 
στιγμές του και χωρίς καμμιά επιτήδευση, με άνεση αναβλύζει από την καρδιά 
του ο λυρικός λόγος που μας πλημμυρίζει με το χείμαρρο των λέξεων και των 
εικόνων του, με τον πλούτο των νοημάτων και των ιδεών του.

Γαρούφαλλα τα πνίξανε τα 
λιακωτά κι οι γλάστρες 
με τον ψιντρό βασιλικό και 
με τη μαντζουράνα. 
Αχούν παιγνίδια στις αυλές 
και το κρασί γελάει 
Τ’ αρχοντολόϊ γλεντοκοπά 
και την Αροδαφνούσα 
τριαντάφυλλο, εκατόφυλλο, 
του σπιτικού φεγγάρι 
την τραγουδούν με στεναγμούς, 
με γιούλια καρδιοκτύπια 
κι ο νοικοκύρης λαμπερός 
τέτοια τραγούδια λέει: 
Όποιος κι αν έρθει σπίτι 
μας τριαντάφυλλο τον λέμε 
η χύτρα αχνίζει φαγητό, 
ροδίζουν τα ποτήρια 
τα βλέμματά μας λάμπουνε, 
παιζογελά η καρδιά μας.
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Λοιπόν γιατί στεκόμαστε; 
Το καθετί δικό σας 
της γης μας παγεννήματα, 
των δέντρων μας οι οπώρες 
ό,τι τα χέρια πλάθουνε, της 
προκοπής σημάδια 
πεντάδική μας προπαντός η 
γιασεμιά η καρδιά μας 
Εσείς να τρώτε, φίλοι μου 
κι εγώ θα σας δηγιέμαι 
Μια Κυριακή τριαντάφυλλο 
σε χρυσάφι πανέρι 
του Γιάννου του Μωρόγιαννου, 
του Μωροπλανεμένου 
χρυσά στεφάνια πλέκανε 
τραντάφυλλα παρθένες, 
Τον πλάνεψε τ' αναλυτό 
βενέτικο λογάρι 
τ' αμπέλια με τους ξώμαχους 
τα πράσινα ελιοφότια 
και τα χωράφια τα παχυά με 
τους πολλούς ζευγάδες, 
κι αφήνει την αγάπη του 
κι άλλη γυναίκα παίρνει».

Κάτω από το μεσαιωνικό αυτό τίτλο της Αροδαφνούσας, το μεσαιωνικό 
και βυζαντινό αυτό γυναικείο όνομα που σημαίνει Πικροδάφνη, Πικροδαφνού- 
σα, ο ποιητής Κύπρος Χρυσάνθης δημιουργεί ένα γλέντι κι ένα χορό από εικό
νες ζωής, ένα ύμνο στη ζωή και στον έρωτα.

Γράφει:

«Δεντρογαλιές τα ψέμματα, 
τα λόγια σαν τα ξόρκια, 
και τα ξεμυστηρέμματα 
θανατικά βοτάνια 
στις χύτρες κάποιας μάγισσας 
και μιας ξωθιάς φτιαγμένα. 
Μα την παρθένα μου τιμή 
της προσοχής τα μάτια 
σα δράκοι σιδερόφρακτοι κι 
ακρίτες την φυλάγουν 
για να πειστώ στα λόγια 
σου δοκίμια θα σου βάλω 
δοκίμια ερωτοδόμα δαιμομιά

Κ.ΒΑΛΕΤΑΣ
Εφημ. «Ο Φιλελεύθερος» 20 Αυγ. 1980.

Η ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Ο ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΗΝ 
«ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ» ΤΟΥ Κ. ΧΡΥΣΘΑΝΘΗ

-5-
Ο Κύπρος Χρυσάνθης - ο πολυεδρικότερος Κύπριος λυρικός που ακολού

θησε πιστά τ’ αχνάρια του Παρνασσισμού - ο ποιητής που εμπνέεται από ολό
κληρο το φάσμα της ζωής (έμψυχης και άψυχης) από τα πιο μικρά και ασήμαντα 
δεδομένα ως τα πιο ψηλά πετάγματα και ιδεώδη από τα ταπεινά, τα καταφρονε- 
μένα και άψυχα («Ωδή στο πληγωμένο αγκάθι») μέχρι και ηρωική παράδοση 
του Ελληνισμού, ο πολύπτυχος και πολύφωνος (θα τολμούσα να τον πω Παλα- 
μά της Κύπρου), στη τελευταία ποιητική σύνθεση «Αροδαφνούσα», που χαρα
κτηρίζεται από μια συμπαγή εξελικτική ενότητα, μας δίνει μια λυρική αποθέωση 
της ομορφιάς και του έρωτα, ένα τραγούδι ζωγραφικής διάθεσης που αναλύεται 
σ’ ένα συναισθηματικό πίνακα με μύρια χρώματα και αποχρώσεις.

Η «Αροδαφνούσα» σύμβολο ποιητικό της Κυπριακής δημοτικής παράδο
σης, έκφραση της ιστορικής μοίρας της Κύπρου που στην μακραίωνη πορεία 
της δεινοπάθησε στα χρόνια των ξένων κατακτητών που ορέγονταν την ομορ
φιά της και τον πλούτο της, ζωντανεύει λυρικά μέσα στους στίχους του Κύ
πρου Χρυσάνθη, ο οποίος σαν τέλειος «μαιτρ» της στιχουργικής μας έδωσε μ’ 
θλη τη χάρη και τη δροσιά του Δημοτικού τραγουδιού ένα τέλειο ποίημα, τόσο 
στη σύλληψη όσο και στην εκτέλεση.

Ο στίχος του ρέει φυσικά και αβίαστα σαν μια γάργαρη πηγή που αφήνει 
με το πηγαίο ανάβρυσμά της μια ηχητική χαρά και εντρύφηση. Τόση είναι η φυ
σικότητα του στίχου που νομίζεις πως ο ποιητής δεν κατέβαλε καμμιά προσπά
θεια, παρά μόνο φύσηξε απαλά το μαγικό το καλάμι για να αναλυθεί σ’ ένα 
τραγούδι θεσπέσιο, που οι λέξεις και ο φθόγγοι του βγαίνουν πηγαία και ανε
παίσθητα. Αυτός ο πλούτος αυτή η ανθηρότητα του ύφους αυτό το χάρμα των 
εικόνων, των μεταφορών, των παραλληλισμών, των αλληγοριών, των υπερβο
λών, των αντιθέσεων, των σύνθετων λέξεων, αυτή η γλωσσοπλαστική δύναμη, 
μας μεταφέρει στο χώρο της Δημοτικής ποίησης, με έκδηλα τα ίχνη της προσω
πικής σφραγίδας του Κύπρου Χρυσάνθη.

Ένα έντονο πάθος - κατάφαση της ζωής - αναδύεται μέσα από τη σύνθε
ση, γνώρισμα και αυτό του ευαίσθητου και ερωτόπαθου λαού του νησιού όπου 
γεννήθηκε η θεά της ομορφιάς.

«Άστρα της γης και τ’ ουρανού κι ανθοί του Παραδείσου
μες το κορμί σου ανθίζουν
καί τα κρασιά τα κόκκινα στάζουν μες το φιλί σου
κι όποιον φιλά ζαλίζουν
Κι ανάμεσα στα στήθη σου μια πέρδικα φωλιάζει
σε μια φωλιά με γιασεμί.
Για τούτες τες γλυκάδες σου ποιος, φως μου δεν άλλαζει
με τα φιλιά σου τη ψυχή;
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Το πάθος θα κορυφωθεί και θα ταυτιστεί με το θάνατο, γιατί έρωτας και 
θάνατος είναι δυο έννοιες που βρίσκονται στο ίδιο σύνορο της ζωής. Έτσι θα 
πει ο ποιητής:

«Κόρη για δός μου θάνατο, 
κόρη για δός μου πάθος».

Η αιώνια φύση, πηγή αιώνιας ομορφιάς επιστρατεύεται από τον ποιητή 
για να υπογραμμίσει την ιδέα της άφθαρτης ομορφιάς με το μυστηριώδη χαρ- 
ρακτήρα της:

«Του ήλιου τη δείχνω να μου πει στον κόσμο ποιος την παίρνει; 
ποιος παραβγαίνει θησαυρός;
κι ο ήλιος ο καλύτερος την κεφαλή του γέρνει 
και λέγει: «Μήτε κι ο Θεός».

Το πάθος για την ομορφιά δεν το σβήνει καμμιά δύναμη, ούτε κανένα 
«νηπενθές» μπορεί να επιφέρει τη λησμονιά στο αδάμαστο ερωτικό πάθος:

«Γεμίζω τα ποτήρια μου με δυνατά κρασιά 
κι απανωτά τα πίνω
στάζει σταφύλι και κρασί σα δρόσο η φυλλωσιά 
μα στο κρασί δε σβήνω».

Η ομορφιά και ο έρωτας εξιδανικεύονται και αποκρυσταλλώνονται σαν 
έννοιες και δυνάμεις αδάμαστες της Δημιουργίας που συνέχουν τον Κόσμο 
και τη Ζωή:

«Φανήκανε τα στήθη σου 
κι άστρεψε ευτύς η Δύση 
και ραγιστήκαν τα βουνά 
και τ’ ουρανού τα πετεινό.

Οι πιο πάνω στίχοι μας δίνουν κάτι από τη δυναμική σύλληψη της λαϊκής 
Κυπριακής ποίησης και την ευαισθησία του λαού απέναντι στην ομορφιά της 
ζωής.

Δεν θάταν υπερβολή αν λέγαμε πως η «Αροδαφνούσα» του Κύπρου Χρυ
σάνθη, έχει κάτι από τη γοητεία κι ομορφιά του Βιβλικού: «Άσμα Ασμάτων». 
Αυτό τουλάχιστο μας θυμίζουν οι πιο κάτω στίχοι που τους χαρακτηρίζει ένας 
ευγενικός και εξωραϊσμένος αισθησιασμός:

«Ροδόσταγμα απ’ τα στήθη σου 
ροδοτρεχολογάει 
σα λούζεις το κορμί) κι 
απ’ τα μαλλιά σου ασπρόμελο 
κομποκυλά και πάει).

Ολη η προσπάθεια και εσωτερική φιλοσοφία του Χρυσάνθη είναι να συλ- 
λάβει και να διασώσει την εικόνα της ομορφιάς. Υπακούει χωρίς να το αντι
λαμβάνεται στο αισθητικό δόγμα του Νίτσε, που πιστεύει πως ο Κόσμος μόνο 
σαν αισθητικό δεδομένο μπορεί να δικαιολογήσει την ύπαρξή του.

Η «Αροδαφνούσα» γίνεται προσωποποίηση της ομορφιάς και ψυχολογικό 
κίνητρο για ένα ερωτικό πρότυπο. Είναι ο ιδανικός τύπος γυναίκας που κίνη
σε το ερωτικό πάθος του Βασιλιά Πέτρου Α' συζύγου της Ελεονώρας, αλλά 
βαυκάλισε και τη φαντασία του λαού, ο οποίος τη διέσωσε με τη Δημοτική πα
ράδοση και τη ζωντάνεψε με τη λαϊκή μούσα.

Στο τέλος του ποιήματος ο ποιητής παραλληλίζει την «Αροδαφνούσα» με 
τον «Ερωτόκριτο». Κι οι δυο μορφές γίνονται σύμβολα διαχρονικά της ομορ
φιάς, της λεβεντιάς και της ψυχικής ανωτερότητας, που περικλείει έμμεσα και 
την έννοια της αγωνιστικότητας και αντίδρασης σε κάθε μορφή καταπίεσης:

«Μα του καιρού το γύρισμα θα σας ξαναγεννήσει 
εσέ τον Ερωτόκριτο, τον καρδιοφλογισμένο 
κι εσένα την αξέφραστη τη μάϊσσα Αροδαφνούσα 
ή εσέ καθρέφτη ξενικέ, βενέτικε καθρέφτη 
που την Κυπριώτισσα ψυχή βαθιά σου καθρεφτίζεις 
ύμνε χρυσέ της ομορφιάς κι ανθέ της Τέχνης πρώτε 
μύθε παλιέ που ξύπνησες μες τη καινούργια Κύπρο».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΣΙΩΤΗΣ

ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ 
(Η ΑΥΡΙΚΗ ΑΠΟΨΗ)

- 6 -
«Ο καλός ρήγας, ως γοιον ηξεύρετε και ο δαίμων της πορνείας 
όλον τον κόσμον πλημελά, τον εκόμπωσεν τον ρήγαν, και έππε- 
σεν εις αμαρτίαν με μίαν ζιτίλ αρχόντισσα ονόματι Τζουάνα 
Λ ’ Αλεμά, γυναίκαν του σιρ Τζουάν τε Μουντολίφ του κυρού 
της Χουλού, και αφήκεν την αγκαστρωμένηνμηνών η’».

Λ. Μαχαιράς § 234 
«Πνευματική Κύπρος», Λευκωσία 1980, σσ. 16

Στο πιο πάνω κείμενο του Α. Μαχαιρά ο καλός ρήγας είναι ο Φράγκος βα
σιλιάς της Κύπρου Πέτρος Α' (1358-1369), ενώ η Τζουάν Λ’ Αλεμά είναι η 
Αροδαφνούσα του δημοτικού μας τραγουδιού (Βλ. Ξ. Φαρμακίδου, Κύπρια 
έπη, Εν Αευκοσία 1926, σελ. 88-92 και 93-96 = Η Αροαφνού), που υπέστη αρκε
τά βασανιστήρια από τη βασίλισσα Ελεονώρα, προκειμένου ν’ αποβάλει το 
παιδί που είχε φυτέψει στα σπλάχνα της ο Πέτρος. Σχετικά με τη μικρή, τη με
γάλη ή την πολύ μεγάλη σχέση που έχει η Αροδαφνούσα του δημοτικού μας 
τραγουδιού (μπαλάντας) με την «Αροδαφνούσα» του Κ. Χρυσάνθη, δε θ’ ασχο
ληθώ εδώ. Προσωπικά θα περιοριστώ να εξετάσω την πλοκή του έργου, να επι- 
σημάνω το μήνυμά του και, τέλος, να εντοπίσω μερικές, αν είναι δυνατόν, πη
γές έμπνευσης του ποιητή.
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Η «Αροδαφνούσα» είναι μια αφηγηματική, λυρική ποιητική σύνθεση, που 
αποτελείται από κάπου 557 στίχους, με κυρίαρχο στίχο το 15σύλλαβο ιαμβικό, 
χωρίς ομοιοκαταληξία. Υπάρχουν όμως στο ποίημα και τετράστιχα ατροφικά 
συστήματα της μορφής 15+7+15+7 (με ελαφρές αποκλίσεις στα εφτασύλλαβα, 
που κάποτε είναι πεντασύλλαβα, κάποτε εξασύλλαβα κλπ.), με ομοιοκαταληξία 
πλεχτή (αβαβ). Η όλη σύνθεση μπορεί να χωριστεί σε εφτά μεγάλες ενότητες, 
τις εξής:
Α ' ενότητα (Οι μαργαριταροκλωστές... πεθάνω) (στ. 1 -28)
Β'ενότητα (Γαρούφαλα τα πνίξανε... χαϊδολογάει) (στ. 29-145)
Γ' ενότητα (Πύργους λογάρι στοίβασα... μάτια) (στ. 146-171)
Δ ' ενότητα (Μια νύχτα ελιγοθύμησε... φιλί) (στ. 172-374)
Ε' ενότητα (Έτσι λυγίζει η κεφαλή... ξημερώνει) (στ. 450-486)
Στ' ενότητα (Ποιος είδε αγάπη... παιδάκια) (στ. 450-486)
Ζ' ενότητα (Σε μούλα χρυσοκάπουλη... Κύπρο) (στ. 487-557)

Πρέπει να τονίσω εξαρχής ότι προσωπικά θεωρώ το ποίημα πολυσήμαντο, 
με αρκετούς συμβολισμούς. Και παρ’ όλο που συμφωνώ με το Γ. Σεφέρη ότι κά
θε «εξήγηση ενός ποιήματος είναι, μου φαίνεται, εξωφρενική», θα τολμήσω να 
δώσω στο ποίημα τη δίκιά μου εξήγηση. Ποια είναι λοιπόν αυτή η 
«Αροδαφνούσα» του Χρυσάνθη; Τι εκπροσωπεί και τι συμβολίζει; Κατά τη 
γνώμη μου και με λίγα λόγια είναι η ψυχή της Κύπρου, η ίδια η Κύπρος μέσα 
στην ιστορική της πορεία. Είναι, γράφει ο ποιητής, ο καθρέφτης που την κυ- 
πραίισσα ψυχή βαθιά την καθρεφτίζει. Συγχρόνως το δράμα της Αροδαφνούσας 
είναι το δράμα όλης της Κύπρου, με τις πολιτικές, τις κοινωνικές και τις εθνι
κές του διαστάσεις. Ο μύθος της Αροδαφνούσας είναι όλα αυτά που συνθέτουν 
τα κυπραίικα αισθήματα: νοστιμιές, ερωτιές, μνήμες, φιλιά, καημοί, ζήλιες, 
υποψίες. Κοντολογίς η Αροδαφνούσα είναι η Κύπρος, το νησί του έρωτα και 
της αγάπης, μα και το νησί της ζήλιας και της υποψίας, του φόνου και της τρα
γωδίας!

Αν οι πιο πάνω σκέψεις που κάνω είναι ορθές, τότε η Αροδαφνούσα μπο
ρεί να ταυτιστεί με την Αφροδίτη, τη Θεά της ομορφιάς, του έρωτα και της γο
νιμότητας, που ο καθένας θέλει να την κάνει δίκιά του, αδιαφορώντας για τις 
συνέπειες. Έτσι ο Μωρόγιαννος, που θα δούμε στη συνέχεια, το ρηγόπουλο 
(Πέτρος), ο νιούλλικος κ.ά. είναι, κατά τη γνώμη μου, αυτοί που ζήτησαν να 
κουρσέψουν το νησί μας, να κάνουν το δικό τους, αδιαφορώντας πάντα για τα 
ερείπια που άφηναν πίσω τους. Ας δούμε όμως τα πράγματα από την αρχή, 
επισημαίνοντας, όπου είναι δυνατό, τις πηγές έμπνευσης του ποιητή.

Α'ενότητα
Ο ποιητής πλέκει το εγκώμιο της Αροδαφνούσας (της Κύπρου), με ένα 

τρόπο που μας θυμίζουν τα δημοτικά παινέματα της αγαπητικής. Εξαίρεται 
δηλ. η ομορφιά του λαιμού, των μαλιών, των ματιών, του αναστήματος, της 
περπατησιάς και άλλων μελών του γυναικείου σώματος. Με τον ίδιο πάλι τρό
πο του δημοτικού τραγουδιστή ο ποιητής τονίζει πόσο θηλυκιά είναι αυτή η 
ψυχή της Κύπρου, αφού στο μεγάλωμά της ακόμα και οι στέρφες πέτρες βγά
ζουν ανθούς. Έτσι είναι επόμενο η θεά αυτή της ομορφιάς να εμπνέει στον κα

θένα - και στον ποιητή - ερωτικές διαθέσεις, που εκδηλώνονται με το δημοτι- 
κοφανή στίχο:

Δώσ’ μου, κυρά, τονχρυσοπλουμιστή σου πόθο

Ο στίχος αυτός απαντάται και σ’ άλλες μορφές, όπως:
Κόρη, γιά δώσ' μου θάνατο, κόρη, γιά δώσ’ μου πάθος 

ή
Κόρη, γιά δώσ’ μου θάνατο, κόρη, για δώσ’ μου πόθο

Πρβ. και Ξ. Φαρμακίδου, ό.π., σσ. 124, 129, 130, 140 κ.ά.
Κόρη, γιά δομ μου το φιλίν, κόρη γιά όομ μου πόθος.

Μήπως όλοι οι επίδοξοι μνηστήρες της Αροδαφνούσας ή της Λυγερής 
(Πρβ. Ξ. Φαρμακίδου, ό.π., σελ. 124 = Η Λυερή) είναι οι αφέντες που γνώρισε 
το νησί «στ’ άνθινο πέρασμά του» μέσ’ από τους αιώνες;

Β’ενότητα
Στην ενότητα αυτή κυρίαρχο κομμάτι κρατάει ο γάμος της Αροδαφνούσας, 

που γίνεται μέσα σε μια ατμόσφαιρα γέλιου και χαράς, χορού και τραγουδιού. 
Δε λείπουν, ωστόσο, οι στεναγμοί και τα καρδιοκτύπια. Κι αυτό γιατί ο γα
μπρός Μωρόγιαννος, ο ήρωας του ομώνυμου δημοτικού μας τραγουδιού, (πρβ. 
Ξ. Φαρμακίδου, ό.π., σελ. 49 κ.ε.) μωροπλανήθηκε:

Τον πλάνεψε τ’ αναλυτό βενετικό λογάρι, 
τ’ αμπέλια με τους ξώμαχους τα πράσινα ελιοφόρια 
και τα χωράφια τα παχιά με τους πολλούς ζευγάτες 
κι αφήνει την αγάπη του κι άλλη γυναίκα παίρνει.

Το κυριότερο είναι ότι ο Μωρόγιαννος, ο κλέφτης της τιμής, όπως και ο 
Πέτρος Α’, άφησε την Αροδαφνούσα έγκυο και κατάμονη σαν καλαμιά στον κά
μπο. Θαρρώ πως η εγκυμοσύνη εδώ σημαίνει τα πολλά προβλήματα που αφή
νει πίσω του ο καταχτητής. Μάταια οι φίλες της πασκίζουν να την παρηγορή
σουν με μια δίσημη - σκόπιμη ή τυχαία μήπως; - παρηγοριά:

Και ποια αγάπη δε νικά τ’ ανθοκωνσταντινάτο
Η παρηγοριά, λοιπόν, αυτή μπορεί να ερμηνευτεί κατά δύο τρόπους: α) 

Ποια αγάπη δε νικά το χρήμα; β) Δεν υπάρχει αγάπη που να μην μπορεί το χρή
μα να την τσακίσει. Εδώ, νομίζω, μετρά η δεύτερη ερμηνεία. Το δράμα της Αρο
δαφνούσας όμως δε σταματάει ίσαμ’ εδώ. Το «πάθος» (=έρωτα) της ζητούν νέοι 
γαμπροί, νέοι Μωρόγιαννοι, ίσως οι ίδιοι Μωρόγιαννοι, μεταμφιεσμένοι όμως 
τώρα. Στην πρώτη περίπτωση η κόρη έπεσε θύμα στα λεκτικά κομπλιμέντα του 
γαμπρού (ασημογλυκόχειλη και βαμβακοστηθάτη, χελιδονογλυκόχειλη και ζα- 
χαρογλωσσάτη), που πέτυχε έτσι να την πλανέσει. Τώρα η κόρη (Λυγερή) βάζει 
στο νέο «δοκίμια, ερωτοδόκιμα, δαιμονοκαμωμένα»: δίστιχα, εκατόλογα, πα
ροιμίες, παραμύθια, καθαρολογήματα, γλωσσοδέτες, αινίγματα, μπαλάντες. Αυ
τό είναι, κατά τη γνώμη μου, έξυπνο εύρημα του ποιητή, που διοχετεύει στους 
στίχους του τύπους και μοτίβα του δημοτικού μας τραγουδιού, δουλεύοντάς τα 
και παρουσιάζοντάς τα σαν κάτι το καινούριο.
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Γενότητα
Εδώ κυρίαρχη θέση κατέχουν τα ποιητικά αινίγματα (τέσσερις στίχοι το 

καθένα), με τα οποία η κόρη δοκιμάζει το νέο.
Όπως και στην προηγούμενη, έτσι και εδώ συνεχίζεται το «δοκίμιν» της 

αγάπης, με μια σειρά (συνολικά σαράντα οκτώ) ερωτοαλφαβητάρια. Για κάθε 
γράμμα του αλφαβήτου ο ποιητής φτιάχνει δυο τετράστιχα της μορφής 15 
+8+15+8, με ομοιοκαταληξία πλεχτή. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο ποιη
τής εδώ έχει υπόψη του τα δημοτικά αλφάβητα της αγάπης, τα εκατόλογα της 
δημοτικής μας παράδοσης κ.ά. (Πρβ. Ξ. Φαρμακίδου, ό.π., σελ. 127 κ.ε.). Δεν 
υπάρχει επίσης καμιά αμφιβολία ότι το δικίμι του θανάτου της β’ ενότητας δεν 
είναι παρά διασκευή, με αντίστροφους ρόλους, του τραγουδιού «Του γεφυριού 
της Άρτας». Εδώ κατεβαίνει η κόρη του πρωτομάστορα για να βρει το δακτυλί
δι τάχα του άντρα της, ενώ στο ποίημά μας είναι ο νέος που κατέβηκε «στ’ 
απόκρημνο κι απόξενο της αρρώστιας πηγάδι» για να βρει το χρυσοδακτυλίδι.

Ε' ενότητα

Με τη συμπληρώση των δοκιμίων της αγάπης, επιτυγχάνεται κι η ποθητή 
ένωση· η βιολέτα Αροδαφνούσα αφήνεται στ’ αγκάλια του άσεμνου γαρούφα- 
λου. Πολύ έξυπνα εδώ ο ποιητής αραδιάζει μια σειρά από νανουρίσματα, που 
συνοδεύουν τους νέους στο ερωτικό κρεβάτι. Ακούγονται επίσης τραγούδια του 
γάμου, όπου, όπως ακριβώς και στα δημοτικά (βλ. Ξ. Φαρμακίδον, ό.π., σελ. 
155), ο νέος μοιάζει με ατόν κι η νέα με περιστέρα, τραγούδια για το άλλαγμα 
του γαμπρού και της νύφης, καθώς και τραγούδια που αναφέρονται σε γαμήλια 
έθιμα, όπως το ρίξιμο του ροδιού στο ανώφλι της εισόδου του σπιτιού κ.ά.

Στ’ ενότητα
Ετσι αρχίζει μια νέα περίοδος συμφορών για την ταλαίπωρη Αροδαφνού

σα, γιατί όπως και στην ομώνυμη μπαλάντα, η ρήγισσα η κακούργισσα μαθαίνει 
το μυστικό του παράνομου έρωτα και δε διστάζει να σκοτώσει την «κακήν πολι
τικήν». Ετσι η Αροδαφνούσα, κάθε φορά που σχεδόν κατορθώνει να κερδίσει 
την ευτυχία της, στο τέλος εισπράττει συφορές και αίματα, όπως ακριβώς κι η 
μαρτυρική Κύπρος, που δεν αφέθηκε ποτέ ελεύθερη να χαρεί την ευτυχία της.

Ζ' ενότητα
Πιστεύω ότι η τελευταία αυτή ενότητα είναι η σημαντικότερη μέσα στο 

ποίημα, γιατί ο ποιητής δίνει ερμηνείες και εξηγήσεις σ’ ό,τι διαδραματίστηκε 
προηγουμένως και βοηθάει τον αναγνώστη να ταυτίσει την Αροδαφνούσα, τους 
καημούς και τις συμφορές της, με τα βάσανα, τους καημούς, τις συμφορές, την 
τραγωδία του τόπου μας.

Με την «Αροδαφνούσα» του ο ποιητής Κ. Χρυσάνθης δεν έδειξε μόνο ότι τα 
δημοτικά τραγούδια, όσο ανόμοια κι αν είναι μεταξύ τους, μπορούν, στα χέρια 
ενός αληθινού ποιητή, ν αναπλαστούν και να δώσουν νέα λυρικά και άλλα σχή
ματα, μα και ποιο πρέπει να είναι το πρώτιστο και άμεσο καθήκον του ποιητή 
απέναντι στη γλώσσα του, την οποία πρέπει πρώτα να διατηρήσει και έπειτα να 
πλατύνει και να καλυτερέψει. Το πρώτο (διατήρηση) ο Χρυσάνθης το πετυχαίνει 

έχοντας ως γλωσσικό όργανό του τη γλώσσα του δημοτικού μας τραγουδιού, που 
είναι η πιο γνήσια και εθνική μας γλώσσα. Το δεύτερο πάλι (εμπλουτισμός) το πε
τυχαίνει φτιάχνοντας ο ίδιος, με βάση το υπάρχον υλικό, καινούριες λέξεις, ακο
λουθώντας έτσι το παράδειγμα του Δ. Σολωμού, του Κ. Παλαμά, του Οδ. Ελύτη 
κ.ά. Οι λέξεις αυτές αποπνέουν τη φρεσκάδα και τη λάμψη της νεόκοπης λέξης. 
Ανάμεσα στο πλούσιο λεξιλόγιο από τα δημοτικά τραγούδια μπορούμε, δειγματο
ληπτικά, ν’ αναφέρουμε τις εξής λέξεις, που απαντώνται και στο ποίημα του Χρυ
σάνθη:
ψυχομαχά (στ. 52). Πρβ. τον ακριτικό στ. Ο Διγενής ψυχομασιεί...
μυροκοπώ (στ. 9). Πρβ. ρ. μυροδοκοπώ, Ξ. Φαρμακίδου, ό.π., σελ. 123, 158.
Μαργαριτάρι (στ. 61, 402) Πρβλ. λ. μαρκαριτάριν, Ξ. Φαρμακίδου, ό.π., σελ. 

45,61, 128 κ.ά.
λογάρι (στ. 48) Πρβ. λ. λουάριν, Ξ. Φαρμακίδου, ό.π., σελ. 46, 127.
μωροπλανεμένοζ (στ. 46). Πρβ. λ. μωροπλανεμένοζ, r.. Φαρμακίδου, ό.π., σελ. 55. 
αρχοντολόι (στ. 32). Πρβ. λ. αρκοντολόιν, Ξ. Φαρμακίδου, ό.π., σελ. 153.
Πρβ. επίσης τις φράσεις «σαν καλαμιά στον κάμπο» (στ. 83), «Ώρα καλή κι 

ώρα χρυσή, (στ. 401), «Ώρα καλή κι ώρα αγαθή» (στ. 438) κ.ά.
Το πλάτεμα της γλώσσας πετυχαίνεται οπωσδήποτε με λέξεις σύνθετες 

σαν κι αυτές που ακολουθούν και αποδελτιώνονται εδώ στην τύχη: παιζογελώ, 
ανθοφλονριά, χρυσομελιτάρισσα, απριλοφορεμένοζ, σιδερόδρακος, χελιδονο- 
γλυκόχειλη, βαμβακοστηθάτη κ.ά.

Έτσι ο ποιητής μ’ ένα τρόπο παραδοσιακό, έγραψε ένα ποίημα νεοτερικό 
στα διανοήματα, στα μηνύματα και στους προβληματισμούς του, δείχνοντας 
την αγάπη και την έγνοια του για τον τόπο και την πατρίδα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥΛΛΗΣ

Ο ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ 
Ο ΧΡΥΣΟΡΡΟΑΣ ΠΟΙΗΤΗΣ

-7-
«... Χαίρω που ό,τι έγραψα πριν σαράντα τόσα χρόνια για την ποίηση του 

Χρυσάνθη έχει γίνει ζωντανή πραγματικότητα με τη μακρά και υψηλή ποιητική 
παραγωγή του από τότε ως σήμερα. Το ποιητικό έργο του, και σε ποσότητα και 
σε ποιότητα, είναι μια αέναη πηγή πνευματικής και αισθητικής χαράς. Μεγαλό
στομο ή υποτονισμένο, με λυρικό ρητορισμό ή εθελημένη πεζολογία, με άφθαρ
το πλούτο θεματικό φραστικό και στιχουργικό ή και λιτό, επιγραμματικό και 
συνειδητά αποδυναμωμένο ή και λιτό, επιγραμματικό και συνειδητά αποδυνα
μωμένο, το ποιητικό έργο του Χρυσάνθη αποτελεί μια πλούσια, ζωντανή και 
πολύτιμη πραγματικότητα για τη σύγχρονη Ελληνική ποίηση. Γι αυτό δεν δι
στάζω να χαρακτηρίσω τον Κύπρο Χρυσάνθη, «ο Χρυσορρόας ποιητής».
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Οι δυο τελευταίες ποιητικές συλλογές του ενισχύουν της λαμπρήν εικόνα 
που πλουσιοπάροχα μας χαρίζει η συνεχώς ανανεούμενη ποίησή του.

Η «Αροδαφνούσα» είναι λυρική αναδημιουργία της γνωστής κυπριακής 
δημοτικής ιστορίας, σε μια ισοζυγία του λαϊκού μύθου με τη λυρική προσωπι
κή ερμηνεία του νέου ποιητή. Τα παραδοσιακά στοιχεία μορφής και περιεχομέ
νου μένουν πολύ ισχυρά, και είναι φορές που σαν να ακούουμε δημοτικό τρα
γούδι. Η γλώσσα, ο στίχος, το ύφος, η διάθεση, έχουν την πηγή τους στη λαϊκή 
παράδοση. Η μορφή της «παραλογής» - της μπαλάντας, καλύτερα - οι παροι
μίες, τα αινίγματα, τα καθαρογλωσσήματα, τα αγωνιστικά δίστιχα των ερωτι
κών αλφαβηταρίων, και άλλα λαογραφικά είδη της Κυπριακής μούσας, χρησι
μοποιούνται άφθονα, με τέχνη και περίσκεψη. Τα πλούσια εκφραστικά σύνθε
τα, επίθετα και ρήματα κυρίως, θυμίζουν ανάλογα σύνθετα, των δημοτικών 
τραγουδιών και των μεσαιωνικών ερωτικών μυθιστορημάτων.

Πολλά όμως από αυτά είναι δημιουργήματα, πολύ επιτυχημένα, του Χρυ
σάνθη: ανθοκωνσταντινάτο, ασημογλυκοζύμωτη, χελιδονογλυκόχειλη, καπνο- 
σκορπίστηκε, στιχομάστορας, διπλοτριπλομυρίζει, εμικροπάτησες, ανθοβουνο- 
πλαγιά, ροδοτρεχολογάει, γλυκοβρυσομάνες, στηθοκαρφώνεται, κλπ. κλπ.

Επίσης, ένα ιδιαίτερο γνώρισμα του Κύπρου Χρυσάνθη, στην «Αροδα
φνούσα» αλλά και στην «Ευτυχία της Γης», είναι η χρησιμοποίηση ουσιαστι
κών σαν επιθέτων, τα γιούλια καρδοχτύπια, η γιασεμιά καρδιά μας, μες στη 
φωλιά αγκαλιά σου, το κρασί τ’ αηδόνι, μια πυρκαγιά δρεπάνι, το περιδέραιο 
βλέμμα κλπ. Και βέβαια καλά ξέρουμε πόσο αγαπά ο Ποιητής να μιλάει για 
λουλούδια: ρόδα, τριαντάφυλλα, γιασεμί, ζουμπούλια, ανθοί, βασιλικός, γα- 
ρούφαλα, μαντζουράνα, κ.ά. Είναι και τούτο δείγμα του στενού δεσμού του με 
την πραγματικότητα της ζωής και της φύσης.

Αλλά η εσωτερική σύνθεση του λυρικού αυτού ειδυλλίου ανήκει στον Χρυ
σάνθη. Γίνεται έτσι μια πρωτότυπη αναδημιουργία του λαϊκού μύθου σαν ένα 
λογοτεχνικό πείραμα, που αξίζει να έχει απήχηση και σ’ άλλα τμήματα του λα- 
ογραφικού θησαυρού μας.

Ο έρωτας, οι χαρές και οι πόνοι του, η θέρμη και η πίκρα του, οι πόθοι και 
οι ελπίδες του, τραγουδιέται πλούσια και πηγαία, με χαριτωμένες υπερβολές 
βέβαια, - αλλά τι άλλο περιμένει κανένας από ένα ερωτικό τραγούδι της πα
λιάς σχολής, κατεργασμένο στην εντέλεια μορφής και ουσίας;... Πετάει ψηλά ο 
ποιητής, όμως μένει πάντα ριζωμένος στη γη μας, αισιόδοξος, χαρούμενος και 
γελαστός και στις πιο δύσκολες στιγμές της Αροδαφνούσας.

Η «Αροδαφνούσα» του Χρυσάνθη είναι μια από τις ποιητικώτερες δη
μιουργίες του...».

Κ.ΠΡΟΥΣΗΣ
Εφημ. «Ο Φιλελεύθερος» 19 και 20 Οκτ. 1983 

Μελετήματα για τονΚ. Χρυσάνθης, 1994, σ. 19-20

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
«ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΛΑΚΕΡΗΣ ΕΙΝΑΙ 

Η ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑΣ»

-8-
Για το έργο του Κύπρου Χρυσάνθη

Τούτος ο χείμαρρος του λυρικού λόγου που ξεχύνεται βουερός σ’ άψουγους 
δεκαπεντασύλλαβους, ομοιοκατάληχτους ή μη, στίχους στην «Αροδαφνού-σα» 
του ακούραστου ποιητή και δυναμικότερου πνευματικού ανθρώπου (με την ευρύ
τερη έννοια του όρου) της Κύπρου, του Κύπρου Χρυσάνθη, είν’ ένα δείγμα του 
σφρίγους, της δυναμικής παρουσίας πιο σωστά, ενός ποιητή, που η ασίγαστη 
φλόγα της έμπνευσης και της δημιουργίας δε λέει να καταλαγιάσει στο βωμό της 
ψυχής του. Δεν γνωρίζουμε άλλον ποιητή στην Κύπρο, μα και στην Ελλάδα που 
να ’χει τόση πολυεδρικότητα η προσφορά του, που να ’χει τόση πολυδιάστατη έμ
πνευση. Ν’ ανεβοκατεβαίνει με τόση καταπληχτική ευχέρεια η έμπνευσή του, απ’ 
τα υψηλόφρονα αιστήματα μέχρις τις πιο ασήμαντες εκδηλώσεις της ζωής, τις 
πιο απίθανες εκφάνσεις της. Παράλληλα λειτουργεί η ελληνολατρική του συνεί
δηση κι η συναίσθηση ευθύνης της παμπάλαιης καταγωγής του κυπριακού ελληνι
σμού. Τότε θα βρει ευκαιρίες να συνδεθεί με τις παραδοσιακές ρίζες της Φυλής 
και θα τραγουδήσει με τον πλατύ στίχο του Δημοτικού μας Τραγουδιού, τους 
καημούς, τις πίκρες και τα βάσανα του πανόμορφου Νησιού, καθώς περνάει απ' 
τα βάναυσα χέρια λογής βανδάλων, καταχτητών Ανατολής και Δύσης κι αιμορ- 
ραγεί αιώνες και αιώνες, ακολουθώντας τη μοίρα της Μάνας-Ελλάδας.

Τελειώσαμε το διάβασμα για δεύτερη φορά, της λυρικής ποιητικής τούτης 
σύνθεσης του Κυπ. Χρυσάνθη, της «Αροδαφνούσας» του. Δεν ξέρουμε αν μπο
ρέσουμε να πειθαρχήσουμε στη δεοντολογία της Κριτικής Λειτουργίας, περιο
ρίζοντας την εκστασιακή αιστητική μας συγκίνηση που μας προκάλεσε η μελέτη 
της, για να εκφράσουμε την ταπεινή μας γνώμη, ή θα (παρ)εκτραπούμε μόνο σε 
φράσεις θαυμασμού, κι επαίνους. Γιατ’ είναι τέτοια η γοητεία της Αροδαφνού- 
σας, που μας δυσκολεύει να συγκρατηθούμε. Ο μεσαιωνικός μύθος του τραγι
κού έρωτα του Φράγκου βασιλιά στην Κύπρο Πέτρου Α’, η ζήλια της βασίλισ
σας Ελεονώρας που τη φυλακίζει και τη βασανίζει κατά την απουσία του βασι
λιά κα τη σκοτώνει, είχε γίνει θρύλος στη φαντασία του λαού που τόνε ζωντά
νεψε και τόνε διατήρησε με τα λαϊκά τραγούδια του. Ο Κ. Χρυσάνθης παίρνει 
όμως, μερικά, στοιχεία μόνο και δημιουργεί ένα δικό του τραγούδι, πλουτισμέ
νο και μ’ άλλες τραγικές ερωτικές ιστορίες από άλλα δημοτικά τραγούδια, που 
τραγουδάνε σ’ ένα γλέντι τους ο βασιλιάς κι ο νοικοκύρης που φιλοξενεί τ’ αρ- 
χοντολόι. Έτσι, το βασικό τραγούδι της Αροδαφνούσας παίρνει πολλές προε- 
χτάσεις μέσα στην κυπριακή παράδοση, με διάφορες παραλλαγές.

Σύμβολο
Η Αροδαφνούσα πια γίνεται σύμβολο του ερωτικού πάθους αλλά και εν

σάρκωση της ιδανικής ομορφιάς στην ποίηση του Κ. Χρυσάνθη, που μπορούμε
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ναντήνε ταυτίσουμε (πολύ αχνά, βέβαια) με την ίδια τη θεά του Κάλλους, του 
Έρωτα και της Ομορφιάς - την Αφροδίτη. Παίρνει μια διαχρονικότητα στη 
λαϊκή φαντασία κι εμπνέει ανώνυμους κι επώνυμους ποιητές. Ο ποιητιός Λό
γος του Κ. Χρυσάνθη είναι πλημμυρισμένος από μουσική, εικόνες και φως«Οι 
μαργαριταροκλωστές έλαμπαν στο λαιμό της / διπλές σειρές το μάλαμα στη 
λάμψη των μαλλιών της./ Γαρύφαλλο το βάδισμα που το χτυπάνε οι αύρες,/ τ’ 
ανάστημά της καλαμιά στη βεργολυγεράδα».

Είναι οι πρώτοι τέσσερις 15σύλλαβοι της «Αροδαφνούσας» κι ακλουθάει 
ο αποκαλυπτικός στίχος: «Ψυχή της Κύπρου, τραγουδώ τ’ άνθινο πέρασμά 
σου», ένας συμβολικός στίχος που μας δείχνει τις βαθύτερες ρίζες και τις προε- 
χτάσεις της σύνθεσης.

Κι υπάρχουνε στιγμές που δε μπορείς να διακρίνεις, πού τελειώνει η μου
σική των στίχων, πού αρχίζει ο λόγος, πού το χρώμα κι η αρμονία. Τούτο το 
συνονθύλευμα από λόγο, χρώμα, μουσική και εικόνα, δημιουργεί στην ψυχή 
μας μιαν ονειρική γοητεία, έναν ίλιγγο αιστητικής μαγείας. Η αβίαστη γλωσσο
πλαστική του ικανότητα, είναι δείγμα της βαθιάς γνώσης της γλώσσας μας. Η 
εκφραστική οικονομία πετυχαίνεται με τη νεόπλαστη, σύνθετη λέξη, που μας 
θυμίζει τον Παλαμά. Όπου χρειαστεί για την πυκνότητα του στίχου και την 
ακριβολογία, δε θα διστάσει να φτάσει και στην υπερβολή: «Ασημογλυκοζύ- 
μωτη και βαμβακοστηθάτη / χελιδονογλυκόχειλη και ζαχαρογλωσσάτη / έχεις 
τριανταφυλλόβρυση πάνω στα μάγουλά σου / και στάζεις το ροδόσταμο και 
τρέχει στα λαιμά σου».

Κάπου εδώ στη δεύτερη ενότητα, ο ποιητής θα παρεισφρήσει δυο άλλες 
ερωτικές ιστορίες απ’ την κυπριακή παράδοση της Λυγερής και του Μωρό- 
γιαννου κι ενός άγνωστου ερωτευμένου που παρακαλεί την αγαπημένη: «Πάρε 
με σκλάβο δουλευτή και μπιστικό δραγάτη». Η κόρη δεν τόνε πιστεύει και του 
βάνει «δοκίμια». Ο νιος τα ξεπερνάει όλα κι η κόρη: «Μα το στερνό δοκίμι της, 
δοκίμι του θανάτου» του βάζει, όπου ο νιος νικιέται. Ο ποιητής θα τραγουδή
σει με στίχους δοξαστικούς το χαμό του και το θρίαμβο της Αγάπης: «Γεια και 
χαρά που πνίγηκες σ' ερωτικό δοκίμι / του πηγαδιού αγαπητικέ, γαμπρέ της 
μαύρης Πνίχτρας. / Όποιος για την αγάπη του πεθαίνει, δεν πεθαίνει»»

Η ερωτική πολιορκία της Αροδαφνούσας απ’ το Ρήγα προχωρεί με τα πει
ράγματα και τα αινίγματα που του έβαζε και τις εύστοχες απαντήσεις του βασι
λιά. Θα αρκεστούμε στην αντιγραφή του πρώτου τετράστιχου μόνο: «Μανουάλι 
ασημοπλούμιστο που λάμπει στην αστράδα /κι απάνω του λαμπάδα /στέκει σα 
λεύκα στο βουνό, τι νάναι αυτό, απροκρίσου./ Το κορμί σου». Η ευλυγισία του 
στίχους, η μουσικότητα κι η πλαστικότητα, δείχνουνε τον επιδέξιο τεχνίτη, τον 
εμπνευσμένο δημιουργό. Ομως, το ερωτικό ντελίριο του Ρήγα στην εξωτική 
ομορφιά της Αροδαφνούσας, θαν το διαπιστώσουμε στη σελ. 7-12: «κι αρχίσαν 
μες το στόμα του τα ερωτοαλφαβητάρια, / σαν το νεράκι απ’ την πηγή, να τρέ
χουν και να φεύγουν». Κι είναι τούτο το αλφαβητάρι, ένας, απ’ τους πιο όμορ
φους, ερωτικούς ύμνους που θυμόμαστε να ’χουμε διαβάσει ποτέ. Ο ερωτικός 
οίστρος του Ρήγα φτάνει σε ύψιστους αναβαθμούς, που θυμίζουν Ανακρεό-
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ντειες, μολπές. Κανένα απ’ τα
δεν παραλείπεται να υμνηθεί με πάθος (το φι ι. τα ' θ πι0 όμορφη 
χείλη, η κορμοστασιά). Ο ερωτικός λογος του Κ Χρυσά' η,
ώρα του, στο λαμπρότερο άνθισμα του. Πο υ τον ,χοναμα η

Απ την αρμονία και τη γλύκα του τράγου ιο φμχές τριγύρω της να- 
βιολέττα Αροόαφνούσα» κι αποκοιμάται ^α, η κοιμισμένη κόρη
νούρισμα αναπλέκουν». Κι υστέρα απ Ποτάμι γάργαρο
ονειρεύεται ευτυχισμένους γάμους, νυφοστολισμα^ λ σαν έν’ αλλέγκρο 
κυλάει ο πλούσιος λυρικός λόγος του ποιητή, X επόμενες σελίδες,
πρελούντιο για το φοβερό δράμα που θα εκτυ ι /Σπέρνει τον χάρο
καθώς: «Κΐ η ρήγισσα η κακούργισσα το τις ρημά-
στα κλωνιά, κλωνί-κλωνί τα καίει/μες τις Ό ' ; 0 μύθος έμεινε
ζει. /Τηνκορασιά αποτέλειωσεμες τοπρωτα\ ι κυπραίικου λαού, γιατί η
στους αιώνες και θα μένει ριζωμένος στην ψυχή του κυπραθιικθ 
μοίρα της Αροδαφνούσας είναι μοίρα ολακαιρη^ ούσα έγινε πια θρύ-
«στον δεκαπεντασύλλαβο μαστόρεψε το μυ ο». σε μεγαλείο και τέ
λος απέθαντος. Οι στίχοι π’ ακολουθούν ειν α ρήγισσα Αφροδίτη /
χνη. Λέει η Αροόαφνούσα: «Τον μύθο μου

είμαι καθρέφτης ξενι- ξανάζησε στους κόρφους μου μ'ένα κ^γον^ gagLà του καθρεφτίζει- 
κός, βενέτικος καθρέφτης, /που την Κυπραι κύποου>κ Να λοιπόν, γιατί το
/ Κι όλο το μαύρο δράμα του το δράμα ο ης τζίρου τον ανύψωσε σε σύμ- 
μύθο της Αροδαφνούσας η Ποίηση κι ο Λαο^ τη, θ Χρυσάνθης φτά- 
βολο. Η περιγραφή του δράματος είναι συγκ, θν τέχνης. Με απέρριτηζ, δω- 
νει στο απόγειο της λυρικής και της δραματικής πήνυσε η κακούργισσα
ρικής υφής, στίχους, δίνει το τέλος της 1 στολίστηκε και πήγε. «Και
να πορευθής στον πύργο». Κι η κόρη, ον J J ποιητής πάλι, θα ταυτίσει 
μπαίνοντας, ανθόκλαδε, σε χτύπησε και ύ .ιε τον ανεπανάληπτο
τη συμβολική της μορφή με τα ιερά και τα όσια του λαού
στίχο: «Κι ήσαν θρησκεία ενός λαού και μ ζψ . Χρυσάνθη, δε συμ-

Το τέλος της Αροδαφνούσας στο ποίημα τούτ νατορική αλή-
φωνεί με τα διάφορα Χρονικά που είδανε το , γ^χνης, που παίρνου- 
θεια. Ντυμένα τα ιστορικά γεγονότα με την ψυχή του λαού με τη μορ-
με διαχρονική διάρκεια κι αιστητική καταξίωση καρδιάς σου ο στεναγ- 
φή του θρύλου. Έτσι κι εδώ ο ποιητής θα πει. « τ0 μήνυμα κομίζει»·
ύός στα πέρατα μισεύει !... /και στην καρ ιατ βηκάρι το χρυσό χρυσο- 
Γυρίζει, βρίσκει σκοτωμένη την αγαπημένη. « ι μαρμαρώνει / κι αντάμα 
λα^ο μαχαίρι / τραβά στηθοκαρφώνεται και π ^χχ0 κυπρνώτικο
κοιμηθήκανε ρήγες μαρμαρωμένοι».Γοΰτ η εκ νούσα ο Κ. Χρυσάνθης
τραγούδι, σίγουρα, κι άσχετο, ίσως, με , την κυπριακή παράδοση
πρωτοτυπεί εδώ, συνδυάζοντας κ άλλους θ£υλου^ θ ύλο της «Αροδαφνού- 
πράμα που δεν τόλμησε άλλος ποιητής. Στον α να βγει και ν’ ακολου- 
σαζ», ξέρουμε πως κλείστηκε σε μοναστήρι κι αρ ποια πικρή μοίρα του 
θήσει το Ρήγα. Κι ο βασιλιάς Πέτρος Α', ξέρουμ Ρ »

την ανοχή των αδελ- επτφυλάχτηκε. Δολοφονήθηκε μπροστά στα ματ
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φών του. Όμως, ο Ποιητής, θα τον αποθανατίσει μαζί με την Αροδαφνούσα, 
τραγουδώντας την αρίφνητη αγάπη τους, υψώνοντας το μύθο σε διαχρονικό 
σύμβολο, με τούτους τους υπέροχους στίχους του, που κλείνει και η λυρική 
του σύνθεση: «Μα του καιρού το γύρισμα θα σας ξαναγεννήσει, / εσέ τον Ερω- 
τόκριτο, τον καρδιοφλογισμένο. / κι εσένα την αξέφραστη τη μάισσα Αροδαφ
νούσα, /ω, εσύ καθρέφτη ξενικά, βενέτικε καθρέφτη /που την Κυπραίισσα ψυ- 
χή βαθιά σαν καθρεφτίζεις / ύμνε χρυσέ της ομορφιάς κι ανθέ της τέχνης πρώ
τη, /μύθε παλιέ, που ξύπνησες μες την καινούργια Κύπρο».

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΖΑΔΕΣ
Εφ. «Φιλελεύθερος» 4 Δεκεμβρίου 1994

ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ

-9-
Κύπρος Χρυσάνθης

Πολύ γνωστός και καταξιωμένος Κύπριος ποιητής και πεζογράφος, θεα
τρικός συγγραφέας και κριτικός.

Γεννήθηκε το 1915 στη Λευκωσία. Σπούδασε ιατρική στην Αθήνα και με
τεκπαιδεύτηκε στο Λονδίνο. Εργάστηκε ως σχολίαρχος, καθηγητής της Υγιει
νής και ιδιωτικά παιδίατρος. Παράλληλα με τις επαγγελματικές και συγγραφι
κές του δραστηριότητες ανάπτυξε πλούσια κοινωνική και πνευματική δραστη
ριότητα μέσα σε σωματεία, συμβούλια, οργανώσεις.

Πάνω απ’ όλα είναι γνωστός σαν πολύπλευρος και πολυγράφος λογοτέ
χνης. Έχει μια μεγάλη ευχέρεια γραφής. Ασχολήθηκε και έγραψε έργα σε όλους 
σχεδόν τους τομείς της λογοτεχνίας: ποίηση, διήγημα, νουβέλα, μυθιστόρημα, 
χρονογράφημα, θέατρο, ιατρικά άρθρα, μελέτες. Συνεργάστηκε με πολλά περιο
δικά και εφημερίδες στην Κύπρο και στην Ελλάδα και με το ΡΙΚ. Έδωσε πολ
λές διαλέξεις πάνω σε ποικίλα θέματα. Ίδρυσε και εκδίδει εδώ και πολλά χρό
νια το αξιόλογο λογοτεχνικό περιοδικό «Πνευματική Κύπρος». Επιμελείται 
εδώ και πολλά χρόνια την ετήσια έκδοση το ΕΠΟΚ (είναι ο πρόεδρός του) 
«Φιλολογική Κύπρος».

Το έργο του αναγνωρίστηκε και βραβεύτηκε πολλές φορές στην Κύπρο και 
την Ελλάδα. Δημοσιεύτηκαν κριτικές και μελέτες για έργα του σε Ελληνικά και 
Κυπριακά περιοδικά και εφημερίδες. Έργα του μεταφράστηκαν στα Αγγλικά, 
Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Βουλγάρικα και Πορτογαλλικά.

Μερικά από τα έργα του:
Πεζά: Μικρές ζωές. Το ημερολόγιο του γαλάζιου κοριτσιού. Το ξεσήκωμα 

των σκλάβων.
Θεατρικά: Δημώνασσα. Η μάχη των Μύλων. Η προδοσία. Ο Κανάρης στη 

Λάπηθο. Πάθος για ένα ελεύθερο ουρανό.

Ποιητικά: Επιλύχνια. Μικρές πατρίδες. Μπαλάντες μιας ηρωικής εποχής κ.ά.

Το ποίημα αυτό που είναι απόσπασμα μεγαλύτερου εργ μ,οοφή
λυρικό ποίημα που εξυμνεί πλούσια, πλατιά τη γυναικεία μ ρ θ
της θρυλικής Αροδαφνούσας. Λιγάκι μετακινούμαστε η ξεχ και τα
μή το όνομα κι έχουμε έναν ύμνο στη γυναικεία ομορφιά. περιβάλ-
στολίδια, οι κινήσεις, το βλέμμα, τα μάτια, ο πόθος, η Απ^ύχωση του 
λοντος! Οι υπερβολές που θυμίζουν δημοτικόαφού την 
περιβάλλοντος προσδίδουν στη νέα γυναίκα σχεδο έ
ονομάζει και ψυχή της Κύπρου. Μπορεί. είναι η ιστορική
ύμνος προς την Κύπρο, στο πρόσωπό της Αροδαφ Ι^ρνοιοέντι γυναίκα 
Κύπρος. Ακόμη όμως δεν αποκλείεται να γ?α^"“ι εμπνευσμένο από
ή νάναι γενικά η εκλεκτή γυναικεία ομορφιά. Εινα ζ
τη γνωστή γυναικεία ιστορική μορφή την Αροδαφνούσα.

Ξώβεργα τα μάτια, βροχόλουρα το βλέμμα, έσκυψαν οι θ^^νουν φεγγά- 
μωσε η στράτα, μυρίζει τρελά το κάθε τι, ?? της φύσης-γη, ουρά-
ρια. Επιστρατεύονται όλες οι πλευρες και ολε5 οι γμ ζ τθ βλέμμα, το 
νός και θάλασσα - για να υμνηθεί αυτή η ομορφιά. δέντρα βγάζουν καρ- 
άρωμα, οι κινήσεις ομορφαίνουν αφάνταστα τη φυ ,η. , βγ®ίνουν φεγγάρια
πους στο πέρασμά της, βλαστανουν ρόδα οπού η ασύλληπτη, τα
θπου κοιτά το βλέμμα, σκορπά γύρω το φως. Η ομ ρφ
αισθήματα που προκαλεί συνταρακτικά.

Οι υπερβολές, η συμμετοχή ζωντανεμένης της θνμί-
θι νεοπλασμένες λέξεις, ο στίχος και ακόμα η γνω
ζουν έντονα δημοτικό τραγούδι...

Γ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Η « ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ» ΤΟΥ Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Κρΐτΐκή βιβλίου
- 10-

Πάνε δεκαπέντε χρόνια αφότου, στις εκδόσεις του περιο ικου « νε 
πή Κύπρος», κυκλοφόρησε η ποιητική σύνθεση του Κύπρου ρυσα η _ 
αψνούσα». Δεν ξέρω πόσο πριν ήταν γραμμένη, αν περίμενε - και πο 

συρτάρι, πριν βγει στο λαμπρό φως του κυπριακού ήλιου.
Το βέβαιο είναι ότι στα δεκαπέντε χρόνια που μεσολάβησαν από την πρ θ 

τη έκδοση, πολλά έχουν αλλάξει στην καθημερινή ζωή - παντού στον κο> μ ~ 
ταΧύς ρυθμός και ο εξωτερικά ειρηνικός και ανώδυνος τροπος τη^ α 
^στούν ένα σημαντικό κίνδυνο για την πολιτιστική αλλοτρίωση 

Ιδ^ίτερα όταν τούτος είναι μικρός. Κι ότι δεν πέτυχαν οι δεκαετίες κι οι αιω-164
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νες μπορούν να το φέρουν λίγα χρόνια. Όμως πόσοι και ποιοι ασχολούνται 
σήμερα με τη διατήρηση των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων;

Από την άποψη αυτή η επανέκδοση ενός κειμένου που εμπνέεται πέρα για 
πέρα από την παράδοση θα μπορούσε ν’ αποτελεί ένα εκδοτικό κίνδυνο όσο και 
μια πολιτιστική προσφορά. Ίσως όχι στις δυνατότητες αλλά σίγουρα στις προ
θέσεις μου είναι να περιορίσω το πρώτο και να επισημάνω το δεύτερο. Έτσι 
προέκυψε το σημείωμα αυτό.

Η «Αροδαφνούνα» είναι ένα λυρικό στιχούργημα που αποτελείται από 557 
στίχους. Με αφορμή τη γνωστή κυπριακή παράδοση, ο ποιητής βρίσκει την ευ
καιρία και ανασκαλεύει τη λαογραφία του τόπου και αποκαλύπτει την κυπρια
κή ψυχή. Είναι κοντολογής, η λυρική σύνθεση του Χρυσάνθη μια μικρή κιβωτός 
της Κυπριακής Λαογραφίας. Στους στίχους διασώζονται συνήθειες της καθημε
ρινής ζωής, αντιλήψεις και πίστεις λαϊκές, τρόποι του λαϊκού λόγου, λέξεις που 
κοντεύουν να ξεχαστούν.

Η σύνθεση αρχίζει με άψογο, δημοτικού ύφους δεκαπεντασύλλαβο που λί
γο μετά, γυρίζει παιγνιδίζοντας σε δεκατρισύλλαβο μέτρο. Και πλούτος σύνθε
των. Αέξεις όπως μαργαριταροκλωστή, βεργολυγεράδα, ξώβεργα, βροχόλουρα, 
ασημόβρυσες, μεταφέρονται ή συντίθενται, κατά τον λαϊκό τρόπο, από τον 
ποιητή.

Και ωραίες, σπανίζουσες σήμερα εικόνες: λιακωτά με γλάστρες και ψηλό 
βασιλικό, μαντζουράνα και αυλές με γλεντοκόπι φίλων. Με ξενία φίλων, δηλα
δή με φιλοξενία. Γιατί δεν πρέπει να παραλείψω την αναφορά από τον ποιητή 
στην Κυπριακή φιλοξενία, παράδοση Ελληνική, καθώς ο μύθος ανιστορείται 
γύρω από «την τάβλα».

Τρώτε και πίνετ’ άρχοντες κι εγώ θα σας διηγούμαι λέει το ριζίλικο της 
Κρήτης.

Εσείς να τρώτε, φίλοι μου, κι εγώ θα σας διηγιέμαι λέει ο Χρυσάνθης.
Είναι μια φιλοξενία που θυμίζει αρχαία Ελλάδα, που θυμίζει παραδοσια

κές προτουριστικές κοινωνίες.
«Όποιος κι αν έρθει σπίτι μας τριαντάφυλλο τον λέμε», χωρίς να ρωτάμε 

ποιος είναι, τι θέλει, τι έκανε, που πηγαίνει. Κι όσα έχουμε δικά μας είναι και 
δικά του:

... της γης μας τα γεννήματα, των δέντρων μας οι οπώρες 
ότι τα χέρια πλάθουνε, της προκοπής σημάδια 
Πεντάδική σας προπαντός η γιασεμιά καρδιά μας...
Αλλά δεν είναι μόνο οι πληροφορίες για τις παραδοσιακές συνθήκες δια

βίωσης που διασώζονται στην ποιητική σύνθεση «Αροδαφνούσα». Ο Χρυσ
άνθης, βαθύς γνώστης της λαογραφίας της Κύπρου, με σημαντικό αριθμό δημο
σιευμάτων περνά με τελείως φυσικό τρόπο πολλές ακόμα σχετικές πληροφορίες 
αντιλήψεις, πίστεις, χαρακτηρισμούς, φράσεις και λέξεις. Επισημαίνω τελείως 
σκόρπια και τελείως ενδεικτικά:

... στις ρόγες των βυζιών μου / γάλα τρέχει ποταμός...

... μ ’ άφησε κατάμονη σαν καλαμιά στον κάμπο...

... η Πνίχτρα τον αρπάζει /μες τα δαιμονοςώβεργα...

... κι ο νιος καπνοσκορπίστηκε κι η Πνίχτρα χαχανίζει...

Και λιβάνια και σμύρνα κι αραβικές μοσχόπισσες
θανατικά βοτάνια, ξωθιές και αερικά και δαιμονικά και που καί£1 τα
σκεκτοι χρόνοι και ρήγισσες κακούργισες και ζηλιάρες, X Q * 
κλωνάκια αποτελειώνει τις κορασιές με το κοφτερο δρεπάνι του.

Αλλά σ’ αντιδιαστολή, ο ποιητής αναφέρεται και σ ™ βιοχετες, 
πλούσια φυτρώνουν στην Κυπριακή γη μενεξε ες κα , εβάντες καί λε- 
μαντζουράνες και βασιλικά και <<Ψνχή της Κύπρου
μονανθοί, δυόσμος και νερατζούλες ευωδιαστό χ ρ Q · 
τραγουδώ τ’ άνθινο πέρασμά σου», γράφει ο ποιητης.

Η Κυπριακή ενδυμασία αναφέρεται υπαινικτικά, 0 α χαρακτη-
και τα κεντίδια και τα στολίδια της. Αναφέρονται ακόμα
ριστικά περιοχών της Κύπρου:

... μεθύσια κοιλιανιώτικα, παφίτικες αγάπες, 
παραλιμνίτικοι σκοποί...
Μια ξεχωριστή επισήμανση πρεπει να ϊιν J μνημονεύει ο ποιητής 

λόγου, τα αινίγματα και τ’ αλφαβηταρια της αγ isj 
στη σύνθεσή του:

... Κι αρχίζουνε τα δίστιχα ερωταλφαβητάρια. 
κλωνιά βασιλικόκλωνα, διπλομαργαριτάρια , 
κι αρχίζουν τα εκατόλογα που τελειωμό δεν έχουν 
κι οι παροιμίες αρχίζουνε, τα χρυσοπαραμύ ια 
τα καθαρολογήματα κι οι πλάνοι γλωσσοδέτες ,
κι αρχίζουνε τα αινίγματα, κι αρχίζουν οι μπα αντ - νατΟυ έργου
Αλλά δεν αναφέρονται μόνο. Ο noLnTn^ και την

του δείγματά τους, δικούς του στίχους που δεν ω χ διαβάσετε τον τέ- 
τεχνική από τα αντίστοιχα λαϊκά. Αναζητήστε κι ξ’ των τριών πρώ- 
χαρτο στίχο, τη λύση του ερωτικού αινίγματος με τα δεδομένα των ρ 
των στίχων:

Σκασμένο ρόδι κόκκινο γερμένο στο κλωνάρι
με τις σειρές μαργαριτάρι
κι οι χάντρες του να νεύουνε στο διψασμενο χώμα
- Τ' ωραίο σου στόμα τθ εθωτι_

Σαρανταοχτώ στροφές ή εκατόν ενενήντα δυο σξ^θι $ ^θε γράμμα του
κθ αλφαβητάρι της σύνθεσης, δυο στροφές ή οχτώ σ * εναλάσσονται 
λαψαβήτου. Στίχοι παιγνιδιάρικοι, όπου οι δεκαπε γραφής: 
βε εξασύλλαβους, επτασύλλαβους ή οκτασύλλαβους.

Φανήκανε τα στήθη σου κι άστραψε εντός ή δύση
και ραγιστήκαν τα βουνά
και τα δεντρά εγονάτισαν, πέφτει το κυπαριοσι
και τ’ ουρανού τα πετεινό

166 167Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Και τούτο, γιατί η Αροδαφνούσα του Χρυσάνθη καταφανώς παρουσιάζει μιαν 
αυτοτελή ιδιαιτερότητα παρά την εύλογα δικαιολογημένη ομοιογένειά της με 
την Αροδαφνούσα του καθαρά κυπριακού δημοτικού μας τραγουδιού. Από την 
άλλη η μακρόστιχη και πληθωρική τούτη μπαλλάντα είναι μια δημιουργική ανα
σύνθεση όχι μόνο της παραδοσιακής μας παραλογής, αλλά και ορισμένων στοι
χείων άλλων παραλογών, όπως της «Αυγερής», του «Μωρόγιαννου», «Του Γε- 
φυριού της Τρίχας» σε αντίστροφη απόδοση. Ο ποιητής εξάλλου είναι ενσυνεί
δητα επηρεασμένος και σκόπιμα προβάλλει το πνεύμα και το λόγο, το ύφος και 
το ήθος της δημοτικής μας Μούσας από το ακριτικό έπος, ως τα τραγούδια της 
αγάπης, από τα μοιρολόγια και τα νανουρίσματα ως τα τραγούδια του γάμου.

Η επιθυμία του ποιητή μέσα από μια τέτοια σκληρή αναμέτρηση με τα δια
χρονικά και αψεγάδιαστα δημιουργήματα του λαού μας δεν είναι μόνο ασφα
λώς το κορφολόγημα των πιο όμορφων βλαστών τους, ούτε η συμπερίληψη με
ρικών σημαδιακών από αυτά σε μια ενιαία σύνθεση εναρμονισμένων χρωμά
των, και αποχρώσεων. Βαθύτερος πόθος του ποιητή που εκπηγάζει από μια 
εσώτερη δημιουργική ανάγκη και που επιτυγχάνει το στόχο της είναι να ανα- 
στήσει τη δική του εξιδανικευμένη μορφή με τα χίλια πρωτεϊκά πρόσωπα. Εί
ναι η μορφή που τον συγκινεί και που καταυγάζει μέσα του το φως και την 
ομορφιά όχι μόνο του παρελθόντος αλλά και του παρόντος και του μέλλοντος. 
Είναι η τραγική γυναικεία μορφή που εμπνέει ανά τους αιώνες τον έρωτα και 
σπείρει γύρω της το θάνατο. Είναι ακόμα η ολοζώντανη παρουσία της γης του 
και της πατρίδας του ενσαρκωμένη σε Αυγερή, σε Αροδαφνούσα, σε Αφροδίτη 
που σκιρτά και αναγαλιάζει από έρωτα και πλημμυρίζει από αγάπη, γιατί μέσα 
της ανασταίνεται η «Ψυχή της Κύπρου», «η Κυπραίισσα ψυχή».

Έτσι ο ποιητής πραγματώνει μιαν πολυδιάστατη διεύρυνση του ποιητικού 
συμβόλου της Αροδαφνούσας με τις αλλεπάλληλες ποιητικές ενσωματώσεις και 
τις δικές του επινοητικές αναπλάσεις, που ταυτίζονται ωστόσο με την αρχική 
του ουσία και τον αρχέγονο ψυχισμό της προσωποποιητικής του έκφρασης. Η 
Αροδαφνούσα του ρόδου, της ομορφιάς και του έωτα καθώς και της δάφνης 
των ενδόξων αγώνων είναι αναμφίβολα η βασανισμένη και φυλακισμένη κόρη 
στο κάστρο της Κερύνειας. Πικρός αλλά ωστόσο αμετακίνητος ο παμπάλαιος 
συμβολισμός. Η σκλάβα όμως δεν παύει ούτε στιγμή να ζητά τη λευτεριά της με 
μηνύματα, εκκλήσεις, διαμαρτυρίες, αγώνα αδυσώπητο σωτηρίας και λευτεριάς, 
γιατί είναι μια ψυχή ανυπόταχτη κι ανυποχώρηση στο δίκιο της. Πικρές και πά
λι οι αντιφάσεις του ποιητικού συμβόλου τόσο στο δημοτικό τραγούδι όσο και 
στο ποίημα του Χρυσάνθη. Μια ψυχή καμωμένη από έρωτα που καθρεφτίζει τη 
θωριά και το κορμί της σαν άλλη Αφροδίτη στα ερωτικά ακρογιάλια και στα μο- 
σχομύριστα περβόλια της γης της, να τυραγνιέται με τις απιστίες του Μωρό
γιαννου που τις ταυτίζει ο ποιητής με τις αναίσχυντες πλεονεξίες και τις παρά
λογες επιδιώξεις του. Κι αυτές ασφαλώς κατ’ επέκταση με τις ακατάσχετες βου
λιμίες των ποικιλώνυμων εχθρών της: «Μια Κυριακή τριαντάφυλλο σε χρυσάφι 
πανέρι, του Γιάννου, του Μωρόγιαννου, του μωροπλανεμένου χρυσά στεφάνια 
πλέκανε τριαντάφυλλα παρθένες. Τον πλάνεψε τ’ αναλυτό βενέτικο λογάρι, τ’ 
αμπέλια με τους ξώμαχους, τα πράσινα ελιοφόρια και τα χωράφια τα παχυά με 
τους πολλούς ζευγάδες κι αφήνει την αγάπη του κι άλλη γυναίκα παίρνει»/

«Κι η Αυγερή ψυχομαχά, βασιλικού κλωνάρια που το καταμεσήμερο με βια 
κορφολογήσαν». Αλλά δίκαια διερωτάται πιο κάτω ο ποιητής και δίκαια δίνει 
την απάντηση: «Ποια αγάπη δεν έχει καϋμούς και δάκρυα ποια αγάπη; Και ποια 
αγάπη δε νικά τ’ ανθοκωνσταντινάτο;» Αποκαλύπτει ωστόσο στη συνέχεια πως 
μια τέτοια αγάπη είναι ικανή να βάζει το Μωρόγιαννο όχι μόνο «δοκίμια, ερω- 
τοδόκιμα δαιμονοκαμωμένα» αλλά και «το στερνό δοκίμι της, δοκίμι του θανά
του» «στ’ απόμερο κι απόξενο της αρρωστιάς πηγάδι / να κατεβεί μεσήμερα το 
χρυσοδακτυλίδι / το μυθικό και ξωτικό να βρει να της το φέρει. / Σκαλί-σκαλί 
κατέβηκε μα η Πνίχτρα τον αρπάζει / μες στα διμονοξώβεργα και μες τα ξωθιο- 
βρόχια / και ο νιος καπνοσκορπίστηκε κι η Πνίχτρα χαχανίζει».

Εύλογα ο ποιητής με το δικό του τρόπο αποφαίνεται και συμπεραίνει: Η 
αγάπη νικά το θάνατο, το δίκιο την απάτη, η ομορφιά την ασχήμια και την εξα
θλίωση. Μια ομορφιά που δεν περιγράφει μόνο στα επί μέρους ποιητικά είδη 
αλλά που αφήνει αυθόρμητα να ξεχειλίζει σ’ όλο το έργο από την αρχή ως το 
τέλος. Τέτοια ομορφιά που, όπως αφηγείται στην εισαγωγική ποιητική του ενό
τητα, «Ανθούς τα δέντρα βγάζανε στο γέννημά σου κι ανθούς τα χόρτα μας στο 
πρωτοξύπνημά σου / κι ανθούς οι στέρφες πέτρες στο μεγάλωμά σου. / Ανθοί 
θα βγουν στ’ Αντίπερα στο πάντρεμά σου».

Η ομορφιά της Αροδαφνούσας - κόρης και της Αροδαφνούσας - Κύπρου 
δε λάμπει μόνο στο λαιμό και στα μαλλιά της, δε σημαδεύεται μόνο στο βάδι
σμα, στ’ ανάστημα και στο βλέμμα, αλλά αντανακλάται ως την άκρη της οικου
μένης προκαλώντας όχι μονάχα τους καρδιοκατακτητές, αλλά τους όπου γης 
κατακτητές. Φιλόξενη και πλούσια η γη της στ’ αλήθεια, όπως διαλαλεί ο ποιη
τής με τους στίχους του: «Η χύτρα αχνίζει φαγητό, ροδίζουν τα ποτήρια, τα 
βλέμματά μας λάμπουνε, παιζογελά η καρδιά μας. Αοιπόν, γιατί στεκόμαστε; 
Το καθετί δικό σας: της γης μας τα γεννήματα, των δέντρων μας οι οπώρες, 
ό,τι τα χέρια πλάθουνε, της προκοπής σημάδια». Ο Χρυσάνθης μέσα από την 
περίτεχνη λυρική του αφήγηση αδράχνει την ευκαιρία να εγκιβωτίσει τα ποικί
λα ποιητικά είδη της παραδοσιακής μας Μούσας, όπως αριστουργηματικά αι
νίγματα, εξαίσια ερωτοαλφαβητάρια, λικνιστικά νανουρίσματα, γιορταστικά 
γαμήλια άσματα και περίφημα θρηνητικά μοιρολόγια. Κι η παράθεση όλων 
τούτων των ειδών, που συγκροτούν μια μακρόπνοη, λυρική αφήγηση, δε διακό
πτει τον ειρμό της ενότητας κι ούτε αποβαίνει σε βάρος της συνοχής της υπόθε
σης και της πλοκής της μπαλλάντας. Αυτό βέβαια, πρέπει να επισημάνουμε 
εδώ, μαρτυρεί και επισφραγίζει τόσο την ωριμότητα της ποιητικής γραφής του 
δημιουργού όσο και την άνεση της τεχνικής του ως προς την αβίαστη και φυσι
κή μετάβαση από το ένα είδος στο άλλο χωρίς κενά και χάσματα. Η τεχνική αυ
τή που αποτελεί ένα μέρος της δύναμης και της τελειότητας της τέχνης του δεν 
είναι ασφαλώς ένα επίκτητο εφόδιο τριβής και άσκησης κατ' αποκλειστικότη
τα, αλλά κυοφορείται μέσα στον ποιητή σαν θεία δωρεά και εκβάλλει σαν έκ
φραση στην πολυκύμαντη θάλασσα του ποιητικού του ταξιδιού. Πιο απλά θα 
μπορούσαμε να πούμε πως μόνο η μεγάλη ποιητική χάρη που ελάχιστοι διαθέ
τουν και που είναι κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση της θεϊκής, μπορεί να συνται
ριάσει την ποικιλία και τη διαφορικότητα στην αρμονία της σύνθεσης και στην 
καίρια μετάβαση της εναλλαγής. Ας δώσουμε δείγματα αυτής της εναρμόνισης 
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και της συνεκτικής σύνδεσης με κάποιους στίχους που απηχούν τα προαναφερ- 
θέντα είδη:

«Κι αρχίσανε τα αινίγματα, το πρωτοπείραγμά της.
Κι ακούστηκε η απάντηση, πρώτη ξανθούλα νίκη».
«Σκασμένο ρόδο κόκκινο γερμένο στο κλωνάρι
με τις σειρές μαργαριτάρι
κι οι χάντρες του να νεύουμε στο δικασμένο χώμα' 
- τ’ ωραίο σου στόμα».
«Ζαλίστηκε, αποχάθηκε μες τις αυλές ο ρήγας 
κι αρχίαν μες το στόμα του τα ερωτοαλφαβητάρια, 
σαν το νεράκι απ’ την πηγή, να τρέχουν και να φεύγουν.
«Ξανθομμαλλού, οι πλεξούδες σου φωλιές είναι γιομάτες 
που παίζουν τα πουλιά
και δάση μ ’ αγριολούλουδα και χλοϊσμένες στράτες
κι ανθοβουνοπλαγιά»
«Νυστάζει από τ’ ακούσματα η βιολέττα Αροδαφνούσα
Χίλιες ψυχές τριγύρω της νανούρισμα αναπλέκουν»:
«Μάη, φαιδρέ, ανθομάη μου, πάρ’ τη στα περιβόλια, 
στον ασημένιο ανθό
δακτυλιδάκια πάρε της κια τ’ ασημιά βραχιόλια, 
και χάντρες στον λαιμό».
«Και τ’ όνειρο ξεμύτισε κι ως είδε τέτοια κάλλη, 
απομεθά, τρελλαίνεται και στήνει πανηγύρια»:
«Ώρα καλή κι ώρα αγαθή κι ώρα μαργαριτάρι 
τον ήλιο σαν παντρεύουνε με τ’ ασημί φεγγάρι. 
Περνούν κλωστή, χρυσοκλωστή και δένουν τα φτερά του 
και δένουν τον χρυσαετό με την περιστερά του».
«Κι η ρήγισσα η κακούργισσα το μυστικό μαθαίνει. 
Σπέρνει τον χάρο στα κλωνιά, κλωνί-κλωνί τα καίει, 
μες τις αυλές θανατικό σκορπά και τις ρημάζει.

«Δεν έκλαψαν για τις αυλές. Καινούργιες θα προβάλουν
με λεμονόδεντρα πολλά κι ανθοβραγιές και φράχτες.
Εκλάψανε την κορασιά που δεν θα ξαναειδούνε»:
«Δικέφαλος χρυσαετός τα σύγνεφα χαράζει
με τ’ απλωτά φτερούγια του ίσκιο βαρύ σταλάζει.
Κομμένα νυχοπόδαρα πουλλάκια δεν σπαράζουν, 
ψαλιδισμένα τα φτερά κανένα δεν τρομάζουν».

Θα μπορούσε ν αποκαλέσει κανείς την ενσωμάτωση των ειδών αυτών στο 
ποιητικό σώμα του έργου γυμνάσματα αναμέτρησης με τα ομώνυμα δημοτικά 
τραγούδια, αλλά θα μείωνε τη δύναμη και την αξία ολόκληρου του έργου, εφό-
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σον αποτελούν τους αδιάσπαστους κρίκους μιας ανεκτίμητης αλυσίδας ή τις 
εξελικτικές αναβαθμίδες προς την κορύφωσή του. Όχι γυμνάσματα, αλλά αθλή
ματα με υψηλές επιδόσεις θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς τα μέρη αυτά 
που ανήκουν σ’ ένα δόκιμο πρωταθλητή της ποίησης και που παρ’ όλη τη μονα
δικότητα της αυτοτέλειάς τους, αναδεικνύουν σαν ποιητικές μονάδες υψηλών 
μετρήσεων την ολότητα του έργου. Η τελευταία ενότητα του έργου που παραπέ
μπει στην καθαυτό δημοτική μας παραλογή και δικαιώνει άμεσα τον τίτλο του 
ποιήματος του Χρυσάνθη αρχίζει με το εξής δίστιχο:

«Σε μούλα χρυσοκάπουλη τραγουδιστής περνούσε.
Στον δεκαπεντασύλλαβο μαστόρεψε τον μύθο».
Και πράγματι, μαζί με τον τραγουδιστή που επικαλείται ο ίδιος ο ποιητής 

και που ξέρει να μαστορεύει τον πανάρχαιο δεκαπεντασύλλαβο, μπορούμε να 
τραγουδήσουμε κι εμείς, αφού πρόκειται για την ίδια γνωστή υπόθεση του δη
μοτικού μας τραγουδιού. Μόνο που πρέπει να την τραγουδήσουμε αυτή τη φο
ρά με τα λόγια, τους τόνους και τους χρωματισμούς του ποιητή στην κλίμακα 
του δικού του ποιητικού οράματος και μηνύματος. Γιατί πέρα απ’ τη συνύφα- 
ση και την περιπλοκή του μύθου που κι ο ποιητής αναφέρει ταυτίζοντας την 
Αροδαφνούσα με την Αφροδίτη είναι καθαρή η προέκταση του συμβολισμού 
προς τα κει που θέλει να μας στρέψει τη σκέψη.

«Κι ήσουν θρησκεία ενός λαού και μιας φυλής πατρίδα.
Τούτης της πατρίδας με τις φυλετικές ρίζες και καταβολές, τις ιδιότυπες 

παραδόσεις και τις ιδιαιτερότητες τραγουδά στους στίχους:
«κι ολούθε γλυκανθίζανε λάμψες τουμαλαμάτου 
μεθύσια κοιλανιώτικα παφίτικες αγάπες, 
παραλιμνίτικοι σκοποί, λάμψες της ντόπιας Τέχνης».
Παρά την ταύτιση της Κυπραίισσας ψυχής με την ψυχή της Αροδαφνού- 

σας, που συνεχώς επαναλαμβάνει μέσα σ’ ένα παραλήρημα ποιητικού οίστρου 
και ασυγκράτητης μέθης, δεν παραλείπει ωστόσο να υπομνηματίσει επιγραμμα
τικά με την ομολογία:

«Απ’ την Φραγκιά το σόι μου και κατοικιά μου η Κύπρος».
Οι υπομνήσεις αυτές ασφαλώς που θα μπορούσαν να θεωρηθούν και εμβό

λιμες και να εξοβελιστούν αν το ήθελε ο ποιητής, αφού ούτε παραποιούν ούτε 
αποδυναμώνουν το κείμενο, δεν είναι υπομνήσεις ιστορικών γεγονότων, ούτε 
καν ιστορικών υπαινιγμών. Η ιστορία όχι στην αναδιήγηση και την απαρίθμησή 
της ενδιαφέρει τον ποιητή, αλλά σαν κομμάτι πολύτιμο της παράδοσης που εί
ναι η ίδια η ψυχή της Αροδαφνούσας. Μια ψυχή που υπερεκχειλίζει από πάθος 
ερωτισμού και αγάπης για τα υψηλότερα ιδανικά. Η Αροδαφνούσα του Κύπρου 
Χρυσάνθη δεν είναι τίποτε άλλο παρά ό,τι ο τελευταίος της στίχος διευκρινίζει:

«Μύθε παλιέ, που ξύπνησες μες την καινούργια Κύπρο».

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ
Φιλολογική Κύπρος, 1994,(1995)
Εφημ. «Σημερινή» 29.11.1994, Λευκωσία
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ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ (1915-) 
Αροδαφνούσα 

(απόσπασμα) 

-12-

Απόδοση περιεχομένου ολόκληρου του έργου
Η Αροδαφνούσα είναι μια πολύστιχη ποιητική σύνθεση που εκδόθηκε το 

1980 και στην οποία ο ποιητής, ξεκινώντας απ’ το γνωστό περιστατικό της 
ωραίας κόρης που αγάπησε ο φράγκος βασιλιάς Πέτρος ο Α' (1358-1369), δα
νείζεται στη συνέχεια πολλά στοιχεία από άλλα δημοτικά τραγούδια (ακριτικά, 
ερωτικά, αινίγματα, αλφαβητάρι της αγάπης, νανουρίσματα, τραγούδι του γά
μου, κλπ) δημιουργώντας έτσι ένα εντελώς καινούργιο ποιητικό είδος: την 
προσωπική ποίηση, βασισμένη στο δημοτικό τραγούδι του ανώνυμου λαού.

Το ποίημα αρχίζει με την εξύμνηση της ομορφιάς της Αροδαφνούσας. Με 
λεπτομερή αναφορά στα σωματικά της χαρίσματα επαινείται η ομορφιά του 
λαιμού, των μαλλιών, των ματιών, του αναστήματος, του βαδίσματος.

Στην επόμενη ενότητα παρακολουθούμε το αρχοντολόϊ να γλεντοκοπά (κά
τι που θυμίζει σύναξη και γλέντι ακριτών) και να τραγουδά πάλι το πάθος που 
τους έχει εμπνεύσει η Αροδαφνούσα. Αυτό το πάθος δηλώνεται στη συνέχεια έμ
μεσα με δύο άλλα τραγούδια που τα τραγουδούν το πρώτο ο νοικοκύρης του 
σπιτιού και το δεύτερο ο βασιλιάς, δύο τραγούδια με θέμα δύο άλλες ερωτικές 
ιστορίες, γνωστές από δημοτικά τραγούδια σε διάφορες παραλλαγές. Το ένα εί
ναι η ιστορία της Αυγερής που θρηνεί την εγκατάλειψή της από τον αγαπημένο 
της Μωρόγιαννο και το άλλο είναι του Κολυμπητή, του παλικαριού που, για να 
κερδίσει την αγάπη της όμορφης κόρης, δέχεται να υποβληθεί σε διάφορες δοκι
μασίες, στην τελευταία όμως (να κατεβεί σε πηγάδι για να της φέρει το «χρυσο- 
δακτυλίδι») πνίγεται.

Στην γ' ενότητα η ωραία κόρη (όχι μια συγκεκριμένη κόρη αλλά η συνιστα- 
μένη, το σύμβολο της ομορφιάς όλων των ωραίων του δημοτικού τραγουδιού), 
δοκιμάζει τον ερωτευμένο νέο με πέντε τετράστιχα αινίγματα, που καταλήγουν 
πάλι στην εξύμνηση της ομορφιάς της.

Η δ' ενότητα μπορεί να θεωρηθεί ως το κέντρο του ποιήματος. Εδώ ο ερω- 
τοχτυπημένος βασιλιάς ψάλλει έναν ύμνο στην ομορφιά της Αροδαφνούσας, 
έναν ύμνο που αποτελεί το αλφαβητάρι της αγάπης. Σε σαρανταοχτώ δηλαδή 
τετράστιχες στροφές που ανά δύο αρχίζουν με ένα γράμμα του αλφαβήτου (Α, 
Β κλπ. ως το Ω) εξυμνούνται η ματιά, οι πλεξίδες, τα στήθη, το χαμόγελο, τα 
χείλη, το ελαφρό περπάτημα, τα ξανθά μαλλιά, το κορμί, η μιλιά και γενικά κά
θε τι που αφορά την Αροδαφνούσα.

Στην ε ενότητα η Αροδαφνούσα παρουσιάζεται να κοιμάται (πιθανότατα 
στο ερωτικό κρεβάτι), ενώ τον ύπνο της συνοδεύουν νανουρίσματα, στα οποία 

μπλέκονται έντεχνα από τον ποιητή δημοτικά τραγούδια του γάμου («Ώρα κα
λή κι ώρα χρυσή...»), παρομοιάζεται ο γαμπρός με αϊτό και η νύφη με περιστέ
ρα, περιγράφεται το ντύσιμο του γαμπρού και το στόλισμα της νύφης, αναφέ
ρονται έθιμα του γάμου, όπως το σπάσιμο ροδιού κλπ.

Στην στ' ενότητα ακολουθεί η τραγωδία: Η ρήγισσα, που έμαθε το μυστικό 
έρωτα του βασιλιά και της κόρης, σκοτώνει την Αροδαφνούσα. Ο τρόπος του 
θανάτου δεν περιγράφεται, μόνο με έξι τετράστιχα μοιρολόγια ο ποιητής θρη
νεί για την κακή τύχη και την πρόωρα χαμένη ομορφιά της Αροδαφνούσας.

Το ποίημα τελειώνει μ’ ένα αφηγηματικό τραγούδι από κάποιον περαστι
κό τραγουδιστή, που συμπυκνώνει, θα λέγαμε, όλο το περιεχόμενο της μεγάλης 
ποιητικής σύνθεσης, δίνει ξανά σε συντομία την ιστορία της Αροδαφνούσας, 
ενώ ταυτόχρονα δίνει στοιχεία που βοηθούν τον αναγνώστη να ερμηνεύσει το 
ποίημα και να ταυτίσει την Αροδαφνούσα και τα βάσανά της με τους καημούς, 
τις συμφορές και την τραγωδία της Κύπρου.

Το σύμβολο της Αροδαφνούσας
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η Αροδαφνούσα του Κύπρου Χρυσάνθη είναι 

το σύμβολο της ίδιας της Κύπρου και των περιπετειών της μέσα στους αιώνες. 
Πολλοί στίχοι μέσα στο ίδιο το ποίημα το επιβεβαιώνουν:
Ψυχή της Κύπρου, τραγουδώ τ’ άνθινο πέρασμά σου
(α' ενότητα)

Κυρίως όμως αυτή η ταύτιση δηλώνεται καθαρά στην τελευταία ενότητα 
του ποιήματος, όπου μιλώντας η Αροδαφνούσα λέει:

Απ' τη Φραγκιά το σόι μου και κατοικιά μου η Κύπρος 
μα ερωτοπλάνταχτη η καρδιά κι η σκέψη ωραιοπλάστρα 
Τον μύθο μου περίπλεξαν κι η ρήγισσα Αφροδίτη 
ξανάζησε στους κόρφους μου μ ’ ένα καινούργιο Θώρι 
Κι είμαι καθρέφτης ξενικός, βενέτικος καθρέφτης, 
που την Κυπραίισσα ψυχή βαθιά του καθρεφτίζει.

Κι όλο το μαύρο δράμα μου το δράμα όλης της Κύπρου.
Και στη συνέχεια η φωνή του άγνωστου τραγουδιστή λέει, ανάμεσα σ’ άλ

λα, στην Αροδαφνούσα:
Κι ήσουν θρησκεία ενός λαού και μιας ψυχής πατρίδα.

Το ποίημα όμως δεν σταματά στο δράμα. Στους τελευταίους στίχους ο 
ποιητής, παραλληλίζοντας την Αροδαφνούσα με τον Ερωτόκριτο, προβάλλει 
και τις δύο μορφές σαν σύμβολα διαχρονικά της ομορφιάς και της λεβεντιάς 
και έμμεσα δηλώνει την επανεμφάνισή τους ως συμβόλων αγωνιστικότητας και 
αντίδρασης στον κατακτητή, όταν λέει:

Μα του καιρού το γύρισμα θα σας ξαναγεννήσει 
εσέ τον Ερωτόκριτο, τον καρδιοφλογισμένο, 
κι εσένα την αξέφραστη, τη μάισσα Αροδαφνούσα

μύθε παλιέ, που ξύπνησες μες την καινούργια Κύπρο.
174
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Ερμηνευτική προσέγγιση των αποσπασμάτων από το 
Ανθολόγιο της Κυπριακής Λογοτεχνίας
Περιεχόμενο

Στο Ανθολόγιο της Κυπριακής Λογοτεχνίας έχουν επιλεγεί δύο αποσπά
σματα από την ποιητική σύνθεση του Κ. Χρυσάνθη Αροδαφνούσα.

Το πρώτο είναι οι 28 στίχοι που αποτελούν το προοίμιο του έργου και 
συνθέτουν ένα λυρικό ύμνο στην ομώνυμη ηρωΐδα.

Στους 7 πρώτους στίχους σε τριτοπρόσωπο λόγο ο ποιητής εξαγγέλλει την 
παρουσία της Αροδαφνούσας. Περιγράφει την ομορφιά της, τα μαλλιά της με το 
χρυσό διάδημα, την ακαταμάχητη γοητεία των ματιών της, τη λυγερή κορμοστα
σιά της, το ανάλαφρο βάδισμά της. Στο βλέμμα ιδιαίτερα σταματά ο ποιητής. Με 
δύο παρομοιώσεις τονίζει την ακαταμάχητη γοητεία του βλέμματός της. Με ξώ- 
βεργα μοιάζουν τα μάτια της (παγίδες που στήνονται για τα πουλιά) και με βρο- 
χόλουρα. Η λέξη, ποιητική δημιουργία του Κ. Χρυσάνθη, μπορεί να ερμηνευθεί 
είτε από το βροχή και λούρα (κυπρ.=γραμμή, σειρά), δηλαδή που σε λούζει και σε 
σκεπάζει, όπως η βροχή, είτε από το βρόχος (σκοινί με θηλιά στην άκρη) και λου
ρί, δηλαδή που σε αιχμαλωτίζει σαν το βρόχο, που σε πιάνει και δεν μπορείς να 
ξεφύγεις.

Στον 8ο στίχο (όπου συμπυκνώνεται η κεντρική ιδέα και το βαθύτερο νόη
μα όλης της συνθέσεως) ο ποιητής απευθύνεται στην Αροδαφνούσα και την 
ταυτίζει με την ψυχή του κυπριακού ελληνισμού, την ψυχή της Κύπρου που 
την πορεία της στον κόσμο θα τραγουδήσει. Ακολουθούν 11 στίχοι στους 
οποίους με αλλεπάλληλες εικόνες δίνεται η ζωοποιός δύναμη της ομορφιάς 
της, καθώς στο πέρασμά της όλα μεταμορφώνονται και αναγεννώνται, ακόμα 
και οι στέρφες πέτρες ανθοφορούν σε μια πανδαισία των αισθήσεων:

μυροκοπά το κάθε τι στ’ ανάσασμά σου 
λάμπει στη χρυσαφιά ομορφιά σου 
καθώς περνάς σαν τ’ αχολόι...
σαν το φιλί τ’ αρπαχτικό...

Στο 12ο στίχο
Ανθοί θα βγουν στ’ Αντίπερα στο πάντρεμά σου 

υποδηλώνεται ο τραγικός θάνατος της Αροδαφνούσας (Αντίπερα = η άλλη 
όχθη, ο υπερβατικός κόσμος, ο θάνατος) και ο μοιραίος έρωτάς της με το ρήγα. 
Αλλά και ο θάνατός της θ’ ανθίσει λουλούδια, θα νικήσει η Αροδαφνούσα το 
θάνατο και τη φθορά, οπότε η ηρωίδα είναι όχι μόνο η ενσάρκωση του έρωτα, 
του αρχέτυπου κάλλους, αλλά και το σύμβολο της ζωής στην αιωνιότητά της.

Η περίκομψη και εκθαμβωτική αμφίεσή της που οι 4 επόμενοι στίχοι δια
γράφουν είναι μια ελεύθερη απόδοση των παράλληλων στίχων της κυπριακής 
ομώνυμης παραλογής

Έμπην έσσω κι εφόρησεν ρούχα της φορηχιάς της, 
αππέσω βάλλει πλουμιστά, αππέξω γρουσαφένια 
τέλεια που πάνω έβαλεν τα μαρκαριταρένια.

Και τα δύο κείμενα θυμίζουν σ’ αυτό το σημείο, τα θεία «είματα», την εσθή- 
τα της θεάς της ομορφιάς, της Αφροδίτης, που τεχνούργησαν οι Χάριτες και οι 
Ώρες και έβαψαν σε εαρινά ευωδιαστά άνθη, σε αμβρόσιους κάλυκες ναρκίσσου, 
όπως ιστορεί ο ύμνος της θεάς στα πανάρχαια Κύπρια Έπη.

είματα μένχροΐέστο τά οί Χάριτες τε καί Ώραι 
ποίησαν καί έβαφαν εν άνθεσιν εύαρινοΐσι, 
οία φοροϋσ’ Ώραι, εν τε κρόκω εν θ’ ύακίνθω 
εν τε ΐω θαλέθοντι ’ρόδου τ’ ένί άνθεί καλώ 
ήδέι νεκταρέω εν τ’ άμβροσίαις καλύκεσσι 
άνθεσι ναρκίσσου καί λειριού-

Φορά η Αφροδίτη φόρεμα απ’ τις Χάριτες φτιαγμένο 
κι από τις Ωρες, σ’ εαρινά λουλούδια αχνοβαμμένο, 
όμοιο μ ’ αυτό που ντύνονται την άνοιξη κ ’ Εκείνες 
- σε κρόκο και σε γυάκινθο και στον ανθό βιολέττας, 
στο ρόδο το γλυκύτατο, το πάγκαλο το ρόδο, 
σε θεία ναρκίσσου πέταλα, σε πέταλα ανεμώνας - 
φόρεμα που τα μύρα του δεν παίρνει ούτε ο χειμώνας.

Αλλωστε το ερωτικό πρόσωπο της Αροδαφνούσας, κυρίαρχης μορφής του 
ποιητικού μύθου, ανάγει γενικώς στον ύμνο της Αφροδίτης. Η Αροδαφνούσα 
είναι το ένσαρκο είδωλο της θεάς του Έρωτα σε μια από τις πιο δραματικές 
περιόδους της κυπριακής ιστορίας.

Οι 4 τελευταίοι στίχοι της α ενότητας είναι μια λυρική αποστροφή, γεμάτη 
πάθος κι έκσταση στην Αροδαφνούσα του ποιητή, που εδώ λειτουργεί με το προ
σωπείο του φράγκου βασιλιά, ο οποίος ζητά από την πανέμορφη κυρά τον από
λυτο έρωτα και αποδοχή ή την οριστική απόρριψη που θα σημάνει το τέλος του.

Οι στίχοι
ή ρίξε κεραυνό στην κεφαλή μου πάνω 
σαν τ’ άρρωστο κλωνί να γύρω να πεθάνω

θυμίζουν τους στίχους του τραγουδιού του Δ. Λιπέρτη Τα μαυρ' αμμάδκια
Μ’ αν τύσιη τζ’ εννά κρούσω τζαι να γινώ ποζαύλιν

Το β απόσπασμα έχει ληφθεί από τη δ ενότητα. Είναι τα δυο τελευταία 
γράμματα, Ψ και Ω, 4 στροφές από το αλφαβητάρι της αγάπης, που τραγουδά
ει ο ερωτευμένος ρήγας και εξυμνεί τα θέλγητρα της πεντάμορφης κόρης. Λα
χταρώντας να την κατακτήσει στήνει τα «ξώβεργα στο ακριβό πουλί».

Τεχνική
1. Εικονοπλασία

Η ποιητική σύνθεση λειτουργεί και εξελίσσεται με εικόνες και παρομοιώ
σεις, παρμένες από τον κόσμο της φύσης.

π.χ. Μες τα τριαντάφυλλα ας πνιγούν τα μονοπάτια 
κι ας λαμπροπυρωθούν οι πέτρες-ήλιο, μάτια,
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Καθώς περνάς...
Σαν το κλωνί βασιλικό με τα χρυσά γεμάτη 
το φως γύρω σκορπάς...

Η μυθική μορφή της Αροδαφνούσας κυκλοφορεί στον ποιητικό χώρο σε 
μια φαντασμαγορία φωτός (που δηλώνεται με ρήματα: λάμπω, ασήμωσε, λα- 
μπροπυρωθούν, με ουσιαστικά και επίθετα: μάλαμα, λάμψη, φεγγάρια, ήλιοι, 
χρυσαφιά, ξάστερο κλπ.) και εαρινής ανθοφορίας με τα εύοσμα λουλούδια της 
κυπριακής χλωρίδας (γαρούφαλλα, ζουμπούλια, ρόδα, γιασεμιά). Και το όνο
μα της Αροδαφνούσας, είναι σύνθεση του ρόδου και της δάφνης. Είναι το όνο
μα ενός θάμνου, της αροδάφνης, ροδοδάφνης. Η ύπαρξή της αναδύεται από τα 
σπλάχνα του κυπριακού τοπίου αυθεντική και αυτοφυής.

2. Σύνθετα
Ο ποιητής, εμβριθής γνώστης της ελληνικής γλώσσας, αρέσκεται να παίζει 

με τις λέξεις, πλάθοντας καινούργιες, ιδιαίτερα σύνθετες, προσφιλής συνήθεια 
και άλλων Ελλήνων ποιητών, Κ. Παλαμά, Ο. Ελύτη. Τα σύνθετα λειτουργούν 
οργανικά στο ποιητικό σώμα, εξαίροντας τη γλαφυρότητα του ύφους και τη 
μουσικότητα του λόγου, επιτείνοντας την πυκνότητα και ενάργεια.

Και στα δύο αποσπάσματα επισημαίνουμε αρκετά σύνθετα: μαργαριταρο- 
κλωστές, βεργολυγεράδα, ασημόβρυσες, λαμπροπυρωθούν, ακριβοδιαλεχτή κ.ά.

3, Μετρική
Το α απόσπασμα είναι γραμμένο σε δεκαπεντασύλλαβους ομοιοκατάλη

κτους ή μη στίχους και το β είναι 4 τετράστιχα, ο α και γ στίχος δεκαπεντασύλ
λαβοι, ο β και δ εξασύλλαβοι με πλεκτή ομοιοκαταληξία.

Το δημοτικό τραγούδι της Αροδαφνούσας είναι γραμμένο σε ιαμβικό δε
καπεντασύλλαβο και δεν έχει ομοιοκαταληξία.

ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ

- 13-
Κύπρος Χρυσάνθης

Από την πρωτεύουσα της αδελφής Κύπρου, μας ήρθε πολύτιμο ανάτυπο, 
από το περιοδικό «Πνευματική Κύπρος», εξαντλημένο από χρόνων, σε πρόσφα
τη φωτανατύπωση, όπου περιέχεται η θαυμάσια λυρική ποιητική σύνθεση του 
βάρδου των νεότερων κυπριακών γραμμάτων, σεβαστού Κύπρου Χρυσάνθη: 
«Αροδαφνούσα».

Σ’ αψεγάδιαστο δεκαπεντασύλλαβο, ο δόκιμος ποιητής, πεζογράφος, δοκι
μιογράφος και γενικά πολυτάλαντος πνευματικός λειτουργός της Κύπρου κ. 
Χρυσάνθης, χώρεσε σε δεκάξι πυκνοτυπωμένες σελίδες ογδόου σχήματος, τον 

συναρπαστικό μύθο της Αροδαφνούσας, της ξακουστής και τραγικής μάρτυρος 
Κυπριωτοπούλας κόρης, που ψάλλει στο συνεκτικό του αυτό έργο ο ποιητής. 
Κι είναι το τραγούδι του γάργαρο ποτάμι ποίησης, με τ’ αφρίσματα και τις νε
ροσυρμές του Κυπριακού Δημοτικού Ποιητικού Λόγου περιχυμένο, με τα μάγια 
των σύνθετων προικισμένο και με του μύθου τα ξομπλιαστά αναδιπλώματα 
πλουτισμένο. Αναφέρεται Πανεπιστημιακός Δάσκαλος (σε μελέτη του, που πα
ρουσιάζεται σήμερα εδώ) στο γόνιμο επηρεασμό του Παλαμά, από τον «Ερωτό- 
κριτο», διαβεβαιώνουμε κι εμείς τους αναγνώστες μας, πως η «Αροδαφνούσα» 
του Κύπρου Χρυσάνθη, είναι βαπτισμένη κυριολεκτικά στο μαγευτικό ποταμό 
του Κυπριακού Δημ. Τραγουδιού, τ’ ασύγκριτου και στης Λαϊκής Παράδοσης, 
ευρύτερα, της Κύπρου, τ’ ακριβό περιεχόμενο.

Ο ποιητής αναθυμάται την τραγικότητα της Ηρωίδας, παραλληλίζει σύγ
χρονους καιρούς και τραγικούς χρόνους, κι αντλεί από τα πάθια της κι από 
τον δυναμισμό του νησιού.

Ως είναι πιστεύουμε, γνωστό - το «Ασμα της Ρήγαινας και της Αροδαφ
νούσας», είναι από τα ωραιότερα της εποχής της φραγκοκρατίας στην Κύπρο, 
η έμπνευσή του έχει αφετηρία την ξενική κατοχή και η υπόθεσή του είναι παρ
μένη από τη ζωή του βασιλιά Πέτρου Α' του Λουζινιάν. Του τραγουδιού αυτού 
υπάρχουν πολλές παραλλαγές στο νησί, είναι πολύ αγαπητό στον Κυπριακό 
λαό κι ενέπνευσε Έλληνες και ξένους μεγάλους ποιητές όπως τον Ντμ Αννούν- 
τσιο τον Κύπρο Χρυσάνθη κ.ά.

Στην «Αροδαφνούσα» του, ο Χρυσάνθης, παρακολουθεί την ατιθάσευτη 
ηρωική ακμή και ζωντάνια, ν’ αναστανέται από τη γνώση και την κατοχή της 
ιστορίας, του πολιτισμού, της παράδοσης, του παρελθόντος και όλων των ακα
τάλυτων αξιών μ’ ένα λόγο και καλεί με τον ποιητικό διθύραμβο της «Αροδα
φνούσας» του, σ’ ένα παγκύπριο προσκλητήριο του καιρού του, για τ’ αναβά
πτισμα στις αιώνιες αξίες!

Ας χαρούμε όμως ένα μικρό έστω δείγμα, της ποιητικής γραφής του Κύ
πρου Χρυσάνθη, από την «Αροδαφνούσα» του:

«... Ύμνε χρυσέ της ομορφιάς κι ανθέ της τέχνης πρώτε 
μύθε παλιέ, που ξύπνησες μες την καινούργια Κύπρο, 
όπως ξυπνάει τις άνοιξες η πλάση με το σπόρο, 
ω Αροδαφνούσα, μάγισσα και πρώτη ερωτοκρίτρα 
και χρυσομελιτάρισσα κι απριλοφορεμένη, 
χελιδονογλυκόχειλη κι ερωτοτραγουδίστρα 
και της Κυπραίισσας γης ψυχή, ψυχή μου Αροδαφνούσα 
σαν μήλο να κατακοπώ, σαν ρόδι να σκορπίσω 
και σαν καπνός ν’ ανεμιστώ, κυρά, αν σε λησμονήσω...».
Πολύχρονος και καρποφόρος, για τη δόξα των κυπριακών γραμμάτων, πο

λύ αγαπητέ κι ακαταπόνητε Κύπρο Χρυσάνθη μας, ν’ ανασταίνεις με το λόγο 
σου της Κύπρου μας την Ιστορία και τη Δόξα. Ο λόγος σου είναι χαρισματικός!

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 
Εφ: «Σημερινή» 15 Μαρτίου 1995
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ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ

- 14 -
Η «Αροδαφνούσα» του Κύπρου Χρυσάνθη, είναι ένα συνθετικό ερωτικό 

ποίημα από 557 στίχους, γραμμένο κυρίως σε ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο στίχο, 
μετά ή άνευ ομοιοκαταληξίας. Πρόκειται για έργο δημοτικοφανές που ακουμπά 
όμως στέρεα στη Μεσαιωνική μας ποίηση, συνεχίζοντας έτσι αβίαστα την Κρητι
κή και Κυπριακή ποιητική παράδοση, η οποία επέδρασε κατά πολύ στην μετέπει- 
τα Νεοελληνική Λογοτεχνία. Είναι δε εύλογο η τεχνοτροπία της «Αροδαφνού- 
σας» να είναι ρομαντική καθώς εδώ προεξάρχουν το θαυμαστό στοιχείο, ο μέ- 
χρις αυταπαρνήσεως έρωτας, η έντονη φυσιολατρεία και το γνήσιο πάθος.

Αισθητικά έχουμε να παρατηρήσουμε την κυριαρχία των λέξεων. Πράγματι, 
εδώ μας εντυπωσιάζουν οι ηχηρές λέξεις, που προσεκτικά διαλεγμένες δημιουρ
γούν την ιδιαίτερη αισθαντικότητα που απαιτείται για ένα τέτοιου είδους ποιητι
κό πόνημα. Ωστόσο υπάρχουν λέξεις-κλειδιά που η επανάλειψή τους, πέραν του 
ότι δίνει το προσωπικό στίγμα του ποιητή, δημιουργεί όλη εκείνη την ατμόσφαιρα 
που επιθυμεί ο Κύπρος Χρυσάνθης. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το έργο αυτό 
είναι ατμοσφαιρικό και η παραμικρή απόκλιση θα το κατέστρεφε. Αλλως τε μ’ αυ
τές δημιουργούνται όλοι οι απαραίτητοι συνειρμοί στον αναγνώστη.

Πέραν, όμως, όλων αυτών αρέσκεται στις σύνθετες λέξεις και σ’ αυτές 
που το πρώτο τους συνθετικό είναι αριθμητικό (λ.χ. διπλανθοβολήσει, διπλο- 
φιλήσω, κ.ά.) προκειμένου να μας δείξει το μέγεθος των πραγμάτων ή των αι
σθημάτων. Πράγμα, βεβαίως, σύνηθες στο δημοτικό τραγούδι. Στο ίδιο μήκος 
κύματος και τα επίθετα που τονίζουν και δίνουν επί πλέον έμφαση στα ουσια
στικά. Ακόμη, αξιοπρόσεκτες είναι οι παρομοιώσεις και οι μεταφορές του 
ποιητή που με τη μεγαλοστομία τους δημιουργούν την προσείκουσα υπερβολή 
λόγων, πράξεων και συναισθημάτων. Το ίδιο και τα ασύνδετα σχήματα που χα
ρίζουν, παράλληλα, κι ένα γρήγορο ρυθμό στο ποίημα, οσάκις τούτο απαιτεί
ται. Αν και η δομή του ποιήματος και ο βαρύς δεκαπεντασύλλαβος δεν επιτρέ
πουν συχνά τέτοιου είδους εγχειρήματα. Οι εικόνες του είναι έντονες και ζωη
ρές, τόσο που θα γράφαμε άνετα ότι εδώ έχουμε ποίηση των χρωμάτων και των 
αισθήσεων. Τέλος, οι αποστροφές του Χρυσάνθη, σίγουρα πιο τεχνικές δουλε
μένες ξεπερνούν αυτές του δημοτικού μας τραγουδιού.

Ως προς την μορφήν του ποιήματος εκάναμε ήδη λόγο για δύο είδη ποιημά
των, ξεχασμένων πια, που απαντάμε ενσωματωμένα στο έργο αυτό. Πρόκειται για 
ένα σύνθετο είδος στιχουργικού παιγνίου, το αίνιγμα, το οποίο όμως στον τελευ
ταίο του στίχο γίνεται απηχητικό ποίημα, καθώς δίνει την ομοιοτέλευτη απάντηση 
στο ζητούμενο. Φανερώντάς μας τη φαντασία και την εκφραστική δύναμη του Κύ
πρου Χρυσάνθη. Και, φυσικά, τα λυρικώτατα αλφαβητάρια - άλλο σύνηθες Με
σαιωνικό στιχουργικό παίγνιο - σε ποικίλα μέτρα και πλεκτή ομοιοκαταληξία.

Η «Αροδαφνούσα» είναι ένα ποιητικό έργο προσκλητήριο ζωής που συν
επαίρνει τον αναγνώστη και τον οδηγεί σε κόσμους μαγικούς, καμιά από την 
καθημερινή τύρβη και ασχήμια. Σίγουρα, είναι ένα δροσερό ερωτικό ποίημα γε
μάτο πρωτοτυπία, πέρα και έξω από τη συνηθισμένη ξηρότητα της εποχής, 
πραγματικός αίνος και δοξαστικό στην άδολη αγάπη και την ομορφιά.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΪΚΟ 
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ*

* Η εισήγηση έγινε στο πανελλήνιο συνέδριο με θέμα «Λαϊκή παράδοση και Παιδί» στο Δή
μο Ιωλκού στις 11, 12 και 13 Απριλίου 1997.

1. Η Χαρά των Παιδιών, μηνιαίο παιδικό περιοδικό που εξέδιδαν ο Ν. Κληρίδης και ο Λά
μπρος Ρήγας (ψευδώνυμο του Κύπρου Χρυσάνθη) από 1953 ως το 1959, στη Λευκωσία.

2. Οι 28 ευτράπελες διηγήσεις δημοσιεύτηκαν στις Κυπριακές Σπουδές, τόμος ΚΓ το 1959. 
Σε ανάτυπο κυκλοφόρησαν το 1959.

3. Οι 36 άλλες διηγήσεις δημοσιεύτηκαν στις Κυπριακές Σπουδές, τόμος ΚΕ, το 1961. Σε 
ανάτυπο κυκλοφόρησαν το 1961.

4. Οι 26 διηγήσεις με δράκους, δημοσιεύτηκαν στις Κυπριακές Σπουδές, τόμος ΚΣτ, το 
1962. Σε ανάτυπο κυκλοφόρησαν το 1962.

5. Τα 10 Κυπριακά Παραμύθια δημοσιεύτηκαν στις Κυπριακές Σπουδές, τόμος ΛΒ το 1968.
6. Νέαρχου Κληρίδη, Κυπριακά Παραμύθια-Γραμμένα επίτηδες για παιδιά, τόμος A' (Β' έκ

δοση) Λευκωσία 1958.

Εισαγωγή
Κύριε Πρόεδρε,
Αγαπητοί Σύνεδροι,
Τους τελευταίους μήνες προσπάθησα να γνωρίσω από κοντά το έργο που 

μας άφησε ο εκπαιδευτικός και λαογράφος Νέαρχος Κληρίδης και πρέπει να 
ομολογήσω πως είδα με έκπληξη το εύρος του. Το έργο του πρωτοπόρου αυτού 
ερευνητή του λαϊκού πολιτισμού της Κύπρου, με γέμισε συγκίνηση, γιατί μου 
θύμισε τα παιδικά μου χρόνια, τότε που περίμενα, όπως και χιλιάδες άλλα παι
διά, με ανυπομονησία να φτάσει στο σχολείο μας, το μηνιαίο περιοδικό «Η Χα
ρά των Παιδιών* 1, για να διαβάσω τα ιστορικά του σημειώματα, τα λαογραφικά 
του κείμενα, τα μυθολογικά του θέματα, καθώς και την ιστορία όλων των τοπω
νυμίων του νησιού μας. Μα περισσότερο απ’ όλα, περίμενα να διαβάσω και να 
απολαύσω τα λαϊκά παραμύθια, που μας χάριζε από την πλούσια συλλογή του, 
αφού πρώτα τα διασκεύαζε και τα έδινε στην πανελλήνια δημοτική. Σ’ αυτά, 
λοιπόν, τα παραμύθια, θα επικεντρωθεί η εισήγησή μου και στο τι οφείλει το εί
δος αυτό της λαϊκής μας κληρονομιάς στο δάσκαλο Νέαρχο Κληρίδη.

Η συλλογή των κυπριακών παραμυθιών του, που αποτελείται από α) τις 
28 Ευτράπελες ιστορίες2, β) τις 26 Διάφορες άλλες διηγήσεις3, γ) τις 26 Διηγή
σεις με δράκους4 και δ) τα 10 Κυπριακά Παραμύθια5, θα εξεταστεί ως προς την 
ειδολογική κατάταξη, τη θεματική και τη γλώσσα. Η παιδαγωγική αξία θα εξε
ταστεί στα παραμύθια που δόθηκαν σε ειδική έκδοση για παιδιά6.

Αλλά, ποιος ήταν στ’ αλήθεια ο Νέαρχος Κληρίδης; Ήταν ο δάσκαλος, ο 
συγγραφέας, ο λαογράφος, ο ερευνητής, ο συνδικαλιστής, ο ψάλτης, ο καλός οι
κογενειάρχης. Ανθρωπος με πολλές δραστηριότητες, προικισμένος με πολλές 
ικανότητες, χαλκέντερος στη δουλειά και στην έρευνα, μεθοδικός στην εργασία 
του, αποτελεσματικός μ’ ότι καταπιανόταν.
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Γεννήθηκε το 1892 στο ορεινό χωριό Αγρός και τελείωσε την τόσο γεμάτη 
κι άξια ζωή του το 1969 στη Λευκωσία. Ο Κ. Χρυσάνθης, φίλος, συνεργάτης και 
προσωπικός γιατρός του σημειώνει στον αφιερωματικό τόμο των Κυπριακών 
Σπουδών, το 1969, για το σύνολο του έργου του7:

7. Κυπριακοί Σπουδαί, τόμος ΛΓ, το 1969.
8. Ο π., αναλυτικά οι 20 λειτουργίες είναι: Ακολουθία του Ιωνά του εν Περγάμω τω χωρίω 

(Κυπρ. Σπουδαί Α, σελ. 89), Ακολουθία Αγίου Σωζομένου (εν. αν. Β σελ. 105), Ακολου
θία Αγίου Κενδέου (εν. αν. Γ. σελ. 69), Ακολουθία Αγίου Ανδρονίκου και Αθανασίας (εν. 
αν. IB. σελ. 127). Ακολουθία Αγίας Θέκλης (εν. αν. ΙΑ. σελ. 70), Ακολουθία Αγίου Μάμα- 
ντος (εν. αν. ΙΕ. σελ. 89), Ακολουθία Αγίου Θεράποντος (εν. αν. ΙΘ. σελ. 73), Ακολουθία 
Αγίου Αεοντίου (εν. αν. Κ, σελ. 73), Ακολουθία Αγίου Αρτεμίου Κενδέου (εν. αν. ΚΘ. 
σελ. 27), Ακολουθία Αγίου Ελευθερίου (εν. αν. ΚΓ. σελ. 11), Ακολουθία Αγίου Προκο
πίου (εν. αν. ΚΕ. σελ. 149), Ακολουθία Αγίου Αυξιβίου (εν. αν. ΚΣτ, σελ. 45), Ακολουθία 
Αγίας Ειρήνης (εν. αν. ΚΗ. σελ. 217), Ακολουθία Αγίου Ευφημιανού (εν. αν. ΚΘ. σελ. 
147), Ακολουθία Αγία Μηνά (εν. αν. Α. σελ. 115), Ακολουθία Αγίων Φωκά και Κορδάτου 
(Ημερολόγιον Ελληνικής Κύπρου, 1966, σελ. 108), Ακολουθίες των Αγίων της Καρπα- 
σίας (Αγ. Φίλων, Συνέσιος, Θύρσος, Φωτεινή, Σωζόμενος) σε συνεργασία με άλλους (εν. 
αν. ΙΑ), Η ανέκδοτη ακολουθία του Αγίου Μοδέστου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων.

9. Χρύσανθου Κυπριανού, Κυπριακά Μελετήματα, Λευκωσία 1977.
10. Ν. Κληρίδη, Μοναστήρια στην Κύπρο - Θρύλοι και Παραδόσεις - Β' Έκδοση, Λευκωσία 

1958.

«Ό Νέαρχος Κληρίδης πλήρης ημερών καί έργου πέθανε το 1969. 
Πέθανε όμως σα δάσκαλος, που εργαζόταν πιστός στα ιδεώδη 
του, σα λαογράφος, που διαρκώς ανθολογούσε από τη γνήσιό μας 
πηγή, το λαό, ό,τι πιο αγνό κι ωραίο έχουμε και σαν θρησκευόμενος 
άνθρωπος, που αγάπησε το βίο και την πολιτεία 
των αγίων και οσίων και θεοφόρων πατέρων μας».

Αξιολογότατο το συγγραφικό του έργο, αριθμεί 48 σχολικά βιβλία, κυρίως 
για την ιστορία και τα Θρησκευτικά, που αν κριθεί με τα μέσα, τις συνθήκες 
και τις ευκαιρίες έκδοσης και διακίνησης του βιβλίου, εκείνης της εποχής, είναι 
ένας συγγραφικός άθλος. Πρέπει, επίσης, να τονιστεί η αξία της αγιολογικής 
του προσφοράς. Κατέγραψε 20 ακολουθίες αγίων με κατατοπιστικούς προλό
γους, που σ’ αυτούς αναφέρει όλα τα σχετικά με τον κάθε άγιο8.

Ο Χρ. Κυπριανού σκιαγραφεί εμφαντικά την προσωπικότητά του μ’ αυτά 
τα λόγια9:

«Ο Νέαρχος Κληρίδης υπήρξε μια πολυσύνθετη πνευματική μορφή, πνεύ
μα σπινθηροβόλο, με απεριόριστο απόθεμα γνώσεων, κάτοχος της «θύραθεν» 
αλλά και της εκκλησιαστικής παιδείας, που την έκανε κτήμα διαβάζοντας το 
ψαλτήρι και τα εκκλησιαστικά βιβλία, στο χωριό του τον Αγρό και πιο ύστερα 
στο Παγκύπριο Ιεροδιδασκαλείο της Λάρνακος, όπου διέπρεψε.

Χάρισε στην Κύπρο τους θησαυρούς της, την ψυχή της, γιατί υπήρξε δου- 
λευτής πάνω στην εθνική μας κληρονομιά, μέγας και πρωτοπόρος λαογράφος 
με την πλήρη σημασία του όρου· δηλαδή ιεροφάντης μιας επιστήμης πούχει 
στόχο την έρευνα των εκδηλώσεων του πνευματικού, κοινωνικού και υλικού 

βίου του λαϊκού ανθρώπου, που αποσκοπεί κατά πρώτο λόγο στη συλλογή, στη 
σύγκριση και στη μελέτη όλων των στοιχείων της προφορικής και γραπτής μας 
παράδοσης, που ξεχωρίζει τα διακριτικά σημεία κάθε λαού, και, σε τελευταία 
ανάλυση, που σκύβει πάνω στις δημιουργικές δυνάμεις της εθνικής ψυχής και 
τονώνει τον εθνικό πολιτισμό.

Οι λαογραφικές του εργασίες είναι αμέτρητες και μας δείχνουν όλο του το 
πάθος να μας οδηγήση στις ρίζες της εθνότητάς μας, ώστε ν’ ανανεωθούμε και, 
μ’ αναπτερωμένο το πνεύμα, να πιστέψουμε σε καλύτερες μέρες......

Η συμβολή του στην καταγραφή των λαϊκών παραμυθιών
Όμως, για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας, που είναι το λαϊκό παραμύθι 

και η συμβολή του Ν. Κληρίδη στην καταγραφή και διάδοσή του, δε θα επεκτα
θώ άλλο στις διάφορες πτυχές της πολυκύμαντης ζωής του. Βιογραφικό και 
εργογραφικό σημείωμα θα κυκλοφορήσει για όποιον θα ήθελε να έχει πληρέ
στερη ενημέρωση.

Για τη λαογραφική του έρευνα και κυρίως για την καταγραφή των παρα
μυθιών, ο ίδιος έγραφε στον πρόλογο του βιβλίου του «Μοναστήρια στην Κύ
προ»10 τα εξής:

«Η εκπαίδευση κάθε λαού να βασίζεται πάνω σε ντόπια μορφωτικά στοι
χεία, τα οποία δεν είναι άλλα από τους θρύλους και τις παραδόσεις του λαού, 
τα παραμύθια του, τα δημοτικά του τραγούδια, τη θυμοσοφία του, εκδηλούμενη 
στις παροιμίες και στα αινίγματά του, που σαν φιλοσοφικά αξιώματα τον καθο
δηγούν στη ζωή του, και το πλήθος των εθίμων του, τα οποία είναι συνδεδεμένα 
με την ύπαρξή του. Ολα αυτά αποτελούν ζωντανά στοιχεία μέσα στην ψυχή του 
λαού, και είναι αυτά που τον διευθύνουν στη δημιουργία της ιστορίας του. Βά
θρο για το ανέβασμα κάθε λαού στα σκαλοπάτια του πολιτισμού πρέπει να είναι 
τα ζωντανά αυτά στοιχεία. Ξεκινώντας από αυτά τα νεφελώδη στοιχεία, προ 
πάντων τα παραμύθια, τα οποία είναι έξω τόπου και χρόνου, μπορεί να κατα
νοήσει και αφομοιώσει την ιστορία του τόπου του και να εμβαθύνει στις ενέρ
γειες και τις πράξεις των εγγύς και των μακρινών προγόνων του».

Για το σκεπτικό της όλης λαογραφικής του εργασίας και για τη μέθοδο 
που ακολουθούσε στην καταγραφή του υλικού, μας πληροφορεί στα προλεγό- 
μενά του στα ανάτυπα των παραμυθιών που δημοσίευσε στις Κυπριακές Σπου
δές:

«Την παρούσα συλλογή Κυπριακών παραμυθιών άρχισα να την σχηματί
ζω από το έτος 1925, χρονιά που κατάγραψα κάπου δέκα παραμύθια. Από τότε 
άρχισα να κυνηγώ κάθε ευκαιρία που μπορούσε να μου παρουσιαστή για την 
καταγραφή ενός ή περισσοτέρων παραμυθιών. Και δεν περίμενα πάντα να πα- 
ρουσιαστή η ευκαιρία. Πολλές φορές δημιουργούσα την ευκαιρίαν αυτήν. Όταν 
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ένοιωθα πως είχα μπροστά μου ένα άνθρωπο του λαού που είχε ξεχωριστό 
αφηγηματικό ύφος, ή βρισκόμουνα μπροστά σ’ ένα καλόν παραμυθά, μεταχει
ριζόμουν κάθε μέσο ώστε να πετύχω τον σκοπό μου, να τον καταφέρω να αρχί
ση. Κι όταν άρχιζε την αφήγησή του, εγώ δεν έγραφα. Σημείωνα μονάχα τις 
εξαιρετικές φράσεις και λέξεις, καθώς και στίχους, αν υπήρχαν, κι όταν η αφή
γηση τέλειωνε, αποτραβιόμουν κι έκανα την καταγραφή πρόχειρα για να παρα
κολουθήσω νέαν αφήγηση, αν επρόκειτο να υπήρχε συνέχεια. Η εργασία μου 
αυτή εξακολούθησε ως τα 1954, που η Ε.Κ.Σ. προκήρυξε τον σχετικό Διαγωνι
σμό για παραμύθια. Μερικά από τα παραμύθια της συλλογής μου τα είχα κα
θαρογράφει πριν, και κάπου κάπου έδινα από αυτά στη δημοσιότητα. Τα πιο 
πολλά όμως άρχισα να τα καθαρογράφω από τις αρχές του 1954».

Για την αγάπη του προς τη λαογραφική έρευνα και κυρίως για το θησαύρι- 
σμα των λαϊκών παραμυθιών και την επαφή του με τους αγνούς ανθρώπους 
της υπαίθρου, μας πληροφορεί και πάλι στις Κυπριακές Σπουδές, προλογίζο
ντας τα Δέκα Παραμύθια, τα πιο κάτω":

«Μετά τον καταρτισμό της συλλογή εκείνης δε σταμάτησε η επαφή μου με 
τους απλοϊκούς ανθρώπους του νησιού μας, και η πορεία μου προς την ύπαι
θρο συνεχίστηκε αμείωτη, όπως και στα προηγούμενα χρόνια. Δε μπορούσα να 
σταματήσω την πορείαν αυτήν προς την ύπαιθρο και την επαφή μου με τους 
ανθρώπους της, γιατί ήταν για μένα πολύ ελκυστική η επαφή αυτή και την έκα
να σε κάθε ευκαιρία που μπορούσε να μου δοθή. Και συνεχίζω την επαφή αυτή, 
γιατί νοιώθω χαρά και ευχαρίστηση κάθε φορά που κουβεντιάζω με πρόσωπα 
που μοιάζουν με κρυσταλένιες πηγές ομορφιάς, ηθικότητας, σοφίας και χιού
μορ, αρετές που έμειναν άφθαρτες από το χρόνο και οι οποίες τώρα κινδυνεύ
ουν να σαρωθούν από τους ποικίλους σαρωτικούς ανέμους, οι οποίοι πνέουν 
ορμητικά στο νησί μας απ’ όλα τα σημεία του ορίζοντα».

Την αγάπη για τη λαογραφική έρευνα, αλλά και την ανησυχία τους για το 
μέλλον του λαϊκού μας πολιτισμού εξέφρασαν πολλοί πνευματικοί άνθρωποι 
της Κύπρου, αρθρογραφώντας στον ημερήσιο τύπο, ή μιλώντας σε πνευματι
κές συγκεντρώσεις. Ιδιαίτερα ο Κ. Προυσής, ήδη από το 1937 και με το ψευδώ
νυμο Κ. Καστρινός, αναλύει τις σκέψεις του για τη συλλογή των παραμυθιών, 
σε πρωϊνή εφημερίδα11 12:

11. Κυπριακοί Σπουδαί, τόμος ΛΒ, 1968.
12. Κ. Προυσής, με το ψευδώνυμο Κ. Καστρινός, άρθρο του στην εφημερίδα Ελευθερία, το 

1937. Αναδημοσιεύεται το άρθρο στο βιβλίο του Πορεία Ζωής, Λευκωσία 1975.

13. Β.Γ. Προπ, Μορφολογία του Παραμυθιού - μεταφρ. Α. Παρίση, Έκδ. Καρδαμίτσα, Αθή
να 1987.

14. Κ. Προυσής, όπως παραπάνω. Τελειώνει το άρθρο του με αυτά τα λόγια: «Πρέπει λοιπόν 
κάποιος ν’ αναλάβει τη συλλογή, την κατάταξη και την έκδοση των παραμυθιών μας - 
και χωρίς αναβολές. Και θαρρώ πως αυτό είναι καθήκον της «Εταιρείας Κυπριακών 
Σπουδών», που φαίνεται να φιλοδοξεί να περιλάβει στη δράση της την έρευνα και τη με
λέτη κάθε πεδίου που σχετίζεται με την Κύπρο. Αυτή πρέπει να φέρει σε καλό τέλος τη 
δουλειά τούτη. Ξέρουμε πως από πέρυσι η Ετ. Κυπρ. Σπουδών έβγαλε ένα φυλλάδιο οδη
γητικό για το μάζεμα λαογραφικού και γλωσσικού υλικού. Αραγε να κυκλοφόρησε πλα
τιά μέσα στους ενδιαφερομένους; Και τι αποτελέσματα έφερε; Όλοι, οι δάσκαλοι προπά
ντων, ας κινηθούν για να μαζέψουν το πολύτιμο αυτό υλικό, προσφέροντας έτσι ανεχτί- 
μητες υπηρεσίες στον τόπο. Θα τους γίνει μια ευχάριστη και πολύ χρήσιμη απασχόληση. 
Η μελετη των κυπριακών παραμυθιών θα φανερώσει μερικά πολύ ενδιαφέροντα χαρα
κτηριστικά του κυπριακού λαού και θα σταθεί αφορμή για κάποια σχετική λογοτεχνική 
άνθηση - στον παιδικό τουλάχιστο τομέα, γιατί το παραμύθι έχει πάντα μεγάλη επίδραση 
στην παιδική ψυχή».
Και το 1943 επανέρχεται σε ανακοίνωσή του στην Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών να το
νίσει ξανά τα εξής ο Κ. Προυσής:
«Επείγει όμως πρώτα η συλλογή και η δημοσίευση των παραμυθιών, για να επακολουθή
σει η συγκριτική μελέτη κ’ επιστημονική έρευνά τους, που θα οδηγήσει σε συμπεράσματα 
και αποτελέσματα γενικότερης σημασίας. Και η συλλογή και δημοσίευση πρέπει να γί
νουν σύντομα, γιατί πολύ μικρή προσοχή δόθηκε στο κυπριακό παραμύθι, πολύ μικρότε
ρη από άλλα λαογραφικά είδη. Και χάνονται πιο εύκολα τώρα. Θαρρώ πως πρέπει ν’ 
αναλάβει η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών εντονότερα κι αποτελεσματικότερα την πρω
τοβουλία: 1) Να ζητήσει από όσους έχουν συλλογές παραμυθιών να τις παραχωρήσουν 
στην Εταιρεία 2) Να ζητήσει από κάθε χωριό ή περιοχή την καταγραφή όσο το δυνατό 
πιο πολλών παραμυθιών 3) Μια ειδική επιτροπεία ν’ αναλάβει την κατάταξη, δημοσίευ
ση και μελέτη τους και 4) και σπουδαιότερο: Να ιδρύσει αμέσως ένα ειδικό ταμείο από ει
σφορές, από το οποίο να γίνεται η δημοσίευση των κυπριακών παραμυθιών, είτε κατά 
κύκλους εσωτερικών υποθέσεων, είτε κατά τοπικές περιοχές, ή κατά προσωπικές συλλο
γές, αν τύχει να καθορίσει έτσι η Επιτροπεία. - Δεν είμαι διόλου πλούσιος και δεν μπορώ

«Η ιδιαίτερη σημασία που έχουν τα παραμύθια ενός τόπου είναι μεγάλη, 
πρώτα, γιατί είναι τα πιο λαϊκά δημιουργήματα και τα πιο παλιά, όπου αφήνει 
ο λαός ελεύθερη τη φαντασία του να τόνε μεταφέρει έξω από τους τόπους και 
καιρούς, μακρυά από τη λογική και την καθιερωμένη φυσικότητα, μέσα σ’ ένα 
κόσμο θαυμαστό, όπου τίποτε δεν είναι αδύνατο ή παράδοξο για κείνο που τε
χνικά διηγιέται και γι’ αυτούς που μ’ ευχαρίστηση ακροάζουνται».

Και πιο κάτω, εύχεται να γίνει μια συγκριτική μελέτη για να φανούν τα 
κοινά σημεία των παραμυθιών όλων των χωρών, πράγμα, που σήμερα έχει επι
τευχθεί με την επιστημονική τοποθέτηση της Μορφολογίας του Παραμυθιού 
από τον Προπ13:

«Κι αξίζει, ίσα ίσα, πολύ, να μελετηθούν συγκριτικά για να βρεθούνε τα 
‘αρχικά στοιχεία’ τα κοινά σ’ όλους τους λαούς, και ποιες είναι οι προσθήκες 
που έκαναν οι άνθρωποι τούτης ή εκείνης της περιοχής. Άμα βρεθούν οι πηγές 
τους και παρακολουθηθεί η εξέλιξή τους ανάμεσα στους αιώνες και τους λα
ούς, πολλά πράματα θα ξεδιαλυθούν, και θα φωτιστούν αρκετά σημεία του φυ- 
χικού βίου των λαών, σκοτεινά ακόμη. Η ωφέλεια είναι θεοφάνερη, κι ας μη 
την καταλάβαμε ακόμη εμείς εδώ.

Γιατί άνκαι κρατούν μια ξεχωριστή θέση μέσα στο λαϊκό πνευματικό 
πλούτο της Κύπρου τα παραμύθια μας, όμως πραγματικά δεν τα χαρήκαμε πο
τέ. Αποτελούν ολάκερες σειρές κ’ είναι ποικιλώτατα και τρισχαριτωμένα στο 
περιεχόμενο και στη μορφή».

Τελειώνει εκείνο το άρθρο, ο Κ. Προυσής14 * με την προτροπή προς μεν την 
Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, να αναλάβει την έκδοση των λαϊκών παραμυ

185184 Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



θιών, προς δε τους δασκάλους15 να αναλάβουν τη συλλογή τους, εισήγηση, που 
τελικά, πραγματοποιήθηκε και από την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών και από 
τον ακούραστο δάσκαλο Νέαρχο Κληρίδη.

16. Ν. Κληρίδης - Πρόλογος στον Α' τόμο των Παραμυθιών - Ανάτυπο των Κυπριακών 
Σπουδών - 1958:
α) Η εποχή του θερισμού:
- «κι αρχίζουν τα παραμύθια, τα οποία διηγούνται συνήθως οι γεροντότεροι. Η πιο ευ

τυχισμένη παρέα των θεριστάδων είναι εκείνη που έχει μαζί της παραμυθά. Οι παρέες 
όμως είναι πολλές κι οι παραμυθάδες πολύ λίγοι».
β) Στο ξεκοκκόνισμα του βαμβακιού:
«Οι μεγαλύτεροι καλλιεργητές χρειάζουνται συνήθως πολλά χέρια για τούτη τη δουλειά, 
την οποίαν κανονίζει πάντα η νοικοκυρά, η οποία προσκαλεί στο σπίτι της γειτόνισσες, 
γριές και νιες, οι οποίες μαζεύουνται πάντα ύστερα από το δείπνο. Ανάμεσα στις γυναί
κες αυτές είναι απαραίτητο να υπάρχουν και μια δυο παραμυθούδες ή ένα δύο παραμυ
θάδες, αν δεν υπάρχουν γυναίκες,γιατί αλλιώς η δουλειά δεν προχωρεί».
γ) Στις συναναστροφές των γειτονισσών:
«Η συγκέντρωση γίνεται, πότε στο ξωπόρτι της μιας γειτόνισσας, και πότε στο ξωπόρτι 
της άλλης και περιλαμβάνει 6-8-10, κάποτε και περισσότερες γειτόνισσες. Αφού τελειώση 
πρώτα το απαραίτητο κουτσομπολιό, αρχίζει το παραμύθι, το οποίον διακόπτεται για να 
συνεχιστή τις επόμενες νύχτες, ώσπου να τελειώση».
δ) Κοντά στο τζάκι:
«Το τζάκι είναι αναμμένο ολημερίς και γύρω από αυτό θάναι μαζεμένα τα εγγονάκια με 
τη γιαγιά ή τον παππού. Πως θα περάσουν τις ώρες τους εκεί;
Και ο μοναδικός τρόπος να συγκρατηθούνε και να μη κάνουν τρέλλες και ζημιές και ν’ 
αναστατώσουν τους γέρους, είναι το παραμύθι».
ε) Στο καφενείο του χωριού:
«Στις συγκεντρώσεις αυτές των γέρων μπορεί κανείς να παρακολουθήση παραμύθια, 
ιδίως όταν ανάμεσα στους γέρους αυτούς τυχαίνει νάναι κανένας παραμυθάς. Αδύνατο 
να περνούν κάθε μέρες τόσες ώρες χαμένες χωρίς παραμύθι, εκτός αν ο παραμυθάς υπο
φέρει από κάποια ενόχληση και δεν έχει κέφι».

17. ΟΝ. Κονομής μας πληροφορεί στη Λαογραφία τόμος Κ του 1962, για το πού και πώς γί
νεται η αφήγηση των παραμυθιών: «Σήμερον διήγησις παραμυθιών γίνεται εν Κύπρω εις 
δύο χωριστούς κύκλους. Πρώτον υπό των ενηλίκων κατά την διάρκειαν γεωργικών εργα
σιών, ως η αφαίρεσις του περικαλύμματος του καρύου βάμβακος, του λοβού των φασιό
λων κ.λ.π. ή σπανιώτερον κατά τας ώρας της σχολής, ως η φύλαξις μποστανιών, ελαιών, 
συκών κλπ. Ο δεύτερος κύκλος είναι ο παιδικός, ότε τα παιδία, κατά τας ώρας του παι
γνιδιού ή της σχολής των διηγούνται παραμύθια.

να εισφέρω όσα θα ήθελα. Αν όμως η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών δεχτεί και πραγμα
τοποιήσει την πρότασή μου, θα ευχαριστηθώ πολύ αν μου κάνει την τιμή να δεχτεί και 
την πρώτη μου εισφορά από δύο λίρες για Ταμείο δημοσίευσης κυπριακών παραμυθιών 
υπό την αιγίδα της. Βέβαια θέτω στη διάθεσή της και τη συλλογή μου κυπριακών παραμυ
θιών για δημοσίευση».
Ο Κ. Προυσής το 1952 στο περιοδικό Κυπριακά Γράμματα παρουσιάζοντας το έργο του 
καθηγητή Dawkins: “Forty Five Stories from the Dodekanese”, edited and translated from 
the MSS of Jacob Zarraftis by R.M. Dawkins. Cambridge. At the University Press, 1950, p.p. 
xi+560. $18.50,
τονίζει και τα εξής:
«Δώσαμε με όσο το δυνατό περισσότερες λεπτομέρειες τα κυριότερα κεφάλαια του έργου 
αυτού, και γιατί είναι μεγάλη η επιστημονική αξία του και γιατί η υψηλή τιμή του δεν το 
κάνει ευπρόσιτο στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό. Και νομίζουμε πως το βιβλίο αυτό 
του Καθ. Dawkins πρέπει να το γνωρίσουν και να το χαρούν οι Έλληνες, ιδιαίτερα όσοι 
ασχολούνται με τη λαογραφία. Προπάντων σε μας τους Έλληνες της Κύπρου στο εξαιρε
τικό αυτό έργο πρέπει να χρησιμεύσει σαν οδηγός και κίνητρο και μέτρο στις λαογραφι- 
κές εργασίες μας. Ατομα και ομάδες που ασχολούνται με τη συλλογή και μελέτη του λαο- 
γραφικού μας θησαυρού πρέπει να στρέψουν περισσότερο την προσοχή τους στα κυπρια
κά παραμύθια, τόσο για τη συλλογή τους όσο και για την έκδοση και μελέτη τους. Δεν εί
ναι η πρώτη φορά που το είπαμε, αλλά ας μας επιτραπεί να το επαναλάβουμε και τώρα 
με την καλοσήμαδη αυτή ευκαιρία. Ήδη οι δύο προαναφερόμενες εργασίες των κ. Κυριά
κου Χατζηιωάννου και Νεάρχου Κληρίδη, έχουν παρουσιάσει συστηματικά κυπριακό 
υλικό για ένα ειδικό πεδίο, τις ιστορίες των ζώων και τους διδαχτικούς μύθους. Αλλα 
ποικίλα κυπριακά παραμύθια βρίσκουνται σε βιβλία και περιοδικά. Χρειάζονται όμως 
περισσότερο υλικό κ’ εργασίες για τα μεγάλα, αφηγηματικά, κυπριακκά παραμύθια. Προ- 
έχει βέβαια η συλλογή και έκδοσή τους. Κ’ εδώ το βάρος, πέφτει όχι σε άτομα όσο κυρίως 
στην «Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών».

15. Ευαγγ. Αυδίκος, Το Λαϊκό Παραμύθι, εκδ. Οδυσσέας Αθήνα 1994. Παρόμοια προτροπή 
με τον Κ. Προυσή γίνεται μισό αιώνα μετά:
«Θα ολοκληρώσουμε την εισαγωγή με την αναγκαιότητα να αναλάβουν τα πανεπιστήμια, 
και ειδικά τα παιδαγωγικά τμήματα, την ευθύνη για την καταγραφή των παραμυθιών του 
γεωγραφικού χώρου, καταρχήν, στον οποίο εδρεύουν. Αυτό μπορεί να γίνει στο πλαίσιο 
των διδακτικών καθηκόντων για την εξοικείωση των φοιτητών με την έρευνα και τη γνω
ριμία των ειδών λαϊκής λογοτεχνίας, γεγονός που μπορεί και πρέπει να οδηγήσει στη δη
μιουργία αρχείου ηχητικών και γραπτών καταγραφών αλλά και αρχείο λαϊκών αφηγη
τών. Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως οι νηπιαγωγοί, 
πρέπει να είναι έτοιμοι, όταν αναλάβουν εκπαιδευτικό έργο, να αξιοποιήσουν το υλικό 
της περιοχής τους. Παράλληλα με τα παραμύθια, λαϊκά και επώνυμων δημιουργών, που 
προμηθεύονται από το εμπόριο θα πρέπει οι ίδιοι να γίνουν επιτόπιοι ερευνητές, κατα
γράφοντας παραμύθια και καλώντας αφηγητές της κοινότητας ή της πόλης να αφηγη
θούν ζωντανά στους μικρούς μαθητές. Μ’ αυτό τον τρόπο γίνεται απευθείας επικοινωνία 
των νεαρών μαθητών με την παράδοση και εξοικειώνονται με αφηγηματικούς τρόπους, 
τη χρήση χειρονομιών, τη χρήση των ηχοχρωματικών αποχρώσεων, το γλωσσικό ιδίωμα. 
Έχω την εντύπωση ότι αυτός ο τρόπος μπορεί να διαμορφώσει αφηγητές για τις μελλο
ντικές γενεές και να αντικαταστήσει, σε κάποιο βαθμό, την αποσάθρωση της οικογένειας, 
την εισβολή της τηλεόρασης και την παθητικοποίηση του ατόμου. Είναι μια διαδικασία 
που προϋποθέτει πρωτοβουλία και περίσσευμα καρδιάς για το εκπαιδευτικό έργο και το 
λαϊκό πολιτισμό».

Σχολιάζοντας τις 28 ευτράπελες ιστορίες ο Ν. Κληρίδης, μας πληροφορεί 
«πως δεν αποβλέπουν σε διδακτικούς σκοπούς» περιέχουν το σκώμα που σκορ
πίζει το γέλιο, είναι σύντομες και διανθίζονται με λέξεις πιπεράτες.

Για τα επεισοδιακά του παραμύθια, λέει ο Ν. Κληρίδης, ότι τα διηγόνταν, 
κυρίως, σε πέντε περιπτώσεις οι παραμυθάδες. Οι αφορμές που δίνονται στον 
παραμυθά για να διηγηθεί αυτά τα παραμύθια με τα πολλά επεισόδια ήταν16:

α) Η εποχή του θερισμού
β) Στο ξεκοκκόνισμα του βαμβακιού
ε) Στις συναναστροφές των γειτονισσών
δ) Κοντά στο τζάκι
ε) Στο καφενείο του χωριού17
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Τελευταία παρατήρηση που κάνει στο ίδιο προλογικό σημείωμα ο Ν. Κλη
ρίδης, είναι για τις ομοιότητες που βρήκε στα λαϊκά παραμύθια με την ελληνική 
μυθολογία. Μερικές τέτοιες ομοιότητες βρήκε στο παραμύθι με το δράκο που 
φύλαγε το δέρμα στη ρίζα του πεύκου, όπως το δράκο με το χρυσόμαλλο δέρας, 
οι κεφαλές των δράκων που ξαναφυτρώνουν, όπως της Λερναίας Ύδρας, ανα
βιώνει ο μύθος των Συμπληγάδων σε ορισμένα παραμύθια, ή το παιδί που θηλά
ζει από τη γίδα, όπως το Δία, ή ο θρύλος του Αγίου Γεωργίου με το δράκοντα, 
κ.ά.

Δύο μικρά αποσπάσματα από τη μυθιστορηματική βιογραφία του Κ. Χρυ
σάνθη18 για τον Ν. Κληρίδη, μας δίνουν την αγάπη που είχε από παιδί ν’ ακού
ει και να μαζεύει κάθε τι το σχετικό με το λαϊκό μας πολιτισμό:

Εις την πρώτην περίπτωσιν διηγείται εις εκ των γεροντοτέρων, γέρων ή γριά αδιάφορον, ει 
και συνηθέστερον γριά είναι η αναλαμβάνουσα την διήγησιν. Σπανιώτερον διηγείται εις εκ 
των νεωτέρων, αποκλεισμένης της νεαράς γυναικός. Εις τον παιδικόν κύκλον διηγείται εν εκ 
των μεγαλυτέρων παιδιών και τα λοιπά ακροώνται. Σπανιώτερον μία γριά διηγείται είς τα 
παιδία παραμύθια, ιδία εν ώρα σχολής, π.χ. εις τα μποστάνια ή το αλώνι. Δυνατόν εν παι- 
δίον, το οποίον εις την A ομάδα είναι ακροατής, τούτο εις την Β ομάδα, ήτις αποτελείται από 
παιδία της αυτής προς τούτο ηλικίας ή μικρότερά του, είναι ο διηγούμενος το παραμύθιον».

18. Κ. Χρυσάνθη, Νέαρχος Κληρίδης - Ένας δάσκαλος από τον Αγρό - μυθιστορηματική 
βιογραφία - Έκδ. Συλλόγου Αποφοίτων Αγρού - Λευκωσία 1989.

19. Παναγ. Κυπριανού - Περιοδικό Λαογραφική Κύπρος, τεύχος 34, Λευκωσία 1984: 
«Παραθέτω μια παρόμοια κυπριακή παραλλαγή, όπως τη δημοσίευσε ο Νέαρχος Κληρί
δης με τίτλο «Το τραούδιν του μαντηλιού» («Ιστορίες των Ζώων της Κύπρου» σελ. 96- 
97). Διατηρώ τη γραφή του Κληρίδη:

‘πο μέσα στο βολίτζιν 
έβκην το ποντίτζιν, 
τζ’ έφαν το φιτίλλιν 
‘πο μέσα στο καντήλιν, 
πούφεγγεν της νέας, 
τζ’ εκένταν του καλού της, 
του αγαπητικού της, 
τ’ ολόγρουσομ μαντήλι, 
ντίλι, ντίλι, ντίλι.

“Έξω στα χωράφια δούλευε σκληρά. Μα τ’ αυτί του ήταν καρφωμένο στα 
δίστιχα και τα τραγούδια των Θεριστών. Έδενε γρήγορα τα δεμάτια να μην ξε- 
μακραίνη και χάση ένα καινούργιο στίχο.

Στο σταυροπάξαρο της Λευκωσίας μαζεύονταν οι ομάδες των θεριστών. Τα 
γύρω καλτερίμια ήταν γεμάτα άντρες, γυναίκες και νεαρούς αγκαλιάρηδες. Σε 
μια γωνιά συνήθως στεκότανε ο ποιητάρης και τραγουδούσε με τον ιδότυπο τόνο 
του τραγούδια της αγάπης. Ολόγυρα μαζευότανε το ανάμιχτο πλήθος των πε
ριέργων, που με ευλάβεια θρησκευτική άκουε τα πάθη της αγάπης και τα φονικά.

Ο Νέαρχος βρισκότανε στην πρώτη γραμμή. Φοβότανε μη στάξη κάτι και 
δεν το μαζέψει τ’ αυτί του.

Αρκετοί μύθοι που αναφέρονται σε ζώα είναι σε έμμετρο λόγο19. Παραμύ

Μιαβ βολάν τζι’ έναν τζαιρόν 
είσειμ μιαγ κοπέλλαν, 
που κένταν του καλού της 
του αγαπητικού της 
την νύχτα στο καντήλιν 
τ’ ολόγρουσομ μαντήλι 
ντίλι, ντίλι, ντίλι.

θια καθ’ ολοκληρία σε έμμετρο λόγο δεν έχουμε, αλλά βρίσκουμε σ’ αρκετά, έμ
μετρες εισαγωγέςζο.

Τζ’ ήρτεν ένας κάττος 
τζ'μ έφαν το ποντίτζιν 
πούφαν το φιτίλλιν, 
‘πο μέσα στο καντήλιν, 
πούφεγγεν της νέας, 
τζ’ εκένταν του καλού της 
του αγαπητικού της, 
τ’ ολόγρουσομ μαντίλι, 
ντίλι, ντίλι, ντίλι.

Τζ’ ήρτεν ένας σιύλλος 
τζ’ έπνιξεν τογ κάττον 
πούφαν το ποντίτζιν, 
πούφαν τό φιτίλλιν, 
‘πο μέσα στο καντήλιν, 
πούφεγγεν της νέας, 
τζ’ εκένταν του καλού της 
του αγαπητικού της, 
τ’ ολόγρουσομ μαντίλι, 
ντίλι, ντίλι, ντίλι.

Τζ’ ήρτεν έναν ξύλον 
τζ’ εσκότωσεν το σιύλλον, 
πούπνιξεν τογ κάττον 
πούφαν το ποντίτζιν, 
πούφαν το φιτίλλιν, 
‘πό μέσα στο καντήλιν, 
πούφεγγεν της νέας, 
τζ εκένταν του καλού της 
του αγαπητικού της, 
τ’ ολόγρουσομ μαντίλι, 
ντίλι, ντίλι, ντίλι.

Τζ’ άψεν ένας φούρνος, 
τζ’ έκαψεν το ξύλον, 
που σκότωσεν το σιύλλον, 
πούπνιξεν τογ κάττον 
πούφαν το ποντίτζιν, 
πούφαν το φιτίλλιν, 
‘πό μέσα στο καντήλιν, 
πούφεγγεν της νέας, 
τζ’ εκένταν του καλού της 
του αγαπητικού της, 
τ’ ολόγρουσομ μαντίλι, 
ντίλι, ντίλι, ντίλι.

Τζ’ ήρτεν το νερόν 
τζ’ έσβησεν τοφ φούρνον 
πούκαψεν το ξύλον, 
που σκότωσεν το σιύλλον, 
πούπνιξεν τογ κάττον 
πούφαν το ποντίτζιν, 
πούφαν το φιτίλλιν, 
‘πό μέσα στο καντήλιν, 
πούφεγγεν της νέας, 
τζ’ εκένταν του καλού της 
του αγαπητικού της, 
τ’ ολόγρουσομ μαντίλι, 
ντίλι, ντίλι, ντίλι.

Τζ’ ήρτεν έναβ βούδιν, 
τζ’ ήπκιεν το νερόν, 
πούσβησεν τοφ φούρνον, 
πούκαψεν το ξύλον, 
που σκότωσεν το σιύλλον, 
πούπνιξεν τογ κάττον 
πούφαν το ποντίτζιν, 
πούφαν το φιτίλλιν, 
‘πό μέσα στο καντήλιν, 
πούφεγγεν της νέας, 
τζ’ εκένταν του καλού της 
του αγαπητικού της, 
τ’ ολόγρουσομ μαντίλι, 
ντίλι, ντίλι, ντίλι.

Τζ’ ήρτεν ο κασάπης 
τ’ έσφαξεν το βούδιν, 
πούπκιεν το νερόν, 
πούσβησεν τοφ φούρνον, 
πούκαψεν το ξύλον, 
που σκότωσεν το σιύλλον, 
πούπνιξεν τογ κάττον 
πούφαν το ποντίτζιν, 
πούφαν το φιτίλλιν, 
‘πό μέσα στο καντήλιν, 
πούφεγγεν της νέας, 
τζ’ εκένταν του καλού της 
του αγαπητικού της, 
τ’ ολόγρουσομ μαντίλιν, 
ντίλι, ντίλι, ντίλι.

20. Ο.Π., και τα εξής: Τρεις διαφορετικού τύπου έμμετρες εισαγωγές σε παραμύθια δημοσίε
υσε ο Νέαρχος Κληρίδης στο Β’ τόμο του βιβλίου του «Κυπριακά Δημοτικά Τραγούδια», 
Λευκωσία 1968 (σελ. 5). Αντιγράφω και τις τρεις:
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Στο τέλος και των τριών ανατύπων των Κυπριακών Παραμυθιών, ο Ν. 
Κληρίδης δίνει ένα γλωσσάριο, όπου εξηγεί τις διαλεκτικές λέξεις στην πανελ
λήνια δημοτική. Στο τρίτο ανάτυπο, που είναι οι Διηγήσεις με δράκους, το λε
ξιλόγιο περιλαμβάνει όλες τις διαλεκτικές λέξεις που υπάρχουν και στις τρεις 
συλλογές παραμυθιών.

Κυπριακά παραμύθια γραμμένα ειδικά για παιδιά
Σημαντική υπήρξε η παρουσία και η προσφορά του Ν. Κληρίδη στην Παιδι

κή Λογοτεχνία της Κύπρου με τα μυθολογικά και ιστορικά του αφηγήματα, σε 
μια εποχή που ελάχιστα γράφονταν ειδικά για παιδιά στην Κύπρο. Μεγαλύτε
ρη, όμως, είναι η προσφορά στα παιδιά και την Παιδική Λογοτεχνία με τα παρα
μύθια που τα διασκεύαζε κατάλληλα και τα έδινε στην πανελλήνια δημοτική. Τα 
παραμύθια αυτά κυκλοφόρησαν σε τρεις τόμους. Στα χέρια μου κατάφερα να 
έχω μόνο την β' έκδοση του Λ' τόμου του 1958 και πραγματικά απόλαυσα αυτά 
τα παραμύθια διαβάζοντάς τα ξανά, ύστερα από τόσα χρόνια, που όπως προα- 
νάφερα, τα διάβαζα στο περιοδικό Η Χαρά των Παιδιών, όντας παιδί. Το βι
βλίο περιλαμβάνει 12 ιστορίες με την αλεπού, 6 ιστορίες με πουλιά, 6 ιστορίες 
με ήρωες διάφορα ζώα και 8 παραμύθια με ήρωες ανθρώπους. Αυτά τα παραμύ
θια μίλησαν στις ψυχές χιλιάδων παιδιών της Κύπρου και είμαι σίγουρη, είχαν 
ευεργετική επίδραση στις παιδικές τους ψυχές με τον πλούτο, την ποικιλία και 
τη χάρη τους. Σήμερα, μόνο 10 απ’ αυτά τα παραμύθια χαίρονται τα παιδιά μας, 
διαβάζοντάς τα στα Κυπριακά Ανθολόγια21, που εκδίδει το Υπουργείο Παι
δείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Στο Α' μέρος ανθολογούνται 6 παραμύθια 
του Ν. Κληρίδη και στο Β' μέρος άλλα 4.

22. Χρ. Κυπριανού, Ααογραφικό Απάνθισμα, Λευκωσία 1989.
23. Κ. Χρυσάνθης, Κυπριακοί Σπουδαί, Τόμος ΛΓ 1969.

Το ύφος του συγγραφέα μας είναι κομψό και λιτό. Η γλώσσα κατανοητή, 
δοσμένη με σαφήνεια και συντομία. Τα κείμενα ζωντανεύουν με παραστατικές 

περιγραφές που κάνουν την ανάγνωση ευχάριστη. Γενικά, τα παραμύθια αυτά 
είναι γραμμένα με ειλικρίνεια, απλότητα και αγάπη προς τα παιδιά. Ο δάσκα
λος Ν. Κληρίδης, απευθύνεται στον παιδόκοσμο, γιατί νιώθει πως πρέπει να 
μορφώσει και να ψυχαγωγήσει ορθά τα παιδιά. ΓΓ αυτό, συμφωνώ απόλυτα με 
το συμπέρασμα του Χρ. Κυπριανού22, πως πρωτίστως ο Ν. Κληρίδης ήταν δά
σκαλος:

«Ο Κ. Κληρίδης κατά την γνώμην μου είναι πρωτίστως δάσκαλος, οποίος 
συναισθάνεται την ηγετικήν του αποστολήν εις την κοινωνίαν και την εκδηλώ
νει κατά τρόπον πολύλευρον, ως οργανωτής, ως υπεύθυνος περιοδικού το 
οποίον σαγηνεύει τας ψυχάς των παιδιών, ως συγγραφεύς μελετών και άρ
θρων, όπως είναι τα ‘Διδασκαλικά απομνημονεύματα’, η ‘Οδύσσεια’, το ‘Ο 
Τολστόι ως παιδαγωγός’, το ‘Δύο Έλληνες μυθικοί ήρωες’ και άλλα των 
οποίων πράγματι ουκ έστιν αριθμός. Αλλά και όταν συλλέγη λαογραφικόν υλι
κόν και μελετά τα τραγούδια, τας παραδόσεις, τα τοπωνύμια, τα παραμύθια, 
την ιστορίαν και την αγιογραφίαν της Κύπρου και πάλιν παραμένει ο δάσκα
λος, διότι όπως σημειώνει κάπου ο ίδιος γράφει πάντα με την σκέψιν ‘να βοη
θήσει στη μόρφωση των παιδιών της Κύπρου και με την αρχή πως η αγωγή των 
παιδιών μιας χώρας πρέπει να βασίζεται πάνω σε ντόπια μορφωτικά στοι
χεία...».

Και ο Κ. Χρυσάνθης23 τονίζει:
«Κοντά στα σχολικά παρατάσσω και μια σειρά παιδικά, γιατί κι αυτά 

έχουν παιδευτικό σκοπό, συνδυάζοντας την τέρψη, μια αποτελεσματική μέθοδο 
για εμφύτευση φρονηματιστικών συμβουλών. Ξεχωρίζω από αυτά τους τρεις 
τόμους «Κυπριακά Παραμύθια», έστω κι αν υστερούν στην εμφάνιση, που τό
σο κολακεύει και τραβά το παιδικό μάτι. Αλλά και το βιβλίο του «Διγενής 
Ακρίτας» σημείωσε επιτυχία».

α) «Κότσινη κλωστή κλωσμένη
στην ανέμη τυλιμένη
(δος) της κλώτσον να ‘υρίση
παραμύθι ν’ αρκινήσει.
Αρκή του παραμυθιού
τζαι καλησπέρα της αφεγκιάς σας».

β) «Μιαβ βολάν τζ’ έναν ζαμάνιν
είχαν οι Τούρτζοι ραμαζάνιν
τζι’ είχασιν μιαν ταμπουτσιάγ κουτσιά
τζ’ εφάαν τα με μιαμ προτσιάν.
Αρκή του παραμυθκιού 
τζαι καλησπέρα σας».

γ) Αννιη άννιη άννικκος
καουρμάς καουρανίκκος
έσιυψεν ο καμηλίκκος
τζ’ εκαλλίτζεψεν ο ψυλλίκκος».

21. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού «Κυπριακό Ανθολόγιο Για τα παιδιά του δημοτι
κού» Μέρος Α' (Τάξεις Γ και Δ) Λευκωσία 1994 και Μέρος Β’ (Τάξεις Ε και Στ) Λευκω
σία 1995.

«Είναι ολοφάνερη η πρόθεσή του- δε σπρώχνεται στη συγγραφή από την 
ανάγκη της απλής έκφρασης ή απλής επικοινωνίας με τον άλλο άνθρωπο. Ο 
δάσκαλος, που στοχάζεται την διαπαιδαγώγηση, ιδίως του μαθητή, κυριαρχεί 
και σφραγίζει τη συγγραφική του πρόθεση».

Για να έχω πληρέστερη γνώμη για την προσφορά του Ν. Κληρίδη γενικά 
στη μόρφωση των παιδιών και ειδικά στην προσφορά του στα παραμύθια, βρή
κα και πήρα στα χέρια μου 5 από τους 6 τόμους του περιοδικού που εξέδιδε με 
τον Κ. Χρυσάνθη (Λάμπρο Ρήγα τότε), τη Χαρά των Παιδιών.

Οι 6 τόμοι κυκλοφόρησαν από το 1953 ως το 1959. Ύστερα το περιοδικό 
δόθηκε στην Οργάνωση των Δασκάλων (ΠΟΕΔ) και συνεχίζει να κυκλοφορεί, 
ως σήμερα, με τον τίτλο Παιδική Χαρά. Μελετώντας τους τόμους του περιοδι
κού αυτού, τολμώ να το παραλληλίσω με τη Διάπλαση των Παίδων. Γιατί, 
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όμοια με τη Διάπλαση, διάπλασε τα κυπριόπουλα η Χαρά των Παιδιών, τα μόρ
φωσε, τα ψυχαγώγησε, σε μια εποχή που δεν υπήρχε τηλεόραση και τα λογοτε
χνικά βιβλία ήταν σπάνιο είδος. Βρήκα, λοιπόν, πως το 1953 στον α' τόμο ο Ν. 
Κληρίδης δημοσίευσε 14 λαϊκά παραμύθια, το 1954 στο β' τόμο 9, το 1955 στον 
γ' τόμο 6, το 1956 στον δ' τόμο 1 και το 1958 στον στ' τόμο 3. Στον ε' τόμο του 
1957, που μου λείπει, πληροφορήθηκα από σημείωμα του Κ. Χρυσάνθη στην 
Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας24 του 1989, ότι υπήρχαν 3 παραμύθια.

24. Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας - Εκδ. Σμυρνιωτάκη, Αθήνα 1989, Αφιέρωμα στην 
Κυπριακή Παιδ. Λογοτεχνία.

25. Κ. Χρυσάνθης, Κυπριακοί Σπουδαί, τόμος ΛΓ, 1969.
26. Ε. Π. Παπανούτσου, «Το παραμύθι», εφ. Το Βήμα 10-3-49. Από το βιβλίο του Μ. Μερα- 

κλή Λαϊκή Τέχνη, Ελλ. Λαογραφία τόμος Γ', Εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1992.

27. Μ. Μερακλής, Τα Παραμύθια μας. Αθήνα 1991.
28. Β. Αναγνωστόπουλος, Το παραμύθι μέσα στο χρόνο και η Παιδική Λογοτεχνία, Βόλος 

22-2-95.
29. Ζορζ Ζαν, Η δύναμη των Παραμυθιών, Εκδ. Καστανιώτη, 1996, μεταφρ. Μ. Τζαφερο- 

πούλου - Από τη βασική βιβλιοθήκη του Νηπιαγωγείου αρ. 6 υπό τη διεύθυνση του καθη
γητή Β. Αναγνωστόπουλου.

30. Δ. Θεοδούλου, Εισαγωγή στον τόμο 12 της σειράς των εκδ. Χρ. Ανδρέου, Ανθολογία Κυ
πριακής Λογοτεχνίας-Παιδική Πεζογραφία, Λευκωσία 1988.
«Οι ρίζες της κυπριακής παιδικής πεζογραφίας βρίσκονται στα δημιουργήματα του ανώ
νυμου λαού, τα παραμύθια, τους μύθους, τις παραδόσεις. Τα είδη αυτά, και κυρίως τα 
παραμύθια, με τη στέρεη δομή τους, το βαθύ ψυχολογικό και ηθικό τους περιεχόμενο, το 
στοιχείο της φαντασίας και την παγκοσμιότητα των μοτίβων τους, διατηρούν άφθαστη 
την ομορφιά και τη μαγεία τους στην απροκατάληπτη, παιδική ψυχή. Ο λαϊκός αυτός θη
σαυρός, όσος έχει συλλεγεί, βρίσκεται δημοσιευμένος σε επιστημονικά περιοδικά και πε
ριμένει ακόμη να γίνουν οι κατάλληλες σε εμφάνιση, διασκευή και γλωσσική απόδοση 
παιδικές εκδόσεις. Η πρώτη προσπάθεια του Νέαρχου Κληρίδη «Κυπριακά Παραμύθια» 
το 1958, δεν είχε συνέχεια.

Την παιδαγωγική αξία που έχουν τα παραμύθια του Ν. Κληρίδη, επισημαί
νει πολύ εύστοχα ο Κ. Χρυσάνθης, μ’ αυτά τα λόγια25:

«Ο Κληρίδης έγραψε στην πανελλήνια δημοτική πολλά παραμύθια για χρή
ση των σχολείων. Στο σημείο αυτό θάθελα να τονίσω τη σημασία της μεταφοράς 
τέτοιων διηγήσεων για χρήση του παιδόκοσμου. Η ψυχαγωγία με τον φρονημα- 
τισμό αποτελεί τον κύριο στόχο σ' αυτές τις λογοτεχνικές μεταγραφές. Δεν εί
ναι αυτές απλή εισαγωγή στη λογοτεχνία, αλλά ταυτοχρόνως συμπλήρωση του 
σχολικού προγράμματος. Ο έτοιμος μύθος του λαού ευκολώτερα τέρπει με τη 
γνησιότητα και φυσικότητά του. Και ασφαλώς πλησιάζει περισσότερο προς την 
ψυχοσύνθεσή μας όσο κι αν αλλοιωθή, παρά οι ξενικές διηγήσεις, όσο κι αν αυ
τές προσαρμοστούν. Εξάλλου είναι φυσικότερο να στηριζόμαστε στο δικό μας 
λαϊκό πολιτισμό, παρά σε άλλους, έστω κι αν κατά βάθος είναι κοινός ο πολιτι
σμός. Κείνες όμως οι λεπτομέρειες και οι ιδιοτυπίες καθρεφτίζουν το βάθος μας 
και όχι ο αδρομερής σκελετός ή το βασικό θέμα. Συνεπώς πρέπει να λογαριαστή 
η συγγραφική αυτή δράση του Κληρίδη σαν δημιουργική συμβολή του στην παι
δεία μας».

Το λαϊκό πραμύθι και η προσφορά του Ν. Κληρίδη
Μια θαυμάσια ρήση για το παραμύθι ειπώθηκε από το μεγάλο παιδαγωγό 

Ευάγ. Παπανούτσο26, που είναι πιστεύω, πέρα για πέρα αληθινή:
«Καθώς έδειξαν οι εθνολογικές και λαογραφικές έρευνες που συστηματο

ποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, το λαϊκό παραμύθι, είναι από τα απρόσωπα 
πνευματικά προϊόντα της ανθρωπότητας εκείνο που βρίσκεται πιο κοντά στα 
φυσικά κατασκευάσματα, τα θαυμαστά για την πλούσια περιεκτικότητα και την 
απλή σύνθεσή τους. Όπως το μητρικό γάλα κλείνει μέσα του σε σοφά υπολογι
σμένες αναλογίες όλα τα θρεπτικά στοιχεία τα απαραίτητα για την συντήρηση 
και την αύξηση του βρέφους - έτσι και το παραμύθι είναι μια συνθετική πνευμα
τική τροφή για τον άνθρωπο που βρίσκεται στο πρώτο στάδιο της ψυχικής του 
ζωής...».

Ο καθηγητής Μ. Μερακλής27 μας θυμίζει ακόμα πως:
«Υπάρχει ένας κόσμος μαγικός, που ολοένα περισσότερο λησμονάμε την 

ύπαρξή του. Είναι το παραμύθι. Στη μαγεία αυτού του κόσμου ανακαλύπτουμε 
τις ρίζες και της δικής μας καταγωγής».

Ο καθηγητής Β. Αναγνωστόπουλος28 πολύ ορθά παρατηρεί:
«Οι μύθοι και τα παραμύθια πάντοτε υπήρξαν ακούσματα των παιδιών 

και παράλληλα ασφαλείς τρόποι διαπαιδαγώγησης της νεολαίας. Ιδιαίτερα κα
τά τους νεότερους χρόνους, όταν άρχισαν να εκδίδονται βιβλία για παιδιά, έγι
νε έντονη στροφή προς τα λαϊκά παραμύθια και τη λαϊκή, γενικά, λογοτεχνία. 
Αυτός ο λαϊκός πλούτος αποτελεί βασικό υλικό της λογοτεχνίας που απευθύ
νεται σε παιδιά και νέους και χρησιμοποιήθηκε παράλληλα και ισότιμα προς 
τα «έντεχνα», τα παραμύθια των λογοτεχνών».

Και ο Ζ. Ζαν29 δίνει τον καταληκτικό του λόγο στο βιβλίο του Η δύναμη 
των Παραμυθιών, έτσι:

«Όλο και περισσότερο, καθώς τα χρόνια περνάνε και η παιδική ηλικία πα
ραμένει ζωντανή μέσα μου και γύρω μου, νιώθω να στέκομαι με τεταμένη προ
σοχή και με ρίγος σ’ αυτό το σταυροδρόμι της φαντασίας απ’ όπου πιστεύω 
ακράδαντα ότι μπορεί να ξεπηδήσει μια σπίθα που θ' αλλάξει την αφηρημένη 
όψη του κόσμου, ο οποίος χρειάζεται τη δύναμη των παραμυθιών και την ποιη
τική ανατροπή προκειμένου να επιζήσει».

Τη δύναμη αυτή των παραμυθιών κατάλαβε και ένιωσε ο Ν. Κληρίδης και 
γι’ αυτά που μας κληροδότησε τον ευγνωμονούμε. Σε μια εποχή που η 
«Παιδική Λογοτεχνία δεν αποτελούσε φροντίδα των λογοτεχνών και πιθανόν 
ν’ αντιμετωπιζόταν υποτιμητικά» όπως με κάποια πικρία σημειώνει ο Κ. Χρυ
σάνθης, ο Ν. Κληρίδης μας έδωσε με τη ματιά, έστω του δασκάλου, και όχι του 
λογοτέχνη, αξιοσημείωτο έργο, που άρεσε και ικανοποίησε τα παιδιά.

Ο Δ. Θεοδούλου30, μελετητής της Παιδικής Λογοτεχνίας της Κύπρου, γρά
φοντας πως δεν υπήρξε καμμιά συνέχεια για άλλη έκδοση λαϊκών παραμυθιών
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στην Κύπρο, μετά από αυτή του Ν. Κληρίδη, πιστεύω, πως έγινε αφορμή να εκ- 
δοθούν, τελευταία, αρκετά κυπριακά παραμύθια για παιδιά.

Αγαπητοί Σύνεδροι,
Τελειώνω την εισήγησή μου παραθέτοντας τη γνώμη του καθηγητή Γ. Σπυ- 

ριδάκη31 για το λαογραφικό έργο του Ν. Κληρίδη, που τονίζει πως:

31. Γ. Σπυριδάκης, περιοδικό Πνευματική Κύπρος, τόμος Θ', Λευκωσία 1969.

«Τούτο μόνον δύναται να τονισθή καί υπ’ εμού ότι η περισυλλεχθείσα λα
ογραφική ύλη υπό του Νέαρχου Κληρίδου με πλήρη συνείδησιν υπ’ αυτού της 
εθνικής και παιδευτικής αξίας του λαϊκού εκ παραδόσεως πολιτισμού της Κύ
πρου θα αποτελέση εις το μέλλον σταθερόν πηγήν διά την μελέτη του ελληνι
κού πολιτισμού της περιοχής ταύτης εις την ιστορικήν του ανέλιξιν από της 
απωτάτης αρχαιότητας μέχρι των νεωτέρων χρόνων».

Καθώς και μια φράση του ίδιου του Ν. Κληρίδη που δείχνει το μέγεθος 
της ανθρωπιάς του:

«Ό,τι κάνει ο άνθρωπος για τη δική του καλοπέραση και καλοζωή πεθαί
νει μαζί του. Ό,τι κάνει όμως για τους άλλους ανθρώπους αυτό μένει και δε 
χάνεται μαζί του».

Και πραγματικά το έργο του έμεινε και το χαιρόμαστε όλοι. Σας Ευχαρι
στώ.

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΑΙΔΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΝΙΚΟΥ ΣΠΑΝΟΥ

Η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος 

Κύπρου και η Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου 

σας προσκαλούν στο Φιλολογικό Μνημόσυνο

ΝΙΚΟΥ ΣΠΑΝΟΥ

την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 1997 και ώρα 7.30' μ.μ. 

στο Πολιτιστικό Κέντρο της Λαϊκής Τράπεζας

(Μπουμπουλίνας και Μακαρίου)

Ομιλητές:

Γεώργιος Κ. Ιωαννίδης, Αντιπρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Λ.Κ. με θέμα «Ο Ανθο
λόγος Νίκος Σπανός»

Χρύσανθος Κυπριανού, λαογράφος, πρ. Επιθεωρητής φιλολογικών μαθη
μάτων με θέμα «Ο Εκπαιδευτικός Νίκος Σπανός».

Νίκος Ορφανίδης, λογοτέχνης και Επιθεωρητής φιλολογικών μαθημάτων, 
με θέμα: «Ο Λογοτέχνης Νίκος Σπανός»

Διάρκεια Εκδήλωσης: 60'

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΝΙΚΟΥ ΣΠΑΝΟΥ (1934-1996) 
Χαιρετισμός του Γεωργίου Κ. Ιωαννίδη

(εκ μέρους των συνεργαζομένων σωματείων), Αντιπροέδρου της Εταιρείας 
Κυπριακών Σπουδών και της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων

Λογοτεχνών Κύπρου και Γενικού Γραμματέως του 
Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου (Ε.Π.Ο.Κ.)

Εκ μέρους του Προέδρου μας, ο οποίος οικουρεί λόγω ασθενείας, και των 
Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών 
(Ε.Κ.Σπ.), της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου (Ε.Ε.Ε.Λ.Κ.) 
και του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου (Ε.Π.Ο.Κ.) σας καλωσορίζω 
με αισθήματα αγάπης και ευχαρίστησης στο Φιλολογικό Μνημόσυνο Νίκου 
Σπανού, το οποίον οργανώνουν από κοινού τα τρία πνευματικά σωματεία.

Πέρασε κιόλας ένας χρόνος αφότου άφησε τα γήινα ο εκτιμώμενος απ’ 
όλους τους φιλότιμους, τους εργατικούς, τους καλούς οικογενειάρχες, τους ευ
συνείδητους εκπαιδευτικούς, τους αληθινούς αγωνιστές, τους πιστούς Ορθόδο
ξους, απ’ όλους όσους εξακολουθούν να είναι πολίτες και πραγματικοί άνθρω
ποι. Γιατί ο αγαπητός Νίκος ήταν όχι απλώς ένας απ’ αυτούς όλους, αλλ’ ο άν
θρωπος που συγκέντρωνε στο πρόσωπό του τις αληθινές χάρες του νεοέλληνα 
αγωνιστή, όλων τις αρετές.

Εκτιμούσα ιδιαίτερα το Νίκο. Με κατακυρίευε ένα υψηλό αίσθημα αναγνώ
ρισης και εκτίμησης αφότου όταν για πρώτη φορά διαπίστωσα από μόνος μου 
πως μόλις άρχισε ο αγώνας της Ε.Ο.Κ.Α. ο Νίκος εγκατέλειψε το Πανεπιστήμιο 
- ήταν δευτεροετής της Ελληνικής Φιλολογίας, 21 χρόνων - και ήλθε αντάρτης 
στα βουνά του Τροόδους, αφού πρώτα πέρασε από εκπαιδεύσεις στην Αττική 
και στην Κρήτη. Όταν συνελήφθη καταδικάστηκε σε ισόβια δεσμά, υπέστη εξο
ρίες και φρικτά βασανιστήρια. Μόλις έληξε ο μεγαλειώδης τετραετής εθνικός 
απελευθερωτικός αγώνας, ο Νίκος Σπανός επέστρεψε στο Πανεπιστήμιο και 
αφού συμπλήρωσε με ευσυνειδησία τις σπουδές του γύρισε στην Κύπρο για να 
εργασθεί ως φιλόλογος-καθηγητής, Βοηθός Διευθυντής, Αναπληρωτής Διευθυ
ντής, Διευθυντής και στο τέλος (το 1988) έγινε επιθεωρητής Φιλολογικών Μαθη
μάτων. Μετά την αφυπηρέτησή του εργάσθηκε ως Διευθυντής του «Λόγου».

Είχα την ιδιαίτερη τιμή και τύχη να συνεργασθώ στενά με το Νίκο. Μου 
άρεσε και εκτιμούσα πολύ την ευθύτητα και συνέπεια του χαρακτήρα του, την 
ενεργητικότητα και την πολυμάθειά του, τη δύναμη και τη καθαρότητα του 
μυαλού του, την εφαρμογή στην καθημερινή πράξη των «πιστεύω» του και προ 
πάντων στο γεγονός ότι ενώ είχε επιτελέσει το καθήκον του προς την ιδιαίτερη 
πατρίδα του με το παραπάνω, ουδέποτε εζήτησε οποιοδήποτε τίμημα για την 
προσφορά του.

Ο Νίκος Σπανός μας έφυγε εδώ και ένα χρόνο. Όμως όλοι εμείς, που τον 
τιμούμε ιδιαίτερα απόψε, τον νιώθουμε κοντά μας, μαζί μας. Για την προσφο
ρά του Νίκου Σπανού ως Ανθολόγου, ως Εκπαιδευτικού και ως Λογοτέχνη θα 
μιλήσουν τρεις εκτιμητές του έργου του. Ο υποφαινόμενος, ο Χρύσανθος Κυ
πριανού και ο Νίκος Ορφανίδης.

197
196 Βιβ

λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Δρ. ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
ΣΤΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΝΙΚΟΥ ΣΠΑΝΟΥ*

που διοργάνωσαν η Εταιρία Κυπριακών Σπουδών, 
ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου και η Εθνική Εταιρία Ελλήνων 

Λογοτεχνών Κύπρου στο Πολιτιστικό Κέντρο της Λαϊκής Τράπεζας, 

στις 31.10.1997 και ώρα 7.30 μ.μ.

Κυρίες και Κύριοι,
Ο αείμνηστος φιλόλογος Νίκος Σπανός, ο ξανθός εθνικός αγωνιστής, από 

το χωριό Πέρα Ορεινής, τίμησε και τα Γράμματά μας με τη θέρμη του εθνικού 
παλμού. Προσωπικά τον γνώρισα από όλες τις δυνατές πλευρές, σε ποικίλες 
περιπτώσεις και εκτίμησα σφαιρικά την προσωπικότητά του. Συνεργαστήκαμε 
σε διάφορους πνευματικούς και εθνικούς τομείς και γνώρισα τις προσφορές 
του. Η ευσυνειδησία του μεγίστη, το θάρρος του άμετρο, η αγάπη του για την 
πατρίδα ειλικρινής χωρίς διαλογισμούς ανταποδόσεων, εργατικότητα συνεχής. 
Η παρουσία του στα τρία Σωματεία που τον μνημονεύουν σήμερα φιλολογικά, 
την Εταιρία Κυπριακών Σπουδών, τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου 
και την Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, υπήρξε τακτική και 
δραστήρια.

Σήμερα στο Φιλολογικό Μνημόσυνό του, θα τον παρουσιάσουν σύντομα 
αλλά ουσιαστικά ως Ανθολόγο (ο Γεω. Κ. Ιωαννίδης), ως Εκπαιδευτικό (ο 
Χρύσανθος Κυπριανού) Και ως Λογοτέχνη (ο Νίκος Ορφανίδης).

Εγώ προσωπικά, δίνω το πιο κάτω «Επίγραμμα», όπου και η γνώμη μου 
γι’ αυτόν.

ΣΤΟ ΝΙΚΟ ΣΠΑΝΟ
Με λόγο και. με πράξη τίμησες 
το πνεύμα της Ελλάδας.
Ας είναι η μνήμη σου ένας ήχος 
στον εθνικό μας ύμνο.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΝΙΚΟΥ ΣΠΑΝΟΥ

Κυρίες και κύριοι,

Σκέφτομαι τώρα τί μας τραβούσε πιο πολύ κοντά στον φίλο μας, τον εκ
παιδευτικό Νίκο Σπανό. Νομίζω, εκτός από το κοφτερό μυαλό και την πλατειά 
του μόρφωση, πιο πολύ μας έλκυε η φιλοσοφημένη απλότητα, η έμφυτη καλωσύ- 
νη κΓ ανθρωπιά του. Επιγραμματικά θα γράψει κάπου: «Ευτυχισμένος γίνεται 
ο άνθρωπος που πάνω απ’ όλα θέτει την ανθρωπιά, την καλωσύνη και την αγά
πη». Ο ίδιος, πάντοτε μακρυά από ταπεινότητες και μικροκομματισμούς, με συ
νέπεια προς τις δικές του πεποιθήσεις επιχειρεί να διαπλάσει σωστά τις ψυχές 
των παιδιών, τονίζοντας: «Το σχολείο θα εργαστεί με όλα τα μέσα για να βοηθή
σει τους μαθητές να γίνουν αυτόνομες προσωπικότητες, ελεύθεροι και δημιουρ
γικοί άνθρωποι, στων οποίων το πνεύμα δεν θα μπορούν να ριζώσουν ούτε τα 
πάθη ούτε οι φανατισμοί και οι μικρότητες. Ο ελεύθερος άνθρωπος έχει αυτόνο
μη προσωπική σκέψη, μπορεί να ξεχωρίσει την αλήθεια από το ψέμα, την απατη
λή επιφάνεια και την κενότητα από το βάθος και την ουσία των πραγμάτων». Κι 
αλλού θα διακηρύξει: «Στον ελεύθερο και περήφανο άνθρωπο αρμόζουν η εντι
μότητα, η ανθρωπιά, η αξιοπρέπεια, η μετριοπάθεια και η σωφροσύνη. Πάθη και 
φανατισμοί, μίση και μικρότητες όχι μόνο μειώνουν την ανθρώπινη προσωπι
κότητα αλλά και οδηγούν σε διαμάχες, διαιρέσεις, αντιθέσεις και συγκρούσεις 
καταστρεπτικές για τον τόπο και το κοινωνικό σύνολο».

Επιχειρώντας να χαρακτηρίσω την προσωπικότητά του βρίσκω πόσο ορθά 
έχει λεχθεί επιγραμματικά γι’ αυτόν πως «υπήρξε πρότυπο πνευματικού και ηθι
κού βίου». Πολυδιαβασμένος και ακαταπόνητος, σεμνός και έντιμος, περήφανος 
και ταπεινός, βαθυστόχαστος και πολυγραφότατος, με βαθειά κλασσική, χρι
στιανική και φιλοσοφική μόρφωση, ηγέτης και εργάτης συνάμα, ανιδιοτελής και 
ολοκήρωμένος, μια κριτική διάνοια που προβληματιζόταν και προβλημάτιζε, 
που κάλυπτε ευρύ φάσμα της κοινωνικής ζωής και της επιστήμης· μα πάνω απ’ 
όλα ένας αγνός πατριώτης που απέδειξε σε κρίσιμους καιρούς πόσο τον έθρεψαν 
οι αξίες και τα οράματα που μας κληροδότησε η παράδοση του Έθνους μας, 
όταν φοιτητής ακόμα τέθηκε επί κεφαλής ομάδων κρούσεως της Ε.Ο.Κ.Α. του 
1955-1959, αγωνίστηκε και βασανίστηκε χωρίς ποτέ να καυχηθεί για την προσφο
ρά του και χωρίς να ζητήσει τιμές και ανταλλάγματα. Ένας εκπαιδευτικός που 
αντίκρυζε με καλή προαίρεση και αγαθοσύνη τους γύρω και που φερόταν σ’ 
όλους με πατρική αυστηρότητα απαιτώντας ειλικρίνεια και φιλεργία. Γιατί πί
στευε ότι «καθήκον του σχολείου είναι ένας συνεχής αγώνας για να σωθεί η ου
σία της παιδείας, δηλαδή η ίδια η ουσία και η αξία του ανθρώπου» και ότι «η εκ
παίδευση είναι έργο ιερό και δύσκολο· και χρειάζεται μόχθο και θέληση και συ
νεργασία και υπομονή και προσήλωση στο καθήκον». Στόχος πάντα «να καλ
λιεργηθούν και να πραγματοποιηθούν με έργα και με προσπάθειες οι θρησκευτι
κές, πολιτικές, κοινωνικές και εθνικές αξίες που αποτελούν τα θεμέλια της υπάρ- 
ξεώς μας». ΚΓ αλλού πάλιν θα διακηρύξει στους μαθητές για τη δύναμη της παι
δείας: «Η μόρφωση κΓ οι γνώσεις είναι οι πιο ισχυρές δυνάμεις στη ζωή μας, 
γιατί μ’ αυτές μπορούμε να λύουμε προβλήματα και να μεταμορφώνουμε τη ζωή 
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μας, το περιβάλλον και την κοινωνία». Κι επίσης: «Οι μάχες κερδίζονται πρώτα 
στα χρόνια της ειρήνης. Λαοί και άνθρωποι δεν μπορούν να κερδίσουν πολέμους 
και αγώνες αν δεν έχουν κερδίσει πρώτα τους ειρηνικούς αγώνες, του αγώνες 
στην καθημερινή εργασία και ζωή».

Ο Νίκος Σπανός είναι ελληνοκεντρικός με πίστη στη δύναμη, στην προσφο
ρά και στη μοίρα του ελληνισμού, που περικλείει ζωογόνα ανανεωτικά στοι
χεία. Γι’ αυτό θα γράψει: «Να θεμελιώσουμε την παιδεία και το μέλλον μας πά
νω στις πανάρχαιες εθνικές και πολιτιστικές μας ρίζες, πάνω στην ελληνική και 
χριστιανική μας παράδοση και να πλάσουμε την πνευματική κι την πολιτιστική 
μας φυσιογνωμία σαν γνήσιοι Έλληνες, άξιοι συνεχιστές μιας ένδοξης παράδο
σης, δημιουργικοί και τολμηροί και όχι σαν θλιβεροί επίγονοι και κακόμοιροι 
κληρονόμοι». Κι αλλού σημειώνει, με τον ίδιο τόνο: «Η παιδεία είναι κατ’ εξο
χήν εθνική αξία, που αντλεί από το παρελθόν για να οικοδομήσει το μέλλον. 
Σαν διαλεκτική διαδικασία και λειτουργία είναι εντεταγμένη μέσα σε πλαίσια 
εθνικά και συνάπτει σε διαλεκτική σχέση το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. 
Σαν διαλεκτική διαδικασία δεν αποτελεί ούτε απλή επανάληψη ούτε απλή συ
ντήρηση του παρελθόντος. Αποτελεί μια δημιουργική πνευματική σχέση προς το 
παρελθόν για τους γεμάτους από ζωτικότητα λαούς, αποτελεί ένα γόνιμο διάλο
γο με τις αξίες, τα κατορθώματα και τον πνευματικό πλούτο του παρελθόντος».

Το σχολείο το βλέπει σαν εργαστήρι της αλήθειας, της αρετής και της δημο
κρατίας, αγάπης και ενότητας και, σε τελευταία ανάλυση, ελευθερίας. Γιατί σκο
πός του δεν μπορεί να είναι άλλος από τη δημιουργία συνειδητών αγωνιστών, 
ανθρώπων «με ευρύτητα σκέψεως, με εύπλαστη διάνοια, στοχαστικών και δη
μιουργικών, ικανών ακόμα και μέσα στο χαλασμό να βρίσκουν τρόπους για επι
βίωση και αναγέννηση». Έγνοια του, σαν εκπαιδευτικού, πάντα ο μαθητής κι η 
μαθήτρια, που αποτελούν πρωταρχικό κίνητρο της παιδευτική λειτουργίας, που 
προσφέρουν τη θέλησή τους για τη μάθηση και το ερευνητικό τους πνεύμα, «το 
πάθος να ανακαλύψουν την αλήθεια, τη δομή, τη λειτουργία και τους νόμους 
που διέπουν και ρυθμίζουν τη γύρω μας πραγματικότητα, τον κόσμο της φύσης, 
τον μυστηριώδη κόσμο του ανθρώπου και τον ίδιο τον εαυτό τους». Και πιστεύ
ει ότι τα παιδιά είναι ικανά, [με συνεχή εγρήγορση, με ζητητική και ερευνητική 
στάση, με σκληρή δουλειά (αλλά ποτέ με νωθρότητα και τεμπελιά), μη θεωρώ
ντας ποτέ τίποτε το δεδομένο και αυτονόητο], «να διαμορφώσουν ανεξάρτητη 
και αυτόνομη προσωπικότητα και να αναλάβουν τις ευθύνες για τη ζωή και το 
μέλλον τους». Τους καθηγητές τους θέλει συνεργάτες και βοηθούς, να εγκαθι- 
στούν διαρκή επαφή με τα παιδιά, να αντλούν από την παιδική θέληση και έφε
ση για γνώση «για να παρωθούνται να συμμετέχουν στην παιδευτική λειτουρ
γία» και να «ενεργούν με ώριμη σκέψη και πηγαίο ενδιαφέρον, παρέχοντας την 
πείρα, τις γνώσεις, τη μέθοδο». Τους θέλει να κοπιάζουν και να δρουν υπεύθυ
να, γιατί «η μάθηση είναι αποτέλεσμα ενέργειας και προσπάθειας, είναι αποτέ
λεσμα εργασίας και κόπου, ενδιαφέροντος και ενεργού συμμετοχής...». «Έξω δε 
από το πνεύμα της εργασίας και της συνεργασίας, τονίζει, το σχολείο καταντά 
ένας άχρηστος θεσμός». Η γόνιμη πνευματική επικοινωνία καθηγητών και μα
θητών συνεχίζει, θα καταστήσει όλους ικανούς «να αντιτάξουν απέναντι στο 
πνεύμα του υλισμού, του ατομισμού και της ηθικής αδιαφορίας τις πνευματικές 

και ηθικές δυνάμεις που κράτησαν το λαό μας και τον τόπο μας αλύγιστους μέ
σα στους αιώνες σκληρών ιστορικών δοκιμασιών». Συνοψίζοντας σημειώνω ότι 
βλέπει το σχολείο σαν θεσμό γεμάτο ευκαιρίες, προκλήσεις και ερεθμίσματα, το 
αντικρύζει σαν «κάστρο Λευτεριάς και Δικαιοσύνης» γι’ αυτό αγωνίζεται ώστε 
«να είναι αδιάκοπη και σταθερή η προσπάθεια για την ποιοτική και ποσοτική 
καλυτέρευση της παιδευτικής εργασίας», αφού πιστεύει ότι «η ποιότητα των αν
θρώπων του τόπου μας οφείλεται στην ποιότητα της Παιδείας μας».

Ο Νίκος ο Σπανός ήταν άνθρωπος του μόχθου· ήταν δουλευτής. Ικανός για 
τα μεγάλα, εντύπωση προξενούσε ότι αδιαμαρτύρητα κΓ υπομονητικά ανελάμ- 
βανε ακόμα και τις λιγότερο σημαντικές εργασίες. Ανασκουμπωνόταν, κατέ
στρωνε στο χαρτί στα σχέδιά του με εκείνα τα αδρά του γράμματα, (που φανέ
ρωναν θετικότητα, καθαρότητα και σαφήνεια), και διεκπεραίωνε με ευσυνειδη
σία ό,τι ανελάμβανε. Από διάφορες θέσεις: του καθηγητή, του υποδιευθυντή, 
του γυμνασιάρχη, του επιθεωρητή φιλολογικών μαθημάτων. Να θυμηθούμε τις 
εργασίες του πάνω στο μάθημα των Ελληνικών όταν δίδασκε στην Παιδαγωγική 
Ακαδημία Κύπρου, τις εισηγήσεις του στα σεμινάρια του Παιδαγωγικού Ινστι
τούτου με θέμα «Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσας» κΓ αργότερα 
στο παιδαγωγικό Ινστιτούτο πάλιν με θέμα «Προβλήματα εφηβείας», την ενεργό 
συμμετοχή του στην έκδοση διδακτικών βιβλίων στα πλαίσια των δραστηριοτή
των της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων, τη σειρά των μαθημάτων πάνω 
στην κυπριακή γραμματεία στη Σχολή Ξεναγών του Κυπριακού Οργανισμού 
Τουρισμού, την τεράστια συμβολή στην καθοδήγηση των εκπαιδευτικών στο θέ
μα της γλώσσας σ’ όλο το φάσμα του αναλυτικού προγράμματος, που αποβλέ
πει στην προσπάθεια για παράλληλη ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών 
και στις τέσσερις δεξιότητες της γλώσσας, δηλαδή την ανάγνωση, την ακρόαση, 
την ομιλία και τη γραφή. Να θυμηθούμε ακόμα πόσο συνεργάσιμος ήταν στο 
Σώμα των Επιθεωρητών Μέσης, όπου οι γόνιμες για λήψη αποφάσεων, θετικές 
και γρήγορες εισηγήσεις του σε θέματα της Εκπαίδευσης (για παράδειγμα πάνω 
στις επιπτώσεις της πενθήμερης εργασίας). ΚΓ ακόμα να σημειώσουμε τη συ
στηματική επαφή με όλους για αντιμετώπιση ποικίλων προβλημάτων, την εν
θάρρυνση των μαθητών για δημιουργική εργασία και εμπέδωση, την οργάνωση 
εκδηλώσεων στα σχολεία, την έκδοση περιοδικών που απεικονίζουν την υψηλής 
ποιότητας εργασία που επετελέσθη στα σχολεία από όπου πέρασε, όπου φαίνε
ται η πολύπλευρη καθοδήγηση των παιδιών στην εκπαιδευτική και κοινωνική 
ζωή στα σχολεία αυτά. Γιατί άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα στα εκπαιδευτήρια 
όπου υπηρέτησε σαν δάσκαλος στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, στην Παιδαγωγική 
Ακαδημία, στο Παγκύπριο Γυμνάσιο Θηλέων Παλουριώτισσας, στο Μεικτό Γ' 
Γυμνάσιο Κύκκου, στο Γυμνάσιο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας, στο Γυμνάσιο 
Αθηαίνου, στο Γυμνάσιο Αραδίππου και στο Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου. Κι 
ύστερα τον βλέπουμε σαν επιθεωρητή να καλύπτει τα εκπαιδευτήρια πάνω σε 
παγκύπρια βάση. Τον θυμάμαι πώς οργάνωσε τις εκδηλώσεις των σχολείων και 
πώς έδιδε πνοή εκεί κινώντας σε συμμετοχή, χωρίς να αφίνει τίποτε στην τύχη. 
Ακόμα και στα χαρακώματα των σχολείων τον βλέπω, στις παραμεθόριες πε
ριοχές, να σκάβει και να δίνει εντολές, πάντα προσγειωμένος και πρακτικός. Κι 
ύστερα να αναμνηστούμε ότι σαν πνευματικός άνθρωπος δεν περιορίστηκε στα 
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σχολεία μονάχα αλλά τον εύρισκες παντού να συμμετέχει στα κοινά σε εκδηλώ
σεις πνευματικών ομάδων, να δίνει διαλέξεις σε συλλόγους, να εμφανίζεται στο 
ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, να μιλά σε εθνικές επετείους, να συνεργάζεται 
με περιοδικά και εφημερίδες δίδοντας εργασίες φιλολογικού και φιλοσοφικού 
περιεχομένου, να συνεργάζεται με εταιρείες και πνευματικά ιδρύματα, να γρά
φει κριτικές, να προβληματίζεται πάνω στα κοινωνικά φαινόμενα, να οργανώ
νει σεμινάρια πάνω στη λογοτεχνία και την εκπαίδευση, να δίνει συνεντεύξεις 
και γενικά να μη μένει αδιάφορος στην τέχνη, στην επιστήμη και στους ανθρώ
πους.

Αποτελεσματικός πάντα στις σχέσεις του με τους ανθρώπους, είχε την ικα
νότητα να κρίνει σωστά τις δυνάτοτητες, τα διαφέροντα και τον χαρακτήρα των 
άλλων και αξιοποιούσε τις δυνάμεις τους, μικρές ή μεγάλες· γιατί ήταν ο ίδιος 
μια ζεστή παρουσία μια ισόρροπη ιδρογωγηρασία γεμάτη οξύνεια και μεγαλο- 
φροσύνη που έπειθε κι έκτιζε κυψέλες από όπου πέρασε. Είναι θαυμαστό πως 
αυτό το γνήσιο αγροτόπαιδο από τα Πέρα της Ορεινής, με το καθαρό μυαλό και 
τις υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, (ο αριστούχος απόφοιτος του Παγκυπρίου 
Γυμνασίου, ο λαμπρός φοιτητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τις εξαίρετες 
σπουδές στο Διδασκαλείο Μέσης κι ύστερα στη μετεκπαίδευση στο Πανεπιστή
μιο της Οξφόρδης σε θέματα εκπαίδευσης καθώς και διοίκησης και οργάνωσης) 
ο γεννημένος για τα μεγάλα, ανεχόταν ακόμα και τη μετριότητα γύρω του κι 
έδειχνε κατανόηση και επιείκεια συνάμα σ’ όσους προσπαθούσαν να γίνουν κα
λύτεροι, καθηγητές και μαθητές. Και πώς αγωνιζόταν να αξιοποιήσει τα καλά 
στοιχεία της προσωπικότητας του καθενός. Δίκαιος και σταθερός υπήρξε στη 
συμπεριφορά του, χωρίς διακρίσεις για κανένα, ενεργώντας πάντα με μια ωρι
μότητα που ήταν καρπός βαθειάς μελέτης των ανθρωπίνων.

ΚΓ ήταν ο ιδεώδης δάσκαλος, όπως τον αντιλαμβάνεται η ελληνική κοινω
νία, γεμάτος μνήμες, βιώματα και οράματα, έτοιμος πάντα να δεχτεί αγωνιστι
κά την πνευματική σκυτάλη και να προχωρήσει με γνώση και κρίση, εντιμότητα 
και ενθουσιασμό. Ήταν ο πολυβραβευμένος πνευματικός άνθρωπος, χωρίς να 
έχει επιδιώξει διακρίσεις και αμοιβές, ο μεθοδικός και πολυτάλαντος με την ου
σιαστική συμβολή στα κυπριακά γράμματα και στον ευρύτερο ελληνικό χώρο: 
μελετητής ακάμτος και λογοτέχνης γλαφυρός, ποιητής και πεζογράφος, ανθολό
γος και κριτικός, κλασσικός φιλόλογος και ιστορικός, νεοελληνιστής, φιλόσο
φος, παιδαγωγός, θαυμαστής του λαού μας σαν βάση της πυραμίδας του Έ
θνους μας.

Είχα την ευτυχία να συνεργαστώ επανειλημμένα μαζί του, σε πλείστους το
μείς και να γνωρίσω την καθαρή του κρίση για πρόσωπα και καταστάσεις. Γνώ
ρισα πόσο καλοπροαίρετος και σεμνός ήταν, πόσο υψηλό φρόνημα είχε, πόσο 
πίστευε στην αποστολή του δασκάλου, πόσο ταπεινός και ανθρώπινος έδειχνε, 
πόσο στερεός φάνταζε πάντα σαν τη γη του χωριού του, που τον γέννησε και τον 
εξέθρεψε δίνοντας νόημα στη ζωή του· και που τον δέχτηκε τέλος στα σπλάχνα 
της, πολύτιμο κομμάτι από τον εαυτό της.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Ο ΝΙΚΟΣ ΣΠΑΝΟΣ (1934-1996) ΩΣ ΑΝΘΟΛΟΓΟΣ*

* Η εργασία αυτή παρουσιάστηκε κατά το Φιλολογικό Μνημόσυνο Νίκου Σπανού 
(31.10.1997, στο πολιτιστικό Κέντρο της Λαϊκής Τράπεζας), που είχαν οργανώσει από 
κοινού οι τρεις επιστημονικές οργανώσεις Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, ο Ελληνικός 
Πνευματικός Όμιλος Κύπρου (Ε.Π.Ο.Κ.) και η Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών 
Κύπρου (Ε.Ε.Ε.Λ.Κ.). Ο Νίκος Σπανός υπήρξε δραστήριο μέλος και των τριών.

-ί
ο. 1 Όταν συνήθως γίνεται αναφορά σε Ανθολόγια ή σε Ανθολογίες Αογοτε- 

χνίας στο χώρο της Κύπρου, τότε, είτε το θέλεις είτε όχι, τα κανάλια της σκέψης 
οδηγούν αβίαστα στο όνομα του φιλολόγου Νίκου Σπανού. Όχι διότι δεν υπάρ
χουν και άλλοι γνωστοί άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, οι οποίοι 
έχουν ήδη ασχοληθεί με το θέμα της Ανθολόγησης· ούτε διότι όλα όσα έχει ο 
ίδιος εκτυπώσει σε μορφή βιβλίου - εκτός από το τελευταίο του - είναι βασικά 
έργα που είναι Ανθολογίες ή έχουν άμεση σχέση με την ανθολόγηση. Πιο πάνω 
απ’ όλα βρίσκεται η διαπίστωση πως ο Νίκος Σπανός ήταν γεννημένος γι’ αυ
τού του είδους την εργασία. Και δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι επιδόθηκε με 
ιδιαίτερο ζήλο στον ιδιαίτερα δύσκολο χώρο της ανθολόγησης από τα πρώτα 
φιλολογικά δημοσιεύματά του.

0.2 Ακόμα δεν είναι ορθό να μας ξεφεύγει το γεγονός ότι ορισμένες φιλολο
γικές του δραστηριότητες ήσαν τα απαραίτητα σκαλοπάτια που οδηγούσαν 
απευθείας στην ειδίκευση του ανθολόγου. Ο Νίκος Σπανός λ.χ. εδιάβαζε πολύ, 
έκανε και έγραφε κριτική βιβλίου, έγραφε και εδημοσίευε αρκετά άρθρα σοβα
ρού προβληματισμού, πολλές συνεργασίες του μεταδόθηκαν από το ραδιόφωνο 
και είχε πολλές πετυχημένες συνεντεύξεις με προσωπικότητες της πνευματικής 
και πολιτιστικής ζωής του τόπου, που μεταδόθηκαν από το ραδιόφωνο και την 
τηλεόραση. Ακόμη πολλές φορές συντόνιζε ειδικούς-συζητητές πάνω σε ποικι
λία θεμάτων πνευματικού, πολιτιστικού, επιστημονικού και κοινωνικού ενδια
φέροντος. Όλα αυτά ενίσχυαν τη φυσική ροπή του εκπαιδευτικού-φιλολόγου 
για έργα γενικού ενδιαφέροντος σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Και έτσι ήλ
θαν φυσικά και αβίαστα οι Ανθολογίες σε διάφορα επίπεδα και σε ποικίλα λο
γοτεχνικά είδη.

1.0 Ο ανθολόγος, βέβαια, χρειάζεται να έχει πολλές ικανότητες, που να 
ενισχύουν τη φυσική ροπή προς ανθολόγηση. Χρειάζεται πλήρης κατοχή του 
υλικού, προσώπων και έργων ακριβής γνώση και βαθεία ικανοποίηση, ορθή και 
με φρόνηση σύλληψη των κοινωνικών δρωμένων ακόμα ο ανθολόγος πρέπει 
να είναι σε θέση ν’ αξιολογεί σωστά και δίκαια τα λογοτεχνικά επιτεύγματα 
των συγγραφέων μας. Να διαθέτει πρέπει ο ανθολόγος την ικανότητα να έχει 
εποπτεία του όλου, παράλληλα με την ικανότητα να γνωρίζει πολύ καλά τις 
ιδιαιτερότητες των επί μέρους. Έτσι προβάλλει αβίαστα για τον ανθολόγο η 
ικανότητα της σύνθεσης των επί μέρους σε μια μοναδική ολότητα, κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να μη χάνεται η περιρρέουσα καθόλου ατμόσφαιρα μέσα στις 
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σχολεία μονάχα αλλά τον εύρισκες παντού να συμμετέχει στα κοινά σε εκδηλώ
σεις πνευματικών ομάδων, να δίνει διαλέξεις σε συλλόγους, να εμφανίζεται στο 
ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, να μιλά σε εθνικές επετείους, να συνεργάζεται 
με περιοδικά και εφημερίδες δίδοντας εργασίες φιλολογικού και φιλοσοφικού 
περιεχομένου, να συνεργάζεται με εταιρείες και πνευματικά ιδρύματα, να γρά
φει κριτικές, να προβληματίζεται πάνω στα κοινωνικά φαινόμενα, να οργανώ
νει σεμινάρια πάνω στη λογοτεχνία και την εκπαίδευση, να δίνει συνεντεύξεις 
και γενικά να μη μένει αδιάφορος στην τέχνη, στην επιστήμη και στους ανθρώ
πους.

Αποτελεσματικός πάντα στις σχέσεις του με τους ανθρώπους, είχε την ικα
νότητα να κρίνει σωστά τις δυνάτοτητες, τα διαφέροντα και τον χαρακτήρα των 
άλλων και αξιοποιούσε τις δυνάμεις τους, μικρές ή μεγάλες· γιατί ήταν ο ίδιος 
μια ζεστή παρουσία μια ισόρροπη ιδρογωγηρασία γεμάτη οξύνεια και μεγαλο- 
φροσύνη που έπειθε κι έκτιζε κυψέλες από όπου πέρασε. Είναι θαυμαστό πως 
αυτό το γνήσιο αγροτόπαιδο από τα Πέρα της Ορεινής, με το καθαρό μυαλό και 
τις υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, (ο αριστούχος απόφοιτος του Παγκυπρίου 
Γυμνασίου, ο λαμπρός φοιτητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τις εξαίρετες 
σπουδές στο Διδασκαλείο Μέσης κι ύστερα στη μετεκπαίδευση στο Πανεπιστή
μιο της Οξφόρδης σε θέματα εκπαίδευσης καθώς και διοίκησης και οργάνωσης) 
ο γεννημένος για τα μεγάλα, ανεχόταν ακόμα και τη μετριότητα γύρω του κι 
έδειχνε κατανόηση και επιείκεια συνάμα σ’ όσους προσπαθούσαν να γίνουν κα
λύτεροι, καθηγητές και μαθητές. Και πώς αγωνιζόταν να αξιοποιήσει τα καλά 
στοιχεία της προσωπικότητας του καθενός. Δίκαιος και σταθερός υπήρξε στη 
συμπεριφορά του, χωρίς διακρίσεις για κανένα, ενεργώντας πάντα με μια ωρι
μότητα που ήταν καρπός βαθειάς μελέτης των ανθρωπίνων.

ΚΓ ήταν ο ιδεώδης δάσκαλος, όπως τον αντιλαμβάνεται η ελληνική κοινω
νία, γεμάτος μνήμες, βιώματα και οράματα, έτοιμος πάντα να δεχτεί αγωνιστι
κά την πνευματική σκυτάλη και να προχωρήσει με γνώση και κρίση, εντιμότητα 
και ενθουσιασμό. Ήταν ο πολυβραβευμένος πνευματικός άνθρωπος, χωρίς να 
έχει επιδιώξει διακρίσεις και αμοιβές, ο μεθοδικός και πολυτάλαντος με την ου
σιαστική συμβολή στα κυπριακά γράμματα και στον ευρύτερο ελληνικό χώρο: 
μελετητής ακάμτος και λογοτέχνης γλαφυρός, ποιητής και πεζογράφος, ανθολό
γος και κριτικός, κλασσικός φιλόλογος και ιστορικός, νεοελληνιστής, φιλόσο
φος, παιδαγωγός, θαυμαστής του λαού μας σαν βάση της πυραμίδας του Έ
θνους μας.

Είχα την ευτυχία να συνεργαστώ επανειλημμένα μαζί του, σε πλείστους το
μείς και να γνωρίσω την καθαρή του κρίση για πρόσωπα και καταστάσεις. Γνώ
ρισα πόσο καλοπροαίρετος και σεμνός ήταν, πόσο υψηλό φρόνημα είχε, πόσο 
πίστευε στην αποστολή του δασκάλου, πόσο ταπεινός και ανθρώπινος έδειχνε, 
πόσο στερεός φάνταζε πάντα σαν τη γη του χωριού του, που τον γέννησε και τον 
εξέθρεψε δίνοντας νόημα στη ζωή του· και που τον δέχτηκε τέλος στα σπλάχνα 
της, πολύτιμο κομμάτι από τον εαυτό της.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Ο ΝΙΚΟΣ ΣΠΑΝΟΣ (1934-1996) ΩΣ ΑΝΘΟΛΟΓΟΣ*

* Η εργασία αυτή παρουσιάστηκε κατά το Φιλολογικό Μνημόσυνο Νίκου Σπανού 
(31.10.1997, στο πολιτιστικό Κέντρο της Λαϊκής Τράπεζας), που είχαν οργανώσει από 
κοινού οι τρεις επιστημονικές οργανώσεις Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, ο Ελληνικός 
Πνευματικός Όμιλος Κύπρου (Ε.Π.Ο.Κ.) και η Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών 
Κύπρου (Ε.Ε.Ε.Λ.Κ.). Ο Νίκος Σπανός υπήρξε δραστήριο μέλος και των τριών.

-ί
ο. 1 Όταν συνήθως γίνεται αναφορά σε Ανθολόγια ή σε Ανθολογίες Αογοτε- 

χνίας στο χώρο της Κύπρου, τότε, είτε το θέλεις είτε όχι, τα κανάλια της σκέψης 
οδηγούν αβίαστα στο όνομα του φιλολόγου Νίκου Σπανού. Όχι διότι δεν υπάρ
χουν και άλλοι γνωστοί άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, οι οποίοι 
έχουν ήδη ασχοληθεί με το θέμα της Ανθολόγησης· ούτε διότι όλα όσα έχει ο 
ίδιος εκτυπώσει σε μορφή βιβλίου - εκτός από το τελευταίο του - είναι βασικά 
έργα που είναι Ανθολογίες ή έχουν άμεση σχέση με την ανθολόγηση. Πιο πάνω 
απ’ όλα βρίσκεται η διαπίστωση πως ο Νίκος Σπανός ήταν γεννημένος γι’ αυ
τού του είδους την εργασία. Και δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι επιδόθηκε με 
ιδιαίτερο ζήλο στον ιδιαίτερα δύσκολο χώρο της ανθολόγησης από τα πρώτα 
φιλολογικά δημοσιεύματά του.

0.2 Ακόμα δεν είναι ορθό να μας ξεφεύγει το γεγονός ότι ορισμένες φιλολο
γικές του δραστηριότητες ήσαν τα απαραίτητα σκαλοπάτια που οδηγούσαν 
απευθείας στην ειδίκευση του ανθολόγου. Ο Νίκος Σπανός λ.χ. εδιάβαζε πολύ, 
έκανε και έγραφε κριτική βιβλίου, έγραφε και εδημοσίευε αρκετά άρθρα σοβα
ρού προβληματισμού, πολλές συνεργασίες του μεταδόθηκαν από το ραδιόφωνο 
και είχε πολλές πετυχημένες συνεντεύξεις με προσωπικότητες της πνευματικής 
και πολιτιστικής ζωής του τόπου, που μεταδόθηκαν από το ραδιόφωνο και την 
τηλεόραση. Ακόμη πολλές φορές συντόνιζε ειδικούς-συζητητές πάνω σε ποικι
λία θεμάτων πνευματικού, πολιτιστικού, επιστημονικού και κοινωνικού ενδια
φέροντος. Όλα αυτά ενίσχυαν τη φυσική ροπή του εκπαιδευτικού-φιλολόγου 
για έργα γενικού ενδιαφέροντος σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Και έτσι ήλ
θαν φυσικά και αβίαστα οι Ανθολογίες σε διάφορα επίπεδα και σε ποικίλα λο
γοτεχνικά είδη.

1.0 Ο ανθολόγος, βέβαια, χρειάζεται να έχει πολλές ικανότητες, που να 
ενισχύουν τη φυσική ροπή προς ανθολόγηση. Χρειάζεται πλήρης κατοχή του 
υλικού, προσώπων και έργων ακριβής γνώση και βαθεία ικανοποίηση, ορθή και 
με φρόνηση σύλληψη των κοινωνικών δρωμένων ακόμα ο ανθολόγος πρέπει 
να είναι σε θέση ν’ αξιολογεί σωστά και δίκαια τα λογοτεχνικά επιτεύγματα 
των συγγραφέων μας. Να διαθέτει πρέπει ο ανθολόγος την ικανότητα να έχει 
εποπτεία του όλου, παράλληλα με την ικανότητα να γνωρίζει πολύ καλά τις 
ιδιαιτερότητες των επί μέρους. Έτσι προβάλλει αβίαστα για τον ανθολόγο η 
ικανότητα της σύνθεσης των επί μέρους σε μια μοναδική ολότητα, κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να μη χάνεται η περιρρέουσα καθόλου ατμόσφαιρα μέσα στις 
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β) Μαζί μ’ αυτά οι Ανθολόγον έθεσαν σαν κριτήριο στην εργασία τους την «αρ
χή της ποικιλίας»4, πράγμα που τους υποχρέωσε να δημοσιεύσουν και απο
σπάσματα που δεν ανήκαν στις πρώτες επιλογές.

7. Μέσα στην Άνοιξη και τους μήνες του Καλοκαιριού, με ιδιαίτερα ψηλές θερμοκρασίες, 
του 1980.

2.21 Ακόμα παρέχονται οι θέσεις των Ανθολόγων για το ποιούς περιέλα
βαν στον τόμο. Δίνουν εύκολες δικαιολογίες για το ότι περιέλαβαν ονόματα λο
γοτεχνών οι οποίοι έζησαν στο εξωτερικό αλλά διετήρησαν τους δεσμούς των με 
την ιδιαίτερη πατρίδα Κύπρου, καθορίζουν τα είδη της αφηγηματικής πεζογρα
φίας, τα οποία περιλαμβάνονται στον τόμο (Διήγημα, Νουβέλλα, Μυθιστόρη
μα), αναφέρουν την πρώτη προσπάθεια του Ανδρέα Ιωάννου για έκδοση Ανθο
λογίες και γράφουν ορισμένα χαρακτηριστικά για τις σχέσεις της Ελλαδικής 
επίδρασης πάνω στα έργα της Κυπριακής πεζογραφίας.

«...Από τότε (τις αρχές τού αιώνα μας) μέχρι σήμερα ή Κυπριακή 
Πεζογραφία ακολουθεί βασικά τήν πορεία καί τις αναζητήσεις τής 
Ελλαδικής. Καί αν έδώ μιλοϋμε για Κυπριακή Πεζογραφία, τοϋτο 
δέν πρέπει νά ύποβάλη τήν ιδέα ότι πρόκειται για μια αύτόνομη 
καί άνεξάρτητη λογοτεχνική δημιουργία μέ δικό της έθνικό ή πολι
τιστικό προσανατολισμό. Ό όρος πρέπει νά νοηθή στήν συμβατική 
του χρήση πού καθορίσαμε πιό πάνω: θέλει νά δηλώση έκεϊνο τό 
τμήμα τής Νεοελληνικής Πεζογραφίας, πού συμβαίνει δημιουργοί 
του νά είναι "Ελληνες γεννημένοι στήν Κύπρο καί πού γιά λόγους 
άπλώς συστηματικής μελέτης κατατάσσονται σέ μιά ένιαία όμάδα 
μέ βάση τήν καταγωγή τους καί τήν κοινή τους ιδιαίτερη πολιτι
στική καταβολή...»5

2.3 Οι λόγοι που επέβαλαν, κατά τους Ανθολόγους, την έκδοση της Ανθο
λογίας είναι τρεις:
α) Μεταξύ 1900-1970 μεσολαβούν είκοσι χρόνια και μέσα σ’ αυτά έχουν εμφα

νιστεί αξιόλογοι νέοι πεζογράφοι.
β) Αρκετοί από τους πεζογράφους της προηγούμενης γενιάς,

«...μέσα σ’ αύτά τά τελευταία χρόνια εΐτε έχουν παρουσιάσει νέο 
καί άξιολογώτερο έργο άπό τό προηγούμενο είτε έχουν πιά όλο- 
κληρώσει τήνπροσφορά τουςμέ τά σημαντικώτερα έργα τους. (Αν- 
δρέας Γεωργιάδης-Κυπρολέων, Μελής Νικολαΐδης, Γιώργος Φιλίπ- 
που-Πιερίδης, Κύπρος Χρυσάνθης, Κώστας Μάντης κ.ά.), είτε 
άλλοι μετά τήνπρώτη προσπάθεια έγκατέλειφαν τήν λογοτεχνία.

γ) Οί άνωτέρω δυό λόγοι καθώς καί ή ανάγκη νά δοθή μιά νέα συνολική εικόνα 
τής Κυπριακής Πεζογραφίας άπό τό 1900 μέχρι τις μέρες μας τόσο στό εύρύ 
κοινό όσο καί στούς κριτικούς καί φιλολόγους ήσαν οί λόγοι πού όδήγησαν 
στήν έκδοση αύτής τής Ανθολογίας...»6

2.4 Ακόμα η έκδοση αυτή θ’ αποτελέσει κίνητρο για πολλούς να ασχοληθούν 
συστηματικώτερα και να γνωρίσουν τους Κυπρίους πεζογράφους. Ακόμα και οι 
ειδικοί επιστήμονες θα μπορέσουν να διαμορφώσουν ορθές στάσεις, αφού προη- 
γηθούν οι έρευνες σε βάθος για πολλούς και πολλά της Κυπριακής Πεζογραφίας, 
Πάντως η διαμόρφωση κάποιας ολοκληρωμένης εικόνας για την Κυπριακή Πεζο
γραφία, θα διέρχεται αναγκαστικά μέσα από τον τόμο της Ανθολογίας.

2.5 Η προσπάθεια να εξυπηρετηθούν και άλλοι σκοποί, εκτός από τον αξιο
λογικό, έφερε και διαμόρφωσε το όλο σχήμα και τη διάρθρωση του βιβλίου. Τα 
βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία για τον κάθε λογοτέχνη, την ευθύνη για τη 
σύνταξη των οποίων είχε ο Νίκος Παναγιώτου, όπως και η ζωγραφική παρουσία 
το κάθε λογοτέχνη που έγινε από το ζωγράφο Ανδρέα Λαδόμματο, συμπληρώ
νουν τη φροντισμένη επιλογή. Τη γενική εποπτεία του έργου είχε ο Κύπρος Χρυ
σάνθης. Και στο τέλος του τόμου, στη συνέχεια με το κύριο μέρος, όπου δημοσιε
ύονται τριαντατέσσερις (34) πεζογράφοι που έγραψαν στην πανελλήνια δημοτι
κή, δημοσιεύονται σε παράρτημα, πεζογραφήματα στην Κυπριακή διάλεκτο (Μ. 
Χατζηγαβριήλ, Γιάννης Σταυρινός-Οικονομίδης, Α. Μηλιώτης).

2.6 Η Ανθολογία Κυπριακής Πεζογραφίας 1900-1970 υπήρξε πολύ πετυχη
μένη και εξυπηρέτησε όλους τους σκοπούς για τους οποίους ετοιμάστηκε και εκ- 
δόθηκε. Έτσι αξιολογήθηκε ορθά και απ’ όσους καταλάβαιναν από λογοτεχνία 
και ιδιαίτερα από Κυπριακή Αογοτεχνία, πιο πολύ Πεζογραφία. Και στην έκδο
ση αυτή ο Νίκος Σπανός έπαιζε ίσως το σπουδαιότερο ρόλο στην υλοποίηση του 
φιλόδοξου σχεδίου του Δ.Σ. του Ε.Π.Ο.Κ. Και ένα μόνο σημείο να σημειώσω: 
Το ότι ουδείς σημερινός ή αυριανός μελετητής της Λογοτεχνίας μας ότι θα μπο
ρέσει να πλησιάσει σοβαρά το θέμα «Κυπριακή Πεζογραφία», χωρίς να περάσει 
αναγκαστικά και προηγούμενα από την Ανθολογία Κυπριακής Πεζογραφίας 
του Ε.Π.Ο.Κ. (Λευκωσία 1972)!

- III -
Β. Οι Ώρες της Λευκωσίας στην Ποίηση των Κυπρίων, Έκδ. Λήμου Λευκωσίας, 

Λευκωσία 1980.
3.0 Ο τόμος Ώρες της Αευκωσίας στην Ποίηση των Κυπρίων, που εξέδωσε 

ο Δήμος Λευκωσίας με χορηγία της Ελληνικής Τράπεζας Λτδ. το 1980 στα Τυ
πογραφεία Ζαβαλλή Λτδ. της Λευκωσίας είναι προσωπικό κατόρθωμα του Νί
κου Σπανού. Γνωρίζω από πολύ κοντά και όλες τις ανελίξεις, από τη συγκέ
ντρωση του τεράστιου υλικού μέχρι την επιλογή και όλην την εργασία του Τυπο
γραφείου. Θυμούμαι όλα εκείνα τα απογεύματα, ανάμεσα στις πλάκες από μο
λύβι, με τον κ. Περσιάνη (τον τυπογράφο), τον κ. Γρηγόρη και τον Γιαννάκη, ο 
Νίκος Σπανός να επιβλέπει, να δίνει οδηγίες, να γράφει και να ελέγχει τις τελι
κές διορθώσεις. Ολόκληροι πάγκοι γεμάτοι με τις σελίδες του τόμου, να δένο
νται να ξεδένονται, να ταξινομούνται, έτοιμες για εκτύπωση.  Εκεί έβλεπες το7

4. Αυτόθι, ο. vii.
5. Αυτόθι, σ. viü.
6. Αυτόθι, σ. ix.
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β) Μαζί μ’ αυτά οι Ανθολόγον έθεσαν σαν κριτήριο στην εργασία τους την «αρ
χή της ποικιλίας»4, πράγμα που τους υποχρέωσε να δημοσιεύσουν και απο
σπάσματα που δεν ανήκαν στις πρώτες επιλογές.

7. Μέσα στην Άνοιξη και τους μήνες του Καλοκαιριού, με ιδιαίτερα ψηλές θερμοκρασίες, 
του 1980.

2.2 1 Ακόμα παρέχονται οι θέσεις των Ανθολόγων για το ποιούς περιέλα
βαν στον τόμο. Δίνουν εύκολες δικαιολογίες για το ότι περιέλαβαν ονόματα λο
γοτεχνών οι οποίοι έζησαν στο εξωτερικό αλλά διετήρησαν τους δεσμούς των με 
την ιδιαίτερη πατρίδα Κύπρου, καθορίζουν τα είδη της αφηγηματικής πεζογρα
φίας, τα οποία περιλαμβάνονται στον τόμο (Διήγημα, Νουβέλλα, Μυθιστόρη
μα), αναφέρουν την πρώτη προσπάθεια του Ανδρέα Ιωάννου για έκδοση Ανθο
λογίες και γράφουν ορισμένα χαρακτηριστικά για τις σχέσεις της Ελλαδικής 
επίδρασης πάνω στα έργα της Κυπριακής πεζογραφίας.

«...Από τότε (τις αρχές τού αιώνα μας) μέχρι σήμερα ή Κυπριακή 
Πεζογραφία ακολουθεί βασικά τήν πορεία καί τις αναζητήσεις τής 
Ελλαδικής. Καί αν έδώ μιλοϋμε για Κυπριακή Πεζογραφία, τοϋτο 
δέν πρέπει νά ύποβάλη τήν ιδέα ότι πρόκειται για μια αύτόνομη 
καί άνεξάρτητη λογοτεχνική δημιουργία μέ δικό της έθνικό ή πολι
τιστικό προσανατολισμό. Ό όρος πρέπει νά νοηθή στήν συμβατική 
του χρήση πού καθορίσαμε πιό πάνω: θέλει νά δηλώση έκεϊνο τό 
τμήμα τής Νεοελληνικής Πεζογραφίας, πού συμβαίνει δημιουργοί 
του νά είναι "Ελληνες γεννημένοι στήν Κύπρο καί πού γιά λόγους 
άπλώς συστηματικής μελέτης κατατάσσονται σέ μιά ένιαία όμάδα 
μέ βάση τήν καταγωγή τους καί τήν κοινή τους ιδιαίτερη πολιτι
στική καταβολή...»5

2.3 Οι λόγοι που επέβαλαν, κατά τους Ανθολόγους, την έκδοση της Ανθο
λογίας είναι τρεις:
α) Μεταξύ 1900-1970 μεσολαβούν είκοσι χρόνια και μέσα σ’ αυτά έχουν εμφα

νιστεί αξιόλογοι νέοι πεζογράφοι.
β) Αρκετοί από τους πεζογράφους της προηγούμενης γενιάς,

«...μέσα σ’ αύτά τά τελευταία χρόνια εΐτε έχουν παρουσιάσει νέο 
καί άξιολογώτερο έργο άπό τό προηγούμενο είτε έχουν πιά όλο- 
κληρώσει τήνπροσφορά τουςμέ τά σημαντικώτερα έργα τους. (Αν- 
δρέας Γεωργιάδης-Κυπρολέων, Μελής Νικολαΐδης, Γιώργος Φιλίπ- 
που-Πιερίδης, Κύπρος Χρυσάνθης, Κώστας Μάντης κ.ά.), είτε 
άλλοι μετά τήνπρώτη προσπάθεια έγκατέλειφαν τήν λογοτεχνία.

γ) Οί άνωτέρω δυό λόγοι καθώς καί ή ανάγκη νά δοθή μιά νέα συνολική εικόνα 
τής Κυπριακής Πεζογραφίας άπό τό 1900 μέχρι τις μέρες μας τόσο στό εύρύ 
κοινό όσο καί στούς κριτικούς καί φιλολόγους ήσαν οί λόγοι πού όδήγησαν 
στήν έκδοση αύτής τής Ανθολογίας...»6

2.4 Ακόμα η έκδοση αυτή θ’ αποτελέσει κίνητρο για πολλούς να ασχοληθούν 
συστηματικώτερα και να γνωρίσουν τους Κυπρίους πεζογράφους. Ακόμα και οι 
ειδικοί επιστήμονες θα μπορέσουν να διαμορφώσουν ορθές στάσεις, αφού προη- 
γηθούν οι έρευνες σε βάθος για πολλούς και πολλά της Κυπριακής Πεζογραφίας, 
Πάντως η διαμόρφωση κάποιας ολοκληρωμένης εικόνας για την Κυπριακή Πεζο
γραφία, θα διέρχεται αναγκαστικά μέσα από τον τόμο της Ανθολογίας.

2.5 Η προσπάθεια να εξυπηρετηθούν και άλλοι σκοποί, εκτός από τον αξιο
λογικό, έφερε και διαμόρφωσε το όλο σχήμα και τη διάρθρωση του βιβλίου. Τα 
βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία για τον κάθε λογοτέχνη, την ευθύνη για τη 
σύνταξη των οποίων είχε ο Νίκος Παναγιώτου, όπως και η ζωγραφική παρουσία 
το κάθε λογοτέχνη που έγινε από το ζωγράφο Ανδρέα Λαδόμματο, συμπληρώ
νουν τη φροντισμένη επιλογή. Τη γενική εποπτεία του έργου είχε ο Κύπρος Χρυ
σάνθης. Και στο τέλος του τόμου, στη συνέχεια με το κύριο μέρος, όπου δημοσιε
ύονται τριαντατέσσερις (34) πεζογράφοι που έγραψαν στην πανελλήνια δημοτι
κή, δημοσιεύονται σε παράρτημα, πεζογραφήματα στην Κυπριακή διάλεκτο (Μ. 
Χατζηγαβριήλ, Γιάννης Σταυρινός-Οικονομίδης, Α. Μηλιώτης).

2.6 Η Ανθολογία Κυπριακής Πεζογραφίας 1900-1970 υπήρξε πολύ πετυχη
μένη και εξυπηρέτησε όλους τους σκοπούς για τους οποίους ετοιμάστηκε και εκ- 
δόθηκε. Έτσι αξιολογήθηκε ορθά και απ’ όσους καταλάβαιναν από λογοτεχνία 
και ιδιαίτερα από Κυπριακή Αογοτεχνία, πιο πολύ Πεζογραφία. Και στην έκδο
ση αυτή ο Νίκος Σπανός έπαιζε ίσως το σπουδαιότερο ρόλο στην υλοποίηση του 
φιλόδοξου σχεδίου του Δ.Σ. του Ε.Π.Ο.Κ. Και ένα μόνο σημείο να σημειώσω: 
Το ότι ουδείς σημερινός ή αυριανός μελετητής της Λογοτεχνίας μας ότι θα μπο
ρέσει να πλησιάσει σοβαρά το θέμα «Κυπριακή Πεζογραφία», χωρίς να περάσει 
αναγκαστικά και προηγούμενα από την Ανθολογία Κυπριακής Πεζογραφίας 
του Ε.Π.Ο.Κ. (Λευκωσία 1972)!

- III -
Β. Οι Ώρες της Λευκωσίας στην Ποίηση των Κυπρίων, Έκδ. Λήμου Λευκωσίας, 

Λευκωσία 1980.
3.0 Ο τόμος Ώρες της Αευκωσίας στην Ποίηση των Κυπρίων, που εξέδωσε 

ο Δήμος Λευκωσίας με χορηγία της Ελληνικής Τράπεζας Λτδ. το 1980 στα Τυ
πογραφεία Ζαβαλλή Λτδ. της Λευκωσίας είναι προσωπικό κατόρθωμα του Νί
κου Σπανού. Γνωρίζω από πολύ κοντά και όλες τις ανελίξεις, από τη συγκέ
ντρωση του τεράστιου υλικού μέχρι την επιλογή και όλην την εργασία του Τυπο
γραφείου. Θυμούμαι όλα εκείνα τα απογεύματα, ανάμεσα στις πλάκες από μο
λύβι, με τον κ. Περσιάνη (τον τυπογράφο), τον κ. Γρηγόρη και τον Γιαννάκη, ο 
Νίκος Σπανός να επιβλέπει, να δίνει οδηγίες, να γράφει και να ελέγχει τις τελι
κές διορθώσεις. Ολόκληροι πάγκοι γεμάτοι με τις σελίδες του τόμου, να δένο
νται να ξεδένονται, να ταξινομούνται, έτοιμες για εκτύπωση.7 Εκεί έβλεπες το

4. Αυτόθι, ο. vii.
5. Αυτόθι, σ. viü.
6. Αυτόθι, σ. ix.

207206 Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



φιλόλογο-επιμελητή της πολυσέλιδης έκδοσης Νίκο Σπανό. Να εξετάζει εξονυ
χιστικά την κάθε ελπίδα, να βρίσκει τα κατάλληλα σχέδια, να βλέπει αισθητικά 
την κάθε λεπτομέρεια των σχεδίων, των χαρτών, των φωτογραφιών και ν’ αλλά
ζει σελίδωση, να προσθέτει νέα ποιήματα, να διαλέγει χαρτί, να ψάχνει για χαρ- 
τονάκι εξωφύλλου, να τρέχει από τον ένα όροφο στον άλλο κ.ά.π. να γίνονται 
όλα αυτά, μέσα σ’ αυτό το κλίμα έντασης για τρεις ολόκληρους μήνες (Απρίλιο- 
Ιούλιοτου 1980).

3.1 Ο ογκώδης τόμος καλύπτει συνολικά 422 σελίδες (xxi ν+398) και αποτε
λεί συγκεντρωτική έκδοση των αφηγηματικών και λυρικών ποιημάτων που γρά
φτηκαν από Κυπρίους - επώνυμους και ανώνυμους - και είναι εμπνευσμένα εί
τε από τις σκληρές ιστορικές ώρες είτε από τους ειρηνικούς καιρούς της Λευκω
σίας κατά τα τελευταία οκτακόσια χρόνια. Το βιβλίο περιέχει χάρτες, γκραβού- 
ρες και σχέδια που φωτίζουν τη ζωή και την ιστορία της πόλης από τα χρόνια 
των Λουζινιανών μέχρι σήμερα (1980).

Ο Λέλλος Δημητριάδης, πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Λευκωσίας, 
σημειώνει στον πρόλογό του8, ανάμεσα στ’ άλλα:

8. Ωρες της Λευκωσίας στην ποίηση των Κυπρίων, έκδ. Δήμου Λευκωσίας. Λευκωσία 1980, 
σ. viii.

9. Αυτόθι, σ. ix.

«...Στήν άρχή έγινε μιά έρευνα από τήν Πολιτιστική Λειτουργό τοϋ 
Δήμου κ. Άννα Γ. Μαραγκού, πού μέ τόν ενθουσιασμό πού τήν 
διακρίνει, βρήκε ύλικό τέτοιο πού δικαιολόγησε απόλυτα τήν 
αρχική απόφαση τής Πολιτιστικής Επιτροπής για τήν έκδοση ένός 
τέτοιου έργου.
Έτσι συστήθηκε ένα κλιμάκιο τής Πολιτιστικής Επιτροπής από 
τούς κ.κ. Άνθο Λυκαυγή, Λεωνίδα Μαλένη, Κώστα Μάντη, Γεώρ
γιο Προδρόμου καί κα Νίκη Λαδάκη-Φιλίππου καί άνατέθει ή όλη 
έπιμέλεια τής έκδοσης στό γνωστό φιλόλογο καί μελετητή κ. Νίκο 
Σπανό, πού πολλά έχει νά έπιδείξει σ’ αύτό τόν τομέα. Ό κ. 
Σπανός μέ πολλή εύγένεια καί προθυμία δέχτηκε νά άναλάβει αύτό 
τό έργο καί μέ μεγάλη αφοσίωση μόχθησε στις ώρες τής σχόλης 
του, μέσα από όγκο ύλικοϋ καί πολλές άλλες δυσκολίες, γιά νά κα
τορθώσει νά μάς παρουσιάσει αύτή τήν δουλειά...»

3.2 Κατ’ ακρίβεια οι «Ώρες τής Λευκωσίας στήν ποίηση των Κυπρίων» δεν 
αποτελούν ανθολογία ποιημάτων για τη Λευκωσία. Η απόφαση της Πολιτιστι
κής Επιτροπής του Δήμου Λευκωσίας ήταν να περιληφθούν όλα τα ποιήματα 
που είχαν συγκεντρωθεί. Ο Νίκος Σπανός σημειώνει:

«...Αύτό σημαίνει ότι δέν χρησιμοποιήθηκαν όποιαδήποτε άξιο- 
λογικά κριτήρια γιά τήν επιλογή των ποιημάτων άλλά ότι στό βι
βλίο περιλαμβάνονται όλα τά ποιήματα γύρω άπό τήν Λευκωσία 
άσχετα πρός τήν όποιαδήποτε ποιητική τους άξια...»9

Είναι ολοφάνερο πως η έκδοση δεν ήταν δυνατό να περιλάβει όλα ανεξαι
ρέτως τα ποιήματα που έχουν γραφεί για τη Λευκωσία, όσο φιλότιμη και κοπια
στική και αν υπήρξε η σχετική έρευνα. Πασίδηλο ακόμη είναι το γεγονός ότι δεν 
υπάρχει πλήρης Κυπρολογική βιβλιοθήκη στην Κύπρο ή και στο εξωτερικό, η 
οποία να περιλαμβάνει όλα τα βιβλία που έχουν γραφεί για την Λευκωσία απο
κλειστικά ή που περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη Λευκωσία. Επομένως η έλ
λειψη αξιολογικής επιλογής αλλά και η έλλειψη βιβλίων για τη Λευκωσία έχουν 
επισημανθεί ως αδυναμίες του βιβλίου, από τον ίδιο τον επιμελητή.

3.21 Πρέπει, πάντως, να λεχθεί ότι στον τόμο παρουσιάζονται αρκετά 
ποιήματα για πρώτη φορά. Και τούτο έγινε διότι, όπως σημειώνει ο Νίκος Σπα
νός στην εισαγωγή του:

«...’Αρκετά ποιήματα άπό τις «Ώρες τής Λευκωσίας» δημοσιεύο
νται γιά πρώτη φορά. Πρόκειται γιά τά έργα πού, ύστερα άπό σχε
τικές δημοσιεύσεις τοϋ Δήμου Λευκωσίας στόν ήμερήσιο τύπο, 
διάφοροι ποιητές είχαν τήν καλωσύνη νά άποστείλουν γιά νά περι- 
ληφθοϋν σ’ αύτή τήν έκδοση.

’Αρκετοί ποιητές, ύστερα άπό σχετική έκκληση τοϋ Δήμου Λευκω
σίας, άπέστειλαν χειρόγραφα ποιήματά τους. Άπό αύτά έχρη- 
σιμοποιήθηκαν είτε σύντομα καί όλοκληρωμένα άποσπάσματα 
άπό έκτενέστερα ποιήματα είτε όλόκληρα ποιήματα, αν αύτά δέν 
ξεπερνο ϋσαν το ύς 15-20 στίχο υς...»10

3.22 Εάν ο ερευνητής θελήσει να εξετάσει με προσοχή τον τρόπο επιλογής 
της ύλης, την οργάνωση της ύλης, τον τρόπο αξιοποίησης των χαρτών και των 
γκραβούρων, όπως και των φωτογραφιών και άλλων ουσιαστικών θεμάτων, τό
τε θα διακρίνει πως ο Νίκος Σπανός αξιοποίησε τα δεδομένα του με τον καλύτε
ρο τρόπο για έκδοση. Είναι δηλωμένο από το φιλόλογο-εκδότη πως:

«...Βασικό κριτήριο γιά τήν έπιλογή τής ύλης ήταν τό περιεχόμενο 
τών ποιημάτων: έπρεπε αύτά νά έχουν άμεση σχέση πρός τήν Λευ
κωσία, τήν ιστορία, τήν ζωή, τήν παράδοση καί τις περιπέτειές 
της...»"

3.23 Εκεί που φαίνεται πόσο υπεύθυνος είναι ο φιλόλογος-επιμελητής της 
έκδοσης είναι στο βασικό κεφάλαιο της οργάνωσης της ύλης. Ο ίδιος αισθάνεται 
την ανάγκη να το δηλώσει και να καταγράψει ο ίδιος τους κανόνες που έπρεπε 
να τηρήσει:

«. .. 1. Νά προβάλλει όσο πιό έντονα καί μέ όση σαφήνεια είναι δυ
νατό τόν πυρήνα γύρω άπό τόν όποιο συγκεντρώνονται τά έργα.
2. Νά όργανώνεται μέ τέτοιο τρόπο ώστε τά μέρη νά συμβάλλουν 
στήν έξεικόνιση καί παρουσίαση τού κύριου θέματος ή καί τής κυ
ρίαρχης έννοιας.

10. Αυτόθι.
11. Αυτόθι, σ. χ.
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3. Νά είναι εύχρηστη, νά ευκολύνει δηλαδή τόν αναγνώστη ή τόν 
μελετητή στήν άναζήτηση καί ανεύρεση κειμένων καί ποιητών 
χωρίς μεγάλη απώλεια χρόνου.
Αυτοί οί τρεις κανόνες υπαγόρευσαν τήν όργάνωση καί τήν κατά
ταξη τής ύλης σ’ αυτό τό βιβλίο. ’Από τούς τρεις δυνατούς τρόπους 
όργανώσεως τής ύλης έπροτίμησα τήν κατά περιεχόμενο κατάτα
ξη, γιατί καί ή χρονολογική κατάταξη (είτε κατά τόν χρόνο δημο- 
σιεύσεως των ποιημάτων είτε κατά σειρά γεννήσεως των ποιητών) 
καί ή αλφαβητική κατάταξη, κατά τό έπώνυμο των συγγραφέων, 
ύπηρετοϋν άλλους σκοπούς (γραμματολογικούς, έγκυκλοπαιδι- 
κούς κ.λ.π.) καί όχι τόν κύριο σκοπό τού βιβλίου, πού είναι ή πα
ρουσίαση τής Αευκωσίας μέσα άπό τά έργα τών Κυπρίων ποιη
τών...»12

12. Αυτόθι, σ. x-xi.
13. Πβ. τα όσα σημειώνει ο ίδιος ο Σπανός (Αυτόθι, σε xi.)
14. Αυτόθι, σ. χΐν.

3.24 Φαίνεται ότι ο τίτλος απασχόλησε πολύ τον επιμελητή-φιλόλογο. Ο 
Νίκος Σπανός νιώθει ότι πρέπει να δικαιολογήσει την προτίμησή του και ως φι
λόλογος αναλύει όλες τις σκέψεις του προς τον αναγνώστη.  Βασικά διακρίνει 
τις κύριες δύο σημασίες της λέξης "Ωρες, τις ιστορικές ώρες και τις ώρες της κα
θημερινής ζωής, τις ειρηνικές δηλαδή ώρες. Οι πρώτες εμπνέουν τους ποιητές 
που οδεύουν προς αφηγηματικούς τόνους περιγραφής, διήγησης, εγκαρτέρησης 
και εξύμνησης και οι ειρηνικές ώρες είναι αυτές που δημιουργούν όλους τους 
τόνους της λυρικής ποιητικής σκάλας. Οι ώρες γίνονται μικρότερες ομάδες και 
τα ποιήματα ομαδοποιούνται κάτω από τις υποενότητες: Σκληρές ώρες της 
ιστορίας, Ώρες νοσταλγίας, Ώρες ερημιάς και Θλίψης, Στους δρόμους και τις 
γειτονιές, Ώρες τραγουδιού και Οι άλλες ώρες.

13

3.25 Εάν έλειπαν από τον τόμο τα σχέδια του Διαμάντη και του Κάνθου ή 
ακόμα και οι γκραβούρες, ο τόμος θα ήτανε πολύ φτωχός σε εμφάνιση. Γνωρίζω 
ότι και οι δύο ζωγράφοι είχαν δώσει απλόχερα στο Νίκο Σπανό πάρα πολλά 
από τα σχέδιά τους - πράγμα που δεν τους χαρακτήριζε - και τον άφησαν να 
επιλέξει ο ίδιος. Σημειώνει ο Νίκος Σπανός:

«...Δεν είμαι βέβαιος ότι κατανίκησα τόν πειρασμό νά δημοσιεύσω 
περισσότερα σχέδια καί γκραβούρες άπό όσο ήταν άπαραίτητο. 

’Αναφέρω, όμως, δτι ψάχνοντας τούς φακέλλους τού Διαμαντή καί 
τού Κάνθου πολλές φορές κατόρθωσα νά άντισταθώ στήν γοητεία 
τού κόσμου τής Αευκωσίας τών τελευταίων πενήντα χρόνων, όπως 
αυτός έκφράζεται στά σχέδια καί τά έργα μιας όλόκληρης ζωής 
τών δυό καλλιτεχνών, άλλιώς θά έπρεπε νά είχα δημοσιεύσει πολ
λαπλάσια σχέδια καί έργα...»14

3.26 Για τα εκδοτικά που ενδιαφέρουν κυρίως τους φιλολόγους, ο ίδιος ο 
Νίκος Σπανός αισθάνεται την ανάγκη να καταγράψει με λεπτομέρεια τις αρχές 
που ακολούθησε κατά την έκδοση των κειμένων. Γράφει ο ίδιος:

«...Κατά τήν έκδοση τών κειμένων άκολουθήθηκαν οί άκόλουθες 
άρχές:
1. Έγινε σεβαστή ή όρθογραφία τών ποιητών, γιατί κάθε συγγρα
φέας δέν είναι μόνο έκφραστής ενός κόσμου άλλά καί δημιουργός 
μιας γλωσσικής μορφής, πού είναι άποτέλεσμα τών συνθηκών καί 
τού πνεύματος τής έποχής του ή καί τών δικών του προτιμήσεων 
καί έπιλογώνμέσα στήν συγκεκριμένη έποχή όπου ζεϊ.
2. Διορθώσεις όρθογραφικές έγιναν μόνο όπου ήταν προφανές δτι 
έπρόκειτο γιά άβλεψίες κατά τήν έκτύπωση τών έργων.
3. Τά ποιήματα στήν κυπριακή διάλεκτο άποδόθηκαν όλα μέ τό σύ
στημα γραφής, πού άπό καιρό έχει υιοθετήσει καί άκολουθεϊ τό Κέ
ντρο ’Επιστημονικών ’Ερευνών στις έκδόσεις του.
4. Μετά άπό κάθε ποίημα παρέχεται πλήρης βιβλιογραφική παρα
πομπή μέ τόν τίτλο, τόν τόπο καί τόν χρόνο έκδόσεως καί τις σελί
δες τού βιβλίου άπό τό όποιο είναι παρμένο τό έργο. Μέ τόν τρόπο 
αυτό ό άναγνώστης καί ό μελετητής μπορεί, άν θέλει, νά καταφύ- 
γει στό σχετικό βιβλίο είτε γιά μελέτη είτε γιά νά δει όλοκληρωμένο 
τό έργο άπό τό όποιο δημοσιεύεται άπόσπασμα.
5. Κατά τήν κατάταξη τών ποιημάτων μέσα στις διάφορες ένότητες 
ποιήματα συγγενικά κατά τό θέμα ή τήν διάθεση συγκεντρώθηκαν 
τό ένα μετά τό άλλο ώστε νά άποτελέσουν μιά μικρή ύποενότητα 
πού νά έξεικονίζει άπ’ όλες τις πλευρές ή μέ τούς τρόπους δλων 
τών ποιητών τό κύριο βίωμα ή κύριο θέμα. "Ετσι βρίσκονται συ
γκεντρωμένα όλα τά ποιήματα γύρω άπό τήν 9η ’Ιουλίου ή τούς 
άπαγχονισμούς τού άγώνα τής ΕΟΚΑ, γιά τό Ρογιάτικο κ.λ.π...»15

Να γράψω σχόλια; Συμφωνώ με όλα όσα καταγράφει ο φιλόλογος-επι- 
μελητής της έκδοσης Νίκος Σπανός. Ούτε μια λέξη περισσότερη ούτε μια λέξη 
λιγότερη!

3.27 Ο Νίκος Σπανός έχει χρησιμοποιήσει σύντομα πεζά αποσπάσματα 
από έργα της κάθε εποχής για να δημιουργήσει μια μεγαλύτερη συνοχή σε κάθε 
ενότητα. Συμφωνώ με τη χρήση τέτοιων αποσπασμάτων και προπαντός όταν γί
νεται επιλογή με επιτυχία, που δένει τόσο ταιριαστά με τα ποιήματα. Η ίδια του 
εξωφύλλου έγινε πολύ ωραία στην εκτέλεσή της από τον Άντη Ιωαννίδη, τα 
γλωσσάρια και οι Πίνακες Ονομάτων και Γραμμάτων που έγιναν όπως έπρεπε 
να γίνουν, ούτε μεγάλοι αλλά ούτε και μικροί.

Με τον τόμο για τις Ώρες της Αευκωσίας ο Νίκος Σπανός μας διδάσκει πώς 
πρέπει να γίνονται οι τέτοιου είδους τόμοι, με ένα εξαιρετικό τρόπο δουλειάς.

15. Αυτόθι, σ. χν.
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-IV-
Γ’ Νίκου Σπανού, Ανθολόγιο από την ποίηση τον Αγγελον Σικελιανού, εκδ.

Ε.Π.Ο.Κ., Λευκωσία 1981
4.0 Το 1981 ο Ε.Π.Ο.Κ. κυκλοφόρησε, με τον αρ. 3 της Νεοελληνικής του 

Βιβλιοθήκης, το Ανθολόγιο από την ποίηση του Άγγελον Σικελιανού, με ανθο
λόγο το Νίκο Σπανό. Τον τόμο προλογίζει κατάλληλα ο Πρόεδρος του Ομίλου 
Κύπρος Χρυσάνθης.16

4.1 Ο Ανθολόγος, σε μια σύντομη εισαγωγή μόλις έξι σελίδων (σελ. 9-14 και 
15 βιβλιογραφία)  θίγει όλα τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Σικελιανού, 
αφού δίδει πρώτα λίγα σύντομα βιογραφικά. Γράφει για την ποίηση του Σικε- 
λιανού, τον κόσμο του ποιητή, το ναρκισσισμό του, για το βίωμα του εκλεκτού, 
την αναγωγή στον αρχέτυπο-κοσμικό εαυτό, στη μυστηριακή βίωση της φύσης, 
την ελληνολατρεία του και κάνει ειδική αναφορά στους Βαλκανικούς πολέμους, 
το Έτος του 40 και την Κατοχή.

17

16. Ν. Σπανού, Ανθολόγιο από την ποίηση του Αγγέλου Σικελιανού, εκδ. ΕΠΟΚ, Λευκωσία 
1981, σσ. 5-7.

17. Αυτόθι, σσ. 9-16.
18. Ρρ. 1-112.
19. Ρρ. 1-126.

20. Η παραβολή και μόνο των κειμένων φανερώνουν καθαρά τα όσα συμπεραίνω.
21. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ομιλίες των κ. Χρ. Κυπριανού και Μ. Ορφανίδη. Προηγήθη- 

καν προσφώνηση από τον υπογράφοντα και Χαιρετισμός του Προέδρου Δρος Κύπρου 
Χρυσάνθη που διάβασε ο γράφων.

22. Πρωτοκυκλοφόρησαν σε δακτυλογραφημένη μορφή και υπήρχαν αρκετά αντίτυπα στη 
Βιβλιοθήκη της Π.Α.Κ. Είχα και ζω στην κατοχή μου ένα αντίγραφο. Σήμερα δεν είμαι σε 
θέση να γνωρίζω εάν υπάρχει έστω και ένα αντίτυπο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.

Ο ίδιος Ανθολόγος σημειώνει ότι είναι πολύ σύντομη η εισαγωγή του, που 
σκοπό είχε να προϊδεάσει απλώς τον αναγνώστη και να του δώσει κάποια νήμα
τα για να μπει στον πλούσιο και πληθωρικό κόσμο ενός από τους μεγαλύτερους 
Νεοέλληνες λυρικούς.

Στη σ. 15 ο Νίκος Σπανός δίνει επιλεγμένη βιβλιογραφία δέκα βιβλίων και 
δημοσιεύσεων.

Η ανθολόγηση καλύπτει τις σ. 17-157 και είναι πολύ προσεκτικά επιλεγμέ
νη. Ο Νίκος Σπανός αποδεικνύει με τα όσα έχει σημειώσει στην εισαγωγή και με 
όσα επιλέγει απολογώντας απ’ όλες τις ποιητικές συλλογές του μεγάλου Σικε- 
λιανού πως ο ίδιος υπήρξε ένας από τους λίγους που σπούδασαν το έργο και τη 
ζωή του Μεγάλου Λυρικού.

-V-

5.0 Αρκετή από την ενασχόλησή του με την ανθολόγηση κειμένων, ιδιαίτερα 
της Κυπριακής Πεζογραφίας, την αφιέρωσε ο Νίκος Σπανός στις προσπάθειες 
του Ρ.Ε.Μ. της Κύπρου. Ουσιαστική υπήρξε η προσφορά του και δύο τόμοι του 
1981 και του 1983 φέρνουν το όνομά του. Οι δύο τόμοι είναι:
22 contemporary Cypriot Prose- Writers, Nicosia 1981,18 καί
Cypriot Prose-Winter. From Antiquity de Ogro, Nicosia 198319

5.1 Και οι δύο τόμοι μαζί μπορούν ν’ απαρτίσουν μία ενιαία Ανθολογία 
Κυπριακής Πεζογραφίας, από τους αρχαίους χρόνους μέχρι και την ημέρα της

εκδόσεώς των ( 1981 ή και 1983). Όσοι γνωρίζουν την Ανθολογία του Ελληνικού 
Πνευματικού Ομίλου Κύπρου (Ε.Π.Ο.Κ.) και έχουν γνώσεις Συγκριτικής Φιλο
λογίας, θα διαπιστώσουν αμέσως, τουλάχιστον για τα χρόνια 1900-1970, πολλές 
κοινές τοποθετήσεις μεταξύ των όσων περιλαμβάνονται στις δύο εκδόσεις του 
Κυπριακού Ρ.Ε.Μ. και στην Ανθολογία του Ε.Π.Ο.Κ. Από μια γενική σύγκριση 
ονομάτων πεζογράφων αυτών των χρόνων, έχουμε διαφορά - παράλειψη θάταν 
πιο σωστό - δύο-τριών προσώπων. Όμως η δομή, ο τρόπος γραφής, ο τρόπος 
στήριξης των δεδομένων και οι αναπτυσσόμενες θέσεις είναι τα ίδια, ή σχεδόν 
τα ίδια, πράγματα.20

5.2 Πρώτα κυκλοφόρησε, αφού γράφτηκε κιόλας πρώτα, ο τόμος που είναι 
χρονικά πιο κοντά μας, όπως ήταν και η Ανθολογία του Ε.Π.Ο.Κ. Μαζί μ’ αυτό 
τον τόμο κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά και ένας μικρότερος συλλογικός τόμος 
από το Ρ.Ε.Μ. της Κύπρου με τίτλο:

Five Short Essays on Cypriot Literature, Nicosia, 1981. Σ’ αυτό τον τόμο ο 
Νίκος Σπανός δημοσιεύει την εργασία του A Brief Introduction to Cypriot Prose, 
pp. 9-27. Απ’ αυτές τις σελίδες οι σσ. 9-16 και 24-26, δηλαδή οι 11 από τις 15 εί
ναι ακριβώς οι ίδιες με την εισαγωγή του τόμου Cypriot Prose-Writers. From 
Antiquity to 1950, Nicosia, 1983. Είναι φανερό πως στο β βιβλίο οι 4 σελίδες στο 
τέλος περιορίζονται σε ονομαστική μόνον αναφορά ορισμένων νεοτέρων πεζο
γράφων, εφόσον απολογούνται στο άλλο βιβλίο (22 Contemporary Cypriot 
Prose-Writers, που κυκλοφόρησε μαζί με τον τόμο five Short Essays on Cypriot 
Literature, το 1981 από το Ρ.Ε.Μ. της Κύπρου.

5.3 Με όσα ανακοινώνω δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα. Μάλλον θέλω να 
επισημάνω ότι ο συνδυασμός των τριών εκδόσεων στ’ Αγγλικά όπως έγινε, μό
νον από κάποιο που γνώριζε πολύ καλά όλα τα στοιχεία της Κυπριακής Πεζο
γραφίας διαχρονικά, θα μπορούσε να δώσει αυτούς τους συνδιασμούς. Να έχεις 
δηλαδή και με τα τρία βιβλία μαζί όλο το φάσμα της Κυπριακής Πεζογραφίας. 
Και αυτό το πέτυχε, μ’ αυτό τον εξαίρετο τρόπο, ο Νίκος Σπανός.

-VI-
6.0 Για άλλες πτυχές του έργου του Νίκου Σπανού π’ ακούσετε από άλλους 

δόκιμους ομιλητές.  Από πλευράς ανθολόγησης πρέπει να αναφέρω ότι υπήρ
ξαν και άλλες εργασίες που δυστυχώς δεν είδαν το τύπωμά τους σε βιβλίο. 
Οπως λ.χ. τα παράλληλα κείμενα του Αγώνα του 1821  που είχε συλλέξει ο Νί

21

22
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κος με ξεχωριστή αγάπη και πολύ κόπο, όταν υπηρετούσε στην Παιδαγωγική 
Ακαδημία Κύπρου. Ήταν μια εξαιρετική και χρήσιμη εργασία για φιλολόγους 
και δασκάλους. Προέκταση αυτής της ενασχόλησης του Νίκου Σπανού ήταν η 
Προσωπική καθοδήγηση των σπουδαστών/τριών του στο να επιχειρούν οι ίδιοι 
να κάνουν ανθολογήσεις ή συλλογές έργων με κοινά θέματα όπως λ.χ. ο Αγώνας 
του ’55 στην ποίηση των Κυπρίων, οι Αγώνες Ελευθερίας των Κυπρίων κ.ά.23

23. Πολλοί ήσαν οι σπουδαστές και αρκετές οι σπουδάστριες που είχαν εργασθεί και είχαν 
παράξει ωραιότατες συλλογές. Δείγματα αυτών των εργασιών έχω στην κατοχή μου από 
δικούς μου μαθητές που είχαν εργασθεί στη συνέχεια στη Π.Α.Κ., όταν ο Νίκος είχε ήδη 
αποχωρήσει από τους διδακτικούς χώρους του ιδρύματος.

24. Ευχαριστώ και δημόσια το δάσκαλό μου Χρύσανθο Κυπριανού για την υπόδειξη αυτή, 
όπως και για αρκετά άλλα σημαντικά που μου είπε για τον αγαπητό Νίκο. Η Έκθεση 
υπάρχει στη Σεβέρειο Βιβλιοθήκη του Παγκυπρίου Γυμνασίου.

25. Για το Νίκο και τις αρετές του θα μιλούν πάντα με μεγάλη εκτίμηση όλοι όσοι τον έζησαν 
από κοντά.

6.2 Ακόμα ήσαν και οι διάφορες εισηγήσεις προς το Υπουργείο Παιδείας 
για ποικίλα θέματα. Μία τέτοια εργασία ήταν η Είσήγησίς προς τον Τμηματάρ- 
χην Ανωτέρας καί Μέσης Εκπαίδεύσεως νπό της επιτροπής διά την μελέτη των 
σχολικών εκδόσεων, Λευκωσία 1966.  Τα Μέλη της Επιτροπής: Μ. Μαραθεύ- 
της, Χρ. Κυπριανού και Ν. Σπανός.

24

- VII -

Αγαπητοί φίλοι,
7.0 Όσοι γνωρίζουμε τον επιστήμονα φιλόλογο Νίκο Σπανό, μέσα στα έργα 

του επιβεβαιώνουμε το πάθος για ευρυμάθεια, τη δύναμη των συλλήψεων του 
νου, την επιμονή για το τέλειο, την απέραντη αγάπη στα κείμενα, αρχαία και 
νέα, του ελληνικού λόγου. Όσοι γνωρίζουμε τον άνθρωπο Νίκο Σπανό, μέσα 
από την καθημερινή του ζωή συναντούμε αυτά που λείπουν σε πολλούς: την 
αταλάντευτη πίστη στις αρχές του πολιτισμού και της Ορθοδοξιάς μας, στη ζω
ντανή και ουσιαστική αξιοπρέπειά του.25

Κυρίες και Κύριοι,
Δεν ξέρω αν έχετε επισημάνει πως όση ώρα μιλούσα για το Νίκο Σπανό, 

χρησιμοποιούσα χρόνο ενεστώτα. Γιατί, αν οι ψυχές νιώθουν, για όλους μας ο 
Νίκος Σπανός είναι απόψε μαζί μας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΦΡΙΞΟΣ Π. ΒΡΑΧΑΣ

Ο Φρίξος Π. Βράχας υπήρξε μια πολυμερής προσωπικότητα που άφησε 
ανεξίτηλα ίχνη στην εκπαιδευτική, την πολιτιστική και την εθνική ζωή της Κύ
πρου. Φορέας του πνεύματος που επικρατούσε στην Κύπρο πριν και μετά τον 
δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η κυπριακή ηγεσία κατέβαλλε εντατικές προ
σπάθειες για να απαλλαγεί η Κύπρος από τον αποικιοκρατικό ζυγό, ο Φρίξος 
Βράχας αναδείχτηκε σε μια ηγετική πνευματική μορφή που συνέβαλε δημιουργι
κά στήν καλλιέργεια της ελληνικής συνείδησης του λαού και αργότερα στην 
εδραίωση της νεοσύστατης Κυπριακής Δημοκρατίας επάνω στα αρραγή θεμέλια 
των ελληνικών αξιών.

Η ζωή και το έργο του Φρίξου Βράχα αποτελεί αντανάκλαση και προέκτα
ση των εθνικών πόθων και των οραματισμών του κυπριακού λαού της εποχής 
του, όπως ο ίδιος τους είχε εσωτερικεύσει και τους είχε βιώσει προσωπικά. Γεν
νήθηκε στην Κερύνεια στις 23 Νοεμβρίου 1919, φοίτησε στο δημοτικό σχολείο 
και στο τότε ημιγυμνάσιο της Κερύνειας, σε μια εποχή δραματικών γεγονότων 
σχετικά με τα εθνικά πεπρωμένα της Κύπρου, και συμπλήρωσε τις γυμνασιακές 
του σπουδές στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Στη συνέχεια φοίτησε στη Φιλοσοφική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1939 λόγω του Β' Παγκοσμίου Πολέμου 
διέκοψε τις σπουδές του, τις οποίες επανέλαβε αμέσως μετά το τέλος του πολέ
μου. Τόσο κατά τη διάρκεια του πολέμου όσο και μετά τη συμπλήρωση των 
σπουδών του το 1948 εργάστηκε ως καθηγητής στο Γυμνάσιο της Κερύνειας.

Παράλληλα με το διδακτικό του έργο αρθρογραφούσε σε διάφορες εφημε
ρίδες και ανέπτυξε πλούσια, δημιουργική δραστηριότητα στην πολιτιστική ζωή 
της ιδιαίτερής του πατρίδας, με επίκεντρο τον Σύλλογο Αποφοίτων Γυμνασίου 
Κερύνειας. Με τα δημοσιεύματα και την πνευματική του δράση ο Φρίξος Βρά
χας, νεαρός τότε καθηγητής, έγινε γνωστός σ’ ολόκληρη την Κύπρο και απέκτη
σε τη φήμη ενός δραστήριου πνευματικού δημιουργού. ΓΓ αυτό και επάξια, κα
τά την κοινή γνώμη, πήρε το 1955 υποτροφία της Ελληνικής Κυβερνήσεως για 
μετεκπαίδευση στην ιστορία στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη.

Η επιστροφή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες συνέπεσε με το τέλος του κυ
πριακού απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959 και την προετοιμασία 
για την ανακήρυξη της Κύπρου, σύμφωνα με τις συμφωνίες της Ζυρίχης και του 
Λονδίνου, σε ανεξάρτητη Πολιτεία. Την ευθύνη για την παιδεία της Κύπρου 
ανέλαβε τότε το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της μεταβατικής Κυβερνήσεως με 
Πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Σπυριδάκι. Μια από τις πρώτες αποφάσεις του Εκ
παιδευτικού Συμβουλίου ήταν η μετατροπή του Αγγλικού Διδασκαλικού Κολλε- 
γίου σε Παιδαγωγική Ακαδημία κατά τα ελληνικά πρότυπα. Για το έργο τούτο 
το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο επέλεξε τότε τον επανελθόντα από τη μετεκπαίδευ
σή του Φρίξο Βράχα, στον οποίο ανέθεσε από τις 11 Μαΐου 1959 την υποδιεύ
θυνση του Κολλεγίου. Μετά τρεις βδομάδες, την 1η Ιουνίου 1959, όταν ο τελευ
ταίος Αγγλος Διευθυντής αποχώρησε, τον διόρισε Προσωρινό Διευθυντή.

Από τη στιγμή αυτή αρχίζει για τον Φρίξο Βράχα μια νέα περίοδος ανοδι
κής πορείας που χαρακτηρίζεται από συνεχή πνευματική δημιουργία και αδιά- 
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κοπή πολιτιστική προσφορά στην Κύπρο και τον ελληνισμό, στον Άνθρωπο και 
την Πατρίδα. Μια μέρα μετά την ανάληψη της υποδιεύθυνσης του Διδασκαλι
κού Κολλεγίου, ο Φρίξος Βράχας υποδέχεται τον Πρόεδρο του Εκπαιδευτικού 
Συμβουλίου στην πρώτη του επίσκεψη στο Κολλέγιο και μετά ένα ακριβώς μή
να, στις 12 Ιουνίου 1959, υποδέχεται τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ'. Ιστορική 
παρέμεινε η επί τη λήξει των μαθημάτων τελετή του Διδασκαλικού Κολλεγίου, 
την οποία ο Βράχας, ως προσωρινός Διευθυντής, οργάνωσε στις 22 Ιουνίου 
1959, εορτή του Αγίου Πνεύματος, ενώπιον των τότε επισήμων Αρχών. Να μου 
επιτρέψετε να σας διαβάσω τη σχετική είδηση, όπως δημοσιεύτηκε στον ημερή
σιο Τύπο και στον πρώτο τόμο της Επετηρίδας της Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

«Αγιασμός διά πρώτην φοράν εγένετο εις την Σχολήν και η Ελληνι
κή Σημαία διά πρώτην φοράν ανυψούτο επισήμως, διά να ανεμίση 
εις τους Κυπριακούς ορίζοντας το ελπιδοφόρον μήνυμα της Ελλά
δος. Η στιγμή της επάρσεως, υπό τους ήχους σαλπίγγων, υπήρξε 
συγκλονιστική, οι οφθαλμοί δε των παρισταμένων εδάκρυσαν από 
εθνικήν συγκίνησιν, όταν ο Διευθύνων το Διδασκαλικόν Κολλέ- 
γιον, παραλαβών την Κυανόλευκον από τέσσαρας σπουδαστρίας 
ενδεδυμένας με λαϊκός ενδυμασίας, ύψωνε ταύτην επί του νεοπα
γούς ιστού της. Ο Εθνικός Ύμνος, αμέσως μετά μονόλεπτον σιγήν 
«Εις μνήμην Εκείνων, οι οποίοι με την θυσίαν Των κατέστησαν δυ
νατήν τηνμεγάλην στιγμήν», επέστεψε την όλην σεμνήν τελετήν».

Μετά τρεις μήνες, και συγκεκριμένα στις 5 Οκτωβρίου 1959, ετελούντο από 
τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τα εγκαίνια της νεοσύστατης Παιδαγωγικής Ακα
δημίας. Στην προσφώνησή του ο Βράχας, αφού ανέπτυξε τη θέση ότι τα παιδευ
τικά ιδεώδη έχουν προϋπόθεση το εθνικό εκπαιδευτικό ιδεώδες, τόνισε και τα 
εξής:

«Το ύφος και το ήθος μας είναι και πρέπει να μείνη νεοελληνικόν. 
Και σαν συνειδητός νεοελληνικός πυρήνας ο ελληνισμός της νέας 
Κυπριακής Πολιτείας ημπορεί να ακτινοβολήση τα φώτα τού ακα
τάλυτου ελληνικού πνεύματος και να αποβή δι ’ άλλην μίαν φοράν 
γέφυρα Ειρήνης και Πολιτισμού».

Με κατευθυντήρια γραμμή τα ελληνικά και χριστιανικά ιδεώδη ο Φρίξος 
Βράχας αρχίζει σκληρή και επίμοχθη εργασία για να καταστήσει, όπως ο ίδιος 
τόνισε, την Παιδαγωγική Ακαδημία:

«λυχνία, που θα απλώνη σταθερά το ευεργετικό φως της και οι 
τρόφιμοί της, απόστολοι, θα σπέρνουν στις ψυχές τον σπόρο της 
ελληνοχριστιανικής αρετής και τη δύναμη των εθνικών ελπίδων».

Η δράση του τον επέβαλε στη συνείδηση του λαού ως μια πνευματική προ
σωπικότητα, ικανή να θεμελιώσει την εκπαίδευση των δασκάλων της Κύπρου 
επάνω στα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη του κυπριακού λαού και να επανασυνδέ- 
σει την Παιδαγωγική Ακαδημία, και τη δημοτική εκπαίδευση γενικότερα, με το 

σύνολο της κυπριακής κοινωνίας, από την οποία οι Αγγλοι την είχαν απομα- 
κρύνει για λόγους που επέβαλλε η αποικιοκρατική τους πολιτική.

Ο Φρίξος Βράχας επιβλήθηκε με το ήθος, την προσωπικότητα και το έργο 
του. Γι’ αυτό, ενώ είχε αρχικά διορισθεί από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της 
μεταβατικής περιόδου ως προσωρινός Διευθυντής, με τη σκέψη ότι θα μετεκα
λείτο αργότερα από την Ελλάδα άλλο πρόσωπο για να αναλάβει τη διεύθυνση 
της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, η Ελληνική Κοινοτική Συνέλευση, εκτιμώντας 
την προσφορά του, τον προήγαγε στις 3 Φεβρουάριου 1961 σε Διευθυντή. Ως συ
νεργάτης του κατά την περίοδο εκείνη δίνω την προσωπική μου μαρτυρία ότι 
πέτυχε πλήρως στο επίμοχθο έργο της μετατροπής του αποικιοκρατικού Κολλε
γίου σε Ελληνικό Ίδρυμα, που έμελλε να εκπαιδεύει τους δασκάλους των ελεύ
θερων πια ελληνοπαίδων της Κύπρου και θα ακτινοβολούσε τις πατροπαράδο
τες αξίες του ελληνικού κυπριακού λαού.

★ ★ ★
Ως Διευθυντής ο Φρίξος Βράχας θεμελίωσε την Παιδαγωγική Ακαδημία 

επάνω σε αρχές που εξακολουθούσαν να ισχύουν ως την ενσωμάτωσή της από 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής το 1993, έτος 
που κατά συγκυρία συνέπεσε με το έτος του θανάτου του. Με σύνεση και διορα
τικότητα κατάρτισε ένα πρόγραμμα που συνδύαζε με επιτυχία το θεωρητικό 
παιδαγωγικό υπόβαθρο των προγραμμάτων των Ελληνικών Παιδαγωγικών 
Ακαδημιών με την πρακτική παιδαγωγική τάση που χαρακτήριζε το πρόγραμμα 
του Αγγλικού Διδασκαλικού Κολλεγίου. Πέτυχε το αριστοτελικό «μέτρο», που 
αποτελεί μια από τις κυριότερες αξίες του ελληνικού πολιτισμού, παρόλο που 
εμείς οι νεότεροι Έλληνες πολύ συχνά το λησμονούμε.

Η ισορροπία αυτή ανάμεσα στην παιδαγωγική θεωρία και πράξη, που επε- 
ξετάθη και στα μαθήματα ύλης με την εισαγωγή του θεσμού των σεμιναρίων, πα- 
ρέμεινε η βασική κατευθυντήρια γραμμή που ρύθμιζε όλα τα προγράμματα της 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας ως το τέλος της λειτουργίας της. Όλες οι μεταβολές 
που έγιναν μεταγενέστερα σκόπευαν στη διατήρηση αυτής ακριβώς της ισορρο
πίας, η οποία, όπως είναι φυσικό, συνεχώς μεταβαλλόταν λόγω των κοινωνι
κών μεταβολών και των εξελίξεων στις επιστήμες της αγωγής. Αυτή η συνεχώς 
αναπροσαρμοζόμενη ισορροπία ανάμεσα στην παιδαγωγική θεωρία και πράξη 
ανέδειξε την Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου σ’ ένα από τα λαμπρότερα εκπαι
δευτήρια του είδους του με πανελλήνια ακτινοβολία και διεθνή αναγνώριση.

Την ισορροπία αυτή ο Φρίξος Βράχας την επιδίωξε και την πέτυχε όχι μό
νο σχετικά με την παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων δασκάλων, αλ
λά και σχετικά με την εθνική και την πνευματική τους καλλιέργεια. Με δική του 
πρωτοβουλία ανηγέρθη στον περίβολο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας το Παρεκ
κλήσι του Αγίου Πνεύματος και καθιέρωσε να τελείται η Θεία Λειτουργία την 
τελευταία ημέρα της σχολικής εβδομάδας, για να προσφέρει ευκαιρίες πρακτι
κής θρησκευτικής αγωγής. Για τον ίδιο λόγο οργάνωνε φοιτητικούς αγώνες και 
μερίμνησε για τη λειτουργία διαφόρων Ομίλων με σκοπό τόσο την πρακτική 
εφαρμογή των όσων οι φοιτητές μάθαιναν στα θεωρητικά τους μαθήματα, όσο 
και την κοινωνική τους αγωγή.
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Παράλληλα κόσμησε την Παιδαγωγική Ακαδημία με αντίγραφα ελληνικών 
γλυπτών, διαμόρφωσε τη «Στήλη των Πεσόντων Σπουδαστών και Αποφοίτων 
της Σχολής» και μερίμνησε για την ανέγερση του «Μνημείου Φώτη Πίττα», του 
ήρωα δασκάλου του κυπριακού απελευθερωτικού αγώνα. Με αυτά τα πρότυπα 
ως οδηγό και την πνευματική καθοδήγηση του Φρίξου Βράχα, οι σπουδαστές 
της Παιδαγωγικής Ακαδημίας οργάνωσαν κατά τα γεγονότα του Δεκεμβρίου 
του 1963 τον «Ιερό Αόχο» της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και έδωκαν το παρόν 
τους στις μάχες της Πάφου με ένα νεκρό και ένα τραυματία.

Ο θεωρητικός και πρακτικός καταρτισμός των δασκάλων σύμφωνα με τα 
ελληνοχριστιανικά ιδεώδη ήταν το ένα μόνο σκέλος των προσπαθειών του για 
την ελληνικοποίηση του Αγγλικού Διδασκαλικού Κολλεγίου. Το άλλο σκέλος, 
στο οποίο έδωκε ίση βαρύτητα, ήταν η ανάπτυξη μιας πλούσιας πολιτιστικής κί
νησης που θα καθιστούσε την Παιδαγωγική Ακαδημία Πνευματικό Κέντρο με 
παγκύπρια και πανελλήνια ακτινοβολία. Για τον σκοπό αυτό οργάνωσε διαλέ
ξεις για το ευρύτερο κοινό με ομιλητές κορυφαίους εκπροσώπους της ελληνικής 
διανόησης και των Ελληνικών Γραμμάτων, διοργάνωσε σεμινάρια και φροντι
στήρια για τους εκπαιδευτικούς με τη συμμετοχή διαπρεπών Ελλήνων παιδαγω
γών, διοργάνωσε το Α' Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικών Ακαδημιών και 
προωθούσε το θεατρικό ενδιαφέρον των σπουδαστών και του κοινού με τη διδα
σκαλία του αρχαίου ελληνικού δράματος. Συναφής υπήρξε και η ίδρυση με επί
κεντρο την Παιδαγωγική Ακαδημία του «Ομίλου Φίλων Αρχαίας Τραγωδίας», 
που λειτούργησε στην περίοδο 1960-1962 και ανέβασε την τραγωδία «Οιδίπους 
επί Κολωνώ».

Παράλληλα με τη Διεύθυνση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας ο Φρίξος Βρά- 
χας ανέλαβε και την προώθηση του έργου της διαφώτισης της Ελληνικής Κοινο
τικής Συνέλευσης. Το έργο τούτο ήταν μια άλλη προσφιλής απασχόλησή του, 
επειδή του έδιδε την ευκαιρία να αξιοποιεί τόσο το έμφυτο δημοσιογραφικό του 
ταλέντο όσο και τη μεγάλη ευχέρεια που είχε στη χρήση της ελληνικής γλώσσας. 
Συμμετείχε ενεργητικά στην έκδοση του επίσημου περιοδικού του Γραφείου Ελ
ληνικής Παιδείας «Κυπριακή Εκπαίδευσις», του οποίου είχε για ένα διάστημα 
και τη διεύθυνση της σύνταξης, ανέλαβε την ευθύνη για την έκδοση του αγγλό
φωνου περιοδικού Cyprus Today, η έκδοση του οποίου συνεχίζεται από άλλους 
φορείς μέχρι σήμερα, και προώθησε την έκδοση του περιοδικού «Ο Εθνοφρου- 
ρός», που αποτελούσε πρωτοποριακή δραστηριότητα για την πνευματική και 
εθνική καλλιέργεια των εθνοφρουρών.

Τόση υπήρξε η ακτινοβολία του έργου του στα πρώτα χρόνια της ζωής της 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας, ώστε όταν το 1965 κενώθηκε η θέση του Τμηματάρχη 
Ανώτερης και Μέσης Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας, τα βλέμματα όλων 
στράφηκαν στον Φρίξο Βράχα, ο οποίος με δισταγμό υπέκυψε στις πιέσεις που 
ασκήθηκαν και αποδέχτηκε τη θέση. Ως να διαισθανόταν τη μετακίνησή του από 
την Παιδαγωγική Ακαδημία, στην ομιλία του κατά την έναρξη των μαθημάτων 
του ακαδημαϊκού έτους 1964-1965 τόνισε τα ακόλουθα, που συνοψίζουν τους 
ευρύτερους οραματισμούς του για τη Σχολή:

«Το πρώτο μέλημά μας, στα πέντε αυτά χρόνια, ήταν να αναστήσω- 
με, μέσ’ από το αποικιακό παρελθόν, θαρρετή κι ακτινοβόλον την 
Ελληνική Ιδέα που προηγουμένως κρυφόκαιγε μονάχα, κυνηγημένη 
από τους ανέμους του Δυνάστου, στις συνειδήσεις των Ελλήνων 
καθηγητών και σπουδαστών. Έτσι άνοιξαν διάπλατα οι πόρτες της 
Σχολής για να μπη θριαμβικό το φως της Ελλάδος και για να ξεχυ- 
θή από δω μέσα, προς όλες τις κατευθύνσεις, η δύναμη της εθνικής 
αυτογνωσίας κι η χαρούμενη ευθύνη της ελληνικής αποστολής».

Αισθάνομαι ότι μακρηγόρησα αναπτύσσοντας το έργο του Φρίξου Βράχα 
ως Διευθυντή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, περιορίζοντας αισθητά τα περιθώ
ρια για την παρουσίαση της άλλης σημαντικής προσφοράς του ως Τμηματάρχη 
Ανώτερης και Μέσης Εκπαίδευσης, ως Διευθυντή του Θεατρικού Οργανισμού 
Κύπρου, ως Πληρεξούσιου Υπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών, ως Συμβού
λου της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ως συγγραφέα και μεταφραστή. 
Η μακρηγορία αυτή δεν ήταν τυχαία. Πρώτα γιατί κατά την περίοδο αυτή 
«έζησα» τον Φρίξο Βράχα ως στενός συνεργάτης του, και επομένως όσα έχω 
αναφέρει αποτελούν προσωπική μαρτυρία, και δεύτερον γιατί η Παιδαγωγική 
Ακαδημία υπήρξε η μεγάλη του αγάπη. Απευθυνόμενος προς τους σπουδαστές 
στην τελευταία του ομιλία ως Διευθυντής στις 14 Ιουνίου 1965 είπε τα εξής χα
ρακτηριστικά:

«Η Παιδαγωγική Ακαδημία θα σας παρακολουθή πάντα μ ’ όλη τη 
στοργή της. Αυτή τη στιγμή, αγαπητοί μου, επιτρέψατέ μου να την 
υποσχεθώ και προσωπικά, μόλον που σύντομα -χωρίς να φιλοδο
ξήσω ή να διεκδικήσω - θάχω να μετακινηθώ σ' άλλη έπαλξη.
Όμως, θέλω να διαβεβαιώσω πως τη σκέψη και την αγάπη μου τί
ποτα δεν θα μπορέση να μετακινήση από το ίδρυμα αυτό του 
οποίου ένιωθα πάντα σαν ένας ταπεινός αλλ ' αφοσιωμένος λει
τουργός, και σαν ένα κομμάτι της ψυχής του. Φυσικά δεν μπορώ 
να ξέρω αν και τι του έδωσα. Ξέρω, όμως, τι μου έδωσε: μοναδική 
πλήρωση ψυχής. Και ξέρω ακόμα τι πάσχιζα να του δώσω: τον 
εαυτό μου».

Ναι. Ο Φρίξος Βράχας έδωκε στην Παιδαγωγική Ακαδημία ολόκληρο τον 
εαυτό του με τα πλούσια πνευματικά του χαρίσματα, γι’ αυτό και το πέρασμά 
του θεμελίωσε μια παράδοση, για την οποία πρέπει να σεμνύνεται ολόκληρη η 
Κύπρος και η κυπριακή εκπαίδευση ιδιαίτερα. Ολόκληρη η μετέπειτα δράση και 
σταδιοδρομία του θα συνοδεύεται πάντα και από την αίγλη της Παιδαγωγικής 
Ακαδημίας.

★ ★ ★
Η υπηρεσία του στο Υπουργείο Παιδείας από τον Ιούλιο 1965 συνέπεσε με 

τη διάλυση της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης και την αντικατάστασή της 
την 1η Απριλίου 1965 από το Υπουργείο Παιδείας. Ο Φρίξος Βράχας ανέλαβε 
ως Τμηματάρχης την ευθύνη της Ανώτερης και της Μέσης Εκπαίδευσης, στην 
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οποία διοχέτευε και τη δική του πνοή για συνεχείς βελτιώσεις και εξελίξεις. Το 
1965 εισάγεται στην Παιδαγωγική Ακαδημία ο τριετής κύκλος σπουδών και αρ
χίζει στη μέση εκπαίδευση ο διαχωρισμός των εξαταξίων Γυμνασίων σε τριετή 
Γυμνάσια και τριετή Λύκεια. Από το 1967 αρχίζει η ίδρυση Γυμνασίων σε αγρο
τικές περιοχές, το 1968 εισάγεται στα Γυμνάσια το μάθημα των πρακτικών Γνώ
σεων και εγκαινιάζεται ο θεσμός των προεισαγωγικών εξετάσεων για τα Ελλη
νικά Πανεπιστήμια. Παράλληλα με τη Διεύθυνση του Τμήματός του ο Φρίξος 
Βράχας συνέχιζε κι από τη νέα του θέση να προωθεί τις εκδόσεις του Υπουρ
γείου Παιδείας και να αναπτύσσει πολιτιστική δραστηριότητα με έμφαση στη 
θεατρική ανάπτυξη.

Το 1970 ο Φρίξος Βράχας διορίζεται Πληρεξούσιος Υπουργός στο Υπουρ
γείο Εξωτερικών με αρμοδιότητα τις σχέσεις της Κύπρου με την Ουνέσκο και 
τις συναφείς εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Πριν ακόμη φύγει 
από το Υπουργείο Παιδείας ο Βράχας ανέπτυξε, όπως ήδη ανέφερα, ιδιαίτερη 
δραστηριότητα για την προώθηση της θεατρικής κίνησης στην Κύπρο. Πρόσφε- 
ρε τις υπηρεσίες του στον τότε Οργανισμό Θεατρικής Ανάπτυξης Κύπρου, τον 
ΟΘΑΚ, και όταν ο ΟΘΑΚ αναγκάστηκε να τερματίσει τη λειτουργία του, εργά
στηκε για τη δημιουργία του ΘΟΚ, του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, του 
οποίου ανέλαβε την αρχική διοργάνωση και λειτουργία, ένα έργο ανάλογο με 
εκείνο που είχε προηγουμένως επωμισθεί στην Παιδαγωγική Ακαδημία, και του 
οποίου υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από την ίδρυ
σή τούτο 1971 ως το 1976.

Μετά την τουρκική εισβολή ο Φρίξος Βράχας αναλαμβάνει υπηρεσία ως 
Σύμβουλος στην Κυπριακή Πρεσβεία στην Αθήνα και παραμένει στη θέση αυτή 
ως την αφυπηρέτησή του το 1979. Με καημό για την υποδούλωση της Κερύ- 
νειας, που με πάθος είχε αγαπήσει και υπηρετήσει, και με πόνο για την απώλεια 
του σπιτιού του, ο Βράχας αφιέρωσε τα τελευταία χρόνια της δημόσιας σταδιο
δρομίας του, παράλληλα με τα άλλα δημόσια καθήκοντά του, στην επίλυση των 
προβλημάτων και στην ανακούφιση του πόνου που δημιούργησε η τουρκική ει
σβολή και η προσφυγιά.

Ως συνταξιούχος εξακολουθεί να αναπτύσσει πλούσια πνευματική και κοι
νωνική δράση στην Αθήνα, όπου είχε εγκατασταθεί, με στόχο βασικά την Κύπρο 
και τις σχέσεις της με τον υπόλοιπο ελληνισμό. Συνέβαλε στην ίδρυση του 
«Συνδέσμου Αλληλεγγύης Ελλάδος-Κύπρου», με στόχους τη σφυρηλάτηση των 
μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου δεσμών, την καλλιέργεια κοινών πνευματικών και 
πολιτιστικών αξιών, την προβολή τοπικών και εθνικών επιτευγμάτων και την 
επαγρύπνηση και διαφώτιση για τη σωτηρία και τη δικαίωση της Κύπρου. Συ
νεργάστηκε επίσης σε εγκυκλοπαίδειες στα θέματα που σχετίζονται με την Κύ
προ και είχε τη γενική επιμέλεια του τόμου «Κύπρος» της Εγκυκλοπαίδειας 
«Υδρόγειος» (έκδ. Δομική, Αθήνα 1985), ενώ παράλληλα ασχολείτο με τη συγ
γραφή και τη μετάφραση.

Ο Φρίξος Βράχας, δεν υπήρξε μόνο κορυφαίος εκπαιδευτικός και σημαντι
κός πολιτιστικός δημιουργός. Υπήρξε και ένας αξιόλογος συγγραφέας, που 
καλλιέργησε τη φιλολογική επιστήμη και τα Ελληνικά Κυπριακά Γράμματα, 

αφήνοντάς μας ένα πλούσιο συγγραφικό και μεταφραστικό έργο. Τα κυριότερα 
έργα του είναι:

- «Οκτώ Ελληνικά Θέματα» (Λευκωσία 1962)
- «Στοχασμοί ενός δασκάλου» (Λευκωσία 1965)
- «Νοσταλγία της Κερύνιας» (Λευκωσία 1975)
- «Ζωή και Προπαγάνδα στην Αρχαία Ελλάδα» (Αθήνα 1981)
- «Ελληνιστική Κύπρος» (Αθήνα 1984) και το τελευταίο του έργο
- «Ανατομία μιας Κατάθεσης», την κυκλοφορία του οποίου δεν πρόλαβε να 

χαρεί.

Ανάμεσα στις μεταφράσεις του συγκαταλέγονται:
- «Η ώρα της Καμπάνας» του Harry Mark Petrakis, νουβέλα για τον απελευθε

ρωτικό αγώνα των Ελλήνων κατά των Τούρκων (Λευκωσία 1978), και
- «Γι αυτόν που πεθαίνει» της Elizabeth Kubler Ross (Λευκωσία 1981).

Εξέδωκε επίσης πολλά ανάτυπα ομιλιών και εισηγήσεών του τις οποίες, με
τά την ανακοίνωσή τους, δημοσίευε στον περιοδικό τύπο, όπως «Ο Ανθρωπι
σμός του Μακρυγιάννη και η Ουσία του Νεοελληνισμού» (Λευκωσία 1961), 
«Προβλήματα και Κατευθύνσεις της Ελληνικής Παιδείας στην Κύπρο» (Λευκω
σία 1961), «Η Πνευματική Παράδοση και Ζωή της Κύπρου» (Λευκωσία 1963), 
«Αρχαία Τραγωδία και Πολιτική Προπαγάνδα» (Λευκωσία 1963), «Κωμωδία 
και Πολιτική Προπαγάνδα στην Ελληνική Αρχαιότητα» (Αμμόχωστος 1969) κ.ά.

Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να ασχοληθούμε αναλυτικά με την πτυχή αυτή 
της πνευματικής προσφοράς του Φρίξου Βράχα. Υποβάλλω όμως την εισήγηση 
όπως καταβληθούν προσπάθειες να αναλυθεί το συγγραφικό του έργο, είτε σε 
ένα άλλο φιλολογικό μνημόσυνο είτε με την έκδοση στο προσεχές μέλλον ενός 
ειδικού τόμου.

Ο Φρίξος Βράχας έτρεφε ιδιαίτερη εκτίμηση προς τον Μακρυγιάννη. Τον 
θεωρούσε μαζί με το Δημοτικό Τραγούδι και τον Σολωμό ως τις ανεξάντλητες 
πνευματικές πηγές του Νεοελληνισμού. «Το «21 σαν πράξη», αναφέρει στην ομι
λία του «Ο Ανθρωπισμός του Μακρυγιάννη και η Ουσία του Νεοελληνισμού», 
«θεμελίωσε τη νεώτερη Ελλάδα πολιτικά, ο Μακρυγιάννης και ο Σολωμός τη θε
μελίωσαν, πράγματι, πνευματικά». Από την εργασία του αυτή θα σας διαβάσω 
ένα σύντομο απόσπασμα, με το οποίο και θα κλείσω το κείμενο τούτο. Το έχω 
επιλέξει γιατί πιστεύω πως τα όσα αναφέρει για τον Μακρυγιάννη ισχύουν και 
για τον ίδιο προσωπικά. Αποτελούν την ουσία του ιδεολογικού του πιστεύω:

Ο Μακρυγιάννης δεν ξεχωρίζει, δεν εννοεί να ξεχωρίση, την έν
νοια του ανθρωπισμού από τη Νεοελληνική Ιδέα. Πιστεύει, μάλι
στα, ότι ο Νεοελληνισμός είναι μια ιδιότυπη υπόθεση που μόνο με 
το περιεχόμενο του ανθρωπισμού μπορεί να πληρωθή. Αφού με 
τον ανθρωπισμό πρωτοξεχώρισε και δημιούργησεν η Ελλάδα, κι 
απόμεινεν έτσι ο ανθρωπισμός για μας αναγκαστικό θεμέλιο ζωής. 
Γι ’ αυτό κι ό,τι υποβάλλει ο Μακρυγιάννης, συχνά με δύναμη δια-
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λεκτική, σαν μάθημα στους απογόνους είναι η αξίωση που προβάλ
λει η ανθρωπιά, σαν η ιδιότης του κατ’ εξοχήν εντίμου ανθρώπου. 
Αυτή δημιουργεί τους άξιους πολίτες, τις φωτισμένες προσωπικό
τητες και τα μεγάλη έθνη.

Με αυτή την ανθρωπιά και γι’ αυτήν την ανθρωπιά αγωνίστηκε και πάλαι- 
ψε στη ζωή του ο Φρίξος Βράχας, αφήνοντας στο πέρασμά του, λόγω και έργω, 
μια πλούσια παρακαταθήκη για όσους ασχολούνται με την έννοια της νεοελλη
νικής συνείδησης και έχουν στην έγνοια τους την ουσία του Νεοελληνισμού.
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Δ.Ε. = «Δελτίον»
Φ.Κ. = «Φιλολογική Κύπρος»
Ε.Π.Ο.Κ. = «Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου»
Δ.Κ.Χρ. = «Δώρημα στον Κύπρο Χρυσάνθη»
ΣΟΔ. Ε. = Σολωμική εορτή
ΕΔ.Δ. = «Η Ελληνική Δωδεκάνησος»
ΑΥ. ΕΚ. = Αυτοτελής έκδοση του Ε.Π.Ο.Κ.
Α. Κ. Π. = Ανθολογία Κυπριακής Πεζογραφίας
μέλ. = μελέτη
ομ. = ομιλία
πεπ. = πεπραγμένα
πιν. = πίνακας
δμ. = διήγημα
πμ. = ποίημα
τξ. = ταξιδιωτικό
θρ. = θεατρικό
μσκ. = μουσική
χρτ. = χαιρετισμός
σψ. = σκέψεις
σχδ. = σχέδιο
γλ. = γλυπτό
φωτ. = φωτογραφία
επ. = επιστολές
αν. = αναμνήσεις
υφ. = υφασματογραφία
πζτρ. = πεζοτγράγουδο
μθρ = μυθιστόρημα
αφμ. = αφήγημα
πζμ. = πεζογράφημα
νβ. = νουβέλλα
μφρ. = μετάφραση
βλκ. = βιβλιοκρισία
ισ. = ισολογισμός
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

«Ανθολογία Κυπριακής 
Πεζογραφίας» (Κυπρια-

I. Περιοδικά 

«Δελτίον» 
» 
» 
» 
» 
» 
»

1947-1948 
1949
1950-1951 
1952
1953-1954 
1954-1955 
1957-1958

«Φιλολογική Κύπρος»
»
»
»

1960
1961 (Αφιερωμένη στον Κυριάκο Μάτση)
1962 (Αφιερωμένη στον Μίκη Κιτρομηλίδη)
1963 (Αφιερωμένη στους Ιωάννη Κισσονέργη και Μα

νώλη Καλομοίρη)
» 
» 
» 
»
» 
» 
»

1964 (Αφιερωμένη στον Δημήτριο Θ. Λιπέρτη)
1965 (Αφιερωμένη στον Θεόκλητο Α. Σοφοκλέους)
1966 (Αφιερωμένη στον Αδαμάντιο Διαμαντή) 
1967-1968 (Αφιερωμένη στον Κωνσταντίνο Σπυριδάκι)
1969
1970
1971 (Αφιέρωση στην Εθνική Παλιγγενεσία)

νού,Μαραθεύτης, Σπα
νός),

«Φιλολογική Κύπρος» 
»
» 
»
» 
»
» 
»

1972

1973-1974 (Μνήμη Κωστή Παλαμά)
1975-1977 (Μακάριος Γ')
1978 (Στην ιερά μνήμη εθνάρχη Μακαρίου Γ')
1979 (Διεθνές έτος παιδιού)
1980
1981-1982 (Έτος Αγγ. Σικελιανού)
1983
1984

«Δώρημα στον Κύπρο 
Χρυσάνθη»

«Φιλολογική Κύπρος»
»
»

(«Φιλολογική Κύπρος» 1985-1986) Λευκωσία, 1987

1987 (Αφιερωμένη στον Μιχαλάκη Κυθραιώτη)
1988
1989

»
»
»

1990 (Αφιερωμένη στην Καλλιόπη Καραγεώργη) 
1991-1992
1993 (Τιμητικός τόμος για τον Μεγάλο Ευεργέτη του 

Ομίλου Μιχαλάκη Κυθραιώτη)
»
»

1994
1995

II. Αυτοτελείς Εκδόσεις 
Σπυριδάκις, Κ. - Μερεμέτης, Α.
- Προυσής, Κ. «Η ελληνική Δωδεκάνησος» ( 1948)
Ρήγας, Α.(Χρυσάνθης Κύπρος) «Έντομα, ζώα καί πουλιά» (έμμετροι παιδι

κοί μύθοι) (1949)
Ρήγας Λ. (Χρυσάνθης Κύπρος) «Το βασιλόπουλο της Βενετιάς» ( 1949)
Κρανιδιώτης, Ν.
Σοφοκλέους, Θ.

«Σπουδές» (1951)
«Τι σημαίνει ο Σολωμός για τον ελληνισμό» 
(1952)

Μιχαηλίδης, Σ.
Σπυριδάκις, Κ. 
Κυπριανού, Π και Χρ. 
Κανελλόπουλος, Π.

«Η νεοελληνική μουσική» (1952)
«Επί της Ακροπόλεως των Αθηνών» (1959) 
«Οι αρχαίοι Έλληνες λυρικοί ποιηταί» (1964) 
«Το ιστορικό νόημα του ελληνικού γένους» 
(1964)

Αλεξανδράκης, Μ. «Για ελευθερία και δικαιοσύνη: Ελληνική 
επανάσταση, Μακρυγιάννης, Αρκάδι» (1967)

Ααγάκος, Ευστ. «Δυο ομιλίες για το Γιώργο Σεφέρη» (1967)
Σπυριδάκις, Κ. - Χρυσάνθης, Κ.
- Κυπριανού, Χρ. «Έκδοση για τα εικοσάχρονα του Ε.Π.Ο.Κ.: - 

Προλεγόμενα - Μερικά στοιχεία από τα πρα
κτικά του Ε.Π.Ο.Κ.- Αναλυτική βιβλιογραφία 
των εκδόσεων του Ε.Π.Ο.Κ.» (1968)

Χρυσάνθης, Κ. «Αλέξιος Α ' και Σταυροφόροι» ( 1970)
Κυπριανού, Χρ. - Μαραθεύτης,
Μ. - Σπανός, Ν. «Ανθολογία Κυπριακής Πεζογραφίας 1900- 

1970». Εξώφυλλο και σκίτσα: Λαδόμματος, Α 
- Γενική επιμέλεια: Παναγιώτου, Ν. - Επο- 
πτεία: Χρυσάνθης, Κ. - Πρόλογος: Σπυριδά- 
κις, Κ. (1972)

Χρυσάνθης, Κ. «Εκλογή από το έργο του Νικόλαου Γ. Πολί
τη» (αρ. 1 της «Νεοελληνικής Βιβλιοθήκης του 
Ομίλου) (1974)

Χρυσάνθης, Κ. «Βαρνάβας, ο γιος της παράκλησης» (1977)
Χρυσάνθης, Κ. (επιμέλεια) «Μνήμη Κωνσταντίνου Σπυριδάκι» ( 1977)
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Χρυσάνθης, Α.Κ. «Από την ιστορία της οδοντιατρικής στην Κύ
προ» (1980)

Προδρόμου, Γ. «Ανθολόγιο από την ποίηση του Κωστή Πα- 
λαμά». Πρόλογος: Κύπρος Χρυσάνθης (αρ. 2 
της «Νεοελληνικής Βιβλιοθήκης του Ομίλου) 
(1980)

Σπανός, Ν.Σ. «Ανθολόγιο από την ποίηση του Αγγέλου Σι- 
κελιανού» (αρ. 3 της «Νεοελληνικής Βιβλιοθή
κης του Ομίλου». Πρόλογος: Κύπρος Χρυ
σάνθης (1981)

Προδρόμου, Γ. «Ύμνος εις την Ελευθερίαν του Διονυσίου 
Σολωμού» (αρ. 4 της «Νεοελληνικής Βιβλιο
θήκης» του Ομίλου). Πρόλογος: Κύπρος Χρυ
σάνθης (1981)

Κυπριανού, Χρ. Στ. «Ή 9η Ιουλίου του 1821 εν Αευκωσία- 
Κύπρου» του Βασίλη Μιχαηλίδη (αρ. 5 της 
«Νεοελληνικής Βιβλιοθήκης» του Ομίλου). 
Πρόλογος: Κύπρος Χρυσάνθης (1982)

Χρυσάνθης, Κ.
Χρυσάνθης, Κ.

«Αλέκτορα οφείλομε στον Ασκληπιό» ( 1982)
«Από την ιστορία της Κυπριακής Ιατρικής» 
1983)

Χατζηκωστής, Γ.Ν. «Η κυπριακή εξέγερση του 1931». Εισαγωγή- 
Πρόλογος: Κ. Χρυσάνθης - Ελ. Ευγενίου 
(1983)

Κιτρομηλίδης, Μ.Ι. «Κείμενα». Πρόλογος και βιογράφηση: Μά- 
γδα Κιτρομηλίδου - Πασχάλης Κιτρομηλίδης 
(1983)

Καραγεώργη Καλλιόπη «Η ζωή εις το Γυμνάσιον Θηλέων Παλλου- 
ριώτισσας» [1961-1967] (1984)

Κράλης, Μ.
Χρυσάνθης, Κ.
Χρυσάνθης, Κ.
Χρυσάνθης, Κ.
Χρυσάνθης, Κ.

«Εντάφιον Έαρ» (1984)
«Έξι Κύπριοι ποιητές» (1985)
«Δημήτρης Θ. Διπέρτης» (1985)
«Δελφικές Αμφικτυονίες» ( 1985)
«Συμφωνία στον αέρα της Ενατης του Μπετό- 
βεν»(1985)

Χρυσάνθης, Κ.
Χρυσάνθης, Κ.
Χρυσάνθης, Κ.
Χρυσάνθης, Κ.

«Στα χρόνια της Επανάστασης» (1985)
«Γλαύκος Αλιθέρσης» ( 1986)
«Μελής Νικολαΐδης» ( 1986)
«Ξάνθος Αυσιώτης και Μελής Νικολαΐδης: Τα 
δυο ξαδέρφια» ( 1987)

Χρυσάνθης, Κ. lannelli Michele «Fiori Poetici dall isola di 
Afrodite». Επιμέλεια: Γ.Ν. Χατζηκωστής 
(1987)

Ιακωβίδου (Βιολάρη), Μαρούλα «Σελίδες του απελευθερωτικού μας αγώνα,

Χρυσάνθης, Κ.
Χρυσάνθης, Κ.

«Μικρό Πνευματικό Συμπόσιο» ( 1987)
«Δέκα αντιποιήματα πάνω σε υφασματογρα- 
φίες» (1988)

Χατζηστεφάνου, Κ. - 
Χρυσάνθης, Κ. - 
Προδρόμου, Γ. «Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης 

Μαρτίου» ( 1988).
Χρυσάνθης, Κ. 
lannelli, Michele

«Αξιοθέα - Axiothea; atto unico» (1990)
«Η πικρή ιστορία ενός εγκλωβισμένου και άλ
λα διηγήματα» [πρόλογος και γενικές πληρο
φορίες Γ.Ν. Χατζηκωστής] (1990)

Χρυσάνθης, Κ.
Χατζηθωμάς, Α.

«Τέσσερις διθύραμβοι» (1991)
«Βιβλιογράφηση και παρουσίαση των εκδόσε

Σταύρου-Ιωαννίδου, Ρούλα
ων της Αυρικής Κύπρου» (1991)
«Τρεις ποιητικές συνθέσεις για την Κύπρο» 
(1992)

lannelli, Michele (μεταφρ.) 
Προδρόμου, Γ.

«Kypros Chrysanthis» Lefkosia (1992) 
«Εκπαιδευτικά θέματα» (1992)

Χατζηθωμάς, Α.
όπως γράφτηκαν τότε» ( 1992)
«Πνευματική Κύπρος», (αφιερώματα) 1960- 
1992. Αευκωσία, 1992

Χρυσάνθης, Κ.
Γεωργίου, Κ.

«Οκτώ Ιστορίες του αγώνα» (1993)
«Κύπρος Χρυσάνθης και το λογοτεχνικό του 
έργο» 0993)

Χρυσάνθης, Κ.
Χρυσάνθης, Κ.
Χατζηθωμάς, Α.

«Εθνομάρτυρας Κυπριανός» ( 1993)
«Μικρά πορτραίτα Κυπρίων» (1993) 
«Αφιερώματα λογοτεχνικών περιοδικών της
Κύπρου» (1993)

Χατζηκωστής, Γ.Κ. «Διακριθέντες απόφοιτοι του Παγκυπρίου
Γυμνασίου» ( 1993)

Χρυσάνθης, Κ. - lannelli, Μ. «Τα τραγούδια για τον εγγονό. I canti de! 
nonnon» (1993)

Χρυσάνθης, Κ. 
Χρυσάνθης, Κ. 
Προυσής, Κ.Μ.

«Αόγος για τον Πέτρο Χάρη» ( 1993)
(επιλογή και σύνθεση) (1994)
«Ο Κώστας Μ. Προυσής γράφει στον Κύπρο 
Χρυσάνθη». Εισαγωγικά: - Κ. Χρυσάνθης. Βι
βλιογραφικά: Ν. Παναγιώτου (1994)

Χρυσάνθης, Κ. 
Προυσής, Κ.Μ.

«Μιχαλάκης Κυθραιώτης» (1994) 
«Μελετήματα για τον Κύπρο Χρυσάνθη» 
(1994)
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Χατζηπαναγή, Χρυσ. «Κύπρος Χρυσάνθης - πτυχές του έργου του» 
(1994)

Χρυσάνθης, Κ. «Συνομιλίες με τον δεύτερο εγγονό» (μετά
φραση Michele lannelli) (1994)

Παναγιώτου, Ν. «Ο Κώστας Μ. Προυσής γράφει στον Κύπρο 
Χρυσάνθη». Εισαγωγικά: Κ. Χρυσάνθης. Βι
βλιογραφικά: Ν. Παναγιώτου ( 1994)

Βαρβούνης, Μ.Γ. «Ααογραφία και ποίηση στο έργο του Κύ
πρου Χρυσάνθη» ( 1995)

Αβέρωφ, Γ.
«Μερικοί κυπριακοί χοροί» (μελ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 226-228.
Αβερκίου, Κ.
«Τοπίο Καραβά», λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1960, σελ. 77.
«Τρεις μοναχοί του Αγίου Νεοφύτου», λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1960, σελ. 96.
Αγαπητίδης, Σ.
«Αι τελευταίοι εξελίξεις της ελληνικής οικονομίας» (ομ.) ΔΕ. 1953-1954, σελ. 

37-42
Αγγελίδης, Ηρ. Ν.
«Μεταφράσεις από τον Βιργίλιο και τον Οράτιο» (πμ.) Φ.Κ. 1973-1974, σελ. 47- 

63
Αγγελίδου, Κλ. Ν.
«Συγχαρητήρια επιστολή στον Κων/τίνο Γ. Γιαγκουλλή, για τη βράβευσή του 

από τον Ε.Π.Ο.Κ. με το Βραβείο Γραμμάτων» (επ.) Φ.Κ. 1993, σελ. 15.
«Συγχαρητήρια επιστολή στον Ιάκωβο Κυθρεώτη, για τη βράβευσή του από τον 

Ε.Π.Ο.Κ. με Α' Βραβείο Παιδικού Βιβλίου» (επ.) Φ.Κ. 1993, σελ. 15
Αδαμίδου (Ιωαννίδου), Ειρ.
«Άνθρωποι, δρόμοι και πεπρωμένο» (νβ.) Α.Κ.Π.-ΑΥ.ΕΚ., 1972, σελ. 317-320.
«Ματτινάτα» (μθρ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 320-323.
«Μια φωτιά σ' ένα φουρνάρικο» (δμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 323-324.
«Μάνα και κόρη» (δμ.) Α.Κ.Π.-ΑΥ.ΕΚ., 1972, σελ. 324-325.
«Ημέλισσα» (δμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ.ΕΚ., 1972, σελ. 326.
«Η νοσοκόμα» (δμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ. 1972, σελ. 326-328.
«Ατύχημα» (δμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 328-329.
Ακαδημία Αθηνών
«Βράβευση του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου» Φ.Κ. 1979, σελ. 2.
Ακρίτας, Α.
«Νέος με καλάς συστάσεις» (μθρ.) Α.Κ.Π.-ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 127-130.
«Ο κάμπος» (μθρ.) Α.Κ.Π.-ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 130-138.
«Μπρος στο Θάνατο» (μθρ.) Α.Κ.Π.-ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 138-142.
«Πόλεμος και ειρήνη» (μθρ.) Α.Κ.Π.-ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 143-149.
«Ο Βασιλιάςξαναγυρίζει στη γη» (μθρ.) Α.Κ.Π.-ΑΥ.ΕΚ., 1972, σελ. 149-153.
Αλεξανδράκης, Μ.
«Για ελευθερία και δικαιοσύνη: 1 ) Ελληνική επανάσταση, 2) Μακρυγιάννης, 3) 

Αρκάδι» (ομ.) ΑΥ.ΕΚ. Λευκωσίας, 1967.
Αλιθέρσης, Γλ.
«Τρία ποιήματα: α) Μια ευχή, β) Γενεά μητροκτόνος, γ) Διαδοχή» (πμ.) Φ.Κ. 

1962, σελ. 22-23.
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«ΛουκάςΧριστοφίδης» (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 13.
«Στον ποιητή Δ.Θ. Λιπέρτη (από τη συλλογή «Απλή προσφορά» 1925) (πμ.) 

Φ.Κ. 1964, σελ. 6.
«Ο Τσικίνης» (δμ.) Α.Κ.Π.-ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 43-49.
«Ωδή στονΠαλαμά στηνπενηνταετηρίδα του» (πμ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 142.

Αναγνωστόπουλος Γ.
«Αναβαθμοί στην πνευματική πορεία του Αγγέλου Σικελιανού» (ομ.) Φ.Κ. 1981- 

1982, σελ. 34-41.
Ανδρέου, Χρ.
«Αντιφώνηση» (κατά την απονομή σ’ αυτόν του Βραβείου Γραμμάτων του 

Ε.Π.Ο.Κ.) (ομ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 107-113.

Αντωνιάδης, Α.
«Το καλοκαίρι του απαγορευμένου» (δμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 180-187.
«Παράθυρο στον ουρανό» (δμ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 31-39.
«Τα πληγωμένα άλογα» (δμ.) Α.Κ.Π.-ΑΥ. ΕΚ., σελ. 364-368.
Αντωνιάδης, Αντ. Σ.
«Ηομιλία για το ’31» (ομ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 106-113.
Αντωνιάδης, Γλ.
«Η Μικρασιατική καταστροφή στη Νεοελληνική πεζογραφία» (ομ.) Φ.Κ. 1981- 

1982, σελ. 69-73.
«Μνήμη Αλέξανδρου Δελμούζου» (μελ.) Φ.Κ. 1983, σελ. 99-106.
«Ελισσαίου Γιαννίδη: Γλώσσα και Ζωή» (βλκ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 172-179.
«Κώστα Παπαχρίστου: Ποιος έγραφε την Ελληνική Νομαρχία» (βλκ.) Φ.Κ. 

1988, σελ. 108-117.
Απέργης, Π.
«Η Λευκωσία στο έργο της Ρούλας Ιωαννίδου-Σταύρου» [πικρές και ιερές δια

δρομές μέσα στην ιστορία και το πνεύμα της πολύπαθης μεγαλονήσου] 
(βλκ.-μελ.)Φ.Κ. 1995, σελ. 182-187.

Αρβανιτάκις, Γ.
«Ρόδουμοσκοβόλημα» (μσκ.) Στίχοι Κ. Παλαμά. Φ.Κ. 1961, σελ. 112-113.
Αριστείδου, I.
«Προγραμματισμός οικονομικές και πολιτιστικής ανάπτυξης» (ομ.) Φ.Κ. 1981- 

1982, σελ. 121-127.
«Προγραμματισμός οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως στην Κύπρο, 

ιδιαίτερα μετά την τουρκική εισβολή» (μελ.) Δ.Κ. Χρ. - Φ.Κ. 1985-1986, 
σελ. 97-107.

Αρτεμίδης, Κλ.
«Μελοποίηση ποιημάτων Κυπρίων» (μσκ.) Φ.Κ. 1988, σελ. 52-64.

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ’
«Χαιρετισμός προς την ‘Φιλολογικήν Κύπρον’ επί τη εκδόσει της» (χρτ.) Φ.Κ. 

1960, σελ. 5.
«Λόγος εις τα αποκαλυπτήρια της προτομής του ήρωος Κυριάκου Μάτση στο 

Δίκωμο» (ομ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 7-8.
«Παιδεία-απόσπασμα από ομιλία» (ομ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 5.
«Πέραν των τάφων προς τα εμπρός» (σψ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 5.
«Θα αγωνισθώμεν...» (σψ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 5.
«Ομιλία κατά τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντας του Κωστή Παλαμά» (ομ.) 

Φ.Κ. 1973-1974, σελ. 7-8.
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος
«Πρόλογος στον τόμο της ‘Φιλολογικής Κύπρου’, που αφιερώνεται στον 

Εθνάρχη Μακάριο Γ» (σψ.) Φ.Κ. 1978, σελ. 3.
«Χαιρετισμός του αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, στον εορτασμό 

της τριακονταετηρίδας του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου» 
(χρτ.) Φ.Κ. 1978, σελ. 229.

«Χαιρετισμός, (για τον ειδικό τόμο προς τιμή Κύπρου Χρυσάνθη) (χρτ.) 
Δ.Κ.Χρ. - Φ.Κ. 1985-1986, σελ. 23.

«Χαιρετισμός του αρχιεπισκόπου και εθνάρχη κ. Χρυσοστόμου κατά την επίδο
ση του βιβλίου ‘Δώρημα στον Κύπρο Χρυσάνθη’ στον τιμώμενο» (χρτ.) 
Φ.Κ. 1988, σελ. 28-29.

«Ομιλία κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων της προτομής του Κωνσταντί
νου Σπυριδάκι» (σψ.) Φ.Κ. 1988, σελ. 125-127.

Ασπρόφτας, Α.
«Πορτραίτο» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1961, σελ. 53.
«Γυναίκες» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1962, σελ. 118.
«Κεφάλι» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1963, σελ. 220 β'.
«Χωριό» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1963, σελ. 220 β'.
«Άγιος Επιφά νιος» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1965, σελ. 158 α'.
Αχιλλεούδης, Χρ.
«Το παιδί στα κυπριακά γραμματόσημα» (μελ.) Φ.Κ. 1979, σελ. 109-118.
Βακαλό, Ελ.
«Ο Max Ernst και ο μοντέρνος υπερρεαλισμός» (μελ.) Φ.Κ. 1970, σελ. 58-64.
Βαλδασερίδης, Π.
«Βηθλεέμ» (δμ.) Α.Κ.Π.-ΑΥ.ΕΚ., 1972, σελ. 26-28.
Βαρβούνης, Μ.Γ.
«Η συμβολή των ελλαδικών λαογραφικών αρχείων στη λαογραφική έρευνα των 

κατεχομένωνπεριοχών της Κύπρου» (μελ.) Φ.Κ. 1993, σελ. 54-70.
«Σύγχρονα λαογραφικά και μορφές αστικής λαογραφίας» (μελ.) Φ.Κ. 1993, σελ. 

129-137.
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«Λαογραφία καί ποίηση στο έργο του Κύπρου Χρυσάνθη» (μελ.) ΑΥ.ΕΚ., 1995.

Βαρέλλας, I.
«Κύπρου Χρυσάνθη: Καλλιγράμματα» (βλκ.) Δ.Κ.Χρ. - Φ.Κ. 1985, 1986, σελ. 

108-113.
Βασιλείου, Κ.
«Άρτος» (πμ.) Φ.Κ. 1970, σελ. 140.
«Η ‘Ελένη’ του Γ. Σεφέρη» (μελ.) Φ.Κ. 1970, σελ. 141-154.
«Η διαλεκτική μαγεία της Τρισεύγενης» (ένα σχόλιο με βάση τον τίτλο) (ομ.) 

Φ.Κ. 1975-1977, σελ. 11-17.
«Τρία προπολεμικά διηγήματα: Με γιασεμί. Η ωραία πύλη. Οι δέκα εντολές» 

(δμ.)Φ.Κ. 1975-1977, σελ. 55-63.
«Κλίμαξ Θεογνωσίας» (ομ.) Φ.Κ. 1978, σελ. 116-128.

Βενέζης, Ηλ.
«Τοχρονικόν των Φιλικών» (ομ.) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 5-16.

Βορεάδης, Α.
«Ένα θάμπος στο Βέλγιο» (πμ.) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 231.
Βότσης, Στ.
«Σύνθεση» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1960, σελ. 76.
«Επιστροφή 4» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1964, σελ. 132 α'.
Βράχας, Φρ. Π.
«Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών’, μια ρωμαλέα σύλληψη και μια θαρραλέα 

πράξη» (σψ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 20-21.
«Ο ανθρωπισμός του Μακρυγιάννη κι η ουσία του Ελληνισμού» (μελ.) Φ.Κ. 

1961, σελ. 45-53.
«Η πνευματική παράδοση και ζωή της Κύπρου» (μελ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 14-19. 
«Παγκύπριο Γυμνάσιο κι Εθνική Παιδεία» (σψ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 102-103. 
«Ομιλία στο φιλολογικό μνημόσυνο για τον Θεόκλητο Σοφοκλέους» (ομ.) Φ.Κ. 

1965, σελ. 18-19.
«Η εθνική ενότης και οι πατέρες του Εικοσιένα» (ομ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 82-86.
«Ένα ιστορικό πέρασμα» (σψ.) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. XVIII.
«Ο θρύλος του 1955» (ομ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 167-170.
«Ηπνευματική κληρονομιά του Θ. Κολοκοτρώνη» (μελ.) Φ.Κ. 1971, σελ. 38-46.
«Παλαμάς, ο ποιητής του χρέους» (ομ.) Φ.Κ. 1973-1974, σελ. 15-21.
«Η Ελληνική Παιδεία στην Κύπρον» (μελ.) Φ.Κ. 1973-1974, σελ. 97-102.
«Χαιρετισμός- για εκδήλωση για τα ‘Κυπριακά Γράμματα’» (επ.-χρτ.) Φ.Κ. 

1984, σελ. 44-45.
«Κύπρος Χρυσάνθης, μια πολύπλευρη και ουσιαστική κοινωνική και πνευματι

κή παρουσία» (μελ.) Δ.Κ. Χρ. - Φ.Κ. 1985-1986, σελ. 27-28.
«Κωνσταντίνος Σπυριδάκις» (ομ.) Φ.Κ. 1989, σελ. 46-55.

«Αντί αντιφωνήσεως» [ομιλία κατά τη συγκέντρωση του Ε.Π.Ο.Κ. προς τιμή 
του] (ομ.) Φ.Κ. 1990, σελ. 41-45.

Βραχίμης, Ν.
«Αλέξα» (νβ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ, ΕΚ., 1972, σελ. 171-182.
Βωνιάτης, Μ.
«ΚύπροςΧρυσάνθης, ο σχολίατρος» (μελ.) Δ.Κ. Χρ. - Φ.Κ. 1985-1986, σελ. 123-126.
Γεωργαλλίδης, Κ.
«Ημορφή» (δμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 126-128.
Γεωργιάδης - Κυπρολέοντας, Α.
«Ημεγάλη ώρα της Ροδούς»(δμ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 149-158.
«Οι φωτογραφίες» (δμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 25-31.
«Το κυπαρισσάκιν» (δμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ.ΕΚ., 1972, σελ. 78-99.
«Το στερνό χαλί» (δμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 99-106.
«Ένας ζητιάνος πέθανε» (δμ.) Φ.Κ. 1973-1974, σελ. 172-183.
«Το έγκλημα του Δήμου Αρέστη ή το «άν...» και το «αν δεν...» (νβ.) Φ.Κ. 1987, 

σελ. 227-268.
Γεωργιάδης, Κλ.
«Στα αποκαλυπτήρια της προτομής του Κυριάκου Μάτση» (ομ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 

11-15.
«Η Ελληνική Παιδεία εν Κύπρω επί Αγγλοκρατίας και σήμερον» (μελ.) Φ.Κ. 

1962, σελ.24-33.
«Τοβαθύτερο νόημα της28ης Οκτωβρίου» (ομ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 81-86.
«Ομιλία στο φιλολογικό μνημόσυνο για τον Θεόκλητο Σοφοκλέους» (ομ.) Φ.Κ. 

1965, σελ. 9-15.
Γεωργίου, Γ.Π.
«Η Παναγία τουΛιοπετρίου» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1960, σελ. 38.
Γεωργίου, Κ.
«Κύπρος Χρυσάνθης και το λογοτεχνικό του έργο» (μελ.) A Y. ΕΚ. 1993.
Γεωργίου, Χρ.
«Φωτιά» (δμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 276-282.
Γιαγκουλλής, Κ.Γ.
«Ααογραφική Κύπρος, χρονιά 10, Γεν-Δεκ. 1980, τευχ. 28-30» (βλκ.) Φ.Κ. 1980, 

σελ. 198-205.
«Ποιητάρικημετρική» (μελό ®·Κ· 1984, σελ. 166-190.
«Κύπρου Χρυσάνθη: Αροδαφνούσα [Η λυρική άποψη]» (βλκ.) Δ.Κ. Χρ. - Φ.Κ. 

1985-1986, σελ. 127-131.
«Δημοσθένης Σταυρινίδης» (μελ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 162-165.
«Η 25η Μαρτίου μεσ’ από τη λαϊκή μας ποίηση» (μελ.) Φ.Κ. 1991-1992, σελ.

110-117.
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«Αντιφώνηση, κατά τη βράβευσή τον με το Βραβείο Γραμμάτων τον Ε.Π.Ο.Κ.» 
(ομ.)Φ.Κ. 1993, σελ. 17-18.

Γιωργούδης, Π.
«Η ιστορία της έρεννας της κνπριακής μονσικοποιητικής παράδοσης στα πλαί

σια των λαογραφικών, μονσικολαογραφικών ερεννών και της εθνομονσι- 
κολογικής μέθοδον» (μελ.) Φ.Κ. 1989, σελ. 78-85.

«Ημονσική και η διδακτική της» (μελ.) Φ.Κ. 1994, σελ. 97-110.

Δημητρίου, Α.
«Αισχύλοςκαι Κύπριος Χαρακτήρ’» (μελ.) Φ.Κ. 1991-1992, σελ. 57-60.

Διαγωνισμοί
«Διαγωνισμόςδιηγήματος τον Ε.Π.Ο.Κ. τον 1959» Φ.Κ. 1960, σελ. 157.
«Διαγωνισμόςδιηγήματος τονΕ.Π.Ο.Κ. τον 1962»Φ.Κ. 1963, σελ. 177-178.
«Διαγωνισμός διηγήματος τον Ε.Π.Ο.Κ. τον 1963» Φ.Κ. 1964, σελ. 230.
«Διαγωνισμός διηγήματος τον Ε.Π.Ο.Κ. τον 1964»Φ.Κ. 1965, σελ. 122.
«Διαγωνισμός διηγήματος τον Ε.Π.Ο.Κ. τον 1965» Φ.Κ. 1966, σελ. 246.
«Διαγωνισμός διηγήματος τονΕ.Π.Ο.Κ. τον 1968-1969» Φ.Κ. 1969, σελ. 118.
«Αογοτεχνικοί διαγωνισμοί τον Ε.Π.Ο.Κ. 1969-1970» Φ.Κ. 1971, σελ. 213.
«Διαγωνισμός επικού ποιήματος 1971» Φ.Κ. 1971, σελ. 214.
«Διαγωνισμόςδιηγήματος 1971» Φ.Κ. 1971, σελ. 214.
Διαμαντής, Αδ.
«Σύνθεση» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1960, σελ. 35.
«1958» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1960, σελ. 36.
«Το 1958» (πιν.) Φ.Κ. 1961, σελ. 111.
«Το μονσείο λαϊκής τέχνης των Κνπριακών Σπονδών’» (ομ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 

160-163.
«Απόσπασμα μελέτης για τον I. Κισσονέργη» (μελ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 12 α'.
«Σκληράχρόνια» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1964, σελ. 36 β'.
«Αγωνίες-Μάννα, σχέδιο για γλνπτό» (σχδ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 36 β'.
«Στα σκαλοπάτια» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1965, σελ. 86 α'.
«Αντοβιογραφικά» [από το βιογραφικό σημείωμα της έκθεσης του Λονδίνου] 

(σψ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 9.
«Η Μάννα μον 1932» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1966, πιν. I.
«Αεύκες τον Αγιον Θεοδώρον 1932» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1966, πιν. II.
«Φντεύτριες-1933» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1966, πιν. III.
«Στέγες- 1941»λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1966, πιν. IV.
«Το κίτρινο μαντήλι 1941» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1966, πιν. V.
«Δνο μορφές-1942» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1966, πιν. VI.
«Στο πανηγύρι της Παναγίας τονΆρακα-1942» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1966, πιν. VII.
«Αμαξάρηδες τηςΑσμάλτι-1943» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1966, πιν. VIII.

«Υδροφόρος-1944» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1966, πιν. IX.
«Όρθρος - Χριστούγεννα-1944» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1966, πιν. X.
«Σταχωράφια-1948» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1966, πιν. XI.
«Πατριαρχικό-1948» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1966, πιν. XII.
«Γνναίκαμεβόδι- 1951»λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1966, πιν. XIII.
«Στο καφενείο-1951» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1966, πιν. XIV.
«Οβιολάρης Θεόδωρος-1951» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1966, πιν. XV.
«Το πράσινο φονστάνι-1952» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1966, πιν. XVI.
«Τομνστικό-1953» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1966, πιν. XVII.
«Στο μπαλκόνι-1956-1957» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1966, πιν. XVIII.
«Κόρη-1932-58» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1966, πιν. XIX.
«Σκληράχρόνια-1957-1959» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1966, πιν. XX.
«Το κίτρινο φονστάνι-1960-1961» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1966, πιν. XXI.
«Μορφές-1960-1961» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1966, πιν. XXII.
«Μητρότης-1960-1961» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1966, πιν. XXIII.
«Προς την Αρχιεπισκοπήν» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1966, πιν. XXIV.
«Μάννα-1961» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1966, πιν. XXV.
«Αγωνίες Γ 1963» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1966, πιν. XXVI.
«Αγωνίες ΙΓ 1963» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1966, πιν. XXVII.
Δίκαιος, Π.
«Το κνπριακόνμονσείον» (μελ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 13-18.
«Το αρχαιότερον κείμενον το οποίον ενρέθη εν Κύπρω» (σψ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 

89-90.
«Η Έγκωμη και ο Μυκηναϊκός Αποικισμός Κύπρον» (σψ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 115- 

117.
Δίκαιος, Χαρ.
«Μνημείο Εθνικής Αντιστάσεως» (γλ.) Φ.Κ. 1973-1974, σελ. 31.
Δούντας, Μ.Κ.
«Χαιρετισμός τον πρέσβεως της Ελλάδος Μ.Κ. Δούντα στον εορτασμό της 

τριακονταετηρίδας τον Ελληνικού Πνενματικού Ομιλον Κύπρον» [στις, 
10 Νοεμβρίου 1978] (χρτ.) Φ.Κ. 1978, σελ. 227.

Δρουσιώτης, Πυθ. Ν.
«Επίκληση» (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 41.
«Μνημόσννο στο Jean Moréas» (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 41.
«Ακοναρέλλα» (πμ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 188.
«Θεοκριτικό» (πμ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 189.
«Μετονσίωση» (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 39.
«Νοσταλγία» (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 39.
«Σ’ ένα αρχαίο ιερό» (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 51.
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«Μικρό τραγούδι» (πμ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 61.
«Τα μάτια» (πμ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 61.
«Σούρουπο στη Λευκωσία» (πμ.) Φ.Κ. 1967-68, σελ. 115.
«Ο κύκλος των ωρών» (πμ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 47.
«Το μέγα δράμα» (πμ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 47.
«Ηρόστρατος» (πμ.) Φ.Κ. 1970, σελ. 64.
Δημητρίου, Ν.
«Εντυπώσεις και εμπειρίες σαν πρέσβυς στην Ουάσιγκτων» (ομ.) Φ.Κ. 1981- 

1982, σελ. 103-114.
Δυμιώτης, Ν.
«Pieta· γύψος» (γλ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 98.
«Κεφαλάκι κόρης' γλυπτό» (γλ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 196 β'.
«Μνημείο των Κυπρίων αγωνιστών Ροδίωνος Γεωργιάδου-Μιλτιάδου Γεωρ- 

γιάδου» (γλ.) Φ.Κ. 1973-1974, σελ. 32.
«Πενταδάκτυλος» (γλ.) Φ.Κ. 1990, σελ. 18.
«Μακέττα για στήλη» [λαμαρίνα, 1970] (γλ.) Φ.Κ. 1990, σελ. 49.
«Μεσ’ από τις φλόγες» [μπρούντζος, 1979] (γλ.) Φ.Κ. 1990, σελ. 49.
«Μητρότητα» (γλ.) Φ.Κ. 1990, σελ. 49.
«Μητρότητα-Κάστρο» [γύψος] (γλ.) Φ.Κ. 1990, σελ. 49.
«Κοπέλλα με τη στάμνα» [πέτρα της Τρεμετουσιάς] 1953 (γλ.) Φ.Κ. 1990, σελ. 50.
«Μητρότητα» [ψημένος πηλός] 1977 (γλ.) Φ.Κ. 1990, σελ. 50
«Μητρότητα» [μάρμαρο] 1983 (γλ.) Φ.Κ. 1990, σελ. 50
«Καλοκαίρι 1974» [μάρμαρο-ανάγλυφο] 1976 (γλ.) Φ.Κ. 1990, σελ. 51.
«Μικρομάνα» (γλ.) Φ.Κ. 1991-1992, σελ. 127.
«Μητρότητα» (γλ.) Φ.Κ. 1991-1992, σελ. 148.
«Υδρία» (γλ.)Φ.Κ. 1991-1992, σελ. 156.
Δυμιώτης, Φ.Ν.
«Κυπριακή μελωδία για χορωδία» (μσκ.) Φ.Κ. 1990,
Εγγλεζάκης, Β.
«Παιδιά των Ευαγγελίων» (μελ.) Φ.Κ. 1979, σελ. 157-165.
Εκδηλώσεις
«Αποκαλυπτήρια ανδριάντας Κωστή Παλαμά» (πρόγραμμα) Φ.Κ. 1973-1974, 

σελ. 6.
«Φιλολογικόν μνημόσυνον Κωστή Παλαμά» (πρόγραμμα) Φ.Κ. 1973-1974, σελ. 6.
«Βραβείον Γραμμάτων 1974-1976, του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύ

πρου στον δρα Κυριάκο Π. Χατζηιωάννου» (ομ.) Φ.Κ. 1975-1977, σελ. 
153-155.

«Μια από τις πρώτες εκδηλώσεις του Ε.Π.Ο.Κ.: χαιρετισμός στο εθνικό θέατρο, 
στις 19.7.1947» (Προυσής Κ.) (χρτ.) Φ.Κ. 1978, σελ. 169-173.

«Εορτασμοί τριακονταετηρίδος του Ε.Π.Ο.Κ.» (Πρόγραμμα) Φ.Κ. 1978, σελ. 
197-230.

«Βραβείο Γραμμάτων του Ε.Π.Ο.Κ. στον Νίκο Σ. Σπανό» (ομ.) Φ.Κ. 1981-1982, 
σελ. 128-130.

«Χρονικό της απονομής του βραβείου Γραμμάτων του Ε.Π.Ο.Κ. στον Νίκο Πα- 
ναγιώτου» Φ.Κ. 1983, σελ. 9.

«Τελετή στη μνήμη του τ. Υπουργού Παιδείας Πάνου Ιωάννου» Φ.Κ. 1983, σελ. 75.
«Εορτασμοί 21ης Οκτωβρίου 1931 και 28ης Οκτωβρίου 1940 [πρόγραμμα] Φ.Κ. 

1984, σελ. 8.
«Συγκέντρωση για τα’Κυπριακά Γράμματα’» (πρόγραμμα) Φ.Κ. 1984, σελ. 23.
«Συγκέντρωση για τον Άνθο Ρόδινη» (πρόγραμμα) Φ.Κ. 1984, σελ. 51.
«Συμπόσιο κριτικής» (πρόγραμμα) Φ.Κ. 1984, σελ. 63.
«Βραβείο γραμμάτων» (πρόγραμμα) Φ.Κ. 1984, σελ. 103.
«Ανακήρυξη επιτίμων μελών» Φ.Κ. 1984, σελ. 113.
«Εορταστική εκδήλωση με την ευκαιρία των 40 χρόνων από την ίδρυση του 

Ε.Π.Ο.Κ.» (πρόγραμμα) Φ.Κ. 1987, σελ. 17.
«Βράβευση του Μιχαλάκη I. Μαραθευτή με το Βραβείο Γραμμάτων» (σκεπτικό) 

Φ.Κ. 1987, σελ. 29-31.
«Μικρό συμπόσιο ποίησης και μουσικής» (πρόγραμμα) Φ.Κ. 1987, σελ. 44.
«Φιλολογικό μνημόσυνο Αευτέρη Γιαννίδη και Μίκη Κιτρομηλίδη» Φ.Κ. 1987, 

σελ. 70.
«Εορτασμός 21ης Οκτωβρίου 1931 -28ης Οκτωβρίου 1940» (πρόγραμμα) Φ.Κ. 

1987, σελ. 101-106.
«Απονομή Βραβείου Γραμμάτων στον Νίκο Παναγιώτου» Φ.Κ. 1989, σελ. 19.
«Τιμητική εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Σπυριδάκι» Φ.Κ. 1989, σελ. 44-55.
«Σκεπτικό της απονομής βραβείου συγγραφής παιδικού έργου του Ε.Π.Ο.Κ.» 

[επιτροπή: Χατζηκωστής, Γ., Χατζηπαναγή, Χρ., Καλογήρου, Ορθ.] (σψ.) 
Φ.Κ. 1990 σελ. 15-16.

«Εορταστική συνάντηση με το Φρίξο Βράχα» (πρόγραμμα) Φ.Κ. 1990, σελ. 19.
«Απονομήβραβείων του Ε.Π.Ο.Κ.» (πρόγραμμα) Φ.Κ. 1991-1992, σελ. 7.
«Απονομή βραβείου παιδικού πεζογραφήματος του Ε.Π.Ο.Κ. στον Αλέξανδρο 

Ταπάκη» [σκεπτικό]. Κριτική επιτροπή'Έιρ. Τσουλλή, Ρούλα Ιωαννίδου- 
Σταύρου, Όλγα Καραολίδου. (σψ.) Φ.Κ. 1991-1992, σελ. 22.

«Μνήμη Χριστόδουλου Παπαχρυσοστόμου» [Εκδήλωση Ε.Π.Ο.Κ.] Φ.Κ. 1991- 
1992, σελ. 31.

«ΑπονομήβραβείωνΕ.Π.Ο.Κ.» (πρόσκληση) Φ.Κ. 1993, σελ. 9.
«Εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου της Μαρούλας Βιολάρη- 

Ιακωβίδου: ’Σελίδες του απελευθερωτικού μας αγώνα όπως γράφτηκαν 
τότε’» (πρόσκληση) Φ.Κ. 1994, σελ. 11.

«Σκεπτικό διαγωνισμού παιδικού νεανικού πεζογραφήματος» (σψ.) [κριτική 
επιτροπή: Ανδρεανή Ηλιοφώτου, Ρούλα Ιωαννίδου-Σταύρου, Ρένα 
Αντωνίου] Φ.Κ. 1995, σελ. 18.
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«Συγκέντρωση με την ευκαιρία της φιλοξενίας στη Λευκωσία του Ευρωπαϊκού 
Πολιτιστικού Μήνα» (πρόγραμμα) Φ.Κ. 1995, σελ. 33.

«Φιλολογικό μνημόσυνο Μίκη Κιτρομηλίδη» (πρόγραμμα) Φ.Κ. 1995, σελ. 117.
«Συγκέντρωση για τους Κυπρίους ήρωες, αδελφούς Γεωργιάδη» (πρόγραμμα) 

Φ.Κ. 1995, σελ. 137.
Ελευθεριάδης, Β.
«Το έργο του Γλαύκου Αλιθέρση» (ομ.) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 195-209.

Επαμεινώνδας, Σ.
«Ο φράκτης» (δμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 147-161.

Ε.Π.Ο.Κ.
«Καταστατικόν του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου» ΑΥ.ΕΚ. Σελίδες 

11, Λευκωσία, 1947.
«Η δράσις του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου κατά την πρώτην διε

τίαν από της ιδρύσεώς του» (πεπ.) ΔΕ. 1947-1948, σελ. 5-14.
«Η δράσις του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου κατά το έτος 1949» 

(πεπ.) ΔΕ. 1949, σελ. 7-22.
«Η δράσις του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου κατά τα έτη 1950- 

1951» (πεπ.) ΔΕ. 1950-1951, σελ. 7-18.
«Η δράσις του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου κατά το έτος 1952» 

(πεπ.) ΔΕ. 1952, σελ. 9-16.
«Η δράσις του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου κατά το έτος 1953- 

Ιουλ. 1955» (πεπ.) ΔΕ. 1954-1955, σελ. VII-XII.
«Αι εργασίαι του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου κατά την περίοδον 

1957-1958 (πεπ.) ΔΕ. 1957-1958, σελ. ΙΧ-Χ.
«Κατάλογος ζωγραφικών πινάκων συλλογής Ε.Π.Ο.Κ.» (πιν.) ΔΕ. 1957-1958, 

σελ. ΧΙ-ΧΠ.
«Δήλωση του Ε.Π.Ο.Κ. για την Ιστορία της Νεώτερης Κυπριακής Λογοτε- 

χνίας’»Φ.Κ. 1987, σελ. 166.
«Χρονικά»Φ.Κ. 1987, σελ. 166-171.
«Τελετή για την προσφορά στον Κύπρο Χρυσάνθη του τιμητικού τόμου Δώρη- 

μα’»Φ.Κ. 1988, σελ. 7.
«Πρόσκληση για τον εορτασμό των 175 χρόνων του Παγκυπρίου Γυμνασίου» 

Φ.Κ. 1988, σελ. 30.
«Αποκαλυπτήρια της προτομής του Κωνσταντίνου Σπυριδάκι» (πρόγραμμα- 

Εισαγωγή) Φ.Κ. 1988, σελ. 123-125.
«Διαγωνισμός συγγραφής παιδικού βιβλίου» Φ.Κ. 1989, σελ. 27.
«Εορτασμός της28ης Οκτωβρίου 1940» (πρόγραμμα) Φ.Κ. 1989, σελ. 33.
«Σκεπτικό, για την απονομή Βραβείου Παιδικής Λογοτεχνίας του Ε.Π.Ο.Κ.» 

[Κριτική επιτροπή: Ρούλα Ιωαννίδου-Σταύρου, Όλγα Καραολίδου, Χρυ- 
σόθεμις Χατζηπαναγή] (σψ.) Φ.Κ. 1991-1992.

«Σκεπτικό, για την απονομή Βραβείου Παιδικού Πεζογραφήματος του 
Ε.Π.Ο.Κ.» [Κριτική επιτροπή: Γιώργος Ιωαννίδης, Ρούλα Ιωαννίδου- 
Σταύρου, Όλγα Καραολίδου] (σψ.) Φ.Κ. 1993.

«Ετήσια συγκέντρωση, 16 Μαΐου 1995» (πρόσκληση) Φ.Κ. 1995, σελ. 7.
Εργατούδης, Δημ.
«Αντιφώνηση κατά την απονομή σ’ αυτόν του βραβείου Παιδικού Νεανικού Πε

ζογραφήματος του Ε.Π.Ο.Κ.» (ομ.) Φ.Κ. 1995, σελ. 18.
Ευαγγελίδης, Δ.Σ.
«Μάγια Δρόσου» (ομ.) ΔΕ. 1954-1955, σελ. 95-115.
«Κώστας Προυσής» [με την ευκαιρία της εκδήλωσης για τα «Κυπριακά Γράμμα

τα»] (σψ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 48-49.
Ευγενίου, Ελ.
«Ο απόδημος ελληνισμός του Λονδίνου» (ομ.) Φ.Κ. 1981-1982, σελ. 115-120.
«Αντιφώνηση κατά την ανακήρυξή του σε επίτιμο μέλος του Ε.Π.Ο.Κ.» (σψ.) 

Φ.Κ. 1981-1982, σελ. 135-136.
«Προσλαλιά» (σψ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 14-15.
Ζένιου-Φριτζέριο, Στ.
«Γιώργος Σεφέρης, Τρία κρυφά ποιήματα: Θάνατος και ανάσταση ενός ποιητή» 

(μελ.) Δ.Κ. Χρ. - Φ.Κ. 1985-1986, σελ. 29-57.
Ζήτα Σίγμα - Ρω (Πολύβιος Νικολάου)
«Επισκέψεις» (πζμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 252-258.
Ηλιοφώτου, Ανδρ.
«Τρεις πνευματικοί ηγέτες της αρχαίας Ελλάδας και η εποχή μας» (μελ.) Φ.Κ. 

1970, σελ. 101-112.
«Όμηρος - Μια νοσταλγία της παιδικότητας» (μελ.) Φ.Κ. 1973-1974, σελ. 103- 

105.
«Διονύσιος Σολωμός, Φύση και μεταφυσική στη Σολωμική ποίηση» (ομ.) Φ.Κ. 

1983, σελ. 43-51.
«Ο Παλαμάς και η κριτική» (μελ.) Φ.Κ. 1988, σελ. 154-155.
«Ο Κ. Παλαμάς, δραματικός ποιητής και διηγηματογράφος» (μελ.) Φ.Κ. 1989, 

σελ. 154-156.
«Πνευματική Αδελφότης Ελληνίδων Κύπρου, το αρχαιότερο πολιτιστικό γυναι

κείο σωματείο της Λευκωσίας» (ομ.) Φ.Κ. 1995, σελ. 49-55.
θεοχαρίδου, I.
«Ανάμεσα σ’ ένα φέρετρο κι ένα ήλιο» (δμ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 143-146.
«Οι Θαλασσοφίλητοι» (πμ.) Φ.Κ. 1971, σελ. 162-165.
«Το ιστορικό» (πμ.) Φ.Κ. 1973-1974, σελ. 139-140.
«Τα λευκά γάντια» (δμ.) Φ.Κ. 1975-1977, σελ. 64-69.
«Θετικά στοιχεία στην κυπριακή ποίηση της επταετίας: 1967-1974» (μελ.) Φ.Κ.

1978, σελ. 102-115.
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Θεοχάρους, Θεμ.
«Μια περιδιάβαση στο "Δραματικό Λόγο’ του Κύπρου Χρυσάνθη» (βλκ.) 

Δ.Κ.Χρ.-Φ.Κ. 1985-1986, σελ. 132-138.

Θωμαδάκη, Μαρ.
«Μύθοι και αρχέτυπα στον δραματικό λόγο του Κύπρου Χρυσάνθη» (μελ.) 

Φ.Κ. 1993, σελ. 88-98.
Ιακωβίδου [Βιολάρη], Μαρ.
«Ο Κύπρος Χρυσάνθης στη δημοσιογραφία» (μελ.) Δ.Κ. Χρ. - Φ.Κ. 1985-1986, 

σελ. 114-122.
«Σελίδες του απελευθερωτικού μας αγώνα, όπως γράφτηκαν τότε» ΑΥ.ΕΚ. 

(1992).
«Αντιφώνηση, στην εκδήλωση του Ε.Π.Ο.Κ. για την παρουσίαση του βιβλίου 

της ‘Σελίδες του απελευθερωτικού μας αγώνα, όπως γράφτηκαν τότε'» 
(ομ.)Φ.Κ. 1994, σελ. 24-25.

«Η γυναίκα στον απελευθερωτικό μας αγώνα» (ομ.) Φ.Κ. 1995, σελ. 150-163.
lannelli, Michele
«Τα οτραντίνικα και τα μποβέζικα, μια ζωντανή μαρτυρία του Ελληνισμού στην 

Κάτω Ιταλία» (μελ.) Φ.Κ. 1990, σελ. 109-128.
«Όψεις και πρόσωπα του πρώτου και του δεύτερου Ελληνισμού στην Κάτω Ιτα

λία» (μελ.) Φ.Κ. 1990, σελ. 129-142.
«Kypros Chrysanthis: Poesie [Con testo greco a fronte]. Scelte e tradotte da 

Michele lannelli» (πμ.)Φ.Κ. 1991-1992, προσάρτημα, σελ. 1-61.
«Fiori poetici dall isola di Afrodite». Επιμέλεια: Ν. Γ. Χατζηκωστής, AY. EK. 

(1987).
«Ηπικρή ιστορία ενός εγκλωβισμένου και άλλα διηγήματα» ΑΥ.ΕΚ. [πρόλογος 

και γενικές πληροφορίες: Γ.Ν. Χατζηκωστής] (1990).
«Kypros Chrysanthis» Μετάφραση. Letkosia (1992).
Ιεροκηπιώτης, Κ.
«Το Παγκύπριο Γυμνάσιο και το Γυμνάσιο Πάφου [Συμβολή στα 100 χρόνια 

του Παγκυπρίου Γυμνασίου]» (ομ.) Φ.Κ. 1995, σελ. 56-64.
Ιωαννίδης, Γ.Κ.
«Το πνεύμα του 1821»(ομ.) Φ.Κ. 1971, σελ. 74-79.
«Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου: ‘Φιλολογική Κύπρος' 1978» (βλκ.) 

Φ.Κ. 1979, σελ. 187-195.
«Γεωργίου I. Ιωαννίδη: Σοφίας Απάνθισμα. Α ’ Η ποίησις, τόμος Α Έκδοσις 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Δευκωσία, 1979». (βλκ.) Φ.Κ. 1980, σελ. 
176-181.

«Κυριάκου Χατζηϊωάννου: Η αρχαία Κύπρος εις τας ελληνικός πηγάς. τόμος 
Δ ', μέρος Α '. Συμπληρώματα εκ των Ελληνικών Επιγραφών και των Αα- 
τινικών Κειμένων. Δευκωσία, 1980». (βλκ.) Φ.Κ. 1980, σελ. 189-198.

«Φιλολογική Κύπρος 1980» (βλκ.) Φ.Κ. 1981-1982, σελ. 138-143.
«‘Κυπριακαί Σπουδαί', Δελτίον της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών», τομ. ΜΕ' 

1981» (βλκ.) Φ.Κ. 1981-1982, σελ. 144-147.
«Το σκεπτικό της βραβεύσεως του Νίκου Παναγιώτου με το βραβείο Γραμμάτων 

τουΕ.Π.Ο.Κ.» (σψ.) Φ.Κ. 1983, σελ. 12-13.
«Οι βιβλιογραφικές εργασίες του Νίκου Παναγιώτου» (μελ.) Φ.Κ. 1983, σελ. 15-21.
«Το σκεπτικό της ανακηρύξεως του Κωνσταντίνου Τσάτσου ως επιτίμου μέ

λους του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου» (σψ.) (σψ.) Φ.Κ. 
1984, σελ. 15-17.

«Το σκεπτικό της επιδόσεως αναμνηστικού τιμητικού διπλώματος στους πρω
τεργάτες του περιοδικού ‘Κυπριακά Γράμματα” 1934-1956» Φ.Κ. 1984, 
σελ. 37-38.

«Σκεπτικό της απονομής στον Ανθο Ρόδινη ειδικού τιμητικού διπλώματος από 
τονΕ.Π.Ο.Κ.» (σψ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 59.

«Η δημοσιογραφική κριτική βιβλίου» (ομ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 96-100.
«Κυπριακοί Σπουδαί, τόμος ΜΣτ', 1982, Δευκωσία, 1982» (βλκ.) Φ.Κ. 1984, 

σελ.119-125.
«Δώρημα στον Κύπρο Χρυσάνθη» [Επιμέλεια: Παναγιώτου Ν. Ομάδα πρωτο

βουλίας: Ιωαννίδης, Γ.Κ., Κυπριανού, Χρ. Στ., Παναγιώτου, Ν.] (μελ.) 
Φ.Κ. 1985-1986, σελ. 1-427.

«Τα έμμετρα θεατρικά του Κύπρου Χρυσάνθη» (βλκ.) Δ.Κ. Χρ.-Φ.Κ. 1985-1986, 
σελ. 130-150.

«Το σκεπτικό για τη βράβευση του Μιχαλάκη I. Μαραθεύτη με το Βραβείο Γραμ
μάτων του Ε.Π.Ο.Κ.» (σψ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 29-31.

«‘Κυπριακαί Σπουδαί', τόμος ΜΖ', 1983, Αφιέρωμα εις Αδαμάντιον Διαμα- 
ντήν» (βλκ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 87-91.

«Γ. Χατζηκωστή: Γιώργος Σεφέρης. Προσεγγίσεις στον ποιητή και το έργο του» 
(βλκ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 91-97.

«Χαιρετισμός της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών’ κατά την προσφορά του 
‘Δωρήματος' στον Κύπρο Χρυσάνθη» (χρτ.) Φ.Κ. 1988, σελ. 21-23.

«Ο Γεώργιος I. Ιωαννίδης ως καθηγητής του Παγκυπρίου Γυμνασίου» (μελ.) 
Φ.Κ. 1988, σελ. 71-81.

«Φιλολογική Κύπρος 1987, του Ε.Π.Ο.Κ.» (βλκ.) Φ.Κ. 1988, σελ. 99-105.
«Κύπρος Χρυσάνθης ως δημιουργός-λογοτέχνης» (ομ.) Φ.Κ. 1988, σελ. 164-174.
«ΙωάννηςΠερδίος [1881-1930]» (ομ.) Φ.Κ. 1988, σελ. 175-187.
«Φιλολογική Κύπρος 1988» (βλκ.) Φ.Κ. 1989, σελ. 27-32.
«Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και τα χριστουγεννιάτικα διηγήματά του» 

(μελ.) Φ.Κ. 1989, σελ. 157-165.
«Φρίξου Βράχα: Στοχασμοί ενός δασκάλου» (βλκ.) Φ.Κ. 1990, σελ. 26-36.
«Φιλολογική Κύπρος 1989» (βλκ.) Φ.Κ. 1991-1992, σελ. 25-29.
«Φιλολογική Κύπρος 1990 - αφιέρωμα στην Καλλιόπη Καραγεώργη» (βλκ.) 

Φ.Κ. 1991-1992, σελ. 68-71.
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«Φιλολογική Κύπρος 1991-1992» (βλκ.) Φ.Κ. 1993, σελ. 21-24.
«Καλλιόπη Καραγεώργη (κατάθεση στεφάνου)» (ομ.) Φ.Κ. 1993, σελ. 31.
«ΔροςΑνδρέα Φυλακτού: Αρχείο Αοΐζου Φιλίππου» (βλκ.) Φ.Κ. 1993, σελ. 32-35.
«Ομηρικές απηχήσεις στο έργο του Κώστα Μόντη και του Κύπρου Χρυσάνθη» 

(μελ.) Φ.Κ. 1993, σελ. 164-173.
«Φιλολογική Κύπρος /994»(βλκ.)Φ.Κ. 1995, σελ. 19-31.
«Γεωργίου Ν. Χατζηκωστή: ‘Έπος και μαρτύριο’. Οι Κύπριοι ήρωες του Αλβα

νικού Έπους και της Εθνικής Αντίστασης: Ροδίων και Μιλτιάδης Γεωρ- 
γιάδης» (ομ.-βλκ.) Φ.Κ. 1995, σελ. 138-142.

Ιωαννίδης, Γ.Ξ.
«Ο απόδημος Ελληνισμός και το θέμα της Κύπρου» (ομ.) Φ.Κ. 1981-1982, σελ. 

96-102.
Ιωαννίδης, Γ.Σ.
«Τα Ηνωμένα Έθνη σε ένα κόσμο συγκρουομένων συμφερόντων και η περίπτω

ση της Κύπρου» (ομ.) Φ.Κ. 1978, σελ. 273-281.
Ιωαννίδης, Κλ.
«Η θεότητα στον Πλούταρχο» (μελ.) Φ.Κ. 1978, σελ. 50-52.
«Κέντρον Επιστημονικών Ερευνών: Επετηρίς IX 1977-1979. Αευκωσία, 1979» 

(βλκ.) Φ.Κ. 1980, σελ. 173-176.
«Οι εσωτερικές αναστολές του συγγραφέα» (μελ.) Φ.Κ. 1983, σελ. 144-147.
«Ανάγνωση και λογοτεχνική κριτική» (ομ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 87-89.
Ιωαννίδης, Π.
«Τοπία» (πμ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 140-142.
«Κυπριανή» (δμ.) Φ.Κ. 1970, σελ. 37-41.
«Το φεστιβάλ τηςπανσελήνου» (δμ.) Α.Κ.Π.-ΑΥ.ΕΚ. 1972, σελ. 295-307.
«Ονήσιλος» (δμ.) Α.Κ.Π.-ΑΥ.ΕΚ. 1972, σελ. 308-311.
Ιωαννίδου, Σωτ. Γ.
«Η γυναίκα στην ποίηση του Σολωμού» (ομ.) Φ.Κ. 1981-1982, σελ. 75-79.
«Οι γυναίκες στο έπος του σαράντα» (μελ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 18-22.
«Η Αευκωσία στην ποίηση του Κύπρου Χρυσάνθη» (μελ.) Δ.Κ. Χρ.-Φ.Κ. 1985- 

1986, σελ. 151-164.
Ιωάννου, θουκ. Π.
«Άγνωστοι περιηγητές στην Κύπρο - Πληροφορίες για την Κύπρο κατά την πε

ρίοδο της τουρκοκρατίας- 16ος-18ος αιώνας» (μελ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 85-92.
Ιωνάς, I.
«Η ιστορία της Κύπρου και η συγγραφή της» (μελ.) Φ.Κ. 1993, σελ. 147-151.
Κακογιάννης, Χρ.
«Επιδίωξη I» (πμ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 160.
«Επιδίωξη II» (πμ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 160.

Καλαθάς, Κ.
«Στίχοι και Μουσική» (βλκ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 46-50.
Καλομοίρης, Μ.
«Παγκόσμιος η εθνική μουσική» (ομ.) ΔΕ. 1950-1951, σελ. 29-47.
«Το λαϊκό στοιχείο στη μουσική του Μπετόβεν» (ομ.) ΔΕ. 1953-1954, σελ. 1-14.
Κανελλόπουλος, Π.
«Το ιστορικό νόημα του ελληνικού γένους» (ομ.) ΑΥ. ΕΚ. Αευκωσία, 1966.
Κάνθος, Τ.
«Χωριάτικη αυλή» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1960, σελ. 37.
«Χαρουπιές τηςΑεμεσού» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1960, σελ. 37.
«Ξυλογραφία» (γλ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 28.
«Ηζωγραφική τουΑδ. Διαμαντή» (ομ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 5-9.
Καραβίας, Γ.Α.
«Τα ιατρικά του Κύπρου Χρυσάνθη» (μελ.) Δ.Κ.Χρ. - Φ.Κ. 1985-1986, σελ. 165- 

170.
Καραγεώργη, Καλλ.
«Νεοελληνίδεςποιήτριες» (ομ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 136-141.
«Η ίδρυσις του πρώτου εις Αευκωσίαν παρθεναγωγείου - Αι πρώται διευθύντριαι - 

Ευπραξία Θεοχάρους Παυλίδου, η πρώτη διευθύντρια» (μελ.) Φ.Κ. 1979, 
σελ. 89-96.

«Ανακήρυξη επιτίμων μελών του Ε.Π.Ο.Κ.: Μιχαλάκης Κυθραιώτης» (σψ.) 
Φ.Κ. 1981-1982, σελ. 132-133.

«Η ζωή εις το Γυμνάσιον Θηλέων Παλλουριώτισσας [1961-1967]» ΑΥ. ΕΚ. 
(1984).

«Απάντηση κατά την ανακήρυξή της σε επίτιμο μέλος του Ε.Π.Ο.Κ.» (ομ.) Φ.Κ. 
1987, σελ. 40.

Καραγιώργης, Α.Γ.
«Ανακήρυξη επιτίμων μελών του Ε.Π.Ο.Κ.: Αευτέρης Ευγενίου» (σψ.) Φ.Κ. 

1981-1982, σελ. 134-135.
«Η Επετηρίδα της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου. Τόμος 23ος (1981-82)» 

(βλκ.) Φ.Κ. 1983, σελ. 64-68.
«Ανακήρυξη της Καλλιόπης Καραγεώργη ως επιτίμου μέλους του Ε.Π.Ο.Κ.» 

(σψ.)Φ.Κ. 1987, σελ. 36-39.
«Καραγεώργη Καλλιόπης: ‘Η ζωή εις το Γυμνάσιο ΘηλέωνΠαλλουριωτίσσης’» 

(ομ.-βλκ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 118-124.
«Καλλιόπη Καραγεώργη: άνθρωπος και εκπαιδευτικός» (σψ.) Φ.Κ. 1990, σελ. 8-13.
Καραγιώργης, Β.
«Προβλήματα της Μυκηναϊκής περιόδου στην Κύπρο» (σψ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 33-34.
«Η σημασία της αρχαιολογίας στην Κύπρο» (σψ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 171-173.
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«Οι ξένοι μελετητές της Κυπριακής Ιστορίας και Αρχαιολογίας στην εποχή 
μας» (μελ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 135-140.

«Οι Έλληνες στην Κύπρο» (μελ.) Δ.Κ. Χρ. - Φ.Κ. 1985-1986, σελ. 171-181.
Καρασάββα, Γ.
«Πορτραίτο» κάρβουνι (σχδ.)Φ.Κ. 1961, σελ. 176.

Κάρμιος, Χρ.
«Τι περιμένουμε» (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 176.
«Ο πρωτάρης» (δμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 99-101.
«Η τρελλο-Τερέζα» (δμ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 140-147.
«Η υπηρέτρια» (δμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 166-170.
«Ο Καμερουνέζος πεζογράφος Ferdinand Oyono» (μελ.) Φ.Κ. 1988, σελ. 145- 

153.
Κασινόπουλος, Κ.
«Κασσιανή, μετάφραση, Κ. Παλαμά» (μσκ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 180-181.
Κόσμος, Ο.
«Η φτερωτή» (δμ.) ΔΕ 1957-1968, σελ. 59-71.
Κασουλίδης, Γλ.
«ΔροςΚ. Χρυσάνθη: Εκλογή από τις Σχολιατρικές Εργασίες 1963-1976, Λευκω

σία, 1977» (βλκ.) Φ.Κ. 1980, σελ. 187-188.
Κατσαμπάς, Χρ.
«ΟΔιογένης του ‘Φιλελεύθερου'» [Α. Ρόδινης] (ομ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 55-58.
Κατσαούνη, Ν.
«Δεξίωση» (δμ.) Α.Κ.Π.-ΑΥ.ΕΚ., 1972, σελ. 362-363.
Κατσελλή, Ρ.
«Το κρησφύγετο του Φούτζου» (δμ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 37-56.
«Ο γιατρός ΑχμέτΑλήμπεης»(βρ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 162-196.
«Το κρησφύγετο του Φούτζου» (δμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 330-336.
«Τα τετράδια της αδελφής μου» (δμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 337-345.
Κατσούρης, Γ.
«ΦυλάκιοNo /»(δμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 312-316.
Κισσονέργης, Κ.
«Από τα Καννάβια» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1960, σελ. 115.
«Δρόμος παλαιός Λευκωσίας» (πιν.) Φ.Κ. 1963, σελ. 12 σ’.
«Αββαείο του Μπέλλα Μπάϊς» (πιν.) Φ.Κ. 1963, σελ. 20 α'.
«Σκίτσο» (σχδ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 20 α”.
Κισσούδη, Πην.
«Ηπραγμάτευση του χορού στο ‘Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά'» (μελ.) 

Φ.Κ. 1995, σελ. 171-181.

Κιτρομηλίδης, Γ.
«Τα κείμενα του Μίκη Κιτρομηλίδη» (ομ.) Φ.Κ. 1995, σελ. 120-131.
Κιτρομηλίδης, Μ.
«Η ομηρική παρομοίωση» (ομ.) ΔΕ. 1950-1951, σελ. 48-60.
«Η ελληνική επανάσταση στο δημοτικό τραγούδι» (ομ.) ΔΕ. 1953-1954, σελ. 63-75.
«Η δευτέρα πολιορκία του Μεσολογγίου» (ομ.) ΔΕ. 1954-1955, σελ. 117-129.
«Η25η Μαρτίου» (ομ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 8-11.
«Κείμενα» [πρόλογος και βιογράφηση: Μάγδα Κιτρομηλίδου - Πασχάλης Κι- 

τρομηλίδης] ΑΥ. ΕΚ. (1983).
Κλεόπας, Χρ.
«Κ. Χρυσάνθη: Έξι Κύπριοι ποιητές» (βλκ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 97-100.
Κληρίδης, Ν.
«Ο πραματευτής» (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 93-94.
«Εκλιπόντες συνοικισμοί και ιστορικά γεγονότα» (μελ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 156-159.
«Λαογραφικά ανάλεκτα: α) Ανέκδοτα κυπριακά δημοτικά τραγούδια, β) Αινίγ

ματα σε στίχους» (πμ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 141-142.
«Ανέκδοτα Κυπριακά· αρραβώνες του παλιού καιρού» (μελ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 

92-93.
«Πωλητήρια έγγραφα» (μελ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 268-270.

Κληρίδης, Χρ. Φ.
«Ο περί Υιοθεσίας Νόμος της Κύπρου» (μελ.) Δ.Κ. Χρ.-Φ.Κ. 1985-1986, σελ. 

182-193.
Κοκκινόφτας, Κ.
«Κωνσταντίνος Οικονομίδης (1845-1921), ο δάσκαλος της Μαραθάσας» (μελ.) 

Φ.Κ. 1991-1992, σελ. 144-148.
«Ο δάσκαλος Μιχαήλ Ιωαννίδης [1821-1892]» (μελ.) Φ.Κ. 1993, σελ. 160-163.
«Ο ρόλος της Παιδείας κατά τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό» (μελ.) Φ.Κ. 1994, σελ. 

93-96
Κολιός, Χρ. I.
«Κυριάκου Χατζηιωάννου: Η Αρχαία Κύπρος εις τας Ελληνικός Πηγάς, τόμος 

Γ', μέρος Β', ‘Κυπρίων Γλώσσαι’. Λευκωσία, 1977». (βλκ.) Φ.Κ. 1975- 
1977, σελ. 182-186.

«Αιμ. Χουρμούζιου, Έργα Α': Η περιπέτεια μιας γενεάς - Κωνσταντινοπολίτι- 
κα δοκίμια, εκδόσεις των φίλων. Αθήνα, 1976» (βλκ.) Φ.Κ. 1978, σελ. 252- 
256.

«Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου: ‘Φιλολογική Κύπρος' 1975-1977» 
(βλκ.) Φ.Κ. 1978, σελ. 262-266.

«Ηπαιδική ποίηση τουΜιχ. Δ. Στασινόπουλου» (μελ.) Φ.Κ. 1979, σελ. 81-84.
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«Κυριάκου Χατζηιωάννου: ‘Τα εν Διασπορά Β" της δεκαετίας 1970-1979. Τό
μος τιμητικός στα εβδομηντάχρονα του συγγραφέα. Έκδοση της Μορφω
τικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Λευκωσία, 1979». (βλκ.) 
Φ.Κ. 1980, σελ. 163-173.

Κονομής, Ν.
«Έτος Αγγ. Σικελιανού- προσφώνηση» (ομ.) Φ.Κ. 1981-1982, σελ. 5-6.
Κόρακας, Α.
«Το αεράκι» (μεταφορά του ποιήματος του Δ. Αιπέρτη: ‘Το αερούδιν’» (πμ.) 

Φ.Κ. 1964, σελ. 36.
Κουγιάλης, Θ.
«Η αξιολόγηση των διδακτικών βιβλίων» (ομ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 81-86.
«Η παιδική λογοτεχνία του Κύπρου Χρυσάνθη» (μελ.) Δ.Κ. Χρ. - Φ.Κ. 1985- 

1986, σελ. 194-198.
«Εισαγωγή στο έργο του Θεόδωρου Μαρσέλλου» (μελ.) Φ.Κ. 1989, σελ. 132-140.
Κούρος, Α.
«Ηλέκτρα» (στίχοι Κ. Χρυσάνθη) (θρ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 127-155.
«Οι τρεις Ιεράρχαι» (ομ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 29-33.
Κουτσάκος, I. Γ.
«Κατευθύνσεις της συγχρόνου φιλοσοφίας» (μελ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 64-75.
«Ο νέος άνθρωπος- αγωνία και μεταφυσική» (μελ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 189-193.
«Ηέννοια της αποξενώσεως εις τον Μαρξ» (μελ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 88-91.
«Μορφές αποξενώσεως του νεώτερου ανθρώπου» (μελ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 248- 

267.
«Η αποξένωση κατά την Karen Homey» (μελ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 161-170.
«Οι καταβολές της αποξενώσεως» (μελ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 44-52.
«Η κατηγορία της αναφοράς στη συγκρότηση της ανθρώπινης υποστάσεως» 

(μελ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 48-57.
«Μεταφυσική. Αι αναζητήσεις της και η κριτική της από τον Καντ» (μελ.) Φ.Κ. 

1973-1974, σελ. 214-237.
«Αντιφώνηση κατά την απονομή σ' αυτόν του Βραβείου Γραμμάτων του 

Ε.Π.Ο.Κ.» (ομ.) Φ.Κ. 1991-1992, σελ. 19-20.
Κουτσελίνη (Ιωαννίδου), Μ.
«Ο Παλαμάς και τα προβλήματα του νέου Ελληνισμού» (μελ.) Φ.Κ. 1978, σελ. 

93-101.
Κουτσοκούμνης, Κ.
«Ο Σωτήρης» (δμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 42-60.
«Το τέλειο ποίημα» (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 160.
Κουτσουλίδης, Τ
«Η αγχόνη δεν τους λύγισε» (δμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 105-118.

«Απατηλές αναμνήσεις» (δμ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 147-150.
Κράλης, Μ.
«Εντάφιον Έαρ» ΑΥ. ΕΚ. (1984).
Κρανιδιώτης, Ν.
«Το νεοελληνικό θέατρο» (ομ.) ΔΕ. 1949, σελ. 46-56.
«Σπουδές». Συλλογή ποιημάτων: I. Ελεγεία, II. Τοπία, III. Σπουδές, IV, Ειδύλ

λια, V. Ύμνοι, VI. Σάτιρες (πμ.) ΑΥ. ΕΚ. Λευκωσία, 1951.
«Ο ποιητής Γ. Σεφέρης» (ομ.) ΔΕ. 1953-1954, σελ. 77-104.
«Ο Λουλής» (δμ.) Α.Κ.Π.-ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 154-165.
«Τα ‘ΚυπριακάΓράμματα’ 1934-1956»(σψ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 47.
«Η πνευματική ατμόσφαιρα της εποχής και το καινούργιο μήνυμα της ποίησης 

του Κύπρου Χρυσάνθη» (μελ.) Δ.Κ. Χρ.-Φ.Κ. 1985-1986, σελ. 58-62.
Κριναίος, Π.
«Ποιήματα: α) Μαρία Βασιλική, Ερωφίλη, Ειρήνη, β) Η γλυκύτερη λέξη, γ) Δέη

ση στον άγγελο του ύπνου» (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 40-41.
«Ηπήλινη χύτρα» (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 69.
«Ο φτωχούλης Θεός» (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 69.
«ΗΠριγκήπισσα» (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 70.
«Καλημέρα αγάπη μου» (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 70.
«Ο Αης-Γιώργης κι η άβυσσο!» (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 71.
«Τα τρία κλειδιά» (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 71.
«Οι ρόδινες κούνιες» (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 153.
«Η τελευταία χίμαιρα» (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 153.
«Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης» (πμ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 100-101.
«Ο ανοιξιάτικος ύπνος» (πμ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 101.
«Τοχορικό της Ύδρας» (πμ.) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 83-84.
«Η ασυλλόγιστη μικρή ματαιότητα» (πμ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 57
Κυθραιώτης, Μιχ.
«Αντιφώνηση, κατά την ανακήρυξή του σε μέγα ευεργέτη του Ε.Π.Ο.Κ.» (ομ.) 

Φ.Κ. 1989, σελ. 20.
Κυθραιώτης, I.
«Του Διγενή και του Χάροντα- παραλογή από την Περιστερώνα Πάφου» (πμ.) 

Φ.Κ. 1961, σελ. 41-44.
«Τον καιρό της καταδρομής» χρονικό (δμ.) Φ.Κ. 1971, σελ. 123-143.
«Ο αρχάγγελος αντιφώνησε» (δμ.) Α.Κ.Π.-ΑΥ.ΕΚ., σελ. 259-263.
«Η φοντάνα αμορόζα - Ο Ακάμας» (σψ.) Φ.Κ. 1973-1974, σελ. 189-192.
«Εθνομάρτυρας Κυπριανός (9η Ιουλίου 1821)· ιστορικό δράμα σε πέντε πρά

ξεις» (θρ.) Φ.Κ. 1978, σελ. 53-92.
«Οι κρύπτες-σήραγγες της Λευκωσίας και η χρήση τους το 1821» (μελ.) Φ.Κ. 

1987, σελ. 187-191.
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«Ο εκδρομισμός καί το Παγκύπριο Γυμνάσιο» (μελ.) Φ.Κ. 1988, σελ. 65-71.
«Ο άγνωστος φιλικός αγωνιστής του 21 Χαράλαμπος Χατζή Μάλης» (μελ.) 

Φ.Κ. 1989, σελ. 146-153.
«Αντιφώνηση κατά τη βράβευσή του με το Βραβείο Παιδικού πεζογραφήματος 

τουΕ.Π.Ο.Κ.» (ομ.) Φ.Κ. 1993, σελ. 19-20.

Κυπριανού, Παν. Χρ.
«Κυπριανού Π. και Χρ.: Οι αρχαίοι Έλληνες λυρικοί ποιηταί» (μελ.) ΑΥ. ΕΚ. 

σελίδες 18, Λευκωσία, 1964, + Φ.Κ. 1964, σελ. 210-225.

Κυπριανού, Χρ. Στ.
«Κυπριανού Π. και Χρ.: Οι αρχαίοι Έλληνες λυρικοί ποιηταί» (μελ.) ΑΥ. ΕΚ. 

σελίδες 18, Λευκωσία, 1964, + Φ.Κ. 1964, σελ. 210-225.
«Η Ελληνική πατρίδα και οι Επτανήσιοι» (ομ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 65-74.
«Ευρετήριο λαογραφίας της ‘Μαθητικής Εστίας', εκφραστικού οργάνου των 

μαθητών και των μαθητριών του Παγκυπρίου Γυμνασίου - 1950-1965» 
(μελ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 198-205.

«Αναλυτική βιβλιογραφία των εκδόσεων του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου 
Κύπρου» (μελ.) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 243-258.

«Επιμνημόσυνος λόγος για τη Θέκλα Γεωργιάδου» (ομ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 171- 
173.

«Ανθολογία Κυπριακής Πεζογραφίας» (Κυπριανού Χρ. - Μαραθεύτης Μ. - 
Σπανός Ν.) ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελίες 392.

«Εισαγωγικό σημείωμα» (σψ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ. 1972, σελ. VII-XI.
«Ξενοφών Π. Φαρμακίδης (1875-1943)· τριάντα χρόνια από το θάνατό του» 

(μελ.) Φ.Κ. 1973-1974, σελ. 106-116.
«Κυριάκου Π. Χατζηιωάννου: Η αρχαία Κύπρος εις τας ελληνικός πηγάς» 

(βλκ.) Φ.Κ. 1975-1977, σελ. 161-177.
«Οι εκδόσεις του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου» (μελ.) Φ.Κ. 1978, 

σελ. 221-223.
«Θέσεις του Κ. Προυσή πάνω στο λαϊκό πολιτισμό, (μελ.) Φ.Κ. 1978, σελ. 286- 

290.
«Βιβλιογράφηση παιδικών κυπριακών δημοτικών τραγουδιών» (μελ.) Φ.Κ. 

1979, σελ. 130-156.
«Ισολογισμός για τα έτη 1979 και 1980» (ισ.) Φ.Κ. 1980, σελ. 215.
«Νικόλαος Γ. Πολίτης, 1852-1921» (ομ.) Φ.Κ. 1983, σελ. 81-86.
«Ισολογισμός για τα έτη 1981 και 1982» (ισ.) Φ.Κ. 1983, σελ. 223.
«Σκεπτικό για τον Γεώργιο X. Παπαχαραλάμπους» [για την ανακήρυξη σε επί

τιμο μέλος του Ε.Π.Ο.Κ.] (σψ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 113-115.
«Σκιρτήματα ελευθερίας στην Κύπρο στα χρόνια της ελληνικής επανάστασης 

του 1821» (ομ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 156-165.
«Δώρημα στον Κύπρο Χρυσάνθη» [Επιμέλεια: Παναγιώτου, Ν. - Ομάδα πρωτο

βουλίας: Ιωαννίδης, Γ.Κ., Κυπριανού, Χρ. Στ., Παναγιώτου, Ν.] (μελ.) 
Φ.Κ. 1985-1986, σελ. 1-427.

«Εργασίες του Κύπρου Χρυσάνθη στον τομέα της λαϊκής ιατρικής» (μελ.) Δ.Κ. 
Χρ.-Φ.Κ. 1985-1986, σελ. 199-231.

«Οι εκδόσεις του Ε.Π.Ο.Κ.» (ομ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 26-28.
«Δείγματα από τον κόσμο του λαού στην ποίηση του Κωστή Παλαμά» (ομ.) 

Φ.Κ. 1987, σελ. 128-138.
«Χαιρετισμός του Ε.Π.Ο.Κ. κατά την προσφορά του Δωρήματος' στον Κύπρο 

Χρυσάνθη» (χρτ.)Φ.Κ. 1988, σελ. 23-24.
«Απολογισμός εισπράξεων και πληρωμών των ετών 1987, 1988, 1989» (ισ.) 

Φ.Κ. 1990, σελ. 14.
«Έκδοση για τα εικοσάχρονα του Ε.Π.Ο.Κ.». [Σπυριδάκις, Κ., Χρυσάνθης, Κ., 

Κυπριανού, Χρ. Στ.] (μελ.) ΑΥ. ΕΚ. (1968).
«Η 9η Ιουλίου του 1821 εν Αευκωσία-Κύπρου του Βασίλη Μιχαηλίδη» ΑΥ. ΕΚ. 

(1982
Κυριακίδης, Γ.
«Το τραγούδι ‘Του Αη Γιωρκού'· παραλογή από το Κάρμι» (πμ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 

194-197.
«Ο Ιούδας-Ητριζο(γ)ύρα· έθιμα» (μελ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 150-152.
Κυριακίδης, θ.
«Εκτιμήσεις για το περιοδικό ‘Κυπριακά Γράμματα’» (επ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 41- 

42.
Κύρρης, Κ.
«Οι βυζαντινές σπουδές και η Κύπρος» (μελ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 119-123.
«Παλαιό Αρχιεπισκοπή Αευκωσίας» (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 87.
«Τα προξενεία στην Κύπρο επί Τουρκοκρατίας» (μελ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 219-225.
Κωνσταντινίδης, Α.
«Αντιφώνηση, κατά τη βράβευσή του με το Βραβείο Παιδικής Αογοτεχνίας του 

Ε.Π.Ο.Κ.» (ομ.)Φ.Κ. 1991-1992, σελ. 64-65.
Λαγάκος, Ευστ. Π.
«Χαιρετισμός του πρέσβεως της Ελλάδος κ. Ε. Ααγάκου, κατά το φιλολογικόν 

μνημόσυνον του εθνικού ποιητού Κωστή Παλαμά» (χρτ.) Φ.Κ. 1973- 
1974, σελ. 13-14.

«Ομιλία κατά την τελετήν αποκαλυπτηρίων μνημείου εθνικής αντιστάσεως 
προς τιμήν των εθνικών ηρώων Ροδίωνος και Μιλτιάδου Γεωργιάδη» 
(ομ.) Φ.Κ. 1973-1974, σελ. 36-38.

«Δύο ομιλίες για το Γιώργο Σεφέρη» (ομ.) AY. ΕΚ. ( 1967
Λαδόμματος, Α.
«Στη θάλασσα» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1965, σελ. 122 α’.
«Ο ενθουσιασμός του» (πμ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 189.
Ααζαρίδης, Κ.Ν.
«Προσφώνηση κατά την απονομή του Βραβείου Γραμμάτων του Ε.Π.Ο.Κ. στον 

Μιχαλάκη I. Μαραθεύτη» (ομ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 31-32.
30 31Βιβ

λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Λαζάρου, Σοφ.
«Οδός ελευθερίας, στάση θανάτου» (αφμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 283-287.
«Λογοτεχνία καί Εκπαίδευση» (μελ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 222-226.

Λανίτης, Γ.
«Στάχυα» (φωτ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 158 β'.

Λεβέντης, Π.
«Τοπότισμα» (δμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 221-224.

Λιβέρδος, Ν. I.
«Ο Ραγιάς, ο Άνθρωπος καί το Φύλλο, της Ρ. Κατσελλή» (βλκ.) Φ.Κ. 1989, σελ. 

90-99.
Λιπέρτης, Δ.
«Οι πόθοι μου» ποίημα-χειρόγραφον (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 23.
«Τα μαύρα αμμάδκια» ποίημα-χειρόγραφον (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 34.
«Τα μαύρα αμμάδκια» (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 35.
«Το αερούδιν» (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 35-36.
«Στους Τζυπριώτες μάρτυρες της 9ης Ιουλίου 1821» (πμ.) Φ.Κ. 1971, σελ. 180- 

181.
«Να σιλιογρονίσει» [ποίημα για τον Παλαμά] (πμ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 141.

Λοϊζίδης, Ρ.
«Ανέβασμα προς τη Μουσική» (μελ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 27-32.
«Η ‘Παρσιφαλ’, ένα μεγαλούργημα με πολυσήμαντες προεκτάσεις» (μελ.) Φ.Κ. 

1978, σελ. 129-156.
«Η στάση των αρχαιοελλήνων απέναντι στην καλή και την κακή μουσική» (μελ.) 

Φ.Κ. 1980, σελ. 95-127.
Λυκαύγης, Α.
«Τέσσερα ποιήματα: Φως, Πορεία, Ανακύκληση, Παλινόστηση (πμ.) Φ.Κ. 1966, 

σελ. 52.
Λυκούργου, I.
«Φίλοι» (δμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 120-123.
Λυσιώτης, Ξ.
«Αφιέρωση» (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 25.
«Ελεγείο» (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 25-26.
«‘Κυπριακά Γράμματα’ 1934-1956» (σψ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 45-46.
Μαλένης, Λ.
«Το ιερό και τ’ άγιο» (δμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ. 1972, σελ. 346-351.
Μαλλής, Π.
«Βραβείο Γραμμάτων» [του Ε.Π.Ο.Κ., στις εκδόσεις Χρ. Ανδρέου] (χρτ.) Φ.Κ. 

1984, σελ. 106-107.

«Προσφώνηση κατά την απονομή του Βραβείου Γραμμάτων στον Νίκο Πανα- 
γιώτου» (ομ.) Φ.Κ. 1989, σελ. 21-22.

«Προσφώνηση κατά την απονομή βραβείου συγγραφής παιδικού έργου, του 
Ε.Π.Ο.Κ.» (ομ.) Φ.Κ. 1990, σελ. 15.

«Προσφώνηση κατά την απονομή Βραβείου συγγραφής παιδικού έργου του 
Ε.Π.Ο.Κ.» (ομ.) Φ.Κ. 1991-1992, σελ. 67-68.

«Προσφώνηση στην απονομή Βραβείου Γραμμάτων και Συγγραφής Παιδικού 
Έργου» (ομ.) Φ.Κ. 1993, σελ. 16.

«Προσφώνηση κατά την απονομή Βραβείου Γραμμάτων και Συγγραφής Παιδι
κού Βιβλίου» (ομ.) Φ.Κ. 1995, σελ. 10-11.

Μαραγκός, Γ.
«Δύο έγγραφα του Αυστριακού Προξενείου» (επ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 137-140.
Μαραθεύτης, Μ. I.
«Ο παράνομος τύπος κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού μας αγώνα» (μελ.) 

Φ.Κ. 1960, σελ. 85-89.
«Γρηγόριος Ξενόπουλος» (ομ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 55-63.
«Η γένεσις και η εξέλιξις του ελληνικού μυθιστορήματος» (ομ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 

81-88.
«Σκηνές από τη φυλακή» (αν.) Φ.Κ. 1962, σελ. 180-184.
«Η αυτόνομη προσωπικότης προϋπόθεση για κάθε γνήσια προσωπική επαφή» 

(μελ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 168-176.
«Ανδρέας Γεωργιάδης-Κυπρολέοντας» (μελ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 154-158.
«Εντυπώσεις από το Όσλο και την Νορβηγία» (τξ.) Φ.Κ. 1970, σελ. 77-81.
«Τα εθνικά και πολιτιστικά ιδεώδη του 1821 και η νεοελληνική παιδεία» (μελ.) 

Φ.Κ. 1971, σελ. 13-21.
«Ανθολογία Κυπριακής Πεζογραφίας» (Κυπριανού Χρ., Μαραθεύτης, Μ., Σπα

νός, Ν.) (βλκ.) ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελίδες 392.
«Εισαγωγικό σημείωμα» (σψ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ. 1972, σελ. VII-XI.
«Admajora natus sum» (πμ.) Φ.Κ. 1973-1974, σελ. 140.
«Εντυπώσεις από την Ελβετία και τη Γενεύη» (τξ.) Φ. Κ. 1973-1974, σελ. 184-188.
«Κοινωνικοπολιτιστικέςμεταβολές στο σύγχρονο κόσμο» (μελ.) Φ.Κ. 1978, σελ.

31-49.
«Εκπαιδευτικός Μεταρρυθμιστικός Όμιλος Κύπρου: Στόχοι της Παιδείας και Κυ

πριακή πραγματικότητα. Αευκωσία, 1977» (μελ.) Φ.Κ. 1978, σελ. 243-252.
«Η νέα γενεά στον κόσμο και η παιδική λογοτεχνία» (ομ.) Φ.Κ. 1979, σελ. 85-88.
«Η ευθύνη των συγγραφέων παιδικής λογοτεχνίας σε μια δημοκρατική κοινω

νία» (μελ.) Φ.Κ. 1983, σελ. 139-143.
«Κριτική παιδικού βιβλίου» (ομ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 78-81.
«Η αλήθεια κι ο πνευματικός άνθρωπος» (μελ.) Δ.Κ. Χρ. - Φ.Κ. 1985-1986, σελ.

63-66.
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«Αναφώνηση κατά την απονομή σ’ αυτόν του Βραβείου Γραμμάτων του 
Ε.Π.Ο.Κ.» (ομ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 32-33.

«Μνήμη των εθνομαρτύρων της 9ης Ιουλίου /527»(ομ.)Φ.Κ. 1989, σελ. 58-62.
«Η αυτονομία του εγώ και η διαμόρφωση του προσώπου. Ψυχολογική καί περ- 

σοναλιστική προσέγγιση» (μελ.) Φ.Κ. 1993, σελ. 152-159.

«Τα φιλοσοφικά πλαίσια της εκπαίδευσης στην οικογενειακή ζωή» (ομ.) Φ.Κ. 
1994,σελ.26-35.

«Πολιτιστικές δραστηριότητες και η Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου» (ομ.) 
Φ.Κ. 1995, σελ. 45-48.

«Ο αγώνας της Ε.Ο.Κ.Α.: σαράντα χρόνια μετά- (ψυχολογική και κοινωνιολογι
κή προσέγγιση)» (μελ.) Φ.Κ. 1995, σελ. 164-170.

Μαραθεύτης, Φρ.
«Η συμβολή του Αεοντίου Μαχαιρά εις την κυπριακήν ιστοριογραφίαν» (μελ.) 

Φ.Κ. 1961, σελ. 115-118.
«Το κρασί στην Κύπρο κατά τον Μεσαίωνα» (μελ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 142-144.
Μαρκίδης, Γ.Α.
«Ευγενική, λιγόζωηχαρά» (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 11.
«Πόνος σε φεγγαροβραδιά» (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 11-12.
«Κυπριακός Όλυμπος» (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 12.
«Τετράστιχα» (πμ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 25-26.
«Τετράστιχα» (πμ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 34-35.
«Κύπρος» τετράστιχα γραμμένα πριν το 1947 (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 23-24.
«Λιπέρτης, Παλαμάς, Ακαδημία» (επ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 11-14.
«Η επιβίωση του Αιπέρτη» (επ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 15-17.
«Στοχασμοί» (σψ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 72-76.
«Στοχασμοί» (σψ.) 1964, σελ. 102.
«Στοχασμοί» (σψ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 53-61.
«Τετράστιχα» (πμ.) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 17-24.
«Τετράστιχα» (πμ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 21-34.
«Γρηγόρης Αυξεντίου, Στοργή, Δέντρου χαρά, Της εξορίας» Φ.Κ> 1970, σελ. 75-76.
Μαρσέλλος, Θ.
«Ο καντηλανάφτης» (πζμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 121-125.
Ματζώρος, Γ.
«Ηαξιολόγηση του 1821» (μελ.) ΔΕ. 1954-1955, σελ. 55-70.
Μαύρος, Κ.
«Συνάρτηση» (πμ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 153.
Μαχλουζαρίδης, Π.
«Ο Τσάρλυ Τσάπλινκαι η Τέχνη του» (μελ.) Φ.Κ. 1973-1974, σελ. 261-284.

Μελεάγρου, Ηβ.
«Το σπίτι του Σολωμού» (δμ.) ΔΕ. 1957-1958, σελ. 73-94.
«Πόλη ανώνυμη» (δμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 264-268.
«Ανατολικήμεσόγειος» (μθρ.) Α.Κ. Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 268-275.
Μελιφρονίδης, I. Δ.
«Το μέλλον των φυτοφαρμάκων και άλλα συναφή με τα φυτοφάρμακα προβλή

ματα» (μελ.) Δ.Κ. Χρ. - Φ.Κ. 1985-1986, σελ. 232-237.
Μερεμέτης, Α.
«Η τέχνη εις τα Δωδεκάνησα» (ομ.) ΑΥ. ΕΚ. - ΕΑ. Δ. 1948, σελ. 35-65.
«Επαγγελματικός και ιδία πνευματικός προσανατολισμός των νέων» (ομ.) ΔΕ. 

1953-1954, σελ. 43-62.
«Η κάθαρσις των παθημάτων εις τον Αριστοτελικόν ορισμόν της τραγωδίας» 

(ομ.)ΔΕ. 1954-1955, σελ. 1-29.
Μηλιώτης, Α.
«Ο δράκος του νερούεποτζοιμήθην» (δμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 381-384.
Μητροφάνους, Α.
«Ο αγώνας του 21 ως τραγικός μύθος στην ποίηση του Κάλβου» (μελ.), Φ.Κ. 

1973-1974, σελ. 70-82.
Μηχανικός, Π.
«Αγνάντεμα» (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 51.
«Αναχώρηση» (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 128.
«Σιγκουρλίνα» (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 128-129.
«Στη γιορτή σου» (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 129.
«Ηπορεία των αντιθέσεων» (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 159-160.
Μιτσίδης, Α.Ν.
«Ο Χριστός και ο παιδικός κόσμος» (μελ.) Φ.Κ. 1980, σελ. 5-40.
«Το θρησκευτικό στοιχείο στην ποίηση του Κύπρου Χρυσάνθη» (μελ.) Δ.Κ. Χρ.

-Φ.Κ. 1985-1986, σελ. 238-254.
«Αντιφώνηση, κατά τη βράβευσή του με το Βραβείο Γραμμάτων του Ε.Π.Ο.Κ.» 

(ομ,)Φ.Κ. 1991-1992, σελ. 12-14.
Μιτσίδης, Γ.
«Κριτική τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών έργων» (ομ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 92-95.
Μιτσίδου, Ηρώ
«Γυμναστικός Σύλλογος ‘Παγκύπρια’: - Γ.Σ.Π.» (ομ.) Φ.Κ. 1995, σελ. 65-66.
Μιτσίδου, Κορ.
«Αευτέρης Γιαννίδης» (σχδ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 83.
Μιχαηλίδης, Β.
«Η 9η Ιουλίου 1821 εν Λευκωσία Κύπρου» ή «Το τραούδιν του Κυπριανού» 

(πμ.)Φ.Κ. 1971, σελ. 166-179.
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Μιχαηλίδης, Γ.
«Με μιασσου αμμαθκιάν». Στίχοι Δ. Λιπέρτη (μσκ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 141-144.
«Ω! Του νεκρού τριαντάφυλλου». Στίχοι Δ. Λιπέρτη (μσκ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 145-149.
«Ποιήματα του απελευθερωτικού αγώνα 1955-1959, που έγραφε ο Κύπρος Χρυ

σάνθης και μελοποίησε ο Γιάγκος Μιχαηλίδης» (πμ.-μσκ.) Φ.Κ. 1979, σελ. 
5-80.

Μιχαηλίδης, Κ.Π.
«Η σύγχρονη φυχολογία και οι φιλοσοφικές της προϋποθέσεις» (μελ.) Φ.Κ. 

1963, σελ. 155-160.
«Ο μυθικός άνθρωπος, ο Έλλην, ο Χριστιανός και ο νεώτερος άνθρωπος» 

(μελ.) Φ.Κ., 1966, σελ. 120-137.
«Συνόραση» (πμ.) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 32.
«Ο άνθρωπος και η σύγχρονη τέχνη» (μελ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 133-139.
«Τόποι και στιγμές» (πμ.) Φ.Κ. 1970, σελ. 42-57.
«Μνημοσύνη 1956» (πμ.) Φ.Κ. 1973-1974, σελ. 120-136.
«Η άλλη γη» (πμ.) Φ.Κ. 1978, σελ. 174-196.
«Περιαγωγή» (πμ.) Φ.Κ. 1980, σελ. 41-63.
«Δώδεκα σελίδες έμμετρα δοκίμια» (μελ.) Δ.Κ. Χρ. - Φ.Κ. 1985-1986, σελ. 255-260.
«Η Κρητική Ματιά - Το υπερβατικό στον στοχασμό του Νίκου Καζαντζάκη» 

(μελ.) Φ.Κ. 1991-1992, σελ. 103-109.
«Ο Φάουστ του Γκαίτε. Μια ερμηνευτική προσέγγιση» (μελ.) Φ.Κ. 1993, σελ. 

138-146.
Μιχαηλίδης, Μ.Α.
«ΕθνικόνΣυμβούλιονΝεολαίας Κύπρου» (μελ.) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 220-228.
Μιχαηλίδης, Μ.Ι.
«Μη ζητάς να εξηγήσεις» (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 149.
«Vanitas» (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 149.
Μιχαηλίδης, Σ.
«Η νεοελληνική μουσική» (ομ.) ΑΥ. ΕΚ. Λευκωσία, 1952.
«Χαίρε Μαρία»·για ανδρική χορωδία (μσκ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 76-77.
Μάντης, Κ.
«Ο Ιρλανδός που σκοτώθηκε στην Κύπρο» (δμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 22-24.
«Η ‘Λυρική Κύπρος’» (σψ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 26.
«Στον άγνωστο αγωνιστή» (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 70.
«Στάλλω» (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 70.
«Ούγος Α'» (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 70-71.
«Εικόνα» (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 71.
«Σύντομη ιστορία της θεατρικής κινήσεως στην Κύπρο, κι ιδιαίτερα στη Λευκω

σία» (μελ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 150-154.

«Ο Φυστικάς» (δμ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 38-40.
«Κι άλλες ‘Στιγμές’» (πμ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 79-80.
«Άτιτλα» (πμ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 119-120.
«Τα τραγούδια στην Κυπριακή Διάλεκτο: α) Έθθα σου πω, β) Ανέφανεν, γ) Η 

μαυροφορημένη, δ) Εσέναν η αγάπη σου..., ε) Άγκρισμαν, στ) Ηκαλόγνω- 
ζ) Προξένεια, η) Φτώσια, θ) Κάφκεις με..., ι) Το γελούϊν της, ια) Ναν- 

νούρισμαν, ιβ) Άτιτλα» (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 94-97.
«Εκείλοιπόν...» (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 174.
«Τηλεόραση» (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 174.
«Δυο άτιτλα» (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 174.
«Ποιήματα: α) Τι διερωτάσαι, β) Χαρταετοί, γ) Της Κυριακής, δ) Μουτουλλάς» 

(πμ.)Φ.Κ. 1963, σελ. 34.
«Ποιήματα: α) Παρά Κλέωνος τα πάντα μετήνεγκεν Απολλώνιος, β) Ένας γέρος 

και μια γριά στο προαύλιο του νοσοκομείου της Λευκωσίας, γ) Άτιτλα, δ) 
Σπουδές» (πμ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 62-64.

«Ποιήματα» (πμ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 151-153.
«Κλειστέςπόρτες» (δμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 183-186.
«Ο Φυστικάς» (δμ.) Α.Κ.Π.-ΑΎ. ΕΚ., 1972, σελ. 187-191.
«Δυο φίλοι» (δμ.) Α.Κ.Π. -ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 191-195.
Μπινίκος, θεολ.
«Κωνστατίνος Μυριανθόπουλος, ο Παπαφλέσσας της Ικαριακής Επανάστασης, 

της 17.7.1912» (μελ.) Φ.Κ. 1993, σελ. 99-128.
Μυλωνάς, Κ.
«Σύντομη προσφώνηση κατά τη βράβευση του Νίκου Παναγιώτου με το βραβείο 

Γραμμάτων του Ε.Π.Ο.Κ.» (σψ.) Φ.Κ. 1983, σελ. 13.
Νησιώτου, Ηβ. Ο.
«Το αστέρι της αγάπης» (δμ.) Φ.Κ. 1983, σελ. 97-98.
Νικολαΐδης, Μ.
«Ηπαράγκα» (δμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 51-57.
«Κυπριανός ο μάγος» (αφμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 57-62.
«Ο αδύναμος γέροντας με την πανίσχυρη φυχή» (δμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, 

σελ. 62-73.
«Η ταφή» (δμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 73-77.
Νικολαΐδης, Ν.
«Το στραβόξυλο» (δμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 6-12.
«Το πεύκο» (πζτρ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 12-13.
«Οπειρασμός» (πζτρ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 13-15.
«Περ’ απ’ το καλό και το κακό» (μθρ.) Α.Κ.Π.-ΑΥ. ΕΚ., 1972,σελ. 15-19.
«Τα τρία καρφιά» (μθρ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 19-23.
«Το βιβλίο του μοναχού» (πζτρ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 24-25.
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Νικολαίδης, Ν. Σ.
«Αντιφώνηση» [κατά την ανακήρυξή του σε επίτιμο μέλος του Ε.Π.Ο.Κ.] (σψ.) 

Φ.Κ. 1984, σελ. 118.
Nucera, S.
«Maghia» (πμ.) Φ.Κ. 1988, σελ. 121.
«Apospe» (πμ.) Φ.Κ. 1988, σελ. 122.
«Rize» (πμ.) Φ.Κ. 1988, σελ. 122.
Ξενοφώντος, Α.
«Τραγούδι σε πεζό ρυθμό στο δικό μας Κλητό» (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 27-28.
«Στον Θεόκλητο Σοφοκλέους, τον δάσκαλο» (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 28.
Ξιούτας, Ν.
«Πέντε Κύπριοι ποιητές: Γ. Διαγκούσης, I. Καραγεωργιάδης, Γ. Περδίος. Ε. Πι- 

τσιλλίδης, Σ. Μενάρδος» (ομ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 144-153.
Ξύδης, Θεοδ.
«Αγγελος Σικελιανός» (ομ.) Φ.Κ. 1981-1982, σελ. 24-33.
Οικονομίδης, Γ. Στ.
«Η Αντριάνα τουΣαβή» (δμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 376-380.
Οικονομίδης, Χρ.
«Σημείωμα για τα ‘Κυπριακά Γράμματα’ και τον Κώστα Προυσή» (σψ ) Φ Κ 

1984, σελ. 49-50.
Οικονόμου, Ελ.
«Ταφή» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1960, σελ. 55.
«Ο αποχωρισμός» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1960, σελ. 56.
«Αάπηθος» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1964, σελ. 196 α'.
Ολύμπιος, Στ.
«Οι τρεις Ιεράρχες» (ομ.) Φ.Κ. 1993, σελ. 81-87.
Ολυμπίου, Κ.
«Η γυναίκα στην ποίηση του Παλαμά» (ομ.) Φ.Κ. 1981 -1982, σελ. 79-87
«Το διήγημα του Κύπρου Χρυσάνθη» (μελ.) Δ.Κ. Χρ - Φ Κ 1985 1986 σελ 

261-268.
Ονουφρίου. Α.
«Το μυστικό της φωτιάς» (δμ.) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 75-82.
Ορφανίδης, Ν.
«Βουφαβέντο- ένα κάστρο στα βουνά του Πενταδάκτυλου» (πμ ) Φ Κ 1975- 

1977, σελ. 70-71.
«Κώστα Μιχαηλίδη: Η γλώσσα και το νόημα της. Μια διαγραφή της γλωσσικής 

παρουσίας του ανθρώπου. Αευκωσία, 1976» (μελ.) Φ Κ 1975-1977 σελ 
187-189.

«Κωνσταντίνου Τσάτσου: Θεωρία της τέχνης. Αθήνα, 1978» (μελ.) Φ.Κ. 1979, 
σελ. 177-184.

«Το υπαρξιακό στοιχείο στην ποίηση της θάλασσας» (μελ.) Φ.Κ. 1980, σελ. 89-94.
«Αντης Περνάρης, Επιλογή από το έργο του και βιβλιογραφία του. Αευκωσία, 

1982» (μελ.) Φ.Κ. 1983, σελ. 72-74.
«Η δοκιμασία του πνεύματος και η νεοελληνική παιδεία» (μελ.) Φ.Κ. 1983, σελ. 

107-110.
Παλαμάς, Κ.
«Στο δάσκαλο» (πμ.) [Στίχοι: Κ. Παλαμά - Μουσική: Ανδρέα Χαραλάμπους] 

Φ.Κ. 1973-1974, σελ. 27-30.
Παναγή, Ειρ.
[βλέπε Τσουλλή (Παναγή), Ειρ.]
Παναγιώτου, Μ.
«Απολογίες» (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 98.
Παναγιώτου, Ν.
«Αιωνίως φέρελπις» (πμ.)Φ.Κ. 1969, σελ. 170.
«Σκεπτικόν της βράβευσης του δρα Κυριάκου Π. Χατζηιωάννου, με το βραβείο 

γραμμάτων του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, 1974-1976» 
(εισήγηση) Φ.Κ. 1975-1977, σελ. 155-156.

«Χρύσανθου Στ. Κυπριανού: Κυπριακά Μελετήματα. Λευκωσία, 1977» (βλκ.) 
Φ.Κ. 1978, σελ. 237-242.

«Κύπρος Χρυσάνθης: Βιβλιογραφία, 1932-1980» (μελ.) Φ.Κ. 1980, προσάρτημα,

«Ο Σικελιανός στα κυπριακά περιοδικά» (μελ.) Φ.Κ. 1981-1982, σελ.

«Αντιφώνηση του Νίκου Παναγιώτου, κατά τη βράβευσή του με το βραβείο 
Γραμμάτων του Ε.Π.Ο.Κ.» (σψ.) Φ.Κ. 1983, σελ. 14-15.

«Ηβιβλιογραφία» (μελ.) Φ.Κ. 1983, σελ. 22-27.
«Τοπεριοδικό ‘Κυπριακά Γράμματα’» (μελ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 25-37.
«Η κριτική της θεατρικής παράστασης» (ομ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 73-78.
«Το σκεπτικό για τον Ν.Σ. Νικολαΐδη» [για την ανακήρυξή του σε επίτιμο μέλος 

του Ε.Π.Ο.Κ.] (σψ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 115-118.
«Κυπριακά φιλολογικά ψευδώνυμα» [Παναγιώτου, Ν. - Παρασκευάς, Π.] Λευ

κωσία, 1984, (μελ.) Φ.Κ. 1984, παράρτημα, σελ. 1-59.
«Δώρημα στον Κύπρο Χρυσάνθη» [Επιμέλεια: Παναγιώτου, Ν. Ομάδα πρωτο

βουλίας: Ιωαννίδης, Γ.Κ., Κυπριανού, Χρ. Στ., Παναγιώτου, Ν.] (μελ.) 
Φ.Κ. 1985-1986, σελ. 1-427.

«ΚύπροςΧρυσάνθης» (μελ.) Δ.Κ. Χρ. - Φ.Κ. 1985-1986, σελ. 9-17.
«Πρόλογος» (σψ.) Δ.Κ. Χρ.-Φ.Κ. 1985-1986, σελ. 19-22.
«Κύπρος Χρυσάνθης: Βιβλιογραφία V. Τα θεατρικά (1935-1985)» (μελ.) Δ.Κ. 

Χρ.-Φ.Κ. 1985-1986, σελ. 269-321.
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«Κώστας Μ. Προυσής: Το σκεπτικό για την ανακήρυξή του ως επιτίμου μέλους 
του Ε.Π.Ο.Κ.» (σψ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 41-43.

«Το ‘Μαστίγιον’ του Γιάννη Περδίου, πηγή μουσικών πληροφοριών» (ομ.) Φ.Κ. 
1987, σελ. 50-55.

« Άντης Περνάρης» (μελ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 154-161.
«Δώρημα στον Κύπρο Χρυσάνθη. Παρουσίαση των περιεχομένων του τόμου 

και προσφορά του στον τιμώμενο» (ομ.) Φ.Κ. 1988, σελ. 8-21.
«Αντιφώνηση, κατά την απονομή σ’ αυτόν του Βραβείου Γραμμάτων του 

Ε.Π.Ο.Κ.» (ομ.) Φ.Κ. 1989, σελ. 22-23.
«Πολιτιστική ενημέρωση: Μια επίσκεψη στις Η.Π.Α.» (τξ.) Φ.Κ. 1989, προσάρ

τημα, σελ. 1-32.
«Πολιτιστική ενημέρωση: Μια σύντομη επίσκεψη στο Παρίσι» (τξ.) Φ.Κ. 1991- 

1992, σελ. 83-102.
«Κύπρος Χρυσάνθης» (ομ.) Φ.Κ. 1991-1992, σελ. 157-170.
«Ο Κώστας Μ. Προυσής γράφει στον Κύπρο Χρυσάνθη». Εισαγωγικά: Κ. Χρυ

σάνθης. Βιβλιογραφία: Ν. Παναγιώτου (μελ.) ΑΥ. - ΕΚ. (1994).
Πανάρετος, Α.
«Δέντρα-γίγαντες του τόπου μας» (μελ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 82-84.
«Παναγιώτης Γεννάδιος, ο πρώτος Διευθυντής Γεωργίας Κύπρου» (μελ.) Φ.Κ. 

1962, σελ. 143-148.
Πανταζής, Θ.Μ.
«Το αρχαίο ελληνικό πνεύμα μέσα από το αφηγηματικό ποίημα του Σαίξπηρ: Ό 

βιασμός της Αουκρητίας’» (μελ.) Φ.Κ. 1989, σελ. 100-112.
«Ελληνικά και άλλα μυθολογικά στοιχεία στο έργο του Σαίξπηρ: ‘Όνειρο Θερι

νής Νυκτός'» (μελ.) Φ.Κ. 1994,σελ.111-122.
Παπαβασιλείου, Α.
«Προσφώνηση στην εκδήλωση για την απονομή του Βραβείου Γραμμάτων και 

της συγγραφής Παιδικού Έργου από τον Ε.Π.Ο.Κ.» 21.5.1991 (ομ.) Φ.Κ. 
1991-1992, σελ. 21-22.

Παπαγεωργίου, Σ.
«Δικόμας» (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 22.
«Η ‘δολοφονία’μας·» (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 22.
«Ντούρας ο τουρκομερίτης» (δμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 74-87.
«Σ’ ένα ήρωα» (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 246.
«Πίεσις διακοσίων τόννων» (δμ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 65-72.
«Πίεσις διακοσίων τόννων» (δμ.) Α.Κ.Π. -ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 352-361.
Παπαδήμας, Κ.
«Η κηδεία της μάνας μας» (δμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 99-101.
Παπαδημητρίου, Ελ.
«Υφαντική Μεσαορίας» (μελ.) Φ.Κ. 1993, σελ. 71-80.

Παπαδόπουλος, Γ.Κ.
«Το γράμμα και η οδός» (πμ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 193.
«Ένα παιδί στο Totenham Court Road» (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 104.
«Μια γιορτή για τον Ιωσήφ» (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 87.
«Ιστορία της αγάπης» (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 87-88.
«Ανθος τροπικό» (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 88.
«Ζητείται» (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 158.
«Don Juan de Austria» (πμ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 166.
«Πτήσις 903» (πμ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 166-167.
«Fontana Amorasa» (πμ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 76.
«Αίγες ψηφίδες από τη Ραβέννα» (πμ.) Φ.Κ. 1970, σελ. 154-155.
Παπαδόπουλλος, Θ.
«Ηκρίσις της κυπριακής συνειδήσεως» (μελ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 204-209.
«Σελίδες μιας μεσαιωνικής εποποιίας» (μελ.) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 95-115.
«Τεκμήρια του κυπριακού εθνικισμού επί αγγλοκρατίας» (μελ.) Φ.Κ. 1971, σελ. 

107-122.
«ΔημήτριοςΑιπέρτης»(ομ.)Φ.Κ. 1989, σελ. 129-131.
Παπαθεοδώρου, Απ. Π.
«Βόρειος Ήπειρος και Κύπρος [Βίοι παράλληλοι]» (ομ.) Φ.Κ. 1994, σελ. 71-84.
Παπαϊωάννου, Κ.Α.
«Το 1821 στην κυπριακή λογοτεχνία και τέχνη»Φ.Κ. 1971, σελ. 80-106.
Παπακωνσταντίνου, Θ. Γ.
«Η παράδοση ως παιδεία» (μελ.) Φ.Κ. 1980, σελ. 78-88.
Papanastasiou, Ar.
«Architecture in the Italian Renaissance» (μελ.) Δ.Κ. Χρ. - Φ.Κ. 1985-1986, σελ. 

322-329.
Παπαχαραλάμπους, Γ.Χ.
«Κυπριακά Χρονικά» (σψ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 78.
«Η επανάστασις τουΚαλογήρου 1833» (μελ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 59-64.
«Η Χριστινού της Θεμοκρήνης- παραλογή από τις Άνω Αράδες Πάφου» (πμ.) 

Φ.Κ. 1963, σελ. 61-62.
«Κύπριοι πρόσφυγες του 1821» (μελ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 127-129.
«Τα εκατό λόγια» (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 56-64.
«Ο Διγενής εις τα δημοτικά τραγούδια και τας παραδόσεις της Κύπρου» (μελ.) 

Φ.Κ. 1966, σελ. 148-156.
«Παραμοναί της κατά το 1878 αγγλικής κατοχής Κύπρου» (μελ.) Φ.Κ. 1967- 

1968, σελ. 229-231.
«Ο αρχιμανδρίτης ΜατθίαςΠαυλίδης» (μελ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 77-78.
«‘Κυπριακά Γράμματα’ 1934-1956» (σψ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 46-47.
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«Αντιφώνηση» [κατά την ανακήρυξή του σε επίτιμο μέλος του Ε.Π.Ο.Κ.] (σψ.) 
Φ.Κ. 1984, σελ. 115.

«Παραδόσεις διά τον άγιον Σπυρίδωνα» (μελ.) Δ.Κ. Χρ. - Φ.Κ. 1985-1986, σελ. 
67-68.

«Ομιλία του ΓεώργιονΠαπαχαραλάμπους» (ομ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 143-145.
Παπαχρυσοστόμου, Χρ.
«Τι είναι ο Λιπέρτης για την Κύπρο» (ομ.) ΔΕ. 1954-1955, σελ. 75-93.
«Επίγραμμα στο μνημείο του Ζάκου» (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 24.
«Αναμνήσεις από το Κυπριακόν Έπος- μνημόσυνο στηνΠύλα» (αν.) Φ.Κ. 1960, 

σελ. 109-112.
«Ομορφίτα» (αν.) Φ.Κ. 1962, σελ. 164-169.
«Επιστολέςμελλοθανάτων» (επ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 6-7.
«Ήρωες στην αγχόνη» (αν.) Φ.Κ. 1963, σελ. 20-22.
«Ο πρωτογονισμός στην ποίηση του Αιπέρτη» (μελ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 7-10.
«Η λαϊκή ηθική στην ποίηση του Αιπέρτη» (μελ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 52-55.
«Ο Παπαστέγγας» (δμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 76-79.
Παρασκευάς, Π.
Κυπριακά φιλολογικά ψευδώνυμα» [Παναγιώτου, Ν., Παρασκευάς, Π.] Λευκω

σία, 1984 (μελ.) Φ.Κ. 1984, παράρτημα: σελ. 1-59.
«Ιωάννης Κασουλίδης» (μελ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 151-152.
«Αγης Βορεάδης» (μελ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 152-154.
Πασιαρδής, Μ.
«Αυτός ο άνθρωπος» (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 79.
«Ένας άνθρωπος μόνος στη νύχτα» (πμ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 72.
«Ο αναμενόμενος» (πμ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 99.
Παττίχη, Μ.Π.
«Αιμιλία Δάφνη» (μελ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 168-173.
«Το πάθος και η ανάσταση του νεαρού θεού στην προχριστιανική εποχή» (μελ.) 

Φ.Κ. 1964, σελ. 133-144.
«Η Αττική σαν ιδέα στην ποίηση του Σικελιανού» (μελ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 157-165.
«Σαλαμίνα» (τξ.) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 116-120.
«Τρία προβλήματα σχετικά με τονΓκρέκο» (μελ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 70-76.
«Συναισθήματα και πάθη των ηρωίδων του αρχαίου θεάτρου» (μελ.) Φ.Κ. 1970, 

σελ. 82-95.
«Η Παναγία στους θρύλους και τη ζωή μας» (μελ.) Φ.Κ. 1973-1974, σελ. 254-260.
Παττίχης, Π.
«Η Ακαδημία του Πλάτωνος και το έργο της» (μελ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 87-98.
«Προϋποθέσεις της Ελευθερίας» (μελ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 108-118.
«Η Κύπρος στην αρχαία κωμωδία» (μελ.) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 85-94.

Παυλίδης, Α.
«Παλιά ιστορία» (δμ.) Φ.Κ. 1971, σελ. 144-148.
«Αντιφώνηση κατά τη βράβευσή του από τον Ε.Π.Ο.Κ.» (ομ.) Φ.Κ. 1991-1992, 

σελ. 62-63.
«Δύο ιστορικά προβλήματα και η λύση τους: α) Ο Σόλων και οι Σόλοι, β) Ο Ιδα- 

λίου Φιλόκυπρος» (μελ.) Φ.Κ. 1991-1992, σελ. 149-156.

Περνάρης, Α.
«Το κυπριακό χρονογράφημα» (σψ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 19-20.
«Συναδέρφωμα» (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 53.
«Ευτυχία» (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 53-54.
«Αναβαθμοί» (πμ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 27-28.
«Δημοσθένης Θ. Σταυρινίδης»(μελ.)Φ.Κ. 1961, σελ. 174-176.
«Αιωνιότητα» (πμ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 57-58.
«Επιπτώσεις θηλυκότητας» (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 73.
«Πλάνταγμα» (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 54-56.
«Ο Κωσταντάς» (θρ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 89-110.
«Νέλλα» (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 75.
«Εννέα ποιήματα [στην κ. Ν.Μ. Αλεξανδράκη] (πμ.): α) Τόσο δα άνθρωποι, β) 

Ορίζοντες, γ) Αναβαπτισμός, δ) Ανασκαφές, ε) Θεού θρήνος, στ) Αποχω
ρισμός, ζ) Θα θρηνούμε, η) Εξιλαστήριο, θ) Η διαφορά» Φ.Κ. 1966, σελ. 
40-43.

«Ιδέα εαρινή» (πμ.) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 16.
«Της τρίχας το γεφύρι» (θρ.) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 121-148.
«Δώδεκα ποιήματα» (πμ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 161-164.
«Ο πιο σοφός» - «Εξομολόγηση του ασώτου υιού» - «Πώς αλλιώς»; (πμ.) Φ.Κ. 

1973-1974, σελ. 117-119.
«Στον Παλαμά» (πμ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 143.
Περσιάνης, Π.Κ.
«Έτσι άρχισε ο πόλεμος» (δμ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 181-197.
«Κύπριοι αγωνιστές» (ομ.) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 149-173.
«Ο ανθρωπισμός στο έργο του Καζαντζάκη» (μελ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 35-46.
«Το θρησκευτικό στοιχείο στο έργο του Παπαδιαμάντη» (μελ.) Φ.Κ. 1970, σελ. 

65-74.
«Το παιδί στο έργο του Παπαδιαμάντη» (μελ.) Φ.Κ. 1979, σελ. 102-108.
«Τα ταξιδιωτικά του Νίκου Καζαντζάκη» (μελ.) Φ.Κ. 1983, σελ. 186-223
«Ο ταξιδιωτικός Χρυσάνθης (μελ.) Δ.Κ. Χρ. - Φ.Κ. 1985-1986, σελ. 330-335.
«Το Παγκύπριο Γυμνάσιο των μαθητικών μου χρόνων» (ομ.) Φ.Κ. 1988, σελ. 44-49.
«Αόγος επιμνημόσυνος των πεσόντων στην τουρκική εισβολή» (ομ.) Φ.Κ. 1989, 

σελ. 141-145.
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Πετρώνδα [Παλαιολόγου], Ευγ.
«Αλεξανδρινή μιλά γι’ Αλεξανδρινό» (ομ.) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 210-219.
Πιερίδης, Γ.Φ.
«Ανία» (δμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 72-74.
«Ο προδότης» Φ.Κ. 1961, σελ. 95-111.
«Το τελευταίο κόσμημα» στη μνήμη του Μίκη Κιτρομηλίδη (δμ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 

121-134.
«Ο αγώνας του Κωνσταντή ή η ιστορία ενός μεροκάματου» (δμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 

57-68.
«Μηδένα προ του τέλους» (δμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 35-44.
«ΟΚαλέφ» (δμ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 102-107.
«Η κατάσταση στην Κύπρο κατά τις παραμονές της 9ης Ιουλίου 1821 και το 

δράμα του Κυπριανού» (μελ.) Φ.Κ. 1971, σελ. 47-53.
«Οι βαμβακάδες» (μθρ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 107-110.
«Οπορτοκαλόκηπος» (δμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 110-114.
«Τα γαλάζια γοβάκια» (δμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 114-120.
«ΗφυλλάδατουΜεγαλέξανδρου»(μελ.)Φ.Κ. 1973-1974, σελ. 193-199.
Πιερίδου, Α.
«Ηλαϊκή τέχνη στηΑευκωσία κατά τον 18ονκαι 19ον αιώνα» (μελ.) Φ.Κ. 1960, 

σελ. 102-108.
«Φυτικές βαφικές ουσίες στην κυπριακή λαϊκή τέχνη» (μελ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 

177-179.
«Η εξέλιξη της γυναικείας ενδυμασίας στην αρχαία Κύπρο» (μελ.) Φ.Κ. 1962, 

σελ. 159-163.
«Η Πάφος, τα προϊόντα και το εμπόριό της τον 18ο και 19ο αιώνα» (μελ.) Φ.Κ. 

1964, σελ. 130-132).
«Ο Διαμαντής και το Μουσείο Ααϊκής Τέχνης» (σψ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 19-20.
Πιλαβάκης, Κ.
«Το δράμα τουΑιπέρτη» (ομ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 63-72.
«Γλωσσικές παρατηρήσεις» (μελ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 206-210.
«Γλαύκος Αλιθέρσης-1897-1965» (ομ.) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 185-194.
Πρέκα (Γραβάρη), Αλ.
«Κίκας Ολυμπίου: Δεκαεπτά Κύπριοι Πεζογράφοι» (βλκ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 125-126.
Προδρόμου, Γ.
«Ο Φάουστκαι ο σημερινός άνθρωπος» (ομ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 87-99.
«Ανθρωπιστική παιδεία και τεχνικός πολιτισμός» (μελ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 58-69.
«Αι βαασικώτεραι περί αγωγής αντιλήψεις εις τον Όμηρον» (μελ.) Φ.Κ. 1970, 

σελ. 119-138.
«Το 1821 στην ελληνική ποίηση» (ομ.) Φ.Κ. 1971, σελ. 54-73.

«Ηξωήκαι τοέργοντουΔάντη»(ομ.) Φ.Κ. 1973-1974, σελ. 238-253.
«Ηπατριδολατρεία στο έργο του Κ. Παλαμά» (ομ.) Φ.Κ. 1975-1977, σελ. 38-52.
«Ο ρόλος των πνευματικών σωματείων» (σψ.) Φ.Κ. 1978, σελ. 291-296.
«Ο Παλαμάς και το παιδί» (μελ.) Φ.Κ. 1979, σελ. 119-127.
«Απέναντι στη γλώσσα μας» (μελ.) Φ.Κ. 1980, σελ. 128-145.
«Σκεπτικό της απονομής ‘βραβείου Γραμμάτων’ του Ε.Π.Ο.Κ. στον Νίκο Σπα

νό» (σψ.) Φ.Κ. 1981-1982, σελ. 128-129.
«Ήβης Νησιώτη: Ο Κύπρου Κυπριανός» (μελ.) Φ.Κ. 1981-1982, σελ. 147-148.
«Κωστής Παλαμάς, πραγματικότητα και ποίηση» (ομ.) Φ.Κ. 1983, σελ. 31-43.
«Ιωάννης Βόλφγκαγκ Γκαίτε, ένας μεγάλος» (ομ.) Φ.Κ. 1983, σελ. 53-61.
«Τελετή στη μνήμη του τέως Υπουργού Παιδείας Πάνου Ιωάννου» (σψ.) Φ.Κ. 

1983, σελ. 75-77.
«Κριτική δοκιμίου» (ομ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 89-92.
«Το μυθιστόρημα και οι νουβέλλες του Κύπρου Χρυσάνθη» (μελ.) Δ.Κ. Χρ. - 

Φ.Κ. 1985-1986, σελ. 336-355.
«Η συμβολή του Ε.Π.Ο.Κ. στην πνευματική ανάπτυξη του τόπου μας» (ομ.) 

Φ.Κ. 1987, σελ. 22-25.
«Μίκη Κιτρομηλίδη: ‘Κείμενα’· ο άνθρωπος και το έργο του» (ομ.-βλκ.) Φ.Κ. 

1987, σελ. 76-83.
«Παγκύπριο Γυμνάσιο, ιδρυτική πράξη της Ελληνικής Σχολής» (ομ.) Φ.Κ. 1988, 

σελ. 32-36.
«Πράξη δικαιοσύνης και αξιοκρατίας» (σψ.) Φ.Κ. 1988, σελ. 160-163.
«Μαικηναϊσμός, μια ωραία αναβίωση» (ομ.) Φ.Κ. 1989, σελ. 11-18.
«Εκδήλωση για τον Κ. Σπυριδάκι» (σψ.) Φ.Κ. 1989, σελ. 56-57.
«Φρίξου Βράχα: Νοσταλγία της Κερύνειας» (βλκ.) Φ.Κ. 1990, σελ. 21-25.
«Σκεπτικό για την απονομή του Βραβείου Γραμμάτων του Ε.Π.Ο.Κ. στον Γιάν

νη Κουτσάκο» (σψ.) Φ.Κ. 1991-1992, σελ. 14-19.
«Ανθολόγιο από την ποίηση του Κωστή Παλαμά» ΑΎ .ΕΚ. (1980)
«Ύμνος εις την Ελευθερίαν του Διονυσίου Σολωμού» A Υ. ΕΚ. ( 1981 ).
«Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου» [Χατζηστεφάνου, Κ., 

Χρυσάνθης, Κ., Προδρόμου, Γ.,] ΑΥ. ΕΚ. (1988).
«Εκπαιδευτικά Θέματα» ΑΥ. ΕΚ. (1992).
Προυσής, Κ.Μ.
«Από τη λαογραφία της Δωδεκανήσου» (ομ.) ΑΥ. ΕΚ. - ΕΑ. Δ. 1948, σελ. 85-108.
«Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο άγιος των ελληνικών γραμμάτων» (μελ.) Φ.Κ. 

1970, σελ. 15-36.
«Η νεώτερη λογοτεχνία - Μερικές παρατηρήσεις μέχρι το 1956» (μελ.) Φ.Κ. 

1973-1974, σελ. 64-69.
«Μια από τις πρώτες εκδηλώσεις του Ε.Π.Ο.Κ.: Χαιρετισμός στο εθνικό θέα

τρο, στις 19.7.1947» (χρτ.) Φ.Κ. 1978, σελ. 169-173.

44
45Βιβ

λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



«Ματιές προς τα πίσω - ματιές προς τα εμπρός» (σψ.) Φ.Κ. 1978, σελ. 282-285.
«Αντιφώνηση (στην εκδήλωση για τα ‘Κυπριακά Γράμματα’)» (σψ.) Φ.Κ. 1984, 

σελ. 39-42.
«Κ. Π. Χατζηιωάννου: Η αρχαία Κύπρος στις ελληνικές πηγές» (βλκ.) Φ.Κ. 

1984, σελ. 127-140.
«Ο ποιητής Κύπρος Χρυσάνθης» (μελ.) Δ.Κ. Χρ. - Φ.Κ. 1985-1986, σελ. 69-73.
«Οι πηγές της νεώτερης Κυπριακής λογοτεχνίας» (μελ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 180-186.
«Η νέα ελληνική ποίηση στην Αμερική» (ομ.) Φ.Κ. 1988, σελ. 132-144.
«Ηποίηση τηςΣαπφώς» (μελ.) Φ.Κ. 1990, σελ. 52-68.
«Ο Κώστας Μ. Προυσής γράφει στον Κύπρο Χρυσάνθη» [Εισαγωγικά: Κ. Χρυ

σάνθης. Βιβλιογραφικά: Ν. Παναγιώτου] ΑΥ. ΕΚ. (1994).
«Μελετήματα για τον Κύπρο Χρυσάνθη» ΑΥ. ΕΚ. (1994).
Πυλιώτη [Κωνσταντίνου], Μ.
«Μητρότητα» λάδι (ιμν.) Φ.Κ. 1965, σελ. 86 β'.
Ρήγας, Λ. (Χρυσάνθης, Κ).
«Έντομα, ζώα και πουλιά» (έμμετροι παιδικοί μύθοι) (πμ.): α) Τα τραγούδια 

του κόρακα, β) Η αλεπού, γ) Διάφορα ζώα, δ) Οι εξυπνάδες της γκαμή
λας, ε) Οι ιστορίες του κυρ γαϊδάρου, στ) Οι τελευταίες ιστορίες ΑΥ. 
ΕΚ., σελίδες 48. Λευκωσία, 1949.

«Το βασιλόπουλο της Βενετίας» (τρίπρακτο παιδικό δραματάκι από κυπριακό 
παραμύθι) (θρ.) ΑΥ. ΕΚ., σελίδες 26. Αευκωσία, 1949.

Ρηγάτος, Γερ.
«Νεοελληνικά ονόματα και επώνυμα με ιατρική προέλευση» (μελ.) Φ.Κ. 1995, Α' 

προσάρτημα, σελ. 1-40.
«For a Noble Prize to Cyprus Literature» (μελ.) Φ.Κ. 1995, Β” προσάρτημα, σελ. 1-31.
Ρόδινης, Α.
«Αντιφώνηση» [κατά την εκδήλωση του Ε.Π.Ο.Κ. προς τιμήν του] (ομ.) Φ.Κ. 

1984, σελ. 60-62.
«Οχρυσός» (πμ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 62.
«Όμορφος κόσμος» (πμ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 62.
Ρουσιά, Μ.
«Το παιδί του ανθρώπου» (δμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 29-42.
Ρουσουνίδης, Α.Χ.
«Ανάλυση των μοτίβων στις παραδόσεις της Ρήγαινας στην Πιτσιλιά» (ομ.) 

Φ.Κ. 1994, σελ. 123-131.
Ρωσσίδου, Ν.
«Αυρικοί στοχασμοί» (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 209.
Σάββα, Χρ.
«Ο Εσταυρωμένος» (υφ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 116.
«Υφασματογραφία» (υφ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 64α.

Σαββίδης, Α.
«Σύνθεση» γλυπτό (γλ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 57.
«Nature Morte» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1960, σελ. 58.
«Κυριάκος Μάτσης» χάλκινη προτομή στο Δίκωμο (γλ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 5.
«ΑριστείδηςΧαραλάμπους», χάλκινη προτομή στο Δίκωμο (γλ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 75.
«Ο ήρωςΚουκής» Αγιος Μάμας (γλ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 184α'.
«Μαθητής της Τεχνικής Σχολής» (γλ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 184α'.
«Ανδρέας Πατσαλίδης» (γλ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 122 β'.
Σάντης, Γ.
«Καθαρή Δευτέρα. Κόκκινη πρόκλησις. Αυρικός παραλογισμός. Το φύλλο. 

Τραγούδι του ποταμού» (πμ.) Φ.Κ. 1975-1977, σελ. 53-54.
Σικελιανού, Αννα Αγγέλου
«Για τον Αγγελο Σικελιανό» (ομ.) Φ.Κ. 1981-1982, σελ. 20-23.
Σισμάνης, Α.
«Ετεή δ ’ άτομα και κενόν» (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 55.
Σίταρος, Λ.
«Ο Μουσικός Σύλλογος ‘Μότσαρτ’ Αευκωσίας» (σψ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 112.
«Χαίρε Μαρία-για μικτή χορωδία» (μσκ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 155.
Snell, Bruno
«Μύθος και πραγματικότητα στην ελληνική τραγωδία» (μελ.) [μεταφράζει: Σπα

νός, Ν.Σ.] Φ.Κ. 1975-1977, σελ. 125-152.
Σολομωνίδου, Λ.
«Ενθάδε κείται» (μθρ.) Α.Κ.Π.-ΑΥ. ΕΚ. 1972, σελ. 243-245.
«Το ταξίδι» (μθρ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ. 1972, σελ. 245-251.
Σολομωνίδου [Αναστασίου] Ν.
«Αντιφώνηση κατά τη βράβευσή της με το Βραβείο του Ε.Π.Ο.Κ. συγγραφής 

παιδικού έργου» (ομ.) Φ.Κ. 1990, σελ. 17-18.
Σόφας, Π.
«Χαιρετισμός- για την εκδήλωση για τα ‘Κυπριακά Γράμματα’» (χρτ.-επ.) Φ.Κ. 

1984, σελ. 43-44.
Σοφιανός, Χρ. Α.
«Ο άμαχος πληθυσμός κατά την επανάσταση του 1821» (μελ.) Φ.Κ. 1971, σελ. 

22-37.
«Τεχνική εκπαίδευση και ανθρωπιστικές σπουδές» (μελ.-σψ.) Φ.Κ. 1975-1977, 

σελ. 5-10.
«Προσφώνηση κατά την απονομή του Βραβείου Γραμμάτων του Ελληνικού 

Πνευματικού Ομίλου Κύπρου 1974-1976, στον Κυριάκο Π. Χατζηιωάν
νου» (ομ.) Φ.Κ. 1975-1977, σελ. 155-157.
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Σοφοκλεους, Α. Κλ.
«Οι πρώτες ελληνικές εφημερίδες της Λευκωσίας από τα πρώτα χρόνια της αγ- 

γλοκρατίας μέχρι την προσάρτηση της Κύπρου το 1914» (ομ. μελ.) Φ.Κ. 
1995, σελ. 67-116.

Σοφοκλεους, Θεοκλ.
«Η θέσις της κλασσικής παιδείας σήμερον» (μελ.) ΔΕ. 1957-1958, σελ. 19-30.
«Ηπνευματική Δωδεκάνησος» (ομ.) ΕΛ. Δ. - ΑΥ. ΕΚ. 1948, σελ. 66-84.
«Τι σημαίνει ο Σολωμός για τον Ελληνισμό» (ομ.) ΣΟΛ. Ε. - ΑΥ. ΕΚ., 1952, 

σελ. 9-19.
«Μερικά περίεργα θεοτοκία» (μελ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 59-69.
«Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» (ομ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 29-37.
«Ναύπλιο» (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 20.
«Προμηθέας» (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 21.
«Άτιτλα» (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 21.
«Πίστη κι ελπίδα» (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 21 -22.
«Ζωή» (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 22.
Σπανός, Ν. Σ.
«Η νεοελληνική παράδοση και η ενάτη Ιουλίου 1821» (ομ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 32-39.
«Το δράμα και η έξοδος του Μεσολογγίου και οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι του 

Σολωμού» (ομ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 121-126.
«Εαρινός επιτάφιος» (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 80-81.
«Ο δεύτερος αγώνας της Κύπρου στην ποίηση των Κυπρίων πρώτη ανθολόγη

ση: Θ. Κουγιάλης, Γ. Κωνστάντης, Α. Λυκαύγης, Κ. Μάντης, Ειρ. Πανα- 
γή, Γ. Παπαδόπουλος, Μ. Πασιαρδής, Α. Περνάρης, I. Τυπογράφος, Ν. 
Λαδάκη-Φιλίππου, Ν. Φλόγας, Δ. Χαμπουλίδης, Κ. Χρυσάνθης» (μελ.) 
Φ.Κ. 1965, σελ. 123-141.

«Ανθολογία Κυπριακής Πεζογραφίας» (Κυπριανού Χρ., Μαραθεύτης Μ., Σπα
νός Ν.) ΑΥ. ΕΚ. 1972, σελίδες 392.

«Εισαγωγικό σημείωμα» (σψ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ. 1972, σελ. VII-XI.
«Η ανάλυσις της προβληματικής εις τον Ησίοδον περί του ανθρώπου και της 

Παιδείας» (μελ.) Φ.Κ. 1973-1974, σελ. 200-213.
«Bryno Snell: Μύθος και πραγματικότητα στην ελληνική τραγωδία» (σψ.-μφρ.) 

Φ.Κ. 1975-1977, σελ. 125-152.
«Παναγιώτη Κ. Περσιάνη: Κατανόηση και ανάλυση λογοτεχνημάτων. Μια νέα 

προσέγγιση. Λευκωσία, 1977». (βλκ.) Φ.Κ. 1978, σελ. 267-272.
«Αντιφώνηση κατά την απονομή σ’ αυτόν του βραβείου Γραμμάτων του 

Ε.Π.Ο.Κ.» (σψ.) Φ.Κ. 1981-1982, σελ. 129-130.
«Κύπρος, Ελλάδα και Ελληνισμός στην ποίηση του Κυπρου Χρυσάνθη» (μελ.) 

Δ.Κ. Χρ.-Φ.Κ. 1985-1986, σελ. 356-373.
«Κυπριακή Πεζογραφία: 1960-1985» (μελ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 192-221.

«Ανθολόγιο από την ποίηση του Αγγέλου Σικελιανού» ΑΥ. ΕΚ. (1981).
Σπυριδάκις, Α.Κ.
«Βενιζέλος και Κύπρος- μια αναμέτρηση με την ελληνική ιστορία» (μελ.) Φ.Κ. 

1978, σελ. 157-168.
Σπυριδάκις, Κ.
«Η Ρόδος και αι λοιπαί Δωδεκάνησοι ιστορικώς εξεταζόμενοι» (ομ.) ΕΛ.Δ. - 

ΑΥ.ΕΚ. 1958, σελ. 9-34.
«Εισαγωγική ομιλία κατά την Σολωμικήν εορτήν» ΣΟΑ. Ε. - ΑΥ. ΕΚ. (ομ.) 

1949, σελ. 8.
«Ο Επιτάφιος του Περικλέους και αι εν αυτώ πολιτικοί σκέψεις του Θουκυδί- 

δου» II 35-46 (ομ.) ΔΕ. 1949, σελ. 25-45.
«Λογοδοσία κατά την Γενικήν Συνέλευσιν της 26ης Δεκεμβρίου 1950» (πεπ.) 

ΔΕ. 1950-1951, σελ. 19-21.
«Λογοδοσία κατά την Γενικήν Συνέλευσιν της 30ης Δεκεμβρίου 1951» (πεπ.) 

ΔΕ. 1950-1952 σελ. 22-24.
«Λογοδοσία κατά την Γενικήν Συνέλευσιν της 28 Δεκεμβρίου 1952» (πεπ.) ΔΕ. 

1952, σελ. 17-20.
«Λογοδοσία κατά την Γενικήν Συνέλευσιν της 26ης Δεκεμβρίου 1953» (πεπ.) 

ΔΕ. 1953-1954, σελ. ΧΙΧ-ΧΧΙΙ.
«Ο Εθνομάρτυς Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός- η προσωπικότης και η θυ

σία του» (ομ.) ΔΕ. 1953-1954, σελ. 15-36.
«Λογοδοσία της26ηςΔεκεμβρίου 1954» (πεπ.) ΔΕ. 1954-1955, σελ. ΧΙΠ-ΧVI.
«Εορτή Λιπέρτη- 22 Μαΐου 1955. Εισαγωγική ομιλία» (ομ.) ΔΕ. 1954-1955, σελ. 

73-74.
«Η Ελληνική κίνησις εις την αρχαιότητα και η παγκόσμιος επίδρασίς της» (ομ.) 

ΔΕ. 1957-1958, σελ. 3-17.
«Κίμωνο Αθηναίος-512-449π.Χ.» (μελ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 6-10.
«Η εν Κύπρω Γυμνασιαρχία του Κωνσταντίνου Αμάντου» (μελ.) Φ.Κ. I960., 

σελ. 39-41.
«Τα πεπραγμένα του 1959- λογοδοσία την 3 Ιανουάριου 1960» (πεπ.) Φ.Κ. 1960, 

σελ. 156-157.
«Το πρόβλημα του ιδεώδους άρχοντας παρά τοις αρχαίοις Έλλησι και ο τραγι

κός Σοφοκλής» (μελ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 16-24.
«Τα πεπραγμένα του I960- λογοδοσία την 13η Ιανουάριου 1961» (πεπ.) Φ.Κ. 

1961, σελ. 182-183.
«Αι αρχαί της ελληνιστικής περιόδου εν Κύπρω» (μελ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 12-21.
«Τα πεπραγμένα του 196Γ λογοδοσία την 7 Ιανουάριου 1962» (πεπ.) Φ.Κ. 1962, 

σελ. 198-199.
«Τα πεπραγμένα του 1962- λογοδοσία την 13ην Ιανουάριου 1963» (πεπ.) Φ.Κ. 

175-176.
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«Τρία Θέματα εκ της κυπριακής ιστορίας»: α) Ο χαρακτήρ της Κυπριακής ισο- 
τρίας και αρχαιολογίας, β) Η πνευματική δημιουργία των αρχαίων Κυ
πρίων, γ) Κύπρος και Ελλάς κατά τους 5ο και 4ο αι. π.Χ.» (ομ.) Φ.Κ. 
1964, σελ. 37-53.

«Τα πεπραγμένα του 1963' λογοδοσία την 12 Ιανουάριου 1964» (πεπ.) Φ.Κ. 
1964, σελ. 226-228.

«Θεόκλητος Σοφοκλέους· εισαγωγική ομιλία κατά το φιλολογικόν μνημόσυ- 
νον» (σψ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 7-8.

«Τα πεπραγμένα του 1964- λογοδοσία την ΙΟην Ιανουάριου 1965» (πεπ.) Φ.Κ. 
1965,σελ. 142-143.

«Αδαμάντιος Διαμαντής, ο πρωτοπόρος καθηγητής της Τέχνης» εισαγωγική 
ομιλία (σψ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 3-4.

«Τα πεπραγμένα του 1965' λογοδοσία την 16ην Ιανουάριου 1966» (πεπ.) Φ.Κ. 
1966, σελ. 177-179.

«Λογοδοσία εις την γενικήν συνέλευσιν των μελών, την 15η Ιανουάριου 1967» 
(πεπ.) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. XII.

«Λογοδοσία του έτους 1967» (πεπ.) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. VII.
«Ο σύγχρονος ανθρωπισμός» (μελ.) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 1-4.
«Εισήγησις κατά το φιλολογικόν μνημόσυνον του Γλαύκου Αλιθέρση» (σψ.) 

Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 184.
«Λογοδοσία κατά την γενικήν συνέλευσιν των μελών, την Μην Ιανουάριου 

1968» (πεπ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 5-8.
«Λογοδοσία διά το έτος 1968» (πεπ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 9-11.
«Ο Θουκυδίδης ως σύγχρονος διανοούμενος» (μελ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 12-20.
«Χαιρετισμός κατά την επετείο της 9ης Ιουλίου» 8 Ιουλίου 1969, (ομ.) Φ.Κ. 

1969, σελ. 174-175.
«Η σημασία της πνευματικής και της εν γένει πολιτιστικής αναπτύξεως και αι 

ενΚύπρω προοπτικαί» (ομ.) Φ.Κ. 1970, σελ. 5-14.
«Λογοδοσία την 18ην Ιανουάριου 1970» (πεπ.) Φ.Κ. 1970, σελ. 213-216.
Αφιέρωσις της Φιλολογικής Κύπρου εις την εθνικήν παλιγγενεσίαν» (σψ.) Φ.Κ. 

1971, σελ. 1.
«Ύψωσις της σημαίας της επαναστάσεως υπό Αλέξανδρου Υφηλάντου» χαλκο

γραφία Φ.Κ. 1971, σελ. 3.
«Λογοςπρος τιμήν του Αλέξανδρου Υψηλάντου» (ομ.) Φ.Κ. 1971, σελ. 5-12.
«Η Κύπρος εις τους κλασσικούς χρόνους (5ος και 4ος αι. π.Χ.) και αι εθνικαί 

εξεγέρσεις των Κυπρίων κατ' αυτούς προς απόκτησιν της Ελευθερίας 
των (Ονήσιλος, Ευαγόρας, Πνυταγόρας)» (ομ.) Φ.Κ. 1971, σελ. 191-202.

«Λογοδοσία κατά τήν Γενικήν Συνέλευσιν της 10ης Ιανουάριου 1971» (πεπ.) 
Φ.Κ. 1971, σελ. 211-213.

«Ηπαρούσα έκδοσις» (σψ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ. 1972, σελ. V-VI.
«Προσφώνησις εις την τελετήν των αποκαλυπτηρίων του ανδριάντας του εθνι

κού μας ποιητού Κωστή Παλαμά» (χρτ.) Φ?Κ. 1973-1974, σελ. 9-10.

«Εισαγωγική ομιλία κατά την τελετήν (φιλολογικό μνημόσυνο) προς τιμήν του 
Κωστή Παλαμά» (ομ.) Φ.Κ. 1973-1974, σελ. 11-12.

«Εισαγωγική ομιλία εις τα αποκαλυπτήρια του μνημείου εθνικής αντιστάσεως 
και των Κυπρίων αγωνιστών Ροδίωνος και Μιλτιάδου Γεωργιάδου» 
(ομ.)Φ.Κ. 1973-1974, σελ. 33-35.

«Ελληνιστικός κόσμος» (ομ.) Φ.Κ. 1973-1974, σελ. 39-46.
«Λογοδοσία εις την γενικήν συνέλευσιν, την ΙΟην Ιανουάριου 1973» (πεπ.) Φ.Κ. 

1973-1974, σελ. 311-312.
«Λογοδοσία εις την γενικήν συνέλευσιν την 9ην Ιανουάριου 1974» (πεπ.) Φ.Κ. 

1973-1974, σελ.313-315.
«Η ελληνική Δωδεκάνησος» A Υ.ΕΚ. ( 1948).
«Επί της Ακροπόλεως των Αθηνών» (μελ.) ΑΥ. ΕΚ. (1959).
«Έκδοση για τα εικοσάχρονα του Ε.Π.Ο.Κ.» [Σπυριδάκις, Κ., Χρυσάνθης, Κ., 

Κυπριανού, Χρ. Στ.] (μελ.) ΑΥ.ΕΚ. (1968).
Στάθης, Κ.
«Σ’ ένα τουρκικό λιμάνι» ακουαρέλλα (πιν.) Φ.Κ. 1960, σελ. 95.
Σταυρίδης, Μ.
«Δημιουργικότητα των μαθητών στο μάθημα της μουσικής» (ομ.) Φ.Κ. 1987, 

σελ. 56.
Σταυρίδης, Φ.
«Ενώπιος ενωπίως» αφιερωμένο στον ήρωα-ποιητή Μιχαλάκη Παρίδη (δμ.) 

Φ.Κ. 1960, σελ. 99-101.
«Πραγματικότητες» (πμ.)Φ.Κ. 1961, σελ. 173.
«Δυο ποιήματα: α) Μικρό επιτύμβιο, β) Πορεία» (πμ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 179.
«Τα καράβια μας» (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 123.
«Επιμύθιον»(πμ.)Φ.Κ. 1963, σελ. 123.
«Ημερήσια διαταγή» (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 81.
«Νίκου Παναγιώτου: Βιβλιογραφία Άντη Περνάρη (1922-1980). Λευκωσία 

1982» (βλκ.) Φ.Κ. 1983, σελ. 69-72.
«Ένα ψευδώνυμο κείμενο του Νίκου Θ. Αντωνιάδη για τον Κώστα Σ. Μαρκίδη. 

(μελ.) Φ.Κ. 1989, σελ. 86-89.
«Το ποιητικό έργο του Γεώργιου I. Κηπιάδη» (μελ.) Φ.Κ. 1991-1992, σελ. 72-82.
Σταυρινίδης, Δημ.
«Ένα μυστήριο» (δμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ. 1972, σελ. 1-4.
Σταύρου, Μ.Π.
«Από κείνη την νύκτα» (δμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 112-120.
«Ο ένοχος» (δμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 115-121.
«Ηπέμπτη σφραγίδα» (μθρ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 288-294.
Σταύρου-Ιωαννίδου, Ρούλα
«Τρεις ποιητικές συνθέσεις για την Κύπρο» (πμ.) ΑΥ. ΕΚ., 1992.
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Σταύρου, Π.
«Το νόημα της25ης Μαρτίου 1821»(ομ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 45-51.
«Η προσωπογράφησις του Κωστή Παλαμά, στα κείμενά του για την Κύπρο» 

(μελ.)Φ.Κ. 1973-1974, σελ. 22-26.
«Ο Μακάριος καί η Παιδεία στην καθολική της έννοια» (μελ.) Φ.Κ. 1978, σελ. 5-15.
«Νίκος Καζαντζάκης και Άγγελος Σικελιανός· η πορεία μιας πνευματικής φι

λίας» (ομ.) Φ.Κ. 1981 -1982, σελ. 42-56.
«Ο Νίκος Καζαντζάκης και η Κύπρος» (ομ.) Φ.Κ. 1983, σελ. 179-185.
«Η αξία και η σημασία της κριτικής» (ομ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 65-69.
«Κύπρου Χρυσάνθη: Ακολουθία του Εθνάρχη Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ» 

(βλκ.) Δ.Κ.Χρ. - Φ.Κ. 1985-1986, σελ. 374-378.
«Ο Εθνάρχης Μακάριος και το Παγκύπριο Γυμνάσιο» (ομ.) Φ.Κ. 1988, σελ. 36-43.
«Αναφορά στονΕλ Γκρέκο»(μελ.) Φ.Κ. 1990, σελ. 69-78.
«Ο Κωστής Παλαμάς και ο Νίκος Καζαντζάκης, φίλοι πρωτεργάτες του λόγου 

και της ιδέας» (μελ.) Φ.Κ. 1991-1992, σελ. 37-49.
Στεφανίδης, Τ.
«Πορεύου εν ειρήνη» (δμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 90-91.
«Το τραγούδι της αδερφής μου» (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 91-92.
«Σχέδιο» (σχδ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 97.
«Γράμμα σε μια φίλη» (πμ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 54.
«Ο αρχαιοπτέρυγας...» (δμ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 190-191.
«Σύνθεση» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1964, σελ. 132α.
«Ο γιος των υδάτων» (νβ.) Α.Κ.Π. - A Y. ΕΚ., 1972, σελ. 225-231.
Στεφανίδου, Κ.
«Τοπίο» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1964, σελ. 76β.
Στεφάνου, Κ.
«Το δεκαδικόν σύστημα εις την βιβλιοθηκονομίαν» (μελ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 185- 

189.
«‘Κυπριακή βιβλιογραφία’. Βιβλιογραφικόν Δελτίον του έτους 1962» (μελ.) 

Φ.Κ. 1963, σελ. 195-209.
«‘Κυπριακή βιβλιογραφία’. Βιβλιογραφικόν Δελτίον του έτους 1963» (μελ.) 

Φ.Κ. 1964, σελ. 231-245.
«‘Κυπριακή βιβλιογραφία’. Βιβλιογραφικόν Δελτίον του έτους 1964» (μελ.) 

Φ.Κ. 1965, σελ. 103-114.
«‘Κυπριακή βιβλιογραφία’. Βιβλιογραφικόν Δελτίον του έτους 1965» (μελ.) 

Φ.Κ. 1966, σελ. 239.
«‘Κυπριακή βιβλιογραφία’. Βιβλιογραφικόν Δελτίον του έτους 1966» (μελ.) 

Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 259-276.
Στρόππος, Χαρ.
«Η ιστορία της εκπαίδευσης στην κωμόπολη Μόρφου» (μελ.) Φ.Κ. 1993, σελ. 

174-180.

«Ηβιβλιοθήκη της Φανερωμένης» (ομ.) Φ.Κ. 1995, σελ. 41-44.
Στυλιανού, Α.
«Η Βυζαντινή Τέχνη ενΚύπρω» (μελ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 210-218.
Στυλιανού, Π.
«Στοιχεία θρησκευτικού-βυζαντινού θεάτρου στην Κύπρο. - Η κάθοδος του 

Χριστού στον Αδη» (μελ.) Φ.Κ. 1989, σελ. 119-129.
Συμεωνίδου, Αουλού
«Ο Καλομοίρης και η Κύπρος» (σψ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 52.
«Μανώλης Καλομοίρης» (σψ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 9-10.
«Μανώλης Καλομοίρης και Κύπρος Χρυσάνθης» (μελ.) Δ.Κ. Χρ. - Φ.Κ. 1985- 

1986, σελ. 74-79.
«Ο Παλαμάς και ο Καλομοίρης» (ομ.) Φ.Κ. 1980, σελ. 150-156.
«Μανώλης Καλομοίρης και Κύπρος Χρυσάνθης» (ομ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 57-61.
«Μνημόσυνο Κωστή Παλαμά» (ομ.) Φ.Κ. 1993, σελ. 49-53.
Σφήκας, Γ.
«Ο Κυριάκος Μάτσης» σχέδιο (σχδ) Φ.Κ. 1961, σελ. 15.
«Τοπίο 1961» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1961, σελ. 170.
Σωτηρίου, Σ.
«Αναζήτηση» (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 196.
Ταλιαδώρος, Π.
«Τα ‘Κυπριακά Γράμματα’ 1934-1956» (σψ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 47-48.
Ταπάκης, Αλ.
«Ομιλία κατά τη βράβευσή του από τον Ε.Π.Ο.Κ., με το βραβείο παιδικού πεζο

γραφήματος» (ομ.) Φ.Κ. 1991-1992, σελ. 23-25.
Ταρσούλη, Α.
«Τέσσερις σταθμοί στο ποιητικό έργο του Κωστή Παλαμά» (ομ.) ΔΕ. 1952, σελ. 

25-50.
Τζιονής, Σ. Π.
«Αφιερώματα κυπριακών περιοδικών στο Γ. Σεφέρη» (μελ.) Φ.Κ. 1983, σελ. 

163-178.
Τηλλυρίδης, Α.
«Ένα ανέκδοτο μήνυμα του Νίκου Νικολαΐδη του Κυπρίου» (μελ.) Φ.Κ. 1989, 

σελ. 113-116.
«Από την αλληλογραφία των πολιτικών κρατουμένων 1955-1959» (μελ.) Φ.Κ. 

1990, σελ. 79-90.
Τορναρίτης, Κρ. Γ.
«Η πνευματική ιδιοκτησία στην Κύπρο» (ομ.) Φ.Κ. 1980, σελ. 157-162.
«Η νομική θέση των μαρτύρων του Ιεχωβά» (μελ.) Δ. Κ. Χρ. - Φ.Κ. 1985-1986, 

σελ.80-84.
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Τριανταφυλλίδης, Μιχ.
«Χαιρετισμός στην εκδήλωση του Ε.Π.Ο.Κ. για την παρουσίαση του βιβλίου της 

Μαρούλας Βιολάρη-Ιακωβίδη: ‘Σελίδες του απελευθερωτικού μας αγώνα 
όπως γράφτηκαν τότε’» (χρτ.)Φ.Κ. 1994, σελ. 14-15.

Τσουλλή (Παναγή), Ειρ.
«Η σιωπή, το πηγάδι κι εμείς» (πμ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 114.
«Το σημάδι» (πμ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 148.
«Όνειρο» (πμ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 148.
«Το τραγούδι μου νερό στην πηγή του» (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 135.
«Αυτοπροσωπογραφία» (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 135.
«Πορτραίτο αγάπης» (πμ.)Φ.Κ. 1963, σελ. 135.
«Νεροπογιά με λερωμένα χρώματα» (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 145-146.
«Όλη μια πίκρα» (πμ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 44.
«Το ποτάμι» (πμ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 86.
«Υποσυνείδητο» (πμ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 69.
«Τέσσερα ποιήματα» (πμ.) Φ.Κ. 1970, σελ. 96-100.
«Τρία ποιήματα: Πού πορεύεσαι. Πρώτο σχεδίασμα. Βοήθεια» (πμ.) Φ.Κ. 1973- 

1974, σελ. 137-138.
«Τα πεζά κείμενα για παιδιά του Κύπρου Χρυσάνθη» (μελ.) Δ.Κ. Χρ. - Φ.Κ. 

1985-1986, σελ. 379-387.
Τυπογράφος, I.
«Πορεία μέσα στο χρόνο» (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 120.
Φαληρέας, Β.
«Κωστής Παλαμάς» (γλ.) Φ.Κ. 1973-1974, σελ. 5.
Φιλίππου, Α.
«Χαιρετισμός στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Σπυριδάκι» (χρτ.) Φ.Κ. 

1989, σελ. 45-46.
Φιλίππου-Λαδάκη, Ν.
«Ύμνος προς την Παναγίαν Ύμνος Ι-Χ (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 153-154.
«Ομορφίτα» (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 111.
«Σε χαιρετώ» (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 111.
«Μάναμου» (πμ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 138-139.
«Πρόλογος» (πμ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 79-80.
«Εκδίκηση» (πμ.) Φ.Κ. 1970, σελ. 36.
«Προφητικό» (πμ.) Φ.Κ. 1975-1977, σελ. 33-37.
«Του πατέρα που μου έφυγε» (πμ.) Φ.Κ. 1983, σελ. 153-162.
«Λυγμός, σταθμός και πορεία ανάστασης σύγχρονη γυναικεία κυπριακή ποίη

ση» (μελ.) Φ.Κ. 1990, σελ. 91-108.
«Αποχαιρετιστήριο στον αείμνηστο Φρίξο Βράχα» (ομ.) Φ.Κ. 1993, σελ. 27-29.
«Επικήδειος για την Καλλιόπη Καραγεώργη» (ομ.) Φ.Κ. 1993, σελ. 29-31.

Φραγκούδης, Τ.
«Ηχρυσή ώρα των ερειπίων, 1955» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1960, σελ. 75.
«Δος μου τα δυο σου χέρια» (πμ.) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 173.
Φυλακτού, Τ.
«Ελλάδα: 1941»(πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 10.
«Ροζίνα» (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 84.
«Πορεία-απόσπασμα» (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 124-125.
«Ανθισμένο χωριό» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1961, σελ. 184.
«Η νίκη» (πμ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 176.
Φωτόπουλος. I.
«Η28η Οκτωβρίου 1940» (ομ.) Φ.Κ. 1989, σελ. 36-43.
Χαλούμας, Σ.
«Τ’ άλογα κι οι καβαλλάρηδες» (δμ.) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 174-183.
Χάμπας, Π.
«Ομηρικοί απόηχοι στη ‘Φλογέρα του Βασιλιά’» (ομ.) Φ.Κ. 1981-1982, σελ. 87-95.
«Από το θρησκευτικό στοιχείο στο έργο του Δ. Σολωμού» (μελ.) Φ.Κ. 1983, σελ. 

148-152.
Χαμπουλίδης, Α.
«Κατόρθωμα» (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 119.
«Κοινά δαιμόνια» (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 119.
«Σου έκτισα ένα ναό...» (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 119.
«Αναπαράσταση» (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 119.
«Ξάφνου» (πμ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 46.
«Ιατρικόν Δελτίον» (πμ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 46.
Χαραλαμπίδης, Κ.
«Σαρκοφάγος» (πμ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 119.
«Αλογα θολωτού τάφου» (πμ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 119.
«Πικρολόγια του σώματος» (πμ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 159.
«Ανατομείο-αστεροσκοπείο» (δμ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 165-166.
«ΤουΡήσου τ’ άλογα. Προσωπογραφία» (πμ.) Φ.Κ. 1970, σελ. 139-140.
Χαραλάμπους, Α.
«Στο δάσκαλο» (μσκ.) [Στίχοι Κωστή Παλαμά] Φ.Κ. 1973-1974, σελ. 27-30.
«Με το βιολί των είκοσι χρονών» [Μουσική: Ανδρέα Χαραλάμπους, Στίχοι: 

Κύπρου Χρυσάνθη] (μσκ.) Φ.Κ. 1988, δ' προσάρτημα.
Χατζηγαβριήλ, Ν.
«Στο παναΰριν» (δμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 371-375.
Χατζηγεωργίου, Γ.Ι.
«Επιδράσεις της τουρκικής εισβολής στο λογοτεχνικό έργο του Κύπρου Χρυ

σάνθη» (μελ.) Φ.Κ. 1989, σελ. 63-77.
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Χατζηδημητρίου, K.
«Αγγελικής Γ. Πιερίδη: Κυπριακή Λαϊκή Τέχνη» (βλκ.) Φ.Κ. 1993, σελ. 35-37.
Χατζηθωμάς, Α.
«Βιβλιογράφηση και παρουσίαση των εκδόσεων της ‘Λυρικής Κύπρου’ 1958- 

1963» (μελ.) Δ.Κ. Χρ. - Φ.Κ. 1985-1986, σελ. 388-410.
«Ο Ανδρέας Καραντώνης κρίνει το έργο του Κύπρου Χρυσάνθη» (μελ.) Φ.Κ. 

1987, παράρτημα, σελ. 1-23.
«Δείγμα γραφής πρακτικών Παγκυπρίου Γυμνασίου» (μελ.) Φ.Κ. 1988, σελ. 82-97.
«Γλαύκος Αλιθέρσης» (μελ.) Φ.Κ. 1991-1992, σελ. 118-127.
«Αφιερώματα ‘Φιλολογικής Κύπρου’ 1960-1992» (μελ.) Φ.Κ. 1993, σελ. 38-48.
«Βιβλιογράφηση και παρουσίαση των εκδόσεων της ‘Λυρικής Κύπρου’» A Y 

ΕΚ. (1991).
«Πνευματική Κύπρος. Αφιερώματα 1960-1992» ΑΥ. ΕΚ. (1992).
«Αφιερώματα λογοτεχνικών περιοδικών της Κύπρου» ΑΥ. ΕΚ. ( 1993).
Χατζηιωάννου, Κ.Π.
«Ο Λιπέρτης κι η κυπριακή πραγματικότης» (ομ.) ΔΕ. 1954-1955, σελ. 31 -54.
«Α ντιφώνησή του κατά τη βράβευσή του με το βραβείο γραμμάτων του Ελληνι

κού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, 1974-1976» (ομ.) Φ.Κ. 1975-1977 σελ 
158-161.

«Παύλου Φλουρέντζου: Τα Τσέχικα Οδοιπορικά της Αναγέννησης και η Κύ
προς, Λευκωσία, 1977» (βλκ.) Φ.Κ. 1975-1977, σελ. 178-180.

«Ένας εγκάρδιος χαιρετισμός» [για την εκδήλωση για τα ‘Κυπριακά Γράμμα
τα’]· (χρτ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 43-44.

«Οι Αισώπειοι μύθοι στην αρχαίαν Ελλάδα και στη σημερινή Κύπρο» (μελ.) 
Δ.Κ.Χρ. - Φ.Κ. 1985-1986, σελ. 85-89.

Χατζηκώστας, Α. (αρχιμανδρίτης)
«Οι λινοπάμπακοι» (δμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 232-239.
Χατζηκωστής, Γ.Ν.
«Παράλληλα στα ‘Κυπριακά’ ποιήματα του Κ. Παλαμά και του Γ Σεφέρη» 

(ομ.)Φ.Κ. 1975-1977, σελ. 22-32.
«Νέα επίτιμα μέλη του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, που ανακηρύ

χθηκαν με την ευκαιρία της συμπλήρωσης τριάντα χρόνων από την ίδρυ
σή του» (1947-1977) (σψ.) Φ.Κ. 1978, σελ. 224-226.

«Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών: Κυπριακοί Σπουδαί (Δελτίον), τόμος 41ος 
(1977), Λευκωσία, 1977» (βλκ.) Φ.Κ. 1978, σελ. 257-161.

*Γ Βαλέτα: Νεόφυτος Ροδινός» (βλκ.) Φ.Κ. 1980, σελ. 181-187.
«Ηλογοτεχνική κριτική» (ομ.). Φ.Κ. 1984, σελ. 69-73.
«Οι σχέσεις Ρόδου και Κύπρου στο ‘Δεκαήμερο’ του Βοκκακίου» (μελ.) 

Δ.Κ.Χρ.-Φ.Κ. 1985-1986, σελ. 90-94.
«Η διδασκαλία της Κυπριακής λογοτεχνίας στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης» 

(ομ.)Φ.Κ. 1987, σελ. 114-117.

«Salvino Nucera: Agapao na graspo [poesie in grecanico] Cosenza. 1987» (βλκ.) 
Φ.Κ. 1988, σελ. 118-122.

«Αντιφώνηση κατά την απονομή του βραβείου γραμμάτων του Ε.Π.Ο.Κ σ’ αυ
τόν» (ομ.) Φ.Κ. 1995,σελ.15-17.

«Ο δάσκαλός μας Μίκης Κιτρομηλίδης» (ομ.) Φ.Κ. 1995, σελ. 132-136.
«Η κυπριακή εξέγερση του 1931» ΑΥ. ΕΚ. (1983).
«Διακριθέντες απόφοιτοι του Παγκυπρίου Γυμνασίου» ΑΥ. ΕΚ. (1993).
Χατζημάρκος, Π.
«Φρίξου Βράχα: Ελληνιστική Κύπρος. Αθήνα, 1984» (βλκ.) Φ.Κ. 1990, σελ. 36-38.

Χατζηνικολάου, Γ.
«Το έργο του Κωνσταντίνου Σπυριδάκι στο Παγκύπριο Γυμνάσιο» (ομ.) Φ.Κ. 

1988, σελ. 128-131.
Χατζηπαναγή, Χρυσ.
«Κύπρος Χρυσάνθης: πτυχές του έργου του» (μελ.) Φ.Κ. 1994, προσάρτημα, 

σελ. 1-79-ΑΥ. ΕΚ. (1994).
Χατζηστεφάνου, Κ.Ε.
«Η εποχή του Αιπέρτη και η δική μας» (ομ.) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 33-42.
«Προσφώνησις κατά την στέψιν της προτομής του Εθνομάρτυρας Κυπριανού 

στις 7Ιουλίου 1969» (ομ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 176-177.
«Στέφις της προτομής του Εθνομάρτυρας Κυπριανού» 9/7/1952 (ομ.) Φ.Κ. 

1969, σελ. 178-179.
«Η ιδέα της ελευθερίας εις την λύραν του Κάλβου» (ομ.) Φ.Κ. 1970, σελ. 113-118.
«Ο Αγγελος Σικελιανός και το έπος του ’40» (ομ.) Φ.Κ. 1971, σελ. 203-210.
«Το θέμα της μοίρας και η ηθογραφία του Οιδίποδος» (ομ.) Φ.Κ. 1973-1974, 

σελ. 83-90.
«Πώς είδε ο Μακάριος την αποστολή του σχολείου και της εκκλησίας στον αγώ

να του λαού μας για εθνική επιβίωση» (μελ.) Φ.Κ. 1979, σελ. 166-176.
«Πώς είδε ο Γιώργος Σεφέρης τη μοίρα της Κύπρου στα ποιήματά του» (ομ.) 

Φ.Κ. 1980, σελ. 64-77.
«Οι ‘Επίνικοι Α' του Αγγέλου Σικελιανού και οι απελευθερωτικοί αγώνες του 

Έθνους» (ομ.) Φ.Κ. 1981-1982, σελ. 12-19.
«Χαιρετισμός στο ‘Στ'Διεθνές Συμπόσιο του Αιγαίου’ (Ικαρία), στις 17 Ιουλίου 

1980» (χρτ.) Φ.Κ. 1981-1982, σελ. 151-153.
«Προσφώνηση στο ‘Ζ’ Διεθνές Συμπόσιο Αιγαίου’ (Κως)» (ομ.) Φ.Κ. 1981-1982, 

σελ. 154-156.
«Το ηθικό υπόβαθρο του κλασσικού αθλητικού ιδεώδους και η επιβράβευση της 

αρετής ως στοιχείο αγωγής» - ιστορική αναδρομή και σύγχρονες προε
κτάσεις - (ομ.) Φ.Κ. 1983, σελ. 224-237.

«Η Ελληνίδα μητέρα» (ομ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 141-146.
«Σκεπτικό για την ανακήρυξη του πρέσβη της Ελλάδος Ευθύμιου Στοφορόπου- 

λου ως επιτίμου μέλους του Ε.Π.Ο.Κ.» (σψ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 34-36.
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«Σκεπτικό για την ανακήρυξη του πρέσβυ της Ελλάδος Ιωάννη Φωτόπουλου ως 
επιτίμου μέλους του Ε.Π.Ο.Κ» (σψ.) Φ.Κ. 1989, σελ. 24-26

«Σκεπτικό για την ανακήρυξη του πρέσβυ της Ελλάδος Παύλου Αποστολίδη ως 
επιτίμου μέλους του Ε.Π.Ο.Κ.» (σψ.) Φ.Κ. 1991-1992, σελ. 53-55.

«Πλάτωνος: Πολιτεία, ή περί δικαίου πολιτικός» (μελ.) Φ.Κ. 1994, σελ. 36-70.
«Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου» [Χατζηστεφάνου, Κ., 

Χρυσάνθης, Κ., Προδρόμου, Γ.] ΑΥ. ΕΚ. (1988).
Χατζηστεφάνου, Οδ. Κ.
«Ο όρος ‘Έθνος’ και η σημασία του στον Ηρόδοτο» (μελ.) Φ.Κ. 1991-1992, σελ 

128-143.
Χατζησωτηρίου, Ξ.
«Υφάντριες» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1963, σελ. 144 β'.
«Μήλα» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1963, σελ. 144 β'.
Χατζησωτηρίου, Φ.
«Αγία Οικογένεια» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1960, σελ. 78.
«Μόχθος» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1961, σελ. 40.
«Αγιος Γεώργιος του ‘Φάραγκα’» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1963, σελ. 160 α’.
«Ψιλοκουβέντα» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1963, σελ. 160 α'.
«Στο πανηγύρι της Αγγελόκτιστης» λάδι Φ.Κ. 1964, σελ. 196 α'.
«Ασσια» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1964, σελ. 196 β'.
«Ψεμματισμένος» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1965, σελ. 158 α'.
«Τέφρα» (δμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ. 1972, σελ. 240-
Χριστοδουλίδης, Α.Δ.
«Η 28η Οκτωβρίου (το νόημα και το μήνυμα της επετείου)» (μελ.) Φ Κ 1973- 

1974, σελ. 91-96.
«Τιμωρίες του παλιού καιρού» (μελ.) Φ.Κ. 1979, σελ. 98-101.
Χριστοδουλίδης, Χρ. Δ.
«Αναζητώντας τονΚαμακη» (δμ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 81-118.
Χριστοδούλου, Β.
«Το εικοσιένα στην Κύπρο» (μελ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 180-188.
Χριστοδούλου, Μ.
«Ηκυπριακή διάλεκτος» (μελ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 129-134.
Χριστοδούλου, Ν.
«Ο Γέρος» (δμ.) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 25-32.
Χριστοδούλου, Φιλ.
«Το διεθνές έτος παιδιού και τα κυπριακά νομίσματα» (μελ.) Φ.Κ. 1979 σελ 

128-129.
Χριστοφίδης, Α.
«ΗΔημώνασσα του μύθου κι η Δημώνασσα του Κ. Χρυσάνθη» (βλκ.) Φ.Κ. 1960 

σελ.130-132.

«Η ποίηση των Κυπρίων για τον αγώνα» ανθολόγηση (μελ.) [Γλ. Αλιθέρσης, Σ. 
Κωστάντης, Σ. Λαζάρου, Ξ. Λυσιώτης, Κ. Μόντης, Χρ. Παπαχρυσοστό- 
μου, Α. Παστελλάς, Α. Περνάρης, Αχ. Πυλιώτης, Θ. Στυλιανού, Δ. Χα- 
μπουλίδης, Κ. Χρυσάνθης] Φ.Κ. 1961, σελ. 192-214.

«Ερωτικά Κυπρίων» ανθολόγηση (μελ.) [Μεσαιωνικά ερωτικά τραγούδια της 
Κύπρου, Γλ. Αλιθέρσης, Τ. Ανθίας, Δ. Δημητριάδης, Π. Δρουσιώτης, Α. 
Ιντιάνος, Μ. Κράλης, Ν. Κρανιδιώτης, Π. Κριναίος, Π. Λιασίδης, Δ. Αι- 
πέρτης, Ξ. Αυσιώτης, Γ. Μαρκίδης, Τ. Μελάς, Π. Μηχανικός, Ν. Μικελλί- 
δης, Β. Μιχαηλίδης, Κ. Μόντης, Ειρ. Παναγή, Α. Παστελλάς, Λ. Παυλί
δης, Α. Περνάρης, Φ. Σταυρίδης, Τ. Στεφανίδης, Γ. Φάνος, Τ. Φυλακτού, 
Κ. Χρυσάνθης] Φ.Κ. 1962, σελ. 200-236.

Χριστοφίδης, Μαν.
«Ομιλία στην εκδήλωση του Ε.Π.Ο.Κ. για το βιβλίο Σελίδες του απελευθερωτι

κού μας αγώνα, όπως γράφτηκαν τότε’» (ομ.) Φ.Κ. 1994, σελ. 15-24.
Χριστοφίδης, Μυρ.
«ΝεοκλήςΓ. Κυριαζής-1877-1956» (μελ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 170-179.
Χριστοφίδης, Χρ.
«Προσφώνηση κατά την τελετή στη μνήμη Χριστόδουλου Παπαχρυσοστόμου» 

(ομ.)Φ.Κ. 1991-1992, σελ. 32.
«Χαιρετισμός σε ειδική συγκέντρωση του Ε.Π.Ο.Κ.» (χρτ.) Φ.Κ. 1991-1992, σελ. 

55-56.
Χρυσάνθη, Αούλλα Κ.
«Ηποίηση του Ξάνθου Αυσιώτη» (ομ.) Φ.Κ. 147-155.
Χρυσάνθης, Κ.
«Η τυπογραφία στην Κύπρο» (ομ.) ΔΕ. 1954-1955, σελ. 131-140.
«Η μάχη των μύλων» (θρ.) ΔΕ. 1957-1958, σελ. 31-55.
«Προβλήματα της Μυκηναϊκής περιόδου στην Κύπρο» (σψ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 33-34.
«Ηπροδοσία, δράμα σε δύο σκηνές» (θρ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 42-51.
«Επιτύμβιο των νεκρών της Ε.Ο.Κ.Α.» (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 81.
«Επίγραμμα των νεκρών του Β' Παγκοσμίου Πολέμου» (πμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 81. 
«Στιγμές Θεού: α) Ο φύλακας άγγελος του λιμανιού, β) Κυπριακό τοπίο, γ) Το 

πρώτο βήμα στην πολιτεία, δ) Ήρωας, ε) Συλλογίζομαι» (πμ.) Φ.Κ. 1960, 
σελ.113-114.

«Το ημερολόγιο του γαλάζιου κοριτσιού» (δμ.) Φ.Κ. 1960, σελ. 159-225.
«Ημπαλάντα του Κυριάκου Μάτση» (πμ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 9-10.
«Ηλέκτρα» Κείμενο Α. Κούρου, Στίχοι: Κ. Χρυσάνθη (θρ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 127-155. 
«Φουρτούνα μέσ’ την άνοιξη» απόσπασμα (δμ.) Φ.Κ. 1961, σελ. 164-170.
«Στο Μίκη Κιτρομηλίδη» (σψ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 6.
«Δημοσιευμένα έργα του Μίκη Κιτρομηλίδη» (μελ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 7.
«Ελένη Παλαιολόγου- σε τέσσερις εικόνες» (θρ.) Φ.Κ. 1962, σελ. 65-114.

58 59Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



«Τέσσερα ανέκδοτα κείμενα τον Μανώλη Καλομοίρη» (επ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 11-13. 
«Επίγραμμα» (πμ.)Φ.Κ. 1963, σελ. 19.
«Δεκατρία (κακοσήμαδα) αντιποιητικά θέματα: Ο εαυτός μας, β) Φιλάργυρος, 

γ) Καθημερινότητα στο διηνεκές, δ) Πρόταση γάμου, ε) Ο αντρείος, στ) 
Το ίδιο, ξ) Ο δήμιος, η) Στρήπ-τηζ, θ) Παράκληση νεκρών, ι) Τα ρόδια, ια) 
Συνήθεια, ιβ) Ρήτορας, ιγ) Ο Κριτικός μου» (πμ.) Φ.Κ. 1963, σελ. 188-194.

«Στιχουργικές παρατηρήσεις στο έργο του Δημήτρη Διπέρτη» (πμ.) Φ.Κ. 1964, 
σελ. 18-23.

«Τα μαύρα μάτια» παράφραση του ποιήματος του Λιπέρτη ‘Τα μαύρα αμμάδ- 
κια’ (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 35.

«Οι αποθεώσεις του κάμπου» (πμ.) Φ.Κ. 1964, σελ. 77-80.
«Ομιλία στο φιλολογικό μνημόσυνο για τον Θεόκλητο Σοφοκλέους» (ομ.) Φ.Κ. 

1965,σελ.15-18.
«Βιβλιογραφία Θεόκλητου Σοφοκλέους» (μελ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 23-26.
«Το κελλί»(θρ.) Φ.Κ. 1965, σελ. 154-158.
«Οι τρεις εκθέσεις ζωγραφικής τουΑ. Διαμαντή» (μελ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 10-18.
«Μπαλάντα με χρώματα πάνω σε πίνακες του Α. Διαμαντή: Το δέος παιδιών 

στην εκκλησιά. Μια γυναίκα με αμυγδαλί φόρεμα. Τρεις ηλικίες. Στο χω
ριάτικο καφενείο. Η υδροφόρος. Κεφάλι με κίτρινο φακιόλι. Δυο γυναί
κες. Οι φυτεύτριες. Κόρη και παπαρούνες. Αεύκες και γυναίκες. Το βόδι. 
Δυο γυναίκες στο όχημα. Στη βρύση» (πμ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 21 -30.

— Poems of the paintings of A. Diamantis by K. Chrysanthis. English translation 
by Mary O Connor of U.S.A.: The fear of children in church. Two women. 
The planters. Poplar trees and women.

— Ballandes sur des tableaux de A. Diamantis. Par Kypros Chrysanthis. Traduit 
par Gaston Henry Aufrére: Au cafe du village. Laporteuse d’ eau. Femmes 
et peupliers. Fille et coquelicots. Le boeuf.

«Ιπποκράτης» (θρ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 73-86.
«Η γκρίζα επωδός» (πμ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 147.
«Σαραντατρείς επιστολές του Πέτρου Βλαστού» (μελ.-επ.) Φ.Κ. 1966, σελ. 211 -238.
«Ύδρα» (πμ.) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 4.
«Μερικά στοιχεία από τα πρακτικά του Ε.Π.Ο.Κ.» (μελ.) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 

232-242.
«Αξιοθέα» (θρ.) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 43-74.
«Αποχαιρετισμός στους ελλαδικούς στρατιώτες» (πμ.) Φ.Κ. 1967-1968, σελ. 

XVII.
«Δελφικές αμφικτυονίες»(θρ.) Φ.Κ. 1969, σελ. 119-132.
«Αλέξιος Α ’κι οι σταυροφόροι» (θρ.) Φ.Κ. 1970, σελ. 156-212.
«Παπαλεόντιος ο Πρωτομάστορας» (θρ.) Φ.Κ. 1971, σελ. 156-212.
«Η ακολουθία του Εθνομάρτυρα Κυπριανού» (πμ.) Φ.Κ. 1971, σελ. 182-190.
«Στα δύσκολα χρόνια» (νβ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 197-203.
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«Το ημερολόγιο του γαλάζιου κοριτσιού» (νβ.) ΑΚ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 203-208.
«Τοχώμα τραβάει» (δμ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 208-212.
«Τοκύπελο του θανάτου» (νβ.) Α.Κ.Π. - ΑΥ. ΕΚ., 1972, σελ. 213-220.
«Παιδάκι μου Τριαντάφυλλε»(δμ.) Φ.Κ. 1973-1974, σελ. 141-171.
«Τα γενέθλια του Δία-σατυρικό» (πμ. - θρ.) Φ.Κ. 1973-1974, σελ. 285-309.
«Η συγχώρεση» (δμ.) Φ.Κ. 1975-1977, σελ. 18-21.
«Βαρνάβας, ο γυιος της παράκλησης» [σε πέντε πράξεις] (πμ-θρ.) Φ.Κ. 1975- 

1977, σελ. 72-124.
«Βραβείο Γραμμάτων, 1974-1976, του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου 

στονδρα Κυριάκο Π. Χατζηιωάννου» (ομ.) Φ.Κ. 1975-1977, σελ. 153-155.
«Γλαύκου Αλιθέρση: Επιλογή από το Ποιητικό του Έργον Έκδοση Πνευματι

κού Ομίλου Αεμεσού. Κύπρος, 1976» (μελ.) Φ.Κ. 1975-1977, σελ. 180-182.
«Ομιλία στην έκτακτη γενική συνέλευση του Ε.Π.Ο.Κ. στις 23 Ιουνίου 1976» 

(πεπ.)Φ.Κ. 1975-1977, σελ. 190-191.
«Απολογισμός της τακτικής γενικής συνέλευσης του Ε.Π.Ο.Κ., στις 30 Γενάρη 

1977» (πεπ.) Φ.Κ. 1975-1977, σελ. 192-193.
«Τ' όνειρο της Παναγίας'η κοίμησή Της» (θρ.-πμ.) Φ.Κ. 1978, σελ. 16-30.
«Η τριακονταετηρίδα του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου» (μελ.) 

Φ.Κ. 1978, σελ. 198-220/
«Ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου και εθνάρχης κ. Χρυσόστομος ανακηρύσσεται επίτι

μος πρόεδρος του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου» (σψ.) Φ.Κ. 
1978, σελ. 228.

«Θ. Πιερίδη: Ποιητικά Απαντα, τομ Β' τα ανέκδοτα, επιμ. ΓΦ. Πιερίδη, Αευκω
σία, 1976». (βλκ.) Φ.Κ. 1978, σελ. 231-233.

«Χρ. Παπαχρυσοστόμου: Αρχείον Πεσόντων, β' έκδ., Αευκωσία, 1976 - Αρχείον 
Αγωνιστών, Αευκωσία, 1977 - Οδηγός του Μουσείου Εθνικού Αγώνος, 
Αευκωσία, 1977» (βλκ.) Φ.Κ. 1978, σελ. 233-235.

«Κώστα Α. Πιλαβάκη: Η Αεμεσός σ’ άλλους καιρούς. Αεμεσός, 1977» (βλκ.) 
Φ.Κ. 1978, σελ. 235-237.

«Απολογισμός στην τακτική συνέλευση του Ε.Π.Ο.Κ., στις 12.3.1980» (πεπ.) 
Φ.Κ. 1980, σελ. 208-210

«Απολογισμός της ετήσιας γενικής συνέλευσης του Ε.Π.Ο.Κ., στις 22 Γενάρη 
1978» (πεπ.) Φ.Κ. 1978, σελ. 297-299.

«Ποιήματα του απελευθερωτικού αγώνα 1955-1959, που έγραφε ο Κύπρος Χρυ
σάνθης και μελοποίησε ο Γιάγκος Μιχαηλίδης» (πμ.-μσκ.) Φ.Κ. 1979, σελ. 
5-80.

«Νάγιας Ρούσου: Η αντίδραση των παιδιών στην επιθετικότητα που περιέχουν 
τα Κινούμενα Σχέδια - Βία και τηλεόραση. Αευκωσία, 1978» (βλκ.) Φ.Κ. 
1979, σελ. 185-187.

«Απολογισμός στην τακτική γενική συνέλευση του Ε.Π.Ο.Κ.» (πεπ.) Φ.Κ. 1979, 
σελ. 196-198.
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«Ο Ε.Π.Ο.Κ. για τον Κωστή Παλαμά» (ομ.) Φ.Κ. 1980, σελ. 146-150.
«Σάββα Κ. Ξυστούρη: Η κωμόπολη της Λύσης. Λευκωσία, 1980, (βλκ.) Φ.Κ. 

1980, σελ. 206-207.
«Απολογισμός του Ε.Π.Ο.Κ., την 1η Φεβρουάριου 1981» (πεπ.) Φ.Κ. 1980, σελ. 

211-214.
«Ο Άγγελος Σικελιανός στο χώρο της τραγωδίας» (ομ.) Φ.Κ. 1981-1982, σελ. 7-11. 
«Απολογισμός για το έτος 1981, 17 Μαρτίου 1982» (πεπ.) Φ.Κ. 1981-1982, σελ. 

65-68.
«Μνήμη Σολωμού και Παλαμά» Εισαγωγή (σψ.) Φ.Κ. 1981-1982, σελ. 74-75.
«Απονομή βραβείου Γραμμάτων του Ε.Π.Ο.Κ. στον Νίκο Σπανό» (σψ.) Φ.Κ. 

1981-1982, σελ. 128.
«Ανακήρυξη επιτίμων μελών του Ε.Π.Ο.Κ.: Χρίστος Ζαχαράκις» (σψ.) Φ.Κ. 

198 Î-1982, σελ. 131-132.

«Παρουσίαση της ‘Φιλολογικής Κύπρου’ 1980» (ομ.) Φ.Κ. 1981-1982, σελ. 137.
«Ηρακλή Αγγελίδη: Μετάφραση αρχαίων Ελλήνων ποιητών. Λευκωσία, 1980». 

(βλκ.) Φ.Κ. 1981-1982, σελ. 148-150.
«Απολογισμός-17Μαρτίου 1982-2 Μαρτίου 1983» (πεπ.) Φ.Κ. 1983, σελ. 5-8.
«Εισαγωγική ομιλία του προέδρου του Ε.Π.Ο.Κ. κατά την απονομή του Βρα

βείου Γραμμάτων στον Νίκο Παναγιώτου» (ομ.) Φ.Κ. 1983, σελ. 9-11.
«Μνήμη Σολωμού και Παλαμά» (σψ.) Φ.Κ. 1983, σελ. 30.
«Για τονΓκαίτε» (ομ.) Φ.Κ. 1983, σελ. 52.
«Ανθολογία Κυπριακής Ποίησης, των Θ. Κουγιάλη, Μιχ. Μαραθεύτη, Στ. Συ- 

καλλίδη. Λευκωσία 1980» (βλκ.) Φ.Κ. 1983, σελ. 62-64.
«Τριάντα πέντε χρόνια πνευματικής προσφοράς στο νησί μας» (πεπ.) Φ.Κ. 

1983, σελ. 77-81.
«Το δοκίμιο και η κριτική στην Κύπρο» (μελ.) Φ.Κ. 1983, σελ. 87-96.
«Η ευτυχία της γης» (πμ.) Φ.Κ. 1983, σελ. 111-138.
«Απολογισμός: 3 Μαρτίου 1983 - 29 Φεβρουάριου 1984» (πεπ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 

5-7.
«Ιστορικά δεδομένα σχετικά προς το κίνημα του έτους 1931» (ομ.) Φ.Κ. 1984, 

σελ. 9-13.
«Το 1934 κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού ‘Κυπριακά Γράμματα’» 

(σψ.)Φ.Κ. 1984, σελ. 24-25.
«Η σάτιρα του ΑνθουΡοδίνη» (ομ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 52-54.
«Έναρξη Συμποσίου Κριτικής του Ε.Π.Ο.Κ.» (ομ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 64.
«Η κριτική για τη μετάφραση από έμμετρη μετάφραση» (ομ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 

101-102.
«Σκεπτικό του ‘Βραβείου Γραμμάτων’ στις εκδόσεις Χρ. Ανδρέου» (σψ.) Φ.Κ. 

1984, σελ. 103-106.
«Ανακήρυξη επιτίμων μελών» (σψ.) Φ.Κ. 1984, σελ. 113.
«Επίγραμμα στον Μιχαλάκη Κυθραιώτη» (πμ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 3.

«Απολογισμός 29 Φεβρ. 1984 -27 Μαρτίου 1985» (πεπ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 5-9.
«Απολογισμός28 Μαρτ. 1985-29 Απριλίου 1986» (πεπ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 9-14.
«Απολογισμός 23 Απριλίου 1986 - 30Σεπτ. 1987» (πεπ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 14-16.
«40χρόνια Ε.Π.Ο.Κ.» (ομ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 17-21.
«Ταίριασμα στίχων Βασ. Μιχαηλίδη σε δημοτική μουσική της Κύπρου» (μελ.- 

μσκ.)Φ.Κ. 1987, σελ. 61-70.
«Κατάλοιπα τουΛευτέρη Γιαννίδη» (ομ.) Φ.Κ., σελ. 71-76.
«Εισαγωγή» [στην παρουσίαση βιβλίων, από μέλη του Ε.Π.Ο.Κ.] (ομ.) Φ.Κ. 

1987, σελ. 84.
«Ανδρέα Ν. Παπαβασιλείου: Το καθήκον να ξήσω. Λευκωσία, 1985. (βλκ.) Φ.Κ. 

1987, σελ. 84-87.
«Εισαγωγή στους εορτασμούς 21ης και 28ης Οκτωβρίου» (ομ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 

101-106.
«Για τον Κωστή Παλαμά και Μιχαλάκη Λ. Κυθραιώτη» (ομ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 

125-128.
«Στονφίλο Μιχαλάκη Κυθραιώτη» (πμ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 128.
«Ποιήματα Κυπρίων για τον Κωστή Παλαμά» (μελ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 139-143.
«Εβδομάδα Γραμμάτων: Λευκωσιάτες Λογοτέχνες: Αχιλλέας Αιμίλιος» (μελ.) 

Φ.Κ. 1987, σελ. 146-148.
«Η ποίηση του Λεωνίδα Παυλίδη» (μελ.) Φ.Κ. 1987, σελ. 148-151.
«Αντιφώνηση του Κύπρου Χρυσάνθη κατά την προσφορά σ’ αυτόν του βιβλίου: 

‘Δώρημα στον Κύπρο Χρυσάνθη’ του Ε.Π.Ο.Κ.» (ομ.) Φ.Κ. 1988, σελ. 24-28.
«Εισαγωγή στο Συμπόσιο για τα 175 χρόνια του Παγκυπρίου Γυμνασίου» (ομ.) 

Φ.Κ. 1988, σελ. 30-31.
«Μελοποίηση ποιημάτων Κυπρίων από τον Κλεόβουλο Αρτεμίδη» (ομ.) Φ.Κ. 

1988, σελ. 49-64.
«Μικρή παρουσίαση» (Συγκέντρωση για την παρουσίαση βιβλίων) (σψ.) Φ.Κ. 

1988, σελ. 98-99.
«Νάγιας Ρούσου: Τα κανάλια της Αριάδνης» (βλκ.) Φ.Κ. 1988, σελ. 105-108.
«Εισαγωγή στα αποκαλυπτήρια της προτομής του αειμνήστου Κωνσταντίνου 

Σπυριδάκι»(ομ.)Φ.Κ. 1988, σελ. 123-124.
«Οι Κύπριοι και για τους Κυπρίους στο περιοδικό ‘Νέα Εστία’» (μελ.) Φ.Κ. 

1988, προσάρτημα, σελ. 1-28.
«Ημεγάλη σύμπτωση» [μονόπρακτο] (θρ.)Φ.Κ. 1988, β’προσάρτημα, σελ. 1-21.
«Ο αιχμάλωτος» [μονόπρακτο] (θρ.) Φ.Κ. 1988, γ’ προσάρτημα, σελ. 23-50.
«Με το βιολί των είκοσι χρονών» [Στίχοι: Κύπρου Χρυσάνθη, Μουσική: Αν

δρέα Χαραλάμπους] (πμ.-μσκ.) Φ.Κ. 1988, δ' προσάρτημα.
«Απολογισμός 1988» (πεπ.) Φ.Κ. 1989, σελ. 7-10.
«Σκεπτικό για την ανακήρυξη του Μιχ. Κυθραιώτη σε μέγα ευεργέτη του 

Ε.Π.Ο.Κ.» (σψ.) Φ.Κ. 1989, σελ. 19-20.
«Σκεπτικό Βραβείου Γραμμάτων» [στον Νίκο Παναγιώτου] (σψ.) Φ.Κ. 1989, 

σελ. 21.
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«Ο εορτασμός της28ης Οκτωβρίου 1940» (ομ.) Φ.Κ. 1989, σελ. 34-36.
«Κωνσταντίνος Σπυριδάκις» (ομ.) Φ.Κ. 1989, σελ. 44-45.
«Διαγωνισμός του Ε.Π.Ο.Κ. για συγγραφή παιδικού βιβλίου» Φ.Κ. 1989, σελ. 

117-118.
«Ο αφιερωματικός τόμος στην Καλλιόπη Καραγεώργη» (σψ.) Φ.Κ. 1990, σελ. 7. 
«Απολογισμός του Ε.Π.Ο.Κ.: 22.3.1989-2.4.1990» (πεπ.) Φ.Κ. 1990, σελ. 12-13. 
«Εισαγωγή στην εορταστική συνάντηση με τον Φρίξο Βράχα» (ομ.) Φ.Κ. 1990, 

σελ. 19-21.
«Οκτώ ελληνικά θέματα, του Φρίξου Βράχα» (βλκ.) Φ.Κ. 1990, σελ. 39-41.
«Τέσσερις διθύραμβοι» (πμ.) Φ.Κ. 1990, προσάρτημα, σελ. 1-37.
«Απολογισμός του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου: 3 Μαΐου 1990 - 

21 Μαΐου 1991» (πεπ.) Φ.Κ. 1991-1992, σελ. 7-9.
«Σκεπτικό για την απονομή του ‘Βραβείου Γραμμάτων’ στονΑνδρέα Ν. Μιτσί- 

δη» (σψ.) Φ.Κ. 1991 -1992, σελ. 9-11.
«Ομιλία στη συνεστίαση μνήμης αείμνηστου Χριστόδουλου Παπαχρυσοστόμου» 

[Ξενοδοχείο Λήδρα, 14 Μαΐου 1991] (ομ.)Φ.Κ. 1991-1992, σελ. 34-35.
«Απολογισμός του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου» (21-5-91) (πεπ.) 

Φ.Κ. 1991-1992, σελ. 51-53.
«Σκεπτικό για τη βράβευση του Αντρου Παυλίδη, με ειδικό ‘Βραβείο Γραμμά

των’ του Ε.Π.Ο.Κ.» (σψ.) Φ.Κ. 1991-1992, σελ. 61.
«Kypros Chrysanthis: Poesie [con testo greco a fronte]. Scelte e tradotte da 

Michele lannelli» (πμ.) Φ.Κ. 1991-1992, προσάρτημα, σελ. 1-61.
«Μιχαλάκης Κυθραιώτης» (πμ.) Φ.Κ. 1993,σελ. 7.
«Απολογισμός Ε.Π.Ο.Κ., από 12 Μαρτίου 1992 - 10 Μαρτίου 1993» (πεπ.) Φ.Κ. 

1993, σελ. 10-13.
«Σκεπτικό της απονομής του Βραβείου Γραμμάτων του Ε.Π.Ο.Κ. στον Κωνστα

ντίνο Γ. Γιαγκουλλή» (σψ.) Φ.Κ. 1993, σελ. 13-14.
«Χαιρετισμός στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1821» (χρτ.) Φ.Κ. 1993, σελ. 25-26.
«Απονομή από τον Ε.Π.Ο.Κ. ειδικού βραβείου στον εκδοτικό οίκο Χρ. Ανδρέ- 

ου» (ομ.) Φ.Κ. 1993, σελ. 25-26.
«Αόγος για τον Πέτρο Χάρη» (μελ.) Φ.Κ. 1993, προσάρτημα, σελ. 1-100.
«Απολογισμός του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου: 13.3.92 - 7 Απρι

λίου 1994» (πεπ.) Φ.Κ. 1994, σελ. 7-10.
«Εισαγωγικά στην εκδήλωση του Ε.Π.Ο.Κ. για την παρουσίαση του βιβλίου της 

Μαρούλας Βιολάρη-Ιακωβίδη ‘Σελίδες του απελευθερωτικού μας αγώνα 
όπως γράφτηκαν τότε’» (ομ.) Φ.Κ. 1994, σελ. 12-14.

«Μνήμη: Ο Κωνσταντίνος Σπυριδάκις, ως πολιτιστικός παράγοντας» (μελ.) 
Φ.Κ. 1994, σελ. 132-134.

«Απολογισμός του Ε.Π.Ο.Κ. για την περίοδο 8.41994-15.5.1995» (πεπ.) Φ.Κ. 
1995, σελ. 8-10.

«Βραβείο Γραμμάτων του Ε.Π.Ο.Κ. στον Γεώργιο Ν. Χατζηκωστή» (ομ.) Φ.Κ. 
1995, σελ. 11-14.

«Η Αευκωσία» (ομ.) Φ.Κ. 1995, σελ. 34-35.
«Στα 100χρόνια τουΓ.Σ.Π.» (πμ.) Φ.Κ. 1995, σελ. 66.
«Ο Μίκης Κιτρομηλίδης και η μαθητική συντροφιά» (ομ.) Φ.Κ. 1995, σελ. 118-120.
«ΥμνήσομεΡοδίωνα και Μιλτιάδη Γεωργιάδη» (ομ.) Φ.Κ. 1995, σελ. 143-149.
«Χρυσάνθης, Κ. (Ρήγας, Α.): Έντομα, ζώα και πουλιά» (έμμετροι παιδικοί μύ

θοι) ΑΥ. ΕΚ. (1948).
«Χρυσάνθης, Κ. (Ρήγας, Α.): Το βασιλόπουλο της Βενετιάς» ΑΥ. ΕΚ. (1949).
«Σπυριδάκις, Κ., Χρυσάνθης,Κ., Κυπριανού, Χρ.: Έκδοση για τα Εικοσάχρονα 

του Ε.Π.Ο.Κ.» ΑΥ. ΕΚ. (1968).
«Αλέξιος Â ’ και Σταυροφόροι» ΑΥ. ΕΚ. (1970).
«Εκλογή από το έργο του Νικόλαου Γ. Πολίτη» (αρ. 1 της Νεοελληνικής Βιβλιο

θήκης του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου) ΑΥ. ΕΚ. (1974).
«Βαρνάβας, ο γιος της παράκλησης» ΑΥ. ΕΚ. (1977).
«Μνήμη Κωνσταντίνου Σπυριδάκι» (επιμέλεια) ΑΥ. ΕΚ. (1977).
«Αλέκτορα οφείλομε στον Ασκληπιό» ΑΥ. ΕΚ. (1982).
«Από την ιστορία της κυπριακής ιατρικής» AY. ΕΚ. ( 1983).
«Έξι Κύπριοι ποιητές» AY. ΕΚ. ( 1985).
«Δημήτρης Θ. Αιπέρτης» ΑΥ. ΕΚ. (1985).
«Δελφικές αμφικτυονίες» ΑΥ. ΕΚ. (1985).
«Συμφωνία στον αέρα της Ενάτης του Μπετόβεν» AY. ΕΚ. ( 1985).
«Στα χρόνια της επανάστασης» ΑΥ. ΕΚ. (1985).
«Γλαύκος Αλιθέρσης» ΑΎ. ΕΚ. (1986).
«Μελής Νικολαΐδης» ΑΎ. ΕΚ. (1986).
«Ξάνθος Αυσιώτης και Μελής Νικολαΐδης: Τα δυο ξαδέρφια» ΑΥ. ΕΚ. (1987).
«Χρυσάνθης, Κ. - lannelli Michele: Fiori poetici dall isola di Afrodite» (Επιμέ

λεια: Γ.Ν. Χατζηκωστής) ΑΥ. ΕΚ. (1987).
«Μικρό πνευματικό συμπόσιο» ΑΥ. ΕΚ. (1987).
«Δέκα αντιποιήματα πάνω σε υφασματογραφίες» ΑΥ. ΕΚ. (1988).
«Χατζηστεφάνου, Κ., Χρυσάνθης, Κ., Προδρόμου, Γ.: Εορτασμός της εθνικής 

επετείου της 25ης Μαρτίου» ΑΥ. ΕΚ. (1988).
«Αξιοθέα - Axiothea; atto unico» AY. ΕΚ. (1990).
«Τέσσερις διθύραμβοι» ΑΥ. ΕΚ. (1991).
«Οκτώ ιστορίες του αγώνα» ΑΥ. ΕΚ. (1993).
«Εθνομάρτυρας Κυπριανός» ΑΥ. ΕΚ. (1993).
«Μικρά πορτραίτα Κυπρίων» ΑΥ. ΕΚ. (1993).
«Χρυσάνθης, Κ., lannelli, Michele: Τα τραγούδια για τον εγγονό. I canti del 

nonnon » AY. ΕΚ. (1993).
«Αόγος για τον Πέτρο Χάρη» ΑΥ. ΕΚ. (1993).
«Μιχαλάκης Κυθραιώτης» (επιλογή και σύνθεση: Κύπρος Χρυσάνθης) ΑΥ. ΕΚ. 

(1994).
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«Συνομιλίες με τον δεύτερο εγγονό» (μετάφραση Michele lannelli) AY. ΕΚ. 
(1994).

Χρυσοχός, Αν.
«Σύνθεσις» λάδι (πιν.) Φ.Κ. 1964, σελ. 132 β'.
«Σκέψεις για τη σχέση μεταξύ ζωγραφικής και ποίησης» (μελ.) Δ.Κ.Χρ. - Φ.Κ. 

1985-1986, σελ. 411-417.
«ΝίκοςΔυμιώτης» (σψ.) Φ.Κ. 1990, σελ. 47-48.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Τυπώθηκε στα 
Τυπογραφεία - Λιθογραφεία 

«ΘΕΟΠΡΕΣ» Ατό., 
Τηλ.: 444940 - 448883 
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