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ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ε.Π.Ο.Κ.
ΚΩΣΤΑ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΤΑ

ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000
ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Ο Όμιλος μας μετά την τελευταία γενική συνέλευση, της 2/4/1997, και την εκλογή 
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, είχε, ως γνωστόν, την ατυχία να δεχτεί διπλό πλήγ
μα, πρώτα με το θάνατο, στις 6/6/1998, του εκ των ιδρυτικών μελών και επί σειράν 
ετών εξέχοντος Προέδρου του αείμνηστου Κύπρου Χρυσάνθη και έπειτα με τον αδό- 
κητο θάνατο, στις 5/11/1999, του Γραμματέα του αείμνηστου Γεωργίου Κ. Ιωαννίδη. 
Παρακαλώ, και μ’ αυτή την ευκαιρία, να τηρήσουμε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη τους.

«Αιωνία τους η μνήμη»

Το Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέσχε στο μεγάλο πένθος και αποφάσισε να τιμή
σει τους εκλιπόντες αξιωματούχους του για την ανεκτίμητη προσφορά τους και να 
προσπαθήσει να καλύψει, στο μέτρο του δυνατού, το δυσαναπλήρωτο κενό, με την 
εκτέλεση, πρώτα, των αποφάσεων που είχαν ληφθεί επί προεδρίας του αναντικατά
στατου Προέδρου του σε συνεδρίες που είχαν πραγματοποιηθεί στο σπίτι του, λόγω 
της ασθένειας του.

Ζώντος ακόμη του Προέδρου μας και με δική του παράκληση, ο Αντιπρόεδρος 
του Ομίλου τον εκπροσώπησε και απηύθυνε Χαιρετιμό στο Φιλολογικό Μνημόσυνο 
της πνευματικής δέσποινας της Αμμοχώστου Μαρίας Π. Ιωάννου, στο Πολιτιστικό 
Κέντρο της Λαϊκής Τράπεζας στις 4/3/1998, καθώς και στην εκδήλωση που διοργάνω- 
σε ο Ε.Π.Ο.Κ. στις 25/5/1998, με την Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου 
και τον Όμιλο Πνευματικής Ανανέωσης στις «Σπηλιές» του Πολιτιστικού Κέντρου 
«Το Σκαλί» Αγλαντζιάς, με θέμα «Σελίδες Κυπριακής Λογοτεχνίας», στην οποία τιμή
θηκαν οι Ελλαδίτες λογοτέχνες και πνευματικοί άνθρωποι κ.κ. Γεώργιος Καλλέγιας 
και Γιώργος Πετρόπουλος, για την ενασχόληση τους με την Κυπριακή λογοτεχνία και 
την προβολή της στον ευρύτερο Ελληνικό χώρο.

Ο Ε.Π.Ο.Κ., σύμφωνα με ήδη ειλημμένη απόφαση, γιόρτασε τα 200 χρόνια από τη 
γέννηση του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού, μαζί με την Εταιρεία Κυπρια
κών Σπουδών και την Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου σε ειδική εκδή
λωση στις 27 Νοεμβρίου 1998, με κύριο ομιλητή τον Πρόεδρο της Εταιρείας και Γραμ
ματέα του Ε.Π.Ο.Κ. Γεώργιο Κ. Ιωαννίδη, και τα 200 χρόνια από το θάνατο του Ρήγα 
Βελεστινλή-Φεραίου, στις 9 Δεκεμβρίου 1998, με ομιλήτρια την εκ των μελών του Δ.Σ. 
και Ταμία, τότε, του Ομίλου μας Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβίδου με θέμα, «Ρήγας: Πο
λιτικός Διανοητής - Εθνικός Οραματιστής».

Με την ευκαιρία και των δύο αυτών εκδηλώσεων έγινε αναφορά, σε Εισαγωγικές 
Ομιλίες από τον Πρόεδρο του Ομίλου και τους ομιλητές, στη μεγάλη προσφορά του 
Χρυσάνθη. Αλλά ο Ε.Π.Ο.Κ. τίμησε ιδιαίτερα τη «ΜΝΗΜΗ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ» 
σε δύο άλλες ειδικές εκδηλώσεις, τη μία από τις οποίες διοργάνωσεν ο Όμιλος μας, 
από κοινού με το Παγκύπριο Γυμνάσιο, στις 8/6/1999, ένα χρόνο μετά το θάνατο του, 
με κύριο ομιλητή τον εκπαιδευτικό-συγγραφέα κ. Γεώργιο Ν. Χατζηκωστή και θέμα «Ο 
Κύπρος Χρυσάνθης και το Παγκύπριο Γυμνάσιο», και με εισαγωγικές Ομιλίες από
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τον Πρόεδρο του Ε.Π.Ο.Κ. και το Διευθυντή του Παγκυπρίου κ. Στυλιανό Παπαντω- 
νίου, και την άλλη με την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών και την Εθνική Εταιρεία 
Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Λαϊκής Τράπεζας, στις 
9/2/2000, με κύρια ομιλήτρια, για τον Ε.Π.Ο.Κ., την Γραμματέα του Δ.Σ. κα Μαρούλα 
Βιολάρη-Ιακωβίδου και θέμα, «Κύπρος Χρυσάνθης: Από τον Εξώστη της Γης», με 
ομιλίες από άλλους και με Χαιρετισμούς από τους Προέδρους των τριών Σωματείων 
και τη διευθύντρια του Εθνικού Ωδείου Κύπρου κα Λουλλού Συμεωνίδου.

Σε συγκέντρωση που διοργάνωσε ο Όμιλος μας στην Αίθουσα Αόγου της «Στοάς 
του Βιβλίου» στην Αθήνα σε συνεργασία με τον Οίκον των Κυπριακών και Κυπριολο- 
γικών Εκδόσεων «ΜΑΜ» και τον Σύνδεσμο Βιβλιόφιλων Κύπρου, στις 13/3/1999, 
έγινε παρουσίαση του έργου και της προσφοράς του Ε.Π.Ο.Κ. με ομιλία του Προέ
δρου του και θέμα «Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου: 53 χρόνια προσφοράς 
με ειδική αναφορά στα χρόνια της αποικιοκρατίας». Ο εκ των μελών του Δ.Σ. του Ομί
λου κ. Γ. Κιτρομηλίδης έκανε παρουσίαση της «Φιλολογικής Κύπρου», έγινε Έκθεση 
όλων των εκδόσεων του Ομίλου, και διανεμήθηκε φυλλάδιο με κατάλογο των εκδόσε
ων μας. Την εκδήλωση προσφώνησε και εκπρόσωπος του «Σπιτιού της Κύπρου» της 
Πρεσβείας μας στην Αθήνα. Η εκδήλωση αυτή - που την τίμησαν με την παρουσία τους 
και πολλοί φίλοι του Ομίλου μας, συνεργάτες και εκτιμητές του έργου του ακαδημαϊ
κοί, λογοτέχνες, συγγραφείς κ.ά. - όπως και άλλες που ακολούθησαν, είχε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και μεγάλη σημασία για την ανανέωση των πνευματικών δεσμών της Κύ
πρου με την Ελλάδα. Γι’ αυτό και ο Οίκος «ΜΑΜ» είναι άξιος κάθε επαίνου και εν
θάρρυνσης, για την πρωτοβουλία του.

Σε συνεργασία με το Δήμο Λευκωσίας, ο Όμιλος μας διοργάνωσε, επίσης, στην 
Πύλη Αμμοχώστου, στις 17/11/1999, διάλεξη με το πρωτότυπο θέμα, «Ο Πετραρχι- 
σμός στην Κύπρο» και ομιλητή το γνωστό Κυπριολόγο κ. Θεόδωρο Παπαδόπουλλο, 
τον οποίο παρουσίασε στο πυκνό και εκλεκτό ακροατήριο ο Πρόεδρος του Ε.Π.Ο.Κ. 
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο Πρέσβης της Ιταλίας στην Κύπρο κ. 
Francesco Bascone.

Σε εσωτερική συγκέντρωση μελών του Ομίλου μας τιμήθηκε η μνήμη του μεγάλου 
πνευματικού τέκνου της Κύπρου και λόγιου Κώστα Μ. Προυσή, στις 23 Ιουνίου 1999. 
Σ’ αυτήν ο Αντιπρόεδρος του Ομίλου κ. Χρύσανθος Κυπριανού, με ομιλία του με θέ
μα «Κώστας Προυσής, ο δάσκαλος μου», εξήρε την προσωπικότητα και τη μεγάλη 
προσφορά του Προυσή. Πολλοί από τους παρευρεθέντες κατέθεσαν τις μαρτυρίες 
τους για τον άνθρωπο Κώστα Προυσή και την πολύπλευρη προσφορά του στα Ελλη
νικά γράμματα.

Ο Ε.Π.Ο.Κ., ζώντος ακόμη του Προέδρου μας, συμμετέσχε στις εκδηλώσεις που 
διοργάνωσε η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στη Βιβλιοθήκη Φανερωμένης, στην έναρ
ξη των εκδηλώσεων και τα εγκαίνια που έγιναν από τον Υπουργό Παιδείας 
(11/12/1997), στην έκθεση και αγορά βιβλίων των μελών του Ομίλου, στην εκδήλωση 
για το Βασίλη Μιχαηλίδη με άλλα Σωματεία (19/1/1998) και για το Δημήτρη Αιπέρτη 
με τη Βιβλιογραφική Εταιρεία Κύπρου (9/2/1998) και στην Έκθεση Κυπριακών Πε
ριοδικών με τον οίκο «ΜΑΜ».

Συμμετέσχε επίσης στους εορτασμούς των Εθνικών μας επετείων και στα Φιλο
λογικά μνημόσυνα, τα οποία διοργανώνει το Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ ' 
από ετών σε συνεργασία και με άλλα πνευματικά και επιστημονικά Σωματεία και 
Οργανώσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, 
τη Γραμματέα, τον Ταμία ή και μέλη του σε Φιλολογικά Μνημόσυνα που έγιναν από 
άλλα Σωματεία για τον Κύπρο Χρυσάνθη (17/11/98, 24/11/98 κ.ά), το Νίκο Κρανιδιώ- 
τη (23/11/98), Φρίξο Πετρίδη, Ανδρέα Χριστοφίδη (16/1/99) κ.ά., στην τιμητική εκδή
λωση πού ήταν αφιερωμένη στον λογοτέχνη Ιάκωβο Κυθρεώτη, Ταμία του Ομίλου 
μας, (6/11/98), από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Παιδικού-Νεανικού Βιβλίου και επίσης 
στην εκδήλωση προς τιμή του ιδίου από την Παγκύπρια Ένωση Συγγραφέων στις 
26/5/2000, στην παρουσίαση Ανθολογιών, ποιητικών Συλλογών ή άλλων λογοτεχνι
κών έργων, σε Σεμινάρια, αντικατοχικές εκδηλώσεις, στα μνημόσυνα του Εθνομάρτυ
ρα Κυπριανού στον ιερό Ναό Φανερωμένης, και άλλων ηρωομαρτύρων, στο πένθος 
για τη μεγάλη απώλεια από το θάνατο διαπρεπών Κυπρίων λογοτεχνών, όπως του Νί
κου Κρανιδιώτη, Γεωργίου Φιλίππου-Πιερίδη, και άλλες εκδηλώσεις.

Το «ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» του Ομίλου μας απονεμήθηκε φέτος μετά σχετι
κού Τιμητικού Διπλώματος στον κ. Χρύσανθο Κυπριανού για τη συνεχή, πολύτιμη 
και πολύπλευρη προσφορά του στα Ελληνικά Γράμματα και ειδικότερα στην Κυπρια
κή Γραμματεία. Το βραβείο χρηματοδότησε η Ααϊκή Τράπεζα, όπως και πριν, και απο
νεμήθηκε μετά το πέρας της εκδήλωσης «ΜΝΗΜΗ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ», στις 
9/2/2000. Το βραβείο για τον προκηρυχθέντα διαγωνισμό Παιδικής-Νεανικής Πεζο
γραφίας δεν απονεμήθηκε σε κανένα, κατ’ ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής.

Η τελευταία «Φιλολογική Κύπρος» 1996-1997 δόθηκε δωρεάν σε φοιτητές και 
φοιτήτριες της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών που επισκέφθηκαν 
την Κύπρο και στους συνοδούς καθηγητές τους. Τούτο έγινε με την ευκαιρία της επί
σκεψης τους στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ 
όπως και σε προηγούμενες περιπτώσεις. Τους σκοπούς και τη δράση του Ομίλου εξέ
θεσε συνοπτικά ο Αντιπρόεδρος κωλυομένου του Προέδρου λόγω της ασθένειας του.

Ο τόμος απεστάλη επίσης δωρεάν σε Σωματεία και πνευματικούς ανθρώπους 
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, στους οποίους αποστέλλονταν και οι προηγούμενοι 
τόμοι, και σε ορισμένα Γυμνάσια για να δοθούν ως βραβεία σε μαθητές.

Έγινε επανέκδοση του βιβλίου του αείμνηστου Χρυσάνθη «Οκτώ Ιστορίες του 
Αγώνα» με επιχορήγηση εκ £200 από τον αείμνηστο Γραμματέα Γεώργιο Κ. Ιωαννίδη 
και εκ £300 από τον κ. Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη, προς τους οποίους εκφράζονται 
και μ’ αυτή την ευκαιρία οι ευχαριστίες του Ομίλου.

Ο Όμιλος μας απέστειλε επιταγή £100.- στον Καθηγητή κ. Ανδρέα Χατζησάββα 
του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Nancy II, ως συμβολική 
ενίσχυση για την έκδοση του Δελτίου «Κερύνεια» με το οποίο προβάλλεται η Κύπρος 
στο εξωτερικό.

Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Ε.Π.Ο.Κ. Γεώργιος Κ. Ιωαννίδης επιδώσαμε 
επιταγή εκ £500 στον Πρέσβη της Ελλάδος κ. Κυριάκο Ροδουσάκη, στις 12/10/1999, 
για να δοθούν ως εισφορά του Ομίλου προς ανακούφιση των σεισμοπλήκτων, στη 
μνήμη του τ. Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος Γιάννου Κρανιδιώτη. 
Εκφράσαμε επίσης τη συμπάθεια του Ομίλου προς τις οικογένειες των θυμάτων και 
σεισμοπλήκτων αδελφών μας και τα συλλυπητήριά μας, με τηλεγραφήματα προς τις 
οικογένειες του Γιάννου Κρανιδιώτη στην Αθήνα, τη σύζυγο και τη μητέρα του, και 
προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος. Ο κ. Πρέσβης, προφορικά και με επι
στολή του, εξέφρασε την εκτίμηση του για τη χειρονομία του Ομίλου κι ευχαρίστησε 
για την αδελφική αλληλεγγύη.
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Η προγραμματιξόμενη δράση του Ομίλου είναι, συνοπτικά, η πιο κάτω:

1. Ο νέος διπλός τόμος της «Φιλολογικής Κύπρου», αφιερωμένος στη «ΜΝΗΜΗ 
ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ» είναι έτοιμος για έκδοση στο τυπογραφείο με πλούσια 
συνεργασία από Κυπρίους και Ελλαδίτες συγγραφείς. Ήταν ήδη έτοιμος προ του 
Νοεμβρίου 1999, αλλά δυστυχώς λόγω του αδοκήτου θανάτου του, ο Γραμματέας 
κ. Ιωαννίδης δεν είχε προλάβει να τον παραδώσει στο Τυπογραφείο.

2. Τον τόμο θα παρουσιάσει ο Αντιπρόεδρος Χρύσανθος Κυπριανού, σε ειδική τελε
τή στην οποία προγραμματίστηκε να δοθούν τα τιμητικά διπλώματα στα πρόσωπα 
που πραγματοποίησαν την έκδοση «Ανθολογία Κυπριακής Λογοτεχνίας», Γ.Κ. Ιω- 
αννίδη, Α. Φυλακτού, Γ. Κατσούρη, Δ. Θεοδούλου, Π. Παρασκευά και Α. Ανδρέου, 
και την οποία εκδήλωση είχε αναλάβει να προωθήσει ο εκλιπών Γραμματέας μας, 
με την παρουσία και του Υπουργού Παιδείας.

3. Έχει επίσης αποφασισθεί η έκδοση ενός αξιόλογου κειμένου του αείμνηστου Γεωρ
γίου Σίμου Μενάρδου, Κύπριου λογίου, ήτοι έμμετρη μετάφραση της Οδύσσειας σε 
ηρωικό εξάμετρο. Το έργο παρέδωσε ο συγγραφέας στον κ. Θεόδωρο Παπαδό- 
πουλλο, ο οποίος και εμπιστεύθηκε την έκδοση του στον Όμιλό μας.

Αποφασίστηκε επίσης να γίνουν οι πιο κάτω δραστηριότητες:

4. Φιλολογικό Μνημόσυνο για τον αείμνηστο Γεώργο Κ. Ιωαννίδη.

5. Φιλολογικό Μνημόσυνο για τον Νίκο Κρανιδιώτη.

6. Ειδική εκδήλωση για τον Γιώργο Σεφέρη, στο πλαίσιο των πανηγυρικών εκδηλώ- 
σειυν που θα γίνουν το έτος αυτό για τον τιμηθέντα με το βραβείο «Νόμπελ» ποιη
τή μας.

7. Πανηγυρική εκδήλωση για την προσφορά του Ε.Π.Ο.Κ. στα εθνικά και πολιτιστικά 
δρώμενα του τόπου, από την ίδρυση του ως σήμερα και προοπτικές για το μέλλον.

8. Προκήρυξη διαγωνισμών κ.ά.

Ευχαριστίες εκφράζονται, εκ μέρους του Ε.Π.Ο.Κ., προς τον Μακαριώτατον 
Αρχιεπίσκοπον Κύπρου και Επίτιμον Πρόεδρον του Ε.Π.Ο.Κ. κ.κ. Χρυσόστομον για 
τη στέγη που μας παρέχει στο κτίριο της Παλαιάς Αρχιεπισκοπής και το ενδιαφέρον 
του για τον Ε.Π.Ο.Κ., στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την εκ Α.Κ. 1000 
επιχορήγηση του προς τον Όμιλο μας για το 1998 και εκ Α.Κ. 1200 για το 1999, μέσω 
των Πολιτιστικών του Υπηρεσιών, προς τη Λαϊκή Τράπεζα για τη χρηματοδότηση του 
«ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» του Ομίλου μας με το ποσό των Α.Κ. 300 και για τη φι
λοξενία που μας παρέχει στο Πολιτιστικό της Κέντρο, προς όλα τα μέλη του Διοικητι
κού Συμβουλίου για τη στενή συνεργασία τους και την προσφορά τους, ιδιαίτερα μά
λιστα στη Γραμματέα και τον Ταμία που επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος, και προς 
όσους άλλους συνέβαλαν με ομιλίες ή άλλη συνεργασία τους στην προώθηση των σκο
πών του Ομίλου, και όχι λιγότερο στην πάντα πρόθυμη για τη διεκπεραίωση των ερ
γασιών μας κα Νίτσα Αριστοδήμου.

Ευχαριστώ και σας, αγαπητά μέλη, για την παρουσία σας.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
Λευκωσία, 28 Ιουνίου 2(ΧΧ)

Συμμετοχή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
στο πένθος για το θάνατο του Προέδρου του 

αείμνηστου Κύπρου Χρυσάνθη

(6 Ιουνίου 1998)

Με την αγγελία του θανάτου του Προέδρου του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου 
Κύπρου αείμνηστου Κύπρου Χρυσάνθη, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου συλλυπήθηκαν στην οικία του, το πρωί της 6ης Ιουνίου 1998, τη σύζυγο 
του κα Αούλλα Χρυσάνθη, τα παιδιά και λοιπούς συγγενείς του και, ύστερα από σύ
σκεψη, αποφάσισαν:
1) Ο Γενικός Γραμματέας Γεώργιος Κ. Ιωαννίδης να εκφωνήσει επικήδειο εκ μέρους 

των τριών Σωματείων των οποίων ο Κύπρος Χρυσάνθης ήταν Πρόεδρος, ήτοι της 
Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου και 
της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Αογοτεχνών Κύπρου, σε συνεννόηση με την οικο
γένεια του εκλιπόντος και των αρμοδίων κρατικών λειτουργών, που θα συνέτασ
σαν το σχετικό πρόγραμμα εκ μέρους του κράτους, το οποίο ανάλαβε να τελέσει 
την κηδεία δημοσία δαπάνη, σε ένδειξη τιμής στον εκλιπόντα.

2) Ο Αντιπρόεδρος του Ομίλου Κώστας Ε. Χατζηστεφάνου να καταθέσει στεφάνι επί 
της σορού, εκ μέρους του Ομίλου, με σύντομη προσφώνηση, κατά τα ειωθότα.

3) Το Δ.Σ. του Ε.Π.Ο.Κ. να παραστεί στη νεκρώσιμη ακολουθία και στην κηδεία του 
εκλιπόντος, και

4) Σε προσεχή συνεδρία του, το Συμβούλιο να μελετήσει τρόπους περαιτέρω απονο
μής τιμής και διαιώνισης της μνήμης του εκλιπόντος Προέδρου του.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ο.Κ.
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Σύντομη Προσφώνηση τον 'Αντιπροέδρου τοϋ Ελληνικού 
Πνευματικού Όμιλον Κύπρου καί Διευθυντή τοϋ Ιδρύματος 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου 
στήν κατάθεση στεφάνων επί τής σοροϋ τοϋ άείμνηστου 

ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Προέδρου τοϋ Όμίλου 
στό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου καί Ελένης

(Κοιμητήριο Αευκωσίας, 7 Ιουνίου 1998)

Αγαπητέ Χρυσάνθη,

Ό Ελληνισμός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου, τοΰ όποιου υπήρξες ιδρυτικό μέ
λος σέ καιρούς δύσκολους γιά τήν Κύπρο καί διετέλεσες Πρόεδρος γιά σειρά έτών καί 
δεκαετιών, καταθέτει δΓ έμοΰ επί τής σοροΰ σου αυτό τό στεφάνι τιμής καί ευγνωμο
σύνης ένεκεν, σέ άναγνώριση τής συμβολής σου γιά τήν προώθηση στήν Κύπρο τών 
Ελληνικών πνευματικών άξιών καί γιά τή σύνδεση τοΰ πνευματικού της κόσμου μέ 
αυτόν τής μητροπολιτικής Ελλάδας, άπό τά χρόνια τής Άγγλοκρατίας ώς σήμερα, 
καθιστώνγτας - μέ τούς συνεργάτες σου - τόν Έλληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου 
έπαλξη πνευματικών άγώνων ύψιστης έθνικής σημασίας, μέ τήν πειστική μαρτυρία 
πού έδωσε ώς έκφραστής τών Ελληνικών πνευματικών καταβολών, παραδόσεων καί 
έπιδόσεων τοΰ Ελληνισμού τής άγωνιζομένης πατρίδας μας.

Τό "Ιδρυμα ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' προσθέτει δΓ έμοΰ, μέ τή κατάθεση 
αύτοΰ τού στεφάνου, τή δική του έκτίμηση γιά τή στενή συνεργασία πού είχες μαζί του 
ώς Πρόεδρος Πνευματικών, Λογοτεχνικών καί Επιστημονικών Σωματείων σέ δρα
στηριότητες έθνικής σημασίας πού διοργάνωσε τό "Ιδρυμα, άλλά καί γιά τις προς τό 
"Ιδρυμα δωρεές τοΰ Έλληνικοΰ Πνευματικού Όμίλου Κύπρου καί τής Εταιρείας Κυ
πριακών Σπουδών, μέ τήν Πινακοθήκη τοϋ Όμίλου καί τή Βιβλιοθήκη τής Εταιρείας 
νά άποτελοΰν τήν άδιάψευστη μαρτυρία τής έκτίμησης καί εύγνωμοσύνης τών Σωμα
τείων αυτών πρός τήν Έθναρχοΰσα Εκκλησία τής Κύπρου, ώς σταθερό ήθικό συμπα
ραστάτη καί ύποστηρικτή τοϋ εθνικού έργου τους.

Λευκωσία, 7 Ιουνίου 1998 ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

(ΣΗΜ. : Ή προσφώνηση δέν διαβάστηκε, γιατί είχε άποφασισθε'ι άπό τούς συντάκτες τοΰ Προγράμ
ματος κρατικούς λειτουργούς, νά έκφωνηθεΐ μόνο ό έπικήδειος άπό τόν Προεδρικό Επί
τροπο).

Α ■ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Ημερομηνία: Παρασκευή, 12 Ιουνίου 1998
Ώρα: 4.30 μ.μ.
Τόπος: Γραφεία Ε.Π.Ο.Κ. (Παλαιά Αρχιεπισκοπή Κύπρου)
Παρόντες: Ο Αντιπρόεδρος, Κ. Ε. Χατζηστεφάνου

Ο Γεν. Γραμματέας, Γ.Κ. Ιωαννίδης
Η Ειδική Γραμματεύς, Ρούλα Ιωαννίδου - Σταύρου
Η Ταμίας, Μαρούλα Βιολάρη - Ιακωβίδου
Τα μέλη: Ιάκωβος Κυθρεώτης

Χρύσανθος Κυπριανού

Το πρώτο θέμα που απασχόλησε το Συμβούλιο ήταν ο θάνατος του αείμνηστου 
Προέδρου του Κύπρου Χρυσάνθη.

Το Συμβούλιο

1. Τήρησε μονόλετη σιγή εις μνήμην του, πριν την έναρξη της συνεδρίας.

2. Ο Γενικός Γραμματέας επεξηγεί γιατί δεν κατέστη δυνατό να εκφωνήσει τον επική
δειο εκ μέρους της Ε.Κ.Σ., του Ε.Π.Ο.Κ. και της Ε.Ε.Ε.Λ.Κ., ύστερα από την από
φαση της Κυβέρνησης να αποχαιρετήσει το νεκρό ο Προεδρικός Σύμβουλος κ. Μ. 
Χριστοφίδης.

3. Ο Αντιπρόεδρος επεξηγεί γιατί κατέθεσε απλώς στεφάνι επί της σορού χωρίς σύ
ντομη προσφώνηση, σύμφωνα με τα διακανονισθέντα από τις κρατικές αρχές.

4. Ο επικήδειος και η προσφώνηση μπορούν να περιληφθούν, για λόγους ιστορικούς, 
στη «ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΠΡΟ».

5. Αποφασίζεται όπως το Διοικητικό Συμβούλιο προβεί στις πιο κάτω πρόσθετες 
ενέργειες προς τιμή του Κ. Χρυσάνθη.

α) Να παραστεί στο Τρισάγιο στον τάφο του εκλιπόντος στις 3.45 μ.μ. της 13ης 
Ιουνίου, 1998.

β) Να ζητήσει φωτογραφία του εκλιπόντος, από την κα Λούλλα Χρυσάνθη, την 
οποία να αναρτήσει στο από ετών παραχωρηθέν υπό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
γραφείο του Ε.Π.Ο.Κ., μαζί με τη φωτογραφία του πρώτου Προέδρου του 
Ε.Π.Ο.Κ. αείμνηστου Κ. Σπυριδάκι.

γ) Να προωθήσει την έκδοση ειδικού τόμου της «ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ», ο 
οποίος να είναι αφιερωμένος στη «ΜΝΗΜΗ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ», με συ
νεργασία μελών και μη μελών του Ομίλου, εκτιμητών του έργου του Κ. Χρυ
σάνθη.

δ) Να οργανώσει Φιλολογικό Μνημόσυνο εις μνήμην Κύπρου Χρυσάνθη, με τη 
συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του, με ανακοινώσεις, εισηγήσεις και 
άλλες εργασίες προς παρουσίαση του έργου του.
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ε) Σε εσωτερικές συγκεντρώσεις και άλλες πρόσφορες ευκαιρίες να γίνει παρου
σίαση ειδικότερων πτυχών του έργου και της προσφοράς του.

στ) Να γραφεί επιστολή προς την κα Χρυσάνθη στην οποία να εκφράζει το Συμ
βούλιο τα συλλυπητήρια του και γραπτώς και να την πληροφορεί για τις λη- 
φθείσες αποφάσεις.

ζ) Να προωθηθούν οι επί της Προεδρίας του προγραμματισθείσες δραστηριότη
τες, εκδηλώσεις για το Σολωμό και το Ρήγα, κ.ά.

η) Να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση προς τον τύπο.
ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ο.Κ.

Από την εκόήλωση στις «Σπηλιές» τον Πολιτιστικού Κέντρον 
«Το Σκαλί» Αγλαντζιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1947

Λευκωσία, 26 Οκτωβρίου 1998

Αγαπητό Μέλος,

Μετά το θλιβερό γεγονός του θανάτου του αειμνήστου Προέδρου μας Δρος Κύπρου 
Χρυσάνθη, το Δ.Σ. του Ε.Π.Ο.Κ. συνήλθε σε τακτική συνεδρία και απεφάσισε τα πιο κάτω:

α) Το νέο Δ.Σ. του Ε.Π.Ο.Κ. έχει αναδιαρθρωθεί ως εξής: κ.κ. Κώστας Χατζηστεφάνου, 
Πρόεδρος, Χρύσανθος Κυπριανού, Αντιπρόεδρος, Γεώργιος Κ. Ιαχιννίδης, Γραμματέ
ας, Μαρούλα Βιολάρη - Ιακωβίδου, Ταμίας, Ρούλα Ιωαννίδου - Σταύρου, Ειδική Γραμ
ματέας, Ιάκωβος Κυθρεώτης, Μέλος. Ως νέο μέλος του Δ.Σ. έχει προσκληθεί και έχει 
αποδεχτεί να είναι ο κ. Γεώργιος Κιτρομηλίδης, τακτικό μέλος του Ε.Π.Ο.Κ.

β) Το νέο Δ.Σ. του Ε.Π.Ο.Κ. έχει αποφασίσει, εκτός άλλων εκδηλώσεων προς τιμήν του 
Δρ. Κ. Χρυσάνθη, και τα εξής:

1) Έκδοση αφιερωματικού τόμου στον αείμνηστο Κ. Χρυσάνθη (Φιλολογική Κύπρος 
1998): Μπορείτε να στείλετε τις εργασίες σας, είτε αναφέρονται στον αείμνηστο 
Πρόεδρό μας Κύπρο Χρυσάνθη για το έργο του, είτε σε άλλο λογοτεχνικό ή επιστη
μονικό τομέα, στον Πρόεδρο κ. Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου (Οδός Αγίου Δημητρίου 
10, 2012 Στρόβολος) ή στο Γραμματέα κ. Γ.Κ. Ιωαννίδη (Αλ. Παπαδιαμάντη 30, 
2123 Λευκωσία) το αργότερο μέχρι τέλος Ιανουάριου του 1999.

2) Για το φιλολογικό μνημόσυνο του αείμνηστου Προέδρου μας Κ. Χρυσάνθη, δηλώ
σατε στους ιδίους πιο πάνω (Πρόεδρο και Γραμματέα) το θέμα σας και στείλετε την 
εργασία σας μέχρι τέλος Ιανουάριου του 1999.

3) Έκδοση και κυκλοφορία τελευταίου τόμου της Φιλολογικής Κύπρου 1996-97: Όσοι 
έχουν πληρωμένες τις συνδρομές τους για τα έτη 1996 και 1997 θα τους αποσταλεί 
ο τόμος. Οι άλλοι θα έχουν στα χέρια τους στον τόμο όταν πληρώσουν τις συνδρο
μές τους στην ταμία του Ε.Π.Ο.Κ. κα Μαρούλα Βιολάρη - Ιακωβίδου ή στην κα Νί- 
τσα Αριστοδήμου (Παλαιά Αρχιεπισκοπή, Τηλ. 343439). Καλούνται τα Μέλη να 
πληρώσουν και την συνδρομή του 1998 για να μη καθυστερήσουν στην παραλαβή 
του νέου τόμου που υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμος γύρω στο Μάρτιο του 1999.

4) Εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια του Σολωμού και του Ρήγα: Στις 27 Νοεμβρίου 1998 
και ώρα 7.00 μ.μ. στο Συνοδικό της Παλαιάς Αρχιεπισκοπής εκδήλωση για το Σο
λωμό με ομιλητή τον κ. Γεώργιο Κ. Ιωαννίδη και στις 9 Δεκεμβρίου 1998 την ίδια 
ώρα στον ίδιο χώρο εκδήλωση για το Ρήγα με ομιλήτρια την κα Μαρούλα Βιολάρη 
- Ιακωβίδου.

5) Προγραμματίζονται επίσης εσωτερικές συγκεντροόσεις/συνεστιάσεις για το 1999.

Γράψετέ μας οποιεσδήποτε εισηγήσεις έχετε για ακόμα μεγαλύτερη δραστηριοποίηση 
του Ε.Π.Ο.Κ.

Με τιμή εξαιρετική
Ο Πρόεδρος ο Γραμματέας

_f _

(Κώστας Ε. Χατζητεφάνου) (Γεώργιος Κ. Ιωαννίδης)
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ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΠΡΟ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ κ. ΜΑΝΩΛΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ

«Αν κάποτε θελήσει η χάρη Σου για μένα να ετοιμάσει, 
μια έξοχη θέα στον έκπαγλό Σου εξώστη, Σε ικετεύω 
γονυκλινής, χωρίς ενδυμασίες,
τη σύναξη να βλέπω των ηρώων της Κύπρου 
που ταπεινά, χωρίς φιλοδοξίες εξόν από τη λευτεριά 
αντίκρυσαν το θάνατο μ ’ ενάρετη αξιοπρέπεια»

Έτσι προσευχόταν από τον «Εξώστη της Γης» με το ρωμαλέο στίχο του ο γιατρός, 
ο ποιητής, ο δάσκαλος, ο απλός της ποίησης εραστής και των καλών γραμμάτων, ο φί
λος Κύπρος Χρυσάνθης, που η ψυχή του πάει σήμερα «ένθα και το είναι προσόλάβε- 
το» και το πνεύμα του παραμένει μαζί μας, όλων εμάς που τον ζήσαμε, αλλά και όλων 
που θάρθουν και θα ρίξουν έστω και μια ματιά στο γαλαξία του πνευματικού έργου 
που καταλείπει.

«Ελπίζω», λέει αλλού, «να καταδεχτεί ο Θεός να με υποδεχτεί μ’ ένα φωνήεν ελ
ληνικό: «ως ευ παρέστης, τέκνον μου απ' την Κύπρο».

Κύριε Πρόεδρε,
Μακαριώτατε,
Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων,
Αγαπητή κυρία Αούλα Χρυσάνθη, του ποιητή μας «μικρή Τριανταφυλλένη».
Αγαπητά παιδιά και εγγόνια του, 
συνεργάτες και φίλοι του,

Η μικρή μας πατρίδα πενθεί το θάνατο του Κύπρου Χρυσάνθη που με την πλη
θωρική παρουσία του στον πνευματικό χώρο έγραψε μοναδική ιστορία 83 χρόνων.

Γεννήθηκε στη Αευκωσία το 1915. «Με αξίωσε ο Θεός να γεννηθώ Έλληνας στην 
Κύπρο με δέσμη ορθόδοξες ωδές στην προσευχή μου και πνεύμα αθλητικό».

Τέλειωσε το Παγκύπριο Γυμνάσιο (1933) με βαθμό άριστα. Σπούδασε ιατρική στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πήρε το δίπλωμα του το 1939 με βαθμό άριστα και του απενε- 
μήθη από την Ακαδημία Αθηνών το βραβείο «Χρυσά Έπη του Κοραή». Ανακηρύχθηκε 
διδάκτωρ της Ιατρικής το 1948 με βαθμό άριστα. Μετεκπαιδεύτηκε στην Παιδιατρική 
στο «ΙνστιτούτοΥγείας του Παιδιού» του Πανεπιστημίου του Αονδίνου. Εργάστηκε ως 
γιατρός από το 1940. Υπήρξε ο στυλοβάτης των σχολιατρικών μας υπηρεσιών για μι
σό περίπου αιώνα.

Υπηρέτησε ως καθηγητής Υγιεινής στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου για 15 
χρόνια και για 33 χρόνια στο Παγκύπριο Γυμνάσιο που υπήρξε η αγάπη του και του 
χάρισε:

- τον ύμνο:
Λάτρες πιστοί μιας κλασσικής Ελλάδας, 
Αρκαδικοί βλαστοί, βαθιά κρατούμε 
στα στήθια μας της αθηναίας λαμπάδας 
την άγια φλόγα και με τούτη ζούμε

- και το επίγραμμα:

Μέλαθρο ελληνικής παιδείας
Ορθοδοξίας κιβωτός
υψώνεται στον ουρανό του πνεύματος 
ελευθερίας προπύργιο.

Πριν πάρει το δίπλωμα του στην ιατρική, πρωτοεμφανίστηκε στη λογοτεχνία το 
1932 με ποιήματά του και δηλώνει ενυπογράφως:

a 9 Λεν πρόδωσα τον Ιπποκράτη παίζοντας 
ζυγά μονά με τον Απόλλωνα 
στα υψίπεδα της Κύπρου.

β ') Μα εγώ στο πείσμα των καιρών θα γράφω στίχους 
για την Κύπρο 
με τους εξαίσιους και μεγάλους ουρανούς.

γ') Η ποίηση, συνένοχη με τον παλμό της Κύπρου μου 
πήραν τα μυαλά.

Πώς να μην προτιμήσει το στίχο αφού πίστευε στην παρρησία του και αφού τον 
ύμνησε με τόση θερμότητα;

Πόση θερμότητα και πόσο φώς ο στίχος 
ρίχνει σε τούτο το σκοτάδι της ψυχής! 
Θαρρείς πως άνοιξε παράθυρο και μπήκαν οι ουρανοί 
μ ’ ένα δεμάτι αγγέλους.

Παρηγορούμαστε με τη σκέψη ότι ο Κύπρος Χρυσάνθης μας φεύγει αλλά και ταυ
τόχρονα μένει μαζί μας. Γιατί οι στίχοι του, τα πεζά, τα θεατρικά, οι μεταφράσεις, οι μελέ
τες και όλα τα είδη του λόγου του είναι και θα μείνουν μαζί μας. Αλλά και μεταξύ πολλών 
ξένων, αφού μεγάλο μέρος του πληθωρικού του έργου έχει μεταφραστεί και θα μετα
φραστεί και στο μέλλον.

Μαζί μας θάναι και το εγκάρδιο χαμόγελο, το ανέμελο γέλιο, το χιούμορ, η ξεχω
ριστή του αγάπη για τον άνθρωπο και την πατρίδα, αυτό το νησάκι του ήλιου, η γλυκιά 
Κύπρος, αρετής αστέρι που έχει ένα φως στα μάτια εαρινό και ένα έκπαγλο ουρανό.

Στον άνθρωπο ο Κύπρος Χρυσάνθης πρόσφερε απλόχερα τη φιλία του και την 
υπηρεσία του σαν γιατρός, σαν δάσκαλος και σαν πνευματικός δημιουργός σε όλο το 
πέρασμά του. Ο βίος του έχει ήδη καταγραφεί από πολλούς μελετητές.

Για εξήντα τόσα χρόνια τραγούδησε τη ζωή και το θάνατο, τον έρωτα και τη φύση, 
την ομορφιά και την τέχνη, τραγούδησε τον αγώνα για ελευθερία, κατάθεσε τις μπαλά
ντες του στην «σύναξη των ηρώων της Κύπρου», εξύμνησε την ειρήνη και την Πατρί
δα.

Αγαπούσε τον κόσμο.

«Αγάπη ο κόσμος και ομορφιά».
«Λυτρώνει η ομορφιά σαν την αγάπη του Χριστού».

20 21Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



«Ο δρόμος της αγάπης απ’ το σπίτι μου περνούσε».
«...πάμε για τους μεγάλους ουρανούς

μες στις απέραντες πλατείες του κόσμου 
να βρούμε Αγάπη καί να δώσουμε...»

Πίστευε στην φιλία και την ύμνησε: «Είν' η φιλία μία λάμψη απ' του Θεού το πρό
σωπο... φωταψία του πνεύματος... το φιλικό μειδίαμα φέγγει σαν τριαντάφυλλο στο 
φράκτη».

Αναχωρώ για μίαν ανέσπερη εποχή
πιο πέρα από τ' ανθρώπινα κι ’ ευωδιαστά ακρωτήρια.
Έχω εξαντλήσει το κεφάλαιο της ζωής προσεκτικά 
με τη φιλία στ'αριστερό μου αυτί.
Ελπίζω στις μεγάλες συναντήσεις
ακόμα στου άκτιστου φωτός την ευφροσύνη
απλός της ποίησης εραστής και των Καλών Γραμμάτων.

Έφυγε όμως πικραμένος βαθιά για τη σημερινή τραγωδία μας.

«Κυκλοφορεί η χαμένη μου πατρίδα μες τις φλέβες μου».
«Η κάθε μέρα Σάββατο της εισβολής».
«Και τώρα κάθομαι στην ξώπορτα με μια πατρίδα 
πληγωμένη και κουβεντιάζω μ ’ ένα αγέρα πρόσφυγα 
χλωμό».
«... κι εμείς κρατάμε τις σημαίες των υποσχέσεων, 
τις χρυσαφιές γιρλάντες της μυθολογίας μας 
και ένα σταμνί παλιά ιστορία», 
Τώρα το σώμα τυραννιέται με τα αινίγματα και τις χαμένες 
υποσχέσεις 
στα χαμηλά κελάρια κρύβει τους παλιούς του πόθους

«Αχ! Να 'χα τον παλιό εαυτό μου να ξυπνήσω μές στα στήθη μου,

και να μπορέσω να φωνάξω στο Θεό να μεταβάλει τη ροή 
του χρόνου 
να 'ρθούμε στις παλιές επάλξεις με της λευτεριάς τους 
αρχαγγέλους
ω σώμα υπέροχο αρχελληνικό της Κύπρου».

Ο πόνος του Κύπρου Χρυσάνθη χύνεται στο χαρτί ενώ η ψυχή του εκτείνεται σε 
ικεσία.

Πράσινε αρχάγγελε της άνοιξης.

Μετάγγισέ μας θάρρος να βαστάξουμε 
ακόμα λίγο τούτο το μακρόσυρτο χειμώνα 
και την αλλήθωρή μας προσφυγιά.
Αγγελε των μεγάλων θρήνων,

Ασε το φως να λάμψει λίγο στον ορίζοντα 
μικρή παρηγοριά στην Κύπρο 
νήσον αγίων και πικραμένη.

Αφού έχασε την παιδική Αμμόχωστό του, την άλλη του μεγάλη αγάπη, την άλλη 
Τριανταφυλλένη, την Αμμόχωστο όλων, εκεί που μιλούσε με τους γλάρους και πήγαι
νε για λίγο ανθό πορτοκαλιάς, άφησε τον πόνο του να μετουσιωθεί σε στίχους και άλ
λα είδη του λόγου, εδώ στην γενέθλια γη της Αευκωσίας.

a ') «Μην την ξεχνάτε την ελλήνισσα μικρή άφροδίτη. 
την τριανταφυλλένη Αμμόχωστο».

β') «Του ονόματος σου συλλαβίζω τα φωνήεντα 
κι όλοι οι χαμένοι επανέρχονται ήχοι».

γ') «Πόσο καιρό ν’ αναζητώ μες στις φωτογραφίες σου μια 
ελπίδα!»

δ') «Η Κύπρος μας ταξίδευε σ’ ένα ουρανό γεμάτο κήπους, 
καράβια φέρνανε τον έρωτα στην άμμο της Αμμόχωστος. 
Τώρα κρατάμε τη χαμένη σου φωτογραφία, 
μικρή Τριανταφυλλένη, και ρωτάμε τους διαβάτες 
αν σε είδαν στους γιαλούς και στις χαμένες πολιτείες 
να ζητιανεύεις μ ’ ανοιχτή παλάμη ’ελευθερία ’»

ε') «Θα χάριζα την τελευταία σταγόνα του αίματός μου 
να σου αναστήσω τον καιρό, μικρή άφροδίτη...»

Παρών στους αγώνες και τις αγωνίες της πατρίδας, ο μεγάλος δημιουργός γίνε
ται ένας από τους σημαντικότερους μοχλούς της πνευματικής ζωής και μοχθεί με την 
πέννα του να κρατήσει ψηλά τις αξίες και τα ιδανικά του Έλληνα, συμμετέχοντας και 
ο ίδιος στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, σεμνά και αθόρυβα αναλαμβάνοντας 
όποια αποστολή του ανατίθεται, αφού η ιατρική του ιδιότητα του δίνει άνεση διακί
νησης σε ώρες κρίσιμες.

Τραγουδά τον αγώνα και τη θυσία.

«Σ’ άλλους η μοίρα του χαρτιού έχει λάχει 
να υπηρετούν μ ’ ένα κλωνάρι ελιάς».

I

«Χαμός δεν είναι ο θάνατος του ανδρείου» γράφει ο Κύπρος Χρυσάνθης. Χαμός 
δεν είναι ούτε ο δικός σου θάνατος, δημιουργέ, Κύπρο Χρυσάνθη. Γιατί θα ζεις πάντα 
μαζί μας και με τους νέους που έρχονται και θά ’ρθουν. Θα ζεις για να εξιστορείς το 
μεγαλείο των ηρώων μας.

Ποιητική συνοδεία στις συγκλονιστικές αναμνήσεις των ηρωικών χρόνων, όταν η 
μέθη της πατρίδας ξεπερνούσε και τη μέθη και του πιο ζεστού κρασιού, οι ανεπανάλη
πτοι στίχοι σου.

Όταν μνημονεύουμε τους μικρούς ήρωες μαθητές, τα αμούστακα παιδιά της 
ΕΟΚΑ ωραία ποιητική συνοδεία οι στίχοι σου:

Τιμή στους μαθητές που ορμήσαν 
στης λευτεριάς τη μάχη αγνοί
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καί πέφτοντας βωμούς έστησαν 
καί ξεσκλαβώσανε τη γη.

Όταν μνημονεύουμε τον πρωτομάρτυρα του αγώνα Μόδεστο Παντελή, ωραία 
ποιητική συνοδεία οι στίχοι σου:

Κί ’ είπε το νον με ιδέες να το χρύσωση, 
να πιει της λευτεριάς αψύ κρασί 
καί το βαρύ κορμί του να σηκώσει 
ως την ψηλή των ουρανών κορφει 
μια φούχτα σκλάβα γη να ξεσκλαβώση, 
πρώτη να γίνει στο νησί στιγμή.

Όταν μνημονεύουμε το γενναίο των γενναίων Γρηγόρη Αυξεντίου, ωραία ποιητι
κή συνοδεία οι επικοί στίχοι ττου:

Είχε μια νιότη ξέχωρη κι ακμαία 
σαν τις ψηλές αδάμαστες κορφές, 
κι είχε ψυχή σαν τον αητό γενναία 
κι ιδανικά δυο φούντες χρυσαφιές

Τρανή τιμή, για την τιμή όποιος πέσει.
Τον όρκο δεν προδώνω τον ιερό.
Χρυσή αρετή στων αρετών τη μέση 
λεύτερος να διαλέγης το χαμό.

Όποιος τολμά ας ζυγώσει για να πάρει 
το δώρο της ζωής μου μοναχός.
Είμ' Έλληνας, της Αρκαδίας βλαστάρι, 
κι η λευτεριά 'ναι ο πρώτος μου Θεός».

Όταν μνημονεύουμε το Στραυραετό του Πενταδάκτυλου, τον Κυριάκο Μάτση, 
ωραία ποιητική συνοδεία οι επικοί στίχοι σου:

Είχε το κάλλος που γεννάν οι ιδέες 
κι απόφαση σαν τη σφιχτή γροθιά

Η θαραλλέα ματιά του μας θυμίζει 
τι μέθη κλείουν οι λεύτεροι ουρανοί.

Της λευτεριάς τον ύμνο τραγουδάει 
την ανταρσία κρατώντας για σπαθί.

Της λευτεριάς και της τιμής το σπόρο 
δεν τον πομπεύω, μήτε την ψυχή».

Κι 'ο Μάτσης μες τους τελευταίους πεθαίνει 
κρατώντας στην παλάμη την καρδιά 
μια Ελλάδα με χρυσάφι χαραγμένη 
κι ένα δικέφαλο είχε στη ματιά».

Θα είσαι πάντα μαζί μας γιατρέ και δάσκαλε για να μας θυμίζεις τη μάνα του νε
κρού πολεμιστή που «το μήνυμα της φέρανε μ ’ ένα κλωνάρι δάφνης».

Θα ζεις για να μας εξιστορείς ιστορίες του αγώνα, θα ζεις για να μιλάς με πάθος 
για τη ζωή, για να θυμίζεις πόσα πρέπει εμείς να συνεχίσουμε.

Θα ζεις για να υποδεικνύεις, να νουθετείς, να εξομολογείσαι τις αγάπες και τους 
καημούς. Θα ζεις για να θυμίζεις πως είναι «καράβι των Θεών η Αμμόχωστος» και ότι 
θητεύει μόνο στο όνομα «Ελευθερία».

Θα ζεις για να αινούμε και δοξάζουμε μαζί «αυτούς που πέθαναν για μας, αυτούς 
που ακόμα αναζητούμε, αυτούς που μας συντρέχουν και όσους την προσφυγιά αντέχουν.

Θα ζεις για «ν’ αγαπάς και ν’ αγαπάς και ν’ αγαπάς όσο κτυπούν την πόρτα σου 
οι φιλίες».

Θα ζεις για να μιλάς στα παιδιά και στους μεγάλους μέσα από 153 έργα. Πολυ- 
γραφότατος, ανθρώπινος, δικός μας. Ο πολυγραφότερος της Κυπριακής Γραμματεί
ας: 44 ποιητικές συλλογές, 19 πεζογραφήματα, 13 μελέτες και δοκίμια, 6 μεταφράσεις 
ξένων δημιουργών, 28 θεατρικά έργα, άλλα 29 παιδικά που περιλαμβάνουν ποίηση, 
πεζογραφία και θέατρο, 5 ιατρικά, 6 διδακτικά και 3 μεταφράσεις ιατρικών εγχειρι
δίων φέρουν την υπογραφή του Κύπρου Χρυσάνθη. Και πέραν από αυτά άλλες 16 αν
θολογίες και εκδόσεις έγιναν με δική του επιμέλεια και 3 σε συνεργασία με άλλους.

Σε εφημερίδες και περιοδικά στην Κύπρο και την Ελλάδα βρίσκονται εκατοντά
δες χρονογραφήματα και άλλες συνεργασίες του Κύπρου Χρυσάνθη. Πολλά από τα 
χρονογραφήματά του εξέδωσε πέρσι η Ένωση Συντακτών Κύπρου τιμώντας τον για 
τη συμμετοχή του στον Τύπο.

Μια συλλογή επιγραμμάτων του Ποιητή είναι υπό έκδοση, στο τυπογραφείο είναι 
επίσης το έργο του «Οκτώ ιστορίες του αγώνα» που θα κυκλοφορήσει σε 2η έκδοση 
ενώ κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες το έργο του «Αροδαφνούσα».

Πληθωρική είναι επίσης η παρουσία του Κύπρου Χρυσάνθη σε εκπομπές στο Ρα
διόφωνο και την Τηλεόραση του τόπου μας.

Είναι γενικά παραδεκτό ότι ο Κύπρος Χρυσάνθης είχε ζηλευτεή πολιτιστική δρά
ση. Η προσφορά του ως ιδρυτικού μέλους, αντιπροέδρου ή Προέδρου υπήρξε απλόχε
ρη, καθοριστική, δημιουργική για πολλά σωματεία, εταιρείες και οργανώσεις μεταξύ 
των οποίων ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου, η Εταιρεία Κυπριακών Σπου
δών, η Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, η Εταιρεία Θεατρικών Συγ
γραφέων Κύπρου, η Πνευματική Στέγη και άλλα.

Ο Κύπρος Χρυσάνθης ίδρυσε ή διηύθυνε 11 περιοδικά, μεταξύ των οποίων το μη
νιαίο λογοτεχνικό περιοδικό «Πνευματικό Κύπρος» που τιμήθηκε με έπαινο της Ακα
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δημίας Αθηνών και είναι το πιο μακρόβιο λογοτεχνικό περιοδικό της Κύπρου με 37 
χρόνια εκδοτική ζωή, η Φιλολογική Κύπρος, το Περιοδικό «Υγεία» του Υπουργείου 
Υγείας και η «Ιατρική Κύπρος» του Ιατρικού Συλλόγου Ιπποκράτης.

Πήρε μέρος με σημαντικές ανακοινώσεις σε περισσότερα από 20 επιστημονικά 
συνέδρια και συμπόσια.

Όμορφη, ευτυχισμένη, γεμάτη δημιουργία ήταν η γήινη παρουσία του Κύπρου 
Χρυσάνθη και δίκαια τιμήθηκε με 33 διακρίσεις μεταξύ των οποίων:

Α ' Βραβείο Λογοτεχνικού Διαγωνισμού «Ενώσεως Ελλήνων Λογοτεχνών» (1951 
Αθήνα).

Α ' Βραβείο Ποιήσεως Υπουργείου Παιδείας Κύπρου (1968).

Βραβείο «Λάμπρου Πορφύρα» της Ακαδημίας Αθηνών (1985).

Βραβείο Συνολικής Προσφοράς του Υπουργείου Παιδείας (1985).

Βραβείο Ιστορικού Διηγήματος Ελληνικής Εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων 
(1989).

Αριστείον Γραμμάτων και Τεχνών Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύ
πρου (1995).

Τρόπαιο Ενότητας Ολυμπιακού Κινήματος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής 
(1995).

Λογοτεχνικό Βραβείο των 10 (1996).

Η Έγκωμη σε κρατά μαζί μας με την οδό Κύπρου Χρυσάνθη που με σεμνότητα 
και κρυφή χαρά αποκάλυψες, χαμογελώντας ανθρώπινα για την αναγνώριση του έρ
γου σου.

Θα μας λείψει αυτή η γήινη παρουσία. Θα μας λείψει η αγάπη και η φιλία σου.

Αξέχαστε δάσκαλε, φεύγεις μα θα είσαι εδώ για πάντα. Θα παραμένεις εδώ μαζί 
μας σαν το «σπάνιο φαινόμενο πνευματικού ανθρώπου» όπως σε χαρακτήρισε ο ομό
τεχνός σου Κώστας Μόντης. Ας είναι τούτο παρηγοριά για την αγαπημένη Τριαντα- 
φυλλένη, για τα παιδιά σου Ανθο και Πάνο και γα τα λατρευτά σου εγγόνια Κύπρο, 
Μάριο, Ελεονώρα και Θάλεια - Μαρία, τις χρυσαφένιες σου κορούλες, τις γλυκούλες 
εγγονές, τις αρχόντισσες της ομορφιάς της καλοκαρδιάς και της ευτυχίας. Μπορούν 
και πρέπει να είναι όλοι τους περήφανοι για σένα, όπως πάντα περήφανος για κείνους 
ήσουν εσύ. Είσαστε μια αξιοζήλευτη οικογένεια με την αγάπη μόνιμο συνδετικό σας 
κρίκο. Ξέχωρη η αγάπη σου για τα εγγονάκια σου.

Με στίχους εκλεκτούς απ’ το λιμάνι της αγάπης κάθε πρωί τους έπλεκες ευχές.

Όνειρα κι ονειράκια μον, εγγονάκια μον
Όπου πατά το πόδι σας ν’ ανθίζουνε τριαντάφυλλα».

Χαιρέτησες με μοναδικά ποιητικά περιδέραια τη γέννηση τους:

«Σου παραδίνω, Κύριε αμόλυντο 
κι 'ευάγγελο τον εγγονό μου 
να τον ανακηρύξεις εύοσμο πολίτη

με γνώμη σταθερή κι ορθόδοξη, 
αγωνιστή του ελληνικού φωτός 
που κατακόρυφα οδηγεί στο θρόνο σου.

Μιαν ιστορία θ' αφήσω στα μαλλιά σας 
την ιστορία της Κύπρου 

μαργαριτάρι στο λαιμό σας να σας ξεχωρίζουνε 
τα ξένα μάτια ελλήνισσες αγγέλισσες, 
σ' ένα πλανήτη φωτισμένο απ' τους προγόνους σας, 
να χαίρεστε το φρόνημα και την αντρεία του κόσμου σας 
υφηλομέτωπες.
Το κάλλος σα ας είν' το Θείο το κάλλος 
καλλιγραμμία και σωφροσύνη, 
έργα αγαθά το κάθε βήμα σας, 
ευγένεια ο λόγος σας κι εμπιστοσύνη 
και μια ανθοδέσμη υγείας, 
ήθος φιλότεχνο.

Αν κάποτε διαβώ τα δύσκολα φαράγγια 
μπροστά στο θρόνο του Θεού 
κι αφού φιλήσω το δεξί του χέρι 
με την παλιά μου ταπεινότητα, 
θα τον κοιτάξω μες στα μάτια 
και θα του πω με τόνο παρακλητικό 
να μου φυλάξει το εγγονάκι μου από λοιμούς, σεισμούς 
και καταποντισμούς, 
με καθαρή ποδιά να τον κρατήσει στις παλιές ιδέες 
της λευτεριάς και της τιμής 
ενάρετο όνομα να του χαρίσει στα μαλλιά 
και καθαρή καρδιά.

Έλεγες πριν δύο χρόνια στην Τριανταφυλλένη σου:

Κάποτε ζούσε εδώ η μελωδία του αηδονιού,

κι ' ευώδιαζε η ατμόσφαιρα 
με μύρα ελληνικά και αρχαίους θεούς»

Και αναστέναζες λέγοντας:

«Αχ νάχα το μεγάλο θάρρος
ν' αποδημήσω δίχως το πικρό παράπονο»....

Πιστεύουμε ότι το είχες και έφυγες μέσα από την αγκαλιά της και των παιδιών 
σου, ήρεμος και αγαπημένος.

Εμείς θα προσπαθήσουμε να απαλύνουμε την πίκρα σου που είναι και πίκρα 
όλων μας. Σύντροφός μας η ελπίδα. «Δεν έχει τέλος η ελπίδα», μας έλεγες. Θα κουβα
λούμε μέσα μας τους στίχους σου και θα ακούμε τη φωνή σου.
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Την εποχή των υψηλών ιδεωδών να τη θυμάσαι, 
εκείνο το έκπαγλό της σθένος 
το πορφυρό.
Μετάγγισε στην Κύπρο της θυσίας το αίμα 
μ ' ένα Χριστό ελευθερωτή.

Σεβαστέ δάσκαλε, σ’ ένα επίγραμμά σου δίνεις σε ποιητή αυτή τη συμβουλή.

Όταν αργά αιστανθείς το θάνατο 
στα σκαλοπάτια της ζωής σου, 
υπόγραψε την τελευταία σελίδα στο τετράδιο των στίχων σου 
με ελληνικά φωνήεντα το «Χαίρε, Χαίρε Λευτεριά».

Βλέπουμε νοερά την υπέροχη αυτή υπογραφή σου στο τετράδιο των στίχων σου, 
αλησμόνητε Κύπρο Χρυσάνθη. Αλήθεια δεν λησμόνησες ποτέ την υψηλή καταγωγή 
σου, ούτε στις ένδοξες ούτε στις γυμνές ημέρες της ζωής σου. Υπήρξες πάντα 
ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΑΣ, και ΠΡΩΤΟΡΘΟΔΟΞΟΣ, με μια άσπρη Παναγιά και ένα Χριστό Γα
λάζιο στην ανθοδόχη του γραφείου σου. «Είναι ιερό το χώμα της πατρίδας» έγραφες 
«κι ιερή η γλώσσα των Ελλήνων».

Παρακολουθούμε με δέος την ικεσία σου, Σεβαστέ δάσκαλε και Αξέχαστε φίλε, 
βγαλμένη μέσα από δικούς σου στίχους και συνταιριασμένη με δικούς σου στίχους:

Αν ξέγραψα για μια στιγμή το νόμο σου, Χριστέ, 
για τ' όμορφο κεφάλι της πατρίδας, 
παρακαλώ την επιείκειά σου να μου χαρίσεις.
Την εύνοια του Χριστού στην παραλία της Παναγίας 
επικαλούμαι.

Στα τελευταία υψώνω προς τον ουρανό τα μάτια μου 
με ολόλευκη συνείδηση πως πρέπει 
την κάθε επίπληξή του να δεχτώ,
Μη λησμονείς τα γερατιά μας, Κύριε και Θεέ μας.
Υπηρετήσαμε κατά τη θέλησή σου το λαό στα εδάφη 
των Ελλήνων.
Παρακαλώ την επιείκειά σου, Χριστέ Προστάτη των Ελλήνων.

Πορεύου ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται στην ποθεινή πατρίδα, όπου το φως της 
ζωής. Εξαίσιος φίλος ο Χριστός σε περιμένει, Πρωτέλληνα και Πρωτορθόδοξε Κύπρο 
Χρυσάνθη.

Η Λευκωσία που την αγάπησες, η μοιρασμένη Λευκωσία που χόρευε μες στις φλέ
βες σου, η Λευκωσία των χίλιων ενιαυτών, η μικρή γαρουφαλιά σου, μικρούλα αγάπη 
στο μικρό σου αυτί όπως έγραφες σου προσφέρει με αγάπη τον τάφο και το ανάλαφρο 
χώμα που θα σε σκεπάσει.

Η Πολιτεία σε κηδεύει με δημόσια δαπάνη και ο πρώτος πολίτης της και ο προκα
θήμενος της εκκλησίας της και πλήθος κόσμου σε αποχαιρετούν με την ευχή απλόχερη 
να είναι η εξ ύψους παραμυθία στους οικείους σου και καλοτάξιδος να είσαι στον κό
σμο της αιωνιότητας.

Αιώνια ας είναι η μνήμη σου.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ
Προεδρικός Επίτροπος
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ Ν. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑ
«Ο ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»

Εισαγωγική Ομιλία τον Προέδρου 
του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου 

Κώστα Ε. Χατξηστεφάνου

(Τρίτη, 8 Ιουνίου 1999, 7.30 μ.μ.)

Ένα χρόνο μετά το θάνατο του αείμνηστου Κύπρου Χρυσάνθη, πραγματοποιεί
ται η αποψινή εκδήλωση εις μνήμην του χάρη στην αυτόβουλη προσφορά και προθυ
μία του γνωστού σ’ όλους εκπαιδευτικού και συγγραφέα κ. Γεωργίου Χατζηκωστή, 
στενού συνεργάτη του τιμωμένου, να μας μιλήσει για μια ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 
και χαρακτηριστική, θα έλεγα, πτυχή του έργου και του βίου του Χρυσάνθη, που τον 
συνδέει με το Παγκύπριο Γυμνάσιο, το φυτώριο της Ελληνικής παιδείας, που η ζωή 
του είναι κατ’ εξοχήν συνδεδεμένη με εθνικούς οραματισμούς, με αγώνες και θυσίες.

Το θέμα της ομιλίας εξηγεί τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης από τον Ελληνικό 
Πνευματικό Όμιλο Κύπρου και το Παγκύπριο Γυμνάσιο, καθώς και το χώρο όπου 
πραγματοποιείται. Είναι αμέτρητες οι φορές που ο Χρυσάνθης τίμησε το βήμα της αί
θουσας αυτής με ποικίλες ιδιότητες, ως καθηγητής του Παγκυπρίου, ως Γραμματέας 
και Πρόεδρος του ΕΠΟΚ ή άλλων Σωματείων, και πλείστες άλλες. Μια από τις πιο 
πρόσφατες τέτοιες ευκαιρίες, ήταν όταν κατέθεσε τη δική του μαρτυρία για την προ
σωπικότητα και την προσφορά του γυμνασιάρχη του Κωνσταντίνου Σπυριδάκι, μαζί 
με άλλους εκτιμητές του έργου του, μαθητές και συνεργάτες του.

Είναι ευτυχής η συγκυρία που στην ίδια αυτή αίθουσα θα μας παρουσιάσει απόψε 
τους ποικίλους και στενούς δεσμούς, πνευματικούς, επιστημονικούς και λογοτεχνι
κούς, του Χρυσάνθη με το Παγκύπριο Γυμνάσιο ένας από τους δημιουργικούς διαδό
χους και συνεχιστές του έργου του Σπυριδάκι ως γυμνασιάρχη, ο κ. Χατζηκωστής, του 
οποίου η προσφορά επεκτάθηκε πολύ πέραν από τα τυπικά καθήκοντα του, και μάλι
στα με τις ιστορικής σημασίας εκδόσεις με την ευκαιρία της «Εκατονταετηρίδας 1893 - 
1993», με τη δημιουργία «Αρχείου», Μουσείου και άλλες δραστηριότητες. Για όλα αυ
τά, έγινε ομόφωνα δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΠΟΚ εισήγηση του Προ
έδρου του Κύπρου Χρυσάνθη να απονεμηθεί στον Γεώργιο Χατζηκιυστή το «ΒΡΑΒΕΙΟΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου το 1995. Αξιος ο τιμηθείς, 
άξιος ο εισηγητής, άξιο και το Παγκύπριο Γυμνάσιο ως πλούσιο πεδίο για ιστορική αναδί
φηση, για εθνικό φρονηματισμό, για πνευματική δημιουργία ως εθνική αποστολή.

Θεωρώ την αποψινή συγκέντρωση ως ιδιαίτερα σημαντική γιατί μας δίνει την ευ
καιρία ν’ αντικρύσουμε τον Χρυσάνθη όχι απλώς ως λογοτέχνη, όχι μόνο μέσα από 
τον πεζό ή ποιητικό λόγο αλλά και σε συνάρτηση με ένα χώρο φορτισμένο με μνήμες 
και ιστορικό περιεχόμενο ανεκτίμητης αξίας, ένα χώρο που δεν παιδαγωγούσε απλώς 
αλλά χάραζε πολιτική, ανάπτυσσε δράση, έδινε παράδειγμα, ένα χώρο που σε κρατού
σε σε δέος και ενέπνεε. Ένα χώρο από όπου ξεφύτρωσαν σωματεία όπως οι Κυπρια

κές Σπουδές και ο ΕΠΟΚ, που η ιστορία τους είναι άρρηκτα δεμένη μ' αυτή την αί
θουσα και το Παγκύπριο Γυμνάσιο που τα στέγαζε και με την Εθναρχούσα Εκκλησία 
που τα επευλογούσε και τα συντηρούσε, χωρίς ως τώρα να τα εγκαταλείψει, όπως κι 
αυτά στάθηκαν σταθεροί συμπαραστάτες της.

Η ζωή, η δράση και το συγγραφικό έργο του Χρυσάνθη σ’ αυτό τον χώρο, γι’ αυ
τό τον χώρο και την ιστορία του, από τον Εθνομάρτυρα Κυπριανό ώς τον Μακάριο 
και τον νυν Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Χρυσόστομο, από τους αδελφούς Γεωργιάδη ώς τους 
άλλους ήρωες και μάρτυρες μαθητές του και τα επιγράμματα του Χρυσάνθη γι’ αυ
τούς, κι όσα άλλα, δικαιολογούν πλήρως ένα θέμα, όπως «Ο Κύπρος Χρυσάνθης και 
το Παγκύπριο Γυμνάσιο». Ο Κύπρος Χρυσάνθης ήταν πολυδιάστατος. Δεν υπάρχει 
πτυχή της ιστορικής μας παράδοσης και της πνευματικής δημιουργίας μας που ο Χρυ
σάνθης να μη την ύμνησε με τον ποιητικό ή τον πεζό του λόγο, κάθε μορφής. Ήδη οι 
μελέτες που γράφτηκαν, οι συγκεντρώσεις που έγιναν και γίνονται, κι άλλες που προ
γραμματίζονται από τον ΕΠΟΚ με άλλα ή και άλλα Σωματεία, το μαρτυρούν: ο Χρυ
σάνθης και το Θέατρο, ο Χρυσάνθης και η Ααογραφία, ο Χρυσάνθης και η Παιδική 
Αογοτεχνία, ο Χρυσάνθης και η Αρχαία, η Μεσαιωνική και η Νεώτερη Κύπρος, ο 
Χρυσάνθης και ο Αγώνας της ΕΟΚΑ, Ο Χρυσάνθης και ο Ιατρικός και ο Αθλητικός 
Λόγος, και πλείστα άλλα απασχόλησαν πολλούς ως τώρα.

Ο Χρυσάνθης, όμως, είναι ανεξάντλητος. Θα μας απασχολεί εδώ, στην Ελλάδα 
και αλλού για πολλά χρόνια ωσότου μελετηθεί σε όλη του την έκταση το πολυδιάστα
το έργο του κι ωσότου γίνει μια αποτίμηση της ιδιότυπης, πιστεύω, προσφοράς του - 
ιδιότυπης γιατί ξεφεύγει από τα στενά ή τα καθιερωμένα και συμβατικά πλαίσια της 
λογοτεχνικής κριτικής. Μπορεί κανείς να είναι ένας κορυφαίος λογοτέχνης, χωρίς 
ωστόσο να είναι ταυτόχρονα και αυτό που είναι για μας και την Κύπρο ο πολυδιά
στατος Χρυσάνθης.

Δεν πρέπει, όμως, να μακρηγορήσω. Θα πρέπει τιύρα εκ μέρους του ΕΠΟΚ να εκ- 
φράσω στο Διευθυντή του Παγκυπρίου Γυμνασίου, αγαπητό συνάδελφο κ. Παπαντω- 
νίου, την εκτίμηση και τις ευχαριστίες μας για την άριστη συνεργασία του και για την 
οργάνωση αυτής της εκδήλωσης, τις καθηγήτριες κ.κ. Μαρία Μελανίδου και Χρύσω 
Ιωάννου για την απαγγελία ποιημάτων του Χρυσάνθη, και τον μουσικό του Σχολείου 
κ. Μιχάλη Χατζηλοΐζου που δίδαξε τον «Ύμνο του Παγκυπρίου» - τον έγραψε, ως 
γνωστόν, ο Χρυσάνθης και μελοποίησε ο Γιάγκος Μιχαηλίδης - και τους μαθητές που 
θα τον τραγουδήσουν. Ευχαριστώ ακόμα και την κα Ρούλα Ιυχχννίδου - Σταύρου για 
το ενδιαφέρον που έδειξε να γίνει αυτή η εκδήλωση πραγματικότης και όλως ιδιαίτερα 
εσάς, κ. Χατζηκωστή, που προσφερθήκατε να μας μιλήσετε. Ευχαριστώ, τέλος, όλους 
εσάς που τιμάτε την εκδήλωση μας με την παρουσία σας, τιμώντας έτσι και τη μνήμη 
του αλησμόνητου Χρυσάνθη.

8 Ιουνίου, 1999

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
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ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ Ο ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Στην αρχή ήταν ένα όνομα μικρό κι αγαπημένο με χρυσολούλουδα
Πον κέντριζε τις παιδικές καρδιές μας στα περιοδικά της εποχής
Κι ύστερα γίνηκε γιατρός και δάσκαλος
Σύμβουλος καθοδηγητής με το χαμόγελο, τη γνώση και την πείρα.
Την ανθρωπιά και το πολυτάλαντο.

Ν' απαγγέλλουμε ποιήματά του στις εθνικές επετείους
Ν' ανεβάζουμε θεατρικά του στο σκολειό
Βλέπω ακόμα ν’ ανεμίζουν μαύρες μαντίλες
Στην αυλή μας εδώ
Ν' αποχαιρετούν τον Κίμωνα
Μελανοφορούσες μαθήτριες
Κι ύστερα να κυκλοφορούν οι τόμοι κι εσύ ν’ ανθολογείς για τα 
μαθητούδια
Και ποιο να διαλέξεις και τι
Μια ελληνική καρδιά της Κύπρου, χιλιάδες στίχοι.

Κι ύστερα να διδάσκεις ηρωικές μπαλάντες κι αέρινες τριανταφυλλένιες
Και τα παιδιά ευσυγκίνητα να υψώνονται περήφανα.
Τόση αγάπη, τόση Ελλάδα, τόση Κύπρος σε μια τόσο μεγάλη καρδιά.

Στο γραφείο να του σφίγγω το χέρι
Να τον ακούω ν’ αφηγείται
Τα δικά του αθάνατα χρόνια, ανθρώπους και στιγμές στο Παγκύπριο
να πιει τον καφέ του να ξαποστάσει
να σε προτρέπει να γράψεις
κι αυτό το τεύχος πρέπει να εκδοθεί.

Και να μετρώ ένα χρόνο φευγάτος.

Μα όπου κοιτάξω τον βλέπω
Σε στίχους του Κύπρου Χρυσάνθη
εδώ στο Παγκύπριο Γυμνάσιο
που τόσο αγάπησε
υπηρέτησε, ύμνησε, αθανάτισε.
Ευχαριστώ.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Διευθυντής Παγκυπρίου Γυμνασίου

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ

α. Γενικές Παρατηρήσεις

Ο Κύπρος Χρυσάνθης υπήρξε μια μοναδική, ανεπανάληπτη φυσιογνωμία στον 
χώρο της ελληνικής λογοτεχνίας της Κύπρου και στην ευρύτερη πνευματική και πολι
τιστική ζωή της κατά τη διάρκεια του αιώνα μας που τελειώνει. Μια πολύπλευρη προ
σωπικότητα, η οποία, κατά τον Θουκυδίδη, «παρέσχε έαυτήν επί πλεΐστα εϊδη καί μά
λιστα μέ πολλή άνεση καί ευστροφία».

Όχι μόνο στα είδη της λογοτεχνίας, που τα καλλιέργησε όλα ανεξαιρέτως, αλλά 
και σ’ όλους σχεδόν τους άλλους τομείς πνευματικής, επιστημονικής και πολιτιστικής 
δράσης. Κριτικός, δημοσιογράφος, εκδότης, εκπαιδευτικός, σχολίατρος, ερευνητής, 
εμπνευστής και καθοδηγητής επιστημονικών και πολιτιστικών ιδρυμάτων, ακαταπό
νητος και ακατάπαυστος δημιουργός.

Με πλούσια λυρική φαντασία, με ευαισθησία, διαύγεια νοημάτων, λόγο απλό, χω
ρίς φραστικές ακροβασίες, συνδύασε όλες τις μορφές της τέχνης του λόγου, υπηρέτησε 
όλες τις λογοτεχνικές σχολές, απλώθηκε σε μια τεράστια κλίμακα θεμάτων και άφησε 
πίσω του, ως κατάθεση στο ταμείο της πνευματικής μας ιστορίας, την πληθωρική πα
ραγωγή του. Ο πλατύς κόσμος του έργου του κρίθηκε και αποτιμήθηκε ήδη, περισσό
τερο όμως θα κριθεί και θ’ αποτιμηθεί τώρα, που είναι πια αποτετελεσμένος.

Το ογκώδες αυτό έργο του δεν τον έκλεισε στο εργαστήριο της συγγραφής. Γιατί 
ο Κύπρος Χρυσάνθης υπήρξε, παραλλήλως, ο ευθαρσής μαχητής στην πρώτη γραμμή 
για την επιτέλεση της πνευματικής αποστολής που ένιωθε ότι του επέβαλλε η εθνική 
ευθύνη και το χρέος απέναντι στην παράδοση και τη σύγχρονη ιστορική περιπέτεια της 
ιδιαίτερης πατρίδας μας. Μιας αποστολής που την αντιλαμβανόταν, όπως ο αρχαίος 
φιλόσοφος, ως υπακοή σε μια θεία εντολή: «Μουσικήν ποίει καί έργάζου». Κι αυτό το 
έπραξε με απαρέκκλιτη συνέπεια για περισσότερο από μισόν αιώνα,

«αγωνιστής του ελληνικού φωτός 
με γνώμη σταθερή κι ορθόδοξη»,

όπως έγραψε ο ίδιος, δηλώνοντας τους δυο άξονες της πνευματικής του δράσης, τις 
ελληνικές δηλαδή και χριστιανικές αξίες.

Όσοι τον γνώρισαν και προ πάντων όσοι συνεργάστηκαν μαζί του μπορούν να 
μαρτυρήσουν για την ακαταπόνητη ενεργητικότητά του, τα ανεξάντλητα σχέδιά του, 
την πρακτική και αποτελεσματική προσέγγισή του σε κάθε δραστηριότητα, κυρίως 
όμως για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, την ευθύτητά του, την ανυπόκριτη αγά
πη του για τον άνθρωπο, την εγκαρδιότητά του, το χιούμορ του, την απλότητα και τη 
φιλοφροσύνη του.

Ο αρχαίος ποιητής Ησίοδος, αναφερόμενος στον ανθρώπινο φθόνο, γράφει για 
την εκδήλωσή του ανάμεσα στους ομότεχνους:

«Καί κεραμεύς κεραμεΐ κοτέει καί τέκτονι τέκτων 
καί πτωχός πτωχώ φθονέει καί άοιδός άοιδώ».
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Κι ο αγγειοπλάστης τα βάζει με τον άλλο αγγειοπλάστη κι ο οικοδόμος με τον άλ
λο οικοδόμο κι ο ζητιάνος φθονεί τον άλλο ζητιάνο κι ο ποιητής τον άλλο ποιητή.

Ο Κύπρος Χρυσάνθης διέψευσε τον Ησίοδο. Κύριο χαρακτηριστικό του ήθους 
του ήταν ότι ουδέποτε κυριεύθηκε από τον φθόνο για τους ομότεχνούς του, όπως θα 
ανέμενε κάποιος, ως αναγκαία εκδήλωση της ανθρώπινης φύσης και μάλιστα στον χώ
ρο της τέχνης. Διεφώνησε, βέβαια, με πολλούς, συγκρούστηκε· σε θέματα αρχών και θέ
σεων όμως, όχι από φθόνο. Αντίθετα, κυριευόταν από μεγάλη και ειλικρινή χαρά για 
τα λογοτεχνικά επιτεύγματα των άλλων, τους πρόβαλλε με όσους τρόπους διέθετε, πα
ρακινούσε αδιάκοπα τους άλλους για δημιουργία, τους ενθάρρυνε, υποδεικνύοντάς 
τους συχνά θέματα, βοηθήματα και τρόπους εργασίας.

Κλείνω τις γενικές αυτές εισαγωγικές επισημάνσεις για τον άνθρωπο και το έργο 
του με το ποίημά του «Προσωπογραφία»1, στο οποίο, με ευτράπελη διάθεση και ένα 
βαθμό αυτοκριτικής, σκιαγραφεί τον εγκάρδιο, ανήσυχο και αεικίνητο Χρυσάνθη.

2. Με διακοπή στα σχολικά έτη 1948-1949. 1951-1952 και 1961-1962.

«Μάλλον κοντός με καστανό μαλλί, 
ευθυτενής με μάτια καστανά, 
πάντα χαρούμενος καί φιλικός, 
απλός στους τρόπους, καθημερινός, 
λεπτή φωνή, πολύ ομιλητικός, 
περίεργος για όλα και πειρακτικός 
δεν κάθεται στιγμούλα κι ερευνά 
αρχεία κι επιστολές, και συζητά, 
αναπνέει, διαβάζει, γεύεται, θωρεί, 
κοιμάται κι ονειρεύεται πολύ, 
ποιητής της Λευκωσίας κι εραστής».

Τον περασμένο Φεβρουάριο το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου μου ζήτησε να συμ- 
μετάσχω σε μια τηλεοπτική παραγωγή που ετοίμαζε για τον Κύπρο Χρυσάνθη. Μου 
έδωσαν προθεσμία λιγότερη από μια μέρα.

Μη τολμώντας να αγγίξω με πρόχειρο τρόπο τον απέραντο κόσμο του λογοτεχνι
κού του έργου ή της πολιτιστικής του προσφοράς, δίστασα και ήμουν έτοιμος να αρ- 
νηθώ. Θέλοντας όμως να συμβάλω και σ’ αυτή την απόδοση τιμής στον αλησμόνητο 
γιατρό, απάντησα: «Θα σας πω λίγα λόγια για τις σχέσεις του με το Παγκύπριο Γυ
μνάσιο», κρίνοντάς το ως πιο συγκεκριμένο, πιο περιορισμένο - έτσι νόμιζα.

Συγκέντρωσα ό,τι μπορούσα ν’ ανακαλέσω στη μνήμη μου και, μαζί με όσα επε- 
σήμανα έπειτα από μια γρήγορη αναδίφηση, ανταποκρίθηκα στο αίτημα.

Αργότερα σκέφτηκα πως η πλευρά αυτή του Χρυσάνθη άξιζε να διερευνηθεί πε
ρισσότερο. Κατέφυγα λοιπόν στα αρχεία του Παγκυπρίου και της Εφορείας, στις εκ
δόσεις του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου και της Εταιρείας Κυπριακιύν 
Σπουδών, στους τόμους της «Πνευματικής Κύπρου», στις Επετηρίδες του Σχολείου, 
στο σώμα της ποίησής του, σε άλλα έργα του και σε αναφορές τρίτων. Αποτέλεσμα εί
ναι το κείμενο που ακολουθεί, ως πριότη δοκιμή στο θέμα.

Ο Πρόεδρος τον Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου 
κ. Κώστας Χατζηστεφάνου στην εισαγωγική του ομ ιλία κατά την εκδήλωση

β. Σχέσεις με το Παγκύπριο Γυμνάσιο

Το Παγκύπριο Γυμνάσιο αποτελεί ένα σοβαρό στοιχείο της παράδοσης του τόπου 
μας, με ό,τι αυτό εκπροσωπεί στον χώρο της παιδείας και της ευρύτερης ζωής της Κύ
πρου - εθνικής, πνευματικής, πολιτιστικής. Ήταν, για τούτο, επόμενο, πέρα από τις πε- 
ριστασιακές σχέσεις του Κύπρου Χρυσάνθη με το Σχολείο, να συνδεθεί μ’ αυτό ενερ- 
γώς και έπειτα από ελεύθερη, αυτοπροαίρετη επιλογή του, έτσι ώστε οι σχέσεις τους να 
καταστούν σχέσεις δια βίου, όπως ο ίδιος συχνά έλεγε. Χρυσάνθης και Παγκύπριο Γυ
μνάσιο συνδέθηκαν στενά και συμπορεύθηκαν για εβδομήντα χρόνια· από τη στιγμή της 
εγγραφής του ως μαθητή στην πρώτη τάξη ως την τελευταία μέρα της ζωής του.

Τέσσερις είναι οι ιδιότητες και οι φάσεις με τις οποίες ο Χρυσάνθης συνδέθηκε με 
το εκπαιδευτικό αυτό ίδρυμα:
1. Μαθητής, για έξι χρόνια (1927-1933).
2. Καθηγητής της Υγιεινής και της Παιδοκομίας, για 32 χρόνια (μεταξύ 1943 - 1978) .2
3. Σχολίατρος, για 42 χρόνια ( 1943 - 1985).
4. «Ενεργός υπηρέτης του στην κίνηση των γραμμάτων», όπως ο ίδιος το διατύπωσε, 

για περισσότερο από 55 χρονιά (τουλάχιστο από το 1943 ως τον θάνατό του).

Σ’ όλη αυτή την πολύεδρη σχέση υπήρξε, μεταξύ Χρυσάνθη και Παγκυπρίου Γυ
μνασίου, όπως θα φανεί στη συνέχεια, ένα αδιάκοπο δούναι και λαβείν, ευεργετικό και 
για τα δύο μέρη.

1.«Πνευματική Κύπρος», τεύχος 388-390, Ιαν. - Δεκ. 1998, σ. 8.
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2. ΜΑΘΗΤΗΣ

Αριστούχος3 απόφοιτος της Αστικής Σχολής Αγίου Σάββα, εγγράφεται, έπειτα 
από εισαγωγικές εξετάσεις στις οποίες επιτυγχάνει με βαθμό 9,33, στην πρώτη τάξη 
του Παγκυπρίου στις 19 Σεπτεμβρίου 19274. Όνομα: Κύπρος Χρυσάνθου. Με το ίδιο 
όνομα επανεγγράφεται στη δευτέρα και τρίτη τάξη. Όταν όμως πηγαίνει να παραλάβει 
το ενδεικτικό της τρίτης τάξης, υπογράφει στο Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών όχι 
Κύπρος Χρυσάνθου, όπως στα προηγούμενα χρόνια, αλλά Κύπρος Χρυσάνθης.

3. Με βαθμό 9,50.
4. Με αριθμό Μητρώου 3835 και αριθμό Μαθητολογίου 41.
5. «Αναμνήσεις παλιών μαθητών και καθηγητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου», Λευκωσία 1994, σ. 

73-74.

6. «Πνευματική Κύπρος», τεύχος 388-390, Ιαν. - Δεκ. 1998, σ. 19.
7. «Η Μαθητική Συντροφιά (1932-1933) και ο Μίκης Κιτρομηλίδης», «Πνευματική Κύπρος», τεύ

χος 17, Φεβρ. 1962, σ. 227-229. Αναδημοσίευση: «Σελίδες από την ιστορία και τη ζωή του Παγκυ
πρίου Γυμνασίου», Λευκωσία 1993, σ. 211-214.

Με το ποιητικότερο αυτό επίθετο εγγράφεται επισήμως τον επόμενο Σεπτέμβριο 
(1930) στην τετάρτη τάξη, μ’ αυτό αποφοιτά στις 3 Ιουλίου 1933 και μ’ αυτό θα τιμή
σει τον εαυτό του, την οικογένειά του και την πατρίδα του στην υπόλοιπη ζωή του.

Αν η μαθητική ζωή αποτελεί για όλους σχεδόν την πιο ζωντανή πηγή εντυπώσεων 
και αναμνήσεων, αυτό ισχύει περισσότερο για όσους φοίτησαν σε σχολεία με πλούσια 
παράδοση και έντονη φυσιογνωμία, αν μάλιστα πρόκειται για νέους με φιλέρευνο 
νου, αίσθηση της σημασίας και της γοητείας του παρελθόντος και με δημιουργικές 
ανησυχίες.

«Το Παγκύπριο Γυμνάσιο προσωπικά το έφτασα γύρω στο 1930 με τα σημερινά 
κλασσικού τύπου προπύλαιά του», σημειώνει σ’ ένα κείμενό του με τον τίτλο «Περι- 
διαβάζοντας στα σχολεία της Αευκωσίας γύρω στο ’3Ο»5. Και συνεχίζει:

Το «Δελτών Φοίτησης» του Κύπρου Χρυσάνθη στο Παγκύπριο Γυμνάσιο (1927-1933)
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“ ,· A*·  ixrua

_ ÆuÎAdtA.......................................ΑρΟυ. *

riuüiii tyvyuV! : ~Eiuç /$ £ T" ~ 2. $ Αρ·θμ.

-O«n|m wssp«.
j IT». 1 i i "SiVSl“

Α*  1/^2Ζ·2 9 Ι

f-----
$.11 \Lo£

. ____

R ____
f f

û ' yÿ.ia jf λ P l-ο
■ _ ______ _________________

.... -

p" Agt âi.'. JZ
! — ...—.1 -
I 1

? , f
»t/ Ji-7 ^ 

•ripudi .....

«Στο Παγκύπριο Γυμνάσιο φοίτησα για έξι χρόνια. Αργότερα για 42 χρόνια 
ήμουν ο σχολίατρός του και ενεργός υπηρέτης του στην κίνηση των γραμμάτων. Για να 
μπούμε μαθητές στο Παγκύπριο Γυμνάσιο υποβαλλόμαστε σε αυστηρές εξετάσεις, 
γραπτές και προφορικές... Μπαίναμε από τα προπύλαια με έκδηλο φόβο και περιέρ
γεια ταυτοχρόνως...»

Μετά τον θάνατό του βρέθηκε στα χαρτιά του και δημοσιεύθηκε6 ένα κείμενό του 
με τον τίτλο «Νύξεις και εξομολογήσεις πάνω στο έργο μου». Ανάμεσα σε όσα γράφει 
είναι και τα ακόλουθα:

«Στους δασκάλους του οφείλει ο καθένας το δεύτερο κομμάτι του εαυτού του. Ο 
κ. Κώστας Σπυριδάκις, τότε καθηγητής μου στα Ελληνικά, μ’ έσπρωξε να εκφραστώ 
λογοτεχνικά, αφού είδε τυχαίως το πρώτο-πρώτο λογοτεχνικό μου τόλμημα. Ημουν 
τότε ένας ανήσυχος μαθητάκος της τρίτης γυμνασίου με αρκετές ... τιμωρίες - με τιμω
ρούσε και ο ίδιος συχνά. Αλλά ταυτοχρόνως μούδινε βιβλία από την ατομική του βι
βλιοθήκη να διαβάζω, μου έλυε απορίες και προπαντός μου επέτρεπε ό,τι γράφω να 
του το δείχνω χωρίς φόβο τιμωρίας...»

Η πνευματική λοιπόν προσφορά του Σχολείου και το σημαντικό διαμέτρημα πολ
λών από τους καθηγητές του, μολονότι μέσα σ’ ένα πολύ αυστηρό κλίμα, έδωσαν στον 
Χρυσάνθη τις πρώτες ενθαρρύνσεις για την ποιητική του και άλλη ανθοφορία.

Δεν ξέρομε τι από το δημοσιευμένο έργο του Κύπρου Χρυσάνθη ανήκει ή έχει τις 
ρίζες του στη μαθητική περίοδο της ζωής του. Ένα όμως ποίημα ανήκει αποδεδειγμέ
να στο τελευταίο έτος της φοίτησής του στο Σχολείο. Ήταν η χρονιά που μια ευρεία 
ομάδα μαθητών της πέμπτης και έκτης τάξης οργανώθηκε σ’ ένα μαθητικό σύλλογο με 
την επωνυμία «Μαθητική Συντροφιά». Όπως γράφει ο εκ των πρωτεργατών της κίνη
σης αυτής, μετέπειτα γιατρός, Γλαύκος Κασουλίδης7, η προσπάθεια των μαθητών ήταν 
προϊόν μιας πίστης και μιας ιδέας «που ξεπήδησε από την εσωτερική ανάγκη να διο
χετεύσει τον δυναμισμό που ξεχείλιζε από τα ανήσυχα νιάτα... χωρίς εξωτερικές επιρ
ροές και καθοδηγήσεις». Ήταν μια προσπάθεια κινούμενη από μια δέσμη οραμάτων: 
εθνικών - μόλις είχε προηγηθεί η εξέγερση του 1931-, καλλιτεχνικών, ανθρωπιστικών 
και άλλων. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές ο Μίκης Κιτρομηλίδης, ο Φρίξος Πετρί- 
δης, ο Δήμος Ταλιαδώρος, ο Ροδίων Γεωργιάδης.

Σε μιαν από τις Επιτροπές της «Συντροφιάς», στην Επιτροπή Λογοτεχνίας, πρόε
δρος και δεσπόζουσα φυσιογνωμία αναδείχθηκε αμέσως ο Κύπρος Χρυσάνθης, που 
έγραψε και τον Ύμνο της «Μαθητικής Συντροφιάς». Το κείμενο του Ύμνου δημοσιεύ
θηκε για πρώτη φορά το 1962, ως συμπλήρωμα της αφήγησης του Γλαύκου Κασουλίδη:

«Κεραυνό, φωτιά στα στήθια 
κρύβει ο πλάστης μιας ζωής 
φως, σκοπός για με η αλήθεια 
κι η λαμπρότη μιας ζωής.

Είν’ ο δρόμος όλ ’ αγκάθια 
και στενός, στενός πολύ, 
μα είν’ το φως λαμπρό και τ’ άνθια 
κάπου εδώ γι ’ ανταμοιβή».
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Και επαναλαμβάνεται η πρώτη στροφή. Μια ποιητική όομή που θα επανέλθει δέ
κα ακριβώς χρόνια αργότερα στον «Ύμνο του Παγκυπρίου Γυμνασίου».

Αξίζει να προσεχθεί ο τρίτος στίχος της πρώτης στροφής, δηλωτικός προθέσεων 
και πορείας ζωής:

«Φως, σκοπός για με η αλήθεια».

Στο Δελτίο Φοίτησής του, όπου σημειώνεται η όλη εξέλιξη των σπουδών του, εμ
φανίζεται επίδοση έτους για την πρώτη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη τάξη «πάνυ καλώς» 
και για τη δευτέρα και έκτη «άριστα». Και διαγωγή, σε όλα τα χρόνια, παρά την από 
τον ίδιο ομολογημένη ζωηρότητά του, «κοσμιωτάτη».

Η φωτογραφία τον Κύπρου Χρυσάνθη στο Απολυτήριό του 
από το Παγκύπριο Γυμνάσιο (Ιούλιος 1933)

3. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΙΑΣ

Το σχολικό έτος 1943-1944 ο Κύπρος Χρυσάνθης, πτυχιούχος Ιατρικής από το 
1939 με βαθμό άριστα και βραβευμένος από την Ακαδημία Αθηνών με το βραβείο «Χρυ
σά Έπη του Κοραή», διορίζεται για πρώτη φορά σχολίατρος και μαζί καθηγητής της 
Υγιεινής «διά να διδάσκη το μάθημα εις αμφότερα τα τμήματα» (αρρένων και θηλέων)8.

8. Πρακτικά Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, 23 Σεπτεμβρίου 1943.

9. Παγκύπριον Γυμνάσιον, «Επετηρίς σχολικού έτους 1943-1944», Λευκωσία 1945, σ. 21.
10. «Επετηρίς» σχολικού έτους 1945-1946, σ.43, 1946-47, σ. 41, 1947-1948, σ. 40, 1948-1949, σ. 34, 

1949-1950, σ. 42, 1951-1952,0.41 κλπ.
11. «Κυπριακός Τύπος», 4 Νοεμβρίου 1943.

Από τη στιγμή αυτή ο Χρυσάνθης θα αποτελέσει, για δεκαετίες, σημαντικό στέλεχος 
του Καθηγητικού Συλλόγου του Σχολείου και θα συμβάλει στη γενικότερη λειτουργία 
του κατά τρόπο δημιουργικό. Οι πρωτοβουλίες του θα οδηγήσουν σε καινοτομίες, η 
ακάματη εργατικότητά του σε πραγματοποίηση έργων και δημιουργία παράδοσης.

Ως δάσκαλος υπήρξε πάντα προσηνής και φιλικός, εγκάρδιος, ουσιαστικός στη 
διδασκαλία του, με απροσποίητη αγάπη για τα παιδιά, κερδίζοντας την αποδοχή τους 
και αφήνοντας σε όλους όσους δίδαξε αγαθές και ευχάριστες αναμνήσεις.

Η ευσυνειδησία του και το αίσθημα ευθύνης, άλλο καίριο χαρακτηριστικό του 
ήθους του, δεν εκδηλώνεται μόνο στην τάξη αλλά και στις άλλες διαστάσεις της σχολικής 
ζωής. Διαβάζομε στα Πρακτικά του Καθηγητικού Συλλόγου της 18ης Ιανουάριου 1944:

«Λόγω της καταρρακτώδους βροχής δεν ηδυνήθησαν οι πλείστοι των Καθηγητών 
να προσέλθουν εκ των 46 προσήλθον μόνον οι κ.κ. Γυμνασιάρχης, Θ. Σοφοκλέους, Γ. 
Ζαμπάρτας και οκτώ άλλοι». Μεταξύ των οκτώ και ο Χρυσάνθης.

Στη Δογοδοσία του για το πρώτο εκείνο έτος 1943-1944 ο γυμνασιάρχης Κ. Σπυ- 
ριδάκις αναφέρει:

«Επιθυμώ να εξάρω ιδιαιτέρως την συμβολήν τού το πρώτον παρέχοντος τας 
υπηρεσίας κ. Κύπρου Χρυσάνθη, παθολόγου σχολικού ιατρού, ο οποίος ανέλαβε την 
διδασκαλίαν του μαθήματος της υγιεινής, διενήργησε ποικίλας διαλέξεις προς τους 
μαθητάς, τας μαθήτριας και τους γονείς των επί ζητημάτων υγιεινής και υπήρξε σύμ
βουλος πολλών μαθητών επί σχετικών προς την υγιεινήν ζητημάτων»9.

Ο καθηγητής δηλαδή Κύπρος Χρυσάνθης δεν περιορίζεται στην τυπική διδασκα
λία του μαθήματος στην τάξη, αλλά προσπαθεί να καλλιεργήσει ένα νέο πνεύμα υγιει
νής ζωής των παιδιών που περνά και μέσα από τον χώρο της οικογένειας, η οποία θα 
οδηγήσει σε ορθές έξεις τα νεώτερα μέλη της.

Για τούτο επί σειρά ετών εφαρμόζεται ως θεσμός η ετήσια, κάποτε και συχνότερα, 
«γενική συγκέντρωσις πάντων των γονέων», στην οποία ο Χρυσάνθης αναπτύσσει ζη
τήματα σχολικής υγιεινής, διανέμει ειδικά φυλλάδια που συγγράφει ο ίδιος, υποδει
κνύει στους γονείς πώς θα συμβάλουν πρακτικά στον σκοπό10 11.

Στην ύλη του μαθήματος της Υγιεινής περιλαμβάνει, για τα τμήματα των μαθη
τριών, διδασκαλία στοιχείων Βρεφοκομίας - Παιδοκομίας. Η καινοτομία προκαλεί 
αντιδράσεις, απροσδιόριστης έκτασης. Τις αντιδράσεις αυτές, μεμονωμένες ή γενικό
τερες, αυθόρμητες ή υποβολιμαίες, εκφράζει μια ανιόνυμη επιστολή, που δημοσιεύεται 
στον τύπο11 λίγες μόνο μέρες μετά την έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος. Αξίζει 
να ακουστεί ως δείγμα των αντιλήψεων μιας εποχής και των δυσχερειών που συνα
ντούν πάντα οι πρωτοπόροι:

«Κύριε Διευθυντά, Από της παρελθούσης Παρασκευής, ως εμφαίνεται εκ σχετι
κής εις τας εφημερίδας ειδοποιήσεως, εισήχθη και το μάθημα της Παιδοκομίας διά τας 
τρεις ανωτέρας τάξεις του Γυμνασίου Θηλέων, υπό μορφήν διαλέξεων διδομένων υπό 
του νεαρού Ασκληπιάδου κ. Κ. Χρυσάνθη, όστις τελευταίως συνεδέθη στενώς με το 
Παγκύπριον Γυμνάσιον άτε ποιήσας και τον Ύμνον αυτού, πλην του διορισμού του 
και ως σχολιάτρου.
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Ποιος είχε την φαεινήν ταύτην ιδέαν αγνοούμεν. Ως πολίται όμως θα ηθέλαμεν να 
ερωτήσωμεν τους αρμοδίους:
α) ΓΙοίαι σκέψεις επεκράτησαν παρά τη Σχολική Εφορεία Λευκωσίας ώστε να επιτρέψη 

εις ένα άγνωστον εις τας μαθήτριας 16-18 ετών νεαρόν κύριον να τας διδάσκη μάθη
μα, το οποίον είναι επόμενον, όιά την ηλικίαν των διδασκομένων, τας κοινωνικός 
συνθήκας και το κλίμα μας, να γεννήση πλήθος αποριών και σκοτεινών σκέψεων;

β) Τι ευθύνην έχει ο κ. Γυμνασιάρχης του Παγκυπρίου εις το ζήτημα τούτο και ποίαι 
παιδαγωγικοί ανάγκαι του επέβαλον ώστε να ανέχεται αν μη να εισηγήται τοιαύτα 
μαθήματα;

γ) Ηρωτήθη ο καθηγητικός σύλλογος καθόλου διά την τοιαύτην καινοτομίαν...;

Μετά τιμής, Γονεύς».

Αν, βέβαια, η διδασκαλία της Παιδοκομίας θα γεννούσε στις μαθήτριες «πλήθος 
αποριών και σκοτεινών σκέψεων», τι θα έλεγε ο επιστολογράφος για τη σεξουαλική 
αγωγή που εισήχθη λίγο αργότερα, όπως διαβάζομε στα Πρακτικά συνεδρίας του Καθη
γητικού Συλλόγου, του Απριλίου 194512, που είχε θέμα: «Η σεξουαλική υγιεινή των μα
θητών και δη η σεξουαλική αγωγή αυτών»; «Ο λόγος», σημειώνεται στα Πρακτικά, «δί-

12. Πρακτικά Καθηγητικού Συλλόγου Παγκυπρίου Γυμνασίου, 11 Απριλίου 1945.

Ο γυμνασιάρχης τον Παγκυπρίου Γυμνασίου κ. Στέλιος Παπαντωνίου αναφέρεται στον 
Κύπρο Χρυσάνθη κατά την εκδήλωση της 8ης Ιουνίου 1999 στην Αίθουσα Τελετών του Σχολείου

δεται εις τον κ. Χρυσάνθην, όστις αναπτύσσει τας διαφόρους λεπτομέρειας του θέματος 
και εκθέτει τι γίνεται υπ’ αυτού εις το σχολείον...». Έπειτα από εκτενή συζήτηση εξήχθη- 
σαν σχετικά πορίσματα και «ο Σύλλογος εξέφρασε τας ευχαριστίας του προς τον σχολι
κόν ιατρόν», απαντώντας έτσι και στο τρίτο ερώτημα του ως άνω επιστολογράφου.

Είναι, πραγματικά, αξιοθαύμαστη η πρωτοβουλία αλλά και η τόλμη του νεαρού 
καθηγητή να εισαγάγει τη διδασκαλία ενός τέτοιου θέματος στη δεκαετία του 1940 και 
να τυγχάνει γενικής έγκρισης από τους συναδέλφους του και την Εφορεία, αν σκε- 
φτούμε πού βρίσκεται ακόμη και σήμερα το θέμα αυτό στην κυπριακή εκπαίδευση.

Ο Χρυσάνθης, παράλληλα, θέλει να αφήσει και κάτι μονιμότερο, ως προϊόν της 
διδασκαλίας του, και για όσους τυχόν αργότερα θα ασχολούνταν με τη σχολική υγιει
νή. Αποτέλεσμα ήταν η συγγραφή έξι σχετικών βιβλίων, με πρώτο το «Σώμα και Υγεί
α» (1944) και τελευταίο το «Σημειώσεις Σχολικής Υγιεινής» (1962). Τα άλλα: «Στοι
χεία υγιεινής του παιδιού» (1948), «Σεξουαλισμός και υγεία» (1949), «Περιλήψεις υγι
εινής» (1951), «Η διατροφή του παιδιού» (1953).

Για το βιβλίο «Στοιχεία υγιεινής του παιδιού», που αποτελεί ένα εγχειρίδιο Βρεφο
κομίας - Παιδοκομίας, σημειώνει ότι το έγραψε «για καθαρώς διδαχτικούς σκοπούς», 
με συντομία και αποφυγή λεπτομερειών «που ξεφεύγουν από τον διδαχτικό κύκλο» και 
κεφαλαίων που είναι «ακατάλληλα ή άκαιρα για κορίτσια 16-17 χρονών και δη της 
επαρχίας», γιατί ως καθηγητής της Υγιεινής ο γιατρός Χρυσάνθης ήταν ο παιδαγωγός, 
που έπρεπε να ξέρει μέχρι πού μπορούσαν να φτάνουν τα όρια της διδασκαλίας του.

Αξίζει να προστεθεί ότι, όταν, μετά το 1960, τα γυμνάσια της Λευκωσίας αυξήθη
καν σε αριθμό, τα περιερχόταν όλα, διδάσκοντας το μάθημα της Υγιεινής, παράλληλα 
προς το έργο του σχολιάτρου και του συντονιστή των σχολιατρικών υπηρεσιών.

Για τη συνεχή και συστηματικότερη ενημέρωση των γονιών σε θέματα υγείας των 
μαθητών εκδίδει, το 1947, το περιοδικό «Δελτίον Υγιεινής και Αντιλήψεως». Την έκ
δοση αυτή επαινεί ο γυμνασιάρχης Κ. Σπυριδάκις στη Λογοδοσία του για το έτος 
1946-1947, κρίνοντας ότι το «Δελτίον» «πρόκειται να εξυπηρετήση και την εν γένει 
επιστήμην της σχολικής υγιεινής»13. Το περιοδικό υπήρξε βραχύβιο γιατί στις αρχές 
του 1948 η Εφορεία, έπειτα από εισήγηση του Γυμνασιάρχη, αποφάσισε «όπως το υπό 
του κ. Χρυσάνθη εκδιδόμενον περιοδικόν Σχολικής Υγιεινής ενσωματωθή εις σχολι
κόν περιοδικόν του Παγκυπρίου Γυμνασίου εκπαιδευτικού χαρακτήρος....»14.

Το 1951, τρία χρόνια μετά την αναγόρευσή του από το Πανεπιστήμιο Αθηνών ως 
διδάκτορος της Ιατρικής με βαθμό άριστα, ζητά από την Εφορεία άδεια απουσίας ενός 
έτους «διά περαιτέρω σπουδάς εις Αγγλίαν»15, όπου και μετεκπαιδεύεται στην Παι
διατρική στο «Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού» του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Στο πρώτο έτος υπηρεσίας του μετά την επάνοδό του ανήκει και η μοναδική σω- 
ζόμενη στο Αρχείο του Σχολείου Υπηρεσιακή Έκθεση για τη σχολική απόδοση του Κύ
πρου Χρυσάνθη. Ο αυστηρότατος στις κρίσεις του και φειδωλός στις βαθμολογίες του 
Σπυριδάκις τον κρίνει άξιο του βαθμού 23/25, σημειώνοντας:

13. Παγκύπριον Γυμνάσιον, «Επετηρίς σχολικού έτους 1946-1947», Λευκωσία 1947, σ. 13.
14. Πρακτικά Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, 20 Φεβρουάριου 1948.
15. Πρακτικά Εφορείας..., 14 Αυγούστου 1951.
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«Κύπρος Χρυσάνθης, ιατρός, διά την υγιεινήν. Είναι ο διευθύνων τας ιατρικάς 
υπηρεσίας του σχολείου... επιδεικνύων πολύν ζήλον εν τω έργω του τούτω. Ωσαύτως 
ικανοποιητική είναι η εργασία του ως καθηγητού της υγιεινής. Μετέχει ενεργώς και 
της πνευματικής κινήσεως του τόπου, ων εκ των δοκίμων Κυπρίων ποιητών. Αναλε- 
λυμένως η περί αυτού κρίσις έχει ως εξής:

Επιστημονική συγκρότησις: άρτιος (5)
Παιδαγωγική μεθοδική κατάρτισις: ικανός (4)
Διδακτική επιβολή: δεξιός (4)
Ευσυνειδησία: λίαν ευσυνείδητος (5)
Συμπεριφορά: εξαίρετος (5)
Δράσις: επωφελής (5)
Σύνολον βαθμολογίας 23.

Εν Λευκωσία τη 10 Δεκεμβρίου 1953. Ο Γυμνασιάρχης Κ. Σπυριδάκις».

Δείγμα της οικειότητας και της εμπιστοσύνης που αισθάνονταν απέναντι του οι 
μαθητές του, και μάλιστα υπό το σχολικό κλίμα εκείνης της εποχής, αποτελεί και ένα 
από τα περιστατικά της περιόδου του απελευθερωτικού Αγώνα:

Μια μέρα, ενώ εξέταζε κάποιον ασθενή στο ιατρείο του στην οδό Αήδρας, ακού
στηκε ένα δυνατό κτύπημα στην πόρτα και όρμησε μέσα αγριεμένος ένας άγγλος συ
νταγματάρχης με άλλους στρατιώτες. Η συνέχεια από τον ίδιο τον Χρυσάνθη:

— Έχετε μέσα μαθητές και μαθήτριες;
— Όχι, του λέω.
— Είστε βέβαιος γι’ αυτό;
— Απόλυτα βέβαιος, του απαντώ.

Άποψη του ακροατηρίου κατά την εκδήλωση

Μου ζήτησε συγγνώμη και έφυγαν. Σε λίγο ανοίγουν οι πόρτες των δωματίων του 
ιατρείου και παρουσιάζονται μπροστά μου αρκετές μαθήτρες του Παγκυπρίου Γυμνα
σίου. Τις ήξερα γιατί ήμουν και καθηγητής στο σχολείο.

— Πώς βρεθήκατε εδώ; τους λέω.

— Ήμασταν σε διαδήλωση. Μας κυνηγούσαν οι Εγγλέζοι. Τη σημαία την αφήσα
με κάτω σ’ ένα κατάστημα. Ανεβήκαμε, δεν σας είδαμε και κρυφτήκαμε κάτω από τα 
κρεββάτια»16.

16. «Αναμνήσεις παλιών μαθητών και καθηγητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου», Λευκωσία 1994, ο. 
164.

17. Θ. Σοφοκλέους, Το μάθημα της σχολικής υγιεινής και αι σχολιατρικαί υπηρεσίαι εις το Παγκύ- 
πριον Γυμνάσιον, «Δελτών Σχολικής Υγιεινής και Αντιλήψεως», τεύχος 1, 1947.

4. ΣΧΟΑΙΑΤΡΟΣ

Η προσφορά του Κύπρου Χρυσάνθη ως σχολιάτρου στο Παγκύπριο Γυμνάσιο 
και σε άλλα σχολεία της Λευκωσίας για 42 χρόνια αποτελεί μιαν από τις κυριότερες 
πλευρές της πολυσύνθετης δράσης του, οι οποίες όμως συχνά λησμονούνται ή υποχω
ρούν μπροστά στον όγκο του λογοτεχνικού του έργου και των πολιτιστικών του ενα
σχολήσεων. Η εργασία του στον τομέα αυτόν, πέρα από την υποστήριξη της υγείας των 
μαθητών, επεκτάθηκε και σε ερευνητικό έργο - μέσα στα πλαίσια της σχολιατρικής 
πρακτικής - και σε μια σειρά επιστημονικών εργασιών που απέρρευσαν από τις έρευ
νες που διεξήγαγε.

Από την πρώτη στιγμή του διορισμού του επεδίωξε τη μεθοδική οργάνωση της 
σχολιατρικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με τον τότε Γενικό Υποδιευθυντή του Παγκυπρίου 
Γυμνασίου Θ. Σοφοκλέους:

«Αποτελεσματικώτερον ωργανώθησαν αι σχολιατρικαί υπηρεσίαι του σχολείου 
απο του... έτους 1943-1944. Από του έτους τούτου διορίζεται ως καθηγητής της Υγιει
νής και σχολικός ιατρός διά τα παθολογικά ο κ. Κύπρος Χρυσάνθης, όστις ανέλαβεν 
την όλην οργάνωσιν της σχολιατρικής υπηρεσίας του σχολείου... Κατά το επόμενον 
σχολικόν έτος εσυστηματοποιήθηκαν και εβελτιώθησαν έτι μάλλον αι σχολιατρικαί 
υπηρεσίαι διά της τακτικωτέρας πρωτίστως τηρήσεως των ατομικών δελτίων υγιεινής 
των μαθητών και μαθητριών... Πρωτοτυπία διά το σχολείον μας και τον τόπον γενι
κώς υπήρξεν η υπό του κ. Χρυσάνθη διεξαγωγή πειραματικών ερευνών και στατιστι
κών μετρήσεων επί διαφόρων εκδηλώσεων και καταστάσεων των μαθητών και μαθη
τριών...»17.

Από τις έρευνες αυτές προήλθαν οι ακόλουθες εργασίες:
1. Η κατά μήκος και βάρος σωματική ανάπτυξις των κυπριών μαθητών (1945). Σε 

πληρέστερη μορφή η εργασία αυτή απετέλεσε την επί διδακτορία διατριβή του 
τού 1948.

2. Το κανονικόν μήκος ύπνου διά τους μαθητάς ηλικίας 12-18 ετών (1945). Έρευνα 
σε 1418 μαθητές και μαθήτριες του Σχολείου.

3. Η καθ’ έξιν σκολίωσις εις τα ελληνικά εκπαιδευτήρια Λευκωσίας (1946).
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4. Αι καρδιοπάθειαι εις τα ελληνικά εκπαιδευτήρια Λευκωσίας (1946). Τριετής 
έρευνα σε 8960 μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων και του Παγκυπρίου 
Γυμνασίου.

5. Ο χρόνος εμφανίσεως της πρώτης εμμηνορρυσίας εις τας κυπρίας (1947). Έρευ
να σε 356 μαθήτριες του Παγκυπρίου Γυμνασίου και σε 224 από σχολεία της Λε
μεσού, της Λάρνακας και της Πάφου.

6. Η πλευροκλειδική συμπίεσις και αι αρτηριακοί αιμορραγίαι (1947). Έρευνα σε 
300 μαθητές και μαθήτριες του Παγκυπρίου Γυμνασίου.

7. Έρευνα επί τινων συνηθειών κατά τον ύπνον των εφήβων (1947).
8. Η επίδρασις του σχολείου επί της κοινής Ακμής ( 1947).
9. Η συχνότης των χειμέτλων κατά την εφηβικήν ηλικίαν (1947). (Χείμετλα=Οι 

«χιονίστρες».) Έρευνα σε 1444 μαθητές και μαθήτριες του Παγκυπρίου Γυμνασί
ου.

10. Το Μήκος του σώματος εν σχέσει με την έναρξιν της ήβης των θηλέων (1948). 
Έρευνα σε 240 μαθήτριες του Σχολείου.

Ακόμη μελέτες για τη βραδυγλωσσία των μαθητών, την αριστεροχειρία, την ονυ
χοφαγία, τον θηλασμό του δακτύλου, τη φωνητική έκταση και άλλα.

Όλες οι εκδομένες σχολιατρικές εργασίες του Κύπρου Χρυσάνθη, από τις οποίες 
οι πλείστες εντελώς πρωτότυπες, είναι τεκμηριωμένες με πλήθος μετρήσεων, διαγράμ
ματα και συγκρίσεις με αντίστοιχες εκτός Κύπρου.

«Στον πρωτοπόρο στυλοβάτη τής σχολιατρικής υγιεινής του Έθνους τών Ελλή
νων συνάδελφο Κύπρο Χρυσάνθη...»

ΝΙΚΟΣ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ
(Καθηγητής τής Παιδιατρικής, Πρύτανις

τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί ’Ακαδημαϊκός)

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των ως άνω σχολιατρικών ερευνών έγινε μέσα 
σε τρία μόνο χρόνια, ώστε το ταχύτερο να υπάρχουν τα αναγκαία δεδομένα για την 
ορθότερη θεμελίωση των σχολιατρικών υπηρεσιών.

Με τις πολύπλευρες αυτές μελέτες του ο Χρυσάνθης έθεσε πρώτος τις βάσεις για 
τη δημιουργία υγιεινολογικής συνείδησης σε παιδιά και γονείς, αποσκοπώντας σε 
έμπρακτα αποτελέσματα18. Χαρακτηριστική είναι και η, εξ αφορμής της μελέτης του 
για τη σκολίωση των παιδιών, απόφαση της Εφορείας για τοποθέτηση του πίνακα στο 
μέσο του τοίχου αντί δεξιά ή αριστερά όπου ετοποθετείτο ως τότε. Παράλληλα οι σχο- 
λιατρικές του μελέτες αποτελούν πολύτιμη κληρονομιά στους κατοπινούς σχολιά- 
τρους και στερεή βάση για περαιτέρω έρευνες στον τομέα αυτόν.

18. Βλ. και Τζίλντας Κωνσταντινίδου, Ο σχολίατρος Κύπρος Χρυσάνθης, «Πνευματική Κύπρος», 
τεύχος 388-390, Ιαν. - Δεκ. 1988, σ. 90.

19. Πρακτικά Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, 27 Φεβρουάριου 1948.
20. Πρακτικά Εφορείας..., 20 Μαΐου 1953. Επίσης στην εφημερίδα «Εστία» των Αθηνών, της 12 Ια

νουάριου 1948, δημοσιεύθηκε η είδηση ότι «αφίχθη προχθές εις Αθήνας εκ Κύπρου ο ιατρός κ. 
Κύπρος Χρυσάνθης, προϊστάμενος των Σχολιατρικών υπηρεσιών του Παγκυπρίου Γυμνασίου 
και των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων της Λευκωσίας με εντολήν εκ μέρους της Εφορείας των άνω 
εκπαιδευτηρίων να μεριμνήση διά την πληρεστέραν κατάρτισιν του Μουσείου Βιολογίας και 
Υγιεινής του Παγκυπρίου Γυμνασίου». Η αποστολή αυτή είχε ανατεθεί στον Χρυσάνθη εν όψει 
της αποπερατώσεως του νέου κτιρίου της Βιβλιοθήκης του Σχολείου («Σεβερείου»), όπου είχε 
προγραμματισθεί να στεγασθούν και τα διάφορα μουσεία του Παγκυπρίου Γυμνασίου.

21. Πρακτικά Εφορείας..., 9 Μαρτίου 1961. Πρακτικά Καθηγητικού Συλλόγου Παγκυπρίου Γυμνα
σίου, 4 Δεκεμβρίου 1962.

22. Πρακτικά Καθηγητικού Συλλόγου..., 24 Σεπτεμβρίου 1947.

Η σχετική δραστηριότητά του επεξετάθη και σε άλλους τομείς, όπως η ιατρική 
φροντίδα των μαθητών του Οικοτροφείου - για την οποία δεν είχε συμβατική υποχρέ
ωση - η προσφορά πρώτων βοηθειών σε μαθητικούς αθλητικούς αγώνες, ο συντονι
σμός των άλλων σχολιάτρων και των επισκεπτριών αδελφών - σήμερα επισκεπτριών 
υγείας - οι μεταβάσεις του στην Αθήνα με εντολή της Εφορείας για μελέτη των ελλαδι- 
κών σχολιατρικών υπηρεσιών19, για την εξεύρεση νοσοκόμου «διά τας σχολικός ιατρι- 
κάς υπηρεσίας»20, οι συνεχείς εισηγήσεις του για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού 
για το σχολείο, η προσπάθεια εξασφάλισης κυβερνητικών ή άλλων ιατρικών υπηρε
σιών για τους μαθητές21 και πολλά άλλα, για τα οποία ο αεικίνητος Χρυσάνθης εύρι- 
σκε τον χρόνο και τον τρόπο να ανταποκρίνεται.

Τέσσερα χρόνια μετά τον πρώτο διορισμό του, και αναγνωρίζοντας την προσφο
ρά του, η Εφορεία τον διορίζει «διευθυντήν των σχολιατρικών υπηρεσιών συμφώνως 
προς τα εν Ελλάδι»22, για όλα τα εκπαιδευτήρια της Λευκωσίας, ενώ λίγους μήνες 
πριν, τον Μάρτιο του 1947, η ίδια θα προβεί σε μια απροσδόκητη χειρονομία - αν λά
βομε υπ’ όψη τις συνεχείς αρνήσεις της στα επίμονα αιτήματα των καθηγητών του 
Σχολείου για μικρή, έστω, αύξηση του πενιχρού μισθού τους:

«Αποφασίζεται όπως αυξηθή ο ετήσιος μισθός του κ. Κ. Χρυσάνθη ως σχολικού 
ιατρού διά το Παγκύπριον Γυμνάσιον από £60 εις £100, διά το ιδιαίτερον ενδιαφέρον 
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του και τας ενεργείας του διά την σχολιατρικήν υπηρεσίαν του σχολείου. Η τοιαύτη 
αύξησις θα έχει αναδρομικήν ισχύν από της αρχής του τρέχοντος σχολικού έτους»23.

23. Πρακτικά Εφορείας..., 4 Μαρτίου 1947.

Μια κίνηση, η οποία ούτε ως σκέψη ή προβληματισμός απασχόλησε ποτέ το κυ
πριακό κράτος.

Η προσφορά του Κύπρου Χρυσάνθη στον τομέα των Σχολιατρικών υπηρεσιών 
αναγνωρίστηκε και πέρα από τα σύνορα της Κύπρου. Είδηση στην εφημερίδα «Έθνος» 
της Λευκωσίας της 27 Φεβρουάριου 1947, υπό τον τίτλο «Τιμή εις κύπριον σχολικόν 
ιατρόν», αναφέρει: «Ο σχολικός ιατρός του Παγκυπρίου Γυμνασίου κ. Κύπρος Χρυ
σάνθης εξελέγη μέλος της American School Health Association του Kent State Univer
sity του Ohio «δια την πρωτοποριακήν και αποτελεσματικήν εργασίαν του εις την υπη
ρεσίαν της σχολικής υγιεινής».

5. «ΕΝΕΡΓΟΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ [ΣΧΟΛΕΙΟΥ] ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ
ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

Αν η επαγγελματική σχέση του Κύπρου Χρυσάνθη με το Παγκύπριο Γυμνάσιο 
δεν παρέμεινε ποτέ στην περιοχή των συμβατικών υποχρεώσεων, αλλά έπαιρνε χαρα
κτήρα αγάπης, στοργής και δημιουργικής προσφοράς, ήταν πολύ περισσότερο αναμε
νόμενο να συμβαίνει αυτό στο ελεύθερο και εκτεταμένο πεδίο των πολιτιστικών σχέ
σεων. Κι αυτό το πεδίο κάλυψε τη μακρότερη αναστροφή του με το Σχολείο, αφού δεν 
υπέκειτο σε λήξη, όπως οι άλλες δύο ιδιότητές του, του καθηγητή και του σχολιάτρου.

Το ενδιαφέρον του Χρυσάνθη για το «σχολείο του» και την πρόοδό του ήταν 
αδιάπτωτο και, εκ των πραγμάτων, φαίνεται ότι αυξήθηκε μετά τη λήξη των επαγγελ
ματικής φύσεως σχέσεών τους. Σεμνυνόταν για τη λαμπρή ιστορία του, για την πολύ
πλευρη προσφορά του στον κυπριακό Ελληνισμό, για τη συμβολή του στη δημιουργία 
της «Εταιρείας Κυπριακούν Σπουδών», του Ε.Π.Ο.Κ., των «Κυπριακών Γραμμάτων», 
της «Πνευματικής Κύπρου». Και υπέφερε για τις περιόδους της παρακμής του ή της 
εγκατάλειψής του.

Και μετά την αφυπηρέτησή του επισκεπτόταν το Σχολείο σχεδόν καθημερινά, 
έμπαινε με απόλυτη οικειότητα, φέρνοντας πάντα μαζί του μιαν ιδέα, μιαν εισήγηση, 
μιαν προτροπή, μιαν προσφορά ή για να αναζητήσει κάτι στα ράφια της Σεβερείου Βι
βλιοθήκης.

Από τη θέση του προέδρου του Ε.Π.Ο.Κ. οργάνωσε πολυάριθμες εκδηλώσεις για το 
Σχολείο ή μέσα στους χώρους του, συμμετείχε ενεργώς σε ενδοσχολικούς εορτασμούς 
του, έγραψε κείμενα για την ιστορία του, για επετείους και γεγονότα, για γυμνασιάρχες, 
καθηγητές και άλλα πρόσωπα που είχαν σχέση με το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Και το Σχο
λείο, ως ανταπόδοση της προσφοράς του, παρουσίασε στις εκδηλώσεις του έργα ποιητι
κά και θεατρικά, γραμμένα επί τούτο ή αντλημένα από το τεράστιο έργο του.

Απ’ αυτόν τον απέραντο κόσμο των πολιτιστικών σχέσεων Χρυσάνθη - Παγκυ
πρίου Γυμνασίου, θα προσπαθήσω να δώσω συνοπτικά και δειγματικά τις κυριότερες 
όψεις του.

Η υπογραφή τον Κύπρον Χρυσάνθη στο «Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπονδών» τον 
Παγκνπρίον Γνμνασίον για την παραλαβή τον Απολντηρίον τον (3 Ιουλίου 1933)

Επειδή τα εικαστικά είναι εκείνα που υποπίπτουν πρώτα στην αντίληψή μας, θ 
αρχίσω απ’ αυτά. Στο προαύλιο του Παγκυπρίου Γυμνασίου ο επισκέπτης διαβάζει 
γραμμένο στο βάθρο της προτομής του Κωνσταντίνου Σπυριδάκι - η οποία στήθηκε 
από τον ΕΠΟΚ με πρωτοβουλία του Χρυσάνθη - το λιτό και πυκνό επίγραμμα που 
συνέθεσε για τον επιφανέστερο γυμνασιάρχη του Σχολείου:

«Ελλάδα το όνειρό μου 
και η γραφή μου»24.

24. 1988.
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Αριστερότερα είναι το μνημείο για τους ήρωες μαθητές του Σχολείου Ροδίωνα 
και Μιλτιάδη Γεωργιάδη25, για τους οποίους έγραψε επίσης ένα από τα πυκνότερα του 
επιγράμματα.

25. «Πατρίδα ο κόσμος όλος».
26. 1893-1993. Πρωτοδημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Πνευματική Κύπρος», τεύχος 368, Νοεμ. - Δεκ. 

1992, σ.155.
27. 1978.
28. «Με το αίμα οι Κύπριοι έφηβοι 

της λευτεριάς τη ρίζα θρέφουν 
υψηλομέτωπα κοιτώντας 
τον ήλιο, με το μέσα φως τους 
ήρωα τη νιότη ανακηρύχνουν». 
«Πνευματική Κύπρος», τεύχος 56, ΜάϊΌς 1965, σ. 220.

29. Γ. Παπαχαραλάμπους, Κ. Προυσής, Ν. Παναγιώτου, Χρ. Παπαχρυσοστόμου, Χρ. Κυπριανού, 
Ου. Κοκκίνου, Ν. Κρανιδιώτης, Λ. Σίταρος, Γ. Χατζηκωστής.

30. «Απόστολε των εθνικών γραμμάτων, 
και της παιδείας καλλίμαχε αθλητή, 
οι θησαυροί του Παγκυπρίου Γυμνασίου, 
ιστορικό μνημείο του πνεύματος και του ήθους, 
ευγνωμονούν τον κόπο σου αρχαγγελικά». 22.3.1996.

31. «Δελτίον της Εταιρείας. Κυπριακών Σπουδών», 1973. σ. 225 κεξ., 1981. σ. 309 κεξ.
32. «Φιλολογική Κύπρος», 1962, σ. 7 κεξ., 1965, σ. 23 κεξ., 1966 σ. 10 κεξ., 21 κεξ., 1988, σ. 123 κεξ., 

1989, σ. 44 κεξ., 1990, σ. 7 κεξ., 1991-1992, σ. 31 κεξ., 1994, σ. 132 κεξ.
33. «Πνευματική Κύπρος», τεύχος 184, Ιαν. 1976, σ. 128-129, 188, Μάιος 1976, σ. 268, 195, Δεκ. 

1976, σ. 83-84.
34. Αισχύλου «Ορέστεια», τεύχος 9, Ιουν. 1961. σ. 473-374,0 «Φιλοκτήτης» του Σοφοκλή, τεύχος 34-

35, Ιούλ. - Αυγ. 1963, σ. 346-347 κ.ά.
35. Το «Δελτίον των Καθηγητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου», τεύχος 100-101, Ιαν. 1969, σ. 153. Τα 

«Είκοσι Διηγήματα» του Παγκυπρίου Γυμνασίου, τεύχος 143, Νοεμ. 1971, σ. 47, Γ. Χατζηκωστή, 
«Κληροδοτήματα, Δωρεές και Βραβεία στο Παγκύπριο Γυμνάσιο», τεύχος 370, Απρ. - Ιούλ 1993, 
σ. 112-113 κ.ά.

36. «Χρυσούν μετάλλων της Ακαδημίας Αθηνών», τεύχος 131-132. Ιούλ. - Αυγ. 1971, σ. 256, «Ανα
μνηστική πλάκα για τους Φιλικούς στο Παγκύπριο Γυμνάσιο», τεύχος 134, Νοεμ. 1971, σ. 46. 
«Διαλέξεις για μη επιζώντες κύπριους λογοτέχνες» (στο Παγκύπριο Γυμνάσιο), τεύχος 152-153, 
Μάιος - Ιούν. 1973, σ. 251 κ.ά.

37. Τεύχος 370, Απρ. - Ιούλ. 1993. (Κ. Χρυσάνθης, Ύμνος του Παγκυπρίου Γυμνασίου, Κ. Προυσής, 
Alma Mater, Γ. Χατζηκωστής, Ομιλία στην «Κρύπτη των Φιλικών», Ν. Κρανιδιώτης, Μια ιδιαί
τερη ομάδα στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, Χρ. Κυπριανού, Αντιφώνηση στην τιμητική εκδήλωση 
για τους εκπαιδευτικούς του Παγκυπρίου Γυμνασίου, Γλ. Κασουλίδης, Η «Μαθητική Συντροφιά 
(1932-1933), Κ. Χρυσάνθης, Γ. Χατζηκωστή, «Κληροδοτήματα, δωρεές και Βραβεία στο Παγκύ- 
πριο Γυμνάσιο»).

38. «Πνευματική Κύπρος»; Γλ. Κασουλίδης, Η «Μαθητική Συντροφιά» (1932-1933) και ο Μίκης Κι- 
τρομηλίδης, τεύχος 17, Φεβρ. 1962, σ. 227-229, Α. Χριστοφίδης, Τα 150 χρόνια του Παγκυπρίου 
Γυμνασίου, τεύχος 18, Μάρτ. 1962, σ. 261, Κ. Σπυριδάκις, Προσφώνησες εις το άνοιγμα εκθέσε- 
ως επί τη 150ετηρίδι του Παγκυπρίου Γυμνασίου, τεύχος 18, Μάρτ. 1962, σ. 268-269, Φρ. Βρά- 
χας. Χαιρετισμός επί τη 150ή επετείω του Παγκυπρίου Γυμνασίου, τεύχος 18. Μαρτ. 1962, σ. 
268-269, Ειρήνη Παναγή-Τσουλλή, Στο Δάσκαλο (Κ. Σπυριδάκι), τεύχος 195. Δεκ. 1976, σ. 70-75, 
Γ. Προδρόμου, Η προσφορά του Κ. Σπυριδάκι στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και την Κυπριακή 
Εκπαίδευση, τεύχος 195, Δεκ. 1976, σ. 70-75, Φρ. Βράχας, Κ. Σπυριδάκις, τεύχος 195, Δεκ. 1976, 
σ. 76-82, I. Μ. Χατζηφώτης, Ο Κων. Σπυριδάκις και η ελληνικότητα της Κύπρου, τεύχος 195, 
Δεκ. 1976, σ. 85-86, Γ.Κ. Ιωαννίδης, Η «Αντι-Δοξολογία» του Παγκυπρίου Γυμνασίου, τεύχος 
196-197, Ιαν.-Φεβρ. 1977, σ. 166-167 κ.ά.

Στον προθάλαμο του Σχολείου βρίσκεται αναρτημένο το επίγραμμά του για την 
Εκατονταετηρίδα:

«Μέλαθρο ελληνικής παιδείας
Ορθοδοξίας κιβωτός
Υψώνεται στον ουρανό του πνεύματος 
Ελευθερίας προπύργιο»26 27

καθώς και το χαραγμένο κάτω από την ανάγλυφη προτομή του Μακαρίου μέρος τού 
σχετικού επιγράμματος:

«Στέκεις ψηλά παλεύοντας 
για λεύτερους καιρούς, 
Μακάριε πολύαθλε, 
σταυρέ βυζαντινέ 
κι ελληνική κολόνα»21.

Πολλές φορές μου εκμυστηρεύθηκε την απογοήτευσή του γιατί το επίγραμμα χα- 
ράχθηκε ακρωτηριασμένο, χωρίς τους δύο τελευταίους στίχους του, από παρέμβαση 
των τότε εκπαιδευτικών αρχών, που έβλεπαν με εχθρότητα ή, έστω, αντιπάθεια τα 
στοιχεία της θρησκευτικής και εθνικής μας παράδοσης.

Και αφού βρισκόμαστε στον χώρο των επιγραμμάτων προσθέτω ότι ο Χρυσάν
θης έγραψε ένα ακόμη επίγραμμα - λίγο μετά το τέλος του απελευθερωτικού Αγώνα - 
με τον τίτλο «Στους μαθητές του Παγκυπρίου Γυμνασίου που πέσανε για την πατρί
δα»28 καθώς και άλλα εννιά επιγράμματα σε γυμνασιάρχες ή καθηγητές του Σχολεί
ου29, μεταξύ των οποίων είχε την καλοσύνη να περιλάβει και τον ομιλούντα30.

Στις τρεις περιοδικές εκδόσεις «Δελτίον της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών», 
«Φιλολογική Κύπρος» του ΕΠΟΚ και «Πνευματική Κύπρος» βρίσκονται δεκάδες κει
μένων του Χρυσάνθη σχετικών με το Παγκύπριο Γυμνάσιο:

Στο «Δελτίον»: για τους καθηγητές του Σχολείου Νικόλαο Καταλάνο και Κων
σταντίνο Μυριανθόπουλο31, στη «Φιλολογική Κύπρο»; για τον Μίκη Κιτρομηλίδη, 
Θεόκλητο Σοφοκλέους, Αδαμάντιο Διαμαντή, Κωνσταντίνο Σπυριδάκι, Καλλιόπη 
Καραγιώργη και Χριστόδουλο Παπαχρυσοστόμου32, στην «Πνευματική Κύπρο» για 
τον Κωνσταντίνο Σπυριδάκι33 και άλλους, κριτικές για παραστάσεις τραγωδιών και 
άλλων θεατρικών έργων από μαθητές του Σχολείου34, παρουσιάσεις εκδόσεών του35, 
σχόλια για εκδηλώσεις στο Σχολείο ή που αφορούσαν το Σχολείο36, αφιερωματικό 
τεύχος στο Παγκύπριο Γυμνάσιο για την Εκατονταετηρίδα του με ποικιλία συμμετο
χών και κειμένων37. Επί πλέον και στην «Πνευματική Κύπρο» και στη «Φιλολογική 
Κύπρο» φιλοξένησε πολλά κείμενα άλλων για το Παγκύπρο Γυμνάσιο.

Σημαντικό κεφάλαιο της πνευματικής-πολιτιστικής προσφοράς του Κύπρου Χρυ
σάνθη στο Σχολείο είναι η οργάνωση σ’ αυτό συμποσίων, φιλολογικών μνημοσύνων, 
εορταστικών συναντήσεων και τιμητικών εκδηλώσεων, ιδιαίτερα κατά την τελευταία 
δεκαετία της ζωής του, για πρόσωπα του πνεύματος και της τέχνης που είχαν σχέση με 
το Παγκύπριο Γυμνάσιο και για επετείους του Σχολείου. Σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις 
μόνιμη ήταν η συμμετοχή του Χρυσάνθη είτε με εισαγωγική ομιλία του είτε, τις περισ
σότερες φορές, και με σχετική ανακοίνωση38. Οι εκδηλώσεις γίνονταν υπό την αιγίδα 
του ΕΠΟΚ, του οποίου ήταν πρόεδρος για 22 χρόνια, ή της «Φιλολογικής Κύπρου»:
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Εορτασμός των 175 χρόνων του Παγκυπρίου Γυμνασίου (Ιανουάριος 1988), στον 
οποίο έκαμε και τη σημαντική ανακοίνωση «Μελοποίηση ποιημάτων Κυπρίων από 
τον Κλεόβουλο Αρτεμίόη, καθηγητή της Μουσικής στο Παγκύπριο Γυμνάσιο»39, απο
καλυπτήρια προτομής του Κωνσταντίνου Σπυριδάκι (Μάϊος 1988)40, τιμητική συγκέ
ντρωση για τον Κων. Σπυριδάκι (Δεκέμβριος 1988)41, εορταστική συνάντηση με τον 
Φρίξο Βράχα (Δεκέμβριος 1990)42, συμπόσιο μνήμης Χριστόδουλου Παπαχρυσοστό- 
μου (Μάιος 1991 )43, φιλολογικό μνημόσυνο Μίκη Κιτρομηλίδη (Νοέμβριος 1995)44.

39. «Πνευματική Κύπρος», τεύχος 327-328, Μάρτ.-Απρ. 1988, σ. 94-96, «Φιλολογική Κύπρος», 
1988, σ. 30-97.

40. «Φιλολογική Κύπρος» 1988, σ. 123 κεξ.
41. «Φιλολογική Κύπρος» 1989. σ. 44 κεξ.
42. «Φιλολογική Κύπρος» 1990, σ. 19 κεξ.
43. «Φιλολογική Κύπρος» 1991-1992, σ. 31, 34-35.
44. «Φιλολογική Κύπρος» 1995, σ. 118 κεξ.
45. Παγκύπριον Γυμνάσιον, «Επετηρίς σχολικού έτους 1963-1964», σ. 49, «Επετηρίς 1968-1969», σ. 98.
46. «Επετηρίς 1964-1965», σ. 54.
47. «Επετηρίς 1967-1968», σ. 84.
48. «Επετηρίς 1977-1978», σ. 40.

49. Το σύνολο των κειμένων των ομιλιών εκδόθηκε σε τόμο, στη σειρά των εκδόσεων του Παγκυπρί
ου Γυμνασίου για την Εκατονταετηρίδα του με τον τίτλο «Διακριθέντες απόφοιτοι του Παγκυ
πρίου Γυμνασίου», Σεπτέμβριος 1993, σελίδες 124.

Ένας άλλος τομέας είναι οι φιλολογικές συμμετοχές του σε ενδοσχολικές εκδη
λώσεις του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Αναφέρω επιλεκτικά ομιλίες του προς τα μέλη 
του Φιλολογικού Ομίλου για τον Γιώργο Σεφέρη και τον Γιάννη Χατζίνη45, προς ευ
ρύτερη συγκέντρωση μαθητών για τον ποιητή Κρίτωνα Αθανασούλη46, απαγγελία της 
ποιητικής του σύνθεσης «Προσευχή των αρχαίων Κυπρίων αθλητών» στα εγκαίνια 
του μαθητικού γυμναστηρίου του Σχολείου «Αγίας Θέκλης»47, ομιλία στον ενδοσχολι- 
κό εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1977 με θέμα «Η Κύπρος στον Αγώνα του 1940»48.

Οι τελειόφοιτοι τον Παγκυπρίου Γυμνασίου του σχολικού έτους 1932-1933. 
Ο Κύπρος Χρυσάνθης στην πρώτη σειρά των μαθητών, τέταρτος από δεξιά

Ο Κύπρος Χρυσάνθης ευτύχησε να συμμετάσχει ενεργώς στους δυο μεγάλους 
επετειακούς εορτασμούς του Παγκυπρίου Γυμνασίου, την Πεντηκονταετηρίδα του 
(1943) και την Εκατονταετηρίδα του (1993). Από την πρώτη μένει ο «Ύμνος του Πα
γκυπρίου Γυμνασίου», τον οποίο συνέθεσε πριν ακόμη διοριστεί καθηγητής του. Σύμ
φωνα με απόφαση της Εφορείας της 19 Απριλίου 1943 «εγκρίνεται ο επ’ ευκαιρία της 
50ετηρίδος του Παγκυπρίου Γυμνασίου ποιηθείς ύμνος του Σχολείου υπό του κ. Κύ
πρου Χρυσάνθη, όστις μελοποιούμενος υπό του κ. Πάγκου Μιχαηλίδη θα εκτελεσθή 
διά πρώτην φοράν κατά την εορτήν της 50ετηρίδος, 16ην προσεχούς Μαΐου».

Ο «Ύμνος» εκφράζει και το γενικότερο περιεχόμενο και τους προσανατολισμούς 
της ελληνικής κυπριακής παιδείας των τελευταίων δεκαετιών της βρεττανικής κυριαρ
χίας στην Κύπρο, αλλά και το ειδικότερο εθνικό κλίμα στο Παγκύπριο Γυμνάσιο.

«Λάτρες πιστοί της κλασσικής Ελλάδας, 
αρκαδικοί βλαστοί, βαθιά κρατούμε 
στα στήθια μας της αθηναίας λαμπάδας 
την άγια φλόγα και μ ’ ετούτη ζούμε.

Δε σβήνουν τη φωτιά μας οι αιώνες, 
γιατί θεά η Ελλάδα μας φωτίζει, 
του Κολωνού μας σκέπουν οι ελαιώνες 
κι ο Παρθενώνας άστρο μας φωτίζει».

Επαναλαμβάνεται η πρώτη στροφή.

Όταν το 1992 βρήκα στο Σχολείο το χειρόγραφο του ποιήματος, ιδιόγραφο του 
Κύπρου Χρυσάνθη, διαπίστωσα πως ο πρώτος στίχος ήταν γραμμένος όπως τον διά
βασα «λάτρες πιστοί της κλασσικής Ελλάδας» και όχι «λάτρες πιστοί μιας κλασσικής 
Ελλάδας», όπως βρισκόταν παντού τυπωμένος. Είναι πιθανόν ότι ο μελοποιήσας τον 
Ύμνο, για λόγους ευφωνίας ίσως, άλλαξε τη συγκεκριμένη λέξη.

Όταν παρουσίασα στον Χρυσάνθη το χειρόγραφό του και υπέδειξα τη διαφορά, 
μου είπε γελώντας: «Εγώ τόσα χρόνια έτσι το ακούω και νόμιζα ότι έτσι το είχα γρά- 
ψει!»

Όταν ετοιμαζόταν ο εορτασμός της Εκατονταετηρίδας με επισκέφθηκε μια μέρα 
με την πρόταση να οργανωθεί, με συνεργασία του ΕΠΟΚ και του Σχολείου, μια σειρά 
ομιλιών για αποθανόντες αποφοίτους, διακριθέντες στους τομείς της επιστήμης και 
της τέχνης. Υπέβαλε και έναν κατάλογο ονομάτων καθώς και τους πιθανούς ομιλητές 
για τον καθένα.

Με την πρακτική και γρήγορη προσέγγισή του σε τέτοια θέματα η εισήγηση υλο
ποιήθηκε με επιτυχία. Σε πέντε συγκεντρώσεις, που έγιναν όλες σε χώρους του Σχο
λείου, μεταξύ Ιανουάριου 1992 και Φεβρουάριου 1993, παρουσιάστηκαν 18 συνολικά 
απόφοιτοι, 4 επιστήμονες, 11 λογοτέχνες και 3 ζωγράφοι και γλύπτες, τους οποίους 
παρουσίασαν 14 ομιλητές. Τρεις από τις παρουσιάσεις έγιναν από τον ίδιο τον Χρυ
σάνθη49.
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Υπό την προεδρία του, και με πρωτοβουλία του, τα δύο ιδρύματα Ελληνικός 
Πνευματικός Όμιλος Κύπρου και Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών αθλοθέτησαν το 
1990 και το 1991 αντιστοίχως ομώνυμα Βραβεία, τα οποία απονέμονται ετησίως σε 
αποφοίτους του Σχολείου που διακρίνονται στο μεν Βραβείο της Εταιρείας Κυπρια
κών Σπουδών για την επίδοσή τους στην ιστορία στο δε Βραβείο του ΕΠΟΚ για το με
γάλο ενδιαφέρον τους στη λογοτεχνία.

Απέναντι σε όλη αυτή την πολυσχιδή του προσφορά, το Σχολείο ανταποκρινόταν 
πάντοτε με την παρουσίαση, στους διαφόρους εορτασμούς του, ποιητικών50 και κυ
ρίως θεατρικών έργων του Χρυσάνθη. Από πρόχειρη αναζήτηση, κατά την περίοδο 
1960-1995, στους σχολικούς εορτασμούς της 25ης Μαρτίου και της 1ης Απριλίου πα
ρουσιάστηκαν έξι θεατρικά έργα του, από τα οποία μερικά σχεδόν αμέσως μετά τη 
συγγραφή τους: «Ήταν όλοι τους γενναίοι», «Η προδοσία», «Η Ανάσταση του αντάρ
τη», «Παπαλεόντιος ο πρωτομάρτυρας», «Ο Κανάρης στη Αάπηθο», «Το τουνέλι»51.

50. 19 Μαΐου 1982 (Ημέρα της Μητέρας), «Η μάνα του πρόσφυγα», 30 Σεπτεμβρίου 1995 (Ημέρα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας), «Η Κύπρος», κ.ά.

51. Αντιστοίχως: 31 Μαρτίου 1960, 31 Μαρτίου 1961, 31 Μαρτίου 1965, 24 Μαρτίου 1969,24 Μαρ
τίου 1970,22 και 24 Μαρτίου 1995.

52. «Οι Δίσεχτες Χρονιές» («Διάλειμμα Ευμάρειας»), 1975, «Λυρικός Λόγος Β '», σ. 65.
53. Σ. 28-29.

Μπορεί, βέβαια, να διατυπωθεί και το ερώτημα: Ήταν, πράγματι, αυτά ένα είδος 
ανταπόδοσης στη μεγάλη αγάπη και προσφορά του Χρυσάνθη στο Σχολείο ή ήταν κι 
αυτά μια επί πλέον συμβολή του στον εμπλουτισμό των σχολικών εκδηλώσεων;

Και ένα άλλο ερώτημα είναι φυσικό να γεννιέται: Στο ογκώδες σώμα της ποίησής 
του υπάρχουν αναφορές στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, πέρα από τα Επιγράμματα και τον 
Ύμνο; Ναι, περιέργως όμως πολύ περιορισμένες. Συναντώνται βέβαια αρκετές έμμε
σες αναφορές, αλλά μόλις δυο έχουν άμεση σχέση με το Σχολείο και ειδικά με τα μα
θητικά του χρόνια. Αξίζει να αναζητηθούν τέτοιες αναφορές και στο πεζογραφικό του 
έργο, το οποίο δεν βρήκα τον χρόνο να ξαναδιαβάσω.

Από τα δυο ποιήματα το πρώτο ανήκει στην ποιητική συλλογή «Οι Δίσεχτες Χρο
νιές» (1975):

«Όταν περνούσε απ' το σχολείο τον θυμόταν 
τ’ αμφιρρέποντά του χρόνια με πς παπαρούνες 
στο μαθητικό του το σκουφί»52.

Το δεύτερο, δημοσιευμένο στη συλλογή «Πρόσωπα, Ιδέες, Ρυθμοί» ( 1991 )53, είναι 
ένα εκτενές ποίημα 47 στίχων και ένα από τα πιο συναρπαστικά που έγραψε, καθώς το 
διαπερνά η αγανάκτηση και η οργή για την αδικία που εξακολουθεί να βαραίνει την 
αγαπημένη γη της πατρίδας του. Έχει τον τίτλο «Ξέσπασμα». Επιλέγω μερικούς από 
τους στίχους του:

Αν κάποτε θελήσει ο Ύψιστος των ποιητών 
να καταλάβω μια έδρα στο σχολείο των ουρανών, 
την Κύπρο θα διδάξω 
σε γλώσσα πανανθρώπινη

στα ελληνικά...
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 θάναι σκλάβα η Κύπρος...
Κύριε της ποίησης, εγκαταλείπω κάθε ιδέα... 
«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 Αευκωσία με το μαθητικό σκουφί της...».

Ο Κύπρος Χρυσάνθης έμπαινε πάντα στο Παγκύπριο Γυμνάσιο με την άνεση που 
έμπαινε στο σπίτι του. Από τις αναρίθμητες αυτές επισκέψεις διατηρώ πιο έντονα στη 
μνήμη μου την ακόλουθη:

Ο ομιλητής κ. Γ. Χατζηκωστής
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Ήταν οι τελευταίες μέρες του Αυγούστου του 1974. Βρισκόμασταν μόνο οι πέντε, 
τότε, βοηθοί διευθυντές στο αδειανό Σχολείο, όπου είχαμε κληθεί από το Υπουργείο 
Παιδείας να αναλάβομε υπηρεσία λίγες μέρες μετά τη δεύτερη φάση της τουρκικής ει
σβολής, για να προετοιμάσομε την έναρξη του δύσκολου εκείνου σχολικού έτους μέσα 
στη σύγχυση της συμφοράς και της προσφυγιάς.

Ενώ καθόμουν στο Γραφείο μου, μπήκε ο αλησμόνητος γιατρός, ξαφνικά και 
απροσδόκητα, όπως πάντα έμπαινε, με βαθιά οδύνη στο πρόσωπο. Κάθησε απέναντι 
μου, τράβηξε από την τσέπη του μερικά χειρόγραφα, τα ξεδίπλωσε και μου είπε:

«Έγραψα κάτι ποιήματα, αλλά, επειδή τα έγραψα μέσα στην ατμόσφαιρα και την 
ένταση αυτών των ημερών, δεν ξέρω αν αξίζουν ή αν πρέπει να τα πετάξω. Άκου και 
πες μου, σε παρακαλώ, τη γνώμη σου». Άρχισε να διαβάζει το πρώτο:

«Δώστε μας πίσω τα παιδιά μας 
καί την ψυχή την ψυχή μας! 
Δώστε μας πίσω τα παιδιά μας 
και την κουρελιασμένη μας ψυχή...»

Τον τελευταίο στίχο τον διέκοψε ένας βαθύς λυγμός του. Δεν μπόρεσε να συνεχί
σει. Άρχισε να κλαίει. Σηκώθηκε, μου έβαλε τα χειρόγραφα στο γραφείο, γύρισε προς 
την πόρτα και βγήκε χωρίς να πει τίποτε άλλο. Έμοιαζε με ήρωα τραγωδίας μπροστά 
στην τελική συντριβή. Μπορούσα να ακούσω τον βαθύ σιωπηλό πόνο ενός ελληνολά
τρη, που έβλεπε την πατρίδα του, έπειτα από τόσες θυσίες για ελευθερία, να πέφτει σε 
μια δεύτερη δουλεία κάτω από τον ίδιο ασιάτη επιδρομέα.

Εκείνα τα ποιήματα, από τα ωραιότερα που έγραψε, αποτέλεσαν αργότερα το τρί
το μέρος της συλλογής «Οι Δίσεχτες Χρονιές».

Τις μέρες αυτές, καθώς συμπληρώνεται ένας χρόνος από την αποδημία του, το 
Σχολείο του θα μπορούσε να τιμήσει και «έργω» τη μνήμη του συγκροτώντας στο 
Μουσείο της Ιστορίας του μια «Προθήκη Κύπρου Χρυσάνθη», όπου μπορούν να 
εκτεθούν:

Η φωτογραφία του στο απολυτήριό του, ένα φωτοαντίγραφο του Δελτίου Φοίτη
σής του στο Σχολείο, το χειρόγραφο του Ύμνου του Παγκυπρίου Γυμνασίου, το επί
γραμμα για την Εκατονταετηρίδα, φωτογραφίες από τη συμμετοχή του σε εκδηλώσεις 
του Σχολείου ή για το Σχολείο, τα διδακτικά βιβλία υγιεινής που έγραψε και εκείνα με 
τις σχολιατρικές του έρευνες, το αφιερωματικό τεύχος της «Πνευματικής Κύπρου» 
για την Εκατονταετηρίδα και ό,τι άλλο μπορεί να συναποτελέσει μικρό αντίδωρο του 
Παγκυπρίου Γυμνασίου στα όσα ο Κύπρος Χρυσάνθης, με αφοσίωση, του πρόσφερε 
για περισσότερα από 50 χρόνια.

Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ
Μάιος 1999

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΠΡΟ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Θα ήθελα να μεταφέρω εδώ μερικές θύμησες, παλιές ή πρόσφατες, και να δώσω κι 
εγώ το δικό μου στίγμα από τις ποικίλες σχέσεις μαζί του.

Με τον «γιατρό» - γιατί σχεδόν πάντα έτσι τον αποκαλούσα - είχαμε γνωριστεί 
από τα χρόνια της νεότητάς μας, περί το τέλος του 1943. Σε τούτο συνέτεινε και το γε
γονός ότι τον συναντούσα στην περιοχή του «Ρογιάτικου», όσο και στον «Σύλλογο 
Αποφοίτων Παγκ. Γυμνασίου», όπου συχνάζαμε. Θυμάμαι, πως περί το 1944 σε εκλο
γές σ’ αυτό τον Σύνδεσμο ηγείτο της παράταξης που τις κέρδισε με την υποστήριξη 
των φίλων μας.

Όταν άρχισα αραιά αραιά τα πρώτα μου ξεπετάγματα, δημοσιεύοντας χρονογρα
φήματα, ποιήματα και λαογραφικό υλικό σε τοπικές εφημερίδες και σε Κυπριακά και 
Ελλαδικά περιοδικά, ο αγαπητός φίλος Κύπρος Χρυσάνθης ήταν ο πρώτος που με εν- 
θάρρυνε.

Για αρκετό καιρό ο Χρυσάνθης στάθηκε πολύ κοντά μου και συχνά με προέτρεπε 
ν’ ασχοληθώ ειδικότερα με το διήγημα. Έτσι, με την ευκαιρία της προκήρυξης του 
πρώτου Διαγωνισμού Διηγήματος το 1949 από τον «Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύ
πρου» έστειλα το πρώτο μου διήγημα, ηθογραφικό, με Κριτική Επιτροπή τους αείμνη
στους Νίκο Κρανιδιώτη, Χριστόδουλο Παπαχρυσοστόμου και Μίκη Κιτρομηλίδη. 
Και ήρθε η πρόκριση. Πήρα Α ' Έπαινο, μια και δεν είχε δοθεί Βραβείο. Το γεγονός 
αυτό αποτέλεσε το έναυσμα, μου πρόσφερε την ώθηση να συνεχίσω με το διήγημα.

Όταν ο Χρυσάνθης ξεκίνησε το 1958 την έκδοση της σειράς «Λυρική Κύπρος», θέ
λοντας να με προωθήσει, μου πρότεινε λέγοντας μου τα εξής: «Ε, Ιάκωβε, γιατί δε μου 
δίνεις να σου εκδώσω σε ξεχωριστό βιβλίο μερικά από τα διηγήματα σου;» Στην αρχή 
δίστασα - αν και δυο τρία είχαν στο μεταξύ διακριθεί σε σχετικούς διαγωνισμούς - 
γιατί πίστευα πως δεν ήταν ακόμα καιρός για κάτι τέτοιο.

Τότε μου απάντησε: «Αντίθετα, τα διηγήματα σου είναι «σιδεροτζέφαλα» και πρέ
πει να τα εκδώσεις!» Έτσι, πήραν θέση στη σειρά της «Αυρικής Κύπρου» Αρ. 11, 
(1959) με τίτλο «Τρία Κυπριακά Διηγήματα», ενώ ο ίδιος μου έγραψε και τον Πρόλο
γο του βιβλίου.

Όσον αφορά τα δικά του βιβλία που εξέδιδε, ο Χρυσάνθης σχεδόν κατά κανόνα 
μου τα χάριζε με την παράκληση μιας βιβλιοπαρουσίασης σε εφημερίδες και περιοδι
κά, που ευχαρίστως αναλάμβανα. Αυτό - όπως θυμάμαι - άρχισε από το παιδικό βι
βλίο του «Έντομα, Ζώα και Πουλιά» το 1949, που συνέχισα για δεκάδες βιβλία του μέ
χρι το θάνατό του.

Παρόμοια ανταπόκριση είχε κι αυτός για τα δικά μου βιβλία, και μπορώ να πω 
ότι οι κρίσεις του για τα κείμενά μου ήταν πολύ αντικειμενικές, ενδιαφέρουσες και 
καίριες, που με βοήθησαν πολύ στη λογοτεχνική μου πορεία.

Κάθε πτυχή των σχέσεων μου με τον άνθρωπο, το λογοτέχνη και επιστήμονα 
Χρυσάνθη ήταν πάντα βασισμένη στην αγάπη, στη φιλία και στη συνεργασία μας.

Για όλ’ αυτά είμαι άκρως ευγνώμων και υπερήφανος.
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Θυμάμαι πως στη συνέχεια της φιλίας μας, όταν το 1951 είχε μεταβεί στο Λονδί
νο για μετεκπαίδευση στην Παιδιατρική, διατηρούσαμε τακτική αλληλογραφία. Σας 
μεταφέρω εδώ ένα μικρό απόσπασμα από μια επιστολή του, ημερ. 19 Δεκεμβρίου 
1951:

«... Είχα αποφασίσει και εξακολουθώ να εμμένω στην απόφασή μου, πως η παρα
μονή μου στο Λονδίνο πρέπει να αφιερωθεί κατά πρώτο σκοπό στην Επιστήμη: να 
ανανεώσω τις γνώσεις μου και να τις πλουτίσω, έχοντας πάντοτε υπόψη μου και το 
επάγγελμα, και κατά δεύτερο σκοπό: να δω τον τόπο, τον πολιτισμό και τις τέχνες του 
και να πλουτίσω τον κόσμο μου με νέα αισθήματα και νέα εμπειρία...»

Είναι τώρα φανερό πως ο αείμνηστος φίλος μας με τους πολύπλευρους αγώνες 
που έταξε στη ζωή του έχει πετύχει απόλυτα στους ψηλούς και ευγενικούς του στό
χους. Η συμβολή του είναι μεγάλη, πολύτιμη και ανθρωπιστική, τόσο στον επιστημο
νικό τομέα, όσο και στη λογοτεχνία και, γενικά, στο συγγραφικό του έργο, στην κοι
νωνική και πολιτιστική προσφορά, στο Έθνος, στη Θρησκεία.

Υπήρξε ένα αληθινό τέκνο της Κύπρου, αλλά, και ολόκληρου του Ελληνισμού.

Πιστεύω προσωπικά πως το όνομά του έχει την ευλογία να φωτίζεται από ψηλά.

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ

ΩΔΗ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΟ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Η Κύπρος σ' αποχαιρετά 
πρωτέλληνα πολίτη 
κι ομόδοξα μαχητικά 
συντάσσει υποθήκη.

Ψυχή παρθένα πάλλευκη 
γύρνα να δεις αγάπη 
που καταθέτουν με τιμή 
τα γαλανά τα πλάτη!

Το πνεύμ ’ ανοίγει τα φτερά 
δίχως της γης τη θλίψη 
λευτερωμένο φτερουγά 
σε ουρανόφιλ ’ ύψη.

ΙΑΝΘΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ
Λευκωσία

7 Ιουνίου 1998

ΤΑ ΕΥΚΑΛΥΠΤΑ 
(ανέκδοτη Συλλογή)

Κύπρος Χρυσάνθης καί Ιάκωβος Κυθρεώτης
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ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
Ο ΤΡΥΦΕΡΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΗΣ*

* Διάλεξη στο Χατζίνειο Δημοτικό Κέντρο Μελέτης Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Καλλιθέας, 
15/4/1999.

1. Ν. Καζαντζάκη «Ασκητική». Εκδόσεις Ελ. Καζαντζάκη, Αθήνα, 1971.
2. Απόσπασμα από την επιστολή της κ. Λούλλας Χρυσάνθη, της συντρόφου του ποιητή κι αγαπημέ

νης του Τριανταφυλλένης, που έστειλε στην υποφαινόμενη σε απάντηση συλλυπητήριας επιστο
λής της τελευταίας, ημ. 21/7/1998.

«Στις πω κρίσιμες στιγμές, ο Έρωτας 
συναρπάζει και σμίγει με βία τους 
ανθρώπους, οχτρούς και φίλους, καλούς 
και κακούς, είναι μια πνοή ανώτερη τους, 
ανεξάρτητη από την επιθυμία κι από τα 
έργα τους. Είναι η πνοή του Θεού, 
η αναπνοή του, απάνω στη γης!».1

Είναι, αν θέλετε, το τραγούδι του ποιητή, του τρυφερού τραγουδιστή, του δημι
ουργού, που φυτεύει τον σπόρο της έμπνευσής του στα ιερά χώματα της πόλης, που 
παρόλο κοντινή κι αγαπημένη δε τον γέννησε, γέννησε όμως την Τριανταφυλλένη του. 
Τη λάτρεψε, όσο κανείς άλλος και την τραγούδησε ισάξια με τη δική του πόλη, τη Λευ
κωσία. Είναι η πόλη με τα «ελληνικά φωνήεντα στα ματάκια της/και λίγο Αιγαίο στη 
δεξιά κοτσίδα της/με δυόσμο στο βελούδινο ομφαλό της». Είναι «Η ελλήνισσα μικρή 
αφροδίτη/η Τριανταφυλλένη Αμμόχωστος... του Κύπρου Χρυσάνθη.

Κυρίες και Κύριοι,

Ο ποιητής που τιμούμε σήμερα, Κύπρος Χρυσάνθης, δεν υπάρχει πια. Ένας από τους 
σύγχρονους αξιολογότερους λογοτέχνες μας, ο οποίος για 62 τόσα χρόνια έδωσε έντονη 
την παρουσία του στα ελληνικά γράμματα, σε όλες τις μορφές της λογοτεχνίας μας (ποίη
ση, πεζογραφία, θέατρο, παιδική λογοτεχνία, μετάφραση, λαογραφικά, ιατρικά κ.α.).

Ο Κύπρος Χρυσάνθης, ο ωραίος ακούραστος δημιουργός, ο ευλαβικός προσκυ
νητής των χριστιανικών αρχών και ελληνικών ιδεωδών, ο έλληνας ποιητής, ο άνθρω
πος που τίμησε την Κύπρο με το έργο του και όσο περνά ο καιρός από το θάνατό του 
(Ιούνιο 1998) θα γιγαντώνεται και θ’ απλώνει πλοκάμια η διαπίστωση και εκτίμηση 
των μελετητών για το τεράστιο και συγχρόνως αξιόλογο έργο του και τη σημασία του.

Για μας που είχαμε την τύχη να τον γνωρίζουμε και το προνόμιο να μοιραστούμε 
μαζί του χαρές, επιτυχίες, εμπειρίες, λύπες, ανησυχίες, αλλά κυρίως φιλία, θα μένει 
πάντοτε ο μεγάλος δάσκαλος, ο ακούραστος πνευματικός δημιουργός, το παράδειγμα 
προς μίμηση, ο πνευματικός φάρος μιας σταθερής και σοβαρής πνευματικής πορείας.

«Η Κύπρος ολόκληρη και η Ελλάδα έχασε τον Έλληνα ποιητή, τον τραγουδιστή 
της Ελευθερίας, της Ελλάδας και Κύπρου, ιδιαίτερα της Λευκωσίας και της Αμμοχώ- 
στου»* 1 2.

Στον πρόλογο του Β ' τόμου του «Λυρικού Λόγου» που εκδόθηκε στη Λευκωσία 
το 1985 ο ίδιος ο ποιητής μας αναφέρει «Η μικρή ιστορία ενός ποιητή συχνά βοηθεί 
για την κατανόηση της ποίησής του» και δίδει αυτή τη μικρή ιστορία, μερικά πληροφο
ριακά στοιχεία για το άτομο του- ας τα ακούσουμε:

Γεννήθηκα στή Λευκωσία στις 2 ’Οκτωβρίου 1915 στή γειτονιά Ρογιάτικο, καί 
μεγάλωσα ακριβώς στά τείχη καί στήν τάφρο τής γειτονιάς αυτής, πού τότε τήν 
χαρακτήριζαν οί προμαχώνες τών Ένετικών τειχών καί τά ψηλόκορμα πυκνά 
δέντρα. Μαθήτευσα στό Δημοτικό Σχολείο ’Αγίου Σάββα, τό μετέπειτα «Έλέ- 
νειο», καί στό όνομαστό τότε Παγκύπριο Γυμνάσιο πού θεμελίωσε ό εθνομάρ
τυρας Κυπριανός απέναντι άπό τήν ’Αρχιεπισκοπή. Σπούδασα ’Ιατρική στό 
Πανεπιστήμιο ’Αθηνών καί τιμήθηκα τότε άπό τήν Ακαδημία ’Αθηνών μέ τά 
«Χρυσά Έπη» τοϋ Κοραή. Αργότερα, μετεκπαιδεύτηκα στό Ινστιτούτο Υγι
εινής τοϋ Παιδιού στό Πανεπιστήμιο τοϋ Λονδίνου. 'Ανακηρύχθηκα διδάκτο
ρας τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών μέ τή διατριβή μου «Ή κατά μήκος καί βάρος 
αΰξησις τών Κυπρίων μαθητών». Διορίστηκα σχολίατρος τών Ελληνικών 
Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας καί καθηγητής τής 'Υγιεινής στό Παγκύπριο Γυ
μνάσιο, άργότερα Προϊστάμενος τών Σχολιατρικών Υπηρεσιών Λευκωσίας 
καί, μετά τήν άνεξαρτησία τής Κύπρου, ύπηρέτησα ώς καθηγητής τής 'Υγιεινής 
στήν Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου. Παράλληλα, έξασκοϋσα Ιδιωτικά τήν 
ιατρική.

Τό πρώτο μου ποίημα δημοσίευσα το 1932 στήν εφημερίδα «Παρατηρητής» τής 
Λεμεσού, πού είχε τακτική φιλολογική σελίδα. Τόν ίδιο περίπου καιρό έγινα 
καί ανταποκριτής τής έφημερίδας αυτής στή Λευκωσία. Τό πρώτο ποίημα, πού 
αναγνώρισα πιά καί τό είπα «δόκιμο», ήταν τό « Υποθήκες στό φίλο Φ.”, πού 
δημοσιεύτηκε στό περιοδικό «Κυπριακά Γράμματα» (1935). Δηλαδή, τό 1985 
συμπλήρωσα πενήντα χρόνια ένασχόλησης μέ τόν έμμετρο λόγο.

Ή άλήθεια είναι πώς άγάπησα μέ πάθος τή λογοτεχνία. Εκφράστηκα σέ όλα τά 
είδη τής λογοτεχνίας. Είχα καί έχω τήν αίσθηση πώς δέν είναι άρκετό τό ένα 
είδος γιά νά τά δώσει όλα σφαιρικά. Πάντως, βασική μου έκφραση θεωρώ τήν 
ποίηση. ’Αφού καί στήν ιατρική φιλολογία δέν παρέλειψα νά εκφραστώ καί μέ 
τόν στίχο, (έμμετρα ραδιοφωνικά έργα: «Ιπποκράτης», «Γαληνός» καί άλλα).

Έχω τήν άποψη πώς εξυπηρέτησα τόν τόπο μου καί τό Έλληνικό μου Έθνος 
μέ αίσθηση ευθύνης, άνεξάρτητα άπό μικρές ή μεγάλες επιτυχίες. Ή πρόθεση 
καί αίσθηση εύθύνης δέν μετρούνται μέ τήν επιτυχία. Όμως, προεξάρχουν στή 
σκέψη μου τήν ώρα αύτή πού καταθέτω τά τοϋ βίου μου οί ευχαριστίες μου 
προς τούς γονείς μου, τούς δασκάλους μου, τήν οίκογένειά μου, τή γυναίκα μου 
καί τούς δυό μου γιούς πού τούς άφιερώνω τόν Β ’ τόμο τοϋ «Λυρικού Λόγου» 
μου. Στό σημείο αύτό επαναλαμβάνω καί πάλιν εύγνώμονες ευχαριστίες προς 
τό "Ιδρυμα ’Αναστασίου Γ. Λεβέντη, στό όποιο οφείλω την πραγμάτωση τής 
έκδοσης αυτής.

Τελειώνω μέ τήν τυπωμένη στό Συναξάρι τοΰ εθνομάρτυρα Κυπριανού επιθυ
μία καί ευχή μου:-

«Τών μαρτύρων ή μνήμη σάν τό όαόί συόαυλίζει τό πάθος τής έλευτερωσύνης. 
Ό Πατήρ, ό Υιός καί τό "Αγιον Πνεύμα, Τριάς Όμοούσιοςκαί Αχώριστος, κα
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τέταξαν τόν μαρτυρικό Κυπριανό μεταξύ τών αγίων τής πίστεως καί τής πατρί- 
όος. Ετούτος είναι ή πρεσβεία μας πρός τόν Πανάγαθο διά τή σωτηρία τής μι
κρής μας πατρίδος. Άς πρεσβεύει στόν Κύριο καί γιά μένα τόν γιατρόν Κύ
προν Χρυσάνθην, πού έχω συνθέσει τήν ακολουθία αύτή, νά βρω χριστιανικά 
καί έλληνικά, σάν τίμιος 'Έλληνας, τά τέλη τής ζωής μου».

Η ποιητική συλλογή του Κύπρου Χρυσάνθη «Τα Τραγούδια της Τριανταφυλλέ- 
νης» (1990) αποτελείται από 45 ποιήματα που όλα μαζί συνιστούν μια ενότητα γιατί 
περιστρέφονται γύρω από τον άξονα έρωτας, αγάπη, παράδοση, γενικά ένα θηλυκό 
σύμβολο που είτε απαντά στο όνομα Ελευθερία, είτε Τριανταφυλλένη, είτε ευρύτερη 
αγάπη, πανανθρώπινη αγάπη, καταδιωγμένη όμως από τις ορδές του Αττίλα (1974), 
αλυσοδεμμένη σε αμάξι προσφυγιάς, μα πάντοτε φωλιασμένη και πάντα παρούσα 
στην καρδιά του ποιητή μας. Εκεί θα την κρατήσει μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής 
του για να μην την ταυτίσει με τη συμφορά και τη ματαιοπονία των ανθρώπων.

Η πηγή της καθαρής ποίησης, η φαντασία, θα τον βοηθήσει στη συνέχεια για να 
μπορέσει να προχωρήσει στη μετάπλαση του υλικού του και να το υφάνει με στίχους 
άλλοτε παραδοσιακούς, άλλοτε γοητευτικά μελωδικούς. Καθαρός ο παραλληλισμός 
με το δημοτικό τραγούδι. Η μαγεία και τ’ όνειρο, που είναι από τις ουσιαστικές πηγές 
της αληθινής ποίησης θ’ αγγαλιάσουν την ποιητική σύνθεση του Κύπρου Χρυσάνθη 
«Τα Τραγούδια της Τριανταφυλλένης» και θα της προσδώσουν οντότητα στην πνευμα
τική και ψυχική σφαίρα, εκεί δηλαδή που μπορούν να αποκτήσουν ύπαρξη από την 
ύπαρξή μας.

Ο Κύπρος Χρυσάνθης δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως κατεξοχήν ερωτικός ποι
ητής. Ο φιλόλογος μελετητής Γεώργιος Χατζηκωστής παρατηρεί το 1970, αναλύοντας 
το «Λυρικό Λόγο» του Κύπρου Χρυσάνθη έκδοσης ( 1968)3.

3. Το γνωμολογικό-επιγραμματικό στοιχείο στον «Λυρικό Λόγο» του Κ. Χρυσάνθη (σελ. 13) Λευ
κωσία. Κύπρος 1970.

«Οι επιγραμματικοί στίχοι για τον έρωτα είναι λιγοστοί, παρόλο που και τα ποι
ήματα που αναφέρονται σ’ αυτόν είναι πολλά, κι ο ίδιος ο ποιητής ομολογεί πως:

«Πρώτη αφορμή του στίχου ο έρωτας», (401)

Είναι το πρώτο συναίσθημα που κρούει τις ποιητικές χορδές τις καρδιές των νέ
ων και γίνεται γι’ αυτούς συχνά:

«Ο έρωτας δυναστεία» (451)
Είναι τόσο δυνατός, ώστε
«ο έρωτας και πέτρες ζωντανεύει» (171)
και τόσο άξιος, όταν είναι άξιος πού
«ο έρωτας πάντοτε δοξάζει τη ζωή» (295)

Πέρα όμως από το συγκεκριμένο ερωτικό συναίσθημα, ο ποιητής συναντά και την 
ευρύτερη αγάπη. Μπορεί να είναι κι έρωτας. Μπορεί νάναι ακόμη η οικογενειακή 
στοργή. Ή κι η πανανθρώπινη αγάπη του «πλησίον». Η αγάπη αυτή έχει απόλυτη κι 
ανεκτίμητη αξία, σε τέλεια αντίθεση με την ταπεινή αγάπη του χρυσαφιού. Οι στίχοι 
θυμίζουν λαϊκή παρομία σε δεκαπεντασύλλαβο:

«Δεν είναι η αγάπη χρυσαφιά σαν αγαπάς χρυσάφι- 
μα είναι χρυσάφι η αγάπη μας, ό,τι κι αν αγαπάμε. (ΊΊ)

Με τα τραγούδια της Τριανταφυλλένης (1990) ο Κύπρος Χρυσάνθης, κατά τη 
γνώμη μας, προσθέτει στο ποιητικό του έργο μια δυνατή πτυχή ερωτική. Ένα όμως 
έρωτα που πηγάζει από την ομορφιά, τη γραφικότητα μιας πόλης, που μπορεί να τη 
δει μόνο από μακρυά, αφού είναι υπό κατοχή, αφού δεν μπορεί να μυρίσει τα γιασε
μιά και τα τριαντάφυλλά της παρά μόνο στη φαντασία του. Αφού μπορεί να τα δει μό
νο στα ροδαλά μάγουλα της αγαπημένης γυναίκας της Αμμοχώστου και γυναίκας του 
Λούλλας, της Τριανταφυλλένης του.

Με τα φτερά του νου, της τραγουδά

ΜΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΝΟΥ

Ωραίες πανσέληνες κυκλοφορούν μές στό χαμόγελό σου
όταν διηγείσαι τήν 'Αμμόχωστο, μιάν άλλη πολιτεία μέσα στόν ήλιο 
γεμάτη μέ χαμόγελο παιδιών.
Θά σοϋ αγοράσω τόνχαμένο χαρταετό τοϋχθεσινού προσώπου σου, 
μικρή Τριανταφυλλένη.
καί θάρθω στις παλιές σου κατοικίες νά σέ ξυπνήσω άπό τόν ύπνο τοϋ άμμου 
κι άπ' τώνπορτοκαλιών τά κίτρινα συμβάντα.

Τό ξέρω δέν γυρίζει πιά ό χαμένος χρόνος
κι οί λάμψεις τοϋ παλιού νερού.
Άλλά τήν ώρα τής επιστροφής σ' ένα παλιό τοπίο 
μέ τά φτερά τοϋ νοϋ τή λέω μιάν έκτακτη πορεία, 
ένα ζωνάρι μέ άστρα στό κορμί τής έφηβείας 
καί μιάν εξαίσια θάλασσα.

Τον έρωτά του ο ποιητής μάς τον αποκαλύπτει σαν τη μοναδική έκσταση της ψυ
χής και για να μας τον εκφράσει τον ντύνει με εντελώς νέα ποιητικά σύμβολα, ελληνι
κά στη βαθύτερη υφή τους και στη γλωσσική τους καταγωγή. Δεν κλαίει ή δεν τραγου
δά μια αγάπη, όπως συμβαίνει με τους περισσότερους ερωτικούς ποιητές, αλλά μέσα 
απ’ αυτή την έκσταση που του δίνει ο έρωτας, από την πικρή πείρα και τον πόνο που 
αξιολογεί τη ζωή με μια πλατιά εποπτική ματιά. Το λόγο του έρωτά του δεν τον ακού- 
με σαν την ερωτική εξομολόγηση ενός ατόμου, αλλά τον αισθανόμαστε με κάποιο τρό
πο αντικειμενικό, όσο μπορεί να χωρέσει «αντικειμενισμός» σε ένα ποιήμα που ανα
βρύζει από το «λυρικό εγώ» κι όσο μπορούμε να μείνουμε αντικειμενικοί ακούγοντας 
ένα ερωτικό ποίημα:

Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΗΣ

Πώς βρέθηκα μιά νύχτα στά τοπία τοϋ φεγγαριού, 
μέ μιάν άγάπη στό δεξί μου χέρι 
κι ή πεισματάρα ή άνοιξη τριγύρω νά χειρονομεί 
καί νά μιλά μέ λέξεις διαφανείς κι άντάρτισσες 
καί τής ζωής τό βάρος νά μικραίνει!
Σέ κάποιο σύνορο άκουσα τόν άνεμο μ ’ έλληνικές φωνές: 
«Τριανταφυλλένη μου, Τριανταφυλλένη μου»!
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Μες στο συρτάρι τά όνειρά μας 
μέ τ' άλλα μικροπράγματα μας τά ευπαθή 
φωτογραφίεςτών άλλων ημερών καί γράμματα 
άραχνιασμένα άπ' τήν πολυκαιρία 
ένα λουλούδι μαδημένο σάν παράλυτο κορίτσι 
(«Τριανταφυλλένη μου, Τριανταφυλλένη μου») 
νά παίρνουν κάποτε πνοή καί νά γυρνάνε 
άπ' τό ταξίδι τους τό μακρινό κι εσένα νά καλούνε 
«Τριανταφυλλένη μου, Τριανταφυλλένη μου».

Πόση βροχή άπό άστέρια κάθε βράδι, 
πόση μαγεία στον άνεμο πού ξεσηκώνει τά φουστάνια, 
πόση πλημμύρα φαντασμάτων νά χορεύουνε στον ώμο σου, 
τί μουσική 
«Τριανταφυλλένη μου, Τριανταφυλλένη μου»!

Καί ξαφνικά νά μπαίνει ό πόλεμος, 
μέ τόν καπνό στό χέρι του 
καί τή φωτιά στά μάγουλά του, 
νά καταστρέφει τά σπαρτά στό πέρασμά του, 
νά ρίχνει τά καμπαναριά, 
τά σπίτια νά σωριάζει καί τήν άνοιξη 
«Τριανταφυλλένη μου, Τριανταφυλλένη μου».

Καί νά γυρνώ στήν ξενητιά χωρίς πουκάμισο μ ' ενα κομμένο χέρι 
νά μήν άκούω μιλιά μέ γνώριμο ήχο 
νά μήν ελπίζω 
(«Τριανταφυλλένη μου, Τριανταφυλλένη μου») 
καί νά κρατώ τό παρελθόν 
σ' ενα σπασμένο βάζο 
σέ μιά μικρούλα γλάστρα 
σ' ένα μυροδοχείο 
στήν οροφή άπροστάτευτος 
κόσμου χαμένου 
(«Τριανταφυλλένη μου, Τριανταφυλλένη μου») 
ένα μικρό νά γίνομαι 
δημοτικό τραγούδι 
σέ κάποια μακρινά ευρετήρια φυλαγμένο 
νά καρτερώ τά σύνορα μιά νύχτα νά μέ βρούν 
καί νά 'ρθεις διαφανής μ ’ ένα φεγγάρι έπώδυνο 
στά διάφανά του μάτια 
«Τριανταφυλλένημου, Τριανταφυλλένη μου»...!

Κυρίες και Κύριοι,

Η ποίηση του Κύπρου Χρυσάνθη είναι μια «ιερή μανία» σταλμένη από τις μού
σες. Ο εσωτερικός ενθουσιασμός και η δύναμη της ποιητικής ψυχής του αποτελούν την 
ποιητική έμπνευσή του, που ανυψώνει προς τα υπεραισθητά και υπερκόσμια, τα μεγά

λα και τ’ αληθινά το πνευματικό πρόσωπο της Κύπρου και του ευρύτερου ελληνι
σμού. Η έμπνευσή του είναι ο σπινθήρας της ποιητικής του ψυχής που συντηρεί τις ρί
ζες και τροφοδοτεί το δένδρο της ελληνικής ψυχής.

Τρυφερός, πηγαίος, ζεστός και ανθρώπινος με μια λιτότητα και μια κυριαρχία 
των εικόνων του σε συναρπάζει και σε εκπλήσσει πολλές φορές με τον ποιητικό του 
λόγο. Τραγουδά τη ζωή και το θάνατο, την πατρική γη και την ελευθερία, την ομορφιά, 
την τέχνη, την ειρήνη και τον πόλεμο, τον παρόν και το μέλλον, το σεβασμό του άλλου 
προσώπου. Η φιλοσοφημένη διάθεση του λόγου του εμπλουτίζει τις εικόνες της ζωής 
και προσθέτει πείρα και γνώσεις στη νεοελληνική μας γραμματεία.

Η ποίηση του Χρυσάνθη είναι μια ποίηση που το αισθητικό της κάλλος απορρέει 
από το ηθικό της βάθος. Η μορφή αντλεί το σχήμα της κατευθείαν από το ψυχικό και 
το πνευματικό βίωμα, κι η ιδέα, όσο πάει, ενσωματώνεται και γίνεται ένα με τη μορφή. 
Αν την παρακολουθήσουμε από την αρχή της θα διαπιστώσουμε, ότι, εξωτερικά του
λάχιστον, αλλού περισσότερο κι αλλού λιγότερο, περνάει από όλες σχεδόν τις φάσεις 
που πέρασε ο σύγχρονος ποιητικός λόγος. Τα ποιήματά του δεν οικοδομούνται για ν’ 
αποτελέσουν χωριστές και ανεξάρτητες αισθητικές ενότητες, αλλά για να εκφράσουν 
αισθητικά το ψυχικό και το πνευματικό βάθος του ποιητή.

Από τη φύση, πέραν του φυσικού στοιχείου, του τραβάει την προσοχή η ομορφιά 
συνδυασμένη με όλα τα χρώματα της ίριδας. Στέκεται και κυττάζει τη θάλασσα, τη θά
λασσα της Αμμοχώστου και αφήνει τις θύμησες του να ζωγραφίσουν στα κύμματά της 
κρίνα και καράβια με υδρίες κρασί κι ελληνικά γεννήματα, ενώ η Τριανταφυλλένη του, 
αγαπημένη της καρδιάς του, του νου και της ψυχής του «κεντά το παρελθόν/και συλ- 
λογάται κάποιο Αιγαίο/που χθες ακόμα ξέπλενε τους πόθους της...

ΘΑΑΑΣΣΑ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Θάλασσα τής πρωίας στό μαστό τής 'Αμμοχώστου 
έκτεταμένη στό άπειρο τής παπαρούνας 
μ ’ ένα μαντήλι νά μαζεύεις γλάρους 
νά σέ άντικρύζει ό κόσμος τής πορτοκαλιάς 
μ ’ ένα μισόκλειστο ματάκι παιδικό...
Κι έσύ, Τριανταφυλλένη μου, νά μού κεντάς τό παρελθόν
μές στή χειρονομία σου
ένα μικρούλι άνθό τήν καλημέρα
καί νά πετάς τούς χαρταετούς τών είκοσι σου χρόνων 
στά κατευόδια τών καιρών πού φεύγουν δίπλα στά καράβια 
(Μήν τήν ξεχνάτε τήν έλλήνισσα μικρή άφροδίτη 
τήν τριανταφυλλένη Αμμόχωστο...)
κι έσύ, Τριανταφυλλένη μου, νά συλλογάσαι κάποιο Αιγαίο 
πού χθες άκόμα ξέπλενε τούς πόθους σου...
Κι εγώ νά περπατώ στά κρίνα τής άκρογιαλιάς
μ ’ ένα στεφάνι στίχους
νά λέω τά πάθη τής καρδιάς ένώ τό κύμα 
τούς λεύτερους καιρούς ν' άναπολει 
νά μέ γεμίζει άγέρα καταγάλανο πού πολεμά 
τούς κόκκινους σχηματισμούς τής εύρωστης πρωίας
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κι άς έχει χάσει μες στους μήνες τ' άλλο πρόσωπό του 
τό πρόσωπο τοϋ ελεύθερου καιρού καί τών Ελλήνων... 
Μά έγώ θά φέρω άπό τά ξένα τά παλιά καράβια 
μέ υδρίες κρασί κι ελληνικά γεννήματα 
νά στρώσω τ' ακρογιάλι στό μεγάλο πανηγύρι 
καί θά καλέσω τούς θεούς μέ τό βιολί τών άνθηρών καιρών 
τό μύθο μας νά ξαναποϋμε
Τριανταφυλλένη τών καιρών καί τών καλών άνθρώπων...

Στην πλοκή των στίχων του παρούσα η Ιστορία, που όμως σου ξεφεύγει, γιατί την 
κρύβει με δεξιοτεχνία στα «κατευόδια των καιρών, την εναποθέτει στα χέρια του Έφη
βου Θεού του και παρακαλεί

Μ’ ΕΝΑ ΕΦΗΒΟ ΘΕΟ

Άς μήν άνοίξουμε στό φώς παραθυρόφυλλα καί πόρτες 
όσο κρατά τό θλιβερό περπάτημα τής Κύπρου.
Κι εσύ, Τριανταφυλλένη, μή γεμίσεις άνθη κι άστρα 
προτού γεμίσει φώς γαλάζιο ό ουρανός μας.
Άγγελε τώνχαρούμενων στιγμών, τόν ήλιο μήν κλαδώσεις 
στά στήθη τ’ ουρανού προτού στήν Κύπρο φέξει ή λευτεριά 
μ ’ ένα έφηβο Θεό.

Εκείνο όμως που γίνεται εντονότερα φανερό στην ποιητική σύνθεση «Τα Τραγού
δια της Τριανταφυλλένης» είναι η πίστη του Χρυσάνθη σε ένα κόσμο που μέλλεται να 
έλθει και το κάλεσμα του το πολύ τρυφερό στην Τριανταφυλλένη του να διώξει τη λύ
πη της γιατί «οι επιστροφές την περιμένουν στα παλιά τοπία».

ΔΙΩΞΕ ΤΗ ΛΥΠΗ ΣΟΥ

Διώξε τή λύπη σου, μικρή Τριανταφυλλένη, 
πρός τ' άσυλλόγιστο φεγγάρι, τό μαθητικό, 
στούς μυρωδάτους κόρφους τών μικρών περιβολιών 
έκεϊ στήν παιδική μου 'Αμμόχωστο
μέ τό κοντό παντελονάκι καί τό πρόσχαρο πουκάμισο, 
διώξε την
μέ μιά χειρονομία, σάν νά λυγίζει κλώνος μές στό στήθος 
άγέρα δειλινού.

Καί πές στά μάτια τους πού ταξιδεύουν σ' άλλες τροπικές ημέρες, 
στούς άγαθούς περαστικούς, πώς είναι ή μνήμη ένα γαρύφαλλο 
στό δειλινό σου αυτί, 
μιά έξαίσια τρικυμία τών άρωμάτων, 
μικροί συλλογισμοί τήν ώρα πού μαζεύεις κόκκινη άνεμώνη 
σ' ένα τοπίο λησμονημένο άπό τόν ήχο 
τών τυπικών περπατημάτων.

Κι εγώ, μικρή Τριανταφυλλένη, θά στολίσω τις αυλές 
μ ’ ένα ρυθμό γεμάτο μουσική

καί τά δωμάτιά σου θά ντύσω μέ στιγμές άνάερου χρόνου 
καί δειλινά καλωσορίσματα.

Διώξε τή λύπη σου, μικρή Τριανταφυλλένη. 
Οί επιστροφές σέ περιμένουν στά παλιά τοπία 
μ ' ένα πνιγμένο μές στά κόκκινα σημάδια δειλινό, 
τό δειλινό πού μπαίνει μές στά μάτια μας 
καί γίνεται παράδεισος, καί γίνεται ευτυχία 
μονάχα μιάς στιγμής.

Μέσα από μια σειρά εικόνων αναδεικνύεται, είτε μεταφορικά, είτε άμεσα και κυ
ριολεκτικά, το όραμα του νέου κόσμου και πραγματοποιείται σε διάφορα στάδια, ο 
ευαγγελισμός εκείνος που θα σαλπίσει εντονότερα στα επόμενα ποιήματα της συλλο
γής, μηνύματα ελπίδας. Οραματικό είναι το «χτυπούν το τζάμι σαν σπουργίτια», 
όπου άμεσα διακηρύσσεται ως σκοπός της ζωής μας η αγάπη και η παραδοχή της ίδιας 
της ζωής.

ΑΝ ΤΟ ΜΠΟΡΟΥΣΑ...

Οί θαλερές ημέρες τών εφήβων επανέρχονται 
καί μού χτυπούν τό τζάμι σάν σπουργίτια. 
Φορώ τό πράσινο σκουφί μου, 
παίρνω τις στράτες μέ τά δρομολόγια 
τών δεκαεφτά μου χρόνων 
καί περπατώ καί περπατώ καί περπατώ 
μέ τά σαντάλια τών τριαντάφυλλων, Τριανταφυλλένη μου! 
ΆV τό μπορούσα, θά σέ θήλαζα μ ' έλευθερία 
στή διχασμένη Αευκωσία, μικρή άφροδίτη μου.

Ο Δρόμος της Αγάπης περνά πάντοτε από το σπίτι του ποιητή μας, διατηρεί νωπό 
το αίσθημα της περιπέτειας, της θυσίας, την εξουσία του θανάτου, το πένθος μιάς 
«σφαγής» «τη χλωμάδα του πρόσφυγα» την ποίηση μιας «καλημέρας», μιας «καληνύ
χτας» και «ώρα σου καλή».

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Ό δρόμος τής άγάπης άπ' τό σπίτι μου περνούσε, 
χόρευε μές στά χόρτα μ ' ένα κέφι ειρηνικό, 
γεμάτος καλημέρα, καληνύχτα κι ώρα σου καλή. 
Καί ξαφνικά, Τριανταφυλλένη μου, τόν έπνιξε ή σφαγή 
καί τά σπασμένα σχήματα κι οί πεθαμένοι στοχασμοί.

Καί τώρα κάθομαι στήν ξώπορτα μέ μιά πατρίδα πληγωμένη 
καί κουβεντιάζω μ ' ένα άγέρα πρόσφυγα χλωμό.
Μέ τόν κορυδαλλό, άν θά φέξει ή έπόμενη πρωία, ποιος νά ξέρει; 
Οί φίλοι, άν θά περάσουν, τών παλιών μας ήμερών 
μ ' ένα πανέρι έξαίσια βλέμματα, ποιος ξέρει;

Η τελική θέα της ποίησης του Κύπρου Χρυσάνθη είναι σα να γίνεται από μαγικό 
καθρέφτη που σου επιτρέπει να δεις το «ζωγραφισμένο παραμύθι» στο βάθος του. 
Αποτελεί την πιο χαρακτηριστική αναπαράσταση του ποιητικού κόσμου του Χρυσάν
θη. Εδώ δεν πρόκειται για μια ωραιοποιημένη περιγραφή πραγμάτων, ούτε για μια 
ποίηση που εκτυλίσσεται μοάχα στην περιοχή του, την πολυφίλητη Κύπρο του. Όπως 
σωστά παρατήρησε ο Ανδρέας Καραντώνης:
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«Κι είναι αξιαγάπητος ο Κύπρος Χρυσάνθης, γιατί ολόκληρη η λογοτεχνία του, 
ποίηση, πεζογραφία, κριτική, είναι μια αστείρευτη εγκάρδια διάχυση, ένας χαιρετι
σμός στη ζωή που υπάρχει, που λειτουργεί στη ζωή των ανθρώπων, στη ζωή των Ελλή
νων, στη ζωή της Κύπρου, που είναι και η πατρίδα του και ο καημός του...

Οι στίχοι του το ίδιο τραγούδι μας τραγουδούν με μια άπλα και μια πληθώρα λέ
ξεων και εικόνων.

Αξιοθαύμαστος, γιατί διαθέτει μια απίστευτη συγγραφική ζωτικότητα που αδιά
κοπα την ξεχύνει σε κάθε είδους και τύπου λογοτεχνικά βιβλία με μια διάθεση εφηβι
κή, με μια ακλόνητη και χαμογελαστή αισιοδοξία, τόσο αντίθετη με το στυφό πνεύμα 
των καιρών και ιδίως με τους μαύρους πέπλους που σκεπάζουν την Κύπρο - αυτό το 
μέγα ιστορικό πένθος της σύγχρονης Ρωμιοσύνης.....

Διαχύνει ο Χρυσάνθης την ευγενικιά αισθησιακή του ευδιαθεσία, τη λεπτή, τη συ
γκροτημένη, καθώς πολύτροπα τραγουδεί αυτό που θα λέγαμε «χώρα της Μεσόγειου» 
ηδονή της Κυπριακής φύσης και θάλασσας»4.

4. Κριτική βιβλίου «Ο Φιλελεύθερος» σελ. 7, ημερ. 26/2/1980.

Μόνο η ελπίδα ριζώνει και θεριεύει καθώς τρέφεται από το αίμα των ψυχών. Η 
ατμόσφαιρα στη συγκεκριμμένη ποιητική σύνθεσή του είναι γεμάτη από εγκαρτέρηση 
και αναμονή, που, όμως δε την πνίγει ο πόνος και το δάκρυ, αλλά τη θρέφει ένα «κλω
νάρι γιασεμί» και ο «άγγελος των χαμένων αστεριών, σαν τον καλεί να συλλογιστεί.

ΑΓΓΕΛΕ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ

Άγγελε τών χαμένων αστεριών καί τής μικρής ομίχλης, συλλογίσου 
πόσος χαμένος ήλιος κοίτεται στούς κάμπους τοϋ νησιοϋ 
κι έκεΐ στής Αμμοχώστου τήν αμμουδερή ποδιά, 
πόσο φεγγάρι χάνεται στις ασημένιες νύχτες 
τής Αευκωσίας χωρίς φροντίδα, 
μή λησμονήσεις στις μικρές σου προσευχές τήν ταπεινότητά μας, 
Άγγελε τών χαμένων άστεριών καί τής μικρής όμίχλης, 
καί κάνε νά 'ρθουν όμορφοι καιροί, 
κι οί λεύτερες όδοπορίες στόν τόπο μας 
μ ' ένα κλωνάρι γιασεμί.

Τραγουδιστής τρυφερός, μα πειστικός, ο Κύπρος Χρυσάνθης σαν καλεί τη μικρή 
Αφροδίτη, σαν καλεί την Τριανταφυλλένη του, το πνεύμα της Κύπρου να τραγουδήσει 
για «το χαμένο χρόνο»/ σε ξεχασμένες πολιτείες θα κυνηγήσω αστέρια/ίσως γυρίσουν οι 
καιροί με τα διαμάντια τους/ίσως ξυπνήσουν οι κορυδαλλοί των μαγεμένων πρωινών».

ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΕ ΜΙΚΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Τραγούδησε, μικρή άφροδίτη, τό χαμένο χρόνο. 
Σέ πλήγωσαν οί πεθαμένοι ώκεανοί, 
τότε πού τό φθινόπωρο κουλουριαζόταν στ' ακρογιάλι 
μ ' ένα μαντήλι σύννεφα στό λυπημένο του κεφάλι.

Θά χάριζα τήν τελευταία σταγόνα τοϋ αίματός μου 
νά σοϋ άναστήσω τόν καιρό, μικρή άφροδίτη, 
νάφερνα πίσω τόν αρχάγγελο ήλιο μέ τήν ένδοξη κιθάρα του, 
καθώς λουλούδιζε με πεταλούδες κι όνειρα βρεμένα 
σέ μέλι αρχαίο καί δυόσμο αγροτικό.

Τραγούδησε, μικρή άφροδίτη, τόν χαμένο χρόνο. 
Σε ξεχασμένες πολιτείες θά κυνηγήσω άστέρια, 
στ' άπόκρυφα λιμάνια θά μαζέψω τά πανιά πού λησμόνησαν 
παλιοί ταξιδευτές, τώνπόντων έραστές καί τών τρικυμιών, 
μες στις σπηλιές κρυμένων θησαυρών θά γονατίσω μέ τούς στίχους 
τά όνειρα νά ξεθάψω άπ' τά εφτασφράγιστα μπαούλα, 
μές τούς ερειπωμένους πύργους μέ τή σαύρα 
θ' άναζητήσω τά φιλιά χαμένων ειδυλλίων.

Τραγούδησε, μικρή άφροδίτη, τό χαμένο χρόνο, 
ίσως γυρίσουν οί καιροί μέ τά διαμάντια τους, 
ίσως ξυπνήσουν οί κορυδαλλοί τών μαγεμένων πρωινών, 
ίσως γυρίσουνε τά χελιδόνια στις καρδιές μας, 
ίσως, μικρή άφροδίτη, νάρθεις στούς άφρούς μας 
μ ' ένα καινούργιο στήθος κι ένα άχείλι κερασένιο 
ν' άναστηθοϋν οί τόποι κι οί παλιοί μας θρύλοι, 
νά γίνουν άγγελοι τά χαλασμένα μάτια μας, 
νά ξαναρθοϋμε στη ζωή, Τριανταφυλλένη μου μικρή άφροδίτη, 
πνεύμα τής Κύπρου.

Και πάλιν εύχεται «με λόγια και χυμούς των αμπελιών, να πλανέψει με αγαθούς 
σκοπούς», τη μικρή Αφροδίτη του, «ίσως ανυψωθούν οι κρεμμασμένοι κλώνοι κι η πε
ρισυλλογή τους».

ΠΩΣ ΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

Μικρή άφροδίτη τώνχαμένων έδαφών, Τριανταφυλλένη μου, 
θυμήσου τις ευρύστερνες πορείες τοϋ φεγγαριοϋ 
μές στούς άνθούς τής λεμονιάς καί τών πορτοκαλιών 
καί τις θυσσανωτές τών καλαμιών κουβέντες 
τ' άνύποπτα έργαστήρια τής δροσιάς στά περιγιάλια μας 
όταν οί βάρκες πλέναν τή μορφή τους, 
θυμήσου τί γλυκό κεράσι άνθοϋσε μές στά χείλη μας!

Μέ λόγια άπό χυμούς τών άμπελιών κοιτάζω 
νά σέ πλανέψω μέ άγαθούς σκοπούς, μικρή άφροδίτη, 
ίσως μιά τρέλλα νεανική βλαστήσει μέσα στις μασχάλες μου 
κι άνυψωθοϋν οί κρεμασμένοι κλώνοι μου κι ή περισυλλογή τους 
νά τραγουδώ τά παραμύθια σου 
στό μεταξένιο μου ζωνάρι 
στούς εύϋπόληπτους εύκάλυπτους τών στίχων μου 
έτσι γιά νά πιστέψει ή γειτονιά τοϋ φεγγαριού, μικρή άφροδίτη, 
πώς ζει στούς χάρτες ή θλιμμένη Κύπρος.
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Ποτισμένος από μια βαθύτερη αγωνία ψυχής και με καταγωγή ρομαντική προ
σπάθησε να γεφυρώσει την παληά με τη νέα παράδοση, προσχωρώντας με περίσκεψη 
σε νέους εκφραστικούς τρόπους και συνειδητοποιώντας σε κάθε βήμα του την αλλαγή 
του πνεύματος των καιρών.

Η ανησυχία και το άγχος του Χρυσάνθη είναι άγχος και φτεροχτύπημα ψυχής, 
που ξεκινάει απ’ το αδιέξοδο του συναισθήματος και καταλήγει στο αδιέξοδο του στο
χασμού, δίχως να εντοπίζεται πουθενά. Ο λυρισμός του σαν «κραυγή» καθαρή στη σύ
στασή της, αντηχεί στον πλατύτερο χώρο και ευωδιάζει.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΑΚΙ

Παλιό καλοκαιράκι στήν 'Αμμόχωστο 
μ ’ έλληνικά φωνήεντα στά ματάκια σου 
καί λίγο Αιγαίο στή δεξιά κοτσίδα σου 
καλοκαιράκι μου χρυσό πλεγμένο μέ φεγγάρια 
καί δυόσμο στό βελούδινο όμφαλό σου 
αρχαίο καλοκαιράκι μου τριανταφυλλένιο 
νά χαίρεται η Τριανταφυλλένη μου στό μόσκο σου 
καί στό λεμονανθό 
καλοκαιράκι άμμουδερό γεμάτο κρίνους τού άμμου 
πίσω άπ ’ τις καλαμιές σου νά ξεντύνεται ή Τριανταφυλλένη 
καί νά εύωδάει ό κόσμος καί τό κύμα 
νά κατεβαίνει ό ουρανός χωρίς πουκάμισο 
αρρενωπός νά τριγυρνάει ό άνεμος μές στις μασχάλες σου 
καλοκαιράκι τής αγάπης μέ τό ρόδινο σου αύτάκι 
νά τό εκπορθεί μελισσολό ι τό χάδι 
τών ανυπόκριτων καιρών...

Όλο το έργο του είναι ποτισμένο από την τόσο πυκνή αφή κι αίσθηση του νεοελ
ληνικού στοιχείου της θάλασσας, της αλμύρας, του νησιού, με τη μυρωδιά του καραβι
ού, που υποβάλλει ταξίδια και περιπέτειες του Οδυσσέα, αλλά τα υποβάλλει σ’ ένα 
άνθρωπο σκλαβωμένο στην πόλη των ονείρων του, της αγάπης, του έρωτά του, την 
Αμμόχωστο. Ο Χρυσάνθης και σαν ποιητής και σαν στοχαστής είναι κατά βάθος ένας 
ερευνητής, ένας προσεκτικός και επίμονος μελετητής κάθε φαινομένου που τον ενδια
φέρει και δεν αφήνεται να παρασυρθεί ούτε από την έμπνευση, ούτε από το αίσθημα, 
ούτε από τη φαντασία του. Καθετί που του φαίνεται εύκολο το κάνει να υποψιάζεται, 
γιατί ξέρει πως το καλό και τ’ αληθινό έχουν την ιδιότητα να κρύβονται, γιατί το ψεύ
τικο και το άσκημο είναι τόσα πολλά που με τον όγκο τους κρύβουν και διώχνουν πί
σω το όμορφο και το αληθινό.

«Το μέγα θαύμα της ζωής, «μέγα καλό και πρώτο», να! τί τον συγκινεί πρώτα και 
κύρια. Απ’ αυτό πηγάζει ο γεμάτος υγεία και δύναμη πόθος του, απ’ αυτό θρέφεται η 
γόνιμη ελπίδα κι η στέρια πίστη του για την αξία του κόσμου, και σ’ αυτήν καταλήγει 
η ορμητική διάθεσή του»5.

5. Κ. Προυσής, Κυπριακά Γράμματα, Δ ' (1940) σελ. 533-534.

ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

Είσαι μιά εξαίσια συγγραφή τής Αμμοχώστου 
Τριανταφυλλένη μου, Τριανταφυλλένη μου. 
Άνπάρω ανάποδα τά χρόνια θά σταθμεύσω 
εκεί πού λευτεριά στοχειοθετούσαμε 
τότε πού πολεμούσαμε χωρίς άντωνυμίες καί τίτλους 
απλοί 'Έλληνες.
Πώς τερματίσαμε μέ θέσεις υψηλές 
καί φεύγει πιά τής λευτεριάς τό λεωφορείο 
κι υψώνουμε άδιάφοροι τούς ώμους!

Είναι ελληνική η σκέψη του, ελληνίδα η γλώσσα του, ακριβής κι ασκημένη στο 
αμμώνι της πείρας και της τριβής. Ελληνικά είναι και τα αισθήματά του. Το τραγούδι 
του ύμνος ζωής και τραγούδι για τη φύση, ύμνος για τον άνθρωπο και τον έρωτα, τη 
φιλία και την πίστη. Πηγαίος όπως ήδη αναφέραμε, απλός και πάντοτε ανανεωμένος, 
μας υπόσχεται ότι θ’ αγαπά, και θ’ αγαπά, και θ’ αγαπά και τον πιστεύουμε, γιατί τον 
ζήσαμε, γιατί «συναντηθήκαμε στα πεδία των γραμμάτων» η φράση δική του, γιατί μας 
το απέδειξε με το παράδειγμα του και την ενάρετη και καθόλα άξια ζωή του.

ΑΝ ΤΟ ΜΠΟΡΟΥΣΑ...

"Οσο χτυπούν τήν πόρτα μου οί φιλίες θά συλλαβίζω εύχαριστίες 
στής ποίησης τό Θεό,

θά παίρνω τήν καρέκλα μου στόν ίσκιο τής κληματαριάς μέ τό βιβλίο 
στό χέρι νά διαβάζω

τά θαύματα τής γής καί τ' ουρανού, νά χαιρετώ τά εργόχειρα τού ανέμου 
πού τά πλέκει μές τά φύλλα

καί θά καλώ τό παρελθόν νά μέ κερνά σέ πήλινα δοχεία τό κρασί 
τών είκοσι σου χρόνων,

επάργυρους θά γράφω στίχους
καί θ ' άγαπώ καί θ ' αγαπώ καί θ ’ άγαπώ 

όσο χτυπούν τήν πόρτα μου οί φιλίες.

Κυρίες και Κύριοι,
Θα μπορούσα να μιλώ για ώρες για τον Κύπρο Χρυσάνθη και τα τραγούδια του.

Πίσω στη Λευκωσία και την Αμμόχωστο, ο λογισμός μου και ο δικός σας απόψε 
είναι το πιο όμορφο μνημόσυνο ενός ανθρώπου που όλο το έργο του είναι ποτισμένο 
από τον πνευματικό ιδρώτα και μόχθο, ενός άξιου πνευματικού ανθρώπου, του αεί
μνηστου Κύπρου Χρυσάνθη.

Τελειώνω θυμίζοντάς σας ένα μικρό απόσπασμα από την Ασκητική του μεγάλου 
Καζαντζάκη που βρίσκει τόσο όμορφα τη θέση του απόψε:

«Πως ξεκινάει το φώς από ένα άστρο και χύνεται μέσα στη μαύρη αιωνιότητα 
κι οδοιποράει αθάνατο; Το άστρο πεθαίνει, μα το φώς ποτέ του· τέτοια η κραυ
γή της ελευθερίας» τέτοια η κραυγή της επιθυμίας του τρυφερού τραγουδιστή 
της Τριανταφυλλένης που τιμούμε απόψε:
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ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Περνώ τις τελευταίες μου μέρες στις ακτές τής Μεσογείου.
Μέ αξίωσε ό Θεός νά γεννηθώ "Ελληνας στήν Κύπρο 
μέ δέσμη ορθόδοξες ωδές στήν προσευχή μου 
καί πνεύμα αθλητικό.
Kl ήταν ή Τριανταφυλλένη τής καρδιάς μου ώραία υπόθεση παραμυθιού 
κι έπιθαλάμιος ήχος 
σά μάτια γαλανά σέ ανέσπερο ουρανό.
Ελπίζω νά καταδεχτεί ό Θεός νά μέ υποδεχτεί 
μ ' ένα φωνήεν ελληνικό:
«Ώς ευ παρέστης τέκνον μου άπ ’ τήν Κύπρο».

Σας ευχαριστώ.

ΝΙΚΗ ΛΑΔΑΚΗ - ΦΙΑΙΠΠΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κύπρου Χρυσάνθη «Τα τραγούδια της Τριανταφυλλένης» Έκδοση «Πνευματική Κύπρος» 
Λευκωσία 1990.

Κύπρου Χρυσάνθη «Λυρικός Λόγος» Β ' Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη. Λευκωσία. Κύπρος 1985

Ανδρέα Χριστοφίδη «Ερωτικά Κυπρίων» (Ανθολόγηση).

Γεωργίου Χατζηκωστή «Το Γνωμολογικό-Επιγραμματικό Στοιχείο στον «Λυρικό Λόγο» του Κ.
Χρυσάνθη, Λευκωσία, Κύπρος, 1970.

Φιλολογική Κύπρος Έκδοση Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος 
1997.

Φιλολογική Κύπρος Έκδοση Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος 
1985-86.

Φιλολογική Κύπρος Έκδοση Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος 
1987.

Φιλολογική Κύπρος Έκδοση Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος 
1988.

Ό στίχος τοϋ Κύπρου Χρυσάνθη, είναι λυρικότατος ενώ τά ποιήματά του πα
ρουσιάζουν μιάν έντονη είκονοπλασία καί ήχοΰν στ’ αυτιά μας θυμίζοντα δημοτικό ή 
άκριτικό τραγούδι. Μέσα σέ λίγους μόνο στίχους, κατορθώνει νά συγχωνεύσει καί νά 
συμπυκνώσει μορφές καί σχήματα καί ν’ άποκρυσταλώσει μνήμες καί γεγονότα, μέ 
μιάν άξιοθαύμαστη νοηματική διαφάνεια ενώ κάπου-κάπου μιά ιδιαίτερη φιλοσοφία 
καί τρόπος-στάση ζωής, ηρωική έν πολλοΐς, όπου οί Έρινύες καί ή συνείδηση λει
τουργούν ώς έλεγχοι πράξεων καί συνακόλουθα παραλείψεων.

Ή φύση εΐναι προσδιοριστικότατο στοιχεΐο-άξονας γραφής πού κάπου συμβολο- 
ποιεΐται, άποκτώντας, μορφή άνθρώπου ή φωνή πουλιού πού μηνά τό δέον γενέσθαι, 
όμως, τό συνολικό έργο του εΐναι άπαλλαγμένο άπό κάθε λογής ρητορεία ενώ οί στί
χοι του δείχνουν νά εΐναι προϊόν μιας βαθιάς πνευματικής άγωνίας, βιωματικής έν 
πολλοΐς, όπου τά τραγικά γεγονότα τής Μεγαλονήσου τόν ώριμάζουν καί τόν προβλη
ματίζουν κι άπό τήν άλλη μεριά, στό έργο του άποτυπώνονται μέ τά ζωηρότερα χρώ
ματα καίρια ερωτήματα καί άναζητήσεις πού άπαιτοΰν καί βρίσκουν γόνιμο διάλογο 
τού τύπου «Τί εΐναι τό μέλλον δίχως τήν πατρίδα»; ένώ θίγονται προβλήματα καί θέ
ματα πού άπασχολούν τό κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο ένώ ιδιαίτερα γιά μάς, τονίζο
νται καί συγκεκριμενοποιούνται θέματα - πληγές όπως «τό τέρας τής διχόνοιας» καί 
οί στίχοι του παρουσιάζουν τρομερή έγρήγορση καί άπαιτούν άποφάσεις καί άποκρυ- 
σταλλώνουν άλήθειες καί ψήγματα σοφίας:

«... Δέν έχει στό βιβλίο της διακρίσεις ή ζωή. 
Ισόμοιρους κοιτάζει τούς θνητούς.
Κι ό θάνατος ισόμοιρα τούς λογαριάζει»...

Τούτη ή άμεσότητα καί ή διείσδυση στόν πυρήνα τών γεγονότων καί τών κατα
στάσεων, άπαιτεϊ νυχτοήμερα προσμονής καί καρτέρεμα σέ δύσκολα περάσματα· 
όμως ό ποιητής καρτερά μέσα σέ δίσεχτα χρόνια τόν έρχομό τής ειρήνης, καταγγέλλο
ντας τόν πόλεμο πού «σχεδιάζει μαύρα νέφη» καί στέκεται στις έπάλξεις καί προμα
ντεύει τόν έρχομό μιας έποχής όπου

«Θά μεγαλώσει τό παιδί μέ κιμωλία 
ρόδα μαβιά, ρόδα χλωμά καί μαύρα 
στά μάτια γράφοντας».

Καθοδηγείται άπό «τ’ άρχαΐο τό πάθος», έχοντας άπό καιρό καλά φροντίσει γιά 
τήν έπάρκεια τού πνευματικού του έξοπλισμού, κι έτσι, σάν «έτοιμος άπό καιρό καί 
θαρραλέος», καταγράφει τά προτινά τά τωρινά καί τά μελλούμενα, πότε βρισκόμενος 
καί συγκινούμενος στις έγκαταλειμένες γειτονιές τής Λευκωσίας, πότε άπ’ τή βάρβα
ρη πράξη τού καψίματος τού Αγίου Λουκά, πότε τείνοντας τό χέρι στό ορφανό παι
δάκι τής Λευκωσίας μέ στίχους-κραυγές γιά τούς ένοχους, σ’ έξομολογητικούς τόνους 
καί μέ άνθρωπιά καί άγάπη ποτισμένους γιά τόν άνήμπορο συνάνθρωπο, μέ πίστη κι 
έλπίδα γιά τήν άνατροπή καί τήν άποκατάσταση τής άδικίας:

«Έφυγε ό ίσκιος τής Ελλάδος 
άπ' τή γυμνή τή συνοικία.
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Μ à κάποια στήθη σάν κλειστά βιβλία 
κρατάν τή μνήμη μέ στοργή.

Θά χτίσουμε τά σπίτια μέ χρυσάφι, 
θά στρώσουμε στενά μέ γιασεμί, 
μέ τις καρδιές τήν έκκλησιά θά υψώσουμε 
σέ μιάν άντρεία μας χαραυγή»!

Στά έρωτικά του ποιήματα, γίνεται άσυνήθιστα τρυφερός καί συνάμα αποφασι
στικός, συνταριάζοντας τ’ αταίριαστα άφοΰ προσπαθεί καί σ’ αύτή τή φάση νά φιλο
σοφήσει γιά τή ζωή, τή χαρά καί τή διάρκεια:

«Κρατά ή χαρά άπ' τό ένστικτο;
Δέν είναι μιά στιγμή ή ζωή.
Κι άν ή χαρά μές τή στιγμή διάρκεια, 
ποϋ είναι, 'Έρωτα, ή χαρά;»

Όπως παρατηρούμε, πουθενά δέν λείπει στό έργο τοΰ Κύπρου Χρυσάνθη, ή 
διαρκής αναζήτηση καί ό προβληματισμός ένώ κατορθώνει κι άποτυπώνει σέ λυρικό- 
τατους στίχους έπιγραμματικούς, όλη τήν ψίχα καί τήν αλήθεια τού κόσμου:

«... Κι άρχίζει ό κύκλος τού χυμού 
πάθος πού τρέμει οστό θυσία»...

ή

«Νά χαίρεσαι τήν πρόθεση 
πού τόν σκοπό δέν έχει 
κι είναι σκοπός τής γης»!

Ή άπαρασάλευτη θρησκευτικότητα πού διαπνέει στούς στίχους τοΰ ποιητή, κινεί 
μιάν άλλη κατηγορία ποιημάτων τοΰ Χρυσάνθη· εδώ έπικρατεΐ ή εσωτερικότητα καί ή 
συλλογή τών καρπών τής μοναξιάς καί τής πίστης, πού νοείται ώς «λύτρωση τής ζωής 
μές τή θυσία» καί μόνον έτσι ύπολογίζεται καί αξίζει. Ό σπόρος τής ψυχής καί τοΰ 
χρέους, ή δύναμη πού δίνει ό Θεός στόν άνθρωπο, γιγαντώνει τά βήματά του καί τόν 
στηρίζει, φάρος καί δύναμη καί πνεύμα Θεού:

«Ό μυστικός σου δείπνος, δείπνο 
στήν πεινασμένη μας ζωή.
Αίσθημα ωραίο πού προμηνά 
τή λάμψη τ' ουρανού μές στόν άνθό».

'Έτσι λοιπόν, μέσα σέ πλούτο καί ποικιλία θεμάτων, ή ποιητική γραφίδα τοΰ Κύ
πρου Χρυσάνθη, πότε ύμνώντας τόν έρωτα καί τό θείο κρασί του, πότε συμπολεμώ- 
ντας μέ τόν αγωνιστή στά χαρακώματα πότε περιπλανώμενος στις μεγαλουπόλεις καί 
πότε νοσταλγώντας τό αρχαίο κάλλος, ιχνηλατεί στιγμές άγρύπνιας καί σκιαγραφεί 
τόπους καί μορφές καί σχήματα, δίνοντας τή δική του διάσταση καί έκδοχή στήν ιστο
ρία, διαχρονίζοντας μικρά στιγμιότυπα, μέ τό ειδικό βάρος τοΰ ποιητικού λόγου, καί 
διαχέοντας τά λυρικά του φορτία άπ’ τό «Δέ βλέπω βέβηλους· μά άφώτιστους» ίσαμε 
τό λυρικότατο καί τόσο πικρά άληθινό: «Ποιος είδε άγάπη νά περνά τόν κόσμο δίχως 
δάκρυ»;

ΑΣΜΑ ΗΡΩΙΚΟ

Αφιερωμένο στην μνήμη τον Κύπρον Χρυσάνθη

Ένας κάτασπρος κύκνος 
μια ηλιοστάλαχτη μέρα 
τον ξανθομαλλό Απρίλη 
μέρα πρωταπριλιά 
με το κύκνειο άσμα του 
ηρωικά εμβατήρια 
στην ψυχή σου πρωτολάλησε. 
Τα βουνά σου λαχτάρισαν 
αρματώθηκε η καρδιά σου. 
Τα θαμμένα σου οράματα 
μεμιάς τα ξεδίπλωσες. 
Πρωτόγνωροι ξεχύθηκαν 
οι κρουνοί της Ανάστασης.

Στα ματόκλαδα σου στάλαζες 
της λευτεριάς το χαμόγελο. 
Την Ελλάδα ολάκερη 
στα στήθια σου άπλωνες 
κι η καρδιά σου αγάλλιαζε. 
Η αντρεία σπινθήριζε 
στο σκλάβο σου πρόσωπο 
κι η ψυχή σου πλημμύριζε 
το φως το αμάραντο 
της φυλής των Ελλήνων.

Τ' αστείρευτο αντλιοστάσι 
αθάνατων πολιτισμών 
τους άγιους φωτοστέφανους 
δεν ξερίζωσαν οι αιώνες. 
Την πατρίδα δεν σκιάζουν 
Σκιάχτρα, φόβητρα, φοβέρες.

Δεν πτοούνται οι Τελαμώνες, 
τους Τευκρίδες Βασιλείς 
δεν ξεγράφουν οι αιώνες. 
Οι Σαλαμίνες δεν πουλιούνται 
στο σφυρί δεν εκποιούνται 
μήτε λαφυραγωγούνται.
Με το χρήμα δεν ξεγράφονται 
οι πατρίδες δεν ζυγίζονται.Δ. I. ΚΑΡΑΜΒΑΛΗΣ 

Αθήνα
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Στον αιμοβόρο καταχτητή 
της Ρωμιοσύνης Σταυραετοί 
της λευτεριάς λεγεώνες 
το εικοσιένα οι Αχερώνες 
ορθώνονται προμαχώνες.

Το κορμί αυτής της γης 
δεν χωρίζεται στα δυο 
ούτε κόβεται στη μέση. 
Σύνορα η ψυχή δεν έχει 
δεν μοιράζεται στα δύο. 
Η ψυχή δεν καταχτιέται 
μήτε αιχμαλωτίζεται.

Χαίρε Κύπρος τ' ορμητήρι 
των ηρώων των Θεών 
η εστία ημιθέων 
πανάρχαιων πολιτισμών. 
Η πηγή Κυπρίων Επών 
λίκνο των φιλόσοφων 
η κοιτίδα του φωτός 
των αγιοτόπων ο ομφαλός. 
Το παρελθόν με το παρόν 
πλεούμενα στο κορμί σου 
ξεδιπλώνεις και τα δένεις. 
Των αθανάτων το κάλλος 
με την ψυχή σου υφαίνεις.

Της φυλής τα οράματα 
στα μαρμαρένια αλώνια 
άφθαρτα θα ανταμώσουν 
τη λευτεριά να στεφανώσουν. 
Στης Αφροδίτης το νησί 
η ξαστεριά θα ξεπεζέψει. 
Στη ματόβρεχτη πατρίδα 
οι ουρανοί θα πλημμυρίζουν 
μ ’ ολόλαμπρους αστερισμούς.

Στην Κύπρο την αέρινη 
λεύτερη θα λαμποκοπά 
η πλάση θα οργιάζει 
κι η προσφυγιά στα σπίτια της 
μια άνοιξη πρωτόγνωρη 
τη μέρα ηλιοστάλαχτη 
τα επινίκια θα γιορτάζει.

ΦΟΙΒΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ

ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ *

* Αναδημοσίευση από το βιβλίο «Διαλέξεις του Γυμνασίου Δαπήθου». Η διάλεξη δόθηκε στη Τσαγ- 
γαρίδειο Αίθουσα Τελετών του Γυμνασίου Λαπήθου, στις 24 Σεπτεμβρίου 1969.

Η πρόσφατη πολυσέλιδη έκδοση του «Λυρικού Λόγου» του Κύπρου Χρυσάνθη 
μάς έδωσε την ευκαιρία να δούμε μαζεμένη δουλειά χρόνων πολλών του διαλεχτού λο
γοτέχνη και να χαρούμε ξανά τον πολύμορφο και πολύμοχθο ποιητικό στοχασμό του, 
που τον είδαμε ως τώρα σκόρπια σε ελλαδικά και κυπριακά περιοδικά ή και στις δε
καεφτά μικρές συλλογές του, που συγκεντρώνονται εδώ. (Επιλύχνια, Ωδές των ταπει
νών πλασμάτων, Αποθεώσεις και χορικά, Στέφανος Αρετής, Μικρές Πατρίδες, Πα- 
γκυπριονίκες. Πάθος για ένα λεύτερο ουρανό, Οι μπαλλάντες μιας ηρωικής εποχής, 
Ώρα πατρίδας, Ο διθύραμβος του Κυριάκου Μάτση, Συμφωνία στον αέρα της ενάτης 
του Μπετόβεν, Πρισματικός Οκτώβρης, Δεκατρία κακοσήμαδα - αντιποιητικά θέματα, 
Δώδεκα στιγμές, Δέκα αντιποίηματα πάνω σε υφασματογραφίες, Δώδεκα σελίδες έμ
μετρα δοκίμια, Αυρικόν ημερολόγιον στην κυπριακή χρονιά 1966).

Διαβάζοντας το ποιητικό αυτό υλικό, μου δόθηκε η ευκαιρία να δω πολλά στοι
χεία από τον κόσμο του λαού, που είχα επισημάνει πιο πριν. ΚΓ έκαμα τη σκέψη πως 
είχε δίκαιο ο Διονύσιος Σολωμός πιστεύοντας πως το έργο του ποιητή και γενικά του 
καλλιτέχνη είναι πιο μόνιμο όταν αντλεί από την πνοή του λαού. Κάτι παρόμοιο βέ
βαια τόνισε κι’ ο Ίων Δραγούμης σαν έγραφε:

«Αμα γνωριστής μ ’ αυτά, που πάσκισαν αιώνες τώρα οι γραμματισμένοι 
σου πατριώτες να σ' αποξενώσουν, τότε προσέχοντας και τη φύση θα ωριμά- 
σης, για να πλάσης και συ κάτι πρωτότυπο... θα προσέξης και τη γύρω σου πλά
ση. γιατί έτσι όχι μόνο θα νοιώσης καλύτερα τις ρίζες της ζωής σου, τη φύτρα 
σου, μα και θα ενωθής μαζί της, για να γεννήσης τελειότερα πράγματα... Πήγαι
νε λοιπόν στη δημοτική τέχνη και στη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή, για ναύρης 
τη γλώσσα σου και τη ψυχή σου, και μ ’ αυτά τα εφόδια, αν έχης ορμή μέσα σου 
και φύσημα, θα πλάσης ό,τι θέλεις, παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και 
φιλοσοφία».

Η πιο πάνω πίστη διακρίνει τον Κύπρο Χρυσάνθη, που την εκφράζει σε πολλά 
σημεία του «Λυρικού Λόγου». Στο ποίημα «Ο κόσμος του λαού» (σελίς 184), για πα
ράδειγμα, δηλώνει καθαρά:

«Του κόσμου μας η πλάση- η γνήσια πλάση 
για μας μεγάλη αγάπη και φροντίδα»,

γιατί με την ευλαβική εξέταση του λαϊκού πολιτισμού θα προκύψει κάτι που ν’ αξίζει.

Τον συγκινούν οι λαϊκές συνήθειες. Πέφτει το μάτι στο ξεχωριστό ποίημα «Πα
ράκληση στον Αη - Aia» (σελ. 187), όπου απεικονίζει τη συνήθεια του λαϊκού ανθρώ
που να χτίζει.

«... πνευματικό καλύβι
τ' Άη-Aia........ » 
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στις κορφές των βουνών, απ’ όπου αναπέμπει ομαδικά παρακλήσεις για βροχή. Πα
ραθέτω εόώ μερικούς επιτυχημένους ηχηρούς στίχους, που αναφέρονται στην αξία της 
βροχής.

«Γλυκόπνοο μύρο κι ’ εύοσμο είσαι μήλο, 
πολύσπορη βροχή, τρυφής λειβάδι, 
εσύ, που σε θαυμάσιο κάλλος, ξύλο 
και πέτρα πλάθεις με το υγρό σου χάδι.

Φαιδρά πανηγυρίζει μες το μύλο 
το καλλίνικο στάρι, το πηγάδι 
νερά χοχλοκοπά, του θέρους στύλο, 
κι 'αγγέλους χόρτα νοιώθει το κοπάδι».

Τούτη η αγωνία για το πολύτιμο υγρό στοιχείο φαίνεται κι’ από μια άλλη συνή
θεια, που επικρατεί σε πολλά χωριά της Κύπρου: - Ξημερώματα τ’ άη Λιά βάζουν δώ
δεκα συκόφυλλα στην αυλή του σπιτιού τους και «νοματίζουν» με τα ονόματα των δώ
δεκα μηνών το πρωί κοιτάζουν ποια φύλλα είναι τα πιο υγρά κι’ έτσι συμπεραίνουν 
ποιοι μήνες θάναι οι πιο βροχεροί.

Εξ άλλου στο «Ο κόσμος του λαού» (σελίς 184) που ανέφερα πιο πάνω κάμνει 
μνεία του πανηγυριού του κατακλυσμού, «πανηγύρι τ’ Άη-Γιαλού», (έτσι λέγεται στο 
Βαρώσι), όπου επικρατεί η συνήθεια να λέγει δίστιχα ο κόσμος που διασκεδάζει, να 
διηγείται παραμύθια, να αρέσκεται στις

«....χρυσές μαγείες»

και να επιδεικνύει έργα τέχνης:

«κεντίδια τ' αργαλειού...
τέχνες κεραμεικές...»

Στο «Επιθαλάμιο Αρχαίας Κύπριας» (σελίς 16) δεν λησμονεί πάλιν τον πατροπαρά- 
δοτο αργαλειό. Η κόρη ονειρεύεται τον εκλεκτό της κι απεικονίζει τη μορφή του, όχι 
μόνο με το κοντύλι στο σχολείο μα και στο σπίτι, σαν με πόθους κρυφούς και τρυφε
ρές ελπίδες φτιάχνει τα προικιά της. Να μερικοί στίχοι:

«Και στο σχολείο μου με το κοντύλι 
σε είχα στην πλάκα συχνά χαράξει 
νοιώθοντας κύκλο στριφτό τ' αχείλι 
να δένη, θέλοντας φιλί να στάξη.

Κι ’ όταν μεγάλωσα, με τις σαγίττες 
μες στα στημόνια σένα κεντούσα 
καβάλλα στ ' άτι κι ’ ήταν γρανίτες 
τα δυο σου μπράτσα, που λαχταρούσα»

θυμάμαι στο σημείο αυτό τους στίχους του Κωστή Παλαμά στην «Ηγησώ»:

«Κεντούσα, δούλευα κι ’ εγώ- τα δάχτυλά μου ετρέμαν, 
εχτύπαγε η καρδιά κι ’ αλλού πετούσε ο λογισμός μου. 
Άλλες κεντούνε δράκοντες κι άλλες κεντούν λιοντάρια 

κι ’ όλες κεντούν τους Γίγαντες, μαύρους, ασχημισμένους, 
κι ’ εγώ κεντώ ένα Γίγαντα... το πως, δεν τον γνωρίζω- 
κι ’ εγώ κεντώ ένα Γίγαντα, ξανθόν, ημερωμένο, 
και πιο όμορφο απ' τον Άδωνη, πιο λαμπερό απ' την Πούλια, 
κι 'εγώ κεντώ ένα Γίγαντα, λεβέντη είκοσι χρόνων, 
κι 'εγώ κεντάω τον Έρωτα... τα δάχτυλά μου ετρέμαν 
εχτύπαγε η καρδιά κι ’ αλλού πετούσε ο λογισμός μου».

Στην ίδια πάλιν σύνθεση, λίγο πιο κάτω, στα προικιά αναφέρεται ο Κύπρος Χρυ
σάνθης με στίχους πολύ παραστατικούς:

«Μόσκο την πότιζες, την τάϊζες μέλι 
κι ’ ολημερίς της κένταες τα προικιά- 
χαρά τ' αργαστηριού η σαϊττιά στο ξόμπλιασμα 
και στο μετάξι και βαμβάκι η βηματούσα 
η χρυσοβελονιά.

Μα ήλθεν - ω μέρα σκοτεινή - καράβι 
τ' άξιο προικιό να ξενητέψη πια, 
την κορασιά, με αυγερινό που χτένιζες 
- κι ' αυγερινό είχε πάντα στην καρδιά της - 
να πάη σ' άλλη φωλιά».

Όχι μονάχα τα υφαντά θυμάται αλλά και τα κεντήματα στις «Μεσογειακές Ωδές» 
(VII, σελίς 94)· εδώ, μέσα στα φημιστά ταξίματα για την καλή του, δεν ξεχνά και τα 
Λευκαρίτικα:

«.... Παράγγειλα για σε απ' την Πόλη 
το πάπλωμα να πλάσουν λειώνοντας σε νήμα 
κωνσταντινάτα και φλουριά. Και στ’ Άγιον Όρος 
έστειλα μήνυμα στους σκαλιστές ερμίτες 
την ιστορία να γράφουν του γαλάζιου Νότου 
στην καρυδιά του κρεβατιού. Στα Άεύκαρα είπα 
τη μέθη της Μεσόγειου να κεντήσουν πάνω 
στα νυχτικά σου, μάρτυρες τ' ανθοκορμιού σου».

Η όλη παράθεση της προσφοράς προς την κόρη μάς οδηγεί οπωσδήποτε σε να
νούρισμα δημοτικό:

«Νάννι, νάννι το γυιούδινμου 
τζαι το παλληκαρούδινμου. 
Τζοιμήσου, γυιούδιν μου ακριβόν 
τζ' έχω να σου χαρίσω 
την Αλεξάντραν ζάχαρην 
τζαι το Μισίριν ρύζιν 
τζαι την Κωνσταντινούπολην 
τρεις χρόνους να την ρίζεις. 
Τρεις χώρες τζαι τρία χωρκά 
τζαι τρία μοναστήρκα. 
Στες χώρες να δκιανευκεσαι 
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τζαι στα χωρκά va νιέσαι 
τζαι εις τα μοναστήρκα σου 
να πας να λουτουρκέσαι».

«Χρύσανθού Στ. Κυπριανού «Το Παγκύπριον Γυμνάσιον 
και η Λαογραφία», Τόμος Γ ', σελ. 76

Διάθεση και απήχηση δημοτικού ερωτικού τραγουδιού και πιο συγκεκριμένα 
«Εκατόλογια της Αγάπης» βλέπω στο σονέττο «Ερωτικό» (σελίς 184). Μα το πάθος 
είναι εξευγενισμένο, η γυναίκα ιδανική, οι στίχοι δουλεμένοι με τη μαεστρία ενός Πο- 
λυλά:

«Kl ’ αν σηκώσης το μάτι αυτού προβαίνει 
αγγέλου αγάπη και ουρανού γαλήνη. 
Αν περπατής, το μάτι ερωτεμένο 
εις όλα τα γλυκά κινήματά σου 
της ψυχής το γλυκόγελο γνωρίζει.
Και αν στα χείλη φωνή στείλ ’ η καρδιά σου 
δροσιά παρηγοριάς αυτή ραντίζει 
μέσα σε κάθε στήθος πονεμένο».

(Ιάκωβου Πολυλά: «Μια πρώτη αγάπη»)

Κι ο Χρυσάνθης:

«Το πάτημα σου εικόνα όπου κυλήσει 
και γόνατα των νιων το κομπολόι 
που σ’ ακολουθεί, και θείο περδικολόϊ 
το βλέμμα σου στον οποίο ροβολήσει. 
Κι ’ οι φορεσιές σου ανθοί της πάχνης, 
βαμβάκι του καπνού κι ’ ατλάζι αράχνης».

Σ’ ένα άλλο του ποίημα, το «Δύο ελληνικοί χοροί του Πονηρίδη» (σελίς 111) πε
ριγράφει την εντύπωση που προξενεί στον ερωτευμένο η κορασιά, σαν κινείται στο 
ρυθμό του ελληνικού χορού:

«Κι ’ αν καπνιστό φλουρί βροντούσε το γιορντάνι 
κι ’ οι τραχηλιές φαντάζαν κρίνου ανατριχίλα 
κι ’ η κεφαλή εκουνιόταν άνθος στο κοτσάνι, 
ήταν που στης καρδιάς μου εχόρευες στα φύλλα».

Σ’ όλο αυτό το ποίημα βλέπουμε τις εικόνες και τις λέξεις του δημοτικού τραγου
διού (μελιτζανί φουστάνι, λαχανί μαντήλι, καπνιστό φλουρί, γιορντάνι, τραχηλιές) 
και νομίζουμε πως ακούμε τους ήχους του.

Μια και σημείωσα εκφράσεις του λαού, που γεμίζουν το «Λυρικό Λόγο», ας προ
σθέσω εδώ σαν παράδειγμα πως το ’ ν

«Σηκώνω πέτρα ακούω 
το παραμύθι της πατρίδας».

στο ποίημα «Νεκρός Πολεμιστής» (σελίς 210) μας θυμίζει το

«σηκώνει πέτρα ριζιμιά»

του ακριτικού τραγουδιού, καθώς και το κυπριακό δίστιχο:

«σηκώννω πέτραν βλέπω σε 
πίννω νερόν θωρώ σε».

Ακόμα προσέχουμε τη φράση «άγρην του λαού» δηλαδή το ψαχνό μέρος από το 
λαγό, πούναι προσφιλής έκφραση του δημοτικού τραγουδιού της Κύπρου:

«Καλώς ήρτεν ο Χάροντας να φα, να πκιη μιτά μας 
να φάη άγρη του λαού, να φα οφτόμ περτίτζιν 
να φα’ αρκοτζεράμιομ που τρων αντρειωμένοι, 
να πκιη γλυκόποτον κρασίμ που πίννουχχουμισμένοι».

(Κ. Μόντη - Α. Χριστοφίόη «Κυπριακή Ανθολογία Ποιήσεως», σελ. 73)

Κι’ ο Χρυσάνθης στη «Μπαλλάντα του Γρηγόρη Αυξεντίου του γενναίου των 
γενναίων» (σελίς 253), στο σημείο που αποχαιρετά τον ήρωα τ’ αδελφικό βουνό, με 
τους πιο κάτω στίχους, τους πολύ ζωντανούς, μας οδηγεί στον κόσμο του υπαίθρου:

«Κάθε πουρνό σε τάϊζα μέλι-μέλι 
απ' τον ανθό του μόσκου θυμαριού, 
σταρόψωμο το γιόμα και τ' αμπέλι 
ό,τι γεννά γλυκόπιοτο, κι’αυτού 
στο δείπνο τ’ό,τι το ρουμάνι στέλλει 
ψητό περδίκι κι ’ άγρη του λαγού.

Και τώρα με απαρνίστηκες και μένω 
σα χήρα ναύτη σ’ αγριωπό γιαλό 
κι ’ είμαι βουνό φτωχό, παραδαρμένο 
σε δύσκολο καιρό κι ' απατηλό 
κι ’ είμαι βουνό σα βόδι χτυπημένο 
την ώρα τ’ αλετριού μες τον αγρό».

Μια κΓ ανέφερα το «χτυπημένο βόδι» πρέπει να σταθώ ιδιαίτερα στο κομψό σο
νέττο «Δαμάλι» (σελίς 186). Οι τελευταίοι του στίχοι θυμίζουν μια δοξασία, που τη 
δημοσιεύει ο Νέαρχος Κληρίδης στο βιβλίο του «Ιστορίες των ζώων της Κύπρου» (σε- 
λίςξθΟ:

«Τα βώδια είναι γεμάτα καλωσύνη, γιατί τα βλόγησε κάποτε ο Χριστός. 
Γυρνώντας μια μέα κουρασμένος από τα χωριά, μπήκε σε μια στάνη των βω- 
διών για να ξεκουραστή. Μόλις κάθισε, τον τριγύρισαν τα βώδια κι άρχισαν να 
τον γλείφουν με τη γλώσσα τους. Θεωρώντας ο Χριστός την καλωσύνη τους 
τους είπε:

«Νάστε πάντα ευλογημένα 
τζαι πάντα χορτασμένα, 
τζαι που τογ κόσμομ παινεμένα>.

Σημειώνω τώρα ολόκληρο το ποίημα, όπου φαίνεται η σημασία που δίδει ο συγ
γραφέας στους ταπεινούς και πολύτιμους συντρόφους του γεωργού στην καθημερινή 
βιοπάλη. Σαν άλλος Μαρκοράς, παρουσιάζεται εκτιμητής της «φιλόπονης ζωής» του 
«συχνού ιδρώτα», που γίνεται αιτία η «γη να χαρίση άφθονο καρπό».
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«Διάβαινε, ρόδο μου ιερό, δαμάλι, 
νοητέ παράδεισε της γης που ελπίδα 
γράφει τ' αχνάρι σου, κι ’ η ουρά σου ως πάλλει 
ευπρέπεια είναι και φωτός αχτίδα.

Τα ήρεμα μάτια σου ευφροσύνης κάλλη. 
Στ’ ανάσασμά σου πλούσιον έλεος είδα. 
Των κόπων αθλητή, στ' αγρού τ’ αφάλι 
τ' αλέτρι τ’ αγαθό κρατάς ασπίδα.

Σ’ ευλόγησε ο Θεός για καλωσύνη 
και γέμισε το μάτι σου αίνο ωραίο 
όντας στη γη, στην ευκρασία τ’ αγέρα, 

ανάμεσα μας ζούσε κι ' ήταν κρήνη 
οσμής πνευματικής, δαμάλι αρχαίο 
μα νέο σαν αρετή στην κάθε μέρα».

Την ίδια νοσταλγία της αγροτιάς, με την κοπιώδη αλλά ευτυχισμένη ζωή της κο
ντά στη φύση και στο θεό, κοντά στα ταπεινά του δημιουργήματα, βλέπουμε στο μεγά
λο ποίημα «Οι αποθεώσεις του κάμπου» (σελίς 387). Παραθέτω μερικές χαρακτηριστι
κές εικόνες:

«Και φέρτε τα βοδάμαξα ν' αχολογήσουν 
με τους σπασμένους των τροχούς σάμπως καμπάνες, 
φέρτε τα βόδια μου τα δίκαια μου κοπάδια, 
τα πεταχτά κατσίκια, κλέφτες της αγάπης, 
τα γαϊδουράκια τα σοφά, το μαύρο φίδι 
- αδέλφι των μαλλιών μου - πέρα τα βατράχια 
να με θρηνήσουν με το τίμιο τους το δάκρυ».

Ακόμα μια ειδυλλιακή εικόνα:

«Οι χωρικοί και τα γελάδια μες τ' αλώνια 
πλατιά - ανοιχτά σαν να σκεπάζουν την πλάση 
κοιμούνται κι ' οι βαριές ανάσες τους γροικιούνται 
ιερές σαν ν' αποθεώνουνε ιδρώτες και κόπους».

Και πιο κάτω:

«Χτύπα με, αγέρα δυτικέ, να νοιώσω τάχα 
τη σύνδεσή μου με τη γη, προτού με πάρη 
το κοφτερό δρεπάνι μέσ' τις αποθήκες. 
Καματερό μου βόδι, φύσα λίγη ανάσα 
ή με τη γλώσσα χάϊδεψε κι ' αν θες ακόμα 
σφίξε με ανάμεσα νυχιού και σβώλου νάχω 
την αίσθηση των ζωντανών πλασμάτων λίγο 
προτού περάσω στο χρυσό αποτράβηγμα μου».

Σαν αποκορύφωμα: όταν δονηθεί από την ιερή ζωή στον κάμπο, θα εκφράσει θλίψη 
για τα χαμένα του χρόνια στην πολυκοσμία και στην πεζότητα της πόλης:

«Παράδεισε του κάμπου, χαίρε απ' την καρδιά μου. 
Κάνω καπνό τα χρόνια μου που περπατήσαν 
σαν τον ζητιάνο μες την πόλη και τα ρίχνω 
στα στήθη σου σα γιασεμιά και σα βιολέττες».

Η σημασία εξ άλλου που δίνει στο πολύτιμο υγρό στοιχείο, το τόσο απαραίτητο 
στο γεωργό, φαίνεται σ’ ένα άλλο ποίημα «Η κατωβρύση της Αλωνας» (σελίς 376)· ση
μειώνω τους τελευταίους στίχους:

«Πέρα σα στόματα χελιδονιών κεραμιδιά πιθάρια 
το πάθος μολογούσανε του υγρού στοιχείου 
- νερό αργυρό,, κρασί φλογάτο ή λάδι πράο.
Μες τον αδρό καιρό μιλούσε αδρά κι ’ η βρύση 
και μελετούσε τα ώριμα τα θέρη».

Την ίδια ακριβώς λαχτάρα μάς δείχνει στις «Αποθεώσεις του κάμπου» (σελίς 
389), που το κατατάσσω στα καλύτερα ποιήματά του· θα πάρω ακόμα δυο σχετικά 
κομμάτια:

«Κύριε Θεέ, τη γη μ ' ανθοσυνάξεις πνίξε. 
Ρίξε τη δρόσο της αυγής πάνω στις γλάστρες. 
Κίνησε πρόσχαρα τ' ανθού τα κεφαλάκια 
με κάποιες αύρες πρωινές ξενυχτισμένες. 
Παίξε το γάργαρο νερό κοντά στις ρίζες. 
Κύριε Θεέ, τη γη μ ' ανθοσυνάξεις πνίξε».

Και πιο πάνω:

«Λαμποκοπά με θημωνιές ξανθός ο κάμπος 
και με τ’ αθέριστα, ξανθά μαλλιά σιτάρια 
δεύτερος ήλιος πα στη γης αναλυωμένος. 
Της άνοιξης τα ονείρατα χρυσάφι έγιναν. 
Κάθε σταγόνα της βροχής στο στάχυ χάντρα 
κάθε χυμός πηγμένη ρώμη μες τον κόκκο 
κάθε πνοή της αύρας στάλα μες το στάρι».

Πόσο κοντά βρίσκεται ο ποιητής στη ψυχοσύνθεση του γεωργού μπορούμε να το 
δούμε στους χαριτωμένους ίαμβους του ποιήματος «Ο Θεριστής» (σελίς 125). Εδώ εκ
φράζει την ικανοποίηση σαν έρθει η ώρα του θερισμού, μα συνάμα και την αγωνία για 
τη χρονιά που θα ακολουθήσει:

«Τον υπερένδοξο καρπό μαζεύει το δρεπάνι 
με κίνηση ιερή, 
το σώμα σέβεται τη γη και τ' ώριμο κοτσάνι 
στην ύστατη στιγμή.

Κι ' όμως το σώμα είν' η ζωή. Το λέει η αδρή καμπύλη 
την ώρα που μοχθεί 
κι η συλλογή που σπαρταρά στα μάτια και τα χείλη 
σαν κόκκινη αστραπή.
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Τώρα που τελείωσε ο καρπός θ' ανθίσει νέα ελπίδα;
Τον χρόνον θα μεθά
ο πράσινος πλημμνρισμός με στάχνα μια αλυσίδα 
την ανοιχτή ματιά;

Και το δρεπάνι χαιρετά τον χωραφιού το δέρμα, 
ξαπλώνεται ο καρπός.
Θαύμα η ελπίδα κι ’ ένδοξη σαν ήλιος μες το γέρμα, 
θαύμα κι ’ ο παιδεμός».

Η επική μορφή του Διγενή Ακρίτα συγκίνησε ιδιαίτερα το λαό, που τον έφερε με 
τη φαντασία του στην Κύπρο και τον έκαμε τραγούδι και θρύλο. Ο Διγενής, θεϊκός την 
όψη, ιπποτικός κι’ ατρόμητος, διασκορπίζει τ’ αναρίθμητα φουσάτα των εχθρών. Η δε 
«ματσουτζιά» του παρομοιάζεται με αστραπή, βροντή και χαλάζι. Οι κυπριακές πα
ραλλαγές «Του Διγενή και του Χάροντα» γεμάτες εθνική υπερηφάνεια, με δραματικές 
σκηνές και δύναμη φραστική, δείχνουν το Διγενή, πούναι η προσωποποίηση κι’ η συ
μπύκνωση του ηρωισμού της φυλής μας, ν' αντιπαλαίει υπεράνθρωπα με τη μοίρα του 
θανάτου στην «παλαίστραν»· εκεί ο Χάρος δεν καταφέρνει να τον νικήσει, αλλά

«Χρυσός ατός εγίνηκεν πάνω στην τζεφαλήν τον 
Τζι ’ έσγαφτεν με το νύσιιν τον, να βκάλει την ψνσιήν τον».

(Άγι Θέρου «Τα τραγούδια των Ελλήνων», Τόμος Α, σελ. 73)

Πολλές είναι στην Κύπρο οι παραδόσεις για «πέτρες του Διγενή», για «παθκιές 
του Διγενή», «καθίσματα του Διγενή». Μια τέτοια παράδοση φαίνεται να είχε υπ’ όψη 
ο Κύπρος Χρυσάνθης στο σονέττο «Διγενής και Ρήγαινα», (σελίς 183)· την παραθέτω 
όπως τη δημοσιεύει ο εκλεκτός λαογράφος Νέαρχος Κληρίδης στο βιβλίο του «Ο Διγε- 
νής Ακρίτας» (σελίς 85-86).

«Η φαντασία των Κνπρίων δεν έφερε απλώς τον Διγενή στην Κύπρο να 
αγωνιστή εναντίον των Σαρακηνών και να τονς διώξη από τη νήσο. Τον το
ποθέτησε μόνιμα στην επαρχία της Πάφον στα δυτικά τον χωριού Πάνω 
Ακουρδάλια. Εκεί είναι ένα μικρόν οροπέδιο τριγνρισμένο από βράχους και 
γκρεμούς. Η έκτασή τον δεν είναι μεγαλύτερη από ένα τετραγωνικό μίλι, και 
το όνομά τον είναι: «Διγενήες». Εκεί έκτισε το παλάτι τον ο Διγενής και κα
τοίκησε. Δύο μίλια χαμηλότερα από την έπανλη τον Διγενή ήταν η έπανλη 
της Ρήγαινας της Πάφον, την οποίαν ο Διγενής ζήτησε σε γάμο. Η Ρήγαινα 
είπε πως δέχεται, αν ο Διγενής φέρη νερό στη δική της έπανλη, πον ήταν εκεί 
κοντά και ήταν κατάξερη. Πίστευε η Ρήγαινα πως δε θα μπορέση ο Διγενής 
να εχτελέση το στοίχημα πον τον έβαλε, αφού η απόσταση από τον ποταμό 
ήταν πολύ μεγάλη, κι οι τόποι από τονς οποίους θα περνούσε το αυλάκι 
ήταν γεμάτοι από βράχους. Με όλον τούτο ο Διγενής σε λίγες μέρες άνοιξε 
το αυλάκι, χωρίς τσάππα και χωρίς φτυάρι. Κρατώντας το βαρύ κοντάρι 
του, κτυπούσε με το δεξί του ποδάρι το έδαφος με τόση δύναμη, ώστε να 
υποχωρή και το χώμα και οι πέτρες, και να σχηματίζεται το αυλάκι. Όταν το 
νερό έτρεξε ένα πρωί έξω από το παλάτι της Ρήγαινας, εκείνη αναστατώθη
κε, γιατί δεν είχε σκοπό να παντρευτή τον Διγενή. Εκεί που συλλογιζόταν τι 
να κάνη για να ξεφύγη, κτύπησε η πόρτα του Παλατιού. Ήταν ο Διγενής, ο 
οποίος πήγε να τηνχαιρετήση και να της πη πως εχτέλεσε την επιθυμία της. 

και πρέπει να εχτελέση κι εκείνη την υπόσχεσή της. Μια από τις βάγιες της, 
που άνοιξε στον Διγενή, πληροφόρησε την Ρήγαινα για τον ερχομό του Δι- 
γενή και για τον σκοπό του κι εκείνη έδωκε οδηγίες να τον βάλουν να καθί- 
ση στο σαλόνι και να την περιμένη ώσπου να ετοιμαστή. Στο μεταξύ η Ρή- 
γαινα ντύθηκε, βγήκε από μια πισινή πόρτα και προχώρησε τρέχοντας προς 
την Πόλη της Χρυσοχούς. Ο Διγενής την περίμενε, κι όσο περνούσε η ώρα 
χωρίς να φαίνεται, όλο και πιο πολύ ανησυχούσε, κι άρχισε να υποψιάζεται 
για τη φυγή της. Στο τέλος δε βάσταξε. Όρμησε στο δωμάτιό της, κι είδε που 
δεν ήταν εκεί. Πετάχτηκε στην αυλή κι άρχισε να κοιτάζη παντού, ίσως την 
δη κάπου να προχωρή. Σε μια στιγμή είδε στην ακρογιαλιά ένα καράβι, και 
την Ρήγαινα να προχωρή σ' αυτό από την ακρογιαλιά με μια βάρκα. Έφυγε 
έξω φρενών και φώναξε πως έχει υποχρέωση να εχτελέση τη συμφωνία, μα 
εκείνη έκανε την αχάπαρη, κι εξακολούθησε τον δρόμο της. Θύμωσε τότε ο 
Διγενής κι άρπαξε ένα βράχο και τον έρριξε κατά πάνω της με όλη του τη δύ
ναμη. Ο βράχος όμως έπεσε μπροστά από τη βάρκα και σήκωσε τόσα κύμα
τα, ώστε να σπρώξουν τη βάρκα με ορμή προς την ακρογιαλιά. Αμέσως ο Δι- 
γενής ρίχνει άλλο βράχο μεγαλύτερο που έπεσε πίσω από τη βάρκα και τα 
κύματα που σηκώθηκαν την έσπρωξαν με ταχύτητα προς το καράβι. Έτσι η 
Ρήγαινα έφυγε στη Μικρασία, κι οι βράχοι του Διγενή έμειναν εκεί στην 
ακρογιαλιά με το δικό του όνομα ως σήμερα: Πέτρες του Διγενή».

Αυτή την παράδοση την ξαναζωντανεύει το τραγούδι που αναφέραμε. Η «ψυχρή» 
Ρήγισσα

«τη λεβεντιά δειλιά, άνθος το χειμώνα»·

δηλαδή φοβήθηκε η Ρήγαινα τη λεβεντιά, όπως ο ανθός φοβάται το χειμώνα. Η λεβε
ντιά κλίνει το γόνυ αντικρύζοντας την ομορφιά

«Με καθαρή φωνή σαν το κρουστάλλι 
την ευτυχία του τίμιου αρραβώνα 
ο Διγενής στη λάμψη της προβάλλει 
στο κάλλος της διπλώνοντας το γόνα».

μα στη ψυχρή βασίλισσα τονίζει πως τα κάλλη τότε μόνο έχουν αξία όταν τ’ αγαπά κα
νείς:

«Τι σε ωφελεί πια ηχρυσαφιά γαλήνη: 
Αξία στα κάλλη ο θαυμασμός μάς δίνει».

Το λαϊκό τραγουδιστή υμνεί στο «Επιτραπέζιο» (σελίς 63). Εκεί τραγουδώντας σε 
στυλ δημοτικού τραγουδιού το κρασί και τον έρωτα αναφέρει

«του Κοιλανιού την αρχόντισσα το Ρήγα π' αγαπούσε».

Πρόκειται για την Jeanne d’ Aleman, φίλη του Πέτρου του A Άουζινιάν (1358-1369), 
που τον άτυχο έρωτα της συμπόνεσε ο Κυπριακός λαός και ύμνησε με πάθος στην πα
σίγνωστη παραλογή «Αροδαφνούσα»:

«Αστραψεν η A νατολή τζ ’ εβρούντησεν η Δ ύση 
τζ' εχαμηλοπουμπούρισεν η πέτρα του Αιμνίτη.
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Πό σιει πλασίριν τζ'όρεξην ας έρτη να γροικήση 
να κάμω τ’ αμματούδκια του να τρέξουν σγοιάν την βρύσην, 
να τρέχουν σγοιάν τους ποταμούς που δεν έχουσιν στήσην. 
Να βλάστησεν τζ' έναν δεντρόν να 'καμνεν το πιπέριν: 
Εβλάστησεν τζαι το δεντρόν τζι ’ έκαμεν το πιπέριν 
εταίρκασεν τζαι το πουλλίν τζαι πάει κάθε μέρην, 
έτρωεν τζαι τα φύλλα του τζ’ελούβαν το καππάριν 
τζ’ εταίρκασεν τζ’ ο βασιλιάς στην Ροδαγνούν τζαι πάει. 
Πού τ' αγροικά τζ' η Ρήαινα αρκώθην τζ' ελαώθην 
γράφει χαρτίν τζαι στέλλει το με ύφος το μελάνι ν, 
όμορφον τζαι στολίζει το, πέμπει το στο Τζοιλάνιν, 
τζαι πκιάννουν το οι Τζοιλανιώτισσες στην Ροδαγνούν τζαί πάσιν. 
- Ατε να πάμεν Ροδαγνού, τζ' η Ρήαινα σε θέλει.
- Τζαι γι ’ αν με θέλη για χορόν να πκιάσω τα μαντήλια 
για τζ' αν με θέλη κασαπκειόν να πκιάσω τ' άρματά μου 
για τζ' αν με θέλη παρπερκόν να πκιάσω τα ψαλίδκια. 
- Εν ιξέρω, Ροδαγνού, τζ' όπως τζ' αν θέλης πάμεν...».

(Χρυσάνθου Στ. Κυπριανού «Το Παγκύπριον Γυμνάσιον 
και η Λαογραφία», Τόμος Α 1967, σελ. 113)

Ο Χρυσάνθης βάζει τον ερωτευμένο ρήγα να έχει χαρίσει στο νιο τραγουδιστή το 
χρυσό ποτήρι της αγαπημένης του, γιατί αυτός και μόνο αισθάνεται τη δύναμη της 
αγάπης. Να το σχετικό όμορφο απόσπασμα:

«Καλώς τον νιο τραγουδιστή, το ξέχωρο λουλούδι 
Τζουγκρίστε τα ποτήρια σας κι ' αδειάστε το κρασί σας 
κι ' αρχίνα το τραγούδι σου, πουλί του παραδείσου. 
- Χρυσό ποτήρι χάρισε την ώρα του θανάτου 
του Κοιλανιού η αρχόντισσα στον Ρήγα π' αγαπούσε. 
Κι ο Ρήγας όταν γλένταγε σ' αυτό κρασί ρουφούσε 
και θάρρευσε η αγάπη του πως γύριζε κοντά του. 
Κι ως ήρθαν τα γεράματα το πλούτος του χαρίζει 
σε συγγενείς και φίλους του, μα το χρυσό ποτήρι 
στον ταπεινό τραγουδιστή το στέλλει με μια χάρη: 
σε κάθε γλέντι ως τραγουδά κρασί να το γεμίζη.
<Μονάχα εσύ τα αισθάνεσαι του ποτηριού τα κάλλη, 
τον έρωτα που τριγυρνά με του έρωτα τα δώρα>. 
Κι ' όπου συμπόσιον ακριβό, ξεφάντωμα στη χώρα 
ακάλεστα ο τραγουδιστής με το ποτήρι ψάλλει».

Δεν άφησαν ανεπηρέαστο τον ποιητή ούτε οι παραδόσεις του λαού για τους αγί
ους, μέτοχους στις χαρές και συμπαραστάτες στις λύπες. Στην «Παράκληση τ’ Αγίου 
Αμπέλη του Κυπρίου» (σελίς 152) αναφέρεται στον άγιο αυτό, πούναι

«των καλονόμαστων φυτών, των αμπελιών συνώνυμος»

και τον θεωρεί προσωποποίηση της χαράς και

«πνευματική μετάθεση της τρελλαμένης έξαρσης 
που μας γεννά τ' αμπέλι».

84

Σ ένα άλλο «Στον Αην - Ιάκωβο» (σελίς 305) πολύ ζωντανά ομιλεί για την κατα
στροφή της μικρής εκκλησίας του Αγίου Ιακώβου, στα σύνορα της ελληνικής και της 
τουρκικής συνοικίας της Αευκωσίας:-

«Οι γυιοί της χόχλασης κατάνυχτα με πίσσα στην ψυχή 
χυμούν στ' ωραίο το παρεκκλήσι, 
όπως βοριάς αγέρας σε καιρό κακούργο, που απειλεί 
να ρίξη ανάσκελα τη φύση.

Συντρίψαν τις εικόνες, παλιοσάνιδα στη χειμωνιά 
για να ταϊστή λιγόζωη ζέστη, 
στης Παναγίας τον άχραντο οφθαλμό, που απλώνει τα κλωνιά 
μύρου στοργής, ρίξαν ασβέστη.

Και πήραν κόκκινη μπογιά, σαν του σφαγμένου δαμαλιού 
αίμα κρασάτο, για ν' αλείψουν 
αγίων πανσέληνες μορφές και να πληγώσουνε το νου 
και κάθε σέβας ν' απαλείψουν...».

Του δίδεται όμως συνάμα η ευκαιρία να θυμηθεί τις θαυματουργές του ιδιότητες:

«Στον άην-Ιάκωβο τον γιατρευτή που τα κλεισμένα αυτιά 
σαν τους κρουνούς των ουρανών ανοίγει
σε ανάβροχο καιρό, κι ' ευτύς αχός, παρθένος σα ματιά 
παιδιού, την ευωδιά του μπήγει
μες το κογχύλι αυτί και σπαρταρά και τη χαρά γεννά 
χαρά πορφύρα υγείας...».

Ακόμα, στο «Συναξάρι του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Κενδέα του θαυμα
τουργού» (σελίς 149) εκθέτει τα σχετικά με τη ζωή του αγίου αυτού, με την αναρίθμητη 
σειρά των θαυμάτων, που λατρεύεται ιδιαίτερα στο Κτήμα. Φαίνεται πως έχει υπ’ όψη 
τα όσα λέγει ο συναξαριστής:

«Την κοσμική τη σύγχυση δειλιάζοντας ωχύρωσες 
το σώμα στα ερμοτόπια,
του νου σου στην εγκράτεια γυρίζοντας ως στρέφουνε 
στον ήλιο τα ηλιοτρόπια.

Κενδέα, πολίτη τ' ουρανού, τοβιό σου κατεμοίρασες 
στις αρετές σα ρόδι 
τα κατακόκκινα κουκκιά καθώς με βια σφεντονιστή 
και πατηθή απ' το πόδι.

Με ξεραμένη βλάστηση το θρέμμα που τ' αμαύρωσε 
του Σατανά το βλέμμα
στην Πόρτα σου απορρίξανε κι ’ η προσευχή σου απόπλυνε 
το κρίμα του σα ρέμμα...».

Παρενθετικά σημειώνω πως το όνομα του Αγίου Κενδέα (άη Τζεγκιά) το μνημο
νεύει κι’ ο διαλεκτικός ποιητής Δημήτριος Θ. Αιπέρτης στο ποίημά του «Η Αρκο- 
ντιά»:-
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«Η αρκοντιά καλή ένι, μμα να σιη δικοσύνην 
με την αγάπην, την τιμήν, την ελεημοσύνην. 
Ει δε τζιαν ου, ας μεν έσιη ο άθθρωπος να φάη 
τζιαί νάνι ασπροπρόσωπος όπου σταθή τζιαί πάη. 
Τούτος τζι όσοι του ’μοιάζουσιν, αφήτις ξισπιτώσουν 
τζιαί κάμουν σίλια δκυό κακά τους λας τζιαί γερημώσουν, 
αφήτις πκιον τους κάμουσιν τ’ Άϊ Τζιεγκιά μανάλλιν 
τζι ’ εν τους αφήσουν για να φαν με πρότσαν με κουτάλιν, 
αφήτις κάμουν τάρταλα τα έσιει τους, λαλούσιν 
πως τηφ φτωχολογιάν πονούν τζιαί πως την αγαπούσιν».

Αλλά και στην «Ακολουθία του Εθνομάρτυρα Κυπριανού» (σελίς 154) παρατηρώ 
πως έχει σαν βάση τις ακολουθίες των αγίων και ειόικά τις φυλλάδες των Κυπρίων 
Αγίων (Αγιολογικός κλάδος της Λαογραφίας).

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

«Των ασκητών καλλίφυλλε και χρυσωμένε δρυ, 
της εκκλησίας θεμέλιο, 
Κυπριανέ, πνευματικέ αμφορέα που ευωχεί 
του βίου σου ύψιστη έκλαμψη του μαρτυρίου ο στέφανος 
σα λάφυρο απ' τη νίκη.
Μ' αίματος κόμπο εσφράγισες τη γήϊνή σου ζωή 
σε τίμια διαθήκη.

ΟΙΚΟΣ

Ισάγγελε Κυπριανέ, το κορμί σουπολύαθλο 
στη γήϊνη σου πατρίδα 
κείται σφαχτάρι στο βωμό της λευτεριάς θεόσκεπη 
της λευτεριάς ελπίδα».

Αξίζει νομίζω να τοποθετήσω εδώ απόσπασμα από το «Συναξάρι του Κυπρια
νού», που περιλαμβάνεται στην «Ακολουθία»· εδώ βλέπουμε μίμηση του ύφους και 
του περιεχομένου των συναξαρίων.

«Μια μέρα οι αφεντάδες του νησιού με θεοκατάρατους δόλους μαζέψανε, 
σαν τα πρόβατα στο μαντρί τους προεστούς με επικεφαλής τους δεσποτάδες 
μας. Και άρχισε η σφαγή κατά θέλημα Θεού για να ξεπλερωθούν οι αμαρτίες 
μας και για να δείξη πόσο τιμημένο πράμα είναι η ελευθερία, που αγοράζε
ται με τόσους ποταμούς αιμάτων. Και που πρέπει να φυλάγεται όπως το 
βρέφος στην αγκάλη της Παναγίας μητέρας. Το αίμα των προεστών σαν το 
ποτάμι εκύκλωσι τα τείχη της Λευκωσίας... Των μαρτύρων η μνήμη σαν το 
δαδί συδαυλίζει το πάθος της ελευτερωσύνης. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο 
Πνεύμα, Τριάς Ομοούσιος και Αχώριστος, κατέταζαν τον μαρτυρικό Κυ
πριανό μεταξύ των αγίων της πίστεως και της πατρίδος. Ετούτος είναι η 
πρεσβεία μας προς τον Πανάγαθο δια τη σωτηρία της μικρής μας πατρίδος 
Ας πρεσβεύει στον Κύριο και για μένα τον γιατρόν Κύπρον Χρυσάνθη, που 
έχω συνθέσει την ακολουθία αυτή να βρω χριστιανικά και ελληνικά, σαν τί
μιος Έλληνας, τα τέλη της ζωής μου».

Τελειώνω με το ποίημα «Ύμνος στην Παναγία της Κύπρου», (σελίς 145), όπου 
βλέπουμε μια παράθεση λαϊκών επιθέτων, που αναφέρονται σ’ Αυτή και που συνδέο
νται φυσικά το καθένα και μ' ένα θρύλο. Κι’ έρχονται πάλι άθελα στο νου μου οι λαϊ
κές ονομασίες της Θεομήτορος, όπως τις δίδει στη «Φλογέρα του Βασιλιά» ο Κωστής 
Παλαμάς.

«Κι ’ απ’ όσα από τους τόπους σου κι από τα θάματά σου 
κι απ ’ όσα από τις χάρες σου πήρες ονόματα, όλα 
σαν του μετώπου σου τη δόξα αχτιδοσταλασμένα, 
μπάλσαμα σαν την όψη σου, βαθιά σαν τα πηγάδια 
του ελέους και των οιχτιρμών που είναι τα όυό σου μάτια, 
παίρνω κ ' εγώ, - είν’ αρίφνητα - και σου τα ξαναφέρνω, 
σα γκόρφια και σαν τάματα, φλωροκαπνίζοντάς τα 
κι αρχοντικά σμαλτώνοντας με τ’άξια της ψυχής μου 
και με της πίστης μου τ’ αγνά. Παντάνασσα, Ελεούσα, 
Γλυκοφιλούσα, Ακάθιστη, Γιάτρισσα, Πονολύτρα, 
Παραμυθιά, Περίβλεφτη, Πανάχραντη, Οδηγήτρα, 
Αντιφωνήτρα, Τριχερούσα, Βαγγελίστρα, Λαύρα, 
Γοργοεπήκοη, Αθηναία, Ρωμαία, Φανερωμένη, 
Πύργε χρυσοπλοκώτατε, λιοσταλασμένε Θρόνε!
Το ουράνιο τόξο ζώνη σου. Πιο διάπλατη, πιο πλούσια, 
πλημμύρισες τον ουρανό, σημάδι εσύ πιο μέγα».

(Λόγος Δέκατος)

Να λοιπόν οι ονομασίες που δίδει ο Κύπρος Χρυσάνθης:

Παναγία η Αγγελόκτιστη, η Αχεροποίητη, των Ασταθιών, η Σαϊτιώτισσα κυρά, 
που

«....το δράκο κατενίκησες 
στα πυρινά σου βέλη».

η Γαλόκτιστη

«....κτισμένη με τα γάλατα 
και μες το δρύ κλεισμένη».

η Θεόνυμφη, η Θεοσκέπαστη, της Ομορφιάς κυρά, η Αφροδίτισσα, η Θρηνωδούσα

«.... σκήνωμα της συμπόνιας ευρύχωρο»

η Αιμενιώτισσα
«....των ναυτικών διάσωμα στην τρικυμία».

η Νεροφορούσα αρχόντισσα
«....που των εφτά ουρανών ανοίγεις την κερήθρα 
να τρέξη τ’ άφθονο νερό....»

η Απογυριστική (του πειρασμού), η Χρυσορογιάτισσα, η Γαλακτική, η Χρυσογαλα- 
κτούσα, η Χρυσελεούσα, η Φωτολαμπούσα (για τα τυφλά μάτια), η παρθένα του Γεν- 
νάτου (που βοηθά στη γέννα), η Σφαλαγγιώτισσα, του Αρακα (για την πύρεξη), της 
Αμασγού (που θεραπεύει τα κοπάδια), η Χρυσοαιματούσα
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«....που σφαλάς της φλέβας τους κρουνούς 
κι * η χάντρα δε ροδίζει
απ' της γυναίκας την πηγή.... ».

η Θεοτόκος του Κορμιού (για τα δερματικά νοσήματα), η Διορίτισσα (η φωτίστρα), η 
Παντάνασσα, η Αψιθιώτισσα, η Χρυσοκουλουριώτισσα, η Θελετροφυλάκτρα, η Κυπα- 
ρισσιώτισσα, η Ιαματική, η Χρυσοπαντάνασσα, η Κυκκώτισσα.

Ας μη ξεχνάμε πως όποιος σκύβει πάνω στο λαό δε μπορεί να μη επηρεαστεί από 
τη βαθειά και πλατειά του θρησκευτική ποίηση, που αποτελεί μεγάλο τμήμα ολόκλη
ρης της δημοτικής ποίησης σ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας. Το πιο πάνω ποίημα καταλή
γει ευλαβικά:

«Είσαι καλοΐσκιωτη αδελφή, μάνα πνευματική, 
κερήθρα θυγατέρα,
πρεσβεία για τον Παράδεισο στην σκλαβωμένη γη 
κι ’ αυγή στη μέρα, 
που λέει για εύφορους καιρούς και για λειβάδια μέλισσες 
μύρο νοερό γιομάτα, 
και στέφανα αχειρόπλοκα και προστασίες πανύμνητες, 
ω νύφη Αγγελομάτα».

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

«Ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ»

Αντιφώνηση από τον τιμώμενο λογοτέχνη Ιάκ. Κνθρεώτη 
στην κοινή εκδήλωση τον Ε.Π.Ο.Κ. και Ε.Ε.Ε.Λ.Κ. στις 19.11.96 

στο Πολιτιστικό Κέντρο της Λαϊκής Τραπέζης με ομιλία 
του Προέδρου Λρα Κύπρου Χρυσάνθη

Δεν μπορώ παρά να εκφράσω σε όλους εσάς τις άπειρες ευχαριστίες μου, αλλά 
και τη συγκίνησή μου για την ευγενική παρουσία σας, που εκτιμώ βαθύτατα.

Παράλληλα, αισθάνομαι απέραντη ευγνωμοσύνη στον Πρόεδρο του Ε.Π.Ο.Κ. και 
της Ε.Ε.Ε.Α.Κ. ποιητή και συγγραφέα φίλο Δρα Κύπρο Χρυσάνθη που ανάλαβε με κα
λοσύνη να παρουσιάσει το έργο μου, γεγονός το οποίο με τιμά ιδιαίτερα.

Ευχαριστώ από καρδιάς τόσο τον ίδιο, όσο και τα λοιπά μέλη των Διοικ. Συμβου
λίων των δύο πνευματικών Σωματείων. Επίσης, ευχαριστώ θερμά τη Λαϊκή Τράπεζα 
για την πρόθυμη φιλοξενία που μας παρέχει στο χώρο του Πολιτιστικού της Κέντρου.

Πιστεύω, πραγματικά, πως ένας δημιουργός στο διάστημα της λογοτεχνικής του 
πορείας καλείται να αντιμετωπίσει, ειδικά στις πρώτες του εξορμήσεις, ανηφόρες και 
κακοτοπιές.

Έστω κι αν διαθέτει κάποιο ταλέντο και, παράλληλα, όποια επίκτητη κατάρτιση, 
ωστόσο, μια στήριξη από ένα έμπειρο οδοιπόρο της τέχνης, ένα χέρι στο ανέβασμά του 
θα του σταθεί χρήσιμο και ωφέλιμο.

Κάτι παρόμοιο έχει συμβεί στην περίπτωσή μου. Όταν πριν από πενήντα σχεδόν 
χρόνια άρχισα αραιά τα πρώτα μου ξεπετάγματα, δημοσιεύοντας χρονογραφήματα, 
ποιήματα και λαογραφικό υλικό σε τοπικές εφημερίδες και σε Κυπριακά και Ελλαδι- 
κά περιοδικά, ο αγαπητός φίλος Κύπρος Χρυσάνθης ήταν ο πρώτος που με ενθάρρυ- 
νε. Σημαντική βοήθεια μου πρόσφεραν, επίσης, οι αείμνηστοι δάσκαλοι μου Νέαρχος 
Κληρίδης, Γεώργιος Παπαχαραλάμπους και Χριστόδουλος Παπαχρυσοστόμου.

Ειδικότερα, ο Χρυσάνθης στάθηκε πολύ κοντά μου και με προέτρεψε ν’ ασχολη
θώ κυρίως με το διήγημα. Έτσι, με την ευκαιρία της προκήρυξης του πρώτου διαγωνι
σμού Διηγήματος το 1949 από τον Ε.Π.Ο.Κ. έστειλα το πρώτο μου ηθογραφικό διήγη
μα με Κριτική Επιτροπή το Νίκο Κρανιδιώτη και τους αείμνηστους Χριστόδουλο Πα
παχρυσοστόμου και Μίκη Κιτρομηλίδη. Και ήρθε η πρόκριση. Πήρα A' Έπαινο, μια 
και δεν είχε δοθεί Βραβείο. Το γεγονός τούτο αποτέλεσε το έναυσμα, μου πρόσφερε 
την ώθηση να συνεχίσω με το διήγημα.

Παράλληλα, όμως, συνέβηκε κάτι όχι σκόπιμο, αλλά αυθόρμητο. Από τα πρώτα 
μου διηγήματα διαμορφώθηκε στο γράψιμο μου ένα ύφος απλό, μια γλώσσα λιτή, τέ
τοια που ταίριαζε περισσότερο σε κείμενα προορισμένα για παιδιά και νέους.

Αυτό το είδος γραφής συνήργησε πρόσθετα και ως πρόσφορο, απαραίτητο πλεο
νέκτημα στη συγγραφική μου δουλειά.
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Εδώ πρέπει να κάνω μια εξομολόγηση. Πολύ νωρίς - από τα παιδικά μου χρόνια 
- είχα την ευκαιρία ν’ ακούω συχνά παραμύθια και δημοτικά τραγούδια, τόσο γνήσια 
και παραστατικά. Θυμάμαι που σαν παιδί ένιωθα κάθε φορά να πλανιέμαι σε κόσμους 
φανταστικούς, άγνωρους και πανέμορφους.

Τούτο το υπόβαθρο μου διερέθισε στη συνέχεια το ενδιαφέρον, για να καταγίνω 
αργότερα στη συλλογή, έρευνα και μελέτη λαογραφικού υλικού, που αποτέλεσε για μέ
να μια πηγή ανεξάντλητη, ένα παρθένο - μπορώ να πω - χώρο, όπου οι θρύλοι και οι 
παραδόσεις μου έγιναν όχι μόνο προσφιλείς αλλά και γοητευτικές, σημαντικές και 
χρήσιμες προτάσεις.

Ταυτόχρονα, η επιθυμία μου να ταυτισθώ με λεπτομέρειες της κυπριακής ιστο
ρίας, της θρησκείας και της πατρίδας, με οδήγησε ώστε να καταφύγω σε πηγές γνωστές 
και άγνωστες, ιδιαίτερα γύρω από τους αγώνες του Κυπριακού Ελληνισμού από τα 
πανάρχαια χρόνια ως τα σημερινά.

Με τέτοια δεδομένα, που με απασχολούσαν σοβαρά για αρκετό χρόνο, έφτασα 
στην τελική κατάληξη. Να παραδεχθώ πως το ύφος της γλώσσας που είχα, κιόλας, 
προσεγγίσει, και, επίσης, η επίμονη ροπή μου να μάθω περισσότερα για την κυπριακή 
ιστορία, τους θρύλους και τις παραδόσεις, είχαν ενεργήσει - σαν από εσωτερική πα- 
ρόρμηση - ώστε να δικαιωθούν οι επιλογές μου.

Σ’ αυτό βάρυνε περισσότερο την πλάστιγγα η συνεχιζόμενη αποικιακή διακυβέρ
νηση και ο απελευθερωτικός αγιόνας του 1955-59 και, αργότερα, οι επικρατούσες κρί
σιμες συνθήκες στον τόπο μας, ιδιαίτερα από την εποχή της τουρκικής εισβολής και 
κατοχής.

Η γλώσσα και η θεματογραφία, λοιπόν, υπήρξαν οι αρχικοί καθοριστικοί παρά
γοντες για να γεννηθεί μέσα μου η οριστική στροφή μου στο ιστορικό διήγημα και μυ
θιστόρημα και, μάλιστα, για παιδιά και νέους, χωρίς να αποκλείονται και οι μεγάλοι.

Ως προέκταση της προτίμησης μου στο ίδιο λογοτεχνικό είδος περιλαμβάνεται 
και το θεατρικό.

Είναι, βέβαια, φυσικό κάποιες επιλογές μου να αναφέρονται σε μη ιστορικής φύ
σης θέματα, όπως κοινωνικά, από τη φύση, το περιβάλλον, το σχολείο κ.λ.π.

Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινίσω ότι το ιστορικό διήγημα - μυθιστόρημα - 
ιδιαίτερα στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας - είναι το πιο δύσκολο είδος της πεζογρα
φίας. Παρουσιάζει τέτοια ιδιομορφία - κατά γενική ομολογία - ώστε η προσέγγιση των 
θεμάτων, η επεξεργασία και η πλοκή τους να θέτουν σε δοκιμασία τους δημιουργούς.

Εξάλλου, χρειάζεται αρκετή προεργασία και έρευνα: ιστορίας, γεωγραφίας, τε
χνικών γνώσεων, λαογραφίας κ.λ. ωσότου κατασταλάξει μέσα στη σκέψη του λογοτέ
χνη εκείνο το βασικό υπόβαθρο, που θα του δώσει τα στοιχεία για να θεμελιώσει και 
να στηρίξει το χτίσιμο του έργου του, πάντα με κάποιο κίνδυνο αποτυχίας. Γιατί, ο 
συγγραφέας εύκολα μπορεί να πέσει στην παγίδα της ιστοριογραφίας είτε της χρονι- 
κογραφίας.

Το πολύπλευρο και πλούσιο πνευματικό και πολιτιστικό έργο τόσο των μελών 
των δύο Σωματείων που με τιμούν, όσο και των υπόλοιπων λογοτεχνικών κέντρων 
στην Κύπρο, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται. Ειλικρινά, πιστεύω πως η προβολή από 
άξιους δημιουργούς μέσ’ από τη λογοτεχνία τους των πιο σημαντικών ιστορικών πε
ριπετειών που δοκίμασε και άντεξε η αντρειωμένη γη μας, αποτελεί μόνιμα μια ανυ
πέρβλητη προσφορά της οικογένειας των λογοτεχνών μας. Διότι, με τέτοιες προσπά
θειες τονώνονται, αναμφίβολα, το φρόνημα και οι ελπίδες της νεολαίας, φωτίζονται 
οι οραματισμοί και ενισχύεται η αγωνιστικότητά μας, ώστε να μαρτυρείται και να δι- 
αιωνίζεται η αυτογνωσία του Κυπριακού Ελληνισμού.

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ

Κοινή τιμητική εκδήλωση Ε.Π.Ο.Κ. και Ε.Ε.Ε.Λ.Κ. αφιερωμένη στο λογοτέχνη 
Ιάκωβο Κυθρεώτη με ομιλητή τον Πρόεδρο Κύπρο Χρυσάνθη
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΑΡΙΑΣ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ
Χαιρετισμός τον Αντιπροέδρου

του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου (ΕΠΟΚ) 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Λαϊκής Τράπεζας - Λευκωσία 

(Τετάρτη, 4 Μαρτίου 1998, 7.30 μ.μ.)

Σπάνιες είναι οι περιπτώσεις ιδιωτών που πρόσφεραν στους συνανθρώπους 
τους, στην κοινότητα και στην πατρίδα τους όσα ανεκτίμητα πρόσφερε η αείμνηστη, 
απόψε τιμωμένη, ευγενής πνευματική Δέσποινα της Αμμοχώστου Μαρία Ιωάννου. 
Αλλά λίγοι είναι και αυτοί που το στερνό τους ξεπροβόδισμα απ’ τη ζωή το συνοδέυ
σαν τόσοι έπαινοι μεστοί σαν αυτοί που ακούστηκαν για την Μαρία Ιωάννου, αισθή
ματα καθολικής αγάπης και αιώνιας ευγνωμοσύνης απ’ όλα τα στρώματα της κοινω
νίας και απ’ όλες τις γωνιές της Κύπρου αλλά και της Μάνας Ελλάδας, απ’ την Αθή
να ώς τη Θεσσαλονίκη, έκφραση εκτίμησης και θαυμασμού, για τη μεγάλη Ελληνολά- 
τρισσα Μαρία Ιωάννου.

Αυτό ήταν το ξεχωριστό της γνώρισμα, το πάθος της για την Ελλάδα. Για την 
Ελλάδα γεννήθηκε, σ’ αυτήν ήταν «διαρκώς στραμμένα τα μάτια του νου και της ψυ
χής της», μ’ αυτήν ζούσε κι ανάπνεε, αυτήν υπηρέτησε σ’ όλη τη ζωή της, σεμνή και πι
στή πνευματική ιέρεια. Ό,τι δημιούργησε πήγαζε από την πίστη της ότι η Ελλάδα είναι 
η χώρα των ιδανικών, το λίκνο κι η εστία του πολιτισμού, ο ανθώνας του πνεύματος 
και της τέχνης, των ευγενών ψυχικών ανατάσεων που δίνουν στη ζωή αξία και κίνητρα 
για δράση. Με το βάρος της σκλαβιάς να τη βαραίνει, την Ελλάδα είχε σαν πρότυπο 
και στήριγμα, για πίστη και ελπίδα σ’ ένα διαρκή αγώνα για την αναμόρφωση της κοι
νωνίας και τη λύτρωση της Κύπρου.

Μ’ αυτή την «αθάνατη και δοξασμένη Ελλάδα» των Ελληνικών και Χριστιανικών 
ιδεωδών εμπότισε τις ψυχές των νεανίδων της Κύπρου ως υποδειγματική δασκάλα 
στο ιστορικό Ανώτερο Παρθεναγωγείο Αμμοχώστου και μ’ αυτούς τους στόχους θε- 
μέλιωσε τον πνευματικό φάρο και το τέμενος των Μουσών στην πόλη της, το Αύκειο 
Ελληνίδων Αμμοχώστου, για την πνευματική καλλιέργεια και τη σωματική ανάπτυξη 
των νεανίδων, να γίνουν ηθικά συγκροτημένες κι ολοκληρωμένες προσωπικότητες, ν' 
αναδειχθούν άξιες της πατρίδας και χρήσιμες στην κοινωνία.

Παράδειγμα κι υπόδειγμα ήταν η ίδια, η αεικίνητη ψυχή και άσβεστη φλόγα του 
βωμού που έστησε. Πολυδιάστατη και πρωτοποριακή η δράση της με την ίδρυση Βι
βλιοθήκης και Ωδείου, με εκατοντάδες διαλέξεις, πνευματικές συγκεντρώσεις, μαθή
ματα για αναλφάβητους, Κυπριακούς και Ελληνικούς χορούς, με μουσικοφιλολογικές 
εκδηλώσεις και φιλολογικά μνημόσυνα, με το παιδικό θέατρο και αρχαίες τραγωδίες, 
με νεώτερα δράματα, με εθνικούς εορταμούς, με τη «φανέλλα του στρατιώτη» και ερά
νους για τη μαχόμενη Ελλάδα, με ποικίλη άλλη εθνική δράση για τους Έλληνες πρό
σφυγες, με υποτροφίες, με την ηθική ενθάρρυνση και υλική συμπαράσταση σε άπορες 
αλλά άξιες νέες, με την ίδρυση Πνευματικών Σωματείων και τη στενή συνεργασία με 
άλλα ιδρύματα και Σωματεία, με τη συνεργασία με διαπρεπείς προσωπικότητες της 

Κύπρου και της Ελλάδας και διακεκριμένους εκπροσώπους των Ελληνικών γραμμά
των και των τεχνών, με όσους άλλους τρόπους επινοούσε το ανήσυχο και εφευρετικό 
μυαλό της.

Η εθνική εργάτις και μεγάλη ευεργέτις της Αμμοχώστου και της Κύπρου έδωσε 
έντονο το παρόν της και έκανε αισθητή την παρουσία της, όχι μόνο στην πόλη της που 
την ήθελε συνεχιστή της Ελληνικής παράδοσης της Σαλαμίνας των Τευκριδών, αλλά 
και σ’ όλες τις άλλες πόλεις της πατρίδας μας. Έτσι κέρδισε την εκτίμηση των συμπο
λιτών της και της Εκκλησίας της Κύπρου, έτσι διακρίθηκε και τιμήθηκε από σχολεία. 
Σωματεία, πνευματικά και επιστημονικά Ιδρύματα, και άλλους οργανισμούς. Καθηγη
τικούς Συλλόγους, Σχολικές Εφορείες, Δημοτικά Συμβούλια, ανάμεσα στ' άλλα με τον 
Χρυσούν Σταυρόν του Βασιλικού Τάγματος της Ευποιίας, με το Χρυσόν Μετάλλιον 
της πόλεως Αμμοχώστου, με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, και πλείστα άλλα. Το 
πέρασμα της το τραγούδησαν κι οι ποιητές κι η λαϊκή μας μούσα, θαυμασμός και μοι
ρολόι, μια όχι μικρότερη τιμή για τους ξεχωριστούς και τους μεγάλους.

Η παρουσίαση της έκδοσης «ΤΙΜΗ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΑ II. ΙΩΑΝΝΟΥ, η Πνευματική 
Δέσποινα της Αμμοχώστου», που θα ακολουθήσει, μιας έκδοσης του περιοδικού 
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ», που περιλαμβάνει μια «μικρή επιλογή» διαφωτιστικών 
κειμένων από τους Αούλλα και Κύπρο Χρυσάνθη, καθιστούν περιττή την τεκμηρίωση 
των όσων ελάχιστων είπα και την επέκταση μου σε περισσότερα. Σκοπός μου ήταν να 
απευθύνω αυτό το σύντομο Χαιρετισμό στη Συγκέντρωση, εκ μέρους του Ελληνικού 
Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, με τον οποίο το Αύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου ανά
πτυξε γόνιμη συνεργασία και είχε στενούς δεσμούς, να καταθέσω εκ μέρους του Ομί
λου τα αισθήματα εκτίμησης στη μνήμη της τιμωμένης, να συγχαρώ τους διοργανωτές 
της συγκέντρωσης για την πρωτοβουλία τους, την κ. Αούλλα και Κύπρο Χρυσάνθη για 
τη συμβολή τους, με την έκδοση αυτή, στη διαιώνιση της μνήμης της Μαρίας Ιωάννου, 
και να ευχηθώ στους διαδόχους της, την Αούλλα Χρυσάνθη και Κλαίρη Αγγελίδου, να 
αποδειχθούν άξιοι συνεχιστές του έργου της, για το οποίο δεν αμφιβάλλουμε. Πάνω, 
όμως, απ’ όλα εκφράζω την ευχή σύντομα ν' απελευθερωθεί όλη η Κύπρος μαζί μ' αυ
τήν και η Αμμόχωστος, για να μπορέσει το Αύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου να συνε
χίσει το εθνικό έργο του στη φυσική του έδρα, στο καλλιμάρμαρο Μέγαρο του Λυκεί
ου Ελληνίδων της Αμμοχώστου, που το ανήγειρε η γενναιόδωρος προσφορά και η 
αγάπη του ζεύγους Παναγιώτη και Μαρίας Ιωάννου.

Αιωνία θα είναι η μνήμη τους και αδιάλειπτη η ευγνωμοσύνη μας.

ΚΩΣΤΑΣ Ε.ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
4 Μαρτίου, 1988
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Χαιρετισμός τον 'Αντιπροέδρου του Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου 
Κύπρου Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου στήν εκδήλωση «ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ» στις «ΣΠΗΛΙΕΣ» 
Πολιτιστικού Κέντρου «ΤΟ ΣΚΑΛΙ» Άγλαντξιας

(Δευτέρα, 25 Μαΐου 1998, 7.30 μ.μ.)

■Αγαπητοί Αίγαιοπελαγίτες 
καί λοιποί "Ελληνες αδελφοί,

"Εχω απόψε τήν τιμή καί τή χαρά να σάς καλωσορίσω στήν Κύπρο καί νά σάς 
απευθύνω εγκάρδιο αδελφικό χαιρετισμό εκ μέρους τού Ελληνικού Πνευματικού 
'Ομίλου Κύπρου, καί ιδιαίτερα εκ μέρους τού Προέδρου του, τού «μεγάλου Κύπρου 
Χρυσάνθη» - γιά νά χρησιμοποιήσω δικό σας εύστοχο χαρακτηρισμό - ό όποιος βρί
σκεται αύτή τή στιγμή νοερά μαζί μας, έστω κι άν λόγοι άνώτεροι τής θέλησής του τόν 
περιόρισαν τόν τελευταίο καιρό στό σπίτι καί τού στέρησαν φέτος τή χαρά νά σάς 
καλωσορίσει ό ίδιος - όπως πάντα - στό νησί μας, στερώντας όμως ταυτόχρονα κι 
εμάς τούς ίδιους άπό τή χαρά τής έδώ παρουσίας του.

Κοινά, ώστόσο, είναι τά αισθήματα όλων τών μελών τού 'Ελληνικού 
Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου άπέναντί σας, άγαπητοί άδελφοί, κοινές οί επιδιώξεις, 
οί όραματισμοί. Ό ΕΠΟΚ Ιδρύθηκε σέ δύσκολους καιρούς, πριν άπό πενήντα τόσα 
χρόνια, γιά νά τονώσει τις 'Ελληνικές πνευματικές άξιες στήν Κύπρο σέ μιά εποχή 
πού ή Άγγλοκρατία επιστράτευε κάθε μέσο γιά νά άποπροσανατολίσει τούς Κυπρίους 
άπο τις ιστορικές τους ρίζες, τις 'Ελληνικές παραδόσεις τους καί νά άποκόψει κάθε 
δεσμό τής Κύπρου μέ τήν μητροπολιτική Ελλάδα, δυσφημώντας την μάλιστα σάν 
χώρα καθυστερημένη σέ όλους τούς τομείς. Οί δεσμοί πού άνάπτυξε ό ΕΠΟΚ μέ κορυ
φαίους 'Έλληνες λογοτέχνες, πνευματικούς άνθρώπους, επιστήμονες καί καλλιτέχνες, 
συνέβαλαν στό νά νιώθουμε τήν Ελλάδα παρούσα στήν Κύπρο, ώς δύναμη ζωογόνο, 
καί μέ τήν πλούσια δράση του έμπέδωσε στή συνείδηση τών Κυπρίων τήν πίστη, ότι ή 
Ελλάδα στόν τομέα τού πνεύματος άποτελούσε πραγματικό καύχημα καί καμμιά 
άλλη χώρα δέν μπορούσε νά τήν ύποκαταστήσει ώς έκφραστή τής Ελληνικής ψυχής 
του. Οί πνευματικοί άνθρωποι είναι άξιοι τής αποστολής τους, όταν άντλούν άπό τις 
ρίζες τους καί άξιοποιοΰν τήν πλούσια πνευματική δημιουργία τών προγόνων τους, 
όταν βιώνουν τούς άγώνες καί άγωνίες τού λαού τους, όταν διερμηνεύουν τούς όρα- 
ματισμούς του, προβάλλουν τις διεκδικήσεις του, καί γίνονται έμπνευστές καί καθο
δηγητές του.

Ή πνευματική Κύπρος είναι μέρος τής πνευματικής 'Ελλάδος άναπόσπαστο άπό 
τά πανάρχαια χρόνια καί ή γλώσσα, ή μορφή καί τό περιεχόμενο τών κάθε λογής λογο
τεχνημάτων έπιμαρτυρούν τήν κοινότητα τής πνευματικής δημιουργίας. Γιά τήν 
Κύπρο ή 'Ελλάδα ήταν καί είναι τό πρότυπο, έστω κι άν ή ίδια ή Κύπρος είναι 
Ελλάδα. Κι όταν άκόμα ή Κύπρος παρουσίασε κάτι τό έμφανώς πρωτότυπο, οί ρίζες 
του ήταν άπλωμένες βαθειά καί διακλαδωμένες πολύ πέραν τής Κύπρου. 'Αντλούσε 
άπό τά μύχια όλου τού 'Ελληνικού πνευματικού χώρου.

Μέ αύτήν τήν επίγνωση, δέν μπορεί παρά νά θεωρούμε τήν έδώ παρουσία σας, 
άγαπητοί «Αίγαιοπελαγίτες» άδελφοί, ώς ιδιαίτερα σημαντική καί τό έργο σας πρω
τοποριακό. Ή άγάπη μέ τήν όποια άγκαλιάσατε τούς Κύπριους λογοτέχνες είναι 
συγκινητική. Οί λίαν φιλόφρονες κρίσεις σας γιά τό έργο τους ένισχύουν σ’ αυτούς τό 
αίσθημα τής αύτοβεβαίωσης καί τούς δίνουν φτερά. Ή προβολή τών Κυπρίων ποι
ητών, πεζογράφων, καί δημιουργών άλλων λογοτεχνικών ειδών, στόν ευρύτερο 
Ελληνικό χώρο συσφίγγει τούς δεσμούς τους, άλλά καί ευαισθητοποιεί τό άναγνω- 
στικό κοινό μέ αισθήματα, σκέψεις, συγκινήσεις, άγωνίες καί ό,τι άλλο δένει μεταξύ 
τους τούς 'Έλληνες, ώστε ό ένας νά νιώθει τόν πόνο τού άλλου, τις χαρές - άν υπάρ
χουν χαρές σέ τέτοιους καιρούς- καί τούς προβληματισμούς καί όραματισμούς τους.

Οί λογοτέχνες, πού έχουν συναίσθηση τής άποστολής τους, άποτελούν τή συνι- 
σταμένη τής ψυχής τού έθνους, καί έπιτελούν έργο έθνικής σημασίας. Ό καθείς καί τά 
όπλα του στόν άγώνα τής έθνικής έπιβίωσης μέ τή συντήρηση τής Ελληνικής μας ταυ
τότητας καί πνευματικής φυσιογνωμίας. Πέραν άπό τόν ένιαΐο Ελληνικό άμυντικό 
χώρο, καί ώς στέρεο υπόβαθρό του, είναι τό ένιαΐο, τό κοινό καί ταυτόσημο τής Έλλη 
νικής ψυχής, σέ όποιο χώρο τού 'Ελληνισμού ή τής γής βρίσκονται 'Έλληνες. Αυτό τό 
μήνυμα μάς φέρνει ή έδώ παρουσία σας, κι αύτή τή διαβεβαίωση, τής άμοιβαιότητας 
αισθημάτων καί έπιδιώξεων, μπορείτε νά δεχθείτε καί σείς άπό μάς: ή λογοτεχνία ώς 
μέσο σύσφιγξης τών άδελφικών δεσμών μας, ώς μέσο επαφής καί γνωριμίας, όπως τή 
συνελάβατε καί τήν προωθείτε στήν πράξη μέ τά «Αίγαιοπελαγίτικα Θέματα», μέ τις 
εκδόσεις καί άλλες δραστηριότητές σας γιά τήν Κύπρο.

Χωρίς νά παραγνωρίζω κανενός τή συμβολή, θεωρώ σκόπιμο σέ μιά εκδήλωση 
σάν τήν άποψινή, στήν όποια σέ λίγο θά τιμηθούν δυό έξέχουσες στόν τομέα αύτό προ
σωπικότητες, ό κ. Γεώργιος Καλλέγιας καί ό κ. Γιώργος Πετρόπουλος, ό πρώτος γιά 
τήν συμβολή του στήν προβολή καί προώθηση τής σύγχρονης Κυπριακής λογοτεχνίας 
καί τής Κύπρου γενικότερα μέσω τού περιοδικού «Αίγαιοπελαγίτικα Θέματα», καί ό 
δεύτερος γιά τή συστηματική ένασχόλησή του μέ τή σύγχρονη Κυπριακή λογοτεχνία 
καί τήν παρουσίασή της στόν ευρύτερο 'Ελληνισμό, νά τούς συγχαρώ προκαταβολικά 
εκ μέρους τού 'Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου καί τού Προέδρου του κ. 
Κύπρου Χρυσάνθη γιά τήν τιμή πού δικαιολογημένα τούς προσγίνεται σέ άναγνώρι- 
ση τής συμβολής τους, ώς πνευματικών άνθρώπων τού ευρύτερου 'Ελληνισμού, στόν 
άγώνα μας. Εύχομαι, άγαπητοί άδελφοί, τό έργο πού ξεκινήσατε νά καρποφορήσει σέ 
Πανελλήνια κλίμακα, νά ύπάρξουν καί άλλοι μιμητές καί συνεχιστές αυτής τής ώραί- 
ας προσπάθειας. Καί πάντα ή τιμή θ’ άνήκει πρώτα σ’ αυτούς πού πρώτοι συνέλαβαν 
τήν ιδέα καί τήν έκαναν πράξη: «άπαν δ’ εύρόντος έργον». Σάς συγχαίρω καί πάλιν. 
Καί σάς ευχαριστώ, ευχαριστώντας καί όλους εσάς, Κυρίες καί Κύριοι, πού τιμάτε 
αύτή τήν έκδήλωση μέ τήν έδώ παρουσία σας.

Θά τελειώσω μέ τήν ευχή, ευχή όλων μας, ό Πρόεδρος τού Ομίλου μας νά γίνει 
σύντομα καλά, άεικίνητος όπως πάντα, καί νά σάς προσφωνήσει αυτός στήν έπόμενη 
επίσκεψή σας, πού εύχομαι νά γίνει σύντομα.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
25 Μαΐου, 1998
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
«ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΑΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ομιλία της λογοτέχνιδος κας Ρούλας Ιωαννίδου - Σταύρου 
στην εκδήλωση «Σελίδες Κυπριακής Λογοτεχνίας» 
που οργάνωσαν ο ΕΠΟΚ, η ΕΕΕΛΚ και ο Ο.Π.Α.

«Σπηλιές», Πολιτιστικό Κέντρο «Το Σκαλί» Αγλαντζιά 25.5.1998

Αδέλφια από την Ελλάόα, 
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 
Ομότεχνοι και φίλοι,

Με χαρά καλωσορίζω κι εγώ με τη σειρά μου, τους εκλεκτούς ανθρώπους του 
πνεύματος και αδελφούς από τη μητέρα Ελλάόα. Η επί τετραετίαν αγαστή συνεργασία 
που είχαμε, μας φέρνει απόψε και πάλι μαζί.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται από τα ελλαόικά λογοτεχνικά περιοδικά ένα 
αισθητά αυξημένο ενδιαφέρον για την Κυπριακή Λογοτεχνία και είδαν το φως της δη- 
μοσιότητος ειδικά αφιερώματα και άρθρα που αφορούσαν στην κυπριακή πνευματική 
παραγωγή. Παράλληλα με τον περιοδικό τύπο, δείγματα ενδιαφέροντος για τα πνευ
ματικά πονήματα των Κυπρίων και για την ιστορία της Κυπριακής Λογοτεχνίας, μας 
έδωσε και ο ημερήσιος ελλαδικός τύπος. Αναφέρω ενδεικτικά τα αφιερώματα της εφη
μερίδας «Καθημερινή».

Ωστόσο, κανένα ελλαδικό περιοδικό ή άλλο έντυπο, δεν μπόρεσε να αγκαλιάσει 
με τόσο στοργή και αγάπη τα κυπριακά Γράμματα και την Κύπρο γενικότερα όσο το 
περιοδικό «Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα», που εξέδιδε ο εκδοτικός οίκος «Αιγέας».

Στο ειδικό τετράπτυχο που κυκλοφόρησε το 1996, με την ευκαιρία της συμπλήρω
σης δέκα χρόνων από την έκδοση του περιοδικού, διαβάζουμε:

«Σκοπός της Εταιρείας ‘Αιγέας’ είναι η συμμετοχή στην προσπάθεια για την 
πνευματική θωράκιση του Αιγαίου. Ως μέσα για την επίτευξη του σκοπού της, η Εται
ρεία έχει:

Ιον Την έκδοση περιοδικών (όπως είναι το περιοδικό «Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα») 
και άλλων εκδόσεων, που προβάλλουν το ιστορικό παρελθόν και το σύγχρονο 
πολιτιστικό παρόν της περιοχής του Αιγαίου.

2ον Την οργάνωση εκδηλώσεων που συμβάλλουν στη πολιτιστική άνοδο της περιο
χής αυτής.

Από το 1994, ο «Αιγέας» εντάσει στο πρόγραμμα αυτό και την Κύπρο, στο πλαί
σιο του δόγματος «Θράκη - Αιγαίο - Κύπρος, Ενιαίος Εθνικός Χώρος, Πορεία στο 
2.000».

Με πρωταρχικό, λοιπόν, στόχο την πνευματική μας θωράκιση και με έδρα την ελ
ληνική πρωτεύουσα, λειτουργεί ως γέφυρα που συνδέει τον κεντρικό κορμό της Ελλά
δας με τις ακριτικές περιοχές του Ελληνισμού. Αναφορικά με την Κύπρο, ο «Αιγέας», 
κατάφερε να ανοίξει διαύλους επικοινωνίας και να ενισχύσει ουσιαστικά τους δε
σμούς που συνδέουν το νησί μας με τις περιοχές αυτές, δεσμοί που ανάγουν την αφε
τηρία τους στα προϊστορικά χρόνια. Γνωρίζουμε, άλλωστε, όλοι πολύ καλά πως το 
Αρχιπέλαγος ανέκαθεν υπήρξε ο άξονας που συνέδεε τη Μεγαλόνησό μας με το Μη- 
τροπολιτικό χώρο. Ο «Αιγέας», λοιπόν, με τα μέσα που από της ιδρύσεώς του όρισε 
για να υπηρετήσει τον ιερό σκοπό της συνέχισης και ενίσχυσης των δεσμών αυτών, 
γνωρίζει στους Κυπρίους το περιοδικό «Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα» και παράλληλα 
τους καλεί να το τιμήσουν με τις συνδρομές και τις συνεργασίες τους. Αρκετοί αντα- 
ποκρίνονται αμέσως, εκτιμώντας τόσο την ποιότητα όσο και τους υψηλούς εθνωφε
λείς στόχους του περιοδικού, ενώ η τότε Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κα Κλαίρη 
Αγγελίδου, στηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια αυτή. Το περιοδικό ανοίγει τις σελίδες του 
για να δεχθεί με αγάπη τα πνευματικά πονήματα των Κυπρίων συνεργατών και συν
δρομητών του, οι οποίοι χρόνο με το χρόνο αυξάνονται. Έτσι, μέσω των «Αιγαιοπε- 
λαγίτικων Θεμάτων», η πνευματική παραγωγή της Κύπρου ταξιδεύει σ’ όλη την Ελλά
δα και όχι μόνο. Παράλληλα, παρέχεται η ευκαιρία στον Κύπριο αναγνώστη να γνω
ρίσει καλύτερα τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο και κυρίως τα νησιά του Αιγαίου: την 
ιστορία, τον πολιτισμό τους και την πνευματική και πολιτιστική τους κίνηση.

Το περιοδικό υπηρετώντας με σοβαρότητα, συνέπεια και ήθος το σκοπό στον 
οποίο είχε ταχθεί, επέδειξε προσφορά σημαντική κι αξιοπρόσεχτη. Με τα κείμενα που 
φιλοξενεί από ποικίλους τομείς (επιστήμη, ιστορία, λαογραφία, λογοτεχνία) προβάλ
λει το κοινό ιστορικό παρελθόν και το κοινό πολιτισμικό πρόσωπο των ακριτικών πε
ριοχών του Ελληνικού χώρου, που συνθέτουν μια παράδοση ιστορικά θεμελιωμένη 
και αδιάσειστα τεκμηριωμένη.

Κι ενώ η συνεργασία με την Κύπρο μόλις έχει αρχίσει, ο εκδότης του περιοδικού 
κος Γιώργος Καλλέγιας, δε διστάζει να αφιερώσει δύο συνεχή τεύχη στην Κύπρο, απο- 
δεικνύοντας έτσι τόσο την αγάπη του για το νησί μας, όσο και την εμπιστοσύνη του 
στους Κυπρίους δημιουργούς. Έτσι, κυκλοφορούν τα δύο πρώτα αφιερωματικά τεύ
χη, αρ. 37 και αρ. 38, με ποικίλου και γενικού ενδιαφέροντος θέματα από τη Μεγαλό- 
νησο, για να ακολουθήσουν άλλα δύο: το τεύχος με αρ. 43, με θέμα τον απελευθερωτι- 
κόαγώνα των Κυπρίων 1955-1959, και το τεύχος αρ. 51 που φέρει τον τίτλο «Κύπρος 
1974-1996, Εισβολή και Κατοχή». Επιπλέον, αρκετά άλλα τεύχη του περιοδικού περι
λαμβάνουν εκτενείς αναφορές σε Κυπρίους, ανθρώπους του πνεύματος και των Γραμ
μάτων. Ενδεικτικά αναφέρω τα τεύχη αρ. 53 και αρ. 59 , με ειδικά αφιερώματα στο λο
γοτέχνη Κύπρο Χρυσάνθη και στο λόγιο και παιδαγωγό Μιχαλάκη Μαραθεύτη, αντί
στοιχα, ενώ οι φωτογραφίες - πορτραίτα τους κοσμούν τιμητικά το εξώφυλλο, όπως 
ακριβώς συνέβη το τεύχος αρ. 37, στο εξώφυλλο του οποίου δέσποζε το πορτραίτο της 
τότε Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κας Κλαίρης Αγγελίδου. Είναι η πρώτη φο
ρά που γίνεται τέτοια τιμή στην Κύπρο.

Τα «Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα» συνεχίζουν την πολύτιμη προσφορά τους στην 
Κύπρο, με άλλη μια συγκινητική χειρονομία του εκδότη τους, ο οποίος καθιερώνει σε 
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κάθε τεύχος ένα δεκαεξασέλιδο, με τίτλο «Από την Κύπρο, το νησί της Αφροδίτης», 
όπου αποκλειστικά φιλοξενούνται κείμενα Κυπρίων και μόνο. Προσωπικά, δε γνωρί
ζω άλλο ελλαδικό περιοδικό, που να έχει πράξει κάτι ανάλογο. Στο πλαίσιο αυτό, αρ
κετοί γνωστοί και αξιόλογοι κριτικοί λογοτεχνίας - συνεργάτες του περιοδικού - ανα
λαμβάνουν, με ειλικρινές ενδιαφέρον, την κριτική παρουσίαση βιβλίων Κυπρίων συγ
γραφέων. Αναφέρω, ενδεικτικά τους Γ. Πετρόπουλο, Π. Απέργη, Γ. Σπανόπουλο. 
Αργότερα, το βάρος της στήλη αναλαμβάνει αποκλειστικά ο Γιώργος Πετρόπουλος. 
Προϊόν της εργασίας του αυτής είναι το βιβλίο «Σελίδες Κυπριακής Βιβλιοκριτικής», 
από τις εκδόσεις «Αιγέας». Στο σημείο αυτό, επιβάλλεται να προσθέσουμε ότι στη σει
ρά των εκδόσεων «Αιγέας» είχε τη θέση της και η Κύπρος με ένα αυτοτελές έργο από 
τον τομέα της Λογοτεχνίας1. Πριν από ένα περίπου μήνα, κυκλοφόρησε, επίσης, ο Β ' 
Τόμος του «Ευρετηρίου» των «Αιγαιοπελαγίτικων Θεμάτων» με τίτλο «Αιγαιοδρό- 
μιο» που καλύπτει τα τεύχη 48-59, ενώ ο Α 'Τόμος κάλυψε τα τεύχη 1-47. Στους τό
μους αυτούς - και ιδιαίτερα στο δεύτερο - είναι καταφανής η συνεργασία των Κυ
πρίων εργατών των Γραμμάτων με το περιοδικό. Το περιοδικό δέχθηκε στους κόλπους 
του την πνευματική δημιουργία των Ελλήνων της Κύπρου με μια συνέπεια που μας 
συγκινούσε και μας ενδυνάμωνε. Παράλληλα, ωστόσο, οι Κύπριοι δημιουργοί πρό- 
σφεραν αφειδώλευτα τα προϊόντα του πνευματικού τους μόχθου, ενώ το φιλαναγνω- 
στικό κοινό της Κύπρου έδωσε απλόχερα τη συνδρομή του.

1. Ρούλας Ιιυαννίδου - Σταύρου, Μοιρασμένη Λευκωσία, Εκδόσεις Αιγέας. Αθήνα. 1995

Όπως έχουμε ήδη προαναφέρει, το δεύτερο μέσον για την υλοποίηση των στό
χων της Εταιρείας «Αιγέας» υπήρξαν οι εκδηλώσεις, από το χώρο των επιστημών, 
των Γραμμάτων και του πολιτισμού γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτό, το περιοδικό δεν 
ξεχνά την Κύπρο. Διοργανώνει τιμητικές εκδηλώσεις για Κυπρίους λογοτέχνες και 
παράλληλα καλεί Κυπρίους μελετητές και συγγραφείς να δώσουν διαλέξεις στην 
Ελλάδα. Ο κ. Γιώργος Καλλέγιας μεριμνά, επίσης, να φιλοξενηθεί η Κυπριακή δια
νόηση στις πολιτιστικές εκδηλώσεις της γενέτειράς του, νήσου Σύρου, στα γνωστά 
πια και σε μας «Ερμουπόλεια».

Αγαπητοί φίλοι,

Σε καιρούς χαλπούς και κρίσιμους για το έθνος μας, όπως οι σημερινοί, που ο τουρ
κικός σωβινισμός καλλιεργεί κλίμα πολέμου στο Αιγαίο, την ημικατεχόμενη Κύπρο και τις 
άλλες ακριτικές περιοχές της Ελλάδος, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις αποτελούν εργα
λείο ανεκτίμητο για τον πνευματικό εφοδιασμό μας με τις αιώνιες αξίες του Ελληνι
σμού, συστατικό απαραίτητο για την αμυντική μας θωράκιση. Στις επάλξεις του πνευ
ματικού αυτού πεδίου, το περιοδικό «Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα» έχει κάμει έναν 
αγώνα αξιοπρόσεχτο και έχει να επιδείξει προσφορά πολύτιμη και πολυσήμαντη, δί
δοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις εκδηλώσεις που πρόβαλλαν την ιστορία και τον πολι
τισμό της Κύπρου.

Όλα τα πιο πάνω, αποτελούν αδιάσειστη μαρτυρία της σημαντικής και αξιοπρό- 
σεχτης συμβολής του περιοδικού «Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα» των εκδόσεων «Αιγέας» 
στην προβολή, προώθηση και διάδοση της Κυπριακής πνευματικής παραγωγής. 1

Είναι με μεγάλη λύπη, που πληροφορηθήκαμε πρόσφατα την αναστολή της κυ
κλοφορίας του περιοδικού λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας του εκδότη του κ. Γ. 
Καλλέγια. Έκδηλη ήταν η ανησυχία όλων για τον αγαπητό μας φίλο, και συγκινητικό 
το ενδιαφέρον των συνεργατών και συνδρομητών του περιοδικού. Χαιρόμαστε που 
σήμερα τον βλέπουμε καλύτερα και έχουμε την τιμή να βρίσκεται ανάμεσά μας. Του ευ
χόμαστε από καρδιάς πλήρη αποκατάσταση της υγείας του και συνέχιση των εθνωφε
λών δημιουργικών δραστηριοτήτων του. Του μεταφέρω δε, τη διαβεβαίωση των μελών 
του Δ.Σ. των πνευματικών σωματείων που διοργανώνουν τη σημερινή εκδήλωση ότι 
θα βρίσκονται στο πλευρό του και θα στηρίξουν κάθε νέα του προσπάθεια, που είμα
στε βέβαιοι ότι θα συμβάλει ποικιλοτρόπως στην περαιτέρω αναβάθμιση της πνευμα
τικής συνεργασίας Κύπρου - Ελλάδας.

ΡΟΥΛΑ 1ΩΑΝΝΙΔΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΥ
Λογοτέχνις, Εκπαιδευτικός, Ερευνήτρια

Γεν. Γραμματέας Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου

Ο Κύπρος Χρυσάνθης συνομιλεί με την ποιήτρια Ρούλα Ιωαννίδου-Σταύρου. 
Πολιτιστικό Κέντρο Λαϊκής Τράπεζας, Λευκωσία 1992
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I. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ 

ΠΡΟΕΛΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

ΟΜΙΛΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΣ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΤΟΥ Ε.Π.Ο.Κ., ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Λ.Κ. ΚΑΙ ΤΟΥ Ο.Π.Α.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΠΩΣ ΑΠΟΝΕΙΜΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΝΔΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΟ I. ΚΑΛΛΕΓΙΑ

ΤΗΝ
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΙΟ ΓΕΝΙΚΑΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ>

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΥΤΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΤΟΥ Ε.Π.Ο.Κ.
ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΪΟΥΣΤΗΝ ΑΓΛΑΝΤΖ1Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Λ.Κ.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
ΠΡΟΕΛΡΟΣ

ΤΟΥ 1998

ΤΟΥ Ο.Π.Α.
ΜΙ

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΤΟΥ Ε.Π.Ο.Κ., ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Λ.Κ. ΚΑΙ ΤΟΥ Ο.Π.Α.

ΓΙΩΡΓΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΑΟ

το

ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΥΤΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ 1998ΣΤΗΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Λ.Κ.ΤΟΥ Ε.Π.Ο.Κ.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ I. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΠΩΣ ΑΠΟΝΕΙΜΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΝΔΡΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗΚΑΙ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΤΟΥ Ο.Π.Α.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΩΔΗ ΣΤΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΩΔΗ ΣΤΟΝ ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ

Στον αγώνα ετάχθηκες 
μυστικά μυθοχρόνια. 
Νικηφόρα κινήθηκες 
θρυλικά με ομόνοια!

Οι εχθροί σ' επικήρυξαν 
με αργύρια, δόλο 
μα σκορπούσες αλύπητα 
μες τη μάχη τον τρόμο.

Προδωμένος προχώρησες 
στο κρησφύγετο 'χώθης. 
Τους συντρόφους απόλυσες 
μοναχός ανταμώθης.

Δέκα ώρες ατρόμητες 
σφαίρες δεν εφοβήθης 
δέκα ώρες εκράτησες 
κατατρόπωσες πλήθη!

Η φωτιά το πετρέλαιο 
οι μαχόμενες φλόγες 
πυρπολούν δίχως έλεος 
τες πυρούμενες ώρες.

Χρυσοστέφαν' αντάμωμα 
στα ψηλά μαύρα όρη 
φωτεινό ολοκαύτωμα 
νιέ, λεβέντη, Γρηγόρη

ΙΑΝΘΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ 
Μάρτιος 1999

ΤΑ ΕΥΚΑΑΥΠΤΑ

Δεν σε στραγγάλισ' η αγχόνη 
σε χαιρετά η λευτεριά 
τέτοιος αγώνας δεν τελειώνει 
στα χρόνια τα δεκαεννιά.

Παλληκαρίδη Ευαγόρα 
έζησες δυο και τρεις φορές.
Αντάμα τα βλαστάρια τώρα 
κοιτάνε στες βουνοκορφές.

Μαζί ακούνε τες καμπάνες 
σ'όλης της Κύπρου τες γωνιές 
κερί ανάβουνε οι μάνες 
τελούν δικές σου πεθυμιές.

Δεκατετρών του Μάρτη αυγή 
έκλεισες την καταπακτή 
το βάραθρο έμεινε στη γη 
ψηλά ανέβη η ψυχή.

Δεν σε στραγγάλισ' η αγχόνη 
σε χαιρετά η λευτεριά 
τέτοιος αγώνας δεν τελειώνει 
στα χρόνια τα δεκαεννιά.

Παιδιά ξυπνούν γοργά σε ήχους 
χαρμόσυνους μιας προσμονής 
και κοινωνούν μαζί σε στίχους 
δικούς σου της απαντοχής.

Συ σταματάς την κατηφόρα 
ίσια στο δρόμο της τιμής 
και στην ευλογημένη ώρα 
της λύτρωσης μας οδηγείς.

ΙΑΝΘΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ
Μάρτης-Απρίλης 1994 

ΤΑ ΕΥΚΑΑΥΠΤΑ

102 103Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΩΔΗ ΣΤΟ ΘΕΟΦΙΛΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Την ώρα πούμπαινε η Άνοιξη 
Κυριακή του Μάρτη βράδυ 
ψηλά σε κάθισε στο άρμα της 
σε δαφνοσκέπασε με χάδι.

Το πνεύμα, σφαίρες δεν το τρύπησαν 
διάτρητοι οι στρατοκράτες.
Μελωδικά πουλιά σε ύμνησαν 
ευωδιασμένες σκλάβες στράτες.

Φορείς εαρινή κορώνα 
πίσω σου φεύγ' η χειμερία.
Ψυχή γενναία χελιδόνα 
έρχεσαι καθ’ ισημερία.

Παλικαρίσια συ εκράτησες 
κατάμονος κλειστόν τον Άδη 
την παραδείσια πύλη άνοιξες 
Κυριακή του Μάρτη βράδυ.

Μια προδωμένη είσαι θύμηση 
στη λευτεριά ο παραστάτης 
στο σκλαβωμένο βορινό νησί 
αγγέλων φύλακας, προστάτης.

ΙΑΝΘΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ
Κύπρος 21/3/1994 (Α ' Μορφή) 

3-5/12/1999 (Β ' Μορφή) 
ΤΑ ΕΥΚΑΑΥΠΤΑ

ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΠΤΥΧΗ
Στον Τάσο Ισαάκ 

και Σολωμό Σολωμού

Εκεί που ζητούσαμε ήρωες 
με το κερί 
ήρθες εσύ Ισαάκ 
με μια λαμπάδα 
φωσφοριστή.

Δεν σβήνουν το φως 
όσες πέτρες κι ' αν πέσουν 
απάνω σου 
όσοι λωστοί.

Φωτίζεις τη στράτα την ευκάλυπτη 
ανταμώνεις τη φρακτή 
μοναχός με τη φλόγα 
λυώνεις τη λάμα 
τη ληστρική.

Σολωμέ ανεβαίνεις ψηλά 
στον ιστό της αβύσσου 
που κατέχει τη γη σου 
αναλήπτεσαι μόνος εσύ.

Μια σφαίρα, δυό, πολλές 
στο κορμί σου 
σ' ανυψώνουν 
αρχαίοι πυρσοί.

Πυρωμένη μας λυχνία 
φωτοστέφανο βήματα 
οδοιπορία.

ΙΑΝΘΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ
Αύγ. - Σεπτ. 1996 

Ανέκδοτη συλλογή ΕΙΚΟΝΕΣ
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ΩΔΗ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Ξ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΩΔΗ ΣΤΟ ΓΙΩΡΓΟ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Ανδρας σοφός, καρτερικός 
φωτοστεφανωμένος 
στο βίο του εκλεκτικός 
καλοσυντροφευμένος.

Οι οπαδοί του οι σεπτοί 
φανατισμό δεν είχαν 
οι χειρισμοί πάντα λεπτοί 
«να μη χαθεί μια τρίχα».

Ειρηνικά κινήθηκε 
δόλο ποτέ δεν είδα 
τον άνθρωπο σεβάστηκε 
που φύλαγε πατρίδα.

Τούρκο πολίτη, χριστιανό 
μ ’ αγάπη υπηρετούσε 
στο χέρι του το αδειανό 
το δίκιο ακουμπούσε.

Δόξα δεν ονειρεύτηκε 
ούτε χρυσόφτερ ’ άτι 
με το λαό ετάχθηκε 
της λευτεριάς εργάτης!

Θρόνο δεν εκυνήγησε 
δεν ήταν λαοπλάνος 
νηφάλιος ανέβηκε 
στον ουρανό απάνω.

ΙΑΝΘΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ 
Κύπρος 1999 

ΤΑ ΕΥΚΑΑΥΠΤΑ

Μνήμη αγαθή, στο βουλευτή, υπουργό, συνομιλητή και προτεινόμενο για το αξίωμα του Προέδρου 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Καλοφώτων απόγονος 
καλόγνωμων το θρέμμα 
συνεργάτης ακάματος 
ν’ ανυψώνεις το πνεύμα!

Των προσκόπων το στήριγμα 
θεμέλιός καλοσύνης 
η ζωή σου ένα ποίημα 
προσφοράς ανδρειοσύνης!

Γόνος, φίλοι, το ταίρι σου 
μαθητές διηγούνται 
τα δοτά απ' το χέρι σου 
τα χρηστά σου θυμούνται.

Σε καλεί ο Αρχάγγελος 
ξαφνικά δεν εφάνης 
κι απομένει πεντάρφανος 
των γραμμάτων η στάνη.

ΙΑΝΘΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ
Κύπρος 1999 

7-8 Νοεμβρίου 
ΤΑ ΕΥΚΑΑΥΠΤΑ

Από την εκδήλωση στις «Σπηλιές» του Πολιτιστικού Κέντρου 
«ΤΟ ΣΚΑΛΙ» Αγλαντζιάς
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ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΕΥΗ ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΩΔΗ ΣΤΗ ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Αηδόνα μας γλυκόλαλη 
έξυπνη χελιδόνα 
η γη έμεινεν άλαλη 
όντας εχάθης, χιόνα.

Τη νιότη σου την έταξες 
καλή μας, στη σοφία 
ο κόσμος της σε έκλαψε 
πού τέτοια ευψυχία;

Της Κύπρ’ ελπίδα, στήριγμα 
των γονικών καμάρι 
της αδελφής σου παίνεμα 
της οικουμένης χάρη!

Ευγένεια στον τρόπο σου 
όψη γλυκέιά στο μάτι 
ποιό ξωτικό απ ’ τους γύρω σου 
έκλεψε την αγάπη;

Σε χαιρετούν οι άγγελοι 
οι ζωντανοί σπαράζουν 
κόρη μας καλοκάγαθη 
σε τραγουδούν, σε ψάλλουν.

Κει πούσαι να αγάλλεσαι 
αθανασία σε σκέπει.
Μέσ' στην καρδιά μας κάθεσαι 
ευλογημένη, Εύη.

ΙΑΝΘΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ 
ΤΑ ΕΥΚΑΑΥΠΤΑ

Το καράβι σου Λητώ 
πότε θα ξανασαλπάρει; 
Το κατάρτι του στητό 
αναμένει στο λιμάνι.

Ανεβαίνουν τα παιδιά 
και τα νήπια τη σκάλα!
Στα μικρά μας τα σχόλιά 
κι από μια καλή δασκάλα!

Της αγάπης της χαράς 
που μαθήτεψε κοντά σου 
στην καλή σου την καρδιά 
και στη γνώση σου, φαντάσου.

Έφυγες. Σ' ευχαριστούν 
για την τόση σου φροντίδα 
μες στα χέρια τους κρατούν 
τη δική σου την πυξίδα!

Μακαρία μας κυρά 
την ευγένεια τη χάρη 
από σένα καρατερά 
ο μικρόκοσμος να πάρει

ΙΑΝΘΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ
11.3.1997

ΤΑ ΕΥΚΑΑΥΠΤΑ
Αφιερωμένο στις νηπιαγωγούς της Κύπρυ
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ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΤΡΙΑ 
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΖΙΤΣΑΙΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ώρες στερνές xt εσύ κρατείς 
τα εγγόνια απ' το χέρι 
στήριγμα ήσουν στη ζωή 
στα τέκνα και στο ταίρι.

Άστρα λαμπρά σε χαιρετούν 
η μνήμη σου αιώνια 
στον ουρανό σε ψαλμωδούν 
οι φίλοι τ' αηδόνια.

Θάλπος, αγάπη σου ζητούν 
που χάριζες περίσσια 
ύμνους πατρίδας προσδοκούν 
τραγούδια κυπαρίσσια.

Όλα τ' ανάσταινες, δική 
στην Κύπρο και στη Ζίτσα 
φτέρουγα Θεσσαλονική 
ζεστή σαν Παναγίτσα.

Ωρα καλή, συντρόφισσα 
ψυχούλα αδελφή μας 
πλάι σου τριαντάφυλλα 
χρυσάνθεμα και κρίνα.

ΙΑΝΘΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ 
Κύπρος 12.12.1995 
ΤΑ ΕΥΚΑΑΥΠΤΑ

Λευκωσία αρχοντιά μας 
και του ποταμού Πηδιά 
Χώρα μας ευλογημένη 
όλο κρίνα γιασεμιά.

Με τρεις Πύλες να περνάει 
Δύσ' Ανατολή Βορράς 
προκοπή δουλειά χρυσάφι 
μα και φτώχεια και σκλαβιά.

Μαχαιριά στα δυο κομμένη 
η μητέρα Κύπρος μας 
μαχαιριά στα δυο κομμένη 
η ωραία πόλη μας.

Μες στους άρπαγες αιώνες 
ενωμένη πάλι ανδρώσου 
στους γερούς τους προμαχώνες 
και στα τείχη σου ορθώσου.

Τωρινή κι αρχαία πόλη 
γρηγορούσα καρτεράς 
στην αυλή σου στο περβόλι 
την αλλοτινή χαρά.

Καλοκαιρινές βραόυές σου 
καλντερίμι ' αερικά 
φωτεινές οι προσευχές σου 
με φεγγάρια ξαστεριά.

Λευκωσία αρχοντιά μας 
σαν και πρώτα λεβεντιά 
Χώρα μας ευλογημένη 
θάσαι όλων η καρδιά.

ΙΑΝΘΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ
Κύπρος 1993 

ΤΑ ΕΥΚΑΑΥΠΤΑ
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ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΕΙΚΟΝΑ
Στον Αχιλλέα Πυλιώτη

Σε τούτο το νησί 
κάθε δεκαπέντε του Ιούλη 
σημαδεύονται οι ποιητές.

Έπεσες Αχιλλέα 
κι εμείς σε νεκρική σιγή 
στην ύστατη αυλαία.

Δεκαπέντε του Ιούλη 
χρόνια εικοσιτέσσερα 
αφ ’ ότου εσύρθη μελανή 
διχότομη ουλή.

Πέρασες Αχιλλέα 
στην αλλέα 
των ποιητών.

Υποκλίνονται οι γητευτές 
ποιοι θα γλυκάνουν 
τες πληγές;

ΙΑΝΘΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ
Κύπρος Μενεού

Ιούλης - Σεπτέμβρης 1998 
Ανέκδοτη συλλογή ΕΙΚΟΝΕΣ

ΕΙΚΟΝΑ ΠΕΝΘΙΜΗ
Στο Γιάννο Κρανιδιώτη

Αυγή πετάξαν τα μαντάτα 
θρηνεί ο Σεπτέμβρης 
πέφτει ο πράος Γιάννος 
με το γυιό 
πέφτει ο ευκάλυπτος 
κι η λεύκη.

Θρηνεί η μητέρα τ’ άδικο 
πετά ο ευλογητός 
πετά ο καλόκαιρος.
Σκιάζει η πλάση, χάραμα 
σβήνει ο φωτεινός.

Κλαίνε οι φίλοι τα εύχαρα 
στον ειρηνικό αμπελώνα 
οι εργάτες τα σοφά 
στον άοκνο πυλώνα.

Θρηνεί η πατρίδα τ' όραμα 
στον ορφανό στρατώνα 
πένθιμος φεύγει 
ο αιώνας.

ΙΑΝΘΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ 
17-21 Σεπτέμβρη 1999 

Ανέκδοτη συλλογή ΕΙΚΟΝΕΣ
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ΚΑΡΑΒΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ

Αιγαιοπελαγίτικο σκαρί, 
διαχρονικό καράβι, 
απ' τον καιρό τον Μεγαλέξαντρον 
γραμμή απ' τα νησιά τον Αιγαίον, 
τη Σάμο, Νίσνρο και Ρόδο, 
με ούριο έπλεες αγέρα στο πανί σον 
για τ’ όμορφο νησί της Κύπρον.

Στο γραφικό λιμάνι της Κερήνειας 
είχες σταθμό αδερφικό κι ονειρεμένο, 
προσκύνημα αγάπης και ασπασμού, 
μια μητρική κατάθεση στο χώμα της.

Όμως, ώρα κακή ξημέρωσε, 
κατάρα μαύρη στο καράβι 
κι ως τράβηξε την άγκνρα κατά βοριά 
για τ’ ανοιχτά της Τραμονντάνας 
με βονητό και χλαλοή πολλή 
κονρσάροι ανθρωπομάνι 
τριγύρω το κνκλώσανε με λύσσα.

Κι αντί μαχαίρι και σφαγή το πλήρωμα 
για σκλαβοπάζαρο το δέσαν χεροπόδαρα. 
Κι εντύς καταπόντισαν το καράβι, 
πον το κατάπιε στο βνθό η θάλασσα.

Όσο κοιμόταν μέσ' τα φύκια 
και τα ψαράκια το σνντρόφεναν μελίσσι, 
δεκάδες πέρασαν αιώνες κι η Κερήνεια 
ανδρώθηκε σε πολιτεία ξακονστή.
Και οι οχτροί πον ζήλεναν τις χάρες της 
απανωτά χτνπούσαν το κορμί της.

Έχτοτε διάβηκε καιρός πολύς, 
μα την ψνχή ακόνιζε η προσμονή. 
Πληρώθηκε και ξέφτισε ο χρόνος 
κι από τα βάθη ξεπετάχτηκε σημάδι. 
Προμήννμα η ανάσταση τον καραβιού, 
λαμπρό φτερούγισμα της λεντεριάς, 
κι ας ήρθαν μαύροι, δίσεχτοι καιροί.

Να κι η φωνή απ' το Θεό 
κι από τονς Αρχαγγέλονς:

Καιρός πια να μισέψονν οι καημοί 
από την άξια πολιτεία της Κερήνειας 
κι ως πον μετράει το μάτι σον 
τη θάλασσα, τον Πενταδάχτνλο, 
τη σκλαβωμένη γη μας.

Νάτος ο νόστος για γνρισμό τεντώνει. 
Αράζει πάλι στην Κερήνεια το καράβι 
μέσ' το πολύβονο, σαν πριν, απάνεμο λιμάνι. 
Να τρέξονμε με δάφνινα στεφάνια 
καλόδεχτο να τ' ανταμώσονμε και πάλι.

Φέρνει γνρίσματα ο καιρός πολλά 
και τον Θεού η προσταγή παρούσα:

Ως ήρθαν τον οχτρού τα κάτεργα 
στα βάθη τον πελάγον να ποντίσονν 
και στων πολύπαθων να φέξει τις εστίες 
αστραφτερός ο Ήλιος της Χαράς.

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ
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ΑΓΩΝΙΑ

ΑΜΜΟΛΟΦΟΙ
ΕΡΗΜΟΣ
ΕΡΗΜΟΣ 
ΕΡΗΜΟΣ 
ΑΜΜΟΣ 
ΑΜΜΟΣ 
ΑΜΜΟΣ 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΑ 
ΑΜΜΟΣ 

[ΜΙΑ ΟΑΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ]
ΕΡΗΜΟΣ 
ΕΡΗΜΟΣ 
ΕΡΗΜΟΣ

[ΜΙΑ ΟΑΣΗ... ΜΙΑ ΟΑΣΗ...] 
ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ

ΑΜΜΟΘΥΕΛΛΑ
ΚΟΝΙΟΡΤΟΣ
ΚΟΝΙΟΡΤΟΣ 
ΚΟΝΙΟΡΤΟΣ 

[ΟΞΥΓΟΝΟ ΠΑΡΑΚΑΛΩ]
ΚΟΝΙΟΡΤΟΣ 

[ΟΞΥΓΟΝΟ... ΟΞΥΓΟΝΟ]
ΚΟΝΙΟΡΤΟΣ 
ΚΑΥΣΩΝΑΣ 
ΚΑΥΣΩΝΑΣ 
ΚΑΥΣΩΝΑΣ 

[ΝΕΡΟ ΠΑΡΑΚΑΛΩ] 
ΚΑΥΣΩΝΑΣ 

[ΝΕΡΟ... ΝΕΡΟ...]
ΚΟΝΙΟΡΤΟΣ 
ΚΑΥΣΩΝΑΣ 
ΚΟΝΙΟΡΤΟΣ 
ΚΟΝΙΟΡΤΟΣ 
ΚΟΝΙΟΡΤΟΣ 

ΟΡΑΤΟΤΗΣ ΜΗΔΕΝ 
ΟΡΑΤΟΤΗΣ ΜΗΔΕΝ 

ΜΗΔΕΝ
ΜΗΔΕΝ
ΜΗΔΕΝ

ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ
ΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΥ

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 
«ΝΟΣΤΑΛΓΙΕΣ»

Βιβέκας Φυλακτού

[Ή Βιβέκα Φυλακτού γεννήθηκε από Κύπριους γονείς, στό Ζαΐρ τό 1955. 
Τελείωσε τύ Ελληνικό ’Ωδείο ’Αθηνών μέ άριστα παμψηφεί (τάξη ελα
φρού τραγουδιού). Γράφει στίχους καί πολλούς άπό αυτούς έχει μελο
ποιήσει ή Άννα Τσιάκκα, ή οποία κατάγεται άπό Κύπριους γονείς καί 
ζεΐ, όπως καί ή Β. Φυλακτού, στήν ’Αθήνα. Όνειρο τους να συγκεντρώ
σουν σέ προσωπικό CD τον κύκλο τραγουδιών τους βάζοντας τύ μικρό 
λιθαράκι τους στό άπέραντο μωσαϊκό τής ευαίσθητης Καλλιτεχνικής Δη
μιουργίας].

(α) ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ

Ή νύχτα στό σεντόνι θά κνλήση 
καί τοϋ κορμιού σου τήν παλίρροια 
θά θυμίση 
ό,τι σού χάρισα σέ μένα θά γυρίση 
σάν χάόι άδολο σάν άδειος ουρανός.

Μές στήν άγάπη τό φεγγάρι δέν θά λάμψη 
σάν τής γιορτής σου τό μετάξι 
κι άς λέω όλα είναι έντάξει 
μέσα στοϋ κόσμου τήν βουή 
έχω χαθεί.

Κι έσύ πού άγάπησα άκόμα θά γελιέσαι 
μέ τής ψυχής μου τά κομμάτια θά πλανιέσαι 
σέ τόπους άδηλους γλυκά θά άποκοιμιέσαι 
σάν νάμουν πλάϊ σου, σάν νάμουν ουρανός.

ΒΙΒΕΚΑ ΦΥΛΑΚΤΟΥ
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(β) ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Σ’ ένα τραγούδι 
τούς 'Αγγέλους μου θά βάλω. 
Φτερά καί σώμα τοϋ Ούρανοϋ 
γιά ν’ άναπνέη.
Τις μυστικές αλήθειες τους 
θά λέη 
μές στήν σιωπή τών στίχων 
σάν πετούν.

Έμοιαζα πέτρα 
αύτοϋ του κόσμου 
ώσπου ήρθαν 
δάκρυ στά μάτια ζωγράφισαν 
καί μοΰ είπαν 
πέπλο βουβό καί μυστικό 
πιά νά κρατώ 
μές στής άγάπης 
τόν βαθίσκιωτο γκρεμό.

Σ’ ένα τραγούδι 
τούς 'Αγγέλους μου θά βάλω. 
Φτερά καί σώμα τοϋ Ούρανοϋ 
γιά ν' άναπνέη.
Τις μυστικές άλήθειες τους 
θά λέη 
μές στήν σιωπή τών στίχων 
σάν πετούν.

Φεγγάρια ήλιους 
στά όνειρα μου 
θ' άνατέλλω 
καί τήν άνάσα 
αύτοϋ τοϋ κόσμου 
θ' άναστέλλω 
παρηγοριάς άστέρια 
σάν θά παίρνω, άπ' τοϋ Χριστοϋ 
τά Χέρια νά σκορπώ.

Β1ΒΕΚΑ ΦΥΛΑΚΤΟΥ

(γ) ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ

'Απόψε δέν θά κοιμηθής 
σέ ένα τοπίο θά βρεθής 
βουβό κι άδέσποτο μαζί 
πού όρια καί κλέφτες 
δέν ύπάρχουν 
καί μόνο τό φεγγάρι 
νωχελικό 
τήνβόλτα του θά κάνη 
στό νερό 
καί μόνο τό φεγγάρι 
νωχελικό 
τήνβόλτα του 
θά κάνη στό νερό.

'Απόψε δέν θά κοιμηθής 
κι άλλες άλήθειες 
θά σκεφτής 
άπό τήν γκρίζα σου 
ζωή πού όρια 
καί κλέφτες 
δέν ύπάρχουν 
καί μόνο τό φεγγάρι 
νωχελικό 
τήν βόλτα του θά κάνη 
στό νερό 
καί μόνο τό φεγγάρι 
νωχελικό 
τήνβόλτα του 
θά κάνη στό νερό.

ΒΙΒΕΚΑ ΦΥΛΑΚΤΟΥ
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(δ) ΑΠΟΥΣΙΕΣ (στ-) ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ

Σ ’ ένα ώράριο πού πυκνώνει 
σέ μιά άπουσία πού αραιώνει 
βάλθηκα κόντρα στόν καιρό 
νά σ' άγαπώ, νά σ’ αγαπώ...

Φώτα σκιές καί πάλι φώτα 
μέσα στης πόλης τ’ άγρια 
χνώτα, μές σέ περάσματα 
βουβά σ’ άκολουθώ, σ’ άκολουθώ...

Σκάλες καί τέντες σέ πλατείες 
μοϋ διηγούνται ιστορίες 
όμοιες μ ’ αύτές πού λέω 
κι εγώ, όμοιες μ ’ αύτές 
πού λέω κι έγώ...

Φώτα σκιές καί πάλι φώτα 
μέσα στής πόλης τ’ άγρια 
χνώτα, μές σέ περάσματα 
βουβά σ’ άκολουθώ, σ’ άκολουθώ...

ΒΙΒΕΚΑ ΦΥΛΑΚΤΟΥ

Χίλια πουλιά πετούσανε 
σέ λίμνη κελαϊδούσανε 
κι έσύ μαζί τραγούδαγες 
καί τά σπουδαία μοϋ ’ταζες 
έτούτης τής ζωής 
ετούτης τής ζωής.

Σύννεφα μώβ στόν ούρανό 
μαζί σου ταξιδεύανε 
καί τής άγάπης τόν γιαλό 
σιγά σιγά κουρσεύανε.
Οί φοινικιές γελούσανε.

Οί φοινικιές γελούσανε 
μές στ’ όνειρο άκουμπούσανε 
καί μιά ρυτίδα στό νερό 
είχα πυξίδα καί όδηγό 
σέ τούτο τό ταξίδι 
σέ τούτο τό ταξίδι.

ΒΙΒΕΚΑ ΦΥΛΑΚΤΟΥ

(ε) ΧΡΩΜΑΤΑ

Ντύθηκες τής αύγής 
τά χρώματα 
καί τού κορμιού σου 
τά άρώματα 
ήλθαν μέ βρήκαν πάλι.

'Έσκυψες καί μέ φίλησες 
γιά τίποτα δέν μίλησες 
έγινες φως σκοτάδι 
έγινες φως σκοτάδι.

Μές στά μαλλιά σου 
ό άνεμος κοιμήθηκε 
τήν περασμένη σου 
ζωή θυμήθηκε 
τό σκοτεινό σου βράδυ.

ΒΙΒΕΚΑ ΦΥΛΑΚΤΟΥ

(ζ) ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ

Είχες στά χείλη τό χαμόγελο 
τής πικροδάφνης 
στό άχνό σου πρόσωπο 
τήν θλίψη τής βροχής.
Εσένα πού τά βήματά σου 
χάθηκαν στό άγιάζι 
στό όνομα μιας πόλης 
μιας αύγής 
στά μάτια σου άκουμπήσανε 
οί θάλασσες τού κόσμου 
κι άπίθωσαν τό δάκρυ τους 
μέ μιας 
στις άσπιλες 
καί μυστικές τους κόχες 
δάκρυ άλμυρό 
νερό τής λησμονιάς.

ΒΙΒΕΚΑ ΦΥΛΑΚΤΟΥ
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ 
ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΤΟ ΜΕΓΑ ΣΥΝΟΔΙΚΟ 

ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Προσφώνηση τον Προέδρου 

του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου 
Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου

(Παρασκευή, 2 7 Νοεμβρίου 1998, 7.30 μ.μ.)

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του «Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου 
Κύπρου» σας καλωσορίζω στην αποψινή πρώτη εκδήλωση του Ομίλου μας, από τότε 
που η ψυχή του Ομίλου αλλά και άλλων επιστημονικών και λογοτεχνικών Σωματείων, 
ο αείμνηστος Κύπρος Χρυσάνθης, εγκατέλειψε τα επίγεια με την διαβεβαίωση, ότι και 
εκεί που θα βρίσκεται θα τραγουδά ασταμάτητα και θα διδάσκει, θα διδάσκει τραγου
δώντας την αγαπημένη του Κύπρο, την Κύπρο του Ελληνισμού, τη σκλαβωμένη τώρα 
πατρίδα του, στον πόνο και στις προσδοκίες της για δικαίωση, και με εντολή προς 
τους νέους την προγονική ρήτρα με τα δικά του τα λόγια «Παίδες Ελλήνων, χρέος σας 
μόνο η Ελευθερία».

Αποτίω αυτή τη στιγμή φόρο τιμής σ’ αυτόν που έκλεισε μέσα στην ψυχή του την 
Κύπρο, την περπάτησε μέσα στο χώρο και στον χρόνο, σπιθαμή προς σπιθαμή και 
στιγμή προς στιγμή, και ένιωσε μέσα του να σπαρταρά κάθε είδος από το μεγαλείο της, 
συνταιριασμένο με το μεγαλείο της Φυλής, αλλά και τον πόνο της εναρμονισμένο 
στους τόνους των καϋμών και των θρήνων του Έθνους στις τραγικές στιγμές της 
εναλλασσόμενης μοίρας του. Δεν είναι αυτή η πρόσφορη στιγμή ν' αποτιμήσουμε την 
προσφορά του Χρυσάνθη στα Ελληνικά γράμματα με τον έντεχνο λόγο και την επι
βλητική παρουσία του στο λογοτεχνικό στερέωμα της Κύπρου. Η φωνή του θ’ ακου
στεί σε ειδική προς τούτο εκδήλωση του Ομίλου μας και θ’ ακούγεται συχνά από μέλη 
του σε μια προσπάθεια ν’ αξιοποιήσουμε τη μεγάλη προσφορά του.

Χρέος μου αύτή τη στιγμή είναι να πω, ότι η απόφαση για τη διοργάνωση αυτής 
της εκδήλωσης για τον Εθνικό μας ποιητή, το Διονύσιο Σολωμό, για τα 200 χρόνια 
από τη γέννησή του, καθώς και της επόμενης, για το βάρδο του ξεσηκωμού και τον κή- 
ρυκα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, το Ρήγα τον Βελεστινλή, που θα γίνει στις 9 
του Δεκέμβρη στον ίδιο αυτό χώρο με ομιλήτρια τη γνωστή αγωνίστρια δημοσιογράφο 
και ταμία του Ομίλου μας κυρία Μαρούλα Βιολάρη - Ιακωβίδη, ελήφθη σε συνεδρία 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΠΟΚ λίγες μόνο βδομάδες πριν από το θάνατο του 
αείμνηστου Προέδρου μας, στο σπίτι του.

Εκτελούμε, επομένως, κατά κάποιο τρόπο, ένα χρέος μας και προς τον ίδιο, ως 
εντολοδόχοι του τότε Διοικητικού Συμβουλίου που συνεδρίασε υπό την προεδρία του. 
Και είναι ευτυχής η συγκυρία, η πρώτη μας εκδήλωση που εγκαινιάζει την μετά τον θά
νατο του Κύπρου Χρυσάνθη περίοδο να έχει σαν θέμα της το Διονύσιο Σολωμό, τον 
υμνητή της ματωμένης αλλά πάντα αντρειωμένης Ελληνικής Ελευθερίας, αυτής που 
ενέπνευσε και τους μαχητές του Κυπριακού έπους και που πάντα κρατά όρθια την ψυ-

χή του αγωνιζόμενου Έθνους. Είναι πλείστες οι περιπτώσεις που ο Όμιλός μας τίμη
σε τον Διονύσιο Σολωμό από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του, με δύο τότε ειδικές 
συγκεντρώσεις για το βίο και το έργο του στις 31 Μαρτίου και 4 Απριλίου 1951 στην 
Αίθουσα Τελετών του έναντι Παγκυπρίου Γυμνασίου, όπου γίνονταν συνήθως οι διά
φορες δραστηριότητες του Ομίλου μας, αλλά και με άλλες ευκαιρίες και ιδιαίτερα με 
την προτομή που του έστησε στην έκτοτε ομώνυμη πλατεία του στη Αευκωσία.

Ομιλητής απόψε είναι ο Γραμματέας του Ομίλου μας Γυμνασιάρχης κύριος Γεώρ
γιος Κ. Ιωαννίδης, σε όλους γνωστός για την πολύπλευρη δράση του, και θέμα της ομι
λίας του «Δοκιμή κάρπωσης της έννοιας της Ελευθερίας στο Διονύσιο Σολωμό». Τον 
ευχαριστώ που προσφέρθηκε να μας μιλήσει. Ευχαριστώ επίσης τη «Χορωδία του Γυ
μνασίου Λατσιών» και μάλιστα τη Διευθύντρια της κυρία Έλλη Μέση για τη διδασκα
λία των μελοποιημένων ποιημάτων του εθνικού μας ποιητή που θ’ ακούσουμε. Αλλά 
ευχαριστώ και όλους εσάς που τιμάτε με την παρουσία σας την εκδήλωσή μας*.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
Αευκωσία

27 Νοεμβρίου 1998

* Η ομιλία του Γεωργίου Κ. Ιωαννίόη δεν κατέστη δυνατόν να δημοσιευθεί, λόγω του αόοκήτου θα
νάτου του.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ 
ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ - ΦΕΡΑΙΟΥ 

ΣΤΟ ΜΕΓΑ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 
Σύντομη προσφώνηση του Προέδρου 

του Ελληνικού Πνευματικοί1 Ομίλου Κύπρου 
Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου

* Ομιλία σε κοινή εκδήλωση του ΕΠΟΚ. της ΕΚΣ και της ΕΕΕΛΚ στις 9.12.1998, ύστερα από την 
ακόλουθη εισαγωγή της ομιλήτριας:
«Ανεβαίνοντας στο βήμα του ΕΠΟΚ για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του τελευταίου Προέδρου 
του Κύπρου Χρυσάνθη, αφιερώνω την ομιλία μου αυτή στην μνήμη του ελπίζοντας ότι από τον 
εξώστη τ’ ουρανού χαίρεται η ψυχή του, γιατί υλοποιείται η σχετική εισήγηση που εκείνος έκαμε 
στην τελευταία υπό την προεδρία του συνεδρία του Δ.Σ. του ΕΠΟΚ.
Ο πολυγραφότατος Έλληνας ήταν για μένα δάσκαλος, φίλος και συνεργάτης. Του δίνω απόψε ένα 
μικρό ταπεινό, αντίδωρο.

(Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 1998, 7.30 μ.μ.)

Όπως ανάφερα και στην προηγούμενη μας εκδήλωση για τον Εθνικό μας ποιητή 
Διονύσιο Σολωμό στις 27 του περασμένου μήνα, τόσο η εκδήλωση εκείνη όσο και η 
αποψινή για το Ρήγα Φεραίο με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 χρόνων από το θά
νατό του, είχαν αποφασισθεί ζώντος του Προέδρου του Ομίλου μας αείμνηστου Κύ
πρου Χρυσάνθη, σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε υπό την προε
δρία του στο σπίτι του λίγες βδομάδες πριν από το θάνατό του, που στέρησε όχι μόνο 
τον Ε.Π.Ο.Κ. από τον Πρόεδρο του, αλλά και άλλα επιστημονικά και πνευματικά Σω
ματεία, πιο πολύ όμως την Κύπρο από ένα από τους πιο δραστήριους πνευματικούς 
ανθρώπους του τόπου μας, που αγάπησε την Κύπρο πραγματικά, την ύμνησε και την 
καταχώρισε μέσα στα αμέτρητα κείμενα του βγαλμένη μέσα από την θέρμη της καρδιάς 
του και την ακτινοβολία των διαλογισμών του.

Θέλω και μ’ αυτή την ευκαιρία να εξάρω την πολύ μεγάλη προσφορά του Κύπρου 
Χρυσάνθη στα Κυπριακά Γράμματα, που τα υπηρέτησε από πλείστες όσες επάλξεις, 
γνωρίζοντας να διατηρεί την αυτονομία του καθενός Σωματείου του οποίου προΐστα- 
το, δραστηριοποιώντας το στους τομείς που ενέπιπταν πραγματικά στην αρμοδιότητα 
του σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού του και τις αποφάσεις του Συμβου
λίου του και αναπτύσσοντας αρμονική συνεργασία με άλλα. Μέσα στο πνεύμα αυτό, η 
αποψινή εκδήλωση όπως και η προηγούμενη μαρτυρούν κατά κύριο λόγο την παρου
σία του Κύπρου Χρυσάνθη ως Προέδρου του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύ
πρου, ο οποίος προσφέρει τη συνεργασία του στα αδελφά Σωματεία, για να τιμήσει το 
πνεύμα της συνεργασίας που τον χαρακτήριζε.

Και αποτελεί ευτυχή συγκυρία το ότι και οι δύο πρώτες εκδηλώσεις του Πνευμα
τικού μας Ομίλου αφορούν σε ιστορικές προσωπικότητες Πανελλήνιας εθνικής εμβέ
λειας, τον εθνικό μας ποιητή Σολωμό και τον εθνικό βάρδο Φεραίο, που εκφράζουν 
πλήρως το πνεύμα της αγωνιζόμενης Κύπρου, ως τμήματος του ευρύτερου Ελληνι
σμού. Και η συγκυρία βρίσκεται στο ότι έτσι έβλεπε και έτσι έζησε την αγαπημένη του 
Κύπρο και ο αείμνηστος Χρυσάνθης. Από το Σολωμό και από το Φεραίο εμπνεύστηκε 
και ο ίδιος σε πλείστες περιπτώσεις, όπως κι από αμέτρητους άλλους.

Ομιλήτριά μας απόψε είναι η εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομί
λου μας κα Μαρούλα Βιολάρη - Ιακωβίδου, σε όλους σας γνωστή για τη δράση της, και 
την οποία θα παρουσιάσω δΓ ολίγων.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
9 Δεκεμβρίου, 1988

ΡΗΓΑΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΗΤΗΣ, 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ *

«Υπήρξε μεγάλος ευεργέτης της φυλής μας. Το μελάνι της πένας του θα είναι πο
λύτιμο στα μάτια του Θεού, όπως το αίμα των αγγέλων», λέει για τον Ρήγα Βελεστιν- 
λή ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, το 1846, στον πρόλογο των Απομνημονευμάτων του 
για την εθνική παλιγγενεσία.

Αυτή η παλιγγενεσία, το άφθαστο θαύμα του 1821, ήταν η τελευταία φάση του 
αγώνα που άρχισε με τα όπλα του πνεύματος από την επόμενη της Αλωσης. Σ’ αυτό 
τον αγώνα χρησιμοποιήθηκαν όσα ψυχικά όπλα διέθετε ο Ελληνισμός κι οι δάσκαλοι 
δεν άφησαν τον λαό να ξεχάσει «τί έχασε, τί έχει, τί του πρέπει». Ανάμεσα τους ένας 
πολιτικός διανοητής, ένας ποιητής, ένας εθνικός οραματιστής, ο Ρήγας Κυρίτζης Βε- 
λενστινλής, ο πρωτομάρτυρας, του οποίου η θυσία καταυγάζει τους εθνικούς ουρα
νούς για δύο αιώνες.

Από τη νύκτα της 24ης προς την 25η Ιουνίου 1798 που οι Τούρκοι αφαιρούσαν 
από τον φλογερό κήρυκα του ξεσηκωμού την τελευταία πνοή του, ως «επικίνδυνου» 
για την τουρκική αυτοκρατορία, στις παραδουνάβιες χώρες και στην ίδια την Ελλάδα 
άρχισε να φουσκώνει ο σπόρος. «Αρκετό σπόρο έσπειρα. Θα βλαστήσει και το Γένος 
μου θα συλλέξει το γλυκύ καρπό του».

Αυτά τα λόγια, σύμφωνα με μαρτυρίες, αλλά και ανάμεικτα με τον θρύλο και τον μύ
θο που περιβάλλει όλη τη ζωή του, ήταν τα τελευταία που είπε ο Ρήγας στο φρούριο Νε- 
μπόϊζα του Βελιγραδιού όπου μαρτύρησε και θυσιάστηκε στα σαράντα ένα του χρόνια.

Μαζί του, στο θυσιαστήριο του Έθνους:
• Κορωνιός Αντώνιος, έμπορος από τη Χίο, 27 χρόνων
• Αργέντης Ευστράτιος, έμπορος από τη Χίο, 31 χρόνων
• Εμμανουήλ Παναγιώτης από την Καστοριά, υπάλληλος του Αργέντη, 22 χρόνων
• Εμμανουήλ Ιωάννης από την Καστοριά, φοιτητής ιατρικής, 24 χρόνων
• Καρατζάς Ιωάννης, λόγιος από τη Αευκωσία, 31 χρόνων
• Νικολίδης Δημήτριος, γιατρός από τα Γιάννενα, 32 χρόνων και
• Τουρούντζιος Θεοχάρης, έμπορος από τη Σιάτιστα, 22 χρόνων.

Όλοι είχαν π αραδοθεί από την Αυστρία στις τουρκικές αρχές του Βελιγραδιού στις 
10 Μαΐου του 1798 και στο φρούριο Νεμπόϊζα υποβλήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια.
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Ο μαρτυρικός θάνατος του Ρήγα και των συντρόφων του επηρέασε καίρια το 
υπόδουλο Γένος. Δίκαια θεωρείται ο πρωτοπόρος μαχητής που αφύπνισε και συνήγει- 
ρε τον Ελληνισμό. Ο Ρήγας, όμως, είχε συλλάβει ταυτόχρονα το παμβαλκανικό όραμα. 
Σ’ αυτό το όραμα, που έμεινε ανεκπλήρωτο, όλοι οι λαοί της νοτιοανατολικής Ευρώ
πης αναζητούν και σήμερα μια ιδεολογική συνισταμένη κοινής αποδοχής και διαχρο
νικής εμβέλειας. Η κατάτμηση της βαλκανικής σε εθνικά κράτη δεν έχει περιστείλει την 
απήχηση του μηνύματος του Ρήγα. Ενός μηνύματος για πολυφωνική δημοκρατική κοι
νωνία σε ένα ενιαίο κράτος που θα επικάλυπτε τον ευρύτερο βαλκανικό χώρο.

Πρόλαβε πριν από κάθε άλλο ο Ρήγας να μετφέρει στα Βαλκάνια το μήνυμα της 
επικείμενης μετάστασης στη νέα ευρωπαϊκή κοινωνία και δικαιοταξία. Ήταν ένας πο
λιτικός στοχαστής που κατέσπαρε σ’ ένα σημαντικό συγγραφικό έργο τον πολιτικό 
λογισμό και τις απόψεις του για την ελευθερία, τη συνταγματική και διοικητική διάρ
θρωση των κρατών και τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Τα 200 χρόνια που πέρασαν από το θάνατο του δεν έχουν προσθέσει πολλά στην 
πολιτική διανόηση, ούτε στα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι στο υπόβαθρο εκείνων 
των απόψεων που στηρίχθηκε το σημερινό ευρωπαϊκό οικοδόμημα και δημιουργήθη- 
καν οι μηχανισμοί λειτουργίας της δημοκρατίας και της προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Είναι γι’ αυτό που τον Ρήγα τον θυμούνται σήμερα σαν δικό τους ήρωα όλες οι 
βαλκανικές πρωτεύουσες, καθώς η αλήθεια και το δίκαιο δεν γνωρίζουν σύνορα και το 
κήρυγμά του απλώθηκε παντού, ενώ τα τραγούδια του πέρασαν σε ξένες γλώσσες κι 
έγιναν τραγούδια και άλλων λαών.

Ο κόσμος, όπως τον φαντάστηκε ο φωτισμένος «Θετταλός», όπως του άρεσε να 
υπογράφει, παίρνει σιγά-σιγά σήμερα τη μορφή που εκείνος οραματίστηκε. Γι’ αυτό 
και η διανόηση προσδίδει στον Ρήγα τις διαστάσεις μιας παμβαλκανικής προσωπικό
τητας που προεκτείνεται σε πανανθρώπινη, αφού η ιδέα της ελευθερίας και των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων μόνο στην οικουμενική διάστασή της μπορεί να θεωρηθεί 
ολοκληρωμένη.

Αυτή την προσωπικότητα τιμούμε σήμερα αναδιφώντας σε μια σύντομη ζωή, τυ
λιγμένη στην Ιστορία και τον θρύλο.

Ο Ρήγας γεννήθηκε στο Βελεστίνο το 1757, σύμφωνα με δική του αναφορά κατα
γραμμένη στα ανακριτικά έγγραφα της Βιέννης. Μερικοί ιστορικοί τον αναφέρουν ως 
Αντώνιο και άλλοι ως Κωνσταντίνο, αλλά το δεύτερο όνομα πρέπει να αποκλεισθεί, 
αφού είναι γνωστό ότι έτσι ονομαζόταν ο αδελφός του, τον οποίο πήρε μαζί του στη 
Βλαχία, όπως και τη μητέρα του.

Το επίθετο του Ρήγα είναι Κυρίτζης, ή Κυριαζής αλλά ο ίδιος υπογράφει Βελεν- 
στινλής - Θετταλός ή χωρίς το Θετταλός. Το Φεραίος, από τις αρχαίες Φερές που γει
τονεύουν με τη γενέτειρά του και με το οποίο συνηθίζουμε περισσότερο να τον αναφέ
ρουμε, είναι λόγιο δώρο του Ζακυνθηνού συνεργάτη του Γεωργίου Βεντόνη.

Ο πατέρας του Ρήγα, επιχειρηματίας με βυρσοδεψείο, βαφείο και κλωστήριο, είχε 
στη δούλεψή του πάνω από 40 Ελληνες και μερικούς Τούρκους. Με την οικονομική 
του άνεση, αλλά και τον προοδευτικό του χαρακτήρα, έδωσε στον γιο του κάθε δυνατή 
ευχέρεια για μόρφωση.

Τα πρώτα του γράμματα ο Ρήγας τα μαθαίνει στο Βελεστίνο και συνεχίζει στη Ζα
γορά και στα Αμπελάκια. Αργότερα τον συναντούμε δάσκαλο στον Κισσό του Πηλίου. 
Εκεί διαπιστώνει την εξάρτηση των ελληνικών σχολείων από τα εγχειρίδια τα μετα
φρασμένα από ξένες γλώσσες κι αρχίζει να επιδιώκει να μάθει γαλλικά και γερμανικά.

Σ’ αυτή τη φάση της ζωής του παγιώνεται η πεποίθησή του ότι η παιδεία είναι 
αναγκαίος καταλύτης για την απελευθέρωστη της πατρίδας. Ταυτόχρονα καταλήγει 
στην άποψη ότι για την εκπαίδευση πρέπει κάτω από τις συνθήκες της εποχής, να χρη
σιμοποιείται η ομιλούμενη γλώσσα.

«Εφόσον, λέγει, παραμένουν οι Έλληνες υπό την ράβδον του Χασάνη και του 
Μεχμέτη, για την παιδεία τους πρέπει να χρησιμοποιείται η διάλεκτος που γνωρίζουν 
από τα παιδικά τους χρόνια. Οι περιστάσεις δεν είναι ακόμη ώριμες - μολονότι κά
ποια μέρα θα γίνουν - ώστε να ομιλούν και προς Ομήρους και Θουκυδίδας».

Στην καταλυτική αναγκαιότητα της παιδείας ο Ρήγας προσθέτει, συν τω χρόνω, 
και την αναγκαιότητα της παράλληλης ένοπλης εξέγερσης. Σε τούτο, όπως θέλει η πα
ράδοση, οδηγείται από μια ταπεινωτική σκηνή, της οποίας υπήρξε μάρτυρας.

Επιστρέφοντας από τον Κισσό στο Βελεστίνο για τα Χριστούγεννα, ύστερα από 
ένα χρόνο ως δάσκαλος, βρέθηκε μπροστά σε ένοπλους Τούρκους να εξαναγκάζουν το 
εκκλησίασμα που έφευγε από τη λειτουργία σε υποχρεωτική εργασία. Ο ίδιος υποχρε
ώθηκε να μεταφέρει ένα σακκί με δημητριακά, παρόλο που πρόσφερε χρήματα για ν’ 
απαλλαγεί από τον εξευτελισμό.

Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, σε μεταγενέστερο χρόνο, υποχρεώθηκε από Τούρκο να 
τον μεταφέρει μέσα από ένα φουσκωμένο ποτάμι. Στη μέση του ρεύματος τον πέταξε, 
έτρεξε στο σπίτι, αγκάλιασε τη μάνα του, της είπε το περιστατικό κι αφού πήρε ένα 
ψωμί, πήγε στον Βόλο και πήρε το πλοίο για την Κωνσταντινούπολη.

Περισσότερο, ωστόσο, πειστικό φαίνεται να είναι το περιστατικό, κατά το οποίο 
όταν ο Ρήγας, όντας 25 περίπου χρόνων και έχοντας επιστρέφει από τον Κισσό, συ
νόδευε τον πατέρα του για επίσκεψη συγγενών σε γειτονικό χωριό. Ένας Τούρκος, ο 
Μουσταφά Σουλεημάν, ζήτησε από τον γονιό του τρία χρυσά νομίσματα απειλώντας 
να τον σουβλίσει αν δεν τα έδινε αμέσως. Ο Ρήγας προκάλεσε οργισμένος τον Τούρκο 
να το κάμει, οπότε παρενέβησαν χωρικοί και απέτρεψαν την εξέλιξη.

Το άλλο πρωί, ενώ επέστρεφε με τον πατέρα του στο Βελεστίνο, ο Τούρκος έφιπ
πος και με πενταμελή συνοδεία (Τούρκους ή και Έλληνες) τους έκοψε το δρόμο. Κα
τέβηκε από το άλογο και ανάγκασε τον Ρήγα να μεταφέρει μέρος του φορτίου του, ενώ 
υποχρέωσε τον πατέρα του να μεταφέρει τον ίδιο μέχρι που έφθασαν σε μια πηγή που 
λεγόταν Υπέρεια - δηλαδή Κεφαλόβρυση.

Το επεισόδιο έληξε και πέρασε λίγος καιρός χωρίς άλλη σύγκρουση. Αργότερα, 
όμως, ο Μουσταφά αποφάσισε να ξαναταπεινώσει τον πατέρα του Ρήγα και προσποι
ούμενος φιλία τον κάλεσε σε μουσουλμανικό πανηγύρι καθιστώντας σαφές ότι θα θε
ωρούσε εχθρική ενέργεια την μη αποδοχή της πρόσκλησης. Στο δρόμο, ένας από την 
παρέα του Μουσταφά (που μετέφερε το σφακτό για το γλέντι) προσποιήθηκε ότι κου
ράστηκε και ο πατέρας του Ρήγα προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει. Καθώς προχωρούσαν 
ένας άλλος Τούρκος που εργαζόταν στη βιοτεχνία του Κυρίτζη υποψιάστηκε το τέ-
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χνασμα και του έκαμε σήμα να δραπετεύσει. Ο πατέρας του Ρήγα πέταξε το φορτίο του 
κι έφυγε τρέχοντας, ενώ οι άλλοι τον κυνήγησαν και τον πυροβόλησαν. Κατόρθωσε, 
όμως, να διαφύγει και τρέχοντας έφθασε στο χωριό Κεραμείδι, στο νότιο άκρο του 
Πηλίου. Όταν ο Ρήγας το μαθαίνει, πάει και συναντά τον πατέρα του έχοντας πάρει 
την απόφαση να φύγει από το Βελεστίνο οριστικά.

Συμβουλεύει τον πατέρα να επιστρέφει στο σπίτι, να προσέχει τη μάνα και τα δύο 
αδέλφια του και να κολακεύει τους Τούρκους για να περάσει όσο καλύτερα γινόταν 
στα δύσκολα εκείνα χρόνια.

Ο ίδιος φεύγει με το πλοίο από τον Βόλο, πάει στο Άγιον Όρος και περνά λίγο 
καιρό γυρίζοντας τα μοναστήρια. Αργότερα επιστρέφει μυστικά στο Λιτόχωρο του 
Ολύμπου, όπου ο συγγενής του Σπύρος Ζήρας είναι αρματωλός. Μέσα στην αγριάδα, 
αλλά και την αγνότητα της φύσης, ο Ρήγας πλάθει το όραμά του.

Ο Ζήρας τον συμβουλεύει να μη φύγει από την Ελλάδα ή τουλάχιστον να επι
στρέφει στο Άγιον Όρος και να συμβουλευθεί τον ηγούμενο της μονής Βατοπεδίου.

Εκεί στο Λιτόχωρο, πίνοντας το τελευταίο βράδυ παρέα με τον Ζήρα, ο Ρήγας 
τραγουδά, κατά την παράδοση, για πρώτη φορά τους στίχους:

«κάλλιο 'ναι μίας ώρας ελεύθερη ζωή 
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή».

Οι στίχοι μένουν στα χείλη αλλά και στην καρδιά και το μυαλό του Ρήγα και δί
νουν, χρόνια αργότερα, τον γνωστό Θούριο του.

Από το Λιτόχωρο ο μεγάλος οραματιστής ξαναπηγαίνει στο Άγιον Όρος και από 
εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Γίνεται γραμματικός του Αλέξανδρου Υψηλάντη, παπ
πού των Υψηλάντηδων του 21, και πραγματοποιεί την επιδίωξή του να μάθει τα γαλ
λικά και τα γερμανικά του.

Αργότερα προάγεται σε ιδιαίτερο γραμματέα του Υψηλάντη και με αυτή την ιδιό
τητα τον συνοδεύει το 1787 στο Ιάσιο όταν ο Υψηλάντης είναι Οσποδάρος, δηλαδή δι
οικητής της Μολδαβίας.

Από εκεί αρχίζει η στενότερη επαφή του Ρήγα με την πολιτική και την οικονομική 
αριστοκρατία της εποχής του. Με σύσταση του Υψηλάντη εργοδοτείται από τον εύπο
ρο Ρουμάνο αριστοκράτη Μπρανκοβεάνου στο Βουκουρέστι και στη συνέχεια υπηρε
τεί τον Οσποδάρο της Βλαχίας Νικόλαο Μαυρογένη, που έχει εντυπωσιασθεί από τις 
ικανότητές του.

Ο Ρήγας όμως δεν είναι καθόλου ευτυχής με τον εργοδότη του ο οποίος, σύμφω
να με το Ρουμάνο ιστορικό, ήταν ευέξαπτος, βίαιος και απάνθρωπος. Ο ίδιος ο Ρήγας 
στο χειρόγραφο μιας μελέτης του κατέλιπε μια υποσημέίωση που χαρακτηρίζει τον 
Μαυρογένη «έκτρωμα ανθρώπινης φύσης και ανάξιο Οσποδάρο της Βλαχίας».

Το Βουκουρέστι, όμως, είναι ο χώρος που του προσφέρει πολύτιμες φιλίες με λό
γιους, δασκάλους, διπλωμάτες, συγγραφείς και καλλιτέχνες. Μια τέτοια φιλία με τον 
Γάλλο κόμητα Αλέξανδρο ντ Ωτρίβ οδηγεί στον διορισμό του ως διερμηνέα στο γαλλι
κό προξενείο στο Βουκουρέστι, άνκαι δεν είναι εξακριβωμένο αν κατέλαβε ποτέ αυτή 
τη θέση.

Το τεράστιο εύρος των ενδιαφερόντων όλων αυτών με τους οποίους συνδέεται, 
γονιμοποιέ! και ζωογονεί τους δικούς του στοχασμούς και τον οδηγεί στον πνευματι
κό του στίβο, που καλύπτει Λογοτεχνία και Φυσικές Επιστήμες, Ιστορία και Γεωγρα
φία, αρχαίους συγγραφείς, ξένες γλώσσες, μουσική και ποίηση.

Ταυτόχρονα, κινείται ως έμπορος και μάλιστα εύπορος, μεταξύ Βουκουρεστίου 
και Βιέννης και έχει, σε ιδιόκτητη περιουσία κοντά στο Βουκουρέστι, εγκατεστημένη 
τη μητέρα του και τον αδελφό του Κωστή.

Κατά τον ρωσοτουρκικό πόλεμο (1787-92) ο Ρήγας συντελεί στη διάσωση του 
επαναστάτη πασά Οσμάν Πασβάνογλου και όταν ο πασάς πάει να τον ευχαριστήσει 
του κάμνει διάλεξη στην τουρκική για τις υποχρεώσεις μεταξύ των ανθρώπων.

Ο βιογράφος του Ρήγα, ο ιστορικός Χριστόφορος Περραιβός, ο οποίος πολέμησε 
αργότερα στην Επανάσταση, διασώζει, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, όσα ο Ρήγας 
αναπτύσσει εδώ, παραθέτοντας την πολιτική κοσμοθεωρία του και διαγράφοντας τα 
δικαιώματα του ανθρώπου.

«Ημείς ούτε είδομεν, ούτε ηκούσαμεν, λέει ο Ρήγας στον Πασβάνογλου, ούτε εις 
κανέν βιβλίον εύρομεν γεγραμμένον, ότι ο Θεός επαίδευσε (με την έννοια του ετιμώ- 
ρησε) τον δείνα διότι ήτο Τούρκος ή τον δείνα διότι ήτο Χριστιανός, ή τον δείνα διότι 
ήτο ηλιοσεληνολάτρης. Βλέπομεν όμως και ακούομεν και εις τα βιβλία ευρίσκομεν γε
γραμμένον ότι ο Θεός επαίδευσε και παιδεύει πάντοτε τους τυρρανούντας το πλάσμα 
του, τους αδεφλούς των».

Ο Πασβάνογλου υπόσχεται στον Ρήγα ότι θα τηρήσει τις συμβουλές του και εκεί
νος ενθαρρύνεται και τον παρακινεί να τιμωρήσει όσους μπέηδες και αγάδες καταπιέ
ζουν τον λαό και να «εναγκαλισθεί τους καλούς Τούρκους και τους δυστυχείς υπηκό
ους». Προειδοποιεί ακόμη τον πασά ότι τέτοιες ενέργειες θα προκαλέσουν την αντί
δραση του Σουλτάνου και τον βεβαιώνει ότι ο Θεός θα ήταν με το μέρος του κι ότι 
πρέπει να θυμάται πως οι κακοί ήταν πάντα δειλοί και φοβούνταν την οργή του Θεού 
και υπάρχουν παραδείγματα από το παρελθόν και από «τα σημερινά της Γαλλίας». Η 
τελευταία φράση είναι η πρώτη αναφορά του Ρήγα στη γαλλική επανάσταση που επη
ρέασε καίρια την πολιτική του σκέψη.

Η τοποθέτηση του Ρήγα υπέρ όλων των δυστυχών υπηκόων της Οθωμανικής Αυ
τοκρατορίας είναι τόσο ειλικρινής, που οδηγεί στη δημιουργία οργάνωσης φίλων, 
στην οποία γίνονται δεκτοί Έλληνες και Τούρκοι.

Στα απομνημονεύματα του ο Νικόλαος Υψηλάντης, ένας από τους ιδρυτές της Φι
λικής Εταιρείας, αναφέρι ότι «χρησιμοποιώντας ως μαγνήτη μιαν αδελφότητα που 
ίδρυσε, ο Ρήγας κατόρθωσε σταδιακά να ενώσει τους συμπατριώτες του με τους Μου
σουλμάνους επαναστάτες ορκίζοντάς τους στο Ευαγγέλιο να υποστηρίζουν ο ένας τον 
άλλο μέχρι το θάνατο και να αποκαλούν ο ένας τον άλλο με την ονομασία «αδελφοποι- 
ητοί», που υποδήλωνε τον στενό δεσμό μεταξύ τους. Με αυτή τη φημισμένη οργάνωση, 
προσθέτει ο Υψηλάντης, ο Ρήγας κατόρθωσε σε σύντομο χρονικό διάστημα να απαλύ
νει τα βάσανα των συμπατριωτών του και σ’αυτό στήριξε τις μισές του ελπίδες. Αυτές 
όμως οι προϋποθέσεις έπαψαν να υφίστανται αργότερα όταν οι αρχηγοί της νέας Εται
ρείας έθεσαν μεν ως στόχο να συνεχίσουν το έργο της αδελφότητας του Ρήγα, αλλά στα
μάτησαν να δέχονται Τούρκους και περιορίστηκαν μόνο σε Έλληνες μαχητές».
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Είναι προφανές πως η οργάνωση του Ρήγα δεν ήταν επαναστατική. Στόχευε μάλ
λον στην απάμβλυνση των δεινών της δουλείας και ήταν στο πρότυπο των εμπορικών 
συντεχνιών (των εσναφιών), τόσο μεταξύ μουσουλμανικών όσο και μεταξύ χριστιανι
κών πληθυσμών με κάποιο βαθμό αλληλοδιείσδυσης. Τα ανώτερα μέλη αυτών των συ
ντεχνιών σχημάτιζαν ένα σώμα που αποκαλούσαν «στοά» και η χρήση του όρου δίνει 
μια πιθανή εξήγηση για τη σύνδεση του Ρήγα με τον Ελευθεροτεκτονισμό.

Η καλή διάθεση, ωστόσο, του Ρήγα προς κάθε άνθρωπο, άρα και τους Τούρκους, 
είναι δεδομένη. Έμμεσες ενδείξεις αποτελούν και οι αναφορές στην προσωπική του 
σφραγίδα, η οποία σύμφωνα με τον Περραιβό, έχει τρία ρόπαλα υπό γωνία, τρεις 
σταυρούς από πάνω τους και την επιγραφή:

«Υπέρ πίστεως, πατρίδος, νόμων και Ελευθερίας».

Κατά τον Καλαφάτη η σφραγίδα έφερε μόνο ένα ρόπαλο (τον Ηρακλή) με τρία 
άστρα πάνω, μια ημισέληνο κάτω και την επιγραφή: «Ελληνική Δημοκρατία, Ελευθε
ρία, Ισότητα». Έχει δηλαδή ένα πιο οικουμενικό χαρακτήρα, που ταιριάζει περισσότε
ρο στον πολιτικό στοχασμό του Ρήγα.

Ο μεγάλος Θετταλός υποστήριζε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αδέλφια και κανένας 
ανώτερος από τους άλλους. Κάποτε επέπληξε έναν Ηπειρώτη που ισχυριζόταν πως 
ήταν πιο Έλληνας από ένα Θράκα. «Οι αρχαιότεροι γνωστοί Έλληνες, του είπε ειρω
νικά, προέρχονται από τη Θεσσαλία».

Το 1790 ο Ρήγας φεύγει από το Βουκουρέστι για τη Βιέννη μαζί με το νέο εργοδό
τη του Χριστόδουλο Κίρλιαν, μετέπειτα βαρώνο Λάγκενφελντ.

Οι αποσκευές του, όπως γράφει ο ίδιος, είναι ένα μαξιλάρι παραγεμισμένο με τα 
ρούχα του και δύο χειρόγραφα που θα τύπωνε στην Αυστριακή πρωτεύουσα.

Πρόκειται για έργα μεταφρασμένα από τα γαλλικά και διασκευασμένα από τον 
Ρήγα. Το ένα, με τίτλο «Σχολείον των ντελικάτων εραστών» είναι μια συλλογή από ρο
μαντικές νουβέλες για τις περιπέτειες των πιο ωραίων γυναικών της εποχής και το άλ
λο, το «Φυσικής απάνθισμα», είναι ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, στο τέλος του οποίου 
σημειώνει ότι επεξεργάζεται ήδη τη μετάφραση του «Πνεύματος των νόμων» του Μο- 
ντεσκιέ. Στον πρόλογο εξάλλου καταλήγει με την προτροπή: «Ας συνεισφέρουν όλοι 
ό,τι μπορούν, ώστε με βοήθεια απ’ όλες τις πλευρές, ν’ αποκατασταθεί η ξεπεσμένη ελ
ληνική φυλή». Πολιτική διανόηση και εθνικό όραμα συμβαδίζουν. Στον πρόλογο του 
«Σχολείου των ντελικάτων εραστών» και σε μεταγενέστερες ρομαντικές δημοσιεύσεις 
ο Ρήγας αφήνει σαφώς να διαφανεί η σταυροφοριακή του θέση για τα ανθρώπινα δι
καιώματα και τοποθετείται υπέρ της ισότητας ανδρών και γυναικών.

Στη Βιέννη ο Ρήγας μένει μόνο ένα χρόνο και επιστρέφει στο Βουκουρέστι όπου 
ζει μέχρι το 1796. Ασχολείται με το εμπόριο, αλλά είναι ταυτόχρονα, για λίγο διάστη
μα, γραμματικός του νέου Οσποδάρου Μιχαήλ Σούτσου, ιδιότητα που του εξασφαλί
ζει επαφή και πληφορόρηση για τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Κάποιες πληροφορίες τον 
θέλουν επίσης διερμηνέα του γαλλικού προξενείου.

Στην περίοδο αυτή οι πολιτικές εξελίξεις, με κορυφαία τη συνθήκη ειρήνης Ρω
σίας - Τουρκίας το 1792, διαψεύδουν τις προσδοκίες του Ρήγα για έξωθεν βοήθεια 
στην υλοποίηση του οράματος για απελευθέρωση του Γένους. Με καίρια την επίδραση 

της γαλλικής επανάστασης, αναθερμαίνεται η πίστη του στις πιο ριζοσπαστικές από 
τις ιδέες του γαλλικού διαφωτισμού. Μελετά το γαλλικό σύνταγμα, σχεδιάζει τη Χάρ
τα της Ελλάδας και συνθέτει τον Θούριο.

Αποφασίζει ότι πρέπει να προκαλέσει έξαρση του εθνικού φιλότιμου και το επι
χειρεί με τη μετάφραση του έργου του αββά Μπαρτελεμύ «Το ταξίδι τον νέου Ανάχαρ- 
σι». Πιστεύει ότι θα αφυπνίσει την περηφάνεια και την αυτοεκτίμηση των Ελλήνων 
θυμίζοντάς τους περασμένα μεγαλεία. Ταυτόχρονα μεταφράζει φιλολογικά έργα, 
όπως η «Ολυμπία», «Η βοσκοπούλα των Αλπεων» και «Ο Πρώτος ναύτης» που εκδί- 
δονται υπό τον τίτλο «Ο ηθικός τρίπους».

Το πολιτικό, όμως, όραμα του Ρήγα αποτυπώνεται κυρίως σε σειρά χαρτών, από 
τους οποίους σημαντικότεροι θεωρούνται δώδεκα υπό τον τίτλο «Χάρτα της Ελλάδος 
εν η περιέχονται αι νήσοι και μέρος των εις Ευρώπην και Μικράν Ασίαν πολυαρίθ
μων αποικιών της».

Στο χαρτογραφικό έργο του Ρήγα αποτυπώνεται το οικουμενικό όραμα της ανα
τροπής που θέλει να επιχειρήσει. Γι’ αυτό δεν πρόκειται μόνο για χαρτογραφική εργα
σία. Οι χάρτες περιλαμβάνουν και σχόλια για ιστορικές τοποθεσίες, μάχες και άλλα 
γεγονότα, το επίγραμμα του Σιμωνίδη για τη μάχη των Θερμοπυλών και σχέδια νομι
σμάτων, κυρίως κλασσικών, αλλά και έξι βυζαντινών, πάνω στο φύλο που εικονίζει 
την Κωνσταντινούπολη.

Ενδεικτικό συμπλήρωμα του οράματος του Ρήγα είναι και η εκπόνηση και εκτύ
πωση μιας γκραβούρας της κεφαλής του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Προέρχεται μάλλον 
από το σχέδιο σφραγίδας ιδιωτικής συλλογής που δημοσιεύτηκε το 1749 και όπως 
συμβαίνει και στο πρωτότυπο, ο Ρήγας περιβάλλει την κεφαλή του Αλέξανδρου με τα 
πορτραίτα τεσσάρων από τους διαδόχους του (του Πτολεμαίου, του Κάσσανδρου, του 
Αντίγονου και του Σέλευκου) που μοίρασαν τελικά την αυτοκρατορία του μεταξύ 
τους. Παραθέτει, όμως, και σύντομη βιογραφία του μεγάλου Μακεδόνα με σκηνές από 
τις κυριότερες μάχες του, τις περισσότερες σε περιοχές που έγιναν ύστερα οθωμανι
κές. Σαφής η υπονοούμενη πρόκληση προς τους Έλληνες να φανούν αντάξιοι του εν
δόξου προγόνου τους. Είναι αξιοσημείωτο ακόμη ότι στην «Χάρτα της Ελλάδος» ση
μειώνεται και η Πέλλα, γενέτειρα του μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς και τα Στάγειρα, 
γενέτειρα του δασκάλου του Αριστοτέλη.

Όλα σχεδόν τα έργα του Ρήγα τυπώνονται τη Βιέννη το 1797 «χάριν των Ελλή
νων και των Φιλελλήνων» εκτός από το πρώτο μέρος των δώδεκα χαρτών, τη «Χάρτα 
της Ελλάδος» που τυπώθηκε το 1796.

Παράλληλα με το πολιτικό όραμα διαμορφώνεται και ο πολιτικός στοχασμός του 
Ρήγα. Αποτυπώνεται στα έργα «Νέα πολιτική διοίκησις» και «Εγκόλπιον στρατιωτι
κόν», που περιλάμβαναν σε ενότητες όλες τις πτυχές της οργάνωσης και διοίκησης 
ενός ευνομούμενου κράτους.

Πλήρης τίτλος του πρώτου έργου είναι «Νέα πολιτική διοίκησις των κατοίκων 
της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογείων νήσων και της Βλαχομπογδανίας», 
ενδεικτικός της έκτασης του κράτους που θα διαμορφωνόταν μετά την απελευθέρωση. 
Ο όρος «Ρούμελη» δηλώνει προφανώς τη βαλκανική χερσόνησο νοτίως του Δούναβη 
και η Βλαχομπογδανία τις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Το εύρος του κράτους είναι πε
ρίπου ισοδύναμο με εκείνο που διαγράφεται στο χαρτογραφικό έργο του Ρήγα.
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Η «Νέα πολιτική διοίκησις» έχει τέσσερις ενότητες: Η πρώτη έχει τίτλο «Επανα
στατική προκήρυξη» και υπότιτλο «υπέρ των νόμων της πατρίδος». Ανάμεσα τους ει- 
κονίζεται το ρόπαλο του Ηρακλή ακουμπισμένο σε τρεις σταυρούς και αναγράφονται 
οι λέξεις «ελευθερία, ισοτιμία, αδελφότης», που θυμίζει τη σφραγίδα του Ρήγα. Η δεύ
τερη και τρίτη ενότητα είναι τα «Δίκαια του Ανθρώπου» σε τριάντα πέντε άρθρα και 
το «Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας» σε 124. Τόσο τα Δίκαια, όσο και το Σύ
νταγμα έχουν ως βάση τα γαλλικά πρότυπα. Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει τον 
Θούριο που είναι ήδη γνωστός, χωρίς να έχει εκδοθεί μέχρι τότε.

Παιάνας, αλλά κι επαναστατική προκήρυξη, ο Θούριος τραγουδιέται από τον Σε
πτέμβρη του 1797 και αρχίζει να κυκλοφορεί και αυτόνομα από χέρι σε χέρι σε χιλιά
δες αντίτυπα. Καλεί στα όπλα, όχι μόνο τους Έλληνες αλλά και όλες τις καταπιεζόμε- 
νες εθνότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Από την Ευρώπη καλεί τους Βουλγά
ρους, τους Αλβανούς, τους Βοσνίους, τους Μακεδόνες, τους Μαυροβουνίους, τους 
Ρουμάνους και τους «Χριστιανούς αδελφούς από τον Σάβο και τον Δούναβη». Από 
την Ασία καλεί τους Τούρκους, τους Αρμενίους, τους Γεωργιανούς, τους Αραβες και 
τους «άνδρες της Μαύρης Θάλασσας» και από την Αφρική τους Αιγυπτίους.

Ο Θούριος συνδυάζει τις δύο ισχυρότερες φιλοδοξίες του Ρήγα: τη λογοτεχνική, 
αφού θεωρείται το καλύτερο λογοτεχνικό έργο του, και την επαναστατική, αφού είναι 
η πληρέστερη και περιεκτικότερη έκφραση της πρόθεσής του.

Το δεύτερο ουσιώδες έργο πολιτικού στοχασμού του Ρήγα, το «Εγκόλπιον στρα
τιωτικόν» βασίζεται στο έργο του Αυστριακού Στρατάρχη κόμη Κεβενχούλλερ με τις 
αναγκαίες αναπροσαρμογές, ώστε να μπορεί να εφαρμοσθεί στο νέο κράτος.

Στο εγχειρίδιο προσαρτώνται δύο τραγούδια, τα οποία στα αυστριακά αρχεία πε- 
ριγράφονται ως απομιμήσεις του γαλλικού «Καρμανιόλ» και του γερμανικού «Freut 
euch des Lebens» που σημαίνει «Ν' αγαπάτε τη ζωή σας». Μερικοί μελετητές του Ρήγα 
αναφέρουν ότι προσαρτάται στο εγχειρίδιο και μια ενότητα με τίτλο «δημοκρατική 
κατήχησις» για την οποία, όμως, δεν είναι γνωστές λεπτομέρειες. Η υπόθεση για προ
σάρτηση της «Κατήχησης» στο «Στρατιωτικό Εγκόλπιο» φαίνεται να προήλθε από 
αναφορά του Ρήγα στη διάρκεια της ανάκρισής του.

Το πολιτικό και το εθνικό όραμα του μεγάλου Θεσσαλού είναι διάφανο σε όλο το 
έργο που κατέλιπε. Η ελευθερία κυριαρχεί και συναρτάται ή τίθεται ως προϋπόθεση 
για την ορθότητα του λογισμού «Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά» ση
μειώνει ο ίδιος στο «Φυσικής Απάνθισμα». Και την ελευθερία την θέλει οικουμενική, 
την θέλει για όλους, χωρίς βέβαια να παραβλέπει την προτεραιότητα που έχουν σ’ αυ
τή την περίπτωση οι Έλληνες.

Γι’ αυτό και στην «Προκήρυξή» του, που είναι ένα είδος πεζής περίληψης του 
«Θούριου» αρχίζει με προσφώνηση προς τον λαό που προήλθε από τους Έλληνες, κα
θώς και προς όλα τα θύματα της οθωμανικής τυραννίας «χωρίς κανένα ξεχωρισμόν 
θρησκείας, επειδή όλοι είναι πλάσματα του Θεού. Θρηνεί επίσης γιατί «το πλέον ωραι- 
ότερον βασίλειον του κόσμου, όπου εκθειάζεται πανταχόθεν από τους σοφούς, κατή- 
ντησεν εις μίαν βδελυράν αναρχίαν, τόσον, ώστε κανένας, οποιοσδήποτε τάξεως ή 
θρησκείας, δεν είναι σίγουρος μήτε δια την ζωήν του, μήτε δια την τιμήν του, μήτε δια 
τα υποστατικά του (δηλαδή τα υπάρχοντά του)» και γι’ αυτούς τους λόγους ο λαός 
έχει αποφασίσει να επαναστατήσει.

Στη Νέα Πολιτική Διοίκηση ο Ρήγας προσάρτησε ένα τετράστιχο από τον Θούριο 
του δίνοντας το περίγραμμα του οράματος του για ένα Κράτος Δικαίου, ένα κράτος 
δημοκρατικό που θα λειτουργούσε με ανώτατο άρχοντα το νόμο αλλά και με τη σοφία 
των ειδικών. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους ο 
Ρήγας θαύμαζε τον Μακεδόνα Αλέξανδρο ήταν το γεγονός ότι χρησιμοποιούσε και 
συνοδευόταν στις εκστρατείες του από επιστήμονες συμβούλους.

Συμβούλους προκομμένους με πατριωτισμόν 
Να βάλωμεν εις όλα να δίδουν ορισμόν.
Οι νόμοι νάν’ ο πρώτος και μόνος οδηγός 
Και της πατρίδος ένας να γίνει αρχηγός.

Ο Ρήγας καθιστά επίσης απόλυτα σαφή την προσήλωσή του στην ισονομία λέγο
ντας ότι ο νόμος είναι ταυτόσημος «άσχετα με την τάξη ή τον πλούτο». Πιστεύει ακό
μη στην ισότητα όχι μόνο των ανθρώπων γενικά, αλλά και των φύλων ειδικότερα.

Στο άρθρο 22 των Δικαίων του Ανθρώπου μιλά για γενική εκπαίδευση αγοριών 
και κοριτσιών, ενώ στο άρθρο 109 του Συντάγματος του και στο παράρτημα καθορίζει 
ότι γυναίκες και άνδρες έχουν υποχρέωση προσφοράς στρατιωτικής υπηρεσίας, ενώ 
το δικαίωμα ψήφου φαίνεται να αποτελεί λογική επαγωγή.

Είναι αδύνατο να επισημανθούν στα πλαίσια μιας διάλεξης όλα τα στοιχεία που 
αποδεικνύουν την άρτια πολιτική σκέψη του Ρήγα. Δεν μπορεί όμως να παροραθεί η 
στέρεη αντίληψή του για το ενιαίο του πολυεθνικού κράτους που οραματιζόταν.

Παρά τη διαφορά των στοιχείων που θα τη συνθέτουν, η ομοσπονδιακή Ελληνική 
Δημοκρατία που οραματίζεται ο Ρήγας είναι ενιαία και η ενότητα της δηλώνεται κατη
γορηματικά στα άρθρα 1, 2 και 7 του Συντάγματος.

Είναι επίσης χαρακτηριστικά πρωτοποριακό για την εποχή του το άρθρο που κα
θορίζει ποιος μπορεί να έχει υπηκοότητα του νέου κράτους: πέρα από τα κανονικά 
κριτήρια, υπήκοος μπορεί να είναι όποιος μιλά την «απλήν των Ελλήνων γλώσσαν και 
έχει ευεργετήσει τη χώρα και ας διατρίβει εις τους αντίποδας, επειδή το ελληνικόν 
προζύμι εξηπλώθη και εις τα δύο ημισφαίρια, αλλά και σε οποιοδήποτε Χριστιανό δεν 
μιλά την ελληνική, αλλά βοηθά τη χώρα και σε οποιοδήποτε ξένο που θα έκρινε άξιο η 
κυβέρνηση, όπως καλλιτέχνη, δάσκαλο ή πατριώτη.

Αξιοσημείωτη πρόνοια του Συντάγματος είναι ακόμη εκείνη που επιτρέπει τη διε
νέργεια δημοψηφίσματος αν υπάρχουν αντιρρήσεις για οποιοδήποτε νόμο.

Το Νοέμβριο του 1797 το μεγαλύτερο μέρος της πνευματικής φαρέτρας του Ρήγα 
είναι έτοιμο, και η αποστολή του από τη Βιέννη με προορισμό την Ελλάδα γίνεται από 
στενό συνεργάτη του. Στα μέσα Δεκεμβρίου φεύγει και ο ίδιος από τη Βιέννη μαζί με 
τον Περραιβό, αφού έχει διευθετήσει την αποστολή και δεύτερου φορτίου, ενώ συνά
γεται πως θ’ ακολουθούσε και τρίτο, αφού απέμενε ακόμη η εκτύπωση του «Στρατιω
τικού Εγκολπίου». Τα περισσότερα έργα του Ρήγα τυπώθηκαν στο ιστορικό τυπογρα
φείο των αδελφών Πουλιών από τη Σιάτιστα. Το τυπογραφείο δεν απείχε πολύ από το 
κτίριο της αστυνομίας, στις φυλακές του οποίου θα ριφθούν σύντομα ο Ρήγας και οι 
σύντροφοί του.

Ο μεγάλος οραματιστής δεν θα ολοκληρώσει το ταξίδι που άρχισε με τελικό προ
ορισμό την Ελλάδα, γιατί το γράμμα που έστειλε στον Αντώνιο Κορωνιό για παραλα
βή του πρώτου φορτίου πέφτει στα χέρια του συνεταίρου του Δημήτρη Οικονόμου, 
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αφού ο Κωρονιός απουσιάζει. Ο Οικονόμου φοβάται και προδίδει τα πάντα. Έτσι αρ
χίζει για τον βάρδο της Φυλής η αντίστροφη μέτρηση.

Φθάνοντας στην Τεργέστη στις 19 Δεκεμβρίου 1797 καταλύει με τον Περραιβό σε 
παραλιακό ξενοδοχείο. Περασμένα μεσάνυκτα αξιωματικός της αστυνομίας τον ανα
ζητεί και τον περιορίζει στο δωμάτιο με φρούρηση, ενώ ο ίδιος φεύγει. Ο Περραιβός 
πετά στο λιμάνι αρκετά ενοχοποιητικά έγγραφα και τη σφραγίδα του έθνους πριν επι
στρέφει ο αξιωματικός και αρχίσει η ανάκριση του Ρήγα.

Στις ερωτήσεις ο μεγάλος οραματιστής απαντά με συντομία και λέει ότι βρίσκεται 
καθ’ οδόν προς τη χώρα της καταγωγής του. Λέει ακόμη ότι του είναι άγνωστος ο Περ
ραιβός και ότι απλώς έτυχε να συνταξιδεύουν.

Σε κάποιο στάδιο της ανάκρισης ο Ρήγας μαθαίνει ότι το φορτίο με τα ποιητικά, 
λογοτεχνικά και πολιτικά του κείμενα έχει ήδη κατασχεθεί και κάμνει δραματική έκ
κληση να του επιστραφεί το πνευματικό του έργο. Φροντίζει ακόμη να αποφύγει να 
εμπλέξει στην όλη υπόθεση τους φίλους που είχε στη Βιέννη. Προσπαθεί και εκείνος 
και ο Περραιβός να ειδοποιήσουν αυτούς τους φίλους, αλλά μόνο ένα γράμμα φθάνει 
στον προορισμό του. Αρκετοί συνεργάτες τους διαφεύγουν, άλλοι όμως συλλαμβάνο- 
νται και είναι εκείνοι που θα οδηγηθούν με τον Ρήγα στην εκτέλεση.

Λίγες μέρες μετά τη σύλληψή του, στις 20 Δεκεμβρίου 1797, ο Ρήγας αποπειράται 
να θέσει τέλος στη ζωή του και τραυματίζεται σοβαρά. Αργότερα θα πει ότι προέβη σ’ 
αυτή την ενέργεια επειδή δεν άντεχε να είναι δεμένος χειροπόδαρα.

Στις τρεις Φεβρουάριου 1798 κατορθώνει να στείλει μήνυμα σε φίλο του Γάλλο 
διπλωμάτη, τον Μπρεσσέ, ο οποίος ζητά ευνοϊκή μεταχείριση του Ρήγα μέχρις ότου 
αποδειχθούν οι εναντίον του κατηγορίες. Ο πρωτομάρτυρας μεταφέρεται τελικά στη 
Βιέννη στις 14 ή 15 Φεβρουάριου και κρατείται στο αρχηγείο της αστυνομίας. Για το 
ανακριτικό έργο τηρείται ενήμερος και ο ίδιος ο αυτοκράτορας, ο οποίος - ενόψει και 
των συνεχών απαιτήσεων της Πύλης - καταλήγει, στα τέλη Απριλίου, ότι ο Ρήγας και 
οι συνεργάτες του πρέπει να απελαθούν από την Αυστρία.

Το τελευταίο ταξίδι, το ταξίδι προς το θάνατο, αρχίζει στις 27 Απριλίου 1798 και 
τελειώνει στις 10 Μάίου, οπότε ο Ρήγας και οι σύντροφοί του κλείονται στις φυλακές 
του κάστρου Νεμπόϊσα του Βελιγραδιού, στις όχθες του Δούναβη.

Αέγεται ότι έγιναν απόπειρες για σωτηρία του Ρήγα και των συντρόφων του και 
μεταφορά τους στην Κωνσταντινούπολη. Αναφέρεται ακόμη, πως όταν ο πασάς Πα- 
σβάνογλου έμαθε τη μεταφορά του Ρήγα στο Βελιγράδι, κατέλαβε με ένοπλους άνδρες 
τις οδούς προς το κάστρο Νεμπόϊσα για να σώσει τον σωτήρα και οδηγό του. Η μαρ
τυρία αυτή έχει μιαν αληθοφάνεια, συναρτώμενη με ιστορικά γεγονότα. Όλα όμως, εί
ναι ακόμη στο μικροσκόπιο της Ιστορίας που θα τ’ απομονώσει από τα θρυλικά στοι
χεία που συνοδεύουν όλη τη ζωή του Ρήγα.

Σύμφωνα με την επικρατέστερη μαρτυρία, ύστερα και από την απόπειρα Πασβά- 
νογλου, οι δεσμώτες του κάστρου Νεμπόϊσα οδηγήθηκαν στις 24 Ιουνίου 1798 ένας- 
ένας έξω από το κάστρο, στραγγαλίστηκαν ή κατ’ άλλη εκδοχή απαγχονίστηκαν και 
τα σώματά τους ρίφθηκαν στο Δούναβη. Ο Ρήγας ήταν ο τελευταίος και όταν ο Τούρ
κος φρουρός προσπάθησε να τον αρπάξει, ο Ρήγας τον κτύπησε τόσο δυνατά που έπε
σε ημιθανής στο έδαφος. Τότε διατάχθηκε ο τυφεκισμός του και το σώμα του ρίφθηκε 
κι αυτού στον Δούναβη.

Από εκείνη τη στιγμή ο Ρήγας πέρασε στο μαρτυρολογίο του Έθνους. Ο σπόρος 
του φούσκωνε ποτιζόμενος με τη σοφία του Κοραή, με τον οποίο εικονίζεται να ανα- 
σηκώνει την καταρρακωμένη Ελλάδα. Ο Κοραής είχε υπερασπισθεί τη δράση του Ρήγα 
και έχυσε, όπως λέγεται, το πρώτο δάκρυ για τον θάνατό του. Η ελληνική διανόηση 
προσκυνά τη θυσία του Ρήγα με πρώτο έργο την ανώνυμη «Ελληνική Νομαρχία» ή 
«Λόγος περί ελευθερίας» με την αφιέρωση: «Εις τον τύμβον του μεγάλου και αειμνή
στου Έλληνος Ρήγα, του υπέρ της Ελλάδος εσφαγιασθέντος, χάριν ευγνωμοσύνης ο 
συγγραφεύς το πονημάτιον τόδε ως δώρον ανατίθησι».

Ο Ρήγας ζει μετά θάνατον με τον στίχο, αλλά και με τον πολιτικό του λόγο. Ζει 
ως «πατέρας της λευτεριάς» όπως τον χαρακτηρίζει ο Μακρυγιάννης και εξακολουθεί 
να εμπνέει ως φλογερός πατριώτης, αλλά και τολμηρός οραματιστής των ελεύθερων 
ενωμένων Βαλκανίων. Ο βίος και ο λόγος του κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των 
μελετητών όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε βαλκανικές χώρες όπου υπάρχουν πο
λύτιμα τεκμήρια από τη δράση του.

Στα διακόσια χρόνια από τον θάνατό του η νηφάλια ιστορική προσέγγιση μπορεί 
να οδηγήσει τους προβολείς πέρα από εκεί που φθάνουν οι πανηγυρικοί λόγοι. Γιατί 
ακόμα και για τον ελληνικό χώρο που, όπως λέει ο Δημαράς, αγάπησε αποκλειστικά 
τη ρητορική των εθνικών επετείων, η Ιστορία παραμένει ένα βιβλίο ανοικτό για νέες 
τεκμηριώσεις.

Η Λευκωσία μπορεί να σεμνύνεται, γιατί στους συνεργάτες και συμμάρτυρες του 
Ρήγα είναι και το εκλεκτό τέκνο της Ιωάννης Καρατζάς, καντηλαναύτης στην ορθόδο
ξη εκκλησία της Πέστης. Όταν τον συνέλαβαν έσβησε για τελευταία φορά τα κεριά της, 
για να τραβήξει στο φως που δεν σβήνει ποτέ.

Ιδιαίτερα σήμερα έχουμε ανάγκη να συνομιλούμε πιο πολύ με την Ιστορία μας. Ο 
Ρήγας, ο Καρατζάς και οι άλλοι σύντροφοί τους μαζί με τις στρατιές των ηρώων και 
των μαρτύρων της Φυλής προσφέρουν το φως για να διαλύσουμε το σκοτάδι της κα
τοχής που καλύπτει τον εθνικό μας ορίζοντα.

Ο σεβασμός των δικαίων του ανθρώπου που καταγράφονται στην Οικουμενική 
Διακήρυξη, από την υπογραφή της οποίας συμπληρώνονται αύριο 50 χρόνια, είναι μέ
ρος του οράματος του Ρήγα, ενός οράματος που μπορούμε να το υλοποιήσουμε 
αντλώντας από την ακένωτη εθνική κιβωτό μας.

ΜΑΡΟΥΛΑ ΒΙΟΛΑΡΗ - ΙΑΚΩΒ1ΔΟΥ
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Ρήγας Βελεστινλής

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΩΝ ΝΤΕΛΙΚΑΤΩΝ ΕΡΑΣΤΩΝ 
Ο ΝΕΟΣ ΠΥΓΜΑΧΙΩΝ

Α. Γενικά περί διηγήματος
Η θρυλική μορφή, με τις εξυπνότερες και ταυτόχρονα διδακτικότερες ιστορίες 

των ζώων, που χάνεται μέσα στις αρχές της αρχαίας λογοτεχνίας, ο Αίσωπος, είναι ο γε
νάρχης του διηγήματος σε παγκόσμια κλίμακα. Από τους διηγηματογράφους της αρχαιό
τητας σημειώνουμε επίσης: τον Αριστείδη το Μηλήσιο (περ. 100 π.Χ.), ο οποίος έγρα
ψε τα «Μηλησιακά», τον Παρθένιο (1ος αι. π.Χ.), γνωστό για τα «Ερωτικά παθήμα
τα», τον Πετρώνιο (1ος αι. π.Χ.), «Σατυρικόν», τον Απουλήιο (2ος αι. π.Χ.), «Μετα
μορφώσεις ή ο χρυσός γάιδαρος». Η τέχνη της αφήγησης (προφορική λογοτεχνία), η 
οποία συνιστούσε χαρακτηριστικό του τρόπου ζωής των αριστοκρατικών κύκλων της 
προκλασικής εποχής εξελίχθηκε σε καθημερινό τρόπο ζωής σ’ ολόκληρη την Αθηναϊ
κή κλασική κοινωνία, όπου κυριολεκτικά άνθισε το λογοτεχνικό τούτο είδος κι έπαιξε 
σπουδαίο ρόλο στην περαιτέρω εξέλιξή του μ’ ένα κυρίως ρομαντικό και ρεαλιστικό 
περιεχόμενο.

Το διήγημα είναι προϊόν της πρώτης μορφής του αφηγήματος - το οποίο άρχισε 
με την εμφάνιση του ανθρώπου πάνω στη γη - με τις προφορικές αφηγήσεις θρύλων 
και μύθων, όπου κυριαρχεί η φαντασία κι οργανώνεται ο λόγος. Με τη σημερινή του 
μορφή το διήγημα είναι δημιούργημα της αστικής κοινωνίας, η εμφάνιση της οποίας 
αρχίζει κατά τους νεότερους χρόνους, με πολλά προδρομικά στάδια κατά λαούς και 
χώρες.

Η δυναμική εξέλιξη του τύπου (ημερήσιου και περιοδικού) συνέβαλε τα μέγιστα 
στην εξάπλωση και διάδοση του διηγήματος, καθώς το κοινό ήθελε να διαβάζει αφηγή
ματα που έδιναν μιαν εικόνα της επίκαιρης ζωής. Γι’ αυτό, τούτο θεωρείται το νεότε
ρο απ’ όλα τα λογοτεχνικά είδη.

Προδρομικά δείγματα του διηγήματος των Νεωτέρων Χρόνων (Αναγέννησης) 
εντοπίζονται σε δύο σημαντικές ευρωπαϊκές συλλογές: 1) εκείνη του Βοκκάκιου 
(1313-1375) Ιταλία, το «Δεκαήμερο» (Il Decamerone), το οποίο ολοκληρώθηκε γύρω 
στα 1350 και πρωτοεκδόθηκε σε βιβλίο στα 1470 στη Βενετία και 2) εκείνη του άγγλου 
παραμυθά Τζέφρεϋ Τσώσερ (1340-1400), μια συλλογή εμμέτρων διηγημάτων, τις «Κα- 
ντερβουριανές Ιστορίες» (The Canterbury Tales), τα οποία γράφτηκαν πριν το 1380 κι 
εκδόθηκαν το 1478. Από πλευράς Αμερικής, ο Washington Irving (1783-1849), ο οποί
ος υπήρξε ο πρωτοπόρος της αμερικανικής διηγηματογραφίας, στη σκιαγραφία του 
“Sketch Book” (1820) μας δίνει τις απίθανες ιστορίες του (tall tales) όπως το “Rip Van 
Winkle”. Ακολούθησε ο Edgar Allan Poe (1809-1849), ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ο ειση
γητής του φανταστικού και πρόδρομος του ιμπρεσιονιστικού διηγήματος και που το 1842 
διατύπωσε σημαντικότατες αρχές της τεχνικής του διηγήματος υπό την επίδραση της 
δημοσιογραφίας και του κινηματογράφου απ’ τους μεγάλους αμερικανούς διηγηματο
γράφους Κραίην, Φώκνερ, Μπηρς και ιδίως το Χέμινγουαίη, ως προς την τεχνοτρο
πία και το ύφος.

Β. Το Ελληνικό διήγημα

Πέρα από τους πρωτοπόρους του ελληνικού διηγήματος που καταγράφονται 
στην πρώτη παράγραφο του κεφ. Α, παραπάνω, ακολούθησαν πολλοί, οι οποίοι συνέ
βαλαν στην εξέλιξη του λογοτεχνικού αυτού είδους μέχρι τη διαμόρφωση του διηγήμα
τος της σύγχρονης εποχής με το καθολικό εθνοπλαστικό μήνυμα του δημοτικισμού 
που εξαπέλυσε σαν κεραυνό ανάστασης ο Ιω. Ψυχάρης το 1888, χρονιά της μεγάλης 
ώθησης του ελληνικού διηγήματος.

Μέσα σε μια δεκαετία (1886-1895) οι πνευματικοί αγώνες του λαού πέτυχαν την 
ανάπτυξη του νεοελληνικού διηγήματος, που κατόρθωσε να δημιουργήσει μια δίκιά 
του, πρωτοφανέρωτη, περιοχή που καλύπτει τις βάσεις του πνευματικού μας πολιτι
σμού. Πρόκειται για μια δημιουργία, η οποία - μαζί με την ποίηση - αποτελεί τη δόξα 
και το μεγαλείο του μετεπαναστατικού ελληνισμού.

Το νεοελληνικό διήγημα προσφέρεται πολυδύναμο σ’ όλες τις περιόδους της δια
δρομής του από τους: I. Κασκαμπά, Δ. Σολωμό, Α. Ραγκαβή (ο οποίος θεωρείται και ο 
πατέρας του σύγχρονου ελληνικού διηγήματος), Κ. Πωπ, I. Πιτζιπιό, I. Δελιγιάννη, Α. 
Βλάχο, Α. Εφταλιώτη, X. Avvivo, Κ. Παλαμά, Γ. Δροσίνη, Γ. Ξενόπουλο, Γ. Βιζυηνό, Δ. 
Βικέλα, Εμμ. Ροΐδη, Π. Πολυλά, Δ. Καμπούρογλου, Α. Παπαδιαμάντη, Α. Καρκαβί- 
τσα, Σ. Πασαγιάννη, Κ. Χατζόπουλο, Μ. Βρεττό, Β. Φρέρη και πολλούς άλλους. Από τον 
κυπριακό χώρο ενδεικτικά αναφέρουμε: Γ. Βουστρώνιος, Ε. Φραγκούδης, ο οποίος πιστεύ
εται ότι είναι ο εισηγητής στην Ελλάδα του «σύγχρονου ιστορικού διηγήματος», I. Καρα- 
τζιάς (σϊτντροφος του Ρήγα Φεραίου και από τους πρωτομάρτυρες της εθνεγερσίας του 
1821, ο οποίος στραγγαλίστηκε με το Ρήγα κι άλλους έξι συντρόφους στο Βελιγράδι το 
1798), Κ. Χρυσάνθης, Κ. Μόντης, Γ. Παπαδόπουλος, Π. Στυλιανού, Ν. Κρανιδιώτης, Ιακ. 
Κυθραιώτης, Κλ. Αγγελίδου, κ.α.

Πρέπει να τονίσουμε ότι το νεοελληνικό διήγημα χρωστά πολλά στο δημοτικό 
αφήγημα, όχι μόνο τον πλούτο των θεμάτων που έχουν περιεχόμενο το μύθο, την πα
ράδοση, το θρύλο, το ανέκδοτο (ευτράπελη διήγηση) και ιδίως το παραμύθι, αλλά και 
στο ύφος που είναι αυτόχρημα νεοκλασικό και στην τεχνική. Το παραμύθι, μαζί με τα 
άσματα, τη μουσική και το χορό, αποτελεί μία από τις βασικότερες καλολογικές εκ
φάνσεις της νεοελληνικής λογοτεχνίας.

Γ. «Το σχολείον των ντελικάτων εραστών»

Ο εθνομάρτυρας του νεότερου Ελληνισμού, Ρήγας Βελεστινλής, στα 1790 ετύπω- 
σε στη Βιέννη με το πρώτο νεανικό του έργο: «Σχολείον των ντελικάτων εραστών». 
«Ήτοι βιβλίον ηθικόν, περιέχον τα περίεργα συμβεβηκότα των ωραιοτέρων γυναικών 
του Παρισιού, ακμαζουσών κατά τον παρόντα αιώνα. Εκ της γαλλικής διαλέκτου νυν 
πρώτον μεταφρασθέν παρά του Ρήγα Βελαστινλή του Θετταλού. Εν Βιέννη της Αου- 
στρίας. Εκ της Τυπογραφίας του Ιωσήπου του Βαουμεϊστέρου». Την έκδοση αυτή ακο
λούθησαν πολλές επανεκδόσεις.

Ενώ ούτε στο μακροσκελέστατο τίτλο ούτε στον πρόλογο ή το περιεχόμενο δηλώ
νεται ή υποδηλώνεται το όνομα του συγγραφέα ή του έργου που αφορά η μετάφραση, 
διεξοδικές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι ο συγγραφέας του πρωτοτύπου είναι ο γάλ- 
λος Νίκολας - Edme Rétif de la Bretonne (1734-1806), ένας από τους παραγωγικότε
ρους συγγραφείς της Γαλλίας, ο οποίος θεωρείται από πολλούς ως ο πατέρας του ρε- 
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λαισμού και του νατουραλισμού και ο κατά βάσει εκλαϊκευτής των νέων φιλελευθέ
ρων ιδεών της εποχής του.

Ο Ρήγας, έχοντας οπωσδήποτε συνείδηση της εθναποστολής του, κατά πάσα πι
θανότητα θέλησε να δώσει κι ένα βιβλίο όπου μέσα στη λογοτεχνική μορφή ν’ αντιμε
τωπίζεται το πρόβλημα του έρωτα και του γάμου. Στράφηκε, λοιπόν, προς τη γνώριμή 
του γαλλική Λογοτεχνία, επειδή εκεί πίστευε - κι ίσως δικαιολογημένα - να βρει διηγή
ματα διαπνεόμενα από τις νέες ηθικές και κοινωνικές αντιλήψεις, που υπηρετούσαν 
και τους δικούς του εθνικούς απολυτρωτικούς κι αναμορφωτικούς σκοπούς.

Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι ο μεταφραστής - διασκευαστής του έργου, Ρήγας, 
δε μετέφρασε απλά το έργο στην ελληνική γλώσσα, αλλά ελεύθερα το προσάρμοσε - 
σχεδόν ελληνοποίησε - με διασκευές, προσθήκες ποιημάτων, ρητών, επιστολών κλπ, 
για να το κάνει πιο ταιριαστό στο νεοελληνικό ύφος και πιο προσιτό στον Έλληνα 
αναγνώστη, φέρνοντάς το κοντύτερα στην ελληνική ζωή. Έκανε δηλαδή ό,τι ο Ελύ- 
της στην περίπτωση εισαγωγής στην Ελληνική Λογοτεχνία του Υπερρεαλισμού, όπου 
ο αείμνηστος νομπελίστας μας προσάρμοσε το λογοτεχνικό αυτό κίνημα στα ελληνι
κά πράγματα. Είναι δε επιπρόσθετα ενδιαφέρον ότι το «Σχολείον ...» είναι γραμμένο 
στην ήδη από την εποχή εκείνη χρησιμοποιούμενη λαϊκή γλώσσα (παρά τη γλωσσική 
αναρχία που υπάρχει εν μέρει) και ότι ο Ρήγας με το βιβλίο αυτό πάσχισε να διαμορ
φώσει ιδιαίτερο λογοτεχνικό ύφος στο διήγημα. Να σημειωθεί ότι η μετάφραση ζω
ντάνευε τις ιστορίες στο ύφος και στην απλή γλώσσα της αστικής κοινωνίας του και
ρού, ενώ η ελεύθερη απόδοση και διασκευή, οι τολμηρές συχνά προσθήκες του Ρήγα 
έδιναν στα διηγήματα αυτά το χρώμα της πρωτότυπης ηθογραφίας του καιρού του και 
του τόπου του.

Από το πολύκροτο και πολύτιμο έργο που έγραψε ο Rétif, 300 περίπου διηγήμα
τα, ο Ρήγας ξεχώρισε έξι, τα οποία βρήκε σύμφωνα με τις δικές του ιδέες: «Ο νέος εξω- 
μερίτης», «Το τσιράκι του εργαστηρίου», «Ο νέος Πυγμαλίων» (το οποίο σχολιάζεται 
στο κεφ. Δ. παρακάτω), «Η έκλειψις της τιμής εξ αιτίας του έρωτος», «Το πρώτον 
αμόρι» και «Ο ερωτικός θάνατος», τα οποία με πολλή προσοχή επέλεξε από την πρώ
τη συλλογή διηγημάτων “Contemporaines”, που αποτελεί μέρος του πλούσιου και πο
λύχρωμου ανθώνα του Refit. Στο σύνολο του έργου του ο Rétif αξιοποιεί και εγκωμιά
ζει τη νοοτροπία του homo novus, του αυτοδημιούργητου των νεοτέρων πολιτειών του 
19ου αι. Και ο Ρήγας ένα τέτοιο βιβλίο αποζητούσε καθώς φρόντιζε και για την εξω
σχολική και τη μετασχολική νεολαία.

Με τα διηγήματα που ξεχώρισε και μετάφρασε ο Ρήγας ήθελε να διδάξει στην ελ
ληνική νεολαία ότι: 1) οι ερωτευμένοι των έξι διηγημάτων είναι όλοι νέοι, καλοφτιαγ- 
μένοι, γεροί, δραστήριοι, τίμιοι, γνήσια δηλαδή δημιουργήματα του πνεύματος της 
Αναγέννησης, 2) η διαφορά πλούτου και κοινωνικής τάξεως μεταξύ των δύο ερωτευ
μένων δεν παρεμποδίζουν την ένωσή τους, 3) η λύση των διηγημάτων αυτών συνηγο
ρεί υπέρ του γάμου που βασίζεται στην αγνή αγάπη των δύο ερωτευμένων και σατιρί- 
ζει αλμυρά όλες τις προκαταλήψεις οι οποίες νοθεύβουν το αγνό και πηγαίο, καρ- 
διόρμητο ερωτικό συναίσθημα ή προξενούν το μαρασμό και το θάνατο των αγαπημέ
νων νέων, 4) ο διδακτικός χαρακτήρας τους διαπιστώνεται και αμεσότερα, με τις διά
φορες κρίσεις και επιγραμματικά γνωμικά, που ανθοβολούν σποραδικά στα διηγήμα
τα αυτά, 5) ο έρωτας παρουσιάζεται φυσικός, ομαλός, τίμιος, κοινωνικός, αγνός, ζω
ηρός, τολμηρός, νικητής.

Μ ' αυτή τη συλλογή του Ρήγα έκανε την πρώτη εμφάνιση του το νεοελληνικό διή
γημα. Μια εμφάνιση δυναμική κι αυτόχρημα ειδωλοθραυστική, που αντιμετωπίζει με 
τόλμη και πίστη στα νέα ιδανικά, τις παλιές ιδέες.

Δ. «Ο νέος Πυγμαλίων»

Μυθολογείται πως κάποιος βασιλιάς της Κύπρου, ο Πυγμαλίων, έφτιαξε ένα πο
λύ όμορφο άγλαμα της νύμφης Γαλάτειας, το οποίο ερωτεύθηκε σφόδρα και παρακά- 
λεσε τη θεά Αφροδίτη να του δώσει ψυχή για να πάρει τη Γαλάτεια γυναίκα του. Η θεά 
τον άκουσε και παίρνοντάς την ο Πυγμαλίων εγέννησε τους Πάφο και Κινύρα.

Στ’ αχνάρια του μύθου τούτου ο Rétif έπλασε το δικό του διήγημα με τον παρα
πάνω τίτλο, το οποίο μετάφρασε ο Ρήγας (το εκτενέστερο από τα έξι διηγήματα του 
«Σχολείου...»), η υπόθεση του οποίου συνοπτικά έχει ως εξής: Ένας νέος, ευγενής και 
πλούσιος, ενώ περπατούσε ένα πρωινό στους δρόμους του Παρισιού, κοντά στο βασι
λικό θέατρο συνάντησε ένα κορίτσι περίπου δώδεκα χρόνων, που σε μια γωνιά μάζευε 
στάχτη. Κοντοστάθηκε, το παρατήρησε καλύτερα και πρόσεξε ότι, παρά το ότι ήταν 
φτωχοντημένο και κατασταχτωμένο το πρόσωπό του, το ήθος, η εμφάνισή του γλυκιά 
κι ελκυστική και γενικά η ομορφιά του μπορούσε να τραβήξει τον καθένα. Η καρδιά 
του νέου ταράχθηκε από συγκίνηση και οίκτο κι άρχισε να σκέπτεται μονολογώντας: 
«Ποιος μ’ εμποδίζει να υπερασπιστώ αυτό το φτωχό και δυστυχισμένο κορίτσι; Ο τρόπος 
είναι στο χέρι μου. Ίσως κάποια μέρα η ομορφιά της να γίνει αιτία να παντρευτεί κι έτσι θα 
κάνω δυο ανθρώπους ευτυχείς. Επομένως, ας αναλάβω αυτή τη φροντίδα κι ας βοηθή
σω την ανθρωπότητα». Αφού καλοσκέφτηκε το θέμα την πλησίασε και τη ρώτησε πού 
μένουν οι γονείς της. Ύστερα από την πρώτη συνομιλία του Μαρκή με την ορφανή Λι- 
ζέτα η δεύτερη δέχτηκε την πρόταση ν’ αναλάβει την κηδεμονία και μόρφωσή της ο νέ
ος, ο οποίος στη συνέχεια την εμπιστεύθηκε σε μια γνωστή του δασκάλα για τη σωστή 
διαπαιδαγώγηση κι ανατροφή της. Ο Μαρκής παρακολουθούσε την ανάπτυξη κι εξέλι
ξη της νεαρής προστατευομένής του με την οποία, με τον καιρό, αναπτύχθηκε ζωηρό 
ερωτικό ειδύλλιο. Το αίσθημα τούτο δημιουργήθηκε κι από τις δύο πλευρές. Δεν μπο
ρούσε όμως ο Μαρκής να παντρευτεί την όμορφη διαμορφωμένη πλέον καλλονή λόγω 
της διαφοράς κοινωνικής τάξεως και καταγωγής. Παντρεύτηκε λοιπόν μια κοπέλα, τη 
Μαρκέζα Εριφύλη, του κοινωνικού του περιβάλλοντος αφού πρώτα συμφώνησε μ'αυ
τή να έχουν στο σπίτι τους και την προστατευόμενη του Λιζέτα μέχρι να βρεθεί κάποι
ος σύζυγος και γι’ αυτήν. Η πεθερά του όμως, η Κοντέσα, είχε αντίθετη - και μάλιστα 
πολύ εχθρική γνώμη γι’ αυτή τη συγκατοίκηση και συνεχώς επινοούσε διάφορους τρό
πους και με ποικιλόμορφα τεχνάσματα προσπαθούσε να εξοντώσει τη Λιζέτα πράγμα 
το οποίο δεν κατόρθωσε. Αντίθετα, κατά τραγική ειρωνεία της τύχης, δηλητηρίασε την 
ίδια της την κόρη και στη συνέχεια ο Μαρκής - καθώς εξελίχθηκαν τα πράγματα - πα
ντρεύτηκε τη Λιζέτα.

Να σημειωθεί ότι με σχεδόν τον ίδιο τίτλο και με πολύ παρεμφερή υπόθεση έγρα
ψε το «Πυγμαλίων (Pygmalion)» ο Ιρλανδός συγγραφέας Β. Shaw (1856-1950) για το 
οποίο έχει γίνει και η μουσική σύνθεση «Ωραία μου κυρία» (My fair lady). Η πρωτα
γωνίστρια και στις δυο ιστορίες ονομάζεται Λιζέτα ενώ δύο από τις βασικές διαφορές 
των έργων είναι ότι στη δεύτερη ιστορία η ηρωίδα είναι ανθοπώλης και ότι στο τέλος 
της υπόθεσης δεν παντρεύεται τον κηδαιμόνα της, ο οποίος την ανέδειξε κοινωνικά, 
τον Higgins.
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Ολοκληρώνοντας τη σύντομη τούτη εργασία για τον ενθομάρτυρα και λογοτέχνη 
Ρήγα Βελεστινλή επισημαίνουμε ότι: Καθώς δε δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο διήγημα 
και παραγκωνίζεται στα πανεπιστημιακά διδακτικά προγράμματα και αλλού από 
ισχυρούς συγγενείς του, π.χ. θέατρο, ποίηση, κλπ., όπως κι αυτό αναρίθμητα ακαδη
μαϊκά έντυπα που ελάχιστα διαθέτουν τακτικά λίγο χώρο για δοκίμια γύρω απ’ αυτό 
το όντως παραμελημένο λογοτεχνικό είδος, θα πρέπει να δοθεί ξεχωριστή προσοχή 
και προώθηση στο διήγημα από λογοτέχνες, κριτικούς, εκπαιδευτικούς, κ.α., ιδίως 
στην ασυγχώρητα πνευματικά άναρχη ζωή μας στην εποχή τούτη, αφού ίσως να πετύ- 
χει τελικά περισσότερα από κάθε άλλο λογοτεχνικό σχήμα.

ΓΙΩΡΓΟΣ I. ΚΑΛΛΕΓΙΑΣ
Αθήνα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αριστοτέλη, Ποιητική, κεφ. 7.

Βαλέτα Γ, Το Ελληνικό διήγημα - θεωρία και ιστορία, εκδ. ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ 1982.

Βοντάρη Α.Ε., Διήγηση. Αθήνα, 1979.

Bradley S. - Beautty R. - Long - E. Perkins G. The American Tradition in Literature, ed. 1974.

Γκόρπα Θ., Περιπετειώδες κοινωνικό και μαύρο νεοελληνικό αφήγημα, τομ. Α. (1850-1908) εκδ
ΣΙΣΥΦΟΣ, 1981.

Δημαρά Κ.Θ., Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα 1968, σελ. 168-9.

Θωμόπουλου Ι.Α., Το πρότυπο του Σχολείο των ντελικάτων εραστών, ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ τ 554 σελ 
1028-1038,

Περ. Ελληνική Δημιουργία, Αφιέρωμα στο Ρ. Βελεστινλή, τ. 147, 1954.

Περ. Πνευματική Κύπρος, τ. 385-387 (Γενάρης - Δεκέμβρης 1997).

Reid L, Το Διήγημα, της σειράς Η γλώσσα της κριτικής, μτφρ. Λ. Μεγάλου- Σεφεριάδη, έκδ. 
ΕΡΜΗΣ, 1982.

Show Β., PYGMALION ed. Penguin Books 1960.

Φεραίου Ρ., Σχολείον των ντελικάτων εραστών, εκδ. ΕΡΜΗΣ, 1971.

Trenkner S., The Greek novella in the classical periot, ed. Cambridge 1958.

ΕΝΑ ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΠΟΙΗΜΑ TOY ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

I. Άπό τήν ποίηση τού Ρήγα Φεραίου έχουν διασωθή μέχρι τις μέρες μας τά ποιη- 
μάτα πού περιέχονται στό «Σχολείον τών ντελικάτων εραστών» ό «"Υμνος Πατριω
τικός» καί ό «Θούριος», ενώ τό «Τί καρτερείτε φίλοι καί αδελφοί» τό γνωρίζουμε μό
νον άπό τόν τίτλον του. Ώστόσον, εάν άνατρέξη κανείς στον «Παρνασσό» τού 1880, 
είδος άνθολογίας τής έποχής, θά άνακαλύψη μέ έκπληξη στις σελίδες 4-6 ένα πραγμα
τικά άγνωστο ποίημα του Ρήγα πού δέν καταγράφεται σέ καμμία ιστορία τής λογοτε
χνίας μας άλλά καί δέν άνθολογείται σέ καμμιά άπ’ όσες γνωρίζω άνθολογίες.

II. Πρόκειται γιά έθνεγερτήριον ποίημα άποτελούμενον άπό εξήντα τέσσερεις στί
χους. Οί πρώτοι τριάντα εξ στίχοι δύνανται νά διακριθοΰν, άν καί στον «Παρνασσό» 
δέν διαχωρίζονται, σέ τέσσερεις στροφές τών έννέα στίχων όπου οί δύο πρώτοι εΐναι 
οκτασύλλαβοι καί ομοιοκαταληκτούν μεταξύ των, ό τρίτος καί ό πέμπτος επτασύλλα
βοι όμοίως όμοιοκαταληκτοΰντες, ενώ ό τέταρτος όκτασύλλαβος παραμένει όμοιοκα- 
ταληκτικά μετέωρος. Οί τέσσερεις τελευταίοι έξασύλλαβοι στίχοι, πού ομοιοκαταλη
κτούν ζευγαρωτά, επαναλαμβάνονται μετά τό τέλος κάθε πέμπτου στίχου. Οί υπόλοι
ποι είκοσι οκτώ στίχοι χωρίζονται άπό τόν ίδιο τόν ποιητή σέ τέσσερεις πεντάστιχες 
στροφές καί μιά όκτάστιχη. Στις πεντάστιχες στροφές οί δύο πρώτοι στίχοι είναι δε
καπεντασύλλαβοι καί όμοιοκαταληκτοΰν μεταξύ τους, όπως καί ό τρίτος μέ τόν τέ
ταρτον πού είναι έπτασύλλαβοι, ενώ ό πέμπτος δεκατρισύλλαβος εΐναι άνομοιοκατά- 
ληκτος. Τέλος στήν όκτάστιχη στροφή ό πρώτος καί ό δεύτερος στίχος εΐναι ένδεκα- 
σύλλαβοι, ό τρίτος καί ό τέταρτος οκτασύλλαβοι, ό πέμπτος καί ό έκτος έξασύλλαβοι, 
ό έβδομος τετρασύλλαβος καί ό όγδοος ένδεκασύλλαβος! Σ’ αυτήν τήν στροφή ή ομοι
οκαταληξία εΐναι ζευγαρωτή.

III. Ό θούριος αυτός δέν φέρει τίτλον καί εΐναι γραμμένος, κατ’ άντίθεσιν πρός 
τήν γλωσσικήν προτίμησιν τού Ρήγα, σέ μετριοπαθή καθαρεύουσα, γεγονός πού μας 
υποχρεώνει νά τόν δεχθούμε ώς μεταγενέστερον τών άλλων του άναλόγων ποιημά
των. ’Αφού, πράγματι, κατά τόν Κ.Θ. Δημαρά ό Ρήγας στρέφεται πρός τήν καθαρεύ
ουσα μέ τήν πάροδον τού χρόνου. Κι αυτό τό έθνεγερτήριον ποίημα, σίγουρα, στε
ρείται τής χάριτος, τής αρμονίας καί τής μουσικότητος, όπως άκριβώς συμβαίνει καί 
μέ όλα του τά άνάλογα έργα. Ή έλλειψις αισθητικών στοιχείων, κάποια γραμματικά 
καί συντακτικά λάθη χάριν τής ομοιοκαταληξίας καί τά πολλά καί ποικίλα μέτρα πού 
χρησιμοποιεί, σίγουρα, δέν τό τοποθετούν στήν πρώτη γραμμή τής λογοτεχνικής πα
ραγωγής τής έποχής του. ’Ακόμη λείπει ό αυθορμητισμός τής έκφρασης, καθώς ή έπι- 
τήδευσις εΐναι προφανής μέσα άπό τό στομφώδές του ύφος, πού εΐναι μιά μάλλον 
άτυχής κλασσικιστική μίμηση. Μοιραία, τό ποίημα καθίσταται άνευρο καί άνοίκειο 
γιά τόν ρόλο πού καλείται νά παίξη. Θά έγραφα, μάλιστα, ότι ή στιχουργία του εΐναι 
σαφώς κατώτερη τών ιδεών πού έπιθυμεΐ νά ύπηρετήση. Ετσι ή έμπνευση καί ή αισθη
τική κονταροκτυπιοΰνται εδώ άνελέητα. Όμως, τό ποίημα αυτό διακρίνεται γιά 
εύστροφία πνεύματος συνεπικουρούμενη άπό τήν γνώση καί τό θερμό πατριωτισμό. 
Ώστόσον, άπορίας άξιον παραμένει αυτή ή γλωσσική μεταστροφή τού Ρήγα. Εΐναι 
φανερόν τόσον στον «Θούριον» όσον καί στόν «"Υμνον Πατριωτικόν» ότι άπευθύνε- 
ται πρός τόν άπλό καί άγράμματο άνθρωπο τού Λαού. Αντίθετα έδώ, χωρίς άμφιβο- 
λία, άποδέκτες τών νοημάτων του δέν εΐναι απλώς οί μορφωμένοι, καί κατ έπέκτασιν 
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φωτισμένοι τής κατεστημένης τάξης αλλά καί αυτοί πού έχουν έπίγνωσιν τής διεθνούς 
πολιτικής ζωής. "Ητοι οί λόγιοι καί, κυρίως, οί Φαναριώτες. Είναι, μάλλον, πρόδηλον 
ότι ό ρομαντισμός τής λαϊκής επανάστασης πού εύαγγελίζετο στά πρώτά του έργα έχει 
πιά έξατμισθή καί άναζητά ερείσματα γιά τούς επαναστατικούς του σκοπούς στήν 
άστική καί στήν άρχουσα τάξη πού, σίγουρα, δέν αισθανόταν άνετα μέ τήν διάδοση 
των ιδεών τής Γαλλικής Έπαναστάσεως. Γι’ αύτό, ίσως, άλλωστε δέν συναντάμε εδώ 
καμμιά κοινωνικής φύσεως άναφορά. Ό κατασταλαγμένος Ρήγας έχει νικήσει τόν 
άκρατο νεανικό του ένθουσιασμό.

VI. Τό ποίημα αύτό καθ’ εαυτό είναι ένα έγερτήριο σάλπισμα στούς ύπόδουλους 
"Ελληνες νά λάβουν τά όπλα καί νά πολεμήσουν τόν 'Οθωμανό κατακτητή, άναθυμού- 
μενοι τήν πανάρχαιη προγονική άρετή, άποθνήσκοντες ώς γνήσιοι άπόγονοι τών 
Σπαρτιατών καί τών Μαραθονομάχων 'Αθηναίων βροντοφωνάζοντες «ελευθερία ή 
θάνατος», σύνθημα πού έμελλε νά άκουστή λίγα χρόνια άργότερα, τό 1821, στήν Αγία 
Λαύρα. Καί ενδυναμώνει αύτήν τήν πίστην τού γένους γιά τήν ελευθερία του, δείχνο- 
ντάς του όχι μόνον τήν σύγχρονή του Εύρώπη πού διαπνέεται άπό τόν ζήδωρο άνεμο 
τής ελευθερίας άλλά καί τήν παραπαίουσα 'Οθωμανική αύτοκρατορία πού άποτε- 
λεϊται άπό βάρβαρους όχλους, χωρίς ιδανικά γιά νά πολεμήσουν. 'Εντύπωση προκα- 
λεΐ ό στίχος «τό αίμα τών τυράννων χύστε ποταμηδόν». "Όσον κι άν είναι άκραίος είς 
τήν ύπερβολήν του, σίγουρα είναι ή έκφρασις μιας δικαιολογημένης άγανάκτησης γιά 
τις ταπεινώσεις καί τήν άβάσταχτη σκλαβιά τόσων αιώνων. Καί έρχεται εδώ ό Ρήγας, 
σάν προφήτης καί εξάγγελος θανάτου, νά προείπη όσα θά συνέβαιναν άργότερα, κατά 
τήν Άλωσιν τής Τριπόλεως άπό τόν Κολοκοτρώνη, καί πού τόσον έντονα καί γλα
φυρά θά περιγράψη ό εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός στον «'Ύμνον είς τήν 
Ελευθερίαν». Άν διαβάσουμε τις σχετικές στροφές θά κατανοήσουμε ότι ό Ρήγας Φε- 
ραϊος δέν έκανε τίποτε άλλο έν προκειμένω παρά έκφράζη τά συναισθήματα ένός όλό- 
κληρου λαού πού ζητούσε έκδίκηση.

V. Τό ποίημα αύτό, πού σίγουρα είναι Θούριος, παρά τήν γλωσσική του διάσταση 
άπό τά ύπόλοιπα, είναι γνήσιο τέκνο τής διανοίας τού Ρήγα καί εύρίσκεται μορφικά 
καί νοηματικά πλησιέστερον προς τόν «"Υμνον Πατριωτικόν» παρά προς τόν «Θού- 
ριον». Γιατί ό «Θούριος» μέ τις διεθνιστικές του ψευδαισθήσεις δέν μπορούσε νά όδη- 
γήση τά πράγματα πρός τόν έπιθυμητόν σκοπόν μέ άποτέλεσμα νά παραμείνη μιά ποι
ητική πολιτική ούτοπία, καλών μέν προθέσεων άλλά άνέφικτος. "Ετσι, μέσα στήν φυ
λετική καί πολιτισμική πανσπερμία Βαλκανίων τού δεκάτου ογδόου αίώνος μόνον ό συ
μπαγής Ελληνικός πληθυσμός μπορούσε νά ύλοποιήση τό όραμα τού Ρήγα. Καί σ' αύτόν 
άπευθύνεται, είτε είναι ό απλός άνθρωπος τού Ααού, είτε ό άστός ή ό Φαναριώτης. Τό 
έργο τού Ρήγα Φεραίου καί ή συνακόλουθη θυσία του χάρισαν στό γένος τούς άναμε- 
νόμενους πλούσιους καρπούς λίγα χρόνια μόλις μετά τόν μαρτυρικόν θάνατό του.

VI. Αντί γιά έπίλογο θά παραθέσουμε ένταύθα ολόκληρο τό άγνωστο ποίημα τού 
Ρήγα, πού είναι τό άκόλουθο, προκειμένου νά γίνη κοινόν κτήμα:

«Δεύτε, παίόες τών Ελλήνων! 
Άνδρες, φίλοι τών κινδύνων, 
Ή πατρίς σάς προσκαλεΐ!
Σάλπιγξ τής Ελευθερίας

Πανταχοϋ διαλαλεΐ!
Τά όπλα λάβωμεν, 
'Έλληνες, αγωμεν! 
Τό αΐμα τών εχθρών 
Άς ρεύση προ ποδών! 
Ό Λ υκοϋργος μάς φωνάζει 
Έκ τού τάφον καί προστάζει: 
«Ή τοι τάν, ή επί τάν!» 
Είναι ίδιον Ελλήνων 
Τό ενδόξως τελευτάν.
Τά όπλα λάβωμεν, 
'Έλληνες, αγωμεν! 
Τό αΐμα τών εχθρών 
Άς ρεύση προ ποδών! 
Τρόπαια τού Μαραθώνος 
Δέν άφάνισεν ό χρόνος· 
Αιωνίως διαρκούν, 
Καί τήν δόξαν τών προγόνων 
Πάντοτε διαλαλοϋν.
Τά όπλα λάβωμεν, 
"Έλληνες, αγωμεν! 
Τό αΐμα τών εχθρών 
Άς ρεύση πρό ποδών! 
Οί προπάτορες φωνάζουν, 
Δούλοι άτιμοι προστάζουν 
Νά μή ζώμεν είς τήν γήν 
Ή ελεύθεροι ’ς τόν κόσμον, 
Ή 'ς τόν αδην μέ τιμήν! 
Τά όπλα λάβωμεν, 
"Έλληνες, αγωμεν!
Τό αΐμα τών έχθρών 
Άς ρεύση πρό ποδών!

"Ο καιρός, αδελφοί, τής έλευθερίας φθάνει. 
Καί τό γένος ημών τάς δυνάμεις του λαμβάνει. 
Γενναίοι ‘Ρουμελιώται 
Μωραΐται καί νησιώται, 
Τό αΐμα τών τυράννων χύστε ποταμηδόν.

Μή φοβεΐσθε, Γραικοί, ότι εΐσθε τάχα όλίγοι· 
Ή Εύρώπη, ιδού, τάς άγκάλας της ανοίγει. 
Ό τύραννος κλονεΐται, 
Τήν πτώσίν του φοβείται.
Ό ζήλος τής πατρίδος άς λάμφ'είς τάς ψυχάς.

Μή φοβεΐσθε. Γραικοί, τούς λαούς τούς τρισβαρβάρους- 
Είναι όχλος πολύς δίχως τόλμης τε καί θάρρους. 
Είς φάλαγγας ταχθήτε.
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Γενναίως πολεμεϊτε, 
Tò αίμα τών τυράννων νά τρέξη προ ποδών.

Ή άθλια Ελλάς εις βαράν ζυγόν στενάζει-
Τούς πιστούς της υιούς εις βοήθειάν της κράζει.
Άλύσεις νά συντρίψουν,
Δεσμά της ν’ άπορρίψουν. 
Καί τρόπαια θριάμβου νά στήσουν κατ' έχθρών.

Δούλοι σεις πλέον μη καταδέχεσθε
Μήτε νά είσθε, μήτε νά λέγεσθε-
Ελεύθερα φρονήσατε,
Γενναίως πολεμήσατε-
Τά όπλα λάβωμεν
"Ελληνες άγωμεν
Ποταμηδόν
Εχθρών τό αίμα ας ρεύση προ ποδών».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μελετητής - Κριτικός - Λογοτέτχης

Αθήνα

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
ΚΑΙ Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ*

* Εισαγωγική Ομιλία τοΰ ’Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστα Ε. 
Χατζηστεφάνου, Διευθυντή τοΰ 'Ιδρύματος 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ στό Β ' Διεθνές 
Συμπόσιο Κυπριακής Αογοτεχνίας μέ θέμα «Οί άγώνες τής Κύπρου καί ή Λογοτεχνία», πού όιορ- 
γανώθηκε από τό Δήμο Στροβόλου καί τόν «Όμιλο Μελέτης Νεοελληνικής Λογοτεχνίας τοΰ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών» στό Διεθνές Συνεόριακό Κέντρο Λευκωσίας (22-25 Μαΐου 1997).

Ή λογοτεχνία τής αρχαίας Κύπρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τής λογοτε
χνίας τής αρχαίας Ελλάδας καί μόνο συμβατικά μπορούμε νά τήν απομονώσουμε άπ’ 
αυτήν. "Οσο μάς είναι γνωστή άπό τά άποσπάσματα πού σώθηκαν, άντιπροσωπεύει τά 
lòia λογοτεχνικά εϊόη πού καλλιεργήθηκαν στόν ευρύτερο Έλληνικό χώρο, είναι 
γραμμένη στήν Ελληνική, βέβαια, γλώσσα καί στήν Πανελλήνια, μάλιστα, κατά κανό
να, μορφή της, έχει τήν lòia μορφή καί τό ϊόιο περιεχόμενο, σ’ αυτήν βρίσκουμε τούς 
ϊόιους θεούς, ήρωες, μύθους καί παραδόσεις, τά ίδια ιστορικά πρόσωπα καί γεγονότα, 
κι ό φιλοσοφικός στοχασμός είναι πάνω στήν Ελληνική φιλοσοφική παράδοση πού 
έδράζεται κι είναι αυτήν πού συνεχίζει.

Οί πρώτες άρχές τής Κυπριακής ποίησης ταυτίζονται πλήρως μ’ αυτές τής καθό
λου Ελληνικής, άνάγονται άπό τήν παράδοση στά χρόνια πριν άπό τόν "Ομηρο, καί 
συνδέονται μέ τό όνομα τοϋ Κυπρίου χρησμολόγου Ευκλου. Στούς δύο χρησμούς του 
πού σώθηκαν, ό Εύκλος μιλά γιά ένιαΐο Ελληνισμό, μέ τήν Κύπρο αυτονόητα καί φυ
σιολογικά έντεταγμένη σ’ αυτόν - πολιτιστικά, ιστορικά καί έθνολογικά. Στόν ένα άπ’ 
αυτούς πρόβλεψε ότι στήν Κύπρο θά γεννιόταν ό "Ομηρος, ότι αυτός θ’ άφηνε τή Σα
λαμίνα καί περνώντας τή θάλασσα θά τραγουδούσε «πρώτος αυτός καί μοναδικός τά 
κακά τής ευρύχωρης Ελλάδας κερδίζοντας έτσι τήν άθανασία του μές στούς αιώνες». 
Μέ τόν άλλο του χρησμό, λέγεται ότι πρόβλεψε τήν εκστρατεία τοΰ «βαρβάρου» ένα- 
ντίον τής Ελλάδας. "Ετσι ό Εύκλος συνδέει τό όνομα του μέ τά δύο πιο σημαντικά γε
γονότα τής άρχαίαςΈλλάδας, τόν Τρωικό πόλεμο καί τήν Περσική εκστρατεία, πού 
άπασχόλησαν γιά αιώνες τόν τότε Ελληνισμό καί προφανώς δέν άφησαν καί τόν ίδιο 
ψυχικά άδιάφορο.

Ή καθαυτό έπική ποίηση έκπροσωπεΐται, ώς γνωστόν, στήν Κύπρο μέ τά Κύπρια 
έπη τοΰ Στασίνου. ’Ανεξάρτητα άπό τά ποικίλα φιλολογικά προβλήματα πού άπασχο- 
λοΰν άκόμα τήν έρευνα γύρω άπό τό πρόσωπο τοΰ συγγραφέα καί τή σχέση τοΰ έργου 
μέ τήν Κύπρο, αύτό πού έχει γιά μάς σημασία τώρα, είναι ότι τό έργο αυτό άποδίδε- 
ται σ’ ένα Κύπριο ποιητή κι ότι τό περιεχόμενο του, οί μύθοι, τά επεισόδια, οί θεοί καί 
οί ήρωες, ή σκέψη καί οί βασικές έννοιες, ή «ΰβρις» καί ή «νέμεσις», ή αιτιολόγηση τών 
γεγονότων , κ.ά., άποτελοΰν μέρος τής Ελληνικής επικής παράδοσης. Ή άξια τοΰ 
έργου, παρά τόν έπεισοδιακό του χαρακτήρα, είναι άδιαμφισβήτητη. Τά Κύπρια τρο
φοδότησαν μέ πλήθος θεμάτων τήν άρχαία τραγωδία κι άλλους συγγραφείς, Έλληνες 
καί Λατίνους, ένέπνευσαν ζωγράφους, καί προβλημάτισαν φιλοσόφους τής ολκής τοΰ 
Πλάτωνα καί τοΰ ’Αριστοτέλη.

'H Κύπρος συνδέεται μέ τήν έπική παράδοση καί μέ όρισμένους άπό τούς 
Ύμνους εις Άφροδίτην, οί όποιοι, καί άν άκόμη δέν γράφτηκαν στήν Κύπρο, είναι
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πολύ πιθανό, όπως ύποστηρίζεται, νά συντέθηκαν μέ βάση μία προφορική παράδοση 
"Υμνων στήν ’Αφροδίτη, πού τραγουδιούνταν σέ ποιητικούς διαγωνισμούς στή Σαλα
μίνα ή άλλες πόλεις τής Κύπρου σέ γιορτές τής ’Αφροδίτης. Πολλοί, μάλιστα, συνδέ
ουν τήν παράδοση τών ποιητάρηδων τής Κύπρου, πού τραγουδούσαν ή τραγουδούν 
ακόμα σέ πανηγύρια καί στή γιορτή τού Κατακλυσμού, μέ τήν άρχαία αύτή παράδοση, 
άν καί άλλοι τή συνδέουν μέ τά Άνθεστήρια τής ’Αθήνας, πού κι αύτό άποτελεΐ πα
μπάλαια Ελληνική παράδοση.

Έξ άλλου, ό Πίνδαρος άναφέρεται σέ ύμνους μέ τούς όποιους οί Κύπριοι συχνά, 
όπως λέει, έπαινούσαν τόν Κινύρα - «τόν πολύ άγαπητό στόν χρυσομάλλη ’Απόλλω
να, τόν προσφιλή Ιερέα τής ’Αφροδίτης» - καί τόν εύγνωμονούσαν μ’ αύτούς γιά τις 
καλές του πράξεις. Αύτή ή άναφορά, σέ συνδυασμό μέ μαρτυρίες γιά τήν καλλιέργεια 
τής μουσικής τότε στήν Κύπρο, προσάγεται ώς μαρτυρία γιά τήν πιθανή ύπαρξη λυ
ρικής ποίησης στήν Κύπρο.

Π ιό κοντά στό πνεύμα τού Συμποσίου μάς φέρνει ένα επιτύμβιο επίγραμμα τού 
5ου π.Χ. αιώνα, πού βρέθηκε στήν Άμαθούντα καί μάς πληροφορεί πώς

«Έόώ τό 'φερε ή μοίρα του, Ό Ίόάγυγος άπό τήν Αλικαρνασσό
νά βρίσκεται θαμμένος, τ’ Άριστοκλέα ό γιός, τοϋ Άρη ακόλουθος πιστός».

Ό Ίδάγυγος πρέπει νά έπεσε μαχόμενος στόν κοινό άγώνα τών Ελλήνων ένα- 
ντίον τών Περσών, πιθανότατα κατά τήν ’Ιωνική επανάσταση.

Τούς ίδιους άγώνες τής Κύπρου κατά τών Περσών καταγράφει ώς κείμενο ιστο
ρικό καί ή περίφημη πινακίδα τού Ιδαλίου, συγκεκριμένα τήν άντίσταση τών Ίδα- 
λιωτών κατά τήν πολιορκία τής πόλης τους άπό τούς Πέρσες καί τούς συμμάχους τους 
Φοίνικες ΚιτιεΙς. Ό βασιλιάς Στασίκυπρος καί ό δήμος άνάλαβαν τήν ύποχρέωση ν’ 
άποζημιώσουν άπό κοινού τό γιατρό Όνάσιλο καί τούς άδελφούς του γιά τήν ιατρική 
περίθαλψη πού θά πρόσφεραν στούς τραυματίες.

Ή ιατρική στήν Κύπρο τόν 5ο αιώνα δέν ήσκεΐτο μόνο ώς επάγγελμα. Προσείλ- 
κυε τό ενδιαφέρον καί ώς έπιστήμη, καί μπορεί ίσως νά γίνει άκόμα λόγος καί γιά ια
τρική γραμματεία. Ό Αριστοτέλης άναφέρει ένα Κύπριο γιατρό Συέννεσι, αύτοΰ τού 
αιώνα, καί παραθέτει ένα άπόσπασμα του πού τό βρίσκουμε καί στόν Ιπποκράτη. Σ' 
αύτό ό Συέννεσις διατυπώνει μία δική του άποψη πάνω σ’ ένα ειδικό θέμα, γιά τις δύο 
παχειές φλέβες, βάσει τού όποιου μερικοί τόν θεωρούν ώς πατέρα τής ’Αγγειολογίας.

Δέν ύπάρχουν μαρτυρίες γιά άλλα λογοτεχνικά είδη στήν Κύπρο ώς τό τέλος τών 
κλασσικών χρόνων, καί δέν μπορούμε τή στιγμή αύτή ν’ άναφερθούμε στούς λόγους 
πού είναι πιθανό νά μή εύνοήσαν τήν καλλιέργεια τους, άν καί ύπάρχουν κάποιες 
ενδείξεις γιά ορισμένα άπό αύτά, καί μάλιστα ύπό τό φώς τής πολιτιστικής πολιτικής 
τού διάσημου βασιλιά τής Σαλαμίνας Εύαγόρα Α μέ τήν πρόσκληση Ελλαδιτών 
πνευματικών άνθρώπων στήν πόλη του.

Τούς ’Αλεξανδρινούς, όμως, χρόνους μέ τήν ένταξη τής Κύπρου στό βασίλειο 
τών Πτολεμαίων καί τόν εύρύτερο Ελληνικό κόσμο δημιουργεΐται μία ζωηρή πνευμα
τική κίνηση, κι εκπροσωπούνται όλα σχεδόν τά λογοτεχνικά είδη, τό έπος, ή λυρική 
ποίηση, τό δράμα, ή ιστοριογραφία, τό επίγραμμα, ή ρητορική, ή ιατρική, ή μυθογρα
φία, ή παροιμιογραφία, ή βιογραφία, ή γραμματική καί ή φιλολογική κριτική, καί πά
νω άπ’ όλα ή φιλοσοφία μέ τή δεσπόζουσα μορφή τού ιδρυτή τής Στωικής φιλοσοφίας 
Ζήνωνα του Κιτιέα.

Τό έπος καί ή έλεγεία άντιπροσωπεύονται άπό τό Ζήνωνα τόν Κουριέα (4ος/3ος 
αί. π.Χ.), τού οποίου τά Άργοναυτικά, όπως παραδίδεται, σχεδόν άντέγραψεν ό 
’Απολλώνιος ό Ρόδιος.

Στή λυρική ποίηση, έχουμε ύμνους προς τιμήν τής ’Αφροδίτης, ένας άπό τούς 
οποίους προδίνει τις στενές σχέσεις τής Κύπρου μέ τήν Ελλάδα, καί ιδιαίτερα τήν 
Αργολίδα. Είναι επίσης πιθανό νά συντέθηκαν ύμνοι γιά τόν "Αδωνι πού νά ψάλλο
νταν στή γιορτή του, τά Άδώνεια.

Μέ ένα άλλο ύμνο, τού Καστορίωνα τού Σολέα (4ος/3ος αί. π.Χ.), γιά τό θεό Πά
να - τόν κατ’ έξοχήν θεό τής ’Αρκαδίας, μέ τήν οποία ή Κύπρος είχε ιστορικούς καί 
φυλετικούς δεσμούς - περνούμε άπό τήν περιοχή τής λατρείας στό χώρο τής λογοτε
χνίας. Ό Καστοριών έγραψε καί ποιήματα έπαινετικά γιά τό Δημήτριο τό Φαληρέα, 
πού τά τραγούδησε ό χορός στήν πομπή τών Διονυσίων πού όργάνωσεν ό Δημήτριος, 
όταν έγινε αρχών (το 309/8 π.Χ.).

Τήν περίοδο αύτή μπορεί νά γίνει λόγος γιά τήν ύπαρξη θεατρικής κίνησης πάνω 
σέ οργανωμένη βάση, μέ «Τό Κοινόν τών κατά Κύπρον περί τόν Διόνυσον τεχνιτών», 
κι άργότερα μέ «Τό Κοινόν τών κατά Κύπρον περί Διόνυσον καί θεούς Εύεργέτας τε
χνιτών», πού θυμίζουν τά «Κοινά» σέ άλλα μέρη τής Ελλάδας. Ό σύλλογος περιε- 
λάμβανε ποιητές, τουλάχιστον τραγωδιών καί σατιρικών δραμάτων, κιθαρωδούς, 
ήθοποιούς, μιμολόγους, κωμωδούς καί χορευτές, άνθρώπους πού είχαν σχέση μέ τήν 
οργάνωση, τή σκηνική παρουσίαση καί παράσταση θεατρικών έργων.

Ό πιό γνωστός παρωδός ή φλυακογράφος είναι ό Σώπατρος ό Πάφιος (4ος/3ος 
αί. π.Χ.), τού οποίου σώζονται οί τίτλοι δεκατεσσάρων έργων καί άρκετά άποσπά- 
σματα. Σ’ ένα άπ’ αύτά σατιρίζει τό συμπατριώτη του Ζήνωνα καί τούς οπαδούς τής 
Στωικής φιλοσοφίας, ένώ σέ άλλα σατιρίζει σύγχρονες κοινωνικές καταστάσεις καί 
άνθρώπινους τύπους στό πνεύμα τής έποχής.

"Ενας άλλος ποιητής, ό ιαμβογράφος Έρμείας ό Κουριεύς, σατιρίζει κι αύτός 
τούς Στωικούς ώς άσυνεπεΐς πρός τις διακηρύξεις τους, ή σάτιρα του όμως έκφεύγει 
κάποτε άπό τά όρια τής κοσμιότητας.

Τό επίγραμμα καλλιεργήθηκε σταθερά όλη αύτή τήν περίοδο, άπό τόν 4ο π.Χ. ώς 
τόν 3ο μ. X. αιώνα. Σώζονται έπιτύμβια καί άναθηματικά επιγράμματα, κατά κανόνα 
μετρικά άψογα καί δείγματα ύψηλής τέχνης. Δύο άναθηματικά είναι άφιερωμένα στό 
βασιλιά Νικοκλή τής Πάφου, καί στό ένα άπ’ αύτά έπαινεΐται γιά τό ότι οχύρωσε τήν 
Πάφο γύρω-γύρω μέ ψηλό στεφάνι άπό πύργους.

"Ενα άλλο άναθηματικό, πού βρέθηκε στό "Αργος, είναι πρός τιμήν τού Νικοκρέ- 
οντα τής Σαλαμίνας γιά τό ότι άθλοθετούσε μέ χαλκό τούς άγώνες πού διεξάγονταν 
θτά Ήραΐα τού "Αργους, μέ τό όποιο ό Νικοκλής συνέδεε τήν καταγωγή του.

Στά επιτύμβια ύπάρχουν καί έπιγράμματα γιά Έλληνες πού πέθαναν στήν Κύ
προ, ή Κυπρίους πού πέθαναν σέ άλλα μέρη τής Ελλάδας. ’Αφορούν κοινούς θνητούς 
ή διάσημους άνθρώπους, έχουν εκφραστική δύναμη, καί οί στιχουργοί τους είναι 
γνώστες τού Ελληνικού επιγράμματος, ή δέ σκέψη τους θυμίζει κάποτε στίχους άπό 
τήν άρχαία τραγωδία.

Γιά τούς Ιστορικούς τής περιόδου αύτής, μερικοί άπό τούς όποιους πρέπει νά ήταν 
μυθογράφοι, ρήτορες ή υπομνηματιστές, άναφέρω μόνον ορισμένων τά ονόματα, καί 
τίτλους έργων ή τό περιεχόμενό τους, ένδεικτικά, άπό τις μαρτυρίες πού ύπάρχουν.
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Ό Άριστος ό Σαλαμίνιος (περί τό 200 π.Χ.) μαρτυρεΐται ότι εξιστόρησε τά κα
τορθώματα τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. Τό έργο του περιελάμβανε πληροφορίες καί 
γιά τύ Περσικό κράτος, γιά τή Μακεδονία, γιά τό στρατηγό του Μεγάλου ’Αλεξάν
δρου Άλκέτα τό Μακεδόνα, καί ποικίλα άλλα θέματα.

Ό Άσκληπιάδης ό Κύπριος (3ος al. π.Χ.) άναφέρεται κι αυτός ώς ιστορικός τοΰ 
Μεγάλου ’Αλεξάνδρου καί ώς συγγραφέας τοΰ έργου Περί Κύπρον καί Φοινίκης, ό δέ 
Δημήτριος ό Σαλαμίνιος (άκαθόριστης χρονολογίας) ώς συγγραφέας τοΰ έργου Περί 
τών κατ' Αίγυπτον.

Ό Παίων ό Άμαθούσιος έγραψε Τά περί Άμαθοϋντα καί τά Κυπριακά. Άλλοι 
πού άναφέρονται ώς ιστορικοί είναι ό Έρμησιάναξ, ό ’Αλέξανδρος ό Πάφιος, ό 
’Αρχέλαος καί ό Ξενοφών, πού έγραψε Κυπριακά μέ διάφορες ιστορίες γιά τόν Κινύ- 
ρα, τή Μύρρα καί τόν Άδωνη.

Μεταξύ τών εννέα γιατρών πού άναφέρονται, άπό τόν 3ο π.Χ. αιώνα καί ύστερα, 
ό πιό διάσημος εΐναι ό Άπολλιύνιος ό Κιτιεύς, τοΰ 1ου π.Χ. αί., τοΰ όποιου σώζεται ή 
πραγματεία Περί άρθρων, πού τήν έγραψε κατ’ έντολήν τοΰ τότε βασιλιά τής Κύπρου 
Πτολεμαίου (81-58 π.Χ.). Σ’ αυτήν σχολιάζει τό Περί άρθρων τοΰ 'Ιπποκράτη, παρα
θέτοντας πρώτα τά λόγια του κι ύστερα έπεξηγώντας τα. 'Ένας άλλος Κύπριος για
τρός, ό Ζήνωνας, τοϋ 4ου μ.Χ. αιώνα, προβάλλεται επίσης ώς μία έξέχουσα φυσιο
γνωμία.

Δέν χρειάζεται ν’ άναφερθοΰμε στή φιλοσοφία. Ή δεσπόζουσα μορφή τοΰ Ζήνω
να τοΰ Κιτιέα, μέ τή νέα σχολή πού ίδρυσε, αύτή τών Στωικών, άνοίγοντας νέους δρό
μους στόν Ελληνικό στοχασμό, κατέχει ένα τιμητικό κεφάλαιο στις 'Ιστορίες τής 
’Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας. Θά πρέπει, όμως, ν’ άναφέρουμε καί τό μαθητή τοΰ 
Ζήνωνα Περσαίο τόν Κιτιέα, τόν πολυγραφότατο Κλέαρχο τό Σολέα, επίσης τοΰ 4/3ο 
αιώνα π.Χ., ό όποιος, όμως, άνήκει στήν Περιπατητική σχολή τοΰ ’Αριστοτέλη, καί 
άπό τούς μεταχριστιανικούς χρόνους, τό Δημώνακτα (2ος αί. μ.Χ.), τής Κυνικής 
σχολής, πού έχαιρε μεγάλης εκτίμησης άπό τό Αουκιανό.

Ή συνοπτική εικόνα τής γραμματείας τής άρχαίας Κύπρου πού προσπάθησα νά 
δώσω τεκμηριώνει, πιστεύω, τήν πλήρη ταύτιση της μέ τήν Ελληνική καί εξηγεί ταυ
τόχρονα τήν ένσωμάτωση της σ’ αύτήν. ’Αποτελεί κατάθεση τών άρχαίων Κυπρίων γιά 
τούς πνευματικούς προσανατολισμούς τους καί δικαιώνει τούς πεισμονές άγώνες 
τους να κρατήσουν άνόθευτη τήν έθνική, πνευματική, γλωσσική καί πολιτιστική Ελλη
νική τους ταυτότητα. Καί εΐναι Ελληνικές κυρίως οί πηγές πού μάς διέσωσαν τά 
πλεΐστα άπό τά κείμενα πού έχουμε γιά τήν Κυπριακή γραμματεία.

Άν θέλουμε μία πληρέστερη εικόνα γιά τό πώς άπηχοΰνται οί άγώνες τής Κύ
πρου στή λογοτεχνία τών αρχαίων χρόνων, θά πρέπει νά προστρέξουμε σέ δεκάδες 
άλλους άρχαίους Έλληνες συγγραφείς πού κατέγραψαν τούς κάθε λογής άγώνες καί 
άγωνίες τής Κύπρου, ώς χώρου Ελληνικού. Εΐναι άπό τόν Όμηρο πού ξέρουμε γιά 
τήν πολυθρύλητη άσπίδα τοΰ Κινύρα πρός τόν Άγαμέμνονα, είναι ό Ηρόδοτος πού 
άπαθανάτισε τόν ήρωισμό καί τή θυσία τοΰ Όνήσιλου καί τούς άγώνες τών Κυπρίων 
κατά τών Περσών, όπως καί ό Θουκυδίδης, ό Ξενοφών, ό Διόδωρος ό Σικελιώτης καί 
όσοι άλλοι. Είναι ο Ισοκράτης πού έπλεξε τό έγκώμιο τοΰ Εύαγόρα κι έγραψε γιά τό 
Νικοκλή. Εΐναι στή λυρική ποίηση, εκτός άλλων, πού διαβάζουμε γιά τούς δεσμούς τοΰ 

Σόλωνα μέ τούς Σόλους, εΐναι ό Αισχύλος πού θυμίζει στούς Πέρσες πώς ό Δαρεΐος 
«εκτράτυνε/Κυπρίας τε πόλεις,/Πάφον ήόέ Σόλους, Σαλαμΐνά τε», γιά νά υπογραμμί
σει, καί μ’ αύτό, τόν οδυνηρό άντίκτυπο πού είχε γι’ αυτούς ή ήττα πού ύπέστησαν, 
εΐναι στόν Εύριπίδη πού βρίσκουμε γιά τή νοσταλγία τών Βακχών γιά τήν Κύπρο, μέ 
τό «ίκοίμαν ποτί Κύπρον νόσον τάς Αφροόίτας», εΐναι άπό 'Ελληνικές κυρίους πηγές 
πού μαθαίνουμε γιά τήν Κύπρο καί τό Μέγα ’Αλέξανδρο καί τούς Πτολεμαίους, άπό 
έπιγραφικές μαρτυρίες γιά συμμετοχή καί νίκες Κυπρίων σέ Πανελλήνιους άγώνες, 
γιά τιμές, από τήν ’Αθήνα καί άλλες πόλεις, πρός διάσημους Κυπρίους καί άνθρώ- 
πους τοΰ πνεύματος, γιά νεκρούς σέ κοινούς άγώνες έναντίον κοινών εχθρών τοΰ 
Ελληνισμού.

Αύτή τήν εικόνα είχαν γιά τήν Κύπρο καί όλοι όσοι σέ μεταγενέστερους χρόνους, 
καί μάλιστα σέ περιόδους δουλείας καί πνευματικού μαρασμού, εξυμνούσαν τούς 
άρχαίους χρόνους τής Κύπρου, πρόβαλλαν πρόσωπα ιστορικά καί μυθικά ώς παρά
δειγμα πρός μίμηση, ώς καύχημα, ώς μαρτυρία καλύτερων χρόνων ή ώς άφορμή νά 
ελεεινολογήσουν τή δική τους εποχή καί νά κεντρίσουν τό φιλότιμο τών υποδούλων 
Κυπρίων. Τό δοκίμιο τοΰ Κυπρίου διαφωτιστή Νεοφύτου τοΰ Ροδινοΰ (1589 - 
1658/59), άπό τήν Ποταμιοΰ, «Περί ηρώων, στρατηγών, φιλοσόφων, αγίων καί άλλων 
όνομαστών ανθρώπων, όπου έβγήκασιν άπό τό νησί τής Κύπρου», γραμμένο γύρω στα 
1656 μ.Χ. στήν Κύπρο έπί Τουρκοκρατίας, άπαριθμεΐ τούς διάσημους Κυπρίους, εθνι
κούς καί χριστιανούς, καί γράφτηκε, όπως λέγει, «διά νά είναι είς μνημόσυνον καί δό
ξαν τών άπερασμένων καί παράδειγμα είς άρετήν τών μελλόντων». Έκεΐ βρίσκουμε τά 
όνόματα βασιλέων, φιλοσόφων, έπιφανών άνδρών, τοΰ Κινύρα, τοϋ Εύαγόρα, τοϋ Νι- 
κοκλή, τοΰ Όνήσιλου, τοϋ Νικοκρέοντα, τοΰ Στασάνορα, τοϋ Εΰνοστου, τοΰ 'Ομήρου, 
τοϋ Εύκλου, τοΰ Άσκληπιάδη, τοΰ Δημιύνακτα, τοΰ Περσαίου καί άλλων, καί υστέρα 
όνόματα άγιων καί μαρτύρων Κυπρίων, καί άλλων πού γεννήθηκαν άλλοΰ άλλά έζη- 
σαν καί έδρασαν στήν Κύπρο. Τό προοίμιο τοΰ έργου άρχίζει, χαρακτηριστικά, μέ τό 
ότι «δύο πράγματα άπό όλα περισσότερον, μοΰ φαίνεται, καί εΐναι ό άνθρωπος χρεώ
στης είς τήν ζωήν του νά άγαπά, νά τιμά καί νά διαφενδεύει, ήγουν τήν πίστιν του, καί 
τήν πατρίδα του». Τό «μάχου ύπέρ πατρίδος» θεωρεί ό Ροδινός ώς ήθικόν καί φυ
σικόν νόμον, υποβάλλοντας ότι πρέπει καί οί σύγχρονοι του νά τόν σεβαστοΰν.

Τούτο μάς φέρνει σέ μία άλλη κορυφαία μορφή τής Κυπριακής καί Ελληνικής 
ιστορίας, τόν Εθνομάρτυρα Κυπριανόν, τοΰ οποίου ή ύποθήκη «θνήσκε ύπέρ πίστεως 
καί μάχου ύπέρ πατρίδος», συμπληρώνει αύτήν τοϋ Ροδινοΰ. Η δίκαιη άφιέρωση τοΰ 
Συμποσίου αύτοΰ στήν άγέραστη μνήμη του, μάς έπιβάλλει νά θυμηθοϋμε ότι, καί μέ
σα άπό τήν εικόνα πού μάς δίνει γι’ αυτόν ή Κυπριακή λογοτεχνία, ένιαΐον βλέπει ό 
Κυπριανός τόν Ελληνισμόν καί αυτό άποτελεΐ τό κύριο χαρακτηριστικό του πού 
έρμηνεύει όλες τις πράξεις καί ένέργειες του ώς Εθνάρχη καί δικαιώνει τή θυσία του 
ώς πράξη θρησκευτικού χρέους καί έθνικής άξιοπρέπειας.

Σέ ποιά Ρωμιοσύνη άλλη άπό τή μία, ένιαία καί άδιαχώριστη Ρωμιοσύνη τής Κύ
πρου καί όλου τοΰ 'Ελληνισμού άναφέρεται ό ποιητής τής 9ης Ιουλίου Βασίλης Μι- 
χαηλίδης, όταν προβάλλοντας ώς τεκμήριο τήν Ελληνική ψυχή τοΰ Εθνομάρτυρα Κυ
πριανού διατρανώνει, μέ τοΰ ίδιου τό στόμα καί μέ αίσθημα έθνικής αύτοβεβαίωσης, 
ότι «ή Ρωμιοσύνη έφ φυλή συνότζιαιρη τοΰ κόσμου», κι ότι «ή Ρωμιοσύνη έν νά χαθή 
όντας ό κόσμος λείψη», ταυτίζοντας έτσι τή Ρωμιοσύνη τής Κύπρου μ αύτήν τής 
Ελλάδας άπό καταβολής κόσμου μέχρι συντέλειας τών αιώνων;
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Μέσα στό lòto κλίμα, τής ένότητας καί τής συνέχειας τού Ελληνισμού, κινείται 
καί ή ποίηση τού Λιπέρτη, για τον όποιον ή ταύτιση τού Κυπριακού Ελληνισμού μ’ 
αυτόν τής Έλλάόας είναι επίσης πλήρης, από κάθε άποψη, όμοιότητα κόρης καί μά
νας, στή γλώσσα, στή μορφή, στά ψυχικά χαρακτηριστικά, στή ψυχοσύνθεση:

«Τό λέειν σου εν λέειν μας, τό δεΐσ σου εν τό δεϊμ μας, 
Δική σου ενι τζι ή θωρκά
Ή χνώμη, τά γεννητικά, 
Οΰλλα 'που τήφ φυλήν μας».

Σέ μιά σειρά άπό ποιήματα, στό «Άδέρφκια καλώς ήρτετε», «Καρτερούμεν μέραν 
νύχταν», «Ή Μητρυιά», «Τζιέβκετε τήν νιότην», «Τ’ άθθύμιοσ σας», «Γιά τήν Πεντη- 
κονταετηρίδαν», «Στον Πέρπερ Ρήηβς», κ.ά., είναι έντονη ή διατράνωση τού ποιητή 
πρός τούς άδελφούς τής Ελλάδας πώς «Τίποτες εν έχάσαμεν δικόσ σας, μέ δικόν 
μας», πώς οί ξένοι πού προσπαθούσαν νά μάς άλλάξουν «Τίποτες εν έκάμασιν τζι 
έμειναν σ’ αστισμένοι».

Υπογραμμίζει τή σταθερή προσήλωση στις φυλετικές ρίζες, διερμηνεύει τή χαρά 
άπό τήν παρουσία Ελλήνων στήν Κύπρο κι έκφράζει πικρία γιά τήν παρατεινόμενη 
σκλαβιά καί τόν άποχωρισμό, διαβεβαιώνει ότι πιστή ή κόρη προτιμά τή φτωχή μάνα 
άπό τή Μητρυιά, «ολόχρυσες κορώνες τζι άν φορή», άποπνέει πίστη κι έλπίδα πώς θά 
λείψει τό άδικο, κι ότι ή Κύπρος θά ριχτεί στήν άγκαλιά τής μάνας. ’Ιδιαίτερα στέκει 
στά μαρτύρια πού δοκίμασε ή Κύπρος, καί μάλιστα έπί Τουρκοκρατίας, προβάλλοντας 
τα ώς τεκμήρια καρτερίας, άντοχής κι έμμονής εις τά πάτρια, έξαίροντας τή θυσία τού 
'Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, «Πό ’σφαξεν γιά τήν μάνα μας τότες τό Τουρκολόϊν».

Τό Βασίλη Μιχαηλίδη καί Δημήτρη Λιπέρτη δέ φαίνεται νά ένδιαφέρει ειδικά ή 
άναφορά σέ πρόσωπα καί γεγονότα άπό τούς άρχαίους χρόνους τής Κύπρου. Γι' 
αυτούς τό παρελθόν ζει στό παρόν, ώς γλώσσα, ώς μόνιμα φυλετικά χαρακτηριστικά 
καί ώς ψυχή τού λαού, τεκμηριώνεται ώς έμμονή, ώς καρτερία, πίστη κι έλπίδα, καί 
συνειδητοποιείται ώς χρέος γιά τή λύτρωση τού Ελληνισμού τής Κύπρου άπό τά δε- 
σμά της καί τήν ταύτιση τής μοίρας του μ’ αυτήν τής Ελλάδας.

Άπό τή δεκαετία του ’50 καί ύστερα, ή Κυπριακή λογοτεχνία παρουσιάζει μία 
κτυπητά διαφορετική εικόνα, σέ σύγκριση μ’ αυτήν τών προηγούμενων χρόνων, άπό 
τήν άποψη πού μάς άπασχολεί. Οί Κύπριοι λογοτέχνες «άνακαλύπτουν» τόν άρχαΐο 
Κυπριακό χώρο - καί τόν εύρύτερο, βέβαια, Ελληνικό - σέ όλες τώρα τις έκφάνσεις 
του, τόν ιστορικό, τόν άρχαιολογικό, τό μυθικό, τό λογοτεχνικό, τόν πολιτιστικό, τόν 
έθνολογικό, τό γλωσσικό, γιά ποικίλες ποιητικές ή άλλες λογοτεχνικές χρήσεις - 
έμπνεύσεις, άναφορές καί έπισημάνσεις, κρίσεις καί συγκρίσεις, παραλληλισμούς καί 
άντιθέσεις, εικόνες, σύμβολα, παρομοιώσεις, καί εϊ τι άλλο - καί δέν θέλω μέ κανένα 
τρόπο νά παραγνωρίσω μέ αυτό τόν Γαλατόπουλο καί τή δεκαετία του '40. Άλλο 
είναι τώρα τό «κέντρο βάρους».

Τρεις, βασικά, σταθμοί είναι εύδιάκριτοι, πού χρωματίζουν άνάλογα τό λογοτε
χνικό πεδίο. Ό ήρωικός άπελευθερωτικός άγώνας τής ΕΟΚΑ τού ’55-’59 μέ τή λάμψη 
του, τό '59-'60 μέ τήν άχλύ τής ματαίωσης τών στόχων του μέ τή ναρκοθετημένη 
«Ανεξαρτησία», καί τό '74 μέ τόν μαύρο πέπλο πού άπλωσε πάνω άπό τήν Κύπρο ή 
Τουρκική εισβολή. Οί λογοτέχνες μας θυμήθηκαν πολλά άπό τούς πανάρχαιους χρό
νους, σκέφτηκαν, προβληματίστηκαν, πρό παντός ένιωσαν, έμειναν μετέωροι στήν 

άσυνέχεια τού χρόνου, κάποτε μέ τήν έλπίδα, μετέωρη κι αύτήν. Θά χρειαζόταν ειδική 
άνακοίνωση. άν όχι ειδικό Συμπόσιο, γιά νά μελετηθεί άπό κοντά αυτό τό φαινόμενο. 
Τώρα νύξεις άπλές καί σκόρπιες άναφορές μπορούν νά γίνουν, χωρίς διαφοροποιή
σεις άπό τή μιά περίοδο στήν άλλη κι άπό τόν ένα λογοτέχνη στον ομότεχνό του.

"Ένας πυρήνας μικρός διαφαίνεται στό Πρόγραμμα τού Συνεδρίου. Ό Όνήσιλος 
τού Ηροδότου θά μάς φέρει, μέ τήν αυριανή άνακοίνωση τού κ. Βοσκού, στον ποιητή 
Παντελή Μηχανικό, μέ τις Καταθέσεις του, καί στόν Πάνο Ίωαννίδη, μέ τό όμώνυμο 
διήγημα καί τό θεατρικό έργο του. Ό Διονύσιος Καρδιανός, άπό τήν Καρδία τής Θρα- 
κικής Χερσονήσου, πού άπεικονίζεται στήν «άφίσα» τού Συμποσίου, μέ τήν πλήρη 
στρατιωτική του εξάρτυση, καί πού πρέπει νά έπεσε μαχόμενος γιά τήν άπελευθέρωση 
τής Κύπρου άπό τούς Πέρσες τόν 5ο αί. π.Χ„ φιλοξενείται δύο φορές άπό τήν Πίτσα 
Γαλάζη, κι έδωσε καί στόν Άνδρέα Παστελλά τήν έμπνευση γιά τό όμώνυμο ποίημα του 
πού σ’ αυτό μιλά κάπως υπαινικτικά γιά «Φοίνικες» καί «φοινικίζοντες» - τόγραψε 
γιά τά μετά τό ’60, άλλά πάντως πριν άπό τήν εισβολή τού ’74 καί τις άνοικτές Κερκό- 
πορτες. Έτσι δέν μπορούμε νά ξέρουμε ποιά σχέση μπορεί νά έχουν γιά τόν ποιητή οί 
«φοινικίζοντες» μέ τυχόν «Τούρκους» καί «τουρκίζοντες», τής πραξικοπηματικής πε
ριόδου. Άς μείνει τό θέμα έκκρεμές, γιά τήν ώρα. Ή ποίηση κάποτε έκδικεΐται.

Γιά νά περιοριστούμε στήν ποίηση, είναι δεκάδες οί ποιητές κι οί ποιητικές συλ- 
λογγές πού φιλοξενούν θέματα άπό τήν άρχαία Κύπρο, άλλες πολύ κι άλλες λίγο, άνά
λογα μέ τό τί θέλουν νά διερμηνεύσουν οί ποιητές.

Ή πιό έντυπωσιακή περίπτωση είναι, όμολογουμένως, αυτή τού Κύπρου Χρυ
σάνθη, όχι όμως καί ή μόνη ένδιαφέρουσα. Είναι έντυπωσιακή, γιατί είναι ή πιό πλού
σια σέ άναφορές, καλύπτει ένα εύρύτατο κύκλο ονομάτων καί θεμάτων άπό τήν 
άρχαία Κύπρο, καί έκτείνεται σέ μιά μεγάλη διάρκεια τής ποιητικής δημιουργίας του, 
κεντρισμένη ίσως κι άπό τήν πνευματική κίνηση τής Πάφου πριν τό ’50 άλλά καί τό 
γενικότερο κλίμα άρχαιολατρείας, παιδευτικό καί πνευματικό, τής έποχής αύτής. 
Είναι παντελώς άδύνατο καί ν’ άπαριθμήσει κανείς άπλώς τούς τίτλους ποιημάτων 
του πού έχουν σάν θέμα τους κάποιο άρχαΐο βασιλιά, θεό, ηρώα, άρχαιολογικό χώρο, 
κάποια παράδοση, συγγραφέα, κάποιο νικητή σέ άγώνες, πραγματικό ή φανταστικό, ή 
ό,τιδήποτε άλλο. Είναι στιγμές πού έχει κανείς τήν αίσθηση οτι ό Χρυσάνθης συνει
δητά άναζήτησε άπό τήν άρχαία Κύπρο νά τού δώσει όλο τόν πλούτο της, γιά νά τής 
πλέξει τό έγκώμιο. Είναι θαυμαστής της. Ζει τήν πνοή της, όπως κι αύτήν τής κλασ
σικής Έλλάόας. Δίκαια τόν προσφωνεί ό Κρανιδιώτης μέ τό «Χαΐρε ιεροφάντη τής 
άρχαίας παράδοσης».

Στις Μικρές Πατρίδες (1955)- τής δεκαετίας του ’40 - τίτλοι τών ποιημάτων του, 
τής Πρώτης Σειράς, είναι «Κινύρας καί ’Αγαμέμνων», «στό Στασίνο», «Πυγμαλίων 
καί Γαλάτεια», «Εύέλθων καί Φερετίμη», «Όνήσιλος, Άμύκη», «Ζωίλος ό Πυθιονί
κης», «Στασάνωρ», «Νικοκρέων καί Πασικράτης», «Νικοκλής Εύαγόρου», καί στή 
Δεύτερη Σειρά έπισκέπτεται, περιγράφει καί ύμνεϊ τις Παλιές Πατρίδες, τή Λήδρα, τή 
Σαλαμίνα, τήν Ταμασό, τήν ’Αρσινόη, τούς Γόλγους, τό Κίτι, τούς Σόλους, τή Λάπηθο, 
τήν Πάφο, τό Ίδάλι, κάτι πού μέ άλλο πνεύμα κάνει ό Νίκος Κρανιδιώτης κι ό Γιάννης 
Παπαδόπουλλος καί, γιά μερικά άπό αύτά, πλεΐστοι άλλοι.

Οί Παγκυπριονίκες του (άντίθετα μέ τόν «Έπίνικο στόν Πυθιονίκη Αρίστωνα 
τού Νίκωνος άπό τήν Καρπασία (200 π.Χ.)» στό "Ωρα Πατρίδας, 2, κ.ά.) δέν ύμνούν 
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πραγματικούς νικητές σέ αρχαίους αγώνες άλλα φανταστικούς«άθλητές» ντυμένους 
άρχαιότροπα: Ζωίλος, Γόλγος, Φιλόλαος, Μνασίας, Άκεσάς, Φοίβος, Λυκίωνας. Φι- 
λόκυπρος, "Ανθος, Διαγόρας, πολυνίκης Επίχρυσος, Νικοκλής. Τό ϊόιο κάνει καί γιά 
νικητές στους Παναγροτικούς 'Αγώνες καί στους Παγκύπριονς Εφηβικούς, τό ϊόιο 
καί στις Δελφικές 'Αμφικτιονίες. Γιά τούς νικητές στούς Παναγροτικούς χρησιμοποι
εί τά ονόματα Κόδρος, Στασίκυπρος, Γόργος, Περσαίας, Φιλόκαλος, Εύαγόρας. Γιά 
τούς Παγκύπριονς 'Εφηβικούς, τά Νικοκλής καί Εύρύκλεια.

Άπό τά Θεατρικά του αναφέρω τή Δημώνασσα καί τήν Άξιοθέα, κι έχω ήδη ανα
φέρει τό μονόπρακτο Δελφικές 'Αμφικτιονίες.

Οί αναφορές του είναι πολύ πιο πλούσιες άπ’ όσες θά μπορούσα τώρα ν’ αναφέ
ρω καί τό Ελληνικό πνεύμα πού διαπνέει τήν ποίηση του είναι διάχυτο. 'Απ' έκεΐ 
αντλεί τήν άγάπη καί τή λατρεία του γιά τήν Κύπρο ώς Ελλάδα. Μιλά γιά «Αρκαδι
κούς βλαστούς», «Ελληνικό κορμό», καί διαβεβαιώνει πώς «κι άν ξένα πόδια πάτησαν 
τή γή μας δέν προδώσαμε τόν πιο βαθύ έαυτό μας τόν Ελληνικό» ( 'Αθλητικός Αόγος).

Ό Μόντης είναι μιά διαφορετική περίπτωση. Εκτός άπό τις μεταφράσεις πού 
μάς έδωσε τού Στασίνου, τού Εΰκλου, τού Έρμεία τού Κουριέα, καί μερικών ’Επι
γραμμάτων, χειρίστηκε άρχαϊα θέματα μέ πολύ πρωτότυπο τρόπο, στά ποιήματα του 
«Πρωταγόρας ό Δημοτέλους», «Γιά τούς Σαλαμινίους», «Τή σκέψη πρωτίστως», «Ό 
θώρακας τού Κινύρα», «Παραλλαγή», «Βοηθούντος Εύαγόρου», «’Απόσπασμα άπό 
τήν "Εκθεση Σαλαμινίου πολιτευτή», κ.ά. Στό πρώτο άπ’ αύτά, «Πρωταγόρας ό Δημο
τέλους», χαρισμένο στόν Σέρ Άντονυ Ήντεν, φαίνεται νά ύποκρύπτεται, πίσω άπό 
τούς Σαλαμινίους, ή Ισχυρά Μεγάλη Βρεταννία στήν παρακμή καί τήν κατάντια της, 
(νά πολεμά μέ τούς Κυπρίους καί νά μή μπορεί νά τά βγάλει πέρα), ένώ πίσω άπό τούς 
Άμαθουσίους άναγνωρίζουμε τόν ώς τότε φαινομενικά ύποτακτικό άλλά ξαφνικά 
έξεγερθέντα κατά τών "Αγγλων Κυπριακό Ελληνισμό.

Είναι όμως κι ό Κρανιδιώτης επισκέπτης τής άρχαίας Κύπρου, ό Γιάννης Παπα- 
δόπουλλος, ό Κυριάκος Χαραλαμπίδης, ή Κλαίρη Άγγελίδου, ό Φοίβος Κληρίδης, ό 
Κώστας Κύρρης, ή Εύγενία Πετρώνδα - Παλαιολόγου, πού άποθεώνει κι αύτή, μέ τό
σους άλλους, τόν πρωτοπόρο Ονήσιλο, τόν Κίμωνα, τόν Εύαγόρα καί τή Σαλαμίνα. 
Καί περιττό ν' άναφέρω τόν Κυριάκο Χατζηιωάννου πού όχι μόνο μέ τις πολύχρονες 
έρευνες του άλλά καί μέ τήν ποίηση του δείχνει τή λατρεία του γιά τήν άρχαία Κύπρο: 
καί τά δώδεκα ποιήματα τής Συλλογής του Μυθίαμβοι είναι πάνα) σέ θέματα άπό τούς 
χρόνους εκείνους.

Είπα ήδη ότι ό Κατάλογος είναι μακρύς. Θά πρέπει, ωστόσο, ν' άναφερθούν άκό- 
μη πολλά ονόματα, άπό τά πολύ περισσότερα πού άναγκαστικά θά παραλείψω, χωρίς 
αύτό V άποτελεΐ άξιολόγηση άλλ’ άπλώς σάν ένδειξη τής τάσης τών σύγχρονων Κυ
πρίων ποιητών νά άναπλάθουν πρόσωπα, πράγματα καί καταστάσεις άπό τούς άρχαί- 
ους χρόνους τής πατρίδας μας ιχνηλατώντας τις ρίζες της στήν ’Αρκαδία κι άλλα μέρη 
τής Ελλάδας κι άντικρύζοντας τήν τραγική της μοίρα, ταυτισμένη πάντα μέ τή μοίρα 
τού Ελληνισμού.

Ο Γλαύκος Αλιθέρσης, ό Μιχαλάκης Μαραθεύτης, ό Χρύσανθος Κακογιάννης, ό 
Σοφοκλής Λαζάρου, ό "Αντης Περνάρης, ή Ντίνα Κατσούρη, ή Ρούλα Ίωαννίδου - 
Σταύρου, ή Ίάνθη Θεοχαρίδου, ό Ξάνθος Λυσιώτης, ό Θεοδόσης Νικολάου καί ό Πο

λύβιος Νικολάου, ή Μυριάνθη Παναγιώτου - Παπαονησιφόρου καί ή Νίκη Λαδάκη- 
Φιλίππου, ό Κώστας Βασιλείου καί ό Αουκής Παπαφιλίππου, ή Ναδίνα Δημητρίου, ή 
Κούλα Παρασκευά, ή Ειρήνη Παναγή - Τσουλλή, ή Αένια Πιερίδου - Δρακούδη, ό 
Κλεΐτος Ίωαννίδης καί πλείστοι άλλοι.

Τό τί βρίσκουμε σ’ αύτούς καί όλους τούς άλλους ποιητές που άνάφερα, τό πώς 
τό χειρίζεται ό καθένας καί τό τί αύτό σημαίνει γιά μάς καί τόν τόπο μας δέν μπορεί 
τώρα νά έξεταστει. Θά πρέπει όμως νά διόσω, τουλάχιστο, μιά γεύση μιας πτυχής πού 
μάς καίει. Μάς ξεναγούν μέ δέος καί πόνο σέ άρχαίους χώρους, τά έννιά βασίλεια, τήν 
Άμαθούντα, τή Σαλαμίνα, τούς Χύτρους, τούς Σόλους-τήν Αϊπεια, τήν Πάφο, τό 
Κούριο, τήν "Εγκωμη, τή Δάπηθο καί τήν 'Αχαιών άκτή. καί άλλους πολλούς, επισκέ
πτονται θέατρα, γυμνάσια, τάφους, άγάλματα, στήλες, συντριμμένα κάποτε άγγεΐα, 
θραυσμένα άνάγλυφα, μωσαϊκά σέ άρχαΐες έπαύλεις, μάρμαρα, ειδώλια, δόξες παλιές· 
συνδιαλέγονται, μέ τόν τρόπο τους, μέ τόν Κινύρα, τό Στασίνο καί τόν Εύκλο, μέ τόν 
Όμηρο, τό Νικοκρέοντα, τό Ζήνωνα τόν Κιτιέα, τόν Κλέωνα, τό Χαιρεκράτη, τό Δη- 
μώνακτα, τό Νικοκλή, τό Φιλήμονα, τό Μεγαλέξανδρο, τούς Πτολεμαίους καί τούς 
Ρωμαίους, θυμούνται τούς Άσσύριους, τούς Αιγυπτίους, τούς Πέρσες καί τόν Ξέρξη, 
έντρυφούν στις Ελληνικές ρίζες μας, σέ μύθους καί παραδόσεις, στούς παλιούς θε
ούς, τό Δία, τόν ’Απόλλωνα, τήν ’Αφροδίτη, πρό παντός, τόν Άδωνη καί άλλους.

Κι αύτό πού διερμηνεύουν τις πιό πολλές φορές μετά το '74 είναι κραυγές οδύνης 
καί πόνου, φωνές άγωνίας καί σπαραγμού ψυχής. Κάτι τό άναπάντεχο έγινε, κάτι 
χωρίς προηγούμενο. Είναι αύτό πού ζοΰμε, ό χωρισμός άπ’ αύτά πού μάς άνήκαν γιά 
αιώνες, κι ό φόβος, γιά τό μέλλον. Κάπου καί κάποτε ρίχνουν κάποια άκτίδα έλπίδας 
καί πίστης.

Αύτή τήν ελπίδα θά πρέπει νά τή θερμάνουν πιό πολύ, αύτή τήν πίστη πρέπει νά 
τήν τονώσουν οί λογοτέχνες μας, ξεπερνώντας τό θρήνο, καταπνίγοντας τόν πόνο. 
Σάν δάσκαλοι τού γένους, σάν πνευματικοί ήγέτες, συνειδητά κι ύπεύθυνα. Δένοντας 
άκόμα πιό πολύ τό παρόν μέ τό παρελθόν. Έπισημαίνοντας όλα τά θετικά του στοι
χεία. Επαναβεβαιώνοντας τις 'Αρκαδικές ρίζες μας, όπως ώς τώρα κι άκόμα πιό πολύ 
στούς ύποπτους καιρούς μας. Πεισματικά έμμένοντας στή γλώσσα καί τις παραδόσεις 
μας, προάγοντας τήν ένότητα τού Ελληνισμού μέ τά πιό ισχυρά όπλα πού διαθέτουμε: 
τήν πνευματική κληρονομιά μας καί τήν πνευματική δημιουργία τους. Είμαστε όλοι 
στρατιώτες: «ό καθείς καί τά όπλα του». Καί τό πνεύμα δέν πρέπει νά ύποκύψει στή 
βία καί στις πολιτικές σκοπιμότητες, καί θά πρέπει ν' άντισταθεϊ στόν κίνδυνο έκτρο- 
χιασμού τής Ελληνικής ιστορίας στήν Κύπρο ή όπου άλλού άπό τήν Ελληνική της 
πορεία. Μέσα άπό τέτοιους άγώνες έπιβίωσεν ώς τώρα ή Κύπρος μέ τήν Ελληνική 
πνευματική παρουσία της, μέ τήν Ελληνική της ταυτότητα.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
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Ο ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ 
Η «ΦΕΓΓΑΡΟΝΤΥΜΕΝΗ» ΣΤΟΝ «ΚΡΗΤΙΚΟ»

Μια απόσταση 200 χρόνων μας χωρίζει από το 1798 όταν στη Ζάκυνθο γεννιέται 
από τον παράνομο δεσμό του Κάντε Νικόλαου Σολωμού και της Αγγελικής Νίκλη ο με
γάλος εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός. Ο εορτασμός των 200 χρόνων από τη 
γέννησή του άμεσα επικεντρώνει τα ερωτήματα ημών των απογώνων και των επιγόνων 
της μεγάλης εθνικής αυτής φυσιογνωμίας στο αιώνιο θέμα: τι είναι εκείνο δηλαδή που 
κάνει το Σολωμό να παραμένει διαχρονικά επίκαιρος. Μ’ άλλα λόγια, τι είναι εκείνο 
που διαφοροποιεί έναν ποιητή από τη χορεία των ομοτέχνων του και του εξασφαλίζει 
τη σφραγίδα της μεγαλοσύνης. Το ποιητικό «χάρισμα», οι σπουδές, η εποχή που γεννή
θηκε, οι ιδέες, η γλώσσα; Και ίσως ακόμα τι κάνει το Σολωμό, του οποίου το έργο είναι 
εν πολλοίς αποσπασματικό, να θεωρείται ο πρώτος και ο αξεπέραστος.

Ανάγκη για να μπορέσουμε έστω και μερικά να ανταποκριθούμε στο αίτημα που 
μας θέτει ο αιώνας μας, αιώνας της αμφισβήτησης, είναι να ανατάξουμε τα στοιχεία 
που συγκροτούν τη θέση του στο χώρο της Ελληνικής ποίησης.

Ιταλοθρεμμένος ο νεαρός Διονύσιος έγραψε τα πρώτα του ποιήματα στην Ιταλική 
(ως γνωστόν ο Σπυρίδων Τρικούπης ήταν εκείνος που τον προέτρεψε να γράψει ποίη
ση στα Ελληνικά) και φέρνει στην Ελληνική ποίηση έναν αέρα Ευρωπαϊκό όχι επιδερ
μικά αλλά βαθύτατα βιωμένο.

Είναι μαθητής στην ποίηση των μεγάλων Ρομαντικών του 19ου αι. του Γκαίτε, 
του Σίλλερ, του Σέλλινγκ και στη φιλοσοφία του Χένκελ. Μπορούμε μάλιστα να πού
με γι’ αυτόν ότι, αν το δημιούργημα της τέχνης είναι αγώνισμα ελευθερίας και έρχεται 
να σφραγίσει το γεφύρωμα μιας αντίθεσης που υποβόσκει μέσα στα στήθη του δημι
ουργού του, τότε ο Σολωμός ο μεγάλος, ο δύσκολος, ο αμετανόητος ποιητής, παρα
παίει σ’ όλη του τη ζωή, ανάμεσα στην διασχιστική του ορμή για την ποίηση και τις 
ενοποιητικές του τάσεις για τη φιλοσοφία.

Ο Σολωμός σκέπτεται πολύ. Κι αυτό δυσκολεύει τα πράγματα. Η «ένθεη φύση» 
που εμπνέει τον Γκαίτε παλεύει μέσα του για να μην υποταγεί στο «πνεύμα τον κό
σμον» του Χέγκελ που προβάλλει από την πολλαπλότητα των ιστορικών στιγμών. 
Από την άλλη μεριά το ίδιο το «πνεύμα της ιστορίας» παλεύει με την σκληρή καθημε
ρινότητα που τον κατακερματίζει - ιδίως στα χρόνια της περιβόητης δίκης με τον αδελ
φό του - και του κατατρώγει τα σωθικά. Το μερικό έχει, μέσα στο έντονο ποιητικό αί
σθημα που τον διέπει, πλέριο το δικαίωμα της ύπαρξης αλλά το φωτεινό του πνεύμα 
επιδιώκει να το υποτάξει στο γενικό.

Στην παρατήρηση του Μόντι σχετικά με την αφαιρετική σκέψη που τον χαρακτη- 
ρίζει: «Δεν πρέπει τις να σνλλογίζεται τόσο, πρέπει να αισθάνεται, να αισθάνεται», 
ο Σολωμός αντιτάσσει: «Πρέπει πρώτα με δύναμη να σνλλαμβάνει ο Νονς κι έπειτα η 
καρδιά να αισθάνεται ό,τι ο νονζ εσννέλαβε». Στους δε συλλογισμούς του που διασώ
ζονται στα χειρόγραφα των Ελεύθερων Πολιορκημένων: «Όλο το ποίημα ας εκφράζει 
το Νόημα, ωσάν ένας αντονπαρκτός κόσμος μαθηματικά βαθμολογημένος, πλούσιος 
και βαθύς».

Τα ίδια λόγια που σημειώνει στα περιθώρια των «Ελεύθερων Πολιορκημένων», 
προδίδουν επιρροές από τη φιλοσοφία του Αριστοτέλη. Η Αριστοτελική μεσότητα 
όμως γοργά υποτάσσεται στην Πλατωνική διαλεκτική και το απότοκό της, την ιδέα, 
που το βίωμά της, συγγενικό προς την ευγενική και άδολη ψυχή του, τον πληρώνει και 
τον διακατέχει. Αν στα όσα προαναφέραμε προσθέσουμε το Χριστιανικό μήνυμα στο 
οποίο έχει πρόσβαση μέσω του Νεοπλατωνικού στοχασμού, της καθαρότητας και της 
αγιότητας όπως την εκφράζουν οι στίχοι του θα έχουμε το συνοπτικό θεωρητικό πλέγ
μα που διϋλίζει την ποίησή του και καθορίζει το φιλοσοφικό του στίγμα.

Αν σ’ αυτό το δυναμικό φιλοσοφικό οπλοστάσιο του λογισμού προσθέσουμε ένα 
άπλετο σε καθαρότητα, παιδικότητα και αγιότητα, ποιητικά μετουσιωμένο βίωμα που 
εκφράζεται όχι με εγκεφαλικά μέσα και αφαιρετικές σκέψεις αλλά με μια απλή γλώσ
σα κλασσική στο είδος που πλησιάζει την αδήριτη αγνότητα και επιγραμματικότητα 
του δημοτικού μας τραγουδιού, μια γλώσσα που αγγίζει απ’ ευθείας την καρδιά και 
την συγκινεί, που στέκεται στα ριζά του σήμερα με χωνεμένο όλο τον πλούτο της εθνι
κής μας παράδοσης, θα καταλάβουμε γιατί όλη αυτή η μεγαλοσύνη στο Σολωμό.

Οι αντιρρήσεις για τον πλέριο ιδεαλισμό στην ποίησή του είναι γνωστό ότι διατυ
πώθηκαν από την αριστερά, πού, μέσω του Κώστα Βάρναλη και των επιγόνων του, 
προσπάθησαν να τον κατεβάσουν από το βάθρο του. Σήμερα ακόμα ο Νικόλας Κάλας, 
καθαρόαιμος υπερρεαλιστής και Μαρξιστής, προσπαθεί να τον μειώσει όταν στα 
«Κείμενά» του «Ποιητικής και Αισθητικής», διέρχεται την ποίησή του απλουστευτικά 
σε δύο γραμμές.

Αναμφισβήτητα οι καιροί αλλάζουν, τα αιτήματα της εποχής που διατρέχουμε 
ανταλλάσουν τις Ιδέες με υλιστικές επαγγελίες αλλά, μάταιος κόπος, τα Ιδανικά πα
ραμένουν. Γι’ αυτό αγωνίστηκαν και αγωνίζονται γενιές Ελλήνων και Συνελλήνων 
απανταχού της γης. Και τίποτα δεν άλλαξε. Σ' αυτή την αδιάκοπη αναμόχλευση των 
πάντων όπου η αξία «Ανθρωπος» τείνει να βουλιάξει, το μόνο που μας συγκρατεί και 
μας συνέχει είναι το Πνεύμα που διέπει το σύμπαν και η μέθεξη του Νου μας μ αυτό. 
Μόνη απαντοχή και όπλο η πίστη, σε Ιδέες.

Όσο για τους οπαδούς της αυθόρμητης ποίησης, «poesie spontanée», στην αμεσό
τητα του βιώματος που προτάσσουν και που ασφαλώς είναι το κυρίαρχο και διαφο- 
ροποιόν στοιχείο της ποίησης, της οποιοσδήποτε ποίησης, έχουμε να αντιτάξουμε τη 
βιωμένη σκέψη που στηρίζει και προσανατολίζει τον αναγνώστη σε πνευματικούς ορί
ζοντες πέρα από τα πάθη και τις συγκινήσεις που έρχονται και παρέρχονται. Γιατί το 
πάθος χωρίζει, μόνον οι Ιδέες ενώνουν.

Και ερχόμαστε στο αποσπασματικό ποίημα του Σολωμού «Κρητικός» , που ο Στυ
λιανός Αλεξίου στα «Σολωμικά» του τοποθετεί σε ένα πραγματικό ιστορικό χωροχρόνο 
την Επανάσταση του 1848 κατά των Τούρκων.

Όλο το ποίημα, όσο τουλάχιστον διασώζεται, επικεντρώνεται σε δύο σημεία: Στο 
όραμα της «Φεγγαροντνμένης» γυναίκας που πληροί το νουν του Κρητικού και στον 
αγώνα του να διασώσει από τους Τούρκους και την πάλη του με τα κύματα τη γυναίκα 
π’ αγαπά:
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«... Όμως κοντά στην κορασιά που έσφιξε κι εχάρη 
εσειότουν τ’ ολοστρόγγυλο και λαγαρό φεγγάρι 
Και ξετυλίγει γρήγορα κάτι που εκείθε βγαίνει 
Κι ομπρόζ μου ιδού που βρέθηκε μια φεγγαροντυμένη. 
Έτρεμε το δροσάτο φως στην θεϊκή θωριά της 
Στα μάτια της τα ολόμαυρα και στα χρυσά μαλλιά της. 
Εκοίταξε τ ' αστέρια κι εκείνα αναγαλλιάσαν 
Και την αχτινοβόλησαν και δεν την εσκεπάσαν.
Κι από το πέλαο που πατεί χωρίς να το σουφρώνει 
Κυπαρισσένιο ανάερα τ’ ανάστημα σηκώνει 
Κι ανεί τσ' αγκάλες μ ’ έρωτα και με ταπεινωσύνη 
Κι έδειξε πάσαν ομορφιά και πάσαν καλωσύνη».

Και καταλήγει το ποίημα:

«Και τέλος φθάνω στον γιαλό την αρραβωνιασμένη 
την απιθώνω με χαρά, κ ’ ήτανε πεθαμένη».

Το όραμα της «Φεγγαροντυμένης» στο ποίημα αυτό είναι η έκφραση του απολύ
του που συνεπαίρνει το νου του αγωνιστή ανώτερο κι από την καλή του που κρατεί 
πα’ στα πλευρά του. Για μένα η «Φεγγαροντυμένη» είναι η ιόέα του έρωτα, που είναι 
πιο πάνω κι απ’ το εγκόσμιο είδωλό της το αντικείμενο της αγάπης. Ο Κρητικός αγα
πά το όραμα της καλής του πιο πολύ κι απ’ την ίδια. Απιστεί σ’ αυτήν με την Ιδέα της 
γι’ αυτό κι εκείνη πεθαίνει στο τέλος. Και πόσο αυθεντικά ανθρώπινο και συχνό είναι 
ν’ αγαπάμε στον άλλον αυτό που δεν είναι: την Ιδέα του εαυτού του. Και τότε αυτό
ματα ο άλλος πεθαίνει μέσα μας.

Και όχι παράταιρα για την ιδεαλιστική ίσως και ανέραστη φύση του ποιητή που 
δεν πλησίαζε τις γυναίκες που συμπαθούσε, εκμυστηρεύτηκε κάποτε σ’ ένα φίλο του 
για να μην απογοητευτεί, που δεν ήθελε να γνωρίσει την ελευθερωμένη Ελλάδα γιατί- 
θα ήταν κατώτερη απ’ την ιδέα που είχε πλάσει για ’κείνην.

Θάπρεπε ν’ αναφερθούμε στην άποψη ότι η «Φεγγαροντυμένη» είναι ο Πειρα
σμός, η ομορφιά της Φύσης που, όπως και στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους», έρ
χεται να απομακρύνει τον αγωνιστή απ’ τους στόχους του. Συμφωνώ με τον Στυλιανό 
Αλεξίου ότι πρόκειται για επιδερμική και άστοχη ερμηνεία. Πιο εύστοχη είναι η επι
σήμανση του τελευταίου ότι το ποίημα έχει επιρροές από το έργο του ρομαντικού 
Novalis: «Heinrich von Ofterdingen» και η «Φεγγαροντυμένη» εκφράζει το όραμα της 
αγαπημένης του Κρητικού πριν εκείνη πεθάνει. Μια που κατά το Σολωμό, η στιγμή 
του θανάτου είναι η κορυφαία στιγμή εσιυτερικής ομορφιάς και αυτογνωσίας όπως 
στον Πορφυρά όταν ο νέος πριν απ’ τον θάνατό του σε μια εσωτερική έκλαμψη συλ
λαμβάνει το είναι του (... έγινε φως κΓ εγνώρισε ο νιός τον εαυτό του).

Με τη σύντομη αυτή αναφορά μας στον Κρητικό κλείνει η κριτική κι απολογητι
κή, για τις ιδεαλιστικές και φιλοσοφικές τάσεις του μεγάλου μας ποιητή, κατάθεσή 
μας. Οι τάσεις αυτές, ίδιο ενός ευγενικού κι ανήσυχου πνεύματος, ίσως να ήταν, με 

κάποια ήσσονα κι αρνητικά στοιχεία που συνιστούσαν την προσωπικότητά του, ο κύ
ριος λόγος της αποσπασματικότητας των γραπτών του. Το τίμημα ίσως ήταν μεγάλο 
μα τα μεγάλα δύσκολα αγωνίσματα είναι για τους μεγάλους και τους δυνατούς. Τόσο 
δυνατός ήταν ο Διονύσιος Σολωμός κι έτσι μένει στη μνήμη μας μετά διακόσια χρόνια.

ΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ 
Κριτικός Λογοτεχνίας 

Αθήνα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Διονυσίου Σολωμού: Άπαντα με προλεγόμενα του Ιάκωβου Πολυλά, Αθήνα, 1936.
2. Πάνου Καραβία, ο Σολωμός και η αναγωγή στο ουράνιο, Εστία 1977.
3. Νικόλα Κάλας, Κείμενα Ποιητικής και αισθητικής, Πλέθρον 1982.
4. Στέφανου Ροζάνη, Διονύσιος Σολωμός, εκδ. Ύψιλον 1988.
5. Στυλιανού Αλεξίου, Σολωμικά, εκδ. Στιγμή 1994.
6. Καθημερινή, Επτά ημέρες. Αφιέρωμα στον Διονύσιο Σολωμό, 24/5/98.
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ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ «ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΥ ΑΟΡΔΟΥ ΜΠΑΪΡΟΝ»

Μέσα στήν ίδια χρονιά πού πεθαίνει ό Ρήγας ό Βελεστινλής, μετεμψυχώνεται 
θαρρείς καί τό δέντρο τής λευτεριάς ριζώνει γιά τά καλά σ’ αυτόν τόν τόπο κι ανθίζει 
καί καρπίζει μέ τό Διονύσιο Σολωμό (1798-1857).

Ή κίνηση καί τό πάθος, ή φλόγα καί ή έξαψη παρατηρούνται στό έργο του τό 
όποιο έχει ρομαντικές καταβολές καί έπίδραση.

Τό ποίημα «ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΥ ΑΟΡΔΟΥ ΜΠΑΪΡΟΝ» (Ποίημα ΑΥΡΙΚΟ όπως 
τό άποκαλεί ό ίδιος ό ποιητής στόν ύπότιτλο - έπεξήγηση τοϋ έργου, γράφεται στήν 
πιό δημιουργική περίοδο τοϋ ποιητή, πού άνήκει στά χρόνια άνάμεσα στό 1823 καί τό 
1834 (τήνϊδια περίοδο γράφτηκαν ό «ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ», τό «ΕΙΣ ΜΑΡ
ΚΟ ΜΠΟΤΣΑΡΗ» καί ή πρώτη προσπάθεια γραφής τοΰ άνολοκλήρωτου έργου ζωής, 
«ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ».

Τό ποίημα γιά τό Λόρδο Μπάϊρον, άποτελεΐται άπό εκατόν εξήντα έξι στροφές 
τών τεσσάρων στίχων ή κάθε μιά. Σημειώνουμε όμως, πώς άνάμεσα στις στροφές 162 
καί 163 βρίσκονται σβησμένες άλλες τέσσερις τετράστιχες στροφές πού όμολουμένως 
θεωρούνται κατωτέρου βεληνεκοΰς, σέ σχέση μέ τήν ποιότητα τών άλλων στροφών, 
καί σαφώς τελούν σέ μία σχέση οργανικής συνδέσεώς τους μέ τούς ύπόλοιπους, πόσω 
μάλλον δέ, όταν πρόκειται γιά τό τέλος τοϋ μεγάλου αύτοΰ συνθετικού έργου, όπου τό 
μήνυμα - έξοδος καί λύτρωση μαζί - πρέπει νά τεθεί καί ν’ αποδοθεί κατά τρόπο επι
βλητικό καί μεγαλοπρεπή άφοΰ ό ποιητής άναφέρεται στήν μεγάλη κατάρα τοϋ 
"Εθνους: τή διχόνοια!

166 «Ή Διχόνοια κατατρέχει 
τήν Ελλάδα- αν νικηθή 
ΜΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΙ, 
τ ' όνομα σας ξαναζή»!!

Στό ποιήμα αύτό, παρελθόν παρόν καί μέλλον κινούνται στήν ίδια εύθεία καί ζη
τούν δράση καί άγώνα γιά τό ποθούμενο: τήν Ελευθερία.

Τό έργο κινείται στό αύτό μέτρο καί κλίμα τοϋ "Υμνου, όμως άναμφισβήτητα, δέν 
παρουσιάζει τήν ίδια ποιότητα στό σύνολο τοΰ έργου· ύπάρχουν στροφές όπως ή 1η (πού 
είναι μνημειώδης καί τήν παραθέτουμε «Λευτεριά, για λίγο πάψε/ Νά χτυπάς μέ τό σπα- 
Θί./Τώρα σίμωσε καί κλάψε/Είς τοΰ Μπάϊρον τό κορμί» οί 100-105, ή τελευταία κλπ 
πού βρίσκονται σέ ύψηλό έπίπεδο αισθητικής άποτίμησης, καί κάποιες άλλες όπου πα- 
ρατηρεΐται μιά κάποια χαλάρωση τοΰ κειμένου καί παρακκλίσεις άπό τό βασικό θέμα 
πού είναι βεβαίως ό θάνατος τοΰ Μπάϊρον καί μιά έφ’ όλης τής ύλης άναδρομή καί 
άπολογισμός τόσο τών ομάδων πού συμμετέχουν στόν άγώνα, όσο καί γενικότερων 
άντιλήψεων καί θέσεων γιά τή ζωή καί τό θάνατο, τόν πλούτο καί τήν ποίηση, τόν Τύ
ραννο καί τήν Πατρίδα, έκφρασμένων λυρικότατα και μεγαλόπνοα. Ύπάρχουν άκόμη 
στροφές, όπως ή έκτη, καί ή εικοστή τρίτη, όπου ύπάρχει άλλη γραφή καί τρόπος σχε
δίασης, όμως προτιμήθηκε στό τέλος, τό οριστικό κείμενο άντ’ αύτοΰ. Είναι γεγονός 
πώς ό Σολωμός βασάνιζε τά κείμενά του, τά έγραφε πολλές φορές, προσπαθώντας νά 
τούς δώσει τήν τέλεια μορφή καί περιεχόμενο.

Πολλές στροφές τοΰ λυρικού αύτοΰ ποιήματος, θά μπορούσαν νά ύπαχθοΰν άνε
τα στό κείμενο τοΰ Ύμνου στήν Έλέυθερίαν, καί τό άντίθετο, στόν «Μπάϊρον»· 
άλλωστε, είναι γραμμένα στήν ίδια, χρονικά, δημιουργική περίοδο τοΰ ποιητή.

Τό κείμενο προξενεί έντύπωση στόν άναγνώστη, γιά τήν άμεσότητά του, τήν κα
θαρότητα τής γραφής, τήν κινητικότητα καί τό πάθος του καί τήν έντασή του.

Ύπάρχουν λέξεις πού καταδεικνύουν τήν όλη σφοδρότητα καί πάθος («χέρια 
τσακισμένα», «αστραπές άνεμοζάλες» κλπ) καί ένα άπό τά μεγαλύτερα προσόντα τοΰ 
έργου καί άρετές πού παρουσιάζει, είναι ή οίκουμενικότητά του, άλλά καί συγχρόνως, 
ή ύπόδειξη τοΰ ρόλου καί τής θέσης τής Ελλάδας σέ σχέση μέ τήν Εύρώπη κι όλόκλη- 
ρο τόν κόσμο («κοιτάει γύρω εις τήν Εύρώπη/Τρεϊς φορές μ’ άνησυχιά./Προσηλώνεται 
κατόπι/Στήν Ελλάδα, καί άρχινά...»), ή προβολή τοϋ θέματος τής άδελφοκτόνας Διχό
νοιας («Ή Διχόνοια πού βαστάει/Ένα σκήπτρο ή δολερή» καί άλλοΰ «Ή Διχόνοια κα- 
τατρέχει/τήν Ελλάδα...»), τήν άναφορά τοϋ μεγάλου άγαθοΰ τής Έλεθερίας καί τήν 
ύπόδειξη πώς «έάν μισούνται άναμεσό τους/Δέν τούς πρέπει ελευθερίά».

Υπάρχει πλήρης συμπόρευσις, στόν έλληνικό χώρο, τής Πατρίδας καί τής Θρη
σκείας, τής Ελλάδας καί τοΰ Σταυρού («Τέτοια άφήστενε φροντίδαΛΟμοιαν έχει τήν 
τιμή»). Τό όλο έργο διαπνέει μιά διαρκής πνοή κι ένα άσίγαστο πάθος γιά τήν έλευθε- 
ρία καί καυτηριάζεται ή άνθελληνική στάση τής Αύστρίας, τονίζεται τό μαρτύριο τοΰ 
Πατριάρχη, τονίζεται ή μεγάλη άξια τοΰ νά πεθάνει κανείς γιά τήν Πατρίδα καί τήν 
Ελευθερία. Στίχοι πού σε ξεσηκώνουν καί σέ φλογίζουν πόθος καί πάθος ψυχής γιά 
τ’ άναλλοίωτα καί άναφαίρετα δικαιώματα τοΰ άνθρώπου, όπου Γής. Γεγονότα όπως 
ή σφαγή τής Χίου καί τοΰ Μάρκου Μπότσαρη, γίνονται άφορμές - κινητήριοι άξονες 
καί μοχλοί γιά νά γράψει ό Ποιητής στίχους πού έξακτινώνουν τό ποιητικό τους βε
ληνεκές άπό τόν έλληνικό χώρο, σ' όλόκληρη τήν Οικουμένη («Όχι ή δόξα ή περασμέ- 
νη/Πού μέ βία πολεμική/Τοΰ έδειχνε τήν Οίκουμένη/Λέγοντάς του: ΆκαρτερεΙ»!

Ό Σολωμός ύπεισέρχεται μέ άναφορές στό οικογενειακό δέντρο καί τούς συγγε
νείς τοΰ Μπάϊρον, τονίζοντας τήν εύγενική του καταγωγή κι άπηχώντας τις ρομα
ντικές τάσεις καί έπιδράσεις τής εποχής.

Ό ποιητής έχει άφήσει πολύτιμες σημειώσεις, κατά τό συνήθειό του, πού βοη
θούν τόν μελετητή τοΰ έργου του σέ γόνιμα συμπεράσματα καί ιχνηλασίες, άνάμεσά 
τους, άποσποΰμε μιά σημείωση πού θεωρώ πώς έχει τεράστια σημασία γιά τήν τέχνη: 
«Ή δυσκολία τήν όποιαν αισθάνεται ό συγγραφέας (ομιλώ γιά τόν μεγάλον συγγρα
φέα) δέν στέκει εις τό νά δείξη φαντασία καί πάθος, άλλά εις τό νά ύποτάξη αύτά τά 
δύο πράγματα, μέ καιρό καί μέ κόπο, εις τό νόημα τής τέχνης».

Είναι έπίσης σημαντική ή σημείωση τοΰ Διονυσίου Σολωμοΰ πώς «τά ύστερινά 
λόγια τοΰ Λόρδου Μπάϊρον έστάθηκαν τούτα: ώ θυγατέρα μου! ώ μαύρη Ελλάδα!»

Οί εικόνες πού παρελαύνουν μπροστά άπό τά μάτια τοΰ άναγνώστη είναι πολύ 
παραστατικές. («Έτσακίζανε τά χνάρια/Στήν άπέλπιστη φυγή/Καί έγκρεμίζαν παλλη- 
κάρια/Τοΰ γκρεμνοΰ άπ’ τήν κορφή»).

Μέ τό μεγάλο αύτό λυρικό ποίημα, ό Σολωμός άπέτισε τόν όφειλόμενο φόρο 
τιμής στόν ποιητή πού βίωσε μέ τις πράξεις του τήν ίδια τήν Ποίηση καί πού μέ τόν 
ήρωϊκό του θάνατο καί τούς φλογερούς του στίχους έστρεψε πολλούς συμπατριώτες 
του νά κατανοήσουν τόν άγώνα τοΰ σκλαβωμένου "Εθνους καί τις παντοειδείς θυσίες 
τών ύποδούλων.

Δ.Ι. ΚΑΡΑΜΒΑΛΗΣ
Αθήνα
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Κ. ΠΡΟΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΟΚ ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΠΡΟΥΣΗΣ, Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ

Σε εσωτερική συγκέντρωση που πραγματοποίησε ο «Ελληνικός Πνευματικός 
Όμιλος Κύπρου» (ΕΠΟΚ) τιμήθηκε η μνήμη του λόγιου και παιδαγωγού Κώστα 
Προυσή. Ο Πρόεδρος του ΕΠΟΚ κ. Κώστας Χατζηστεφάνου, καλωσορίζοντας τα μέ
λη, είπε ότι ο ΕΠΟΚ καθιέρωσε, από της ιδρύσεώς του, το θεσμό των εσωτερικών συ
γκεντρώσεων με σκοπό τη συζήτηση ειδικών θεμάτων που αφορούν στα Ελληνικά 
Γράμματα. Τόνισε, δε, την αναγκαιότητα ο θεσμός αυτός να συντηρηθεί και να συνεχι
στεί. Εισάγοντας το θέμα, ο κ. Χατζηστεφάνου μίλησε σύντομα για το πρόσωπο και το 
έργο του Κιόστα Προυσή και κατέθεσε μαρτυρίες από τη γόνιμη συνεργασία και τη φι
λία που τον συνέδεε μαζί του και για τη σχέση του Προυσή με το Ίδρυμα Αρχιεπισκό
που Μακαρίου Γ '.

Κύριος ομιλητής ήταν ο Αντιπρόεδρος του ΕΠΟΚ κ. Χρύσανθος Στ. Κυπριανού. 
Μιλώντας με θέμα «Ο Κώστας Προυσής, ο δάσκαλος μου», ο κ. Κυπριανού εξήρε την 
προσωπικότητα και την προσφορά του Κ. Προυσή στην Παιδεία και τα Ελληνικά 
Γράμματα γενικότερα. Ως εκπαιδευτικό τον χαρακτήρισε «θεωρητικό και παράλληλα 
πρακτικό, που έμπαινε κατ’ ευθείαν στην ουσία των πραγμάτων, προβλημάτιζε, καθο
δηγούσε και μόρφωνε», ενώ με τους μαθητές του υπήρξε απαιτητικός αλλά δίκαιος με 
ειλικρινές ενδιαφέρον για τον καθένα τους. Στη συνέχεια ο ομιλητής αναφέρθηκε στην 
καθοριστική συμβολή του Κ. Προυσή στην καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας, καθώς 
και στην πολύτιμη προσφορά του στη Αογοτεχνία, την Κριτική και τη Ααογραφία. Ο κ. 
Κυπριανού μίλησε επίσης για την ίδρυση του περιοδικού «Κυπριακά Γράμματα» από 
τον Κώστα Προυσή και τους συνεργάτες του Αντώνη Ιντιάνο και Νίκο Κρανιδιώτη, 
τονίζοντας ότι μέσω της συμμετοχής του στο εν λόγω περιοδικό ο Προυσής «αποδεί
χτηκε διανοούμενος, κριτικός, στοχαστής, πολυσύνθετος».

Μαρτυρίες για τον άνθρωπο Κώστα Προυσή κατέθεσαν οι συγγραφείς και μέλη 
του ΕΠΟΚ Γεώργιος Χατζηκωστής, Ρούλα Ιωαννίδου - Σταύρου, Μαρούλλα Ιακωβί- 
δου, Ιάκωβος Κυθρεώτης, Γιώργος Κιτρομηλίδης και Κώστας Χριστοφίδης.

I νωστοποιείται ότι για τον Κώστα Προυσή έχουν κυκλοφορήσει τα πιο κάτω 
αφιερώματα: α) Ααογραφική Κύπρος, Τόμος 24 και β) Πνευματική Κύπρος, Τεύχος 
373. Στα αφιερώματα δημοσιεύονται άρθρα και μελέτες του Κώστα Προυσή καθώς 
και μεγάλο μέρος της προσωπικής του αλληλογραφίας.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΠΟΚ
Λευκωσία, 26 Ιουνίου 1999

Κυρίες και κύριοι,*

* Σύντομη αναφορά σε εσωτερική συγκέντρωση των μελών του Ελληνικού Πνευματικού Ομιλοί’ 
Κύπρου», στις 23 Ιουνίου 1999.

Αρχές του σχολικού έτους 1946-1947 είχαμε την καλή τύχη να γνωρίσουμε τον Κώ
στα Μ. Προυσή, που είχε αναλάβει τότε το τμήμα μας της Δ 'τάξης κλασσικού του Πα
γκυπρίου Γυμνασίου, για να μας διδάξει τα φιλολογικά μαθήματα. Η φήμη του είχε βέ
βαια προπορευθεί και ξέραμε ότι ήταν καλός καθηγητής, αλλά άλλο να τον γνωρίσεις 
από κοντά και να διαπιστώσεις πως η παρουσία του γέμιζε την αίθουσα και μας ανέβα
ζε ψηλά. Γιατί οι μαθητές από το πρώτο μάθημα διαισθάνονται με ποιον έχουν να κά
νουν και δεν ανοίγουν τα μάτια της ψυχής τους σ’ όποιον όποιον. Ο Κώστας Προυσής 
σε κέρδιζε με την πρώτη:- η αυστηρή του φυσιογνωμία που θύμιζε μορφές από βυζαντι
νά εικονίσματα, η φλόγα που ανέδιδε το αδύνατο κι ασκητικό κορμί του, η σοβαρότητα 
του λόγου του, η περιεκτικότητα του μαθήματος του, φανέρωναν τον εκπαιδευτικό που 
σέβεται τον εαυτό του, την έδρα και το παιδί· και που έχει να δώσει πολλά από τον 
πλούτο της προσωπικότητας του. Θεωρητικός και πρακτικός συνάμα, έμπαινε κατ' ευ
θείαν στην ουσία των πραγμάτων, προβλημάτιζε, καθοδηγούσε και μόρφωνε.

Απαιτητικός ήταν από τους μαθητές αλλά ποτέ άδικος, γι’ αυτό τον σεβόμαστε 
αλλά δεν τον φοβόμαστε. Γιατί ξέραμε πως ενδιαφερόταν πραγματικά για τον καθένα 
μας, ιδιαίτερα για όσους έρχονταν από τα χωριά και δεν είχαν κοντά τους τη ζεστή πα
ρουσία και τη φροντίδα της οικογένειας τους. Κι ήταν χάρμα να τον βλέπεις να μπαί
νει στα σπίτια όπου μέναμε για να δει τις συνθήκες διαμονής του καθενός μας και να 
λύσει τυχόν απορίες μας. Από ότι ξέρω, ελάχιστοι εκπαιδευτικοί έδειχναν τότε το ίδιο 
πηγαίο ενδιαφέρον. Γι’ αυτό τονίζω ότι προηγήθηκε της εποχής του κατά πολύ στο ση
μείο αυτό, όπως και σε πλείστες αντιλήψεις του επί φιλολογικών θεμάτων.

Ήταν δουλευτής σκληρός ο δάσκαλος μου και πρόθυμος να ενισχύσει όσους αγα
πούσαν την εργασία. Προσωπικά ομολογώ ότι του οφείλω πολλά, που μου έδωσε σω
στές κατευθύνσεις στην κρίσιμη ηλικία μου των 16 χρόνων. Κι ήταν χαρά μου να αλ
ληλογραφώ μαζί του από τότε που ήμουν φοιτητής στην Αθήνα, ύστερα στα πρώτα βή
ματα μου σαν καθηγητής, και μετά σ’ ολόκληρη τη συγγραφική μου ενασχόληση. Γιατί 
εκτιμούσα την ευρεία γνώση και την ορθή του κρίση. Επρόκειτο για μια γόνιμη επικοι
νωνία που κράτησε πενήντα τόσα χρόνια ως τις παραμονές του θανάτου του που συ
νέβη στην Αμερική στις 2 Δεκέμβρη του 1993. Κι ήταν τιμή μεγάλη και πηγή ζωογόνος 
για μένα οι επιστολές (η τελευταία ένα μήνα πριν πεθάνει), που κατέληγαν πάντα «με 
την αγάπη μου, ο δάσκαλος σου». Ήταν χρήσιμες οι σκέψεις του πάνω σε συγγραφές 
δικές μου, κι ιδιαίτερα στο περιοδικό μου «Ααογραφική Κύπρος», που το πλούτιζε με 
τις αξιόλογες συνεργασίες του. Γι’ αυτό του αφιερώσαμε τον 24 τόμο του 1994 του πε
ριοδικού, όπου επιχειρήθηκε δημοσίευση επιλογής από το έργο του (παρμένη από τα
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«Κυπριακά Γράμματα» κυρίως, την «Ελευθερία», το «Δελτίο της Εταιρείας Κυπρια
κών Σπουδών», την «Ελληνική Δημιουργία», τη «Λαογραφική Κύπρο», τον «Φιλελεύ
θερο» κΓ όπου βλέπουμε κρίσεις γι’ αυτόν, με επιστέγασμα το επίγραμμα του αξέχα
στου προέδρου του «Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου», του Κύπρου Χρυ
σάνθη, που δίνει μιαν όψη της πνευματικής του φυσιογνωμίας:

«Ο κριτικός ο λόγος ο λεβέντης 
άστραψε φως στην κεφαλή σου 
κι αρχοντικά με χρέος ελληνικό 
την έκφραση μας χάρασσες 
στην κλίμακα των ευγενών γραμμάτων 
Κώστα Προνσή της κριτικής πρωτοπολίτη».

Ιδού η επιστολή, που απηχεί τα συναισθήματα μου, που δημιουργεί η προσωπικό- 
της του: «Δάσκαλε μου,

Η «Λαογραφική Κύπρος» θα το θεωρούσε προνόμιο να σας αφιερώσει τον 24 τόμο 
της, του 1994, σαν ελάχιστο δείγμα εκτίμησης στην πολυδιάστατη προσωπικότητά σας.

Στο πολύμοχθο και πρωτοποριακό έργο σας, που καλύπτει πλείστες πτυχές του 
πολιτισμού μας, όχι ασήμαντη θέση κατέχει η μελέτη της σκέψης και της δημιουργίας 
του λαού στο νησί μας και στον ευρύτερο ελληνικό χώρο.

Οι καίριες παρατηρήσεις που έχετε διατυπιόσει κατά καιρούς πάνω στο λαϊκό πο
λιτισμό δίνουν με σαφήνεια το μέτρο και τις δυνατότητες αυτού του λαού που αποτε
λεί τη βάση του Έθνους μας. Επίκαιρες και χρήσιμες πάντα, καρπός διαρκούς μελέ
της, ενημερότητας που καταπλήσσει και της κριτικής δύναμης του νου σας, χειραγω
γούν όλους στην αυτοσυνειδησία και στην προκοπή.

Ανυπολόγιστη είναι η ποικιλότροπη προσφορά σας στο Έθνος αλλά κι ανεκτίμη
τη ιδιαίτερα στους μαθητές σας, γιατί τους έχετε διοχετεύσει διαφέροντα πλάθοντας 
χαρακτήρες κι ανεβάζοντας τους σε δύσβατα κρημνά, ώστε να είναι ικανοί να αντλούν 
από τις πηγές του ελληνοχριστιανικού μεγαλείου, να καταφεύγουν στις καταβολές 
τους και να ζυγίζουν σωστά τις δυνάμεις τους.

Γι' αυτό δεχθείτε με την ικανοποίηση του δασκάλου, κι από εμάς την απόδοση τι
μής (κοντά στις άλλες τις επίσημες που πραγματοποιήθηκαν από πνευματικούς ομί
λους, από αξιόλογα ιδρύματα, από το Κράτος, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, από 
την Ακαδημία Αθηνών). Γιατί προσφέρεται με σεβασμό κι αγάπη· και με ευγνωμοσύνη.

Με τιμή, Χρύσανθος Κυπριανού».

Να τώρα κι η απάντηση του, γεμάτη σεμνότητα κι αξιοπρέπεια:- «Αγαπητέ μου 
Χρύσανθε,

«Σ ευχαριστώ θερμότατα για την πολύ τιμητική για μένα απόφαση σου να μου 
αφιερώσεις τον 24ο τόμο (1994) της αγαπητής «Ααογραφικής Κύπρου». Τη δέχομαι με 
πραγματική αίσθηση βαθιάς τιμής και με ταπεινοφροσύνη για την υψηλή αγάπη που 
μου δείχνεις.

Εγκάρδια, Κώστας Μ. Προυσής».

Μιλιόντας για τον Κιύστα Προυσή οφείλουμε πρώτιστα να τονίσουμε τη σημασία 
της ίδρυσης (από τον ίδιο, τον Αντώνη Ιντιάνο και τον Νίκο Κρανιδιιύτη) του περιο
δικού «Κυπριακά Γράμματα». Διαβάζουμε στο εσώφυλλο των πρόπων τόμων ότι είχε 
αναλάβει την «Τεχνική Επιμέλεια» του περιοδικού· που σημαίνει τεράστιο φόρτο ερ
γασίας, που τη φέρνει σε πέρας κι αποδεικνύεται πρότυπο φιλοπονίας και εργατικό
τητας. Πολύ σωστά έχει γραφεί για το περιοδικό αυτό ότι «έπαιξε καθοριστικό ρόλο 
στη διαμόρφωση της πνευματικής φυσιογνωμίας της Κύπρου στα χρόνια που κυκλο
φόρησε» (1934-1956). Κάλυψε με σημαντικές εργασίες ποικιλία θεμάτων κι αποτέλεσε 
το βήμα έκφρασης αξιόλογιυν ανθρώπων των ελλαδικών και των κυπριακών γραμμά
των. Δειγματικά, από τη σωρεία των παλαιότερων συνεργατιόν, σημειώνω από ελλα- 
δικής πλευράς τους Κωστή Παλαμά, Μανώλη Τριανταφυλλίδη, Νικόλαο Β. Τωμαδά- 
κη. Αγγελο Σημηριώτη, Μαρίνο Σιγούρο, Ιωάννη Θ. Κακρίδη, Αθηνά Ταρσούλη, Μα- 
νιύλη Καλομοίρη. Κι από κυπριακής, εκτός από τους ιδρυτές του περιοδικού, τους 
Κωνσταντίνο Σπυριδάκι, Θεόκλητο Σοφοκλέους, Κύπρο Χρυσάνθη, Μήτσο Μαρα
γκό, Παύλο Κριναίο, Ανθιμο Πανάρετο, Ξενοφώντα Φαρμακίδη, Σόλυ^να Μιχαηλίδη, 
Νίκο Νικολαΐδη, Χριστόδουλο Γαλατόπουλο, Παύλο Αιασίδη, Σάββα Χρίστη, Σίμο 
Μενάρδο. Κο)στα Πιλαβάκη, Ιάκωβο Κυθρεώτη, Γεώργιο Μαρκίδη, Μαρία Ρουσσιά, 
Κυριάκο Χατζηιθίάννου, Χριστόδουλο Παπαχρυσοστόμου, Αδαμάντιο Διαμαντή, 
Πορφύριο Δίκαιο, Φώτο Χατζησωτηρίου, Γλαύκο Χρίστη, Λουλλού Συμεωνίδου. Μί- 
κη Κιτρομηλίδη, Φρίξο Βράχα, Ανδρέα Γεωργιάδη Κυπρολέοντα. Κιυνσταντίνο Χα- 
τζηστεφάνου, Ξάνθο Αυσιώτη, Τεύκρο Ανθία, Κώστα Μόντη, Νίκο Χατζηιυχίννου 
Κουρρά, Γιάννη Σταυρινό Οικονομίδη, Θοδόση Πιερίδη, Μελή Νικολαΐδη, Κυριάκο 
Πλησή, Γλαύκο Αλιθέρση, Αουκή Ακρίτα.

Διαβάζοντας τους τόμους των «Κυπριακιύν Γραμμάτων», θαυμάζουμε ιδιαίτερα 
την έκταση και την ποιότητα της συμμετοχής του Κιήστα Προυσή, που αποδεικνύεται 
διανοούμενος, κριτικός, στοχαστής πολυσύνθετος. Εκατοντάδες είναι τα περιοδικά 
και τα βιβλία (λογοτεχνικά και επιστημονικά) που παρουσιάζει, σχολιάζει κι αξιολο
γεί. Κι επίσης διαπιστιύνουμε τη σοβαρότητα, το άψογο ήθος και τον προβληματισμό 
τθυ στη στήλη του «ζωή και τέχνη», που την κράτησε για χρόνια, όπου δονείται από 
παγκόσμια συμβάντα, π.χ. την προσφορά της Ελλάδας στον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλε
μο («Η ελληνική θυσία» τόμος Στ του 1941 σελ. 21, «Γνώμες καρδιές όσοι Ελληνες» 
σελ. 212-213, «Η ελληνική ψυχή» τόμος Ε 'του 1940, σελ. 438-439), την αντίσταση και 
τον πολιτισμό άλλων χωρών («Ρωσία» τόμος Στ 'του 1941, σελ. 140)· και διατυπώνει 
ελπίδες για την ειρήνη και τις συνέπειες της («Στοχασμοί για την ειρήνη», τόμος Ζ 'του 
1942, σελ. 129-130). Στη στήλη εξ άλλου «ζωή και τέχνη» δεν παύει να παρακολουθεί 
και να σχολιάζει την ελληνική αλλά και την διεθνή καλλιτεχνική, λογοτεχνική, φιλο
λογική και εκδοτική κίνηση.

Σαφείς οι απόψεις του για την ανάγκη επικράτησης της δημοτικής γλώσσας, που 
διατυπιήνονται σε σχόλια του στα «Κυπριακά Γράμματα». Είναι γνωστό εξ άλλου το 
βιβλίο του «Γραμματική της Λατινικής Γλώσσας», έκδοση Παγκυπρίου Ιυμνασίου, 
Λευκωσία 1943, για πρακτική χρήση των μαθητών. Κοντά σ αυτό, χρήσιμη για τους 
μαθητές και όπλο στον αγώνα εναντίον της χρήσης της καθαρεύουσας, είναι η «Γραμ
ματική της Δημοτικής, για την τρίτη και τέταρτη τάξη» που την τύπωσε το 1934, λίγα 
δηλαδή χρόνια πριν από την έκδοση της «Νεοελληνικής Γραμματικής» του Μανώλη
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Τριανταφυλλίδη, πρωτεργάτη της ανανέωσης, που ως γνωστό πίστευε πως «ο δημοτι
κισμός όφειλε να λειτουργεί και ως συνδετικός κρίκος και ως φορέας της ελληνικής 
πνευματικής κληρονομιάς σε μιαν αδιάσπαστη συνέχεια της από τον αρχαίο ως τον νε
οελληνικό πολιτισμό». Κι ο Προυσής, πάνω στην ίδια γραμμή, θα γράψει το 1945 κά
τω από τον τίτλο «Η δημοτική, εθνική γλώσσα»: «Ο σημερινός ελληνικός λαός θ’ ανε
βεί ηθικά με την καθιέρωση της γλώσσας του ως της μόνης εθνικής, θα νιώσει πραγμα
τική περηφάνεια κι αληθινή αξιοπρέπεια, γιατί δε θα ζητιανεύει πια για να δεχτεί για 
γλώσσα το νεκρό γλωσσικό κατασκεύασμα των λογίων, που του το επιβάλανε στον 
πρώτο αιώνα της λευτεριάς του. Και μαζί με τη γλώσσα του θ' αγαπήσει και θα σεβα
στεί περισσότερο και τον ίδιο τον εαυτό του, τη σημερινή του πατρίδα, τη σύγχρονη 
Ελλάδα, σα γνήσιο παιδί μιας μακραίωνης και γόνιμης παράδοσης...»

Σύντομη αναφορά θα κάνω εδώ του βιβλίου του «Πορεία Ζωής». Πρόκειται για 
μια συλλογή από δημοσιεύματα του στα «Κυπριακά Γράμματα» και την εφημερίδα 
«Ελευθερία» (Λευκωσία, 1975). Έχω γράψει κι άλλοτε για το βιβλίο αυτό: «Εδώ κινεί
ται σε μια εποχή αγώνων δημιουργικών για την άνοδο του κυπριακού ελληνισμού, 
από το 1932 ως το 1947. Παρακολουθεί άγρυπνα τα πιο σημαντικά γεγονότα· κρίνει, 
ενθαρρύνει, καθοδηγεί, απορρίπτει, χαράσσει κατευθυντήριες γραμμές. Είναι τόσο ζε
στά τα θέματα που αγγίζονται εδώ: θέματα αισθητικής (τέχνης-λογοτεχνίας), θρησκεί
ας, θεάτρου, εκπαίδευσης, κρίσεις πάνω σε τοπικά, πανελλήνια και παγκόσμια γεγο
νότα, σκέψεις πάνω σε πράξεις ξεχωριστές, κριτικές βιβλίων κλπ. Παντού οι αναζητή
σεις οι πνευματικές ενός ανθρώπου που προβληματίζεται ακατάπαυστα, δονείται και 
πάσχει για κάτι καλύτερο, που πάλλεται για αρχές κι ιδανικά που ταιριάζουν στον 
Άνθρωπο και στον Έλληνα- μια διαρκής <πνευματική πορεία ζωής>, μια εναγώνια 
προσπάθεια του ανικανοποίητου ξεχωριστού ανθρώπου που αναταράζει γόνιμα τα 
λιμνάζοντα ύδατα». Κι οι εισηγήσεις του πάντα με θάρρος και ευπρέπεια. Θα γράψει 
σχετικά: «Το ελληνικό πνευματικό κέντρο πρέπει να μας δώσει πρότυπα τα καλύτερα 
στοιχεία... χρειαζόμαστε κάτι καλύτερο απ’ αυτό που έχουμε, ανώτερο και πιο επιβλη
τικό... το πραγματικά καλό και άξιο...». Κι αντίστροφα, στη συνέχεια, συμπληρώνει 
για το ρόλο της μικρής πατρίδας: «Τι μπορούμε εμείς να προσφέρουμε ζωντανό και 
ιδιότυπο στην Ελληνική πνευματική παραγωγή... Εξαρτάται από τους Κύπριους δημι
ουργούς, που θα χρησιμοποιήσουν σωστά τα ιδιαίτερα Κυπριακά χαρακτηριστικά 
τους και την αγέραστη ελληνική τους ουσία...» Από τον πλούτο των θεμάτων που αγ
γίζει εδώ επιλέγω λίγα που σημειώνει για τη λαϊκή τέχνη και τα αιτιολογεί με πάθος: 
Όσο για τη λαϊκή τέχνη, τονίζει πως είναι μια ζωή που σφύζει και σπαρταράει γύρω 
μας. Ο λαϊκός τεχνίτης είναι άξιο λόγου πως καταφέρνει να συνδυάζει με την πρακτι
κή ωφέλεια την καλλιτεχνική του διάθεση, βγάζοντας από το χέρι του ένα δημιούργη
μα ωραίο και ωφέλιμο. Σημασία έχει αυτό το ανόθευτο στα έργα τέχνης να το προσέ
ξουμε ιδιαίτερα και να το εκτιμήσουμε, γιατί είναι πρωταρχικής σημασίας η τοπική 
πρωτοβουλία και η ιδιορρυθμία. Κι επαναλαμβάνει πάλιν την πεποίθηση πως είναι 
ανάγκη να προσέξουμε ό,τι στοιχείο σώζεται ανόθευτο στα λαϊκά έργα του τόπου μας 
και να το χρησιμοποιήσουμε στη ζωή μας, καλλιεργώντας το και μεγαλώνοντας το κα
τάλληλα. Γιατί μπορούμε χωρίς καμμιά αμφιβολία να βγάλουμε θετικά συμπεράσματα 
για τη ψυχοσύνθεση του λαού μας, που ν’ αποτελέσουν αφετηρία για παραγωγική ερ
γασία- κι έτσι θα είναι εφικτό να γεννηθεί πνευματική παράδοση με ρίζες δυνατές πά
νω σε ντόπιο χρώμα. Και συνοψίζει: «Μια τέτοια εκτίμηση κάθε γνήσιου λαϊκού μπο
ρεί να απομακρύνει από πολλές κακοτοπιές και να σοϊσει από κωμικές εκδηλώσεις νέο

πλουτισμού. Στην οικοδομική και διακοσμητική του σπιτιού, για παράδειγμα, ο αρχι
τέκτονας πολλά μπορεί ν’ αντλήσει από τις λιτές κυπριακές γραμμές, από την ανοι- 
χτοσύνη και τη διαρρύθμιση του λαϊκού κυπριακού σπιτιού, κι από την απλοϊκή ποα- 
χτικότητα που επικρατεί στο διάκοσμο, για να σωθεί από το αξιοθρήνητο αισθητικό 
μείγμα όλων των εποχών και των αρχιτεκτονικών φυσιογνωμιών όλων των λαών, που 
μαστίζει σήμερα».

Το ανήσυχο πνεύμα του τον φέρνει το 1948 στην Αμερική όπου σπουδάζει για τρία 
χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου κι αποκτά τον τίτλο του διδάκτορα της φιλοσο
φίας (Ph.D.). Και στη συνέχεια τον βρίσκουμε να διδάσκει για 20 (είκοσι) περίπου χρό
νια, από τη θέση του καθηγητή των Ελληνικών και της φιλοσοφίας στην Ελληνική 
Ορθόδοξη Ακαδημία της Βοστώνης. Όπου όμως και να βρίσκεται, ενημερώνεται αδιά
κοπα για τα κυπριακά δεδομένα, παρακολουθεί ιδιαίτερα τα γιγαντιαία βήματα ανό
δου της μεταπολεμικής Ελλάδας και αναλίσκεται καλλιεργώντας και προβάλλοντας 
κάθε Ελληνικό. Παράλληλα παρακολουθεί στενά τη διεθνή φιλολογική κίνηση και 
στέλλει συνεχώς συνεργασίες σε περιοδικά κι εφημερίδες, διατηρώντας πάντα στενούς 
δεσμούς με τα «Κυπριακά Γράμματα». Κοσμεί με εργασίες του τη «Λαογραφική Κύ
προ», τη «Νέα Εστία», την «Ελληνική Δημιουργία, τον «Φιλελεύθερο», την «Πνευματι
κή Κύπρο», τη «Φιλολογική Κύπρο», την «Ελευθερία», τα «Κυπριακά Χρονικά», την 
«Επιθεώρηση Αόγου και Τέχνης», τον «Στασίνο», την «Κυπριακή Επιθεώρηση», την 
«Νέα Εποχή», τον «Αγωνιστή» και πλείστα άλλα περιοδικά κι εφημερίδες, εδώ και στο 
εξωτερικό. Γράφει επίσης διηγήματα που τα ενσωματώνει στο βιβλίο του «Μικρή Αγω
νία και άλλα διηγήματα» (έκδοση Χρυσοπολίτσσα, Λευκωσία 1980), κι εκπονεί μελέτες 
και κριτικές πάνω σε λογοτεχνικά, εκπαιδευτικά και λαογραφικά θέματα. Συμμετέχει 
σε πολλούς εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς, επαγγελματικούς και λογοτεχνικούς ορ
γανισμούς στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στην Αμερική, αναπτύσσοντας πολυσχιδή 
^ράση. Και τιμάται διεθνώς, σαν άξιος σκαπανέας των ελληνικών γραμμάτων.

Θα κλείσω με μια εκδήλωση, όπου έλαβε ο ίδιος ενεργό ρόλο σαν ιδρυτικό μέλος 
και πρώτος γραμματέας του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου.

Ο Όμιλος μας είχε την αξιέπαινη πρωτοβουλία, με την ευκαιρία της απελευθερώ- 
θεως της Δωδεκανήσου από δουλεία αιώνων, να οργανώσει σειρά διαλέξεων για να 
εξαρθεί το μέγα αυτό εθνικό γεγονός. Πραγματοποιήθηκαν τέσσερις διαλέξεις, τον 
Μάϊο και τον Ιούνιο του 1947, από καθηγητές του Παγκυπρίου Γυμνασίου: α) Τον γυ
μνασιάρχη Κωνσταντίνο Σπυριδάκι «Η Ρόδος και αι λοιπαί Δωδεκάνησοι ιστορικώς 
εξεταζόμενοι», β) Τον Αθανάσιο Μερεμέτη «Η τέχνη στα Δωδεκάνησα», γ) Τον βοηθό 
διευθυντή Θεόκλητο Σοφοκλέους «Η Πνευματική Δωδεκάνησος» και δ) Τον Κώστα 
Προυσή «Από τη λαογραφία της Δωδεκανήσου». Ο Όμιλος εξέδωσε το 1948 τις διαλέ
ξεις αυτές υπό τον τίτλο «Η Ελληνική Δωδεκάνησος» και μας έδωσε την ευκαιρία, ενώ 
ακόμα είμαστε μαθητές, να γνωρίσουμε, σε γενικές γραμμές, μαζί με το ευρύτερο κοι- 
νό, το παρελθόν και το παρόν των Δωδεκανησίων αδελφών, που συνδέονται δια δε- 
(ψών αίματος αλλά και δια δεσμιύν ιστορίας και πολιτισμού με την Κύπρο.

Στη διάλεξη του αυτή ο Κώστας Προυσής, τονίζοντας ότι οι λαογραφικές εκδη
λώσεις δείχνουν τη ζωή στην πληρότητα της, επιχειρεί ενοποιημένη εξέταση των υλι
κών και πνευματικών στοιχείων της λαογραφίας της Δωδεκανήσου κι’ υπογραμμίζει 
τύν ομοιότητα, την κοινότητα, την ταυτότητα ακόμα των ίδιων εκδηλιύσεων στα Δωδε
κάνησα και στην Κύπρο, ανατρέχοντας συνάμα σε αρχαία Ελληνικά δεδομένα. Δεν θα 
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αναλύσω τώρα την εργασία αυτή του δασκάλου μου, αλλά αδρά θα σημειώσω ότι κα
ταπιάνεται με τον άνθρωπο στην οικογενειακή του ζωή (αρραβωνιάσματα, γάμος, 
αντίγαμος, γέννηση παιδιού), τη φυσική αγάπη στην Ελλάδα, τις εκδηλώσεις στις γιορ
τές και στα πανηγύρια, τις μαντινάδες, τα μοιρολόγια, τον γεωργικό και ποιμενικό 
βίο, τις προλήψεις και δεισιδαιμονίες, τα αθλητικά αγωνίσματα, την πλούσια λαϊκή 
τέχνη, το λαϊκό σπίτι «χάρμα ματιού κι’ αναπαυτικό στην απλότητά του», τις παροι
μίες, τον άπειρο κόσμο των παραμυθιών. Δίνει στη συνέχεια δείγμα του πλούτου της 
δωδεκανησιακής λαϊκής τέχνης, σημειώνοντας πλείστα στοιχεία για τις αντρικές και 
γυναικείες ενδυμασίες. Κι’ εντοπίζει την ομοιότητα δωδεκανησιακής και κυπριακής 
διαλέκτου. Διαβάζει μερικά χαρακτηριστικά τραγούδια, τονίζοντας ότι τα δωδεκανη- 
σιακά ακριτικά είναι μαζί με τα κυπριακά τα ωραιότερα και πληρέστερα σ’ όλο τον 
ελληνισμό. Δεν παραλείπει τα τραγούδια της ξενιτειάς και τα αφηγηματικά τραγούδια 
με δραματικό περιεχόμενο, τα γνωστά με το όνομα παραλογές. Επίσης αναφέρεται 
στα τραγούδια της αγάπης, στα θρησκευτικά τραγούδια, στα κάλαντα και στα χελιδο
νίσματα.

Ας δούμε δείγμα της γραφής του και του μεστού λόγου του από την εργασία του 
αυτή: «Ό,τι αιώνες έχουν δημιουργήσει στα Δωδεκάνησα σα ζωή ζώσα, ό,τι πιο βαθύ 
κι’ ουσιαστικό πέρασε σαν ιστορική και ζωική παράδοση, ό,τι μέσ’ από το χωνευτήρι 
των καιρών καταστάλαξε σαν καθαρό χρυσάφι λόγου, πίστης, τρόπων ζωής, ηθών κι’ 
εθίμων, φυλετικής κι’ εθνικής ιστορικής παράδοσης, τέχνης και τεχνικής βιοτικής πεί
ρας και ψυχικών εξάρσεων, - όλο το πολύτιμο και πολυτίμητο αυτό υλικό παρουσιά
ζεται πολυδύναμο κι’ ολοζώντανο στη σύγχρονη ζωή των Δωδεκανήσων σ’ όλες τις 
εκδηλώσεις της. Κι’ είν’ η ζωή αυτή ο αψευδέστερος μάρτυρας ενός θαυμαστού τμήμα
τος του αιώνιου Ελληνισμού, που ούτε ο χρόνος ούτε οι ποικιλώνυμοι τύραννοι μπό
ρεσαν ν’ αλλοιώσουν τον ελληνικό του χαρακτήρα. Γιατί και για τα Δωδεκάνησα μπο
ρούμε μ’ υπερηφάνεια να επαναλάβουμε το λόγο που ο Hesseling έγραψε για την Κύ
προ, πως η μελέτη της ιστορίας και της σημερινής ζωής των ένα συμπέρασμα αφίνει 
σαν ακλόνητη πεποίθηση: <ότι ο Ελληνισμός είναι ανεξολόθρευτος>».

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

* Ο Χρύσανθος Στ. Κυπριανού είναι φιλόλογος και λαογράφος, αντιπρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, πριύην γυμνασιάρχης του Παγκυπρίου 
Γυμνασίου και επιθεο^ρητής φιλολογικιύν μαθημάτων.

Η ΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΕΦΕΡΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ο χώρος της ποίησης είναι ο χώρος της ατέρμονης αναζήτησης και της αγωνιστι
κής ανανέωσης που αντανακλά πάντα τις μεταβολές και τις καταστάσεις του ιστορι
κού γίγνεσθαι.

Στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας, ύστερα από τη χρυσή ώρα των Βαλκανικών 
πολέμων, η ιστορική περιπέτεια του νεοελληνισμού κορυφώνεται με τον εθνικό διχα
σμό και τη Μικρασιατική καταστροφή. Στο ποιητικό στερέωμα τώρα βασιλεύει ο Κα- 
ρυωτακισμός: πνιγερή απαισιοδοξία αναδίνει η ποιητική γραφή, καταχνιά θανάτου 
τυλίγει τα πάντα. Τρία χρόνια μετά την αυτοκτονία του Καρυωτάκη, στα 1931, έρχε
ται να «κομίσει» το νέον στη νεοελληνική ποίηση ο Γιώργος Σεφέρης με τη «Στροφή » 
του Η «Στροφή» συναρπάζει αμέσως τον Καραντώνη, όπως μια όαση μέσα στην ποιη
τική ερημιά. Στην αναλυτική μελέτη που της αφιερώνει αμέσως ο Καραντώνης παρα
τηρεί πως «Η ποιητική συλλογή του Σεφέρη ουσιαστικά έβαλε τέρμα σε μια ποιητική 
νοοτροπία στάσιμη και διαστρεβλωμένη, δείχνοντας τον αληθινό εξελιχτικό δρόμο 
της ζωντανής ποιητικής παράδοσης».

Ωστόσο ο Σεφέρης παρουσιάζεται συντελεσμένος με την προσωπική του μυθολό- 
γηση και τα χαρακτηριστικά του σύμβολα, την ενδοστρέφεια και τον ερμητισμό της μο
ντέρνας ποιητικής γραφής στα 1935 με το «Μυθιστόρημα».

Το «Μυθιστόρημα» είναι άρνηση του υποκειμενικού λυρισμού και αγκάλιασμα 
ενός ύψους αντικειμενικού με αιτήματα το ουσιαστικό, το άμεσο, το στερεό και το λι
τό. Αυτή του την επιδίωξη θα τη δώσει κι ο ίδιος αργότερα με τους γνωστούς πια και 
χιλιοειπωμένους στίχους:

Δε θέλω τίποτε άλλο παρά νά μιλήσω απλά, νά μου δοθεί 
έτούτη ή χάρη.

Γιατί καί τό τραγούδι τό φορτώσαμε μέ τόσες μουσικές 
πού σιγά σιγά βουλιάζει

καί τήν τέχνη μας τή στολίσαμε τόσο πολύ πού φαγώθηκε 
άπό τά μαλάματα τό πρόσωπό της

κι ’ εΐναι καιρός νά πούμε τά λιγοστά μας λόγια γιατί ή 
ψυχή μας αύριο κάνει πανιά.

Το «Μυθιστόρημα» όμως έρχεται και ως μια σύγκλιση στις διενέξεις της εποχής 
ανάμεσα στους ένθερμους, ακραίους υποστηρικτές του μοντερνισμού, του σουρρεαλι- 
αμού και της αυτόματης γραφής και τους συντηρητικούς που την αναθεματίζουν και 
την απορρίπτουν. Συναιρεί δηλαδή τα διεστώτα με το αίτημα της «Ελληνικότητας»; ο 
ποιητής αντιλαμβάνεται το ρόλο του, την ποιητική του αποστολή, σε άμεση σχέση με 
την ελληνική παράδοση, τη λαϊκή δημιουργία και την ιστορική τύχη του Εθνους. Σχε
τικά ο καθηγητής Δημήτρης Δημητρούλης, στην πρόσφατη εργασία του «Ο ποιητής ως 
έθνος» λέγει: «Στο Σεφέρη το δίλημμα παράδοση-μοντερνισμός δραστηριοποιήθηκε με 
τον πιο στοχαστικό αλλά και αντιφατικό τρόπο, ακριβώς επειδή ο ποιητής με κριτική 
εγρήγορση και ιστορική οξύνοια, μεταφράζει διαρκώς το διάλογό του με τον μοντερ
νισμό σε αγωνία για την παράδοση».

166 167Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Ο ποιητής δυνήθηκε τούτη τη συναίρεση γιατί μες στη βαθιά πνευματικότητα του 
κατέχει και τα δύο: και την ποίηση του καιρού του από τους Γάλλους Συμβολιστές ως 
τον Έλιοτ και τον Έζρα Π άουτ και την Ελληνική Γραμματεία από τον Όμηρο και τους 
Τραγικούς ως το Σολωμό, το Μακρυγιάννη και τον Καβάφη. Αυτό τον αγώνα τον 
αποκαλεί χαρακτηριστικά ο Καραντώνης «καημό για την πραγματοποίηση μιας Ευ
ρωπαϊκής Ελληνικότητας».

Στο «Μυθιστόρημα» η ποιητική αφήγηση, που σκηνοθετείται με κέντρο το διάλο
γο του «εγώ» με το «εμείς», αναπτύσσει ταυτόχρονα και τη θεματική του τόπου ως φα
νερό, κρυφό ή υπονοούμενο σημείο αναφοράς από το οποίο αντλεί την ταυτότητά του 
το συλλογικό υποκείμενο.

Ό τόπος μας είναι κλειστός, όλο βουνά 
πού έχουν σκεπή τό χαμηλό ουρανό μέρα καί νύχτα. 
Δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε πηγάδια, δεν έχουμε πηγές, 
μονάχα λίγες στέρνες, άδειες κι αύτές πού ηχούν 
καί πού τις προσκυνούμε.

'Ήχος στεκάμενος, κούφιος, ίδιος μέ τή μοναξιά μας.......
Ό τόπος μας είναι κλειστός. Ίον κλείνουν
οί δυό μαύρες Συμπληγάδες. Στά λιμάνια
τήν Κυριακή σάν κατεβούμε ν' άνασάνουμε 
βλέπουμε νά φωτίζουνται στό ήλιόγερμα 
σπασμένα ξύλα άπό ταξίδια πού δέν τέλειωσαν 
σώματα πού δέν ξέρουν πιά πώς ν' άγαπήσουν.

Η μικρασιατική του καταγωγή κι η διπλωματική του ενασχόληση τον τοποθετούν 
στο επίκεντρο της Εθνικής δοκιμασίας. Το εθνικό γίνεται προσωπικό του δράμα «Το 
γεγονός που μ’ επηρέασε περισσότερο από όλα τ’ άλλα είναι η μικρασιατική κατα
στροφή» γράφει ο ίδιος. Ή αντίστροφα κατά το Γ. Θέμελη «ο Σεφέρης έχασε την ατο
μική του συνείδηση, μπήκε στην ευρύτερη φυλετική συνείδηση».

Πολλές αναφορές στη συμφορά της Μικρασίας βρίσκουμε στο «Μυθιστόρημα».

Περάσαμε κάβους πολλούς πολλά νησιά τή θάλασσα 
πού φέρνει τήν άλλη θάλασσα, γλάρους καί φώκιες. 
Δυστυχισμένες γυναίκες κάποτε μέ όλολυγμούς 
κλαίγανε τά χαμένα τους παιδιά
κι ’ άλλες άγριεμένες γύρευαν τό Μεγαλέξαντρο 
καί δόξες βυθισμένες στά βάθη τής "Ασίας.
"Αράξαμε σ' άκρογιαλές γεμάτες άρώματα νυχτερινά 
μέ κελαϊδίσματα πουλιών, νερά πού άφήνανε στά χέρια 
τή μνήμη μιας μεγάλης εύτυχίας.
Μά δέν τελειώναν τά ταξίδια.
Οί ψυχές τους έγιναν ένα μέ τά κουπιά καί τούς σκαρμούς
μέ τό σοβαρό πρόσωπο τής πλώρης
μέ τ’ αύλάκι τού τιμονιού
μέ τό νερό πού έσπαζε τή μορφή τους.
Οί σύντροφοι τέλειωσαν μέ τή σειρά, 
μέ χαμηλωμένα μάτια. Τά κουπιά τους

δείχνουν τό μέρος πού κοιμούνται στ ’ άκρογιάλι.
Κανείς δέν τούς θυμάται. Δικαιοσύνη.

Ο σεισμός της καταστροφής ξεσκέπασε μέσα στην ψυχή του μιαν αλήθεια συγκλο
νιστική και για τον ίδιο και για τον Ελληνισμό στο σύνολό του: την ύπαρξη και τη λει
τουργία ενός νόμου της ιστορικής μας μοίρας, που ορίζει μιαν ακάθεκτη και κυκλικά 
επανερχόμενη εθνική καταστροφή, από κάποια βούληση μυστηριακή, απροσδιόριστη. 
«Το πεπρωμένο των Ελλήνων γράφει ο ίδιος είναι αφ’ εαυτού τόσο τραγικό, ώστε μια 
αιματοχυσία σαν κι εκείνη της Σμύρνης στα 1922, δεν είναι στην πραγματικότητα πα
ρά ένα σκληρό επεισόδιο μιας πολύ πιο σοβαρής Οδύσσειας».

Για τούτο η Ελλάδα τον πληγώνει και ως χώρος και ως ιστορικός χρόνος και η 
μνήμη «όπου και να την αγγίξεις, πονεί».

Η τραγικότητα τούτη του νεοελληνισμού επιτείνεται και από το ασήκωτο βάρος 
μιας δυσβάσταχτης εθνικής κληρονομιάς, του ελληνικού θαύματος στο οποίο αδυνα
τούμε ν’ ανταποκριθούμε ως ελληνικό παρόν, γιατί σαν τους νήπιους συντρόφους του 
Οδυσσέα αδειάζουμε το φλασκί των ανέμων και θερίζουμε θύελλες.

Βουλιάζει όποιος σηκώνει τις μεγάλες πέτρες· 
τούτες τις πέτρες τις έσήκωσα όσο βάσταξα 
τούτες τις πέτρες τις άγάπησα όσο βάσταξα 
τούτες τις πέτρες, τή μοίρα μου.
Πληγωμένος άπό τό δικό μου χώμα 
τυραννισμένος άπό τό δικό μου πουκάμισο 
καταδικασμένος άπό τούς δικούς μου θεούς, 
τούτες τις πέτρες.

Η επίγνωση τούτου του τραγικού πεπρωμένου τον βυθίζει σ’ ένα κλίμα κατάθλι
ψης και αγωνίας. Από φυσικού του απαισιόδοξος μετά την καταστροφή νιώθει να ζει 
σε μια πατρίδα ηττημένη, προδομένη χωρίς ελπίδα ανόρθωσης.

Μάς έλεγαν θά νικήσετε όταν ύποταχεΐτε.
Υποταχτήκαμε καί βρήκαμε τή στάχτη.
Μάς έλεγαν θά νικήσετε όταν άγαπήσετε.
Αγαπήσαμε καί βρήκαμε τή στάχτη.
Μάς έλεγαν θά νικήσετε όταν έγκαταλείψετε τη ζωή σας.
Έγκαταλείψαμε τή ζωή μας καί βρήκαμε τή στάχτη...

Τον κατέχει η αίσθηση του ανεπανόρθωτα χαμένου-

"Ό,τι άγάπησα χάθηκε μαζί μέ τά σπίτια 
πού εΐταν καινούργια τό περασμένο καλοκαίρι 
καί γκρέμισαν μέ τόνάγέρα τού φθινοπώρου.

Και αλλού

Τά σπίτια πού είχα μού τά πήραν. Έτυχε 
να 'ναι τά χρόνια δίσεχτα· πολέμοι χαλασμοί ξενιτεμοί· 
κάποτε ό κυνηγός βρίσκει τά διαβατάρικα πουλιά 
κάποτε δέν τά βρίσκει- τό κυνήγι 
εΐταν καλό στά χρόνια μου, πήραν πολλούς τά σκάγια- 
οί άλλοι γυρίζουν ή τρελαίνουνται στά καταφύγια.
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Μα η μικρασιατική καταστροφή είναι μονάχα ο πρόλογος της Οδύσσειας του 
Ελληνισμού στον 20ο αιώνα· η εθνική Οδύσσεια πορεύεται προς την κορφή, καθώς οι 
πυκνές, ζοφερές αναθυμιάσεις του φασισμού και του ναζισμού κατακλύζουν τους ευ
ρωπαϊκούς ορίζοντες.

Μετά το «Μυθιστόρημα» ο Σεφέρης στα 1936 εκδίδει τη «Γυμνοπαιδία» και στα 
1940 το «Τετράδιο Γυμνασμάτων». Στη δεκαετία του ’40 η περιπλάνησή του ως δι
πλωμάτη σε ξένες χώρες - η προσωπική του ας πούμε Οδύσσεια - συμπορεύεται μ’ 
εκείνη της Ελλάδας. Ο ποιητής τηρεί ένα συνεχές στιχογραφικό ημερολόγιο, βγαλμένο 
από τις εμπειρίες του στα ξένα μέρη. Έτσι μας δίνει τα τρία Ημερολόγια Καταστρώ
ματος (1940, ’44. '55 - ορολογία παρμένη από τα ποντοπόρα πλοία.

Το Γ '«Ημερολόγιο Καταστρώματος» που εκδίδεται το ’55 με τον τίτλο «Κύπρον 
ου μ’ έθέσπισεν» με την αφιέρωση «Στον κόσμο της Κύπρου, Μνήμη κι Αγάπη» περι
λαμβάνει τα 17 κυπριακά του ποιήματα.

Ας δούμε όμως πώς και κάτω από ποιες συνθήκες ο Σεφέρης γνώρισε το νησί μας, 
πώς η Κύπρος αφύπνισε την καλλιτεχνική του ευαισθησία, πώς η Κύπρος αποκρίθηκε 
στην ελληνική συνειδησιακή αγωνία του, ώστε να ορθώσει με την ποίησή του ένα μνη
μείο «αΐδιο» για την πατρίδα μας.

Η τελευταία ποιητική γραφή του πριν από τα κυπριακά ποιήματα ήταν η «Κίχλη» 
στα 1946. Ακολουθεί σχεδόν μια δεκαετία δοκιμασίας, αθυμίας, πόνου, εσωτερικής 
κατάθλιψης: οι φοβερές εμπειρίες του εμφύλιου που έχει κουρελιάσει κάθε ανθρώπινη 
υπόσταση κι αξία, μια δύσκολη εγχείρηση που τον κρατά πάνω από ένα μήνα στο νο
σοκομείο, ο ξαφνικός θάνατος του αδελφού του Αγγέλου στην Αμερική, η πρώτη επί
σκεψη, το καλοκαίρι του '50 στο γενέθλιο χώρο, τη Σμύρνη, μετά τα τραγικά γεγονότα 
του ’22. Όλα τούτα τον τυλίγουν σε μια νάρκη, αδυνατεί να λειτουργήσει ποιητικά.

Τέλος του ’52 έρχεται ως πρέσβυς στη Βηρυτό με διαπίστευση σε τέσσερις μεσα
νατολικές χώρες: Αίβανο, Συρία, Ιράκ, Ιορδανία. Τον Αύγουστο του '53 γράφει στο 
ημερολόγιό του: «Ο μύλος της δημόσιας ζωής δεν πρόκειται να σταματήσει - ούτε η 
κούραση ούτε η αηδία που μας ποτίζει το μεροκάματό μας». Και τον Οκτώβρη: «Το 
απόγευμα προχτές κοιτάζοντας πέρα τους λόφους της Ιερουσαλήμ, αυτή η ανάγκη να 
ξεκουράσεις την πληγή. Τόσο μεγάλη ανάγκη». Στις 6 του Νιόβρη παίρνει το αερο
πλάνο από τη Βηρυτό κι αποβιβάζεται στη Αευκωσία. Ο Σεφέρης βρίσκεται τυχαία 
ίσως στην Κύπρο, μα εδώ ξαναβρίσκει απροσδόκητα τη χαμένη του πατρίδα, ξανα
βρίσκει «τον κόσμο του Ομήρου» - έναν κόσμο που έχει ήδη χαθεί στην Ελλάδα. Γρά
φει στο φίλο του, ζωγράφο Διαμαντή: «Παραξενεύομαι όταν το συλλογίζομαι. Η Κύ
προς πλάτυνε το αίσθημα που είχα για την Ελλάδα. Κάποτε λέω πως μπορεί να με πή
ρε για ψυχοπαίδι της».

Ο ποιητής κάνει συνολικά τρία ταξίδια στην Κύπρο: για τρεις κατά συνέχεια χρο
νιές: 1953, '54, ’55. Πολλά βλέπει εκτός από το καθολικό της ελληνικό τοπίο: χαλά
σματα παλιών πόλεων, θρύψαλα μνημείων, εκκλησιές, μοναστήρια, χωριά αρχαία, 
γλυπτικά ινδάλματα. Πλησιάζει ανθρώπους του λαού, ξωμάχους, βοσκούς, καλόγε
ρους - αυτά τα αιώνια στοιχεία της λαϊκής Κύπρου βγαλμένα μέσ’ από την αρχαία και 
τη βυζαντινή παράδοση. Απομυζά τα ιστορικά χρονικά που τόσα εξιστορούν από την 
πολύπαθη ιστορία του νησιού, επικοινωνεί ποικιλότροπα μ’ αυτό τον κόσμο που στα 
καθορισμένα νησιώτικα πλαίσιά του συνοψίζει όλες τις Ελλάδες.

Στο αρχείο Σεφέρη βρίσκουμε και τη φωτογραφική κυπριακή συγκομιδή του: 288 
συνολικά φωτογραφίες. Τέλος πολύ διαφωτιστικό μα κι αφάνταστα συγκινητικό είναι 
ένα δικό του επεξηγηματικό σημείωμα, βαλμένο στο τέλος της συλλογής.

«Τά ποιήματα τής συλλογής αύτής, μου δόθηκαν τό φθινόπωρο του ’53 
όταν ταξίδεψα πρώτη φορά στήν Κύπρο. Εϊταν ή άποκάλυψη ένός κό
σμου καί εϊταν ακόμη ή εμπειρία ενός άνθρώπινου δράματος, πού όποι
ες καί νάναι οί σκοπιμότητες τής καθημερινής συναλλαγής, μετρά καί 
κρίνει τήν άνθρωπιά μας. Ξαναπήγα στό νησί στά 54. ’Αλλά καί τώρα 
ακόμη πού γράφω τούτο σ’ ένα πολύ παλιό αρχοντικό στά Βαρώσια - 
ένα σπίτι πού πάει νά γίνει φυτό -, μού φαίνεται πώς όλα κρυσταλλώθη
καν γύρω άπό τις πρώτες, τις νωπές αισθήσεις εκείνου τού άργοπορημέ- 
νου φθινοπώρου. Ή μόνη διαφορά εϊναι πού έγινα άπό τότε περισσότε
ρο οικείος, περισσότερο Ιδιωτικός. Καί συλλογίζομαι πώς άν έτυχε νά 
βρώ στήν Κύπρο τόση χάρη, ίσως εϊναι γιατί τό νησί αυτό μοϋ έδωσε δ,τι 
είχε νά μού δώσει σ’ ένα πλαίσιο άρκετά περιορισμένο γιά νά μήν εξα
τμίζεται, όπως, στις πρωτεύουσες τού μεγάλου κόσμου, ή κάθε αίσθηση, 
καί άρκετά πλατύ γιά νά χωρέσει τό θαύμα. Εϊναι περίεργο νά τό λέει κα
νείς σήμερα· ή Κύπρος εϊναι ένας τόπος όπου τό θαύμα λειτουργεί άκό- 
μα».

Να λοιπόν ο σπορος απ’ όπου ξεκίνησαν τα δεκαεπτά ποιήματα της συλλογής: η 
λειτουργία ενός θαύματος: του θαύματος της ελληνικότητας που ζούσε κείνο τον και
ρό στις ψυχές ενός λαού, σκλαβωμένου αιώνες ατέλειωτους.

Ας δούμε τώρα κάτι από τα θαύματα της Κύπρου σε μερικούς στίχους του Σεφέ
ρη. Πρώτα απ’ όλα το θαύμα αρχίζει από το φως, το ελληνικό φως, το εκτυφλωτικό, 
το αμείλικτο, το αποκαλυπτικό ελληνικό φως.

Παράξενο, τό βλέπω εδώ τό φώς του ήλων τό χρυσό δίχτυ 
όπου τά πράγματα σπαρταρούν σάν τά ψάρια 
πού ένας μεγάλος άγγελος τραβά 
μαζί μέ τά δίχτυα των ψαράδων

«Στα περίχωρα της Κερύνειας», ένα ποίημα σε μορφή διαλόγου ανάμεσα σε δυο 
αγγλίδες κυρίες, αντιδιαστέλλονται δύο αισθητικές, δύο κόσμοι, δύο τοπία. Η Δύση 
και η Ελλάδα. Ο Όμηρος και ο Σαίξπηρ. Η ομίχλη και το ελληνικό φως. Δέει λοιπόν η 
μια κυρία μη μποριήντας να υποφέρει την ανακριτική δύναμη του ανελέητου κυπρια
κού ήλιου.

— Ά! τούτη ή θέα πού όλο ρωτά κι’ όλο ρωτά. Προσέχετε κάποτε τόν καθρέφτη 
πώς κάνει έντάφιο τό πρόσωπό μας; Καί τόν ήλιο τόν κλέφτη πώς παίρνει τά 
φτιασίδια μας κάθε πρωί; Θά προτιμούσα
τή ζεστασιά τού ήλιου χωρίς τόν ήλιο· θ' άποζητούσα 
μιά θάλασσα πού δέν τήν άπογυμνώνει- ένα μαβί χωρίς φωνή, 
χωρίς αύτή τήν άνάγωγη άνάκριση τήν καθημερινή.
Θά μέ ξεκούραζε τό σιωπηλό χάδι τής όμίχλης στά κρόσια τού ονείρου· 
αυτός ό κόσμος δέν εϊναι ό δικός μας, εϊναι τού Ομήρου.

Η αντίθεση αυτή προχωρεί και στο θέμα του Χριστιανισμού: του καθολικισμού 
και της ορθοδοξίας. Γιατί διαφέρει βαθύτατα ο ανθρωπιστικός χριστιανισμός της ορ
θόδοξης ανατολής από τον υποκριτικό και κατακτητικό χριστιανισμό των Φράγκων.
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Εΐμασταν συνηθισμένοι νά τό στοχαζόμαστε άλλοιώς τό «Ιησούς Χρι
στός Νικμ» -
Γιά μάς εΐταν άλλο πράγμα ό πόλεμος γιά τήν πίστη τού Χριστού 
καί γιά τήν ψυχή τοϋ ανθρώπου καθισμένη στά γόνατα τής 
Ύπερμάχου Στρατηγού, 
πού είχε στά μάτια ψηφιδωτό τόν καημό τής Ρωμιοσύνης...

Έχουμε στο Σεφέρη μια νέα μορφή πατριωτικής ποίησης άσχετης μ’ όσα ξέραμε 
ως τότε. Ο Σεφέρης κάνει πατριωτική ποίηση με το απλό μίλημα, κουβεντιαστά, με 
υπαινιγμούς. Η φωνή του βγαίνει μέσ’ από την παράδοση, κάνοντας το μοντερνισμό 
παράδοση. Το θαύμα στην Κύπρο είναι μια συναρμολόγηση από λεπτομέρειες, απλά 
καθημερινά πράγματα που όμως στο στίχο του παίρνουν μια υποβλητική συμβολική 
προέκταση. Λέει χαρακτηριστικά στο ποίημα «Λεπτομέρειες στην Κύπρο που το χαρί
ζει στο ζωγράφο Διαμαντή».

Εΐταν ώραΐα ολ ’ αύτά, μιά περιδιάβαση.
"Ομως τό ξύλινο μαγγανοπήγαδο τό λέν 'λακάτιν, 
κοιμισμένο στόν ίσκιο τής καρυδιάς 
μισό στό χώμα καί μισό μέσα στό νερό, 
γιατί δοκίμασες νά τό ξυπνήσεις;
Είδες πώς βόγγηξε. Κι ’ εκείνη τήν κραυγή 
βγαλμένη απ’ τά παλιά νεύρα τοϋ ξύλου 
γιατί τήν είπες φωνή πατρίδας;

Ακριβώς «φωνή πατρίδας», παρατηρεί ο Καραντώνης. Όχι η φωνή του ρήτορα 
για την πατρίδα, μα η μυστική, σχεδόν αμίλητη φωνή των ριζιμιών πραγμάτων που 
μας περιβάλλουν: το φυτό, το δέντρο, ο φράχτης, το σπίτι, το παλιό ξύλο του μαγγα
νοπήγαδου, το χώμα το γενησιμιό γίνονται ένας κόσμος ψηλαφητός, λατρευτά οικεί
ος.

Τα Κυπριακά ποιήματα σημειιόνουν ένα νέο στάδιο στη δημιουργία του- ερμηνεύ
οντας ποιητικά το κυπριακό «θαύμα» γίνεται ένας συμμέτοχος του καιρού του, ο ποι
ητής των εθνικών μας στόχων.

Την εθνικοπολιτική του θέση ανιχνεύουμε σε δυο κύριες πτυχές: Η μια είναι η πι
κρία κι απογοήτευση για τις μεγάλες κι ανανταπόδοτες θυσίες του Έθνους στο μεγά
λο πόλεμο που δεν έφεραν το φως της λευτεριάς στον αλύτρωτο Ελληνισμό. Ζώντας 
τούτη τη σκληρή κι οδυνηρή ματαίωση ο ποιητής για τον Κυπριακό Ελληνισμό, ενώ 
ξαγρυπνά ένα βράδυ στις Π λάτρες ακούοντας τα κελαδήματα των αηδονιών ταυτίζε
ται με τον Τεύκρο, τον ιδρυτή της Σαλαμίνας κι οδηγείται στη μυθική εκδοχή της «Ελέ
νης» του Ευριπίδη: η πραγματική Ελένη κατά την εκδοχή αυτή δεν πήγε ποτέ στην 
Τροία, εκεί οι θεοί έστειλαν ένα είδωλό της, ενώ την ίδια την έφεραν στην Αίγυπτο, 
όπου πιστή και θλιμμένη περίμενε το Μενέλαο. Οι Έλληνες λοιπόν για δέκα χρόνια 
σφαζόντουσαν στην Τροία για ένα είδωλο, μια σκιά, ένα ψέμα.

Το ποίημα αρχίζει με την αγωνιώδη επωδό

«Τ' άηδόνια δέ σ’ άφήνουνε νά κοιμηθείς στις Π λάτρες».

Ποιές είναι οί Π λάτρες; Ποιος τό γνωρίζει τούτο τό νησί;
Έζησα τή ζωή μου άκούγοντας ονόματα πρωτάκουστα,
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καινούργιους τόπους, καινούργιες τρέλες τώνάνθρώπων 
ή τών θεών
ή μοίρα μου πού κυματίζει
άνάμεσα στό στερνό σπαθί ενός Αΐαντα 
καί μιάν άλλη Σαλαμίνα
μ ’ έφερε εδώ σ’ αύτό τό γυρογιάλι.

'Αηδόνι ποιητάρη, 
σάνκαί μιά τέτοια νύχτα στ' άκροθαλάσσι τοϋ Πρωτέα 
σ’ ακόυσαν οί σκλάβες Σπαρτιάτισσες κι ’ έσυραν τό θρήνο, 
κι ’ άνάμεσό τους - ποιος θά τό ’λεγε - ή Ελένη!
Α ύτή πού κυνηγούσαμε χρόνια στό Σκάμαντρο.
Εΐταν έκεΐ, στά χείλια τής έρήμου- τήν άγγιξα, μοϋ μίλησε:
«Δέν είν' άλήθεια, δέν είν' άλήθεια» φώναζε.
«Δέν μπήκα στό γαλαζόπλωρο καράβι.
Ποτέ δέν πάτησα τήν άντρειωμένη Τροία».

Και στήν Τροία;
Τίποτε στήν Τροία - ένα είδωλο.
Έτσι τό θέλαν οί θεοί.
Κι’ ό Πάρης, μ’ έναν ίσκιο πλάγιαζε σά νά είτανπλάσμα 
άτόφιο-
κι ’ έμεΐς σφαζόμασταν γιά τήν Ελένη δέκα χρόνια.

Μεγάλος πόνος είχε πέσει στήν Ελλάδα.
Τόσα κορμιά ριγμένα
στά σαγόνια τής θάλασσας στά σαγόνια τής γής· 
τόσες ψυχές
δοσμένες στις μυλόπετρες, σάν τό σιτάρι.
ΚΓ οί ποταμοί φουσκώναν μές στή λάσπη τό αίμα 
γιά ένα λινό κυμάτισμα γιά μιά νεφέλη 
μιας πεταλούδας τίναγμα τό πούπουλο ένός κύκνου 
γιά ένα πουκάμισο άδειανό, γιά μιάν Ελένη.

«Τ' άηδόνια δέ σ’ άφήνουνε νά κοιμηθείς στις Πλάτρες».

Όμως ο Σεφέρης πιστεύει τελικά πως ο κοσμικός και πανανθρώπινος νόμος της 
Δικαιοσύνης θα λειτουργήσει για τούτο το νησί κι η Κύπρος θα ελευθερωθεί. Όπως 
στη Σαλαμίνα, οι Πέρσες συντρίφτηκαν από την υπεροψία τους έτσι και στην Κύπρο 
θα συμβεί το ίδιο με τον άγγλο δυνάστη. Έντονα εκφράζεται τούτη η πεποίθηση στη 
«Σαλαμίνα της Κύπρος».

«Ή γής δέν έχει κρικέλια
γιά νά τήν πάρουν στόν ώμο καί νά φύγουν 
μήτε μπορούν, όσο κι ’ άν είναι διψασμένοι 
νά γλυκάνουν τό πέλαγο μέ νερό μισό δράμι. 
Καί τούτα τά κορμιά 
πλασμένα άπό ένα χώμα πού δέν ξέρουν, 
έχουν ψυχές.
Μαζεύουν σύνεργα γιά νά τις άλλάξουν,
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δέ θά μπορέσουν μόνο θά τις ξεκάμουν
αν ξεγίνουνται οί ψυχές».

Μ’ όλους τους κατατρεγμούς πιστεύει πως η «μαρμαρυγή του όρθρου» θα λάμψει 
τελικά.

«Καί πάλι ψιθύρισα- θά γίνει ή άνάσταση μιάν αυγή, 
πώς λάμπουν τήν άνοιξη τά δέντρα θά ροδαμίσει 
τού ορθρου ή μαρμαρυγή, 
θά ξαναγίνει τό πέλαγο καί πάλι τό κύμα θά τινάξει 
τήν Αφροδίτη-
είμαστε ό σπόρος πού πεθαίνει...»

Τελείά)νουμε την αναφορά μας στο Σεφέρη με μια εύστοχα επιγραμματική κρίση 
του Νίκου Ορφανίδη: (Η Πολιτική Διάσταση της ποίησης του Γιώργου Σεφέρη). Μέσα 
από την πολιτική και ιστορική μαρτυρία της ποίησης του Σεφέρη μας δίνεται μια διαι- 
ώνια σοφία που είναι αποτέλεσμα μιας συγκλονιστικής βίωσης και της ελληνικής αλ
λά και της ανθρά)πινης μοίρας, καθώς διυλίζεται μέσα στην προοπτική των καιρών 
και τη λύτρωση από το πάθος. Κι η πολιτική σοφία της ποίησης του Σεφέρη έρχεται να 
διανοίξει σ’ ένα θρυμματισμένο ελληνισμό την προοπτική της αυτοσυνειδησίας και 
της πολιτικής ωριμότητας πέρα από εκρήξεις πάθους και μισαλλοδοξίας.

Εμείς μνημονεύοντας τούτη την ώρα την ποίηση του Γιώργου Σεφέρη, συλλογιζό
μαστε πως ο θάνατος που «έχει δρόμους ανεξερεύνητους και μια δική του δικαιοσύ
νη» τον απάλλαξε από το μεγάλο πόνο να δει τ’ αγαπημένο του γυρογυάλι, «την Κύ
προ τη θαλασσοφίλητη που έταξαν οι θεοί για να του θυμίζει την πατρίδα» να υπείκει 
στη μοίρα του τραγικού και τους Έλληνες ν’ αδειάζουν άλλη μια φορά το φλασκί των 
ανέμων όπως οι νήπιοι σύντροφοι του Οδυσσέα.

ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΗΑΙΟΦΩΤΟΥ

ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ

Πουλί δακρυσμένο η ψυχή μου, 
δακρυόεσσα Κύπρο μου, φέρνει το μήνυμα. 
Αιώνες πάνω στο κορμί μου ασελγούνε οι κήνσορες, 
πίνουν το αίμα, το δάκρυ σου, τη δροσιά 
Η σάρκα περίρρυτος, ανεμόεσσα, 
κι ο νους μου περίπτερα φωτός οιωνίζεται 
για τους αιώνες των αιώνων που έρχονται...

EX.

Η μάνα ορθή στο παραθύρι συλλογιέται τον καιρό. Είναι μακρύς ο δρόμος που 
έχει κάμει και το ποτάμι των δακρύων έχει θολώσει τον αποσταμένο νου. Ήταν ένα 
φεγγάρι μια φορά που έμπαινε ειρηνικά στην καμαρούλα, χρύσιονε τα σγουρά κεφάλια 
των παιδιών σιγά, δειλά, τρυφερά. Κι ύστερα πάλι έβγαινε κρυφά, να μην ταράξει τα 
όνειρά τους και κούρνιαζε ξανά στον ουρανό του. Φιότιζε πάντα από ψηλά τον κόσμο 
που κοιμόταν ήσυχα κι ευχαριστιόταν...

Ήρθε μετά ο πόλεμος, μπήκαν οι άπιστοι... Η μισή καρδιά έχει μείνει πίσο) στ’ όμορ
φο χωριό. Δε τη χωράει ο καταυλισμός κι ας κάνει πως χαμογελάει από τη χαραμάδα πάλι 
η ζωή. Μονάχα τους αγίους πρόφτασε να πάρει. Πίσω η ζωή κι ο μόχθος ο πικρός και ο ιδρώ
τας και των δακρύων οι ροές.

Τώρα μπροστά στο εικόνισμα της Βρεφοκρατούσας παρακαλεί να μην ταράξουνε 
ξανά τον ύπνο των παιδιών της. Και να ξανά το φως του φεγγαριού μπαίνει κρυφά 
από τη χαραμάδα, χαϊδεύει γυμνωμένα όνειρα, βρέφη αιμάτων, τις ελπίδες των αδι- 
κουμένων.

Όλα της είναι αλλόκοτα, παγιδευμένα.

— Ω, Θε μου! Πώς γίνεται; Δεν είναι δυνατόν να είναι τόσο αμέτοχη στη δυστυ
χία η Μεγαλοσύνη του Θεού! Θα πεις: βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Μα όσο πα
θαίνω, μαθαίνω κι είναι πικρή η γνώση κι αρμυρή η επίγνωση!

Ατενίζει με τα μεγάλα μάτια της το βλέμμα της Πλατυτέρας των ουρανών, δεν 
παίρνει μήνυμα. Τρυπάει το αδιαπέραστο του χάους, βουλιάζει στο κενό των αναμνή
σεων. Ο μικρός Χριστός δε μοιάζει να συναισθάνεται όσα συμβαίνουν στον κόσμο, 
πως σκοτώνονται βρέφη αθώα στους πολέμους, πεθαίνουν εκατομμύρια παιδιά από 
πείνα και δίψα, από αρριόστιες. Χαϊδεύει αμέριμνα τα στρουμπουλά του ποδαράκια 
κι οι μπουκλίτσες των χρυσαφένιων μαλλιών του πέφτουν ράθυμα πάνω στα σπαργω- 
μένα στήθη της Μητέρας. Καμιά σκέψη θολή, καμιά ανησυχία για τον κόσμο δε σκιάζει 
το ήρεμο και γαλήνιο πρόσωπό του. Είναι προσηλωμένο στο γαλάζιο που μπαίνει κλε
φτά από τη χαραμάδα.

«Είναι μια ελπίδα, είναι παρηγοριά», σκέφτεται η μάνα, «που ο Τρόπαιοφόρος 
Μεγαλομάρτυρας με τ’ άσπρο άτι του πατάει και θανατώνει το θεριό με τα μυτερά δό
ντια, τα γαμψά νύχια, τα γουρλωμένα μάτια... Μα γιατί ο Άγιος δεν έχει ούτε την 
έπαρση του νικητή ούτε την περηφάνεια του ήρωα; Μοιάζει αμέτοχος σ’ αυτή την τρο
μερή πάλη, θαρρείς και κάποιος άλλος σπρώχνει το χέρι που μπήγει το ακόντιο στις 
σιδερόφραχτες σάρκες του δράκοντα...»
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Πλάι του ο Αθλοφόρος Μεγαλομάρτυρας, φαντάζει μεγαλοπρεπής, αγέρωχος με 
τα χρυσά σειρήτια και παράσημα της ανόρειοσύνης, τυλιγμένος με το αστραφτερό φω
τοστέφανο της αγιοσύνης πάνω στο καστανόχρωμο, λυγερόκορμο άλογο. Στα μάτια 
του πλανιέται αδιόρατη σχεδόν μια ψίχα φως, ικανοποίηση για το μεγάλο άθλημα του 
πιστού άσημου φίλου που νίκησε το γίγαντα «εν τω σταδίω». Το χέρι του σφίγγει το 
φονικό ξύλο με τη φαρμακερή μύτη. Τα μάτια του αλόγου είναι υγρά, ορθωμένη η χαί
τη, η ουρά κυματίζει σαν από άγριον άνεμο, τ’ αυτιά κατεβασμένα ίσια μπροστά. Έτσι 
κάνουν τα ζωντανά, όταν μυρίζονται καταιγίδα.

Η γαλανή Παρθένα, προστάτιδα των ένδοξων Σωμάτων Ασφαλείας - ποιας 
ασφάλειας, Θεέ μου!- με ετο χρυσό διάδημα, έπαθλο για την εγκράτεια και την αρετή, 
δε φαίνεται να λογαριάζει τις συνέπειες του πολέμου. Είναι τόσο μονότονες οι ώρες 
της ειρήνης, χωρίς ένα ντου, χωρίς τίποτα συνταρακτικό, συναρπαστικό έστω, χωρίς 
ένα κατόρθωμα της προκοπής... Να μένουν άπραγα τα χέρια, σκουριασμένα τ’ άρματα 
μάχης κι οι χειριστές χωρίς ανδραγαθήματα; Τι θα γίνει ο κόσμος χωρίς τον πόλεμο, 
πώς θα γίνει το αλισφερίσι...

Στρέφει την προσοχή της στον Αρχάγγελο των καλών ειδήσεων. Κι αυτός μισοχα- 
ρούμενος μισοπερίλυπος. Το μέτωπό του μπρούτζινο, οι χαρακιές βαθιές πάνω απ’ τα 
φρύδια του, ανεξιχνίαστες οι βουλές του. Δε μέλλει πια να την παρηγορήσει. Ο προο
ρισμός του έχει τελειώσει.

Όμως ο άλλος από κει, ο Ψυλοβγάλτης και Ψυχοπομπός, άκαμπτος και δυσανά
γνωστος μέσα στη βλοσυρή αυστηρότητα της τέχνης του, κρατάει σπαθα δίκοπη μα
κριά κι έχει βαριά θωράκιση, ολόιδιος ο καπετάν ληστής. Η Αγία Αναστασία, η φαρ- 
μακολύτρια έχει την έγνοια στα δαιμονικά. «Εγώ σαν τι μπορώ να κάμω... Είναι χει
ρότεροι οι άνθρωποι απ’ τα δαιμονικά...», την άκουσε να λέει στο νου της. Και μαρ
μάρωσε. Ο Ιωάννης της ερήμου με το κεφάλι του κομμένο στο πινάκιο...

— Θεέ μου, τι παραφροσύνη! Α, πολύ ξώπετσα την πήρε την υπόθεση του αποκε
φαλισμού, μεγάλη η χάρη του, ο αγιογράφος! ψέλλισε και γύρισε στον άγιο των φτω
χών και υπερασπιστή των ταπεινών, που κάποτε στα χρόνια τα παλιά χρύσωνε φίδια 
κι ελεούσε μιλούσε με νεκρούς «και εν τω μέλπειν τας αγίας του ευχάς αγγέλους έσχε 
συλλειτουργούντας».

— Εσύ, Αγιέ μου, είσαι πιο πολύ κοντά σε μας, ικέτεψε. Βοήθησέ μας. Κάμε το 
θαύμα σου! Δος μου τη δύναμη να κρατηθώ από το όνειρο του γυρισμού, να μη λυγίσω!

— Οι καιροί ου μενετοί! Σαν να της έλεγε θλιμμένος. Μας καταργήσατε οι άν
θρωποι. Ουκέτι Φοίβος έχει καλύνην ου μάντιδα δάφνην ου παγάν λαλέουσαν και λά
λον ύδωρ... Ο δικός σας ο θεός έχει περιφρονήσει το Θεό, τον έχει μεθύσει με το αίμα...

Ακούμπησε στην απαντοχή και περιμένει ένα μήνυμα, ένα φως... Πέρα μακριά 
ο κόσμος ήσυχα κοιμάται, όπως όταν γυρίσει ικανοποιημένος από τη δουλειά του 
με το μεροκάματο στην τσέπη. Μπα! Μοιάζει να μην υπάρχει ούτε ένας ζωντανός 
σ’ αυτόν τον κόσμο ή σαν όλοι οι ζωντανοί να είναι νεκροί. Μονάχα τα τριζόνια 
ροκανίζουν τη σιγή με το μονότονο βιολί τους. Τρυπούν οι κουρασμένες τρίλιες 
τους ως μέσα την καρδιά και την ψυχή της, μπήγονται ως τα κατάβαθα της ακοής 
και τριβελίζουν το μυαλό, σμίγουν με το θλιβερό της συναξάρι μπρος στων ανέκ
φραστων αγίων τα πολυκαιρισμένα εικονίσματα.

Ο νους της δε σαλεύει. Εχει κολλήσει επίμονα σε μια και μόνο σκέψη: «Γιατί να 
γίνουν όλα αυτά; Γιατί να πέσουνε στα χέρια των απίστων τα σπίτια μας, η πίστη μας, 
το βιος μας, τα υπάρχοντά μας, οι νεκροί κι οι αγνοούμενοι μας; Γιατί;»

Ο δρόμος πάει από δω ίσαμε κει. Δεν έχει παραπέρα. Πόσο ανωφέλεφτα είναι 
όλα ετούτα που κουβαλούσε μέσα της! Ανίκανοι κι οι προγονικοί της άγιοι να βοηθή
σουν. Πώς άφησαν, πώς επιτρέψανε να γίνει τέτοιο φονικό; Τόσος αφανισμός κι ορ- 
φάνια;

— Πώς άντεξες, Παρθένα μου, και πώς αντέχεις να βλέπεις τόσα βρέφη να σφα
γιάζονται, πόλεις και χώρες και χωριά να αφανίζονται, μανάδες να ορφανεύουνε από 
παιδιά κι απ’ άντρα, παρθένες να ατιμάζονται... Πώς άντεξες και πώς αντέχεις να 
κρατάς το βάθρο σου, εσύ των ουρανών η Πλατυτέρα, η μόνη Αγνή, η Πάνσεμνη, η Κε- 
χαριτωμένη;

Τρέχουν πυκνά τα δάκρυα από τα μάτια της. Βρέχουν το μαραμένο πρόσωπο, κα
τεβαίνουν στ ’ άπραγα μισοπαγωμένα χέρια, φτάνουν πικρά στο σκεβρωμένο σανίδι. 
«Η μάνα σφαγιάζεται κάθε φορά που ένα παιδί κάπου στη γη πεθαίνει. Χάνει τα λογι
κά της, αντραλίζεται...», λέει μέσα της.

Το σκεβρωμένο σανίδι τρίζει. Η γυναίκα συνέρχεται. Βγαίνει από τις νυχτερινές 
ονειροφαντασίες της... Τινάζεται απότομα συγκλονισμένη, με πόνους σ’ όλο της το 
κορμί. Ένας αλλιώτικος πόνος σφάχτης σιμά στο μέρος της καρδιάς. Οξύς, διαπερα
στικός πόνος. Παίρνει βαθιές ανάσες, συνέρχεται. Ο πόνος περνάει. Το πρόσωπο της 
στον καθρέφτη του τοίχου, μοναδικό έπιπλο στον ξύλινο τοίχο του παραπήγματος 
που τους στεγάζει όπως όπως, μοιάζει πέτρινο, άδειο κι άχαρο ως ανύπαρχτο, από
μακρο, σαν των αγίων της στο εικονοστάσι, ανέκφραστο. Το παρατηρεί με συγκατάβα
ση. Νιώθει οίκτο για τον ίδιο της τον εαυτό.

— Τι φοβερό συναίσθημα κι αυτό! Ο εξευτελισμός του ανθρώπου από τον άν
θρωπο... Θεέ και Κύριε! Αλλοι θεοί μας διαφεντεύουν...

Τα μάτια τρέχουν ακόμα, έχουν γίνει δυο βρυσούλες, τα χείλη της είναι ξερά. 
Πλησιάζει στο μοναδικό παράθυρο που βλέπει στο μεγάλο δρόμο. Ένα πελώριο φεγ
γάρι πεσμένο μπρούμυτα καταμεσής του δρόμου, βουλιαγμένο στης λακκούβας τα λα
σπωμένα νερά. Ολομόναχο κι εκείνο κι απροστάτευτο και τρομαγμένο, όπως το βλέμ
μα των παιδιών της. Κοίταξε τα ορφανά της. Το πρόσωπό της ξανά στον καθρέφτη. 
Γύρισε αλλού. Δεν άντεχε να το βλέπει. Συλλογίστηκε τα ορφανά του κόσμου, τους νε
κρούς, τους αγνοούμενους. Θυμήθηκε τα παλιά...

Τι καλά που ζούσανε! Το φεγγάρι του χωριού της. Τα βράδυα τα τερπνά. Ήτανε 
Χάρμα με τις αχτίδες του φεγγαριού να χρυσώνουν τον κόσμο τις προάλλες πριν από 
κάμποσο καιρό. Πριν από χρόνια; Πού να θυμηθεί... Πόλεμοι, σκοτωμοί, σακατεμοί, 
ςεσπιτωμοί... Κι ο χρόνος φεύγει. Μαζί με τους ανθρώπους μας που χάνονται. Δεν ξέ
ρεις αν ζεις στο παρόν, στο παρελθόν, στο μέλλον ή στο πουθενά. Χάνεις την αίσθηση 
και το ρυθμό του κόσμου...

— Καημένα μου παιδιά, κοιμηθείτε όσο είναι ακόμα καιρός. Κοιμηθείτε να βλα- 
θτήσουν στα όνειρά σας ελπίδες χρυσοφτέρουγες. Κοιμηθείτε! Το φεγγάρι βούλιαξε 
στγ1 λάσπη. Κι ήταν πανσέληνος! Μια ωραία πανσέληνος. Και λάμπει ακόμα. Κοιμη
θείτε να δέσουν τα κορμάκια σας, ν’ ανδρειωθείτε. Η πατρίδα περιμένει, οι νεκροί μας 
ονειρεύονται...
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Άξαφνα μια απαίσια βουή συντάραξε τον κόσμο. Περνούσε μογκρίζοντας, αγκο- 
μαχώντας, ουρλιάζοντας το αμερικάνικο φορτηγό, ξεσχίζοντας αδιάντροπα τον πέ
πλο της ερημιάς μέσα στην ησυχία της νύχτας, αδειάζοντας ασύστολα τη λακκούβα, 
συνθλίβοντας και την πανσέληνο, αδιαφορώντας υβριστικά, σπάζοντάς την σ’ εκατομ
μύρια μόρια ανακατωμένα με λάσπη και θόρυβο.

Το αυτοκίνητο χάθηκε πίσω από τους μεγάλους όγκους των ίσκιων και μαζί και η 
οδύνη του φεγγαριού. Πάει και το φεγγάρι... «Ας πάει κι αυτό στο καλό του. Καλά 
ήταν εκεί ψηλά ανεξιχνίαστο κάτω από το μάτι του Θεού. Τώρα σαν τι απόμεινε κι 
από αυτό. Ας μας άφηναν τουλάχιστο χωρίς προστάτες, χωρίς αγίους, χωρίς σωτήρες. 
Στον αιώνα μας δεν γίνονται θαύματα. Ζούμε στον αιώνα τον άρπαγα των παραλογι- 
σμών, στον αιώνα του αίματος. Πίσω είναι τα πιο μεγάλα δεινά, εκείνα που έρχονται. 
Το λένε οι οιωνοί, οι λοξές ματιές της ξεδοντιασμένης μάγισσας που μαζεύει τα δαι
μονικά για τον αιώνα που έρχεται... Ανάμεσα στα κόκαλα φυτρώσαν τα παιδιά μας. 
Κι ο άνεμος που φούσκωνε τα μάτια των δεντρών μας ήταν κούφιος». Συλλογιέται.

Κοιτάζει ξανά με αγωνία και συμπόνια το φεγγάρι στη λούμπα. Αγωνίζεται να 
συλλέξει τα μόριά του. Παίρνει να διαγράφεται αμυδρά καθώς τα λασπόνερα ηρεμούν. 
Κάτι σαν λάμψη από αστραπή περνάει από τα μάτια της. Βλέπει μια τα παιδιά και μια 
το φεγγάρι που πέταξε ολόγιομο στον ουρανό του. Κάτι σαλεύει μέσα της. Κάτι σαν 
όνειρο ζωής κυλάει στις φλέβες της. Ζεστό και τρυφερό. Μια αγάπη για τον κόσμο.

Τινάζει το βάρος από πάνω της. Ισιώνει το κορμί. Νιώθει το έδαφος στέρεο κάτω 
από τα πόδια της. Σφίγγει γροθιά τα χέρια της.

— Είναι και τα παιδιά. Θα ζήσουμε! Σε πείσμα όλων των καιρών, θα ζήσουμε!

Χαμογελάει στου νου της τον καθρέφτη. Το αμυδρό φως του φεγγαρικού γλύκανε 
στο πρόσωπό της το κουράγιο. Το είδε ολοκαίνουργιο. Κι από τον ουρανό του, το φεγ
γάρι ρίχνει ένα γλυκύτατο φως σιγαλά, ειρηνικά, χρυσώνει, ασημώνει την αιματωμένη 
γη, επουλώνει τις κακοφορμισμένες πληγές, τις βαθιές χαρακιές της γης. Σκεπάζει κά

θε ασχήμια.
— Θα ζήσουμε! Επαναλαμβάνει με σιγουριά. Αύριο ξημερώνει άλλη μέρα. Μια 

καινούργια μέρα. Η καινούργια μέρα του Θεού!

Κλείνει ήρεμα την οδυνηρή παρένθεση.

Είναι άλλωστε η ώρα περασμένη.
ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΕΑΝΘΗ 
Αθήνα. Ιούλιος 1974, 

Π. Φάληρο. Μάιος 1999

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ 
«ΣΤΙΓΜΕΣ» ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ MONTH*

* Σύντομη όμιλία τού Υφυπουργού Παιόείας Κ. Ε. Χατζηστεφάνου στήν τιμητική εκδήλωση γιά 
τόν ποιητή Κ. Μόντη πού διοργάνωσε στό Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο ή Εθνική Εταιρία 
Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, τή Δευτέρα, 16 Απριλίου 1979, ώρα 7.00 μ.μ. Βλ. Γιώργος 
Κεχαγιόγλου - Μιχάλης Πιερής, /2 Κείμενα για τον Κ. Μόντη (Εκδοτική Ερμής 1984), σ. 21.

Ευχαριστώ τήν Πρόεδρο καί τό Δ.Σ. τής Εθνικής Εταιρίας Ελλήνων Λογοτε
χνών Κύπρου πού μου έπέτρεψαν νά πώ λίγα λόγια στήν αποψινή συγκέντρωση. Είμαι 
ύπόχρεως γιά τήν ευκαιρία πού μου έδωσαν.

Καθώς πληροφορήθηκα πώς θά τιμηθεί ό διακεκριμένος ποιητής μας Κώστας 
Μόντης μέ τήν ευκαιρία τών 20 χρόνων άπό τήν έκδοση τών «Στιγμών» του, δέν ένιω
θα καλά - τ’ όμολογώ - νά παραστώ σάν άπλός άκροατής χωρίς νά πώ δυό λόγια γιά 
μιά Συλλογή πού ό ποιητής μοϋ είχε δώσει τήν τιμή καί τή χαρά νά τή γνωρίσω, πριν 
άκόμα τήν έκδώσει, σέ περιστάσεις μάλιστα, πού έμειναν σέ μένα άλησμόνητες.

Δέν πρόκειται νά κάνω ομιλία γιά τό έργο του. Σάν ένας άπ’ αυτούς πού δοκίμα
σαν τή χαρά τής έπικοινωνίας μέ τήν ψυχή του ποιητή θά ήθελα νά προσθέσω κι εγώ 
κάτι σ’ αυτή τήν εκδήλωση άγάπης καί εκτίμησης γιά τις στιγμές συγκίνησης πού μάς 
χάρισε μέ τά ποιήματα τής συλλογής του. Καί είναι πραγματική αυτή ή επαφή τών 
ψυχών κι ή επικοινωνία. Σχεδόν τήν ψηλαφείς, καθώς ή ψυχή τού ποιητή εκπέμπει στή 
δική σου τά σήματα τών δονήσεων καί τών άγωνιών της μέ τις λέξεις τού ποιητικού 
λόγου - αυτές πού έχουν τή δύναμη νά χρωματίζουν καί τή σκέψη άκόμα μέ συναίσθη
μα, όπως μπορούν κι άπό τό συναίσθημα νά σέ μεταφέρουν στον προβληματισμό τής 
άνθρώπινης ζωής, στό φιλοσοφικό στοχασμό. Ή πορεία δέν είναι σχηματική. Τού 
άνθρώπου ή ψυχή τόσο πολυσύνθετη πού ό νούς είναι άξεχώριστος στήν ποίηση άπ’ 
τήν καρδιά, όσο πεζή κι άν δίνεται κάποτε ή ποίηση, όσο κι άν τά πλήκτρα τού ποιητι
κού λόγου φαίνεται κάποτε ν' άναδίνουν ήχους αύτόνομους καί ξεκομμένους, φωνές 
νοησιαρχικές πού δέν πολυνοιάζονται γιά τή μελωδία πού γοητεύει. Αυτά, είναι γιά 
άλλους πιό βολικούς καιρούς, γιά ειδυλλιακές καί ρωμαντικές στιγμές καί εποχές. 
Πού τέτοια πολυτέλεια γιά τούς χρόνους τού άγώνα πού γέννησαν, θαρρώ, τις «Στιγ
μές» τού Μόντη!

Είπα πώς δέ θά μιλήσω γιά τό έργο τού Μόντη κι εξηγούμαι. Ποιος θά φανταζό
ταν ότι οί «Στιγμές» πού άποτύπωσαν τή διάσπαση τής ψυχικής συνέχειας τού ποιητή, 
τις άνησυχίες καί τή διαμαρτυρία του γιά τήν άνίερη επέμβαση στήν ειρηνική αύτάρ- 
κεια τής φιλοσοφικής γαλήνης πού θρέφονταν άπό τόν ηθικό καί εθνικό κώδικα τού 
άξιοπρεποΰς μικρού «εγώ» του, ένός πολύ μεγάλου «εγώ» δικαιώματι μακροχρόνιας 
ιστορικής παράδοσης καί ευρύτερης εθνικής κληρονομιάς καί περηφάνειας, θά εΰρι- 
σκαν τό δρόμο τους πρός τό Λονδίνο, τόν 'Ιούνιο του 1958 - καθώς μέ πληροφορεί 
τώρα ό ποιητής - πριν εκτυπωθούν καί προτού κυκλοφορήσουν, νά συνοδεύουν σάν 
Χειρόγραφα τόν ποιητή, νά τόν συντροφεύουν καί σάν γραπτός λόγος, τήν ψυχή του 
πού πόντιος τις κουβανούσε μέσα της όπου καί νά πήγαινε, έτσι πού τήν πλήγωσαν οί 
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διαφεντευτές τής μοίρας τοϋ λαού του; Καί ποια καλότυχη μοίρα να ξεδιπλωθούν οί 
χειρόγραφες σελίδες σχεδόν μέ τελετουργική μυσταγωγία απάνω στό μικρό τραπέζι 
ενός φιλόξενου Κυπριακού εστιατορίου μέ τό συμβολικό όνομα τής αγάπης τών αδελ
φίων, τής «Φιλαδέλφειας», νά διαβάζει ό ένας σκυμμένος απάνω στις σελίδες τόν πό
νο τοΰ άλλου, νά πονεΐ μά καί ν' ανακουφίζεται μέ τό νόμο τής όμοιοπάθειας καί τής 
συμπάθειας, κι ό άλλος, ό πατέρας τών «Στιγμών» , νά παρακολουθεί άγρυπνα κι εξε
ταστικά μέ στητό τό αυτί κι άστραφτερό τό βλέμμα, νά προδίνει μέ τό φεγγοβόλο πρό
σωπο ικανοποίηση πού σούδωσε φάρμακο στόν πόνο: καί τά χείλη του σέ σύσπαση 
άχαρακτήριστη άνάμεσα στήν πίκρα καί τήν ευχαρίστηση, κάτι σάν τό «δακρυσμένο 
γέλιο» τοϋ Σεφέρη, «τό δακρυόεν γελάσας» τού Ομήρου.

Κάτι τέτοιο, θυμάμαι, ένιωσα έκείνη τή μέρα πού άρχισε άπόγευμα καί τέλειωσε 
τό βράδυ.

Καλά καλά δέ θυμάμαι τις περιστάσεις. Τότε γνώρισα τόν Μόντη ή τόν γνώρισα 
πρωτύτερα; Γιά μένα ή πραγματική γνωριμία ήταν αύτή τοϋ άπογεύματος πού διάβα
σα τις «Στιγμές» του κι’ άν άκόμη τόν γνώριζα άπό πριν. Καθώς τό πληροφορήθηκα 
πώς είχε μαζί του μιά συλλογή άπό άνέκδοτα ποιήματα εμπνευσμένα άπό τόν άγώνα 
παρακάλεσα άν μπορούσα νά τά διαβάσω. Ή άπάντηση άπ’ ότι θυμάμαι ήταν αύθόρ- 
μητα καταφατική μά άμέσως ύστερα κάπως συγκρατημένη καί μέ κάποια διστακτικό- 
τητα: «Θέλεις πράγματι νά τά διαβάσεις»;... «’Αλήθεια, τό έννοείς»; Όταν βεβαιώθη
κε, τό διάβασμα έγινε στό τραπεζάκι τοΰ γνωστού μας τώρα εστιατορίου. Πήρε 
μάλλον τή μορφή ένός διαβάσματος άπό μένα, μέ σταθμούς γιά τά σχόλιά μου καί μέ 
έπεξηγήσεις πού καί πού άπό τόν ποιητή. Δέν είμαι βέβαιος, άν ήταν πολύ διαφωτιστι- 
κός. Οί ποιητές, ώς γνωστόν, άφήνουν τό δικαίωμα τής έρμηνείας στόν μελετητή. 
Αύτοί τά γράφουν, ό καθένας τά καταλαβαίνει όπως θέλει ή όσο μπορεί. Μέ τράβηξαν 
- τό θυμούμαι - άπό τήν άρχή. Καθώς χρειαζόταν νά σταματώ κάποτε γιά λίγο, γιά νά 
έντοπίσω τή στιγμή πού δημιούργησε τό ποίημα, νά τό συνδέσω μέ δικές μου παρα
στάσεις άπό τήν Κύπρο, μέ δικές μου εμπειρίες άπό τά δεδομένα τού Αονδίνου, νά 
άφομοιώσω τό νόημα καί νά συλλάβω τό μήνυμά του, ό ποιητής είχε τήν ύπομονή νά 
μέ περιμένει, ν’ άκούσει τά σχόλιά μου, τις αύτοσχέδιες ερμηνείες πού έδινα, τις προ
εκτάσεις πού διέκρινα καί καθώς έξέφραζα τή χαρά καί τήν ικανοποίησή μου σχεδόν 
πάντα ή ίδια ερώτηση: «Σοΰ άρεσε στ’ άλήθεια»; Καί παρά τή διαβεβαίωσή μου, ή ίδια 
έρώτηση έπανερχόταν, μά όχι τυπικά: σάν νάβγαινε μέ ικανοποίηση άπό τά βάθη μιας 
ψυχής πού είχε πεισθεΐ πώς τά δημιουργήματά της έφερναν κάποιο μήνυμα σ’ αύτόν 
πού τά γνώριζε άπό κοντά.

Δέν κράτησα όποιεσδήποτε σημειώσεις γιά τή συνάντηση έκείνη. Μου έμεινε άλη- 
σμόνητη. Ήταν μιά άπό τις πιό εύχάριστες μέρες τής παραμονής μου στό Δονδίνο, 
πού τήν γιόμισαν μέ ένα ξεχωριστό περιεχόμενο οί διαλεχτές «στιγμές» τοΰ Μόντη. Μέ 
μετάφεραν στήν Κύπρο μέ τό δικό τους τρόπο, έδωσαν τροφή στούς προβληματισμούς 
μου γιά τήν άδικη μεταχείριση τοϋ λαού μας άπό τόν "Άγγλο, τόν κλονισμό πού ύπέ- 
στησαν μέσα μας οί ηθικές άξιες ύστερα άπό τή διάψευση τών έλπίδων καί όνείρων μας 
μέ τήν εγκατάλειψη τών μεγαλόστομων διακηρύξεων άπό τούς ισχυρούς καί τούς συμ
μάχους, έζησα τήν περηφάνεια τοΰ λαού μας, τήν άγωνία του, ένιωσα τή νευρικότητα 
τοΰ ποιητή, τό σαρκασμό του καί τό πείσμα, τήν έλπίδα καί τήν άπογοήτευση, τό μαρ
τύριο τοϋ λαού μας καί τήν άντοχή του, τή θυσία, τόν άγώνα: ένας μικρός λαός νά πα- 
λαίβει καί νά γίνεται μεγάλος, νά κλονίζει ηθικά τόν Βρεττανό συθέμελα. «Μέ ποιούς 

κατάντησαν», οί «Σαλαμίνιοι» τοΰ Μόντη, «νά κάνουν πιά πολέμους»! Όμως οί 
«Στιγμές» τοΰ Μόντη ύποβάλλουν καί τήν αίσθηση τοΰ χρέους.

Όταν είσαι μακριά κι ό λαός σου άγωνίζεται δέ νιώθεις άνετα. Όταν κάνεις ό,τι 
μπορείς στις περιστάσεις πού βρίσκεσαι, ξέρεις πώς τίποτα δέν κάνεις, όταν τά νέα 
στις έφημερίδες εΐναι πώς οί άδελφοί σου θυσιάζονται, δίνουν τή ψυχή τους. Όταν, κι 
άν άκόμη τό θέλεις νά γυρίσεις, δέν μπορείς νά φύγεις άπ’ έκεΐ πού σ’ έχουν τάξει, ή 
άγωνία γίνεται καί πιό μεγάλη. Μιά δύναμη σέ τραβά νά μάθεις τά νέα άπό πρώτο χέρι 
κι άς τά γνωρίζεις κι άπό γράμματα, έφημερίδες, ραδιόφωνα. Θέλεις νά τά ξανακού
σεις, νά μάθεις κάτι παραπάνω, μιά μικρή λεπτομέρεια, νά συνθέσεις πλήρη τήν εικόνα 
ένός περιστατικού, νά βεβαιωθείς ξανά - κι άς είσαι βέβαιος - πώς πολεμάν, μέ τί καρ
διά, μέσα σέ ποιούς κινδύνους, μέσα άπό ποιές κακοτοπιές κινούνται καί συνεννο
ούνται οί μεμυημένοι. Υπάρχει μήπως καμιά σημαντική πτυχή αύτού τού άγώνα πού 
δέν μετουσιώθηκε κρυφά ή φανερά στις φαινομενικά σκόρπιες κι άσύνδετες «Στιγμές» 
τοΰ Μόντη;

Οί άπαντήσεις ύπάρχουν γιά σένα νά τις βρεις ή κάποτε καί μέ τοϋ ποιητή τά φώτα 
καθώς κάθεται άπέναντί σου. "Έτσι περνοΰν όλα άπό μπροστά σου: Οί Κύπριοι σάν 
μολυβένιοι ιππότες καβαλλικεμένοι στ’ άλογά τους· άμετακίνητοι στό στόχο τους, νά 
προτιμούν τούς πρόποδες πού άγναντεύουν τις κορφές, νά θέλουν νά τις κατακτήσουν 
μέ άγώνα, νά περιφρονοϋν τις μικρές ζωές θέλοντας νά περπατήσουν ψηλά στόν ούρα- 
νό, νά μή έχεις επιχειρήματα νά τούς πείσεις γιατί πήραν τήν άπόφασή τους νά πεθά- 
νουν, νά βλέπεις τήν άνήλικη «άδελφή» καί τόν μεγάλο «άδελφό» νά κουβαλάν στούς 
ώμους τους τό βάρος τοΰ χρέους, ν’ άφήνουν τήν άνάσα καί τό αίμα τους άγιασμένο 
μύρο καί ζωογόνο αύρα γι’ αύτούς, πού θά πάρουν τή σκυτάλη. Νεκροταφεία γιά τά δε- 
καοχτάχρονα παιδιά, άγχόνες, νεκρολούλουδα, άτίθασα καί ξυπόλυτα παιδιά, πικρα
μένους γονείς, στενόχωρα δωμάτια, μικρά παράθυρα όσο να βλέπεις ένα κομμάτι μο
νάχα άπ’ τή θάλασσα ή τόν άπλωμένο άνοιξιάτικο κάμπο, κάγκελα τών φυλακών, λα
σπωμένους δρόμους άπό άμαρτία, άνταύγειες ήλιου στά κεραμίδια νά μή τολμούν νά 
ρίξουν φώς στή γή, κορνίζες φωτογραφιών χωρίς φωτογραφίες, τις γαλάζιες θάλασσές 
μας άκινητοποιημένες σέ περισυλλογή, άσθενοφόρα τοΰ Ερυθρού Σταυρού, άδιάκρι- 
τες άνακρίσεις... πόσες καί πόσες στιγμές δέν ένιωσα έκεΐνο τό άπόγευμα πού μέ μετέ
φερε νοερά μέ τής ποιήσεως τό άρμα στήν Κύπρο.

Σέ τέτοιες περιστάσεις είσαι διακριτικός. ’Αποφεύγεις νά ρωτάς πράγματα πού 
δέν κάνει. Τί νά ρωτήσεις; Τί φρούτα έχει ή φρουτιέρα πού λέει ό ποιητής πώς κρύβει τό 
θάνατο καθώς τά παιδιά παίζουν άμέριμνα κάτω άπό τό κρεββάτι, ή γιατί εΐναι τρα
βηγμένες οί κουρτίνες, κι άν τό άπαγχονισμένο σκοτεινό δωμάτιο εΐναι άπό τις προσω
πικές ή οικογενειακές εμπειρίες τοΰ ποιητή; Ή άν ό πανικός πού κρύβουν οί τσέπες 
πού ήταν άλλοτε γεμάτες μέ τά άμύγδαλα τής ξεγνοιασιάς έχει σχέση μέ τις άνομολόγη- 
τες εκείνες εκρηκτικές ύλες ή τά μηνύματα τά επικίνδυνα· κι άν οί τσάντες μέ τά νεκρο
λούλουδα φιλοξενούν κάποτε καί κάτι άλλο καί νά θές νά μάθεις αύτό πού κρύβουν 
ακριβώς; Μπορεί καί νά μή είναι τίποτα αύτά. Μπορεί, άλήθεια, νά μή έχει σχέση ό 
ποιητής μέ τήν άγωνία τέτοιων εμπειριών προσωπικά; Δέν εΐναι άδύνατο. Δέν μοϋδω- 
σε, όμως, ό Μόντης τήν εντύπωση τοΰ εξ άποστάσεως πατριώτη ή τοΰ άπλοϋ παρατη- 
θήτή. Τόν εΐδα τίμιο στή σκέψη του, χωρίς έπιτήδευση ή διάθεση νά έκμεταλλευθεί τή 
θνσία τών «άδελφών» του. Δέν προσπάθησα νά μπώ σέ άπαγορευμένες περιοχές. 
Επειδή καθένας καί κάθε τόπος είχε τά δικά του τούς καιρούς έκείνους, τό πολύ νά 
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διασταυρώθηκαν λίγο αργότερα υπαινικτικά μακρινές κουβέντες, από τό στόμα μας, 
γιά τό κοντινό Λονδίνο πού είχε κι αυτό τή σύγχυσή του καί τούς έπισκέπτες του...

Πάντως καλύτερα νά τά παρασιωπάς. Τρέχεις κάπως πιό γρήγορα διαβάζοντας 
κάτι τέτοια σάν αύτά πού άνάφερα πιό πάνω, κάνοντας πώς είναι πολύ απλά ή καί 
πώς δέν τούς δίνεις σημασία άλλη άπ’ αύτήν πού άπό πρώτη ματιά σού δίνουν οί λέ
ξεις. Τά μάτια τού ποιητή σπινθηροβόλα άπό έξυπνάδα κι έξεταστικά δέν μπορούν βέ
βαια νά γελαστούν , όπως καί δέν μπορούν νά σέ γελάσουν. Μυστική συμφωνία κυ
ρίων, πού δέν έγινε ποτέ, δέν εκφράστηκε μέ λόγια, μά έφαρμόστηκε άπόλυτα στήν 
πράξη: τά μή σέ μέλει μή ρωτάς, έστω κι άν σέ μέλει. Κι έσύ, κύριε Μόντη, μή παίζεις 
τόν κρυφτούλη. Στο κάτω κάτω τί μου μιλάς γιά άδελφή καί άδελφούς, γιά παλιές φί
λες κι άλλα παρόμοια σέ μερικές στιγμές σου. Άς είχες βάλει όνομα σάν τή Στάλω, τό 
Μάριο, τό Λέλλο καί τήν Έρση... έχει βέβαια κι ό Σεφέρης «άδερφούς», μά αύτοί... δέν 
εΐναι συναγωνιστές, είναι... πιό πολύ πρόσφυγες ξεριζωμένοι όμοιοπαθεΐς. Δέν ένδια- 
φέρτηκα ποτέ νά μάθω, ως σήμερα, άν ο Μόντης είχε όποιαδήποτε άνάμιξη. Άν είχε ... 
τόσο το καλύτερο. Θά έμεινε σεμνός. Οί πολύ θορυβώδεις είναι κάποτε ένοχλητικοί, 
άν μή καί ύποπτοι... ύποπτοι καί επικίνδυνοι, άπό πολλών άπόψεων.

Δέν θά προχωρήσω πιό πολύ. Έδώ θά σταματήσω, μένοντας στήν άναδρομή. Ή 
μνήμη μου ύποβάλλει τό χρέος νά εύχαριστήσω τώρα τόν ποιητή πού μού χάρισε τή 
χαρά τής γνωριμίας τών «Στιγμών» του σέ στιγμές πού δέν περιγράφονται μέ λόγια, 
πρό παντός ύστερα άπό πιό πολλά άπό είκοσι χρόνια. Σάς ευχαριστώ, κύριε Μόντη, 
μέ τά λόγια σας τής άνθρώπινής μας μοίρας:

Μοίρα μου ανθρώπινη πικρή, 
μοίρα μου άνθρώπινη μικρή, 
μοίρα γλυκεία, μοίρα μεγάλη, 
πού αυτό πού μας γερνά 
μάς ξανανιώνει, 
πού αύτό πού μάς σκοτώνει 
μάς γεννά.

ΚΩΣΤΑ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
Λευκωσία, 16/4/1979

ΟΙ «ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΡΔΕΛΕΣ»
ΤΗΣ ΡΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΥ

Τούτη είναι η δεύτερη φορά που θα μιλήσω δημόσια για την κ. Ρούλα Ιωαννίδου - 
Σταύρου. Έχει προηγηθεί εκείνη της Εστίας Ν. Σμύρνης το 1995. Τώρα, λοιπόν, μπο
ρώ να πω ότι νιώθω περισσότερο άνετα, γιατί έκτοτε γνώρισα βαθύτερα το έργο της 
και την πλούσια σε αρετές προσωπικότητά της. Γι’ αυτό και τολμώ απόψε να πω δυο 
λόγια με τη βεβαιότητα πως θα τύχουν της επιεικούς της αποδοχής. Το ίδιο βέβαια μπο
ρώ να ισχυριστώ και για τη δική σας καλή διάθεση, αγαπητοί μου κυρίες και κύριοι, και πα
ρακαλώ να μη μου χρεώσετε τούτο το τελευταίο ως ρητορικής σκοπιμότητας φιλοφρόνηση 
που αποσκοπεί στην προεξασφάλιση μιας ευμενούς ακρόασης.

Στο φωτεινό, λοιπόν, ποιητικό αστερισμό της Μεγαλονήσου Κύπρου, ανήκει και 
η κ. Ρούλα Ιωαννίδου - Σταύρου. Λογοτέχνις, εκπαιδευτικός και ερευνήτρια, η κα 
Σταύρου, είναι μια νέα γυναίκα με επαινετές ελληνικές και αγγλικές φιλολογικές 
σπουδές στην Αθήνα και στο εξωτερικό. Στο διακεκριμένο, βραβευμένο και πλούσιο 
εκπαιδευτικό και λογοτεχνικό της έργο αντανακλάται όντως μια εξέχουσα και ελπιδο- 
φόρος μορφή του Ελληνισμού. Δεν καταλήγω αβασάνιστα σε τόσο σοβαρές αξιολογή
σεις. Η κα Σταύρου ζει τόσο θερμά και τόσο βαθιά το πανελλήνιο ιδεώδες, και υπηρε
τεί με τη γραφίδα της τόσο επίμονα τις διαιώνιες ανθρώπινες αξίες, ώστε να αποδέχε
ται κανείς αβίαστα ότι από τον ουσιώδη μεστό ποιητικό λογοτεχνικό της θησαυρό 
πολλά έχει να ωφεληθεί ο ελληνικός κορμός, ένα μέρος της καρδιάς του οποίου χτυ
πάει στη μαρτυρική μας Κύπρο, τη μάνα-γη της ποιήτριας.

Μια και μόνη ματιά στην πλούσια εργογραφία της, αρκεί για να καταλήξει ο ανα
γνώστης σταθερά στην άποψη ότι στη λογοτεχνική της κηρύθρα έχει εναποτεθεί μέλι 
υψηλής λυρικής γλυκύτητας, ζυμωμένο από τη γύρη της ευγενούς της ψυχικής λεπτό
τητας και δυναμωμένο στα συστατικά του με ανθρωπιά και πνεύμα δικαιοσύνης. Εί
ναι φυσικό, επομένως, η πολυχιλιόχρονη επική μοίρα του Ελληνισμού, να έχει εμπι- 
στευθεί τις αξιοζήλευτες συνιστώσες της στη λεπτή ευαισθησία και τον υγιή πατριωτι
σμό της κ. Σταύρου, η οποία τις μετουσιώνει σε έντεχο υψηλόπνοο λόγο, αντάξιο του 
μεγάλου χρέους της ως πνευματικής δημιουργού και ως Ελληνίδας.

Και ιδού σήμερα, «ϊνα πληρωθή τό προρρηθέν», σ’ αυτή την όμορφη και συναι
σθηματικά ζεστή κυπριακή φωλιά, συγκεντρωμένοι απολαμβάνουμε τις «Κίτρινες 
Κορδέλες», μιαν ακόμη ποιητική δημιουργία της κας Σταύρου, που προσφάτως έφθα- 
σε στα χέρια του αναγνωστικού κοινού από τις εκδόσεις «Δωδώνη» καλαίσθητα φρο
ντισμένη.

Οι «Κίτρινες Κορδέλες» είναι ποιητική σύνθεση, η οποία - όπως δηλοί και ο υπό
τιτλος - περιέχει διαλόγους μ’ έναν αγνοούμενο πολέμου. Ο όρος «αγνοούμενος» εί
ναι συνήθης στον καθημερινό κώδικα επικοινωνίας μας. Από την εποχή όμως της ιτα
μής και άνομης στρατιωτικής απόβασης των Τούρκων στην Κύπρο, στον όρο αυτό, για 
μας τους Έλληνες, προστέθηκε μια ακόμη ιδιαίτερα υψηλή συγκινησιακή κλίμακα πε
ριεχομένου. Εκείνη των 1619 Ελληνοκυπρίων των οποίων αγνοείται η τύχη κατά πα
ράβαση κάθε διεθούς νομικού και ηθικού δικαίου. Η τραγική αυτή υπόθεση, και μας 
πόνεσε και μας ξεσήκωσε. Η ροή όμως του πανδαμάτορα χρόνου, σε συνδυασμό με την 
αυχνά παραπλανητική αλληλοδιαδοχή των ιδιωτικών και δημοσίων καταστάσεων, θα 
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έλεγε κανείς ότι έχει επιφέρει μια κάποια - ασυγχώρητη βέβαια για όλους μας - αδρά
νεια ως προς το διαρκώς υπαρκτό αυτό έγκλημα. Ευτυχώς που, η διαφαινόμενη αυτή 
ατονία εγρήγορσης, δεν καταλήγει σε αδιαφορία, και είτε από συλλογικούς φορείς, εί
τε από ανυποχώρητα ευαισθητοποιημένους πολίτες, η υπόθεση παραμένει ζωντανή 
και περιμένει τη λύση της, που σε πρώτο βήμα είναι η λύτρωση των ανθρώπων που 
αγνοούνται και εκείνων που τους περιμένουν, των συγγενών δηλαδή και των άλλων 
Ελλήνων. Σ’ αυτή την ηθικά επιβαλλόμενη εθνική ευθύνη, η πένα της κας Σταύρου ου
δέποτε εσίγησε και ουδέποτε αποδέχθηκε τα τετελεσμένα. Μέσα στις λογοτεχνικές της 
σελίδες, το όλο κυπριακό δράμα ιστορείται με χρώματα αληθινά και ζωντανά, με ευ- 
γενή αξιοπρέπεια και ζηλευτή περηφάνεια, χωρίς απογοητευτικές ιερεμιάδες και ανε
ξέλεγκτες κραυγές. Η κα Σταύρου, βουτώντας η ίδια τη γραφίδα στο μελάνι της καρ
διάς της, εξωτερικεύει με τους στίχους της αυτό που κρίνει ότι πρέπει να δώσει, ώστε 
το ψυχεγερτικό λογοτεχνικό αέρι να φέρει ως το εσώτερο «είναι» των αναγνωστών 
την ουσιαστική αλήθεια των τραγικών ψηφίδων που συνθέτουν τον πόνο του Κυπρια
κού Ελληνισμού. Εδώ ακριβώς έχουν θέση και οι «Κίτρινες Κορδέλες». Κατ’ αρχάς, 
να διευκρινίσουμε ότι οι κορδέλες κίτρινου χρώματος διεθνώς συμβολίζουν την ύπαρ
ξη αγνοουμένων πολέμου. Από το συμβολισμό αυτό αντλεί και η ποιήτρια τον τίτλο 
του έργο της. «Κίτρινες Κορδέλες». Στη λιτότητα των δύο λέξεων εμπεριέχονται πολ
λά. Η κα Σταύρου, όμως, δεν ανοίγεται πολυσχιδώς στην ευρεία επιφάνεια του όλου 
θέματος των αγνοουμένων, αλλά στρέφεται στον πυρήνα του ίδιου του προβλήματος. 
Προσεγγίζει δηλαδή τις δοκιμαζόμενες ψυχές εκείνων που ζουν άμεσα το δράμα και 
μέσα απ’ αυτή την ποιητική της προσέγγιση κατορθώνει, με τη μαεστρία της απαράμιλ
λης και εμπνευσμένης στιχουργίας της, να εκπέμψει μηνύματα πολύ πειστικότερα από 
εκείνα που δυστυχώς «ως φωνή βοώντος εν τη ερήμω» ακούγονται σε διεθνείς συνα
ντήσεις και σε Διεθνείς Οργανισμούς.

Το εγχείρημα της κας Σταύρου, μοιάζει παρακινδυνευμένο. Δεν είναι εύκολο να 
καταπιαστεί κάποιος με τον ευαίσθητο χώρο των λεπτών και ιερών συγκινήσεων της 
ψυχής και να αποδώσει με εύστοχη φυσικότητα τους ορατούς αλλά και ανεπαίσθητους 
παλμούς της. Η κα Σταύρου, ευτυχώς, αποδεικνύεται ανυπέρβλητη και εύστοχη ερμη- 
νεύτρια της ανάερης τρυφερότητας που αναδύεται από τη διαπλοκή των βιωματικών 
συγκινήσεων. Εκείνου και Εκείνης. (Με κεφαλαίο το έψιλον και στις δυο περιπτώ
σεις). Εκείνος, ίσον ο αγνοούμενος. Εκείνη, η αγαπημένη του, κι ανάμεσα τους το ευ
φυές ευρηματικό και εμνευσμένο δόμημα ενός διαλόγου, μιας μυστηριακής επικοινω
νίας ζωής, έτσι όπως ακριβώς γνωρίζει - με σεβασμό στην ιερότητα των στιγμών - να 
τα αποδίδει η κ. Σταύρου. Έχει συγκλονίσει ολόψυχα και σύγκορμα την ποιήτριά μας, 
το ανείπωτο δράμα των αγνοουμένων, στους οποίους καταλέγεται και ο κουνιάδος 
της Δημήτρης. Αν δεν τόλεγε η ψυχή της δεν θα μπορούσε να το εκφράσει, η πένα της.

Στην όλη ποιητική σύνθεση, το περιεχόμενο αρθρώνεται σε 39 μέρη, με δύο ανισό- 
στιχες στροφές το καθένα, και με Εκείνον και Εκείνη να συνομιλούν με τόσο ζεστή και 
οικεία φυσικότητα, ώστε ο αναγνώστης να αποταμιεύει τα διαμειβόμενα, ως λόγια αν
θρώπων που όσο κι αν η σκληρή πραγματικότητα, τους έχει αμοιβαία απομακρυσμέ
νους, τόσο ο τρυφερός και εσώψυχα εκπορευόμενος και ερωτικός λόγος, τους φέρνει 
πιο κοντά.

Η κα Σταύρου, από το πρώτο κιόλας ραψωδιακό ατροφικό μέρος της προαναφε- 
ρόμενης ποιητικής σύνθεσης προβάλλει την εφιαλτική κατάσταση στην οποία περιέρ
χεται κατά την προσπάθειά της να δέσει κίτρινες κορδέλες στα κλαδιά του ποιητικού 
δένδρου της φαντασίας της. Οι συνθήκες δύσκολες. Η νύκτα ασέληνη, τ' αστέρια από

μακρα, τα κλαδιά εκατοντάδες. Επίπονο το τύλιγμα μα και επίμονο. Τα χέρια ματώ
νουν. Πρέπει όμως να δεθούν 1619 κορδέλες· όσοι και οι αγνοούμενοι. Εκείνη παλεύ
ει ανυποχώρητα μέσα σε μια εναλλαγή ελπίδων και απογοητεύσεων, ικανοποίησης αλ
λά και εφιαλτικού άγχους. Κι ο αγαπημένος της, Εκείνος, ακούει με προσοχή να του 
διηγείται την εναγώνια προσπάθειά της, για να την ενθαρρύνει, από την αρχή κιόλας, 
με δύο απλές λέξεις: «Μη φοβάσαι»! Αυτό, το κρατάμε καλά στη μνήμη, γιατί - σε σχή
μα κύκλου - ομοίως με το «Μη φοβάσαι» Εκείνου προς Εκείνη θα κλείσει η όλη σύν
θεση. Η ενθάρρυνση δηλαδή έρχεται από εκείνον προς τον οποίο λογικά έπρεπε να 
απευθυνθεί, αφού αυτός την έχει όντως ανάγκη. Η ακόλουθη πορεία της σύνθεσης φέρ
νει Εκείνον και Εκείνη σε μια λεπτή και τρυφερή δια του διαλόγου επικοινωνία με το 
νοηματικό βάρος των λεγομένων τους να κατανέμεται ισόποσο και αλληλοσυμπλη- 
ρούμενο σε κάθε ενότητα σκέψεων. Η ψυχική κατάσταση Εκείνης είναι θάλασσα ανοι
κτή, με αλλεπαλληλία περιδινίσεων που φέρνουν στο νου ηχηρά ονόματα από τις έν
δοξες ιστορικές κυπριακές σελίδες. Αυτό, όμως, που πάντα κυριαρχεί εντός της είναι 
η ψυχική επώδυνη αναμονή που κάνει τις νύχτες ατέλειωτες. Όλα στο σπίτι είναι εν
θυμήματα παλιών καλών στιγμών, γι’ αυτό και ξεσηκιόνουν πικρές συγκινήσεις. Κι 
Εκείνος, με τη σειρά του, προσεύχεται «γιά τή συνέχεια τής ζωής, γιά επιστροφή καί 
καλή άντάμωση στήν κατεχόμενη γή». Το όνειρο, ως κατάσταση, στη σύνθεση με τις 
κορδέλες, κατέχει έναν ιδιαίτερα σημαντικό χώρο στον εμπλέω ανθρωπιάς διάλογο 
Εκείνου και Εκείνης. Τίποτε δε στέκει ικανό ν’ απαλύνει τον πόνο· ούτε ακόμη κι αυ
τή η καταφυγή στον ύπνο. Ο ύπνος για τους πονεμένους, δεν είναι λιμάνι λύτρωσης. 
Απλώς αποβαίνει μια κατ' ανάγκην καταφυγή, μια ανούσια βιολογική απενεργοποίη- 
ση, χωρίς τη συνακόλουθη ψυχική ευφορία που αγαλλιάζει όσους αφήνονται χωρίς 
έγνοιες στις αγκάλες του Μορφέως. Αέγει Εκείνη: «Αέτε νά μήν ξέρω πώς κοιμάμαι»; 
Το ρήμα «ξέρω», που ταυτίζεται με τη λογική και συνειδητή πράξη, δεν ταιριάζει να 
λέγεται επί ύπνου. Ο ύπνος θέλει ξεγνοισιά για να αποβαίνει απολαυστικός και ωφέ
λιμος. Δυστυχώς, για τους αγνοούμενους και τους συγγενείς των, ο ύπνος έχει παύσει 
να είναι μια απολαυστική μακαριότητα, αφού ακόμη και κατά τη διάρκειά του τελούν 
υπό το κράτος μιας υπολανθάνουσας εγρήγορσης σκέψεων θλίψης. Ξέρουν, δηλαδή, - 
όπως λέγει η ποιήτρια - ότι κοιμούνται.

«Συνειδητά μένω ξύπνια τις νύχτες», λέγει Εκείνη. «Νά βλέπω στό ρολόι τούς 
δείχτες νά παίρνουν τις ώρες καί νά φεύγουν/γιά νά ξέρω πόσο κοντά βρίσκεται τό 
πρωί/πόσο πολύ πλησιάζει».

«Ή νύχτα είναι ή προϋπόθεση γιά τό έπερχόμενο εωθινό φώς», συμπληρώνει 
Εκείνος.

Εδώ, από τις έννοιες νύχτα, πρωί, εωθινό φως αποκωδικεύονται οι αντίστοιχες 
δοκιμασία, ελπίδα, επάνοδος. Παρά ταύτα, παρά την άσβηστη ελπίδα, ο ύπνος της θλί
ψης δεν παύει να βαραίνει συνεχώς την καρδιά. Εκείνη. - πάντοτε μέσα από τη στι- 
χουργική παραστατικότητα της κ. Σταύρου - τα εξωτερικεύει με παράπονο:

«Κάθε βράδυ
ό ύπνος μου βυθίζεται μέσα στή θλίψη 
Σκεπάζεται τό βαρύ της ρούχο 
κι άποκοιμάται».

Εκείνος πρέπει να στέκει πιότερο ψύχραιμος στον ονειρικό αυτό διάλογο. «Κά
ποτε», της λέγει, «πρέπει νά συμβιβάσεις τήν άναρχη σχέση τής καρδιάς μέ τό λόγο».
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Να προσαρμόσει δηλαδή τους συναισθηματικούς της χρωματισμούς στο φάσμα των 
διαψεύσεων, ή και επαληθεύσεων, που συχνά παρουσιάζει η λογική των καταστάσεων. 
Οι καρδιές όμως των ανθρώπων δεν είναι τόσο εύκολο να υπακούσουν σε έξωθεν 
υπαγορεύσεις.

«Φαντάστηκες πόσο πολύ θ' άπαγοητευόσονν 
αν αυτοί οί ανεξέλεγκτοι κτύποι τής καρδιάς 
γίνονταν 
εντελώς φυσιολογικοί 
καί απολύτως ελεγχόμενοι»;

απαντά Εκείνη.
Τη λεπταίσθητα συγκινητική βιωματική ατμόσφαιρα με την ακριβοτίμητη ιερότη

τα της αμοιβαίας αγάπης, που διαχέεται σ’ αυτή, η ποιήτριά τη ζωγραφίζει με ανυπέρ
βλητη πειστική ακρίβεια και σεβάσμιο δέος:

Εκείνη: Κι εκεί πού ό ήλιος έλουζε τή γη 
μές στό χρυσό του φώς 
καί τά ποτάμια κυλούσαν ήσυχα τά νερά τους 
κι ή θάλασσα κοιμόταν γλυκά 
κι ό κόσμος ήτανε μιά ομορφιά άπέραντη, 
πήραν νά γίνονται πράγματα άλλόκοτα 
μές στή μικρή Πατρίδα μας 
ν’ άκούγονται φωνές άπό άλλους χώρους 
νά ξημερώνουν άλλες μέρες μές στήν καρδιά μου 
χωρίς εσένα, χωρίς εμένα.

Εκείνος: Δέ θά ’πρεπε 
σοϋ λέω 
ποτέ σου νά μελαγχολείς 
άφοϋ ή άγάπη μου βρίσκεται πάντοτε έκεΐ. 
'Αγνώριστη άπ’ όσα τής έπέβαλε ή ζωή 
φροντίζει πάντοτε 
νά στέκεται σέ άπόσταση σωστή, 
γιά νά μπορείς 
όπου κι άν βρίσκεσαι 
ν’ άκούσεις μέσα στή σιωπή 
τή γνώριμη 
άσήμαντη 
μικρούλα της 
άναπνοή.

Αυτή η μυστηριακή μεγαλοπρέπεια της σιωπής πόσο λεπτεπίλεπτα τεχνουργείται 
στους στίχους της κας Σταύρου!

Εκείνη: Κι άπόμεινε πιά μόνον ή σιωπή 
νά θορυβεί μές στή σκέψη μου 
νά άσελγεΐ πάνω στή άπέραντη μοναξιά μου 
μέ τούς μεταλλικούς της ήχους.

'Εκείνος: Μ' αύτούς
τούς μοναδικούς θορύβους τής σιωπής 
τούς άνεπανάληπτα ωραίους
έπιτελείται τό θαύμα τής επικοινωνίας μας.

Οι ανεπανάληπτα ωραίοι - και παρά το οξύμωρο της σχέσης τους - αυτοί οι απο- 
καλούμενοι θόρυβοι της σιωπής - οδηγούν, τελικά, στο θαύμα της επικοινωνίας. Αυτή, 
η υψηλών ανατάσεων προσέγγιση της επικοινωνιακής σχέσης, που την απόσταση της 
σιωπής τη γεφυρώνει η ποιητικο-θεατρική στιχουργική έμπνευση, μου φέρνει στο νου 
ένα εξαίσιο απόσπασμα - και εν προκειμένω επίκαιρο - από μιαν άλλη ποιητική συλ
λογή της κ. Σταύρου με τίτλο: «Στις διαστάσεις των χρωμάτων». Γράφει εκεί η ποιή- 
τριά μας:

«Ή σιωπή είν' άπό άέρα άπό διάφανο
Δέν άκούγεται.
"Οπως τά λόγια τών παλιών μας φίλων
πού δέν μπορούμε νά τά φτάσουμε έκεΐ πού βρίσκονται.
Μ ' άν τήν κεράσεις ένα κρασί γλυκό καί κόκκινο 
κι άν τή φιλήσεις ένα φιλί βαθύ κι άμόλυντο 
δέ θά κρατήσει άλλο πιά
καί θ' άρχινήσει νά χτυπά σάν τή καρδιά
καί νά ξομολογιέται».

Αυτήν ακριβώς την εκ βαθέων εξομολόγηση, που γεννιέται, κατ’ αμοιβαιότητα, 
ανάμεσα σ’ Εκείνον και σ’ Εκείνη, κατορθώνει να αποκρυπτογραφήσει μέχρι και την 
πιο ανεπαίσθητη ποιοτική της λεπτομέρεια, στις «Κίτρινες Κορδέλες» η κ. Σταύρου. 
Βέβαια, την ευγενή της πρόθεση, τη βαθιά και βιωματικά ριζωμένη μέσα της, έρχεται να 
αντιπαλαίσει η ίδια η σκληρή πραγματικότητα.

Όσο όμως κι αν το σκηνικό μας, εκ των πραγμάτων απαιτεί τη διάχυση μιας ζο
φώδους ατμόσφαιρας, εντούτοις όλα κρατούνται στο ύψος μιας αξιοπρεπούς περη- 
φάνειας. Αέγει Εκείνος:

«Ή μοναξιά, ό πόνος κι ή νοσταλγία 
χρειάζονται περηφάνια.
Στις άθέατες ώρες πού περνάς μακριά μου 
εκείνο πού μετράει πάνω άπ' όλα είναι ή περηφάνια. 
Νά τό θυμάσαι πάντα».

Δεν διαφωνεί Εκείνη. Γνωρίζει καλά ότι όλα, όσα επιθυμούμε δεν πραγματοποι
ούνται. Κάποιοι άλλοι - και ερήμην ημών - αποφαίνονται για την τροχιοδρόμηση των 
γεγονότων. Εκείνη όμως έχει δικαίωμα στην προσμονή. Να χτυπήσει κάποτε κάποιος 
την πόρτα της ευτυχίας της και νά’ναι Εκείνος! Μπορεί, κατά τα γεωμετρικά αξιώμα
τα, οι παράλληλες ευθείες να μη συναντώνται ποτέ, ωστόσο, επιμένει Εκείνη πως:

«Κανένας δέν μπορεί νά ισχυριστεί τό ίδιο 
γιά τις παράλληλες ζωές μας, 
τήν άγάπη καί τις άναπνοές μας».
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Η αθέατη χροιά της αναπνοής, το ζείδωρο αυτό θείο θαύμα, εδώ ξεφεύγει από την 
απλή βιολογική του αποστολή και γίνεται λειτουργία ελπιδοφόρας ζωής. Αναπνέω. 
Αναπνέεις. Αναπνέουμε στην ίδια συχνότητα. Αρα συνυπάρχουμε· άρα ελπίζουμε.

Κι ενώ το διαλογικό τέλος πλησιάζει, κι ο παλμός των λεπτών συγκινήσεων κρα
τά κορυφωμένες όλες τις ευγενείς συγκινήσεις, καθάριος, σταθερός και με την αυτοπε
ποίθηση του ανθρώπου που νουθετεί από υπαρκτή θέση ισχύος, ακούγεται ως αισχύ- 
λεια στροφή ο λόγος Εκείνου:

Εκείνος: Amò πού κρατώ τώρα στα χέρια μου
είναι ό,τι εχω περισώσει άπό τήν καταιγίδα.
Σοϋ τό εμπιστεύομαι, τώρα πού τό ξέρεις πώς έφυγα πιά.
Ανέβασέ το ψηλά, πάνω άπό τή θάλασσα.
Κτίζε πέτρα σκληρή.
Φύτευε σέ γόνιμη γή.
Νά στεριώσει καλά.
Ν’ άναπνέει καθαρό αέρα.
Νά εισπνέει όξυγόνο.
Αυτό νά ’χεις έγνοια νά μήν τού λείψει.
Όξυγόνο γιά τήν Πατρίδα μας.
Όξυγόνο γιά τήν Κύπρο μας.

Κι Εκείνη, αντιλαμβανόμενη το μέγα βάρος που ως ηθική παρακαταθήκη ιερού 
χρέους εναποτίθεται στους λεπτούς και κουρασμένους ώμους της, αντιτείνει με ανυ
πόκριτη αυτογνωσία: «Μά, είμαι γήινη, είμαι γήινη...» Σ’ αυτήν ακριβώς την εμφανή 
και φυσιολογική παραδοχή της αδυναμίας της, έρχονται λιτά, σταθερά και ενθαρρυ
ντικά, τέσσερις και μόνο λέξεις Εκείνου για να κλείσουν τη διαλογική συζήτηση, όχι 
όμως και την πόρτα στην ελπίδα: «Μή φοβάσαι», της λέγει Εκείνος, «Έδώ είμαι»! Στο 
έργο είναι πάντα παρών Εκείνος. Δεν μετέχει ωσεί παρών είναι μπροστά μας. Ακού- 
με ζωντανό το λόγο του, συλλαμβάνουμε και την πιο ανεπαίσθητη συγκίνηση της ανα
πνοής του, σεβόμαστε τα μεσοδιαστήματα της σιωπής του, παίρνουμε κι εμείς θάρρος 
ζωής απ’ αυτόν.

Οι «Κίτρινες Κορδέλες» προβάλλουν μιαν ευαίσθητη πτυχή της πραγματικότητας 
των αγνοουμένων χωρίς να εμμένουν σ’ έναν αληθοφανή και φευγαλέο λογοτεχνικό 
εντυπωσιασμό. Με την ολοκλήρωση του διαβάσματος του έργου, έχουμε ήδη αποθη- 
κεύσει μέσα μας πολλά. Από τη μια, η βιωματική μας ταύτιση με το βουβό δράμα των 
συνανθρώπων μας, κι από την άλλη, η εδραίωση της εμπιστοσύνης μας στον πρέποντα 
λογοτεχνικό λόγο, ο οποίος κυριολεκτικά θαυματουργεί και συνεγείρει τον αναγνώ
στη. Οι «Κίτρινες Κορδέλες» ως, ώριμο αποστάλαγμα μιας επαινετής και υπεύθυνης 
ψυχοπνευματικής κυοφορίας, τιμά τη δημιουργό τους και τη λογοτεχνία ευρύτερα.

Μέσα από αυτή τη σεμνή ελεγειακή μελωδία της ψυχής, ξεπηδά η αγάπη, ο έρωτας, 
το δίκιο, η ανθρωπιά. Το δικαιούνται οι άνθρωποι ένα τέτοιο τρυφερό τραγούδι. Τό- 
χουν ανάγκη για να κρατούν ψηλά τη συνειδησιακή τους αυτοεπιβεβαίωση. Η κ. Σταύ
ρου, στη σύνθεση αυτή ακουμπά την ίδια της την ψυχή, την πολύ ευαίσθητη εσωτερική 
της καλλιέργεια και ήθος. Γι’ αυτό και βγαίνει αποτέλεσμα, που ξεπερνά τα όρια της 
δοκιμασίας του τόπου της, και γίνεται μήνυμα οικουμενικής προτεραιότητας. Δίνο
ντας, μάλιστα, διαλογική μορφή στο έργο, δραματοποιεί με ακόμη πιο συγκλονιστική 
ένταση το θέμα της. Γνωρίζει τι και πώς πρέπει να τονίσει για να δώσε με αποδεκτή 

ακρίβεια την αλήθεια. Ο ήρεμος, χαμηλόφωνος και ευσυγκίνητος τόνος της ποιητικής 
της σύνθεσης, κινούμενος ψύχραιμα σε μια αντιστοιχία προς τον εσωτερικό παλμό της 
ψυχοδομής των ηρώων της, αλλά και της δικής της, μεταβάλλει τις «Κίτρινες Κορδέ
λες» σε ηχηρό σάλπισμα ευγενούς και αξιοπρεπούς ζωής, σε κέντρισμα αφύπνισης, σε 
ξεσηκωμό συνειδήσεων γροθιά στο στομάχι! Η ποιήτρια πέτυχε να συλλάβει και να 
εκφράσει, με θαυμαστή ευστοχία, τις μύχιες - συνειδητές και μη - ψυχικές καταστά
σεις των διαλεγομένων προσώπων και να τους φέρει δίπλα μας, απέναντι μας, μέσα 
μας. Καθένα από τα 39 μέρη της σύνθεσης - ας τα αποκαλέσουμε χορικά μέρη αρχαίας 
τραγωδίας, αποτελεί κι ένα αυτοτελές δημιούργημα, ικανό να ακτινοβολήσει νοήματα 
και συγκινήσεις μοναδικές.

Η προσωπική εμπειρία της κ. Σταύρου, κι ο ανυπόκριτος ελληνισμός και ανθρω
πισμός της, διαπερνά με ρεαλιστική πειστικότητα και λυρική χάρη, μέσα από τους στί
χους της για να δροσίσει, ως λυτρωτικό ελπιδοφόρο αγίασμα την καρδιά του αναγνώ
στη. Έτσι, με τη θεία πνοή της λογοτεχνίας, τα αδέλφια μας γίνονται λιγότερο αγνοού
μενα, ο νους μας κρατιέται πεισματικά ζωντανός στην ακατάπαυστη εμμονή της ανα
ζήτησής τους κι ο ερχομός τους μοιάζει πιο κοντινός. Ο λυρικός λεπταίσθητος τόνος, 
η ευγενής συγκίνηση και περηφάνια, η τρυφερότητα, ο φιλοσοφικός στοχασμός, η ανί
κητη από τις αντιξοότητες αγάπη και η φιλοπατρία ακτινοβολούνται φυσικά και αβία- 
στα μέσα από τους περίτεχνα μαστορεμένους στίχους της κας Σταύρου. Αν οι σκληρές 
καρδιές εκείνων, που αποφασίζουν ψυχρά για τις τύχες των λαών, διάβαζαν τις «Κί
τρινες Κορδέλες», ίσως κάτι να μαλάκωνε μέσα τους, ώστε να αποδοθεί και πάλιν, όχι 
ως χάρισμα αλλά ως οφειλή σ’ Εκείνον και σ’ Εκείνη το χαμόγελο που ληστρικά κούρ
σεψαν από τα αθώα χείλη τους. Οι αγνοούμενοι δεν είναι απλώς ένας μεγάλος αριθ
μός. 1619. Είναι ένας μεγάλος πόνος· ένα μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας, μια 
χαίνουσα πληγή της που όσο την αφήνει ανεπούλωτη τόσο και πιο πολύ κινδυνεύει να 
περιέλθει ολάκερη η παγκόσμια κοινωνία σ’ αγιάτρευτη σήψη. Γιατί, τι άλλο θα μπο
ρούσε να περιμένει κανείς από την παρακμάζουσα ανθρωπότητα, που για μήνες πολ
λούς ασχολείται με το λεκέ ενός φουστανιού, ενώ συγχρόνως τηρεί ένοχη σιωπή μπρο
στά στον τεράστιο ηθικό ρύπο που τη βαραίνει χρόνια τώρα από την ανάλγητη αδια
φορία προς την τύχη των αγνοουμένων.

Η κ. Σταύρου, μπροστά σ' αυτή νοσηρή κατάσταση αδιαφορίας, ορθομέτωπη απέ
ναντι στις ομιχλώδεις αντάρες των καιρών μας, ανάβει το δικό της φάρο. Οι «Κίτρι
νες Κορδέλες» αποβαίνουν έτσι πρόμαχοι της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η κ. Σταύ
ρου, με μεγαλοπρέπεια ύφους, ξεσηκώνει χωρίς να κραυγάζει. Ψάλλει τον έρωτα. 
Υμνεί τη ζωή. Με τη λύρα τη δίκαιη στον ώμο, πορεύεται με αταλάντευτη αποφασιστι
κότητα προς το δύσκολο αλλά φωτεινό δρόμο του χρέους προς το συνάνθρωπο, προς 
την Πατρίδα. Να 'ναι καλά οι ποιητές που νιάζονται να πορεύονται σε παρόμοια δύ
σκολα, αλλά σωτήρια, μονοπάτια. Να 'ναι καλά η κ. Ρούλα Ιωαννίδου - Σταύρου, που 
μας χαρίζει απόψε τη χαρά του συνοδοιπόρου στον ευανθή δρόμο της ανθρωπιάς και 
του ευγενούς λυρισμού που διανοίγουν από σήμερα στο «νόστιμον ήμαρ» των αδελ
φών μας αγνοουμένων οι «Κίτρινες Κορδέλες».

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΖΙΩΤΗΣ
Φιλόλογος - Μελετητής - Κριτικός 

Αθήνα

Η ομιλία εκφωνήθηκε στις 28.9.1998 στο «Σπίτι της Κύπρου» στην Αθήνα, σε εκδήλωση που διοργά- 
νωσε το Μορφωτικό Γραφείο της Κυπριακής Πρεσβείας.
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Γλωσσικοί δείκτες στην Κυπριακή Διάλεκτο (ΚΔ)
Κωνσταντίνου Κώστας, Ηράκλειο Κρήτης

Υπό τον τίτλο «Χρήση καί κατανομή δεικτών της Κυπριακής Διαλέκτου στους μα
θητές Μέσης Παιδείας των αστικών κέντρων της Κύπρου. Διάλεκτος και Εκπαίδευση» 
υποστήριξα στις 26/06/97 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τη διδακτορική μου διατριβή.

Στόχος ήταν η ως προς την κοινή νέα ελληνική (ΚΝΕ) μέσω ανάλυσης γραπτών 
και προφορικών δεδομένων μελέτη σε γλωσσικό και κοινωνιογλωσσικό επίπεδο κά
ποιων δεικτών της ζώσας ΚΔ στη γλώσσα των μαθητών Μέσης Παιδείας στα αστικά 
κέντρα της Κύπρου. Προς τούτο συνέταξα ένα γραπτό ερωτηματολόγιο και συγχρό
νως μαγνητοφώνησα σε περιβάλλον όσο το δυνατόν πιο ελεύθερης συνομιλίας, όσους 
το συμπλήρωσαν. Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ 11/03/93 και 05/04/93 σε 16 σχολεία της 
νήσου με ένα τυχαίο δείγμα συνολικά 96 πληροφορητών με ίση ακριβώς αντιπροσώ
πευση κατά φύλο. Γυμνάσιο (γ 'τάξη) και Λύκειο (γ 'τάξη) αντιπροσωπεύονται επίσης 
στον ίδιο βαθμό.

Το εύρος του όρου διάλεκτος, που ξεκινά με κάποια διαχρονική ομαδοποίηση από 
τη λεξική και γραμματική σπανιότητα των μεταξύ των πλέον ηλικιωμένων ανευρισκό- 
μενων τύπων και φτάνει μέχρι και τη συγχρονική γλωσσική παραλλαγή, ήταν για μένα 
η κατ’ εξοχήν αιτία για αυτή τη μελέτη. Τοποθετώ εδώ τη διάλεκτο σε ένα συγχρονικό 
και πραγματικό επίπεδο. Δεν με ενδιαφέρει η σπανιότητα αλλά η κανονικότητα.

Ό,τι ακολουθεί βασίζεται στα κυριότερα συμπεράσματά μου.

I.

Όταν οι άνδρες του Γαλααδ κατέλαβαν για σκοπούς ελέγχου τις διαβάσεις του 
Ιορδάνη, χρησιμοποίησαν ένα πραγματικό ορό αλήθειας ως σημείο αναγνώρισης για 
να εντοπίσουν τους Εφραιμίτες που ήθελαν να διαφύγουν: Όσοι αρνούνταν ότι κατά
γονταν εκ του Εφραίμ τους διέταζαν να προφέρουν τη λέξη schibbolet και έτσι αντι
λαμβάνονταν αμέσως, ποιος έλεγε ψέματα, αφού δεν μπορούσε να προφέρει το παχύ 
συριστικό και πρόφερε sibbolet!

Στην κρατούσα ελληνική μετάφραση των Εβδομήκοντα η εβραϊκή αυτή λέξη δεν 
αποδίδεται ούτε με το στάχυς ούτε με το πλημμύρα, παρ’ όλο που η πρώτη παρατίθε
ται και ως δεύτερη γραφή. Αντίθετα, η ελληνική λέξη που χρησιμοποιείται είναι το 
άσχετο (σημασιολογικά) σύνθημα'. Με αυτό τον τρόπο όμως δηλώνεται, κατά την 
αντίληψή μου, πολύ επιτυχώς η οιονεί «συνωμοτική» διάσταση κάθε γλωσσικής ποικι
λίας: Δεν είναι το σημαινόμενον αλλά το σημαίνον, δεν είναι το νοούμενον αλλά η 
χρήση του, που οριοθετούν τη γλωσσική διαφορετικότητα.

Η άποψη ότι «πριν ένα φώνημα εξαπλωθεί από λέξη σε λέξη ... είναι ανάγκη να 
αποκτήσει ως προς το αντίπαλό του ένα είδος γοήτρου»* 2 φωτογραφίζει με ακριβή και 
συνοπτικό τρόπο τη μεταβλητή από την οποία εξαρτάται ο εντοπισμός της διαλέκτου. 
Κάτω από αυτό το φακό προβληματικός δεν είναι μάλλον ο ορισμός του τι είναι διά

1. Η Παλαιό Διαθήκη κατά τους Ο.
2 . Sturtevant στο Labov, 1972, 263.

3. Sieber, 1989,123.
4. Wiggen, 1989, 79 και Trudgill, 1983, 209 για την υποκειμενικότητα της αισθητικής αξίας της 

γλώσσας. Επίσης, Schuppenhauer, 1983, 1421 για τους παράγοντες κύρους της διαλέκτου. Δες 
και Wiggen, 1989, 76 (άρθρο για ττ| Νορβηγία), όπου τα λεγάμενα είναι από διαφορετική σκο
πιά και για το γραπτό λόγο αλλά ενδεικτικά για τη δυνατότητα ψυχοκοινωνικής φόρτισης της 
γλωσσικής ποικιλίας εκ μέρους της κοινότητας: «Έχοντας κανείς να εκλέξει μεταξύ εναλλακτι
κών μορφών όταν γράφει, αυτό ενεργοποιεί μια κάποια γλωσσολογική εγρήγορση (awareness) 
στο κοινό, μια συνείδηση που σε κάποιο βαθμό διατηρεί στο άτομο κάποια γλωσσολογική αυτο- 
εκτίμηση (self esteem) και μια ετοιμότητα (alertness) απέναντι σε προσπάθειες πολιτιστικής 
υπόταξης».

λεκτος αλλά του τι δεν είναι διάλεκτος, ο καθορισμός δηλαδή ενός κέντρου αναφοράς, 
ή αλλιώς νόρμας ή πρότυπης γλώσσας, γύρω από το οποίο θα περιχαρακωθεί η διάλε
κτος. Ο οριακός χαρακτήρας αυτής της σχέσης είναι προφανής.

Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας και εν αναφορά προς την κεντρικής σημα
σίας ιδέα των δεικτών του ερωτηματολογίου μία εύκολη και χρηστική απάντηση για το 
τι είναι νόρμα θα ήταν η μορφή γλώσσας, την οποία στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής 
πολιτικής και μέσα από αναγνωρισμένα από το κράτος εγχειρίδια, τα οποία συνέτα
ξαν ειδικοί για το θέμα συνεκτιμώντας τα στοιχεία εκείνα, τα οποία για διάφορους λό
γους θεωρήθηκαν καλύτερα από άλλα, μαθαίνει κανείς στο σχολείο και θεωρείται δό
κιμο να ασκεί στην υπόλοιπή του ζωή για να αυξήσει της πιθανότητες να εκδηλώσει 
ανοδική κοινωνική κινητικότητα.

Αυτό υποδηλώνει τρία πράγματα: Πρώτον, ότι η μορφή αυτής της γλώσσας είναι 
έντυπη, δεύτερον ότι κάποια γλωσσικά στοιχεία εκ των πραγμάτων θεωρήθηκε ότι εί
ναι καλύτερα ή σωστότερα από κάποια άλλα και τρίτον ότι θα συνεχίσουν και στο 
μέλλον να θεωρούνται έτσι. Οποιαδήποτε λοιπόν πολιτική υπέρ της όποιας νόρμας 
εφαρμόζει ταυτόχρονα καί ένα μηχανισμό γλωσσικής ρύθμισης. Η νόρμα τελικά είναι 
δόγμα.

Από καθαρά εμπειρική πλευρά η νόρμα τοποθετείται στη σφαίρα του τι πρέπει να 
λέγεται ενώ η διάλεκτος του τι πραγματικά λέγεται. Το πρόβλημα των λεγομένων 
γλωσσικών φραγμών δεν έχει την πηγή του στο χρήστη αλλά στην κοινωνική του αντι
μετώπιση, δεν είναι θέμα αυστηρά γλωσσικής αδυναμίας αλλά μάλλον ταξικής ανοχής.

Νομίζω λοιπόν ότι η αρχαία σημασία ομιλία, συνομιλία, συζήτηση είναι για τον 
όρο διάλεκτος αλλά και για την κοινωνιογλωσσολογία η καλύτερη δυνατή ερμηνεία 
(όχι απόδοση), γιατί ακριβώς εστιάζεται στον πέραν της γραπτής γλώσσας χώρο και 
γίνεται υπόθεση πλέον όχι ενός εν δυνάμει συστήματος αλλά μιας εφαρμοσμένης αλ
ληλεπίδρασης μεταξύ ενός πομπού και ενός δέκτη. Το τι μάλλον χαρακτηρίζεται ως 
(και όχι είναι) διάλεκτος εξαρτάται συχνά από εξωγλωσσικούς παράγοντες.

Η διάλεκτος (τοπική, καθομιλουμένη) δεν είναι απλώς θέμα φωνητικών, φωνολο
γικών, μορφολογικών, συντακτικών ή λεξικών διαφορών με τη νόρμα. Μιλώντας για 
διάλεκτο δεν εννοείται πάντα κάτι, το οποίο κατ’ ανάγκην θεωρείται ότι μειονεκτεί 
έναντι της κοινής γλώσσας (νόρμας). Στην Ελβετία π.χ. αξιολογούνται οι διάλεκτοι 
από όλους τους ομιλητές θετικότερα3. Ποιες διάλεκτοι θεωρούνται «άσχημες», «απο
δεκτές» ή «ωραίες» φαίνεται ότι εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, που ποικίλ
λουν από περιοχή σε περιοχή, μεταξύ των οποίων αυτός της «σχετικής απόστασης» 
φαίνεται να είναι σημαντικός και σχετικά σταθερός»4.
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Η νόρμα δεν ταυτίζεται με το τι χρησιμοποιείται περισσότερο, όεν είναι θέμα 
στατιστικής. Με δεδομένο ότι μία γλωσσική κοινότητα ομιλεί ποικιλίες θα μπορούσα
με να πούμε ότι κοινή γλώσσα είναι το αποτέλεσμα της ενεργού αλληλεπίδρασης με
ταξύ των ποικιλιών. Λέγοντας δε ενεργό αλληλεπίδραση εννοούμε το εμφανές αποτέ
λεσμα της επενέργειας, επάνω σ’ αυτό που χαρακτηρίζεται συλλήβδην ως γλώσσα, 
ιστορικών, οικονομικών, πολιτισμικών και πολιτικών δυναμικών.

Η ενεργός όμως απόσταση προς το κέντρο της αδιαμφισβήτητης νόρμας δεν κα
θορίζεται περισσότερο από τη φυσική χιλιομετρική απόσταση αλλά κατά βάση από τη 
μορφή της επικοινωνίας, που αναπτύσσεται με την περιφέρεια. Αυτό είναι πράγματι 
μία διεθνής διαπίστωση. Για την Κύπρο λοιπόν η έννοια της περιφέρειας έχει πολύ 
διαφορετικό περιεχόμενο συγκριτικά, ας πούμε, με ελλαδικές περιοχές. Οι λόγοι είναι 
προφανείς και ευδιάκριτοι.

Ως εκ τούτου το ζήτημα των γλωσσικών φραγμών τίθεται για την περίπτωση της 
Κύπρου διαφορετικά αναφορικά με τη νόρμα-κεντρική υποδήλωση του όρου. Παρά 
την οφθαλμοφανή διαπίστωση ότι η Κύπρος, συγκρινόμενη με τον υπόλοιπο ελληνικό 
γλωσσικό κορμό, στοιχειοθετεί αναμφίβολα ένα ιδιαίτερο διαλεκτικό γεγονός, αυτό 
δεν σημαίνει ότι και αυτόματα συνοδεύεται κατ’ αρχήν και ως σύνολο από τη σχετική 
προβληματική, που ακολουθεί τη σχέση της (γλωσσικής) περιφέρειας με το (γλωσσικό) 
κέντρο.

Ειδικά εντός των ορίων της ελληνικής, στην περίπτωση της Κύπρου η έννοια της 
περιφέρειας έχει πολύ διαφορετικό περιεχόμενο σε σχέση με την ελλαδική επαρχία. Η 
ξεχωριστή κρατική οντότητα της νήσου είναι καταλυτικός παράγοντας. Λόγω κυρίως 
της εκπαιδευτικής πολιτικής μειώνεται μεν η απόσταση της διαλέκτου από το καθοδη- 
γητικό κέντρο της ΚΝΕ αλλά από την άλλη αυξάνεται εκ των πραγμάτων λόγω της νο- 
μικοπολιτικής υπόστασης της κυπριακής κοινωνίας. Έχουμε δηλαδή μία άλλη νόρμα 
αναφοράς, την οποία θα χαρακτήριζα μάλιστα (με κατεύθυνση την ΚΝΕ), ως το πρώ
το φίλτρο των ιδιωμάτων της νήσου, που οδηγεί σε μία τοπικά ευρύτερα αποδεκτή 
μορφή κοινής λαλιάς (ΚΚΔ), της οποίας το κύρος περιορίζεται αποκλειστικά εντός 
των φυσικών ορίων της νήσου. Έτσι, ονομάζω την περίπτωση της Κύπρου ως «διπλο- 
κεντρική» και «διπλονορμική».

Μπορούμε, άρα, να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις:

α) ο όρος διάλεκτος αναφέρεται σε μια διαφορετική γεωγραφική ποικιλία, η οποία εν 
πάση περιπτώσει έχει ως κέντρο αναφοράς μία υπερκείμενη καθοδηγούσα (stan
dard - νόρμα).

β) η σχέση νόρμας διαλέκτου δεν είναι σχέση περιέχοντος περιεχομένου γιατί η σχέση 
αυτή δεν είναι απόρροια αυστηρών γλωσσικών κριτηρίων αλλά μάλλον αποτέλε
σμα μιας δέσμης γλωσσοκοινωνικοπολιτικών αιτίων. Είναι περισσότερο σχέση 
διαβαθμισμένου κύρους.

γ) με την έννοια του κύρους υπονοείται ότι για να αναπτυχθούν γλωσσικές σχέσεις 
τύπου νόρμα-διάλεκτος πρέπει το γενικότερο σύστημα μιας γλώσσας να έχει, όσον 
αφορά την κοινωνιογλωσσική του διάσταση, ομοιογενή δράση σε ομοιογενή χώρο. 
Χαρακτηρίζω σαν ομοιογενή δράση όλα τα κοινά σημεία αναφοράς και σαν ομοιο
γενή χώρο το φυσικό χώρο στον οποίο υπάγονται ή φιλτράρονται όλα τα κοινά ση
μεία αναφοράς.

δ) αν ο χαρακτηρισμός διάλεκτος ως τέτοιος οφείλεται αποκλειστικά στους (κοινω- 
νιο)γλωσσολόγους και μόνο σ’ αυτούς, δεν έχει λειτουργική αξία για την ίδια τη 
χρήση της διαλέκτου περισσότερη από όση για τη ζωή ενός ανθρακωρύχου η κατά
ταξη των ρημάτων σε ομαλά και ανώμαλα. Αν ο χαρακτηρισμός όμως προέρχεται 
από τους ίδιους τους φορείς της διαλέκτου και αν ως τέτοιος γίνεται αντιληπτός 
εκ μέρους τους, τότε πράγματι έχει τόση αξία όση η κατάταξη μιας φορολογικής 
δήλωσης σε μια συγκεκριμένη κατηγορία.

Θεωρώ ως εκ τούτου ότι σε μία σύγκριση ΚΝΕ/νόρμας και ΚΔ πρέπει να επιση- 
μανθούν τα εξής για να τεθεί και τα σωστό πλαίσιο της παρούσης εργασίας:

α) Μιλώντας για ΚΝΕ εννοούμε μία γλώσσα κύρους ευρύτατα αποδεκτή τόσο για τον 
προφορικό όσο και για το γραπτό λόγο, προστατευόμενη από την καθόλου ελληνι
κή εκπαιδευτική πολιτική με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πραγματικότητα της 
υλικής της υπόστασης. Αυτό σημαίνει ότι η ΚΝΕ είναι εν πολλοίς μία τεχνητή αλ
λά και τεχνική κατασκευή.

β) Εξ ορισμού το περιεχόμενο της ΚΔ, όπως παρουσιάζεται στο γραπτό και κυρίως 
στο προφορικό υλικό της εργασίας αυτής, έχει σαφώς εξατομικευμένη υπόσταση. 
Η όποια πιθανή κατασκευή νοείται εδώ ως τεχνητή για το μεν γραπτό ερωτηματο
λόγιο, στο σημείο που υπάρχει ανακολουθία μεταξύ του πραγματικά χρησιμοποι
ούμενου τύπου και αυτού που καταχωρίστηκε, για τις δε συνεντεύξεις στο βαθμό 
που παραβιάστηκε συνειδητά εκ μέρους του πληροφορητή η γνήσια διαλεκτική του 
χρήση. Ζητούμενο είναι και στις δύο περιπτώσεις οι λόγοι, που σπρώχνουν σε τέ
τοιες «συνθέσεις».

Όπως και να ’χει όμως το πράγμα στην ΚΔ οι κάθε είδους τεχνητές κατασκευές, 
εάν και εφόσον υπάρχουν, σφραγίζονται από την προσωπική επιλογή του κάθε πλη
ροφορητή, σε αντίθεση με την ΚΝΕ, όπου τρόπον τινά η σύγκριση γίνεται πάντα ως 
προς ένα μοντέλο αναφοράς. Έτσι ή σύγκριση μεταξύ ΚΝΕ και ΚΔ είναι σύγκριση 
υπό όρους.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες και προϋποθέσεις είναι φανερό αλλά και αναγκαίο 
ότι πρέπει να διαγράψουμε και ενδεχομένως να μετακινήσουμε κάποια όρια για τον 
όρο διάλεκτος, όρια που πιθανόν να μην καλύπτουν τη σημερινή κατάσταση των 
πραγμάτων αλλά να ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο του όρου διάλεκτος, όπως τον 
Χρησιμοποιώ στην έρευνά μου. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν μιλώ γενικά για διάλε
κτο αλλά για συγκεκριμένα διαλεκτικά χαρακτηριστικά με συγκεκριμένη συχνότητα 
στην κατανομή μεταξύ πέντε βασικών παραμέτρων: ως προς το φύλο (Α/Κ), το Γυ
μνάσιο (Γ) ή το Αύκειο (Λ), τη σχολική επίδοση (ΕΠΙ), τη δηλωθείσα οικονομική κατά
σταση της οικογένειας (ΟΙΚ) και τη γεωγραφική περιοχή (ΕΠΑ).

Π.

Τα σωστά λοιπόν Ελληνικά είναι για τους Κύπριους μαθητές κυρίως αυτά που 
πληρούν τα παλαιότερα και νεότερα κοινώς αποδεκτά γραμματικά κριτήρια και ομι- 
λούνται από τους μορφωμένους.

Η διάλεκτος ταυτίζεται με το τοπικό ιδίωμα, τη διαφορετική προφορά αλλά και 
την ορθότητα και καθαρότητα. Γενικά, δεν φαίνεται να εκδηλώνεται οποιουδήποτε 

είδους καταπόνηση γύρω από το θέμα.
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Η έννοια του ρήματος καλαμαρίζω ταυτίζεται με τα ελληνικά/την ελληνική διάλε
κτο (την ομιλία των Ελλαδιτών δηλαδή). Παρατίθενται επίσης και φωνητικές ή μορ- 
φολογικές διαφορές. Σε αρκετές περιπτώσεις συνδέεται με τη γρήγορη ομιλία. Αξίζει 
εδώ να σημειωθεί ότι την ίδια τελευταία αυτή άποψη έχουν συχνά και Ελλαδίτες για 
τους Κυπρίους, πράγμα που οφείλεται μάλλον στην λόγω διαφορετικού επιτονισμού, 
φωνητικής και προφοράς σχετική αδυναμία στη διάκριση των μορφολογικών ορίων. 
Αξιοσημείωτη είναι η απάντηση ότι σωστά ελληνικά μιλούν εκείνοι πον μιλούν λίγο 
σπαστά, όπου πρέπει να υπονοείται μάλλον η διαφορά στον υπερτεμαχιακό τόνο πα
ρά η κατά Κυπρίους γρήγορη ομιλία των Ελλαδιτών.

Οι μισοί από τους πληροφορητές πιστεύουν ότι δεν ομιλούνται σωστά ελληνικά 
στην Κύπρο, ενώ οι υπόλοιποι διχάζονται μεταξύ καταφατικής απάντησης και «δεν 
ξέρω».

Ελαφρά προτίμηση εκδηλώνεται προς τον τρόπο ομιλίας των Ελλαδιτών σε σχέ
ση με των Κυπρίων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα καλαμαρίστικα συνδέονται 
αναλογικά με το ύψος της σχολικής επίδοσης και χαίρουν διπλάσιας εκτίμησης μετα
ξύ των Κ.

Ένα υψηλό ποσοστό 50% θεωρεί ότι στην Κύπρο δεν έχει κανείς πρόβλημα όταν 
μιλά μόνο διάλεκτο. Στις περιπτώσεις όπου δηλιύθηκε ότι υπάρχουν προβλήματα 
υπονοείται όχι η απουσία του εξοπλισμού της ΚΝΕ αλλά μάλλον η άγνοια ξένης 
γλώσσας, της Αγγλικής κατά πάσα πιθανότητα.

Υψηλό ποσοστό 65% θεωρεί, αντίθετα, ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα στο να μιλά 
κανείς διάλεκτο, τα οποία όμως δεν είναι κοινωνικής υφής αλλά αποδίδονται σε εθνι
κούς και τοπικιστικούς λόγους.

Η διάλεκτος δεν συνδέεται με την εξυπνάδα. Ο διαλεκτόφωνος χαρακτηρίζεται 
πάντως ως κοινωνικός και ειλικρινής, το ίδιο και ο μη διαλεκτόφωνος, αν και με μι
κρότερα ποσοστά. Αυτό σημαίνει ότι η γενικότερη κοινωνική επιτυχία δεν συσχετίζε
ται με τη χρήση ή μη διαλέκτου.

Στις αποκλειστικά θετικές ιδιότητες που παράθεσα στις ερωτήσεις προκύπτει για 
την περίπτωση της Κύπρου μία εικόνα εκ διαμέτρου διαφορετική από τα συνήθη5. Οι 
διαλεκτόφωνοι αξιολογούνται σαφώς και συνολικά θετικότερα, γεγονός το οποίο 
προσφέρει μια καλή απόδειξη, αν όχι για το υψηλό κύρος της ΚΔ, τουλάχιστο για τη 
μη υστέρησή της έναντι άλλης γλωσσικής ποικιλίας.

5. Από διάφορες έρευνες προκύπτει ότι οι διαλεκτόφωνοι γενικά θεωρούνται καλοκάγαθοι και 
φιλικοί άνθρωποι αλλά λιγότερο έξυπνοι και λιγότερο άξιοι εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας, 
όπως και κοινωνικά κατώτεροι (Ammon, 1983, 1500). Από την άλλη οι ομιλητές της νόρμας κύ
ρους κρίνονται πιο έξυπνοι, αξιόπιστοι και μορφωμένοι (Trudgill, 1983, 211) αλλά και λιγότερο 
φιλικοί και κοινωνικοί (Cheshire - Trudgill, 1989, 105).

6· Βάσει των γενικότερων συμπερασμάτων της κοινωνιογλωσσολογίας αναμένουμε τα Α και όχι 
τα Κ να αποκλίνουν περισσότερο απ’ αυτό που λέγεται νόρμα, το ίδιο και οι παλαιότεροι σε 
οχέση με τους νεότερους, όπως και τα κατώτερα οικονομικά στριύματα. Το ίδιο ισχύει και για 
τους αδύνατους στην επίδοση μαθητές.

?· Με κριτήριο τη δηλωθείσα οικονομική κατάσταση της οικογένειας διαγράφονται δύο βασικά 
τάσεις: είτε αντιστρόφως ανάλογη (26), είτε ανάλογη σύνδεση (5) με τη διάλεκτο. Αξιοσημείω
το υπό την έννοια της συμφωνίας με τη βασική κοινωνιογλωσσική αρχή είναι ότι η πρώτη σχέση 
εκδηλιύνεται σε πενταπλάσια συχνότητα ως προς τη δεύτερη.

Έξι στους δέκα παραδέχονται ότι υπάρχουν συμμαθητές τους που μιλούν καλύ
τερα απ’ αυτούς, ενώ οκτώ στους δέκα θεωρούν ότι οι καθηγητές τους τούς μιλούν 
διαφορετικά μέσα στην τάξη, απ’ ό,τι μιλά κανείς εκτός τάξης. Δεν είναι όμως σίγου
ρο ότι με το μέσα στην τάξη υπονοείται μόνο μία μορφή ΚΝΕ ή απλώς μία πιο «ανώ
δυνη» διαλεκτική ποικιλία. Οι μισοί σχεδόν θέλουν να ομιλείται περισσότερη διάλε

κτος μέσα στην τάξη και μάλιστα η κρατούσα άποψη είναι τόσο από καθηγητές, όσο 
και από μαθητές.

Ενα πολύ υψηλό ποσοστό 70% θέλει να συνεχίσει τις σπουδές του και μετά τη 
Μέση Παιδεία. Η επιθυμία αυτή εκδηλώνεται πολύ πιο έντονα στα Κ. Η πρόθεση για 
περαιτέρω σπουδές είναι ανάλογη του ύψους του οικονομικού στρώματος και της 
μόρφωσης των γονέων με καταλυτική τη θετική επίδραση της μορφωτικά ως προς τον 
πατέρα υπερτερούσας μητέρας. Χαρακτηριστική είναι η προτιμώμενη χώρα σπουδών. 
Η Ελλάδα κατατάσσεται στην τρίτη θέση πολύ πιο πίσω από την Κύπρο, η οποία είναι 
πολύ κοντά στην πρώτη προτίμηση θέλω να σπουδάσω σε άλλη χώρα. Για τις σχέσεις 
ενός γλωσσικού κέντρου προς μία διαλεκτική περιφέρεια (με όλες τις ιδιαιτερότητες 
της περίπτωσης της Κύπρου) οι προτιμήσεις αυτές μπορούν να διδάξουν κάτι για τους 
γενικότερους προσανατολισμούς της νέας γενιάς. Οι αιτίες δεν είναι του παρόντος.

III.

Στο δεύτερο και καθαρά γλωσσικό μέρος του ερωτηματολογίου προσπάθησα να 
διαγράψω, για πρώτη φορά ίσιος, ένα είδος συγχρονικής γεωγραφίας της ΚΔ τρόπον 
τινά με κέντρο αναφοράς τις κατά την αντίληψή μου κυριότερες πραγματικές και όχι 
ιστορικές γραμματικές διαφορές της με την ΚΝΕ με έμφαση μάλιστα στο ρήμα.

Παρ’ όλο που η καθαρή υπεροχή τόσο της ΚΔ όσο και της ΚΝΕ αποδεικνύεται 
πρακτικά ισοδύναμη στους 70 περίπου γλιοσσικούς δείκτες που ερευνούνται, δεν ήταν 
πάντα εύκολο να αποφασίσει κανείς τι είναι διάλεκτος και τι όχι. Δεν είναι άλλωστε 
όλοι οι δείκτες ισοδύναμοι. Το ιστορικό κριτήριο μπορεί να προσφέρει κάποια βοή
θεια αλλά δεν είναι πάντα το καλύτερο σωσίβιο. Η σχέση αυτή νόρμας και διαλέκτου 
θέτει το ουσιαστικότερο κατά την άποψή μου θέμα του βαθμού διαλεκτικότητας μιας 
γλωσσικής ποικιλίας και κατ’ επέκταση οδηγεί στο πρόβλημα των διαλεκτομετρικών 
μεθόδων. Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι όταν κάποιος χρησιμοποιεί ένα διαλεκτικό 
Χαρακτηριστικό θα χρησιμοποιεί και κάποιο άλλο. Μπορούμε δηλαδή (με κάποιο βαθ
μό γενικότητας και με επιμέρους προβλήματα) εκεί που υπάρχει αμφιβολία να θεωρή
σουμε, βασιζόμενοι στις στατιστικές συχνότητες, ότι συγκεκριμένες ομάδες κινούνται 
κατά πάσα πιθανότητα εντός διαλεκτικών ή μη περιοχών και έτσι εκ των υστέρων να 
κάνουμε τις ανάλογες συνδέσεις με τους κατά περίπτωση δείκτες.

Στα γραπτά δεδομένα σύμφωνα με τα γενικώς κρατούντα6 τα Α είναι σχεδόν σε 
διπλάσιους δείκτες διαλεκτικότερα έναντι των Κ. Σε υπερδιπλάσιους δείκτες είναι 
επίσης διαλεκτικότερο το Λ του Γ. Η τάση επίσης να είναι διαλεκτικότερα τα χαμηλό
τερα οικονομικά στριύματα εκδηλώνεται σε πενταπλάσιο ποσοστό7.
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Διαφορετικά εμφανίζονται όμως τα πράγματα όσον αφορά τη σχολική επίδοση. 
Εδώ συχνότατα εκδηλώνεται με τη διάλεκτο είτε αναλογική σχέση, είτε πιο αραιά αντι- 
στρόφως ανάλογη. Οι άριστοι μαθητές παρέχουν την εντύπωση ότι γνωρίζουν τη διά
λεκτο και το επιδεικνύουν αντιμετωπίζοντας το θέμα περισσότερο ως κουλτούρα και 
γλωσσική ενημέρωση. Οι λεγόμενοι «κακοί» μαθητές υποχρεώνονται να σταθούν στο 
θέμα γλώσσα μόνο ως κοινή μέσω του σχολείου. Όταν καλούνται να εκφέρουν γνώμη, 
προσφέρουν ότι απλώς τους έχει προσφερθεί. Η ΚΝΕ εξάλλου παρέχει λιγότερη αβε
βαιότητα απέναντι στους διάφορους διαλεκτικούς τύπους από τη μια και τις γραφη- 
ματικές ιδιαιτερότητες από την άλλη.

Με κανένα τρόπο λοιπόν δεν πρέπει συνδέεται άμεσα η διάλεκτος με τη σχολική 
επιτυχία και μάλιστα κατά θετικό τρόπο, κάτι που αν πράγματι συνέβαινε, θα ερχόταν 
όντως σε αντίθεση με τα γενικώς κρατούντα. Η υποστήριξη της ΚΔ στο συγκεκριμένο 
κομμάτι της έρευνας δεν πρέπει να ταυτίζεται και με την πραγματική χρήση. Εάν 
όντως διαλεκτόφωνος στην Κύπρο σημαίνει και σχολικά επιτυχής, είναι μία υπόθεση, 
η οποία θα παρουσίαζε αξιοσημείωτη γλωσσική ιδιαιτερότητα, αν αποδεικνυόταν αλη
θινή και θα φανέρωνε ένα ιδιαίτερο κύρος για τη διάλεκτο εις βάρος της ΚΝΕ, παρ’ 
όλο που δεν απουσιάζουν ενδείξεις και για κάτι τέτοιο. Τονίζεται ξανά ότι στην έρευ
να φάνηκε ότι η γενικότερη κοινωνική επιτυχία δεν συσχετίζεται με τη χρήση ή μή δια
λέκτου.

Σε ένα χώρο όπου κατά γενικήν ομολογία ζει κανείς, σπουδάζει και καταξιώνεται 
χωρίς το κριτήριο της ΚΝΕ, και όχι μόνο σε προφορικό επίπεδο, να αποτελεί ουσια
στικό πρόβλημα, είναι επόμενο να μην αισθάνεται έντονη την πίεση της «επίσημης 
γλώσσας», άσχετα αν κάποιοι προσπαθούν να τον πιέσουν γι’ αυτό. Η λειτουργία μά
λιστα του κυπριακού Πανεπιστημίου πιθανόν να υποβοηθεί προς τη χαλάρωση αυτής 
της πίεσης που ασκεί στην κυπριακή κοινωνία η πανελλήνια αποδεκτή νόρμα, αφού 
μάλλον ενισχύει την εντύπωση της ενδυνάμωσης μίας γλωσσικά αυτόνομης κυπριακής 
πολιτείας8 9. Τα πολυάριθμα αγγλόφωνα κολλέγια αποτελούν επιπροσθέτως πρακτικό 
κομμάτι του καθόλου εκπαιδευτικού συστήματος. Στο ερωτηματολόγιο, άλλωστε, η 
Ελλλάδα ως τόπος, στον οποίο θα ήθελαν να σπουδάσουν οι πληροφορητές, καταλαμ
βάνει την τρίτη θέση πίσω από την Κύπρο, με πρώτη προτίμηση τις αγγλόφωνες κυ
ρίως χώρες. Ως εκ τούτου, φαίνεται μάλλον ρομαντική η άποψη ότι «η χρήση της κοι
νής είναι ένα μέσον κοινωνικής ανόδου και καταξίωσης, αφού εξασφαλίζει επιτυχία 
στο εκπαιδευτικό σύστημα, απολαμβάνει κοινωνικού κύρους ...»’.

8. Ο Κ. Σπυριδάκις γράφει ήδη το 1952 και αφήνει σαφώς να νοηθεί ότι η επιδίωξη ίδρυσης Κυ
πριακού Πανεπιστημίου από την Αγγλία, είχε αποκλειστικό στόχο την αλλοίωση του ελληνικού 
χαρακτήρα της Κύπρου (Σπυριδάκις, 1952, 30).

9. Απ. Α. Μοσχονάς.

Στο γεωγραφικό άξονα εμφανίζεται συχνά η σχέση όσο ανατολικότερα, τόσο δια- 
λεκτικότερα. Έτσι, η Πάφος έδειξε τη μεγαλύτερη συμμόρφωση προς τη νόρμα και σε 
ελάχιστους δείκτες φάνηκε η διαλεκτικότερη, όπως επίσης σε λίγους η Αμμόχωστος 
ως η μη διαλεκτικότερη.

Στα επιμέρους δεδομένα του ερωτηματολογίου παρατηρήθηκε μία διαφορετική 
κατανομή κατά επίπεδο. Στη μορφολογία είναι ισχυρότερη η τάση για υπερδιόρθω- 

ση/συμμόρφωση με τη νόρμα εκ μέρους των μαθητών με μη ικανοποιητική σχολική 
επίδοση, ενώ επιδεικνύεται μεγαλύτερος ζήλος από τη άλλη εκ μέρους των Αρίστων 
για τη διάλεκτο. Σε επίπεδο όμως σύνταξης φαίνεται να αποκαθίσταται η πραγματική 
κατανομή των δεικτών με τους μαθητές με τη χαμηλή επίδοση να είναι συχνά οι διαλε- 
κτικότεροι και να μην υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές μεταξύ των δύο φύλων και 
του Γ/Α. Υπεροχή των Κ στη διάλεκτο ανευρίσκεται επίσης συχνότερα στους μη ρημα
τικούς δείκτες.

Ειδικότερα, μπορεί να αναφέρει κανείς γενικά ότι επιμένουν ακόμα τα εν/ένι, το 
λαλώ, το ηύρα/εύρω, το κάμνω, ο Κ-Αόριστος (εκτός του γίνομαι) οι σχηματισμοί με 
διαλεκτικά ενθήματα [sk, (εκτός γίνομαι), sso, efko], κάποια διαλεκτικά αλλόμορφα 
της Προστακτικής (κοιμήθου, γράφτου, λούστου, όχι όμως και δάκκα, ψήλα). Τα επιρ
ρήματα σε os σχεδόν κυριαρχούν, ενώ σαφής προτίμηση υπάρχει ακόμη για τα μόρια 
άρνησης μεν, εν καθώς και για το έννα έναντι του θα. Προτιμάται επίσης το πολλά 
έναντι του πολύ. Αντίθετα, αμφιταλάντευση εκδηλώνεται μεταξύ τι/είνταμπου καθώς 
και του άρθρου τις/τες. Υψηλό ποσοστό ορθότητας παρουσιάζουν τα τριγενή δικατά
ληκτα επίθετα. Η επίταξή της αντωνυμίας υπερτερεί πολύ περισσότερο στο ερωτημα
τολόγιο απ’ ό,τι στα προφορικά. Πολύ ισχυρή είναι επίσης η χρήση του Αορίστου ένα
ντι του συχνά όμως εμφανιζόμενου Παρακειμένου. Εκδηλώνεται όμως κανονική χρή
ση Υπερσυντελίκου.

Σαφή υποχώρηση εμφανίζουν οι διαλεκτικές ρηματικές καταλήξεις (sin κ.λ.π.), η 
χρήση στον πληθυντικό αιτιατικής αντί γενικής για τα αρσενικά σε ονοματικά σύνολα, 
ο άσιγμος Παρατατικός (αγάπουν), τα συμπληρώματα σε γενική με ρήματα αισθήσεως 
και γνώσεως. Αραιά μέχρι σπάνια είναι επίσης τα εγιώ, εσού, εμέν, εσέν.

IV.

Α) Ως προς ό,τι χαρακτηρίζω ως ασαφείς ή ασταθείς αρθρώσεις παρατηρούνται 
τα εξής:

Είναι γνωστό ότι οι Κύπριοι αρθρώνουν τα σύμφωνα, μεταξύ φωνηέντων περισ
σότερο, κατά ασταθή και ασαφή τρόπο (ασθενής, χαλαρή άρθρωση). Μπορούμε να θε
ωρήσουμε ότι υπάρχει ένα συλλογικό συνεχές εν δυνάμει αρθρώσεων, με κατά περι
πτώσεις εφαρμογές εκ μέρους του κάθε πληροφορητή. Υπάρχουν συμφωνικά φωνήμα
τα, που είναι περισσότερο ή λιγότερο επιρρεπή σε ασταθή άρθρωση. Πολλές φορές, 
όπως αποδεικνύεται, το εκφωνούμενο εξαρτάται από την επικοινωνιακή πρόθεση του 
ομιλητή.

Η μεγαλύτερη αρθρωτική ποικιλία παρουσιάζεται στο γ. Τα γ, δ, t είναι αυτά που 
εμφανίζουν (σε όλα τα περιβάλλοντα) τη μεγαλύτερη αστάθεια. Στην ουσία μιλάμε για 
ένα βασικό κορμό αρθρωτικών/φωνητικών χαρακτηριστικών γύρω από τον οποίο 
προσκολλώνται ή απομακρύνονται επιμέρους χαρακτηριστικά. Τα φωνητήρια όργανα 
δηλαδή δεν συμπεριφέρονται κατά τη διάρκεια πραγμάτωσης της ομιλίας με τον ίδιο 
τρόπο, όπως στην πρότυπη κοινή προφορά, παρέχοντας την εντύπωση μη συντελεσμέ- 
νιΊζ αρθρωτικής διαδικασίας.

Σχηματικά, οι αρθρώσεις αυτές πραγματοποιούνται με τη γλώσσα πιο χαμηλά 
θτη στοματική κοιλότητα. Η εντύπωση, που έχει ο ακροατής, είναι ότι πλέουν, κατά 
κάποιο τρόπο, στο στόμα. Την πρώτη θέση καταλαμβάνουν τα οδοντικά, ακολουθού
μενα από τα υπερωικά, τα ουρανικά, ενώ τα χειλικά μένουν στην τέταρτη θέση.
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Ειδικότερα, ως προς το φωνηεντικό περιβάλλον των λεγάμενων ψιλών σίγουρη 
θεωρώ, έως ένα βαθμό, την τάση των φωνητηρίων οργάνων για υπέρβαση της δυσκο
λίας που παρουσιάζεται μεταξύ πρόσθιας και οπίσθιας άρθρωσης. Η μελέτη του περι
βάλλοντος αποβολής συμφώνων μεταξύ φωνηέντων πιθανόν να σχετίζεται με κάποια 
παρόμοια τάση, χωρίς όμως να είναι κατ’ ανάγκην και προϋπόθεση.

Όταν η πιο πρόσθια άρθρωση συνδυάζεται και με ψηλότερη θέση της γλώσσας, 
τόσο μεγαλύτερη καθίσταται η πιθανότητα ασάφειας, ενώ αντίθετα ο συνδυασμός ψη
λότερης θέσης της γλώσσας με οπίσθια άρθρωση οδηγεί ακριβώς στο αντίθετο. Η με
γαλύτερη αντίθεση εδώ συντελείται σε σημεία που πλησιάζουν στον πάνω οριζόντιο 
άξονα της στοματικής κοιλότητας, ενώ για το μεταξύ φωνηέντων περιβάλλον τα αντί
στοιχα σημεία είναι στην μπροστινή κατακόρυφο. Μπροστά άρα και ψηλά εντοπίζεται 
το σημείο «αδυναμίας». Αδρομερώς, η στοματική κοιλότητα χωρίζεται δηλαδή διαγω- 
νίως σε δύο μέρη (από κάτω αριστερά και προχωρώντας πάνω δεξιά, όπως βλέπουμε 
τη στοματική κοιλότητα με το στόμα αριστερά σε εγκάρσια τομή) με το δεξιό να είναι 
πιο «φιλόξενο», συγκρίνοντας με την πρότυπη νόρμα προφοράς, προς τις αρθρώσεις 
για τις οποίες μιλάμε.

Αυτό σημαίνει ότι γενικά ο Κύπριος έχει την τάση να παρουσιάζεται προβλημα
τικός στην εκφώνηση μπροστινότερων, ενδοφωνηεντικών κυρίως, αρθρώσεων και ως 
εκ τούτου να αρθρώνει ένα μέρος, τουλάχιστον, του λόγου του πιο πίσω στη στοματι
κή κοιλότητα10 *. Συνυπολογίζοντας τις αρθρώσεις αυτές στις ευρύτατες και πάγκοινες 
αποβολές συμφώνων μεταξύ φωνηέντων θεωρώ ότι η Κυπριακή χαρακτηρίζεται από 
έκδηλη χασμωδία (hiatus, με την κλασική έννοια του όρου) στην αρθρωτική της αλλη
λουχία.

Η. Ήδη πριν από είκοσι πε'ντε περίπου χρόνια ο Μ. Χριστοδούλου, με αρκετή δόση πικρίας, έγρα
φε ότι «Η παλαιοτέρα κοινή διάλεκτος της Λευκωσίας έγινε σήμερον περισσότερον ιδιωματική 
και κατά τους τύπους και κατά τον χρωματισμόν της φωνής. Μάλιστα προσέλαβεν ένα ιδιότυ-
πον χρώμα, το οποίον εκφράζει την κατάστασιν μιάς κοινωνίας, η οποία επιδιώκει να κάμη 
γνωστόν ότι ανέρχεται» (Χριστοδούλου, 1973, 310).

12. Σε κάποιες περιπτώσεις το ΠΝ πιθανόν να οφείλεται σε σύγκρουση, όπως c82: ce to:n_’pire 
to:m_ be’óin_ < το παιόίν + τον μικρόν/μιτσήν.

Τόσο στη συνέντευξη όσο και στην ανάγνωση τα Κ είναι πιο κοντά στη νόρμα απ’ 
ό,τι τα Α. Υψηλή ΕΠΙ συνοδεύεται και από μεγαλύτερη συνέπεια προς την προφορά 
της ΚΝΕ. Μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ ανάγνωσης και συνέντευξης παρουσιάζει το 
Γ συγκριτικά με το A.

Όσον αφορά στην ομοιογενή συμπεριφορά μεταξύ ανάγνωσης και συνέντευξης, 
οι σχεδόν ισοδύναμες τιμές δείχνουν ότι τα δύο φύλα εξισορροπούν στον ίδιο βαθμό 
τις αντίρροπες δυνάμεις (μεταξύ διαλέκτου και νόρμας κύρους) που αναπτύσσονται. 
Στη γεωγραφική κατανομή σχηματικά θα μπορούσε να ισχύσει η γενίκευση όσο ανατο- 
λικότερα, τόσο διαφορετικότερα.

Β) Από τα προφορικά δεδομένα ως προς την παρουσία του τελικού η στα ρήματα 
οδηγήθηκα στα επόμενα:

Ο δείκτης αυτός βρίσκεται σε καθοδική τροχιά, χωρίς αυτό να σημαίνει με κανένα 
τρόπο και ελεύθερη πτώση. Απεναντίας, η ΚΔ εξακολουθεί να το έχει ως μία από τις 
βασικές ιδιαιτερότητές της. Η παρουσία του είναι ισχυρότατη αλλά υπάρχει σαφής η 
τάση της υποχώρησης. Αξιοσημείωτες είναι οι όχι σπάνιες περιπτώσεις απουσίας του

10. Μπορεί ε'τσι να δικαιολογηθεί γιατί ο Σ. Μενάρδος (1969, IX) χαρακτηρίζει τα φωνήεντα της 
Κυπριακής ως «ανοικτότερα και οπισθιότερα πως». Δεν συμφωνώ με τις επιφυλάξεις που δια
τυπώνει η N. Anaxagorou (1987, 131) επειδή, όπως λέει, κάτι τέτοιο «is very hard to observe», 
περιορίζοντας την πιθανή ισχύ του φαινομένου σε κάποια απομονωμένα χωριά της Πάφου. 

υποχρεωτικού η (στις καταλήξεις un και an) όχι μόνο πριν από σύμφωνο αλλά και 
πριν από φωνήεν. Δεν είναι πάντα ξεκάθαρο αν πρόκειται περί τάσεως διαλεκτικής 
αναδόμησης ή υπερδιορθωτικού προς τη νόρμα κύρους φαινομένου. Συνολικά, το 
υψηλό ποσοστό απουσίας πριν από φωνήεν θεωρώ ότι οφείλεται στο γεγονός ότι σ’ 
αυτό το περιβάλλον διαδηλώνεται εμφανέστατα το αποτέλεσμα της τεχνητής ή εξελι
κτικής αποσύνδεσης από τη διάλεκτο. Με αυτό τον τρόπο ο ομιλητής δεν εμπλέκεται 
στη «δίνη» του διαλεκτολογικά στιγματισμένου και ποικιλοτρόπως αφομοιώσιμου 
και αφομοιώνοντος συμφωνικού περιβάλλοντος.

Τα Κ φυλάσσουν το τελικό η περισσότερο από τα A και παρουσιάζουν μεγαλύτε
ρη ομοιογένεια στη χρήση του. Εάν η συντηρητικότητα αυτή των Κ δεν αντίκειται 
όντως στην άποψη, που θέλει τις γυναίκες να συμμορφώνονται περισσότερο με τη 
νόρμα, τότε πρέπει να δοθεί στη νόρμα σε ένα πρώτο στάδιο κάποιο διαφορετικό, εν- 
δοκυπριακό προφανώς περιεχόμενο. Η υποχώρησή του ô είναι, όπως αναμενόταν, με
γαλύτερη στο Γ, το οποίο παρουσιάζει και μεγαλύτερου βαθμού ομοιογένεια ως προς 
το Λ, ενώ όσο υψηλότερη ΕΠI παρουσιάζει ο μαθητής, τόσο περισσότερες είναι οι πι
θανότητες να υποστηρίζει το διαλεκτικό αυτό δείκτη. Το μη υποχρεωτικό ο φυλάσσε
ται περισσότερο από τα ευπορότερα οικονομικά στρώματα11. Ως προς την ΕΠΑ, όσον 
αφορά το σύνολο αλλά και ειδικότερα το υποχρεωτικό ο, ισχύει σχηματικά και πάλιν 
το όσο ανατολικότερα, τόσο διαλεκτικότερα.

Γ) Υπό τον τίτλο τα παρείσακτα ένρινα και η ρινικότητα της κυπριακής ομιλίας 
εννοώ την εμφάνιση ένρινου (η στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων) εκεί 
που δεν αναμένεται, έτσι ώστε να χαρακτηρίζεται ως ένα εντελώς αυθαίρετο στοιχείο. 
Σε κάποιες περιπτώσεις αποδίδεται σε σύγκρουση συναφών ως προς το ηχητικό ίν
δαλμα λεξιλογικών μονάδων.

Ο μηχανισμός είναι ο ίδιος με αυτό των κάθε είδους συγκρούσεων, ιδίως μεταξύ 
νόρμας και διαλέκτου. Πολλές φορές, όταν θέλουν οι Ελλαδίτες να μιμηθούν τους Κυ
πρίους ως προς το η, το προσκολλούν αδιακρίτως στο τέλος λέξεων (και όχι μόνον 
κλιτών καί σε αιτιατική). Η αντίληψη αυτή των Ελλαδιτών δεν στερείται βάσης. Συχνά 
επίσης κατά τη διάρκεια της μίμησης υψώνουν τονικά τη φωνή, προσπαθώντας να μι
λήσουν με τη μύτη. Τελικά, όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων, ο τρόπος αυτός της μί
μησης δικαιολογείται πέρα για πέρα, αν προσθέσουμε μάλιστα και τα κανονικά εμφα
νιζόμενα τελικά η. Διαπιστώνεται όμως και εδώ ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ 
του τι πραγματικά νομίζει ότι αρθρώνει κανείς και του τι όντως εκφωνεί.

Ο μεγαλύτερος όγκος των μαρτυριών είναι κυρίως περιπτώσεις μετατροπής πριν 
από φωνήεν ψιλών άηχων λεγάμενων συμφώνων σε μεσαία ηχηρά ένρινα (’enen- 
gatafera)12. Οι μεταξύ φωνηέντων ή πριν από τέλεια παύση περιπτώσεις είναι από φω
νητική άποψη για τον ερευνητή οι πλέον καταληπτές (tona’ndiOeto).
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Θεώρησα ότι εκτός των παρείσακτων ένρινων (ΠΝ) πρόσθετη πηγή ρινικότητας 
στην κυπριακή ομιλία είναι τα ρινικοποιημένα (Ν). Πρόκειται για φωνήεντα κυρίως, 
τα οποία προφέρονται «με τη μύτη». Το ποιόν της ρινικότητας είναι στη συντριπτική 
πλειοψηφία των περιπτώσεων η και όευτερευόντως m. Τα ρινικοποιημένα συχνά εμ
φανίζονται στο τέλος ρηματικών καταλήξεων ή αιτιατικής καθώς επίσης και κοντά σε 
κανονικά αναμενόμενο ένρινο, ώστε να δίνεται η εντύπωση ότι λειτουργούν αναπλη- 
ρωτικά προς τη διαγραφή του η (όπως στο τέλος ρημάτων). Είναι ελαφρώς περισσό
τερα στα Α, σχεδόν διπλάσια στο Λ, σε γενικές γραμμές αντιστρόφως ανάλογα της 
σχολικής επίδοσης. Επίσης διπλάσια είναι η συχνότητα στο μεσαίο οικονομικά στρώ
μα και αισθητά χαμηλότερη στις δύο ανατολικές πόλεις.

Επιπλέον, εντύπωση ρινικότητας δημιουργεί και το παραγλωσσικό σημείο κλει
στής συλλαβής «εεμ» ([]), που φανερώνει δισταγμό/σκέψη/αυθόρμητη ανταπόκριση, 
έναντι του ανοικτού «εε» (~). Ειδικότερα:

α) τα []

i) υπερισχύουν σε πενταπλάσιο ποσοστό στα Κ (ώστε να μπορεί κανείς να μιλά 
για κοινωνιόλεκτο, πολύ μικρότερη αντίθετα είναι η διαφορά ως προς τα ~),

ii) υπερισχύουν σχεδόν σε διπλάσιο ποσοστό στο Γ (πολύ μικρότερη όμως η δια
φορά ως προς τα ~),

iii) συνδέονται αναλογικά με το ύψος της επίδοσης (αντιθέτως, τα ~ συνδέονται 
αντιστρόφως ανάλογα) και το οικονομικό στρώμα (το ίδιο και τα ~) με έμφαση στην 
πρώτη βαθμίδα,

ίν) στα δύο γεωγραφικά άκρα έχουν τη χαμηλότερη συχνότητα (παρ’ όλο που η 
AM Μ υστερεί κατά το ήμισυ).

Είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι [] και ~ συμπεριφέρονται με κριτήριο την επίδο
ση εντελώς διαφορετικά. Με άλλα λόγια το [] είναι χαρακτηριστικό των «καλών» μα
θητών και αποτελεί δομικότερο τμήμα στην ομιλία. Γι’ αυτό μάλλον τα κατά γενική 
ομολογία πιο επιμελή Κ το υποστηρίζουν σε τέτοιο βαθμό. Αντίθετα η κατανομή των 
~ προδίδει φανερό δισταγμό και αμηχανία.

Το Γ υπερτερεί παντού του Α, γεγονός το οποίο συνδέει τα παρείσακτα ένρινα, τα 
ρινικοποιημένα αλλά και τα συχνά και άνευ φωνηματικής αξίας και εκτός συντάγμα
τος με ρινική κατάληξη παρατεταμένα φωνήεντα, που ανάφερα πιο πριν ([]), με τις μι
κρότερες ηλικίες. Ειδικά ως προς τα δύο τελευταία, ρόλο μπορεί να παίζει και η μι
κρότερη στοματική κοιλότητα. Κατά τον ίδιο τρόπο, πιθανόν αυτός να είναι ο λόγος 
υπεροχής των τελευταίων στα Κ13.

13. Εντυπωσιακή είναι η υστε'ρηση της διαλεκτικής ΑΜΜ (εκτός ΠΝ). Υπάρχει επίσης ως προς τα 
[]/ρινικοποιημε'να μία εκ διαμε'τρου αντίθετη συμπεριφορά μεταξύ ΠΑΦ και ΛΑΡ.

Δ) Ως προς το θεματικό φωνήεντος ΚΔ από τα γραπτά δεδομένα του ερωτηματο
λογίου κυρίως παρατηρούνται τα επόμενα:

α) Στην α 'συζυγία στον Ενεστώτα της Ενεργητικής φωνής μεταξύ u και ο επικρα
τεί στο α’πληθ. το u (γράφουμεν), του οποίου τη χρήση στην ομιλία τα Κ αυξάνουν, 

ενώ αντίθετα τα Α τη μειώνουν. Παρ’ όλο που δεν διαγράφεται σαφής σύνδεση σχολι
κής επίδοσης και θεματικού διαφαίνεται όμως από το ερωτηματολόγιο η τάση να 
ανευρίσκεται λιγότερο σπάνια όσο κατεβαίνει κανείς την κλίμακα.

Στα «νεοασυναίρετα» της ΚΝΕ (αγαπάω, διψάω) επιβάλλεται πλήρως το u, ενώ η 
παραλλαγή σε a πεινάμεν αποτελεί ισχνή μειοψηφία (6%). Ανευρίσκεται όμως και 
στην ομιλία ως καθαρά ξένο προς τη διάλεκτο σώμα.

Στον Ενεστώτα της Μεσοπαθητικής φωνής μεταξύ θεματικού u και ο εκδηλώνε
ται σε γενικές γραμμές και υπό προϋποθέσεις μοιρασμένη προτίμηση, πράγμα που 
επιβεβαιώνεται και από τα προφορικά δεδομένα. Αυτό σημαίνει εξάπλωση τον u της 
ΚΚΔ εις βάρος της νόρμας (τύπος εγώ σηκώννονμαι έναντι εγώ σηκώννομαι). Στο 
ερωτηματολόγιο μεγαλύτερη είναι η συμμόρφωση των Κ με την νόρμα στο γ ' πληθ., 
στο οποίο τα Α στην ομιλία εμφανίζονται διαλεκτικότερα. Το Δ αποδεικνύεται στα 
γραπτά διαλεκτικότερο και το Γ στα προφορικά. Αντίθετα με την ενεργ. φωνή, παρα
τηρείται στα γραπτά σαφέστερα μία αναλογική σύνδεση του διαλεκτικού θεματικού ” 
με το ύψος της σχολικής επίδοσης. Η τάση αυτή αντιστρέφεται στις συνεντεύξεις (δες 
ρηματική αύξηση).

Στην ομιλία μεγάλο κύρος έχει για την κατώτερη οικονομικά βαθμίδα το «καλα- 
μαρίστικο» u. Ο κληρονομημένος τύπος γίνομαι (α ' εν.) παραμένει σε Γ και Α οκτώ 
στις δέκα φορές αναλλοίωτος, ενώ τα Κ φαίνονται ελαφρώς πιο πρόθυμα να διολι- 
σθήσουν προς το γίνουμαι.

Στον Παρατατικό της Μεσοπαθητικής φωνής της α ' συζ. μεταξύ των τριών θεμα
τικών u/e/o ισχυρή διαλεκτική αντίθεση εμφανίζεται στο β’ εν. και στον πληθ. (τύποι 
επληρώνετουν, επληρωνούμασταν, επληρώνεστουν, επληρώνουνταν). Στις συνεντεύ
ξεις η διάλεκτος εμφανίζεται ακόμα πιο ενισχυμένη με εξαίρεση το γ ' πληθ., το οποίο 
αμφιταλαντεύεται. Το θεματικό της νόρμας συνοδεύεται σε υψηλή συχνότητα και από 
τον τονισμό της νόρμας. Διαλεκτικός τονισμός με ο εντοπίζεται στο ένα πέμπτο των 
περιπτώσεων: 19%, (ε)ψηννόταν έναντι διαλεκτικού (ε)ψήννοταν, αναλογικά προς το 
e θεματικό εψήννετουν. Το Λ αλλά και τα Κ χρησιμοποιούν συγκριτικά περισσότερο 
διάλεκτο.

Σ’ αυτά τα ρήματα ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών της αύξησης και της δια
λεκτικής φωνητικής ευνοεί την ανάδειξη διαλεκτικού θεματικού. Η δυναμική όμως αυ
τού του συνδυασμού παραμερίζεται από την κοινωνιογλωσσική δυναμική, όταν πρέ
πει να προκληθεί εκτός ομάδας («επισημότερη») μορφή λόγου.

Ειδικότερα, το πολύχρηστο γίνομαι είναι διαλεκτικότερο και συμπεριφέρεται εν 
γένει διαφορετικά από τα προηγούμενα.

Ως προ το δεύτερο πληθ. του Παρατατικού/Αορίστου της α ' συζ. μεταξύ e/a το 
καταστασιακό περιβάλλον είναι που καθορίζει την επιλογή μεταξύ νόρμας και διαλέ
κτου (τύπος ελύσετε έναντι ελύσατε).

Για καθαρά τεχνικούς λόγους εντάσσω στο θεματικό και το σχηματισμό του Μέλ
λοντα και Αορίστου φορήσω/εφόρησα. Η ΚΔ είναι εδώ ισχυρή. Στο ερωτηματολόγιο 
εκδηλώνεται ίση αντιμετώπιση από τα δύο φύλα με κάποια ελαφρά υπεροχή των Κ 
θτην προτίμηση για το διαλεκτικό i. Ανεπαίσθητη είναι η υστέρηση του Γ.
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β) Ως προς τα παθητικά πρώτης τάξης της β ' συζυγίας οδηγήθηκα στα εξής συ
μπεράσματα:

Το αντιοικονομικό παράδειγμα κλίσης της ΚΔ σε Ενεστώτα και Παρατατικό, με 
τα σε διάλεκτο και ΚΝΕ παγιωμένα β ' και γ ' εν. (ie) καθώς και τη διπλή παραλλαγή 
στο γ ' πληθ. (io/iu), προσφέρει θεωρητικά την ευχέρεια μέγιστης απόκλισης από τη 
νόρμα στους εννέα από τους δώδεκα τύπους. Σύμφωνα με τις εκδηλωθείσες συχνότη
τες επικρατεί το επόμενο παράδειγμα κλίσης: αγαπκιούμαι, αγαπκιέσαι, αγαπκιέται, 
αγαπκιούμαστεν, αγαπκιέστε, αγαπκιούνται, αγαπκιόμουν, αγαπκιέσουν, αγαπκιό- 
ταν, αγαπκιόμασταν, αγαπκιόσασταν, αγαπκιούνταν.

Ειδικότερα:
α) το U είναι το θεματικό του πρώτου προσώπου στον Ενεστώτα και του τρίτου Πληθυ

ντικού σε Ενεστώτα και Παρατατικό. Δεν κυριαρχεί δηλαδή πουθενά σε β 'πρόσωπο 
β) το e, εκτός από θεματικό των παγιωμένων τύπων β’ και γ’ εν. Ενεστώτα, είναι το 

θεματικό β ' πληθ. στον Ενεστώτα καθώς και του β ' εν. στον Παρατατικό. Δεν κυ
ριαρχεί δηλαδή πουθενά σε α ' πρόσωπο

γ) το ο είναι το θεματικό του Παρατατικού εκτός των β ' και γ ' πληθ. Της κυριαρχίας 
του δηλαδή δεν αποκλείεται κανένα πρόσωπο.

Στην πράξη διαλεκτική αντίθεση με την ΚΝΕ πέραν του 50% εκδηλώνεται σε τρία 
σημεία: Σε πρώτη θέση στον Ενεστώτα14 στο α ’ εν. (τύποι αγαπκιούμαι, αγαπκιώμαι) 
και στο α’ πληθ. (τύπος αγαπκιούμαστε) και σε δεύτερη θέση στον Παρατατικό στο β’ 
εν. (τύποι αγαπκιέσουν, αγαπκιούσουν). Τα Α προτιμούν περισσότερο από τα Κ τη 
διάλεκτο στον Ενεστώτα, τα οποία με τη σειρά τους την προτιμούν στον Παρατατικό. 
Το Λ είναι διαλεκτικότερο του Γ. Η ομάδα με τη χαμηλότερη σχολική επίδοση συμ
μορφώνεται περισσότερο, ενώ οι άριστοι και όσοι δήλωσαν καλή οικονομική κατά
σταση της οικογένειας ξεδιπλώνουν τις διαλεκτικές τους γνώσεις στο πρακτικά σπα
νιότερο παράδειγμα του Παρατατικού. Η AM Μ και εδώ εμφανίζεται η διαλεκτικότε- 
ρη ενώ η δυναμική io, που σημαίνει μεγαλύτερη απόκλιση στον Ενεστώτα αλλά μεγα
λύτερη συμμόρφωση στον Παρατατικό, χαρακτηρίζει τις νοτιοανατολικές πόλεις του 
δείγματος (ΛΕΜ, ΛΑΡ).

14. Η διαπίστωση αυτή τονίζει ακόμα περισσότερο την τάση της ΚΔ να προτιμά θεματικό u στον 
Ενεστώτα, το οποίο, όπως είπαμε, υπερέχει συντριπτικά στην πρώτη συζυγία (πουλιέμαι > που- 
λούμαι). Οι συχνότητες αυτές προκαλοΰν μία δυναμική (η οποία εμφανίζεται εντονότερη στο Γ 
και στα Κ) να ενοποιηθούν τα ρήματα της β ' συζυγίας υπό τη σκέπη της β ' τάξης.

Συνυπολογίζοντας έτσι το κανονικό για την Κυπριακή θεματικό u των παθητι
κών πρώτης τάξης της δευτέρας συζυγίας και την σαφή προτίμησή του για το α 'πληθ. 
των ενεργητικών της πρώτης συζυγίας διαφαίνεται μία δυναμική ενοποίησης, όσον 
αφορά το θεματικό, των ενεργητικών της πρώτης συζυγίας με τα παθητικά της δευτέ- 
ρας. Ως προς τον Ενεστώτα δηλαδή η ΚΔ εμφανίζεται ως η διάλεκτος του u. Αντίθετα 
και χάριν σύγκρισης, στην Κρήτη υπερισχύει κατά κράτος το ο.

Ειδικότερα, για τα παθητικά α ' τάξης της β ' συζ. είναι ξεκάθαρη η ασυμβατότητα 
του διαλεκτικού χαρακτηριστικού της αύξησης με το θεματικό της νόρμας (io). Τα δια

λεκτικά χαρακτηριστικά εξασκούν όιαφορετική επίόραση στα δύο φύλα, αφού συνδυά
ζονται σε μεγαλύτερη έκταση στα Α, τα οποία παρουσιάζονται προς τούτο σταθερότερα.

Γενικότερα ως προς το θεματικό φωνήεν, η αλληλεπίδραση των διαλεκτικών χα
ρακτηριστικών διδάσκει με βεβαιότητα ότι αποφασίζοντας κανείς για την τύχη ενός 
γλωσσικού στοιχείου, μέσω π.χ μιας εκπαιδευτικής πολιτικής για την επιβολή κάποι
ας νόρμας, προδιαγράφει και την τύχη ενός άλλου.

Ε) Ως προς ό,τι χαρακτήρισα ως μη αναμενόμενα έντονα διπλά και δασέα (ΜΑΔ) 
παρατηρώ τα εξής:

Πρόκειται περί συμφώνων μεταξύ φωνηέντων, των οποίων κοινό χαρακτηριστι
κό, όπως και των κανονικώς αναμενόμενων διπλών, είναι η ένταση με κατά περίπτω
ση διάρκεια ή δασύτητα. Εξ ορισμού εμφανίζονται όχι πάντα στις ίδιες θέσεις. Δεν 
εντάσσονται στην καθολικώς παραδεκτή και σε χρήση φωνητική της ΚΔ και επεκτεί
νονται μέχρι και σε περιπτώσεις απλής ιδιολεκτικής χρήσης. Τίθεται συνακόλουθα το 
ερώτημα, εάν «διπλώνονται» και σήμερα σύμφωνα σε λεξικές μονάδες που παραδόθη- 
καν μέχρι τις μέρες μας με απλή προφορά. Κατά κάποιο τρόπο ΜΑΔ και αναμενόμε
να διπλά (ΑΔ) χαρακτηρίζονται από αλλοφωνική σχέση και παρουσιάζουν από συγ
χρονικής πλευράς το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως προς το γενικότερο ερώτημα αν η ΚΔ 
υποχωρεί ή αναδομείται.

Στα δεδομένα ως ΜΑΔ εμφανίζονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία εξακο
λουθητικά. Ειδικότερα, λέγοντας ΜΑΔ εννοούμε, κατά πρώτο λόγο, εμφανίσεις μετα
ξύ φωνηέντων ή μετά από τέλεια (#) ή τονικά διακρινόμενη παύση (στη φωνητική με
ταγραφή κυρίως κενό μεταξύ των λέξεων) των εξακολουθητικών: α) ένρινων m, η, β) 
υγρών 1, r, γ) χειλοδοντικών ν, f, δ) γλωσσοδοντικών, δ, θ, ε) ουρανικών j, χ, στ) υπε
ρωικών γ, χ και ζ) του συριστικού s. Δευτερευόντως επίσης των στιγμιαίων: η) ψιλών 
δασέων ph, th, kh και των διπλών pp, tt, kk. Ανευρίσκονται σε μικρότερη ή μεγαλύτε
ρη συχνότητα σε όλους τους πληροφορητές και μάλιστα συχνά εναλλάσσονται στη ροή 
της ομιλίας σε πολύ κοντινές θέσεις με τα απλά. Φαίνεται, παρ’ όλ’ αυτά, να υπακού- 
ουν σε κάποια συστηματικότητα, αφού στο σώμα των δεδομένων, ανεξάρτητα από το 
βαθμό συχνότητας, παρουσιάζεται μεγάλος αριθμός κοινιύν μαρτυριών. Αυτό με υπο
χρεώνει να αποδώσω σε κάποιους ομιλητές και για κάποια περιβάλλοντα μια αυξημέ
νη τάση για πιθανότητα «δίπλωσης». Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να δικαιολογη
θούν φωνητικά ή να αποδοθούν στην πρόθεση έμφασης ή στην αρχή της αναλογίας.

Πάνω από τις μισές μαρτυρίες θα μπορούσαν να οφείλονται στην κεκτημένη ταχύ
τητα των φωνητηρίων οργάνων για διάρκεια σε πιο πριν φωνηεντικής υφής εκφωνού
μενο ήχο, δυναμική ή οποία αποτελεί μία εύλογη αιτία για δίπλωση, για την επένδυση 
δηλαδή των εξακολουθητικών συμφώνων με το χαρακτηριστικό της διάρκειας. Πάνω 
από τις μισές μαρτυρίες των ΜΑΔ εξακολουθητικών (τα στιγμιαία είναι αμελητέα) που 
παρουσιάζουν διπλό μετά από ημιτελή ή τονικά διακρινόμενη παύση ακολουθούν μα- 
κρό (παρατεταμένο) φωνήεν (εδώ συμπεριλαμβάνονται και μερικές περιπτώσεις ~ -ι- 
σύμφωνο). Ένα 7% των ΜΑΔ εξακολουθητικών θα μπορούσε να είχε επηρεαστεί από 
ένα απουσιάζον και υποβόσκον τελικό ο της προηγούμενης λέξης εν είδει συγκεκαλυμ- 
μένης αφομοίωσης. Παραμένει όμως ένα δυσεξήγητο ποσοστό πάνω από 40%.

Στή ροή της ομιλίας και σε διπλανές θέσεις υπάρχουν μαρτυρίες με διπλό και 
απλό σύμφωνο για την ίδια και αυτή λέξη. Αυτό σημαίνει μία προσπάθεια είτε εφαρ
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μογής είτε αποφυγής κάποιου κανόνα εξ αιτίας γλωσσικών και εξωγλωσσικών παρα
μέτρων. Στην περίπτωση των ΑΔ το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει την σύγκρουση της 
ΚΔ με την ΚΝΕ και τανάπαλιν, αφού τα απλά στη θέση ΑΔ ερμηνεύονται σχηματικά 
ως διολίσθηση προς την ΚΝΕ λόγω της πίεσης για συμμόρφωση με τη νόρμα. Όσον 
αφορά όμως τα ΜΑΔ, η ποικιλία αυτή στη φωνητική πραγμάτωση παρουσιάζεται ως 
αντιοικονομική για την αρθρωτική διαδικασία γιατί δεν παραβιάζεται βεβαίως μόνο ή 
γραμματική της ΚΝΕ αλλά και της ΚΔ. Για τα άπαξ λεγόμενο (και αυτά δεν είναι πολ
λά στις μαρτυρίες) μπορούμε να θεωρήσουμε ίσως για τον κάθε πληροφορητή υπεύθυ
νη την αρθρωτική διαδικασία της στιγμής με όλο το καταστασιακό περιβάλλον.

Γενικά, τα επανειλημμένως εμφανιζόμενα ΜΑΔ στις ίδιες λέξεις και από διαφο
ρετικούς πληροφορητές εμφανίζουν σίγουρα μία καινούργια τάση για δίπλωση. Η ΚΔ 
φαίνεται να μην υποχωρεί σ' αυτό τον τομέα. Επέκταση και σταθερότητα στη χρήση 
τους πιθανόν να τα μετατρέψει στο μέλλον σε ΑΔ.

Η παραμετρική κατανομή δείχνει ότι τα Κ έχουν, ως προς τα ΜΑΔ, έστω και ελα
φρώς πιο "«βαριά» προφορά. Σαφώς περισσότερα έχει και το Γ. Σε γενικές γραμμές 
επίσης ως προς την ΕΠΙ και την ΟΙΚ εκδηλώνεται αντιστρόφως ανάλογη σχέση. Γεω
γραφικά, πρώτα η ΠΑΦ και μετά η ΑΜΜ έχουν επίσης την πιο βαριά προφορά από 
τις άλλες περιοχές και με μεγάλη μάλιστα διαφορά.

Συγκρίνοντας, τέλος, τη διαφορετική συμπεριφορά μεταξύ ανάγνωσης και συνέ
ντευξης εντυπωσιακή είναι η μετατόπιση κατά επίδοση: Όσο μεγαλύτερη η επίδοση, 
τόσο υψηλότερη η συχνότητα των ΜΑΔ στη συνέντευξη και, αντίστροφα, όσο μικρότε
ρη η επίδοση, τόσο μεγαλύτερη η συχνότητα στην ανάγνωση. Είναι εμφανής, κατά πε
ρίπτωση, από τη μια η χαλαρότητα και από την άλλη το «κούμπωμα».

ΣΤ) Ως προς τη ρηματική αύξηση από τα προφορικά δεδομένα οι παρατηρήσεις 
είναι οι εξής:

Μόνο το ήμισυ περίπου υποστηρίζει την αύξηση. Το ίδιο ισχύει και για το περι
βάλλον μετά από παύση ή φωνήεν, ενώ μετά από σύμφωνο, προφανώς για ευφωνικούς 
λόγους, το ποσοστό ανεβαίνει γύρω στις δέκα μονάδες. Καθόλου σπάνιες δεν είναι οι 
περιπτώσεις αποκοπής της αύξησης από τον υπόλοιπο κορμό του ρήματος αλλά και 
δημιουργίας δισύλλαβων παροξύτονων (πράξαν).

Διαλεκτικότερα των Κ είναι τα Α. Το Γ συμφωνεί με το Λ. Οι άριστοι μαθητές εί
ναι εδώ, σε αντίθεση με αλλού, οι λιγότερο διαλεκτικοί. Στο γεωγραφικό άξονα ισχύει 
γενικά το όσο βορειότερα, τόσο διαλεκτικότερα, κάτι όμως που δεν ισχύει και για τα 
γραπτά (κλίση παραδείγματος). Σχηματικά και με κάποιους συμβιβασμούς ενώ στις 
συνεντεύξεις εκδηλώνεται αντιστρόφως ανάλογη σύνδεση της αύξησης με τη σχολική 
επίδοση και το οικονομικό στρώμα, στην κλίση του παραδείγματος των παθ. α ' τάξης 
β ' συζ. του ερωτηματολογίου συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

Αυτό διδάσκει δύο πράγματα: Πρώτον, ότι ο πραγματικός διαλεκτικός δείκτης 
της ρηματικής αύξησης δεν εντοπίζεται στην (με ευρεία έννοια) ανώτερη τάξη αλλά 
πιο χαμηλά στην πυραμίδα και δεύτερον ότι εάν η τάξη αυτή δεν χρησιμοποιεί το δια
λεκτικό αυτό χαρακτηριστικό (και όχι τη νόρμα) περισσότερο στην ομιλία αλλά πιέζε
ται να το δηλώσει στο γραπτό λόγο (οποίος κατά γενική ομολογία κάθε άλλο παρά φι
λικά διάκειται προς τις γλωσσικές ποικιλίες), τότε βρισκόμαστε ενώπιον μίας επίδει

ξης διαλεκτικής γνώσης, η οποία κατά την εκτίμησή μου και για το θέμα που συζητάμε, 
συνοδεύεται μεν από φανερή τάση απόρριψης αλλά διακατέχεται από συγκεκαλυμμέ- 
νο κύρος.

Ζ) Χρησιμοποιώ τον όρο ελλειπτικότητα για να χαρακτηρίσω την οικονομία της 
ΚΔ με τη μη εμφάνιση στη γραμμική ροή της διαλεκτικής ομιλίας στοιχείων, τα οποία 
στην ΚΝΕ θεωρούνται τουλάχιστον επιβεβλημένα.

Υπάρχει πληθώρα μαρτυριών. Με τα κριτήρια μίας κειμενικής γραμματικής 
έχουμε μεν σημασιολογικά αποδεκτά εκφωνήματα αλλά με τη στενή δομιστική έννοια 
σε σχέση με μια πρότυπη γλώσσα (ΚΝΕ) η διάλεκτος λειτουργεί αντιγραμματικά. Ξε
κινούν από μη αναμενόμενες διαγραφές στοιχείων μικρότερων της συλλαβής (δεν εί
ναι δηλαδή απλώς κανονικές και ιστορικά αποδεκτές φωνητικές εξελίξεις, οι οποίες 
δεν ενδιαφέρουν αυτή τη μελέτη) και φτάνουν μέχρι ρήμα ή ρηματικό σύνολο.

Συνοπτικά, οι κυριότερες κατηγορίες αφορούν:

1. Διαγραφή ενός ή περισσότερων στοιχείων, τα οποία στην κατάτμηση σε επίπε
δο λέξης δεν συγκροτούν συλλαβή.

Οι συχνότερες περιπτώσεις συναντιόνται κυρίως στο τέλος λέξεων, όταν τελειώ
νει ο ομιλητής, και αφορούν συχνά το e της ρηματικής κατάληξης me. Συνήθως ακο
λουθεί απόλυτη παύση. Η μη ολοκλήρωση της αρθρωτικής διαδικασίας σ’ αυτά τα πα
ραδείγματα δίνει ένα τόνο από τη φωνητική των βόρειων νεοελληνικών ιδιωμάτων. Π. 
χ.: c2: to’poôim (το πόδι μου), c32: Ôe0_0i’mam (δεν θυμάμαι), c73: ’espasenda’kristal

2. Διαγραφή στοιχείων, τα οποία συγκροτούν συλλαβή. Συχνά πρόκειται για το 
τέλος του λόγου. Π.χ. c5: ’ie’nglezzi (sic) ’stimbro (στην Κύπρο), c53: me’ôja isili’ciassu 
(με παιδιά...)

3. Διαγραφή περισσότερων της μίας συλλαβών ή στοιχείων που εκτείνονται πέρα 
από τα όρια μίας και μόνον συλλαβής, όπως π.χ.

c72: 'naχis toafto’ciondo: pe’tumenon (το αυτοκίνητον το απαιτούμενον)

Καθόλου σπάνιες δεν είναι οι μαρτυρίες διαγραφής ολόκληρου τμήματος, αρχής 
γενομένης από τα αριστερά προς στα δεξιά. Η κατηγορία αυτή αφορά συχνά στις πρώ
τες λέξεις με τις οποίες αρχίζει την απάντησή του ο πληροφορητής σε μία ερώτησή 
μου. Το νόημα του εκφωνηθέντος για να γίνει σαφές πρέπει να προβληθεί στον πλήρη 
παραδειγματικό και συνταγματικό άξονα: c29: [Πότε φοβήθηκες πιο πολύ στη ζωή 
σου;] me ’8ΐγηο8 al'la ’otan (εν είμαι...)

4. Απουσία ολόκληρων λέξεων.

Οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται βασικά στην σύνταξη και είναι ίσως και οι 
πιο ενδιαφέρουσες. Κατά κύριο λόγο πρόκειται για παράλειψη του άρθρου, άκλιτων 
μερών του λόγου (πρόθεσης, συνδέσμου, αρνητικού μορίου) αλλά και ρήματος (με συ
χνή την παράλειψη του είναι), ρηματικού συνόλου και άλλων:

c32: ja’tine tele’fteos ’xronos (... ο...)

c3: ’oi ja’ti: e’an# 0co’tris ’ores (για)

c91: o’pombos ’είενοεη άζετο^ίοη ika0i’jitria: ’pombo ja’ti ’effefcis (... εν έφευ- 
κεν...). Εκτός περιβάλλοντος το νόημα αποκτά καταφατική σημασία.
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cl3: [Είπες όπ γεννήθηκες στην Αγγλία.Είναι και οι όύο σον γονείς Κυπραίοι;] 
’οί ο pa’terazmu ’angles i: mi’teramu ’cipria (... είναι...)

Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι τα στοιχεία που αποβάλλονται (ή καλύτερα 
εμφανίζουν μηδενισμένης μορφής υλική αντιπροσώπευση) χαρακτηρίζονται στον συ
νταγματικό άξονα με τον μέγιστο δυνατό βαθμό προβλεψιμότητας. Το φαινόμενο αυ
τό, ως γνωστόν, οφείλεται στην οικονομία κάθε γλώσσας, η οποία βασίζεται στην ευ
ρύτερη αρχή της ελάχιστης προσπάθειας, την παραγωγή δηλαδή του μέγιστου δυνατού 
όγκου επικοινωνίας με την καταβολή της ελάχιστης δυνατής ενέργειας (φυσικής και 
διανοητικής). Έτσι αποφεύγεται κατά περίπτωση περιττή αρθρωτική ενέργεια, γιατί 
σε τελευταία ανάλυση οι παραλείψεις σε όλα τα γραμματικά επίπεδα είναι φωνητι- 
κές/ηχητικές απουσίες.

Τα A είναι διαλεκτικότερα («μασάνε» περισσότερο τα λόγια τους), πράγμα που 
σημαίνει ότι τα Κ έχουν πιο προσεγμένο λόγο. Θεωρητικά δηλαδή, τα Κ έχουν μεγα
λύτερες πιθανότητες να γίνουν κατανοητά από κάποιον, που δεν μιλά τη διάλεκτο. 
Στα μικρότερα επίσης του Γ το «μάσημα» είναι σχεδόν διπλάσιο.

Στη σχολική επίδοση παρατηρείται ότι η διαφορά μεταξύ των δυο άκρων είναι 
υπερδιπλάσια, ενώ η μεταξύ τους περιοχή λίγο ή πολύ έχει τις ίδιες τιμές. Εδώ η με
γάλη διαφορά των ΜΙ (μη ικανοποιητικής επίδοσης) αντικαθρεφτίζει ακριβώς την 
εντονότερη διαλεκτική τους ομιλία. Πιστοποιείται έτσι η μεγαλύτερη προσοχή με την 
οποία περιβάλλουν το λόγο τους οι Αρ σε αντίθεση με την εγγενή αδυναμία των ΜΙ.

Η διάλεκτος/«μάσημα» εντοπίζεται επίσης πολύ συχνότερα στο χαμηλότερο οικο
νομικά στρώμα.

Η σύγκριση των ελλειπτικών περιπτώσεων με τα αντιοικονομικά ΜΑΔ φανερώ
νει ότι τα Κ, το Α, οι ανώτερες κυρίως βαθμίδες της κλίμακας επίδοσης, περισσότερο 
το κατώτερο οικονομικό στρώμα και τα δύο γεωγραφικά άκρα χαρακτηρίζονται από 
μεγαλύτερη οικονομία στο σύστημα, δεδομένου ότι συνυπάρχουν λιγότερο αρθρωτική 
ένταση και χαλαρότητα, μεγέθη εκ διαμέτρου αντίθετα. Κατά τον ίδιο τρόπο η σύγκρι
ση των ΜΑΔ με τις ασταθείς/ασαφείς αρθρώσεις φανερώνει το ίδιο αποτέλεσμα αλλά 
μόνο ως προς την οικονομική βαθμίδα και το γεωγραφικό άξονα.

Μία υπόθεση λοιπόν ότι εκεί που παρατηρείται συχνότερα η δίπλωση, και άρα 
εντονότερη «σπατάλη» αρθρωτικής ενέργειας (ΜΑΔ), εκεί παρατηρείται κατά λογική 
συνέπεια και το αραιότερο «φάγωμα» (ελλειπτικότητα) ή χαλαρότητα (οι ασαφείς δηλ. 
αρθρώσεις), ελέγχεται εν μέρει ως βάσιμη.

Η) Υπό τον όρο πλεοναστικότητα εννοώ, σε αντίθεση με ό,τι συζητήθηκε πιο πριν, 
την εντύπωση που παρέχει η ΚΔ συγκρινόμενη με την ΚΝΕ ότι «έχει κάτι περισσότερο».

Η αίσθηση αυτή του πλεονασμού φαίνεται να στιγματίζει συχνότερα τη δήλωση 
της κίνησης ή στάσης εντός χώρου και επί χώρου (μέσα στο αντί στο, πάνω στο αντί 
στο) καθώς και τη δήλωση του μέσου ή της συνοδείας (μαζί με αντί με). Κατά τον ίδιο 

τρόπο εκδηλώνεται και διπλή δήλωση του άρθρου ή της αδύνατης αντωνυμίας. Π. χ.: 
c71: iso’sti:# i’0esi tu:, c72: e’mis oa’plos ola’os, c45: ma’zzimmeto’alondu onaòer’fo15.

15 Σε μία αριθμητικά καθόλου ευκαταφρόνητη σειρά μαρτυριών (58 συνολικά) εμφανίζεται το άρ
θρο ή η αδύνατη αντωνυμία να τοποθετούνται δύο φορές. Με αυστηρώς συντακτικά κριτήρια η 
διπλή αυτή (και άρα ενισχυμένη δήλωση) είναι πλεοναστική. Δεν έχουμε εδώ καμία αντίθεση 
με την ΚΝΕ αλλά μάλλον κατάχρηση, θα λέγαμε, μερικές φόρες των δυνατοτήτων που προσφέ
ρει η πρότυπη γλώσσα. Οι πιο πολλές μαρτυρίες προέρχονται από διηγήσεις. Αυτό είναι ένδει
ξη της επίδρασης της διδασκόμενης αλλά και επιδιωκόμενης πρότυπης γλώσσας στην τάξη. Η 
διπλή πάντως δήλωση επί ονοματεπωνύμων (ο Αντρέας ο Παπαντρέου) είναι ακόμα άγνωστη. 
Έτσι, δεν λέγεται ο Στάθης ο Ψάλτης αλλά κανονικά c88: o’staöis psaltis. Επισημαίνουμε ότι 
και για τον ελλαδικό χώρο ισχύει μόνο ως προς τα ελληνικά ονοματεπιόνυμα. Δεν λέγεται π. χ. 
ο Άλμπερτ ο Άινσταϊν.

Σημαντικό είναι ότι οι περιπτώσεις αυτές αφορούν στη μεγαλύτερή τους πλειο- 
ψηφία διηγήσεις. Δεν αποτελούν βεβαίως τον κανόνα αλλά συνιστούν για τη διάλεκτο 
παράλληλο δομικό σχήμα μέσα στην ευρύτερη κατηγορία των γλωσσικών ποικιλιών. 
Εκεί που για την νόρμα στην καλύτερη περίπτωση εκδηλώνεται συνύπαρξη των δύο 
τρόπων, στην ομιλία των πληροφορητών προτιμήθηκε σαφώς η στιγματισμένη δήλω
ση. Τα όρια μεταξύ ΚΝΕ και ΚΔ είναι, άρα, δυσδιάκριτα. Η διάκριση των περισσότε
ρων περιπτώσεων, ως προς το βαθμό δήλωσης δεν εντάσσεται στη λογική της αντιπα
ράθεσης νόρμας και διαλέκτου. Πέραν από οποιεσδήποτε κατά περίπτωσιν εκφραστι
κές ανάγκες η ΚΝΕ προτιμά μάλλον ουδέτερη (στο, με) δήλωση. Για την κυπριακή το 
ζήτημα δεν καθορίζεται από συγκεκριμένες εκφραστικές ή υφολογικές επιλογές αλλά 
μάλλον χαρακτηρίζει τις ευρύτερα επικρατούσες δηλωτικές τάσεις των μαθητών της 
νήσου για το θέμα και μάλιστα όσον αφορά στη λεκτική κατάσταση της διήγησης και 
της περιγραφής. Υποστηρίζω όμως ότι αντικαθρεφτίζει συγχρόνως και την πραγματι
κή χρήση. Εάν όχι, αντανακλά, αν μη τι άλλο, την έμπρακτη απόδειξη για τη γνώση 
μιας πρότυπης γλώσσας που έχουν οι πληροφορητές, όσον αφορά το θέμα που συζη
τάμε.

Υπάρχουν προσέτι περιπτώσεις κατά τις οποίες όντως είναι διάχυτη η ανάγκη 
για ακριβολογία, έστω και αν είναι παρατραβηγμένο (με τα μέτρα της ΚΝΕ) το επίρ
ρημα. Π.χ.:

c30: ’ΐχεηη& ’enaô ’ôendrom meo’rea 'fruta 'pano, c42: 'xtipise 'enas pa sto’Seri 
(χτύπησε πάνω στο χέρι). Το πάνω επίσης φαίνεται να αποκτά διευρυμένη σημασία 
(γύρω από, από, όσον αφορά). Π.χ.

clO: e’foren ’enaS ’Sali ’pastod le’mondis (... γύρω από...)

cl8: kratji\te [sic?] ’panostaili’ka 3γ3'03 (κρατιέται από ...)

cl8: ’5ΪγυΓ3θ3’δϊ mna’ngipron al^’meni 'οε]6ογΓ3Ϊΐ1<3'θ6: jirj 'panostusa’0rop- 
ustis (... όσον αφορά....)

Οι ενισχυμένες αυτές δηλώσεις προσλαμβάνονται για τη λαλιά των Κυπρίων ως 
«λιγότερο διάλεκτος». Τα A διολισθαίνουν ελαφρώς περισσότερο προς το «ελλαδίτι- 
κο». Αντιθέτως, τα Κ αποδεικνύονται πιο παραδοσιακά. Το Γ προτιμά με πολύ μεγα
λύτερη διαφορά από το A τη σχετικά νεότερη αυτή δομή της γλώσσας. Φαίνεται ότι για 
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τα μικρότερα παιόιά για την κατάσταση της διήγησης η ενισχυμένη όήλωση του άρ- 
θρου/αντωνυμίας θεωρείται ότι ταιριάζει στην περίπτωση.

Η υπεροχή της τελευταίας βαθμίδας αποδεικνύει ότι οι «κακοί» μαθητές είτε προ
σπαθούν να μιμηθούν περισσότερο, είτε υφίστανται πιο έντονες τις επιδράσεις κάποι
ας αλλαγής. Συγκρίνοντας τη συχνή συμμόρφωση με τη νόρμα στους δείκτες του ερω
τηματολογίου μπορούμε να πούμε ότι αυτή η κατηγορία μαθητών παρασύρεται από 
ότι δεν είναι άμεσα προσλήψιμο ως διαλεκτικό. Η σύγκριση με την ελλειπτικότητα και 
τα ΜΑΔ (δες σχ. ενότητες) φαίνεται να το επιβεβαιώνει.

Η γεωγραφική κατανομή είναι πολύ ενδιαφέρουσα λόγω της μεγάλης διαφοράς 
μεταξύ των δύο άκρων γιατί πραγματικά εμφανίζεται η στα δεδομένα ως πλέον νεω- 
τερίζονσα ΠΑΦ να προτιμά την ενισχυμένη δήλωση 15 φορές περισσότερο από την ως 
πλέον συντηρητική εμφανιζόμενη ΑΜΜ. Υπενθυμίζεται ότι στην πλειοψηφία των δει
κτών του ερωτηματολογίου η ΠΑΦ εμφανίζεται με τη μικρότερη υποστήριξη προς τη 
διάλεκτο (παρέχοντας την εντύπωση ότι οδηγεί στη γλωσσική αλλαγή) και η ΑΜΜ με 
τη μεγαλύτερη. Και εδώ λοιπόν φαίνεται η «ελλαδίτικη» δομή να συμβαδίζει με τη γε
νικότερη υποστήριξη αυτής της πόλης προς το καινούργιο. Αντίθετα, η πολύ χαμηλή 
της συχνότητα ανατολικά συνυπάρχει με τη μεγαλύτερη υποστήριξη προς τη διάλεκτο. 
Υπό αυτό το πρίσμα θα μπορούσα, mutatis mutandis, να χαρακτηρίσω την παρουσία 
ενισχυμένης δήλωσης ως -dial και την απουσία ως + dial.

Θ) Υπό τον τίτλο τονικές και ρυθμικές διαφορές μεταξύ Κυπριακής και Κοινής 
έχω να παρατηρήσω τα επόμενα:

Ο διαλεκτικός τονισμός του ρήματος στους παρελθοντικούς χρόνους (σε συνάρ
τηση και με το διαφορετικό κλιτικό παράδειγμα) είναι ακόμα ισχυρός. Υψηλότερη εί
ναι η συχνότητά στα Α, στους μαθητές με χαμηλότερη σχολική επίδοση και στα λιγότε
ρο εύπορα στρώματα. Αξιοσημείωτη είναι η διαλεκτική υπεροχή του Γ έναντι του Α. Η 
μεγαλύτερη αντίσταση φαίνεται να προβάλλεται σε γενικές γραμμές στον Ενικό.

Ο τόνος εκτός του ότι στις περιπτώσεις του γ 'πληθ. του Παρ./Αορ. καταλήγει να 
είναι διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό ως προς το α ' εν. λόγω της τάσης σίγησης του 
υποχρεωτικού τελικού η (τύπος αυτοί εβάλα, π.χ. c77: e’kamam beriu’sies ’ekama:) με 
αρωγούς την επίταξη της αντωνυμίας και την κατάληξη γ 'πληθ. sin περιβάλλει την κυ
πριακή ομιλία με «δακτυλικά» μέτρα. Η τάση αυτή καθώς και τα προσαρτώμενα στο 
όνομα και στο ρήμα (αύξηση, αρνητικό μόριο, άρθρο, και, που, απόσπαση και προ
σκόλληση στο τέλος λέξης στοιχείου, που ακολουθεί, δίκην κατάληξης) υποβάλλουν 
ένα καθεστώς παρατεταμένης «βαρυτονίας». Αυτό θα μπορούσε να είναι και η αιτία 
του μη αναβιβασμού του τόνου στην παραδοσιακή διάλεκτο. Στο γραπτό ερωτηματο
λόγιο (δάσκαλός μας) δηλώνεται μόνο δύο φορές

Παραδοσιακά, ως προς το ρυθμό της ομιλίας, εκτός από τον τονισμό και τον πο
λύ αδύνατο ακόμη αναβιβασμό, η ρηματική αύξηση και η επίταξη της αντωνυμίας, 
προσθέτουν μία επιπλέον άτονη συλλαβή στο ρήμα, ενώ το κατέβασμα του τόνου (εφέ- 
ραν/σιν) προκαλεί την αναβολή της θέσης («μακρού») στη ροή του λόγου κατά ένα χρό
νο (ΚΝΕ: ? —U? —> ΚΔ: ? u —?). Από την άλλη, ο τονισμός του θέματος στις άλλες 
περιπτώσεις προκαλεί τονική και ρυθμική διαφοροποίηση μόνο στα «περισπώμενα» 

(αγάπουνέναντι αγαπούσα) και τονική αλλά όχι και ρυθμική στα παθ. της α 'συζυγίας 
(εκάθουμουν έναντι καθόμουν-α). Το βέβαιο είναι εν πάση περιπτώσει ότι στατιστικά 
παρουσιάζονται στην κυπριακή ομιλία περισσότεροι άτονοι χρόνοι απ’ ότι στην 
ΚΝΕ.

Ειδικότερα, για τον υπερτεμαχιακό τόνο και τη διαλεκτική μουσικότητα γενικά 
διακρίνουμε με βάση τον κορμό της περί ής ο λόγος φωνητικής σειράς τρεις περιπτώ
σεις:

α) με παράταση της φωνής και τονική ανύψωση συγχρόνως

(c43: ceto’mbire stimmi’terandu:# )

β) με παράταση της φωνής μόνο (c53: var’kurne 'parapollan: a’koma)

γ) ιδιάζουσες περιπτώσεις, όπου συνήθως μέχρι τρεις συλλαβές εντός των ορίων 
ενός εκφωνήματος περιβάλλονται με εμφανώς δυναμικούς τόνους, από τους οποίους 
ο δεύτερος είναι (με τα μέτρα της ΚΝΕ) καθαρός παρατονισμός (c45: # irta’nessotus 
pa'le:, c81 : ^ôi'ame’rizmatos, c45: va’sto’to, εδώ παρέχεται η εντύπωση ενός «άλογου 
αναβιβασμού»).

Εσφαλμένη αποδεικνύεται, τέλος, η αντίληψη ότι οι Κύπριοι δεν γνωρίζουν τον 
αναβιβασμό του τόνου. Στις 39 συνολικά μαρτυρίες, που εντοπίσαμε, ένας καθόλου 
ευκαταφρόνητος αριθμός 7 περιπτώσεων (18%) ανεβάζει τον τόνο. Σε αντίθεση με αλ
λού οι άριστοι μαθητές φαίνεται εδώ να νεοτερίζουν. Ποσοστό 38% των Αρίστων υπο
στηρίζει ή χρησιμοποιεί και τον αναβιβασμό.

I) Υπό τον τίτλο η γλωσσική ποικιλία και οι συγκρούσεις μεταξύ διαλέκτου και 
νόρμας στην κυπριακή ομιλία έχω να παρατηρήσω τα επόμενα:

Σε μία διαδικασία εκμάθησης της κοινής (γραπτής) γλώσσας στη βάση μιας καλά 
χωνεμένες μητρικής γλώσσας δημιουργούνται λόγω της επαφής μεταξύ του συστήμα
τος της διαλέκτου (Lj) και του προς εκμάθηση νέου (L2) επιδράσεις που είτε διευκο
λύνουν είτε παρεμποδίζουν την κατάκτηση του τελευταίου16. Είναι δύο ειδών αυτές οι 
επιδράσεις:

16. Wegera, 1983, 1477-8 και Ammon, 1989, 13.=
17. Ενας Κύπριος μαθητής π.χ. έχει πολύ λιγότερες πιθανότητες να μην γράψει στην έκθεση του το 

άλλος με ένα λ επειδή προφέρει τα λεγόμενα διπλά. Πολύ μεγαλύτερες όμως είναι οι πιθανότη
τες για ένα παιδί από την Αθήνα. Κατά τον ίδιο τρόπο το εσωτερικός μπορεί ευκολότερα να 
γραφεί με δύο σ (βοηθούντος και του έσσω) στην Κύπρο, όπως και ρήματα με αύξηση εκεί που 
«δεν πρέπει». Εκ των προτέρων, όμως, δεν ανεμένονται συντάγματα του τύπου να σε πω (βό
ρεια Ελλάδα) αντί να σου πω.

18. Είναι πολυάριθμες. Στο ιστορικό σύστημα της κυπριακής π.χ είναι άγνωστη η χρήση του Παρα
κειμένου. Στις συνεντεύξεις όμως, χρησιμοποιήθηκε συχνά αυτός ο χρόνος και μάλιστα σε κά- 
ποιες περιπτώσεις παντελώς αδικαιολόγητα.

α) θετικές μεταβιβάσεις17 από το Lj στο L2,

b) αρνητικές μεταβιβάσεις18, που δυσκολεύουν την εκμάθηση του L2 .
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Κατά κανόνα μεγάλες αντιθέσεις μεταξύ των συστημάτων είναι υπεύθυνες για 
πολυάριθμες αρνητικές μεταβιβάσεις19. Τρεις είναι οι τύποι των «ενοχλητικών» αυ
τών αλληλεπιδράσεων των δύο συστημάτων:

19. Πολύ πιο εμφανής είναι αυτή η διαδικασία στο λεξικό δανεισμό, όταν η σύγκρουση είναι μετα
ξύ διαφορετικιόν γλωσσών. Μεταξύ των Κυπρίων της Αγγλίας ακούει κανείς κανονικά ο χά-
σπης/χαοπάες < κατά το αντράες (husband), η ττόσταίοι πόστες (toaster), το λόρι/τα λόρκα

α) άμεση μετάθεση. Ένας κανόνας/χαρακτηριστικό από την Lj λανθασμένα μετα
φέρεται στην L2,

β) υπερδιορθωμένη μετάθεση. Λανθασμένη χρήση ενός ήδη εκμαθημένου κανόνα 
της L2 οε περιπτώσεις που δεν αφορά,

γ) λανθασμένη χρήση κανόνων της L2, εξ αιτίας μιας γενικής αβεβαιότητας σε 
προκειμένη συστηματική αντίθεση.

Σε αυτή την κατηγορία, με κάποια διεύρυνση που περικλείει περισσότερο την έν
νοια της μεταφοράς, εντάσσουμε εδώ και τις περιπτώσεις «καλαμαρισμών», παντε
λούς δηλαδή και άστοχης προσπάθειας μίμησης της ελλαδίτικης (αθηναίικης) φωνητι
κής. Χαρακτηριστικότερο όλων είναι το και πολλές φορές επιτιμητικά λεγόμενο 
/ca’kuôin/ αντί /TSa’khuin/ (μαχαιράκι, τουρκ., caki).

Από τα δεδομένα ο c54 στην ανάγνωση διαβάζει stapali’a, s_tinakrojali’a (αφού 
προηγουμένως η σύγκρουση τον οδήγησε στο akroja’lja) αντί /pa’λ(λ)a/, /akroja’λ(λ)a/. 
Κατά τον ίδιο τρόπο ο c47 με το vari’unde θεωρεί ότι αποφεύγει καλύτερα το διαλε
κτικό varkunde (<βαριέμαι) και ο c38 με το ta’ftjora, _da’ftjora το /’fcora/ (φιόρα, λου
λούδια).

Στους c35: meto’s/illondu, c40: o’sxilos γίνεται προσπάθεια αποφυγής της διαλε
κτικής φωνητικής /’SSillos/ με την επίδραση της αναλογίας άσκημα/άσχημα : ’aSSima 
άρα και σκύλλος : σχύλλος.

Σε κάποιες μαρτυρίες επιχειρείται «απορρινοποίηση», όπως c41 : _bu’potizze pri, 
c66: e’òagosa, c81: a_potono’rizzoda, κάτι που ακούει κανείς στην Ελλάδα ακόμα και 
από δελτία ειδήσεων. Αντίθετα το ένρινο στο c30: ’engkso σχηματίζεται μάλλον κατά 
το επίσης αθηναίικο /to’ngzeno/, ενώ στο c79: se’öio kon’matja είναι σαφής η υπερ- 
διόρθωση. Για να αποφύγει το διαλεκτικό διπλό (kom'matja) ο πληροφορητής το ανα
λύει ως να επρόκειτο περί ορίων λέξεων: /ton mi’kro/ > [tommi’kro] θεωρώντας το 
προφανώς ως πιο δόκιμο.

Σε μία περίπτωση η αιτία οφείλεται σαφώς σε μεταφορική εναλλαγή (metaphori
cal switching):

c47: [ήταν εμπόδιο η γλώσσα να κάνεις φιλία με ένα Ελλαδίτη;] 'oi 
e0_öane’boöion [sic] glossa

Σαφής προσπάθεια για μη στιγματισμένο λόγο (σε ένα «πονηρό» ανέκδοτο) είναι 
η προσφώνηση cl8: ie’reamu, παρ’ όλο που πιο πριν λέει oxpa’pamu:

«Η αντίθεση μεταξύ των συστημάτων μπορεί να αξιολογηθεί σαν μία πιθανή πη
γή λαθών κατά τη μεταφορά από το Lj στο L2 . Επειδή όμως κάθε αντίθεση δεν σημαί

νει και αυτόματα ότι στοιχειοθετεί μία πηγή λαθών και επειδή ο βαθμός της απόκλισης 
δεν μας λέει τίποτα για τη σημασία της ως πηγής λαθών εντός μίας ανάλυσης λαθών 
και επειδή αρνητικά λάθη μεταφοράς δεν είναι τα μόνα λάθη, ούτε μάλιστα τα μόνα 
λάθη μεταφοράς, πρέπει δίπλα στην αντιπαραβολική ανάλυση να προχωρήσει και μία 
ανάλυση λαθών»20. Με άλλα λόγια δεν είναι πάντα η διάλεκτος υπεύθυνη για πιθανά 
λάθη. Μόνο ένας παράλληλος συνδυασμός φέρνει αποτέλεσμα. Μία ανάλυση λαθών 
δεν μπορεί να γίνει χωρίς αντιπαραβολή και μία αντιπαραβολική γραμματική από μό
νη της δεν οδηγεί σε ανάλυση λαθών.

Ως ποικιλία χαρακτηρίζω πρακτικά τα διαφορετικά μέσα, τα οποία χρησιμοποι
ούνται διάσπαρτα και όχι σε άμεση αλληλουχία στην ομιλία για να εκφράσουν βασικά 
ταυτόσημες σημασιοσυντακικές λειτουργίες.

Από τα προφορικά δεδομένα στην πράξη αυτό σημαίνει κατά τη διάρκεια της ομι
λίας:
1) συναγωνισμό μεταξύ en/eni και ’ine
2) κατάληξη γ 'προσώπου sin έναντι un/an
3) εφαρμογή κατά περίπτωση διαφορετικών φωνητικών κανόνων
4) ποικιλία στο θεματικό φωνήεν
5) πρόταξη ή επίταξη της αντωνυμίας, όπως συχνά συμβαίνει π.χ. στα αρέσει/αρέσκει, 

λέω/λαλώ.
6) επιλογή διαλεκτικής έναντι κοινής λέξης ή αντίστροφα.
7) επιλογή μεταξύ κάνω/κάμνω ή λέω/λαλώ
8) διαλεκτικό ή όχι τονισμό του ρήματος σε συνάρτηση και με την επιλογή θεματικού.

Γλωσσική ποικιλία είναι επίσης και οι περιπτώσεις όπου υπονοείται αλλαγή 
γραμματικού γένους καθώς και ο διαφορετικός σχηματισμός των χρόνο^ν.

Από την άλλη, με τον όρο σύγκρουση εννοώ στη ροή της ομιλίας τη γραμμική και 
διαδοχική εμφάνιση στοιχείων της διαλέκτου και της νόρμας (ή αντίστροφα), τα οποία 
«λληλοαποκλείονται. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εμφανής η προσπάθεια 
διόρθωσης προς την κατεύθυνση της πρότυπης γλώσσας, ενώ λιγότερες είναι οι μαρ
τυρίες προς την αντίστροφη κατεύθυνση. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν πρό- 
Χειται περί παρεμβολής (η οποία, ανάλογα με το γραμματικό επίπεδο, χαρακτηρίζεται 
σε αδρές γραμμές από ανάμειξη των δύο συστημάτων) αλλά για «κατά μέτωπον» αντι
παράθεση.

Κατ’ αρχάς σύγκρουση εμφανίζεται σε όλα τα επίπεδα ως γλωσσικό λάθος υπό τη 
μθρφή παρεμβολής. Πραγματικές και πλήρεις συγκρούσεις μεταξύ ΚΔ και ΚΝΕ εκδη
λώνονται στο Αεξικό, στη χρήση του διαφορετικού γένους και πολύ συχνά βεβαίως 
οτη Φωνητική. Είναι αραιότερες στη Μορφολογία και στη Σύνταξη. Π. χ.:

c81 : o^athos

Γάτος + διαλ. κάττος.

20. Wegera, 1983, 1478.
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c24: ~ nöa: ekseli’xti (εννά + θα εξελιχτεί)

Από ιστορικής πλευράς το μόριο για το σχηματισμό του Μέλλοντα, ως γνωστόν, 
είναι το εννά.

c78: ennape’rrasumendin'delia (= θα την περάσουμε τελεία, θα περάσουμε μία 
χαρά)

Η αντωνυμία επιτάσσεται (έννα περάσουμεν την), κατά το κανονικό σχήμα της 
ιστορικής ΚΔ (π.χ. περνώ τον), πιθανώς κατά το διαλ. εκάμαμεν την αμπέλιν (φάγαμε 
και ευχαριστηθήκαμε μέχρι σκασμού).

c36: [] ’esi ~ ’eriksen_ digimo'lia

έσυρεν καί έριξεν
c54: e’perasem_bu'òiplamu:# 'mia: 'enaf_'fiôi#

Διαλεκτικά μία κουφή = ένα φίδι.

c60: cia'ksixasto
Σύγκρουση μεταξύ του αξέχαστος/ξεχνώ και του διαλ. ξιχάννω.

c45: ’ei^etun e:r'xotam_
Σύγκρουση θεματικού φωνήεντος.
c73:# eô’ôis ' ine’öiskola ta'pramata
Σύγκρουση μεταξύ εν και είναι.

c79: aö’öen: a'naf an: a’ftenni

Το διαλεκτικό ανάφκει αντικαθίσταται από το επίσης διαλεκτικό αφτέννει, χωρίς 
να επιτυγχάνεται ο στόχος για το κοινό ανάβει.

ciò: ~’evala! [] ’ex{o ’vali:

c73: ’enepo ! ’enexo apofa’sisi#

Επικρατεί ο «ελλαδίτικος» Παρακείμενος αντί του αρχικού Αορίστου.

c35: # o’vazzij ’vazzito

Διακρίνω τις συγκρούσεις από το μεγάλο όγκο των ποικιλιών, οι οποίες οφείλο
νται είτε σε αλλαγή κώδικα, είτε σε παράλληλους τύπους. Οριοθετώ τη διαφορά μετα
ξύ συγκρούσεων και γλωσσικών ποικιλιών στο γεγονός ότι οι τελευταίες είναι διά
σπαρτες παραλλαγές στην ομιλία, δεν έρχονται σε γραμμική και άμεση αντιπαράθεση, 
αποτελούν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ερανισμό από το διασύστημα (εννοώ εδώ μόνο 
τη διαπλοκή της νόρμας με τη διάλεκτο). Η υψηλή συχνότητα συγκρούσεων είναι ανά
λογη της πρόθεσης για εναλλαγή κώδικα αλλά φανερώνει ως αντιστρόφως ανάλογη τη 
σχετική ικανότητα. Από τη σύγκρουση αυτή ο ομιλητής συνήθως προτιμά την κοινή, 
αραιότερα τη διάλεκτο, ενώ σπάνια εκδηλώνεται συγχώνευση μεταξύ των δύο με την 
κατασκευή αντιγραμματικών τύπων.

Στην παραμετρική κατανομή δεν παρατηρείται ως προς τις συγκρούσεις ουσια
στική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Πολύ περισσότερο όμως «υποφέρει» το Γ. 
πράγμα που υποδηλώνει μεγαλύτερη γλωσσική ανασφάλεια.

Στη σχολική επίδοση διαφαίνεται μία σαφής αύξησή τους στις χαμηλότερες βαθ
μίδες, ενώ στην οικονομική κατάσταση αποκαλύπτεται μία αντιστρόφως ανάλογη 
σύνδεση. Φαίνεται έτσι η δυσκολία των διαλεκτόφωνων (εάν τους συνδέσουμε με τα 
κατώτερα οικονομικά στρώματα και συνεπώς με τη χαμηλότερη σχολική επίδοση) στο 
σχολείο, όπου είναι αναγκασμένοι να ζουν υπό τη συνεχή πίεση γλωσσικών φίλτρων.

Στην οριζόντια διαστρωμάτωση είναι εκπληκτική η διαφορά μεταξύ των δυο 
άκρων. Η ΠΑΦ εμφανίζει τέσσερις φορές πιο ψηλή συχνότητα από την ΑΜΜ. Και 
εδώ, άρα, το δυτικό τμήμα της νήσου πρωτοστατεί στη γλωσσική αλλαγή, αφού σαφώς 
εμφανίζει τη συχνότερη συστηματική αντίθεση.

ΙΑ)

Μεμονωμένα παρατηρείται χρήση ρήματος σε ενικό με υποκείμενο σε πληθυντικό 
(ακλισία;), ενώ δεν λείπουν και νεολογισμοί με την αλλαγή της διάθεσης και των συ
μπληρωμάτων του ρήματος. Να σημειωθούν τέλος και οι μη αναμόνεμενες φωνητικές 
τομές (ΜΑΤ), κάποιες μαρτυρίες άγνοιας ή ακυριολεξίας γύρω από τη λειτουργία συ
γκεκριμένων μονάδων καθώς και οι λίγες περιπτώσεις επιδράσεων από ξένες γλώσσες 
ή και επιβιώσεις από παλαιότερα στάδια της Ελληνικής. Οι μαρτυρίες αυτές, αν και 
μεμονωμένες (με εξαίρεση τις ΜΑΤ), χρήζουν προσεκτικότερης και ιδιαίτερης μελέτης 
γιατί πιθανόν να σηματοδοτούν αλλαγές δομικού τύπου.

V.

Κάθε επιστήμη υπάρχει στην ουσία για διεπιστημονικούς λόγους. Έτσι και η 
όποια γλωσσική έρευνα τοποθετημένη μέσα σε μία κοινωνία από γλώσσα, κοινωνία 
που απαιτεί αλλά και προσφέρει ποικίλες προβληματικές γύρω από τη γλώσσα και 
τους φορείς της, πρέπει να μην αποκόπτει την πρακτική της από το φυσικό της χώρο, 
εάν δεν θέλει να καταντά μία μορφή πνευματικού αναχωρητισμού. Χρησιμοποιώντας 
λοιπόν επί του προκειμένου τα σημεία εκείνα τα οποία εμφανίζουν τη μεγαλύτερη 
αντίθεση με τη νόρμα μπορεί κανείς, μέσω μιας κατά κάποιο τρόπο «γεωγραφίας λα
θών», να διδάξει, εάν το επιθυμεί, στους μαθητές της νήσου αποτελεσματικότερα αλλά 
και οικονομικότερα (αφού δεν θα χρειαζόταν ιδιαίτερη επιμονή στο ήδη γνωστό) την 
Κοινή Νέα Ελληνική.
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λου, Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, Λευκωσία, σσ. 309-318.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΠΕΤΡΑΡΧΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ» 
ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Παρουσίαση του κ. Θεόδωρου Παπαδόπουλλου
από τον Διευθυντή του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ 

και Πρόεδρο του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου
Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου

(Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 1999, 7.00 μ.μ.)

Είναι χαρά μου να σας παρουσιάσω, εκ μέρους των συνδιοργανωτών της αποψι
νής εκδήλωσης, τον ομιλητή μας, γνωστό σε όλους σας διαπρεπή επιστήμονα και ερευ
νητή ιστορικό κ. Θεόδωρο Παπαδόπουλλο.

Στα λίγα λεπτά που έχω στη διάθεση μου, η παρουσίαση του ογκώδους έργου του 
και της πολύπλευρης προσφοράς του είναι έργο αδύνατο. Μόνο απλή αναφορά σε βα
σικούς σταθμούς και τομείς της δράσης του μπορεί τώρα να γίνει.

Ο κ. Παπαδόπουλλος, γεννημένος στη Λευκωσία, ευτύχησε να έχει πατέρα του 
αλλά και δάσκαλο του στο Δημοτικό τον εθνικό διδάσκαλο Χαράλαμπο Παπαδό
πουλλο, για δεκαετίες Διευθυντή του Ελενείου, διευθυντή του περιοδικού «ΑΓΩΓΗ» 
και για πολλά χρόνια Πρόεδρο του «Παγκυπρίου Διδασκαλικού Συνδέσμου». Σ’αυ- 
τόν οφείλει πολλά, αλλά και η ιστορική στιγμή μέσα στην οποία έζησε τότε ο κ. Παπα
δόπουλλος του δημιούργησε τους πρώτους προβληματισμούς για το ιστορικό γίγνε
σθαι.

Οι γυμνασιακές του σπουδές στο Παγκύπριο Γυμνάσιο δεν ήταν λιγότερο γόνιμες 
και αποφασιστικές, με τις στέρεες βάσεις που του έδωσε ο πνευματικός φάρος της 
Κύπρου και το κέντρισμα και το παράδειγμα των καθηγητών και του Γυμνασιάρχη 
του.

Αν οι συγκυρίες της ζωής τον οδήγησαν στη συνέχεια να εργαστεί αρχικά στην 
Αφρική, δεν τον βρίσκουμε εκεί ως ένα απλό επαγγελματία, αλλά ως ένα ανήσυχο μυα
λό, που διψά για έρευνα. Με τη γνώση των Αφρικανικών γλωσσών που απέκτησε, γί
νεται μελετητής του πρωτόγονου πολιτισμού των Αφρικανικών λαών, που επρόκειτο 
αργότερα να τον απασχολήσει συστηματικά και να τον αναδείξει.

Λέγω αργότερα, γιατί το 1946 με το τέλος του Β 'παγκοσμίου πολέμου βρίσκουμε 
τον Παπαδόπουλλο στο Λονδίνο ως φοιτητή να σπουδάζει κλασσική φιλολογία, φιλο
σοφία και νεότερες φιλολογίες και στη συνέχεια να εξειδικεύεται στη Νεότερη Ελληνι
κή Ιστορία και Φιλολογία.

Όταν, μετά το τέλος των σπουδών του, επιστρέφει στην Αφρική, παράλληλα με τα 
επαγγελματικά του καθήκοντα, επιδίδεται στην έρευνα της κοινωνικής ανθρωπολο
γίας και της εθνολογίας της Αφρικανικής ηπείρου και στη συγκριτική μελέτη των 
γλωσσών και πολιτισμών της Αφρικής. Οι μελέτες που δημοσίευσε στον τομέα αυτό 
τον ανάδειξαν ως τον μόνο Έλληνα Αφρικανολόγο.

Με την επιστροφή του στην Κύπρο το 1963 και με το διορισμό του ως του πρώτου 
Διευθυντή του νεοσυσταθέντος,τότε Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, αρχίζει η πιο 
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δημιουργική και σημαντική για την Κύπρο περίοδος της επιστημονικής δράσης του. Ο 
κ. Παπαδόπουλλος υπήρξεν ο πραγματικός θεμελιωτής του Κέντρου, οι τρεις σειρές 
των δημοσιευμάτων του οποίου νομιμοποιούν το χαρακτηρισμό του ως του δημιουρ
γού ιδιαίτερου κλάδου, αυτού της Κυπριολογίας, την οποίαν προώθησεν ως διεθνή 
κλάδο των ιστορικοφιλολογικών σπουδών δια μέσου των δύο πρώτων διεθνών Κυ- 
πριολογικών συνεδρίων, των οποίων υπήρξεν ο Οργανωτικός Γραμματεύς.

Οι σειρές του Κέντρου είναι οι πιο κάτω:
1. Η Επετηρίς του Κέντρου
2. Η σειρά της Εκδόσεως των Πηγών και Μελετών της Κυπριακής Ιστορίας και
3. Η Φιλολογική σειρά.

Για την καθεμιά απ’ αυτές εκδόθηκαν ως την αφυπηρέτηση του δέκα τόμοι που 
έφεραν την Κύπρο στο επίκεντρο του διεθνούς επιστημονικού ενδιαφέροντος, εκεί 
που ως τότε η Αρχαιολογία αποτελούσε, ουσιαστικά, τον μόνο κλάδο της περί την Κύ
προν έρευνας, με αμφίβολης μάλιστα κάποτε εγκυρότητας και αντικειμενικότητας πο
ρίσματα για την πραγματική φυσιογνωμία της Κύπρου.

Πέραν των διακοσίων είναι οι μελέτες του κ. Παπαδοπούλλου που διεύρυναν το 
πεδίο της Κυπριολογίας σε όλες τις περιόδους και όλους του τομείς της έρευνας, και 
τον επέβαλαν ως τον υπ’ αριθμόν ένα Κυπριολόγον.

Με την αφυπηρέτηση του, ο κ. Παπαδόπουλλος ανάλαβε, με πρόσκληση του Μα- 
καριωτάτου, την ευθύνη της συγγραφής μιας πολύτομης Γενικής Ιστορίας της Κύπρου, 
στο Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ '. Με το διεθνές επιτελείο που κατάρτισε, η 
Ιστορία της Κύπρου είναι ήδη μια πραγματικότητα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι έχουν 
εκδοθεί ως τώρα, και σύντομα θα κυκλοφορήσει ο πέμπτος. Πρόκειται για μνημειώδες 
έργο που θ’ αποκαταστήσει τη φυσιογνωμία της Κύπρου.

Στο Ίδρυμα εξέδωσε επίσης τρεις ογκωδέστατους τόμους της περιοδικής έκδοσης 
Μελέται και Υπομνήματα, και συνέχισε τις ανατυπώσεις παλαιών σημαντικών έργων 
εξαντλημένων, στη σειρά «Κυπριολογική Βιβλιοθήκη» που διευθύνει ο ίδιος, και που 
αριθμεί ως τώρα εννέα εκδόσεις.

Το έργο του κ. Παπαδοπούλλου έτυχε διεθνούς αναγνώρισης. Μάρτυρας και οι 
τιμητικές διακρίσεις που του απονεμήθηκαν, μεταξύ άλλων, από την Ακαδημία Αθη
νών, από τις Κυβερνήσεις της Ελλάδος, της Γαλλίας και της Ιταλίας, την Κυπριακή 
Πολιτεία με το «Αριστείον Γραμμάτων και Τεχνών», την Φιλοσοφική Σχολή του Πα
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου της Κύπρου που τον αναγόρευσαν 
σε επίτιμο διδάκτορα τους, κ.ά.

Εδιί) θα πρέπει να σταματήσω. Ο κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλλος δικαίωσε πλήρως 
τις προσδοκίες όσων συνέβαλαν στην επιστημονική του συγκρότηση και την εθνική του 
διαπαιδαγώγηση. Έκανε την Κύπρο γνωστή σε διεθνές επίπεδο. Θα είναι ακόμη μεγα
λύτερη η προσφορά του, αν κατορθώσει να δημιουργήσει διάδοχο κατάσταση που να 
συνεχίσει το έργο του και που να μπορέσει έστω να τον προσεγγίσει.

Απόψε θα μας μιλήσει για τον «Πετραρχισμό στην Κύπρο», ένα ακόμη θέμα που 
μαρτυρεί την ευρύτητα των φιλολογικών και επιστημονικών ενδιαφερόντων του.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ 
Αευκωσία, 17 Νοεμβρίου 1999

Ο ΠΕΤΡΑΡΧΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ό 13ος αιώνας στήν Ιταλία συνιστά ορόσημο στήν ιστορία του Δυτικού πολιτι
σμού ύπό τήν έποψη ότι κατά τήν περίοδο αυτή έκκολάπτεται μιά μεγάλη κοινωνική 
καί πνευματική μεταβολή, ή οποία, υπό τήν καθιερωθεϊσα επωνυμία «Αναγέννησις» 
εκδηλώνεται έμφανώς τόν 14ο αιώνα καί προεκτείνεται χρονικά μέχρι τά τέλη τού 16ου 
αιώνα. Ή σημασία τής ’Αναγεννήσεως ώς ιστορικού φαινομένου εντοπίζεται συνήθως 
στό γεγονός ότι κατά τήν περίοδο αυτή επεμβαίνουν έντονες πνευματικές ζυμώσεις 
όφειλόμενες κατά βάση στήν άναβίωση τών άξιων τής κλασσικής άρχαιότητος, άναβίω- 
ση στήν όποια συμβάλλουν κατά μέγιστο μέρος οί Έλληνες λόγιοι πού καταφεύγουν 
στή Δύση κατά τό μέτρο τής συρρίκνωσης καί τελικής υπαγωγής τών βυζαντινών 
χωρών ύπό τό καθεστώς τής οθωμανικής κυριαρχίας.

"Ομως τό νόημα καί ή σημασία τής Αναγεννήσεως δέν περιορίζονται στό μόνο 
πεδίο τής άναβίωσης τών κλασσικών σπουδών. Άπό ευρύτερη ιστορική σκοπιά 
πραγματευόμενος τό θέμα αυτό ένας άπό τούς βαθύτερους μελετητές τής Αναγεννήσε
ως, ό Jacob Burckhardt, στό κλασσικό έργο του ύπό τόν τίτλο Ό πολιτισμός τής 'Ανα
γεννήσεως στήν Ιταλία, εντοπίζει καί προσδιορίζει τά ούσιαστικά στοιχεία πού οριο
θετούν τήν έκταση καί τό βάθος τών μεταβολών, οί όποιες συνιστοΰν τό φαινόμενο 
πού έκφράζεται μέ τόν όρο «Αναγέννησις». Τά στοιχεία αυτά, κατά τόν Burckhardt 
συμποσούνται σέ τέσσερις κατηγορίες:

1. Ή θεμελίωση καί διαμόρφωση πολιτικών θεσμών χειραφετημένων άπό τούς μεσαι
ωνικούς θεοκρατικούς θεσμούς καί, κατά τό δυνατόν, άπό τήν εξωτερική έπιρροή 
τής Καθολικής Εκκλησίας. Έξοχο παράδειγμα ή άνάπτυξη τής Βενετικής Δημο
κρατίας, ή όποια έν πολλοΐς υπήρξε ύπόδειγμα στις μετέπειτα εξελίξεις τών νεωτέ- 
ρων ευρωπαϊκών πολιτικών θεσμών.1

2. Ή άνάδειξη τής άτομικής προσωπικότητας, έναντι τής προγενέστερης κοινωνικής 
άφάνειας τού άτόμου κάτω άπό τούς μεσαιωνικούς φεουδαρχικούς θεσμούς.2

3. Ή παρόρμηση προς τήν εξερεύνηση τού κόσμου καί τών άλλογενών άνθρωπίνων 
κοινωνιών, πού όδήγησε στις γεωγραφικές έξερευνήσεις καί στή μελέτη τού φυσι
κού κόσμου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις γιά τή δραστηριοποίηση τού έπιστη- 
μονικού πνεύματος καί τήν κατ’ άκολουθία άνάπτυξη τών θετικών έπιστημών.3

4. Η άναβίωση τών πνευματικών άξιων τής κλασσικής άρχαιότητος, διά μέσου τής 
ευρύτερης γνωστοποίησης τών κειμένων τής άρχαίας γραμματολογίας καί τής 
εύρείας διάδοσής των κατά τόν 14ο αιώνα, άναβίωση πού συνεπήγετο τήν έδραίω- 
ση άνώτερης κοσμικής παιδείας, τήν ίδρυση σχολών, πανεπιστημίων καί βιβλιο
θηκών. Στήν ουσία οί κοινωνικοί καί πολιτικοί θεσμοί τής περιόδου τής ’Αναγεν
νήσεως διαπνέονται άπό τά άρχαΐα πρότυπα. Ό «ούμανισμός» πού χαρακτηρίζει 
τήν ’Αναγέννηση είναι άποκύημα τής άναβίωσης τού άρχαίου πνεύματος.4

Θά έμμείνουμε στό τέταρτο αυτό συστατικό στοιχείο τού άναγεννησιακοΰ πολιτι- 
σμού, τό όποιο μάς εισάγει στή θεματική τής παρούσης όμιλίας πού άφορά τήν προ- 
θωπικότητα καί τό έργο ένός τών μεγαλυτέρων φορέων τής ’Αναγεννήσεως, δεδομένου 
θτι ή ζωή του υπήρξε έξ όλοκλήρου άφιερωμένη στήν πραγματοποίηση ένός υψηλού 
ιδανικού - τήν άναβίωση τού άρχαίου πνεύματος καί τήν άποκατάσταση τοϋ άρχαίου 
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μεγαλείου της πατρίδος του σέ μια εποχή εσωτερικής αναρχίας καί διάσπασης τής πο
λιτικής ενότητας του ιταλικού χώρου. Κατ’ ακρίβεια ό Petrarca, ό Πετράρχης, όπως 
καθιερώθηκε τό όνομά του στά ελληνικά, είχε προσανατολίσει τήν πνευματική σταδιο
δρομία του σχεδόν αποκλειστικά στύ άρχαΐο κλασσικό Ιδεώδες καί όχι στή λυρική λο
γοτεχνία, καί εύκολα θά μπορούσαμε νά τόν χαρακτηρίσουμε μέ τά σημερινά κριτήρια 
ώς ένα μεγάλο κλασσικό φιλόλογο, τού όποιου ή ευρυμάθεια αγκαλιάζει όχι μόνο τά 
λατινικά γράμματα, μά προεκτείνεται καί στή μελέτη τών έλληνικών προτύπων καί 
συγκεκριμένα στον Όμηρο, όπως έδειξαν οί έρευνες του Robert Weiss. Χαρακτηρι
στικό επί τοΰ προκειμένου ύπήρξε τό άκρον ένδιαφέρον του γιά τή συλλογή καί διά
σωση τών άρχαίων χειρογράφων καί τήν κατάρτιση μιας άρτιας γιά τήν έποχή του βι
βλιοθήκης, ή όποια υπήρχε τό πνευματικό του καταφύγιο καθ' όλον τόν βίον του. Ή 
σχεδόν άποκλειστική προσήλωσή του στήν κλασσική άρχαιότητα συμπαρέσυρε κατ’ 
άρχήν καί τό λογοτεχνικό του ταλέντο στήν άπομίμηση τών άρχαίων προτύπων, πράγμα 
πού τόν οδήγησε στή δημιουργία μιας μεγάλης έπικής σύνθεσης υπό τόν τίτλο Africa, Αφρι
κή. Μέ τό έργο του αυτό ό Πετράρχης θέλησε νά άναβιώσει τόν έπικό κύκλο τής ρωμαϊκής 
λογοτεχνίας καί νά καλύψει ταυτόχρονα ένα κενό, όπως έπίστευε, στήν ποιητική 
πραγμάτευση τών ήρωικών χρόνων τής αυτοκρατορίας, λαμβάνοντας ώς θεματική τόν 
δεύτερο καρχηδονικό πόλεμο καί τήν άφρικανική έκστρατεία τού Σκιπίωνος τοΰ 
’Αφρικανού. Ή επική αυτή προσπάθεια τοϋ Πετράρχη άπέτυχε νά άναβιώσει τό ήρω- 
ικό αίσθημα γιά δύο κυρίως λόγους: Ό ήρως τοΰ έργου Σκιπίων, κατά τήν κρίση δοκί
μων ιστορικών τής ’Ιταλικής λογοτεχνίας, στερείται ποιητικού περιεχομένου. «Είναι 
τόσον τέλειος καί άμέτοχος παθών», ώστε νά μήν κινεί τό ενδιαφέρον τοϋ άναγνώ- 
στου.5 Ό δεύτερος λόγος τής άποτυχίας τοΰ έπους οφείλεται άπλώς στό γεγονός ότι ό 
Πετράρχης συνέθεσε τό έπος στή λατινική γλώσσα, μιά γλώσσα νεκρή γιά τήν έποχή 
του. Τούτο συνέτεινε στήν άγνόηση καί άφάνεια τοΰ επικού αύτοΰ έργου πού παρέμει- 
νε πρακτικώς άγνωστο ζώντος τοΰ συγγραφέως. Ή άνάδειξη τοΰ Πετράρχη ώς ποιη- 
τοΰ μέ παγκόσμια άκτινοβολία οφείλεται στή στροφή του στον δημώδη λόγο τής πα- 
τρίδος του, μιά επαναστατική στά χρονικά τής ’Ιταλικής λογοτεχνίας στροφή πού 
πραγματοποίησε πρό αύτοΰ ό Δάντης. Παραδόξως ό Πετράρχης προσδοκούσε τήν 
άθανασία άπό τά λατινικά του συγγράμματα καί τό συντεθέν στή λατινική γλώσσα 
έπος. "Ομως τά ιταλικά λυρικά ποιήματα πού άπαρτίζουν τή συλλογή υπό τόν τίτλο 
Canzoniere (Τραγουδιστάρι), στά οποία ό Πετράρχης άπέδιδε τόν χαρακτηρισμό Rerum 
vulgarium fragmenta (Κομμάτια σέ λαϊκή μορφή), συνιστοΰν τά πιο πρωτότυπα καί ση
μαντικά δημιουργήματα τοΰ ποιητή. Κατά γενική όμοφωνία τών κριτικών τά λυρικά 
αυτά ποιήματα εγκαινίασαν μιά νέα έποχή μέσα στό λογοτεχνικό περιβάλλον τής 
’Αναγεννήσεως.

Τά σονέττα καί τά άλλα στιχουργήματα πού περιέχονται στή λυρική συλλογή τοΰ 
Πετράρχη εκφράζουν τά μύχια συναισθήματα τοΰ ποιητοΰ καί τις εσωτερικές συγκρού
σεις πού προκύπτουν άπό τήν πολυχρόνια άναζήτηση τοΰ αίσθητικοΰ ιδεώδους άφ’ 
ένός, καί τής ήθικής τελειότητας άφ’ ετέρου. Στή σύγκρουση αύτή άνάμεσα στό αισθη
τικό ιδεώδες καί τήν ήθική τελείωση όδηγεΐ τόν Πετράρχη ό πλατωνικός του έρως προς 
τή Αάουρα, τήν όποια γνώρισε μόνο εκ τοΰ μακρόθεν καί ή όποια ένεσάρκωνε γι’ αύτόν 
τό ιδεώδες τής γήινης εύτυχίας, άντίθετα μέ τήν περίπτωση τοΰ Δάντη, ό όποιος έταύ- 
τιζε τόν γνήσιο έρωτα μέ τήν άρετή, καί γιά τόν όποιο ή Βεατρίκη ήταν φιλολογικό καί 
θεολογικό σύμβολο. Ό Πετράρχης δέν λατρεύει τήν ιδέα, άλλά τό πρόσωπο τής Αάου- 

ρας, τό όποιο δέν μπορεί νά διαχωρίσει άπό τόν κόσμο τών αισθήσεων. Τούτο όμως 
τόν όδηγεΐ σέ άντίφαση μέ τή βαθειά θρησκευτικότητα πού τόν διακατέχει προκαλώντας 
αισθήματα ένοχής, άφοΰ κάθε τι τό γήινο προσκρούει στό άσκητικό Ιδεώδες τής άπε- 
λευθέρωσης τοΰ άνθρώπου άπό τό ψυχικό πάθος, Ιδεώδες τό όποιο ό Πετράρχης 
άσπαζόταν.

Ύπό τή διπλή του ιδιότητα, τής έμμονής του στήν κλασσική φιλολογική παράδο
ση καί τή στροφή του στον ποιητικό λόγο έκφραζόμενο στή γλώσσα τοΰ λαού, ό Πε- 
τθάρχης άσκησε βαθειά έπίδραση στήν άναβίωση τών λατινικών φιλολογικών 
σπουδών καί στήν άναβάθμιση τοΰ ποιητικοΰ λόγου. Στήν τελευταία αύτή περιοχή ή 
επιρροή τοΰ Πετράρχη ύπήρξε καταλυτική. Δέν είναι τυχαίο ότι τό βάθος καί ή έκταση 
τής επιρροής αύτής έξεφράσθησαν μέ τόν όρο «Πετραρχισμός», έναν όρο πού δέν 
συνιστά άπλό κατηγόρημα τής ποίησης τοΰ Πετράρχη, μά πού μάλλον προκύπτει 
άπό τούς άντικειμενικούς όρους τής έντονης άνανεωτικής έπίδρασης πού άσκησε στό 
άμεσο καί μεταγενέστερο περιβάλλον, όσο καί άπό τήν πρωτοφανή διάδοση τοΰ λυρι
κού είδους σ’ όλους σχεδόν τούς ευρωπαϊκούς χώρους. Είναι αύτή ή διάχυση τής πε- 
τθαρχιχήζ ποιήσεως πού επέβαλε τήν υιοθέτηση τοΰ όρου «Πετραρχισμός» ώς χρηστι
κού μέσου άπό τούς μελετητές τής λογοτεχνικής ιστορίας τής 'Αναγεννήσεως. Ό κυ
πριακός πετραρχισμός δέν είναι παρά μιά προέκταση στόν κυπριακό χώρο τής έυρω- 
παϊκής διάδοσης τοΰ είδους πού εγκαινίασε ή ύπό τόν τίτλο Canzoniere ποιητική συλ
λογή τού Πετράρχη, ή όποια περιέχει 366 ποιήματα, άπό τά όποια 317 είναι σονέττα 
καί 49 διαφόρων μετρικών τύπων συνθέσεις. Ή συλλογή καταρτίσθηκε σ’ ένα διάστη
μα 35 περίπου έτών καί συμπληρωνόταν άπό τόν ποιητή μέχρι τά τέλη τής ζωής του. 
Η άπήχησή της ήταν ήδη μεγάλη κατά τά τέλη τοΰ 14ου αιώνα, ύπερέβαινε δέ τά σύνο

ρα τής 'Ιταλίας άπό τόν 15ο αιώνα μέ άποκορύφωμα τόν 16ο αιώνα. Κατά τόν αιώνα 
αυτό οί λογοτεχνικές ιστορίες καταγράφουν διάδοση τοϋ ποιητικού είδους πού καθιέ
ρωσε ό Πετράρχης στόν ευρύτερο ιταλικό χώρο,6 στή Γαλλία,7 στήν Ισπανία, στήν 
Αγγλία8 καί άλλου, διάδοση πού χαρακτηρίζεται όχι μόνο άπό σωρεία άπομιμήσεων, 
μά καί άπό πρωτότυπες άναπτύξεις τοΰ λυρικού είδους τών σονέττων καί επιδράσεις 
πάνω σέ ολόκληρες ποιητικές σχολές, άνάμεσα στις όποιες διακρίνουμε τήν περίφημη 
σΧολή τής Πλειάδος στή Γαλλία, μέ έπί κεφαλής τούς ποιητές Ronsard καί du Bellay, 
μιά σχολή πού ούσιαστικά μεταφύτευσε τήν ιταλική ’Αναγέννηση στή Γαλλία.9 Μιά τέ- 
τοια διάδοση στόν εύρωπαϊκό χώρο άντανακλάται στήν ογκώδη βιβλιογραφία πού δη
μοσίευσε τό 1903 ό φιλόλογος Jean Vaganay.10 Σ' ό,τι δέ άφορά τήν έπίδραση τοΰ πε- 
τρσρχισμοΰ σέ πολυάριθμους ποιητές, ένδεικτικό είναι τό έργο άλλου Γάλλου κριτι- 
Χθΰ, τοΰ Joseph Vianey, μέ τίτλο Ό Πετραρχισμός στή Γαλλία τόν 16ο αιώνα, στό 
οποίο άνιχνεύεται ή έπίδραση τοΰ ’Ιταλού ποιητοΰ στά έργα μεγάλου άριθμοΰ έκπρο- 
οώπων τής γαλλικής ποίησης."

Δέν έχουν διερευνηθεί έπαρκώς οί επιπτώσεις τού πετραρχισμοϋ στις βυζαντινές 
Χώρες πού παρέμεναν άκόμη έκτος τής οθωμανικής κυριαρχίας, άν καί είναι γνωστές 
°ι Αναγεννησιακές έπαφές τών χωρών αύτών μέ τή Δύση.12 Ή σημαντικώτερη προέ- 
Χτ«ση προς άνατολάς τοϋ πετραρχισμού έκδηλώνεται στή βενετοκρατούμενη Κύπρο 
με μοναδικό τεκμήριο μιά άρκούντως πλούσια συλλογή λυρικών ποιημάτων σέ κυ
πριακό ιδίωμα τοϋ ΙΣΤ · αίώνος, πού άποθησαυρίσθηκε σέ χειρόγραφο τής Μαρ- 
χΐανής βιβλιοθήκης στή Βενετία. Ή συλλογή αύτή προσείλκυσε τό ένδιαφέρον πολ
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λών ερευνητών, ξένων καί Ελλήνων, ανάμεσα στούς οποίους ένόείκνυται νά αναφέ
ρουμε τούς διάσημους Γάλλους νεοελληνιστές Legrand καί Pernot, τούς έλληνες φιλο
λόγους Σάθα, Ψυχάρη, Συκουτρή, Σπαταλά, τούς ιστορικούς τής Νεοελληνικής λογοτε
χνίας Βουτιερίδη, Καμπάνη, Δημαρά, Ζώρα, χωρίς νά παραλείψουμε τούς Κύπριους 
μελετητές Ίντιάνο, Περνάρη, Χατζηιωάννου κ.ά. Τήν πληρέστερη όμως πραγμάτευση 
τού θέματος τής κυπριακής πετραρχικής συλλογής οφείλουμε στήν Κυπρία φιλόλογο 
Θέμιδα Σιαπκαρά - Πιτσιλλίδη, οί συστηματικές έρευνες τής όποιας άπεκρυσταλλώθη- 
σαν στήν κλασσική έκδοση των ποιημάτων, μέ γαλλική μετάφραση, πού δημοσιεύθηκε 
στο Παρίσι τό 1952, μέ έπανέκδοση στήν ’Αθήνα τό 1975,13 καί σε τρίτη ελληνική έκδο
ση τό 1976 στήν ’Αθήνα, όπου τά ποιήματα αποδίδονται καί στον σύγχρονο δημοτικό 
λόγο.14 ’Ορθά ή Πιτσιλλίδου χαρακτηρίζει τήν ποιητική αύτή ανθολογία ώς εντασσόμε
νη στήν πετραρχική σχολή, δεδομένου ότι τά 156 ποιήματα πού περιλαμβάνονται σ’ 
αύτή είναι εϊτε άμεσες μεταφράσεις από τό Canzoniere τοϋ Πετράρχη, εϊτε άπό Ιταλοί*;  
ποιητές άμεσα εμπνευσμένους άπό τόν Πετράρχη, μερικοί άπό τούς όποιους 
ταυτίζονται άπό τήν έκδότρια. ’Αγνοούμε κατά πόσο ό συμπιλητής τής συλλογής, ό 
όποιος παραμένει άταύτιστος, παρά τις έρευνες των μελετητών, εΐναι ταυτόχρονα καί 
ό συνθέτης ώρισμένων άπό τά ποιήματα αύτά. Όπως άγνοούμε, επί τοϋ παρόντος του
λάχιστον, κατά πόσο ύφίστατο προγενέστερη παράδοση πετραρχικών ποιημάτων στήν 
Κύπρο. Εΐναι πιθανόν μιά τέτοια παράδοση νά ύφίστατο, τήν άνθηση τής όποιας άνέ- 
κοψε ή οθωμανική κατάκτηση τό 1570, μέ τήν όποια εξαφανίσθηκαν όποιαδήποτε σχε
τικά τεκμήρια. Εκείνο πού μπορούμε νά βεβαιώσουμε εΐναι ότι τό κοινωνικό κλίμα 
στήν Κύπρο κατά τήν περίοδο τής βενετοκρατίας παρείχε τις δυνατότητες διείσδυσης 
πολιτιστικών ρευμάτων άπό καί προς τή Δύση, καί λόγω τής έντονης εμπορικής επι
κοινωνίας πού συντηρούσε ή Βενετική δημοκρατία μέ τήν Κύπρο καί τήν ’Ανατολή, καί 
λόγω τής δυνατότητας πρόσβασης Κυπρίων εμπόρων στή βενετική επικράτεια καί τις 
άλλες ιταλικές χώρες. Καί επειδή οί εμπορικές σχέσεις συνεπιφέρουν πολιτιστική επι
κοινωνία, σύντομα τά πνευματικά ρεύματα παρεισήλθαν στό σύστημα τών άνταλλαγών 
άνάμεσα στήν Κύπρο καί τή Δύση. Άς άναφέρουμε, σάν άντιπροσωπευτικά δείγματα 
πολιτιστικών άνταλλαγών τούς Βενετούς ιστορικούς τής Κύπρου Fiorio Bustron καί 
Francesco Amadi άφ' ενός, καί άφ’ έτέρου τήν παρουσία Κυπρίων διανοουμένων στήν 
Ιταλία, οί όποιοι καί συνέβαλαν στήν καλλιέργεια τών έλληνικών γραμμάτων στή Δύ

ση.15 Άρκοΰμαι εδώ νά άναφέρω ότι ό Θωμάς Φλαγγίνης, πού ίδρυσε τήν περίφημη 
Φλαγγίνειο σχολή στή Βενετία, ήταν κυπριακής καταγωγής.

Ή καθαρά αισθητική άξια τών κυπριακών λυρικών ποιημάτων εΐναι έκδηλη. 
Προκύπτει, ούτως ή άλλως, άπό τή στενή συνάρτησή των πρός τόν πετραρχικό ποιη
τικό λόγο, ό όποιος, κατά τήν ομόφωνη περίπου κρίση τών εμπειρογνωμόνων κρι
τικών τής λογοτεχνίας, έσηματοδότησε τήν άνανέωση τοΰ εύρωπαϊκοϋ ποιητικού λό
γου καί ύπήρξε προάγγελος τής εύρωπαϊκής ποιήσεως τών νεωτέρων χρόνων. Σύν 
τοΐς άλλοις ένδείκνυται ή άναφορά στήν ποιητική μετρική τοΰ Πετράρχη, άπό τήν 
όποια προέκυψε άξιόλογη ποικιλία στιχουργικών σχημάτων, άνάμεσα στά όποια προ- 
έχει ή στιχουργική τελειοποίηση τοΰ σονέττου, τό όποιο ό Πετράρχης άνέδειξε ώς 
κλασσικό εΐδος τής εύρωπαϊκής λυρικής ποίησης.

Όσα άπό τά ποιήματα τής συλλογής είναι άποδεδειγμένα μεταφράσεις άπό τόν 
Πετράρχη καί άλλους πετραρχικούς ποιητές άποδίδονται άριστα στό κυπριακό ίδίω- 

μα τής εποχής. 'Αλλά καί τά ύπόλοιπα ποιήματα, είτε εΐναι μεταφράσεις άπό άταύτι- 
στους ποιητές εϊτε είναι πρωτότυπες συνθέσεις τοΰ Κυπρίου συμπιλητή τής συλλογής 
ή άλλων Κυπρίων, μαρτυρούν έντονο λυρισμό καί εύγενή αισθηματικό κόσμο άνταπο- 
κρινύμενο στις άπαιτήσεις τής έποχής καί τοΰ κοινωνικού περιβάλλοντος τής ’Ανα
γεννήσεως. Στήν έπιτυχημένη αύτή έκφραση τοΰ λυρικού λόγου συμβάλλει άσφαλώς ή 
έλληνική διάλεκτος τής Κύπρου, μέ τό πλούσιο λεξιλόγιο καί τήν εύπλαστη προσαρ
μογή της στις άνάγκες τοΰ ποιητικού λόγου. Καί τά δύο αύτά προσόντα τεκμηριώνονται 
άπό τό πληρέστατο λεξιλόγιο καί τις άναλυτικές παρεμβάσεις πού περιλαμβάνονται στήν 
έκδοση τής Θέμιδος Πιτσιλλίδου.
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΑΡΧΗ ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΣΗΜ. Τά πρωτότυπα κείμενα λαμβάνονται από τήν έκδοση στή σειρά τών 
Ιταλών κλασσικών Ricciardi. Τα κυπριακά κείμενα από τήν έκδοση τής Θ. Σιαπκαρα- 
Πιτσιλλίδου. Ή άρίθμηση τών πρωτοτύπων κειμένου κατά τήν έκδοση Ricciardi. Ή 
αρίθμηση τών κυπριακών κειμένων κατά τήν έκδοση Θ. Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου.
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VI

bi traviato e Ί folle mi’ desio 
a seguitar costei che ’n fuga è volta, 
e de’ lacci d’Amor leggiera e sciolta 
vula dinanzi al lento correr mio,

che quanto richiamando più l’envio 
per la secura strada men m’ascolta: 
né mi vale spronarlo, o dargli volta, 
eh’Amor per sua natura il fa restio;

c poi che Ί tren per forza a sé raccoglie, 
i’ mi rimango in signoria di lui, 
che mal mio grado a morte mi trasporta;

»ul per venir al lauro onde si coglie 
acerbo frutto, che le piaghe altrui, 
gustando, afflige più che non confona.

13

5

10

Τόσα ’v ή πεθυμιά μου μποδισμένη 
θέλοντας μιας πού φεύγει ν’ άκλουθήση, 
ή ποια τον πόθον δέν τον έχει χρήση 
καί πά πετώντα δμπρός λευτερωμένη, 

κι δσα της παραγγέλλω ν’ άναμένη 
γιά το καλόν της, δέν θέν ν’ άγρικήση 
’δέ χαλινάριν σώννει νά την στήση 
τόσον εν άχ τόν πόθον νικημένη.

Κι άφόν δέν ήμπορώ νά τήν κρατήσω, 
χρήση ’ναι ν’ άκλουθώ γοιόν τυφλωμένον 
ή ποια νιώθω στον άδην μέ πεσώννει, 

μόνον γιά νά ’ρτω στο δεντρόν να γγίσω 
έκεΐνον τόν καρπόν τον φουμισμένον 
άπ’ δτις τόν γευτη ποτέ τελειώννει.

F. fr
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XVIII XXII

Quand’io son tutto volto in quella parte 
ove Ί bel viso di Madonna luce, 
e m’è rimasa nel pensier la luce 
che m’arde e strugge dentro a parte a parte, 4

Γ che temo del cor che mi si parte, 
e veggio presso il fin de la mia luce, 
vommene in guisa d’orbo, senza luce, 
che non sa ove si vada e pur si parte: 8

così davanti a’ colpi de la morte 
fuggo, ma non sì ratto, che Ί desio 
meco non venga, come venir sòie; «

tacito vo, che le parole morte
iarian pianger la gente, et i’ desio
che le lagrime mie si spargan sole. 14

Όντασ σ’ έκείνην τήν μεριάν γυρίσω F. 5r
«πού τό δεΐσ σου τό γλυκύν γλαμπρίζει, 
τόσον το φως σου μέ στον νούμ μου γγίζει 
πού μ’ άφτει και δεν σώννω πιόν νά ζήσω'

5 φοβώντα ’χ τό λαμπρόν μην ξηψυχήσω,
γιατί καρδιά μου νά μ’ άφήση άρχίζει, 
μισεύγω, κι ώς τυφλόν πού δεν γαγίζει, 
δίχα του δεν έβλέπω νά πατήσω.

’Ίτσου τούς κόρπους τού θανάτου φεύγω
10 κι δχι τόσον βουργά πού πεθυμιά μου

να μέν μέ φτάννη γοιόν έν μαθημένη.

Μουλλάιννοντα τήν πλήξημ μου, κηβεύγω 
γιά να μέν κλαΧν δσοι γρικούν μιτά μου : 
τόσον έν ή φωνή μου λυπημένη

A qualunque animale alberga in terra, 
se non se alquanti ch’anno in odio il sole, 
tempo da travagliare è quanto è Ί giorno; 
ma poi che 1 ciel accende le sue stelle 
qual torna a casa e qual s’annida in selva 
per aver posa almeno infin a l’alba.

bt 10, da che comincia la bella alba 
a scuoter l’ombra intorno de la terra, 
svegliando gli animali in ogni selva, 
non ò mai tnegua di sospir col sole; 
pui quandio veggio fiammeggiar le stelle, 
vo lagrimando e disiando il giorno.

Quando la sera scaccia il chiaro giorno, 
e le tenebre nostre altrui tanno alba, 
miro pensoso le crudeli stelle 
che m’ànno fatto di sensibil rena, 
e maledico il dì eh’ i’ vidi Ί sole ;

c non mi stanca primo sonno od alba, 
che ben ch’i’ sia mortai corpo di terra 
lo mio termo desir vien da le stelle.

Prima ch’i’ torni a voi, lucenti stelle, 
o tomi giù ne l’amorosa selva 
lassando il corpo che fia trita terra, 
vedess’io in lei pietà, che ’n un sol giorno 
può ristorar molt’anni, e ’nanzi l’alba 
puommi arricchir dal tramontar del sole.

Uon lei toss io da che si parte il sole 
e non ci vedess’altn che le stelle, 
sol una notte, e mai non tosse l'alba! 
c non se transformasse in verde selva 
pei uscirmi di braccia, come il giorno 
Ch’Apollo la seguia qua giù per terra.

Ma io sarò sotterra in secca selva, 
e Ί giorno andrà pien di minute stelle 
prima eh’ a sì dolce alba arrivi il sole.

0

12

30

36
39
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106

Πάσα χτηνόν πού θρέφεται στο χώμαν, ρ. 5?ν
έβγόντα κείνα πού μισούν τον ήλιυν, 
έχει vù παραδέρνη τήν ημέραν 
κι άφόν στον ούρανύν νά λάψουν τ' άστρα

5 στρέφουνται ποιόν στο σπίτιν ποιον στο δάσος 
καί πνάζουν ώστι νά ’ρτουν τά ξηφώτια

Κ’ εγώ, ’φότις ν’ άρκέψουν τά ςηφώιια 
ιά σκοτεινά νά διώξουν αχ τό χώμαν 
ξυπνώντα τά χτηνά 'πού μέ στό δάσος.

IO σίγησην κλιοντα οϋκ εχω με τον ήλιον 
κι άφόν βιγλίσω νά γλαμπρίσουν τ’ άστρα 
κλαμένος πάλε κράζω τήν ήμερα ν

Άντάν ή νύχτα διοιξη τήν ημέραν 
καί ποίσ’ άλλους ή σκότη μας ξηφώτια,

Ih βιγλώ τό ριζικόν μου, τά σκλερ’ άστρα 
πού μέλλει νά μέ βάλουν εις το χώμαν 
και καταροϋμαι άντά ’δα κεΐν’ τον ήλιον 
πού μ’ έκαμεν γοιον κάποιον άχ τό δάσος.

ΙΙιστεύγω μέν έθρέφτην ποτέ ’ς δάσος
20 αλύπητο χτηνόν νύχτα ’δέ μέραν

γυιόν τούτην άπού κλιώ στό σκιύς κ’ εις ήλιον F. óur 
κι υύδ' άποστέκω δεΐλις ’δέ ξηφώτια
γιατί άν καλά καί πλάστηκα άχ τό χώμα 
άμμ’ εχω πεθυμιά στεριάν ’πού τ’ άστρα.

ZÖ Ιΐριν νά στραφώ σ’ αυτόν σας, έγλαμπρ’ άστρα, 
ή νά κρεμμίσω με στοΰ πόθου δάσος 
άφήννοντα τήν σάρκαν εί; τό χώμαν, 
νά ’δα λύπην σ’ αυτόν της : μιαν ημέραν 
έσώνναν ούλα τά κακά ξηφώτια

30 καί πιόν μέ κλάμαν δεν έθώρουν ήλιον.

Νά βρέθηκα μιτά της δίχως ήλιον 
καί μέν μάς έθωροϋσαν παρά τ’ άστρα 
μιαν νύχταν καί νά μή ’ρταν τά ξηφώτια" 
μόνον μηδέν έγίνην κι αυτή δάσος

3Ö νά ‘φυγεν γοιον έποΐκεν μιάν ήμέραν 
τ’ Άπόλλο πού τήν έτρεχεν στό χώμαν.

Έγώ κάτω στό χώμαν ’ς ξερόν δάυυς 
καί ή μέρα θέλει πά γεμάτη τ’ άστρα 
πριν μέ γλυκιά ξηφώτια δώ τον ήλιον.

λλλ

Giovene donna sotto un verde lauro 
vidi più bianca e più fredda che neve 
non percossa dal sol molti e molt’anni, 
e '1 suo parlare e Ί bel viso e le chiome 
mi piacquer sì eh’ i’ 1’ ò dinanzi agli occhi 
ed avrò sempre ov’ io sia, in poggio o ’n riva. 6

Allor saranno i miei pensieri a riva 
che foglia verde non si trovi m lauro; 
quando avrò queto il cor, asciutti gli occhi, 
vedrem ghiacciare il foco, arder la neve; 
nun ò tanti capelli in queste chiome 
quanti vorrei quel giorno attender anni. 12

Ma perché vola il tempo e fuggon gli anni 
si ch’a la morte in punto s’arriva 
o colle brune o colle bianche chiome 
seguirò l’ombra di quel dolce lauro 
per lo più ardente sole e per la neve, 
fin che 1’ ultimo dì chiuda quest’ occhi. 1«

Non fur già mai veduti sì begli occhi, 
u ne la nostra etade 0 ne’ prim’ anni, 
che mi struggon così come Ί sol neve: 
onde procede lagrimosa riva, 
eh’ Amor conduce a piè del duro lauro 
ch’ à i rami di diamante e d’ or le chiome. 24

Γ temo di cangiar pria volto e chiome, 
che con vera pietà mi mostri gli occhi 
l'idolo mio scolpito in vivo lauro, 
ché s’al contar non erro, oggi à sett’ anni 
che sospirando vo di riva in riva 
la notte e Ί giorno, al caldo od a la neve. 30

Dentro pur foco e for candida neve, 
sol con questi pensier, con altre chiome, 
sempre piangendo andrò per ogni riva, 
per far forse pietà venir ne gli occhi 
di tal che nascerà dopo mill’anni;
se tanto viver po ben colto lauro. 36

L’auro e i topacii al sol sopra la neve 
vincon le bionde chiome presso a gli occhi 
che menan gli anni miei sì tosto a riva. 39
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108 LXX
Μιαν κόρην είδα μέ στά σκιάς τής δάφνης F. 61 ν 
περίτου κρυάν καί πι’ άσπρην παρά χιόνιν 
δχι βραστήν τοϋ ήλιου πολλούς χρόνους 
ή συντυχία, τά δεϊν της καί κεφάλιν 
τόσον μ' άρέσαν κ' εχω τα στά μ μάτια 
καί θέλω τά *χέιν  πάντα μου ώς τά τέλος.

Τότες θέλει έχειν ή πικριά μου τέλυς 
ονταν τά φύλλα λείψουσιν τής δάφνης 
κι δντασ σιγήση ή καρδιά καί μμάτια, 

10 χιονίζει τά λαμπρόν κι άφτει τό χιόνιν'
δέν έχω τόσες τρίχε στό κεφάλιν 
οσους ώς τίτοιαν ώραν θέλω χρόνους

Καί γιατί φεΰγοντα καιρούς (καί^> χρόνους 
κ'Λ είς μια σταμήν έφτάννομεν τό τέλος

15 κι δλου στην γήν παγαίννει τά κεφάλιν,
στό σκιός της τρέχω τής γλυκιάς μου δάφνης 
άπού τόν ήλιον τό βραστόν καί χιόνιν 
ώς οπού νά καμμύσω αυτά τά μμάτια.

Τινάς δέν είδεν τόσα ’μορφα μμάτια
20 εις τόν καιρόν μας ή στούς πρώτους χρόνους

γοιόν τοΰτα πού μέ λυούν ώς σ’ ήλιον χιόνιν 
καί μέλλει είς κοντόν νά δώσω τέλος 
άπού τόν πόθον τής φυτείας τής δάφνης 
άπού ’χει ρίζες καί χρυσόν κεφάλιν.

F. 62r

25

30

Φοβούμαι μέν τό κλίνω τό κεφάλιν 
πριχούν μέ λύπην νά μέ δουν τά μμάτια 
της θέισσάς μου, τής κυράς τής δάφνης, 
άπού ’χω, αδ δέν ςηχάννω, δέκα χρόνους 
καί πάγω το σωγκιόντα τέλος τέλος 
πωρνάν καί δείλις, ε’ις πυράν κ’ είς χιόνιν.

Άπέσσω μέ λαμπρόν κι άπέςω χιόνιν, 
μόνον μέ τίτοιες έννοιες στά κεφάλιν, 
πάντα φωνάζω τά πικρόν μου τέλος 
άν τύχως νά ’ρτη λύπηση στά μμάτια 
είς κείνους άπού νά ρτου ’ς χίλιου χρόνους, 
άν τόσον άπαντά δεντρόν τής δάφνης.

Τής δάφνης οί αχτίνες είς τό χιόνιν 
νικούν τήν κεφαλήν κοντά στά μμάτια 
πού μέν τούς χρόνους φέρνουσιν εις τέλος

Lasso me, ch’ i’ non so in qual parte pieghi 
la speme ch’ è tradita ornai più volte! 
Ché se non è chi con pietà m’ascolte, 
perché sparger al ciel sì spessi preghi?
Ma s’ egli aven eh’ ancor non mi si nieghi 5
finir anzi '1 mio fine
queste voci meschine, 
nun gì avi al mio signor perch’ io il ripreghi 
di dir libero un dì tra l’erba e i fiori:
«Drez et rayson es qu’ ieu ciant em demori». 10

Ragion è ben eh’ alcuna volta io canti, 
però eh’ ò sospirato sì gran tempo, 
che mai non incomincio assai per tempo 
per adequar col riso i dolor tanti.
E s’io potesse far eh’ agli occhi santi 15

porgesse alcun diletto 
qualche dolce mio detto, 
o me beato sopra gli altri amanti!
Ma più quand’ 10 dirò senza mentire:
«Donna mi priega, per eh’ io voglio dire». 20

Vaghi pensier che così passo passo 
scorto m’avete a ragionar tant’ alto, 
vedete che Madonna à Ί cor di smalto 
sì forte ch’io per me dentro noi passo.
Ella non degna di mirar sì basso 25

che di nostre parole 
curi, ché Ί ciel non vole, 
al qual pur contrastando i’ son già lasso;
onde come nel cor m’induro e ’naspro 
« così nel mio parlar voglio esser aspro ». 30

Che parlo? o dove sono? e chi m’inganna 
altri eh ’io stesso e Ί desiar soverchio? 
Già s’ i’ trascorro il ciel di cerchio in cerchio, 
nessun pianéta a pianger mi condanna;
se mortai velo il mio veder appanna, 35

che colpa è de le stelle
o de le cose belle?
Meco si sta chi dì e notte m’ affanna, 
poi che del suo piacer mi fe’ gir grave 
«la dolce vista e Ί bel guardo soave».

Tutte le cose di che Ί mondo è adorno 
uscir buone de man del mastro eterno; 
ma me, che così a dentro non discerno, 
abbaglia il bel che mi si mostra intorno,

s s’ al vero splendor già mai ritorno 45
l’occhio non po star fermo:
così l’à fatto infermo
pur la sua propria colpa, e non quel giorno 
eh’ i’ volsi in ver 1’ angelica beltade
•«nel dolce tempo de la prima etade». 50
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90 F. 40r

’Σ ποιόν τόπον πιόν τό θάρος νά γυρίσω ; F. 3>t
Έτζενιάσαν το τόσον κ" έναι χρήση, 
άδ δέν ευρώ τινάν να μου γρικήση 
μέ λύπην, πιόν ότόσα μήν βακρύζω.

5 Άμμέ καμιάν φοράν αν ήμπορήσω 
τό κλάμαν νά μουλλώσω 
πριχοϋ νά παραδώσω, 
μέ τον άφέντημ μου θαρώ νά ποίσω 
πού νά μού πή : «τί θέν νά ποίσης ;

10 Δίκιον έναι τώρα νά τραγουδήσης».

Καλά καί δίκιον έναι νά γελάσω 
γιατί τόσον έκλαψα κι άπού τώρα 
αργά ’ναι πού ν’ άρκέψω πάσα φόρα 
τό κλάμαν μέ τό γέλιον ν’ άγαλιάσω.

15 Άν έν κ’ εγώ μπορώ νά τά πατιάσω 
άπ δσες ρίμες ποίσω 
καμιάν νά τραγουδήσω 
μπορώ τά κλάματά μου νά πατιάσω 
άμμ’ δσα πώ κ’ έχάσα τήν χαράμ μου

20 «τόσον έχ’ ορισμόν αχ τήν κυράν μου»-

’Έννοια γλυκιά, πού τόσ’ άγαλιασμένη F. 3?ν
έποΐκες καί μετέχτηκα μιτά της, 
θωρεϊς πώς έναι δυνατή καρδιά της 
ιόσον νά πης δτ’ είναι διαμαντένη

25 ’ς λογήν δτ’ ή δική μου ’ναι θλιμμένη
γιατί δέν μέ ψηφίζει'
άμμ*  δ ουρανός τ’ ορίζει
νά ’ναι μιτά μου πάντα κακιωμένη
κι ως γοιόν τό πάθο στήν καρδιάμ μου βρίσκω

30 «τόσον στήν συντυχιάμ μου σκλερυνίσκω».

Τί λέγω, πού ’μαι καί τίς μέ ζενιάζει 
άλλος παρά 'παυτός κ*  ή πεθυμιά μου ; 
Θωρώ στον ουρανόν' τά κλάματά μου 
πλανήτης κανενείς δέν συνεργάζει'

35 ή πεθυμιά τό φώς μου σκοτεινιάζει
τ' άστρα δέν έν φταισμένα
’δέ τά ’μορφα φτιασμένα'
μέσον μου μέναν εν πού μέ πειράζει
καί δέν έ<ναι) ’φορμή -ν από ξαυτόν της

40 δέ φτιεΐ μου «τό γλυκύν τό πρόσωπόν της».

4Ö

Όσα στον κόσμον βρίσκουνται φτιασμενα 
ούλα ’χ τον μάστρον βγιενικά γινήκα 
κί αν άξ αύτόν μου δέν άγνωριστήκαν 
ή πεθυμιά μου μόνο φτιεΐ σ’ αυτόν μου' 
άντά νοιαστώ να λείψω αχ το λαμπρόν μυυ, 
τό δεΐν μου δέν σιγίζει

λογήν πού μ’ εμποδίζει 
καί κάμνει με να ζώ μαρτυρημένα, 
άμμέ περίτου μοϋ ’φταισεν θωρώντα 
τόσον -ψηλά πού κρέμμισα βιγλώντα.
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CLXXXI CCLXVIII

Γ mi vives di mia sone contento, 
senza lagrime e senza invidia alcuna; 
ché s’ altro amante à più destra fortuna, 
mille piacer non vaglion un tormento. 4

Or quei belli occhi, ond’ io mai non mi pento 
de le mie pene, e men non ne voglio una, 
tal nebbia copre si gravosa e bruna 
che Ί Sol de la mia vita à quasi spento. 8 

0 Natura, pietosa e fera madre, 
onde tal possa e si contrarie voglie 
di far cose e disfar tanto leggiadre? π

D’un vivo fonte ogni poder s*  accoglie: 
ma tu come '1 consenti, 0 sommo Padre, 
che del tuo caro dono altri ne spoglie? 14

26

5

lü

‘Έζουν μέ δίχως έννοιαν τής χαράς μου, 
δεν είχα ζήλαν κείνους πού γελουσιν 
οτι αν ίσως και χαίρουνται ποθοΰσιν 
τίτοιες χαρές δεν μοιάζουν τής χαράς μου.

Γώρα τά ’μορφα μμάτια της κυρας μου 
ηού κάμνασιν τα πάθη γά μέ ζούοι», 
έσκούλλισεν τα νέφος, δέν θωροΰΜ«.», 
«ί ô ήλιος πά να σβήση τής υγείας μυυ

’£2 φύση, πού βρες τίτοιαν άφεντίαν 
κι αππόθθεν τίτοιες δρεξες σοΰ μπαίννυυν 
«ui καταλύεις τά φτιάννεις δίχα αίτια»· ,

Ολες οι χάρες ‘πού μιαν βρύσην ßyiaiwuuv. 
Άμμ’ έσού, Ιίλάστη, άπού χεις έξουσίαν, 
γιατί τα δίδεις άλλοι να τά παίρνουν ;

F. Uv

Che debb’ io far, che mi consigli, Amore ? 
Tempo è ben di morire 
ed ò tardato più eh’ i’ non vorrei: 
Madonna è morta ed à seco il mio core, 
e volendol seguile 
interromper conven quest’ anni rei; 
perché mai veder lei 
di qua non spero, e 1’ aspettar m' è noia. 
pascià eh’ ogni mia gioia 
per lo suo dipartire in pianto è volta, 
ugni dolcezza de mia vita è tolta.

Amor, tu '1 senti, ond’ io teco mi doglio, 
quant' e Ί danno aspro e grave, 
e so che del mio mal ti pesa e dole: 
anzi del nostro, perch’ ad uno scoglio 
avem lotto la nave 
ed in un punto n’ è scurato il sole. 
Qual ingegno a parole 
puna aguagliare il mio doglioso stato ? 
Ahi! orbo mondo ingrato, 
gran cagion ài di dover pianger meco, 
ché quel bel eh’ era in te perduto ài seco.

Caduta è la tua gloria, e tu noi vedi, 
né degno eri, mentr’ella 
visse qua giù, d’ aver sua conoscenza, 
né d’ esser tocco da’ suoi santi piedi, 
perché cosa sì bella 
devea Ί ciel adornar di sua presenza. 
Ma io, lasso, che senza 
lei né la vita mortai né me stesso amo, 
piangendo la richiamo, 
questo m’ avanza di cotanta spene, 
e questo solo ancor qui mi mamene.

Oimè, terra è fatto il suo bel visu, 
che solea far del cielo 
e del ben di lassù fede fra noi; 
l’invisibil sua forma è in paradiso, 
disciolta di quel velo 
che qui fece ombra al fior degli anni suoi, 
per rivestirsen poi 
un' altra volta e mai più non spogliarsi: 
quando alma e bella farsi 
tanto più la vedrem quanto più vale 
semniterna bellezza che mortale.
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Più che mai bella e più leggiadra donna 
tornami manzi, cumc 
là dove più gradir sua visia seme; 
questa è del viver mio Γ una colonna, 
l’altra è '1 suo chiaro nome 
che sona nel mio cor sì dolcemente

Ma, tornandomi a mente 
che pur morta è la mia speranza, viva 
allor eh’ ella fioriva, 
sa ben Amor qual io divento e, spero, 
vedel colei ch’è or sì presso al vero. 55

Donne, voi che miraste sua beliate 
e Γ angelica vita 
con quel celeste portamento in terra, 
di me vi doglia e vincavi pietate: 
non di lei, eh’ è salita 
a tanta pace e m’ à lassato in guerra, 
tal che, s’ altri mi serra 
lungo tempo il cammin da seguitarla, 
quel eh’ Amor meco parla 
sol mi riten eh’ io non recida il nodo; 
ma e’ ragiona dentro in cotai modo: 66

« Pon freno al gran dolor che ti trasporta ; 
ché per soverchie voglie
si perde Ί cielo ove Ί tuo core aspira, 
dove è viva colei eh’ altrui par morta, 
e di sue belle spoglie 
seco sorride e sol di te sospira; 
e sua fama che spira
in molte parti ancor per la tua lingua, 
prega che non estingua, 
anzi la voce al suo nome rischiari, 
se gli occhi suoi ti fur dolci né cari ». 77

Fuggi Ί sereno e Ί verde, 
non t’ appressare ove sia riso o canto, 
canzon mia no, ma pianto: 
non fa per te di star fra gente allegra, 
vedova, sconsolata, m veste negra. 82
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Ti μέ βουλεΰγεις, Πόθε, στην πιχριάμ μου ; 
Το τέλος θέν να πιάσω 
γιατί τόσον δεν ήθελα να ζήσω' 
μέ τήν κυράν μου ’χάσα τήν καρδιάμ μου 
κι δθ θέν νά τήν έφτάσω, 
τά χρόνια τοΰτα χρειά ’ναι να τ’ άφήσω, 
γιατί νά τήν βιγλίσω 
πιόν δεν θαρ*  ώδε κα'ι νά πομεινίσκω 
άνάπαψην δέν βρίσκω 
γιατί στο μίσεμάν της έσηκώθην 
πάσα χαρά κ*  ή πλήξη μου πιντώθη.

Πόθε, σού νιώθεις, καί μ’ έσέν θλιβοΰμαι, 

πόσον βαρεί ζημιά μου' 
καί ξεύρω πώς το πλήσσεις τό κακόν μυυ, 
λαλώ κακόν μας, κι δσα μαρτυροΰμαι 
πρέπει νά ’σαι μιτά μου 
γιατί τόσο ’ν δικόσ σου γοιόν δικόμ μου. 
Ποια λόγια τύ λαμπρόν μου 
μπορούσασιν ποτέ νά πουν γοιόν εναι ; 
Ή κόσμε τυφλωμένε !
Δίκιον έναι μιτά μου νά θρηνίζης 
«αι πιόν στά κάλλη τά χεις μέν ϋαρήσηι».

Πώς εχασες τήν δόξαν, δέν βιγλίζεις 
ούδ’ έπρεπέσ σου κείνην 
άντά ’ζεν ώδε νά ’χες άγνωρίσει 
δέν σου 'πρεπεν τά χνάρια της νά γγίσης 
’που τήν εύγενοσΰνην 
στον ουρανόν έπρεπεν νά ’χε ζήοειν. 
Δίχα τήν ποιάν, ν’ άργήση 
ζωή σ’ αυτόν μου λλίγον ψήφος φτιάζω, 
κλιόντα τήν ξανακράζω : 
κι αυτόν κερδαίννω ’που τόσον μου θάρυς, 
γιά ταΰτου ως τώρα μ’ ελειψεν ό χάρος.

Τό κάλλος της είς γην έκαταστήθην, 
πού μπόρεν μέ τό δεϊν της 
τόν ουρανόν πασάνας νά βιγλίση 
ή ποιά μέ στον παράδεισον έκρύφτην 

μέ δίχα τό μαντίν της 
πού κάποτε τήν εσκιαζεν ή φύση' 
πάλιν νά τό φορήση 
άλλη μιάν φόρα καί πιόν δέν τό βγάλλει'

F. 45ν

F. 46r
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πάλιν νά ’ρτη μέ τά κάλλη
νά δούμεν κείνα τόσον άπού ’ξίζουν 
κάλλιον παρά ’πού τούτα πού φανίζουν.

F. 44ν
CCXC1

Μορφότερη παρά ποτέ σ’ αυτής μου 
στρέφεται μέ πό κάλλος 
μ’ δμνοστον δεΐν καί στέκεται γελώντα. 
Γούτος έν ένα στύλλος τής ζωής μυυ, 
τ’ δνομάν της έν άλλος 
πού στέκει στην καρδιάμ μου τραγουδώντα. 
Κι άντά σταθώ νοιαστόντα 
πώς εν θαμμένον το γλυκύν μου θάρος 
δίδει μου διπλόν βάρος 
κι ό πόθος νιώθει τό βούλω να ποίσω 
κείνην, πού στην αλήθεια, να βιγλίσω. 

Γυναίκες, πού ’δετε τήν δμορφιάν της 
κι άγγελική ζωήν της, 
τά κάλλη κείνα πού τόσα μού φτιούσιν, 
θρηνίσατε για μέν τό μισεμόν της 
άμμ*  δχι π’ άφορμήν της 
γιατί ’ζησεν κ’ έγ’ δλα μέ κωλυούσιν' 
κι αν άλλος μού σφαλίση 
την στράταν να μην πάγω ταπισόν της, 
νά δώ τό πρόσωπόν της 
έπήγαινν*  άμμ’ ό πόθος για μέν κλαίγει 
ό ποιος είς τούτην τήν λογήν μού λέγει :

«Χαλίνωσε τήν πλήξην τήν θλιμμένην' 
πολλής δρεξης κρίμαν 
χάννει τόν τόπον πού καρδιά σου γνάζει, 
ζγή κείνη πού κρατούν για ποθαμμένη' 
κι άχ τ’ δμορφόν της γδύμα 
χαμογελά, μμά κάπου αναστενάζει 
κ’ ή φήμη της παθιάζει.
Λοιπόν παρακαλώ σε μηδέν πάψης 
για λλόγου της νά γράψης 
άμμέ τό πεΐν σου πάντα νά *ν  σ’ αυτόν της, 
αν σ’ άρεσεν ποτέ τό πρόσωπόν της».

Στίχοι, λείπατε πάντα 
τα χραδιαστά κ’ έκεϊ πού τραγουδούσιν, 
πηγαίννετε δπου κλιούσιν 
γιατί οί χαρές για λλόγου σας δεν έναι, 
χηράτες είς τα μαύρα, λυπημένες.

Quand’ io veggio dal ciel scender Γ aurora 
co la fronte di rose e co' crin d' oro, 
amor m’ assale, ond’ io mi discoloro 
c dico sospirando : « Ivi è Laura ora ». 4

O felice lìton, tu sai ben Γ ut 4 
da ricovrare il tuo caro tesoro; 
ina 10 che debbo far del dolce alloro? 
che se '1 vo' riveder, conven eh’ io mora. »

I vostri dipartir non son sì duri, 
un’ almen di notte suol tornar colei 
che non à ’schifo le tue bianche chiome; n

le mie notti fa triste e i giorni oscuri 
quella che n à portato 1 penser miei 
né di sé m’à lasciato altro che Ί nome. *4

15

F. 47r
Quando io uegio dal ciel scender l’aurora F. 10r 
μέ τά μαλλιά της τόσον γλαμπρισμένα, 
Ô πόθος νιώννει τά λαμπρά σ’ έμενα 
καί λέγω «ή θέισσά μου ώδέ ’ναι τώρα».

5 Ο felice Titon, tu sai ben l’ora
τό βιός σου νά τό φέρης πρός έσέναν 
κ’ έγώ άν θελήσω νά τό δώ, άγιμένα ! 
χρειά ’ναι νά δώσω τέλος εις την ώραν.

I vostri dipartir non son si duri 
æ διατί σ’ έσέν τήν νύχταν κάμνει στρέμμα

κι άρέσκουν τ’ άσπρα σου μαλλιά σ’ αυτόν της.

Le mie notti ia triste e li giorni scuri 
κείνη πού πήρεν άπού μέν τό πνεύμα 
λ' έγω τά δόλια πάθη 'πύ ξαυτόν νης.
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CCCLXIV CCCLXV

Tennemi Amor anni ventuno ardendo 
lieto nel foco e nel duol pien di speme ; 
poi che Madonna e Ί mio cor seco inseme 
salirò al ciel, dieci altri anni piangendo; 4 

ornai son stanco e mia vita reprendo 
di tanto error, che di vertute il seme 
à quasi spento, e le mie parti estreme, 
alto Dio, a te devotamente rendo, κ

pentito e tristo de’ miei sì spesi anni: 
che spender si deveano in miglior uso, 
in cercar pace ed in fuggir affanni. xi

Signor che ’n questo career m’ ài rinchiuso 
tramene salvo da li eterni danni,
eh' i’ conosco Ί mio fallo e non lo scuso. 14

Γ νο piangendo i miei passati tempi 
i quai posi in amar cosa mortale, 
senza levarmi a volo, abbiend’ io 1’ ale 
per dar forse di me non bassi esempi. 4

Tu che vedi i miei mali indegni et empi,
Re del cielo, invisibile, immortale, 
soccorri a l’alma disviata e traie, 
e Ί suo defetto di tua grazia adempì: 8

sì che, s’io vissi in guerra ed in tempesta, 
mora in pace ed in porto, e se la stanza 
fu vana, almen sia la partita onesta. u

A quel poco di viver che m’ avanza 
ed al morir degni esser tua man presta;
tu sai ben che ’n altrui non ò speranza. 14

10

131

Έκράτησέα με ή τύχη τόσους χρόνους 
στην φώτην μέ χαράν, στην πίκραν θάρος, 
xi άφόν το φως μου στέρεψεν ό χάρος, 
άλλους πέντε μέ κλάματα καί πόνους.

Τώρα την φάλλια βλέπω καί γνωρίζω 
καί. είς δσον έμπορώ στρέφομαι κλιόντα 
τ' άποαονάδιν της ζωής διδόντα 
ο’ έσέν, Σωτήρ, όπου τιμώ κι δλπίζω, 

περίλυπος και τόσον πικραμμένος 
τό πώς την ζών μου έςόδιασα στα βάρη 
δίχως παρηγοριάν κριτηρεμένος.

Απλωσε, ‘Αφέντη, τό λοιπόν την χάρην, 
ρύσαι με άχ τά δεσμά πού ’μαι χαμένος, 
ξεύρεις καλά, δεν έχω άλλου τά Φάρη.

F. 7?r

136

Άν έζησα στήν μάχην κ’ ε’ις τό βάρος, 
'Αφέντη, δώσ’ τό τέλος μέ ειρήνην*  
κι δν ήτον πικρόν δτοσον τό στάμαν,

δς είναι ό μισεμός δλος γαλήνην.
Τούν την λλίγην την ζωήν μέ δίχα κλάμαν 
νά την περάσω, σαν εχω τό θάρος-
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ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ*

* Εκφωνήθηκε στον Καθεδρικό Ναό Αγίου ’Ιωάννη στη Λευκωσία, άπό τόν Διευθυντή του 
Ιδρύματος ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου, τήν ΙΙαρασκευή, 
’Ιουνίου 1998, ώρα 11.00 π.μ. Τής νεκρώσιμης ’Ακολουθίας προέστη ό Μακαριώτατοζ 
’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. xpycoctomoc.

Ή Κύπρος θρηνεί σήμερα ένα άπό τά πιο εκλεκτά καί άφοσιωμένα τέκνα της, τύν 
Άνδρέα Χριστοφίδη. Τον άποχαιρετά μέ πόνο για τόν πρόωρο θάνατό του, άλλα και 
περηφάνεια, γιατί μάς άφησε δείγματα ζωής καί δράσης, γιά τό ποιά πρέπει νά είναι η 
παρουσία κάθε Έλληνα στή γη πού τόν γέννησε, όταν μάλιστα αυτή ή γή δίνει αγώνα 
ύπάρξεως σε όλα τά μέτωπα.

Όποιος θέτει τόν εαυτό του στήν υπηρεσία τού έθνους, καί μάλιστα σε ώρες κιν
δύνου, γίνεται άξιος τής πατρίδας. Καί ή πατρίδα τόν τιμά, καθώς αυτή τή στιγμή τιμά 
ή πολιτεία τόν άξιο πολίτη, ή Εκκλησία τόν πιστό καί στρατευμένο Έλληνα Χριστια
νό, ό εκπαιδευτικός κόσμος τόν φωτισμένο δάσκαλο, οί πνευματικοί άνθρωποι τόν 
μύστη των γραμμάτων, ή πολιτική ηγεσία τόν όξυδερκή πολιτικό καί ό λαός αυτόν που 
ένιωσε τόν παλμό καί τόν πόνο του καί τόν διερμήνευσε μέ όλα τά μέσα τού γραπτού 
καί τού προφορικού λόγου, τόν υπεράσπισε μέ σθένος άπό κάθε βήμα στήν Κύπρο καί 
στήν άλλη ύφήλιο.

Όσοι είχαν τό προνόμιο καί τήν τύχη νά έχουν τόν Άνδρέα Χριστοφίδη μαθητή, 
είμαι βέβαιος ότι νιώθουν περισσή περηφάνεια, γιατί μέ τήν όλη ζωή καί τή δράση του 
δικαίωσε πλήρως τό πιό βασικό, ώς κίνητρο, άπό τά διδάγματά τους, ότι στόχος τού 
κάθε μαθητή, τού κάθε παιδιού καί τού κάθε υπεύθυνου πολίτη πρέπει νά είναι ν’ άνα- 
δειχθούν «πολλώ κάρρονες» τών δασκάλων, τών γονιών καί των άλλων προτύπων 
τής πολιτείας.

Ό «μικρός τό δέμας» άλλά μέγας τόν νούν Χριστοφίδης, καθισμένος στις πρώτες 
σειρές τών θρανίων τής τάξης του, μέ δεμένα τά χέρια καί όρθό τό κεφάλι, όλος αυτιά 
κατά τήν παράδοση, ήταν έτοιμος στό τέλος τού κάθε μαθήματος ν' άποδείξει ότι είχε 
απορροφήσει σάν σφουγγάρι δ,τι είχε άκούσει, ήταν έτοιμος γιά άπόψεις στή συζήτη
ση, γιά κρίσεις καί συγκρίσεις, άπορίες καί διευκρινίσεις. Ήταν προσεκτικός δέκτης, 
ελεύθερος κι άδέσμευτος άκροατής καί άποφθεγματικός συζητητής σάν ώριμος άπό 
τότε μέ έτοιμες άπόψεις.

Ήταν πνεύμα άνήσυχο μέ άνικανοποίητη έφεση γιά μάθηση. Τό πάθος του ήταν 
τό διάβασμα. Ήταν ό πρώτος πού έμπαινε στή Βιβλιοθήκη τού Παγκυπρίου Γυμνασί
ου, μόλις αύτή άνοιγε, καί ό τελευταίος πού έφευγε, όταν δεν παρίστατο άνάγκη νά 
τού υποδειχθεί - άπορροφημένος, όπως ήταν - ότι κλείει ή Βιβλιοθήκη. Διάβαζε 
άχόρταγα λογοτεχνία, κι «έφαγε» τή Βιβλιοθήκη κατά τήν έκφραση τού τότε Βιβλιοθη- 
κονόμου, πού είχε ειδικό όνομα γιά τόν τακτικό επισκέπτη της.

Αύτά τά άναφέρω, γιατί ό πνευματικός εξοπλισμός τού Άνδρέα Χριστοφίδη ήταν 
ή πανοπλία του, μιά πανοπλία θεμελιωμένη πρωτίστως πάνω στήν Ελληνική γραμμα
τεία καί παδεία καί τή Χριστιανική παράδοση, πού άπλωνε όμως ελεύθερα μέ πλατιά 

πλοκάμια στα πιό άντιπροσωπευτικά δείγματα τής παγκόσμιας λογοτεχνίας όλων 
των ειδών τού λόγου, τής φιλοσοφίας, ιστορίας, κριτικής, θεάτρου, τέχνης, μουσικής. 
Αμφιβαλλιο αν ύπήρξε ποτέ Κύπριος πού νά είχε διαβάσει τόσα πολλά, πού νά είχε 
σταχυολογήσει τά καίρια διδάγματα άπό τή σοφία δικών μας καί ξένων καί πού νά τά 
είχε βασανίσει στό μυαλό του κριτικά, καί πού νά είχε διαμορφώσει, όπως ό Χριστο- 
ψίδης, προσωπικές άπόψεις έγκυρες, τις όποιες μπορούσε νά υποστηρίξει πειστικά 
και νά προτείνει τρόπους έμπρακτης εφαρμογής κι άξιοποίησής τους.

Λιτός καί πρακτικός. Στά λόγια καί στά γραφόμενά του, μέ μάτι διεισδυτικό καί 
κοφτερό μυαλό, σκέψη καθάρια καί ελεύθερη, χωρίς συμβιβασμούς, μέ ψυχική άρχο- 
ντια καί πλούτος. Τί ν' άπαριθμήσει κανείς σε λίγα τώρα λεπτά, άπ’ όσα είπε, έγραψε 
και έπραξε σάν πνευματικός άνθρωπος καί σάν ενεργός πολίτης. Ούτε κάν τούς τίτ- 
ους τών βιβλίων του, τις έκατοντάδες τών άρθρων του, τών συνεντεύξεων καί τών 

ομιλιών του. Ωστόσο, όλα αύτά είναι «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ» πού 
τα έγραψε καί τά έπραξε, κι άς είναι ένα μόνο τό βιβλίο του πού φέρει αυτό τόν τίτλο, 

ην Ελληνική παιδεία υπηρέτησε, όχι μόνο ώς δάσκαλος πού λειτούργησε μέ υπευθυ
νότητα «μέ τό διάλογο, τή μαιευτική καί τήν παιδαγωγούσα άγάπη», άλλά κι άπό κάθε 

?ση πού τού έμπιστεύθηκε ή πολιτεία καί ή Εκκλησία, σάν Γενικός Διευθυντής τού 
Κ, σάν Κυβερνητικός Εκπρόσωπος καί Σύμβουλος τού Κύπριου συνομιλητή, σάν 
πουργός Παιδείας, σάν Διευθυντής τού «ΛΟΓΟΥ» μέ ειδική άποστολή τή θρησκευ- 

τικη καί εθνική διαπαιδαγώγηση, σάν Διευθυντής τού Κυπριακού Πρακτορείου Είδή- 
°E(i)v καί άπό όποια άλλη θέση ή άποστολή τού άνατέθηκε. Μετέτρεψε τό ΡΙΚ, εκτός 
Των άλλων, σέ μέσο παίδευσης τού λαού, προβολής τού πολιτισμού μας, βίωσης τής 
Ιστορίας καί τών παραδόσεών μας, γνωριμίας τών πνευματικών δημιουργημάτων Κυ- 
θ?ιων καί Ελλαδιτών, άλλά καί ξένων, μουσικής καί αισθητικής καλλιέργειας, μέ τό 
^ρασ^0, ™ ^αΐΧθ Πανεπιστήμιο, τήν ορχήστρα, καί άλλα προγράμματα καί ποικίλες

Προάσπισε σάν Υπουργός Παιδείας κι άπό τις άλλες θέσεις του τά Ελληνικά 
ά?«μματα μέ συνέπεια, τίμησε πνευματικούς άνθρώπους, εγκαινίασε τό ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ 
ν ΡθΥ σ“ν πνευματικό Θησαυρό τής μικρής πατρίδας μας στήν καρδιά τού Έλλη- 
ισμθύ, έφερε σ επαφή τήν Κύπρο μέ τήν Ελλάδα καί τήν Ελλάδα μέ τήν Κύπρο σέ 

θ1α αμφίδρομη πνευματική πορεία, έντρύφησε μέ περισσή σπουδή στούς μεγάλους 
Xq0 τοι\ιστοθικθύ μας βίου καί στις μεγάλες μορφές τής Ελληνικής ιστορίας

1 Υθαμματείας, έξύμνησε τούς άγώνες τού έθνους καί τις έθνικές μας επετείους, 
α ηκε μέ δέος μπροστά στό έπος τής 1ης Απριλίου καί τις φωτεινές μορφές τών 

Λονιστών τής ΕΟΚΑ, έκθείασε τις άρετές τής φυλής άλλά υπογράμμισε καί τις άδυ-
Έλ)11^ μέσ° ^ποτ^οπ^ζ Υ^ά τήν μή επανάληψή τους, εδραίωσε τήν πίστη στις 

ηνικές μας ρίζες καί καταβολές μας. Πάνω άπ’ όλα, σ’ αυτό τόν τομέα, ύπεραμύν- 
Λ101αίτε^α’ ώζ Υπουργός Παιδείας, τής Ελληνικής γλώσσας καί διατύπωσε άπό- 

μα ζ Τθ τοΰ Πανεπιστημίου ώς Ανώτατου Ελληνικού εκπαιδευτικού ίδρύ- 
σ το.ς’ θπως τό συνέλαβε καί τό προωθούσε ό άείμνηστος Εθνάρχης Μακάριος, καί σέ 
ΧαίΑ συνε^γασία Εκκλησία τής Κύπρου καί τό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
σέ ^θκευμάτων τής Ελλάδος συνέβαλε στήν επαναφορά τών άρχαίων Ελληνικών, 
Χαί^10 προσπάθεια fi Ελληνική παιδεία νά έπανασυνδεθεϊ μέ τις γλωσσικές της ρίζες 
υ-1οθτην κλασσική πνευματική δημιουργία σέ όλο τό φάσμα τής εκπαίδευσης, καί μέ 

ετηση εισήγησης γιά τή δημιουργία πρότυπου σχολείου πού νά τιμά τήν Κύπρο
1 τον Ελληνισμό.
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Ήταν πεποίθησή του, ότι ή Ελληνική γλώσσα ήταν πανίσχυρο όπλο για τήν 
εθνική έπιβίωση κι ότι ή σοφία τών προγόνων καί των εκφραστών τής Χριστιανικής 
πίστης καί άγάπης έπρεπε ν’ αποτελούν τύ «μάννα» τής κάθε Ελληνικής ψυχής.

«Ή γλώσσα» γράφει, «είναι τό κυριώτερο κατόρθωμα τού έθνους», «Ή συντήρη
ση καί χρησιμοποίηση τής Ελληνικής μας γλώσσας αποτελεί άμυνα, στοιχειώδη άμυ
να», καί ότι «Μέσω τής γλώσσας θά επιβιώσουμε ώς Ελληνισμός, κι άν δέν επιβιώ
σουμε ώς Ελληνισμός, τότε είναι πού θά χαθεί ή Κύπρος όπως τή γνωρίζουμε».

’Ανάλογο ρόλο καί πιο σημαντικό επιφυλάσσει γιά τήν Ελληνική παιδεία. «Ή 
παιδεία», γράφει, «παραμένει ή πανοπλία μας - πέραν άπύ τήν άμυντική μας θωράκι- 
ση». «Ό άγώνας γιά τήν άνοδο τής παιδείας είναι συνώνυμος μέ τόν άγώνα γιά τήν 
εθνική μας έπιβίωση», «Ή παιδεία μεταβάλλει δεδομένα καί όρους», στον δύσκολο 
άγώνα μας καί σέ κάθε περίπτωση.

Άν τό πάθος τού Άνδρέα Χριστοφίδη ήταν ή Ελληνική γλώσσα καί ή Ελληνική 
παιδεία, είναι γιατί ό μεγάλος πόνος του ήταν ή Κύπρος κι ή πιο μεγάλη άγωνία του ή 
εθνική της έπιβίωση, ώς άπαραίτητη προϋπόθεση γιά τή φυσική μας έπιβίωση. Έζησε 
τή ζωή του μέσα σέ μιά δοκιμαζόμενη πατρίδα, άπό τά χρόνια τής Άγγλοκρατίας ώς 
τά χρόνια τής εύθραυστης ’Ανεξαρτησίας κι ώς τά χρόνια τής εισβολής, τής κατοχής, 
τής βίαιης διχοτόμησής της σέ βορρά καί τό νότο, κι ώς τή στιγμή πού έκλεισε τά μά
τια, μέ τούς κινδύνους πού διέβλεπε καί πού όλοι τούς ξέρουμε, μέ τά σχέδια τών ξέ
νων γιά ύποπτες λύσεις, αυτές τής όμοσπονδίας καί τής συνομοσπονδίας, καί ό,τι 
άλλο σατανικό πού δέν παρέχει καμιά έγγύηση ότι θά έπιβιώσουμε στή γή τών πατέ
ρων μας, άλλ’ άντίθετα προοιωνίζεται όριστικό τόν άφανισμό μας.

Ό Χριστοφίδης, όμως, δεν ήταν ένας μοιρολάτρης. Ήταν ένας άγωνιστής γιά τά 
δίκαια τής Κύπρου, κοντά σέ υπεύθυνους πολιτικούς καί χειριστές τοϋ έθνικού μας 
θέματος, έγκυρος πολιτικός άναλυτής μέ άλάθητο πολιτικό κριτήριο. Ήταν ύπέρμα- 
χος τής δικαιοσύνης, ορθός κριτής τών δυνάμεων πού κινούν τό ιστορικό γίγνεσθαι 
μέσα στόν χρόνο, μαχητής αισιόδοξος καί ποτέ ήττοπαθής. Κι ή συμμετοχή του στον 
άγώνα τού λαού μας ήταν μιά ένεργός συμμετοχή, πού δέν έξαντλεΐται σέ πολιτικές 
θέσεις αυτόνομες, άλλά συνυφαίνεται μέ θέματα παιδείας, θρησκείας καί πολιτισμού.

Γιά τόν Άνδρέα Χριστοφίδη τό κράτος θά πρέπει νά διασφαλίζει στόν καθένα τό 
δικαίωμα νά νιώθει καί νά λέγει εύθαρσώς, «Είμαι "Ελληνας, πολίτης τού Κυπριακού 
κράτους», όπως καί στούς άλλους συνοίκους άκριβώς, μέ σεβασμό ό καθένας τής 
έθνικής ταυτότητας τοϋ άλλου, τής γλώσσας, τής θρησκείας καί τού πολιτισμού του.

Ανήκε σ’ αύτούς πού δέν πίστευαν σέ «προσεγγίσεις» μέ τήν έγκατάλειψη τής 
γλώσσας μας, του πολιτισμού καί τής θρησκείας μας γιά νά συμβιώσουμε μέ τούς 
Τούρκους. Δέν δέκτηκε ώς υποκατάστατο τής Ελληνικής φυλετικής καί έθνικής μας 
ταυτότητας μιάν άνύπαρκτη «Κυπριακή ταυτότητα». Καί δέν δέκτηκε ποτέ τά τετελε
σμένα ώς άμετακίνητα, πιστεύοντας ότι ή μόνη άμετακίνητη δύναμη είναι ή δικαιοσύ
νη, κι ότι αυτή μπορεί νά άνατρέψει τά τετελεσμένα, όταν κανείς πιστεύει σ' αύτήν, τήν 
διακηρύττει, τήν δέχεται ώς χρέος, καί γίνεται ό ίδιος μέ τή ζωή, τις πράξεις καί ένέρ- 
γειές του τό όργανο γιά τήν έφαρμογή της, καί μέ θυσία άκόμη τής ζωής του, χωρίς 
συμβιβασμούς πού νοθεύουν τήν έννοια τής πραγματικής δικαιοσύνης.

ΟΙ ισχυροί τής γής, τούς όποιους καυτηρίασε, ώς κράτη καί ώς έπώνυμους κατα- 
στροφεΐς τής Κύπρου, δέν είναι γιά τό Χριστοφίδη δυνάμεις άτρωτες, άλλά άνατρέψι- 
μες: μέ τή δύναμη τής δικαιοσύνης, μέ τό ήθος, μέ τήν άξια παιδεία, μέ τήν ποιότητα 
τής ζωής. «Είναι άνάγκη», λέγει, «ν’ άντιπαραταχθοΰμε στά μεγέθη μέ τήν ποιότητα 
τής ζωής». Καί τήν ποιότητα τής ζωής μάς τήν έξασφαλίζει ή έπικοινωνία μας μέ όλο 
τό ιστορικό παρελθόν μας, καί μέ τούς νεκρούς μας σέ στιγμές περισυλλογής, αυτοε
λέγχου, αυτογνωσίας καί αύτοσυνειδησίας. Οί νεκροί δέν πεθαίνουν, όταν υπάρχει 
ΜΝΗΜΗ, αύτή πού κινεί τήν ιστορία καί σώζει τούς λαούς πού τή σέβονται. ΓΓ αύτήν 
τήν ιστορική μνήμη πάλαιψε ό Χριστοφίδης άπ’ όλες τις θέσεις πού κατείχε, νά τήν 
κρατήσει ζωντανή σάν τή μόνη έγγύηση ότι ό Κυπριακός Ελληνισμός μπορεί νά βγει 
άκέραιος καί άλώβητος μέσα άπό τη σημερινή δραματική δοκιμασία του καί νά συνε
χίσει δημιουργικά τόν ύπερτρισχιλιετή ιστορικό του βίο.

Αγαπητέ Άνδρέα,

Σκληρή ή μοίρα γιά ενα δάσκαλο νά έκφωνεΐ αυτός έπικήδειο γιά μαθητή του: 
«άνω ποταμών χωροΰσι πηγαί», θά έλεγες κι έσύ μέ τά προσφιλή σου άρχαΐα άπο- 
φθέγματα. Οί όροι άντιστράφηκαν. Σέ άποχαιρετοΰμε, ώστόσο, οί δικοί σου, τό κρά
τος καί ή πολιτεία, ή Εκκλησία, ή πολιτική ήγεσία, οί έκπρόσωποι όλων τών οργανι
σμών στούς όποιους υπηρέτησες, έκπαιδευτικοί, δημοσιογράφοι, πνευματικοί άνθρω
ποι καί όσοι άλλοι, σέ άποχαιρετοΰμε μέ τή συναίσθηση ότι ό,τι έκανες τό έκανες γιά 
τήν πατρίδα καί τήν παιδεία καί άφησες παράδειγμα. Μεγάλο τώρα τό κενό γιά όλους 
μας, καί πιότερο γιά τήν μαρτυρική άγωνιζόμενη πατρίδα σου πού τόσο άγάπησες, τήν 
Κύπρο τής ύπερτρισχιλιετοΰς Ελληνικής ιστορίας. Θά κρατηθούμε στις έπάλξεις μέ 
κύριο στήριγμά μας τήν Ελλάδα, όπως τό πίστευες καί τό διακήρυττες, μέ τόν ψυχικό 
εξοπλισμό μας στηριγμένο στις ιστορικές ρίζες καί στις παραδόσεις μας, όπως ήταν 
θταθερή έπιδίωξή σου, μέ στόχο τήν άπελευθέρωση τής σκλαβωμένης γής μας, τήν 
άποκατάσταση τής Ελληνικής καί Χριστιανικής φυσιογνωμίας τού βορρά, πού ήταν 
καί δικό σου όνειρο καί πόθος. Μέ αύτή τή διαβεβαίωση σέ άποχαιρετοΰμε καταθέτο
ντας τά λουλούδια τής άγάπης μας. Ή μνήμη μας θά είναι μαζί σου: μέ όσα έγραψες, 
θσα είπες καί όσα έπραξες πού σέ καταξίωσαν ώς ’Έλληνα, άξιον τής πατρίδας καί 
τού Έθνους. «Άς είναι έλαφρύ τό χώμα πού θά σέ σκεπάζει».

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ 
26 Ιουνίου. 1998
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ: 
53 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑΣ*

* Ομιλία του Προέδρου του Ε.Π.Ο.Κ. Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου στην Αίθουσα Λόγου της «ΣΤΟΑΣ 
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ», στην Αθήνα, σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Οίκος των Κυπριακών & 
Κυπριολογικών Εκδόσεων «ΜΑΜ» με τη συνεργασία του «Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύ
πρου» και του «Συνδέσμου Βιβλιόφιλων Κύπρου», το Σάββατο, 13 Μαρτίου 1999, στις 6.00 μ.μ.

1. Κ. Σπυριδάκι, «Η δράσις του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου κατά την πρώτην διετίαν 
από της ιδρύσεώς του», Ε.Π.Ο.Κ. Δελτών 1947-1948, Λευκωσία, σελ. 5.

2. Ψηφίστηκε στη Γενική Συνέλευση της 30 Μαρτίου 1947 και εκόόθηκε στη Λευκωσία - Κύπρου το 
ίόιο έτος με τον τίτλο, Καταστατικόν Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου. Περιλαμβάνει 31 
Αρθρα.

Ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου ιδρύθηκε στις 30 Μαρτίου 1947 από 
μια μικρή ομάδα πνευματικών ανθρώπων και επιστημόνων της Λευκωσίας, καθηγη
τών κατά το πλείστον, Κυπρίων και Ελλαδιτών, του ιστορικού Γυμνασίου της Κύ
πρου, του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Την ίδρυση του υπαγόρευσε μια ιστορική ανάγκη, 
πέραν από την ικανοποίηση καθαρά πνευματικών ενδιαφερόντων. Ο πρώτος πρόε
δρος του Ομίλου Κωνσταντίνος Σπυριδάκις, γυμνασιάρχης του Παγκυπρίου Γυμνα
σίου και η δεσπόζουσα μορφή στα εκπαιδευτικά πράγματα της Κύπρου, αναφέρεται, 
κάπως γενικά, στη «σύγχυση και την χαώδη κατάσταση» που δημιουργήθηκε μετά τη 
λήξη του β ' παγκοσμίου πολέμου «εις πολλούς πνευματικούς τομείς», και στην «εμ- 
φανιζομένην κρίσιν των ηθικών αξιών και ιδίως των προερχομένων εκ του ελληνικού 
πολιτισμού»,* 1 αλλά ήξερε καλά ότι πίσω από αυτή τη γενική διατύπωση κρυβόταν, για 
την Κυπριακή πραγματικότητα, μια συγκεκριμένη πολιτική της αποικιακής κυβέρνη
σης και επισημαίνει την ανάγκη επιστράτευσης των πνευματικών δυνάμεων του τόπου 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της με συντονισμένη δράση και συγκεκριμένο 
πρόγραμμα.

Ο Ε.Π.Ο.Κ. ιδρύθηκε, στην πραγματικότητα, ως Ελληνική πνευματική έπαλξη της 
Κύπρου - όχι της Λευκωσίας μόνο - προς εξουδετέρωση της ανθελληνικής προπαγάν
δας της αποικιακής κυβέρνησης, η οποία με διάφορους μηχανισμούς δυσφημούσε την 
Ελλάδα συστηματικά ως χώρα καθυστερημένη σε όλους τους τομείς, στο πνεύμα, στις 
τέχνες, στις επιστήμες και στα γράμματα, στην εκπαίδευση, στη βιομηχανία, την οικο
νομία, στον πολιτισμό γενικά, προβάλλοντας ταυτόχρονα την Αγγλία ως το πρότυπο 
και την κατ’ εξοχήν προηγμένη χώρα, προς την οποίαν οι Κύπριοι έπρεπε να προ
σβλέπουν ως προ τη «μητρόπολη» τους, περίπου, για ν’ αντλήσουν απ’ αυτήν τα φώτα 
της επιστήμης και του πνεύματος, που θα τους εξασφάλιζαν τον τίτλο του εκσυχρονι- 
σμένου ανθρώπου εν παντί, από την εκπαίδευση ώς τη γεωργία, και από τις επιστήμες 
και τις τέχνες ώς τη βιομηχανία και τον αθλητισμό.

Ο χαρακτήρας του Ομίλου και η προσφορά του θα εκτιμηθούν ορθά, αν λάβουμε 
υπόψη ορισμένα δεδομένα της περιόδου στην οποία εμφανίστηκε. Μιλάμε για μια επο
χή, κατά την οποία οι Αγγλοι αρνιούνταν την Ελληνικότητα της Κύπρου, τους Ελλη
νοκυπρίους ονόμαζαν όχι Έλληνες αλλά Ελληνόφωνους ή Χριστιανούς και τους 
Τουρκοκύπριους Μουσουλμάνους, που είχαν επιστρατεύσει την αρχαιολογία και πα- 
ραχάρασσαν την ιστορία για να δημιουργήσουν το μύθο της ύπαρξης μιας «Κυπρια

κής ταυτότητας» - κατ’ αντιδιαστολήν προς την Ελληνικήν - από τα πανάρχαια χρό
νια, που είχαν καταργήσει τα τρία Ελληνικά διδασκαλεία και είχαν ιδρύσει το Αγγλι
κό Διδασκαλικό Κολλέγιο (Teachers Training College), που είχαν εξοστρακίσει και τα 
σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού, που κατά παράδοση έρχονταν από την Ελλάδα, για 
να τα αντικαταστήσουν με άλλα που παρουσίαζαν την Κύπρο ως ξένη προς την Ελλά
δα, ιστορικά και γεωγραφικά, μεθοδεύοντας μ’ αυτά και με άλλα πολλά και ποικίλα 
μέτρα και μέσα τον εθνικό αποπροσανατολισμό των Ελληνοκυπρίων, απαγορεύοντας 
εκτός από τον Ελληνικό εθνικό ύμνο κι εκτός από την ανάρτηση φωτογραφιών Ελλή
νων ηρώων και ιστορικών μορφών, ακόμα και τους Ελληνικούς χορούς. Ο εθνικός 
αποχρωματισμός της Κύπρου είχε μπει σε ενέργεια και η καταρράκωση της Ελλάδας 
στη συνείδηση των Ελληνοκυπρίων ήταν πρόσφορο μέσο.

Μέσα σε τέτοια δεδομένα, αποστολή και προτεραιότητα του Ομίλου δεν ήταν 
απλώς να «βγάλει» Κυπρίους λογοτέχνες - πεζογράφους, ποιητές - ή καλλιτέχνες - 
ζωγράφους, γλύπτες, μουσικούς - αλλά πρωτίστως να ορθώσει στη συνείδηση του Κυ
πριακού λαού, των Κυπρίων πνευματικών ανθρώπων και επιστημόνων, την Ελλάδα 
ως μια άξια χώρα με μια λαμπρή ιστορική παράδοση και πλούσια πνευματική παρα
γωγή, που είχε αναδείξει αξίες που τίμησαν το παρελθόν και που λαμπρύνουν το πα
ρόν της και που την έκαναν σεβαστή στον κόσμο. Όπως η «Εταιρεία Κυπριακών 
Σπουδών» δημιουργήθηκε κάπου δεκαπέντε χρόνια πριν για ν’ αποκαταστήσει την 
Ελληνική φυσιογνωμία της Κύπρου σε αντιπερισπασμό προς τη θεωρία ότι ούτε οι 
αρχαίοι Κύπριοι ήταν Έλληνες αλλά ούτε και οι νεώτεροι, έτσι και ο Ε.Π.Ο.Κ. σε μια 
περίοδο σύγχυσης και ανθελληνικής προπαγάνδας στόχευε να δώσει στήριγμα στους 
Κυπρίους στον πνευματικό τομέα με μια ευρύτερη προοπτική, με την ενθάρρυνση των 
πνευματικών ανθρώπων και των επιστημόνων να γνωρίσουν από κοντά την Ελληνική 
πνευματική παραγωγή, παλαιότερη και σύγχρονη, και να γίνουν οι ίδιοι δημιουργοί 
αντλώντας από τις δικές μας ιστορικές και άλλες παραδόσεις, καλλιεργώντας όλα τα 
είδη του λόγου, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα μας και ερχόμενοι σε αμεσότερη επαφή 
με τους Έλληνες πνευματικούς δημιουργούς και την Ελληνική πραγματικότητα.

Όσα ανάφερα περιλαμβάνονται συνοπτικά, ή εξυπακούονται, στα δύο πρώτα άρ
θρα του «Καταστατικού» του Ε.Π.Ο.Κ. όπου διατυπώνονται οι σκοποί του Ομίλου 
και τα μέσα για την επίτευξη τους, και διαφαίνεται ο χαρακτήρας του ως Παγκύπριου 
πνευματικού σωματείου.2

Καθορίζεται ότι έδρα του ιδρυομένου Συνδέσμου είναι η Λευκωσία (Κύπρου) και 
σκοπός του «η στενωτέρα επικοινωνία και πνευματική επαφή των μελών του», «η καλ
λιέργεια των Ελληνικών γραμμάτων και τεχνών» και «η όσον το δυνατόν ευρυτέρα 
επίδρασις και ακτινοβολία του Ομίλου προς καλυτέραν κατανόησιν του ελληνικού 
πολιτισμού και η ÔT αυτού ανάπτυξις της πνευματικής ζωής της Κύπρου», αλλά και 
«η σύσφιγξις των πνευματικών δεσμών της Κύπρου μετά της λοιπής Ελλάδος και η 
πνευματική επικοινωνία αυτής (δηλ. της Κύπρου) μετά των άλλων πολιτισμένων χω
ρών» (Αρθρον 1 και 2). Όχι λιγότερο ενδεικτικό των προθέσεων των ιδρυτών του Ομί
λου είναι και το ότι ως πιο συγκεκριμένοι σκοποί του καθορίζονται «συζητήσεις και 
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έρευναι επί επιστημονικών και γενικώτερον πνευματικών θεμάτων αναφερομένων 
πρωτίστως εις τα ελληνικά γράμματα και τέχνας καθ’ όλην την συνεχή εξέλιξίν των 
από της αρχαιότητος μέχρι σήμερον, και επί σχετικών θεμάτων των άλλων πολιτισμέ
νων χωρών, κυρίως των σχετιζομένων με την ανάπτυξιν και καλλιέργειαν του ελληνι
κού πολιτισμού» (Αρθρον 2β).

Σχετικά με τα μέσα, το σχετικόν Άρθρον προνοεί, ότι «Οι ανωτέρω σκοποί θα 
επιδιωχθούν δια συζητήσεων μεταξύ των μελών και στενού κύκλου φίλων του Ομίλου, 
δια διαλέξεων και επιστημονικών ανακοινώσεων, δια διδασκαλίας δραμάτων, συναυ
λιών και εκθέσεων Τέχνης, δι’ εκδόσεων συντόμων μελετών προς ευρυτέραν διάδοσιν 
των γραμμάτων και των τεχνών, δι’ εκδόσεων περιοδικού, επιστημονικών εργασιών 
και βιβλίων, δια μορφωτικών εκδρομών κυρίως εις Ελλάδα αλλά και εις άλλας χώρας, 
και δι’ ιδρύσεως πνευματικού κέντρου του Ομίλου. Δια την εκπλήρωσιν των σκοπών 
του Ομίλου δύναται να ζητηθεί και η συνεργασία επιστημόνων, λογοτεχνών και καλ
λιτεχνών εξ Ελλάδος» (Άρθρον 4).

Θα προσπαθήσω να δώσω μια εικόνα των δραστηριοτήτων του Ομίλου τα πρώτα 
δεκατρία χρόνια της λειτουργίας του, ως το 1960 που τερματίστηκε η αποικιοκρατία, 
στηριγμένος κυρίως (α) πάνω στο «Βιβλίον Πρακτικών» των συνεδριών του Διοικητι
κού Συμβουλίου κατά την περίοδο αυτή, (β) πάνω σ’ ένα βιβλίο με τίτλο «Πνευματική 
δράσις», στο οποίο καταγράφεται συνοπτικά η δράση του Ομίλου από το 1950 ως το 
1954, και (γ) στα επτά «Δελτία» που εξέδωσεν ο Όμιλος ως το 1960, οπότε άρχισε η έκ
δοση της «Φιλολογικής Κύπρου», η οποία και συνεχίζεται ως σήμερα, αλλά και πάνω 
στις άλλες εκδόσεις που μπόρεσε να πραγματοποιήσει ο Ε.Π.Ο.Κ. τα χρόνια αυτά.3

3. Βλ. Χρύσανθουν Στ. Κυπριανού, «Αναλυτική Βιβλιογραφία των Εκδόσεων του Ελληνικού Πνευ
ματικού Ομίλου Κύπρου». Ανάτυπο από τη ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΠΡΟ 1996-97, Λευκωσία 1997.

Θα ήθελα πρώτα ν’ αναφέρω, ότι όλες σχεδόν οι εκδηλώσεις του Ομίλου - διαλέ
ξεις, εσωτερικές συγκεντρώσεις, συναυλίες κ.ά. - γίνονταν, εκτός ελάχιστων εξαιρέσε
ων, στη Μεγάλη Αίθουσα του Παγκυπρίου Γυμνασίου, και ήταν αρκετοί αυτοί που τις 
παρακολουθούσαν, επιστήμονες και πνευματικοί άνθρωποι, εκπαιδευτικοί και μαθη
τές. Σχεδόν πάντα ήταν παρών ο Γενικός Πρόξενος ή και ο Πρόξενος της Ελλάδος και 
άλλα μέλη του Προξενείου, ο Αρχιεπίσκοπος, ο Χωρεπίσκοπος, Μητροπολίτες και 
άλλοι εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Η συνεργασία του Γενικού Προξενείου της Ελλά
δος ήταν σταθερή, ουσιαστική και ποικιλόμορφη, και η ηθική και οικονομική συνδρο
μή της Εθναρχούσας Εκκλησίας σημαντική. Αλλά και Εκκλησιαστικές Επιτροπές, ορ
γανισμοί και ευκατάστατοι ιδιώτες έρχονταν αρωγοί στο έργο του Ομίλου, σε μια πε
ρίοδο που τα οικονομικά μέσα ήταν δύσκολο να εξασφαλιστούν.

Από τις πρώτες φροντίδες του Ομίλου ήταν η καλλιέργεια δεσμών πνευματικών 
με την Ελλάδα. Γι’ αυτό το σκοπό ήρθε σ’ επαφή με ανάλογα σωματεία της Ελλάδας, 
με διακεκριμένες προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών που θα μπορού
σαν να συμβάλουν στη σύσφιγξη των δεσμών αυτών. Τούτο επιδιώχθηκε όχι μόνο με 
αλληλογραφία και την αποστολή σ’ αυτούς του Καταστατικού και των δημοσιευμά
των του Ομίλου, αλλά και με προσωπική επαφή του Προέδρου του με την ευκαιρία της 
μετάβασης του στην Ελλάδα, τον ίδιο χρόνο αλλά και μεταγενέστερα. Όπως σημειώνε
ται στο πρώτο Δελτίο του Ομίλου (1947-1948), «Εκκλησιαστικά και πνευματικά ιδρύ

ματα, καλλιτεχνικά σωματεία, επιστήμονες, καλλιτέχναι, διανοούμενοι και άλλα εξέ- 
χοντα πρόσωπα της εκκλησίας και της πολιτείας έδειξαν ζωηρόν ενδιαφέρον δια τον 
Όμιλον και υπεσχέθησαν να συνδράμωσι το έργον του, όπερ και εγένετο και εξακο
λουθεί γινόμενον».4

Όλως ιδιαίτερης σημασίας και άξιες σημειώσεως ήταν οι διαλέξεις που έδωσαν 
Ελλαδίτες επιστήμονες, λογοτέχνες, μουσικοί, λαογράφοι και άλλες διαπρεπείς προ
σωπικότητες από το βήμα του Ε.Π.Ο.Κ., στην Αίθουσα Τελετών του Παγκυπρίου Γυ
μνασίου, είτε προσκληθέντες γι’ αυτό το σκοπό από την Ελλάδα, με συνεργασία και 
του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος (δεν υπήρχε τότε Πρεσβεία της Ελλάδος στην 
Κύπρο), είτε με την ευκαιρία της παρουσίας τους στην Κύπρο για κάποιο άλλο σκοπό. 
Τα θέματα είναι ποικίλα εκφεύγοντα, εκ πρώτης όψεως, εν πολλοίς των ενδιαφερό
ντων ενός πνευματικού σωματείου, αλλά στόχος του Ομίλου ήταν, όπως ανάφερα, να 
γνωρίσουν οι Κύπριοι τις προόδους που σημείωσε η Ελλάδα σε όλους τους τομείς, για 
να καταδειχθεί ότι κάθε άλλο παρά μια καθυστερημένη χώρα ήταν, όπως ήθελαν να 
την παρουσιάσουν οι Αγγλοι αποικιοκράτες και τα όργανα τους.

Αναγκαστικά, τη στιγμή αυτή θ’ αναφερθώ απλώς στα ονόματα ομιλητών και στο 
θέμα τους, και αυτά ενδεικτικά, για να φανεί ο κύκλος των θεμάτων και το κύρος των 
ομιλητών, σημειώνοντας μόνο ότι τις διαλέξεις αυτές ή άλλες πνευματικές και καλλι
τεχνικές εκδηλώσεις τιμούσαν με την παρουσία τους, όπως προανάφερα, ο Γενικός 
Πρόξενος της Ελλάδος, ο Αρχιεπίσκοπος, ο Δήμαρχος της Λευκωσίας και Πρόεδρος 
της Σχολικής Εφορείας, αλλά και άλλοι σημαίνοντες παράγοντες του οικονομικού, 
τραπεζικού, καλλιτεχνικού κόσμου, ανάλογα με την περίπτωση.

Από το 1947 ως το 1955 που άρχισεν ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας των 
Ελληνοκυπρίων, και που ουσιαστικά ανεστάλησαν οι δραστηριότητες του Ομίλου, μί
λησαν από το βήμα του Ε.Π.Ο.Κ. οι πιο κάτω Ελλαδίτες:

1. Ο Δημήτριος Σφαέλος, βουλευτής Πειραιώς και νήσων, με θέμα «Η κρίσις των 
ηθικών αξιών και η Ελλάς» (13/6/47).

2. Ο Μανώλης Καλομοίρης, μουσικοσυνθέτης, επ’ ευκαιρία της επισκέψεως του 
στην Κύπρο για εξετάσεις του εν Κύπρω παραρτήματος του Εθνικού Ωδείου Αθηνών, 
με θέμα «Το δημοτικό μας τραγούδι» (το τέλος του ’50).

3. Ο διάσημος Έλλην μουσουργός και ακαδημαϊκός Μανώλης Καλομοίρης έδω
σε δεύτερη διάλεξη και τον επόμενο χρόνο, με θέμα «Παγκόσμιος ή εθνική μουσική;» 
(17/5/51).

4. Ο Σωτήριος Αγαπητίδης, διακεκριμένος καθηγητής του Μετσοβείου Πολυτε
χνείου, με θέμα «Η εξέλιξις της Ελληνικής βιομηχανίας» (17/1 /52).

5. Ο γνωστός λογοτέχνης Στράτης Μυριβήλης, με θέμα «Η πρώτη και τελευταία 
λάμπα του Παλαμά» (5/2/1952).

6. Ο Μανώλης Καλομοίρης έδωσε τρίτη διάλεξη, με θέμα «Ο Παλαμάς και η μου
σική» (23/5/52).

4. Βλ. Κ. Σπυριδάκι, ανωτ. στη Σημ. 1. σελ. 7.
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7. Η Αθηνά Ταρσούλη, με θέμα «Τέσσερεις σταθμοί στο ποιητικόν έργον του Πα- 
λαμά: πατρίδα, φύση, παιδί, γυναίκα» (30/5/52).

8. Ο Σωτήριος Αγαπητίδης, δεύτερη διάλεξη, με θέμα «Το προσφυγικόν μεταπο
λεμικόν πρόβλημα της Ελλάδος» (30/9/52).

9. Ο Κωνσταντίνος Λιβαδεύς, πρώην καθηγητής Εθνικού Μετσοβείου Πολυτε
χνείου, με θέμα «Η χρήσις του σιδήρου εις την αρχαίαν Ελλάδα και ιδιαιτέρως εις την 
οικοδομικήν του Παρθενώνος» (16/10/52).

10. Η Αθηνά Ταρσούλη, δεύτερη διάλεξη, με θέμα «Ο ηρωισμός της Ελληνίδος δια 
μέσου των αιώνων» (4/12/52).

11. Ο Μελής Νικολάίδης, διακεκριμένος Κύπριος λογοτέχνης και δημοσιογρά
φος, που έμενε στην Αθήνα, με θέμα «Σολωμός και Παπαδιαμάντης» (7/4/53).

12. Ο Αντίοχος Ευαγγελάτος, καλλιτεχνικός διευθυντής του Ελληνικού Ωδείου, 
με θέμα «Βασικές μορφές της κλασσικής μουσικής» (22/5/53).

13. Η Αθηνά Ταρσούλη, τρίτη διάλεξη, με θέμα «Η άνοιξη και τα λουλούδια χαρά 
της ζωής μας» (1/7/53).

14. Ο καθηγητής του Μετσοβείου Εθνικού Πολυτεχνείου Σωτήριος Αγαπητίδης 
για τρίτη φορά, με θέμα «Αι τελευταίαι εξελίξεις της Ελληνικής οικονομίας» (12/1/54), 
επισημάνας την αλματώδη πρόοδον που επετέλεσεν η Ελλάς σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας.

15. Ο Μανώλης Καλομοίρης, τέταρτη διάλεξη, με θέμα «Το λαϊκό στοιχείο στη 
μουσική του Μπετόβεν» (Μάιος, 54).

16. Ο Γ. Γιάμαλης, ανώτερος διοικητικός λειτουργός της Δ.Ε.Η. («Δημοσίας Επι- 
χειρήσεως Ηλεκτρισμού» Ελλάδος), με θέμα «Ο εξηλεκτρισμός εις την Ελλάδα» 
(16/9/55).

Από το περιεχόμενο των διαλέξεων είναι φανερό ότι ο βασικός στόχος του Ομί
λου ήταν να δώσει μια εικόνα της Ελλάδας που να διαψεύδει τους δυσφημιστές της 
στην Κύπρο. Προς την ίδια κατεύθυνση έτεινε και η προσπάθεια που έγινε το 1948 να 
καθιερωθεί «Η Κυπριακή Ώρα του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών», με συνεννόηση 
του τότε παρεπιδημούντος στην Κύπρο διευθυντή του μουσικού τμήματος του Εθνι
κού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας Δ. Γεωργιάδη με την Ε.Π.Ο.Κ. Το σχέδιο ήταν μεγαλεπή- 
βολο και θα περιελάμβανε δύο μορφές. Το ένα «Η Κύπρος προς την Ελλάδα» και το 
άλλο «Η Ελλάς προς την Κύπρον». Η συνεργασία των Κυπρίων θα περιελάμβανε 11 
τομείς: Εκκλησία, Εκπαίδευσις, Ιστορία - Αρχαιολογία, Αογοτεχνία, Καλλιτεχνία, 
Ααογραφία, Πολιτική και Δημοσιογραφία, Υγεία, Οικονομία, Γεωργία και Αθλητι
σμός. Στις 25 Δεκεμβρίου 1948 μετεδόθη το πρώτον μήνυμα, του αοιδίμου Αρχιεπι
σκόπου Κύπρου Μακαρίου Β ', και αναμενόταν ότι στις 25 Μαρτίου 1949 θα άρχιζαν 
οι τακτικές εκπομπές της «Κυπριακής ώρας». «Ατυχώς», όμως, όπως ανέφερε ο Πρό
εδρος του Ε.Π.Ο.Κ. (Δελτίον 1949, σ. 20) «παρήλθεν η ορισθείσα ημέρα και πολύς 
χρόνος έκτοτε χωρίς να πραγματοποιηθεί η έναρξις των εκπομπών. Φαίνεται - σημει
ώνει - ότι η αναστολή οφείλεται εις πολιτικήν επέμβασιν, η οποία ίσως παρεξήγησε 

τον χαρακτήρα των εκπομπών αυτών».5 Η αναστολή - ουσιαστικά η ματαίωση - στέρη
σε τον Ελληνικό λαό από τη δυνατότητα να ενημερωθεί για την Κύπρο, όπως και τους 
Κυπρίους να πληροφορηθούν για την Ελληνική πραγματικότητα, με τρόπο συστηματι
κό και συνεχή.

5. Κ. Σπυριδάκι «Η δράσις του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου κατά το έτος 1949», Δελ
τίον, Περίοδος 1949, σελ. 19-20, Βλ., επίσης, Δελτών Ε.Π.Ο.Κ., Περίοδος 1947-1948, σελ. 13-14.

6. Για τα πιο πάνω και άλλες δραστηριότητες βλ., μεταξύ των άλλων, τα Δελτία του Ε.Π.Ο.Κ., όπου 
καταγράφεται η δράση του την περίοδο της Αγγλοκρατίας.

Τούτο, βέβαια, ουδόλως επηρέασε τον Όμιλο από του να εφαρμόσει, στο μέτρο 
των δυνατοτήτων του, ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων που ανταποκρινόταν στο αί
τημα των καιρών και τις ανάγκες της Κύπρου, πνευματικές και εθνικές. Ο Ε.Π.Ο.Κ. 
διοργάνωνε εκδηλώσεις με τις οποίες επισήμαινε τη σημασία μεγάλων εθνικών γεγο
νότων, όπως η ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου, διοργάνωνε εσωτερικές συγκεντρώσεις 
για να γνωρίσουμε την Ελληνική λογοτεχνία, τιμούσε τις εθνικές επετείους, διοργάνω- 
νε εκθέσεις Κυπριακού και Ελληνικού βιβλίου, ρεσιτάλ Ελλήνων καλλιτεχνών, εκθέ
σεις έργων τέχνης Ελλήνων και Κυπρίων ζωγράφων, φιλολογικά μνημόσυνα για με
γάλες πνευματικές και ιστορικές μορφές, τίμησε και παρουσίασε μεγάλους Έλληνες 
λογοτέχνες, ποιητές και πεζογράφους, αλλά και μουσουργούς και καλλιτέχνες, συνέ
βαλε στην παρουσία στην Κύπρο του Ελληνικού θεάτρου, έφερε με κάθε πρόσφορο μέ
σο τη ζωντανή Ελλάδα πιο κοντά στην Κύπρο και την Κύπρο στην Ελλάδα. Και δεν 
παρέλειψε να παίρνει θέση πάνω σε καίριας σημασίας εκπαιδευτικά και εθνικά θέ
ματα, να αντιστέκεται σε μέτρα κυβερνητικά και να συμπαραστέκεται στην Εθναρχία, 
που ήταν και τότε όχι μόνο ο θρησκευτικός φύλακας αλλά και η εθνική ασπίδα της Κύ
πρου, όπως και δια μέσου των αιώνων.6

Ο απολογισμός της δράσης του Ομίλου την περίοδο αυτή είναι πολυδιάστατος 
και πλούσιος. Από τον κάθε τομέα δράσεως μόνο δείγματα μπορούμε τώρα να παρου
σιάσουμε.

Η πρώτη αξιοσημείωτη και σημαδιακή εκδήλωση ήταν η διοργάνωση το 1947 σει
ράς από 4 διαλέξεις για την ιστορία, την τέχνη και τη λαογραφία της Δωδεκανήσου με 
την ευκαιρία της ενσωμάτωσης της με το Ελληνικό κράτος. Θέμα των διαλέξεων ήταν 
«Η Ρόδος και αι λοιπαί Δωδεκάνησοι ιστορικώς εξεταζόμενοι» από τον Κ. Σπυριδά- 
κι, «Η τέχνη εις τα Δωδεκάνησα» από τον Αθ. Μερεμέτη, «Η πνευματική Δωδεκάνη
σος» από τον Θ. Σοφοκλέους και «Από την λαογραφίαν της Δωδεκανήσου» από τον 
Κ. Προυσή. Οι διαλέξεις εκδόθηκαν αργότερα και σε χωριστό τόμο «ως προσφορά της 
δούλης Κύπρου προς την ελευθέραν Δωδεκάνησον» με ανάλογη αφιέρωση. Δύο χρό
νια αργότερα, το 1949, γιορτάστηκαν επίσης η 50η επέτειος της απελευθέρωσης της 
Κρήτης και η 1900η επέτειος του εκχριστιανισμού της Ελλάδος με ομιλητές Ελλαδίτες 
καθηγητές του Παγκυπρίου Γυμνασίου.

Πολλά είναι τα φιλολογικά μνημόσυνα και άλλες διαλέξεις προς το κοινό που 
διοργάνωσεν ο Ε.Π.Ο.Κ., και στις οποίες Κύπριοι ομιλητές ή Ελλαδίτες καθηγητές 
που δίδασκαν στην Κύπρο μίλησαν για τη ζωή και το έργο μεγάλων νεοελλήνων λογο
τεχνών, ποιητών και πεζογράφων, με απαγγελίες ποιημάτων και ανάγνωση χαρακτη
ριστικών κειμένων από το έργο τους.
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Τέτοια μνημόσυνα έγιναν, μεταξύ άλλων, για τον Γεώργιο Βιζυηνό (8/6/47), για 
τον Αδαμάντιο Κοραή με την ευκαιρία των 200 χρόνων από τη γέννηση του (16/5/48), 
για τον «πρωτομάρτυρα της εθνικής ελευθερίας» Ρήγα Βελεστινλή, με τη συμπλήρωση 
150 χρόνων από το μαρτυρικό θάνατό του (13/6/48), για τον Κωστή Παλαμά (25/2/51), 
για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, στα 100 χρόνια από τη γέννηση του (4/3/51), για το 
Γεώργιο Δροσίνη, με το θάνατο του (15/4/51), για τον Αγγελο Σικελιανό (25/5/52), ένα 
χρόνο μετά το θάνατό του, κ.ά.

Για το Σολωμό, εκτός από δύο ομιλίες που έγιναν από τον ομιλούντα στο πλαίσιο 
της ειδικής σειράς διαλέξεων προς το κοινόν «Δια να γνωρίσωμεν την Νεοελληνικήν 
λογοτεχνίαν» (1951), έγινε ειδική «Σολωμική εορτή» (4/5/52), με ομιλητή τον γραμμα
τέα Θ. Σοφοκλέους και θέμα «Η σημασία τον Σολωμού για τον Ελληνισμόν», για να 
χρησιμεύσει το προϊόν των εισπράξεων ως πυρήνας για ανέγερση προτομής του στη 
Αευκωσία. Με το ίδιο πνεύμα, τρία χρόνια αργότερα (22/5/55), οργανώθηκε, με τη σύ
μπραξη του μουσικού συλλόγου Μότζαρτ, «Εορτή Δημητρίου Αιπέρτη», για ανέγερση 
προτομής του, με ομιλητή τον Χρ. Παπαχρυσοστόμου και θέμα «Τι είναι ο Λιπέρτης 
δια την Κύπρον».

Για το Αιπέρτη, είχε γίνει διάλεξη και τον προηγούμενο χρόνο από τον Κυριάκο 
Χατζηιωάννου με θέμα «Ο Λιπέρτης και η Κνπριακή πραγματικότης», στο πλαίσιο 
«Εκθέσεως Κυπριακού Βιβλίου» στο Παρθεναγωγείο Φανερωμένης, στη Αευκωσία.

Για τη ζωή και το έργο του άλλου εθνικού ποιητή της Κύπρου, του Βασίλη Μι- 
χαηλίδη, μίλησε στην Αθήνα και ύστερα στη Αευκωσία ο Ξάνθος Αυσιώτης, μέλος του 
Ομίλου, και γνωστός ποιητής.

Σε άλλες συγκεντρώσεις και διαλέξεις που έγιναν αυτή την περίοδο, οι ομιλητές 
πραγματεύτηκαν ποικίλα θέματα, όπως «Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι», εννέα διαλέ
ξεις από τον Αθ. Μερεμέτη, «Αι νεοελληνίδες ποιήτριαι» από την Καλλιόπη Καραγε- 
ώργη, «Περί της νεοελληνικής Μουσικής» (1949), «Τα Γράμματα στην Κύπρο - από 
τους αρχαίους χρόνους ως σήμερα» (στις 7/12/53) από τον Κύπρο Χρυσάνθη, σε ειδι
κή συγκέντρωση για τον παρεπιδημούντο τότε στην Κύπρο Γιώργο Σεφέρη, ο οποίος 
και εξέθεσε τις εντυπώσεις του από την Κύπρο. Τον ίδιο μήνα - μετά την αναχώρηση 
του από την Κύπρο - μίλησε για το έργο του Σεφέρη ο Νίκος Κρανιδιώτης (18/12/53) 
για να γίνει τούτο ευρύτερα γνωστό στο νησί μας. Αλλα θέματα διαλέξεων είναι, «Η 
Ελληνική επανάσταση στο δημοτικό τραγούδι» (13/12/54) από τον Μ. Κιτρομηλίδη, 
«Μάγια Δρόσου το τελευταίο κορίτσι στη γη» (18/5/54), από τον εκ Κωνσταντινουπό
λεως καθηγητή του Παγκυπρίου Γυμνασίου Δημήτριο Ευαγγελίδη, «Εισαγωγή στην 
αισθητική των Ομηρικών επών και των ηρωικών εποχών» (11/5/55) από τον Κ. Κύρ- 
ρη, «Η τυπογραφία στην Κύπρο» από τον Κ. Χρυσάνθη (30/12/54), «Αι περί έθνους 
και οικογένειας ιδέαι εν τη Καινή Διαθήκη» (3/11/54) από τον καθηγητή του Παγκυ
πρίου Γυμνασίου Γρηγόριο Οικονομάκο, και δύο πάνω σε επιστημονικά θέματα, η μια 
από τον ιατρό Γεώργιο Σπανόπουλο με θέμα «Η έκτη αίσθησις και η ψυχοσωματική 
ιατρική» (17/11/54), και η άλλη από τον καθηγητή των Φυσικών Νικ. Τάνο με θέμα 
«Ατομική ενέργεια», με τη χρήση χαρτών, εικόνων και σχημάτων.

Οι σημαντικές εθνικές επέτειοι ετιμώντο από τον Όμιλο από το πρώτο έτος της 
ίδρυσης του με ειδικές συγκεντρώσεις υπό τύπον φιλολογικών μνημοσύνων και με 
τρόπο ουσιαστικό που δεν είχε το χαρακτήρα των πανηγυρικών εορτασμών που εγί- 

νοντο για την 25η Μαρτίου και 28η Οκτωβρίου από το Δήμο Λευκωσίας στον ιερό ναό 
Φανερωμένης και στους οποίους συμμετείχε με τους καθηγητές και τους μαθητές και 
το Παγκύπριο Γυμνάσιο, και στις παρελάσεις που γίνονταν. Οι επέτειοι, τις οποίες τι
μούσε σταθερά ο Ε.Π.Ο.Κ., ήταν η μεγάλη εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου, η επέτει
ος της εξόδου του Μεσολογγίου τον Απρίλιο, η επέτειος της αλώσεως της Κωνσταντι
νουπόλεως της 29ης Μαΐου 1453 ως μνημόσυνον του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και 
των άλλων μαρτύρων, και η 9η Ιουλίου, η Κυπριακή επέτειος του απαγχονισμού του 
εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, ως μνημόσυνο γι’ αυτόν και τους άλλους 
συμμαρτυρήσαντες κληρικούς και λαϊκούς. Οι ομιλητές πραγματεύονταν σχετικό με 
την επέτειο συγκεκριμένο θέμα, εξήραν τη σημασία της επετείου και μάλιστα για την 
υπόδουλη Κύπρο, διαβάζονταν περικοπές από ιστορικά έργα, εψάλλοντο επιμνημό
συνες δεήσεις και άσματα από τη χορωδία του Γυμνασίου, και στην περίπτωση της 9ης 
Ιουλίου γινόταν στέψη της προτομής του Εθνομάρτυρα Κυπριανού στον έναντι του 
Γυμνασίου περίβολο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Στις 9 Ιουλίου 1954 έγινε επίσης ειδι
κή έκθεση εικόνων, εγγράφων, αμφίων που σχετίζονταν με τον Εθνομάρτυρα Κυπρια
νό και αποκάλυψη αναμνηστικής πλάκας στο υπόγειο του Παγκυπρίου Γυμνασίου 
όπου - κατά την παράδοση - φιλοξενήθηκαν οι Φιλικοί που εστάλησαν προς τον 
Αρχιεπίσκοπον Κυπριανόν. Για την 29η Μαΐου θα πρέπει να σημειωθεί, ότι τιμήθηκε 
ιδιαίτερα το 1953 η 500ετηρίδα της αλώσεως με φιλολογικό μνημόσυνο του Κωνστα
ντίνου Παλαιολόγου, με ομιλητή τον Πρόεδρο του Ε.Π.Ο.Κ. Κ. Σπυριδάκι, ο οποίος 
αναφέρθηκε στη σημασία της αλώσεως «από εθνικής και παγκοσμίου απόψεως» και 
έπλεξε το εγκώμιον του Βυζαντίου αναφερθείς στον πολυδιάστατο χαρακτήρα του 
Βυζαντινού πολιτισμού και στην ακτινοβολία του.

Για τη συζήτηση, μεταξύ των μελών του Ομίλου, διαφόρων πνευματικών ζητημά
των αλλά και άλλων θεμάτων καθιερώθηκαν «Εσωτερικές συγκεντρώσεις» και «Φιλο
λογικά τέϊα», με εισηγητές μέλη του Ομίλου. Σ’ αυτά μπορούσαν να παρευρεθούν και 
προσκεκλημένοι των μελών. Μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν το πρώτον έτος 
ήταν «Η θέση του πνευματικού εργάτου έναντι των σημερινών πνευματικών ζητημά
των» (Θ. Σοφοκλέους), «Το περιεχόμενον της έννοιας της εθνικής συνειδήσεως εις 
τους αρχαίους Έλληνας» (Αθ. Μερεμέτης), «Η πολιορκία και η άλωσις της Κωνστα
ντινουπόλεως υπό των Τούρκων» (Δ. Ευαγγελίδης), «Διορθωτικά εις τον Σοφοκλέα» 
(Ιω. Μυριανθόπουλος). Την επόμενη περίοδο (1947-1948), «Ανασκόπηση της μέχρι 
τούδε δράσεως και καταρτισμός ειδικών υπεπιτροπών» για διάφορα θέματα, μεταξύ 
των οποίων «επαφής μετά του Ελληνικού κόσμου, θεάτρου και τέχνης, εκδόσεων» και 
συγκεντρώσεις με εισηγήσεις στα θέματα «Η κλασσική αγωγή και η εποχή μας» (Θ. Σο
φοκλέους), «Το περί καρδίης του Ιπποκράτους» (Κ. Χρυσάνθης), «Τα πνευματικά εν
διαφέροντα των Κυπρίων» (Κ. Σπυριδάκις). Συνεχίστηκαν και την επόμενην περίοδο 
κατ’ αραιότερα διαστήματα (1949) με θέματα «Είναι η σημερινή Ελληνίδα ελεύθερη;» 
(Ισμήνη Χατζηκώστα), «Σχέδιον προαγωγής της πνευματικής κινήσεως εν Κύπρω» 
(Κ. Χρυσάνθης), «Έλλην και Ελλάς εις τον Όμηρον» (Κ. Γιαλλουρίδης), «Η αρχαία 
Ελληνική και η Βυζαντινή παράδοσις εις την νεοελληνικήν ζωήν και τέχνην» (Θ. Σο- 
φοκλέους), «Η νοησιαρχία εις την ποίησιν και ο συναισθηματισμός εις την επιστήμην» 
(Αθ. Μερεμέτης, 1954), «Ημόρφωσις της γυναικός εν Κύπρω» (Κ. Σπυριδάκις, 1953- 
54), «Ο επαγγελματικός και κυρίως ο πνευματικός προσανατολισμός των νέων» (Αθ. 
Μερεμέτης, 1953-54).
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Κατά την περίοδο του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ και όλου του 
Κυπριακού λαού, και μάλιστα τα έτη 1956-58, οι εργασίες και η δράση του Ομίλου 
ατόνησαν αισθητά λόγω της καταστάσεως που επικρατούσε στην Κύπρο και των πε
ριοριστικών μέτρων της κυβέρνησης, της σύλληψης, κράτησης και φυλάκισης μελών 
του Ομίλου αλλά και μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου, και γιατί - όπως ήταν 
φυσικό - η προσοχή και το ενδιαφέρον του Ελληνισμού της Κύπρου ήταν στραμμένα 
στον διεξαγόμενο αγώνα. Ο ηθικός συμπαραστάτης του Ομίλου και ενισχυτής του αεί
μνηστος Εθνάρχης Μακάριος, είχεν εξοριστεί το 1956 κι όταν το 1957 απελευθερώθη
κε, μόνο «επιφανειακά» βελτιώθηκε η πολιτική κατάσταση. Την περίοδο αυτή ο 
Ε.Π.Ο.Κ. συμπαραστάθηκε στον Εθνάρχη Μακάριο, όπως πάντα, φρόντισε για τον 
εμπλουτισμό της Πινακοθήκης του, γιόρτασε τα 50 χρόνια δράσης του Μανώλη Καλο
μοίρη και τον τίμησε σε ειδική εκδήλωση, προκήρυξε διαγωνισμό διηγήματος με θέμα 
από τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, ζήτησε την αρωγή των πνευματικών σωματεί
ων της ελεύθερης Ελλάδος στον διεξαγόμενο αγώνα του Κυπριακού Ελληνισμού7 και 
ήγειρε φωνή έντονης διαμαρτυρίας στην αποικιακή κυβέρνηση το 1957 για την απαγό
ρευση, απ’ αυτήν, της εισαγωγής στην Κύπρο βιβλίων επιστημονικών, επειδή σ’ αυτά 
αναφερόταν ότι «η Κύπρος είναι Ελληνική και κατέχεται σήμερα από τους Άγγλους».

7. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ήόη πριν από την έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα είχε συ
γκληθεί από την Ε.Π.Ο.Κ., στις 6 Ιουνίου 1954, Παγκύπρια συγκέντρωση 250 και πλέον Ελλήνων 
Κυπρίων επιστημόνων στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, οι οποίοι ενέκριναν ψήφισμα προς το Πανεπι
στήμιο Αθηνών για την συμπαράσταση του στον αγώνα της Κύπρου για εθνική αποκατάσταση και 
για το μήνυμα του προς τον Κυπριακό λαό.

8. Βλ. Χρύσανθου Στ. Κυπριανού, «Αναλυτική Βιβλιογραφία των εκδόσεων του Ελληνικού Πνευ
ματικού Ομίλου Κύπρου», Ανάτυπο από τη ΦΙΑΟΑΟΓΙΚΗ ΚΥΠΡΟ 1996-97, Λευκωσία 1997. 
Συνοπτικός «Κατάλογος Εκδόσεων Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου», βασισμένος στην 
πιο πάνω έκδοση, ετοιμάστηκε για τους σκοπούς της Εκδήλωσης στη «ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ», 
στην Αθήνα, και κυκλοφόρησε το ίδιο βράδυ. Έγινε επίσης Έκθεση των εκδόσεων του Ομίλου από 
το 1947 ως το 1998.

Μετά το τέλος του απελευθερωτικού αγώνα η κατάσταση άλλαξε άρδην. Η ματαί
ωση των ελπίδων του Κυπριακού Ελληνισμού για εθνική αποκατάσταση με την ένωση 
της Κύπρου με την Ελλάδα, που ήταν ο «προαιώνιος πόθος» μας και ο σκοπός του 
αγώνα, απετέλεσε βαρύτατο πλήγμα με τη ναρκοθετημένη «ανεξαρτησία» που χάλκευ- 
σαν οι εχθροί του Ελληνισμού. Αλλά στον τομέα του πνεύματος και της επιστήμης, και 
πρωτίστως στην εκπαίδευση, η Κύπρος ήταν πια «κυρία στα του οίκου της» και ανε
μπόδιστα μπορούσαν οι πνευματικοί άνθρωποι ν’ αναπτύξουν πρωτοβουλίες, να εκ
φραστούν, να έρθουν σε επαφή με την Ελλάδα και να καλλιεργήσουν σχέσεις. Πολλά εί
ναι τα πνευματικά σωματεία που ιδρύθηκαν στη Αευκωσία και στις άλλες πόλεις και 
που στέγασαν φιλολόγους, λογοτέχνες, καλλιτέχνες, μουσικούς, ηθοποιούς και άλλους 
για την ικανοποίηση των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων τους. Σταδιακά το κράτος με τις 
υπηρεσίες του έρχεται αρωγός και η σύνδεση με την Ελλάδα πυκνώνει πολυσχιδώς.

Μέσα στα νέα δεδομένα, ο Ε.Π.Ο.Κ. δεν ήταν πια το μόνο πνευματικό σωματείο 
της Κύπρου, και η ελευθερία του πνεύματος και της δράσεως, με τον τερματισμό της 
αποικιοκρατίας και της αμφισβήτησης και υπονόμευσης της Ελληνικότητας μας, του 
επέτρεπαν να στρέψει την προσοχή του σε άλλους ευρύτερους τομείς από την προά
σπιση της Ελληνικής πνευματικής φυσιογνωμίας της Κύπρου που ήταν η αναγκαία 
προτεραιότητα τη δεκαετία του σαράντα και του πενήντα. Ούτε, βέβαια, οι διαλέξεις 
και εσωτερικές συγκεντρώσεις έπαυσαν να γίνονται, ούτε οι εθνικές επέτειοι να τιμώ- 
νται, ούτε εκθέσεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις να οργανώνονται, ούτε η επα
φή και οι πνευματικές σχέσεις με την Ελλάδα σταμάτησαν, ούτε το ενδιαφέρον του 
Ομίλου για θέματα επιστημονικά, εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά, και άλλα γενικότερου 

εθνικού ενδιαφέροντος, ατόνησε. Το αντίθετο μάλιστα συνέβη. Ο Ε.Π.Ο.Κ. τίμησε, με 
διαλέξεις, Αφιερώματα της «Φιλολογικής Κύπρου» και άλλους τρόπους, τις μεγάλες 
μορφές της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ιστορικές και άλλες προσωπικότητες για τις 
οποίες σεμνύνεται το έθνος, έδωσε το βήμα του σε διάσημους πνευματικούς ανθρώ
πους της Ελλάδας, και καλλιέργησε και ανάπτυξε περαιτέρω τις σχέσεις του με τον 
πνευματικό κόσμο της, έδωσε το παρόν του σε μεγάλα πανεθνικής σημασίας γεγονότα 
που γιόρταζε όλος ο Ελληνισμός, όπως το έτος Παλιγγενεσίας και όσα άλλα, έστησε 
αγάλματα και προτομές και στήλες σαν μνήμη αντίστασης, για τον Αιπέρτη, τον Πα- 
λαμά, τους αδελφούς Ροδίωνα και Μιλτιάδη Γεωργιάδη και άλλους, πήρε θέση σε καί
ριας σημασίας εθνικά θέματα, καταδίκασε το πραξικόπημα και την Τουρκική εισβολή, 
συμπαραστάθηκε στο Μακάριο, υπεραμύνθηκε των ελληνοχριστιανικών αξιών συ- 
μπαρατασσόμενος με τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο και άλλους όταν αυτές χλευά
ζονταν, διαδήλωσε την αντίθεσή του στον «Νεοκυπριακό Σύνδεσμο» για τις ύποπτες 
και επιζήμιες εθνικά θέσεις του, συντάχθηκε με αυτούς που αντιτίθεντο στην κατάργη
ση των Αρχαίων Ελληνικών, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πνευματική αξιοποίηση του 
απελευθερωτικού μας αγώνα, τίμησε τους αγωνιστές και τους ήρωες, κι ανάπτυξε ποι
κίλη άλλη δράση. Σε όλα αυτά βρήκε εκτιμητές του έργου του που τον συνέδραμαν, και 
πρώτη ανάμεσα σ’ αυτούς η Εθναρχούσα Εκκλησία της Κύπρου με τον αείμνηστο Μα
κάριο και το διάδοχο του Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο, όπως και η Ελληνική Πρεσβεία, 
που συνέχισε να υποστηρίζει έμπρακτα τον Ε.Π.Ο.Κ., όπως πριν το Ελληνικό Προξε
νείο. Γι’ αυτό και ο Αρχιεπίσκοπος ανακηρύχθηκε επίτιμος Πρόεδρος του Ομίλου, και 
οι Ελληνες πρέσβεις είναι επίτιμα μέλη του, όπως πριν οι γενικοί Πρόξενοι.

Η πολυδιάστατη δράση του Ομίλου συνοψίζεται στις ετήσιες λογοδοσίες των 
Προέδρων του, των αειμνήστων Κωνσταντίνου Σπυριδάκι από το 1947-1975 και του 
Κύπρου Χρυσάνθη, από το 1976 ως πέρσι τον Ιούνιο (1998) που μας εγκατέλειψε με 
δυσαναπλήρωτο το κενό που μας άφησε. Η συμβολή όμως του Ε.Π.Ο.Κ. αντικατο
πτρίζεται κυρίως και τεκμηριώνεται από τους 30 τόμους της «Φιλολογικής Κύπρου», 
που εξέδωσε και που εκδιδόταν κάθε χρόνο από το 1960 ως το 1997 (6 απ’ αυτούς εί
ναι διπλοί και ένας καλύπτει τρία έτη), και από τις εβδομήντα σχεδόν αυτοτελείς εκ
δόσεις του (μερικές απ’ αυτές δημοσιεύτηκαν ως Προσαρτήματα της «Φιλολογικής 
Κύπρου»).8

Μια αναδίφηση των τόμων αυτών, ή έστω μια ανάγνωση των 50 σελίδων, στις 
οποίες συμποσούνται οι πίνακες των περιεχομένων τους, αποκαλύπτει ότι η «Φιλο
λογική Κύπρος» υπήρξε το εκφραστικό όργανο των πιο πολλών Κυπρίων λογοτεχνών 
οτα πρώτα τους βήματα και στην πρώτη τους εμφάνιση, η στέγη που τους φιλοξενούσε 
ευπρόσδεκτα ωσότου τους βρίσκουμε φτασμένους ποιητές, διηγηματογράφους, δοκι
μιογράφους, μυθιστοριογράφους, θεατρικούς συγγραφείς, κριτικούς, λαογράφους, 
επιγραμματοποιούς, με δικές τους πια ποιητικές συλλογές ή πεζογραφήματα, θεατρι-
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κά και άλλα έργα όλων των ειδών. Η ενθάρρυνση στηρίζει το δημιουργό, του δίνει 
φτερά κι αυτοπεποίθηση. Από τη «Φιλολογική Κύπρο» παρήλασε η γενιά των Κυ
πρίων λογοτεχνών της εποχής μας, στην πλειονότητα τους τουλάχιστο. Και με τους 
διαγωνισμούς που καθιέρωσε ήδη από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του για το διήγη
μα, επιβράβευε στη συνέχεια και δημιουργούσε άμιλλα ευγενική και για λογοτέχνες 
και για επιστήμονες και για εκπαιδευτικούς και για εκδότες και όσους άλλους.

Αλλά η «Φιλολογική Κύπρος» δεν είναι απλώς ένα λογοτεχνικό περιοδικό, ούτε 
καν φιλολογικό, εκτός μόνο με την αρχαία έννοια του όρου «λογοτεχνία» που περι
λαμβάνει όλα τα είδη του έντεχνου λόγου και εκφράζει όλες τις μορφές του πνεύμα
τος. Δεν υπάρχει είδος του λόγου που δεν αντιπροσωπεύεται στη «Φιλολογική Κύ
προ». Θέματα ιστορικά, φιλολογικά, παιδαγωγικά, κοινωνιολογικά, θρησκευτικά, ψυ
χολογία, ιατρική, αρχαιολογία, μουσική, τέχνη, μετρική, γλωσσολογία, αθλητισμός 
και Ολυμπιακό ιδεώδες, ένα πνευματικό μωσαϊκό, του οποίου οι ψηφίδες δεν σε απω
θούν, αλλά συνθέτουν μια αρμονία μέσα στη φαινομενική διάσπαση του πνεύματος. 
Και παρόλο ότι η ξένη λογοτεχνία δεν λείπει - οι μεγάλες, εννοώ, μορφές της παγκό
σμιας λογοτεχνίας - η «Φιλολογική Κύπρος» είναι Ελληνική, με τα Ελληνικά θέματα 
και για τους Έλληνες λογοτέχνες να κυριαρχούν αλλά και με το πνεύμα που διαπνέει 
τις σελίδες των κάθε λογής συνεργατών, γιατρών, δικηγόρων, τραπεζιτών, δασκάλων, 
καθηγητών, απλών ανθρώπων, υπαλλήλων, εκπροσώπων όλων των στρωμάτων της 
Κυπριακής κοινωνίας και των δύο φύλων9.

9. Την παρουσίαση της ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ και των άλλων εκδόσεων του Ε.Π.Ο.Κ. από το 
1960 και ύστερα έκανε στη συγκέντρωση ο εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, 
Επιθεωρητής Φιλολογικών Μαθημάτων του Υπουργείου Παιδείας Κύπρου, Δρ. Γεώργιος Κιτρο- 
μηλίδης.

Το 1960 ήταν μια τομή στην ιστορία του πνεύματος στην Κύπρο. Δεν έχει ακόμα 
το θέμα αυτό μελετηθεί. Θαρρεί κανείς ότι η καταπίεση του Αγγλου βρήκε τη στιγμή 
για ένα ξέσπασμα πληθωρικό και αχαλίνωτο χωρίς αναστολές από κανόνες δόκιμης 
λογοτεχνίας σε θέματα έμπνευσης και έκφρασης. Ό,τι είχε χάσει ο Έλληνας της Κύ
πρου με τα δεσμά της «ανεξαρτησίας» να τον κρατούν μακριά από την Ελλάδα, νιώθει 
κανείς πως ήθελε να το αναπληρώσει με την ελεύθερη έκφραση του πνεύματος, να 
υμνήσει τον ηρωισμό και τη θυσία, να θρηνήσει και να καταδικάσει, αλλά και να στα
θεί ορθός με τα πνευματικά ερείσματα της Ελληνικής ιστορικής παράδοσης, παλαιότε- 
ρης και σύγχρονης.

Για τη δράση του Ομίλου και την παρουσία του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 
με τις εκδόσεις του - από την Αμερική ώς την Αυστραλία, τη Γαλλία, την Ιταλία και άλ
λες χώρες - εργάστηκαν πολλοί. Θα πρέπει όμως ν’ αναγνωριστεί η αξεπέραστη προ
σφορά των δύο προέδρων του, του Κωνσταντίνου Σπυριδάκι που ήταν ο εμπνευστής 
και κύριος στυλοβάτης του, και του Κύπρου Χρυσάνθη που ήταν ο συνεχής τροφοδό- 
της του σε υλικό, ο αεικίνητος διεκπεραιωτής των πάντων και ο στρατολόγος των συ
νεργατών. Θεμέλιωσαν γερά ένα πνευματικό σωματείο με εθνική αποστολή, το οποίο 
συνέβαλε αποφασιστικά στη συντήρηση της ελληνικής πνευματικής φυσιογνωμίας της 
Κύπρου και στην προβολή και την ανάδειξη της, στην προπαρασκευή - με τα δικά του 
μέσα - και την αξιοποίηση του απελευθερωτικού μας αγώνα, ποδηγέτησε τη νέα γενιά 

των λογοτεχνών και πνευματικών δημιουργών μας, άφησε παράδειγμα συνεπούς και 
συνεχούς εθνικής προσφοράς που καταξίωσε την Κύπρο πνευματικά ως χώρο 
ακραιφνώς Ελληνικό ενωμένο πνευματικά με την Ελλάδα παρά τον πολιτικό διαχω
ρισμό της Κύπρου απ’ αυτήν.

Αυτός ο δεσμός πρέπει να κρατηθεί και συνεχώς να ενισχύεται. Είναι το μόνο 
εχέγγυο για την εθνική μας επιβίωση. Οι αγώνες και η αποστολή του Ε.Π.Ο.Κ. και των 
άλλων συγγενών σωματείων δεν τερματίστηκε. Οι πνευματικοί άνθρωποι πρέπει να 
βρίσκονται πάντα σε εγρήγορση και στις επάλξεις. Οι εχθροί του Ελληνισμού και της 
Κύπρου ξέρουν πώς υπονομεύεται η εθνική ταυτότητα ενός λαού. Και δεν είναι ευτυ
χείς ούτε με την Ελληνική μας γλώσσα, ούτε με τις αξίες της πνευματικής κληρονομιάς 
και της ιστορικής μας παράδοσης, ούτε με την πίστη μας στην Ορθοδοξία και στην 
αποστολή της Εκκλησίας, αλλά ούτε βέβαια και με την Ελληνική μας παιδεία σε όλο το 
φάσμα και τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εχω λόγους να πιστεύω ότι η υπονόμευση 
και αμφισβήτηση συντελούνται ύπουλα και ανεπαίσθητα. Δεν πρέπει αυτό που δεν πέ- 
τυχαν οι Αγγλοι να το «κατορθώσουμε» εμείς σε χρόνους ελεύθερου, πνευματικά, βί
ου. Οι αγώνες είναι κοινοί. Και είναι πρόσφορη η στιγμή να διερμηνεύσω την ευγνω
μοσύνη μας σε όλους τους αδελφούς Ελληνες πνευματικούς ανθρώπους που στήριξαν 
το έργο και την αποστολή του Ομίλου μας από το 1947 ώς σήμερα, και ιδιαίτερα όσους 
στάθηκαν πλάι μας στα δύσκολα χρόνια της αποικιοκρατίας, και να εκφράσω τη βε
βαιότητα ότι η ελληνοπρεπής αυτή παράδοση μισού και πλέον αιώνα θα συνεχιστεί και 
σήμερα και θα ενισχυθεί με την ακόμα μεγαλύτερη σύσφιγξη των δεσμών των πνευμα
τικών ανθρώπων για το καλό της Κύπρου, του Ελληνισμού και του έθνους.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
Αθήνα, 13 Μαρτίου 1999
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 26/2/1999 - 31/5/2000

Λευκωσία, 28 Ιουνίου 2000

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Λογαριασμός Τρεχούμενος Τρ. Κ. £6.979,35 Εκτυπωτικά (καταλόγων, Επιστολόχ. κ.λ.π. £140,40
Λογαριασμός Προθεσμίας Τρ. Κ. 94,31 Αμοιβή Γραμματέως (1999) 200
Λογαριασμός Εμπρόθ. Γρ/τίου Τρ. Κ. £2.995,37 Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
Λογαριασμός Τακτής Προθ. Λαϊκής Τρ. £5.704,59 (Γραφ. ύλης. Προσκλήσεων ΤΤΤ) 116,58

£15.773,62 Συνεισφορά στη Συντ. Επιτρ. Στέγης 40
Μετρητά (Ταμείο) £10.- Έξοδα Επετείου 53 χρόνων ΕΠΟΚ (Αθήνα) 130
Μετρητά (Μ. Ταμείο) £28,59 £38,59 Εισφορά υπέρ των Σεισμοπαθών Ελλάδος 500

Χορηγίες
Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού (Διά 1999) £1.200

Βραβείο Χρύσ. Κυπριανού

Α/σμός Τρεχούμ. Τρ. Κύπρου 7.192,40

3(Χ)
1.426,98

Λαϊκής Τράπ. Λτδ (Βραβ. Χρύσ. Κυπριανού) 300 Λ/σμός Προθεσμίας Τρ. Κύπρου 98,84
Συνδρομές Μελών 30 Α/σμός Εμπρόσ. Γρ/τίου Τρ. Κύπρου 3.973,12
Πώληση Εκδόσεων ΕΠΟΚ 7 Λ/σμός Τακτής Προθ. Λαϊκής Τρ. 6.447,68 17.712.04
Τόκοι Τραπεζών 1.857,49 Μετρητά Ταμείου 20

19.206,70

Μετρητά Μ/Ταμείου 47,68

19.206.70

Πρόεδρος Κώστας Ε. Χατζηστεφάνου 
Ταμίας Ιάκωβος Κυθρεώτης
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ΙΑΚ. ΚΥΘΡΕΩΤΗ

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ 
Ο ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ

Θεατρικό σε ποίηση

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2000
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Μοναδικός σκοπός για τη συγγραφή του θεατρικού μου έργου υπήρξε η έντονη 
επιθυμία μου να παρουσιάσω μια σύνθεση που να αποδίδει τα τραγικά γεγονότα στην 
Κύπρο πριν και μετά την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Για την επιτυχία της προσπάθειάς μου βασίστηκα σε έρευνα ανάμεσα σε γνωστές 
και άγνωστες ιστορικές πηγές και στην πλούσια παράδοση και τους θρύλους του τό
που μας.

Οι σκληροί αγώνες για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού, όπως στην Ελλάδα, 
έτσι και στην Κύπρο, αντιμετωπίσθηκαν με αρπαγές, με μαρτύρια και με την εξόντω
ση των Επισκόπων και άλλων κληρικών, προεστών και λαϊκών, ονομαστών ή άση
μων μαρτύρων.

Καρύφωμα υπήρξε ο επαίσχυντος απαγχονισμός του προκαθήμενου της Κυπρια
κής Εκκλησίας, του Αρχιεπίσκοπου Εθνομάρτυρα Κυπριανού.

Διευκρινίζεται ότι το κείμενο της παρούσας έκδοσης διατηρεί την πρωταρχική 
και βασική του μορφή έμπνευσης, σε ποιητικό λόγο, που ολοκληρώθηκε το 1973. 
Ωστόσο, παρόμοιο περιεχόμενο με κάποιες αλλαγές και προσθαφαιρέσεις έχει εκδοθεί 
στον πεζό λόγο το 1979 με τον τίτλο «Εθνομάρτυρας Κυπριανός - 9η Ιουλίου 1821» 
καί ανεβάστηκε στα πλαίσια Παγκύπριων Αγώνων Σχολικού Θεάτρου με συμμετοχή 
Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης στη Αάρνακα και στο Δημοτικό Θέατρο Δευκωσίας.

Επιδίωξή μου είναι η προβολή των προαιώνιων και συνεχών αγώνων του Κυ
πριακού Ελληνισμού για ελευθερία, ώστε η διαχρονικότης τους να ενισχύει την αυτο
γνωσία και τις ευθύνες μας απέναντι στο μέλλον του τόπου μας.

Ιάκ. Κυθρεώτης
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ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Ο ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ

Θεατρικό σε ποίηση

Σε πέντε πράξεις

ΠΡΟΣΩΠΑ
Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός
Μελέτιος
Χαράλαμπος Μάλης
Παπάπετρος
Χαρίκλεια
Κυπρίδημος
Κωσταντής Κανάρης
Χατζηστέργιος
Ύπατρος
Χατζήνικόλας Ααυρεντίου Πρωτοσύγκελλος
Κιόρογλου - αγάς
Ιωσήφ
Γιαννάτζης Αντωνόπουλος
Μιχαήλ Γλυκύς
Αφηγητής
Η φωνή του Κιουτσιούκ Μεχμέτ
Φωνή λαού

Αρχηγός των Φιλικών Κύπρου 
Φιλικός, Αρχιδιάκος
Φιλικός
Ιερέας, πατέρας της Φλωρεντίας 
Φίλη της Φλωρεντίας
Φιλικός
Ο Ψαριανός μπουρλοτιέρης 
Φιλικός, συνοδός του Κανάρη 
Φιλικός, συνοδός του Κανάρη 
Φιλικός, Φιρμαντζής του Καραβά 
Γενιτσάραγας Λευκωσίας 
Γούμενος Μονής Κύκκου 
Δημογέροντας του Σεραγιού 
Φιλικός, πρόκριτος Λευκωσίας
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ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ Ο ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ
(Προτού ανοίξει η αυλαία)

ΕΝΑΣ ΑΦΗΓΗΤΗΣ

Η Επανάσταση του 1821 μόλις έχει ανάψει σ’ ολόκληρη την Ελλάδα. Σύσσωμο το 
γένος των Ελλήνων αγωνίζεται για να συντρίψει το σκληρό τύραννο, που αιώνες τώ
ρα πατά την προγονική γη.

Στην Κύπρο, ο Μουσελίμης Κιουτσούκ Μεχμέτ για να εξασφαλίσει, τάχα, την 
ησυχία στον τόπο αφόπλισε με φιρμάνι τους ραγιάδες κι έβαλε εγγυητές τον Εθνάρχη 
Κυπριανό και τους τρεις Δεσπότες.

Στο μεταξύ, η Φιλική Εταιρεία με αρχηγό τον Υψηλάντη πήρε από κοινού με τον 
Κυπριανό και τους άλλους Κύπριους Φιλικούς την απόφαση πως δεν είναι συνετό να 
ξεσηκωθεί και η Κύπρος, γιατί, σαν νησί κυκλωμένο από χώρες με εχθρικό στρατό, δε 
θα άντεχε σε ένοπλη αντίσταση, που μόνο για καταδρομές και σφαγές μπορούσε να 
δώσει την πρόφαση.

Όμως, ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός δε δίνει πίστη στις απατηλές διαβεβαιώσεις 
του Μουσελίμη. Πάντα φοβάται πως ένα φριχτό μαρτύριο απειλεί με ολοκληρωτικό 
αφανισμό τους ραγιάδες.

(Στο μυστικό θολωτό δωμάτιο, χτισμένο κάτω από την Ελληνική Σχολή. Ένας 
υπόγειος διάδρομος το συνδέει με την Αρχιεπισκοπή απέναντι)

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Πόση χαρά με κέρασαν, Μελέτιε, 
με την ψυχή τους τη στητή κι ολόρθη 
οι τρεις Δεσπότες και οι Προεστοί. 
Τώρα που μ’ αποχαιρετήσανε 
και στο λαό ανάμεσα οδεύουν 
βοσκούς μέσ’ τα κοπάδια τους θωρώ...

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Εσύ ο άριστος και πρωτολάτης
μόνος βοσκός της Κύπρου στέκεις,
Αρχιεπίσκοπε Κυπριανέ!
Ξοπίσω σου οι άλλοι ακλουθούνε
κι ας οδηγούνε τόσο άξια.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Πικρή η αλήθεια, Αρχιδιάκο μου!
Οι τύραννοι κι αλλόθρησκοι αφέντες, 
τίγρεις δίχως μια λύπηση κι αιτία, 
σπαράζουνε το ποίμνιο με λύσσα!
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Ντροπιάζουν κι αφανίζουν το λαό μας, 
αρπάζουν βιος, προικιά και σπίτια.
Κι αν στο κρεβάτι γέρνουν οι ραγιάδες 
να ξαποστάσουν και τον ύπνο τους να βρουν, 
και να τον βρουν, λογιέται, τάχα, ύπνος;
Τρέμουν μην τύχει με το χάραμα 
και ζωντανούς ο ήλιος δεν τους ’γγίξει!

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Πολύς, Μακαριότατε, ο πόνος 
και συ τον απαλύνεις γύρω σου, παντού. 
Μπορείς ή δεν μπορείς, σκληρά πασχίζεις 
τους αδερφούς με τη βοήθεια του Θεού 
σωστούς να τους φυλάεις και ακέριους 
από τα νύχια του ακόρεστου θεριού.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Βαρύ το χρέος στέκει στον Εθνάρχη!...

(Ακούεται συνθηματικό χτύπημα στην πόρτα)

Του Μάλη σύνθημα ακούω τώρα.
Πήρε το μήνυμά μου, δόξα τω Θεώ!
Τον έταξα κρυφά και με προφύλαξη 
να ’ρθει στο θολωτό δωμάτιο, δω κάτω. 
Σύρε, Μελέτιε, ν’ ανοίξεις 
μην περιμένει ο καλός μας Φιλικός...

(Εισέρχεται ο Μάλης ντυμένος Φράγκικα. Στο πρόσωπο του Κυπριανού όιαφαί- 
νεται η ικανοποίηση)

ΜΑΛΗΣ (Κάνει βαθιά υπόκλιση και πλησιάζει. Φιλά τη δεξιά του Κυπριανού και 
ύστερα του Μελέτιου).

Την καλησπέρα εύχομαι με σέβας. 
Μακαριότατε, το μήνυμά σου πήρα 
κι έτρεξα βιαστικός κοντά σου.

I 
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

πολλά για την πατρίδα μας στηρίζω. 
Απόψε μια δουλειά μεγάλη 
άξια σε περιμένει να την κάνεις.

Καλώς μας ήρθες, Μάλη, αδερφέ μου. 
Ήταν ανάγκη απόψε να γυρίσεις 
μ’ όσα δοσίματα για τον αγώνα 
απ’ τα χωριά, τις πόλεις και τους κάμπους 
κατάφερες ως τώρα να συνάξεις 
ντυμένος σκόπιμα σαν Φράγκος 
μη Τούρκου μάτι σε γνωρίσει. 
Σε σένα του απόστολου την πίστη, 
τη θέληση, το θάρρος και την αρετή

ΜΑΛΗΣ

Τι, τάχα, τρέχει, Δέσποτά μου; 
Η αγωνία μου βαραίνει την ψυχή.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Να ιστορήσω πρέπει τα συμβαίνοντα 
και την περίσταση ευτύς θα κρίνεις. 
Κακά μηνύματα παντού συντρέχουν 
και μαύρα σύγνεφα θωρώ στον ουρανό. 
Την κόρη του Παπάπετρου, την ξέρεις 
- την όμορφη παρθένα Φλωρεντία - 
την άρπαξε μια νύχτα ο εξωμότης 
γενίτσαρος Αχμέτ-αγάς με βία 
και πισωκάπουλα την έφερε στη Χώρα 
μέσ’ το χαρέμι του Ταχήρ-αγά...

ΜΑΛΗΣ (μονολογεί)

Αλίμονο σε σένα, Φλωρεντία 
κι εσέ, Παπάπετρε, κακόμοιρε πατέρα!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Ο Αρβανίτης νυχτοφύλακας της Χώρας, 
ο ξακουστός Εμήν-αγάς σε μένα 
ήρθε κρυφά και μου ’φερε το νέο: 
«Αύριο τα χαράματα τουρκεύει 
η Χριστιανή». Θεός σχωρέσει!...
Γι’ αυτό το μήνυμα πληρώθηκε αδρά.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Τ’ άσπρα, βλέπεις, κατεβάζουν τ’ άστρα!...

ΜΑΛΗΣ

Σκληρό κι αβάσταχτο το χτύπημα.
Για το Θεό, Μακαριότατε, δεν πρέπει 
ν’ αφήσουμε τους άπιστους να ’γγίξουν 
πάνω στο άσπιλο το πλάσμα.

Κυπριανός

Μελέτιε, η ώρα δε μας παίρνει. 
Να τρέξεις πρέπει στο Συνοδικό.
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Φτάνει ο γέροντας Παπάπετρος σε λίγο 
χωριάτικα ντυμένος - δίχως ράσα - 
με τη Χαρίκλεια, της κόρης του τη φίλη, 
στα ρούχα της χανούμισας κρυμμένη. 
Τούρκικο βλέμμα μην τους πάρει, 
μηδέ φαρμακωμένη σπιούνου γλώσσα 
στο Μουσελίμη ύπουλα προδώσει. 
Την ξώπορτα μόλις διαβούν να σπεύσεις 
δίχως μιλιά και ξήγηση καμιά, 
και παρευτύς σε με να οδηγήσεις. 
Το σχέδιο θα φανερώσω τότε σ’ όλους.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Τρέχω πιστός στους ορισμούς σου, Δέσποτα μου.

(Βγαίνει ο Μελέτιος. Ο Κυπριανός κάθεται στο γραφείο του και δείχνει στο Μά
λη να καθίσει. Κατόπι παίρνει το κεφάλι στα χέρια του και με ύφος σοβαρό λέει)

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Χαράλαμπε του Μάλη, αδερφέ μου! 
Στο φοβερό τον όρκο μας που δώσαμε 
στη Φιλική Εταιρεία τη μυστική 
τις πράξεις και το λόγο υποτάσσουμε. 
Κάθε μας σκέψη και ενέργεια 
για της πατρίδας την ανάσταση 
είναι δοσμένες πέρα ως πέρα...
Μάρτυρας στέκει ο Θεός μας.

ΜΑΛΗΣ

Τον όρκο μας δε θα πατήσουμε ποτέ!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Ο πόθος ο κρυφός που καίει 
από τα χρόνια τα παλιά ως τον καιρό μας 
στην Κύπρο φούντωσε ολάκερη.
Με μια πνοή, με μια βουή τραντάζει 
η πονεμένη γη συθέμελα.
Αρματα για ξεσκλάβωμα ζητάνε 
απανωτά ραγιάδες ψυχωμένοι. 
Πόσο βαθιά τους κλαίει η καρδιά μου!

ΜΑΛΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Αλίμονο! Πισθάγκωνα τα χέρια μας 
οι άπιστοι γερά έχουνε δέσει.

Κλονίστηκε ο Σουλτάνος στην Ελλάδα 
κι ο φόβος φώλιασε βαθιά μέσ’ την ψυχή του 
μήπως στην Κύπρο το ηφαίστειο 
όμοια με κει ξεσπάσει ανταριασμένο.

ΜΑΛΗΣ

Με δόλο την αντρεία κυνηγούν 
όσοι δειλοί μισούν το φως της μέρας. 
Στην τέτοια παραζάλη το Ντιβάνι 
σύνταξε κι έστειλε το ύπουλο φιρμάνι 
στης Κύπρου τον πασά Κιουτσούκ Μεχμέτ 
ζητώντας ν’ αφοπλίσει τους ραγιάδες.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Κι αν όλους μας αφόπλισε και πήρε 
τα όπλα απ’ τα χέρια και τα σπίτια, 
τ’ αντίθετο κατάφερε ο δόλιος: 
κουβάλησε τα όπλα στην ψυχή μας 
και την ακόνισε διπλά να κόβει.
Κι όμως, πικρά θρηνήσαμε, αδέρφι μου, 
τη νύχτα που μας πήρανε με δόλο 
τα όπλα απ’ το σπίτι του Κοτζάπαση. 
Με πόση έγνοια και προφύλαξη 
τα είχαμε περίσσια κουβαλήσει 
πλάθοντας ψεύτικες κηδείες, 
που αντί μέσ’ τα σεντούκια τους νεκρούς 
όπλα τυλίγαμε στα σάβανα!

ΜΑΛΗΣ

Πικρές οι θύμησες, πικρά τα δάκρυά μας. 
Δεν κίνησε ο Πέτρος απ’ την Πάφο 
που φτάνοντας στον Όλυμπο θριαμβικά 
κατέβασε τ’ αδέρφια ως τη Χώρα: 
Μη το ξεσήκωμα του Διάκου 
στην Πύλα ήταν λίγο, Δέσποτά μου;

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Ασύνετο στην Κύπρο το ξεσήκωμα, 
γιατί καθόλου βολετό δεν είναι 
μικρό νησί, μπουκιά μισή να χάσκει 
σε στόματα ορθάνοιχτα τριγύρω 
Τουρκιάς, Αιγύπτου και Συρίας. 
Τέτοιαν απόφαση η Εταιρεία πήρε 
από καιρό και σύμφωνους μας βρήκε.
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ΜΑΛΗΣ

Μα, στην πατρίδα ακέριο το καθήκον 
το κάνουμε, το ξέρεις, δα, καλά!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Του Υψηλάντη οι γραφές τη μαρτυρούν 
την ιερή υπόσχεσή μας 
όση δυνόμαστε να στείλουμε βοήθεια, 
περίσσευμα απ’ το ξερό ψωμί μας.
Τιμή στα παλικάρια μας που βρέχουν 
με τ’ άγιο το αίμα τους τα χώματα της μάνας.

ΜΑΛΗΣ

Ρίγος, Μακαριότατε, με λούζει 
κι ανατριχίλα συνεπαίρνει το κορμί 
στο λόγο σου που άχραντος σταλάζει 
σαν από κοινωνίας δισκοπότηρο 
σε στόμα νηστευόμενου πιστού.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Δειλία μην το πεις να βάζουμε 
τους Χριστιανούς να ντύνονται ραγιάδικα 
σαρίκι γύρω στο κεφάλι, 
να ζώνουνται στη μέση το ζωνάρι 
με μαύρα γεμενιά στα πόδια.
Από σκοπού τους άπιστους στερούμε 
την αφορμή τ’ αδέρφια μας να βλάφτουν. 
Μα στο κρυφό ανάγκη να παλαίψουμε 
για στήριξη να στείλουμε δοσίματα, 
όπλα, τροφές για τους λεβέντες μας 
μ’ όποιο βολεί πλεούμενο ν’ αράξει 
σ’ απάνεμο, κρυφό αραξοβόλι, 
μη Τούρκου μάτι τ’ ανταμώσει 
ή πουλημένος σπιούνος μας προδώσει.

ΜΑΛΗΣ

Όλα σοφά τα κρίνεις, Δέσποτά μου.
Κι αν του λαού απ’ τα κατάβαθα η φωνή 
τη θεϊκή προσταγή αντηχάει 
αγνός Εθνάρχης, σύμβολο ουράνιο 
της πίστης στέκεσαι και της πατρίδας. 
Με τα δικά σου χέρια η ψυχή μας 
θρέφεται, θάλλει κι αντρειεύει, 
βράχος πυργώνεται ασάλευτος 
μπρος της καταδρομής τ’ άγριο κύμα.

(Χτυπά η πόρτα. Μπαίνουν ο Μελέτιος, ο Παπάπετρος, ντυμένος χωριάτικα, και 
η Χαρίκλεια χανούμισα)

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Δεν πρόφτασαν δυο ίσκιοι να πατήσουν 
το πόδι στην Αρχιεπισκοπή, 
κι ευτύς στη σκοτεινιά οδηγητής 
τους έφερα, Μακαριότατε, δω κάτω 
στο θολωτό δωμάτιο, ως έταξες.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Μελέτιε! Χαίρω που στέκεις παραστάτης. 
Δόξα να έχει ο Ύψιστος. Περάστε, 
Παπάπετρε και συ αθώα κόρη, 
Χαρίκλεια. Καλώς μας ήρθατε!

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ

Την ευλογία σου ζητούμε, Δέσποτά μου, 
και την ευχή σου η δουλειά μας να γενεί 
από τα νύχια του φιλήδονου Ταχήρ 
τη Φλωρεντία μου να σώσουμε απόψε.

ΧΑΡΙΚΑΕΙΑ

Και τη ζωή, Μακαριότατε, προσφέρνω 
η φίλη μου μονάχα να σωθεί 
μήπως βουλιάξει άθελα στο βούρκο 
και το Σταυρό πατήσει με τη βία.
Μια χριστιανή, στα χέρια του θηρίου 
δέκα ζωές γι’ αντάλλαγμα ζυγίζει.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Τ’ ανθρώπου την ψυχή φθείρει το χρήμα 
και στέκει μέσο αλάθευτο 
το άπιαστο να ’δράξει κι ας πετάει.

ΜΑΛΗΣ

Δεν σ’ εννοώ καθόλου, Δέσποτά μου.
Την αγωνία που φουντώνει στην καρδιά 
μη συδαυλίζεις. Μίλησέ μας καθαρά.
Αν στο μυαλό σωστά έχω συλλάβει, 
με τόλμη περισσή. Μακαριότατε, 
και μαστοριά υφαίνεις κάποιο σχέδιο. 
Ωστόσο, πολύς κίντυνος πλανιέται.
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ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Μα, όσο στη ζωή παιδεύεσαι σκληρά 
και με το Χάροντα όιμέτωπα χτυπιέσαι 
μην το γνοιαστείς ποτέ. Γλυκά πεθαίνεις 
όταν την Πίστη και το Γένος ανασταίνεις!

ΜΑΛΗΣ

Ας αξιώσει ο Πανάγαθος και μας!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Αξιος νικητής μέσ’ τους αγώνες 
όποιος χτυπά με της ψυχής τα όπλα. 
Αλίμονο του όποιος στην αντάρα 
της αρετής πετά την πανοπλία.
Η δόξα, στέρνο λαβωμένο, 
πέφτει κουφάρι, ξεψυχά.

ΜΑΛΗΣ

Έτοιμη τώρα η ψυχή μας 
προσμένει τις δικές σου προσταγές.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Με του Θεού τη δύναμη αρχίστε, 
τέκνα μου περιπόθητα, το έργο 
απ’ του Ταχήρ-αγά τ’ αμαρτωλό χαρέμι 
όξω να βγάλετε την άδολη παρθένα. 
Τον Αρβανίτη νυχτοφύλακα της Χώρας 
και τη Φανού-κατήν, του χαρεμιού γυναίκα 
- μια ξεπεσμένη Χριστιανή - 
στο χέρι μου τους έβαλα με χρήμα.
Μόλις κοντέψουν τα μεσάνυχτα 
πρέπει να βγείτε στο σοκάκι, 
δυο χωρικοί, αλήτες άγνωστοι, 
που, τάχα, κλέψαν μια χανούμισα. 
Σέρνοντας δυτικά τα βήματά σας, 
πλάι στην κοίτη του Κοπρία, 
λοξά τραβείχτε απ’ τον Αγιο Νικόλα 
και στης Αγιά-Σοφιάς το νάρθηκα σταθείτε.

ΜΑΛΗΣ

Αν κρίνω το σωστό, Μακαριότατε, 
με θέλημα θα πέσουμε στα δίχτυα.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Από σκοπού αυτό θα γένει, Μάλη.
Στα χέρια του Εμήν-αγά σαν πέσετε, 
εσέ μαζί με τον Παπάπετρο 
μέσα σε άδειο θάλαμο θα ρίξει, 
τάχα, για να σας φυλακίσει.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Κι εγώ τι θ’ απογίνω, Δέσποτά μου;

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Εσέ, Χαρίκλεια, ο νυχτοφύλακας 
θα παραδώσει στη Φανού-κατήν, 
που θα σε οδηγήσει στο χαρέμι. 
Εκεί τη Φλωρεντία θ’ ανταμώσεις!

ΜΑΛΗΣ

Κι αν μας κλειδώσουν πώς είναι βολετό 
ν’ ανοίξουμε και πού να πάμε;

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Κάλλιο κλειστοί να μείνετε κει μέσα!
Γιατί σε λίγο από πόρτα μυστική 
που ίσια οδηγά απ’ το χαρέμι 
θε να προβάλει η Φανού-κατήν 
να φέρει μεσ’ τα χέρια σας τις κόρες.

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ

Με συμπαθάς ανίσως, Δέσποτά μου, 
μέσα μου σμίγουν η χαρά κι η αγωνία. 
Δυο άντρες άοπλοι μαζί με δυο παρθένες 
σαν ποντικοί θα πέσουμε στη φάκα.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Η θεία πρόνοια μονάχη κυβερνά 
κι ο άνθρωπος στην τύχη παραστέκει. 
Της Χώρας τα παλιά χαλάσματα 
πολλούς σκεπάζουν οχετούς - το ξέρετε - 
που παρακλάδια οδηγούν υπόγεια 
όξω απ’ τα τειχιά της πόλης μας. 
Εκεί θα σας προσμένει ο Κυπρίδημος, 
το νεοφώτιστο παιδί από τη Φλάσου, 
κρυφά στης νύχτας το σκοτάδι 
στης Λάρνακας τα Κονσουλάτα να σας μπάσει 
απ’ της Τουρκιάς να φυλαχθείτε την οργή.
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ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Στην Κύπρο πριν πατήσουνε οι Τούρκοι 
κρυφά περάσματα χαράξανε 
οι Φράγκοι κι Ενετοί καταχτητές μας, 
καταφυγή απ’ τα παλάτια τους, 
τ’ αρχοντικά, τις εκκλησιές τους, 
σε ώρα μάχης, κίντυνου ή δόλου.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Σωστά τα ξήγησες, Μελέτιε...
Δουλειά του πλερωμένου νυχτοφύλακα 
να σας ανοίξει πέρασμα κρυφό 
και τα σκαλιά σαν πάρετ’ ένα ένα 
απάνω σας να κλείσει την καταπαχτή. 
Να κάνει τον ανήξερο κατόπι 
πως, τάχα, κλέψατε τις κόρες 
και σπάζοντας μια πόρτα την αυγή 
απ’ το κονάκι άφαντοι χαθήκατε!...

ΜΑΛΗΣ

Σχέδιο συνετό και φωτισμένο 
από καθάριο πνεύμα, Δέσποτά μου. 
Κι αν μέσα μας η αγωνία βόσκει, 
όμως, δειλίας σπίθα δε μας σκιάζει. 
Τόλμη και πίστη δίπλα παραστέκουν 
στη θεϊκή τη χάρη που μας σκέπει.

(Προτού φύγουν, φιλούν ένας ένας το χέρι του Δεσπότη, που τους εύλογά)

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Σύρετε στην ευχή μου, παλικάρια, 
με του Θεού την ευλογία στο πλευρό σας!

ΑΦΗΓΗΤΗΣ:
Με σκέψη και φροντίδα περισσή κατάστρωσε το σχέδιο ο Κυπριανός. Ο Μα- 
λης, η Χαρίκλεια κι οι άλλοι πατριώτες βάλαν μπροστά το ίδιο κιόλας βράδυ: 
να λεφτερώσουνε τη Φλωρεντία απ’ το χαρέμι του Ταχήρ-Αγά.

ΠΡΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
(Στο Μεγάλο Συνοδικό της Αρχιεπισκοπής. Πηγαινόρχεται σε αναμονή η Χαρίκλεια, ντυ- 

μένη με λαϊκή ενδυμασία. Ακολούθως μπαίνει ο Μελέτιος).

Χαρίκλεια, χάρηκε ο Δεσπότης 
σαν πήρε το ευφρόσυνο μου μήνυμα 
πως ζεις και συ... Σε λίγο θα σε δει.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Να με δεχτεί, νιώθω τιμή μεγάλη. 
Αρχισα, κιόλας, να ανυπομονώ.
Κι όμως, τι να απόγιναν οι άλλοι;

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Μάθε πως ο Παπάπετρος 
κι η Φλωρεντία βγήκαν σώοι, 
γιατί ακολουθήσανε από τον οχετό 
άλλη πορεία απ’ τη δική σας.
Καθώς ήταν το σχέδιο 
με ασφάλεια τους συνόδεψε 
στη Λάρνακα ο Κυπρίδημος.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Η Παναγία μας βοήθησε!... 
Ο Μάλης, όμως, τι απογίνε; 
Ζει ή χάθηκε, Θεέ μου;

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Δεν πέθανε ο Μαλής. Ζει! 
Γι’ αυτό και ο Δεσπότης μας 
νιώθει διπλή αγαλλίαση!

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (Με φανερή χαρά)

Αρχιδιάκο μου, σ’ ευχαριστώ 
για τα χαρμόσυνα σου νέα. 
Όμως, πού είναι τώρα ο Μάλης; 
Γιατί δε βρίσκεται ανάμεσά μας;

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Μην ταραχθείς, Χαρίκλεια, 
γι’ αυτό που μέλλω να σου πω: 
ο Μάλης ζει, μα, βρίσκεται 
στων Τούρκων τα ανόσια χέρια...

Χαρίκλεια (Διακόπτει συγχισμένη)

Αλίμονο, Χριστέ μου! Δεν τη γλίτωσε... 
Από καιρό τον έχουν στο στομάχι.
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ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Μη βιάζεσαι στις κρίσεις σου.
Θα περάσει πρώτα από δίκη!

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Τι διαφορά κάνει αν τον δικάσουν;
Ένας Θεός μονάχα ξέρει 
αν θα γυρίσει πίσω ζωντανός...

(Βάζει τα χέρια στο πρόσωπο για να κρύψει τα δάκρυα. Ο Μελέτιος πλησιάζει 
και της αγγίζει τον ώμο)

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Μα συ τρέμεις ολόκορμη, Χαρίκλεια!
Ησύχασε. Δεν πρέπει να φοβάσαι.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Να διώξω δεν μπορώ τη φρίκη 
που νιώθω τη στιγμή αυτή.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Χαρίκλεια, τι σου συμβαίνει;

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Να τους μπροστά μου. Ακόμα, 
οι άγριοι χοροπηδούν, όπως την ώρα 
που τυλίξανε στα χέρια τους το Μάλη 
κι ας ξέκοψα από κοντά του.
Αφρίζανε απ’ τη λύσσα τους 
και με χαχάνισμα κατέβαζαν 
απανωτά χτυπήματα 
στο άμοιρο κορμί του.
Ανήμπορος διπλώθηκε
στο ξέσπασμα της έξαλλης οργής τους...
Π ανάθεμα τους άπιστους!...

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Έλα, γαλήνεψε, αδερφή μου.
Διώξε τα περασμένα μακριά.
Το Μάλη μην τον κλαις καθόλου.
Όπου να ’ναι θα ξεμπλέξει απ’ τη δίκη.
Είναι τόσο άξιος και θα πετύχει.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Ο Θεός είναι μεγάλος.
Πρέπει το κακό να βγει απ’ το μυαλό μου. 
Να λάμψει ο ήλιος πρέπει...

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Αυτό να λες, Χαρίκλεια!
Σήκωσε το κεφάλι σου ψηλά. 
Βάστα γερά και ο Πανάγαθος 
θα βοηθήσει να κερδίσουμε...

(Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ο Κυπριανός)

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Μελέτιε, Αρχιδιάκο μου, και συ 
Χαρίκλεια! Τον Παντοκράτορα υμνώ 
και στις βουλές του υποτάσσομαι.
Μοιάζει με δύναμη η πίστη 
που την τρυγούν οι δίκαιοι 
από τ’ αμπέλι του Θεού. 
Σ’ αυτόν στηρίζω τις ελπίδες μου 
και ταπεινά προσεύχομαι με πίστη 
το Μάλη απ’ τη δική στο Σεράι 
λέφτερο ν’ αγκαλιάσουμε σε λίγο 
δω στο Συνοδικό θριαμβευτή.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (Του φιλά το χέρι)

Συντάσσομαι μαζί σου, Δέσποτά μου, 
με σεβασμό βαθύ στο πρόσωπό σου. 
Μα, πρώτα τη φωτιά να σβήσω θέλω 
που την ψυχή μου καψαλίζει.
Τι, τάχα, να απόγιναν, Θεέ μου, 
στου οχετού το μαύρο έρεβος 
η φίλη Φλωρεντία κι ο Παπάπετρος;

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Τον Κύριον μεγάλυνον, ψυχή μου, 
που δεν παραστρατήσαν, ως εσείς, 
στου οχετού τους σκοτεινούς μαιάνδρους, 
μα, βγήκαν σώοι απ’ τα τειχιά 
στης Αμμοχώστου πλάι την Πόρτα. 
Σμίξανε κει με τον Κυπρίδημο 
που παρευτύς κρυφά στη Λάρνακα 
ολονυχτίς με μαστοριά οδηγώντας 
σ’ αδερφικό έμπασε καταφύγιο, 
στου Κόνσουλου της Μοσχοβιάς τ’ αρχοντικό.
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ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (Σηκώνοντας τρηλά τα χέρια)

Δοξάζω σε και προσκυνώ σε, Κύριέ μου, 
που σκήνωσες μέσ’ του Δεσπότη την ψυχή 
και φωτεινό του χάραξες το δρόμο.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Αν παρεχτός δε βούλεται ο Πλάστης 
τίποτα μην προσμένουμε να γένει.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Κόρη μου! Ώρα τη διήγηση ν’ αρχίσεις 
πώς με το Μάλη μέσ’ του οχετού 
τη σκοτεινή σας περιπλάνηση 
απ’ όλους σεις αξιωθήκατε να βρείτε 
της Βενετιάς το φημισμένο θησαυρό 
κάτω απ’ το τζαμί του Μισιρίκου.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (Με πειστικότητα)

Θεού ήτανε φώτιση και θάμα! 
Σαν ξεστρατήσαμε στο έρεβος 
κι ο οχετός μια κόλαση απλωνόταν, 
τα χέρια και τα πόδια μας ψηλαφητά 
σωρούς τις πέτρες και τα χώματα 
μεριάζανε το δρόμο να ξανοίξουν.
Κάποια στιγμή - κι ανατριχώ στη σκέψη - 
στα χέρια κάτι σήκωσα στρογγύλο 
μα κάπως ελαφρό. Αλίμονο μου!
Ήταν ανθρώπινο κρανίο.
Μεμιάς το αίμα πάγωσε στις φλέβες.
«Θεέ μου», ψέλλισα και κόπηκ’ η λαλιά μου. 
«Θάρρος, Χαρίκλεια», με ψύχωσε ο Μάλης. 
Πατούμε κόκκαλ’ αλιβάνιστα...»

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Κύριε των δυνάμεων, τι κρίμα!...

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Απρόσμενα, σ’ ένα σωρό σκοντάψαμε 
και μπρούμυτα απάνω πέσαμε.
Βουλιάξαμε σε σκελετών απομεινάρια. 
Τρίξανε κόκκαλα, ραγίσαν τα ξεσκλείδια. 
Δείλιασα, χάθηκα, μου κόπη η ανάσα... 
Με σήκωσε στα χέρια του ο Μάλης. 
«Χαρίκλεια, μη δειλιάς», με τόνωσε.

«Σαν πάτησαν οι Τούρκοι το νησί μας 
οι Ενετοί αφέντες στην αντάρα 
οδήγησαν τους άμαχους δικούς τους 
κάτω στους μυστικούς υπόνομους. 
Βουλώσαν τις στοές κορμιά κοπάδι 
και πνίγηκαν στην ασφυξία οι ανάσες...»

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Σκληρός ο τέτοιος θάνατος, Χαρίκλεια, 
και πιο σκληρός ο αναπάντεχος χαμός.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Ξανοίγοντας πιο εύκολα το δρόμο μας 
από το βάθος άχνισ’ ένα φέγγος.
Σύραμε κει τα βήματά μας.
Και, ξάφνου, μπήκαμε σε τάφο αρχαϊκό 
με πέτρες λαξευτές γύρω, ολούθε.
Μια χαραγή από ψηλά φαινόταν 
κι αναμεσό της δέσμη φωτεινή 
κατέβαινε τρυπώντας το σκοτάδι 
κι ευθεία χτύπαγε στο πρόσωπο 
ένα μικρό Εσταυρωμένο, 
που σπίθιζαν στη λάμψη τα πετράδια του.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Του Εσταυρωμένου η εύρεση 
μια καλοσήμαδη σήμανε αρχή.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Αντίκρυ μας σ’ ένα μακρύ σεντούκι 
- μ’ ανάγλυφες σκηνές από κυνήγι, 
λιοντάρια, λύκους και ελάφια - 
μας τράβηξε μια σκαλιστή επιγραφή: 
«Μοσιέ Ερρίκο!» διάβασε ο Μάλης 
κι ανάκραξε μεμιάς θριαμβικά: 
«Ω Ύψιστε Θεέ και Παντοδύναμε!
Ο ξακουσμένος θησαυρός των Ενετών 
κει μέσα κρύβεται θαμμένος, 
λησμονημένος στους αιώνες...» 
Τα μάτια μας πρωτόφαντα γουρλώσαν 
κι εκστατικά στυλώθηκαν 
μέσα στην τεντωμένη σιωπή.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Το εύρημά σας είναι ανεχτίμητο.
Γι’ αυτό, από τα χρόνια τα παλιά ως τώρα 
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ντόπιοι και ξένοι πάσχισαν μελετητές 
σε χάρτες και βιβλία ερευνώντας 
το Βενετσιάνικο να βρούνε θησαυρό, 
καύχημα οίκων ευγενών αρχόντων.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Σαν έτριβα τα μάτια μου 
μην τάχα έπλεα σε όνειρο, 
ο Μάλης δίπλα μου γονάτισε 
και με τρεμούλιασμα μου μίλησε: 
«Ευλογημένοι μεις π’ αξιωθήκαμε 
αγνό το χέρι μας να βάλουμε 
στο μέγα θησαυρό των Ενετών. 
Κι όταν ορίσει η ώρα η καλή 
με προσταγές του σεβαστού Εθνάρχη μας 
πάνω ευτύς να κουβαλήσουμε 
και σε ταχύφτερο καράβι 
για την πατρίδα να φορτώσουμε. 
Να γένει όπλα, βόλια και τροφές 
για ν’ αντρειεύουν σώμα και ψυχή!»

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Πνοή και πύρωμα στα στήθια μου 
φυσήξανε οι ζηλευτές σας πράξεις 
για το Σταυρό και την Πατρίδα. 
Στην αρετή ο έπαινος ταιριάζει.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Η περηφάνια μας για τους καλούς αγώνες 
αντιφεγγίζει απ’ το δικό σας φως.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Με λόγια συνετά και μετρημένα 
εμάς τους ταπεινούς υπερυψούτε. 
Σαν άπραγη κι ασήμαντη γυναίκα 
τι άλλο δύνομαι να δώσω 
εξόν ευγνωμοσύνη από καρδιάς; 
Προτού ακόμα το μυαλό μας ηρεμήσει, 
απ’ τα κεφάλια μας απάνω μια βουή, 
σαν το μελίσσι που βομβά μπρος στην κυψέλη, 
συντάραξε τη σιωπή του τάφου: 
«Αλλάχ, ου-ακ-περ» ξανάλεγαν τα στόματα 
και ταραχή μέσ’ την ψυχή μου στάλαζαν... 
Του Μάλη με συνέφερε ο λόγος.
«Θα ’ν’ ο Σταυρός του Μισιρίκου,

το εκκλησάκι του Ερρίκου βασιλιά, 
που το αλλάξανε οι Τούρκοι σε τζαμί 
απ’ τον καιρό της άλωσης της Χώρας».

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Αληθινά το ξήγησε ο Μάλης.
Βυζαντινό στολίδι στέκει 
χτισμένο δίπλα στη Φανερωμένη.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Μέσ’ του χαμού θαμμένοι τη φωλιά 
μόλις ξεψύχησε του λυχναριού το φως 
και κόπασε του συρφετού η χλαλοή, 
του Μάλη το μυαλό κυνηγημένο 
μπήκε σε σκέψεις, στριφογύριζε.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Με τον Εμήν-αγά το νυχτοφύλακα 
είχα εξήγηση με σύριγμα 
στον οχετό το σύνθημα να δώσει, 
μην τύχαινε μοιραία περιπλάνηση 
κι ανήμποροι στης σκοτεινιάς τους πλοκάμους 
στο πλήρωμα του χρόνου αφανιστείτε.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Σωστή ενέργεια και μυαλωμένη.
Σαν μακρινός απόηχος σε λίγο 
σωτήριο σύριγμα έφτασε στ’ αυτιά 
που χάραξε αλάθευτη πορεία 
και πίσω στης καταπαχτής το άνοιγμα 
το νυχτοφύλακ’ ανταμώσαμε.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Κατόπι ξέρουμε τα βάσανά σας.
Δεν άργησε καθόλου ο Εμήν-αγάς 
εσέ χανούμισα ντυμένη 
όξω απ’ το κονάκι να σε βγάλει 
κι ολόισα στην Αρχιεπισκοπή 
να βρεις ασφαλισμένο καταφύγιο.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Για πέστε μου, πώς έτυχε ο Μάλης 
στου Σεραγιού τις φυλακές να καταλήξει;
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ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Μαύρες πηδήξανε υποψίες 
μόλις κοντά μας ήρθες μόνη 
δίχως του Μάλη το πιστό συντρόφιασμα.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Φόβος διπλός, κι ανίσως πανικός 
μεμιάς με συνεπήρε σαν ακούστηκαν 
απόμακρα φωνές, ανθρωπομάνι 
απ’ της Αγιά-Σοφιάς τα μέρη.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Το τουρκολόι χύθηκε στους δρόμους 
με ρόπαλα, μαχαίρια και τσεκούρια 
και αλαλάζοντας με έξαλλη μανία 
τον κόσμο απειλούσε να ξεκάνει, 
γιατί «ένας γκιαούρης τόλμησε να κλέψει 
απ’ το χαρέμι του Ταχήρ-αγά 
μια Χριστιανή προτού να την τουρκέψουν».

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Για τ’ όνομα Θεού, στο Μάλη τι συνέβη;

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Απ’ την καταπαχτή σαν βγήκατε στο φως 
κι αφού εσένα σαν χανούμισα 
ανώδυνα λεφτέρωσε, 
το Μάλη ο Εμήν-αγάς φρουρώντας 
με περισσή περίσκεψη ορμήνεψε 
απ’ του μπαξέ το χαμηλό αυλότοιχο 
κρυφά στο δρόμο να πηδήξει.
Ήτανε θέλημα Θεού, να πω, 
ή της κακής του μοίρας κλωθογύρισμα.
Ως πήδηξε δεν πρόφτασε 
απάνω το κεφάλι να σηκώσει 
κι ευτύς φυτρώσανε τριγύρω του 
αρματωμένοι τουρκαλάδες.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (Με ταραχή)

Δέσποινα, Παναγία μου, πώς του ’ρθε;

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Του Μάλη φυλλοκάρδι δε λυγίζει 
κι ας κρέμετ’ η ζωή του από μια τρίχα.

26

Τους είδε ο αγάς ο πλερωμένος, 
μ’ ανήμπορος ως ήτανε καμώθηκε 
πως τάχ’ αυτός κυνήγησε το Μάλη.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Δόλιος κι υποκριτής ο Αρβανίτης 
ντυμένος σε φανταχτερή στολή 
πλήθη συνάρπαζε κι αφέντες!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Ούρλιαζε όχλος φουσκωμένος 
και ζήταγε το Μάλη να ξεσχίσει.
Στην κρίσιμη στιγμή ο νυχτοφύλακας 
μπήκε στη μέση και σηκώνοντας τους γρόνθους: 
«Αφήστε τον», βρυχήθη με θυμό, 
«και γρήγορα στα σπίτια σας γυρνάτε.
Ο Μουσελίμ Κιουτσιούκ Μεχμέτ προστάζει 
τέτοιου γκιαούρη ξακουστού τη δίκη 
μέσ’ το Σεράι να την κάνει μοναχός του!»

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (Αναστατωμένη)

Αλίμονο! Ο Μάλης κιντυνεύει 
και στο καντήλι της ζωής του 
σταλαγματιές απόμεινε το λάδι.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Υπομονή, Χαρίκλεια, και στο Θεό, 
τον μόνο χορηγό ζωής ελπίζουμε.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Μη σ’ αποπαίρνουν οι ελπίδες σου 
κι η θεία πρόνοια ψηλά μας παραστέκει.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Από το στόμα σας και στου Θεού τ’ αυτιά!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Ο Αρβανίτης στα καθέκαστα μας έμπασε 
κι έφυγε πλερωμένος ως ταίριαζε αδρά.
Στο μεταξύ τα νήματα κουνήθηκαν 
και με προστάτιδα μια δύναμη μεγάλη 
σχέδιο νέο στήσαμε κι ο Μάλης 
τη λεφτεριά του θα κερδίσει δίχως άλλο.
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ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Χρόνια πολλά κι ευλογημένα 
η Θεοσκέπαστη σε όλους σας να δίνει.

(Χτυπήματα συνθηματικά στην πόρτα. Μπαίνει ο Κυπρίδημος με στολή Ρώσσου 
προξενικού ταχυδρόμου. Υποκλίνεται βαθιά. Η χαρά λάμπει στο πρόσωπό του)

ΚΥΠΡΙΔΗΜΟΣ

Με σεβασμό βαθύ σας χαιρετώ!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Καλώς μας όρισες, Κυπρίδημε, 
του Κονσουλάτου της Ρωσσίας ταχυδρόμε. 
Από τη δίκη ποια τα νέα σου;
Χαρούμενο σε βλέπω κι αν δε σφάλλω 
ελπίδες σου φτερώνουν την ψυχή.

ΚΥΠΡΙΔΗΜΟΣ

Αλάθευτα τα λες, Μακαριότατε.
Του Μάλη απ’ το κεφάλι ούτε τρίχα 
κανένας δεν μπορεί ποτέ να ’γγίξει, 
Τούρκος μικρός μηδέ αφέντης.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ (Σηκώνοντας τα χέρια ψηλά)

Τον Ύψιστο δοξάζω κι ευλογώ.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Με λαχτάρα πλημμυρίζει η καρδιά 
νικητή να δεχτούμε το Μάλη.

ΚΥΠΡΙΔΗΜΟΣ

Τρέχοντας απ’ το Σεράι να προλάβω 
τ’ άξιου Μάλη το χαρμόσυνο μαντάτο 
πρώτος σαν περιστέρι σας το φέρνω: 
«Αθώος ο Χαράλαμπος του Μάλη, 
υπήκοος του Τσάρου της Ρωσσίας 
και λέφτερος χωρίς κατηγορία».
Τέτοιαν απόφαση δώσανε οι Αγάδες 
αφού φοβέρισε ο Ρώσσος δραγομάνος 
ότι ο Μάλης ως υπήκοος του Τσάρου 
έχει παράνομα κλειστεί στις φυλακές 
και με απαίτηση ο Κόνσουλος προστάζει 
να λεφτερώσουνε το Μάλη στη στιγμή!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Σημάδι η απόφαση καθάριο 
πόσο τον Τσάρο η Τουρκιά υπολογίζει!

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Βλαμμένος ο Σουλτάνος θα ’ταν για καλά 
αν έδινε στο Τσάρο όποια αφορμή.

ΚΥΠΡΙΔΗΜΟΣ

Σιμών’ η ώρα κι ο Μάλης όπου να ’ναι 
σε λίγο λέφτερος κοντά μας θα γυρίσει.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Ξεπέρασε το έργο που ανάλαβε 
και πάλαιψε καρτερικά τη βία. 
Δε σκόνταψε. Μα, πέταξε χωρίς φτερά 
κι αλύγιστος ανέβηκε στη δόξα...

(Ακούγονται συνθηματικά χτυπήματα στην πόρτα. Μπαίνει ο Μάλης ντυμένος 
σαν Φράγκος)

ΜΑΑΗΣ

Ώρα καλή! Σας χαιρετώ από καρδιάς.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

Καλώς μας ήρθες, ακριβέ!

(Ο Κυπριανός τον αγκαλιάζει και τον ασπάζεται)

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Χαράλαμπε του Μάλη, αδερφέ μου, 
άξιο της πατρίδας παλικάρι!

ΜΑΛΗΣ

Με τη βοήθεια του Θεού και τη δική σας, 
να ’μαι μπροστά σας τώρα λέφτερος! 
Όλους ευγνωμονώ από καρδιάς!...

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Θεάρεστο το εθνικό σου έργο 
και η χαρά διπλά χτυπά στα φυλλοκάρδια.
Τη Φλωρεντία, του Παπάπετρου την κόρη, 
απ’ το χαρέμι του πασά τη γλίτωσες 
δίχως να βρει κακό κανένας.
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Μα κείνο που περίσσια ’φάνης άξιος 
ήταν να βρεις το θησαυρό του Ρήγα 
και των αρχόντων ευγενών της Βενετίας.

ΜΑΛΗΣ

Το χρέος στο σταυρό και στην πατρίδα 
φώτιζε πάντα το νου και την καρδιά μου, 
πρωτόθρονε της Κύπρου μας Δεσπότη.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Τα λόγια τα γλυκά όσα κι αν λέμε 
φτεροπετούν και σβήνουν στους αιθέρες. 
Τα έργα στην αλήθεια στεριωμένα 
αθάνατα ορθώνουν στους αιώνες.
Το θησαυρό ανάστησες εσύ 
θαμμένο μέσ’ της λήθης τους καιρούς.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

Εύγε σε σένα, αδερφέ μας!

ΜΑΛΗΣ

Όλους ευχαριστώ απ’ τα κατάβαθα. 
Ό,τι κι αν έπραξα καθόλου περισσό 
δε στάθηκε τον έπαινο ν’ αξίζει.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Καρτερική στο πλάι σου η Χαρίκλεια 
πήρε κι αυτή το μερτικό της.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Ήμουνα η πιστή ακόλουθη του Μάλη 
κι η παρουσία του ψύχωνε την πορεία μας.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Τιμή και δόξα στον αγωνιστή 
που ταπεινά τον κότινο κερδίζει.
Ο στίβος της ζωής σ’ απανωτούς αγώνες 
τον αθλητή της αρετής καλεί!

ΜΑΛΗΣ

Το γνοιάζομαι πολύ, Μακαριότατε, 
πως η δουλειά στο μέσο απομένει.
Γι’ αυτό σε δέρνει στοχασμός βαθύς.

30

Ησύχασε! Όσο ο ήλιος ο θεόσταλτος 
πορεύεται απ’ την αυγή στη δύση 
δίχως καθόλου να σταθεί να ξαποστάσει, 
τόσο ετούτη η ζωή που την ορίζω, 
γοργόφτερη θα τρέξει ασταμάτητα 
το Γένος και την Πίστη να στηρίξει... 
Στον όρκο μου στέκει βαρύ το χρέος.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Θρύλους παλιούς ζωντάνεψες ξανά 
άξια και πιστά υπηρετώντας.
Ασβεστ’ η φλόγα μέσα σου φουντώνει 
νέες επάλξεις γύρω σου να στήσεις...

(Απευθύνεται στους λοιπούς)

Αδέρφια μου! Μπορείτε σεις ν’ αποσυρθείτε 
και ο Θεός ας ευδοκήσει βοηθός σας.

(Μένουν ο Κυπριανός και ο Μάλης)

ΜΑΛΗΣ

Δεσπότη μου, στις εντολές σου τάσσομαι 
ευτύς να πράξω το πρεπούμενο.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Μάλη! Ο θησαυρός ασφαλισμένος 
να φτάσει πρέπει στην Ελλάδα γρήγορα. 
Ξέρεις πως γύρω στις αχτές μας 
διαβαίνουν κάθε τόσο μυστικά 
Ελληνικά καράβια για να πάρουν 
τρόφιμα, χρήματα κι εθελοντές.

ΜΑΛΗΣ

Φτάνει που έβαλες στο νου μου την ιδέα 
κι ό,τι περνάει απ’ το χέρι μου θα γένει.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Τον Κωσταντή Κανάρη απ’ τα Ψαρά, 
άριστο ναυτικό και πατριώτη, 
να μάθεις πρέπει πού να βρεις 
και επαφή μ’ αυτόν να κάνεις.
Σ’ απόμερο της Κύπρου αραξοβόλι 
κρυφά θα κατεβείτε με προφύλαξη 
ντυμένοι σαν απλοϊκοί χωριάτες 
κι ολόισα εδώ θα μ’ ανταμώσετε.
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ΜΑΛΗΣ

Πίστη και δύναμη ανάψανε εντός μου 
πως η δουλειά κατά πού πρέπει θα πετύχει.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Τέκνον μου, Μάλη, έχε πίστη 
πως με σκληρή δουλειά και φρόνηση 
ο θησαυρός θα φτάσει στην Ελλάδα. 
Με το καλό σαν έρθει ο Κανάρης 
τις λεπτομέρειες μαζί θα οργανώσουμε. 
Να βιαστείτε μόνο γνοιάζομαι 
μην τύχει ζωντανό και δε με βρείτε. 
Με κυνηγούνε μαύρες υποψίες 
πως αφορμή ο τύραννος γυρεύει 
- αφότου ο σηκωμός το λογισμό του δέρνει - 
να σφάξει, να ρημάξει τους ραγιάδες 
και τα κεφάλια μας στους σκύλους να πετάξει.

ΜΑΑΗΣ

Διώξε τα σύγνεφα που σε σκοτίζουν... 
Θα φτάσουμε όσο ταχιά δυνόμαστε.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Σύρε στον Πρόξενο της Μοσχοβιάς 
που θα φροντίσει απ’ τη Λάρνακα καράβι 
γρήγορα να σε πάει στην Ελλάδα!

ΜΑΛΗΣ

Με την ευχή σου τώρα ξεκινώ, 
Μακαριότατε, και σ’ αποχαιρετώ.

(Φιλά το χέρι τον Κυπριανού, που τον ασπάζεται)

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Γονατιστός για όλους θα προσεύχομαι 
Και είθε ο μακρόθυμος Θεός 
να σκέπει και να ευλογεί 
τον ιερό αγώνα των Ελλήνων!...

ΑΦΗΓΗΤΗΣ:

Χαρά και αγαλλίαση 
γέμισαν τα στήθια όλων. 
Το Μάλη τώρα συνοδεύει 
η ευλογία του Κυπριανού:

να ’ρθεί απ’ την Ελλάδα στο νησί μας 
ο Κωσταντής Κανάρης μυστικά, 
για να φορτώσει στα καράβια του 
το θησαυρό της Κύπρου.

ΠΡΑΞΗ ΤΡΙΤΗ
(Ο Κυπριανός στο θολωτό δωμάτιο. Μπαίνει ο Μάλης ντυμένος χωριάτης με ρούχα της 

δουλειάς)

ΜΑΛΗΣ

Ώρα καλή, Μακαριότατε!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ (Με αγαλλίαση)

Χαράλαμπε Χατζή Μάλη, 
αδερφέ μου, καλώς όρισες!

(Ο Μάλης του φιλά το χέρι. Ο Κυπριανός τον αγκαλιάζει και τον ασπάζεται με 
συγκίνηση)

Πώς να κρύψω την καρδιά π’ αναγαλλιάζει 
στον ερχομό σου με τους άλλους διαλεχτούς;

ΜΑΛΗΣ

Απέραντη είναι κι η δική μου η χαρά, 
που ξεχειλίζει. Γιατί πρώτα 
σε βρίσκω σώο και πανέτοιμο.
Κι ακόμα, με βοήθεια δική σου 
η μεγάλη αποστολή μας θα πετύχει.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Ποιοι, τάχα, να ’ναι οι άλλοι διαλεχτοί, 
που συνόδεψες κοντά μου;

ΜΑΛΗΣ

Τρεις αδερφοί απ’ την Ελλάδα.
Ο Κωσταντής Κανάρης απ’ τα Ψαρά, 
ο Μετσοβίτης Ύπατρος 
κι από τη Νεζερό ο Χατζηστέργιος!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Την ώρα και στιγμή δε βλέπω, Μάλη, 
να τους προαπαντήσω και να τους ασπαστώ.
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ΜΑΛΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
Σε λίγο όπου να ’ναι. Δέσποτά μου, 
στο θολωτό δωμάτιο θα κατέβουν.
Καβάλα μπαίνοντας στην Αρχιεπισκοπή 
πεζέψαμε στον ίσκιο της κληματαριάς 
χωριάτες, τάχα, στρατοκόποι.
Να ξεδιψάσουν βάλαμε τα ζώα 
και μεις, λουσμένοι κορνιοχτό και ίδρωτα 
απ' το καλοκαιριάτικο λιοπύρι, 
στη βρύση πλύναμε το πρόσωπο.
Ο Αρχιδιάκος σου Μελέτιος, ως πάντα, 
με πλεύρισε. Κι ευτύς στο πρώτο γνέψιμο 
οδήγησε τους ξένους με περίσκεψη 
ρούχα ν' αλλάξουν και να ξαποστάσουν 
σ’ ένα κελί δίπλα στους στάβλους, 
απ' όπου μυστικό το πέρασμα 
σ’ ετούτο το δωμάτιο μας βγάζει.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
Για πες μου, Μάλη, πού αράξατε 
κι αν κίνησε η έλευσή σας υποψίες.

ΜΑΑΗΣ
Στου δειλινού το υστερνό ξεψύχισμα 
άγκυρα στα βαθιά της Σαλαμίνας 
ρίξαν εφτά καράβια Ελληνικά.
Ωσότου η βάρκα να μας φέρει στ’ ακρογιάλι 
η αμμουδιά μυρμήκιασε χωριάτες, 
ξωμάχους τ’ Αη Σέργη δουλευτάδες. 
Αλαλαγμοί, φωνές και ξεφωνήματα 
δονήσανε το έρμο περιγιάλι 
καθώς στον προεστό τους μίλησα, 
ξηγώντας πρώτα τα καθέκαστα 
κι ως πρέπει το κρυφό να διαφυλάξουν.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
Με περηφάνια την αλήθεια βεβαιώνω 
πως ο λαός μας πατριώτης ξεχωρίζει.

ΜΑΛΗΣ
Στον Αη Σέργη πρόσχαρα μας φίλεψαν 
να ξαποστάσουμε το βράδυ.
Ζώα μας δώσανε και ρούχα της δουλειάς 
στη Χώρα να λαμνίσουμε νωρίς 
κι ανύποπτοι εδώ να φτάσουμε 
προτού γλυκοχαράξει η αυγή.

Και δόξα τω Θεώ τα καταφέρατε!... 
Μα, πες μου, Μάλη, αδερφέ μου, 
ο Καπετάν Κανάρης τάχατες 
τι σόι άνθρωπος λογιέται;
Λόγια καλά πολλά έχω ακούσει 
πως πατριώτης απ’ τους λίγους διαλεχτούς 
και ναυτικός με τόλμη πρώτος στέκει.

ΜΑΛΗΣ

Δύσκολα λόγος λαθεμένος 
από το στόμα σου να βγει στο φανερό. 
Ο καπετάνιος Κωσταντής Κανάρης 
θαλασσινό λιοντάρι όσο πάει 
στο μούγκρισμά του πιότερο αντρειεύει. 
Η φήμη απ’ τα νησιά του κυκλοφέρνει 
πως την παντιέρα του φοβέρα ανεμίζει 
σ’ όποια πελάγη Τούρκικ’ αρμενίσει. 
Λιγόλογος και ήρεμος στο φέρσιμο 
στη δράση ξέφρενος σ’ εκπλήττει.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Τα λόγια τα πολλά δηλώνουν φτώχεια. 
Τον άνθρωπο μας ζύγιασα προτού 
τα μάτια μ’ ανταμώσουν τα δικά του.

ΜΑΛΗΣ

Της Φιλικής τα δυο αδέρφια μας, 
το Χατζηστέργιο και Ύπατρο, 
τους δέχτηκες πολλές φορές δω κάτω 
σταλμένους να κομίσουν μήνυμα 
απ’ το μεγάλο Αρχηγό μας Υψηλάντη 
ή τα δοσίματα να πάρουν στην Ελλάδα 
απ’ το υστέρημα του δύσμοιρου λαού μας.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Κι όμως, κακά τα ψέματα, Χαράλαμπε! 
Λεπτό το νήμα της ζωής μου 
και να κοπεί ώρα την ώρα καρτερώ. 
Μ’ αν ύπουλα ο τύραννος Κιουτσιούκ 
υπόσχεση μου έδωσε πως τάχα, 
λεπίδι το λαιμό μου δε θ’ αγγίξει, 
στον άπιστο την πίστη δε χαρίζω.
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ΜΑΛΗΣ ΚΑΝΑΡΗΣ
Ομολογώ βαρυθυμιά με παίρνει.
Δε στέκει όρνεο αρπαχτικό 
τα νύχια σε ψοφίμι να μη χώσει. 
Όλους μονόπλακα μας βλέπει ο αχρείος: 
Ραγιάδες, απ’ τον πρώτο ως τον ύστερο!...

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Γι’ αυτό να βιαστείτε πρέπει, Μάλη, 
κι απόψε πάνω ν’ ανεβάσετε 
το θησαυρό του Μισιρίκου.
Ευτύς με σχέδιο που στο μυαλό μου 
με περισσή φροντίδα υφαίνω, 
ασφαλισμένος στα καράβια σας θα φτάσει. 
Η Παναγιά η Αχειροποίητη 
τ’ αγέρι ούριο θα φυσήξει 
σώοι ν’ αράξετε σ’ Ελληνικό λιμάνι!

(Ακούονται βήματα που πλησιάζουν. Χτυπά η πόρτα τρεις φορές κι ανοίγει ο Με
λέτιος ακολουθούμενος από τους τρεις επισκέπτες)

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
Καλωσορίσατε, αδέρφια μου!

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΑΖΙ
Σε χαιρετούμε, Δέσποτά μας.

(Του φιλούν το χέρι και τους ασπάζεται)

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
Δόξα κι ευχαριστία στον Πανάγαθο 
την ιερή ετούτη ώρα αναπέμπω 
που με αξίωσε να σας δεχτώ στην Κύπρο, 
στο σκλαβωμένο Ελληνικό νησί. 
Με εθνική χαρά και περηφάνια 
τες νίκες σας ακούμε λαχταρώντας 
και η δική μας λεφτεριά να ξημερώσει. 
Μ’ αλίμονο! Μέσ’ της σκλαβιάς το σάβανο 
της Κύπρου τα μελλούμενα θαφτήκαν. 
Πισθάγκωνα δεμένοι απ’ τον τύραννο 
κι ανήμποροι τα χέρια να σηκώσουμε 
με της ψυχής τα άρματα χτυπούμε.

(Στρέφεται στον Κανάρη)

Καπετάν Κανάρη, αδερφέ μου!
Για της πατρίδας μας τον ιερό αγώνα 
γοργά το θησαυρό μας το θεόσταλτο 
να πάρουν τα καράβια σου!

Μακαριότατε, να ζήσεις.
Στην Κύπρο τ’ ακριβά προικιά 
σε ώρα γάμου δώρο μητρικό 
δεν κουβαλήσαμε, ως πρέπει. 
Αντίστροφα, τιμή μας έλαχε 
της κόρης το κομπόδεμα περίσσιο 
για στήριξη της μάνας να φορτώσουμε.

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΣ

Με σπόρο δανεικό θερίζει η Ελλάδα.

ΥΠΑΤΡΟΣ

Της λεφτεριάς το αντίδωρο 
ευχόμαστε κι η Κύπρος να γευτεί.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Για το αντάλλαγμα της λεφτεριάς, 
και τη ζωή να δώσουμε δε φτάνει. 
Του σκλαβωμένου η ζωή 
λιγότερο μιας λέφτερης ζυγίζει. 
Εθελοντές όσους δυνόμαστε 
μαζί σας στα καράβια θ’ ανεβάσετε.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Το μήνυμά σου να ετοιμαστούν 
πήρε το δρόμο του με πάσα βιασύνη.

ΚΑΝΑΡΗΣ

Μέσ’ τους αγώνες λογαριάζεται, 
ακόμα και μια σπίθα, τόση δα! 
Μονάχη της μπορεί να θρέψει 
του μπουρλοτιέρη τον πυρσό 
για να τινάξει μια ολάκερη αρμάδα 
συντρίμια στον αγέρα και στα κύματα. 
Τυφλός κι αν ήμουν θα ’βλεπα 
το αίμα, τα δεινά και τις θυσίες σας. 
Κρατεί στους κόρφους της η μάνα 
σφιχτά με χάρη μητρική 
τους ομογάλαχτους της Κύπρου 
και σένα, πάν’απ’ όλους, τον Εθνάρχη της!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Της αρετής οι λόγοι ειπωμένοι 
από αγνούς και άξιους πατριώτες
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όπως εσένα, Καπετάν Κανάρη, 
καλόδεχτοι από εμάς τους ταπεινούς. 
Κάθε αγώνας να στεριώσει η πατρίδα 
κι αν γίνεται στην Κύπρο ή στην Ελλάδα 
πάντα κοινός και ιερός λογιέται. 
Μακάριοι που μάχονται και πέφτουν 
για της Φυλής μας το ξεσκλάβωμα.

ΜΑΑΗΣ

Στο νου μας δίκαια κυκλοφέρνει, 
του Πατριάρχη Γρηγόριου η θυσία 
μέρα του Πάσχα καλοσήμαδη.

ΥΠΑΤΡΟΣ

Γιατί, τον Γολγοθά η Ανάσταση 
και τη σκλαβιά η λεφτεριά ακολουθεί.

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΣ

Όταν με πίστη τα χέρια σου οπλίζεις 
διπλή τη δύναμη μέσ’ τον αγώνα ρίχνεις...

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Μα, τώρα πέστε μου, αδέρφια, 
πώς πά’ η Επανάσταση;

ΚΑΝΑΡΗΣ

Αφού τους ξέκοψε γερά μέσ’ το Βαλτέτσι, 
στην Τρίπολη τραβάει ο Κολοκοτρώνης. 
Ο Υψηλάντης και ο Παπαφλέσας 
και οι λοιποί οπλαρχηγοί, καπετανέοι, 
όλοι με μια ψυχή οι Έλληνες 
μέσ’ την αντάρα γιγαντώσαμε 
και το θεριό χτυπούμε νυχτοήμερα.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Να ’τανε, μα δε βολεί και στο νησί μας! 
Πρώτο μας έργο και γοργό 
απόψε κιόλας να πασχίσουμε 
απ’ τον κρυψώνα ν’ ανεβάσουμε 
το θησαυρό του Μισιρίκου.

ΚΑΝΑΡΗΣ

Η σκέψη άσφαλτη και συνετή, 
Μακαριότατε, να βιαστούμε.
Ο χρόνος πιο πολύ μαζί μας θα δουλέψει.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Αδέρφια μου, Μελέτιε και Μάλη, 
στον οχετό θα κατεβείτ’ απόψε.

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΣ (Δείχνει τον Ύπατρο)

Δεσπότη μου, μη μας ξεχνάς και μας.

ΥΠΑΤΡΟΣ

Κι οι τέσσερεις τα χέρια θα ενώσουμε.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Με την ευχή μου, απόστολοι, 
και του Χριστού τη θεία φώτιση 
τους θησαυρούς απόψε ν’ ανεβάσετε. 
Ευτύς το σχέδιο να καταστρώσετε 
ποιους οχετούς ανάγκη να διαβείτε 
ανύποπτοι και δίχως λοξοδρόμημα 
ως το τζαμί κάτω να φτάσετε.

ΜΕΑΕΤΙΟΣ

Από εδώ τον οχετό καλά γνωρίζω, 
ως του Χατζηγεωρκάτζη το κονάκι. 
Πιο πέρα, δυτικά ξανοίγει στόμιο 
που σίγουρα στο Μισιρίκο καταλήγει.

ΜΑΑΗΣ

Καλόδεχτη η προσφορά σου, Αρχιδιάκο. 
Από το στόμιο και πέρα μη γνοιαστείτε. 
Ξέρω καλά τα μυστικά περάσματα.
Μόνο φανάρι, φτυάρια και ταγάρια 
θα χρειαστούμε να ξανοίξουμε το δρόμο.

ΜΕΑΕΤΙΟΣ

Για όλα τρέχω με φροντίδα 
να ετοιμάσω ως την ώρα που το έργο 
θα λάβει συν Θεώ σάρκα κι οστά.

(Ο Μελέτιος αποσύρεται)

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Δουλειά πολλή σας περιμένει απόψε. 
Τώρα αποσυρθείτε για ξεκούραση. 
Απόδειπνα, ο Καπετάν Κανάρης και εγώ
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στο μυστικό χαμόγι θα σας πάμε 
να πορευθείτε στου Θεού τις ευλογίες.

(Οι τρεις Φιλικοί φεύγουν)

ΚΑΝΑΡΗΣ

Δεσπότη μου, μιλώ ειλικρινά 
δίχως της γλώσσας τα κλωθογυρίσματα. 
Το εθνικό σου έργο αποθαυμάζω.
Εθνάρχης ξάγρυπνος και συνετός, 
του ποιμνίου σου άξιος βοσκός 
και της πατρίδας πρώτος, 
καντήλι ακοίμητο στέκεσαι 
της Χριστιανοσύνης.

(Σηκώνει μ ’ ενθουσιασμό το δεξί του χέρι)

Ό,τι περνά από το χέρι ετούτο 
θε να γενεί κατά την ευλογία σου.

(Ο Κανάρης σκύβει και του φιλά το χέρι).

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Ευλογημένος να ’σαι, καπετάνιε, 
στολίδι και καμάρι της πατρίδας!... 
Τους δυο μας τώρα η σειρά προσμένει 
το θησαυρό στο πλοίο να φορτώσουμε.

ΚΑΝΑΡΗΣ

Με συγχωρείς, Μακαριότατε.
Πρέπει ευτύς να κατατοπιστείς 
πως τα καράβια μου από τη Σαλαμίνα 
στα βορινά νερά τραβήξανε 
και καταπλέουνε βαθιά, 
στο πέλαγος της Τραμουντάνας...

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ (Τον διακόπτει. Μια ξαφνική ιδέα φωτίζει το πρόσωπό του)

Τύχη αγαθή μας έχει αγκαλιάσει, 
καλέ μου καπετάνιε!

ΚΑΝΑΡΗΣ (Απορημένος)

Αδυνατώ να δώσω μια εξήγηση!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Είναι απλή, γιατί την απλουστεύεις 
που διάλεξες τις βορινές αχτές 

απλόχερες, δαντελωτές κι απάνεμες 
για ήρεμο, κρυφό αραξοβόλι.

ΚΑΝΑΡΗΣ

Την ώρα που ο ύπνος θα κρατά 
τα βλέφαρα του Τούρκου σφαλιστά, 
οι ναύτες γουρλωμένοι θα τηράνε 
το σήμα ν’ αγναντέψουν της στεριάς. 
Ευτύς, ένα καράβι απ’ τα εφτά 
μέσ’ της νυχτιάς την τεντωμένη σιωπή 
γοργό κι αθώρητο θα ξεστρατίσει.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ (Με θαυμασμό)

Να ζήσεις, Κωσταντή Κανάρη!
Τώρα μου δίνεις φαεινή την έμπνευση 
στο σχέδιό μου για το θησαυρό.
Και πρώτα πρώτα διάλεξα 
το λιμανάκι της Ασπρόβρυσης 
δίπλα στο κοιμητήρι της Ααπήθου. 
Τη γειτονιά φρουρεί και παραστέκει 
το Μοναστήρι της Αχειροποίητης, 
π’ ανθίζει πλάι στην αρχαία Αάμπουσα.

ΚΑΝΑΡΗΣ

Αδημονώ το σχέδιο ν’ ακούσω.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Μόλις με το καλό οι Φιλικοί 
στα χέρια και στους ώμους με πομπή 
το θησαυρό απόψε κουβαλήσουν, 
ν’ αποσυρθούνε πρέπει στον ξενώνα 
από τον κάματο να ξαποστάσουν. 
Πρωί πρωί ο πάτερ Σαμουήλ, 
άντρας πιστός και γνωστικός από τους λίγους, 
στα ζώα το φορτίο θ’ ανεβάσει 
κι ανύποπτος πως τάχα για προσκύνημα 
ολόισα στο μοναστήρι θα τραβήξει.
Κι άλλες φορές τους άπιστους 
ξεγέλασε σε όμοι’ αποστολή.

ΚΑΝΑΡΗΣ

Λαμπρό το σχέδιο και θα πετύχει!
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ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Προτού ο ήλιος για καλά μεσουρανήσει, 
ο Μάλης, Χατζηστέργιος κι ο Ύπατρος 
μαζί με σένα θα λαμνίσουν 
κι οι τέσσερεις ραγιάδικα ντυμένοι. 
Ντόπιος ο Μάλης κάλλιστα κατέχει 
δρόμους, βουνά και μονοπάτια.

ΚΑΝΑΡΗΣ

Απόδειξη πως απ’ τη Σαλαμίνα 
και του Απόστολου Βαρνάβα τη Μονή 
άξια μας οδήγησε στη Χώρα.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ (Δείχνει τα σημεία του χάρτη)

Της Πάφου σαν περάσετε την Πόρτα 
κι όντας βρεθείτε όξω απ’ την πόλη, 
απ’ τον Γερόλακκο λοξά, 
βοσκότοπους, χωράφια θα διαβείτε, 
ωσότου βορινά πλάι στο Σύσκληπο 
ανηφορίσετε ψηλά στη Γομαρίστρα. 
Από τη ράχη αυτή του Πενταδάχτυλου 
κάτω απλώνεται η πράσινη ποδιά 
- πέρκαλλο κέντημα με τους λεμονανθούς - 
του Καραβά και της Ααπήθου.
Δίδυμες αδερφές οι πολιτείες 
με πόθο λαχταρούνε το φιλί 
στους δαντελένιους κόλπους, 
όντας τις δροσερεύει στ’ άκρια 
ο ασπρογάλανος γιαλός της Τραμουντάνας.

ΚΑΝΑΡΗΣ

Όμορφος τόπος λάμπει το νησί σας 
κι ευωδιαστό το μύρο του 
ολάκερο Ελλάδα αναδίνει.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Ανάγκη να διαβείτε απ’ το πλάτωμα 
του Αη Παύλου κι από κει 
νερά τρεχάτα την πορεία θα χαράξουν. 
Με μυλωνά η πρώτη επαφή σας, 
το Φιλικό Γεωρκάτζη τον Πασπάλλα.
Ο γέροντας - του Μάλη παλιός γνώριμος - 
ευτύς στο σπίτι του θα σας καλοδεχτεί. 
Γράμμα συστατικό θα σου σφραγίσω 
στα χέρια του να δώσεις για τα δέοντα.

ΚΑΝΑΡΗΣ

Το λεβεντόγερο χαρά μου να γνωρίσω.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Τους άλλους Φιλικούς του τόπου του, 
Χατζη-Νικόλα Ααυρεντίου Πρωτοσύγκελλο, 
τον προεστό Χατζή-Ηλία 
και τον Εγγλέζο Χατζη-Κωσταντή, 
στ’ αρχοντικό του θ’ ανταμώσετε.
Όλοι σε σύσκεψη ολονύχτια 
κρυφά απ’ του Καϊμακάκη τους σπιούνους 
τις λεπτομέρειες θα καταστρώσετε.

ΚΑΝΑΡΗΣ

Με εθνική χαρά διαπιστώνω 
της μυστικής Οργάνωσης το ξάπλωμα 
σε υπέρτατο και ζηλευτό βαθμό.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Κάθε μας έγνοια και ενέργεια 
σ’ ένα κοινό σκοπό συγκλίνει. 
Τη λεφτεριά πώς να κερδίσουμε 
παλεύοντας σαν Έλληνες με το μυαλό, 
με το σπαθί, με την ψυχή, με κάθε μέσο.

ΚΑΝΑΡΗΣ

Στη μάχη δε μετρούν τα αίματα, 
που βρέχουν της Φυλής τις ρίζες.
Το φούντωμα και τους καρπούς του δέντρου 
αυτά το Γένος μοναχά λογίζει!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Τώρα γεννήθηκε στο νου μου 
το σχέδιο να κουβαλήσουμε το θησαυρό 
απ’ τη μονή στο κοιμητήρι 
δίχως οι σπιούνοι να πάρουν μυρουδιά. 
Και μάλιστα απ’ τον Καϊμακάμη 
άδεια παίρνοντας για την ταφή!

ΚΑΝΑΡΗΣ

Ποιος θα πεθάνει να τον θάψουμε; 
Γοργόφτερη η ώρα κι ακριβή 
στιγμή καθόλου δε μας αποπαίρνει 
για τέτοιου είδους αργοπόρημα.
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ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Αντίθετα! Με την κηδεία 
καιρό η δουλειά μας θα κερδίσει. 
Και γίνομαι ξεκάθαρος.
Μέσα σε φέρετρο το θησαυρό 
θα κλείσουν, τάχα, για ταφή 
την τάξη κάνοντας στο μοναστήρι 
ο γέρο-Γούμενος Μελέτιος 
κι ο κοφτερός πάτερ-Φασούλας 
με τεθλιμμένους συγγενείς ν’ ακολουθούν 
μέχρι το μνήμα του νεκρού.
Την ίδια νύχτ’ από τον τάφο 
αφού ξεθάψουνε το φέρετρο 
δυο βήματα το πάνε στην Ασπρόβρυση.

ΚΑΝΑΡΗΣ

Η πονηριά κι η μαστοριά 
από ’να χέρι έχουν παστρικό 
και πλένουν και τα δυο το πρόσωπο.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Με τη δική σου συμβολή 
και του Χριστού τη θεία φώτιση 
προσεύχομαι το έργο να πετύχει 
τα παλικάρια με το θησαυρό 
να φτάσουν έγκαιρα στα χέρια της πατρίδας, 
την προσφορά της Κύπρου ν’ αποθέσουν, 
φόρο τιμής και φόρο αίματος 
στον ιερό αγώνα των Ελλήνων, 
που ’ναι κοινός, των πάντων ο αγώνας!

ΚΑΝΑΡΗΣ (Σε τόνο επίσημο και σοβαρό)

Πολλά στην Κύπρο η Ελλάδα 
χρωστάει για τ’ ανέβασμά της. 
Το ξέρει η πατρίδα και το γνοιάζεται... 
Χρέος διπλό και φίλτρο μητρικό 
το Ελληνικό νησί σας παραστέκουν. 
Όντας σημάνει της χρείας η ώρα 
η μάνα το παρόν θα κράξει!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ (Υψώνοντας τα χέρια σε παράκληση)

Του Αγιου Μανδήλιου η χάρη 
να σκέπει τα καράβια καλοτάξιδα!...

ΑΦΗΓΗΤΗΣ

Θερμό κι αδερφικό το καλωσόρισμα 
του Καπετάν Κανάρη 
και των άλλων Φιλικών 
απ’ τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό. 
Τίποτε πια δεν απομένει:
Ο θησαυρός - βοήθεια της Κύπρου στην Ελλάδα - 
να φορτωθεί το γρηγορότερο.
Σ’ αυτό συμφώνησαν με κάθε λεπτομέρεια 
Κανάρης και Κυπριανός.

ΠΡΑΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
(Στο Συνοδικό. Η ώρα περασμένη. Ο Κυπριανός πηγαινόρχεται με κάποια νευρικότητα. 

Μαζί του βρίσκεται ο Μελέτιος)

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Ησύχασε, Δεσπότη μου. Τα πράματα 
δε φαίνονται και τόσο τραγικά.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Και σύ, Μελέτιε, ούτε που το πιστεύεις.
Κακά τα ψέματα, ωστόσο.
Τρεις βδομάδες πάνε τώρα από τότε 
που ο Μάλης με τον Καπετάν Κανάρη 
φορτώσανε το θησαυρό της Βενετιάς 
κι υψώσανε πανί για την Ελλάδα!... 
Δε με σκοτίζουνε ο θησαυρός 
κι ούτε τα άξια παλικάρια.
Θα φτάσανε, κιόλας, μια χαρά.
Μόνο με τρώ’ η μαύρη έγνοια 
τώρα τι θ’ απογίνουμε στην Κύπρο!

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Πολύ κακό μέσ’ το μυαλό σου βάζεις...
Μακαριότατε, έστω και αν 
ο δύσπιστος Μουτεβελής, Μεχμέτ-αγάς, 
οδηγημένος απ’ τους σπιούνους του 
στο μοναστήρι της Ασπρόβρυσης 
το μνήμα έσκαψε, μ’ άδειο το βρήκε, 
τι άλλο ανήμπορος θα έκανε;
Σαν ένα φοβερό αστείο, σίγουρα, 
και τίποτ’ άλλο θα το πήρε!
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ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Τέτοιο το λες εσύ! Μα, σκύλιασε 
κι αυτός και πιο πολύ ο Μουσελίμης, 
που με οργή τον πρόσταζε μεμιάς 
και του ’δώσε αναφορά κι ονόματα.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Ομολογώ, Δεσπότη μου, πως πάσχουμε 
μαζί τα τελευταία μας μερόνυχτα, 
όταν σε νιώθω ξάγρυπνο να κλαις, 
μα, να το φανερώσω δεν τολμώ.
Κι όμως, απόκαμα. Δεν το αντέχω άλλο! 
Όσο απανωτά μηνύματα 
φτάνουν ολημερίς από τη Λάπηθο, 
τον Καραβά και τ’ άλλα μέρη, 
τόσο πολύ μου σφίγγουν το λαιμό 
σαν μαύρα φίδια οι σκέψεις.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Καμιά αμφιβολία δεν έχω, 
Μελέτιε, πως κάτι φοβερό 
μας μαγειρεύει ο Μουσελίμης. 
Το κρυφό μήνυμα, που μου ’φερε 
ο Χατζη-Παρασκευάς από τη Αάπηθο, 
μιλά για προγραφές των προκρίτων εκεί. 
Ανάμεσα σ’ αυτούς είναι κι ο πενθερός του, 
ο Χατζή-Κωσταντής Εγγλέζος, 
ο Χατζηλίας, ο Γεωρκάτζης ο Πασπάλλας, 
ο Έξαρχος Αλέξανδρος κι ο ανεψιός μου 
Χατζηνικόλας Ααυρεντίου Πρωτοσύγκελλος. 
Όλοι τους είναι δραστήριοι αδερφοί, 
μέλη πιστά της Φιλικής.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Του Χατζη-Παρασκευά το μήνυμα 
έχει βάση και να μην το υποτιμούμε. 
Ένας λόγος παραπάνω είναι, πως 
ο τύραννος ανάμεσα στους προγραμμένους 
συλλογιέται να τρυγήσει τον ανθό, 
που σημαίνει πως ψηλά στοχεύει.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Με τρώει πικρή έγνοια πιο ψηλά 
πως σημαδεύει απ’ ό,τι ’σύ νομίζεις! 
Ο Χατζη-Παρασκευάς το πρωινό 
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μου ’φερε μια είδηση φαρμακερή: 
ότι ο Μουσελίμης σχεδιάζει 
όχι, μονάχα, να συλλάβει, 
μα και να θανατώσει όλους 
όσους αναμειχθήκαν στη φυγάδευση 
του θησαυρού της Βενετιάς
κι άλλους πολλούς σε κλίμακα Παγκύπρια.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Απόψε, απ’ όσα, κιόλας, ξέρουμε, 
ο Κιουτσούκ Μεχμέτ με τους Αγάδες του 
καθίσανε σε σύσκεψη μεγάλη.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Σωστά τα λες! Κι ο λόγος είν’ γιατί 
κάποιο επίσημο φιρμάνι έφτασε 
σήμερα το πρωί απ’ τη Μεγάλη Πόρτα. 
Τρέμω στη σκέψη μήπως απ’ αυτό 
να κρέμεται η τύχη των ραγιάδων.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Να μάθουμε ανάγκη πάσα τελικά 
ποιαν πήρε απόφαση ο Μουσελίμης.
Κάνει πολλές φορές του κεφαλιού του... 
Μην το φιρμάνι, τάχατες, του δένει 
τα χέρια ή του τα λύνει λέφτερα 
να σφάξει, να κρεμάσει, ν’ αφανίσει;

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Αυτό το δίλημμα με βάζει 
σε τρομερή ανησυχία.
Κι όμως, με ποιο τρόπο να ενεργήσουμε; 
Είδηση ως τη στιγμή δεν έχουμε καθόλου. 
Έστω αργά, ωστόσο, θα την πάρουμε.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Μακαριότατε, σε ικετεύω 
ν’ αποσυρθείς για να ξαπλώσεις. 
Σε τσάκισαν η αγωνία και ο πόνος. 
Θα σε καλέσω, το μήνυμα σαν έρθει.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ (Με δισταγμό, φεύγοντας)

Έστω, καλέ Μελέτιε, σ’ ακούω. 
Όμως, όποιος κι αν με ζητήσει 
σε ορίζω στη στιγμή να με καλέσεις!...
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ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Σε βεβαιώνω, Δέσποτά μου!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ (Ο Μελέτιος μένει μονάχος. Πηγαινόρχεται αργά. Μονολογεί)

Απ’ όσα κρίνω φως δε βλέπω· 
Κι ας σκύλιασε ο Μουσελίμης, 
μαθαίνοντας πως φόρτωσαν το θησαυρό 
στο πλοίο ο Κανάρης με το Μάλη.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Από καιρό κρατάει τον κατάλογο 
των προγραμμένων φοβερίζοντας. 
Μονάχα, περιμένει τυπικά 
την έγκριση απ’ τη Μεγάλη Πόρτα 
ν’ αρχίσει το φριχτό του έργο 
να κόψει, να μαδήσει τον ανθό μας... 
Ίσως, και να την πήρε σήμερα!... 
Ξέρουμε, πως πάντα μηχανεύεται 
με κάθε μέσο πάν’ απ’ όλα να δημεύσει 
τα σπίτια, χτήματα και βιος 
των μελλοθάνατων ραγιάδων.
Να, τώρα, μια χρυσή του δίνετ’ ευκαιρία!...

(Μικρή ανάπαυλα. Ανοίγει η πόρτα. Μπαίνει ο Φιλικός Χατζηνικόλας Λαυρέντι
ου Πρωτοσύγκελλος, προύχοντας του Καραβά και Γραμματικός της Κερήνειας, ντυ
μένος με πράσινη γούνα. Στο κεφάλι φορεί φέσι, καλυμμένο με κόκκινο μανδύα (σαμ- 
μουροκάλπακο), διακριτικό του «Φιρμαντζή»)

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ

Καλήν εσπέραν, Αρχιδιάκο μου.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ (Με ταραχή)

Καλώς μας όρισες, απόψε, 
Χατζηνικόλα Πρωτοσύγκελλε! 
Για τ’ όνομα της Παναγίας, 
τι σου συμβαίνει, τέτοια ώρα;

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ

Με συμπαθείς, Μελέτιε, 
που ήρθα τόσο νυχτωμένος. 
Το ξέρω πως οι ώρες μας περνούν 
κι έρχονται κρίσιμες και μετρημένες... 
Να μιλήσω πρέπει στο Μακαριότατο. 
Καθόλου δε χωράει αναβολή!

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Αν ένας μυαλωμένος, σαν κι εσένα, 
που ’σαι σπουδαίος προύχοντας 
κι ο Φιρμαντζής του Καραβά, 
που έρχεται μέσ’ τ’ άγρια μεσάνυχτα 
και επιμένει να μιλήσει στον Εθνάρχη, 
κάτι πολύ φριχτό συμβαίνει.
Τρέχω να τον καλέσω παρευτύς!

(Ανάπαυλα. Μπαίνει ο Κυπριανός προτού, ακόμα, προλάβει ο Μελέτιος)

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Τι να συμβαίνει, άραγε, 
Χατζηνικόλα Πρωτοσύγκελλε;
Στην έγνοια μου άκουσα την πόρτα 
κι ήρθα να μάθω ποιος με θέλει.

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ

Με την ευχή σου, Δέσποτά μου.

(Σκύβει και του φιλά το χέρι) 
Με συγχωρείς, μα δε βαστώ.
Να ιστορήσω ήρθα τα καθέκαστα...

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Ευτύς σ’ ακούω, ανεψιέ μου!
Με συναντάς με θέλημα Θεού!

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ

Πρώτα ν’ ακούσεις τι έχω να σου πω 
και ύστερα, απόκριση να δώσεις. 
Απ’ το Σεράι, κατευθείαν έρχομαι...

ΜΕΛΕΤΙΟΣ (Επεμβαίνει)

Απ’ των Αγάδων τη μεγάλη Σύναξη.

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ

Ναι, που κάλεσε κρυφά ο Μουσελίμης: 
Τον Κεχαγιά του, τον Μπέη της Χώρας, 
τον Γενιτσάραγα και τους Καϊμακάμηδες 
και τους λοιπούς Αγάδες του νησιού μας.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Είναι πια φανερό, πως πήρανε 
το νέο φιρμάνι απ’ το Σουλτάνο.
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Πρόκειται για ζήτημα ζωής θανάτου!
Αλλιώτικα, τι ήθελε ο Μουσελίμης 
μια τέτοια σύσκεψη πολύωρη 
μαζί με όλους τους Αγάδες του; 
Αυτός ο αιμοβόρος κι αρπαχτής 
- που πάντα έκανε του κεφαλιού του - 
τώρα ζητάει τη συμβουλή τους;
Κάποια άσχημη βρωμιά υπάρχει!...

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΑΑΣ

Ώρες κρυμμένος σ’ ασφαλισμένο τόπο 
περίμενα να μάθω τι απογίνε. 
Δωροδόκησα αδρά τον μαύρο 
συντοπίτη μου Μερτζάν - αγά, 
το δεξί χέρι του Μουτεβελή.
Στην προσμονή η αγωνία μ’ έπνιγε.
Αιώνες φαίνονταν οι ώρες.
Πρώτα, είπα πως μου την έσκασε... 
Μα, τέλος, ήρθε ο άπιστος, 
μπροστά κι άλλα πουγκιά ζητώντας.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Δεν ξεμπερδεύεις με τους σπιούνους εύκολα.
Τους ανοίγ’ η όρεξη και τρώνε 
και δε χορταίνουν ούτε με τα πολλά.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Πες τα, Χατζηνικόλα! Για τ’ όνομα Χριστού!
Ξέσπασε, σίγουρα, η φουρτούνα.
Μίλησέ μας καθαρά. Μη μας τα κρύβεις!

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΑΑΣ (Με βαθύ στεναγμό καί φωνή βραχνή, που πνίγεται τρέμοντας)

Νέο φιρμάνι πήρε ο Μουσελίμης 
απ’ το Σουλτάνο, που δικαίωμα του δίνει 
να θανατώσει τους προγραμμένους όλους... 
Στη Σύναξη απόψε έξαλλ’ οι Αγάδες 
με χαρά κι αλαλαγμούς θριάμβου 
πήραν τη φοβερή απόφαση 
να βάλουν τη δουλειά μπροστά!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ (Ανάπαυλα... Με πόνο ψυχής)

Αλίμονο στον άμοιρο λαό μας!
Βγήκαν αληθινοί οι φόβοι μας. 
Πάει της Κύπρου ο ανθός, 
της Εκκλησιάς, των Προεστών.

Στου λύκου το στόμα θ’ απομείνει 
το ποίμνιο ορφανεμένο!

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΑΑΣ

Θείε μου σεβαστέ, ησύχασε!
Ίσως, τα πράματα να μην έχουνε έτσι. 
Διστάζω να πιστέψω, πως 
ο Μουσελίμης θα τολμήσει 
την Κύπρο να ρημάξει με σφαγές 
κι αφανισμό από εμάς εκατοντάδων, 
αρχίζοντας από την κορυφή!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Ο άπιστος ποτέ δεν έχει πίστη!,

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΑΑΣ (Με σκεπτικισμό)

Κι αν το θελήσει να φτάσουμε στα άκρα, 
είν’ δυνατό τα πάντα να τολμήσει.
Μα, μήπως, έτσι κάνοντας 
προσβάλλει το μεγάλο του Αφέντη;

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Τ’ αυτί τους από προσβολές 
δεν πρόκειται καθόλου να ιδρώσει! 
Ούτε του Μουσελίμη το αυτί, 
μήτε και του Σουλτάνου, πιο πολύ. 
Μαζί τα σχεδιάζουν για την Κύπρο 
μαζί τα εχτελούνε χίλιοι τόσοι!

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΑΑΣ

Ωστόσο, για τον εαυτό μου 
δε δέχομαι διέξοδο καμιά.
Πρωί πρωί θα ξεκινήσω 
για τον Καραβά. Σαν κάθε μέρα 
θα τραβήξω ίσια στις δουλειές μου. 
Κι ό,τι ευδοκήσ’ ο Κύριος ας έρθει!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Σοφά τα κρίνεις, Πρωτοσύγκελλε! 
Στην πίστη μας και στην πατρίδα 
ασάλευτοι θε να σταθούμε.
Κι αν στο κεφάλι μας ξεσπάσουν με μανία 
τα αφρισμένα κύματα, 
όσο μπορούμε να παλέψουμε.
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Ποτέ δε δειλιά η ψυχή μας.
Μας παραστέκει η Παναγία Δέσποινα!

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Μεγάλ’ η χάρη της. Μπροστά της 
γονατίζουμε και προσευχόμαστε 
με σεβασμό κάθε μέρα και ώρα!...

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ (Αγκαλιάζει το Χατζηνικόλα κι ύστερα του λέει παρακαλεστά)

Είν’ περασμένα τα μεσάνυχτα.
Ώρα να πας για ύπνο, Πρωτοσύγκελλε!
Να ξαποστάσεις και πρωί πρωί 
λαμνίζεις για τον Καραβά, ανεψιέ μου. 
Ο Παντοδύναμος να σκέπει και εσένα 
και τον κόσμο σου. Καλή σου νύχτα...

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ (Φανερά συγκινημένος)

Σ’ ευχαριστώ, Δεσπότη μου, 
που μου χαρίζεις δύναμη κι ευχές. 
Με σεβασμό βαθύ σου εύχομαι 
να ’χεις μια καλή αύριο...

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Σύρε μαζί μου, Πρωτοσύγκελλε.
Θα σε οδηγήσω στο κελί σου...

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ (Ο Κυπριανός μένει μοναχός. Στον απέναντι τοίχο ένα καντήλι καίει 
μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας με το βρέφος. Γονατίζει μπροστά της και προ
σεύχεται... Ακούονται τα τελευταία λόγια του)

... Εκύκλωσεν ημάς εσχάτη άβυσσος, 
ουκ εστιν ο ρυόμενος.
Ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής.
Κύριε, ρύσαι τον λαόν Σου τον περιούσιον 
από της επερχομένης εκ των Αγαρηνών απειλής...

(Άξαφνα ακούονται βιαστικά βήματα στην πόρτα. Σπεύδει και ανοίγοντας βλέπει 
μπροστά του τον Κιόρογλου-αγά. Τον δέχεται με ταραχή)

Τι τρέχει, Κιόρογλου, Αγά μου;
Κόπιασε μέσα να τα πούμε!

ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ

Πασ’ πίσκοπέ μου! Έχω νέα...
Ώρα δεν έχουμε για χάσιμο!
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ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Να μου μιλήσεις καθαρά. Να ’ρθείς 
δω πάνω στ’ άγρια μεσάνυχτα 
σίγουρα κάτι σοβαρό έχεις να πεις.

ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ

Σαν φίλο μου σε λογαριάζω.
Δεν αντέχω το μυστικό μη μάθεις: 
Στα χέρια του πήρε το πρωί 
ο Κιουτσιούκ Μεχμέτ, ο Μουσελίμης, 
νέο φιρμάνι απ’ τον Σουλτάνο.
Απόψε, όλοι μαζί οι Αγάδες 
βγάλαν απόφαση πως τη δική σου 
κι όλες τις άλλες κεφαλές 
της Εκκλησιάς, των Προεστών σας 
θα τις κρεμάσει ή θα τις κόψει σύριζα!...

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ (Με πικρία)

Έφτασε, κιόλας, η ώρα μας!
Πάνε οι ψεύτικες του Μουσελίμη 
υποσχέσεις κι εγγυήσεις.
Όλες τις πάτησε ύπουλα και άτιμα!

ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ

Καλέ μου, θα σου ’μπιστευτώ, 
πως πάει με δόλο ο Μουσελίμης 
για να σας ξεπαστρέψει όλους.
Αύριο θα καλέσει τους μεγάλους σας 
για να συντάξουν, τάχα, ευχαριστήριο 
στο Σουλτάνο που έδειξ’ επιείκεια 
να τους αφήσει ανέγγιχτους!
Μ’ αντίθετα, ο πονηρός στοχεύει 
να τους συλλάβει όλους μαντρισμένους 
και να τους θανατώσει δίχως οίχτο!

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ (Με πόνο ψυχής)

Στην ατιμία και στο θράσος 
δεύτερος άλλος δεν υπάρχει. 
Ύπουλο κι απάνθρωπο το σχέδιό του!

ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ

Γι’ αυτό το λόγο έτρεξα, 
φίλε μου Πασ’πίσκοπε, 
να σε προλάβω. Ήρθα να σου δώσω
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βοήθεια για να προφυλαχτείς. 
Άδικα δεν το αντέχω να χαθείς.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Δεν πρόκειται να το κουνήσω από δω. 
Ορθός θα μείνω ως το τέλος, 
όσο φριχτό κι αν είναι τούτο.

ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ

Να φύγεις τώρα, πρέπει να κρυφτείς. 
Πασ’πίσκοπε, είν’ άδικο και κρίμα, 
που δεν το θέλει ούτε κι ο Αλλάχ.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Σ’ ευχαριστώ από καρδιάς. Αγά μου! 
Αψήφησες τους κίντυνους να ’ρθεις 
κρυφά, για να μου σώσεις τη ζωή.
Μα, τη δική σου δε γνοιάστηκες καθόλου 
μη σπρώξεις αναπάντεχα 
σε πιο θανάσιμα μπλεξίματα;

ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ

Η ανθρωπιά και η φιλία 
ποτέ δε λογιαριάζει ούτε νόμους 
μα, πιο πολύ, ούτε θρησκεία.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Σαν γνωστικός και άνθρωπος ανώτερος 
μου μίλησες, που σε τιμά πολύ.

ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ

Για του δικού μου του Αλλάχ, 
και του δικού σου του Θεού χατίρι, 
φίλε μου, σε ικετεύω άκουσέ με.
Θα σε κρεμάσει ο Μουσελίμης δίχως άλλο. 
Ένας τρόπος υπάρχει να γλιτώσεις.
Να φύγουμε αμέσως για το σπίτι μου.
Σε καρτερά ζεμένο το αμάξι μου 
με το χαρέμι μου κρυφά 
μαζί στη Σκάλα να σε φυγαδέψει.
Εκεί θα μπεις σε Κονσουλάτο φιλικό 
και θα γλιτώσεις το κεφάλι σου.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ (Με βαθιά συμπόνια)

Μέσ’ το φριχτό που ζω μαρτύριο, 
φίλε μου Κιόρογλου, να μάθεις 
πως χαίρουμαι που πάσχεις, μήπως 
πιαστεί και λείψει απ’ τη μέση ο καλός σου. 
Τέτοια ψυχή σαν τη δική σου 
σπανίζ’ ακόμα στους δικούς μου ανάμεσα... 
Όμως, θα μείνω. Δε φεύγω πουθενά!

ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ

Σκέψου καλά. Πασ’πίσκοπέ μου! 
Προτού ο ήλιος ακόμα να χαράξει 
ο Μουσελίμης, δίχως άλλο, 
θα στείλει στρατιώτες να σε πιάσουν. 
Αν προτιμάς, έλα, τουλάχιστο, 
στο σπίτι μου. Να μείνεις λίγες μέρες, 
ωσότου η φουρτούνα να κοπάσει.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Άδικα άλλο μην πασχίζεις, 
φίλε μου, Κιόρογλου - αγά μου! 
Ενώπιον Θεού παίρνω απόφαση, 
όσο σκληρή κι ανέκκλητη.
Μ’ όλη τη θέλησή μου θα ριχτώ 
στα δίχτυα του πιο φριχτού χαμού. 
Δε με φοβίζει ο θάνατος, 
γιατί αυτούς που τον ζητούν, 
θα τους χορτάσει το αίμα μου 
και θα τους κόψει απ’ των πολλών τη δίψα...

ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ (Με λυγμούς)

Δεν ωφελούν πια άλλα λόγια.
Ξέρω πολύ καλά και το πιστεύω, 
πως δε λυγίζ’ η γνώμη σου καθόλου. 
Νιώθω σαν αδερφός περήφανος 
για την ακλόνητη απόφασή σου. 
Παλιέ μου φίλε, σε θαυμάζω.
Άξιος στάθηκες ηγέτης των ραγιάδων.
Σ’ ό,τι μπορώ δίνω υπόσχεση 
πως πάντα θα τους παραστέκομαι... 
Με δάκρυα σε αποχαιρετώ!...

(Αγκαλιάζει τον Κυπριανό και αλληλοασπάζονται)
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ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ (Με συγκίνηση, προπέμποντας τον Κιόρογλου)

Αγαπημένε φίλε, έχε γειά.
Στην ευχή μου κι ο Θεός μαζί σου!

(Του ανοίγει την πόρτα και με το βλέμμα τον ακολουθεί που φεύγει. Κατόπι, την 
κλείνει αργά. Με φανερή θλίψη πορεύεται στο εικόνισμα. Γονατίζει και αρχίζει την 
προσευχή)

... Ζόφος φοβερότατος, ο του θανάτου, Θεόνυμφε, 
την ψυχήν κατατρύχει μου, το δε λογοθέσιον, εξιστάν 
και τρέμειν, αεί των δαιμόνων, παρασκευάζει, Αγαθή. 
Εξ ών με ρύσαι τη δυναστεία σου, Παρθένε, και προς λιμένα 
σωτήριον και προς το φως το ανέσπερον των αγίων 
κατάταξον...

ΑΦΗΓΗΤΗΣ

Οι προγραμμένοι κληρικοί και λαϊκοί 
το θάνατο δε θα ξεφύγουν.
Μα κι ο Κυπριανός
- κι ας πάσχισε τόσο πολύ
ο φίλος του ο Κιόρογλου
για να τον σώσει απ’ την κρεμάλα - 
παίρνει απόφαση ιστορική:
— «Ο θάνατος δε με φοβίζει.
Αυτούς, που τον ζητούν με πείσμα, 
θα τους χορτάσει το αίμα μου 
κι απ’ των πολλών τη δίψα τους θα κόψει... 
Αγέρωχος κι ολόρθος θα βαδίσω 
το δρόμο του μαρτύριου!».ΠΡΑΞΗ ΠΕΜΠΤΗ

ΑΦΗΓΗΤΗΣ (Προτού ανοίξει η αυλαία)

Το μυστικό για τον Κανάρη δεν άργησε να σκάσει. Ο δύσπιστος Καϊμακάμης οδη
γημένος από τους σπιούνους του πήγε στο κοιμητήρι κι έβαλε να ξεθάψουν το φέρε
τρο. Μα, πού να το βρει;

Ο πασάς σκύλιασε. Στο χέρι του κρατούσε τώρα την έγκριση για τους μελλοθάνα
τους. Κάλεσε προσωπικά κάθε προγραμμένο στο Σεράι για να συντάξουνε, τάχα, ευ
χαριστήριο στο Σουλτάνο, που προστάτευε με φιρμάνι τους ραγιάδες απ’ τις αδικίες.

Ανύποπτοι και με χαρά οι πιο πολλοί μαζευτήκανε στη Χώρα. Μα, κλείνοντας τις 
πόρτες της πέτυχε ο Μουσελίμης να τους ρίξει στις φυλακές. Τα αθώα πλάσματα χτυ
πημένα απάνθρωπα προσμένουν πίσω απ’ τα σίδερα τη λύτρωση, που δε θα τη βρουν 
ποτέ.

Ανάμεσα σ’ αυτούς βρίσκονται ο Κυπριανός με τους τρεις Μητροπολίτες, Γούμε
νοι κι άλλοι κληρικοί και λαϊκοί, πρόκριτοι και αφανείς.

Στους κρυφούς ανέμους που φυσομανούσανε είχανε όλοι το μερτικό τους στα κα
κά. Κι ο Κυπριανός, πρώτος, το δικό του...

(Στο ανώγι του Σεραγιού. Σ ' ένα κελί, στην αριστερή πλευρά της σκηνής, φαίνεται 
φυλακισμένος ο Γούμενος Ιωσήφ. Δεξιά συνεχίζεται η ταράτσα. Στο μέσο της σκηνής, 
πίσω, χαμηλά, βρίσκεται η αυλή του Σεραγιού. Στο βάθος υψώνεται το άνω μέρος δέ
ντρων και μιας μεγάλης συκαμιάς)

ΙΩΣΗΦ (Μονολογεί)

Πόσο θεριεύ’ η δύναμή μας 
όντας η βία δέσμιους μας κρατά. 
Πόσο ακριβή η λεφτεριά λογιέται 
όντας στα σίδερα οι σκλάβοι ξετελεύουν. 
Ωστόσο, πίστη ο Θεός στα στήθια 
και αντοχή στο σώμα μας δωρίζει...

(Ορμάει στη σκηνή ένας Τούρκος στρατιώτης σέρνοντας τον Αντωνόπουλο. 
Ανοίγει το κελί, τον ρίχνει χάμω με βία και φεύγει)

ΙΩΣΗΦ (Πλησιάζει με ταραχή το νιοφερμένο, που στενάζει από τους πόνους)

Του Κύκκου Παναγία μου, βοήθα...
Δυστυχισμένε, άνθρωπέ μου, 
γνωστός ή όχι, όμως είσαι Χριστιανός 
κι άδικα πάσχεις... Πώς πονάεις!

(Σκύβει, παίρνει από τα χέρια και σηκώνει τον Αντωνόπουλο, που συνέρχεται. 
Τον βοηθάει να καθίσει στο σκαμνί).

Σκληρά τυλίξανε και σένα, αδερφέ μου! 
Έγκλημα να ’σαι Χριστιανός γι’ αυτούς. 
Αλλη αφορμή οι άπιστοι δε θέλουν.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Κοιτάζει ερευνητικά τον Ιωσήφ και τον αναγνωρίζει)

Αγιε Γούμενε του Κύκκου Ιωσήφ!
Η μαύρη μοίρα έφερε με πόνο 
του Σεραγιού τον δημογέροντα, 
εμέ τον Αντωνόπουλο, να σμίξω 
σ’ ένα κελί μ’ ένα Ηγούμενο... 
Τη δεξιά σου ασπάζομαι με σέβας.

(Χειροφίλημα)

ΙΩΣΗΦ (Αγγίζει το χέρι στον ώμο του Αντωνόπουλου)

Της Παναγίας η ευχή να σε φυλάει. 
Το έχω ακουστά πως δημογέροντας 
στάθηκες πάντα πολύ χρήσιμος 
στ’ αδέρφια σου και στην πατρίδα... 
Μα, έλα, μίλησε. Οι όξω τι απόγιναν;
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ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Από εμέ που μόλις τώρα 
στης φυλακής τα κάγκελα σφαλήσαν 
ζητάς να μάθεις τα καθέκαστα;
Ποιο άλλο νέο τρομερό να πω 
για τον Εθνάρχη και τους τρεις Δεσπότες 
που τράνταξε κάθε γωνιά της Κύπρου; 
Μη για τους άλλους κληρικούς και προεστούς 
που σαν αγέλη άταχτη μαντρίζουν 
στου Σεραγιού τις φυλακές και τα χαμόγια; 
Τα μάρμαρα, το χώμα και τα δέντρα 
χόρτασαν από το αίμα των ραγιάδων.
Αθώα βρέφη και παιδάκια 
μαζεύουν με σκοπό να τα τουρκέψουν. 
Παρθένες ξέστηθες και μάνες 
στα σπίτια και στους δρόμους ατιμάζουν. 
Αλλες με θρήνους κι οδυρμούς 
τις σέρνουν στα χαρέμια χεροπόδαρα.

ΙΩΣΗΦ

Μαύρα τα λες, κυρ Αντωνόπουλε, 
και πιο μαύρα δω μέσα θα τελέψουν. 
Λίγο πριν ρίξουνε κι εσέ μέσ’ το κελί μου 
σύρανε τον Εθνάρχη από δω 
αράδα με τους τρεις Μητροπολίτες 
και στην αυλή του Σεραγιού τους κατεβάσαν 
στην κρίση του πασά Κιουτσιούκ Μεχμέτ 
και των λοιπών αγάδων της Τουρκιάς.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αλίμονο, το τέλος έχει φτάσει.

ΙΩΣΗΦ

Όλοι προσμένουμε του λυτρωμού θυσία 
και πάν’ απ’ όλους ο Εθνάρχης μας. 
Νωρίτερα του Κιόρογλου ο γιος 
απ’ τον καλόκαρδο πατέρα του σταλμένος 
κρυφά ξεφεύγοντας τους φύλακες 
μας κόντεψε με μπόγο στη μασχάλη· 
και το δεσπότη κλαίοντας ικέτεψε 
να βάλει ρούχα του αγά και να τραβήξουν 
με το αμάξι του στη Λάρνακα 
σε Κονσουλάτο προστασία για να βρει.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Για άλλη μια φορά πρωτύτερα, 
τούτα τα ξημερώματα, ο Κιόρογλου, 
ο ίδιος ο αγάς, ανέβηκε 
κρυφά στην Αρχιεπισκοπή.
Με πόνο πάσχισε και πείσμα 
το φίλο του Πάσ’πίσκοπο να πείσει 
απ’ τη θηλειά να σώσει το κεφάλι του. 
Δεν άντεξε το μυστικό να κρύψει 
πως δίχως λύπηση και σπαραγμό καρδιάς 
ξεκάθαρα της Πόρτας το φιρμάνι 
στα χέρια του πασά Κιουτσιούκ Μεχμέτ 
δίνει δικαίωμα και δύναμη 
να πνίξει, να αρπάξει και να σφάξει!

ΙΩΣΗΦ

Στη φόρα που ο φαύλος θα χιμήξει 
ανεμοστρόβιλος τα πάντα θα θερίσει.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Τον άκουσε ο Κυπριανός 
και μίλησε κουνώντας το κεφάλι. 
«Από καρδιάς σ’ ευχαριστώ, αγά μου. 
Αψήφησες τους κίντυνους να ’ρθεις 
δω πάνω τη ζωή μου για να σώσεις!»

ΙΩΣΗΦ

Με ανθρωπιά και φρόνηση απάντησε 
ο πατριώτης κι άδολος Εθνάρχης.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Σωστά το βρήκες, Γούμενέ μου.
Στον Κιόρογλου ορθά κοφτά 
με παρρησία είπε ο Δεσπότης: 
«Αγά μου, πόσο χαίρουμαι που πάσχεις 
μήπως πιαστεί ο φίλος σου 
και λείψει απ’ τη μέση ο καλός σου... 
Δε με πτοεί ο θάνατος, γιατί 
του Πίσκοπου το αίμα που θα πιουν 
απ’ των πολλών τη δίψα τους θα κόψει».

ΙΩΣΗΦ

Τέτοιου ηγέτη άξιου οι πράξεις 
τέτοιας θυσίας ακλουθούν το μονοπάτι.
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ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μα, τα δικά μου πώς να πω, να κλάψω; 
Αλίμονο στις τρεις μου θυγατέρες! 
Προτού το γλυκοχάραμα φωτίσει 
στην πόρτα μου απ’ όξω άκουσα 
κλωτσιές, χτυπήματα και άγριες φωνές. 
Δεν πρόφτασα τη σκάλα να κατέβω. 
Κι ευτύς, την πόρτα διάπλατα με βρόντο 
είδα στα μάρμαρα να πέφτει 
και δέκα Τούρκους στ’ άρματα ζωσμένους 
θεριά μεσ’ το κονάκι να ορμούνε. 
Με μια κλωτσιά με ρίξαν απ’ τη σκάλα 
και στους κοιτώνες χίμηξαν σαν γύπες. 
Στο ξάφνιασμα ξυπνήσαν οι παρθένες 
κι έντρομες μπήξαν κλάματα, φωνές.

ΙΩΣΗΦ

Τους ήρθε όνειρο κακό και εφιάλτης, 
μα ζούσανε οι δύστυχες στ’ αλήθεια.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η μάνα ξέφρενη τραβούσε τα μαλλιά της 
κι οι οδυρμοί της μας κεντούσαν την καρδιά. 
Αφού με βία στη γωνιά ανήμπορους 
εμένα και τη μάνα στρίμωξαν, 
μισόγυμνες στα νυχτικά τις κόρες 
τις άρπαξαν στα χέρια τους ανήθικα 
και σύραν ο καθένας στη μεριά του. 
Και παρεχτός στη μέση ο τσαούσης 
δεν έμπαινε με παρακάλια και φοβέρες 
πως το χαρέμι του ορεγόταν ο πασάς 
να το στολίσει με ραγιάδικα λουλούδια, 
οι άπιστοι στα μάτια μας μπροστά 
σαν χτήνη τις ορέξεις τους θα χόρταιναν!

ΙΩΣΗΦ

Και να σκεφτώ ο νους μου δειλιά 
τόσα ανείπωτα μαρτύρια, 
τους θάνατους και τις καταδρομές 
που μέλλει η Κύπρος να θρηνήσει. 
Αλίμονο, φτωχή μου Ρωμιοσύνη! 
Μα, προς Θεού, κυρ Αντωνόπουλε. 
Ως δημογέροντες του Σεραγιού 
τίποτα δεν κατάφερες να κάνεις;

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πώς να τολμήσω, Γούμενέ μου;
Σε ποιο να ιστορήσω τα κακά μου;

ΙΩΣΗΦ

Πώς είναι βολετό τέτοια κοράκια 
να γίνουν περιστέρια και να φέρουν 
του λυτρωμού το μήνυμα στον κόσμο;

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αντίθετα, σκορπίσανε τη φρίκη, 
το θάνατο και τον αφανισμό.

ΙΩΣΗΦ

Ποιος έχασε την ανθρωπιά και την τιμή 
για να τη βρουν στο δρόμο τα σκυλιά; 
Προσεύχομαι στην Παναγιά του Κύκκου 
από τα νύχια του απάνθρωπου θεριού 
οι κόρες σου αμόλευτες, αγνές 
θρησκεία και τιμή να διαφυλάξουν.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Κι όμως, ίσκιος βαρύς η μοίρα μου 
βήμα μισό ποτέ δεν ξεμακραίνει. 
Μόλις δρασκέλισα την πόρτα μου 
να σου πετάγονται μπροστά μου 
κρυμμένοι πίσω απ’ τους θάμνους 
πεντέξι τουρκαλάδες οπλισμένοι.

ΙΩΣΗΦ

Καρτέρι στήνουνε παμπόνηρα 
οι ύπουλοι με σύμμαχο τη βία. 
Και το λαιμό μας άγρια πατάνε 
για να μας πνίξουν, να μας κόψουν την πνοή.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Τινάχτηκε στη θέα η γυναίκα μου 
που πρόσμενε τις κόρες μ’ αγωνία 
πίσω να ’ρθουν, να παρηγορηθεί. 
Κι αντί τα μάτια της με χάρη 
να καμαρώσουν τις παρθένες μας 
- κρύο νερό στ’ αυλάκι 
που ροβολάει κελαρύζοντας - 
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αλίμονο! Αντίκρισε τους γύπες 
αχόρταγα να με γαντζώνουν 
και θρίαμβο αλαλάζοντας 
σε βρωμερή, χυδαία γλώσσα 
να σέρνουνε τ’ ανθρώπινο κορμί μου, 
κριάρι που το χτύπησε ο ψόφος. 
Ανήμπορη στα μάρμαρα γονάτισε 
και μούγκρισε σηκώνοντας τα χέρια: 
«Βαρύ κι ασήκωτο ανάθεμα 
σε σας και στα παιδιά σας...» 
Και τις φωνές της πνίξαν οι λυγμοί 
που φούντωσαν σε μαύρο μοιρολόι...

ΙΩΣΗΦ

Ανίσως τα ανθρώπινα παθήματα 
ήταν το μόνο, ένα το κακό.
Μα, πλήθυναν των άπιστων τα κρίματα 
που βέβηλα τα χέρια και το πνεύμα 
πάνω στα θεία τάνυσαν.
Μονές, μετόχια κι εκκλησιές 
αλύπητα κουρσεύουνε οι σκύλοι. 
Απέραντα περβόλια και χωράφια, 
νερόμυλους, κοπάδια και νερά, 
δημεύουνε κι αρπάζουνε με βία. 
Χθες τα χαράματα γενίτσαροι 
με μίσος και χολή μέσ’ την καρδιά τους 
τους άλλους οδηγώντας με πομπή 
κυκλώσανε νωρίς το μοναστήρι 
κι αρχίσανε της κόλασης το έργο.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ήμαρτον, Παναγία μου Κυκκώτισσα!

ΙΩΣΗΦ

Από του Κύκκου πήραν τη μονή μου 
ο Κεχαγιά Σουλεϊμάν-αγάς 
μ’ άλλους αγάδες και κάμποσους τουφεκλίδες 
σ’ αμέτρητα μουλάρια και γκαμήλες 
ολάκερα σεντούκια με φλουριά, 
τάλιρα και μπόλικη μονέδα.
Γδύσαν τους τοίχους και το τέμπλο 
ξεκρέμασαν καντήλια και ταξίματα, 
χρυσά ρολόγια, πολυέλαιους.
Κλέψαν χανάπια και δισκάρια 
κοσμήματα, σταυρούς, διαμαντικά, 
βέργες χρυσάφι και ασήμι.

Κι άλλα γομάρια τα κεριά, 
γεννήματα, τυριά και ρούχα.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΑΟΣ

Δίχως το φόβο του Θεού 
πατήσανε βεράτια και νόμους, 
λερώσανε τα όσια και ιερά.

ΙΩΣΗΦ

Με άλυσο με χτύπησαν προτού 
μου δέσουν χέρια και κορμί 
και μ’ έσυραν απ’ τα σκαλιά σκυλί 
πετάγοντάς με στο αμάξι.
Κι άλλους πολλούς μας στρίμωξαν κατόπι 
σαν τις σαρδέλες στο βαρέλι.
Αποσπερίς, μας πέταξαν σωρούς 
στου Σεραγιού τα σίδερα, 
σ’ ένα χαμόγι μουχλιασμένο, 
σκοταδερό, απόκοσμο.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πώς χάνεται τ’ ανθρώπου η υπόσταση 
όταν της ζούγκλας ο νόμος βασιλεύει!

ΙΩΣΗΦ

Βαθιές ανάσες, ίδρωτες ποτάμι, 
κορμιά ριγμένα, θρήνοι και φωνές, 
όλα μαζί μια μάζ’ ανάκατη.
Μέσα σε τέτοια κόλαση 
ξημέρωμα κι αν ήρθε ποιος το είδε; 
Έτσι κυλούσε αλογάριαστος 
ο χρόνος κι οι στιγμές σταλάζανε 
από τις ώρες πιο μακριές...
Αξαφνα ένα βουητό, 
μια χλαλοή τ’ αυτιά μας τάραξε. 
Σαλέψαμε ψηλαφητά μέσ’ το σκοτάδι 
πασχίζοντας να το τρυπήσουμε.
Ανοιξ’ η πόρτα κι είπαμε θα φέξει. 
Μ’ αντί για φως το έρεβος 
μπροστά μας αντικρίσαμε.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν είναι δύσκολο να το μαντέψω. 
Μαύρη κατάντησε η ζωή.
Κατάμαυρη σε λίγο αργοπεθαίνει.
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ΙΩΣΗΦ

Ευτύς με πείσμα ψάξανε 
ανάμεσα στο θλιβερό ανθρωπομάνι· 
κι άλλων πατώντας τα κορμιά 
κι άλλους χτυπώντας να μεριάσουν 
απάνω μου χιμήξανε με λύσσα.
Απ’ τα μαλλιά της κεφαλής κι από τα γένια 
με σύρανε σκουπίδι στα σκαλιά 
κι απ’ το χαμόνι με ανέβασαν 
σ’ ετούτη δω τη φυλακή...
Ένα πράμα θυμάμαι στην αρχή, 
προτού λιγοθυμιά με πάρει. 
Τούφες τις τρίχες ένιωθα 
στα βρωμερά τους χέρια να μαδάνε.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ω συμφορά μου. Πόση χτηνωδία 
κι ασέβεια βαριά στο σχήμα!

ΙΩΣΗΦ

Δεν πρόφτασα τα βλέφαρα ν’ ανοίξω 
και ν’ ακουμπά την πλάτη ένιωσα 
σε χέρια στοργικά αγκαλιασμένη. 
Το βλέμμα σήκωσα με απορία 
να δω ποιος άγγελος με σκέπει. 
Ανάβλεψα απάνωθε τους τέσσερεις 
άγιους Δεσπότες αδερφούς μου 
με σπαραγμό καρδιάς να πάσχουνε 
στα σύγκαλά μου να με συνεφέρουν. 
Της Κύπρου τον πρωτόθρονο Εθνάρχη 
Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, 
της Πάφου το Δεσπότη Χρύσανθο, 
Μελέτιο Δεσπότη του Κιτίου 
και της Κερήνειας το Λαυρέντιο.
Αχτίδα θεϊκή μου φώτισε 
τα έγκατα της μαύρης μου ψυχής. 
Φτερούγισε σαν χελιδόνι Ανοιξης, 
μα χάθηκε γκιώνης μέσ’ τη νυχτιά.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αληθινή χαρά κι αν γεύτηκες 
πικρό φαρμάκι στάλαξε 
στην πονεμένη σου ψυχή... 
Κι όμως, θα το ’θελα να ζήσω 
μαζί τους τις στερνές μου ώρες.

ΙΩΣΗΦ

Μάρτυρας ο Θεός μου για να κρίνει 
το μεγαλείο και τη δόξα 
τέτοιου Εθνάρχη άξιου της Φυλής.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Το δρόμο χάραξε ο Εθνάρχης.
Κι εμείς στα φωτεινά του βήματα 
ως πρέπει θα βαδίσουμε.

ΙΩΣΗΦ

Πήραν στερρή απόφαση 
της Κύπρου ο Κυπριανός 
μαζί κι οι τρεις Δεσπότες 
Πάφου, Κιτίου και Κερήνειας, 
ακλόνητοι σ’ αντάλλαγμα και πειρασμό 
Σταυρό κι Ελλάδα να στηρίξουν 
προσφέροντας θυσία τη ζωή τους.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ευλογημένος πάντα ο λαός 
με αρχηγούς που αρετή και πίστη 
θεμέλιο τάξαν στη ζωή.
ΓΓ αυτούς ο θάνατος, αθανασία στέκει!

ΙΩΣΗΦ

Οδεύουν όπου να ’ναι στη θυσία 
με την ψυχή πανέτοιμη, αγνή. 
Δέηση με βαθιά κατάνυξη 
ανάπεμψαν στον Ύψιστο πριν λίγο 
για του λαού μας το ξεσκλάβωμα. 
Είτανε πόνος, δάκρυα, κλαυθμός. 
Είταν επίκληση για της ψυχής την κρίση... 
Δεν άργησε να φτάσει κι η στιγμή 
του χωρισμού, του τελευταίου ασπασμού. 
Μπερδεύοντας τα λόγια τους ανάμεσα 
σε διαταγές και βρώμικες βρισιές 
μια συνοδιά με τ’ άρματα στη μέση, 
άλλοι κουνώντας τα σπαθιά 
κι άλλοι τους άλυσους κρατώντας, 
ανέβηκαν απ’ την αυλή του Σεραγιού 
και πρόβαλαν μπροστά μας σαν θεριά!
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ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πόσο φριχτό το θέαμα.
Αλίμονο! Το χώμα θα τους φάει.

ΙΩΣΗΦ

Κλειστά τα μάτια ή ανοιχτά 
μαύρες σκιές χοροπηδούν 
τριγύρω μου που το μυαλό κλονίζουν. 
Σίφουνας πέρασε και σάρωσε 
τους τέσσερεις Δεσπότες από δω. 
Χέρια και πόδια, γένια και μαλλιά 
όλα τους τράβηξαν με λύσσα.
Ποιος ξέρει απ’ τη σκάλα στην αυλή 
του Σεραγιού πώς τους κατέβασαν!... 
Ένα μονάχα ξέρω και θα πω.
Κι αυτούς κι εμάς και όσους θα σκοτώσουν 
δε θα δεχτεί το χώμα ούτε τάφος.

(Τούρκος στρατιώτης ανοίγει την πόρτα της φυλακής, σπρώχνει, με βία και αγριο
φωνάρες τον Μιχαήλ Γλυκύ και φεύγει αφού ξανακλείσει την πόρτα. Ιωσήφ και 
Αντωνόπουλος σπεύδουν να τον σηκώσουν)

ΙΩΣΗΦ

Για τ’ όνομα Θεού, κυρ Μιχαήλ Γλυκύ! 
Σήκω και κάθησε στα σύγκαλα να ’ρθεις.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δε σου ταιριάζει καλωσόρισμα.
Στης κόλασης τ’ απύθμενο σκοτάδι 
των φίλων μας η παρουσία 
φουντώνει την απόγνωση.

ΓΑΥΚΥΣ

Αγιε Γούμενε του Κύκκου Ιωσήφ, 
και σένα, φίλε Αντωνόπουλε, 
ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. 
Σειέται η Χώρα μέσ’ τα τείχη της 
κι οι οδυρμοί ουρές στον ουρανό σηκώνουν. 
Κλαίει η μάνα το παιδί 
και το παιδί αναζητά τη μάνα, 
την αδερφή, πατέρα κι αδερφό.
Πού να τους βρει; Ποιος να του πει;
Πού σύρθηκαν, πού κλείστηκαν;
Σε ποιο χαρέμι ή φυλακή;
Ποιο σκλαβοπάζαρο θα διαλαλήσει

δύναμη, ομορφιά και χάρη;
Ω συμφορά μου! Κάπου πεντακόσιους 
πιάσαν απ’ όλο το νησί 
και προγραμμένους όρισαν για θάνατο 
με ισχυρό φιρμάνι απ’ την Πόρτα.

ΙΩΣΗΦ

Κάποιοι της Φιλικής απόστολοι 
πρέπει να ξέφυγαν. Φοβάμαι 
μην ξεπαστρέψουνε τους σύνδεσμους 
κι η Εταιρεία ξηλωθεί στη μέση.

ΓΑΥΚΥΣ

Μεσοστρατίς με δόλο ψάχνοντας 
τη βούρκα του Χατζη-Πετρή, 
βοσκού από τη Φλάσου της Σολιάς 
και μυημένου στο κρυφό μας, 
βρήκαν μηνύματα των Φιλικών 
που ’φέρνε στον Εθνάρχη και σε μένα. 
Πήρε κι αυτός τη θέση του κι ας κλαίνε 
τα πρόβατα στον κάμπο ορφανά!

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Φυράναμε, σβήνουμε οι ραγιάδες. 
Πιάσαν γραμμή τους προκρίτους, 
τον Πιεράκη απ’ τη Αάρνακα 
κι απ’ τη Σολιά το Σολωμό.
Στητή δε θ’ απομείνει κεφαλή.

ΙΩΣΗΦ

Η θλίψη σύμβουλος κακός 
στης δυστυχίας την ώρα. 
Δε χάνεται του Γένους η ψυχή 
στης ιστορίας τα κλωθογυρίσματα 
ή σ’ ανηφόρες κακοτράχαλες 
τις νύχτες της αφέγγαρης σκλαβιάς. 
Ο ήλιος της Ελλάδας πάντα 
μέσ’ τους αιώνες λάμπει φωτοδότης.

ΓΛΥΚΥΣ

Κι όμως, τα σκαλοπάτια πήραμε 
του κάτω κόσμου αγύριστα.
Σήμερα πικροσάββατο, 
το γλυκοχάραμα νωρίς, 
στον Αη Γιάννη τράβηξα
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της Αρχιεπισκοπής 
για ορθρινό προσκύνημα.

ΙΩΣΗΦ

Τότε με το Μακαριότατο 
θα σμίξατε στο εκκλησίασμα.

ΓΛΥΚΥΣ

Μπήκα βουβός και πλήθυνε η σιωπή. 
Γονατιστός μπρος την Ωραία Πύλη 
δεόταν ο Κυπριανός.
Στο σύθαμπο της εκκλησιάς 
τρεμόπαιζαν σαν άστρα τα κεριά, 
που στάζαν δάκρυα καυτά.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΔΟΣ

Σάμπως να πήγες σε κηδεία 
δίχως καθόλου φέρετρο, 
δίχως νεκρό στη μέση.

ΓΛΥΚΥΣ

Αλάλητο, βουβό το εκκλησίασμα 
με μάγουλα βρεγμένα
κρεμόταν απ’ τα χείλη του Εθνάρχη. 
Κάποια στιγμή ορθώθηκε, 
το μάτι κάρφωσε ψηλά 
απάνωθε στον Παντοκράτορα, 
το πλάνεψε γύρω τριγύρω στις εικόνες, 
στους τοίχους τους ζωγραφιστούς, 
και στοργικά αγκάλιασε εμάς 
κάνοντας το σταυρό του τρεις φορές. 
«Τέκνα αγαπητά και περιπόθητα», 
σήκωσε με θερμή φωνή, 
«φεύγω σε λίγο απ’ τη ζωή.
Μα, πάντα θα πλανάται στο πλευρό σας 
το πνεύμα μου. Θαρσείτε!
Στην πίστη σας ατράνταχτοι σταθείτε 
στην αρετή σας, στην Ελλάδα... 
Με σπαραγμό σας αποχαιρετώ.
Οδεύετε με την ευχή μου στη ζωή 
και βοηθός ο Ύψιστος να στέκει».

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πως θα πεθάνει το ’ξερε καλά.

ΙΩΣΗΦ

Μια τη ζωή για το λαό του δίνει 
πώς να το κρύψει απ’ το λαό;

ΓΛΥΚΥΣ

Κλάματα, βόγγοι, μουγκρητά 
ραγίσανε τη σιωπή του χώρου... 
Τα μάρμαρα μουσκέψανε.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πόσο φριχτός ο πόνος του Δεσπότη 
στον ύστερο αποχωρισμό του!

ΓΛΥΚΥΣ

Ως έπρεπε για της ψυχής την τάξη 
κοινώνησε ο Κυπριανός.
Ήρθε και η απόλυση. Κι όλοι μας 
με την καρδιά κόμπο σφιγμένη 
κοπαδιαστά το χέρι του Δεσπότη 
βρέξαμε με τα δάκρυα 
κι ολόστερνο φιλί του αποθέσαμε. 
Γαλήνιος κείνος μας ευλόγησε 
στο χέρι νέμοντας αντίδωρο 
και στο κεφάλι πατρική ευχή.

ΙΩΣΗΦ

Ύψος αγάπης δυσθεώρατο 
στον άμοιρο ραγιά που δυναστεύεται!

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πώς του ’ρθε η στιγμή που τα σκυλιά 
φανήκαν μπρος του να τον πιάσουν;

ΓΛΥΚΥΣ

Βγήκαμε στο πλακόστρωτο μελίσσι 
κλουθώντας τον Εθνάρχη στην αυλή. 
Ξάφνου, ξεπήδησαν μπροστά μας 
μια συνοδιά αρματωμένοι Τούρκοι. 
Τους πρόλαβε ο Κυπριανός.
«Σταθείτε! Κι αν ήρθατε για μένα 
έτοιμος είμαι, πιάστε με, 
καθόλου μη διστάζετε».
Του λέει ο επικεφαλής.
«Πάσ’ πίσκοπε! Πήρα προσταγές
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απ’ τον πασά Κιουτσιούκ Μεχμέτ 
να σε συλλάβω, έστω με τη βία, 
και για δίκη στο Σεράι να σε πάω...» 
Αγέρωχος της Κύπρου ο Εθνάρχης 
προτού το δρόμο αγύριστα βαδίσει 
στερνό το λόγο σήκωσε γενναία.
«Κι αν άδικα του θάνατου παγίδα 
μου στήσει με πλεχτάνη ο Μουσελίμης, 
δεν τρέμω! Μα, το χαίρουμαι, γιατί 
ασπίδα στο λαό μου θα χαρίσω».

ΙΩΣΗΦ (Δείχνει το παραθυράκι της φυλακής, πάνω απ’ το κεφάλι του)

Λίγο προτού στη φυλακή σας ρίξουν 
από ετούτο το παράθυρο κοιτούσα 
το Μουσελίμη κάτω στην αυλή, 
που πάσχιζε με ψεύδη και προφάσεις 
ένοχο να κηρύξει τον Εθνάρχη.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Από την όχεντρα τι άλλο να γυρέψεις 
εξόν φαρμακερή δαγκωματιά;

ΙΩΣΗΦ

Σε πλαστή δίκη ο πασάς και οι αγάδες 
ύπουλα πλάνεψαν το βοσκαρέτι 
Δημήτρη από τη Μαλούντα 
να μαρτυρήσει ψεύτικα πως τάχα 
της Κύπρου ο Αρχιεπίσκοπος 
έσπερνε προκηρύξεις για ξεσήκωμα 
με το Θεόφιλο Αρχιμανδρίτη.
Και πως αρμάτωσε με δόλο τους ραγιάδες 
το σφάξιμο των Τούρκων ν’ αρχινήσουν 
σ’ ολάκερη την Κύπρο πέρα ως πέρα 
στην κρυφή ώρα σαν μουγκρίσει 
το σύνθημα με βροντερό κανόνι 
από της Χώρας μέσα τα τειχιά.

ΓΛΥΚΥΣ

Όσα στο μυσαρό του νου δουλεύει 
στους Χριστιανούς να κάνει ο πασάς, 
πασχίζει να φορτώσει στους ραγιάδες.

(Από την αυλή του Σεραγιού φτάνουν απάνω στη φυλακή φωνές ανάκατες λαού 
και στρατιωτών)

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αγιε Γούμενε, που στέκεις αψηλός!
Βάλ’ το σκαμνί απ’ το παραθυράκι κάτω 
και πάτησε να δεις ποιοι κράζουν: 
οι τύραννοι, οι σκλάβοι, τα σκυλιά;

(Ο Γούμενος Ιωσήφ κοιτάζει από το παραθυράκι κάτω στην αυλή πατώντας στο 
σκαμνί)

ΙΩΣΗΦ

Κόσμο πολύ κοιτώ από τα σίδερα 
Τούρκους και Χριστιανούς να σπρώχνονται. 
Να κι ο Κουτσιούκ Μεχμέτ ο Μουσελίμης 
στη μέση σταυροπόδι να κομπάζει.
Στα γιορτινά φαντάζουν οι Αγάδες 
να περιζώνουν με πομπή τ’ αφεντικό τους.

ΓΛΥΚΥΣ

Για τη μεγάλη μέρα βιάζονται!...

ΙΩΣΗΦ

Απ’ τη μεριά που οδηγάει στο χαμόγι 
φτάνουν δεκάδες στρατιώτες 
στα χέρια τα σπαθιά και τα ντουφέκια 
και πάσχουν να ξανοίξουν πέρασμα...
Ω συμφορά μου! Σέρνονται ξοπίσω, 
- ναι, τώρα ξεχωρίζω καθαρά - 
ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, 
ο Αρχιδιάκος του Μελέτιος 
κι οι τρεις Μητροπολίτες.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Σηκώνεται και σπεύδει αυτός τώρα στο σκαμνί)

Δεν το αντέχω. Πόσο είναι τρομερό! 
Θέλω να δω τους άξιους δεσπότες, 
κι ας είναι για στερνή φορά. Θεέ μου, 
έφτασ’ η ώρα κι όπου να ’ναι 
για τη θυσία σαν σφαχτάρια τους τραβούν...

ΓΛΥΚΥΣ (Διαδέχεται τον Αντωνόπουλο στο σκαμνί)

Πώς να μη δω και γω τ’ αδέρφια μου 
κι ας κρέμετ’ η ζωή τους απ’ το ψέμα. 
Αλίμονο! Μπροστά στο Μουσελίμη 
τους έχουν στήσει στη γραμμή.
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ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Σαν δεν μπορεί σωστά δίκη να ξετελέψει, 
άλλη στον τύραννο δε μένει απαντοχή 
μια καταδίκη να μηχανευτεί!...

ΙΩΣΗΦ (Στο σκαμνί ανεβαίνει τώρα ο Ιωσήφ, που πασχίζει να δει λεπτομέρειες κάτω 
στην αυλή)

Τώρα, δυο κουρεμένους δήμιους θωρώ, 
στη μέση τους τη ζώνη με τα σύνεργα 
του τρόμου, της σφαγής και της κρεμάλας, 
κραδαίνοντας με το ’να το σπαθί 
με τ’ άλλο τον Κυπριανό απ’ τις μασχάλες, 
κατάμουτρα να σπρώχνουν στον πασά...

(Από την αυλή ακούεται ένα βουητό θαυμασμού και αποδοκιμασίας)

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΙΟΥΤΣΙΟΥΚ ΜΕΧΜΕΤ (Με αλαζονικό και στομφώδη τόνο)

Πάσ’ πίσκοπε Κυπριανέ! Μη θαρρευτείς 
πως μου ταιριάζει λόγος γνωστικός 
ανίσως με πλανέψουν τα γλυκόλογα.
Ψηλά κι αλύγιστα στον όρκο 
τα χέρια μου μια δύναμη αντλούνε 
να κόψω όσες κεφαλές 
κι όσες θηλειές να στήσω μου περάσει. 
Και πά’στης Κύπρου το νησί που διαφεντεύω 
φωτιά να ρίξω τους Ρωμιούς να ξεπαστρέψω. 
Απ’ τον Αλλάχ ζητώ μονάχα το χατίρι 
φτερά σ’ όλη τη γη για να πετάξω 
και των Ρωμιών με μια σπαθιά 
βαθιά τις ρίζες τους να κόψω 
όπου τους βρω, σ’ όποια του κόσμου άκρη!...

ΙΩΣΗΦ

Τα χέρια του τινάζει τώρα ο Εθνάρχης.
Μ’ ένα του βήμα μπρος πετάγεται 
κι ορθώνεται. Έτοιμος να μιλήσει...

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ (Σε ρωμαλέο τόνο)

Η Ρωμιοσύνη βλάστησε στη γη 
απ’ τον καιρό που ρίζωσε ο κόσμος. 
Ανθρώπου δύναμη δε φτάνει 
να πνίξει, ν’ αφανίσει τη Φυλή μας. 
Πάντα τρανή θα ζει μέσ’ τους αιώνες, 
γιατί τη σκέπει από πάνω ο Θεός μου.

Τότε μονάχα μέλλει να χαθεί 
όντας ο κόσμος σβήσει απ’ τη γη. 
Κόψε τις κεφαλές μας σύριζα 
το αίμα μας ποτάμι να κυλήσει. 
Στείλε γραμμή τον κόσμο στη σφαγή 
και στο μαχαίρι τους Ρωμιούς σφαχτάρια. 
Μα, πάντα γνώριζε η λεύκ’ αν σωριαστεί 
ολόκορμη από τσεκούρι πά ’στο χώμα, 
άξαφνα ξεπηδούνε θεριωμένα 
τριγύρω της αμέτρητα βλαστάρια. 
Τ’ αλέτρι σκάβοντας δίβολα τη γη 
πως τήνε τρώει αχόρταγα θαρριέται, 
μ’ αντίστροφα, το ίδιο τρώγεται 
και πάντα κείνο καταλιέται...

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΙΟΥΤΣΙΟΥΚ ΜΕΧΜΕΤ

Μια το λεπίδι των σπαθιών ακόνισαν 
και τις θηλειές γερά στη συκαμιά κρεμάσαν, 
άλλο πια δε φελά να καρτερούμε.

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Σφαλήσανε τα μάτια σας. 
Πως το δικό μας μνήμα σκάβετε, 
θαρριέστε! Μα, μέσα σεις θα πέσετε! 
Ζημιά δική σας ο χαμός μας.
Το αίμα κι αν χυθεί των δεσποτάδων 
τις γλώσσες πύρινες θα θρέψει 
του καμινιού για να τυλίξει εσάς!...

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΑΟΣ (Ο Αντωνόπουλος διαδέχεται τον Ιωσήφ στο σκαμνί)

Ανήσυχος ταράζει τώρα ο πασάς.
Γνέφουν τα μάτια, προστάζουνε τα χείλη, 
κουνούν τα χέρια στον αγέρα προτροπές... 
Ανάβουν πιότερο οι δήμιοι.
Ανοίγουν τα ρουθούνια μη χάσουν την οσμή 
απ’ το ζεστό το αίμα που θα ρεύσει.
Χάσκουν τα στόματα τριγύρω ολονών.

ΓΑΥΚΥΣ

Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου...

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αλίμονο! Της Κύπρου πά’ η κεφαλή. 
Οδεύ’ η Εθναρχία στην ορφάνια.

(Κατεβαίνει από το σκαμνί και τον διαδέχεται ο Ιωσήφ)
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ΙΩΣΗΦ

Αράδα γονατίζουν οι Δεσπότες 
στο ξύλο τα κεφάλια τους σκυφτά 
ωσότου καταγής να κυλιστούνε. 
Κορφή απόμεινε ο Κυπριανός, 
ολόστητος στη συκαμιά ’πό κάτω. 
Το μέτωπό του ψαύει η θηλιά· 
τον καφτερό του ίδρωτα σφουγγίζει... 
Και, τώρα, να, σταυροκοπιέται 
σηκώνοντας φωνή στον ουρανό.

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ (Παρακλητικά)

Κύριε, που σκυφτός απάνωθε γροικάς 
τα πάθη και τα κρίματα γινώσκεις, 
απ’ της ψυχής τα έγκατ’ αναπέμπω 
θυμίαμα την υστερνή ικεσία: 
συγχώρεση στον ταπεινό σου δούλο 
να ευδοκήσεις, πολυέλεε!...
Μακρόθυμε, Θεέ μου! 
Οικτίρησε το γένος των Ελλήνων, 
σκέπε και δώριζε ζωής πηγάς.

ΙΩΣΗΦ

Το βλέμμα του το δήμιο καρφώνει.

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Ω δήμιε, του σκοτωμού μου μάστορα. 
Τρέξε γοργά, μην παρακούσεις 
τις προσταγές τ’ αμείλιχτου αφέντη σου!...

ΙΩΣΗΦ

Τα μάτια μου θολώνουν. Δεν αντέχω! 
Κι όμως, δε μου βαστά. Πρέπει να δω. 
Περνά ο δήμιος τη θηλιά 
στο δασωμένο του λαιμό τριγύρω. 
Τη σφίγγγει όσο δύνεται σφιχτά 
και του σκοινιού μεμιάς την άκρια φουχτίζει. 
Το ’να μπροστά τεντώνει πόδι 
φόρα και δύναμη να πάρει.
Τα φουσκωμένα μπράτσα το σκοινί 
ευτύς με βία το κατεβάζουν 
κι από την άλλη, ω συμφορά μου, 
κορμί και ράσο του Εθνάρχη 
μετέωρο κλωνάρι ανεμίζουν.

(Από κάτω ακούονται φωνές. Οι τρεις φυλακισμένοι στο κελί παίρνουν με στε
ναγμό το κεφάλι στα χέρια τους).

ΓΑΥΚΥΣ (Με απόγνωση)

Στο θάνατο οδεύεις, ακριβέ μας!

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΑΟΣ (Με λυγμούς)

Τέλη φριχτά από ανόσια χέρια...

ΙΩΣΗΦ

Πόδια και χέρια του Δεσπότη 
θωρώ ν’ αργοσαλεύουν στο κενό. 
Το ρόγχο του πνιχτό αφουγκράζομαι...

(Ανάπαυλα. Ο Γούμενος Ιωσήφ τείνει τ’ αυτί και προσπαθεί να διακρίνει καλύ
τερα)

Πιότερο, τώρα, σπαρταρά ο κρεμασμένος· 
τ’ αυτί μου συνεπαίρνει βουητό.
Δέρνονται άγρια τα κλώνια 
κι η συκαμιά σειέται ολόκορμη.
Του παιδεμού η μάνητα πυργώνει...

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΑΟΣ

Σβήνει της Κύπρου ο εκλεχτός.

(Ο Γούμενος Ιωσήφ με φανερή κατάθλιψη κουνάει το κεφάλι και στενάζει μέσα σε 
λυγμούς)

ΙΩΣΗΦ

Τώρα η τρικυμία κόπασε· 
έπαψε να κουνιέται το σκοινί.
Τα κλώνια νέκρωσαν στη συκαμιά 
και γαληνά θροούν οι φυλλωσιές.

ΓΑΥΚΥΣ

Φριχτό μαρτύριο συντελέστηκε!

ΙΩΣΗΦ

Στον Κύριο παράδωσε το πνεύμα!...
Τετέλεσται! Ξεθύμανε το σώμα, 
πάγωσε το φθαρτό κορμί.

(Ο Γούμενος κατεβαίνει απ’ το σκαμνί)

Αδέρφια μου! Αδύναμοι και συντριμμένοι 
ας κλίνουμε το γόνυ στις μετάνοιες 
ο Ύψιστος να ευδοκήσει ίλεως.
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(Μαζί kl öl τρεις φυλακισμένοι κάνουν το σταυρό τους καί αρχίζουν απανωτές 
μετάνοιες ως τη γη)

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΙΟΥΤΣΙΟΥΚ ΜΕΧΜΕΤ

Μη ’γγίξει τους γκιαούρηδες κανένας... 
Αθαφτους στα στενά τρία μερόνυχτα 
τα όρνεα κι οι σκύλοι να ορέγονται!

ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ (Από το βάθος σε αργό ρυθμό)

Κυπριανέ, Εθνομάρτυρα, 
νέε της Κύπρου άγιε!
Συ, που για στάλα φεγγοβόλημα 
του λυχναριού σου ξόδιασες το λάδι, 
σήκω να δεις τον ήλιο που ’κάψε 
τις σκοτεινές πύλες του Αδη 
και φώτισε του Γένους την Ανάσταση!...
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