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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ό άνά χεϊρας τόμος τής «Φιλολογικής Κύπρου» καλύπτει τά έτη 2000 και 
2001. Εΐναι ό δεύτερος πού έκδίδεται μετά τό θάνατο τοΰ Προέδρου τοΰ Όμίλου 
μας αείμνηστου Κύπρου Χρυσάνθη καί τοΰ τόσο πρόωρα έκλιπόντος Γραμματέα 
του Ε.Π.Ο.Κ. αείμνηστου Γεώργιου Κ. Ίωαννίδη, στή μνήμη τοΰ όποιου εΐναι 
αφιερωμένος ό δεύτερος αυτός τόμος, όπως αφιερώθηκε ό προηγούμενος στή 
Μνήμη Κύπρου Χρυσάνθη.

Εκτός άπό τήν ύλη τών Φιλολογικών Μνημοσύνων πού διοργανώθηκαν καί 
γιά τούς δυό τήν περίοδο αύτή, ό τόμος περιλαμβάνει ύλη γιά τόν Σεφέρη, τόν Πα- 
παδιαμάντη καί τόν Παλαμά άπό εκδηλώσεις πού πραγματοποιήθηκαν γιά τούς 
μεγάλους αυτούς νεοέλληνες λογοτέχνες μέ εύκαιρίες πού άναφέρονται στις σχε
τικές σελίδες.

Ό Όμιλος γιόρτασε επίσης τά πενηντάχρονά του, καί μ’ αύτή τήν εύκαιρία 
άπένειμε τιμητικές πλάκες στις συζύγους τών άειμνήστων Προέδρων του Κων
σταντίνου Σπυριδάκι και Κύπρου Χρυσάνθη, στυλοβατών του Ε.Π.Ο.Κ. τήν πε
ντηκονταετία πού πέρασε. Τιμήσαμε έπίσης τή μνήμη ένός άλλου εκλεκτού τέκνου 
τής Κύπρου καί άνθρώπου τών Γραμμάτων, πού θρηνήσαμε τό θάνατό του, τοΰ 
Νίκου Κρανιδιώτη. Οί σελίδες πού άφιερώνουμε γιά τίς σχετικές έκδηλώσεις εΐναι 
ελάχιστο μνημόσυνο γι’ αύτούς, καί δέν θά εΐναι οί μόνες.

Ό τόμος περιλαμβάνει άκόμα τό σκεπτικό καί τίς όμιλίες πού έγιναν γιά τήν 
άπονομή, ύστερα άπό ομόφωνη άπόφαση τοΰ νέου Δ.Σ. τοΰ Όμίλου μας, (α) τοΰ 
«Βραβείου Γραμμάτων» τοΰ Ε.Π.Ο.Κ. στόν έκπαιδευτικό-λαογράφο Χρύσανθο 
Κυπριανοΰ γιά τή μεγάλη προσφορά του στήν Κυπριακή Γραμματεία καί στά 
Ελληνικά Γράμματα, γενικότερα, και (β) Τιμητικών Διπλωμάτων στις «Εκδόσεις 
Χρ. ’Ανδρέου» καί στούς λοιπούς συντελεστές τής σημαντικής γιά τήν Κυπριακή 
Γραμματεία έκδοσης «’Ανθολογία Κυπριακής Λογοτεχνίας» (13 τόμοι), στούς 
Άνδρέα Φυλακτού, Παύλο Παρασκευά, Γεώργιο Κ. Ίωαννίδη, Γιάννη Κατσούρη 
καί Δώρο Θεοδούλου, έκτελώντας στήν περίπτωση αύτή παλαιότερη άπόφαση τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου ζώντος τοΰ Κύπρου Χρυσάνθη.

Σέ όλους τούς άγαπητούς συνεργάτες τοΰ τόμου, παλαιότερους καί νέους, 
Κύπριους καί Έλλαδίτες άδελφούς, έκφράζονται εκ μέρους τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου θερμές εύχαριστίες γιά τήν πολύτιμη συμβολή τους στήν έκδοση τοϋ τό
μου: εΐναι χαρά καί τιμή γιά μάς νά φιλοξενούμε τή συνεργασία τους. ’Ιδιαίτερα 
ενθαρρυντική καί εύπρόσδεκτη εΐναι ή συνεργασία, γιά δεύτερη χρονιά, τών νέων 
συνεργατών άδελφών Κυπρίων πού διαμένουν στήν Ελλάδα καί πού κρατούν 
έτσι τούς πνευματικούς δεσμούς μέ τή γενέτειρά τους μέσψ τής «Φιλολογικής Κύ
πρου». Οί σελίδες της θά εΐναι πάντα «άνοικτές» γι’ αύτούς καί γιά όλους τούς 
άλλους, σ’ όποια χώρα τοΰ κόσμου κι άν βρίσκονται.

’Ιδιαίτερες εύχαριστίες έκφράζουμε στό διακεκριμένο Κυπριολολόγο, φίλο κ. 
Θεόδωρο Παπαδοπουλλο, ό όποιος μάς παραχώρησε τό κείμενο τοΰ «Προσαρτή
ματος», «Τά στερνά τιμονν τά πρώτα». Πρόκειται γιά θεατρικό διάλογο (τρίπρα-
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κτο σκέτς) τής Μιμόζας Μαυρομμάτη και Γεωργίου Σ. Μενάρδου, γιου τοΰ δια
πρεπούς Κύπριου κλασικού φιλολόγου Σίμου Μενάρδου, τό όποιο ό συγγραφέας 
έμπιστεύθηκε στόν κ. Παπαδόπουλλο μαζί μέ τή μετάφραση, σε ηρωικό εξάμετρο, 
τής Όόύσσειαςτον Όμήρου, τήν οποία ό κ. Παπαδόπουλλος επίσης παραχώρησε 
στόν Ε.Π.Ο.Κ. καί βρίσκεται ήδη ύπό έκδοση σέ χωριστόν τόμο.

Ευχαριστίες έκφράζουμε έπίσης στό φιλόλογο κ. ’Αντώνιο Άποστολίδη πού 
προσφέρθηκε πρόθυμα νά φροντίσει τήν έκδοση τοΰ «Προσαρτήματος», στά Τυ
πογραφεία «ΘΕΟΠΡΕΣ» κι όποιουσδήποτε άλλους συνέβαλαν μ’ όποιοδήποτε 
τρόπο στήν πραγματοποίηση αυτής τής έκδοσης.

Εύχαριστοΰμε τέλος, άλλά όχι λιγότερο, καί μ’ αύτή τήν ευκαιρία, τις Πολιτι
στικές Υπηρεσίες τοΰ Υπουργείου Παιδείας καί Πολιτισμού πού άπό χρόνια 
στηρίζουν τήν έκδοση τής «Φιλολογικής Κύπρου», τόν «"Ομιλο Λαϊκής» πού χρη
ματοδοτεί τό «Βραβείο Γραμμάτων» τοΰ Ε.Π.Ο.Κ., καί όλως ιδιαιτέρως τόν έπίτι- 
μο Πρόεδρο τοΰ Όμίλου μας Μακαριώτατον ’Αρχιεπίσκοπον κ.κ. Χρυσόστομον 
γιά τή γενναία χορηγία του. Χωρίς τήν σταθερή, ήθική καί υλική, συμπαράσταση 
τής Έθναρχούσας Εκκλησίας τής Κύπρου προς τόν Ε.Π.Ο.Κ., άπό τής ίδρύσεως 
του ώς σήμερα, θά ήταν άδύνατη ή παντοειδής δράση καί προσφορά τοΰ Όμίλου 
μας προς τόν τόπο μας καί τόν Ελληνισμό, γενικότερα. Είμαστε εύγνώμονες.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
Πρόεδρος τοΰ Ε.Π.Ο.Κ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου, 
η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών 

και η Εθνική Εταιρεία 
Ελλήνων Λοτοτεχνών Κύπρου, 

οας προσκαλούν σε εκδήλωση μνήμης 
για το λαμπρό εκπαιδευτικό και πνευματικό άνθρωπο

ΓΕΩΡΓΙΟ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ
στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ομίλου Λαϊκής 

(γωνία Μπουμπουλίνας και Μακαρίου Γ', Λευκωσία) 
την Τετάρτη 1η Νοεμβρίου 2000 

και ώρα 7.00 μ.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. Εισαγωγή από τον Πρόεδρο του ΕΠΟΚ κ. Κώστα Χατζηστεφάνου
2. Χαιρετισμοί:

α) από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού 
κ. Ουράνιο Ιωαννίδη

β) από τον Πρόεδρο της ΕΚΣ κ. Ανδρέα Μιτσίδη
γ) από την Πρόεδρο της ΕΕΕΛΚ Κ. Ανδρεανή Ηλιοφώτου

3· Ομιλία από τον Αντιπρόεδρο του ΕΠΟΚ κ. Χρύσανθο Στ. Κυπριανού 
«Ο μαθητής μου Γιώργος Κ. Ιωαννίδης, μια πολυδύναμη προσωπι
κότητα».

4. Απαγγελίες:
α) Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή: In memoriam 

Γιώργου Κ. Ιωαννίδη
β) Ιάνθη Θεοχαρίδου: Ωδή στον Γιώργο Ιωαννίδη

5. Χορωδία Γυμνασίου Λατσιών:
α) Χρυσοπράσινο φύλλο

Στίχοι: Λεωνίδα Μαλένη
Μουσική: Μίκη Θεοδωράκη

β) θα σταθούμε στη γη που μας γέννησε
Στίχοι: Νίκου Κρανιδιώτη
Μουσική: Μιχάλη Χριστοδουλίδη
Τη χορωδία διευθύνει η κα Ελλη Μέση

6. Ευχαριστίες
Διάρκεια εκδήλωσης: 1.10
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Εισαγωγική Ομιλία του Προέδρου 
του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου 

Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου
στην «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΙΩΛΝΝΙΛΗ» 

στο Πολιτιστικό Κέντρο Ομίλου Λαϊκής 
(Τετάρτη, 1η Νοεμβρίου 2000, 7.00 μ.μ.)

Ο «Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου» είχε την ατυχία να θρηνήσει, σε 
λίγο διάστημα, το θάνατο δύο κορυφαίων στελεχών του, του στυλοβάτη του Ομί
λου αείμνηστου Προέδρου του Κύπρου Χρυσάνθη και του επί σειράν ετών δρα
στήριου Γραμματέα του Γεώργιου Κ. Ιωαννίδη. Τη μνήμη του Κύπρου Χρυσάνθη 
τιμήσαμε με Φιλολογικό Μνημόσυνο τον περασμένο Φεβρουάριο, και με πόνο ψυ
χής αποτίουμε απόψε ελάχιστο φόρο τιμής στον αείμνηστο Ιωαννίδη, με το Φιλο
λογικό αυτό μνημόσυνο, που διοργανώνουμε, όπως κι αυτό του Χρυσάνθη, με τη 
συμμετοχή και των δύο αδελφών Σωματείων, των οποίων ο Γεώργιος Ιωαννίδης 
ήταν Πρόεδρος, την «Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών» και την «Εθνική Εταιρεία 
Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου». Οι Πρόεδροι και των δύο Σωματείων θ’ απευθύ
νουν σύντομο χαιρετισμό και μέλη της Εθνικής Εταιρείας και του Ομίλου μας θ’ 
απαγγείλουν Ωδές που έγραψαν εις μνήμην του τιμωμένου.

Την προσωπικότητα του Γεώργιου Ιωαννίδη, την πολύπλευρη δράση του και 
μεγάλη προσφορά του θα μας παρουσιάσει ο Αντιπρόεδρος του «Ελληνικού 
Πνευματικού Ομίλου Κύπρου», σε όλους γνωστός κ. Χρύσανθος Κυπριανού, που 
ευτύχησε να έχει μαθητή του τον εκλιπόντα, όπως και ο τιμώμενος απόψε ευτύχη
σε να έχει τον κ. Κυπριανού δάσκαλο του, στον οποίον είμαι βέβαιος ότι οφείλει 
πολλά.

Γιατί ο Γεώργιος Ιωαννίδης ήταν, όπως και ο δάσκαλός του, ό κ. Κυπριανού, 
άνθρωπος της δράσης και των έργων. Και ήταν πολλά τα Σωματεία, τα οποία 
γνώρισαν την ευεργετική παρουσία του, εκτός από τα τρία που τον τιμούμε σήμε
ρα, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου «Στασίνος», η «Φιλοσοφική Εται
ρεία» της Κύπρου και της Ελλάδας, η «Ανθρωπιστική Εταιρεία» και άλλα, πολλές 
και οι Οργανώσεις, Σωματεία, Επιτροπές και τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα 
οποία υπηρέτησε, συνεργάστηκε μαζί τους ή διεξήγαγε έρευνα, από το Παγκύπριο 
Γυμνάσιο ως την Παιδαγωγική Ακαδημία και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, από το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και Κύπρου, ως το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και του 
Λονδίνου, πολλά τα Συνέδρια που διοργάνωσε, ποικίλες οι επιστημονικές ανα
κοινώσεις που έκανε, αναρίθμητες οι άλλες δραστηριότητες του, πλήθος τα βιβλία 
του που εξέδωσε, άρθρα και άλλα ποικίλα κείμενα που δημοσίευσε, αυτοτελώς, σε 
περιοδικά και στον τύπο.

Δεν πρέπει να προκαταλάβω τον ομιλητή. Θα ήθελα, όμως, ν’ αναφέρω ότι 
,τον εκπαιδευτικό Ιωαννίδη γνώρισα πρώτα ως ο πρώτος επιθεωρητής του στο Γυ
μνάσιο Λάρνακας, όταν πρωτοδιορίστηκε, και μπορώ να μαρτυρήσω για την ευ
συνειδησία που τον χαρακτήριζε στην πλήρη προπαρασκευή του μαθήματος, τη με- 

θοδικότητα και αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του και την ψυχολογημένη 
προσέγγιση των μαθητών του. Είχα την ευκαιρία να τον έχω ως στενό συνεργάτη 
σε Σωματεία και άλλες ειδικές εκδηλώσεις, και εκτίμησα την εργατικότητα, την 
προθυμία και το ζήλο του. Είναι πολλοί αυτοί τους οποίους ο Ιωαννίδης βοήθησε 
και εξυπηρέτησε στο πνευματικό και επιστημονικό έργο τους και στην εκδοτική 
τους προσπάθεια με τρόπους ποικίλους.

Τον Ιωαννίδη τον εύρισκες παντού: στο Προεδρικό ν’ ασχολείται με τη συγκέ
ντρωση των Ομιλιών του Μακαρίου, στις Εφημερίδες να δημοσιεύει άρθρα και 
επιφυλλίδες, στα Πνευματικά και Επιστημονικά Σωματεία στα οποία ανήκε, σε 
Επιτροπές, σε Συνέδρια, Συμπόσια, διαλέξεις και συγκεντρώσεις στην Κύπρο, την 
Ελλάδα και το εξωτερικό, στις Βιβλιοθήκες, στα Τυπογραφεία να επιμελείται εκ
δόσεων και να κάνει διορθώσεις, σε απομακρυσμένα χωριά να δίνει διαλέξεις ή ν’ 
απευθύνει Χαιρετισμούς, τον εύρισκες στα Σχολεία να διδάσκει, να τα διευθύνει 
και να οργανώνει δραστηριότητες, τον έβλεπες πάντα να κρατά «υπό μάλης» ένα 
όγκο από βιβλία, φακέλους ή δέσμες τυπογραφικών δοκιμίων ή άλλης εργασίας 
για διεκπεραίωση. Το Ημερολόγιο του Ιωαννίδη ήταν για την κάθε μέρα ασφυκτι
κά γεμάτο με γράμματα πυκνά και τ’ αυτοκίνητο του αποθήκη από βιβλία και ποι
κίλα έντυπα.

Ο Ιωαννίδης δεν υποτιμούσε τις δυνάμεις και τις δυνατότητες του, ούτε ορ
ρωδούσε μπροστά στον όγκο της εργασίας που αναλάμβανε. Αλλά δεν είναι ο 
όγκος της εργασίας που τον λύγισε. Ήταν η σκληρή και άδικη μοίρα που τον κτύ- 
πησε αναπάντεχα σε μια εύρωστη ηλικία στο απόγειο της δημιουργικής παρουσίας 
του, όταν προσερχόταν στον Καθεδρικό ναό να τιμήσει την εθνική μας επέτειο του 
«ΟΧΙ» ως εκπρόσωπος του «Σώματος Προσκόπων Κύπρου» ντυμένος την επίση
μη στολή του Γενικού Εφόρου, του πιο υψηλόβαθμου εξιωματούχου ενός Σώμα
τος, του οποίου οι εθνικοί σκοποί είναι συνταιριασμένοι ιστορικά με τους ευρύτε
ρους σκοπούς της εκπαιδεύσεως.

Αλλά απόψε τον τιμούμε ως εκπαιδευτικό, ως επιστήμονα και ως πνευματικό 
άνθρωπο. Η παρουσία και η συμμετοχή του Σχολείου που διηύθυνε, του Γυμνασί
ου Λατσιών, σ’ αυτή την εκδήλωση του καταθέτει τα αισθήματα σεβασμού και 
εκτίμησης των μαθητών και των συναδέλφων του, η «Εταιρεία Κυπριακών Σπου
δών» και η «Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου» τον τιμούν για την 
προσφορά του και ο «Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου» τον ευγνωμονεί 
για τις πολλαπλές υπηρεσίες που του πρόσφερε, για τις άοκνες προσπάθειες του 
στην προώθηση των σκοπών του Ομίλου και για τη συμβολή του στην προβολή 
των ελληνικών πνευματικών αξιών στο λαό μας.

Αιωνία ας είναι η μνήμη του.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
Πρόεδρος Ε.Π.Ο.Κ.
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Χαιρετισμός τον Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού
κ. Ουράνιου Μ. Ιωαννίδη

στην Εκδήλωση Μνήμης του Γεώργιου Κ. Ιωαννίδη.
Πολιτιστικό Κέντρο Ομίλου Λαϊκής

(Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2000, ώρα 7.00 μ.μ.)

Με βαθιά ικανοποίηση αποδέχτηκα την πρόσκληση να χαιρετίσω την εκδήλω
ση μνήμης που διοργανώνει ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου, η Εται
ρεία Κυπριακών Σπουδών και η Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου 
για τον αείμνηστο Γεώργιο Κ. Ιωαννίδη.

Συμπληρώνεται ήδη ένας χρόνος από την ημέρα που η γεμάτη ιδανικά και ευ
γενικούς στόχους ψυχή του δεν είναι πια μαζί μας. Ως γνήσιος πνευματικός άν
θρωπος ο Γιώργος Ιωαννίδης συνδύαζε το λαμπρό επιστήμονα, τον εξαίρετο εκ
παιδευτικό και το σωστό Έλληνα.

Η πνευματική του προσφορά ήταν πολυδιάστατη. Υπηρέτησε για πολλά χρό
νια με ιδιαίτερη πίστη την παιδεία του τόπου μας από τη θέση του φιλόλογου κα
θηγητή, του υποδιευθυντή και του Γυμνασιάρχη. Εξέδωσε διάφορα βιβλία, επιμε- 
λήθηκε αρκετές εκδόσεις και ήταν ενεργό και δραστήριο μέλος σε πολλά πνευματι
κά σωματεία. Διετέλεσε Πρόεδρος της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών και Γενικός 
Έφορος του Σώματος Προσκόπων Κύπρου. Ήταν μέλος της Εταιρείας Κυπρια
κών Σπουδών, του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου και της Εθνικής 
Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών.

Στο πολύμορφο και σημαντικό έργο που κατάθεσε στην Πατρίδα μας είχε πά
ντα ως γνώμονα τη βαθιά του αγάπη για την Κύπρο, την Ελλάδα και τον άνθρωπο. 
Σ’ όλη τη ζωή του αγωνίστηκε να διαπλάσει τους μαθητές του, τους προσκόπους 
του σε ανθρώπους με αναπτυγμένες ικανότητες, υπεύθυνους πολίτες με κριτική 
σκέψη, έτοιμους να συνεργάζονται με τους άλλους.

Είχε συλλάβει το αληθινό νόημα του ανθρωπισμού, γι’ αυτό κέρδιζε τους συ
νανθρώπους του με την αμεσότητα και την απλότητα του διανοητικά ώριμου αν
θρώπου. Όσοι τον γνώρισαν, μα ιδιαίτερα οι στρατιές των μαθητών του θα τον 
ευγνωμονούν για πάντα, εκτιμώντας βαθύτατα την πολυδιάστατη προσφορά του.

Μεγάλη και αδιάλειπτη έγνοια του ήταν η Κύπρος, για την οποία αγωνιούσε 
ως την τελευταία του πνοή. Έφυγε με τον πόνο ότι η Κύπρος είναι ημικατεχόμενη 
και βρίσκεται ακόμα ανάμεσα σε πολλούς κινδύνους. Όμως τον παρηγορούσε η 
σκέψη ότι η παιδεία, την οποία υπηρέτησε πιστά, συνιστά δύναμη κατάλυσης της 
δουλείας.

Ανασκοπώντας το έργο που μας άφησε μπορούμε να πούμε και μεις, όπως λέ
ει ο Πίνδαρος ότι «ζην τε σύν αρετή καί ήδύ κλέος αθάνατόν έστι», το να ζη κανείς 
ενάρετα είναι γλυκό και αφήνει δόξα αθάνατη.

ΟΥΡΑΝΙΟΣ Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού

Χαιρετισμός Δρος Ανδρέα Κ. Σπυριδάκι Αντιπροέδρου 
της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών 

στην Εκδήλωση Μνήμης Γεώργιου Κ. Ιωαννίδη.
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ααϊκής Τράπεζας, 1η Νοεμβρίου 2000

Θλιβερό καθήκο μας οδήγησε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε την μνήμη του Γε- 
ώργιου Ιωαννίδη, ο οποίος εδώ και ένα χρόνο δεν ζει πια μαζί μας. Προσωπικά 
συναντώ ανυπέρβλητον δυσκολία προκειμένου να μιλήσω για τον χρηστό πολίτη, 
τον φίλτατο και αλησμόνητο φίλο, ο οποίος πριν από 1/4 του αιώνα είχε νεκρολο- 
γήσει τον αείμνηστο πατέρα μου Κωνσταντίνο Σπυριδάκι, στην εκδήλωση μνήμης 
που είχε οργανώσει ο Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασός» στην Αθήνα και η Ακα
δημία Αθηνών στη συνέχεια.

Δεν θα ενδιατρίψω στις λεπτομέρειες για τον άνδρα και το έργο του, γιατί αυ
τό θα το πράξουν οι επόμενοι ομιλητές. Επιθυμώ μόνο να εξάρω το πνευματικό 
κάλλος της φυσιογνωμίας του εκλιπόντος ανδρός, ο οποίος με το θάνατό του 
άφησε δυσαναπλήρωτο κενό στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό τομέα του τόπου 
μας, χωρίς να παραλείπω και τους εθνικούς του αγώνες. Μας εστέρησε ενός άξι
ου και αναντικατάστατου εκπαιδευτικού, ενός ανδιοτελούς και ακάματου εργάτη 
της παιδείας και της κοινωνικής αναγέννησης της πατρίδας μας.

Ο Γεώργιος Ιωαννίδης γεννήθηκε στη Αευκωσία του 1944, φοίτησε μέχρι το 
1962 στο Παγκύπριο Γυμνάσιο με υποτροφία του καθηγητικού συλλόγου, στην 
εποχή που το Παγκύπριο Γυμνάσιο ήταν ο πνευματικός φάρος του Απόδημου 
Ελληνισμού και της Μέσης Ανατολής. Σπούδασε τη Φιλολογική Επιστήμη στο Πα
νεπιστήμιο Αθηνών με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Αρι- 
στος πτυχιούχος, πολυδιάστατος φιλόλογος παρακολούθησε σειρά μαθημάτων 
για την εκπαιδευτική ψυχολογία και την καθοδήγηση και άρχισε την εκπόνηση δι
δακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης με υποτροφία του Συμ
βουλίου της Ευρώπης με θέμα «Οι Φιλοσοφικές και Εκπαιδευτικές επιδράσεις του 
John Locke στο στοχασμό του Δανιήλ Φιλιππίδη». Έχει μετεκπαιδευτεί στην Χαϊ- 
δελβέργη και δίδαξε σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης στην Παιδαγωγική Ακαδημία 
και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Ο Γεώργιος Ιωαννίδης υπήρξε ιδρυτικό Μέλος και Μέλος Διοικητικών Συμ
βουλίων πολλών επιστημονικών οργανώσεων της Κύπρου, της Ελλάδας και διε
θνώς. Ήταν ενεργό και επίλεκτο μέλος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας, της 
Εταιρείας Μεσογειακών και Φιλοσοφικών Ερευνών, της Διεθνούς Εταιρείας Νεο
πλατωνικών Σπουδών και της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Πρόεδρος της 
Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών 
και Γραμματέας του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου. Εκπροσώπησε την 
Κύπρο και την Ελλάδα σε περισσότερα από 25 διεθνή συνέδρια της ειδικότητάς 
του. Έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη και προώθηση των σχέσεων μεταξύ του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Αθηνών και εθεμελίωσε την 
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ανταλλαγή φοιτητών και επιστημονικού προσωπικού μεταξύ των δύο αυτών ανώ
τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Ο Γεώργιος Ιωαννίδης ήταν σύμβολο αφοσίωσης στο καθήκον, παράδειγμα 
πίστης στα υψηλά ιδεώδη της φυλής και θερμουργός συμπαραστάτης των νέων, 
μαθητών και προσκόπων. Χαρακτήρας λεπτός και ευαίσθητος ο αείμνηστος Γεώρ
γιος Ιωαννίδης έχει εκδώσει περισσότερα από 25 βιβλία πάνω σε θέματα Φιλοσο
φίας, Φιλολογίας, Λογοτεχνίας, Ιστορίας, παιδαγωγικά και εκδοτικά κείμενα, 
υπεύθυνος πολιτιστικών και επιστημονικών θεμάτων σε καθημερινή εφημερίδα 
και στενός συνεργάτης του Ρ.Ι.Κ. από το 1967.

Κοσμούμενος με τόσες αρετές, επάξια τιμήθηκε με πολλές διακρίσεις από 
τους Προσκόπους, το Δήμο Λευκωσίας, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Λεβέντειο 
Μουσείο, την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και τα Ιδρύματα Μποδοσάκη και Λεβέ
ντη. Η ευσυνειδησία του και η αγάπη του προς την εργασία και η συνεχής προσπά
θεια του για την αναμόρφωση των εκπαιδευτικών μας πραγμάτων, επέφεραν σε 
αυτόν ψυχική και σωματική κούραση. Χωρίς διακοπή εξακολουθούσε να εργάζε
ται, και να ηγείται των προσκόπων μέχρι το μοιραίο δυστύχημα που τον οδήγησε 
στο θάνατο το μεσημέρι της 5ης Νοεμβρίου 1999. Την ημέρα εκείνη, η καρδιά του 
δεν άντεξε περισσότερο στην φθορά του χρόνου, άφησε τα εγκόσμια, εγκαταλείπο- 
ντας την πολυαγαπημένη του οικογένεια, την στρατιά των συνεργατών, φίλων, μα
θητών και προσκόπων, οι οποίοι προφέρουν το όνομά του με ιδιαίτερη εκτίμηση, 
σεβασμό και περηφάνεια γιατί είχαν την ευτυχία να συναναστραφούν μαζί του, να 
συνεργαστούν και να διδαχθούν από τον ίδιο.

Στην εκδήλωση μνήμης την οποία σήμερα οργανώνει ο ΕΠΟΚ με τα συνεργα- 
ζόμενα σωματεία, με πόνο ψυχής αλλά και παράπονο για τον άδικο και πρόωρο 
θάνατό του, ευχόμαστε όπως το παράδειγμά του παραμείνει σαν η πολυτιμότερη 
κληρονομιά η οποία θα εμπνέει και θα καθοδηγεί όλους εκείνους που έχουν εκτι
μήσει και αγαπήσει τον εκλιπόντα άνδρα.

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΣ
Αντιπρόεδρος Ε.Κ.Σ

Χαιρετισμός στην Εκδήλωση Μνήμης του Γιώργιου Ιωαννίδη

Περίβλεπτη κι εξέχουσα φυσιογνωμία τούτου του τόπου, ο αείμνηστος συνά
δελφος και φίλος Γ. Ιωαννίδης μας κληροδότησε άπειρα αγαθά να διαιωνίζουν 
ανάμεσά μας τη μνήμη του. Πολυδύναμη, πολυεδρική προσωπικότητα, όπως έχει 
χαρακτηριστεί και από τον κύριο ομιλητή της σημερινής βραδιάς, τον κύριο Χρύ
σανθο Κυπριανού, «εκόμισε» στην επιστήμη, την εκπαίδευση και την λογοτεχνία 
τον πλούτο του νου και της καρδιάς του. Αριστος επιστήμονας, μ’ ακοίμητο κι 
ενεργό ενδιαφέρον για τη φιλολογία και την παιδαγωγική επιστήμη, υπηρέτησε 
ταυτόχρονα και προώθησε σ’ ευρύτερα κοινωνικά στρώματα τη λογοτεχνία ως 
κριτικός και δημοσιογράφος. Έγραψε, εξέδωσε, επιμελήθηκε αμέτρητα άρθρα και 
βιβλία.

Πέρα όμως από τη θεωρία, ο αείμνηστος Γιώργος Ιωαννίδης υπήρξε ο άνθρω
πος της δράσης, ο ακάματος, ο πολυμερής, ο αεικίνητος, πρόεδρος πολλών πνευ
ματικών σωματείων, αφιέρωσε τη ζωή του στην πνευματική και κοινωνική προ
σφορά προς το κοινό της Κύπρου. Είχε το χάρισμα να κατεβαίνει στο επίπεδο του 
κάθε ανθρώπου, του απλού, του ανώριμου, στο επίπεδο του παιδιού· γι’ αυτό πο
λύ αγαπήθηκε από τους μαθητές του. Δεν μπορούμε λοιπόν να μην τον μνημονεύ
ουμε με θαυμασμό, εκτίμηση και σεβασμό. Διότι σε καιρούς ωφελιμιστικούς κι 
ατομικιστικούς, σε καιρούς υλιστικούς, όπου το πνεύμα υποτιμάται και πλήττε
ται, κράτησε σαν αληθινός απόστολος ψηλά τη σημαία, αθλητής και ολυμπιονίκης 
των καλών αγώνων.

Ειδικά στην Ε.Ε.Ε.Λ.Κ. υπήρξε πολλά χρόνια στενός φίλος και συνεργάτης 
του μεγάλου μας δημιουργού αείμνηστου Κύπρου Χρυσάνθη, μετά το θάνατο του 
οποίου παρέλαβε τη σκυτάλη.

Η αδόκητη φυγή του σε μια ηλικία που πολλά είχε να προσφέρει ακόμη στην 
οικογένειά του, την εκπαίδευση και την πνευματική ζωή του τόπου μας βύθισε 
όλους σε πόνο και πένθος. Η μνήμη όμως της δράσης, της προσφοράς, του έργου 
και της αγωνιστικότητας του θα μας συνοδεύουν πάντα· απ’ αυτά θ’ αντλούμε πί
στη στο παιδί και τον άνθρωπο, ευψυχία στις δύσκολες ώρες, υπομονή στους κα
τατρεγμούς, εμμονή στα ιδανικά, αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μας, πνεύμα 
πραότητας, συνέσεως και αγάπης για τα ωραία, τα μεγάλα και τ’ αληθινά.

ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ
Πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας 
Ελλήνων Αογοτεχνών Κύπρου

1 Νοεμβρίου 2000
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Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, 
ΜΙΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ*

* Διαβάστηκε στο φιλολογικό μνημόσυνο Γιώργου Κ. Ιωαννίδη, την Ιην Νοεμβρίου 2000, που οργά
νωσαν από κοινού ο «Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου», η «Εταιρεία Κυπριακών Σπου
δών», και η «Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου».

Κυρίες και Κύριοι,
Αγαπητή Σωτηρούλα,

Υπήρξα για τέσσερα χρόνια καθηγητής του Γιώργου Κ. Ιωαννίδη, ο οποίος 
ανήκε στη γενιά των μαθητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου, που χαιρόσουν να 
τους προσφέρεις τον καλύτερο σου εαυτό. Άλλοι καιροί κι άλλα χρόνια.

Πόσο καλά μπορεί να γνωρίσει ο δάσκαλος τους μαθητές του, να συμβάλει 
όσο μπορεί στην καλλιέργεια τους κατά την πιο κρίσιμη εποχή της ζωής τους και 
να διαβλέψει τη μελλοντική τους ανέλιξη! Πραγματικά πρόσεξα πόσο ταλαντού
χος και εργατικός ήταν ο Γιώργος Κ. Ιωαννίδης, πόσο σοβαρός παρουσιαζόταν 
στη συμπεριφορά σε καθηγητές και συμμαθητές, κι εκτιμούσα ότι αποτελούσε 
αξιόλογο μέλος του συνόλου στο εργαστήρι της δημιουργίας που λεγόταν Παγκύ- 
πριο Γυμνάσιο. Ήταν ένα απλό παιδί, ένα σεμνό παιδί, που ρουφούσε ό,τι πολύ
τιμο του προσφερόταν. Διαπίστωσα πόσο αναλυτικός και συνθετικός ήταν στις 
εργασίες που του ανετίθετο να πραγματευτεί, καλύπτοντας το θέμα σε έκταση 
πολλών σελίδων και δίνοντας του μορφή διατριβής. Θυμάμαι για παράδειγμα μια 
τέτοια εργασία του πάνω στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, θέμα που διεξήλθε υπό 
πολλές πτυχές, αντλώντας από μια πλούσια βιβλιογραφία.

Τέτοιος εξαντλητικός δουλευτής στάθηκε στη ζωή του, επίμονος σε ό,τι ανε- 
λάμβανε, που εκτιμούσε την πνευματική προσφορά των άλλων, και δεν υποτιμού
σε τους συναδέλφους του· μια ζωντανή παρουσία για τους μαθητές του, δάσκα
λος καλός ο ίδιος, που σεβόταν έμπρακτα τους δικούς του δασκάλους. Προσωπι
κά του χρωστώ ευγνωμοσύνη για όσα τιμητικά έγραψε για μένα και το έργο μου, 
ότι «σαν Δάσκαλος ήμουν πάντα στο πλάι των παιδιών, με γελαστό πρόσωπο και 
ζεστή καρδιά, με σοφία και αγάπη, με μια γνήσια ανθρωπιά». Χαρά μου να διαπι
στώνω τώρα, ανταποδίδοντας όσα είπε για μένα, ότι πολύ περισσότερο τα πιο 
πάνω ισχύουν για τον ίδιο, γιατί είχε κάμει «την πνευματική και ανθρώπινη πα
ρουσία του ζωντανή, αξιοπρεπή και άξια κάθε τιμής» - ιδιαίτερη εκτίμηση έδειχνε 
στο δάσκαλο όλων μας τον αείμνηστο Κύπρο Χρυσάνθη, για τον οποίο έχει γρά
ψει: - «Εκείνο που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν η άρθρωση του νέου μας καθη
γητή. Είχε μια ιδιαίτερη έκφραση σε ψηλούς λεπτούς τόνους, αλλά σε ορθά ελλη
νικά. Και ο ρυθμός μετρημένος, με τις αναγκαίες παύσεις, με την άμεση συμπλή
ρωση στον πίνακα, αναλυτικά όλα και, μετά από δυο τρεις ανακεφαλαιώσεις, μια 
συνθετική περίληψη στο τέλος». Κι αλλού πόσο ωραία τον αποδίδει επιγραμματι
κά: «Ο Κύπρος Χρυσάνθης υπήρξε μεγάλος πνευματικός δημιουργός. Πάντοτε 

θαύμαζα το χαρακτήρα του, την ενεργητικότητά του, την ετοιμότητα, την αποτελε- 
σματικότητα, την ελληνικότητα και τη γνησιότητά του. Ήταν άνθρωπος αρχών, 
πράος, σοφός, ουδέποτε είπε λόγο κακό για κανένα... Ήταν όλος, μια ζωή ολό
κληρη, μια διαρκής δημιουργία».

Ο Γιώργος Κ. Ιωαννίδης υπήρξε δεινός φιλόλογος:- ικανός γνώστης της αρ
χαίας ελληνικής φιλολογίας, λατινομαθής, αξιόλογος μελετητής της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας, λογοτέχνης ο ίδιος, φιλόσοφος, δημοσιογράφος (καλύπτοντας θέμα
τα τέχνης και πολιτισμού), δραστήριο μέλος πολλών επιστημονικών και πνευμα
τικών οργανώσεων εδώ και στον ευρύτερο ελληνικό χώρο, πρόθυμος συνεργάτης 
του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, με σημαντική συμμετοχή σε διεθνή συνέ
δρια (πάνω σε θέματα Κυπριολογίας, Ιστορίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Λο
γοτεχνίας, Ομηρικά θέματα, καθώς και ευρύτερα φιλολογικά). Κι όλα ήταν καρ
πός μακρών σπουδών του στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Αονδίνου και Οξφόρδης. 
Σαν εκπαιδευτικός έδωσε το παρόν σε διάφορα πόστα:- Καθηγητής σε σχολεία 
Μέσης, βοηθός διευθυντής, γυμνασιάρχης, υπεύθυνος των εκδόσεων του Παιδα
γωγικού Ινστιτούτου, καθηγητής στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου, απεσπα- 
σμένος στην Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας. Και 
να μη ξεχνάμε τη δραστηριότητα του σαν γενικός έφορος των προσκόπων, από 
όπου μετέδωσε τις δυνατές «αρχές της προσφοράς» του προσκοπισμού! Καταλή
γω πως τον χαρακτηρίζουμε σαν λάτρη της Ελλάδας και του πολιτισμού της και 
θερμό Χριστιανό, με λόγια και έργα.

Θαυμάζω όχι μονάχα την πολυμέρεια του, αλλά και την επάρκεια των γραφο- 
μένων του, που δείχνουν ευσυνείδηγη μελέτη, ενημερότητα, αδιάκοπο προβληματι
σμό και σαφή γνώση. ΓΓ αυτό θα επιχειρήσω να δώσω, αδρά, μια εικόνα της φιλο
λογικής του δραστηριότητας.

* * *

Αναφέρομαι πρώτα πρώτα στη λαμπρή εργασία του «Το νόημα της Ελευθε
ρίας στους “Ελεύθερους Πολιορκημένους” του Διονυσίου Σολωμού», που δημο
σιεύτηκε στη σειρά των εκδόσεων του Συνδέσμου των Ελλήνων Φιλολόγων Κύ
πρου «Στασίνος» (Αευκωσία, 1980). Εδώ δίνει μια αναλυτική ερμηνευτική σύνθε
ση των τριών σχεδιασμάτων του εθνικού μας ποιητή σκιαγραφώντας την ανελικτι- 
κή πορεία του Σολωμού στο θέμα της Ελευθερίας. Υποδεικνύει πως ο ποιητής πή
ρε και σύμπηξε δυνατά την ιδέα της Ελευθερίας και την καταμέρισε σε τόσους χα
ρακτήρες ανδρών και γυναικών, στους οποίους ανταποκρίνονταν εμπράκτως τα 
πάντα. «Ποίημα ζωής του Σολωμού και Ελευθερίας Ελλήνων και ανθρώπων οι 
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» συμπεραίνει. Η εργασία αυτή απεικονίζει την ενημε
ρότητα του Γιώργου Κ. Ιωαννίδη πάνω σε θέματα νεοελληνικής λογοτεχνίας κι 
ιδιαίτερα την εξαντλητική μελέτη για τον Σολωμό. Εδώ χρησιμοποιεί πλήθος γνω
μών αξιόλογων συγγραφέων πάνω στο θεμελιακό αυτό θέμα της νεοελληνικής λο
γοτεχνίας (Κωνσταντίνος Τσάτσος, Αίνος Πολίτης, Ιωάννης Συκουτρής, Κωνστα
ντίνος Δ. Γεωργούλης, Κώστας Καιροφύλας, Νικόλαος Β. Τωμαδάκης, Λ. Απο- 
στολίδης, Μ. Κ. Χατζηγιακουμής, Γ. Θ. Ζώρας, Κ. Θ. Δημαράς, Ιάκωβος Πολυ- 
λάς, Γεράσιμος Σπαταλάς και άλλοι).
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Από τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» του Σολωμού, όπου όπως σημειώ
νει ο ίδιος ο ποιητής «ενσαρκώνεται το ουσιαστικότερο και υψηλότερο περιεχόμε
νο της αληθινής ανθρώπινης φύσης, η Πατρίδα και η Πίστις», αντλεί στην εργασία 
του «Το πνεύμα τον 1821», που δημοσιεύτηκε το 1971 στο περιοδικό «Φιλολογική 
Κύπρος» του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου. Εκεί κινείται στην πραγ
μάτωση της Ιδέας της Ελευθερίας όπως την τεκμηρίωσαν, εκτός από τον Σολωμό 
οι ποιητές μας Κωστής Παλαμάς, Ανδρέας Κάλβος, Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, το 
δημοτικό τραγούδι, ο στρατηγός Μακρυγιάννης, για να καταλήξει:- «μόνον λαοί 
ιστορικοί, εθνικώς υπερήφανοι και ακμαίοι είναι δυνατόν να εορτάζουν μεγάλας 
ιστορικάς εθνικός επετείους». Η εργασία έγινε με την ευκαιρία εορταστικής εκδή
λωσης του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου για τις εθνικές επετείους της 
25ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου.

Σημαντική εικόνα των αναζητήσεων του παρέχει το βιβλίο του «Η κυπριακή 
πεζογραφία της εικοσιπενταετίας 1960-1985» (Αευκωσία 1987), ένα πολύτιμο βι
βλίο- κλειδί για τη λογοτεχνία μας που καταπλήσσει για την ενημερότητα στα πρό
σωπα και στα δημιουργήματα τους, για τα οποία οι καίριες παρατηρήσεις του. Το 
βιβλίο αυτό φαίνεται ότι ο ίδιος το ξεχωρίζει από όλα του τα έργα και γι’ αυτό, 
πολύ σωστά νομίζω, το αφιερώνει στη σύζυγό του Σωτηρούλα και στο γυιο τους 
Αλέξανδρο. Εδώ μιλά για τις προσπάθειες συστηματικής διδασκαλίας της κυπρια
κής λογοτεχνίας στο νησί μας, καθώς και για τις τάσεις και τα επιτεύγματα από 
πλευράς λογοτεχνικής παραγωγής (ποίησης και πεζογραφίας), οπότε μετά το 1960 
βαραίνει όχι μονάχα ο κοινωνικός περίγυρος αλλά ο προσωπικός κόσμος του πε- 
ζογράφου ιδιαίτερα. Κι επισημαίνει τη στροφή προς τη συγγραφή έργων δοκιμια- 
κής ή φιλοσοφικής υφής «είδους που υπερβαίνει συνήθως τα εξωτερικά και συνη
θισμένα δεδομένα και προχωρεί σε διαμόρφωση στάσης ζωής του ανθρώπου». Στη 
συνέχεια χωρίζει σε κεφάλαια την περίοδο από το 1960 ως το 1985, σημειώνοντας 
τα χαρακτηριστικά κάθε περιόδου. Τονίζει όμως ότι η διάκριση σε κατηγορίες εί
ναι συμβατική όπως συμβαίνει σ’ όλα τα άλλα πνευματικά γεγονότα, διότι «οι 
διακρίσεις και οι χρονικοί διαχωρισμοί είναι πάντοτε τεχνητοί και εξουδετερώ
νουν κατά κάποιο τρόπο την ανθρώπινη υπόσταση». Κατατάσσει λοιπόν:- α) Η 
«παλιά γενιά» της κυπριακής δημοκρατίας, β) η «πρώτη γενιά» της κυπριακής ανε
ξαρτησίας με έργα ωριμότητας και ποιότητας, γ) η γενιά της εισβολής μπροστά 
στην πραγματικότητα, δ) η σύγχρονη γενιά διεκδικεί τα δικαιώματα της, και ε) επι- 
λογικές προεκτάσεις. Εδώ αισιόδοξος τονίζει το γεγονός ότι μιλούμε και γράφου
με ελληνικά στην εσχατιά της Ευρώπης για χιλιάδες χρόνια σ’ ένα τόπο «όπου λει
τουργεί ακόμα το θαύμα κατά τον Σεφέρη».

Την ίδια αντίληψη για τους τεχνητούς χρονικούς διαχωρισμούς διατυπώνει 
στη σημαντική εργασία του «Ο Δ ' αιών. μ.Χ. ως εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστο
ρία». Και προχωρεί στη διατύπωση της γνώμης του λέγοντας:- «Σοβαρό είναι το 
σφάλμα της απλής επιφανειακής, χωρίς ανάλυση και σύνδεση βάθους, χρονολογι
κής διαδοχής ιστορικών περιόδων, και ακόμα πιο σοβαρό, η προσπάθεια της ιστο
ρικής αξιολογήσεως μιας περιόδου με τη χρησιμοποίηση των μέτρων αξιολογήσε- 
ως μιας άλλης». Και, όσον αφορά στο Βυζάντιο, συνεχίζει «Η επιστημονική θεώ
ρηση της Ιστορίας του Βυζαντίου δεν επιτρέπει την μονομερή έρευνα “από του 
Παρθενώνος ή του Καπιτωλίου” αλλά επιβάλλει την εκκίνηση από τον ίδιο τον πο
λιτικό και πνευματικό χώρο του Βυζαντινού κράτους, για την ορθή αποτίμηση και 

συνθετική έρευνα όλων των παραγόντων διαμορφώσεως του. Κάθε εποχή, συνεχί
ζει, έχει τα δικά της μέτρα και κάθε δημιουργία είναι η ίδια η πιο ασφαλής βάση και 
προϋπόθεση για κάθε απόπειρα αξιολογήσεώς της». Την πιο πάνω εργασία τη δη
μοσίευσε, ως καθηγητής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, στο περιοδικό 
«Στασίνος» το 1981. Εξετάζεται εδώ ο τέταρτος μ.Χ. αιώνας (λίγο πριν και κατά τη 
δράση των τριών ιεραρχών) ως σταθμός σοβαρός στη διαμόρφωση της τότε παγκό
σμιας τάξης των πολιτικών, πολιτιστικών και κοινωνικοοικονομικών πραγμάτων, 
με ουσιαστικές μέχρι σήμερα, επιπτώσεις στην ανέλιξη του νεώτερου ευρωπαϊκού 
πολιτισμού. Ο Δ' αιώνας μ.Χ. χαρακτηρίζεται ως μεταίχμιον των δύο κόσμων (τέ
λος του αρχαίου κόσμου και αρχή του μεσαίωνα) και αποτελεί σταθμό στην παγκό
σμια ιστορία. Πρόκειται για την αρχή της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, πρόκειται 
για την αφετηρία, σημειώνει ο Γ.Κ.Ι., που κατά τον ορισμό του A. Heisenberg «εκ- 
χριστιανισθέντος ρωμαϊκού κράτους του ελληνικού έθνους» και καταλήγει «ο επι
τυχής αυτός ορισμός περικλείει κατά τρόπο επιγραμματικό τους τρεις πιο ουσιώ
δεις παράγοντες της συστάσεως και διάρκειας του βυζαντινού κράτους:- χριστιανι
κή θρησκεία, ρωμαϊκή διοίκηση και ελληνισμός».

Στο Βυζάντιο εξ άλλου, και συγκεκριμένα στην εκκλησιαστική παιδεία, θα 
αναφερθεί στη διάλεξη του «Φιλοσοφικά! - Παιδαγωγικοί αντιλήψεις του Γρηγο- 
ρίου του Νύσσης εις τον “Μέγαν Κατηχητικόν Λόγον”» που την έδωσε σαν καθη
γητής στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου (1973) και τη δημοσίευσε στην Επετη
ρίδα της Σχολής. Εδώ, αναλύοντας τις αντιλήψεις του σημαντικού ιεράρχου, κα
ταλήγει: «Ο τελικός σκοπός του ανθρώπου επί της Γης είναι η απόκτηση της αρε
τής δια του εναρέτου βίου, διά της «αληθούς ζωής»... Εάν τέλος ο άνθρωπος δεν 
κατορθώνει να πραγματοποιήσει τα όσα ενυπήρχαν εις αυτόν ως αγαθή πρόθεσις, 
τότε κατ’ ανάγκην δεν δύναται να γίνει λόγος περί αρετής*  όταν δε απουσιάζει η 
αρετή - είτε ως πρόθεσις είτε ως προσπάθεια είτε ως πράξις, έκβασις - η ζωή χάνει 
την αξίαν της και παρουσιάζει την εικόνα του τυχαίου και της αταξίας».

Ιδιαίτερα όμως, σαν κλασικός φιλόλογος, καταπιάστηκε με τη θύραθεν παι
δεία. Και πρώτα με τον μέγαν Όμηρον. Στη «Φιλολογική Κύπρο» του 1993, πε
ριοδικό του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, έχω επισημάνει την εργα
σία του «Ομηρικές απηχήσεις στο έργο του Κώστα Μόντη και του Κύπρου Χρυ
σάνθη». Επίσης στον «Στασίνο», Δελτίο του Συνδέσμου Ελλήνων Φιλολόγων Κύ
πρου, συνάντησα άλλες τρεις εργασίες του:-1) «Διεθνής ομηρική κίνηση “Ομήρεια 
1977”». Εδώ περιγράφει τα πεπραγμένα στα «Ομήρεια» που οργάνωσε το Διεθνές 
Συμβούλιο Ομηρικών Σπουδών και περιελάμβανε συγκεντρώσεις στην Αθήνα, 
Μυτιλήνη, Χίο και επισκέψεις στους Δελφούς, στις Μυκήνες και στο ναό της 
Αφαίας στην Αίγινα. 2) «Λι σχέσεις Ομήρου και Κύπρου εις τους μύθους της αρ
παγής της Ελένης και του Τεύκρου». Πρόκειται για ανακοίνωση του στα «Ομή- 
ρεια 1973» στην Αθήνα. Εδώ αντλεί από τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις και από 
τις εργασίες των Κωνσταντίνου Σπυριδάκι, Κυριάκου Π. Χατζηϊωάννου, Κώστα 
Ε. Χατζηστεφάνου, Κλεάνθη Γεωργιάδη, Βάσου Καραγεώργη, από τον Απολλό
δωρο και τον Στράβωνα επίσης, για να καταλήξει:- «Η Ελλάς και Κύπρος ουδέ
ποτε έπαυσαν να είναι ενότης ελληνικού πνεύματος. Ο ελληνικός μύθος συνοδεύ
ει πάντοτε την ελληνικήν πνευματικήν ζωήν και συνυφαίνει συνεχώς την ενότητα 
του ελληνικού κόσμου». 3) Από τον «Στασίνο» έχουμε επίσης την εργασία του «Ο 
Όμηρος στα χειρόγραφα του Δανιήλ Φιλιππίδη», που τη διάβασε στην καταληκτή- 
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ρια τελετή του «Ομηρικού Συμποσίοιυ» (1977) στη Χίο. Εδώ επιχειρείται μια προ
σπάθεια φιλοσοφικής ερμηνείας στίχων του Ομήρου, όπως τους χρησιμοποίησε ο 
Φιλιππίδης (στίχοι: Οδύσσειας ν 96 - 112) εξετάζοντας το θέμα νου - ψυχής, ο 
οποίος υπέδειξεν ότι «Η ψυχή είναι ουσία... “Υπέθεσαν ουν την ψυχήν εξ ουρα
νού καταβαίνειν - Όμηρος, Πλάτων, Σωκράτης”».

Μελετώντας το έργο του Δανιήλ Δ. Φιλιππίδη (1758-1832) πραγματοποιεί μια 
ανακοίνωση στο «Διεθνές Συμπόσιο για την Αρχαία Σοφιστική» που οργανώθηκε 
στην Αθήνα από την Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, το 1982. Θέμα του «Σοφι
στές και σοφιστική στο έργο τον Δανιήλ Φιλιππίδη». Εδώ παρακολουθεί την ανέ
λιξη του επιστημονικού και φιλοσοφικού στοχασμού του Φιλιππίδη (συγγραφέα 
του έργου «Γεωγραφία Νεωτερική», 1791), ο οποίος επεσήμανε μέσα από τον Αρι
στοτέλη κυρίως, αλλά και τον Πλάτωνα, Κικέρωνα και άλλους, επίμαχα θέματα 
της σοφιστικής και τα υπέβαλε σε κριτική μέσα από τη χριστιανική παράδοση και 
τον ευρωπαϊκό φιλοσοφικό στοχασμό.

Για να συνεχίσουμε όμως πάνω στην ασχολία του με τη φιλοσοφία, σημειώ
νουμε την εργασία του «Η νεοελληνική φιλοσοφία και τα προβλήματα της», που 
τη δημοσίευσε στο «Δελτίο της Φιλοσοφικής Εταιρείας;- “Ζήνων”», το 1980. Πρό
κειται για δοκίμιο διαγραμματικής προβληματικής, όπου επισημαίνει σοβαρά θέ
ματα αναφοράς για την περίοδο της ξενοκρατίας στην Ελλάδα, από την άλωση της 
Πόλης (1453) μέχρι και τη δημιουργία ελληνικού κράτους (1821/30). Ιδιαίτερα στη 
μελέτη αυτή ξεχωρίζω τα κεφάλαια «Ο χώρος και ο νεοελληνισμός» και «ο χρόνος 
και ο νεοελληνισμός» Σημαντική είναι επίσης η επιλογή πλούσιας βιβλιογραφίας 
που παραθέτει.

Στη σειρά της έρευνας του επίσης για την πνευματική προσφορά στην περίοδο 
λίγο πριν το 1821 ανήκει η μελέτη του «Το νόημα της μεταφυσικής στον Βενιαμίν 
Λέσβιο», όπου βρίσκουμε τις παρατηρήσεις του σε καίρια θέματα ερμηνείας της 
έννοιας της Μεταφυσικής. Συζητεί τις γνώμες του G.P. Henderson (1970) και του 
Π. Κονδύλη (1981) πάνω στο θέμα του φιλοσοφικού όρου «μεταφυσική», καθώς 
και των Ιωάννη Ν. Θεοδωρακόπουλου και Ευάγγελου Παπανούτσου για τα δυο 
τελευταία κεφάλαια όπου εξετάζονται τα θέματα της ψυχής και της ύπαρξης του 
Θεού. Προβαίνει σε συγκρίσεις και παρατηρήσεις πάνω στα «Στοιχεία μεταφυσι
κής» του Λεσβίου και συμπεραίνει ότι το βιβλίο είναι καθοριστικό της εποχής, του 
συγγραφέα και της ανελίξεως του φιλοσοφικού στοχασμού στον Ελληνισμό, κατά 
τους χρόνους του Διαφωτισμού, λίγο πριν από την έκρηξη της Επαναστάσεως του 
1821. Και καταλήγει στο τέλος της αξιόλογης αυτής εργασίας:- «Καταφανής είναι 
η στροφή από του ουρανού στη γη και από του Θεού στον άνθρωπο. Η στροφή 
προς αυτογνωσία, διά της διαμορφώσεως νέου τρόπου έρευνας με αντικείμενο και 
υποκείμενο της τον ίδιο τον άνθρωπο - «εταστής και εταζόμενος ο άνθρωπος» - θα 
διέλθει αναγκαστικά από το πρόβλημα των ορίων και δυνατοτήτων της ανθρώπι
νης γνώσεως και θα καταλήξει σε αναγωγή του «γνώθι σαυτόν» ως θείας εντο
λής... Η εργασία δημοσιεύτηκε στα «Πρακτικά του Πανελλήνιου Συμποσίου Βε
νιαμίν Αέσβιος», που έγινε στη Μυτιλήνη το 1985.

Στην ίδια κατηγορία των εργασιών του, στην έρευνα των πηγών του νεοελλη
νικού φιλοσοφικού στοχασμού υπάγεται η ομιλία του «Σχέσεις Αδαμάντιου Κο- 

ραή και Δανιήλ Φιλιππίδη», που πραγματοποιήθηκε στο συνέδιο «Κοραής και 
Χίος» το 1983. Η ανακοίνωση του έγινε στη Χιο, κι εκδόθηκε από το Ομήρειον 
Πνευματικόν Κέντρον στα «Πρακτικά του Συνεδρίου», το 1983. Εδώ ανατρέχο- 
ντας στους φορείς του νεοελληνικού διαφωτισμού, αναφέρεται στις σχέσεις Κο- 
ραή και Φιλιππίδη (αντλώντας από επιστολές και τη σχετική βιβλιογραφία) και 
διαπιστώνει ότι κι οι δυο ήσαν άπό τις λίγες «σοφές κεφαλές» του ελληνισμού, ότι 
πολλές από τις ιδέες τους συνέπιπταν· κι αγαπούσαν τη δούλη πατρίδα, χωρίς 
όμως να δημιουργηθεί μεταξύ τους αμοιβαία αλληλοεκτίμηση.

Στη μελέτη της προσφοράς των λογίων κατά την Τουρκοκρατία καταλέγεται η 
εργασία του «Τα χειρόγραφα του Θεοφίλου Καρυδαλλέως στην Κύπρο» (Αευκω
σία, 1982), που αναφέρεται στον Έλληνα λόγιο του 17 αιώνος, ο οποίος γνωρί
ζουμε ότι διετέλεσε σχολάρχης της Πατριαρχικής Σχολής Κωνσταντινοπόλεως 
και έγινε ωφέλιμος στο Γένος με τη διάδοση των νεωτέρων φιλοσοφικών ιδεών. 
Και εξέδωσε τα βιβλία «Περί επιστολικών τύπων», «Έκθεσις Ρητορικής», «Υπό
μνημα εις τον Αριστοτέλη», «Είσοδος φυσικής ακροάσεως», «Λογική». Η εργασία 
αυτή του Γ. Κ. Ιωαννίδη είναι ανακοίνωση του στο δεύτερο διεθνές κυπρολογικό 
συνέδριο που έγινε στη Λευκωσία το 1982 και δημοσιεύτηκε στο Γ’ τόμο (νεώτερο 
τμήμα) των πρακτικών του συνεδρίου. Εδώ αναφέρεται στα προβλήματα της χει
ρογράφου παραδόσεως έργων του Θεοφίλου Κορυδαλλέως (1574-1646) που συν
δέονται άμεσα με την Κύπρο, ερευνά δηλαδή το θέμα του διαφωτισμού στην Κύ
προ. Μιλά για τον επιμελητή των εκδόσεων των φιλοσοφικών έργων του Κορυ
δαλλέως αρχιμανδρίτη Κυπριανό, σημειώνει δε την καθιέρωση του φιλοσόφου σε 
παμβαλκανικό πλαίσο αναφοράς. Και καταλήγει ότι η εργασία συμβάλλει στην 
ορθή αποτίμηση του μεταβυζαντινού Αριστοτελισμού.

* * *

Σαν δάσκαλος ευσυνείδητος επέμεινε στη διδακτική πρακτική κι έδωσε έργα 
χρήσιμα για τους εκπαιδευτικούς. Πολύ νωρίς, το 1966 έγραψε το έργο:- «Αυσί- 
ου:- Κατά Ερατοσθένους» (εισαγωγή, κείμενο, σχόλια). Αθήνα. Εικοσιδύο χρόνια 
αργότερα, το 1988, τύπωσε το βιβλίο «Ο “Οιδίποδας Τύραννος” του Σοφοκλέους, 
προετοιμασία για τη διδακτική πράξη». Πρόκειται για έργο ωριμότητος, για μια 
λαμπρή εργασία, που του είχε ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέ
σμου Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου «Στασίνος», που είχε την πρωτοβουλία να ορ
γανώσει τη σειρά των διαλέξεων πάνω σε θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Τραγω
δίας, στις οποίες σε μια πρώτη μορφή εντάχτηκε η εργασία. Το βιβλίο προλογίζει ο 
λαμπρός εκπαιδευτικός Κυριάκος Χατζηιωάννου, (γυμνασιάρχης, πρέσβυς, αντε- 
πιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, μια αξιόλογη μορφή των κυπριακών 
γραμμάτων), ο οποίος επισημαίνει πως ο Γιώργος Κ. Ιωαννίδης δεν εξετάζει το 
θέμα σαν λογοτέχνης παρά σαν φιλόλογος με τα αυστηρά κριτήρια της φιλολογι
κής επιστήμης και σαν δάσκαλος με το πώς μπορεί να τύχει του καλύτερου χειρι
σμού η διδασκαλία του δράματος στην τάξη. Μεθοδικά κατανέμεται η εργασία 
στις εξής ενότητες:-

1) Ο μύθος του Οιδίποδα πριν από τους τρεις τραγικούς.
2) Ο μύθος του Οιδίποδα στους δύο τραγικούς (Αισχύλο και Ευριπίδη).
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3) Ο μύθος του Οιδίποδα στο Σοφοκλή.
4) Ο «Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλέους.
5) Η διδασκαλία του «Οιδίποδος Τυράννου» (από μετάφραση).

Στο τελευταίο αυτό εκτενές κεφάλαιο σημειώνει δυσκολίες και προβλήματα 
στην οργάνωση του μαθήματος, και τονίζει όσα σημαντικά οφείλει να προσέξει ο 
εκπαιδευτικός για να πετύχει μια δημιουργική συμμετοχή των μαθητών. Αξιέπαι
νη κι η απόφαση του να αφιερώσει το βιβλίο: «Στην ιερή μνήμη Γεώργιου I. Ιωαν- 
νίδη (1890-1969) και Αλεξάνδρου I. Κοσμά (1905-1987) διδασκάλων της ελληνικής 
πρώτων, νουνεχών και εξόχων ανδρών».

Και άλλους καταξιωμένους εκπαιδευτικούς έχει τιμήσει με τη γραφίδα του:- 
1) Τον εκλεκτό παιδαγωγό και αγαπητό μου φίλο Μιχαλάκη I. Μαραθεύτη (Σκε
πτικό για τη βράβευση του με το Βραβείο Γραμμάτων του Ελληνικού Πνευματικού 
Ομίλου Κύπρου, «Φιλολογική Κύπρος» 1987), 2) Την λαμπρή καθηγήτρια των κο- 
ριτσιών Καλλιόπη Καραγεώργη (κατάθεση στεφάνου - «Φιλολογική Κύπρος 
1993»), 3) Τον μεγάλο Κωνσταντίνο Σπυριδάκι, που «η ελληνική πολύτιμος προ
σφορά του ζει ως διαχρονική παρουσία» (Νεκρολογία - περιοδικό «Αθηνά», τό
μος 75ος, Αθήνα 1974 -1975), 4) Τον εκπαδευτικό - συγγραφέα σημαντικό Γιώργο 
Ν. Χατζηκωστή (Σκεπτικό Βραβείου Γραμμάτων του Ελληνικού Πνευματικού 
Ομίλου Κύπρου - «Φιλολογική Κύπρος» 1995), 5) Τον εκλεκτό μαθητή μου και φί
λο Νίκο Παναγιώτου (Σκεπτικό βραβείου Γραμμάτων του Ελληνικού Πνευματι
κού Ομίλου Κύπρου - «Φιλολογική Κύπρος» 1983), 6) Τον αγωνιστή της κυπρια
κής ελευθερίας εκπαιδευτικό Νίκο Σπανό («Φιλολογική Κύπρος» 1996-1997).

* * *

Τον Νίκο Σπανό (1934-1996) μια πολυδύναμη μορφή των κυπριακών γραμ
μάτων τον παρακολουθεί ως ανθολόγο στο φιλολογικό μνημόσυνο που οργάνω
σαν γι’ αυτόν, το 1997, η «Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών», ο «Ελληνικός Πνευ
ματικός Όμιλος Κύπρου», και η «Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύ
πρου». Σ’ αυτή την εκδήλωση μίλησε ο υποφαινόμενος για τον Νίκο Σπανό σαν 
εκπαιδευτικό, ο Νίκος Ορφανίδης σαν λογοτέχνη και ο Γιώργος Κ. Ιωαννίδης σαν 
ανθολόγο. Εδώ μιλά, σε έκταση, για τις ανθολογίες για τα διάφορα είδη της κυ
πριακής λογοτεχνικής παραγωγής και ειδικά για την παρουσία του Νίκου Σπανού 
στον τομέα αυτόν. Πιο συγκεκριμένα αξιολογείται 1) η «Ανθολογία Κυπριακής 
Πεζογραφίας 1900-1970 του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου», μια εργα
σία που την έφερε σε πέρας ομάδα από τους Μιχαλάκη I. Μαραθεύτη, Χρύσανθο 
Στ. Κυπριανού και Νίκο Σπανό με γενική επιμέλεια εκδόσεως Νίκου Παναγιώτου, 
εξώφυλλο - σκίτσα Ανδρέα Ααδόμματου και Εποπτεία εκδόσεως Κύπρου Χρυ
σάνθη, 2) Εξετάζεται εδώ επίσης η ανθολογία «Οι ώρες της Λευκωσίας στην ποίη
ση των Κυπρίων», έκδοση Δήμου Λευκωσίας, Λευκωσία 1980, 3) Κι επίσης καλύ
πτεται το βιβλίο του Ν. Σπανού «Ανθολόγιο από την ποίηση του Αγγέλου Σικε- 
λιανού, έκδοση Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, Λευκωσία 1981.

Αλλά και ο ίδιος Γιώργος Κ. Ιωαννίδης ως ανθολόγος αποδείχτηκε άριστος 
γνώστης, συστηματικός μελετητής, με ορθή κρίση και αντικειμενικότητα και εκτί
μηση του έργου των δημιουργών. Πάνω στο θέμα αποκαλύπτει τις σκέψεις του, 
αναφερόμενος στην κυπριακή λογοτεχνία «Παραμένει ανοικτό πάντοτε το θέμα 

της συγγραφής “Ιστορία της Κυπριακής Λογοτεχνίας” με τρόπο υπεύθυνο, επιστη
μονικά ορθό και από πρόσωπο που διαθέτει το ανάλογο επιστημονικό κύρος και 
ήθος και έχει την ουσιαστική κριτική και φιλολογική κατάρτιση. Οι ερασιτεχνι
σμοί και οι ακροβασίες στο χώρο του πνεύματος και της επιστήμης δεν έχουν θέ
ση. Η κυπριακή λογοτεχνία είναι υπόθεση πολύ σοβαρή και απαιτεί σοβαρές 
σπουδές, αγάπη προς τους δημιουργούς». Οπλισμένος με τις πιο πάνω ιδιότητες 
έδωσε δείγμα εξαιρετικής δουλειάς με το τρίτομο έργο, 990 σελίδων: «Ανθολογία 
της κυπριακής λογοτεχνίας» (πεζογραφία), Λευκωσία 1986 και 1987, των εκδόσε
ων Χρίστου Ανδρέου. Διαβάζουμε εδώ ότι «Ανθολόγος ήταν ο Γιώργος Κ. Ιωαν
νίδης, καθηγητής στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, και Επιμελητής Ύλης ο φιλόλογος 
Παύλος Παρασκευά». Το τεράστιο αυτό έργο περιέχει σημείωμα εισαγωγικό του 
ανθολόγου, εισαγωγή στην κυπριακή πεζογραφία από τον ίδιο, βιογραφικά των 
συγγραφέων και αντιπροσωπευτική προσεκτική επιλογή από τα έργα τους.

Παρέρχομαι, πιεζόμενος από την κλεψύδρα, το πλήθος των κρίσεων του για 
πρόσωπα και καταστάσεις, για τις σκέψεις του πάνω σε σημαντικές εκδόσεις λο
γοτεχνικές και επιστημονικές, ιδιαίτερα για την, επί χρόνια, αναλυτική παρουσία
ση των τόμων των περιοδικών «Κυπριακαί Σπουδαί» και «Φιλολογική Κύπρος» 
και για τις κρίσεις του στην προσφορά του περιοδικού «Κυπριακά Γράμματα», 
την ιδιαίτερη εκτίμηση του για τις βιβλιογραφικές εργασίες· και πλείστα όσα. Ση
μειώνω όμως, δειγματικά, εδώ εκτενείς μελέτες του που είδαν το φως στη «Φιλο
λογική Κύπρο», το περιοδικό του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου:- 1) 
«Τα έμμετρα θεατρικά του Κύπρου Χρυσάνθη», 2) «Ιωάννης Περδίος» (1881- 
1930), 3) «Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και τα Χριστουγεννιάτικα διηγήματα 
του», 4) «Ο Γεώργιος I. Ιωαννίδης ως καθηγητής του Παγκυπρίου Γυμνασίου», 5) 
«Κύπρος Χρυσάνθης ως δημιουργός - λογοτέχνης», και 6) Οι βιβλιογραφικές ερ
γασίες του Νίκου Παναγιώτου».

* * *

Ο Γιώργος Κ. Ιωαννίδης έχει να επιδείξει δουλειά σαν επιμελητής εκδόσεων.-

Πρώτα πρώτα να σημειώσουμε τα περιοδικά «Κυπριακαί Σπουδαί» και «Φι
λολογική Κύπρος» που για χρόνια είχε την φροντίδα της έκδοσής τους.

Εδώ να αναφερθεί το αξιόλογο βιβλίο «Δώρημα στον Κύπρο Χρυσάνθη», 
Αευκωσία 1987, έκδοση του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, που είδε το 
φως με πρωτοβουλία μικρής ομάδας μαθητών του αξέχαστου δασκάλου μας, που 
την αποτελούσαν ο Γιώργος Κ. Ιωαννίδης, ο Νίκος Παναγιώτου και ο υποφαινό
μενος. Επιμελητής της λαμπρής αυτής έκδοσης ήταν ο Νίκος Παναγιώτου. Εδώ δη
μοσιεύονται συνεργασίες εκτιμητών του Κύπρου Χρυσάνθη (Των Φρίξου Π. Βρά- 
χα, Στέλλας Ζένιου - Φριτζέριο, Νίκου Κρανιδιώτη, Μιχαλάκη I. Μαραθεύτη, Γε- 
ώργιου X. Παπαχαραλάμπους, Κώστα Μ. Προυσή, Λουλούς Συμεωνίδου, Κρίτω- 
νος Γ. Τορναρίτη, Κυριάκου Χατζηιωάννου, Γιώργου Ν. Χατζηκωστή). Επίσης 
δημοσιεύονται εργασίες μαθητών του τιμωμένου:- (Εκτός από την τριμελή ομάδα 
πρωτοβουλίας, που σημείωσα πιο πάνω, γράφουν άλλοι 23, γνωστοί πνευματικοί 
άνθρωποι, μεταξύ των οποίων:- η αγαπητή φίλη Μαρούλα Βιολάρη - Ιακωβίδου, ο 
Κωνσταντίνος Γιαγκουλλής, η Θέμις Θεοχάρους, η Σωτηρούλα Γ. Ιωαννίδου, ο 
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Βάσος Καραγιώργης, ο Θεοκλής Κουγιάλης, ο Ανδρέας Μιτσίδης, η Κίκα Ολυ
μπίου, ο Παναγιώτης Κ. Περσιάνης, ο Γιώργος Προδρόμου, ο Νίκος Σ. Σπανός, ο 
Πάτροκλος Σταύρου και άλλοι. Ο ίδιος ο Ιωαννίδης συμμετέχει επίσης στην έκ
δοση με την εργασία «Τα έμμετρα θεατρικά του Κύπρου Χρυσάνθη, βλέποντας τα 
από πλευράς θεματογραφικής και μορφολογικής. Να μη παραλείψω τον Γ’ τόμο 
(νεώτερο τμήμα) των «Πρακτικών τον δευτέρου Διεθνούς Κυπρολογικού Συνε
δρίου», Λευκωσία 1987, που εξεδόθη με επιμέλεια του ιδίου (ο οποίος υπήρξε και 
σύνεδρος, στην αξιόλογη αυτή εκδήλωση), καθώς και με ευθύνη της έκδοσης του 
λαμπρού συναδέλφου Θεόδωρου Παπαδόπουλλου.

Θα καταλήξω με αναφορά στο τρίτομο έργο «Σοφίας Απάνθισμα» (ποίηση) 
που είχε συγγράφει ο λαμπρός καθηγητής του Παγκυπρίου Γυμνασίου και μετέ- 
πειτα διευθυντής του ιδιωτικού Λυκείου Α. Μακρή στην Αθήνα Γεώργιος I. Ιωαν- 
νίδης (1890-1969). Το έργο εξεδόθη με πρωτοβουλία του αείμνηστου αρχιεπισκό
που και εθνάρχου Μακαρίου Γ’ και πιο ύστερα με υποστήριξη του τωρινού αρχιε
πισκόπου Χρυσοστόμου· και τη δαπάνη ανέλαβε η Ιερά Αρχιεπισκοπή. Ο δε Γεώρ
γιος Κ. Ιωαννίδης πραγματοποίησε επίπονη και πολύμοχθη εργασία, έχοντας την 
επιμέλεια του μνημειώδους αυτού έργου.

Νοιώθω δέος μπροστά στην ευσυνείδητη δουλειά που επετέλεσε ο ξεχωριστός 
μαθητής μου φέροντας σε πέρας το τεράστιο αυτό έργο. Πολύ σωστά ο φίλος Πά
τροκλος Σταύρου, υφυπουργός τότε (1989) παρά τω Προέδρω, που είχε την επο- 
πτεία του όλου έργου εξαιρεί στον πρόλογο το γεγονός ότι «ανετέθη ο έλεγχος και 
η φιλολογική επιμέλεια του καταλειφθέντος υλικού στον άριστο φιλόλογο Γεώρ
γιο Κ. Ιωαννίδη που εργάστηκε με μεθοδικότητα και υπευθυνότητα». Πραγματικά 
εκπλήσσει η συσσώρευση και κατάταξη τόσων γνωμών από τον παλαίμαχο εκπαι
δευτικό στο έργο ζωής (όπως μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό) που μας άφησε, κα
θώς και η φιλολογική επεξεργασία που επετέλεσε ο επιμελητής, του οποίου το 
πρώτο ετήσιο φιλολογικό μνημόσυνο τελούν σήμερα, σε συνεργασία, η «Εταιρεία 
Κυπριακών Σπουδών», η «Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου» και ο 
«Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου».

Ο ίδιος ο επιμελητής μιλά, στην έκδοση, για τον τρόπο εργασίας του συγγρα
φέα, εξαιρεί το μέγεθος της επιστημονικής και φιλολογικής προεργασίας που έγι
νε και αναφέρεται στις εκδόσεις που χρησιμοποιήθηκαν. Για παράδειγμα μονάχα 
για τον Αισχύλο σημειώνονται οι εκδόσεις:- G. Murray «Aeschyli Septem, quae 
supersunt tragoediae», Oxonii 1966 και Nauck «έκδοση αποσπασμάτων» και ανα
γράφονται τα έργα του από όπου αντλήθηκαν οι γνώμες:- («Αγαμέμνων», «Επτά 
επί Θήβας», «Ευμενίδες», «Ηλιάδες», «Ικέτιδες», «Ιφιγένεια», «Νιόβη», «Όπλων 
κρίσις», «Προμηθεύς Δεσμώτης», «Τοξότιδες», «Φιλοκτήτης», «Φρύγες», «Χοηφό
ροι»). Επιμένει στη γλώσσα των μεταφράσεων και σχολιάζοντας παρατηρεί ότι 
παρουσιάζει μια κύμανση μεταξύ αρχαΐζουσας, καθαρεύουσας και μιας πιο απλο
ποιημένης μορφής της, χωρίς να απουσιάζουν και φράσεις από την καθημερινή 
ομιλία· επισημαίνει δε την παρουσία διπλών μεταφράσεων σε χωρία που παρου
σιάζουν για τον ανθολόγο ξεχωριστό ενδιαφέρον, στις οποίες είναι ολοφάνερη η 
διαφορά της γλωσσικής κύμανσης. Ιδιαίτερα δε για τον Γ’ τόμο του «Απανθίσμα
τος» σημειώνει το γεγονός ότι «υπάρχουν ευάριθμες περιπτώσεις όπου πιστοποι

είται η χρήση τύπων της ζωντανής πανελλήνιας δημοτικής γλώσσας και της κυ
πριακής διαλέκτου».

Πρόκειται για λήμματα ειλημμένα από χιλιάδες αποσπάσματα εκατοντάδων 
ποιητικών έργων αρχαίων συγγραφέων. Μεταξύ αυτών παρουσιάζονται κι οι 
εξής:- Αισχύλος, Αίσωπος, Αλκαίος, Αλκμάν, Ανακρέων, Αντιφών, Απολλόδω
ρος, Αρίσταρχος, Αριστοτέλης, Αριστοφάνης, Αρχίλοχος, Βακχυλίδης, Δημόδο- 
κος, Δημοσθένης, Δημώναξ, Διόδωρος, Εμπεδοκλής, Επίχαρμος, Ευριπίδης, 
Ήριννα, Ησίοδος, Θαλής, Θέογνις, Θεόκριτος, Θεόφιλος, Ίβυκος, Ίππαρχος, Ιπ- 
πώναξ, Καλλίμαχος, Κλέαρχος, Κρατίνος, Κριτίας, Μένανδρος, Μίμνερμος, Μό
σχος, Μουσαίος, Ξενοφάνης, Όμηρος, Πίνδαρος, Πλάτων, Πράξιλλα, Πρόκλος, 
Πυθαγόρειοι, Σαπφώ, Σιμωνίδης, Σόλων, Σοφοκλής, Στησίχορος, Τυρταίος, Φι- 
λήμων, Φωκυλίδης.

Για να δώσω δείγμα της εικόνας που παρουσιάζει το έργο «Σοφίας Απάνθι
σμα» επιλέγω δύο από τα 286 αποσπάσματα που περιλαμβάνονται κάτω από το 
λήμμα «γυνή»:-

1ο) «Γυναικός ούδέν άν μεΐζον κακόν 
κακής κτήσαιτ’ άν, ουδέ σώφρονος 
κρεΐσσον»

(Σοφοκλέους «Φαίδρα, απόσπασμα 621)

Και η μετάφραση του, που ακολουθεί:-
«Δεν είναι δυνατόν να αποκτήσει κανείς μεγαλύτερον 
κακόν από κακήν γυναίκα, ουδέ 
καλύτερον πράγμα από φρόνιμον»

2ο) «Χρή γάρ εύναίφ πόσει 
γυναίκα κοινή τάς τύχας φέρειν».

(Ευριπίδου «Φρίξος», απόσπασμα 823) 
Και η μετάφραση του:-
«Πρέπει η γυναίκα από κοινού με τον νόμιμον 
της σύζυγον να υποφέρει τας τύχας»

Καταλήγω εξαίροντας την εξαιρετική φιλολογική εργασία που πραγματοποί
ησε ο επιμελητής του τρίτομου αυτού έργου, που αποτελεί ωραίο δείγμα της εκδο
τικής προσφοράς των τυπογραφείων Ζαβαλλή. Παντού τάξη, αποτέλεσμα φροντι
σμένης δουλειάς:- συντομογραφίες, ευρετήρια στίχων και αποσπασμάτων κατά 
συγγραφέα, παντού υπεύθυνη ταξινόμηση λημμάτων με απαραίτητες πάντοτε ει
σαγωγές και υποσημειώσεις. Πραγματικά ο Γιώργος Κ. Ιωαννίδης έσκυψε με αγά
πη και επάρκεια, για χρόνια, πάνω στα χειρόγραφα, αποκατέστησε τυχόν αβλεψίες 
και μεταφραστικές ανωμαλίες (με σεβασμό πάντα στο προσωπικό ύφος του μετα
φραστή), χρησιμοποίησε τις καλύτερες εκδόσεις αρχαίων συγγραφέων. Και έδωσε 
μέγα έργον.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 
Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου 

14 Σεπτεμβρίου 2000
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Λευκωσία, 1η Νοεμβρίου 2000

Αγαπητέ κύριε Χατζηστεφάνου,

Λυπούμαι, διότι έκτακτη και ανέκκλητος υπηρεσιακή απασχόληση δεν μου 
επιτρέπει να παραστώ στο πνευματικό μνημόσυνο του Γ. Κ. Ιωαννίδη που διορ- 
γανώνετε απόψε.

Η καρδιά μου, όμως, όπως και η αγάπη, ο σεβασμός και η αγαθή μνήμη του 
Γιώργου είναι στις καρδιές όλων μας. Τον τιμήσαμε και εμείς εφέτος απονέμοντας 
Βραβείο στην αριστούχο απόφοιτο του Μεταπτυχιακού μας Σεμιναρίου.

Μεταφέρατε, παρακαλώ, εκλεκτέ φίλε, τον χαιρετισμό του Τμήματος Κλασι
κών Σπουδών και Φιλοσοφίας, που αγάπησε τον Γιώργο όσον και αυτός αγάπησε, 
τον χαιρετισμό μας στην αποψινή ομήγυρη.

Με θερμά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας

Καθηγητής ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΪΦΑΚΟΣ
Πρόεδρος του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

IN MEMORIAM ΓΙΩΡΓΟΥ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Η ματιά σου μένει ακόμα καρφωμένη 
στο βλέμμα μας 
να γεμίζει μετέωρα ερωτηματικά 
τον Ορίζοντα
Κι όμως είσαι ’δω κοντά μας 
ολόρθος αγέρωχος 
έχοντας πάντα ανοικτούς λογαριασμούς 
με το χρόνο
Αλήθεια, ποιος του 9πε να σου στήσει 
καρτέρι στη στροφή 
του ανεξάντλητου δρόμου 
Ποιος του 9πε αλήθεια 
να φυγαδεύσει 
την αεικίνητη ελπίδα 
ξηλώνοντας τη φωλιά της αγάπης 
Το νήμα πώς το9 κόψε 
της ζωής και της πάλης 
Ποια δίκη και αιδώς 
ν’ αποδιώξει την ύβρη της βιάσης 
Γιατί είχες ακόμα τόσα 
να πράξεις 
Γιατί είχες ακόμα τόσα 
να πεις...
Αλησμόνητε Φίλε 
στον ημιτελή σου το δρόμο 
τώρα εμείς βηματίζουμε 
σ’ έναν άλλο αιώνα.
Πρόσκοπε Φίλε
Ανθοφόρε του Αόγου
Απ’ τα σπλάχνα της Γης ανεβαίνοντας 
η καρδιά σου θα πάλλει 
στο στερέωμα των γαλάζιων ονείρων 
Καλέ μας κι αξέχαστε Φίλε 
Η συνομιλία μας δεν τελειώνει 
εδώ ούτε και τώρα 
Θ9 αντέξει ώρες και ώρες 
πέρα απ9 του χρόνου τη βιάση 
Προς το παρόν μια κουβέντα μονάχα. 
Το καντήλι που άναψες 
στης νιότης τη στράτα 
πυρσούς θ9 ανατείλει 
με του ήλιου τη Φλόγα.

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ
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ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΜΗ
ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΓΙΩΡΓΟ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Κέρδισες από νωρίς το πέταγμά σου 
κι υψώθης τανυσίπτερο πουλί 
το πνεύμα με αρετή να μαστορεύεις 
και το λίθο με ιδρώτα να λαξεύεις.

Λάτρεψες τα ψηλά και τα ωραία 
το «έσο έτοιμος», παρών και πάντα, 
με φως και πάθος υπηρέτης 
Θρησκείας και Πατρίδας ευεργέτης.

Αρίστευσες στης κοινωνίας την κονίστρα 
και πρόσφερες κανίσκι την ψυχή σου.
Φώτισες πλατιά μικρούς μεγάλους 
πρότυπο ανθρωπιάς και κάλλους.

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ

ΣΤΟ ΓΙΩΡΓΟ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Δάσκαλε πολυτάλαντε 
ανθρωπιστή λεβέντη, 
γεμάτος πνεύμα κι ομορφιά. 
Της Αθηνάς περικεφαλαία 
τ’ αβρό σου μέτωπο κοσμούσε.

Έδινες χάδια απ' την ψυχή, 
δροσιά από την καρδιά σου- 
σκορπούσες αφειδώλευτα 
φως, χαμογέλιο ουράνιο.

Λαμπάδα πυρφόρα με αρχές 
με νειάτα ειρηνοφόρα 
φωτόλουζε αέναα 
σοφίας προσκυνητάρι.

Μα κόπηκε έτσι ξαφνικά 
ο γλυκασμός της νειότης, 
θεία ανεξήγητη βουλή. 
Τερμάτισες ολόρθος.

ΑΝΔΡΟΥΑΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ - ΜΟΥΖΟΥΡΟΥ

ΑΠΟΦΩΝΗΣΗ

Στην εκδήλωση μνήμης Γιώργου Κ. Ιωαννίδη 

( 1 η Νοεμβρίου 2000)

Αγαπητοί φίλοι κι εκτιμητές του Γιώργου Ιωαννίόη, και εκλεκτοί καλεσμένοι

Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας απόψε στη σεμνή εκδήλωση μνή
μης του.

Όταν μας άφησε πριν από ένα χρόνο, κομματιάστηκε η καρδιά μας κι ένα 
κομμάτι της το πήρε μαζί του. Μας άφησε όμως πολλά για να τον αγαπούμε και 
να τον θυμούμαστε.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού για τον χαι
ρετισμό του, τον Όμιλο Λαϊκής που φιλοξένησε την εκδήλωση στην αίθουσα του 
Πολιτιστικού Κέντρου του, τους εκπροσώπους του Γυμνασίου Λατσιών όπου ο 
Γιώργος άφησε την τελευταία σφραγίδα της παιδευτικής προσφοράς του, καθώς 
και τους εκπροσώπους των οργανωμένων συνόλων στα οποία ανήκε και πρόσφε- 
ρε πολλά για να τον θυμούνται όλοι με αγάπη κι εκτίμηση.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε θερμότατα όλους εσάς - και είστε πολλοί - που ΟΡ
ΘΙΟΙ παρακολουθήσατε την εκδήλωση. Αποδείχθηκε στενός ο χώρος για να χωρέ- 
σει την αγάπη που αυθόρμητα και ειλικρινά εκδηλώνεται απόψε για τον άνθρωπο 
που απλόχερα έδωσε τον πλούτο του νου και της καρδιάς του σε όλους όσους τον 
γνώρισαν. Εύχομαι να μη ξεθωριάσει ποτέ η μνήμη και να μείνουν για πάντα ζε
στές οι καρδιές για τον άνθρωπο, τον δάσκαλο, τον φίλο.

Τελευταία, μα όχι έσχατη, ευχαριστούμε τη χορωδία του Γυμνασίου Λατσιών 
και τη διευθύντριά της Έλλη Μέση. Τη γνωρίσαμε για πρώτη φορά στην Ημέρα 
Ποίησης το 1998, όταν την έφερε ο Γιώργος με καμάρι, για να ερμηνεύσει μελο
ποιημένους στίχους ποιητών μας. Προσωπικά με συγκίνησαν τότε τα παιδιά, 
όπως και το καμάρι του Γιώργου κι έγραψα μερικούς στίχους για τη χορωδία. 
Τους φύλαγα για να του κάμω έκπληξη, μα δεν δόθηκε η ευκαιρία. Τους αφιερώνω 
απόψε στη μνήμη του πριν τους δημοσιεύσω στην υπό έκδοση ποιητική συλλογή 
μου «Ψηφίδες ποίησης».

Τιτλοφορούνται:

ΣΤΟΝ ΦΙΛΟ ΓΙΩΡΓΟ
(Τον Γιώργο Κ. Ιωαννίδη)

Οι κρυστάλλινες φωνές σας 
χαϊδεύουν τ’ αυτιά και ξυπνούν την ψυχή μας. 
Το καθάριο σας βλέμμα 
είναι δείκτης του μέτρου 
κι ελπίδα.
Και ο δάσκαλος 
η πιο στέρεη εγγύηση.
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Αγαπητή μου Σωτηρούλα, αγαπημένη του σύζυγος, δικαιούσαι νάσαι περήφα
νη για τον Γιώργο. Αγαπητέ μου Αλέξανδρε, καμάρι του, δικαιούσαι να καμαρώ
νεις κι εσύ για τον πατέρα σου.

ΜΑΡΟΥΑΑ ΒΙΟΑΑΡΗ - ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ
Γραμματέας του Ε.Π.Ο.Κ.

Από την εκδήλωση «ΜΝΗΜΗ ΓΙΩΡΓΟΥ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ» 
στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ομίλου Ααϊκής

«ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΝΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου σας προσκαλεί στην εκδήλωση 
«ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ» που διοργανώνει στο Πολιτιστικό Κέντρο 
της Ααϊκής Τράπεζας (Γωνία Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’39 και Οδός Μπου- 
μπουλίνας, 3ος όροφος, Αευκωσία) την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου, ώρα 7.30 μ.μ.

Πρόγραμμα:

1. Σύντομη εισαγωγική Ομιλία από τον Πρόεδρο του Ε.Π.Ο.Κ. κ. Κώστα Ε. Χα- 
τζηστεφάνου.

2. «Νίκος Κρανιδιώτης: ο εκπαιδευτικός, ο λογοτέχνης, ο αγωνιστής, ο άνθρω
πος», από τον Επιθεωρητή κ. Γιώργο Κιτρομηλίδη.

3. «Η παρουσία του Αρχαίου Ελληνικού κόσμου στην ποίηση του Νίκου Κρανι- 
διώτη», από τον κ. Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου.

4. «Νίκος Κρανιδιώτης, ο ποιητής της Κερύνειας», από τον φιλόλογο κ. Χαράλα
μπο Ευθυμίου.

5. Απαγγελία ποιημάτων του Νίκου Κρανιδιώτη από τη Γραμματέα του Ε.Π.Ο.Κ. 
κα Μαρούλα Βιολάρη - Ιακωβίδου.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Π.Ο.Κ.

Νίκος Κρανιδιώτης και Κύπρος Χρυσάνθης. Ομιλούν σε συγκέ
ντρωση του Ε.Π.Ο.Κ. στο «Σπίτι της Κύπρου» στην Αθήνα.
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Εισαγωγική Ομιλία του Προέδρου 
του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου 

Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου
στο «Φιλολογικό Μνημόσυνο Νίκου Κρανιδιώτη» 

στο Πολιτιστικό Κέντρο της Λαϊκής Τράπεζας

(Λευκωσία, 20 Σεπτεμβρίου 2000, ώρα 7.30 μ.μ.)

Μακαριότατε,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σας καλωσορίζω στο αποψινό Φιλο
λογικό Μνημόσυνο που διοργανώνει ο Όμιλος μας εις μνήμην του Νίκου Κρανι- 
όιώτη, ενός από τους πιο δραστήριους και δημιουργικούς πνευματικούς ανθρώ
πους και καταξιωμένους λογοτέχνες της σύγχρονης Κύπρου. Τον περασμένο Φε
βρουάριο, στο ίδιο αυτό εδώ Πολιτιστικό Κέντρο, τιμήσαμε τη μνήμη του αείμνη
στου επί σειράν ετών Προέδρου του Ομίλου μας Κύπρου Χρυσάνθη και κατ’ από
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου τον προσεχή Νοέμβριο θα εκπληρώσουμε ελά
χιστο από το οφειλόμενο χρέος μας προς τον τόσο πρόωρα εκλιπόντα Γραμματέα 
του Ε.Π.Ο.Κ. Γεώργιο Κ. Ιωαννίδη με τη διοργάνωση μιας ανάλογης εκδήλωσης. 
Θα ήθελα, ωστόσο, να αποσαφηνίσω ότι τα Φιλολογικά αυτά Μνημόσυνα αποτε
λούν μέρος μόνον των όσων ο Ε.Π.Ο.Κ. προτίθεται να κάμει για τη διαιώνιση της 
μνήμης των τιμωμένων. Ήδη για τον Χρυσάνθη πραγματοποιήθηκε ειδική εκδή
λωση στο Παγκύπριο Γυμνάσιο με κύριο ομιλητή τον εκπαιδευτικό-συγγραφέα κ. 
Γεώργιο Χατζηκωστή και με σύντομες ομιλίες και χαιρετισμούς από το Διευθυντή 
του Παγκυπρίου Γυμνασίου κ. Στέλιο Παπαντωνίου και τον Πρόεδρο του 
Ε.Π.Ο.Κ., και με καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τη χορωδία του Παγκυπρίου Γυ
μνασίου υπό τη διεύθυνση του καθηγητή της Μουσικής Μιχάλη Χατζηλοΐζου.

Ως γνωστό, το έτος 2000 έχει κηρυχθεί στην Ελλάδα ως έτος Σεφέρη. Ο Όμι
λος μας θα τιμήσει προσεχώς τη μνήμη του νομπελίστα ποιητή και μεγάλου υμνη
τή της Ελληνικής Κύπρου, και θα συμπληρώσει τις δραστηριότητες του για το έτος 
αυτό με μια πανηγυρική εκδήλωση, στην οποία θα γίνει ένας απολογισμός της 
προσφοράς του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου στα πέραν από τα πενή
ντα χρόνια ζωής του και θα διαγραφούν οι προοπτικές για τη συμβολή του στην 
πνευματική και εθνική ζωή της Κύπρου τη νέα χιλιετία.

Ο Ε.Π.Ο.Κ. είναι Εθνικός Όμιλος. Ιδρύθηκε για την εκπλήρωση εθνικών σκο
πών τα χρόνια της Αγγλοκρατίας με τη συμπαράσταση της Εθναρχούσας Εκκλη
σίας της Κύπρου και του τότε Προξενείου ή Γενικού Προξενείου της Ελλάδος. 
Έδωσε αισθητά το παρόν του. Σήμερα οι καιροί δεν είναι καθόλου ευοίωνοι για 
το μέλλον του Ελληνισμού της Κύπρου. Θα πρέπει κι εμείς και απ’ αυτή την έπαλ
ξη να συμβάλουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων ενός «Πνευματικού Σωματείου», 
στην επιβίωση του Ελληνισμού της πατρίδας μας που κινδυνεύει από δυνάμεις 
που παραγράφουν πλήρως τη σημασία του πνεύματος σε θέματα που ρυθμίζονται 

με μόνο και αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον. Παρά ταύτα τα πνευματικά 
όπλα δεν πρέπει να μείνουν ανενεργά.

Δεν θα επεκταθώ. Εκφράζω ευχαριστίες σε όσους μετέχουν στο Πρόγραμμα, 
στον υπεύθυνο διοργανωτή της εκδήλωσης Επιθεωρητή και μέλος του Δ.Σ. κ. 
Γιώργο Κιτρομηλίδη και σε όλους εσάς που τιμάτε με την παρουσία σας τον τιμώ
μενο λογοτέχνη Νίκο Κρανιδιώτη και τον Όμιλό μας, ιδιαίτερα εσάς Μακαριώτα- 
τε, ώς Επίτιμο Πρόεδρο του Ομίλου μας και ως Εθνάρχη της Κύπρου.

Ευχαριστώ, τέλος, το Πολιτιστικό Κέντρο της Λαϊκής Τράπεζας που τιμώ
ντας μια μικρά παράδοση, που εγκαθιδρύθηκε επί Κύπρου Χρυσάνθη, φιλοξενεί 
και την αποψινή μας εκδήλωση.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΣΤΗ ΓΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΓΕΝΝΗΣΕ

Θά σταθούμε στή γη πού μάς γέννησε, 
σάν δεντρά, πού τά μάχεται ό άνεμος, 
πού τά δέρνουν οί μπόρες, μ ’ ασάλευτα 
τόν καρπόν ετοιμάζουν στά κλώνια τους.

Θά σταθούμε στή γη πού μάς γέννησε, 
μέ τή μνήμην εκείνων πού διάβηκαν, 
τήν άγάπη γιά κείνους πού θά έρθουνε 
καί τή θεία γαλήνη στά σπλάχνα μας...

[Νίκος Κρανιδιώτης, Άπό τήν ποιητική Συλλογή Σπουδές, 
Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου, 1951]
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ΝΙΚΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ: Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, Ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ, 
Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Π.Ο.Κ. που 
μου ανέθεσε να μιλήσω στο σημερινό Φιλολογικό Μνημόσυνο του Νίκου Κρανι- 
διώτη, του αγωνιστή, του εκπαιδευτικού, του λογοτέχνη, του διπλωμάτη, του 
πνευματικού ανθρώπου, που πρόσφερε πολλά και σημαντικά στην πολιτική, κοι
νωνική, πνευματική και πολιτιστική μας ζωή, αγωνιζόμενος σε πολλές επάλξεις, 
δίνοντας έντονη την παρουσία του, πάντοτε με ήθος, με αξιοπρέπεια, με τιμιότη
τα, με ευγένεια, ιδιότητες άρρηκτα συνδεδεμένες μαζί του.

Εκφράζω επίσης τη συγκίνησή μου, γιατί θα μιλήσω απόψε για έναν αγαπητό 
φίλο, ένα σεβαστό δάσκαλο, ένα φίλο, συνεργάτη, που μου πρόσφερε πολλά και γι’ 
αυτό τον θυμούμαι πάντοτε με συγκίνηση, αγάπη, σεβασμό αλλά και με αισθήματα 
ευγνωμοσύνης.

Ακόμη θα ήθελα να προσθέσω στο σημείο αυτό ότι ο Νίκος Κρανιδιώτης 
υπήρξε ιδρυτικό και δραστήριο μέλος του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου, ιδιαί
τερα στις δεκαετίες του 40 και του 50.

* * *

Τον Αύγουστο του 1997 πέθανε ο εκλεκτός λογοτέχνης μας, ο ποιητής της Κε- 
ρύνειας μας, ο Νίκος Κρανιδιώτης, αφήνοντάς μας πλούσιο και εκλεκτό έργο που 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Σήμερα, τρία χρόνια από το θάνατό του, θυμούμαστε με συγκίνηση και αγάπη 
τον Νίκο Κρανιδιώτη και τιμούμε επάξια τη μνήμη του.

Ο Νίκος Κρανιδιώτης καταγόταν από την Πελοπόννησο, από γενιά αποδήμων.

Ο παππούς του, Νικόλαος Βουρλέτσης, από το Κρανίδι της Πελοποννήσου, 
ήταν έμπορος και συχνά ερχόταν στην Κύπρο για εμπορικούς σκοπούς.

Ο Νικόλαος Βουρλέτσης - μετέπειτα Κρανιδιώτης, δηλωτικό της καταγωγής 
του - εγκαταστάθηκε οριστικά στην Κύπρο, παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια και 
σύντομα έγινε γνωστός ως Κρανιδιώτης.

Θα μας διηγηθεί σχετικά ο Νίκος Κρανιδιώτης:

«Ο παππούς μου γεννήθηκε στο Κρανίδι της Αργολίδος. Ήταν παιδί ναυτι
κών, που είχαν δικά τους ιστιοφόρα και ήταν εμπορπλοίαρχοι.

Κάποτε ο παππούς μου ήρθε στην Κύπρο για εμπορικούς σκοπούς. Τελικά 
όμως εγκαταστάθηκε στην Κύπρο μόνιμα, αφού εγκατέλειψε το ναυτικό επάγγελ
μα. Έγινε εδώ δημόσιος υπάλληλος. Σιγά - σιγά έγινε γνωστός σαν «Κρανιδιώ- 
της», ώστε και ο ίδιος τελικά το άλλαξε το όνομά του.

Εγκαταστάθηκε στη Αευκωσία, στο άνοιγμα του Αγίου Ιωάννη, εκεί γεννήθη
κε και ο πατέρας μου, ο οποίος αργότερα εγκαταστάθηκε στην Κερύνεια, όπου 
έκανε εμπόριο. Η μητέρα μου Πολυξένη, το γένος Χαραλαμπίδη, καταγόταν από 
παλαιά οικογένεια της Κερύνειας...».

Ο Νίκος Κρανιδιώτης φοίτησε στο Γυμνάσιο Κερύνειας και στο Παγκύπριο 
Γυμνάσιο. Σπούδασε Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είχε μεταπτυχια
κές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

Μετά τις σπουδές του εργάστηκε ως εκπαιδευτικός - καθηγητής Φιλολογίας 
και Γυμνασιάρχης - στη Μέση Εκπαίδευση (Γυμνάσιο Κερύνειας, Γυμνάσιο Αμ
μοχώστου, Παγκύπριο Γυμνάσιο) από το 1933 ως το 1955.

Από το 1953 - παραμονές του απελευθερωτικού μας αγώνα - εκλέγεται ως 
εθναρχικός σύμβουλος. Διετέλεσε μάλιστα και Γραμματέας της Εθναρχίας. Στενός 
συνεργάτης του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ παίρνει μέρος στον απελευθερωτικό 
αγώνα του 1955-1959.

Συλλαμβάνεται από τους Αγγλους και φυλακίζεται για ένα διάστημα (1956- 
1957).

Μετά την Ανεξαρτησία της Κύπρου, ο Νίκος Κρανιδιώτης υπηρέτησε ως Πρέ
σβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα - και σε άλλες χώρες - από το 
1960 ως το 1977, που αφυπηρέτησε.

Ο Νίκος Κρανιδιώτης υπήρξε μια μεγάλη μορφή των Γραμμάτων μας. Από 
νωρίς πήρε μέρος και είχε σημαντική συμβολή στην Πνευματική και Πολιτιστική 
μας ζωή.

Το 1935, στα δύσκολα χρόνια του Μεσοπολέμου, μαζί με τους Κ. Προυσή και 
Αντ. Ιντιάνο ίδρυσε το αξιόλογο φιλολογικό περιοδικό «Κυπριακά Γράμματα», 
περιοδικό που πρόσφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες στα Γράμματα του τόπου μας.

Το 1947, μαζί με μια μεγάλη ομάδα, κυρίως, καθηγητών του Παγκυπρίου Γυ
μνασίου, ο Κ. Σπυριδάκης ιδρύει τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου 
(Ε.Π.Ο.Κ.), του οποίου ο Νίκος Κρανιδιόπης υπήρξε ιδρυτικό μέλος.

Στη δεκαετία του 1940 παρουσιάζεται και στον χώρο της λογοτεχνίας μας. Δί
νει διηγήματα, αφήγηση και ποίηση.

Σταθμό στο λογοτεχνικό του έργο αποτελεί η πρώτη ποιητική του συλλογή 
(«Σπουδές», 1951), όπου συγκεντρώνει τα καλύτερα ποιήματα που έγραψε μέχρι 
το 1950.

Από τότε μέχρι και το θάνατό του (1997), για 50 ολόκληρα χρόνια, δίνει έντο
νη την παρουσία του στην πνευματική ζωή του τόπου μας και ιδιαίτερα στη λογο
τεχνία και την ποίηση.

Το πλούσιο, ποικίλο και εκλεκτό έργο του (πεζογραφήματα, ποίηση, μελέτη, δο
κίμιο, κριτική, άρθρα και σημειώματα) διακρίθηκε και βραβεύτηκε επανειλημμένα.

Για την προσφορά του στην πνευματική και πολιστιτική μας ζωή γενικά και 
ειδικότερα στη λογοτεχνία μας ο Νίκος Κρανιδιώτης τιμήθηκε το 1989 με το Βρα
βείο Συνολικής Προσφοράς στην Κυπριακή Αογοτεχνία.

Από τις άλλες διακρίσεις του έργου του αναφέρουμε το Βραβείο Ακαδημίας 
Αθηνών (Βραβείο Ποίησης Κώστα και Ελένης Ουράνη).
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Της Ακαδημίας Αθηνών ο Νίκος Κρανιδιώτης ήταν Αντεπιστέλλον μέλος από 
το 1977.

Το 1995 ο Νίκος Κρανιδιώτης τιμήθηκε με το Αριστείο Γραμμάτων και Τε
χνών της Κυπριακής Πολιτείας.

* * *

Ο Νίκος Κρανιδιώτης πρωτοεμφανίστηκε επίσημα στην Κυπριακή λογοτε
χνία αμέσως μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το 1945, σε ηλικία 34 
ετών, με τη συλλογή διηγημάτων «Χρονικά».

Το 1951 εκδίδει την πρώτη του ποιητική συλλογή, τις «Σπουδές» (έκδοση του 
Ε.Π.Ο.Κ.), και μ’ αυτήν πρωτοεμφανίζεται στην κυπριακήι ποίηση, σε ηλικία 40 
ετών.

Το 1954 εκδίδει ακόμα μια συλλογή με πεζά κείμενά του, τις «Μορφές του μύ
θου», που περιλαμβάνει 5 μεγάλα διηγήματα-νουβέλλες.

Από τότε και για 20 ολόκληρα χρόνια (1954-1974) το ενδιαφέρον του Ν. Κρα- 
νιδιώτη στρέφεται κυρίως στο Κυπριακό ζήτημα.

Την περίοδο αυτή η συμμετοχή του στους αγώνες της Κύπρου θα τον κρατήσει 
μακριά από το καθαρά λογοτεχνικό του έργο. Στην περίοδο αυτή ο Κρανιδιώτης 
ασχολείται με τη μελέτη και το δοκίμιο.

Τον Ιανουάριο του 1974 - λίγους μήνες πριν την Τουρκική εισβολή - ο Νίκος 
Κρανιδιώτης εκδίδει στην Αθήνα τη δεύτερη ποιητική του συλλογή, με τον συμβο
λικό τίτλο «Επιστροφή».

Με την «Επιστροφή» ο Ν. Κρανιδιώτης επιστρέφει στη λογοτεχνία και στην 
ποίηση.

Με την «Επιστροφή» του ο ποιητής μας - 63 ετών τότε - παρουσιάζεται ως 
ώριμος και καταξιωμένος λογοτέχνης. Η ποιητική αυτή συλλογή δεν πέρασε απα
ρατήρητη. Βραβεύτηκε με το «Βραβείο Ποίησης Κώστα και Ελένης Ουράνη» της 
Ακαδημίας Αθηνών.

Στις ποιητικές του συλλογές που ακολουθούν («Ταξίδι στο νησί του Νότου», 
«Ο μικρός μας κόσμος», «Γενέθλια γη» κ.ά.) ο ποιητής μας εκφράζει τον σπαραγμό 
του για την τουρκική εισβολή και την κατοχή των πατρογονικών μας εδαφών.

Τώρα η πλάση πέλαγο ερημιάς!
Σταματημένος ο ήλιος στα σκαλί της Χαραυγής, 
Έρημοι οι δρόμοι κι άδειοι οι ουρανοί, 
και μέσα μας συντρίμμια και νεκροί.

Ο ποιητής μας έχει εκφράσει την ανεπανάληπτη τραγωδία του 74 με συγκλο
νιστικό τρόπο. Επίκεντρο βέβαια των ποιημάτων του εξακολουθεί να είναι η Κε- 
ρύνεια. Η Κερύνεια γίνεται τώρα ένα από τα πιο βασικά θέματά του.

Και ο Κώστας Γεωργουσόπουλος θα παρατηρήσει πως «ολόκληρη η ποιητική 
παραγωγή της μετά το 74 λογοτεχνικής του περιόδου αποτελεί μιαν επιστροφή στη 
γενέτειρά του».

Γίνεται έτσι ο Νίκος Κρανιδιώτης «ο ποιητής της Κερύνειας».

Η Κερύνεια με τις ομορφιές, την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό 
της γίνεται ένα βασικό θέμα στην ποίηση του Ν. Κρανιδιώτη.

Σχετικά με το θέμα αυτό θα μας πει ο ίδιος: «Η Κερύνεια είναι η πατρίδα μου. 
Ο τόπος που γεννήθηκα, ο τόπος όπου γνώρισα τις πρώτες χαρές και τις πρώτες 
εμπειρίες της ζωής μου...».

Ένα από τα πιο γνωστά ποιήματα που έγραψε ο ποιητής μας είναι και το ποί
ημα «Κερύνεια».

Ήρθες και μού ’πες:
-Να ο Πενταδάκτυλος!
Όμως, γιατί μου ζητάς να ξεσκίσω τα σπλάχνα μου 
να πορευθώ ξανά στο νυχτωμένο θάνατο, 
να περπατήσω στ’ άδεια ερείπεια 
της αδυσώπητης μνήμης;

Πώς θες να πάμε, 
π’ ορθώνεται τώρα μπροστά μας 
η ματωμένη σημαία, 
το πληγωμένο πουκάμισο του σκοτωμένου νέου 
ο πικραμένος θάνατος του τελευταίου μαχητή;

Ο Νίκος Κρανιδιώτης έγραψε σε όλα τα είδη του λόγου. Είναι όμως κυρίως 
ποιητής. Και η δική του προτίμηση είναι η ποίηση. Θεωρεί τον τίτλο του ποιητή 
πολύ τιμητικό.

Για το περιεχόμενο και τα μηνύματα της ποίησής του και γενικότερα της λο
γοτεχνικής του εργασίας θα μας πει ο ίδιος:

«Τα βασικότερα μηνύματα του έργου μου πιστεύω ότι είναι η αγάπη της ελευ
θερίας, της ειρήνης, της δημοκρατίας, η αγάπη της κοινωνικής δικαιοσύνης και η 
αγάπη του ωραίου, γενικότερα, στη φύση, στις ανθρώπινες σχέσεις, στις ιδέες, 
στην τέχνη».

Τελειώνω την αναφορά μου αυτή μνήμης, τιμής, εκτίμησης και αγάπης για τον 
Νίκο Κρανιδιώτη με δύο σύντομες κρίσεις για το έργο του.

Η πρώτη ανήκει στον Ηλία Σιμόπουλο: «Ό,τι ξεχωρίζει στην ποίηση του Ν. 
Κρανιδιώτη είναι η αγάπη του για τον άνθρωπο και ένας βαθύς φιλοσοφικός στο
χασμός».

Η δεύτερη είναι του Κώστα Σταματίου: «Με μια ανανεωμένη τεχνική, όπου 
εντυπωσιάζει ο πλούσιος ειρμός του, η πρωτότυπη σύζευξη των εννοιών, οι λυρι
κές μεταφορές και οι ποιητικές εικόνες, συνθέτει ένα νέο ποιητικό μύθο γεμάτο 
πίστη και αγάπη για τον άνθρωπο».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ
Επιθεωρητής Φιλολογικών Μαθημάτων
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«Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ -

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ»

Στη μακρά πορεία της ποιητικής δημιουργίας του, ο Νίκος Κρανιδιώτης κα
ταφεύγει συχνά σε ονόματα και έννοιες από τον αρχαίο κόσμο, της Κύπρου και 
της Ελλάδας γενικότερα, για να διερμηνεύσει συναισθήματα και σκέψεις του, τους 
προβληματισμούς και οραματισμούς του. Δεν είναι αρχαιοδίφης. Γράφει συνειδη
τά για τον παρόν και το μέλλον. Και τα σύμβολα που χρησιμοποιεί έχουν μια λει
τουργική σχέση με το παρόν και δίνουν μια καθολικότερη διάσταση στα θέματα 
που τον απασχολούν.

Και δεν είναι λίγα τα θέματα αυτά: η γενέθλια γη, η Κερύνεια και η Κύπρος, 
οι ομορφιές της φύσης, η αγάπη και ο έρωτας, οι αξίες της ζωής και τα ιδανικά, η 
ομόνοια και η διχόνοια. Τον απασχολεί το αίνιγμα της ζωής, ο ανθρώπινος μό
χθος και η αναζήτηση της ευτυχίας, η ματαίωση της ανθρώπινης προσπάθειας.

Στρέφει το βλέμμα και τη σκέψη του παντού: στο Ζωοδότη Ήλιο και τα σκο
τεινά τάρταρα του Άδη, στους ανθισμένους κήπους και τα κοιμητήρια, μπαίνει σε 
φρούρια, σε ναούς και σε κελλιά, στέκει μπροστά σε παραστάσεις αγγείων και σε 
τοιχογραφίες.

Για όλα αυτά, και άλλα πολλά, ο αρχαίος κόσμος του προσφέρει ένα πλούσιο 
εκφραστικό μέσο που το αξιοποιεί πλήρως συζευγνύοντας το παρόν με το παρελ
θόν, και με προεκτάσεις για το μέλλον.

Ο Κρανιδιώτης είναι ταξιδευτής μες στον αρχαίο Ελληνικό χώρο και τον χρό
νο. Από τον Προμηθέα και τον Καύκασο ώς τους Πτολεμαίους και την Αίγυπτο, 
τον Απόστολο Βαρνάβα και το Βυζάντιο, από τον Όλυμπο ώς την Κρήτη και το 
Θησέα, τους Φαίακες, τον Οδυσσέα και την Καλυψώ, τη Ναυσικά και τον Αλκίνοο, 
από την τρίμορφη Εκάτη ώς τον Ορφέα και την Ευρυδίκη, την Περσεφόνη και τον 
Πλούτωνα, την Αφροδίτη και τον Αδωνι, τη Βερενίκη, τον Αρίωνα, τη Σαπφώ, την 
Δανάη, τον Περσέα, τη Μέδουσα και τη Γοργόνα, τις Θερμοπύλες και τη Σαλαμί
να, τον Ηράκλειτο, τους Επικούρειους και πλείστους άλλους.

Ο Κρανιδιώτης είναι ένας Αργοναύτης. Στο πρώτο του ταξίδι κάτι θλιβερό 
του συνέβη, η μεγάλη ελπίδα του κλείστηκε στον τάφο της, πέτρωσε το καράβι της 
ψυχής της, κι έμειναν τα πανιά της πετρωμένα καθώς ήταν ανοιγμένα. Οι στοιχει- 
ωμένοι ναύτες - ανάμεσα τους, υποθέτω, κι ο νέος Ιάσονας ποιητής μας - γυρνούν 
βρυκόλακες στους δρόμους μιας Κολχίδας, αναζητώντας τη χαμένη ομορφιά.

Ο ποιητής μας σε μελαγχολία. Ξεπερνά, όμως, κάποια στιγμή τη θλίψη και τ’ 
ονειροπόλημα, νιώθει την ελπίδα να ριπίζει την άστατη φλόγα της καρδιάς του και 
παίρνει τη μεγάλη απόφαση:

«μία καίνούριαν Αργώ θ' αρματώσω 
καί καινούριες ελπίδες θα πλάσω 
στης ψυχής μου τα βάθη.
Ω ταξίδι, που τέρμα σου θα ’ χεις 
μοναχά το νησί του θανάτου».1 2

1. Βλ. Νίκος Κρανιδιώτης, Ποίηση (1951-1986), Ίκαρος 1988, σ. 31 (Σπουδές, Ελεγείο).

2. Ένθ. ανωτ., σ. 93 (Σπουδές, Αργοναύτης)
3. Ένθ. ανωτ., σ. 84 (Σπουδές, Το ποίημα της ζωής μας).
4. Ένθ. ανωτ., σσ. 127-8 (Σπουδές, Το τραγούδι των προγόνων)

Η Καλυψώ ετοιμάζει τώρα στον Οδυσσέα μας το ταξίδι. Σ’ αυτό το ταξίδι θ’ 
αρματωθεί με την πανοπλία του νέου Αργοναύτη, την «αγάπη», που συνιστά την 
ευτυχία του, την πανίσχυρη αγάπη που είναι «ένα τέλειο κράτος πίσω από την 
πόρτα μας». «Εκεί», λέει, «θα ζήσουμε το ποίημα της ζωής μας».3

Η αγάπη, ως ερωτικό πάθος, αλλά και ως αγάπη της Λευτεριάς, των ιδανικών 
και των αξιών της ζωής, ως αγάπη προς παντός της γης που τον γέννησε, ως αγά
πη του λαού μας με την παρουσία του μες στους αιώνες, οι ιστορικές περιπέτειες, 
η μοίρα του Ελληνισμού της Κύπρου μέσα από Συμπληγάδες, Μινώταυρους και 
Αρπυιες να ενεδρεύουν, είναι το μεγάλο ταξίδι της ποιητικής ζωής του Κρανιδιώ- 
τη. Και στα λίγα λεπτά που διαθέτουμε, θα σταθούμε στην Κύπρο.

Τα σύμβολα του από τον ακένωτο πλούτο της αρχαίας παράδοσης εναλλάσ
σονται ανάλογα με το τι τον απασχολεί την κάθε στιγμή, πώς βιώνει το παρόν με 
«φόντο» το ιστορικό παρελθόν - αισθήματα, συγκινήσεις, στοχασμοί και οραμα- 
τισμοί μιας ψυχής που λατρεύει τους προγόνους και που τη μοίρα, την αξία και 
τους αγώνες του παρόντος τους συναρτά με το παρελθόν, ως χρέος, ως παρακα
ταθήκη και ως υποθήκη, ως γνώμονα για το τι αξίζει να δεχτεί κανείς σήμερα ως 
εκλογή και ως τρόπο ζωής.

Ο Κρανιδιώτης λατρεύει τους προγόνους, είναι περήφανος για την Ελληνική 
καταγωγή του, για τις ρίζες και το ιστορικό παρελθόν του λαού μας. Με έξαρση 
χαράς χαιρετίζει το «άσπρο μου τρεχαντήρι Ελληνικό» που πριν από τρεις χιλιά
δες χρόνια έφερε στην Κύπρο τον Αγαπήνορα, τον Πράξανδρο, τον Τεύκρο, τον 
Ακάμαντα, τον Κηφέα, αυτούς που μας γέννησαν, αμέτρητες γενιές Ελληνικές, τη 
νέα φύτρα, ελπίδα και όνειρο μαζί μιας νέας Ελλάδας στο νησί μας. Υμνεί τις γε
νιές που πέρασαν, που τις νιώθει βαθιά στην ψυχή του.

«Αδελφοί μου χαμένοι! Πολίτες
των πανάρχαιων κόσμων.
Σεις π' αφήσατε σπέρμα το σπέρμα 
κι αναμμένη τη δάδα ως εμένα!
Ωσαννά στην ψυχή σας, που τρέμει 
ριγηλή στης ψυχής μου τα βάθη!

Στην καινούργιαν αυγή θα σαλπίσω

τ’ ωσαννά της μεγάλης μας φύτρας».4
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Άπειρες είναι οι φορές που σαλπίζει πανηγυρικά αυτό το «Ωσαννά», που εξυ
μνεί την πατρίδα της ομορφιάς, του πόνου, του μόχθου, αλλά και της ψυχικής 
αντοχής και γαλήνης. Η Κερύνεια φωτολουσμένη και γαλήνια ζει ακούραστα τους 
πόθους και τα όνειρα εκατόν Ελληνικών γενεών, καθώς το κάστρο της Ρήγαινας 
δέχεται από το πέλαγος αντίλαλους από Γοργόνες που ψάχνουν το Μεγαλέξαν- 
δρο. Στην Πέτρα του Ρωμιού θυμάται την Αφροδίτη που αναδύεται από το κύμα 
και που την έντυσαν οι Χάριτες και οι Ώρες που ήρθανε από τα Κύθηρα, θυμάται 
την Πάφο, τους κήπους του Άδωνι, τη Σαλαμίνα, τους Σόλους. Και σαν κάτι να 
τον ανησυχεί κάποια στιγμή, παρακαλεί τον καλό Θεό, ν’ άγρυπνά «πάνω από 
τους κάμπους, τις θάλασσες και τα σπίτια της πατρίδας του»:

«Αγρύπνα, καί διώχνε τη θύελλα, 
καί διώχνε τον άνεμο καί την καταιγίδα».5

9. Ένθ. ανωτ., σ. 113 (Σπουδές, Στη γη που μας γέννησε)
10. Ένθ. ανωτ., σ. 229 (Ταξίδι στο νησί του Νότου, I)
11. Ένθ. ανωτ., σ. 231 (Ταξίδι στο νησί του Νότου, III)
12. Ένθ. ανωτ., σσ. 240, 233 (Ταξίδι στο νησί του Νότου, XII, V)
13. Ένθ. ανωτ., σ. 262 (Ταξίδι στο νησί του Νότου, Στη θάλασσα της Λάμπουσας)

Γίνεται υμνητής της Λευτεριάς, που κίνησε από τα βάθη των αιώνων από την 
Ελλάδα, «πνοή της Σαλαμίνας, θείο αγιάζι»,6 που ανεβάζει την υλική μορφή του 
ανθρώπου προς τα θεία.

Ο εθνικοαπελευθερωτικός μας αγώνας, στον οποίον η συμβολή του Κρανι- 
διώτη είναι σ’ όλους γνωστή και τον οδήγησε στη φυλακή και την εξορία, έμεινε 
ένα καρφί στην καρδιά του, γιατί ενώ έλαμψε ο ηρωισμός, ο στόχος έμεινε ανέφι
κτος, δεν φτάσαμε στην Κολχίδα και στο χρυσόμαλλο δέρας. Κι ούτε υπήρξε γυρι
σμός στην Ιθάκη, με τα ιδανικά «πυροτεχνήματα που σβήνουν», τις ιδέες «μύθο 
από αμφιβολίες»:

«Ήταν η μοίρα μας 
να κυνηγούμε τους Ήλιους, 
ν’ ανοιγόμαστε στους ουρανούς 
για να πιάσουμε τ’ άστρα.

Μας γκρέμισαν όμως, 
όπως τους Τιτάνες, 
κι αγγίσαμε τη γεύση της οδύνης 
στα τάρταρα».1
«Ανήκουμε στη γενιά των Τιτάνων
Παλαίψαμε!
Μα ήταν η ζωή μας μικρή 
και το έργο μεγάλο...»8

Η αξία, ωστόσο, του αγώνα παραμένει: μακαρίζει τους αγωνιστές, που ένιω
σαν τη χαρά της νίκης τους στο θάνατο σαν το Κίμωνα που «και νεκρός ενίκα», 

και εξυμνεί τη θυσία του Αυξεντίου και του Μάτση, τους αγώνες του Μακαρίου 
και, συνεπής με την ιστορική συνέχεια του νησιού μας, τους βάζει δίπλα στον Ονή- 
σιλο και τον Ευαγόρα, συνεχιστές μιας ηρωικής παράδοσης ν’ αναμένουν από μας 
τη δικαίωση.

Την πίστη του τη διατρανώνει ξανά με την μνήμη των προγόντων:

«Θα σταθούμε στη γη που μας γέννησε 
με τη μνήμη εκείνων που διάβηκαν 
την αγάπη για κείνους που θάρθουν 
και τη θεία γαλήνη στα σπλάχνα μας».9

Τα χρόνια της αδελφοκτόνας διχόνοιας τον φέρνουν στα τείχη της αρχαίας 
Θήβας, με τον Ετεοκλή και τον Πολυνείκη, χωρίς τώρα την Αντιγόνη, αλλά με 
σύγχρονους Κρέοντες να ρυθμίζουν την τύχη μας, ξαναζωνταντεύει μπροστά του 
τις τραγικές στιγμές της κουρσεμένης Τροίας με τις προφητείες της Κασσάνδρας - 
ή μήπως τις προειδοποιήσεις του Εθνάρχη Μακαρίου; - να φθάνουν σε ώτα μη 
ακουόντων, ανίσχυρες να συνετίσουν άφρονας για να προλάβουν τη θύελλα του 
βάρβαρου Τούρκου.

Και η ώρα της τραγωδίας έφθασε. Την εισβολή και τον ξεριζωμό τα είδε σαν 
μια τομή στην ιστορία μας, αναπάντεχη, συγκλονιστική και ανεξήγητη. Σύμβολα 
από τον αρχαίο κόσμο της Κύπρου και της Ελλάδας που χρησιμοποιήθηκαν σε 
ποιήματα πριν από το ’74, επανέρχονται τώρα αλλά για να υποβάλουν μια ολότε- 
λα αντίθετη εικόνα από πριν.

Για τον ποιητή σταμάτησε η πορεία των αιώνων, διακόπηκε η ιστορική συνέ
χεια εκατόν γενεών.

Τα μάτια της γενηάς έμειναν πετρωμένα στη φοβέρα και την απορία τους.10 11

Ο Ζωοδότης Ήλιος, που έλαμπε στους ουρανούς μας στο χρυσό του άρμα με 
το Φαέθοντα να το σέρνει, χάθηκε.

Το φεγγάρι, λειψό τώρα, κρεμάστηκε ανάποδα.

Ο μέγας Όλυμπος γκρεμίστηκε στη θάλασσα, πεθαίνει ο μέγας Δίας».11

Βυθίζεται η ιστορία τριάντα αιώνων, κόπηκε στα δυο, έμειναν οι αιώνες πίσω 
μας κι αναζητεί τον Αιγέα να μαζέψει τα μαύρα πανιά τους, ψάχνει τον επικό μας 
ποιητή Στασίνο να βάλει τις μνήμες στα εξάμετρα του, να φέρει πίσω τους θεούς 
που διώχτηκαν απ’ τους ναούς τους.12

Στη θάλασσα της Λάμπουσας κι αλλού στον ελληνικό βορρά της Κύπρου βρυ- 
κολακιάζει ο θάνατος, σταμάτησε η ζωή, τα βήματα γύρισαν πίσω.13

5. Ένθ. ανωτ., σ. 131 (Σπονδές, Πατρίδα μου)
6. Ένθ. ανωτ., σ. 126 (Σπουδές, Οι νεκροί της ερήμου)
7. Ένθ. ανωτ., σ. 197 (Επιστροφή, Όταν κοιτάξαμε πίσω μας...)
8. Ένθ. ανωτ., σ. 220 (Επιστροφή, Τιτάνες)
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Στις θάλασσες έμειναν τ’ ανεμόδαρτα ναυάγια, άδειες υδρίες και σπασμένες 
λήκυθοι,

«τα κόκκαλα των προγόνων σκορπισμένα
τα κιονόκρανα θρυμματισμένα 
τ’ αγάλματα αποκεφαλισμένα»14 
‘σαρώνει η στέγη τα νερά με τα σπασμένα μάρμαρα \

14. Νίκος Κρανιδιώτης, Ποίηση, Τόμος Β' (1987-1995), Ίκαρος 1995, σ. 14 (Πορεία στο Χρόνο, Οι 
βάρβαροι).

15. Βλ. Ποίηση (1951-1986), σ. 242 (Ταξίδι στο νησί του Νότου, XIV)
16. Βλ. Ποίηση (1951-1986), σ. 266 (Ταξίδι στο νησί του Νότου, Το μέγα θάμα).
17. Βλ. Ποίηση (1951-1986), σ. 239 (Ταξίδι στο νησί του Νότου, XI)
18. Ποίηση, Τόμος Β' (1987-1995), σ. 270 (Η κοιλάδα του Ήλιου, Μέρες γεμάτες άνεμο).

ο Πενταδάκτυκος ένα βουβό επεισόδιο τραγωδίας, η τύχη της Αργώς των 
προγόνων κάθεται στην ψυχή του, η Κασσάνδρα σέρνει τώρα το θρήνο της σε 
εγκαταλελειμμένα θέατρα, ο Πρίαμος, ο Έκτορας, ο αρχιερέας να θυμίζουν δοκι
μασίες που ζήσαμε.

«Για ποιάν Ελένη πολεμήσαμε;», αναρωτιέται.

Αυτοί που δημιούργησαν αυτό τον τόπο τριάντα αιώνες, μαζεύονται γύρω 
ένας - ένας σαν σκιές, αναρωτιούνται, «γιατί οι θεοί γκρεμίστηκαν στα τάρτα- 
ρα»,15

«πώς άνοιξαν οι ασκοί του Αίολου»
«πώς πέθαναν οι αρχαίοι θεοί 
κι έμειναν ολομόναχοι στον κόσμο».16

Κάποιος φθονερός θεός θέρισε τα σπλάχνα της χαροκαμένης μάνας,17 άφα
ντες οι εκδικήτρες Ερινύες, κι η Νέμεση δε λειτουργεί. «Σταθήκαμε στην έρημη λε
ωφόρο με τα σπασμένα αγάλματα στα χέρια».

Οι σιωπηλές σκιές του δοξασμένου παρελθόντος, οι γεμάτες με ιστορία και με 
μύθο, έμειναν σαν αντίπαλο δέος στη λαίλαπα, την καταστροφή και τον αφανισμό, 
σαν στήριγμα ψυχικό στη ματαίωση των πόθων μας: το γυμνό κρανίο του Ονήσι- 
λου γεμάτο μέλισσες, ο ένδοξος της Σαλαμίνας Ευαγόρας, το ιερό Ευαγγέλιο του 
Αποστόλου Βαρνάβα, ένα Αττικό γυμνάσιο, ένα θέατρο, ό,τι άλλο θυμίζει τη ζωή 
των προγόνων και μαρτυρεί την παρουσία τους.18

Οι ποιητές είναι πνευματικοί ηγέτες. Κι ο Κρανιδιώτης διατρανώνει την πί
στη του ότι η Γη των Ελλήνων στην Κύπρο, «Στηλώνει ορθή στο πέλαγο τη μοίρα 
της», κι ας τη μάχονται οι άνεμοι, οι άνθρωποι:

«Πότε Ηρακλείς, πότε Ανταίοι 
πότε Οδυσσείς και Μεγαλέξαντροι,

πότε ραγιάδες, 
και πότε πάλι Κολοκοτρωναίοι και Καραϊσκάκηδες. 
Ηρώα οι πέτρες της!
το χώμα ζυμωμένο 
μ * ιδρώτα κι αίμα!.»19

«Αυτό το χώμα», λέει αλλού, «δεν κουρσεύεται, 
αυτή η ιστορία δε σταματάει,
ζει στα αρχαία θέατρα, στα κτυποκάρδια των ανθρώπων».20

Με αυτά τα κτυποκάρδια σαν κινητήρια δύναμη και πυξίδα στο μεγάλο ταξί
δι της ζωής, κυνήγησε ο ποιητής την Ομορφιά, τη Λευτεριά, τη Δικαιοσύνη, την 
Αγάπη, την Ειρήνη και τ’ άλλα ιδανικά, γνωρίζοντας πως αυτό που κυνηγά είναι 
κρυμμένο στων «αγαλμάτων την καρδιά», «στα σπλάχνα θεών κι ηρώων», «το πή
ρανε οι σοφοί στα μνήματά τους», κι οι ναύτες «στα λιμάνια των Σειρήνων», να 
μας θέλγουν στην επιδίωξη του άπιαστου και άγνωστου.

Ωστόσο, όσο κι αν φαίνονται άπιαστα, κάποτε, τα ωραία και τα άξια της ζω
ής, είναι μοίρα του Έλληνα πάντα να τα επιδιώκει και να θυσιάζεται γι’ αυτά. 
Έτσι και τώρα για μάς το χρέος στην Κύπρο, για την αποκατάσταση της ιστορικής 
συνέχειας τριάντα και πλέον αιώνων Ελληνικής παρουσίας. Η ιστορική συνέχεια 
βασανίζει τον ποιητή μας ξανά και ξανά. Με τα λόγια του ίδιου, «το ένδοξο πα
ρελθόν μάς καταλογίζει ενοχές ακόμη και για πράξεις των προγόνων μας». Δεν 
πρέπει να είμαστε οι πρώτοι, για τους οποίους οι γενιές που θα έρθουν - όσες 
υπάρξουν - θα καταλογίσουν ενοχές για αποδοχή της διακοπής της Ελληνικής 
ιστορίας στο βορρά της πατρίδας μας. Τότε δεν θα πρόκειται για ενοχή. Θα είναι 
έγκλημα, το μεγαλύτερο που διαπράχθηκε ποτέ από Έλληνες και τους μεγαλύτε
ρους ακόμα προδότες. Αυτή η γη δεν απεμπολείται.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

19. Βλ. Ποίηση, (1951-1986), σ. 179 (Επιστροφή, Γη των Ελλήνων).
20. Βλ. Ποίηση (1951-1986), σ. 249 (Ταξίδι στο νησί του Νότου, XXI).
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«ΝΙΚΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ»

Βαρύ και ασήκωτο το φορτίο που έχω αναλάβει να παρουσιάσω μέσα σε λι
γοστό, καθορισμένο χρόνο το ποιητικό έργο του Νίκου Κρανιδιώτη. Όμως θα 
προσπαθήσω να ανταποκριθώ σ’ αυτή μου την προσπάθεια.

Νίκος Κρανιδιώτης. Ο πρώτος πραγματικά μεγάλος ποιητής της Κύπρου. Ο 
μεγάλος ποιητής του σύγχρονου Ελληνισμού, ο προφητικός, ο ποιητής της μελαγ
χολίας αλλά και των στίχων που αγγίζουν κάθε ψυχή που είναι δέσμια του πε
πρωμένου. Ο ποιητής της Κύπρου του οποίου το έργο αφορά τον κόσμο όλο, ο δη
μιουργός των ολιγόστιχων ποιημάτων με το απύθμενο βάθος. Ο ποιητής που γρά
φοντας σε τούτη εδώ τη μικρή γωνία της Μεσογείου ήξερε τη μοίρα της ποίησής 
του αλλά και το μεγαλείο του να γράφει Ελληνικά. Συμφωνούσε (ο Νίκος Κρανι- 
διώτης) με τον Κώστα Μόντη που έλεγε «Ελάχιστοι μας διαβάζουν, ελάχιστοι ξέ
ρουν τη γλώσσα μας, μένουμε αδικαίωτοι κι αχειροκρότητοι σ’ αυτή τη μακρινή 
γωνιά, όμως αντισταθμίζει που γράφουμε Ελληνικά».

Τώρα που περάσαμε πια στην τσιμεντένια εποχή, λίγες γήινες και αιθέριες 
φωνές - όπως είναι του Νίκου Κρανιδιώτη - μας εγκαρδιώνουν να ελπίζουμε στη 
πεισματική επιβίωση ριζιμιών αξιών και χειρονομιών που αιώνες τώρα στηρίζουν 
και λαμπρύνουν τον καημό της Ρωμιοσύνης. Αυτές οι λίγες νόστιμες φωνές απο
τελούν το άλας της διαρκώς μαραινόμενης γης μας. Με το χέρι στην καρδιά ομο
λογώ ότι δεν ξέρω πόσοι άλλοι από τις χιλιάδες άντρες και γυναίκες που φιλοδό
ξησαν τον τίτλο του Έλληνα ποιητή, κατόρθωσαν με τόση απλότητα, πληρότητα, 
ειλικρίνεια και τόλμη να εκφράσουν για χάρη όλων μας, όχι μόνο κάποιες καίριες 
στιγμές αίσθησης και σκέψης της εφήμερης ζωής μας, μα και ολόκληρο τον πλού
το της γλωσσικής, ιστορικής και πολιτισμικής παράδοσης του Ελληνισμού, όπως 
ο ποιητής Νίκος Κρανιδιώτης.

Ο Νίκος Κρανιδιώτης γράφει για όλα. Εκείνο όμως που διακρίνει την ποίησή 
του από τους άλλους είναι η οπτική γωνία από την οποία ατενίζει τη ζωή και ο ιδι
αίτερος τρόπος με τον οποίο εκφράζει τη σκέψη και το συναίσθημά του. Προση
λώνει τα μάτια του σε κάποιο περιστατικό αλλά θα υπογραμμίσει τη λεπτομέρεια, 
αυτή που χάνεται μέσα στην τύρβη της καθημερινότητας. Όμως αυτή η λεπτομέ
ρεια ή το εφήμερο έχει κάτι το τραγικό.

Ανακαλύπτοντας και αποκαλύπτοντας το αυθεντικό ποιητικό του πρόσωπο, 
αποτύπωσε με απλότητα και σοφία αλλά και με ιδιότυπη χάρη, το κατακερματι
σμένο πρόσωπο της σύγχρονης ζωής και εμπλούτισε τη νεοελληνική λογοτεχνία με 
το ποιητικό απόσταγμα μιας πλούσιας βιοτικής εμπειρίας τόσο σε ιδιωτικό όσο 
και σε εθνικό επίπεδο. Περιχαράκωσε μέσα στο έργο του με πρωτόφαντη ποιητική 
δύναμη, τον ανεξάντλητο χαρακτήρα των αξιών της Ρωμιοσύνης. Ο Νίκος Κρανι- 
διώτης ρηξικέλευθος, εικονοκλαστικός και καινοτόμος εκόμισε στη νεοελληνική 
ποίηση ατόφιους και αυθεντικούς τους σύγχρονους αλλά και τους πανάρχαιους 
ρυθμούς της Κύπρου.

Είναι πάντα πολύ προσωπική η ποίηση του Νίκου Κρανιδιώτη. Όσο κι αν 
αναφέρεται συχνά στο ανθρώπινο περιβάλλον του, βασικά είναι από τη δική του 

σκοπιά που ομιλεί, είναι για την ανταπόκριση που έχει στις σκέψεις και στα συ- 
ναισθήματά του ο εξωτερικός κόσμος που ομιλεί. ΓΓ αυτό και τον ενδιαφέρει ο 
τόπος του, η ελληνική παράδοσή του επί τρεις χιλιάδες χρόνια. Η εθνική οντότητα 
της Κύπρου σαν αποτέλεσμα της μακράς παράδοσης και της σύγχρονης πραγματι
κότητας και ιδιαίτερα η σημερινή τραγωδία της, τον συγκινούν βαθύτατα και τον 
κινούν σε μερικά από τα καλύτερα ποιήματά του. Τα κυπριακά ποιήματά του συν
δυάζουν την εθνική πραγματικότητα της Κύπρου με το βαθιά ανθρώπινο πόνο για 
τη θλιβερή της μοίρα. Με σκέψεις πότε απαισιόδοξες για την ηθική κατάντια των 
ισχυρών κι άλλοτε αισιόδοξες για την καθαρή φωτιά καλοσύνης και δικαιοσύνης 
που καίει φωτεινή μέσα στην καρδιά του απλού ανθρώπου, αντικρύζει με λύπη, 
αγανάκτηση και έξαρση τα παθήματα της μικρής αγαπημένης πατρίδας και γίνεται 
η πονεμένη φωνή της.

Ο Νίκος Κρανιδιώτης χαρακτηρίζεται ως ο ποιητής της Κερύνειας. Γέννημα 
και θρέμμα της Κερύνειας έχει δώσει ένα σημαντικό ποιητικό έργο που αναφέρεται 
στη γενέτειρά του. Μέσα από το έργο αυτό θα μεταφερθούμε με τα φτερά της ποίη
σης και της φαντασίας στην όμορφη, μικρή, άσπρη πολιτεία που καρτερικά περιμέ
νει την ώρα της ανάστασης. Ο ποιητής για 50 ολόκληρα χρόνια γράφει ποιήματα 
για την αγαπημένη μικρή πόλη της Κερύνειας υμνώντας τις ομορφιές, την ιστορία, 
την παράδοση και τον πολιτισμό της. Ο ίδιος ο ποιητής λέγει «Η Κερύνεια είναι η 
πατρίδα μου. Ο τόπος που γεννήθηκα, ο τόπος όπου γνώρισα τις πρώτες χαρές και 
τις πρώτες εμπειρίες της ζωής». Στις επτά ποιητικές του συλλογές περιέχονται πε
ρισσότερα από 20 ποιήματα εξολοκλήρου αφιερωμένα στην Κερύνεια.

Στο ποίημα «Πόλη μικρή της Κύπρου» ο ποιητής θυμάται με συγκίνηση την 
πόλη που γεννήθηκε και πέρασε τα παιδικά και νεανικά του χρόνια. Πουθενά στο 
ποίημα δεν αναφέρεται η λέξη Κερύνεια.

Πόλη μικρή της Κύπρου, με το διαυγή 
από γαλάζιο σάπφειρο ουρανό!
Μες στην ατμόσφαιρά σου η ηδονή 
πλανάται των νεανικών μου ετών.

Κράτησε-κράτησε, πόλη, απόψε τρυφερά 
τη μνήμη μου, κι οδήγησε με πάλι 
ταξιδευτή χιμαιροπλόκο, νοερά 
εξορμητή απ' το ωραίο σου ακρογιάλι.

Στο ίδιο περίπου κλίμα κινείται και το ποίημα «Σε μια μικρή του Νότου πο
λιτεία». Εδώ θα γνωρίσουμε και τη φυσιολατρία του ποιητή μας σ’ όλη τη μεγαλο
πρέπειά της.

Εκεί ’ναι πάντα η θάλασσα γαλάζια 
και φωτεινό το κύμα, ως η ματιά της. 
Κι οι μέλισσεςβομβούν στα περιβόλια 
κι ανθολογούν το μέλι της ψυχής της. 
Κι είν’ όλα εκεί από κρύσταλλο καθάρια 
τ’ ασίγαστα νερά κι οι οπάλινοι ήχοι- 
κι είν’ η ζωή γλυκειά, παραμυθένια, 
πλασμένη από την άνθινη πνοή της.
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Το μικρό σε έκταση ποίημα «Θάλασσα της Κερύνειας» διακρίνεται για την 
επιγραμματικότητα και την περιεκτικότητά του. Η θάλασσα της Κερύνειας χαρα
κτηρίζεται ως το φως της Μεσογείου.

Θάλασσα της Κερύνειας
Διαύγεια και φως της Μεσογείου, 
μνήμη και ιστορία 
κι εφηβικοί παλμοί δοσμένοι 
σ' ένα γαλάζιο, ωραίο παραμύθι.

Όμως η πόλη, η αγαπημένη πόλη, είναι τώρα ερειπωμένη χωρίς τους κατοί
κους της...

Στο ποίημα «Ερειπωμένη πόλη» ο ποιητής καταγράφει και περιγράφει με 
σπαραγμό ψυχής την ερήμωση.

Ερειπωμένη πόλη,
με άγνωστες επιγραφές στους άδειους δρόμους, 
ονόματα που πια ούτε στα λεξικά δεν βρίσκονται. 
Τώρα, εκεί που άλλοτε έπαλλε ο ρυθμός μιας έντονης ζωής, 
κρεμούν οι αράχνες τα φρικτά τους δίκτυα, 
ούτε η ηχώ ενός ερωτικού διαλόγου
στην κρύαν ατμόσφαιρα δεν απομένει σήμερα.

Τα τραγικά γεγονότα του 1974, το προδοτικό πραξικόπημα και η βάρβαρη 
Τούρκικη εισβολή ήταν φυσικό να μην αφήσουν αδιάφορο το Νίκο Κρανιδιώτη. 
Κατάφερε να μετουσιώσει σε τέχνη τις εμπειρίες και τα βιώματα και να εκφράσει 
με γνήσιο ποιητικό τρόπο τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τους προβληματι
σμούς του. Ο πόνος και η πίκρα, η οργή και η αγανάκτηση, η διαμαρτυρία, ο δε
σμός με την πατρογονική γη, η νοσταλγία, ο πόθος της επιστροφής, η διάθεση για 
αγώνα, η πίστη στο δίκαιο και στη δικαιοσύνη, βρίσκουν με μοναδικό τρόπο τη θέ
ση τους στην ποίηση του Νίκου Κρανιδιώτη. Η ποίηση του αποτελεί μια μοναδική 
πινακοθήκη του δράματος της Κύπρου.

Ο Νίκος Κρανιδιώτης σε πολλά ποιήματα του αναφέρεται άμεσα ή έμμεσα 
στη γενέτειρα πόλη του, την Κερύνεια. 25 χρόνια τώρα η Κερύνεια μας είναι σκλα
βωμένη αφού κάποιοι δυστυχώς προδότες, φρόντισαν να μείνουν οι κερκόπορτες 
ανοιχτές και αφρούρητες. 25 χρόνια τώρα η Κερύνεια μας, υποφέρει μαρτυρικά 
κάτω από τη μπότα του Τούρκου κατακτητή. Η θύμηση της Κερύνειας γίνεται προ
σκλητήριο για το ξεσκλάβωμα της κατεχόμενης πατρίδας.

Ο Νίκος Κρανιδιώτης δικαιωματικά θεωρείται ο ποιητής της Κερύνειας. Στο 
γνωστό ποίημα του Κερύνεια εκφράζει τον πόνο, την οργή, την αγανάκτησή του 
και την έντονη διαμαρτυρία του. Η Κερύνεια ανήκει στα Ελεγεία, ποιήματα στα 
οποία ξαναγυρίζει ο ποιητής στο κλίμα της πρόσφατης συμφοράς που χτύπησε την 
πατρίδα μας, της απελπισίας του ανθρώπου αλλά και της νοσταλγίας ευτυχισμέ
νων καιρών.

Το ποίημα αρχίζει με ένα δραματικό μονόλογο. Ο ποιητής απευθύνεται σ’ ένα 
φανταστικό εσύ, σε ένα συνομιλητή του που είναι ο ίδιος ο εαυτός του.

Ήρθες και μου ’πες!
Να ο Πενταδάκτυλος

Ο Πενταδάκτυλος, δεμένος με θρύλους και παραδόσεις, σκύβει προστατευτι
κά πάνω στην πόλη της Κερύνειας και γίνεται το σύμβολο της κατεχόμενης πατρί
δας μας.

Ο ποιητής εκφράζει την άρνησή του να πορευτεί στον Πενταδάκτυλο, γιατί το 
να ξαναγυρίσει εκεί είναι πόνος αβάσταχτος, γιατί ο χώρος της Κερύνειας είναι 
κατάφορτος με μνήμες πικρές, σκληρές, αδυσώπητες, οδυνηρές. Μπροστά στα μά
τια του οι θάνατοι, τα ερείπια, η αιματοβαμμένη σημαία, οι σκοτωμένοι νέοι των 
οποίων ο θάνατος γίνεται πιο οδυνηρός με το πληγωμένο πουκάμισο που τονίζει 
πιο έντονα την έννοια της ζωής.

Ο ποιητής απευθύνεται με μια δραματική επίκληση προς την ίδια την Κερύ- 
νεια. Εικόνες θλίψης, ερήμωσης και καταστροφής. Κάθε μέρα που περνά είναι 
ένας καινούργιος πόνος. Απομονώνει τις αμυγδαλιές, το βουβό καμπαναριό και 
το κουρσεμένο λιμανάκι.

«Και το βουβό καμπαναριό υψώνει τη θλίψη του 
πάνω από το κουρσεμένο μικρό λιμανάκι».

Την αδυναμία του ποιητή να πορευτεί στην Κερύνεια επαυξάνει η προδοσία. 
Το πιο κύριο γνώρισμα της πόλης και του λιμανιού, το κάστρο, αποπνέει τον κα
πνό της μάχης στα ματωμένα του χαλάσματα. Η λέξη προδοσία ρίχτηκε στο ποίη
μα χωρίς να αναλύεται. Ποιοι πρόδωσαν; Όχι ασφαλώς οι υπερασπιστές του κά
στρου που πέφτουν ως τον τελευταίο μαχητή. Είναι η ευρύτερη προδοσία της Κύ
πρου από κάποιους δικούς μας και ξένους.

Ο ποιητής αδυνατεί να έχει στραμμένη τη σκέψη του στον αβάσταχτο ψυχικό 
πόνο και γυρίζει με τη σκέψη του πίσω στο ωραίο και ειρηνικό παρελθόν.

Ο ποιητής βυθίζεται τώρα στο ευτυχισμένο παρελθόν της παιδικής του ηλι
κίας και ανασύρει από εκεί εικόνες μιας χαρούμενης ζωής. Όλες αυτές οι εικόνες, 
του έρχονται σαν μηνύματα μέσα από τη γη, που είναι πάντα ίδια, πάντα εκεί. 
Στην οργισμένη θάλασσα, το θρόισμα της θαλασσινής αύρας, ο ήλιος που σταμά
τησε, τώρα δρασκελά τις σκιές, τα ματωμένα χαλάσματα γίνονται άσπρα σπίτια, η 
βουβαμάρα της ερήμωσης μεταποιείται σε μια γαληνεμένη βραδινή σιγή, οι θλιμμέ
νες υπώρειες πλημμυρίζουν απ’ τη χαρά του έρωτα και της ζωής. Από το παράθυ
ρο της μνήμης αντικρύζει μιαν άλλη Κερύνεια να κολυμπά στην ευτυχία.

Κι ύστερα τυλιγμένη στη σιωπή τη μικρή πολιτεία ν’ αναπαύεται ήσυχα στα 
πόδια του ερωτικού Πενταδακτύλου.

Στην τελευταία στροφή το «πώς θες να πάμε τώρα» ακούγεται τώρα ως φωνή 
οργής. Η λέξη μεταμέλεια, μετάνοια, που αναφέρεται σ’ ένα υπονοούμενο εμείς, 
αφήνει να εννοηθεί η δική μας ενοχή και ευθύνη για ό,τι έγινε το 1974. Η σπαρμέ
νη με κόκκαλα γη της πατρίδας περιμένει, αφού συνειδητοποιήσουμε τις ευθύνες 
μας, να πάρουμε απόφαση πως μόνο με τα όπλα της θείας δίκης, της νέμεσης, μπο
ρούμε να επιστρέφουμε. Η τελευταία στροφή λειτουργεί ως μια κραυγή αφύπνι
σης του ποιητή που απευθύνεται στον εαυτό του αλλά και σ’ όλους εμάς.
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Ο ποιητής Νίκος Κρανιδιώτης είναι αισιόδοξος ότι ο Ελληνισμός της Κύ
πρου θα επιβιώσει για μια ακόμη φορά κόντρα στην κατοχή. Αυτή την αισιοδοξία 
του τη βλέπουμε στο ποίημα του «Το άλλο πρωί».

Το άλλο πρωί 
σκέπασε πάλι η τρικυμία την πόλη μας 
Η ταραγμένη θάλασσα 
μπήκε ξανά στα σπίτια μας 
και τάθαψε 
στα σκοτεινά, υγρά της μνήματα.

Ένα θολό ποτάμι κατεβαίνει από ψηλά. 
Μα οι πέτρες που κατρακυλάνε μέσα του 
φέρνουν μαζί τους τα παλιά μηνύματα, 
μια επιτύμβια στήλη με ολοκάθαρη γραφή: 
«Κοινόν Κυπρίων». Κι άλλη: 
«Λυκόμαχος, αρχός Σαλαμινίων»

Αυτές τις μνήμες 
αυτή την ανεξίτηλη γραφή 
δεν ημπορεί να σβήσει απ' τις καρδιές μας 
Καμιά θύελλα 
δεν ημπορεί να σβήσει 
η καταιγίδα κι η βροχή.

Ο Νίκος Κρανιδιώτης μας καλεί σε ένα ασυμβίβαστο αγώνα αντοχής, υπομο
νής, καρτερίας, επιμονής, πίστης και αγωνιστικότητας με τη βεβαιότητα ότι το 
όραμα μιας Ελεύθερης Κύπρου θα γίνει σύντομα πραγματικότητα.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Φιλόλογος

ΟΜΙΛΙΑ ΛΟΥΛΑΣ Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΙΚΟ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ

(Στο Φιλολογικό Μνημόσυνο που οργάνωσε ο ΕΠΟΚ στις 20.9.2000)

Αναμνήσεις από τη γνωριμία μου με το Νίκο Κρανιδιώτη

Είναι με μεγάλη συγκίνηση που σε τέτοιες στιγμές σου ζητούν να μνημονεύ
σεις το δάσκαλό σου που στα πρώτα εφηβικά βήματα της ζωής σου βοήθησε μαζί 
με τους γονείς σου να γνωρίσεις τις αξίες της ζωής και να διαμορφώσεις την προ
σωπικότητά σου.

Ο Νίκος Κρανιδιώτης υπήρξε φίλος των δικών μου Μαρίας και Παναγιώτη 
Ιωάννου οι οποίοι υπήρξαν και συνδρομητές στο περιοδικό «Κυπριακά Γράμμα
τα». Εγώ, όμως, τον γνώρισα όταν διορίστηκε καθηγητής στο Ελληνικό Γυμνάσιο 
Αμμοχώστου.

Όταν τελειώσαμε την πρώτη τάξη σ’ ένα χρόνο γεμάτο αγωνία και τον φόβο 
του πολέμου και των σειρήνων και μ’ ένα καθηγητή αυστηρό και αδιάφορο άν
θρωπο είχαμε και την αγωνία τί καθηγητή θα είχαμε στην δευτέρα τάξη.

Όταν πρωτομπήκε στην τάξη ο Νίκος Κρανιδιώτης, μας έκανε να δούμε πόσο 
ζωντανός και ενδιαφέρων άνθρωπος ήταν και νοιώσαμε μια ζεστασιά. Περιμένα
με με χαρά την ώρα του μαθήματος του. Η βαθειά γνώση του στην Ιστορία, τη λο
γοτεχνία, την ποίηση και τα σχόλια που ακολουθούσαν την παράδοσή του στα διά
φορα μαθήματα, μας βοήθησαν στην ανάπτυξη και την ευρύτητα της σκέψης μας. 
Γελαστός, χαρούμενος, πλησίαζε με αγάπη και κατανόηση όλους τους μαθητές 
του. Τόσο τον αγαπήσαμε, που όταν έφυγε και διορίστηκε στη Λευκωσία δεν τον 
ξεχάσαμε κι όταν παντρεύτηκε όλη η τάξη ήλθε με λεωφορείο στη Λευκωσία στους 
γόμους του και φέραμε τα δώρα μας.

Τον θυμάμαι τις Δευτέρες στα φιλολογικά τέϊα του Λυκείου Ελληνίδων 
Αμμοχώστου που έπαιρνε μέρος με συζητήσεις και απαγγελίες.

Τον θυμάμαι ακόμα τις φεγγαρόλουστες βραδιές που κατηφορίζαμε μαζί με 
την οικογένειά μου προς το σπίτι μας ανάμεσα στα περιβόλια με τις ανθισμένες 
πορτοκαλιές τραγουδώντας.

Τον εξαίρετο πνευματικό αυτόν άνθρωπο τον έζησα και μετά που παντρεύτη
κα και ήλθα στη Λευκωσία, αφού ήταν φίλος και κουμπάρος του Κύπρου μου. Η 
γνωριμία και η φιλία τους άρχισε όταν ο Κύπρος ήταν ακόμα φοιτητής και έστελ- 
λε από την Αθήνα ανταποκρίσεις και λογοτεχνικά του κείμενα στο περιοδικό «Κυ
πριακά Γράμματα».

Δεν ξεχνώ τις φιλολογικές συγκεντρώσεις στο σπίτι μας μαζί με άλλους πνευ
ματικούς ανθρώπους και τις συζητήσεις σε λογοτεχνικά θέματα, τις πολύ στενές 
και συχνές συναντήσεις μας μαζί με τον αείμνηστο Θεόκλητο Σοφοκλέους και την 
κόρη του Αουλλού να απαγγέλλουμε, να παίζω πιάνο και να τραγουδούμε, κάτι 
που εγίνετο και στο σπίτι μας στην Αμμόχωστο.
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Όταν έφθανε στο κέφι ο Νίκος Κρανιδιώτης του άρεσε να απαγγέλλει το αγα
πημένο του ποίημα του Όμηρου Μπεκέ, την Νουρμαλάχ:

Ω, Νουρμαλάχ!... Όταν γελάς μοιάζει το γέλοιο σου κρουστάλλι 

κάποιας πηγής που γαργαρά μες στα λευκά τα λιθαράκια!

Ω, Νουρμαλάχ!... Όταν μιλάς, μοιάζει κι ο λόγος σου ανθογιάλι 

όπου σεμνά μοσκοβολάν της καλωσύνης τα κρινάκια!

Σαν να τον ακούω και τώρα ν’ απαγγέλλει με την ωραία φωνή του το πολύ 
γνωστό κι αγαπημένο του ποίημα, το:

ΒΑΚΧΙΚΟ

Κάπελα βάλε γιορτινά 
κι έβγα ψηλά στον τοπχανά, 
να διαλαλήσειςβλάμικο κι ασίκικο μεθύσι. 
Πλερώνω απόψε αρχοντικά 
για τα δυο μάτια τα γλυκά, 
όπου μ9 ανάψανε σεβντά και μ9 έχουνε ζαλίσει.

Να ’ρθουνε γύρω οι πιστικοί 
κι οι ξώμαχοι οι περαστικοί 
κι όποιος πονά και ξενυκτά κι απ9 την αγάπη λιώνει, 
γιατί βαθιά με τυραννά 
μια αγάπη για όλον τον ντουνιά, 
με κάνει απόψε σαν παιδί και μ9 όλους μ9 αδελφώνει.

Κι αράδα να κερνάς κρασί 
Να πηγαινοέρχεται η μίση 
με της λατέρνας το γλυκό κι ανασυρτό τραγούδι. 
Πο πο! Μες στη ρεματαριά 
μου 9πε για με θα καρτερά 
της Ρούμελης και του Μόριά το ξώπρωτο λουλούδι.

Ω! Να κατέβαινε ο Θεός 
να κάθονταν να πιει κι αυτός 
μ9 απά στο δεύτερο κρασί να του κρυφομιλήσω, 
και να του λέω ολονυχτίς 
πόσο είναι αλήθεια μερακλής, 
για τα δυο μάτια που έφτιαξε, ώσπου να τον μεθύσω. 
Κι όταν το μπρούσκο το κρασί 
κι η καλωσύνη η περισσή, 
μέσα στο υπόγειο καπελειό θα ’χουν όλους μεθύσει 
να κλάψω πια αυτή τη χαρά, 
που θα ξαλλάξει η συμφορά, 
όπως η Μοίρα η ανθρώπινη σκληρά μας έχει ορίσει...

Κάπελα βάλε γιορτινά 
κι έβγα ψηλά στον τοπχανά, 
να διαλαλήσειςβλάμικο κι ασίκικο μεθύσι! 
Πλερώνω απόψε αρχοντικά 
για τα δυο μάτια τα γλυκά, 
όπου μ9 ανάψανε σεβντά και μ9 έχουνε ζαλίσει.

Θυμάμαι τις βραδιές του καλοκαιριού, όταν έλειπε η Χρύσω με τα παιδιά σε 
διακοπές, να καθόμαστε σχεδόν κάθε βράδυ στην πίσω βεράντα του σπιτιού μας 
να τρώμε και να συζητούμε.

Κι όταν έφυγε για την Αθήνα αυτή η επικοινωνία δεν σταμάτησε. Όταν πηγαί
ναμε στην Αθήνα ή όταν ερχόταν εδώ, πάντα βρισκόμαστε. Οι κουβέντες του τότε 
περιστρέφονταν πιο πολύ στην πολιτική και στη γνωριμία του με τον Γεώργιο και 
Ανδρέα Παπανδρέου και άλλους πολιτικούς. Η τελευταία φορά που συναντηθή
καμε ήταν στη γιορτή του Κύπρου λίγο πριν τον θάνατό του.

Στον αφιερωματικό τόμο της «Πνευματικής Κύπρου» στον Νίκο Κραννιδιώ- 
τη, ο Κύπρος του αφιέρωσε και το ποίημά του:

ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
Στον Ν. Κρανιδιώτη

Το φως της Κύπρου μ9 έχει αλλάξει 
σε πολυδύναμο άγγελο.
Βλέπω παντού την Παναγία, κυρά σαν τη γειτόνισσα 
με κόκκινο χαιρετισμό, 
μου δίνει μια γαλάζια πεταλούδα να με πάει 
μια επίσκεψη πρωινή στις ζωγραφιές.
Σε μια στροφή κοιτάζω αρχαίους Θεούς 
σε φιλικές συνομιλίες με τον Χριστό, 
τους λέω την «καλημέρα» και μου νεύουν πατρικά, 
τη γήινη μου μέρα αρχίζω με ανοιχτή καρδιά, 
κι όλα αγαπώ κι όλα φιλώ σαν πλάσματα 
με αγγελικές καρδιές.

Και ο Νίκος Κρανιδιώτης είχε αφιερώσει στον Κύπρο το ποίημα:

ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΑΙΣΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
Του Κύπρου Χρυσάνθη

Κύπρε, της Κύπρου καύχημα, 
της ποίησης εξαίσιε λειτουργέ, 
ιεροφάντη της αρχαίας παράδοσης, 
δημιουργέ της νέας μας πνευματικής ζωής.

Χαίρε Χρυσάνθη!
Οι μέρες σου τριαντάφυλλα 
ο δρόμος σου μακρύς
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μέσα στο χρόνο, 
κι η δόξα σου ανέφελη 
στους μέλλοντες αιώνες.

Με το άγγελμα του θανάτου του Νίκου Κρανιδιώτη, ο Κύπρος άνκαι άρρω
στος. του έγραψε το κάτωθι επίγραμμα το οποίο δημοσιεύθηκε στην «Σημερινή» 
την ημέρα της κηδείας του 26.8.1997 και απηγγέλθη από τον Γιώργο Ιωαννίδη επί 
της σορού του:

Καλό ταξίδι σου σε ελεύθερο ουρανό
Λεβέντη των γραμμάτων
Ιστορική έκφραση της Κύπρου πανελλήνια 
και της Κερύνειας λάμψη καταγάλανη.
Οι λάτρεις των γραμμάτων σε κατευοδώνουν 
με της ελευθερίας το σύμβολο
«Χαίρε, ω χαίρε, Λευτεριά της Κύπρου».

Τώρα οι φίλοι των άλλων ημερών και τώρα κάτοικοι των ουρανών, είθε να 
προσεύχονται στον Κύριο για τη σωτηρία αυτού του τόπου, της Κύπρου μας, που 
τόσο αγάπησαν και τραγούδησαν και για μας, που τους αγαπήσαμε, τους θυμόμα
στε και τους τιμούμε.*

* Στίχους του Νίκου Κρανιδιώτη απάγγειλε επίσης η Γραμματέας του Ε.Π.Ο.Κ. Μαροΰλα Βιολάρη 
- Ιακωβίδη.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυ
σόστομος, ο Πρόεδρος του Πανεπιστημίου Μιχαλάκης Τριανταφυλλίδης, ο Γενικός Διευθυντής 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Πέτρος Καρεκλάς, οι πρώην βουλευτές Ρήνα Κατσελλί) 
και Πέτρος Στυλιανού, ο Πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου Ανδρέας Καννάουρος, συγγε
νείς του τιμώμενου και εκτιμητές του έργου του.

ΛΟΥΛΛΑ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η «Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών»

Ο «Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου»

και η «Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου»

σας προσκαλούν σ’ εκδήλωση μνήμης και τιμής αφιερωμένη στον μεγάλο ποιητή 

και πνευματικό άνθρωπο

ΚΥΠΡΟ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη, 9 Φεβρουάριου 2000, και ώρα 7.30 μ.μ„ στο 
Πολιτιστικό Κέντρο της Λαϊκής Τράπεζας, Γωνία Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ ' 

39 και οδός Μπουμπουλίνας (3ος όροφος)

ΧΑΙΡΕ
Κάλυψα το στάδιο των γραμμάτων 
μ ' ελληνικές φλογέρες 
δόξασα τους θεούς με λόγους αρετής, 
τον έρωτα μ ’ ένα πανέρι με βλαστούς 
με καθαρό καθρέφτη της ψυχής.
Λοιπόν, γιατί να γείρω στο κρεβάτι 
εικόνα της ανημποριάς;
Χαίρε μορφή του αρχάγγελου, που παίρνεις 
τον τελευταίο μου στίχο.

Έγραψα...
Έγραψα ποίηση για την Κύπρο του Θεού.
Γράμματα δυσανάγνωστα κυκλοφοράνε τώρα 
σαν να μετρήσανε το χρόνο τους και κουρασμένα ρόδα 
να περπατούν στον τελευταίο χαιρετισμό τους.
Λχ νάχα τον παλιό ρυθμό να ξεφωνίσω 
Ελευθερία ή θάνατος.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
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«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ» 

«ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» 
ΕΤΟΣ 2000

Μνήμη Κύπρου Χρυσάνθη, Πολιτιστικό Κέντρο Λαϊκής Τράπεζας 

(Τετάρτη, 9 Φεβρουάριου 2000, Ώρα 7.30 μ.μ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σύντομοι Χαιρετισμοί

• από τον κ. Ανδρέα Μιτσίδη, Πρόεδρο της «Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών»

• από τον κ. Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου, Πρόεδρο του «Ελληνικού Πνευματικού Ομί
λου Κύπρου»

• από την κα Ανδρεανή Ηλιοφώτου, Πρόεδρο της «Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Αο- 
γοτεχνών Κύπρου».

Δεκάλεπτες Εισηγήσεις:

• Ανδρέας Μιτσίδης: Η προσφορά του Κύπρου Χρυσάνθη στην «Εταιρεία Κυπρια
κών Σπουδών».

• Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβίδου: Κύπρος Χρυσάνθης: «Από τον Εξώστη της Γης».

• Γιώργος Κιτρομηλίδης: Κύπρος Χρυσάνθης: «Οκτώ ιστορίες του αγώνα».

Κατάθεση προσωπικής μαρτυρίας από την κυρία Αουλλού Συμεωνίδου, Διευθύ
ντρια του «Εθνικού Ωδείου Κύπρου».

Μελοποιημένοι στίχοι του Κύπρου Χρυσάνθη - Τραγουδά η χορωδία του «Εθνι
κού Ωδείου Κύπρου».

Με την ευκαιρία της εκδήλωσης θα απονεμηθή το «Βραβείο Γραμμάτων» του 
Ε.Π.Ο.Κ. στον κ. Χρύσανθο Κυπριανού για τη συνεχή, πολύτιμη και πολύπλευρη προ
σφορά του στα Ελληνικά Γράμματα και ειδικότερα στην Κυπριακή Γραμματεία.

Χορηγός του βραβείου το «Πολιτιστικό Κέντρο Ομίλου Λαϊκής». Το βραβείο θα 
επιδώσει η κα Μαρίνα Βρυωνίδου-Γιάγκου, Προϊσταμένη του Πολιτιστικού Κέντρου 
Ομίλου Ααϊκής.

(Διάρκεια εκδήλωσης: 1 ώρα και 15'λεπτά).

Χαιρετισμός στην εκδήλωση «Μνήμη Κύπρου Χρυσάνθη» 

Τετάρτη 9 Φεβρουάριου 2000 

Πολιτιστικό Κέντρο Λαϊκής Τράπεζας

Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση και συγκίνηση χαιρετίζω την παρούσα συγκέντρω
ση, την οποία οργάνωσαν τρία αδελφά Σωματεία σε μνήμη και τιμή του αοίδιμου 
Κύπρου Χρυσάνθη, που υπήρξε Πρόεδρός του.

Η «Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών» προγραμμάτιζε να πραγματοποιήσει την 
εκδήλωση αυτή μέσα στον περασμένο μήνα Νοέμβριο. Αλλ’ ο αδόκητος θάνατος 
του Γιώργου Ιωαννίδη, ο οποίος είχε διαδεχθεί τον Κύπρο Χρυσάνθη στην προε
δρία της Εταιρείας μας, οδήγησε στην αναβολή της.

Ο αείμνηστος Ιωαννίδης είχε κάμει σκέψεις και για το πρόγραμμα της εκδή
λωσης. Την προτεραία μάλιστα του μοιραίου δυστυχήματος σε συνάντησή μας κα
τά τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο Ίδρυμα Αρχιεπισκό
που Μακαρίου Γ ' με παρακάλεσε να μιλήσω στην εκδήλωση αυτή για την προ
σφορά του κοινού μας δασκάλου Κύπρου Χρυσάνθη στην «Εταιρεία Κυπριακών 
Σπουδών», πράγμα το οποίο και θα κάμω απόψε, στην απουσία του δυστυχώς.

Με πολλή ικανοποίηση χαιρετίζω και πάλιν την εδώ παρουσία σας και σας 
ευχαριστώ όλους εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της 
«Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών» για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μας 
να προσέλθετε στη συγκέντρωση αυτή για να θυμηθούμε τον άνθρωπο τον καλό, το 
φίλο και τον αγαπητό σ’ όλους, το διακεκριμένο επιστήμονα (γιατρό), τον ταλα
ντούχο λογοτέχνη και ποιητή, το δόκιμο και πολυγράφο συγγραφέα Κύπρο Χρυ
σάνθη και για να τον τιμήσουμε επάξια για την πολυσχιδή και πολύτροπη προ
σφορά του σ’ όλα τα πνευματικά Ιδρύματα, των οποίων υπήρξε μέλος.

ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΙΤΣΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
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Χαιρετισμός του Προέδρου του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου 
Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου

στην εκδήλωση «Μνήμη Κύπρου Χρυσάνθη» 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Λαϊκής Τράπεζας

(Τετάρτη, 9 Φεβρουάριου 2000, Ώρα 7.30 μ.μ.)

Φίλοι, εκτιμητές και συνεργάτες του Κύπρου Χρυσάνθη!

Σειρά μου να σας καλωσορίσω, εκ μέρους του Ελληνικού Πνευματικού Ομί
λου Κύπρου, στην αποψινή εκδήλωση μας, να σας ευχαριστήσω και να χαιρετίσω 
την παρουσία σας ως μαρτυρία της αγάπης και της εκτίμησης σας προς τον άν
θρωπο και δημιουργό Κύπρο Χρυσάνθη, εις μνήμην και προς τιμήν του οποίου 
συγκεντρωθήκαμε απόψε στο φιλόξενο αυτό Πολιτιστικό Κέντρο που το γιόμιζε 
πάντα με τη ζωντανή παρουσία του, και θα το γιομίζει στο δηνεκές, με τη μνήμη 
του έργου του, όσο θα υπάρχουν Έλληνες που θα τον τιμούν για την Ελλάδα που 
ύμνησε και την Κύπρο που με πάθος αγάπησε.

Είναι ευτυχής συγκυρία που εγκαινιάζουμε τη νέα χιλιετία και την πρώτη 
χρονιά του νέου αιώνα μ’ αυτή την εκδήλωση. Συμβολικά, ο νέος αιώνας θα πάρει 
το μήνυμα από τους αιώνες που πέρασαν. Ο Χρυσάνθης έζησε πνευματικά το πα
ρόν του αιώνα που έφυγε με το παρελθόν της φυλής στην καρδιά του, και με τους 
πνευματικούς προβολείς του έργου που άφησε φωτίζει το δρόμο.

Ο Κύπρος Χρυσάνθης έζησε με τον Ελληνισμό μέσα στο έργο του, και τον 
έζησε σφαιρικά και πολυδιάστατα και παντού, στην Κύπρο, στην Ελλάδα κι όπου 
αλλού μεγαλούργησε και πόνεσε η φυλή και το έθνος. Κατάγραψε με τον τρόπο 
του αγώνες και αγωνίες, εξύμνησε μορφές ηρωικές κι όσους άλλους τίμησαν την 
πατρίδα μας και τον Ελληνισμό με την αρετή τους, όποια και νάταν, συμμερίστη
κε τις χαρές και τις λύπες του λαού μας, ζωντάνεψε τους μύθους του, κι ένιωσε 
την ευγένεια της ψυχής του. Στάθηκε με θαυμασμό κι επιδαψιλέυσε επαίνους σε 
ηγετικές μορφές και δημιουργικές προσωπικότητες, και μ’ ανοικτή καρδιά δεν πα- 
ρέλειψε να πει ευχαριστώ, έστω κι επιγραμματικά, σ’ όσους είπαν ένα καλό λόγο 
γι’ αυτόν και προ παντός για τον τόπο του. Δεν έμεινε σε κανένα χρεώστης.

Χρεώστες είμαστε τώρα εμείς. Δεν μιλώ για τον Ε.Π.Ο.Κ., τον οποίον υπηρέ
τησε από την πρώτη μέρα της ίδρυσης του, και πριν ακόμα όταν εκυοφορείτο, ως 
την τελευταία πνοή του - και μιλώ κυριολεκτικά. Και τον υπηρέτησε από κάθε θέ
ση και σε κάθε τομέα δράσης, ως ιδρυτικό μέλος, ως Γραμματέας και ως Πρόε
δρος, ως εκδότης του «Δελτίου» και των δεκάδων τόμων της «Φιλολογικής Κύ
πρου» και πλείστων άλλων εκδόσεων, ως στρατολόγος συνεργατών και συλλέκτης 
υλικού, ως τροφοδότης του τυπογραφείου και ως διορθωτής δοκιμίων, ως διανο
μέας των εκδόσεων και ως συλλέκτης συνδρομών και ει τι άλλο. Ο Χρυσάνθης 
ήταν «πανταχού παρών και τα πάντα πληρών» - στο ανθρώπινο επίπεδο -, αεικί
νητος και ακάματος, παράδειγμα δράσεως, ανάληψης πρωτοβουλιών και διεκπε

ραίωσης έργων. Του είμαστε χρεώστες για όσα πρόσφερε στον Ε.Π.Ο.Κ. Και νιώ
θουμε το χρέος βαρύ.

Δεν μιλώ, όμως, μόνο γι’ αυτά. Μιλώ για χρειύστες προς ένα φαινόμενο δημι
ουργικής παρουσίας από δεκάδες άλλες επάλξεις, μιλώ για το δικό του το έργο, το 
λογοτεχνικό, το επιστημονικό, το λαογραφικό, το εκπαιδευτικό, μιλώ για την εθνι
κή προσφορά του. Μιλώ για το χρέος της δικαίωσης του Ελληνισμού της Κύπρου, 
τη συντήρηση της Ελληνικής φυσιογνωμίας μας, όπως την έζησε και την αποτύπω
σε ο Χρυσάνθης και τόσοι άλλοι μαζί του. Μιλώ για το χρέος μας προς τη νέα γε
νιά που κινδυνεύει να ζήσει μέσα σε αντινομίες, σε παραχαράξεις, σε συγκαταβά
σεις και εκπτώσεις, μέσα σε άλλα συμπτώματα μιας οδυνηρά ερμαφρόδιτης κατά
στασης σε μια μοιρασμένη πατρίδα.

Γι’ αυτά κυρίως μιλώ. Γιατί τιμούμε απόψε τη μνήμη ενός Ελληνολάτρη, που 
δόξασε το Θεό γιατί τον γέννησε Έλληνα και του έδωσε φωνή Ελληνική για να 
υμνεί το έργο Του και να παινεύεται για την πατρίδα του, τις ομορφιές, τις αρετές 
και τις δόξες της.

Οι πνευματικοί άνθρωποι είναι το στήριγμα του λαού. Και το μέλλον ανήκει 
στους νέους. ΓΓ αυτούς σκιρτούσε κι η ψυχή του Χρυσάνθη. Κι η σκυτάλη περνά 
τώρα στα χέρια τους για την πορεία μπροστά, με πίστη στην Ελλάδα και στο Χρι
στό, τους σταθερούς πόλους και την ασφαλή πυξίδα του Κύπρου Χρυσάνθη.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΣΤΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Ως εκπρόσωπος της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου θα 
ήθελα να προσθέσω κι εγώ το δικό μου σύντομο λόγο, αγαπητή κυρία Λ. Χρυσάν
θη και λοιπά μέλη της οικογένειας, κυρίες και κύριοι, σ’ όσα οι πρόεδροι της Εται
ρείας Κυπριακών Σπουδών και του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου εί
παν, ευχαριστώντας τους για την πρόθυμη και άψογη συνεργασίαν των τριών 
πνευματικών σωματείων που δίνουν ενωμένα το παρόν τους στην αποψινή εκδή
λωση Μνήμης και Τιμής προς το μεγάλο τεχνίτη του λόγου και του πνεύματος, 
αείμνηστο Κύπρο Χρυσάνθη.

Επιτελώντας, τούτη την ώρα ύψιστο χρέος ανθρώπινο, φιλικό, πνευματικό 
προς το απαράγραπτο αυτό κεφάλαιο της Κυπριακής Γραμματείας, νιώθουμε ιδι
αίτερη ικανοποίηση και ψυχική πλήρωση· διότι στο χώρο των Γραμμάτων και της 
Λογοτεχνίας ο Κύπρος Χρυσάνθης πρόσφερε όσο κανείς άλλος, περισσότερο από 
μισό αιώνα, με τα έργα και την πολύπλευρη δράση του. Ασχολήθηκε με όλα τα εί
δη του γραπτού λόγου (ποίηση, πεζογραφία, θέατρο, παιδική λογοτεχνία, μετά
φραση). Συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πολυγραφότερους λογοτέχνες του Ελλη
νισμού. Πρωτοστάτησε στην έκδοση πολλών λογοτεχνικών περιοδικών και υπήρ
ξε Πρόεδρος των πιο αξιόλογων πνευματικών σωματείων. Επώνυμος, πολυτιμη- 
μένος και πολυβραβευμένος θεμελίωσε και ανέδειξε την κυπριακή λογοτεχνία κά- 
μνοντάς την γνωστή στον πανελλήνιο και τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Πιστεύ
ουμε όμως τούτη την ώρα πως δεν πρέπει να παραβλέπουμε την επιστημονική και 
την κοινωνική του δράση που στάθηκε εξίσου πλούσια και πολύπλευρη. Ακούρα
στος μυσταγωγός της επιστήμης και της κοινωνικής αλληλεγγύης υπήρξε ένας 
πρωτοπόρος οραματιστής της Προόδου, της Τέχνης και των Γραμμάτων. Ως πρό
τυπο λοιπόν καθολικού πνευματικού ανθρώπου, ο Κύπρος Χρυσάνθης έχει τη δύ
ναμη, με το έργο του να βοηθεί, να κινεί, να καθοδηγεί και να εμπνέει το μέλλον. 
Μέσ’ απ’ αυτή τη διαδικασία η προσφορά, η μνήμη και το πνεύμα του θα παραμεί
νουν παντοτεινά, αιώνια, ζωντανά και αεί παρόντα.

ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ,
Πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου 

Ομιλία του Προέδρου της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών 
Ανδρέα Ν. Μιτσίδη στην εκδήλωση «Μνήμη Κύπρου Χρυσάνθη»

(Τετάρτη 9 Φεβρουάριου 2000)

Η προσφορά του Κύπρου Χρυσάνθη στην «Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών»

Η «Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών» ιδρύθη τον Ιανουάριο του 1936 από τον 
τότε Γυμνασιάρχη του Παγκυπρίου Γυμνασίου αοίδιμο Κωνσταντίνο Σπυριδάκι 
και μια ομάδα Κυπρίων επιστημόνων. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1940, ανα
γράφεται στον κατάλογο των μελών της Εταιρείας και ο Κύπρος Χρυσάνθης, ο 
οποίος το επόμενο έτος, το 1941, εξελέγη μέλος του υπό τον Κωνσταντίνο Σπυρι- 
δάκι Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ο Χρυσάνθης παρέμεινε Σύμβουλος 
μέχρι το 1976, όταν εξελέγη Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, του 
οποίου την προεδρία ανέλαβε τότε ο αείμνηστος Γεώργιος Παπαχαραλάμπους σ’ 
αντικατάσταση του αποβιώσαντος Κωνσταντίνου Σπυριδάκι. Ως Αντιπρόεδρος ο 
Χρυσάνθης υπηρέτησε μέχρι το 1986, όταν διεδέχθη στην προεδρία της Εταιρείας 
τον Γεώργιο Παπαχαραλάμπους. Έκτοτε και μέχρι το θάνατό του, το έτος 1998, 
ήταν ο Πρόεδρος της «Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών».

Ο Κύπρος Χρυσάνθης ως Σύμβουλος για 35 χρόνια, ως Αντιπρόεδρος για δέ
κα χρόνια και προπάντων ως Πρόεδρος της «Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών» 
για δώδεκα χρόνια πρόσφερε σ’ αυτήν πάρα πολλές υπηρεσίες. Λεπτομέρειες των 
υπηρεσιών αυτών δύναται κανείς να εύρει στις ετήσιες λογοδοσίες του.

Ως Πρόεδρος της «Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών» ο Κύπρος Χρυσάνθης 
ενδιαφέρθηκε πολύ για το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, το οποίο αξιώθηκε να δει, με
τά το προσωρινό κλείσιμό του (1990), ανακαινισμένο και σε επαναλειτουργία 
(1996), καθώς και για όλες τις άλλες δραστηριότητες της Εταιρείας.

Ο Κύπρος Χρυσάνθης συμμετέσχε και στα τρία Διεθνή Κυπρολογικά Συνέ
δρια (1969, 1982 και 1996), τα οποία διοργάνωσε η «Εταιρεία Κυπριακών Σπου
δών» και στα οποία έκαμε τις εξής επιστημονικές ανακοινώσεις: Α ' «Ιστορικά δε
δομένα σχετικά προς το κίνημα του έτους 1931», Β «Το κυπριακό σονέττο» και 
Γ' «Έγγραφα για την εξέγερση του 1931». Στο τελευταίο μάλιστα Συνέδριο ο 
Χρυσάνθης, ως Πρόεδρος της Εταιρείας, προήδρευσε.

Το Δεκέμβριο του 1989 εορτάσθη, με ειδική εκδήλωση, η συμπλήρωση των 50 
χρόνων από την ίδρυση της Εταιρείας μας. Με την ευκαιρία του εορτασμού της 
επετείου αυτής ο Κύπρος Χρυσάνθης έγραψε τους στίχους του «Ύμνου της Εται
ρείας Κυπριακών Σπουδών», του οποίου τη μουσική, βυζαντινή και ευρωπαϊκή, 
συνέθεσε ο επίτιμος εταίρος αυτής και Αρχών Πρωτοψάλτης της Εκκλησίας Κύ
πρου Θεόδουλος Καλλίνικος. Ο Ύμνος μελοποιημένος δημοσιεύθηκε στον 50ό 
τόμο (1986), σελ. XIII-XVI, των «Κυπριακών Σπουδών». Στον επόμενο δε τόμο 
5 Ιο (1987), σελ. 155-163, δημοσιεύθηκε και ο απολογισμός, που έκαμε τότε ο Χρυ
σάνθης για τα 50χρονα της Εταιρείας.
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Με την ίδια ευκαιρία του εορτασμού της ως άνω πεντηκονταετίας ο Κύπρος 
Χρυσάνθης σύνταξε αναλυτικό ευρετήριο των πενήντα πρώτων τόμων του δελτίου 
της «Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών», που φέρει τον τίτλο «Κυπριακαί Σπουδαί».

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε, πως ιδιαίτερα αξιόλογη υπήρξε η παρουσία του 
Κύπρου Χρυσάνθη στο ετήσιο αυτό δελτίο της «Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών», 
το οποίο ήρχισε να εκδίδεται από το 1937. Για την τακτική του έκδοση και την αρ
τιότερη εμφάνισή του ο Χρυσάνθης κατέβαλε πραγματικά πολλές προσπάθειες.

Διεξερχόμενοι τους τόμους των «Κυπριακών Σπουδών», συναντούμε για 
πρώτη φορά μεταξύ των συνεργατών του δελτίου το όνομα του Κύπρου Χρυσάν
θη στον τέταρτό του τόμο, όπου δημοσίευσε τη μελέτη «Θηριακά της Κύπρου», 
στην οποία γίνεται λόγος για την προφύλαξη και θεραπεία των βλαβών από ιοβό
λα θηρία κατά τη δημώδη ιατρική της Κύπρου σε σύγκριση προς όμοια των αρχαί
ων Ελλήνων.

Στους επόμενους τόμους του δελτίου «Κυπριακαί Σπουδαί» ο Κύπρος Χρυ
σάνθης δημοσίευσε άλλες 18 λαογραφικές εργασίες, από τις οποίες οι περισσότε
ρες έχουν θέματα σχετιζόμενα με τη λαϊκή ιατρική. Αναφέρουμε από αυτές μόνον 
τις εξής: «Κυπριακές φαρμακευτικές ύλες στο “Περί ύλης ιατρικής” του Διο- 
σκουρίδη», «Οι ονομασίες των νόσων κατά τους Κυπρίους», «Τα αίτια των νόσων 
κατά τους Κυπρίους», «Συμβολή εις την δημώδη εμβρυολογίαν των Κυπρίων», 
«Κυπριακοί μύθοι που αποδίδουν σε ζώα την ανακάλυψη φαρμάκων και την επι
νόηση θεραπευτικών αγωγών», «Ευθύνες και ποινές ιατρών κατά τις Ασίζες της 
Κύπρου», «Η κατά κεφάλαια διαίρεσις της δημώδους ιατρικής», «Ένα “καραμαν- 
λίδικο” κυπριακό γιατροσόφι», «Ιατρικές δημοσιεύσεις του Νεοκλή Κυριαζή», 
«Επιδημία διφθερίτιδας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας».

Για τις «Λαογραφικές εργασίες» του Κύπρου Χρυσάνθη στο περιοδικό «Κυ
πριακοί Σπουδαί» μίλησε λεπτομερέστερα ο συνάδελφος Χρύσανθος Κυπριανού 
στην ειδική συγκέντρωση προς τιμή του Χρυσάνθη στις 28 Μαΐου 1997 (Κυπρια
κοί Σπουδαί, τόμ 61ος (1997), σελ. 275-279).

Εκτός από τις λαογραφικές αυτές εργασίες ο Κύπρος Χρυσάνθης δημοσίευσε 
στο ίδιο περιοδικό και δέκα άλλες ιστορικού περιεχομένου. Απ’ αυτές περισσότε
ρον αξιοπρόσεκτες είναι: «Μια αναφορά προς τον Βαλήν Σάββα Πασάν (1878)», 
«Μια χειρόγραφη απολογία του Μητροπολίτου Πάφου Αεοντίου», «Πέντε επι
στολές του Νικολάου Καταλάνου από το αρχείο του Γεωργίου Μαρκίδη», «Η 
συμβολή της “Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών” στην Κυπριακή Εκκλησιαστική 
Ιστορία», «Ο Κωνσταντίνος Μυριανθόπουλος και η Ικαρία», «Λοίζος Φιλίππου», 
«Μια επιστολή του Αγγλου Κυβερνήτη Sir Ronald Storrs».

Επίσης δημοσίευσε δυο βιβλιοκρισίες, τις ποιητικές εργασίες «Το ποίημα “Η 
εμφάνισις της πατρίδος μου” του Νικολάου I. Σαριπόλου», «Μια πηγή της συλλο
γής “Σφυρίγματα του Αλήτη” του Τεύκρου Ανθία», «Από την αλληλογραφία του 
Δημήτρη Αιπέρτη» και «Ο Γλαύκος Αλιθέρσης γράφει στο Δημήτρη Αιπέρτη», κα
θώς και Επιγράμματα στον Αρχιμανδρίτη Κυπριανό (τον ιστορικό), για τους μου- 
σικοδιδασκάλους και ιεροψάλτες και στο Νεοκλή Κυριαζή.

Η «Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών» σ’ εκτίμηση της όλης αυτής προσφοράς 
του Κύπρου Χρυσάνθη σ’ αυτήν, τόσο της συμβολής του στην επιτυχή διεξαγωγή 
του έργου της υπό την ιδιότητά του ως μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου 
όσο και της δημοσιεύσεως στο επιστημονικό της δελτίο πλήθους σημαντικών ερ
γασιών, αφιέρωσε σ’ αυτόν τον 49ο (1985) τόμο των «Κυπριακών Σπουδών», 
στον πρόλογο του οποίου ο τότε Πρόεδρος της Εταιρείας Γεώργιος Παπαχαραλάμ- 
πους έπλεξε το εγκώμιό του, και τον τίμησε με ειδική εκδήλωση και συνεστίαση στις 
28 Μαΐου 1987 στο ξενοδοχείο «Κλεοπάτρα» Λευκωσίας. Στον Χρυσάνθη θα 
αφιερωθεί και ο υπό έκδοσιν διπλούς τόμος των «Κυπριακών Σπουδών», ο 62ος 
και 63ος (1998-1999).

Σαν επιστέγασμα της σύντομης αυτής αναφοράς μου στην προσφορά του Κύ
πρου Χρυσάνθη στην «Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών» θα ήθελα να θέσω λόγια 
του δεύτερου κατά σειράν Προέδρου της Γεωργίου Παπαχαραλάμπους: Ο Κύπρος 
Χρυσάνθης δικαιωματικά εντάσσεται «στη διακεκριμένη χορεία των Ελλήνων Κυ- 
πριολόγων, οι οποίοι... συντηρούν και προάγουν την πολιτιστική παράδοση της 
νήσου» μας. Ο Κύπρος Χρυσάνθης είναι ο πνευματικός άνθρωπος, «που η αφο
σίωσή του στα κυπριακά γράμματα τον αναδεικνύει φορέα της ελληνικής παραδό- 
σεως στο ακριτικό αυτό τμήμα του Ελληνισμού» (Κυπριακαί Σπουδαί, τόμ. 49ος 
(1985), Πρόλογος).

ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΙΤΣΙΔΗΣ
Πρόεδρος της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών
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ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ - ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΩΣΤΗ ΤΗΣ ΓΗΣ

Ομιλία Μαρούλας Βιολάρη-Ιακωβίδου στην εκδήλωση μνήμης 
Κύπρου Χρυσάνθη 9.2.2000, με οργανωτές την Εταιρεία Κυπριακών

Σπουδών, τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου 
και την Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών

Αν τα βιβλία δίνουν φωνή στους νεκρούς, όπως είπε επιγραμματικά ένας με
γάλος Ευρωπαίος στοχαστής, η φωνή του Κύπρου Χρυσάνθη είναι ίσως η πιο δυ
νατή ανάμεσά μας, αφού ο μεγάλος δημιουργός παραμένει μέχρι στιγμής ο πολυ- 
γραφότερος σύγχρονος Έλληνας με πάνω από εκατόν πενήντα τίτλους στο πολυ
διάστατο έργο του.

Γι’ αυτό πιστεύω ότι και η προσέγγιση στο Χρυσάνθειο έργο, όπως εύστοχα 
το ονόμασε ο μελετητής του Νίκος Παναγιώτου πρέπει να γίνεται πια τμηματικά, 
ώστε να γίνει περισσότερο οικείο και γνωστό, αφού είμαι βέβαιη ότι ο Χρυσάνθης 
θα μελετηθεί περισσότερο μετά τη φυγή του, παρά όσο ζούσε. Κι αυτό λόγω κυ
ρίως του τεράστιου όγκου του έργου. Ογκόλιθο της ποίησης τον χαρακτήρισε ο 
Ελλαδίτης κριτικός Γιώργος Πετρόπουλος.

Εδώ και ενάμιση χρόνο, ο ποιητής μας βλέπει από τον εξώστη του ελληνικού 
ουρανού του, πρωτοέλληνας και πρωτορθόδοξος όπως ονομάζει τον εαυτό του 
πλάθοντας νέες λέξεις στην ελληνική γλώσσα που τόσο αγάπησε, αφού ήταν το ερ
γαλείο της έκφρασής του, αλλά και τόσο αριστοτεχνικά χρησιμοποίησε.

Εμείς προσπαθούμε σήμερα να τον δούμε «από τον εξώστη της γης», μιας από 
τις τελευταίες ποιητικές συλλογές του, στην οποία αποτύπωσε, με μοναδικό τρό
πο, τα πιο πολλά από τα χαρακτηριστικά του έργου του.

Η συλλογή εκδόθηκε την άνοιξη του 1996 από τον αθηναϊκό οίκο Αστρολά- 
βος-Ευθύνη και εκτός από την μικρή ενότητα «από τον εξώστη της γης» που δίνει 
και τον τίτλο της, περιλαμβάνει τις επίσης μικρές μα πολύ περιεκτικές ενότητες 
«ανθολόγιο επικλήσεων», «ευπρεπείς συλλογισμοί», «έρημο τοπίο», «χειραψία 
στον χαμένο παράδεισο», «στην αποικία του φεγγαριού», «λυρικό δώρημα στους 
Δώρα και Μιχαλάκη Κυθρεώτη» και «φωτεινές συνομιλίες».

Στην πρώτη ενότητα, «από τον εξώστη της γης» ο ποιητής αναπολεί ανθρώπι
νες στιγμές και παρακαλεί τον Θεό

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 τον θάνατο μ ' ενάρετη αξιοπρέπεια.

Οι αντωνυμίες που αναφέρονται στο Θεό είναι με κεφαλαία γράμματα, αφού 
πανορθόδοξος είναι ο ποιητής, και η πρώτη επίκληση είναι για την πατρίδα και 

τους ήρωές της. Τους ήρωες που ύμνησε με μπαλάντες και έγραψε στίχους για τις 
μητέρες τους, που τους «φέρανε το μήνυμα μ’ ένα κλωνάρι δάφνης».

Θεός και πατρίδα κυριαρχούν και στη δεύτερη επίκληση να μη λησμονεί ο Κύ
ριος τα γηρατειά μας, αφού υπηρετήσαμε, όπως εξηγεί ο ποιητής,

κατά τη θέλησή του στα εδάφη των Ελλήνων 
κεράσι δώσαμε στον οδοιπόρο και νερό απ’ τη βρύση 
της καρδιάς μας 
κρασί στον πονεμένο
μια καλημέρα αδελφική στον ξένο που περνούσε 
στον πρόσφυγα μια καθαρή γωνιά.

Υμνεί εδώ ο ποιητής και άλλες αρετές, όπως τη φιλοξενία, την αλληλεγγύη και 
τη συμπαράσταση σε ώρες κρίσιμες, καταγράφοντας ταυτόχρονα και στιγμές της 
σημερινής τραγωδίας μας που τον πλήγωσε βαθιά όχι μόνο σαν ποιητή, αλλά και 
σε προσωπικό επίπεδο, αφού για μέρες πλανιόταν σ’ όλη τη Λευκωσία η εντύπω
ση πως ο πρωτότοκος γιος του είχε σκοτωθεί στο φυλάκιο του Λήδρα Πάλας.

Στην ενότητα «ανθολόγιο επικλήσεων» ο ποιητής, που είναι ήδη στην περίοδο 
των γηρατειών, μιλά για τη φιλία, για την επίγεια φτώχεια που διαπιστώνει από 
τα κράσπεδα του ουρανού, για τον μάταιο λόγο και για την ομορφιά. Και ζητά εύ
νοια και επιείκεια του Χριστού-προστάτη των Ελλήνων, αν ξέγραψε για μια στιγ
μή το νόμο του για τ’ όμορφο κεφάλι της πατρίδας.

Υπόλογη είναι η νιότη κι οι ρυθμοί της, 
αυτό το ατίθασο της ιστορίας μας φως 
και η λίγη ποίηση που συνένοχη με τον παλμό της Κύπρου, 
μου πήραν τα μυαλά.

Στην ενότητα «ευπρεπείς συλλογισμοί» ο ποιητής παραμένει σε ενατένιση του 
τέλους που φαίνεται να το νιώθει να πλησιάζει. Παρόλο που θα γράψει πολλούς 
ακόμα στίχους μέχρι τον Ιούνιο του 1998 που αποδήμησε, μας προϊδεάζει για το 
τέλος με σαφήνεια και ήρεμη γλυκύτητα.

Για τους χαμένους αριθμούς μελαγχολώ
τις ημερομηνίες
κάποιες φωτογραφίες παλιές, χωρίς σημείωση 
χωρίς χρονολογία απλώς μαντεύεις 
οι λεπτομέρειες σου φεύγουν κάτι σου λέει τούτο 
και κάτι εκείνο...

Στη «χειραψία στον χαμένο παράδεισο» ο Κύπρος Χρυσάνθης αφήνει να ξε
χειλίσει το παράπονο.

Έρημο τοπίο μείναμε, Τριανταφυλλένη μου, 
ένα κομμάτι ξεχασμένου δέντρου.

Κάποτε ζούσε εδώ η μελωδία τ’ αηδονιού, 
γελούσε η παπαρούνα, κόκκινη βασίλισσα του κάμπου 
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είχε μια πολιτεία με περιστέρια 
κι ένα ναό με σύννεφα, κι ευώδιαζε η ατμόσφαιρα 
με μύρα ελληνικά κι αρχαίους θεούς, Τριανταφυλλένη μου.

Αχ νάχα το μεγάλο θάρρος 
ν’ αποδημήσω δίχως το πικρό παράπονο...

Το πικρό παράπονο εδώ είναι, πιστεύω, η τύχη της Τριανταφυλλένης που εί
ναι για τον ποιητή όχι μόνο η αγαπημένη σύντροφος της ζωής του, αλλά και η κα- 
τεχόμενη πόλη του Ευαγόρα, η αγαπημένη Αμμόχωστος, γιατί το ποίημα αυτό, 
που έχει τίτλο «έρημο τοπίο», ακολουθεί εκείνο με τον τίτλο «τούρκικη εισβολή» 
που το επιβεβαιώνει.

Η κάθε μέρα Σάββατο της εισβολής 
κι ας είναι Πέμπτη παραμυθιάρα 
κι ας είναι φωτεινή Κυριακή.
Ο Ιούλιος στέκεται εκεί τραυματισμένος 
χωρίς ποδάρι 
να μετράει τα φύλλα των ημερολογίων, 
συνέχεια ημερομηνίες, χρονολογίες κι άλλα πολλά 
χωρίς μιαν άλλη ημερομηνία 
χωρίς ποδάρι 
χωρίς...

Στην ενότητα «στην αποικία του φεγγαριού» ο ποιητής θυμάται το παρελθόν, 
κι οραματίζεται όμορφες μέρες. Αλλά οι προοπτικές τον βλέπουν, όπως λέει, με 
«μάτι μόλις δακρυσμένο». Υπενθυμίζει, λοιπόν, την καταγωγή του και καταγρά
φει με κόκκινο μελάνι τις ένδοξες μέρες.

Στις ένδοξες ημέρες της ζωής μου δεν λησμόνησα 
την ένδοξη καταγωγή μου 
πρωτοέλληνας και πρωτορθόδοξος.
Αυτές περνώ μες στα κατάστιχα του βίου μου 
με κόκκινο μελάνι.

Ακολουθεί η ενότητα «λυρικό δώρημα στους Δώρα και Μιχαλάκη Κυθρεώτη» 
φίλους και χορηγούς του πνευματικού και πολιτιστικού έργου του και η τελευ
ταία ενότητα «φωτεινές συνομιλίες», στην οποία το πρώτο ποίημα, με τίτλο «το 
φως της Κύπρου» είναι αφιερωμένο στον πολύ αγαπητό φίλο του, τον Κερυνειώ- 
τη ποιητή μας Νίκο Κρανιδιώτη.

Σε μια στροφή κοιτάζω αρχαίους θεούς 
σε φιλικές συνομιλίες με τον Χριστό, 
τους λέω την καλημέρα και μου νεύουν πατρικά 
τη γήινη μου μέρα αρχίζω με ανοιχτή καρδιά 
κι όλα αγαπώ κι όλα φιλώ σαν πλάσματα 
μ ’ αγγελικές καρδιές.

Στις «φωτεινές συνομιλίες» θα ήταν αδιανόητο να μη συνομιλήσει ο ποιητής 
και με την ποίηση

Πόση θερμότητα και πόσο φως ο στίχος 
θαρρείς πως άνοιξε παράθυρο και μπήκαν οι ουρανοί 
μ ’ ένα δεμάτι αγγέλους.

Αγαπητοί φίλοι,
είναι φανερό ότι δεν είναι εύκολο να αναλυθεί μια τόσο συμπυκνωμένη ποιη

τική συλλογή στα λίγα λεπτά που διαθέτουμε σ’ αυτή την περίπτωση. Ελπίζω, 
όμως, να έδωσα μια χαρακτηριστική της γεύση και να κίνησα το ενδιαφέρον σας 
να τη διαβάσετε. Η προσέγγισή μου ήταν ένα αντίδωρο στην αγάπη και τη φιλία 
που τόσο απλόχερα πρόσφερε σε πολλούς από μας ο Κύπρο^. Χρυσάνθης που 
έφυγε παίρνοντας ένα κομμάτι της καρδιάς μας.

Στ’άσπρο χαρτί, (λέει στο τελευταίο ποίημα της συλλογής)
τα ελληνικά μας γράμματα
με πάθος βελουδένιο περιμένουν.
Έχω μιαν άσπρη Παναγιά κι ένα Χριστό γαλάζιο 
στην ανθοδόχη του γραφείου μου.
Νιώθω το σύμβολο.
Την Κύπρο βλέπω να τινάζει στο βάθος τα μαλλιά της.
Σε μια στιγμή διακρίνω την ελευθερία
σε άκτιστο φως να λάμπει στο προσκέφαλο της Κύπρου.

Είθε να λάμψει σύντομα (η ελευθερία) στο προσφέφαλο της Κύπρου. Κι εμείς 
θα το φωνάξουμε δυνατά στον ποιητή από τον εξώστη τη^ /η^ — στον εξώστη του 
ουρανού, όπου στέκεται πρωτοέλληνας και πρωτορθόδοςο^.

ΜΑΡΟΥΛΑ ΒΙΟΛΑΡΗ-ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΠΡΟ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Αγαπητοί μου

Τον Κύπρο Χρυσάνθη τον ήξερα μια ζωή. Ως γιατρό, ως λογοτέχνη, ως ποιη
τή, ως άνθρωπο της δράσης, ως εκδότη, ως εκπαιδευτικό, ως... ως και πάντα σαν 
μια νότα φιλίας, ανθρωπιάς, και δημιουργίας. Αν είναι να πάρει κανείς μια μια 
τις ιδιότητες του πρέπει σίγουρα να σταθεί σ’ εκείνη της φιλίας. Μιας φιλίας που 
χύνεται μέσα στα χρόνια και με τα χρόνια δυναμώνει, στερεώνει, και γίνεται ένα 
κομμάτι ζωής. Ο Χρυσάνθης αγαπά τον άνθρωπο και όταν ακόμα εισπράττει απο
γοήτευση και πικρία. Τον ενδιαφέρει η ανθρώπινη σχέση σαν τρόπος ζωής και ο 
άνθρωπος σαν πίστη. Αλλωστε γύρω από την πραγματικότητα και την ιδέα Αν
θρωπος έπλεξε όλη τη φιλοσοφία του. Σε ό,τι έχει κάνει - και τι δεν έκανε - τον 
άνθρωπο είναι που υπηρετεί, και ό,τι γράφει η έννοια του ανθρώπου είναι που 
τον εμπνέει, και τον διαφωτίζει.

Για την δράση του πού να κοιτάξεις και να μην τον βρεις, στον άρρωστο, στην 
ετοιμότητα να εξυπηρετήσει, στα περιοδικά, στις διάφορες εκδόσεις, στο τυπογρα
φείο, στα διάφορα σωματεία κι οργανώσεις, παντού και όλα τα πρόφταινε που 
πολλές φορές διερωτήθηκα πότε ανάσαινε.

Στον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο δούλεψα μαζί του στο Συμβούλιο από την 
Ίδρυση του 40 ολόκληρα χρόνια, όταν λόγω επαγγελματικού φόρτου αναγκάστη
κα να αποχωρήσω. Στο Συμβούλιο ο Χρυσάνθης ήταν ο κύριος μοχλός που κι
νούσε τα πάντα. Ο αξέχαστος πνευματικός οδηγός Κωνσταντίνος Σπυριδάκης 
που δουλέψαμε πλάι του και διδακτήκαμε τόσα πολλά έλεγε πάντοτε πως ήξερε 
πως ό,τι αναλάμβανε ο Κύπρος θα τέλειωνε πριν την καθορισμένη προθεσμία. Αλ
λά και μετά την αποχώρηση μου από το Συμβούλιο δεν έπαυσε να με ενημερώνει 
για την πορεία του Ομίλου και τα διάφορα θέματα που τον απασχολούσαν.

Και δεν είναι λίγες οι φορές που αργά το βράδυ κτυπούσε το τηλέφωνο μου 
και άκουγα την συνηθισμένη του προσφώνηση «Καλησπέρα κα δασκάλα» και «θα 
περάσω αύριο να το πάρω για την «Πνευματική Κύπρο». Στην απάντηση μου δεν 
προφτάνω να το ετοιμάσω εγώ δεν είμαι Χρυσάνθης έπαιρνα την στερεότυπη 
απάντηση «Όποιος σκέφτεται τόσο γρήγορα όσο εσύ, γράφει και γρήγορα· θα πε
ράσω αύριο. Καληνύκτα κα δασκάλα» και το τηλέφωνο έκανε κλικ.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ με τι χιούμορ διηγόταν μια ιστορία που του σκάρωσα. 
Είμαστε ακόμη στο Ωδείο της οδού Αφροδίτης που ήταν πολύ κοντά στο σπίτι του 
και τακτικά περνούσε τα πρωινά για σύντομη πάντα κουβεντούλα. Ένα πρωινό 
καθόμαστε στο γραφείο μου όταν κτύπησε η πόρτα και μπήκε κάποιος πατέρας 
μαθητού. Ο άνθρωπος μόλις είδε το γιατρό έκλεισε την πόρτα και έφυγε. Το από
γευμα τον είδα στο Ωδείο όταν έφερε το παιδάκι του για μάθημα. Με πλησίασε και 
μου ζήτησε συγγνώμη για την πρωινή ενόχληση. Μη στενοχωριέσαι του είπα δεν 
είναι τίποτε απλά είχαμε συνεδρία το διδακτικό προσωπικό γι’ αυτό με βρήκατε 
και τόσο πρωί. Μα ήταν ο γιατρός ο Χρυσάνθης και νόμισα ότι ήσασταν άρρωστη. 
Καθόλου, του είπα, ήμουνα μια χαρά. Φαίνεται δεν ξέρετε ότι ο κος Χρυσάνθης 
διδάσκει μπαλέττο στο Ωδείο.

Πέρασαν λίγες μέρες και βλέπω ένα απόγευμα τον Κύπρο στο Ωδείο να με 
ρωτά σοβαρά «σε ποια τάξη να πάω;» και όταν τον κοίταξα απορημενη μου προ- 
σθεσε «Μπαλέττο δεν διδάσκω εδώ;». Είχε δει τυχαία τον γονιο που μας είδε και ο 
οποίος του είπε «Γιατρέ δεν ήξερα ότι διδάσκετε και πα εττο

Αυτό ήταν το πιο αγαπητό του αστείο και δεν έχανε ευκαιρία να το διηγηθεί. 
Και τώρα ακόμα ένα και πλέον χρόνο μετά το θανατο του
γεύμα σκέφτομαι πως θα κτυπήσει το κουδούνι και θα δω τον Κύπρο καιπη Λουλ- 
λα για μια σύντομη μεν Κυριακάτικη επίσκεψη με πλούσια ομω, συζήτηση.

Ο Χρυσάνθης ήταν ο κατ’ εξοχήν άνθρωπος με την πέννα στο χέρι, από όλο 
το τεράστιο έργο του ορθώνεται επιβλητική η μορφή ενός ανθρώπου του πνεύμα
τος ανθρώπου που η πολιτιστική προαγωγή και εξύψωση του λαού μας, η 
ηθική του άνοδος είναι βαθειά επιθυμία και φι ο ο._.ια του.

Ο Κύπρος είναι η Κύπρος στη διαχρονική της διάρκεια είναι το όνειρο και η 
λαχτάρα Ελλάδας, είναι ένας βαθύτατος ανθρώπινος °
Χρυσάνθης, ένας κοινωνικός και πνευματικός εργάτη, αντιπροσωπευτικός του 
τόπου του και του Ελληνισμού.

ΔΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ

ΥΜΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Λάτρες πιστοί μιας κλασσικής Ελλαδας, 
αρκαδικοί βλαστοί, βαθιά κρατούμε 
στά στήθια μας τής άθηναίας λαμπαδας 
τήν άγια φλόγα- καί μ ’ ετούτη ζονμε.

Δέ σβύνονν τή φωτιά μας οί αιώνες, 
γιατί θεά ή Ελλάδα μάς γεμίζει, 
τοΰ Κολωνον μάς σκέπουνοί ελαιώνες 
XL ’ ό Παρθενώνας άστρο μάς φωτίζει.

Λάτρες πιστοί μιας κλασσικής Ελλάδας, 
αρκαδικοί βλαστοί, βαθιά κρατούμε 
στά στήθια μας τής άθηναίας λαμπαδας 
τήν άγια φλόγα καί μ ’ ετούτη ζοϋμε.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

71

70 Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ

Είναι με μεγάλη συγκίνηση που βρίσκομαι απόψε ανάμεσα σε εκλεκτούς πνευμα
τικούς ανθρώπους και φίλους σε μια βραδιά αφιερωμένη στην μνήμη και το έργο 
του αγαπημένου μου Κύπρου.

Ο Κύπρος ο πάντα χαρούμενος και αισιόδοξος λίγο πριν πεθάνει έγραψε 
τους στίχους:

Ποιος θα θυμάται τα ονόματα μας μες τις προσευχές του των γραμμάτων 
Ποιος θ’ αριθμεί τα χρόνια μας, τους τίτλους των βιβλίων μας!
Όταν το χώμα πέσει εδώ στο στέρνο αρχίζει η λησμονιά...

Ελπίζω η ψυχή του από τον εξώστη τ’ ουρανού να βλέπει πως υπάρχουν 
πνευματικοί άνθρωποι όχι μόνο εδώ στην πολυτραγουδημένη του Πατρίδα την 
Κύπρο αλλά και στην Μεγάλη Πατρίδα την Ελλάδα που τόσο αγάπησε και τρα
γούδησε που δεν ξεχνούν και τον τιμούν με το να σκύψουν πάνω στο πολύπλευρο 
έργο του, να το μελετήσουν και να το παρουσιάσουν όπως απόψε οι εκλεκτοί ομι
λητές κ. Ανδρέας Μιτσίδης, ο κ. Γιώργος Κιτρομηλίδης, οι αγαπητές μου φίλες κ. 
Μαρούλλα Βιολάρη Ιακωβίδου, και η κ. Λουλλού Συμειωνίδου και τους ευχαρι
στώ από τα βάθη της ψυχής μου.

Ευχαριστώ τις Κυπριακές Σπουδές, τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου 
και την Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, τα τρία αυτά σωματεία που ο 
Κύπρος μου αγάπησε και για δεκαετίες υπηρέτησε, και μέχρι τις τελευταίες μέρες της 
ζωής του, για την διοργάνωση αυτής της βραδιάς. Ευχαριστώ και τους Προέδρους των 
τριών αυτών σωματείων τον κ. Ανδρέα Μιτσίδη, τον κ. Κώστα Χαντζηστεφάνου και 
την κ. Ανδρεανή Ηλιοφώτου για τους χαιρετισμούς τους, καθώς και την χορωδία του 
Εθνικού Ωδείου Κύπρου που τόσο ωραία παρουσίασε μελοποιημένα τραγούδια του 
Κύπρου μου.

Με την ευκαιρία της βράβευσης από τον Ε.Π.Ο.Κ., τον κ. Χρύσανθο Κυπρια
νού με το βραβείο Γραμμάτων θα ήθελα να τον συγχαρώ κι εγώ. Η πρόταση για την 
βράβευση του έγινε από τον Κύπρο μου γιατί εκτιμούσε την προσφορά του στα 
γράμματα και κυρίως στην Κυπριακή Λαογραφία. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω 
για την αφιέρωση της «Λαογραφικής Κύπρου» του 2000 στην μνήμη του Κύπρου. 
Ευχαριστώ και την «Βιβλιογραφική Εταιρεία Κύπρου» που αφιέρωσε τον Ε’ τόμο 
του Δελτίου της στην μνήμη του Κύπρου και στον οποίον ο κ. Χρύσανθος Κυπρια
νού έγραψε για τις συνεργασίες του Κύπρου στο περιοδικό «Κυπριακά Γράμματα».

Ο Κύπρος μου στις εκδηλώσεις που γίνονταν προς τιμή του στο τέλος μαζί με 
τις ευχαριστίες του έλεγε το ποιήμα του:

Και θ’ αγαπώ, και θ’ αγαπώ και θ’ αγαπώ 
όσο κτυπούν την πόρτα μου οι φιλίες

Και τώρα εγώ λέω: «Και θ’ αγαπώ, και θ’ αγαπώ, και θ’ αγαπώ όσους τιμούν 
την μνήμη του, και θ’ αγαπώ όλους εκείνους που μελετούν, και με τον τίμιο λόγο 
τους προβάλλουν το έργο του».

ΛΟΥΛΑ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 
ΜΕ ΤΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ»
Από τον Πρόεδρο του Ε.Π.Ο.Κ. Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου 

στο Πολιτιστικό Κέντρο Λαϊκής Τράπεζας 

(Τετάρτη, 9 Φεβρουάριου 2000, Ωρα 8.30μ.μ.)

Ο «Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου», με ομόφωνη απόφαση του Δι
οικητικού του Συμβουλίου, απονέμει απόψε το «ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» του 
Ε Π Ο Κ στον ακούραστο εργάτη των Ελληνικών Γραμμάτων και της Κυπριακής 
Γραμματείας ιδιαίτερα κ. Χρύσανθο Κυπριανού. Τον τιμά για το πολύπλευρο έρ
γο του που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της Ελληνική; λογοτεχνικής παράδοσης 
από τούς αρχαίους χρόνους ώς σήμερα, τον τιμά κυρίως γιατί έθεσε στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος του τη δική μας Κυπριακή πνευματική δημιουργία τεκμηριώ
νοντας με τρόπο απτό τους άρρηκτους δεσμούς της με τη γενικότερη Ελληνική σαν 
αδιαχώριστο τμήμα της. Τον τιμούμε ως ερευνητή και μελετητή της παράδοσης 
μας. ως"συλλέκτη της λαϊκής σοφίας, ως κριτικό, σταχυολογο και απανθιστη, ως 
λαογράφο, αλλά και ως λογογράφο και ως εκπαιδευτικό της όρασης και του πα- 

ραδείγματος.
Εκατοντάδες τα δημοσιεύματα του, μελέτες, κριτικές, άρθρα, συλλο /ές, απαν- 

θίσματα περιοδικά, Λευκώματα, Κατάλογοι, Ευρετήρια, Λαογραφικά Συμπόσια 
και Λαογραφικά Πανοράματα. Χιλιάδες οι σελίδες των εντύπων που δημοσίευσε, 
μόχθος κρύβεται πίσω τους, που τον αλαφρύνει, ωστόσο, η χαρά της δημιουργίας. 
Αξιολογώντας ο ίδιος τα διάφορα έργα αποφαίνεται ότι «Τίποτε δεν μπορεί να 
συγκοιθεί με το έργο του δασκάλου». Αλλά ο δάσκαλος Κυπριανού, δεν ήταν μό
νο δάσκαλος της έδρας, ήταν πνευματικός δημιουργός αλλά και καθοδηγητής των 
μαθητών για δημιουργία. Από όποια σχολεία και από όποιες θέσεις πέρασε, άφη
σε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στις πνευματικές κηρήθρες που δημιούργησε και 
τροφοδότησε από το «Μαθητικόν Βήμα» του Παγκυπρίου Εμπορικού Λυκείου 
Λάρνακας ως τη «Μαθητική Εστία» του Παγκυπρίου Γυμνασίου και το «Φάρο» 
του Γυμνασίου Λαπήθου, το «Παγκύπριον Γυμνάσιον και η Λαογραφία», το Δελ- 
τίον των Καθηγητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου και της Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., η Σειρά 
των Διαλέξεων του Γυμνασίου Λαπήθου και το Λαογραφικόν Μουσείον του ίδιου 
Γυμνασίου που με πόνο ψυχής τώρα θυμόμαστε, και άπειρα άλλα που καταγρά
φονται στις οκτώ ασφυκτικά πυκνοτυπωμένες σελίδες των «Δημοσιεύσεων του 
Χρύσανθου Στ. Κυπριανού» που μόλις τώρα εκδόθηκε. Τέτοια η δράση του δα- 

σκάλου Κυπριανού.
Και ως επιθεωρητή φιλολογικών μαθημάτων και ως επαρχιακό επιθεωρητή, 

δεν τον γνώοισαν μόνο τα γραφεία, τα σχολεία, οι καθηγητές, οι γονείς και οι μα- 
θητές Τον γνώρισαν και τα γύρω και τα απομακρυσμένα χωρία, οι απλοί άνθρω
ποι του ιδρώτα και του μόχθου, από τους οποίους κατάγραψε κι αποθανάτισε ήθη 
και έθιμα, παροιμίες, τοπωνύμια, πλείστα όσα άλλα στοιχεία του λαϊκού πολιτι
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σμού μας, το μεγάλο πάθος του Χρύσανθου Κυπριανού, «η διαμαντόπετρα» της 
«έρευνας και γραφής του». Δεκάδες τα χωριά που τον γνώρισαν, εκατοντάδες αυ
τοί που τον καλωσόριζαν.

Πλείστοι και οι πνευματικοί δημιουργοί με τους οποίους συναναστράφηκε, 
με τους ίδιους και με το έργο τους, κι απόσπασαν το θαυμασμό και τον έπαινο 
του, όργωσαν το μυαλό του, Ελλαδίτες και Κύπριοι, Σπυριδάκις, Ξιούτας, Μι- 
χαηλίδου, Παπαχαραλάμπους, Χρυσάνθης, Πολίτης, Σακελλαρίου, Αποστολάκης, 
Ρηγάτος και παραλείπω πλείστους άλλους και όλους τους ζώντες, στην Ελλάδα 
και εδώ, που συμπορεύονται μαζί του στις κυπριολογικές έρευνες, τη λαογραφία 
και άλλες εκφάνσεις του Ελληνικού πνεύματος.

Ο Χρύσανθος Κυπριανού κινήθηκε μέσα στον ευρύτερο Ελληνικό χώρο, το γε
ωγραφικό και λογοτεχνικό, από τη Θράκη ώς τα Επτάνησα και την Κρήτη, από τον 
Όμηρο, τους αρχαίους λυρικούς και τους τραγικούς ώς τον Παλαμά και πιο ύστε
ρα. Ωστόσο είναι κυρίως Κυπριολόγος που στάθηεκ στις μεγάλες μορφές της Κυ
πριακής Γραμματείας και της Κυπριακής ιστορίας, το Λεόντιο Μαχαιρά, το Βασί
λη Μιχαηλίδη, το Αιπέρτη, τον Εθνομάρτυρα Κυπριανό, τους ήρωες του εθνικοαε- 
πελευθερωτικού μας αγώνα του 1955-59 πλάι σ’ αυτούς του θρυλικού Εικοσιένα. 
Είναι προ παντός λαογράφος, ο Νικόλαος Πολίτης της Κύπρου, ακάματος δουλευ- 
τής και χαλκέντερος ερευνητής, με τον λαογραφικό πλούτο που συνέλεξε στοιβαγ
μένο μπροστά του να τον δουλεύει με υπομονή σκυφτός στο γραφείο του με τη γρα
φίδα στο χέρι και με ζωγραφισμένο στα χείλη το ήπιο χαμόγελο της ικανοποίησης 
για το πανόραμα που του πρόσφερε η πλούσια και γνήσια Ελληνική ψυχή του δη
μιουργού λαού του και λαού μας.

Ο Χρύσανθος Κυπριανού είναι άνθρωπος του λαού. ΓΓ αυτό και ένιωσε και 
αγάπησε την αγνή ψυχή και τη δημιουργία του, θαύμασε τον πολιτισμό του κι εκτί
μησε, όσο τίποτε άλλο, την ανυπολόγιστη αξία του και την ελληνικότητά του. «Στο 
βωμό της εθνικής αυτογνωσίας» επιστρατεύει κι αφιερώνει ο ίδιος τη «Ααογραφι- 
κή Κύπρο» του, που θα παραμείνει εσαεί ο μέγιστος των άθλων του. Στους τριά
ντα τόσους τόμους της τριαντάχρονης πορεία της δεν υπήρξε εκδήλωση του λαού 
μας που να μη την καταχώρισε, παροιμίες, τοπωνύμια, ήθη και έθιμα, παραδόσεις, 
προλήψεις, αθλοπαιδιές και παιχνίδια, παραμύθια, θρύλους, τροφές, βότανα, κι 
ό,τι άλλο. «Παράδοση και πολιτισμός: ενιαίος πολιτιστικά ο ελληνικός χώρος», 
αποφαίνεται ο ίδιος και τούτο τεκμηριώνεται πλήρως και μόνο μέσα από τις χι
λιάδες πυκνές σελίδες της «Ααογραφικής Κύπρου».

Δίκαια, επομένως, τιμήθηκε από την «Ελληνική Ααογραφική Εταιρεία», από 
συνεργάτες κι εκτιμητές της «Ααογραφικής Κύπρου», από την Ιερά Μητρόπολη 
Κιτίου, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Παγκύπριο Γυμνάσιο, από το Δήμο Έγκω- 
μης, την «Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών», το «Συνεργατικό Ταμιευτήριο Αγίου 
Δομετίου», τον Οίκο Κυπριακών και Κυπρολογικών Εκδόσεων «Μ.Α.Μ.» και 
πρόσφατα από το «Ίδρυμα Απελευθερωτικού Αγώνα Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959». 
Ασφαλώς δικαιούται και τον περιμένουν περισσότερες τιμές. Όταν τιμάται η 
αρετή, το πνεύμα ακτινοβολεί περισσότερο.

Ο «Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου» με πολλή ευχαρίστηση ξεπλη
ρώνει απόψε από πολλού οφειλόμενον χρέος του, του οποίου η αποπληρωμή προ- 

σέκρουε σε αναστολές που δημιουργούσε η μετριοφροσύ\η του τιμωμένου αν- 
δρός, δείγμα και τούτο της ανιδιοτελούς ενασχόλησης του με αυτό για το οποίο 
κτυπούσε η καρδιά του και το έταξε σαν σκοπό της ζωής του.

Αλλά έπαινος δίκαιος, ειλικρινείς ευχαριστίες κι ευγνωμοσύνη βαθειά εκφρά
ζονται από τον «Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κυπρου» προς το Πολιτιστικό Κέ
ντρο της Λαϊκής Τράπεζας, που ως εκτιμητής του πνεύματος χρηματοδοτεί αυτό 
το"βραβείο και που πρόθυμα ανταποκρίθηκε στην παράκληση μας για συνέχιση 
του θεσμού και δεσμού που εγκαθιδρύθηκε επί ημερών του Χρυσάνθη. Και είμα
στε ευτυχείς που συμπίπτει αυτή η στιγμή της απονομής του Βραβείου στο ΧΡΥ
ΣΑΝΘΟ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ με την εκδήλωση «ΜΝΗΜΗ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ», 
γιατί ξέρουμε πως ο Χρυσάνθης ήταν μέγας εκτιμητής του έργου του Κυπριανού, 
ο δε Χρύσανθος Κυπριανού ασχολήθηκε σε ουκ ολίγες μελέτες του με τον Κύπρο 
Χρυσάνθη, και μάλιστα τη λαογραφική πτυχή του έργου του. Αν οι νεκροί έχουν 
αίσθηση για το τι κάνουν γι’ αυτούς οι ζωντανοί, ο Χρυσάνθης θα πάρει το μήνυ
μα, κι η ψυχή του θ’ αναγαλλιάσει διπλά για τη διπλή αυτή εκδήλωσή.

Ευχαριστώ και πάλιν το Πολιτιστικό Κέντρο της Λαϊκής Τράπεζας που χρη
ματοδοτεί το βραβείο και μας φιλοξενεί απόψε εδώ και παρακαλώ την Προϊστα- 
μένην του Κέντρου κ. Μαρίνα Βρυωνίδου - Πάγκου να δεχτεί και αυτή τις ιδιαί
τερες ευχαριστίες μας και να επιδώσει το «ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» του 
Ε.Π.Ο.Κ. στο ΧΡΥΣΑΝΘΟ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ.

Σας συγχαίρω φίλε συνάδελφε, αγαπητέ μας Κύριε Κυπριανού, και σας εύχο
μαι ακόμη πλουσιότερο έργο και πιο μεγάλες ακόμη τιμές.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
Πρόεδρο; Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου 
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΪΚΗΣ χ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ - ΠΑΓΚΟΥ 

ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Π.Ο.Κ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ «ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 

ΣΤΟ ΧΡΥΣΑΝΘΟ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζω στη ξεχωριστή αυτή εκ
δήλωση του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου.

Όπως είναι γνωστό, ο Όμιλος Λαϊκής, στο πλαίσιο της πολιτικής της για κοι
νωνική υπευθυνότητα, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην πολιτιστική ανέλιξη του 
τόπου, γιατί πιστεύει πως αυτή συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση της ποιό
τητας της ζωής, που είναι και ο στόχος όλων μας. Έτσι, το Πολιτιστικό μας Κέ
ντρο διοργανώνει τις δικές του πολιτιστικές δραστηριότητες, συνεργάζεται πα
ράλληλα με άλλους φορείς για την οργάνωση πολλών άλλων εκδηλώσεων και, τέ
λος, ενισχύει οργανωμένα σύνολα, που συμβάλλουν στην πολιτιστική αναβάθμιση 
του τόπου μας.

Με μεγάλη ευχαρίστηση ανταποκριθήκαμε και φέτος θετικά στο κάλεσμα του 
Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου για τη χρηματοδότηση του Βραβείου 
Γραμμάτων, που επάξια απονέμεται στον κύριο Χρύσανθο Κυπριανού.

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι ιδιαίτερη η συγκίνησή μας που η εκδή
λωση μνήμης και τιμής αφιερωμένη στον αείμνηστο Κύπρο Χρυσάνθη πραγματο
ποιείται στο δικό μας πολιτιστικό χώρο, αφού ο ίδιος ήταν για πολλά χρόνια 
άψογος συνεργάτης, αλλά και φίλος του Πολιτιστικού μας Κέντρου.

ΜΑΡΙΝΑ ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ - ΠΑΓΚΟΥ

Αντιφώνηση του Χρύσανθου Κυπριανού κατά την απονομή σ’ αυτόν 
του Βραβείου Γραμμάτων του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου

(9 Φεβρουάριου 2000, 7.30 μ.μ.)

Αγαπητή κυρία Λούλλα Χρυσάνθη,
Κυρίες και Κύριοι,

«Ο λόγος του λαού μας διαμαντόπετρα 
έρευνα και γραφή σου»

έγραψε επιγραμματικά για τη δική μου δουλειά ο δάσκαλο^, μου Κύπρος Χρυσάν
θης, που η τιμητική διάκριση μου από τον Ελληνικό Πνευματικό Ομιλο Κύπρου 
συμπίπτει με τη σημερινή εκδήλωση στη μνήμη του. Τιμή στον πολύπλευρο και πο
λυσύνθετο δάσκαλο, που μαζί με άλλους εκλεκτούς των /ραμμάτων, καλλιέργησε 
τον χαρακτήρα μου και τον ελληνοκεντρικό τρόπο τη^, σκέψης μου.

Οι εκατοντάδες των δημοσιεύσεων μου σε περιοδικά και εφημερίδες, τα βι
βλία μου που μπορούν να καταταγούν σε τέσσερις κατηγορίες (φιλολογικά, εκ
παιδευτικά, βιβλιογραφικά, λαογραφικά) καλύπτουν τομείς ελληνικής δημουρ- 
γίας στους αρχαίους χρόνους, στους βυζαντινούς και στου^ νεώτερους. Κι εργά
στηκα πάντα στα πλαίσια του ευρύτερου ελληνικού χώρου, του ενιαίου πολιτισμι
κά από τη Θράκη και τα Ιόνια νησιά μέχρι την Κρήτη και την Κύπρο. Ενδιέτριψα 
σε σημαντικές σελίδες της Ελληνικής Γραμματείας:- στον Όμηρο, στους τρεις με
γάλους τραγικούς. Και επέμεινα στην εκτίμηση της προσφοράς του βαθια Χρι
στιανικού Βυζαντίου· κι ύστερα στον Λεόντιο Μαχαιρά, στην Επτανησιακή Σχο
λή στους διαλεκτικούς μας Βασίλη Μιχαηλιδη και Δημήτρη Λιπέρτη· κι ιδιαίτερα 

στο δημοτικό μας τραγούδι.
Συστηματικά ασχολήθηκα με τη Λαογραφία σαν επιστήμη που ξεδιπλώνει τον 

παλμό και τον πολιτισμό του λαού μας. Και χρησιμοποίησα, σαν κλασικός φιλό
λογος, τον οπλισμό μου, κινούμενος διαχρονικά και συγχρονικά στη μελέτη των 
εκδηλώσεων του λαού, μελετώντας το φαινόμενο εκεί όπου εκτυλίσσεται. Γιατί πί
στεψα πως μοναδικές και δημιουργικές δυνάμεις του Έθνους μας είναι το λαϊκό 

πνεύμα και η λαϊκή ψυχή.
Αλλοίμονο αν παραδεχτούμε πως η Λαογραφία είναι επιστήμη μουσειακή 

που ασχολείται μονάχα με παρωχημένες μορφές ζωής. Αφού παραμένει πάντα 
στόχος της η παρακολούθηση της δημιουργικής δύναμης του πάροδος ζώντος αν- 
θρώπου μέσα στην κοινωνία, σ’ όλες τις εκφράσεις της σημερινή; ζωής του- και η 
προβολή της έννοιας της συνέχειας στο λόγο, στην τέχνη και στο βιο. Γιατί μπο
ρεί να έχουν αλλάξει οι συνθήκες ζωής, αλλά ο κόσμος ο παλιός εςακολουθει να 
ξει μέσα μας και να κυριαρχεί στις σκέψεις και στις πράξεις μας στη νοοτροπία, 
στα ιδανικά, στη γλώσσα. Γι’ αυτό όσοι ασχολούνται με το λαο δυνανται να εξα
γάγουν στερεά συμπεράσματα που να ενισχύσουν την πίστη στην αιωνιότητα ενός 

Έθνους, σαν το δικό μας.

77
76 Βιβ

λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Από αυτή την άποψη πιστεύω πως έχω προσφέρει, κατά τα τελευταία πενήντα 
χρόνια, όσα μπορούσα στον τόπο μας με επίπονη εργασία κι αδιάκοπη έρευνα. 
Σαν επιστήμονας - ερευνητής, παράλληλα με το έργο του ευσυνείδητου δασκάλου, 
έδωσα όλες μου τις δυνάμεις. Κι έχω χρέος να προσφέρω στον ελληνισμό όσα 
μπορώ ακόμα.

ΚΓ ευχαριστώ από καρδιάς τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου και τη 
Λαϊκή Τράπεζα για την εκτίμηση, που με ενδυναμώνει.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Από την τελετή της απονομής τον «Βραβείου Γραμμάτων» του Ελληνικού Πνευματικού 
Ομίλου Κύπρου στον Χρύσανθο Στ. Κυπριανού από την κυρία Μαρίνα Βρυωνίδου - Γιάγκου

Από την τελετή «ΜΝΗΜΗ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ» στο Πολιτιστικό Κέντρο Ομίλου Ααϊκής
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Σύντομος Χαιρετισμός του Προέδρου του «Ελληνικού Πνευματικού 
Ομίλου Κύπρου» Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου στα αποκαλυπτήρια 

Τιμητικής Πλάκας για τον Κύπρο Χρυσάνθη από το Δήμαρχο Λευκωσίας 
(Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2000, Ώρα 12.00)

Ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου χαιρετίζει την απόφαση του Δή
μου Λευκωσίας να εντοιχίσει την εγχάρακτη αυτή πλάκα στο σπίτι όπου έζησε ο 
πνευματικός δημιουργός Κύπρος Χρυσάνθης, τιμώντας έτσι τη μνήμη ενός εκλε
κτού δημότη της Λευκωσίας, της πάλαι ποτέ Λήδρας, που την ύμνησε με τους στί
χους του ο αείμνηστος Χρυσάνθης, σαν «του νησιού μας το αφάλι», «της πρώτης 
του ζωής η πατρίδα», όπου τον βρήκαν «οι ερωτιές οι αγίες», κι όπου «οι Μούσες 
σε λυρική φλογέρα τα συλλοϊκά του πήρανε γελούσες».

Οι αρχαίοι Λέδροι, η Λήδρα και η Λευκωσία συναντώνται σήμερα σ’ αυτό το 
σημαδιακό μέρος του ομφαλού της Κύπρου, σαν σε μια φωτεινή εστία πνευματική, 
γιατί απ’ εδώ οι ξεμυαλίστρες Μούσες ξεσήκωσαν με τον μαγευτικό αυλό τους, 
συνεπαρμένο από έρωτα ιερό τον ποιητή μας και τον οδήγησαν στις «Παλιές πα
τρίδες», στη Σαλαμίνα και την Ταμασό, στην Αρσινόη, τους Γόλγους και το Κίτι, 
στους Σόλους, τη Λάπηθο, την Πάφο και το Δάλι, κι όπου αλλού, για να τον πάνε 
«με τα φτερά του νου στον Παρθενώνα», στης Αθήνας «τ’ ασημένια κάλλη», στης 
«Αττικής το χώμα», με της Ελλάδας το πάθος στην καρδιά του και τα Ελληνικά 
χρώματα να ζώνουν το κορμί του.

Την Κύπρο και την Ελλάδα ο Χρυσάνθης τις περπάτησε με τη λύρα στο χέρι 
μες στους αιώνες, με το νου και με τη φαντασία του, από την αρχαιότητα ως σήμε
ρα. Τις αγάπησε και τις εξύμνησε, την Κύπρο «αντρών ηρώων κι ωραίων γεννή- 
τρα», την Ελλάδα πηγή αρετής, κάλλους και σοφίας. Τραγούδησε τη δόξα και τον 
πόνο τους, αφουγκράστηκε τα όνειρα και τους οραματισμούς τους.

Εδώ έζησε τη δημιουργική ζωή της μια ψυχή που χώρεσε μέσα της αιώνες Κυ
πριακής και Ελληνικής ιστορίας και Χριστιανικής αυταπάρνησης, εδώ κτυπούσε 
τους παλμούς της μια καρδιά που ένιωσε την ψυχή του λαού μας, τη θαύμασε και 
την τραγούδησε. Εδώ, πλάι μας, σ’ αυτό το δωμάτιο σκυφτός στο γραφείο κατά- 
γραψε με τον τρόπο του το μεγαλείο της φυλής ο Ελληνολάτρης Χρυσάνθης, όπως 
ο ίδιος το είδε και σ’ όλες τις διαστάσεις του, με την Τριανταφυλλένη του πολύτι
μο συμπαραστάτη, να του δίνει κουράγιο και ανάσα, με τα παιδιά και τα εγγόνια 
του να γιομίζουν το σπίτι χαρά και χαμόγελο, με τις εγγονές να κρατούν χοροπη
δώντας τα «περιδέραια» που τους χάρισε ο παππούς.

Οι άξιοι δημιουργοί δίνουν αξία στον τόπο. Η Οδός Ανδροκλέους συνταιρια
σμένη με άνδρες ευκλεείς δεν πρέπει ποτέ να χάσει τ’ αρχαίο της όνομα για χάρη 
οποιοσδήποτε σύγχρονου ή κατοπινού. Ο αρχαιολάτρης κι Ελληνολάτρης Χρυ
σάνθης θα κατοικεί εσαεί στην Οδό Ανδροκλέους, που την τίμησε και τον τίμησε, 
θα ζει στην ψυχή του λαού, και σε όσους διαβάτες θα περνούν απ’ εδώ αυτή η πλά
κα θα τους τον θυμίζει. Η Οδός Ανδροκλέους 2, ένα μικρό μουσείο, με τα βιβλία, 
τις μνήμες και τα αριστεία του. Κι αυτή η πλάκα, ένα ακόμα αριστείο που τιμά αυ
τούς που την εντοίχισαν.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΜΝΗΜΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΕΦΕΡΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου σας προσκαλεί στην εκδήλωση μνήμης 
που διοργανώνει προς τιμήν του νομπελίστα ποιητή

Γιώργου Σεφέρη

100 χρόνια από τη γέννηση του

με ομιλητή τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Φώτη Δημητρακόπουλο, 
στην Αίθουσα Τελετών του Παγκυπρίου Γυμνασίου την Παρασκευή, 

17 Νοεμβρίου 2000, ώρα 7.00 μ.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. Εισαγωγή: «Ο Ε.Π.Ο.Κ. και η πρώτη επίσκεψη του Σεφέρη στην Κύπρο», από τον 

Πρόεδρο του Ε.Π.Ο.Κ. Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου

2. Παρουσίαση του Ομιλητή από το μέλος του Δ.Σ. του Ε.Π.Ο.Κ. Επιθεωρητή κ. Γε
ώργιο Κιτρομηλίδη

3. «Ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης»: Ομιλία από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθη
νών κ. Φώτη Δημητρακόπουλο.

4. Σύντομο Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα:
Η χορωδία του «Εθνικού Ωδείου Κύπρου» θα τραγουδήσει μελοποιημένα ποιήματα 
υπό τη διεύθυνση του Μιροσλάβ Κοσκοτίνοφ.

Στο πιάνο: Μάριος Ιωάνναν

Διάρκεια εκδήλώσης: 1 ώρα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ
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Εισαγωγική Ομιλία του Προέδρου 
του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου 

στην «Εκδήλωση Μνήμης Γιώργου Σεφέρη», 
στην Αίθουσα Τελετών του Παγκυπρίου Γυμνασίου 

(Παρασκευή, 17Νοεμβρίου 2000, 7.00μ.μ.)

Ο «Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου» τιμά απόψε τη μνήμη του 
Γιώργου Σεφέρη, όχι μόνο ως ενός κορυφαίου ποιητή που τίμησε την Ελλάδα με 
το βραβείο «Νόμπελ» που του απονεμήθηκε, αλλά και ως ενός Ελληνα που αγά
πησε την Κύπρο και την τραγούδησε με τρόπο πρωτότυπο και μοναδικό.

Όταν το φθινόπωρο του 1953, ο Σεφέρης, Πρέσβυς τότε της Ελλάδας στη Βη
ρυτό, επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Κύπρο — με πρόσκληση του φίλου του Ευ
άγγελου Λοΐζου - ο Ε.Π.Ο.Κ. οργάνωσε, στις 7 Δεκεμβρίου 1953, ειδική συγκέ
ντρωση στη «Σεβέρειο Βιβλιοθήκη» του Παγκυπρίου Γυμνασίου, και στη συνέχεια 
δεξίωση στο Κέντρο «Μακεδονίτισσα».

Όπως αναφέρει στη «Λογοδοσία» του για τη δράση του Ε.Π.Ο.Κ. το 1953 ο 
Πρόεδρος Κ. Σπυριδάκις, «Προς τιμήν τον ποιητον κ. Γ. Σεφέρη ό Όμιλος ημών 
όργάνωσεν ειδικήν πνενματικήν εορτήν καί εν σννεχείμ φιλικήν δεζίωσιν. Είς τήν 
πρώτην, μετά ομιλίαν τον πρόεδρόν τον Ομιλον έξάραντος τήν λογοτεχνικήν 
προσωπικότητα τον τιμώμενον ποιητον, ιδίως δέ τήν διεθνή έκτίμησιν τής ποιή
σεων τον, καί προσφέραντοζ είς αύτόν άπό μέρους τον Ομιλον είς άνάμνησιν τάς 
εκδόσεις αύτον, ώμίλησεν ό ιατρός, λογοτέχνης καί μέλος αύτον κ. Κ. Χρνσάνθης 
μέ θέμα «Τά γράμματα στήν Κύπρο». Ό κ. Σεφέρης έν τέλει τής σνγκεντρώσεως 
ώμίλησεν άναφερθείς είς τάς ωραίας εντυπώσεις, τάς οποίας άπεκόμισεν έκ Κν- 
ποου. Τήν πνενματικήν ταντην σνγκέντρωσιν ετίμησαν ό Μ. Αρχιεπίσκοπος, ο 
έκλαμπρότατος Γενικός Πρόξενος τής Ελλάδος κ. Α. Παππάς μετά τής έριτίμον 
συζύγου αύτον καί ό δημαρχενων Αενκωσίας κ. Γ. Πούλιας. Προσκληθέντες πα
ρέστησαν πλήν τών μελών τον Ομιλον και άλλοι Κύπριοι λογοτεχναι. Τά μέλη 
τού Όμιλον καί οί προσκληθέντες είχον τήν εύκαιρίαν νά γνωρίσωσι προσω- 
πικώς τόν ποιητήν κ. Γ. Σεφέρην. Είς τήν έπακολονθήσασαν φιλικήν δεξίωσιν έν 
τφ κέντρφ «Μακεδονίτισσα» παρεκάθισαν πλήν τοΰ κ. Γ. Σεφέρη καί ό έκλαμπρό
τατος Γενικός Πρόξενος τής Ελλάδος κ. Α. Παππάς μετά τής έριτίμον σνζνγον 
τον. Διαρκούσης ταύτης άντηλλάγησαν θερμαί προπόσεις καί λόγοι, άπηγγέλθη- 
σαν δέ καί ποιήματα ύπό τον τιμωμένου ποιητον έκ τών ίδιων αύτον έργων καί 
άλλα ύπό μελών τον Όμιλον». Στήν προσφώνηση του ο Σπυριδάκις «έξέφρασε 

* τήν χαρά τού Πνευματικού κόσμον τής Κύπρον έπί τή παρονσίμ τον έκλεκτον 
έκπροσώπον τής νεοελληνικής ποιήσεως καί ύπεγράμμισε τήν συμβολήν τον είς 
τά νεοελληνικά γράμματα, ιδιαιτέρως δέ τήν έμμονήν τον είς τήν ελληνικήν παρά- 
δοσιν καί ύπό τήν νέαν μορφήν τής τέχνης τον» («Δελτίον» του Ε.Π.Ο.Κ. 1953- 

1954, σελ. XX και XII).
Προς τιμήν του Σεφέρη έγινε - μετά την αναχώρηση του από την Κύπρο - λί

γες μέρες αργότερα, στις 18 του ίδιου μήνα (18/12/1953), σ’ αυτήν εδώ την αίθου

σα στη Μεγάλη Αίθουσα του Παγκυπρίου Γυμνασίου, προαποφασισθείσα από το 
Δ Σ του Ε Π.Ο.Κ. διάλεξη από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθηγητή 
του Παγκυπρίου Γυμνασίου και Γραμματέα του Γραφείου Εθναρχίας Κύπρου Νί
κο Κοανιδιώτη, με θέμα «Ό ποιητής Γιώργος Σεφέρης». Ο Κρανιδιώτης μίλησε 
για τη ζωή και το έργο του Σεφέρη, για να γίνει τούτο ευρύτερα γνωστό, και τη διά
λεξη του τίμησε και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος και την παρακολούθησαν, 
εκτός του κοινού, και πλείστοι μαθητές και μαθήτριες του Παγκυπρίου Γυμνασίου. 
Η διάλεξη δημοσιεύτηκε στο «Δελτίον» τον Ε.Π.Ο.Κ. του 1953-1954 (σελ. 77-104).

Ήταν βασικός στόχος του Ε.Π.Ο.Κ., από την αρχή της ίδρυσης του, σε στενή 
συνεργασία με το Προξενείο της Ελλάδος και τη συμπαράσταση της Εθναρχίας να 
προβάλλει στον πνευματικό κόσμο, τους επιστήμονες, το κοινό και τους μαθητές 
των Γυμνασίων τα επιτεύγματα της Ελλάδας σε όλους τους τομείς προς εξουδετέ- 
οωση τη- ανθελληνικής προπαγάνδας της αποικιακής κυβέρνησης. Η παρουσία 
του Σεφέρη σε Σχολεία και Σωματεία δεν είναι, υποθέτω, άσχετη με τη γενικότερη 
αυτή «πολιτική» Έτσι, σε επίσκεψη του στο Παγκύπριο Γυμνάσιο μίλησε στους 
ιιαθητές κι απάγγειλε ποιήματα του, κι ο τότε μαθητής του Παγκυπρίου κι ύστερα 
Υπουονός Ανδρέας Χριστοφίδης έγραψε για την επίσκεψη αυτή στο περιοδικό του 
Γυμνασίου «Μαθητική Εστία»,1953 (σελ. 52-53). Τέτοιες επισκέψεις πραγματο
ποίησε ο ποιητής και στο Αθηναΐδειο Γυμνάσιο Λεμεσού, στο Γυμνάσιο Κυρηνει- 
ας και στο Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου. Στην Αμμόχωστό μαλιστα το γνω
στό για την εθνική του δράση Πνευματικό Σωματείο «Αυκειο Ελληνιδων Αμμόχω
στου» είχεν οργανώσει δεξίωση στις 25 Νοεμβρίου 1953, την πρώτη προς τιμήν 
του Σεφέρη κατά την οποία ο ποιητής απάγγειλε ποιήματα του «συνενώνοντας 
έτσι τη φωνή τον μέ τή φωνή τών μελών τον Σωματείου αντον», όπως γράφει ο 
S& προσθέτοντας ότι ο Σεφέρης «εχινε taro; μέσα σε κλίμα ενθουσια
σμού» («Πνευματική Κύπρος», αρ. 30 (1963), σ. 212).

Για την προβολή του Σεφέρη ευρύτερα στην Κύπρο σημαντική ήταν τότε, το 
1953 και” και η συμβολή του περιοδικού «Κυπριακά Γραμματα». που διηυ- 
θυνε ο Νίκος Κρανιδιώτης, αλλά και των εφημερίδων της εποχής, της «Κύπρια- 
X με άρθρα του Χρυσάνθη, της «Ελευθερίας»και του « Εθνους», με εξαίρεση 
κης», με αρυρα t , που η στάση της ήταν αρνητική όπως σημειω- 
νειοεκη Χρυσάνθης. Και αυτός ακόμα ο κυβερνητικός «Κυπριακός Ραδιοφωνικός 
Σταθμοί (C Β C. πρόβαλε επαινετικά τον Σεφερη, για λογους που δεν φαίνεται 
Sv άσχετοι και μ W προσπάθεια της αποικιακής κυβέρνησης να κερδίσει 
να ήταν άσχετοι κα j ' Κύποου σε μια εποχή που το αντιαποικιακο την εμπιστοσύνη του Ελληνισμού τη, κυπρο ι .
πνεύμα βρισκόταν σε έξαρση. («Πνευματική Κύπρος», αρ. 30, (196) 210 1).

Ποιν αναφερθώ στις εντυπώσεις του ποιητή από την πρώτη του επίσκεψη 
στην Κύπρο θα ήθελα να μεταφερθώ λίγα χρόνια αργότερα για να σημειώσω οτι ο 
Ε Π Ο Κ δ“;ϊπαψε να τιμά τον Σεφέρη και να τον προβάλλει και σε μεταγενεστε- 

ρα χρόνια.
_ ΔΜΡ^πητησίας στις 26 Ιανουάριου 1963, ο «ΕλληνικόςΤα πρώτα χρονιά της ξ 2 * <<Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτε-

Πνευματικός Όμιλος Κυπρ » I4 δήχωση για τον Γιώργο Σεφέρη στην πρό- 
Xvtòv Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου, σε αντικατάστα-
σφατα ιδρυθείσα τότε, το 1960, π { ί 
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ση του Αγγλόφωνου Διδασκαλικού Κολλεγίου. Ομιλητές σ’ αυτήν ήταν ο τότε 
Σύμβουλος της Πρεσβείας της Ελλάδος, πνευματικός άνθρωπος Ευστάθιος Ααγά- 
κος, που μίλησα με θέμα «Ό Σεφέρης καί ή σύγχρονη αισθητική», ο Κύπρος Χρυ
σάνθης με θέμα «Ή πρώτη παρεπιδημία στήν Κύπρο τοϋ Γ. Σεφέρη» και ο ομιλών, 
που μίλησα με θέμα «Δύο ποιήματα τοΰ Γιώργου Σεφέρη γιά τήν Κύπρο», μια 
ανάλυση της «Ελένης» και του «Σαλαμίνα της Κύπρος». Yστερα από άδεια της 
Εκδοτικής Επιτροπής του Ε.Π.Ο.Κ., οι εισηγήσεις αυτές δημοσιεύτηκαν από τον 
Κύπρο Χρυσάνθη στην «Πνευματική Κύπρο», τον Μάρτη του 1963 (αρ. 30).

Όταν ο Λαγάκος υπηρετούσε στην Κύπρο έδωσε, το 1961 και 1962, στη Λευ
κωσία και σ’ άλλες πόλεις της Κύπρου, «μερικές διαλέξεις για την ποίηση που 
πρωτοφάνηκε στην Ελλάδα μετά το ’31». Δύο απ’ αυτές τις διαλέξεις, όπως γράφει 
ο Λαγάκος στο βιβλίο του «Ό Σεφέρης καί ή Κύπρος» (Ικαρος, 1984, σ. 18), τυ
πώθηκαν αργότερα από τον «Ελληνικόν Πνευματικόν Ομιλον Κύπρου». Πρόκει
ται για την αυτοτελή έκδοση, Δύο ομιλίες γιά τό Γιώργο Σεφέρη (Λευκωσία, 1967).

Μέλη του Ομίλου μίλησαν για το Σεφέρη σε αρκετές άλλες περιπτώσεις, με 
διαλέξεις, Ανακοινώσεις ή Εισηγήσεις σε Συνέδρια, Συμπόσια ή άλλες εκδηλώ
σεις, στις οποίες δεν είναι του παρόντος να αναφερθώ. Μας ενδιαφέρουν τώρα οι 
εντυπώσεις και εμπειρίες του ποιητή από την πρώτη του επίσκεψη στην Κύπρο, 
για τις οποίες μίλησε ο ίδιος στην πρώτη συγκέντρωση του Ομίλου στη Σεβέρειο 
Βιβλιοθήκη του Παγκυπρίου Γυμνασίου, στις 7 Δεκ. 1953, και σε άλλες περιπτώ
σεις, προ παντός όμως όπως τις κατάγραψε στα ποιήματα της συλλογής του «Κύ
προς, ού μ’ έθέσπισεν...», που τα αφιέρωσε στον κόσμο της Κύπρου ως 
«ΜΝΗΜΗ και ΑΓΑΠΗ».

Μέσα στη συνολική παρουσίαση του έργου του Σεφέρη στην οποία θα προβεί 
σε λίγο ο διακεκριμένος ομιλητής μας, μελετητής του έργου του Σεφέρη καθηγητής 
κ. Δημητρακόπουλος, θα πάρουν και αυτά τη θέση τους. Θα ήθελα, ωστόσο, να 
μου επιτραπεί ν’ αναφερθώ σε μια καίρια πτυχή της ποιητικής παραγωγής του για 
την Κύπρο που μας καίει πάντα πιο πολύ, ως απότιση φόρου τιμής από τον Όμι
λο μας, προς ένα ξεχωριστό Έλληνα, ο οποίος, ξεριζωμένος ο ίδιος από τον Ελλη
νισμό της Μικρασίας, ένιωσε τον παλμό της καρδιάς του υπόδουλου τότε Κυπρί
ου με περισσή ευαισθησία, καθώς διαπίστωσε στην Κύπρο την αναλγησία του κυ
ριάρχου και την ασυνέπεια των ισχυρών της γης να εφαρμόσουν τις αρχές και τα 
ιδανικά που επικαλκούνταν στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η Ελλάδα έγινε ολο
καύτωμα κι όταν οι Κύπριοι εκαλούντο στα στρατολογικά γραφεία να ενταχθούν 
στις συμμαχικές δυνάμεις με το σύνθημα ότι «πολεμώντας γιά τήν ελευθερία, πο
λεμάτε γιά τήν Ελλάδα» και με άλλα ηχηρά συνθήματα από την ιστορική μας πα
ράδοση, όπως το «εις οιωνός άριστος, άμύνεσθαι περί πάτρης», του Ομήρου.

Ο πόνος του Σεφέρη ήταν ακόμα πιο μεγάλος κι η απογοήτευση του πιο πι
κρή, γιατί με έκπληξη διαπίστωσε ότι στην Κύπρο ζούσε ένας γνήσιος Ελληνισμός 
που συντήρησε τη γλώσσα του, τη χριστιανοσύνη του, τις παραδόσεις του και τα 
άλλα χαρακτηριστικά της Ελληνικής του ψυχής, την απλότητα, την αγνότητα, την 
ειλικρίνεια, την ανθρωπιά του τόσο έντονα, ώστε να μη συγχρωτισθεί με τους κα- 
τακτητές του, να μην αλλάξει την ψυχή του μέσα στους αιώνες, όπως το μαρτυ
ρούσε και η τότε κρίσιμη ιστορική στιγμή, όταν όλες οι προσπάθειες των Αγγλων 
συγκεντρώνονταν στο πώς ν’ αφελληνίσουν τους Κυπρίους:
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«Καί τούτα τά κορμιά 
πλασμένα άπό ένα χώμα πού όεν ξέρουν, 
έχουν ψυχές.
Μαζεύουν σύνεργα γιά νά τίς άλλάξουν, 
δέ θά μπορέσουν μόνο θά τίς ξεκάμουν 
άν ξεγίνουνται οί ψυχές».

(Από το «Σαλαμίνα τής Κύπρος»)

Ο αγώνας της Ε.Ο.Κ.Α. βρισκόταν τότε υπό προετοιμασία. Κι ο Έλληνας δι
πλωμάτης μπορεί να πει με τρόπο ποιητικό ότι η αντίδραση των Κυπρίων στα 
σχέδια των Αγγλων δεν θ’ αργήσει να εκδηλωθεί, κι ότι

«ό μαντατοφόρος τρέχει
κι όσο μακρύς κι άν είναι ό δρόμος του, θά φέρει 
τό φοβερό μήνυμα τής Σαλαμίνας».

Οι τραγικές, όμως, εμπειρίες του ποιητή από τη διάψευση των ελπίδων του 
Ελληνισμού στους δύο παγκόσμιους πολέμους που «τό^ευσε τήν καρδιά τοΰ 
Σκορπιοΰ» για ν’ ανατείλει η Αφροδίτη - αγάπη, αλλά ξαστόχησε, δημιουργούν 
έντονους φόβους και σοβαρές ανησυχίες στην ταραγμένη του ψυχή: μήπως νέοι 
αγώνες για τα ωραία ιδανικά — από τον Ελληνισμό της Κύπρου, υποθέτω — απο
βούν και πάλιν επί ματαίω και ο ιδεολόγος λαός μας κλάψει νεκρούς, αποχωρι
σμούς, καταστροφές, διάλυση οικογενειών κι όσα άλλα δοκίμασε ο Ελληνισμός 
από την αχαριστία, την ιδιοτέλεια και την αναλγησία των ισχυρών, την ασυνέπεια 
και την εγκατάλειψη του από τους «φίλους τοΰ άλλου πολέμου». Το τέλος της 
«Ελένης» είναι εύγλωττο, αν συνδέσουμε τους κάπως δυσοίωνους στίχους του με 
τον ήδη έτοιμο εθνικοαπελευθερωτικό μας αγώνα, που άρχισε ένα χρόνο και τέσ
σερις μόνο μήνες μετά την αναχώρηση του ποιητή από την Κύπρο. Με έντονο προ
βληματισμό τραγουδά με «τ’ αηδόνια» τον πόνο του ο ποιητής.

«Δακρυσμένο πουλί,
στήν Κύπρο τή θαλασσοφίλητη 

πού έταξαν γιά νά μοΰ θυμίζει τήν πατρίδα, 
άραξα μοναχός μ ’ αυτό τό παραμύθι, 
άν είναι άλήθεια πώς αυτό είναι παραμύθι, 
άν εΐναι άλήθεια πώς οί άνθρώποι δέ θά ξαναπιάσουν 
τόν παλιό δόλο τών Θεών 
άν εΐναι άλήθεια
πώς κάποιος άλλος Τεϋκρος, ύστερα άπό χρόνια, 
ή κάποιος Αϊαντας ή Πρίαμος ή Εκάβη 
ή κάποιος άγνωστος, άνώνυμος, πού ώστόσο 
είδε ένα Σκάμαντρο νά ξεχειλάει κουφάρια, 
δέν τό ’χει μες στή μοίρα του ν' άκούσει 
μαντατοφόρους πού έρχουνται νά πούνε 
πώς τόσος πόνος τόση ζωή 
πήγαν στήν άβυσσο ,
γιά ένα πουκάμισο άδειανό γιά μιάν Ελένη».
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Ζήσαμε, με την τραγωδία που μας έπληξε, ξεριζωμένους Τεύκρους από το 
βορρά, Αίαντες, Πρίαμους και Εκάβες, Σκάμανδρους να «ξέχειλαν κουφάρια» και 
ζωντανούς ν’ αναζητούν χαμένους αδερφούς μας, ζήσαμε πολύ πιο πολλά και 
τραγικά, που αφήνει ο ποιητής στη φαντασία μας να τα συμπληρώνει, με τον τόσο 
καθαρό συμβολισμό του. Η μοίρα του Ελληνισμού να προδίδεται από τους εμπό
ρους των εθνών. Ποιος από τους λεγάμενους «φίλους» και «συμμάχους» έκλαψε 
για τον πόνο μας; Κανένας:

«Καθένας χωριστά ονειρεύεται καί όέν ακούει τό βραχνά 
τών άλλων»,

όπως διαπιστώνει με πικρία ο Σεφέρης στη «Σαλαμίνα τής Κύπρος».

«Τή γνώμη τών δυνατών ποιος θά μπορέσει νά τή λυγίσει;», άφού από χρόνια 
τώρα ο επιτήδειος ουδέτερος, ο μέγας απών από τα ολοκαυτώματα του Β’ παγκο
σμίου πολέμου, επιβραβεύεται και μάλιστα σε βάρος του Ελληνισμού;

Όποια και αν είναι η «γνώμη» των δυνατών, ο Ελληνισμός δεν θα πάψει ποτέ 
να υπηρετεί τις αξίες και τα ιδανικά που τον ενέπνεαν από την αυγή της ιστορίας 
του, έστω κι αν ματαιώνονται κάποτε οι ελπίδες του από αυτούς που τα υποκαθι- 
στούν με το συμφέρον και τις ιδιοτελείς επιδιώξεις τους. Τα ιδανικά υπάρχουν 
και θα υπάρχουν και είναι σύμφυτα με την ψυχή του Έλληνα. Είναι την ψυχή μας 
που πρέπει να κρατάμε ζωντανή κι ανόθευτη. Γιατί αυτήν θα βάλουν, αν δεν έχουν 
ήδη βάλει, στόχο για να την «ξεκάμουν», τη γλώσσα μας, τη θρησκεία και τις πα
ραδόσεις μας, την πίστη μας στην αξία του ιστορικού παρελθόντος μας, την Ελλη
νική μας ταυτότητα. Αυτά είναι τα μέσα της άμυνας μας, η πανοπλία μας σε αγώ
νες για εθνική επιβίωση, για την απελευθέρωση της γης των πατέρων μας. Αυτά εί
ναι που θαύμασε ο Σεφέρης από το λαό μας , σαν μια εκπληκτική γι’ αυτόν απο
κάλυψη. Θα πρέπει να τα περιφρουρήσουμε, να τα αξιοποιήσουμε και να τα τιμή
σουμε. Θα είναι η πιο μεγάλη τιμή και ικανοποίηση για ένα ξεχωριστό Έλληνα 
ποιητή που αγάπησε την Κύπρο και την πόνεσε διπλά σαν ξεριζωμένος Έλληνας 
κι αυτός.

Πριν αφήσω το βήμα, θα ήθελα να καλωσορίσω στην Κύπρο και να ευχαρι
στήσω τον διακεκριμένο καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών κ. Δημητρακόπουλο για την τιμή που μας κάνει να είναι ομιλητής μας 
απόψε, τη Διευθύντρια του «Εθνικού Ωδείου Κύπρου» κ. Αουλού Συμεωνίδου 
που μας παραχώρησε την εξαίρετη χορωδία της, αλλά και το διευθυντή κ. Μιοο- 
σλάβ Κοσκοτίνοφ, τα μέλη της Χορωδίας και τον κ. Μάριο Ιωάννου, που συνο
δεύει στο πιάνο, τον Επιθεωρητή Φιλολογικών Μαθημάτων και μέλος του Δ.Σ 

-του Ε.Π.Ο.Κ. Δρα Γ. Κιτρομηλίδη που θα μας παρουσιάσει τον ομιλητή, και όχι 
λιγότερο το Διευθυντή του Παγκυπρίου Γυμνασίου κ. Ν. Νεάρχου για την παρα
χώρηση της Αίθουσας για τη συγκέντρωση μας. Σ’ αυτό το χώρο ιδρύθηκε και 
έδρασε ο Ε.Π.Ο.Κ., εδώ διοργάνωσε τις διαλέξεις του ο Όμιλος μας για τον τιμώ
μενο απόψε ποιητή, εδώ ο Σεφέρης συναναστράφηκε με πνευματικούς ανθοώ- 
πους, το κοινό και τους μαθητές. Τέλος ευχαριστώ όλους εσάς που τιμάτε την εκ
δήλωση μας με την παρουσία σας.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ 
Πρόεδρος Ε.Π.Ο.Κ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1947

Πλατεία Αρχιεπισκόπου Κυπριανού
1016 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΠΕΝΗΝΤΑΧΡΟΝΑ ΤΟΥ Ε.Π.Ο.Κ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με την ευκαιρία της νέας χιλιετίας 
ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου 

διοργανώνει ειδική εκδήλωση για την προσφορά του Ομίλου 
την Πεντηκονταετία 1947-1997 

στο Πολιτιστικό Κέντρο της Λαϊκής Τράπεζας 
(Γωνία Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 39 και Οδός Μπουμπουλίνας) 

την Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2000, ώρα 7.00 μ.μ., 
και σας προσκαλεί να τιμήσετε την εκδήλωση με την παρουσία σας

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Ε.Π.Ο.Κ. θα τιμήσει τους αείμνηστους 
Προέδρους του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ (1947-1975) και ΚΥΠΡΟ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

■ (1975-1998) με την απονομή τιμητικής πλάκας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1 Συνοπτική παρουσίαση της εθνικής προσφοράς και πνευματικής δράσης του 
Ε.Π.Ο.Κ., από τον Πρόεδρο του Ομίλου Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου

2. «Ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου και ο τύπος», από τη Γραμματέα του 
Ομίλου κα Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβίδου

3. «Το ιστορικό των προκηρύξεων Λογοτεχνικών Διαγωνισμών από τον Ε.Π.Ο.Κ », 
από τον Ταμία του Ομίλου κ. Ιάκωβο Κυθρεώτη

4. «Η παρουσία του Μανώλη Καλομοίρη στον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο 
Κύπρου», από την κα Λουλλού Συμεωνίδου, επί σειράν ετών μέλος του Δ.Σ. του 
Ε.Π.Ο.Κ.

5. «Οι εκδόσεις του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου», από τον 
Αντιπρόεδρο του Ομίλου κ. Χρύσανθο Κυπριανού

Σύντομο Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα:
Η χορωδία του «Εθνικού Ωδείου Κύπρου» θα τραγουδήσει Χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια υπό τη διεύθυνση του Μιροσλάβ Κοσκοτίνοφ.
Στο πιάνο: Μάριος Ιωάννου

Στην Αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου θα πραγματοποιηθεί Έκθεση των 
Εκδόσεων του Ε.Π.Ο.Κ. της περιόδου 1947-1997 με τη φροντίδα του Οίκου 
«Μ.Α.Μ.»

Διάρκεια εκδήλωσης: 70 λεπτά Δηλώσεις στο τηλ. 343439, ώς τη 1 00 μ μ.

87Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Ομιλία τον Προέδρου τον Ε.Π.Ο.Κ. Κώστα Ε. Χατζηστεφάνον 
στην Εκδήλωση «Πενηντάχρονα τον Ελληνικού Πνενματικού Ομιλον Κύπρον», 

στο Πολιτιστικό Κέντρο τον Ομιλον Λαϊκής 
την Τρίτη, 19Δεκέμβριον2000, ώρα 7.00μ.μ.*

* Πιό κάτω δίδεται περίληψη καί περικοπές από τήν 'Ομιλία. Εκτενέστερα για τή δράση καί τήν π χν 
σφορά τοΰ Ε.Π.Ο.Κ. γιά μισό καί πλέον αιώνα περιλαμβάνονται στό δημοσίευμα τοΰ Κ Ε X t 
φάνου, «'Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου: 53 χρόνια προσφοράς, μέ ειδική άναφορά στά 
χρόνια τής αποικιοκρατίας», Βλ. «Φιλολογική Κύπρος 1998-1999», Λευκωσία 2000 σελ 248 259 
('Ομιλία στήν Αίθουσα Λόγου, τής «ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ», στήν ’Αθήνα, στις 13 Μαρτίου 1999)

Στήν ομιλία του γιά τά «Πενηντάχρονα τοΰ Ε.Π.Ο.Κ.» ό Πρόεδρος τοΰ Ομί
λου άναφέρθηκε στό ιστορικό τής ίδρυσης του τό 1947 καί στούς σκοπούς καί 
στήν πολύπλευρη δράση του, τόσο στήν κρίσιμη περίοδο τής άποικιοκρατίας, όσο 
καί στά χρόνια τής ανεξαρτησίας. "Αναφέρθηκε Ιδιαίτερα στούς δεσμούς πού καλ
λιέργησε ό Ε.Π.Ο.Κ. μέ κορυφαίους πνευματικούς άνθρώπους, λογοτέχνες, επι
στήμονες, καλλιτέχνες καί άλλες προσωπικότητες άπό τήν Ελλάδα. Διέγραψε τόν 
κύκλο τών ποικίλων δραστηριοτήτων τοΰ Όμίλου σέ όλους τούς τομείς τοΰ πνεύ
ματος καί έπισήμανε τή μεγάλη προσφορά του στήν άνοδο τής πνευματικής στάθ
μης στόν τόπο μας μέ τήν έκδοση τοΰ «Δελτίου», άρχικά, καί τής «Φιλολογικής 
Κύπρον», άπό τό 1960 ώς σήμερα, άλλά καί μέ τις δεκάδες άλλες έκδόσεις του, 
τούς λογοτεχνικούς διαγωνισμούς πού καθιέρωσε, μέ τά Βραβεία, τις διαλέξεις, 
τις ’Εκθέσεις, τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις καί τις έσωτερικές συγκεντρώσεις, τις 
εθνικές καί άλλες δραστηριότητες πού άνέπτυξε καί πραγματοποίησε μέ τή συμπα- 
οάσταση τής Έθναρχίας, τής Διπλωματικής έκπροσώπησης τής Ελλάδας στήν 
Κύπρο (τό Γενικό Προξενείο, άρχικά, καί τήν Ελληνική Πρεσβεία άργότερα), μέ 
τή στήριξη τής Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης Κύπρου καί τοΰ Υπουργείου 
Παιδείας, καί άλλων Ιδιωτών, έκτιμητών τοΰ έργου του.

«Προς όλους αύτούς», κατέληξε ό ομιλητής, «έκφράζονται τή στιγμή αύτή, 
εύγνώμονες εύχαριστίες, καί πρώτιστα στούς σταθερούς συμπαραστάτες τοΰ 
Όμίλου άπό τής ίδρύσεως του, στήν Έθναρχοΰσα ’Εκκλησία τής Κύπρου, μέ τόν 
άείμνηστο ’Εθνάρχη Μακάριο καί τόν Μακαριιοτατο Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Χρυσό
στομο άνακηρυχθέντες γι’ αυτό ως Επιτίμους Προέδρους του, καί το Γενικό Προ
ξενείο καί υστέρα τήν Πρεσβεία τής Ελλάδος, μέ τόν έκάστοτε Πρέσβυ ώς έπίτιμο 
μέλος του· στό Μεγάλο Εύεργέτη τοΰ Ε.Π.Ο.Κ. άείμνηστο Μιχαλάκη Κυθρεώτη, 
στόν Ιερό Ναό Φανερωμένης, στήν μακαριστή Καλλιόπη Καραγιώργη, τόν Μιχα
λάκη Τριανταφυλλίδη, τόν πρόσφατα έκλιπόντα άοίδιμο Γραμματέα του 
Ε.Π.Ο.Κ. Γεώργιο Κ. Ιωαννίδη, καί σέ όσους άλλους στήριξαν ήθικά καί ύλικά 
τόν Όμιλο μας, καί μάλιστα τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες τοΰ Υπουργείου Παι
δείας καί Πολιτισμού γιά τήν έτήσια χορηγεία τους άλλά καί προς τόν Όμιλο 
Λαϊκής γιά τή χρηματοδότηση τοΰ «Βραβείου Γραμμάτων» καί τήν άπό έτών φι- 
'λοξενία πού προσφέρει στόν Όμιλό μας σ’ αύτό τό «Πολιτιστικό Κέντρο», καί 

όχι λιγότερο προς όλα τά κατά καιρούς μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, καί 
προς όσους μετέχουν άπόψε στό πρόγραμμα, τόν Αντιπρόεδρο κ. Χρύσανθο Κυ
πριανού, τή Γραμματέα κ. Μαρούλα Βιολάρη - Ίακωβίδου, τόν Ταμία κ. ’Ιάκωβο 
Κυθρεώτη, τήν έκ τών μελών τοΰ πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, άπό τόν Μάρ
τη τοΰ ’47, καί έπί σειράν έτών μεταγενέστερα κα Λουλού Συμεωνίδου, γνωστή σέ 
όλους γιά τήν άξια κάθε έπιβράβευσης, έφ’ όρου ζωής άφοσίωση της στή μουσική 
καλλιέργεια τών συ^ιπατριωτών μας καί τή μεγάλη συμβολή της στήν άνοδο τής 
μουσικής στάθμης στόν τόπο μας. Τήν εύχαριστώ καί γιά τήν παραχώρηση τής 
έκλεκτής χορωδίας τοΰ «Εθνικού ’Ωδείου Κύπρου», όπως καί τά μέλη τής χορω
δίας, τόν πιανίστα Μάριο Ίωάννου καί ιδιαίτερα τόν διευθυντή της Μιροσλάβ 
Κοσκοτίνοφ. Εύχαριστώ θερμά καί τόν Ομιλο Λαϊκής πού μάς παραχώρησε, 
όπως πάντα άπό χρόνια, τό φιλόξενο αύτό Κέντρο καί όλους εσάς πού τιμάτε τήν 
έκδήλωση μέ τήν παρουσία σας».

«Κυρίες καί Κύριοι,
«Γιά τή δράση τοΰ Όμίλου καί τήν παρουσία του πέραν τών συνόρων τής Κύ- 

ποου στήν 'Ελλάδα καί στό εξωτερικό, μέ τις εκδόσεις του νά φθάνουν ώς τήν 
■Αιιεόική τήν Αυστραλία, τή Γαλλία, τήν "Ιταλία καί άλλες χώρες, εργάστηκαν 
πολλοί άλλοι Κύπριοι καί Έλλαδίτες, προς τούς όποιους έκφράζονται επίσης τή 
στιγμή αύτή εύγνώμονες ευχαριστίες κι απεριόριστη εκτίμηση έκ μέρους τοϋ Όμί- 
λου γιά τήν ανεκτίμητη συμβολή τους, και μάλιστα στους αδελφούς Ελληνες της 
μητρόπολης πού μάς στήριξαν πρόθυμα μέ τό πνευματικό «παρών» τους στα δυ- 
σκολα χρόνια τής άποικιοκρατίας».

«Ωστόσο τή στιγμή αύτή. πού γιορτάζουμε τά «Πενηντάχρονα τοΰ Ε.Π.Ο.Κ., 
θά πρέπει νά ΰπογραμμιστεί έμφαντικά καί νά άναγνωρισθεί η αξεπέραστη προ- 
σφοιώ τών δύο προέδρων του, τού Κωνσταντίνου Σπυριδακι που ήταν ο έμπνευ
σής καί θεμελιωτής του, καί τοΰ Κύπρου Χρυσάνθη που ήταν η ψυχή του Ομίλου 
καί ό στυλοβάτης του, ό συνεχής τροφοδότης του σε υλικό, ο αεικίνητος διεκπε- 
ραιωτής τών πάντων καί ό στρατολόγος τών συνεργατών του. Θεμελίωσαν γέρα 
ραιωιης MinTFÎn ..è έθνική άποστολή, το οποίο συνεβαλε αποφασιστικά
στή συντήοίση τής ελληνικής πνευματικής φυσιογνωμίας τής Κύπρου καί στήν 
ZS τήν ανάδειξή της, στήν προπαρασκευη - με τα δικά του μέσα - και την 
άξιοποίηση τοΰ απελευθερωτικού μας αγώνα, προσφερε το βήμα του και τα αλλα 
έκφραστικά μέσα του στή νέα γενιά τών λογοτεχνών και πνευματικών δημιουργών 
μετ καΤκΖξίωσε τήν Κύπρο ώς χώρο άκραιφνώς Ελληνικό ταυτισμένο πνευ- 
ματικάκαϊ ψυχικά μέ τήν Ελλάδα παρά τόν πολίτικο διαχωρισμό τη; απ αυτήν».

«"Ανεκτίμητη ή προσφορά τους. Αιώνια θά παραμείνει καί ή μνήμη τους. Ή 
τιμή πΧοΤ^^ι άπόψε ό «Ελληνικός Πνευματικός Ομιλο; Κυπρου» με 
τιμή που τους απο συζύγους τους, τις Έριτιμες Κυρίες Θα-
τήν προσφορά τιμητικά) ΛΟύλα Κύπρου Χρυσάνθη, άποτελεΐ έλάχιστο
λεία Κωνσταντίνου Σπυριδακι “ τθυΖ στόν Ομιλο καί τόν τό-
φόρο τιμής σέ άναγνώριση της μεγάλη. f
πο μας. Τό παράδειγμα τους θά είναι για μας οδη/ο.».

[ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ]
Λευκωσία

19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2000
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«ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥΕΛΑΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 

ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ»

Από τον Ταμία τον Ε.Π.Ο.Κ. κ. Ιάκωβο Κυθρεώτη στην εκδήλωση 
«Πεντηκονταετία 1947-1997» στο Πολιτιστικό Κέντρο τον Ομιλον Λαϊκής την

Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2000, ώρα 7 μ.μ.

Ο Ε.Π.Ο.Κ., ευθύς εξαρχής, ανάμεσα στις δραστηριότητες που έταξε από την 
ίδρυσή του, ανάλαβε και επιδίωξε με αγάπη και συνέπεια για περισσότερα απο 50 
τόσα χρόνια την προώθηση της πνευματικής δημιουργίας και, ειδικότερα, την ανά
πτυξη της διηγηματογραφίας στην Κύπρο.

Σημαντικά είναι όσα ανάφερε στην Α ' Γενική Συνέλευση του Ομίλου στις 30 
Μαρτίου 1947 ο τότε προσωρινός Πρόεδρός του Κωνσταντίνος Σπυριδακις, τονι- 
ζοντας «την από πολλού καταφανή ανάγκην της συνενωσεως των ελληνικών δυ
νάμεων της Κύπρου δια την καλλιέργειαν των Γραμμάτων και Τεχνών... και οτι 
ομάς καθηγητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου ανέλαβε την πρωτοβουλίαν να πραγ- 
ματοποιήσει την συνένωσιν ταύτην...».

Μέσα στα πλαίσια αυτά, συνεπής ο Ε.Π.Ο.Κ. αποφάσισε στις 31 Ιανουάριου 
1949 την Πρώτη Προκήρυξη Διαγωνισμού Διηγήματος με θέμα: «Απο τον Ελληνι
κό Βίο σε όλες τις εκδηλώσεις του». Στο διαγωνισμό εκείνο υποβληθησαν 14 διη
γήματα κυρίως, από νέους. Η τριμελής Κριτική Επιτροπή αποτελουμενη από 
τους Χριστόδουλο Παπαχρυσοστόμου, Μίκη Κιτρομηλιδη και Νικο Κρανιδιωτη 
απένει« uòvo τον Έπαινο στους ακόλουθους: Ιάκωβο Κυθρεώτη για το διηγη- 
μάα του «Δημήτρης ο ακαμάτης» και Φώτο Χατζησωτηρίου για το διήγημά του 
«Το ξεσήκωμα του Οχτώβρη».

Μεταφέρω ένα απόσπασμα από όσα χαρακτηριστικά ανάφερε στην Έκθεση 
τη- η Κριτική Επιτροπή: «... Ευρίσκουμε ότι η πρώτη αυτή προσπάθεια αποτελεί 
li αν καλήν αρχήν αναπτύξεως της διηγηματογραφίας εις την Κύπρον, και υπο- 
voauuiUi το γεγονός ότι μέσα εις πολλά από τα υποβληθέντα έργα υπάρχουν εν
θαρρυντικά στοιχεία, τα οποία καλλιεργούμενα και αναπτυσσόμενα θα συντελέ- 
σουν εις την δημιουργίαν μιας καλυτέρας Κυπριακής λογοτεχνίας, δυναμένης να 
ÈVE. ιιίαν καλήν θέσιν μέσα εις την όλην Νεοελληνικήν λογοτεχνικήν παραγωγήν», 
(βλ. «Κυπριακά Γράμματα», Έτος ΙΔ, Σεπτ. - Οκτ. 1949, Αρ. 171-172).

Ύστερα από μια τέτοια ελπιδοφόρα διαπίστωση ο Όμιλος προχώρησε μέσα 
σε σχεδόν τακτά διαστήματα στην Προκήρυξη δεκάδων Λογοτεχνικών Διαγωνι
σμών. Ανάμεσα σ’ αυτούς δέσποζαν οι Διαγωνισμοί Διηγήματος και, λιγότερο, 
Ποίησης και Θεατρικού έργου.

Ωστόσο, είναι γνωστό πως ο Ε.Π.Ο.Κ. πρώτος ως σωματείο υποστήριξε, επί
σης, την Παιδική Λογοτεχνία, αναγνωρίζοντας έτσι τη χρησιμότητά της. Από το 
1949, δύο χοόνια μετά την ίδρυσή του, κυκλοφόρησε, κιόλας, δυο παιδικά βιβλία, 
γραμμένα από τον Κύπρο Χρυσάνθη.

«Έντομα, ζώα και πουλιά» (Έμμετροι μύθοι)
«Το Βασιλόπουλο της Βενετιάς» (Θεατρικό κυπριακό παραμύθι).

Ακόμα είχε ορίσει τριμελή Επιτροπή Παιδικής Λογοτεχνίας για να δει το εί
δος αυτό με προοπτική και σύστημα. Στη συνέχεια, επανήλθε στον παλιό του στό
χο και προκήρυξε, επίσης, αρκετούς διαγωνισμούς «Συγγραφής Παιδικής Λογοτε
χνίας» μέχρι τα τελευταία χρόνια με συνέπεια.

Παρακάτω, παρουσιάζω σε λεπτομέρεια τους Λογοτεχνικούς Διαγωνισμούς, 
που έχει προκηρύξει ο Ε.Π.Ο.Κ. μέχρι το έτος 2000.

Για την επίτευξη αυτής της έρευνας για τη συλλογή πληροφοριακού υλικού 
χρειάστηκε να αναδιφήσω τα «Δελτία» και τις Εκδόσεις της «Φιλολογικής Κύ- 
πηηυ» του F Π Ο Κ. - που φθάνουν μαζί τους 40 τόμους - όπως και πολλούς τό- 
μους των περιοδικών «Κυπριακά Γραμματα» και «Πνευματική Κύπρος», ως και 
άλλα περιοδικά και εφημερίδες.

Οι Προκηρύξεις των Λογοτεχνικών Διαγωνισμών του Ε.Π.Ο.Κ. που αρ
χίζουν από το έτος 1949 μέχρι το 2000:

- Προκήρυξη Πρώτου Διαγωνισμού Διηγήματος 31/1/1949. Υποβληθέντα έρ
γα 14. Θέμα:'Ελεύθερο. Έπαθλο £10. Κριτική Επιτροπή: Χριστόδ Παπαχρυσο- 
< τόμου, Μίκης Κιτρομηλίδης, Νίκος Κρανιδιωτης. Ανακοίνωση: 7/7/1949:

Α ' Έπαινος Ιάκωβος Κυθρεώτης. Τίτλος «Δημητρη; ο ακαματης»
A " Έπαινος Φώτος Χατζησωτηρίου. Τίτλος «^εσηκωμα του Οχτώβρη».

- 2ος Διαγωνισμός Διηγήματος 1950-1951. Έργα 7 Θέμα: Εκ της Κυπριακής 
ή γενικώς εκ της Ελληνικής ιστορίας και ζωής. Επαθλο £ 0. Κριτική Επιτροπή. Α. 
Μερεμέτης Ν. Κρανιδιώτης και Χριστ. Παπαχρυσοστομου (Εισηγητης). Ανακοι- 
νωση 13/3/1952· A' Βραβείο Ήβη Χατζηδημητριου-Μελεαγρου «Το φονρναδικο».

Α Έπαινος Ιάκωβος Κυθρεώτης «Ο Αρχάγγελο; αντιφώνησε»
Αντ. Ηλιακής «Μίλτος ο αναγιωτός» και
Φώτος Χατζησωτηρίου «Η Λαμπρή».
- 3ος Διαγωνισμός Διηγήματος 1953-54. Έργα 5. Θέμα: Εκ της καθόλου 

Ελληνικής ιστορίας και ζωής. Έπαθλο £10. Κριτική Επιτροπή: Κύπρος Χρύσαν
θέ Κώστας Χατζηστεφάνου και Χριστ. Παπαχρυσοστομου (Εισηγητής). Ανακοι- 

V"0 Α Βράβε”Γεώργιος Β. Μανουσάκης (εκ Χανιών Κρήτης) «Ταξίδι στα πε-26

A-Em Ιάκωβος Κυθρεώτης «Ο Καλόγερο; τ’ΆηΛια».

, AmvniiaToc 1955. Θέμα: Από την Ελληνική ζωή. Έπαθλο 
£10.K^ÄÄ

Παπαχρυσοστόμου (Εισηγητής)· Ανακοίνωση Σολωαού»
Α Βραβείο Ήβη Μελεάγρου «Το σπίτι τον Σολωμου»
Α ' Έπαινος Θωμάς Καζαμίας «Η φτερωτή».

_ 5ος Διαγωνισμός 
θΕοθςνΚυ:ριαυΧαι^ύπρος Χρυσάνθης (Ε
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Α' Έπαινος Κ. Μοιράνθης «Το Κρησφύγετο».

- 6ος Διαγωνισμός Διηγήματος 1962. Έργα 6. Θέμα: Από τον Απελευθερωτι
κόν Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. Κριτική Επιτροπή: Κύπρος Χρυσάνθης, Ανδρεανή 
Ηλιοφώτου και Νίκος Σπανός (Εισηγητής). Ανακοίνωση 21/1/1963.

Α ' Βραβείο Σπύρος Παπαγεωργίου «Ντούρας ο Τουρκομερίτης»
Α ' Έπαινος Αναστ. Κουτσουλίδης «Η αγχόνη δεν τους λύγισε»
και Ανδρ. Αντωνιάδης «Το καλοκαίρι του απαγορευμένου...»

- Διαγωνισμός Διηγήματος 1963. Έργα 6. Θέμα: Επί ελεύθερου θέματος. Κρι
τική Επιτροπή: Κύπρος Χρυσάνθης, Ανδρεανή Ηλιοφώτου και Νίκος Σπανός.

Α ' Βραβείο Μαίρη Π. Σταύρου «Από κείνη τη νύχτα»
Α ' Έπαινος Σπύρος Επαμεινώνδας «Ο Φράκτης»

- Διαγωνισμός Διηγήματος 1964. Έργα 8. Θέμα: Για τον Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. 
Κριτική Επιτροπή: Ανδρεανή Ηλιοφώτου, Χρύσανθος Κυπριανού και Νίκος 
Σπανός (Εισηγητής). Ανακοίνωση 24/3/1965.

Α ' Βραβείο Χρήστος Κάρμιος «Ο Πρωτάρης»
Α ' Έπαινος Παναγιώτης Περσιάνης «Έτσι άρχισε ο πόλεμος»
και Ελένη Παπαδημητρίου «Ο χρόνος της θύελλας».

- Διαγωνισμός Διηγήματος 1965. Θέμα: Για τους Απελευθερωτικούς Αγώνες 
ανά τους αιώνες. Κριτική Επιτροπή: Χρύσανθος Κυπριανού, Αθηνούλα Ιερωνυ- 
μίδου και Νίκος Σπανός (εισηγητής). Ανακοίνωση: 24//3/1966.

Δύο Α' Βραβεία Σπύρος Παπαγεωργίου «Πίεσης Διακοσίων Τόνων» και 
Ανδρ. Αντωνιάδης «Παράθυρο στον ουρανό...»
Α ' Έπαινος Ανδρέας Ονουφρίου «Οι Νικητές».

- Διαγωνισμός Διηγήματος 1967-68. Έργα 10. Θέματα: Τα περισσότερα από 
την πρόσφατη Κυπριακή πραγματικότητα. Κριτική Επιτροπή: Κύπρος Χρυσάν
θης, Φωτεινή Πετροπούλου και Γεώργιος Προδρόμου (Εισηγητής). Ανακοίνωση 
22/3/1968.

Δυο Α ' Βραβεία Νίτσα Χριστοδούλου «Ο γέρος» 
και Ανδρέας Ονουφρίου «Το μυστικό της φωτιάς» 
Α ' Έπαινος Σαβ. Χαλλούμας «Χαρτοπόλεμος» 
και Δούλα Γεωργιάδου «Αναζητώντας μια θέση»

- Διαγωνισμός Διηγήματος 1968-69. Έργα 12. Θέμα: Τεχνοτροπία και έκταση 
ελευθέρως. Έπαθλο £10. Κριτική Επιτροπή: δεν αναφέρεται. Ανακοίνωση 
27/3/1969.

Α ' Βραβείο Χρίστος Χριστοδουλίδης «Αναζητώντας τον Καμάκη»
Α Έπαινος Κυριάκος Χαραλαμπίδης «Το ρομπότ του Καρούμπο» και Ιάν- 

θη Θεοχαρίδου «Ανάμεσα σ’ ένα φέρετρο κι ένα ήλιο».

- Δύο Διαγωνισμοί 1969-70. Θέμα: Τα ηρωικά κατορθώματα και τρόπαια της 
αρετής των Ελλήνων της Κύπρου. Κριτική Επιτροπή: Κύπρος Χρυσάνθης, Χρύ
σανθος Κυπριανού και Χρυσόστομος Σοφιανός. Ανακοίνωση 30/3/1970:

(α) Διαγωνισμός Διηγήματος. Έργα 2.
Α ' Βραβείο Ιάνθη Θεοχαρίδου «Έξι σελίδες ζητούν τίτλο»

(β) Διαγωνισμός Ποιημάτων. Έργα 3. 
Δεν κρίθηκαν άξια βράβευσης.

- Δύο Διαγωνισμοί 1971. Έτος Εθνικής Παλιγγενεσίας. Κριτική Επιτροπή: Νί
κη Ααδάκη-Φιλίππου, Μαρία Παττίχη και Νίκος Σπανός (Εισηγητής). Επαθλο £10.

( α) Διαγωνισμός Διηγήματος. Έργα 2. Θέμα: Από τον Απελευθερωτικό Αγώ
να του 1821.

A' Βραβείο Ιάκωβος Κυθρεώτης «Τον καιρό της καταδρομής»
Α Έπαινος Αντρος Παυλίδης «Παλιά ιστορία»

( β) Διαγωνισμός Επικού Ποιήματος. Εργα 3. Θέμα. Επικό.
Κανένα έργο άξιο βράβευσης.

- Διαγωνισμός Νουβέλλας 1971. Θέμα: Από τους ανά τους αιώνες Απελευθε
ρωτικούς Αγώνες της Κύπρου. Επαθλο £30.

«Υπεβλήθη ένα έργο, το οποίο δεν πληροί τους ορούς και γι’ αυτό απορρί

πτεται».
- Διαγωνισμός Παιδικού μονόπρακτου 1986. Από τον Ε.Π.Ο.Κ. και το πε- 

ριοδικό «Πνευματική Κύπρος». Κριτική Επιτροπή: Γεώργιος Χατζηκωστής. Χρυ- 
σόθεμις Χατζηπαναγή και Ορθοδοξία Καλογήρου. Ανακοίνωση 26/6/1986: Α’ 
βραβείο Μίκης Γ. Νικήτας «Το Χριστουγεννιάτικο λουλούδι» (σε διασκευή ξένου 
ομώνυμου μυθιστορήματος).

- Δύο Διαγωνισμοί Συγγραφής Παιδικού Βιβλίου 1986. Κριτική Επιτροπή: 
Γεώργιος Χατζηκωστής, Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή και Ορθοδοξία Καλογήρου.

(α) Διαγωνισμός με χορηγό την «Παγκυπριακή Ασφαλιστική Εταιρεία». Ανα- 

κοίνωση 26/6/1986.
Α ' Βραβείο Ανδρούλα Μούζουρου «Αχτιδούλες» (Συλλογή 50 ποιημάτων)
Β ' Βραβείο Ανδρέας Κωνσταντινίδης «Παιδικά καρδιοχτύπια» (Συλλογή 25 

ποιημάτων)
(β) Διαγωνισμός με χορηγό την «British American Ασφαλιστική Εταιρεία» 

Έργα 14. ,c „
Δύο Α ■ Βραβεία Τούλα Κακουλλή «Ζωγραφίζω την ελπίδα» (Ποιητική συλ- 

λογή) ,,
και Ελένη Χατζημιχαήλ «Πρώτη ανάσταση» (Συλλογή διηγημάτων για μεγα- 

λα παιδιά). ,
Β' Βραβείο Ανδρέας Κωνσταντινίδης «Παραμνθοποιηματακια» (Ποιητική 

συλλογή).
- Διαγωνισμός Παιδικού Πεζογραφήματος: Νουβέλας ή Διηγημάτων 1989. 

Θέμα: Απο οπουδήποτε περίοδο της ιστορίας της Κτπρου θα^μο ^ Ελλη
νικότητά της). Κριτική Επιτροπή: Γεώργιος Χατζηκωστη,, Χρ 1 » ζηπα- 
ναγή και Ορθοδοξία Καλογήρου. Ανακοίνωση 2/3/199

Α ■ Βραβείο Νίτσα Σολομωνίδου-Αναστασίου «Φλογισμένες καρδιές»
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- Διαγωνισμός Συγγραφής Παιδικού Βιβλίου 1990 με χορηγό τη Λαϊκή Τρά
πεζα. Θέμα: Μυθιστόρημα για τις αρετές του Κυπριακού Ελληνισμού. Κριτική 
Επιτροπή: Ειρήνη Παναγή-Τσουλλή, Ρούλα Ιωαννίδου-Σταύρου και Όλγα Καρα- 
ολίδου. Ανακοίνωση 11/4/1991.

Α ' Βραβείο Αλέξανδρος Ταπάκης «Στην αγκαλιά του βουνού»

- Διαγωνισμός Μελέτης-Δοκιμίου 1991 με χορηγό τον Μιχαλάκη Τριαντα- 
φυλλίδη. Πτυχιακή εργασία με θέμα Κυπριακό Ελληνικού Πανεπιστημίου σχετικά 
με την Ελλάδα και την Κύπρο.

Δεν υπάρχει ένδειξη ότι έχει πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός.

- Διαγωνισμός Συγγραφής Παιδικής Αογοτεχνίας 1991 με χορηγό τη Λαϊκή 
Τράπεζα. Θέμα: Βιώματα και εμπειρίες για Ελευθερία. Κριτική Επιτροπή: Χρυ- 
σόθεμις Χατζηπαναγή, Ρούλα Ιωαννίδου-Σταύρου και Όλγα Καραολίδου. Ανα
κοίνωση: 12/3/1992.

Α ' Βραβείο Ανδρέας Κωνσταντινίδης «Στην πορεία της Ελευθερίας».

- Διαγωνισμός Συγγραφής Παιδικού Βιβλίου 1992 με χορηγό τη Ααϊκή Τρά
πεζα. Έπαθλο £300. Από γεγονότα της ιστορικής πορείας της Κύπρου από τα πα- 
νάρχαια χρόνια μέχρι τον Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ. Κριτική Επιτροπή: 
Γεώργιος Κ. Ιωαννίδης, Ρούλα Ιωαννίδου-Σταύρου και Όλγα Καραολίδου. Ανα
κοίνωση: 2/3/1993.

Α ' Βραβείο Ιάκωβος Κυθρεώτης «Οί Αξερίζωτοι».

- Διαγωνισμός Συγγραφής Παιδικού Βιβλίου 1994 με χορηγό τη Λαϊκή Τρά
πεζα.

«Δεν υπήρξε ανταπόκριση. Να προκηρυχθεί διαγωνισμός εκ νέου»

- Διαγωνισμός Συγγραφής Βιβλίου 1995 με χορηγό τη Λαϊκή Τράπεζα. Θέμα: 
Από την Κυπριακή ιστορία όλων των εποχών. Κριτική Επιτροπή: Ανδρεανή 
Ηλιοφώτου, Ρούλα Ιωαννίδου-Σταύρου και Ρένα Αντωνίου. Ανακοίνωση· 
16/5/1995.

Α ' Βραβείο Δημήτρης Εργατούδης «Οδός Αυτοκράτειρας Θεοδώρας» (Βιώ
ματα μιας άλλης εποχής (του 1950) στον Αγιο Κασσιανό).

- Διαγωνισμός Συγγραφής Παιδικού Βιβλίου 1996. Κριτική Επιτροπή η ίδια, 
όπως το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, ο διαγωνισμός αυτός δεν απέδωσε. «Η Κρι
τική Επιτροπή αποφάσισε να μην απονεμηθεί βραβείο».

Εδώ συμπληρώνεται η αναφορά μου στις λεπτομέρειες και τα αποτελέσματα 
των Λογοτεχνικών Διαγωνισμών του Ε.Π.Ο.Κ. Αν ληφθεί υπόψη ότι η συγκομιδή 
40 και πλέον διαγωνισμών υπήρξε όχι μόνο μακρόχρονη, αλλά συνεπής και πολύ
καρπη, τότε, ασφαλώς, η σημασία, η αξία και η απόδοσή τους, αποτελεί επίτευγμα 
Προπαντός, στη διάρκεια μιας εποχής, που οι συνθήκες προώθησης και ανάπτυ
ξης της Κυπριακής λογοτεχνικής δημιουργίας ήσαν τότε πολύ δύσκολες ή, σχεδόν, 
ανύπαρκτες.

Με τέτοια δεδομένα, η προσφορά του Ε.Π.Ο.Κ. κρίνεται ως πολύτιμη και κα
θοριστική. Οι διαγωνισμοί του Ομίλου έδωσαν την ευκαιρία ώθησης και βοήθειας 
για να εκδοθούν πλείστα από τα έργα διακριθέντων δημιουργών, είτε αυτοί ήσαν 
υποσχόμενοι λογοτέχνες, είτε δόκιμοι.

Έπαινος, λοιπόν, οφείλεται στους εμπνευστές και στους κατά καιρούς συνε
χιστές των προκηρύξεων μέχρι τις μέρες μας. Ο Ε.Π.Ο.Κ. ασφαλώς θα τιμήσει αυ
τή την παράδοση και στους μέλλοντες καιρούς με μοναδικό σκοπό να συμπαοα- 
σταθεί στην οικογένεια των λογοτεχνών μας και, γενικότερα, στην περαιτέρω προ
ώθηση της Νεοελληνικής πνευματικής παραγωγής.

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ
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ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Κυρίες και κύριοι,
Οι εκδόσεις του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, που απεικονίζουν 

την πνευματική του παρουσία, έχουν την αρχή το 1948 με το «Δελτίο» του και, χω
ρίς διακοπή, συνεχίζονται με το περιοδικό «Φιλολογική Κύπρος» από το 1960 μέ
χρι σήμερα. Έχουν δει το φως, ως το 1958, επτά (7) τόμοι του «Δελτίου» και, πιο 
ύστερα, εικοσιοχτώ τόμοι της ετήσιας έκδοσης της «Φιλολογικής Κύπρου»· κι επί
σης άλλοι δύο τόμοι του υποκατάστατου της: 1) το 1972 η «Ανθολογία Κυπριακής 
Πεζογραφίας» (από τους Χρύσανθο Κυπριανού, Μιχαλάκη Μαραθεύτη και Νίκο 
Σπανό), και 2) το 1987 το «Δώρημα στον Κύπρο Χρυσάνθη» (με πρωτοβουλία των 
Χρύσανθου Κυπριανού, Νίκου Παναγιώτου και Γιώργου Ιωαννίδη).

Στο «Δελτίο» και στη «Φιλολογική Κύπρο» βρίσκουμε στοιχεία από την 
πλούσια δράση του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου: - εορτασμοί, διαλέ
ξεις, προκήρυξη διαγωνισμών, οργάνωση εκθέσεων, φιλολογικά και εθνικά μνη
μόσυνα, αποκαλυπτήρια προτομών, αναφορά στην προσφορά ιδρυμάτων (π.χ. 
του Παγκύπριου Γυμνασίου και του Παρθεναγωγείου Φανερωμένης) και σωματεί
ων (π.χ. της Πνευματικής αδελφότητος Ελληνίδων Κύπρου), συμμετοχή σε εορτα
σμούς εθνικών επετείων, βραβεύσεις, κρίσεις για αξιόλογες εκδόσεις, λογοδοσίες, 
ισολογισμοί κλπ. Και συνεργάζονται, με υψηλού επιπέδου εργασίες, αξιόλογοι 
συγγραφείς, ελλαδίτες και δικοί μας. Τον πρώτο καιρό κυριαρχεί, στις σελίδες 
των πιο πάνω περιοδικών, η μορφή του προέδρου του όρος Κωνσταντίνου Σπυρι- 
δάκι- και μετά το θάνατο του δεσπόζει η παρουσία του διαδόχου του στην προε
δρία δρος Κύπρου Χρυσάνθη.

Τώρα, ποιοι τομείς των γραμμάτων και των τεχνών καλύπτονται: - φιλοσο
φία, ποίηση, μυθιστόρημα, διήγημα, νουβέλα, αρχαιολογία, ιστορία, ξένη λογοτε
χνία, εκπαίδευση, θρησκεία, μουσική, ζωγραφική, γλυπτική, θέατρο, οι αρχαίοι 
Έλληνες και Δατίνοι συγγραφείς κλπ. Προ παντός όμως ό,τι ελληνικό, σε μια 
προσπάθεια σύσφιξης των δεσμών με την μητέρα Ελλάδα. Καθοδηγητής πάντοτε η 
ελληνική ιστορία κι ιδιαίτερα οι αγώνες του Έθνους μας για επιβίωση.

Σημειώνω δειγματικά από τις εργασίες που δημοσιεύτηκαν υπό την αιγίδα 
του Ε.Π.Ο.Κ.: - 1) Τα βιβλία του πρέσβυ της Ελλάδος: - Μενέλαου Αλεξανδράκη 
«Για ελευθερία και δικαιοσύνη (α) Ελληνική Επανάσταση, β) Μακρυγιάννης, γ) 
Αρκάδι) Λευκωσία, 1967 και 2) του Σοφοκλή Ααζάρου «Οδός Ελευθερίας, στάση 
θανάτου», Λευκωσία, 1972. Μέσα από τα περιοδικά, εξάλλου, του Ε.Π.Ο.Κ. επι
λέγω τις εργασίες: - των Κωνσταντίνου Σπυριδάκι «Ο εθνομάρτυρας αρχιεπίσκο
πος Κύπρου Κυπριανός», Μίκη Κιτρομηλίδη «Η ελληνική επανάσταση στο δημο
τικό τραγούδι», Μαρούλας Βιολάρη-Ιακωβίδου «Η γυναίκα στον απελευθερωτικό 
μας αγώνα», της ίδιας «Σελίδες από τον απελευθερωτικό μας αγώνα, όπως γρά
φτηκαν τότε», Γιώργου Χατζηκωστή «Η κυπριακή εξέγερση του 1931», Ιάκωβου 
Κυθρεώτη «Ο Εθνομάρτυρας Κυπριανός· ιστορικό δράμα σε 5 πράξεις», Σωτη- 

ρούλας Ιωαννίδου «Οι γυναίκες στο έπος του σαράντα», Μιχαλάκη Μαραθεύτη 
«Ο παράνομος τύπος κατά τη διάρκεια του αγώνα του 55-59», Χρύσανθου Κυ
πριανού «Σκιρτήματα ελευθερίας στην Κύπρο, στα χρόνια της Ελληνικής επανά
στασης του 1821», Κύπρου Χρυσάνθη «Υμνήσομε Ροδίωνα και Μιλτιάδη Γεωρ- 
γιάδη» του ιδίου «Ποιήματα του Απελευθερωτικού Αγώνα 1955-59, που έγραψε ο 
Κύπρος Χρυσάνθης και μελοποίησε ο Πάγκος Μιχαηλίδης» και Χριστόδουλου 
Παπαχρυσοστόμου «Ήρωες στην αγχόνη».

Παντού είναι διάχυτη η πίστη στην προσφορά και στην αξιοσύνη του ελληνι- 
σιιού αλλά παράλληλα ο προβληματισμός από γεγονότα πανανθρώπινου ενδια
φέροντος και η αντίκρυση σημαντικών έργων από την Παγκόσμια λογοτεχνία και 
δημιουργία Η δε συμμετοχή εκατοντάδων συγγραφέων στις εκδόσεις του Ελληνι
κού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου είναι πλούσια και εκπληκτική, καλύπτοντας 

ποικιλία θεμάτων.
Αξίζει να δώσω μερικά δείγματα για να τονιστεί η εικόνα αυτής της συμμετο

χής- - Εντοπίζω τον ακαδημαϊκό Μανώλη Καλομοίρη με τις εργασίες «Το λαϊκό 
στοιχείο στην ποίηση του Μπετόβεν» και «Παγκόσμιος η εθνική μουσική» τη γνω
στή συγγραφέα Αθηνά Ταρσούλη με τη μελέτη «Τέσσερις σταθμοί στο ποιητικό έρ
γο του Κωστή Παλαμά». τον καθηγητή Σωτήριο Αγαπητιδη του Εθνικού Πολυτε
χνείου με την εργασία «Αι τελευταίοι εξελίξεις της ελληνικής οικονομίας». Κι 
ακόμα βλέπουμε να ξεχωρίζουν οι εξής: - Κωνσταντίνος Σπυριδακις»Ο επιτά
φιος του Περικλεούς και αι εν αυτώ πολίτικοι σκεψεις του Θουκυδώου» - «Το 
πρόβλημα του ιδεώδους άρχοντος» - «Ο Θουκυδίδης ως σύγχρονος διανοητης», 
Γ Αναζωστόπουλος «Αναβαθμοί στην πνευματική πορεία του Αγγέλου Σικελία- 
νού» Ηρακλής Αγγελίδηζ «Μεταφράσεις από τον Βιργιλιο και τον Ορατιο». Πα- 
ναγιώτης Κα^λλόττουλος «Το ιστορικό νόημα του ελληνικού γένους», Ιωάννης 
Κουτσάκος «Μεταφυσική- αι αναζητήσεις της και η κριτική της απο τον Καντ», 
Α -δοέα- ΜιτσίδηςΜ Χριστός και ο παιδικός κοσμος». Κώστας Χατξησττφανου 
^πίάτων^ Πολιτεία, ή περί δικαίου πολιτικός», Νίκος Κρανιδιωτης «Το νεοελ

ληνικό θέατρο» Χριστόδουλος Παπαχρυσοστόμου «Τι είναι ο Λιπερτη; για την 
Κυποο» Νίκος Παναγιώτου «Κυπριακά φιλολογικά ψευδώνυμα», Γλαύκος 
Απωνιάδης «Η μικρασιατική καταστροφή στην νεοελληνική πεζογραφία», Κω- 
ZÄ «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ο άγιος των ελληνικών γραμμα- 
των», Γιώργος Κ. Ιωαννίδης «Ομηρικοί απηχήσεις στο έργο του Κώστα Μοντη 

και Κύπρου Χρυσάνθη» κλπ.
Κι ακόμα από πλευράς καλλιτεχνικής, οι τόμοι των περιοδικών του 

τΣα^ίδ,^Ανδρέα Χρυσοχού, Ανδρέα Λαδόμματου. Νίκου Δυμιώτη. Αδαμάντιου 

Διαμαντή.
Στον Αδαιιάντιο Διαμαντή, είναι αφιερωμένος ο τόμος της «Φιλολογική; Κύ- 
ζτον Αοαμαντιυ a f ποκεοώιιατα των τομών: - στον Κυριάκο

πρου» το 1966. Αλλά βρισκουμ (1962) στον I. Κισσονέργη και Μανώλη
Μάτση (1961), στον Μίκη ΚστΟν Θεόκλητο Σοφοκλέους 
Καλομοίρη (1963), στον Δημητριο θ. Λιπερτη (IVMI, s 
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(1965) στον Κωνσταντίνο Σπυριδάκι (1967-1968), στην Εθνική Παλιγγενεσία 
(1971)’ στον Κωστή Παλαμά (1973-74), στη μνήμη του Εθνάρχη Μακαρίου Γ 
( 1978), στο Διεθνές έτος παιδιού ( 1979), στον Άγγελο Σικελιανό (1981-1982), στον 
Μιχαλάκη Κυθρεώτη (1972 και 1993), στην Καλλιόπη Καραγεώργη (1990).

Αξίζει να μη παραλείψουμε τώρα τις αυτοτελείς εκδόσεις του Ε.Π.Ο.Κ., που 
αποτελούν κι αυτές αξιόλογη δραστηριότητα. Ήδη αναφέρθηκε η «Ανθολογία Κυ
πριακής Πεζογραφίας» και το «Δώρημα στον Κύπρο Χρυσάνθη». Παραλληλα 
υπάρχουν δεκάδες άλλες. Από αυτές σημειώνω εδώ: - Κωνσταντίνου Σπυριδάκι 
«Επί της Ακροπόλεως των Αθηνών», Κύπρου Χρυσάνθη «Το βασιλόπουλο της 
Βενετιάς» Νίκου Κρανιδιώτη «Σπουδές», Σόλωνα Μιχαηλιδη «Η νεοελληνική 
μουσική», Καλλιόπης Καταγεώργη «Η ζωή εις το Γυμνάσιον Θηλέων Παλουριώ- 
τισσας» Ευστάθιου Λαγάκου «Δύο ομιλίες για το Γιώργο Σεφερη», Μ. Γ. Βαρ- 
βούνη «Λαογραφία και ποίηση στο έργο του Κύπρου Χρυσάνθη», Κύπρου Χρυ
σάνθη «Βαρνάβας ο γιος της παράκλησης» - 2) «Δελφικές αμφικτονίες» - 3) 
«Συμφωνία στον αέρα της Ενατης του Μπετόβεν», Ρούλας Ιωαννίδου-Σταύρου 
«Τρεις ποιητικές συνθέσεις για την Κύπρο».

Επίση' στη σειρά των αυτοτελών εκδόσεων της «Νεοελληνικής Βιβλιοθήκης 
του Ε Π Ο Κ υπάγονται τα εξής βιβλία: - 1) Κύπρου Χρυσάνθη «Εκλογή από το 
έονο του Νικόλαου Πολίτη» (1974), 2) Γεώργιου Προδρόμου «Ανθολόγιο από την 
ποίηση του Κωστή Παλαμά» ( 1980), 3) Νίκου Σπανού «Ανθολόγιο από την ποίηση 
του Αγγέλου Σικελιανού» (1981), 4) Γεωργίου Προδρόμου «Υμνος εις την Ελευθε
ρία του Διονυσίου Σολωμού» (1981), 5) Χρύσανθου Κυπριανού «Η 9η Ιουλίου 
του 1821 εν Λευκωσία Κύπρου του Βασίλη Μιχαηλιδη».

Ποέπει να κλείσω εδώ με αναφορά στη λαμπρή αυτοτελή έκδοση «Η ελληνική 
Δωδεκάνησος» (1948), που περιέχει τέσσερις διαλέξεις που έγιναν από μέλη του 
ομίλου μας σε εκδήλωση που οργάνωσε ο Ε.Π.Ο.Κ. με το μέγα γεγονός της ενσω
μάτωσης της Δωδεκανήσου στον εθνικό κορμό το 1947. Οι διαλέξεις έγιναν από

α) Κ. Σπυριδάκι «Η Ρόδος και αι λοιπαι Δωδεκανησοι ιστορικως εξεταζομεναι» 
β) Α. Μερεμέτη «Η τέχνη εις τα Δωδεκάνησα»
γ) Θ. Σοφοκλέους «Η πνευματική Δωδεκάνησος»
δ) Κ. Προυσή «Από τη Λαογραφία της Δωδεκανήσου».

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου

ΕΠΙΑΟΓΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΟΙΔΙΜΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

ΣΤΑ 50ΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΕΠΟΚ
19.12.2000

«Η μνήμη του Κωνσταντίνου Σπυριδάκι θα είναι πάντοτε οδηγητική για τον Όμι
λο, όσοι κι αν συμβούν μεταμορφισμοί, τους οποίους απαιτούν οι καιροί, τουλάχι
στον σε κάποιες λεπτομέρειες.

Η πνοή του σαν κίνητρο θα σφραγίζει τους πνευματικούς μας αγώνες»

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
(στην «Πνευματική Κύπρο» 1976)

Αλλά και η μνήμη του Κύπρου Χρυσάνθη θα είναι οδηγητική για τον Ελληνικό 
Πνευματικό Ομιλο Κυπρου. Γιατί του έδωσε όλο το πάθος τη; δημιουργικότητάς του 
και τον κατέστησε φάρο του πνεύματος, του πολιτισμού και του εθνικού ιδεώδους.

Νιώθουμε το βάρος που επωμιστήκαμε από τους δύο πρώτους προέδρους μας και 
προσπαθούμε να το σηκώσουμε τιμώντας τη μνήμη τους.

ΜΑΡΟΥΑΑ ΒΙΟΑΑΡΗ - ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ

Τιμητική πλακέτα στην οικογένεια Κύπρου Χρυσάνθη στην εκδήλωση 
«Πεντηκονταετία 1947-1997» τουΕ.Π.Ο.Κ.
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Σύντομη Εισαγωγική Ομιλία του Προέδρου του Ε.Π.Ο.Κ.
Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου στην εκδήλωση για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη 

στο Συνοδικό της Παλαιός Αρχιεπισκοπής Κύπρου

(Δευτέρα, 7 Μαΐου 2001, ώρα 8.00 μ.μ.)

Σας καλωσορίζω στην εκδήλωση μας για τον διαπρεπή Νεοέλληνα πεζογρά- 
φο Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη που διοργανώνουμε με την ευκαιρία της συμπλήρω
σης 150 χρόνων από τη γέννηση του και 90 χρόνων από το θάνατο του, στο πλαί
σιο των γενικότερων εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην Ελλάδα και αλλού 
του Ελληνισμού για το «Έτος Παπαδιαμάντη», όπως θα θέλαμε - μαζί με τόσους 
άλλους - να είχε ανακηρυχθεί επίσημα.

Πριν 50 χρόνια, στις 4 Μαρτίου 1951, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ., ο 
Όμιλος μας διοργάνωσε στη Μεγάλη Αίθουσα του Παγκυπρίου Γυμνασίου «Φιλο
λογικόν Μνημόσυνον Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη επί τη εκατονταετηρίόι από της 
γεννήσεως του». Ο τότε καθηγητής του Παγκυπρίου Γυμνασίου, και τώρα Πρόε
δρος της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Νικόλαος Κονομής μίλησε για τη ζωή και το έργο 
του Παπαδιαμάντη, η δε καθηγήτρια κα Καλλιόπη Καραγεώργη ανέγνωσε το διή
γημα του «Υπό την βασιλικήν δρυν».

Δύο χρόνια αργότερα, ύστερα από πρόσκληση του Ε.Π.Ο.Κ., ήρθε στην Κύ
προ ο διακεκριμένος Κύπριος λογοτέχνης και δημοσιογράφος Μελής Νικολάίδης 
και έδωσε διάλεξη στην ίδια αίθουσα με θέμα «Σολωμός και Παπαδιαμάντης».

Από το βιβλίο του Ομίλου «Πνευματική δράσις» διαβάζω τα όσα σημείωσα 
τότε γι’ αυτή τη διάλεξη, ως εντεταλμένος την περίοδο εκείνη να γράφω περιλη
πτικά σημειώματα για την πνευματική δράση του Ομίλου μας:

«Ο κ. Νικολαΐδης διά της συντόμου και εκλαϊκευμένης ομιλίας του προσπά
θησε να κατάδειξη τα σημεία επαφής των δύο κορυφαίων νεοελλήνων λογοτε
χνών, τον εθνικόν χαρακτήρα του έργου των, την θρησκευτικήν του χροιάν, την 
καθόλου αγάπην των προς τον ελληνικόν λαόν, της ψυχής του οποίου έγιναν ερ- 
μηνευταί, κερδίσαντες ούτω τον τίτλον του “εθνικού” ποιητού ή πεζογράφου».

Οι πιο πάνω δεν ήταν οι μόνες εκδηλώσεις του Ομίλου για τον Σκιαθίτη πε- 
ζογράφο. Αναφορές στο έργο του έγιναν και σε πολλές άλλες ευκαιρίες, στο πλαί
σιο της σειράς που καθιέρωσε ο Ομιλος από τα πρώτα χρόνια με γενικό τίτλο 
«Για να γνωρίσουμε τη Νεοελληνική λογοτεχνία» — αλλά και άλλες — με γενική ει
σαγωγή που έκαμε ο Νίκος Κρανιδιώτης για τη νεοελληνική λογοτεχνία γενικά.

Αλλά και μέσω της «Φιλολογικής Κύπρου» παρουσίασε και πρόβαλε ο 
Ε.Π.Ο.Κ. τον μεγάλο νεοέλληνα πεζογράφο, με δημοσιεύματα μελών του γνωστών 
για την ενεργό δράση και την πολύπλευρη προσφορά τους, όπως των αειμνήστων 
Θεόκλητου Α. Σοφοκλέους και Κώστα Μ. Προυσή, με τίτλο «Αλέξανδρος Παπα- 
διαμάντης» στους τόμους του 1961 και 1970 αντίστοιχα, του Μιχαλάκη I. Μαρα- 
θεύτη με τίτλο «Η γένεσις και η εξέλιξις του Ελληνικού μυθιστορήματος» στον τό
μο του 1961, του Παναγιώτη Κ. Περσιάνη με τίτλο «Το θρησκευτικό στοιχείο στο 

έογο του Παπαδιαμάντη», στον τόμο του 1970, και του ίδιου με άλλο δημοσίευμα 
με θέμα «Το παιδί στο έργο του Παπαδιαμάντη», στον τόμο του 1979, του αείμνη
στου Γεώργιου Κ. Ιωαννίδη, που τόσο πρόωρα θρηνήσαμε, με θέμα «Ο Αλέξαν
δρος Παπαδιαμάντης και τα Χριστουγεννιάτικα διηγήματά του», στη «Φιλολογι
κή Κύπρο» 1989 και άλλων.

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης είναι μεγάλη μορφή των Ελληνικών γραμμά
των απόλυτα χρήσιμη - αναγκαία, θα έλεγα - για την εκπαίδευση των Ελληνοπαί- 
δων, και όχι μόνο για το περιεχόμενο αλλά και για τη μορφή του έργου του, τη 
γλώσσα στην οποία έγραψε.

Η «Φόνισσα» του και άλλα έργα του μπήκαν στο πρόγραμμα της εκπαίδευσης 
των δασκάλων στην Παιδαγωγική Ακαδημία και των μαθητών των Γυμνασίων 
μας μετά την Ανεξαρτησία, και μπορούσαν άνετα τότε να διαβαστούν κι από μα
θητές και, φυσικά, πολύ περισσότερο από αποφοίτους Γυμνασίων και μέλλοντες 

δασκάλους.
Η «κακή τη μοίρα» εκπαιδευτική «μεταρρύθμιση» επί υπουργίας Ράλλη που 

συνέχισε επί των διαδόχων κυβερνήσεων που την εγκολπώθηκαν - αν δεν υπερθε- 
μάτισαν - έχει καταφέρει πλήγμα στην Ελληνική εκπαίδευση με κίνδυνο να χαλα
ρώσουν ή να ατροφήσουν οι δεσμοί μας με τη γραμματεία μας, από τους αρχαίους 
χρόνους και στην ιστορική της συνέχεια ώς τα χρόνια της καθαρεύουσας, με απρό
βλεπτες συνέπειες, που άπτονται της εθνικής αυτογνωσίας μας και της πνευματι- 

κής φυσιογνωμίας μας.
Δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Ωστόσο, το «Έτος Παπαδιαμάντη» είναι μια 

πρόσφορη στιγμή να προβληματίσει πνευματικούς ανθρώπους, λογοτέχνες, εκ
παιδευτικούς υπευθύνους και μη, κατά πόσο ο Παπαδιαμαντης είναι σήμερα το- 
σο προσιτός στους νέους μας όσο πριν, κατά πόσο αυτό είναι μια μεμονωμένη πε
ρίπτωση ή όχι και τι μπορεί τούτο να σημαίνει για την Ελλαδα που διεκδικει μια 
θέση στην Ενωμένη Ευρώπη τονίζοντας δικαιολογημένα την αναγκη να μη χάσει 
την εθνική και πνευματική της ταυτότητα, κάτι που μαρτυρεί τους υποκρυπτομε- 

νους φόβους μας.
Ωοα να καλωσορίσω τον διακεκριμένο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

ωίλο me Κύπρου καί του Ομίλου μας, αγαπητό κ. Φώτη Δημητρακοπουλο και να 
τον ευχαΧσω, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών του Ομίλου 

μας και των ακροατών, για την τιμή που μας κάττι να ε~ μας και να 
μας μιλήσει για τη ζωή και το έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμαντη ως ειδικός με- 
μας μίλησε μα που διακρίθηκε σε ολη την Ελλαδα, όπως μαρτυ-
λετητης του Σκιι Y · Εταείας Παπαδιαμαντικών Σπουδών»,
ρεί και η ιδιότητα του ως «Προεορου ης ν

Πέουσι το «Έτος Σεφέρη», ο κ. Δημητρακόπουλος μας έδωσε μια ιδιαίτερου 
ιιερυσι, τυ « ί «π-ηνπλυπτική ομιλία, με νεα στοιχεία, για τον 

ενδιαφέροντος, διαφωτιστικη και _.οΐίΠτπ Γιώονο Σεφέοη και δεν auœi, TTir Κύποου νομπελίστα 1 ιωρ/ο ζεμερη, και οεν αμφι-
υμνητη της Ελληνικοτη ς b ενισχύσει ακόμα πιο πολύ τους δεσμούς
RàHcmiiP ότι Ite την ομιλία του απόψε öa ενιοχυυη, ι , - f *βάλλουμε οτι με την πνευματικό κοσμο της Ελλαδας, στο πνευ-
του Ομίλου μας και της Κυπρου με ε 
μα των σκοπών του Ε.Π.Ο.Κ.
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Το μόλις κυκλοφορήσαν βιβλίο του «Λεύκωμα για τον Αλέξανδρο Παπαδία- 
μάντη», που θα μας παρουσιάσει ο Πρώτος Λειτουργός του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού Δρ. Νίκος Ορφανίδης, απέσπασε ευμενέστατα σχόλια στην Ελλά
δα, και θα είναι για μας μια μόνιμη παρουσία του κ. Δημητρακόπουλου στην Κύ
προ αλλά και ένας μόνιμος δεσμός μας με τον Παπαδιαμάντη.

Σας συγχαίρω, και σας ευχαριστώ και γι’ αυτή την προσφορά σας κ. Δημη- 
τρακόπουλε, ευχαριστώ και σας κ. Ορφανίδη, και παρακαλώ τον εκ των μελών 
του Δ.Σ. του Ομίλου μας Επιθεωρητή Δρα Γεώργιο Κιτρομηλίδη να παρουσιάσει 

τον Ομιλητή μας.
Ευχαριστώ και όλους εσάς, που τιμάτε την εκδήλωσή μας με την παρουσία σας.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
Πρόεδρος Ε.Π.Ο.Κ.

ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΕΥΚΩΜΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 
ΕΚΔ. ΕΡΓΟ ΑΘΗΝΑ 2001, 

σχ. 30 Χ22 εκ., σσ. 284

Άν ή ερμηνευτική τών κειμένων συνιστά μιάν ουσιαστικήν παράμετρο τής 
επιστήμης τής φιλολογίας, παραπέμποντας στή δυναμική της αποκάλυψης καί 
όλοκλήοωσης ή ερευνητική συνιστά τήν ύποδομή της. τό στέρεο έδαφος πάνω στό 
όποιο θά πρέπει νά έδράζεται καί νά θεμελιώνεται κάθε άπόπειρα άνάγνωσης καί 
κατανόηση- τοϋ λογοτεχνικού κειμένου. Στά μέτρα αυτής τής ερευνητικής κατάθε
ση- καί προσφοράς, μέ προαπαιτούμενα τή μεθοδικότητα, τή συστηματικότητα, τή 
φιλολογική συνέπεια, τό μόχθο, τήν αυστηρή καί άντικειμενικη αξιολόγηση καί 
κατάταξη τοϋ ΰλικοϋ κινείται καί τό Λεύκωμα Παπαδιαμάντη. που συνιστά μιάν 
αξιόλογη καί στιβαρή φιλολογική κατάθεση άπό ένα σπουδαίο κριτικό καί φιλό- 

λογο.
Ό Φώτης Δημητρακόπουλος μάς έχει δώσει άπό παλιά στέρεα καί σημαντικά 

δείγματα ή υποδείγματα φιλολογικής εμμονής, στιβαρότητας, έπάρκειαςκαί δυνα- 
ιιικής Ή έκδοση τοΰ Λαβάρου το 1989 άλλα και η έκδοση μαζί με το Γιώργο Χρι
στοδούλου τών παπαδιαμαντικών αύτογράφων μέ τόν τίτλο Φύλλα έσκορπισμέ- 
να το 1994 νιά νά μείνουμε μόνο στό χώρο τών παπαδιαμαντικών σπουδών, συ- 
νιστοΰν πλέον κορυφαίους σταθμούς στήν έρευνα περί τόν Παπαδιαμάντη. γιά νά 
μή άναφερθοΰμε καί στις κατά καιρούς προτάσεις του Φώτη Δημητρακόπουλου 
γύρω άπό τήν κριτική άποκατάσταση παπαδιαμαντικών κείμενων.

Τό Λεύκωιια Παπαδιαμάντη τοΰ Φώτη Δημητρακόπουλου συνιστά κατά τήν 
άποιιώ ιιου έκδοση μνημειώδη. Κατάθεση σημαντικότατη πού συμπίπτει χρονικά 
μέ Τι 0 χο^ιαΤό τή γέννηση καί τά 90 χρόνια άπό τό θάνατο τοϋ κορυφαίου 

γιά τήν νεοελληνική καί, γιατί όχι, καί παγκόσμια γραμματεία, πεζογραφου Αλε- 
μα την νεοεκ ι τήν έκταση του, και τη συγκέντρωση σ’
ξανδρου Παπα μ ■έπιβάλλεται μέ τόν όγκο του καί τήν ποικίλη αύτο ενός τε^στιουυλικου που σου επι|^

ύλϊκοϋΤύ κινείται πέρα άπό αυτόγραφα, χειρόγραφα ή σπαράγματα κειμένων. 
ÉT ένα ύλικό πού καλύπτει διαχρονικά

τοΰ Παπαδιαμάντη, τήν πορεία τής φιλολογική, περί τον Παπαδιαμαντη κριτικής, 
ΐά β“έν προΧ τής φιλολογικής αναζήτησης. το διάλογο με το έργο του.

Βάση γΓ αύτή τή μνημειώδη έκδοση άποτέλεσε μιά πολύχρονη, από μέρους 
τοΰ S Δημητρακόπουλου έρευνα τών παπαδιαμαντικών αρχείων, ο εντοπι- 
σμός*Χίους  του τών αύτογράφων, πρώτων δημοσιεύσεων, αποκομμάτων και 
σμος απο μέρους uw . έκδοτική τού παπαδιαμαντικου κείμενου, η
λοιπών μνημονίων σχετικών με η ληιιηπιρυιιάτων nati αέ ένα Βιοεοφωτογράφηση καί φωτοτύπηση παλαιοτερων δημοσιευμάτων, μαζί με βιοερ 

γογραφικό χρονολόγιο.
Στάδια αυτής τής επίπονης φιλολογικής προσπάθειας τοΰ Φώτη Δημητρακό- 
ζταοια αυτής ιιις * τακτοποίηση του υλικου, η κατάστρωση 

πουλου ή επιλογή, η ό ή „ποκάλυψη έντέλει τόσο τής φυσιογνωμίας
χρονολογιου κατα τροπο μεθοοικ ,
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καί τής δυναμικής τοϋ παπαδιαμαντικοϋ έργου όσο και τοϋ εύρους τών φιλολο
γικών παρεπομένων τής πεζογραφικής καί άλλης κατάθεσης τοϋ Παπαδιαμάντη.

Δέν έχουμε έτσι μονάχα ένα λεύκωμα, μιά συναγωγή δηλαδή φωτογραφικού ή 
εικαστικού περί τόν Παπαδιαμάντη υλικού. 'Έχουμε μιά συναγωγή φιλολογικών 
πληροφοριών, στοιχείων, δεδομένων, πού, σέ σχέση μέ τό αυστηρά δομημένο χρο- 
νολόγιο, άποκαλύπτουν μιάν άλλην μεγαλοσύνη τοΰ Παπαδιαμάντη. Αυτήν πού 
έχει νά κάνει μέ τή φιλολογική δυναμική άλλά καί τά φιλολογικά ή καί έκδοτικά 
ζητούμενα τού έργου του.

Ό Φώτης Δημητρακόπουλος δέν παραμένει στήν συναγωγή καί στήν κατάτα
ξη τοΰ υλικού. Προχωρεί πολύ περισσότερο. Προσεγγίζει κριτικά τόν όγκο της φι
λολογικής άναφοράς στόν Παπαδιαμάντη, έπαναθέτει φιλολογικά ζητούμενα καί 
καταθέτει φιλολογικές καί κριτικές του άπόψεις πάνω σέ επίμαχα ή φιλολογικώς 
αίωρούμενα θέματα. Μέ αύτή τήν έννοια τό όλο έργο λειτουργεί κατά τρόπο 
αυστηρά καί έγκυρα φιλολογικό. Συνιστά ένα χρηστικό εργαλείο γιά κάθε φιλόλο
γο πού θά έπιχειρήσει τήν επιστημονική φιλολογική ένασχόληση μέ τόν ’Αλέξαν
δρο Παπαδιαμάντη. Πέρα όμως άπό αύτό άπευθύνεται σέ κάθε έπαρκή άναγνώστη 
τής φιλολογίας καί εραστή τού έργου τού Παπαδιαμάντη.

Στέκομαι τέλος στήν έκταση τού Λευκώματος πού φτάνει τίς 288 μεγάλου 
σχήματος σελίδες, μέ πληθώρα φωτογραφιών, παπαδιαμαντικών αύτογράφων 
χειρογράφων, επιστολών, άποκομμάτων. Μέσα άπό τό λεύκωμα προβάλλει ένας 
ολόκληρος κόσμος, χαμένος μέσα στό χρόνο, ονειρικός σχεδόν καί μαγικός. Εΐναι 
ό κόσμος τοΰ Παπαδιαμάντη.

Έν τέλει, έχουμε νά κάνουμε όχι μόνο μέ ένα φιλολογικό άλλά καί ένα έκδο- 
τικό άθλο, πού άνέλαβε ό έκδοτικός οίκος ΕΡΓΟ καί στήριξε τό Πανεπιστήμιο 
’Αθηνών καί ό Δήμος Σκιάθου.

Πιστεύουμε πώς ή όλη έκδοση συνιστά πλέον μιάν μοναδική καί σπάνια έκδο
ση, πού έρχεται νά θεμελιώσει καί νά άναδείξει δυναμικά τό έτος Παπαδιαμάντη 
πού φέτος διανύουμε.

ΝΙΚΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
7 Μαΐου 2001

Σύντομη Εισαγωγική 'Ομιλία τον Προέδρου του Ε.Π.Ο.Κ. 
Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου στήν εκδήλωση γιά τόν Κωστή Παλαμά 

στήν Αίθουσα Τελετών τοΰ Πολιτιστικού Κέντρου 
τοΰ Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'

(Τετάρτη, 14 Φεβρουάριου 2001, 6.30 μ.μ.)

Ή αποψινή εκδήλωση έχει σκοπό νά συμβάλει στήν αναβίωση του θεσμού τής 
«Παλαμικής Γιορτής» πού γινόταν παλαιότερα, πιό συχνά, όχι μόνο γιά νά τιμή- 
σουιιε τή μνήμη τού μεγάλου εθνικού μας ποιητή, αλλα και για να προβληματι
στούμε γιά τήν εθνική μας πορεία καί V αντλήσουμε δυνάμεις καί διδάγματα άπό 
ένα φωτισμένο μυαλό καί μιά Ελληνική ψυχή που κατόρθωσε να συνθεσει τήν 
ιστορία καί την παράδοση τοΰ έθνους μας στο τεράστιο έργο του και να θεσει 
έντονα τό αίτημα τής εθνικής ενότητας καί τής πνευματικής αναμόρφωσης για τήν 
προκοπή τού 'Ελληνισμού.

Ό Παλαιιάς είναι πάντα επίκαιρος, καί τήν έπικαιρότητα του γιά μάς τήν επι
βεβαιώνει μεταξύ πλείστων άλλων, ή έπισήμανση του ότι ό κοινός εχθρός τής πα
τρίδας καί τής θρησκείας πρέπει νά μάς ενώσει ολους, μακρια απο αφορισμους 
καώμισαλλοδοξίες πέραν άπό αντιθέσεις καί όποιεσδηποτε διάφορες, για να μπο- 
ρέσουμε μονιασμένοι νά διεκδικήσουμε τά δίκαια μας καί νά διασφαλίσουμε τά 
έθν°κά μας συμφέροντα, τήν ανθρώπινη αξιοπρέπεια μας. Ο προφητικός Πα- 
λΧείναι πνευματικός ηγέτης. Καί οί ηγέτες έχουν κάθε δικαίωμα να καλούν το 

λαό σέ έγρήγορση. Ή φωνή του ακούεται καί σήμερα σαν υπόμνημα και ιστορική 

έπιταγή:
«Πάντα όχτρός κι9 άπό αιώνες 
ό πιστός τοϋ Μωχαμέτη, 
τοϋ Κυρίου θυμός, ή μοίρα 
καί ή κατάρα τών Ελλήνων. 
Στ9άρματα! Στ9άρματα! Ό Τούρκος!».

Ό Παλαμάς στήν άγωνία πού τόν συνέχει άναζητεί τή λεβεντιά καί τή βοίσκει 
μέ άνακούφιση στήν άγνή ψυχή τοΰ άπλοΰ άνθρώπου, πού εΐναι έτοιμος γιά θυ

σίες στό πρόσταγμα τής πατρίδας:
«Κι ηύρα στα Θρακιώτικα βουνά 
κι ηύρα στις κορφές της Ήπειρος 
κι έθρεφα τήν πείνα μου τή λάμια 
κι ηύρα σάν πρωτάρη ένα λαό, 
καί κυλούσε άπ9 τίς κλεισούρες κι άπό τούς ζυγούς 

μέ τά φουσκωτά ποτάμια.

Αέν τά ξέρει τάβιβλία, καί είν9 άκράταγος, 
καί τ9 αγάλματα δέν έχει τώνπολύθεων, 
στά ταμπούρια τάχει τά σχολειά, 
κι έχει γνώμη, κι έχει δύναμη, καί θέλει.
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"Ό,τι πολεμάτε γιά ν’ άδράξετε 
μ ’ ενός άδειου λόγου όρμή, 
τό ζητάνε αύτοί μέ τάρματα στά χέρια 
καί δέ σκύβουνε γυρτούς βωμούς νά όρθώσουν, 
κι είναι σάν πατέρες των παιδιών 
πού θά πλάσουνε βασίλεια, τοΰ ήλιου ταίρια.

Της υγείας τό γάλα καί τό αίμα 
της θυσίας ταιριάσανε στό εΐναι τους, 
καί στά λογγωμένα τους τά στήθια 
μιά πλατιά καρδιά βροντολαλεϊ, 
μαρτυρώντας, πολεμώντας, τραγουδώντας, 
τή ζωή καί τήν αλήθεια.»

Άλλά γιά τό πώς αναδύεται ό κόσμος τοΰ λαού, στίς ποικίλες όψεις τής ζωής 
του, μέσα άπό τήν ποίηση τοΰ Παλαμά, θά μάς μιλήσει ό σέ όλους γνωστός φιλό
λογος καί λαογράφος κ. Χρύσανθος Κυπριανοΰ, ό πιό αρμόδιος νά μάς δώσει τά 
πιό χαρακτηριστικά δείγματα τής πολυδιάστατης ζωής τοΰ Ελληνισμού πού τρα
γούδησε ό Παλαμάς. Ό κ. Κυπριανού αφιέρωσε τή ζωή του μελετώντας τή ζωή τοΰ 
λαοΰ μας, συγκεντρώνοντας υλικό καί άποθησαυρίζοντάς το στίς δεκάδες τών τό
μων τής «ΑΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» πού τήν διευθύνει άπό το 1971, καί τών 
«ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΩΝ» τής «ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ» πού έξέδωσε.

Θεωρώ περιττό ν’ άναφερθώ στή ζωή καί τή δράση τοΰ φίλου Χρύσανθου Κυ
πριανού, άφοΰ μιλώ σέ άνθρώπους πού τόν έζησαν άπό κοντά καί τόν γνώρισαν 
γιά χρόνια τώρα καί δεκαετίες, ώς ένα λαμπρό επιστήμονα φιλόλογο, εκπαιδευτι
κό καί παιδαγωγό μέ μετεκπαιδεύσεις, ώς καθηγητή, ώς Βοηθό Διευθυντή, ώς Δι
ευθυντή τού Παγκυπρίου καί τοϋ Γυμνασίου Ααπήθου, ώς καθηγητή τής Παιδα
γωγικής ’Ακαδημίας, ώς Επιθεωρητή καί επαρχιακό Επιθεωρητή, ώς Διευθυντή 
τής Βιβλιοθήκης τού Ιδρύματος ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ ', ώς συνεργάτη 
εφημερίδων καί εγκρίτων περιοδικών εδώ καί στήν Ελλάδα, ώς ένα διακεκριμένο 
Κύπριο πού τιμήθηκε άπό Σχολεία, Πανεπιστήμια, ’Οργανώσεις, Όμίλους, Κόμ

ματα.
Ευχαριστώ τόν κ. Κυπριανού πού προσφέρθηκε νά εΐναι όμιλητής μας στή ση

μαντική, όπως τή θεωρεί τό Δ.Σ. τοϋ Ε.Π.Ο.Κ., αύτή εκδήλωση γιά τήν άναβίωση 
τής «Παλαμικής γιορτής», άλλά καί τήν κα Χρυσάνθη, ή όποια μέ τό ταλέντο πού 
διαθέτει άλλά καί τήν σπάνια τέχνη της θά μάς φέρει μέ τήν άπαγγελία της πιό κο
ντά στόν Παλαμικό λόγο ζωντανεμένο μέ τή φωνή της. Ευχαριστώ καί όλους εσάς 
πού τιμάτε τήν έκδήλωση μας θεωρώντας τήν παρουσία σας πρωτίστως ώς εκδή
λωση τιμής καί άγάπης γιά τόν μεγάλο εθνικό μας ποιητή.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ*

Σαν σκύψουμε με προσοχή στην πλούσια δημιουργία του Κωστή Παλαμά, μάς 
εντυπωσιάζει η απίστευτη πολλαπλότητα του ψυχικού του κόσμου, η δύνααμη του 
στοχασμού του, η βούληση και η ασυγκράτητη ορμή του για δημιουργία ανανεωτική.

Ποικιλότροπος και πολύμορφος, πρωτεϊκός, ζωγράφος απαράμιλλος, διατη- 
ρώντα' πάντα τη γλωσσική μεγαληγορία και καλαισθησία, πιστός της ομορφιάς, 
γλαφυρός ρυθμοπλάστης με ποικιλία μέτρων και μετρικών συστημάτων, πιστεύο
ντας στην’παντοδυναμία του τραγουδιού του - «στην κοσμοπλάστρα μουσική» 
(όπως την αποδίδει, με τη μορφή τυ Νίκαρου του βιολιτζή στην «Τρισεύγενη»), 
ικανός να σμιλεύει στίχους μελωδικούς, γαλήνιους, νοσταλγικους, παθητικούς, 
χειμαρρώδεις φλογερούς. Διανοητής κι αισθηματίας, σκληρός και τρυφερός συ
νάμα μυστικοπαθής και προσγειωμένος, λάτρης της γης, αλλα και με εναγώνιες 
μεταφυσικές αναζητήσεις, ιδεαλιστής και ρομαντικός, αγωνιστής και ονειροπλέ- 
κτης νειιάτος εξάρσεις και καταπτώσεις, εθνικός και πανανθρώπινος, σταθερα 
ανθρώπ νος, γκρεμιστής και πλάστης, μοναχικός αλλά και κοινωνικός, πνευματι
κός ηγέτης επικός, λυρικός, σατιρικός, ωραιολατρης, φυσιολάτρης, ελληνολα- 
τοης ιε καταπλήσσουσα αφομοιωτική και συνθετική δύναμη με ικανότητα να 
υψώνεται στα μεγάλα πετάγματα απεικονίζοντας τα αντίθετα που δονούν την ψυ
χή του. Εξομολογείται στη συλλογή «Ο κύκλος των τετραστιχων»:-

«Αιιοιαστος άβγαλτος κόσμος μέσα μου στριμωγμενος με πνίγει. Τοποι, προ- 
σωπ’ λάχνες Είδες ποτέ σου να συγχορεύουν Πυθίες, γυναίκες, ο νους, το γένος, 

ήρωες της Ρούμελη; και φιλόσοφοι της Εφέσου;».
Ακατάπαυστα όμως μένει στραμμένος στην ελληνική αρχαιότητα που στέκει 

σταθερός άξονας στην ποίησή του, ακένωτη πηγη έμπνευσης, ιδεών, αναζητήσεων, 
Ä σχημάτων, μορφών, εικόνων, συμβόλων· ™

f π η Ητιτ/ασιιόζ του συγκλονίζεται απο τις ιστορικέ^, περιπετειες
ίη^φυλή’ του στους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνου; και βυθίζεται στη 
της φυλη^ του οτυ 5 ι - πυνταιοιάζοντας τα παλια με τα καινούργια για να 
σύγχρονη πραγματικ η , καημΟΰς κι από τα πάθη» το τραγούδι της Ρωμιο- 
πλάσει «απ’ των αιωνων τους καημός
σύνης.

Σ’ όλη αυτή την περιπλάνηση, συχνά-πυκνά διεισδύει το βλέμμα του κι η σκέ- 
ιι,η του στους ανθρώπους του λαού «που έχουν γνώμη, κι έχουν δύναμη και θε- 
ψη του στους α ρ s „Λίοδεκάλονο του Γύφτου»), σ ενα κοσμο γεμάτο 
λουν» (όπως θα παραμένει αναλλοίωτος από τα πανάρχαια χρό-
ομορφαδα και περιεχόμενό που «w« 
νια, συντηρώντας το ιστορικό πνεύμα του »

* * *

------------------- , Λνί στι- 14 Φεβρουάριου 2001, ο Ελληνικός Πνευματικός
* °μΛία<™νΠαλαμική^ρτη^^ αντιπρόεδρος του Ελληνικού Πνευματικού

Όμιλος Κύπρου. Ο κ. Χρύσανθος Κυπριανού
Ομίλου Κύπρου.
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Τι εννοούμε σαν λέμε «κόσμος του λαού», που λίγα μονάχα δείγματα θα δώ
σουμε εδώ; Εννοούμε τη νοοτροπία, δηλαδή τον τρόπο της σκέψης κι αντίκρυσης 
γεγονότων και καταστάσεων, τα λατρευτικά λαϊκά βιώματα, τα όνειρα και τα ιδα
νικά, τις χαρές και τις λύπες, τις συγκινήσεις και τις προτιμήσεις, όπως εκδηλώ
νονται στην κοινωνική, παραδοσιακή ζωή· εννοούμε ακόμα τις φυσικές και μετα
φυσικές λαϊκές αναζητήσεις, τα έργα τέχνης (που παρουσιάζουν σαν προϊόντα 
του συγκροτημένου λαϊκού συνόλου ενιαία μορφή και σύνθεση) και τέλος την 
ανάμνηση ιστορικών μορφών του παρελθόντος με τις διαστάσεις που τους δίνει ο 

λαός.
Πού τα βρίσκει όλα αυτά ο ποιητής; Τα βρίσκει στη δημοτική προφορική λο

γοτεχνία (δηλαδή στο παραμύθι, στην παράδοση και στο δημοτικό τραγούδι κυ
ρίως), στους δόκιμους και λαϊκούς συγγραφείς, στα συναξάρια και τ’ αγιολογικά 
κείμενα, στις σύγχρονες καθημερινές συνήθειες.

Και τι αντλεί; Αντλεί πυρήνες θεματικούς, παίρνοντάς τους σαν ξεκίνημα για 
να «υψωθεί κατακόρυφα» (για να θυμηθούμε τον Σολωμό) για να πυργώσει σύμ
βολα μιας ζωής ανώτερης και πιο ηθικής, αποκαλύπτοντας το μέτρο της ποιητικής 

του αξίας. «Από σύμβολα είν’ η γνώση και είν’ η πλάση, 
μάτια χρειάζεται κανείς για να τα ιδεί 
και για να μπορεί να τα διαβάσει 
τον κρυφού του λόγου το κλειδί»

υπογραμμίζει στο έργο «Περάσματα και Χαιρετισμοί.» Ύμνος στη γη του και 
στους ανθρώπους της είναι, όχι λίγες φορές, το τραγούδι του γλυκόλαλο ή βρο
ντερό. Έντονα θα τραγουδήσει στις «Εκατό φωνές» στη συλλογή «Η Ασάλευτη 
Ζωή», όπου φτιάχνει ολάκερη ανθοδέσμη από τα πιο λυρικά του τραγούδια: -

«Ειδύλλια ροδομάγουλα και μοσκομυρισμένα, 
για σας δεν ήρθα στο χωριό. Χωριάτη, ήρθα για σένα 
το δέντρο αδρό που ρίζωσε στα βάθια της ψυχής σου 
φέρνει λουλούδι ζωντανό στα χείλη σου το λόγο. 
Κ’ ήρθα να πάρω απ’ το δεντρί, να κόψω απ’ το λουλούδι, 
και να τα πάω στην άβροχη, στη ρημαγμένη χώρα, 
που πείνασε για πράσινο και δίψασε για δρόσο, 
να γίνει δάσος η ζωή και η τέχνη περιβόλι».

Αντλεί λοιπόν και τη λέξη, το γλωσσικό πλούτο, που τον θεωρεί «ακένωτον 
μεταλλείον», δύναμη ανανεωτική, πηγή έμπνευσης κι έκφρασης: -

«που χέρια πάει και λογισμούς προς τα μεγάλα έργα» («Τα Δεκατετράστι
χα»), που μ’ αυτή θα παραστήσει «τον πολυσύνθετο κόσμο του πνεύματος» αφού 
τη δούλεψε στο αμόνι της δικής του τέχνης για να γίνει ο ίδιος γλωσσοπλάστης.

Έτσι θα πάρει το πνεύμα και την έκφραση, τα μορφικά στοιχεία, το χρώμα, 
την τεχνική γενικά, για να διαλαλήσει *

«Τα ηρωικά και τα ιερά».

Κι όσο πιο ψηλά ανελίσσεται η τέχνη του, τόσο πιο περήφανος δείχνει που 
παίρνει πνοή από την πνοή του λαού.

Βάση του, πάντα, η κοινή δημοτική- με άφθονα στοιχεία παρμένα απ’ όλες τις 
περιόδους της ελληνικής λογοτεχνίας και προπάντων από το δημοτικό τοαγούδι '

Τι θα πάρει από το πολύτροπο δημοτικό τραγούδι, το λέει ο ίδιος, σε μια με
λέτη με τίτλο «Από την αφορμή ενός λόγου για το Εθνικό Έπος των Νεοτέρων 
Ελλήνων»: - «Ρυθμούς και ήρωες και ψυχές και πάθη και ύψη θ’ αποθηκέψει ο τε
χνίτης του λόγου και κάθε καλλιτέχνης από τα δημοτικά τραγούδια». Που τα χα
ρακτηρίζει σαν «την υψηλήν εποποιίαν του έθνους κατεσπαρμένην εις τεμάχια».

Κι αλλού σαν «την αγνοτάτην πηγήν ποιητικού κάλλους και φραστικής ευ- 
ρυθμίας». Τις ιδέες λοιπόν, το περιεχόμενο, τα ποικίλα τεχνικά ευρήματα, τις ση- 
μασιολογικές περιγραφές και τα λεκτικά μέσα, τη μουσικότητα, το ρυθμό, το στίχο 
αυτούσιο ή διασκευασμένο θα πάρει.

* * *

Καιοός είναι να ανιχνεύσουμε μερικές τουλάχιστον αντιστοιχίες: - φραστι
κές, σημασιολογικές, τεχνικές, αισθησιακές που οδηγούν τα βήματα μας στην 
ομορφάδα του δημοτικού τραγουδιού.

α) Αν ακούσουμε τον επιγραμματικό στίχο του Παλαμα: -

«Και υε τον ήλιο πρόσωπο, με το φεγγάρι στήθος» τι θα θυμηθούμε; Την πε
ριγραφή της ομορφιάς της γυναίκας στην πανελλήνια παραλογή της «κουμπάρας 

πούγινε νύφη»: -
«Έκατσε κι εστολίστηκε τρεις μέρες και τρεις νύχτες
Mtn τον ουρανό μαντί, τη θάλασσα μαγναόι 
τον ήλιο /Ιάξει πρόσωπο και Τ0 ^rfael στήθος»

Και από μια κυπριακή παραλλαγή της παραλογής αυτής: - 
«Βάλλει τον ήλιονπρόσωπον τζαι το φεγγάριν στήθκια 
τζαι του κοράκου τα φτερά βάλλει καμαροβρύόκια»

β) Η παρομοίωση της ομορφιάς με το φεγγάρι, τον ήλιο, τον αυγερινό είναι 

συχνή στα δημοτικά τραγούδια: -
«Λάμπει το μέτωπό του ωσάν αυγερινός» 

«αντίκρυα μούρτες κι έκατσες σαν ήλιος, σαν φεγγάρι».

Κι ο Παλαμάς: -
«Κ ’ η φορεσιά του αρχοντικιά. κι αυγερινή του η όψη» στη «Φλογέ- 

ρα του Βασιλιά»,

ή «ορθή φεγγαροπρόσωπη» στην «Ξανατονισμένη Μουσική» για να 

τονίσει τη λυγεράδα και την ομορφιά.
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γ) Αφού μιλάμε για ομορφιά σημειώνουμε τη λαϊκή αντίληψη πως ο ήλιος κι 

ο κορνιαχτός μαραίνουν το κάλλος: -
«Βάγιες την πάνε από μπρος και βάγιες από πίσω 
και βάγιες απ’ τα όνο πλευρά να μην την πιάση ο ήλιος».

Κι ο Παλαμάς: -
«Τον αγναντεύεις και νογάς, καθώς ολόανθος είναι 
πως δεν τον ηύρε πουθενά να τον πυρώσει ο γήλιος».

δ) Τώρα, η λαϊκότροπη παρουσίαση της ιδέας της καταλυτικής ομορφιάς, του 
φονικού κάλλους, στη «Φλογέρα του Βασιλιά»: -

«Και να κι η Αυγούστα Θεοφανώ! γλυκογελά και στάζει τον φόνο 
και τον χαλασμό»
«Μιλάς; Θερίζει τις καρδιές. Γελάς; Τρυγάς τις γνώμες.
Γητεύτρα κι ’ η ομορφάδα σου και πνίχτρα κ ' η αγκαλιά σου, 
κ ’ η δύναμή σου αλύπητη κ ’ η απόφασή σου τίγρη».

Βλέπε και το δημοτικό: -
«Οι έρωτες με σφάζουσιν και κόφτει μ ’ η αγάπη»
«κι από την ώρα κ ' είδα σε, στάσσει η καρδιά μου το αίμα».

ε) Το μοτίβο εξάλλου της πίκρας του ξενιτεμού, απ’ όπου βγήκαν όμορφα δη
μοτικά τραγούδια, γεμάτα έντονη συγκίνηση, το συναντούμε στον Παλαμά:

«Το ζωντανό το χωρισμό, πιο μαύρο από το Χάρο 
το ρήμασμα της ξενητιάς, της απιστίας το φίδι»

Και το λαϊκό: -
«Παρηγοριά 'χ' ο θάνατος, κι ελεημοσύνη ο Χάρος 
ο ζωντανός ο χωρισμός παρηγοριά δεν έχει»

στ) Συνηθισμένη η αναφορά στη Βενετία, πόλη πλούσια και φημισμένη για τα 
πολύτιμα αντικείμενα. Γνωστό το νανούρισμα της Κύπριας μάνας: -

«Τζοιμήθου τζαι παράγγειλα
στην Πόλη τα προιτζιά σου
στην Βενεθκιάν τα ρούχα σου 
τζαι τα χρυσαφικά σου»,

και το Πανελλήνιο: -
«Κερά μας το κορίτσι σου του βασιλιά κορώνα, 
πο μέσα ’πο την Βενετιάν του στείλαν αρραβώνα».

Κρατώντας ο ποιητής μόνο το πνεύμα του μοτίβου, το μεταπλάθει και το χρη
σιμοποιεί στους στίχους που περιγράφουν τη φροντίδα για τα νεκρικά στολίσμα
τα του Βουλγαροκτόνου, στη «Φλογέρα του Βασιλιά: -

«... φέρνοντάς του
τα περσικά κεντήματα, του Βαγδατού τα πεύκια 
της Βενετίας το μάλαμα, της Θήβας το μετάξι».

ζ) Βασισμένο πάνω στην τεχνική του δημοτικού τραγουδιού, αλλά μεταπλα
σμένο, είναι και το γνωστό από το τραγούδι του «Νεκρού Αδελφού»: -

«Κάνει το σύγνεφ’ άλογο και τ’ άστρο σαλιβάρι»

Κι ο Παλαμάς:
«... και πότε μου φορούνε
την καταχνιά πουκάμισο, το σύγνεφο μαντήλι».

Από το ίδιο τραγούδι: -
«Το Θεό μούβαλες εγγυητή και τους αγιούς μαρτύρους» 
προέρχεται ο Παλαμικός στίχος: -
«από τον Παντοκράτορα ως τους αγίους μαρτύρους».

η) Θα ’ταν καθαρά φιλολογικό πια το θέμα, και θα σας κούραζε, αν εξετάζαμε 
σε λεπτομέρεια πώς προχώρησε για να εκμεταλλευτεί το παραδομένο υλικό, το 
βαθμό της αφομοίωσης και αξιοποίησης του υλικου αυτου και το μέγεθος της χρή
σής των τεχνικών μέσων των δημοτικών τραγουδιων. Επισημαινεται το πλούσιο 
κοσμητικό επίθετο (απλό η σύνθετο), η λέξη γενικά με τη σημασιολογικη της από
χρωση η προσωποποίηση, η παρομοίωση, η ερωταπόκριση, η περιγραφή, η περί- 
φράση που δίνει παραστατικότητα στο λόγο, η κλιμάκωση σε τρία επίπεδα (πρώτη 
εντύπωση διαπίστωση πως ήταν ψεύτικη, αναγνώριση). Κι ακόμη η κατα παρατα- 
ξη σύνταξη κι η επανάληψη υπό τις ποικίλες μορφές της (διπλοτητα η ταυτολογία, 

επαναστροφή κι άλλες).
θ) Να και δυο στίχοι από το «Δωδεκάλογο του Γύφτου» που θυμίζουν την τε

χνική του δημοτικού τραγουδιού. -
«Μα δεν πρόφτασε το λόγο ν’ αποσώσει 
και το λόγο παίρνω εγώ».

Ο λαϊκός τραγουδιστής τώρα. -
«Το λόγο δεν απόσωσε κι άλλο λόγο δεν είπε
' να κι ο Λιάκος πρόφτασε με το σπαθί στα χέρια»

™ να δείξει πως μια πράξη ή ένα περιστατικό γίνεται γρήγορα.

ι) Χοειάϊεται άραγε ιδιαίτερη σύγκριση για να αποκαλυφθεί η λαϊκή προέ- 
ΐ) Λρειαςειαι αρ ι να βοίθουν αυτούσιοι δημοτικοί, η μετά-

λευση σε στίχους κάτω σε ποιητικές συλλογές του): -
πλασμένοι, στην ποίησή του, (Αναφ ρ ι

«Κι ήταν εσέ ο πατέρας σου χρυσού δέντρου κλωνάρι»
«κιηινν * («Φλογέρα του Βασιλια»)

αστοί κι ’ έφεξε αυγή κΓ έφεξε νέο φεγγάρι».
«Εφεξε αστρι Παράκαιρα»)

«Βασιλικέ με τα πλατιά τα φύλλα
σγουρέ βασιλικέ... » Δεκατετράστιχα»)

«Μα ο χωρισμός είναι κακός και το «W
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«Φτωχολογιά σακάτισσα, φτωχολογιά καημένη, 
σαν φρύγανο στην αμμουδιά, σαν καλαμιά στον κάμπο».

(«Φλογέρα του Βασιλιά»)

«Μ’ όλα τα βάσαν’ η ζωή η γλυκειά ήλιε πλάνε! 
κι όποιος το θάνατο ζητά τρελός θε να ’ ναι»

(«Τα Δεκατετράστιχα»)

«Κ ' έξαφνα μαύρος ουρανός, κ’ έξαφνα μαύρη μέρα» 
(«Βωμοί»)

«Για τον πρωτόφαντο χορό, δώστε, λαοί, τα χέρια 
σέρν’ η Ελλάδα το χορό με τα νυφιάτικά της» 

(«Περάσματα και Χαιρετισμοί»)

«Να μπαινοβγαίνουν τα πουλιά, της άνοιξης τ' αηδόνια» 
(«Τα Παράκαιρα»)

«Τον νιο τον είχαν κόνισμα και τόνε προσκυνούσαν» 
(«Φλογέρα του Βασιλιά»)

«Πολλή μαυρίλα πλάκωσε μαύρη σαν την καλιακούδα» 
(«Ο Πεντασύλλαβοι και τα Παθητικά Κρυφομιλήματα»)

«Δεν κλαίμε εμείς το σκοτωμό, εμείς κλαίμε το σκλαβωμό...» 
(«Δειλοί και Σκληροί Στίχοι»)

«Πες μου, και ποιος ο τόπος σου, πώς το λεν το χωριό σου;» 
(«Φλογέρα του Βασιλιά»)

«Το μήλο το χρυσόμηλο με τα γραμμένα λόγια» 
(«Βωμοί»)

* * *

Παράγοντας πρωταρχικός στη ζωή του λαού είναι η Φύση· γι’ αυτό η έντονη 
φυσιολατρία, που είναι διάχυτη στη λαϊκή λογοτεχνία, πεζή και έμμετρη. Αυτή η 
παρουσία της φύσης βρίσκεται παντού στα έργα του Παλαμά. Επιχειρώ ένα απάν
θισμα· - «Της μυγδαλιάς ολόανθο κλωνάρι», τα «ανθισμένα ρείκια», τα «χλωμι- 
σμένα τ’ άνθια», «του γιασεμιού μοσκοβολιά, θωριά της ανεμώνης», «τ’ ανθοκλώ- 
νια», η τριανταφυλλιά «που μυρώνει τον αγέρα», το κυπαρίσσι «που ανθεί», ο 
«σγουρός βασιλικός», το «παλιό περιβόλι με τα δεντρολίβανα», το «ξερό κλωνάρι 
της μυρτιάς», τα «πολύκαρπα ταμπέλια», τα «πυκνά λιοστάσια», η «γαληνότατη 
ψυχή του κάμπου», ο «χρυσωμένος κάμπος», το «αχλώμιαστο βοτάνι», των «α- 
γοών τα κρίνα», το «νερό του πηγαδιού», η «ξεδιψάστρα η κρήνη», τα «ολόλευκα 
ανθοζύμωτα χωριά», τα «λάλα σπουργίτια», «κήποι, νερά, σπίτια, πουλιά, γα- 
στρούλες, παραθύρια», «της άνοιξης τ’ αηδόνια». Κι ύστερα, ο «ουρανός με τ’ 
άστρα», ο «γαλανός ουρανός», ο «ολογάλανος αέρας», «αγεράκια εαρινά», το «α
γέρι που δροσοπνέει», οι «χρυσαυγές», τα «ηλιογέρματα», το «αυγερινό στεφάνι», 
η «Αυγή η πορφυρογέννητη», ο «ουρανός παντού κι ολούθε ήλιου αχτίνα», το «υ
πέρλαμπρο κοράλλι του ήλιου», ο «μέγας ήλιος», τ’ ολόγιομο φεγγάρι», το «εσπε- 

οινό ωεγγάρι» ο «γαλανός ουρανός», ο «ξάστερος ουρανός», του «αποσπερίτη η 
απόκοσμη ματιά», η «αστροστόλιστη νύκτα», οι «λαμπροθόλωτοι ναοί», τα «βα- 
ουθέμελα παλάτια», οι «μοσκοβολισμένες εκκλησίες», τα «μάρμαρα», τα «μνήμα
τα και τα συντρίμματα». Η θάλασσα τέλος, που ο ίδιος ομολογεί πως την αγάπησε 
«πιο πολύ απ’ όλα τα πρόσωπα που παίρνει αράδα αράδα η Φύση», η «θάλασσα 
που σμίγει με τον αιθέρα», η «νεράιδα η θάλασσα, το πέλαγο πούναι «του ήλιου ο 
καταποτήρας» το «ηλιογέννητο ακρογιάλι», «τα αραξοβόλια» κι οι «αμμουδιές», 
τ’ «ακρογιάλι το βραχόσπαρτο», ο «ανασασμός της θάλασσας», τ’ «αλατόσπαρτα 

αφρολούλουδα».
Δένεται ο ποιητής με τη γύρω φύση, που περνά στους στίχους του με την ανεί

πωτη γοητεία της η Φύση-Μητέρα που σκύβει στο παράθυρό του και τον εμπνέει. 
Ίδια η ιδέα της εμψύχωσης της φύσης στο λαό και στον ποιητή που ακολουθεί το 
λαϊκό πρότυπο. Κοινή η πίστη πως «η φύση γροικάει τα πάθη τη; ψυχής» και συμ- 
αετένει στα ανθρώπινα συναισθήματα· για παράδειγμα το μοτιβο της θολούρας 
του νερού από τα δάκρυα, που το βρίσκουμε στο δημοτικό τραγούδι της «Λαφί- 

νας»: -
«Κι οθ’ εύρει γάργαρο νερό, θολώνει και το πίνει»,

Το παίρνει, χωρίς όμως να το χρησιμοποιεί σ’ όλη του την έκταση.

Γράφει: -
«Κατά της Δίρκης τα νερά και τα πικρά ανταμώνει 
δάκρυα, με τις μουρμουριστές πηγές και τις θολώνει».

Τώοα μέχρι ποιου βαθμού η σχέση του με τη φύση είναι εξωτερική, δηλαδή 
στοιχείο διακόσμησης, ή εσωτερική, δηλαδή στολίδι του στοχασμού του, είναι με- 
X υπόθεση Σημειώνω μόνο πως στο «Δωδεκάλογο του Γυφτου» στο τέλος με 
™ δηΓουονία της νέας γενιάς των Αδάκρυτων (οπού η φύση του μιλει με «σιγαλα 
παρθ™για>η λόγια πρωτάκουστα)
Γιατί δεν τον ενδιαφέρει, στη μεταφυσική του δίψα, ο λυρισμό,, αλλα τα μυστικά 

της δημιουργίας, η Αλήθεια.
* * *

Να θίξουμε μια γρήγορη ματιά στα παραμύθια, πάνω στα οποία στηρίζεται 
ι\α ρίςουμε μι æ τηπνούδια via να πλάσει εικόνες απαραμιλ-

επίσης, παράλληλα με το. δημοτδύο τουλάχιστον 
λες. Να ένα ωραίο δείγμα (που ο χ uimwwTiTnc»· -
παρμένο από τη συλλογή «Χαιρετισμοί της -

«Και είν’ εδώ που οι μαύρες Λάμιες 
για να φαν τα παλληκάρια 
γίνονται γλυκά κοράσια 
με ξανθά μαλλιά και μαύρα μάτια 
και είν ' εδώ που ο ζοφωμένος Χάρος 
έρχεται λεβέντης καβαλλάρης 
σαν από του ήλιου τα παλάτια»
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Θρεμμένο με θρύλους και μύθους νεοελληνικούς δίνει μεταπλασμένο το παρα
μύθι του «Αδάκρυτου και της Αγέλαστης» με το οποίο ολοκληρώνει την ανάσταση 
των ανανεωμένων αξιών, στο «Δωδεκάλογο του Γύφτου» ένα παραμύθι που

«... γιομίζει
της ψυχής (του) τη σπηλιά».

Ο «Αδάκρυτος κι η Αγέλαστη» πλάθουν την καινούργια ζωή, τους νέους αν
θρώπους που θα τους μοιάσουν και που, σαν γεράσουν, θα παραδώουν σ’ άλλους 

ένα κόσμο καλύτερο.
Επανειλημμένα, εξάλλου, κατευθύνει τη γραφίδα του το πανάρχαιο παραμύθι 

του «Έρωτα και της Ψυχής». Κι εξομολογείται στον «Κύκλο των τετράστιχων»: - 

«Ω! του Έρωτα καί της Ψυχής ο πολυνόητος μύθος 
αυτός με πρωτομέθυσε παιδάκι στο βιβλίο».

Για να κλείσουμε τη σύντομη αναφορά: - ο μύθος των πέντε γενών των αν
θρώπων (χρυσό, αργυρό, χάλκινο, ηρωικό, σιδερένιο) είναι το στημόνι πάνω στο 
οποίο υφαίνει και προάγει τη δική του σκέψη στον «Ασκραίο» (στη συλλογή «Ασά

λευτη Ζωή»).
Οι θρύλοι που επέζησαν μέσα στο χωνευτήρι των καιρών και διασώθηκαν με 

τη προφορική παράδοση υπήρξαν ακένωτος πακτωλός απ’ όπου άντλησε ψήγμα
τα πολύτιμα ο ποιητής. Τους έπλασε ο λαός από τα πανάρχαια χρόνια, τους έθρε
ψε με τη δύναμη της φαντασίας του μέσα στις περιπέτειες χιλιάδων ετών εθνικής 
ζωής, τους σφράγισε και τους χρωμάτισε, κι εξακολουθεί να τους τρέφει με τη δύ
ναμη της ψυχής του, ίδιας κι αναλλοίωτης στους αιώνες. Διαλαλεί, στην ακριβό- 
λογη-χαριτωμένη συλλογή «Ιάμβοι και Ανάπαιστοι», υπογραμμίζοντας την ταυ
τότητα και τη συνέχεια συνάμα: -

«Η αρχαία ψυχή ζει μέσα μας 
αθέλητα κρυμμένη- 
Ο Μέγας Παν δεν πέθανεν 
όχι, ο Παν όεν πεθαίνει».
Το ίδιο και στις «Πατρίδες» στη συλλογή του «Ασάλευτη Ζωή»: — 
«Ο λαός των λειψάνων ζει και βασιλεύει 
χιλιόψυχος- Το πνεύμα και στο χώμα λάμπει».

Καταπλήσσει η έκταση κι η ποικιλία αυτού όλου του υλικού υποδομής απ’ όπου δανείζεται θέματα, μορφές, εικόνες, πράξεις, τόπους, τρόπους ζωής τη’σκέ- 

ψη, χαρακτήρες, σύμβολα. «Να δανείζεται, όμως, κανείς όταν έχει κάποια δικά 
του κεφάλαια κι όταν μπορεί να μεταχειρίζεται, καθώς που πρέπει το δάνεισμα» 
λέγει ο ίδιος σ’ ένα δημοσίευμά του με τίτλο «Οι μεγάλοι και οι ταπεινοί» Κι η 
πολυγνωσία του υπήρξε ασύγκριτη, βυθισμένη στην παγκόσμια φιλολογία και σ’ 
ολόκληρη την ελληνική. Με γνώση και τέχνη προχωρεί κι υποτάσσει στη βούλησή 
του το υλικό που βρίσκει, το μεταστοιχειώνει, το μεταπλάθει, το ερμηνεύει και το 
εναρμονίζει στο δικό του το σκοπό.

Ενδιαφέρει εδώ η ελληνική μυθολογία, που πήγασε γεμάτη ομορφιά από τη 
φαντασία και την καλαισθησία του λαού. Συχνές οι αναδρομές του στο αρχαίο ελ

ληνικό Πάνθεο: - Εμφανίζονται ο Αρης, ο Ήφαιστος, ο Δίας, η Δήμητρα-Κυβέλη, 
η Περσεφόνη, η «αφρογέννητη» χρυσή Αφροδίτη, η «κυνη/ήτρα» η Αρτεμις, ο Διό
νυσος, ο «μέγας ροπαλοφόρος Ηρακλής« η Αθηνά «πολεμοχαρή» αλλά και προ
σωποποίηση (στον «Ύμνο της Αθηνάς»): -

«Της παρθενιάς, της προκοπής, της γνώσης, της σοφίας».

Ακόμα ο Αδωνις, η Αητώ, η Αντιόπη, οι Χάριτες, οι Διόσκουροι, ο «μακαρι- 
σμένος» Υάκινθος. Και κυριαρχεί με την παρουσία του ο «χρυσομάλλης» Φοίβος 

Απόλλωνος.
«... ο Απόλλων του Σύμπαντος 
θεός αρχιτεχνίτης»

ο «θεός ο αρματοδρόμος», ο «φωτογεννημμένος», ο «κυρ Ηλιος» με τον 
πλούσιο συμβολισμό του σαν μουσηγέτης, μαντευτής, κιθαριστής, σαν πηγή ζωής 
και διαύγειας που τον γοητεύει ιδιαίτερα και που γεμίζει την ποίηση του (Το τρα
γούδι του Ήλιου στην «Ασάλευτη Ζωή», στα «Μάτια της Ψυχής μου», στην «Πο
λιτεία και τη Μοναξιά», στους «Χαιρετισμούς της Ηλιογέννητης», παντού).

Μορφές ηρώων και ηρωίδων, που τις ύψωσε στα «μαρμαρένια Ηλύσια, στα 
Ηλύσια της Τέχνης» η μολπή του θεϊκού Ομήρου και η αξιοσύνη των μεγάλων 
τραγικών εμπνέουν τον ποιητή. Είναι ο Μενέλαος, η Ελένη, η Φαίδρα, ο Ιππόλυ- 
τος η Πηνελόπη η Ιφιγένεια, η Ιώ «του Ινάχου η θυγατέρα», η Μακαρια, η Πολυ
ξένη, η Εκάβη, η Κασσάνδρα, η Ναυσικά «η καλόγνωμη», η Αντιγόνη.

Ολάκερος κόσμος μαγικός παρελαύνει στα συνθέματά του: -

Τελώνια και ξωτικά, νεράιδες («νεράιδες ανεμόποδες», «νεράιδες του λό- 
γου»), η Μέδουσα, οι Άρπυιες, Τυφώνες και Κύκλωπες, Τιτάνες και Γίγαντες Σά- 
τυροι και Κένταυροι, Αμαδρυάδες κι Αιγιπανες, οι Γοργόνες, οι Σειρήνες, άλλοι 
ενάλιοι δαίμονες κι ιδιαίτερα ο «άπιαστος» Πρωτεας με την πολυμορφία του^Οι 
Σκυλοκέφαλοι τα Χαμοδράκια, Δράκοντες στοιχειωμενοι και Δρακαινες ο Χά
ρος· οι Λάμιες ιδιαίτερα προσφιλές σύμβολο («μαύρες Λάμιες του γιαλού», η 
!πλάση η Λάμια», «η Λάμια κόκκινη», «η σαρκοβόρα Λαμία», οι δυο Λάμιες που

*1η ’ ηην1,πήογουν μέσα μας κι αποτελούν πηγη της ποιητικής ευαι- 
μας κυβερνούν 0 I και &£ν ξεγράφεί (<<η τρΐσάγια
ss sex ..... 

Μοίρα», η υκ ν «Μούσα η υπερκαλλη», η Μούσα η «εν-
τραγουδιών οι Μοίρες»). Κι οι Mouuts νι
νιάδιπλη κι η εννιάψυχη»).

Κι από κοντά οι πολεμιστές χριστιανοί άγιοι: - Ο Αϊγιώργης, ο Αϊδημήτρης, 
ο «πρωτοστράτηγος» Μιχαήλ, ο «στρατηλάτης»,
Ανδρέας, άγγελοι κι"στες Ä

=ενωοιστά αγαπητό θέμα οι Ακρίτες, διαφεντευτές του Ελληνισμού, με τις Τι-
-εχωριστα α /απητυ ππεικονίζει με υπερηφάνεια, δίδοντας το χρω-

τανικές τους διαστάσεις, που τους απεικονίζει μ 1
μα, την ατμόσφαιρα, το ύφος της βυζαντινής
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«Σαν τους αϊτούς βλέπουν μακρυά, σαν τα γεράκια τρέχουν, 
πρωτομαστόροι στο σπαθί και πρώτοι στο κοντάρι... 
πατάνε, σειούνται τα βουνά, κράζουν κι αχάνοι λόγγοι».

Ο Διγενής, μες στους ακρίτες πρώτος, «της Ρωμιοσύνης η καρδιά». Κι από 
τον κόσμο των ακριτών ο Φιλόπαππος, οι απελάτες, η αμαζόνα η Μαξιμώ.

Τέλος, τον συγκινούν ο Αυγερινός, η Βερενίκη, η Ρήγαινα, η Αροδαφνούσα, 
σύμβολο ομορφιάς κι αγάπης. Ας ακούσουμε στο σημείο αυτό από τις «Εκατό 
Φωνές» ένα σχετικό ποίημά του. Εδώ μετουσιώνει σε τέχνη στοιχεία αντλώντας 
από διάφορες πηγές έμπνευσης: -

«Χρυσό το μήλο που κρατάς, και μαργαριταρένια σου, 
Αροδαφνούσα, η φορεσιά, πνοή της Αφροδίτης- 
σ’ έριξε σκύλλα Ρήγισσα στον πυρωμένο κλίβανο, 
και σ’ έτρωγε ο κλίβανος κ ' έφεγγε σαν πλανήτης.
Του κάκου! από τη φλόγα εσύ ξανανιωμένη αφάγωτη.
Το Χάρο με τον Έρωτα σκορπάς, Αροδαφνούσα, 
ορμή εκδικήτρια αξήγητη μέσα στα μάτια σου άστραψε. 
Βυθούς που κρύβει η θάλασσα η πικροκυμματούσα».

* * *

Θα προσπαθήσουμε ν’ απομονώσουμε μερικά από τα πολλά μοτίβα που χρη
σιμοποίησε, παρμένα από όλον αυτό τον κόσμο.

Πρώτα-πρώτα το μοτίβο του πουλιού που παίρνει από μόνο του το λόγο, για 
ν’ απαγγείλει, μ’ ανθρώπινη φωνή, ευχάριστα ή δυσάρεστα. Θα πει στην «Παιδού
λα στον τάφο του Μπότσαρη» από τη συλλογή «Παράκαιρα»: -

«Δεν ήταν κελαϊδοπουλί, δε λάλαε σαν αηδόνι, 
σαν άνθρωπος ωρμήνευε, σαν άνθρωπος μιλούσε».
Το πουλί, πολύ συχνά, ο λαός το θέλει να φέρνει μηνύματα στα φτε

ρά του. Κι ο Παλαμάς στη «Φλογέρα του Βασιλιά» χρησιμοποιεί το μήνυμα-προ- 
φητεία: -

«Μ’ άγγιξε, κι ανατρίχιασα. Μου φύσηξε στα μάτια, 
είδα. Ήταν τόνα του φτερό σα χάλκινο δεφτέρι, 
θαμποφέγγαν απάνου του της Μοίρας τα γραμμένα. 
Ήταν τ’ άλλο του φτερό σα μαγικός καθρέφτης, 
και μέσα του οι αγέννητοι καιροί μαυρολογούσαν».

Ο μαγικός καθρέφτης απαντά κι αλλού στην ποίησή του. Θυμάμαι τους στί
χους από το «Γυρισμό» στην «Ασάλευτη Ζωή»: -

«Στο σπίτι μας αστράφτει ο μαγικός καθρέφτης 
που μέσα στο γυαλί του αντιφεγγίζει πάντα 
το πρόσωπο υπερθαύμαστο της Οικουμένης».

Το μοτίβο εξάλλου του καλαμιού, του κοκκάλου ή άλλων αψύχων που παίρ
νουν φωνή, πηγάζει από τη λαϊκή ψυχή που βλέπει παντού προσωποποιήσεις. 
Λαϊκή είναι κι η αντίληψη πως μένουν αλειωτα σώματα όσων βαραίνονται με βα

ριά κατάρα, είτε έχουν αγιάσει· τα τελευταία ευωδιάζουν κιόλας (βλέπε στον Πα- 
λαμά τη «μαγική φλογέρα» και τ’ άλειωτο επίσης κορμί του Βουλγαροκτόνου).

Η πίστη πως η ψυχή ζει μετά θάνατον είναι παγκόσμια. Ο λαϊκός άνθρωπος 
πιστεύει στην ύπαρξη Κάτω Κόσμου, όπου βρίσκονται δαίμονες άρχοντες. Να θυ
μηθούμε εδώ τον ψυχοπομπό Ερμή, τη γνωστή άκατό του, την Αχερουσία λίμνη 
και τον «ασφόδελό λειμώνα» των αρχαίων. Η σύγχρονη τώρα παράδοση: - «Ο 
Χάρος μόλις πάρει τον πεθαμένο, τον περνάει πρώτα από της Αρνης το βουνό. 
Στη ρίζα του βουνού είναι της αρνησιάς η βρύση. Του δίνει και πίνει νερό κι αρ- 
νιέται με μιας τους δικούς του. Έπειτα τον περνάει από την Αλησμονιά, ένα λει- 
βάδι που έχει το λησμονοβότανο. Αμα περάσει από εκεί ο μαύρος άνθρωπος, λη
σμονεί τον κόσμο και τις στράτες και τα διάβατά του». Απ’ εδώ προέρχονται κι οι 
στίχοι στους «Ίαμβους και Αναπαίστους»: -

«Νερόν ήθελα νάπινα 
στης Αρνας τα λαγγάδια, 
της αρνησιάς να μ ’ έζωναν 
τα τρίσβαθα σκοτάδια».

Συναφή όσα γράφει για το «φτερωτό Ύπνο» και το «φτερωτό Θάνατο», για 
τα Τάρταρα, για το Χάρο.

Συνηθισμένο το θέμα της πάλης του Χάρου με τον Διγενή σε μαρμαρένια αλώ- 
νια:-

«Επκιάσασιν σιερκές σιερκές τζιαι στην παλλιώστραν πάσιν»

«Ποτζεί που πιάννει ο Διγενής τα κόκκαλα τσακρούσαν, 
τζαι τζειχαμαί μαλλώννασιν τρία ημερονύχτια, 
Στα τρία ημερονύχτια ο Διενής νικά τον...»

Κι ο Παλαμάς συνθέτει: -
«Και τραγουδάν το πάλαιμα στα μαρμαρένια αλώνια 
του Χάρου και του Διγενή τρεις μέρες και τρεις νύχτες 
και το χαμό του Διγενή».

Αυτό το μοτίβο της πάλης, όπως ακριβώς το βρίσκουμε πιο πάνω ή αλλοιω
μένο («Ο μικρός Έρωτας κι ο Χάρος ο μεγάλος»), επανέρχεται. Για παράδειγμα 
σημειώνουμε το «Θάνατος του Παλληκαριού», επίσης τη «Χώρα που αρματώθη
κε» (στη συλλογή «Η Πολιτεία και η Μοναξιά», τον «Πήγασο» (από τους «Καη
μούς της Λιμνοθάλασσας»), τον «Τάφο».

Λαϊκή και παλιά η πίστη στο μαγικό ραβδί με τις θαυμαστές ιδιότητες. Διαβά
ζουμε στο μεγάλο Όμηρο για τον Ερμή: -

«... έχε δε ράβδον μετά χερσίν
καλήνχρυσείην, τή τ’ ανδρώνκαι υπνώοντας εγείρει»

(Οδύσσεια ω 2-4). που, σε μετάφραση από τον Ζήσιμο Σιδέρη, έχει ως εξής:

«Κρατώντας το χρυσό ραβδί, που ανθρώπων, όσους θέλει μαγεύει μάτια ή και 
ξυπνά πάλι άλλους κοιμισμένους».
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Κι ο Παλαμάς στη «Φλογέρα του Βασιλιά», γράφοντας για την επίδραση της 
Θεοφανώς: -

«Kgl με τη βέργα κυβερνά καί δένει πολεμάρχους
τους λογισμούς και τις καρδιές, τις χώρες και τους Κόσμους».

Από το μαγικό κόσμο του λαού παρμένα, μέσα προληπτικά ή αποτρεπτικά 
συμφορών, πηγή ζωής, προέρχονται οι αναφορές του στο «αθάνατο νερό» (αλλού 
το θέλει: - το «νέκταρ των Μακάρων») στα «μαγιοβότανα ποτά», στο «μαγικό γά
λα» (που συνδέεται στη λαϊκή αντίληψη με το κατέβασμα του φεγγαριού), στ’ «α- 
ντίλυπο βοτάνι» επίσης. Συναφές είναι και το σκουλαρίκι που του ’βάλε η μάνα 
του όταν γεννήθηκε, σαν μέσο αποτρεπτικό θανάτου, παίρνοντας χρυσάφι για να 
το σκαλίσει «από σαράντα πρωτοστέφανες νυφάδες»· αυτό το σκουλαρίκι το με- 
ταπλάθει, στο τραγούδι «Ο γυρισμός» στην «Ασάλευτη Ζωή», σε δακτυλίδι μαγι
κό, σύμβολο μυστηριακό: -

«Τανθρώπου και της ξωτικιάς, ω τι αρραβώνα!»

Αλλη θεματική ενότητα, που πολύ του αρέσει είναι τα εξωτικά κάστρα - τα 
ερωτόκαστρα, κτισμένα «από των ερώτων τ’ άγια χέρια», τα «παλάτια της Ρήγαι- 
νας», τα μαγεμένα κάστρα, σαν το γυφτόκαστρο «το φουμιστό της κυρά Ρήνης» 
που συνδέεται με την παράδοση της «Κυρά Ρήνης». Την παράδοση σημειώνει στον 
«Πήγασο» (από τους «Καημούς της Αιμνοθάλασσας») και με πιο πολλή λεπτομέ
ρεια στο ωραίο τραγούδι από τις «Εκατό Φωνές» στην «Ασάλευτη Ζωή»: -

«Πέρασα τη λιβαδωτή στρατούλα την κρυφή, 
τη λαγκαδιά και τανηφόρι κι ήρθα στην κορφή... 
Η φήμη όλο ανοιχτόστομη μ ' ανέβασε ως εδώ, 
η Κυρά Ρήνη ζούσ’ εδώ, της ομορφάδας το άστρο 
κ’ ήρθα μια στάλα από το φέγγος της να πιώ, 
που στοίχειωσε και γήτεψε το χαλασμένο κάστρο».

Σχετικά είναι και «τα παλάτια του Ήλιου». Πολλές οι αναφορές του σ’ αυτά 
τα παλάτια· σημειώνω τρεις: - «Ο πύργος του Ήλιου» στην «Ασάλευτη Ζωή», «Οι 
Χαιρετισμοί της Ηλιογέννητης» και το παλάτι του Κατεβατού στην κορφή της 
Αιάκουρας στον Πέμπτο Αόγο της «Φλογέρας του Βασιλιά».

Με τα πιο πάνω συνδέονται μερικά που λέγονται για μαγεμένες εκκλησιέζ 
που δεν τις ενοχλούν τ άγρια στοιχεία της φύσης, τα παλαίματα των δαιμόνων. 
Από μια τέτοια παράδοση οδηγημένος θα εκφραστεί με ποιητική συγκίνηση, στους 
πιο κάτω ανισοσύλλαβους: -

«Σε μια πλαγιά της Λιάκουρας μιαν εκκλησία χτισμένη
- μιαν εκκλησιά κλεισμένη.

Κι όποιος περνά φωνές γρικά σαν κάποιοι μέσα νάναι 
και να δοξολογάνε.
Κι όταν κυλά η νεροσυρμή κι όλα τα ξεριζώνει, 
καθώς κοντοζυγώνει στην εκκλησούλα την κλειστή, 
το δρόμο της θ' αλλάξει να μην τηνε πειράξει».

Συναφή είναι τα μαλλώματα των βουνών, θέμα που μεταχειρίζεται επίσης.

Το μοτίβο του σταυραετού, τώρα, του καλού οιωνού, του θεϊκού προφητικού 
σημαδιού, δεν το ξεχνά, στους πρώτους κιόλας στίχους της «Φλογέρας του Βασι
λιά» στο «Γιο της Χήρας»· γι’ αυτό κι η ερμηνεία:

«Μεγάλη η Χάρη του Θεού και δόξα στ’ όνομά του 
κι ο σταυραϊτός είναι σταλτός από το θέλημά του... 
κι όποιον ισκιώνει σταυραϊτός, αυτός θα βασιλέψει».

Χρειάζεται άραγε ν’ ανατρέξουμε στον Όμηρο για να βρούμε τη γοητεία της 
πηγής;

* * *

Ξεχωριστή πλούσια θεματική πηγή έμπνευσης στην ποίηση του Παλαμά είναι 
όσα περί μαρμαρωμάτων θρυλούνται, συνδυασμένα ιδιαίτερα με θρυλικά πρόσω- 
πα-σύμβολα, που υπήρξαν κατά καιρούς υπερασπιστές των εθνικών δικαίων. Τον 
Μεγαλέξαντρο πρώτα, δεμένο με τις παραδόσεις της μυθικής γοργόνας-αδελφής 
του. Κλιμακώνονοντας την ιδέα σε τρεις αβαβαθμούς και σε διαφορετικά έργα 
του: (ζει και βασιλεύει, ζωογονεί προετοιμάζοντας για ολοκληρώματα ζωής, δημι
ουργεί), βεβαιώνει πως θ’ ανατείλουν καλύτερες μέρες: -

«Ο βασιλιάς Εσύ ο μαρμαρωμένος 
που θα ξυπνήσει και που θα χυμήξει 
κυνηγητής...»

(«Η Πολιτεία και η Μοναξιά»).

Τον ίδιο αναποφασιστικό τόνο θα δώσει υμνώντας το Βασίλειο τον Βουλγα- 
ροκτόνο σε μια έξαρση πατριωτική, αποκορύφωση του λυρισμού του «Εμείς», 
όπως ονόμασε τον πατριδολατρικό λυρισμό του στην «Ποιητική» του ο ελληνολά
τρης ποιητής, μια έξαρση που έρχεται σαν φυσιολογικό επιστέγασμα της προσευ
χής στον εντέκατο λόγο της «Φλογέρας του Βασιλιά»: -

«Μαρμαρωμένοςβασιλιάς, και θα ξυπνώ απ' το μνήμα 
το μυστικό και το άβρετο που θα με κλείει, θα βγαίνω, 
και τηχτιστή Χρυσόπορτα ξεχτίζοντας, θα τρέχω, 
και καλιφάδων νικητής και τσάρων κυνηγάρης, 
πέρα στην Κόκκινη Μηλιά, θα παίρνω την ανάσα».

Τέλος, ζευγαρώνει το θρύλο του Διγενή Ακρίτα μ’ εκείνο του Μαρμαρωμένου 
Βασιλιά και βεβαιώνει καταλήγοντας σ’ ένα ακριβόλογο δυνατό στίχο γεμάτο αι
σιοδοξία: -

«Δεν πέθανε, Μαρμάρωσε, Κοιμάται, Θα ξυπνήσει».

Με τα μαρμαρώματα συνδυάστηκαν πολλές παραδόσεις που συνδέονται με 
το πάρσιμο της Πόλης. Εδώ υπάγεται το μοτίβο της Αγίας Σοφίας με την Αγία 
Τράπεζά της. Ο Παλαμάς μεταχειρίζεται το μύθο, μεταποιώντας τον στο τέλος: Τα 
κομμάτια της Αγίας Τράπεζας θέλει να διανέμονται στα Εθνη, σαν προζύμι για 
μια καινούργια ζωή.

Βαθιά η ευλάβεια του λαού μας. Ας κλείσουμε κι εμείς ευλαβικά με το δοξο- 
λόγημα της Παναγίας, όπως το συνθέτει ο Παλαμάς παίρνοντας προσωνυμίες 
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αποθεωτικές κατ’ ευθείαν από το στόμα αυτού του σφριγηλού λαού: -

«... Παντάνασσα, Ελεούσα,
Γλυκοφιλούσα, Ακάθιστη, Γιάτρισσα, Πονολύτρα, 
Παραμυθία, 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.
Φορείς τον ήλιο φόρεμα, σκαμνί σου το φεγγάρι...».**

** Σημειώνω εδώ έργα του Παλαμά στα οποία γίνεται παραπομπή στη μελέτη 
μου: -

«Τραγούδια της Πατρίδας μου» (1886)
«Ο Ύμνος της Αθηνάς» (1889)
«Τα μάτια της ψυχής μου» (1892)
«Ίαμβοι και Ανάπαιστοι» (1897)
«Ο Τάφος» (1898)
«Οι Χαιρετισμοί της Ηλιογέννητης» ( 1900)
«Θάνατος Παλληκαριού» (1901)
«Η Τρισεύγενη» (1908)
«Η Ασάλευτη Ζωή» (1904)
«Ο Δωδεκάλος του Γύφτου» (1907)
«Απαντα» (Επιμέλεια Γ. Κ. Κατσίμπαλη), τομ. 6 «Από την αφορμή ενός λό

γου για το Εθνικό Έπος των νεοτέρων Ελλήνων» ( 1907)
«Η Φλογέρα του Βασιλιά» (1910)
«Οι καημοί της Αιμνοθάλασσας» (1912)
«Η Πολιτεία και η Μοναξιά» (1912)
«Βωμοί» (1915)
«Τα Παράκαιρα» (1919)
«Τα Δεκατετράστιχα» (1919)
«Απαντα» (Επιμέλεια Γ. Κ. Κατσίμπαλη) τομ. 12 «Οι μεγάλοι και οι ταπει

νοί» (1924)
«Οι Πεντασύλλαβοι και τα Παθητικά Κρυφομιλήματα» (1925)
«Δειλοί και Σκληροί Στίχοι» (1928)
«Ο κύκλος των τετράστιχων» ( 1929)
«Ξανατονισμένη Μουσική» (1930)
«Περάσματα και Χαιρετισμοί» (1931)
«Η ποιητική μου» (1933)
«Οι νύχτες του Φήμιου» (1935)
«Τα χρόνια μου και τα χαρτιά μου» (1940)

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
Φιλόλογος - Ααογράφος

Αντιπρόεδρος του Ε.Π.Ο.Κ
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Χαιρετισμός του Προέδρου του Ε.Π.Ο.Κ. Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου 
στο «Τιμητικό Μμηνόσυνο Κύπρου Χρυσάνθη» που διοργάνωσαν, 

με τη συμπλήρωση τριών χρόνων από τηνεκδημία του, οι Πολιτιστικές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η Εθνική Εταιρεία

Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου, 
ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου και το Κυπριακό Κέντρο ΠΕΝ 

στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ομίλου Λαϊκής

(Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2001, ώρα 7.30 μ.μ.)

Επαναβεβαιώνουμε απόψε, εκ μέρους του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου 
Κύπρου, ότι για μάς η μνήμη του αείμνηστου Προέδρου μας Κύπρου Χρυσάνθη 
είναι αιώνια, αιώνια κι η πνευματική του προσφορά.

Το προνόμιο των πνευματικών ανθρώπων είναι η αθανασία. Η μνήμη τους 
δεν σβήνει ποτέ. Υπάρχει το έργο τους να θυμίζει για πάντα την παρουσία τους 
στη ζωή, όπως την έζησαν, όπως την ένιωσαν και όπως την αποτύπωσαν με τη δι
κή τους σφραγίδα.

Η σφραγίδα του Χρυσάνθη είναι μοναδική στην ιδιοτυπία της, σμιλεμένη με 
πυκνές λεπτομέρειες για τη ζωή του ανθρώπου σε όλα τα στάδια, πριν περπατήσει 
ακόμα κι ως την ώρα που προσμένει το θάνατο, μελετητής, αισιόδοξος, με και
νούργιες κάθε φορά εμπειρίες στις διάφορες φάσεις, κάθε μια με τις δικές της χα
ρές κι όσο περνάνε τα χρόνια με το μάτι στραμμένο πίσω στα νιάτα, στις παλιές 
γειτονιές με το βιολί των παιδικών του χρόνων.

Στη σφραγίδα του, όμως, δεσπόζει η Κύπρος στην καρδιά της Ελλάδας βαλμέ
νη με τους κτύπους της δικής του καρδιάς, συνταιριασμένους στης καρδιάς του 
λαού μας τους κτύπους. Της ιστορίας οι μνήμες, παραδόσεις και θρύλοι, αυτοί 
που τη δόξασαν κι όσοι τη σταύρωσαν, οι μεγάλοι ηγέτες κι οι πρωταθλητές των 
εθνικών μας αγώνων, ήρωες, μάρτυρες, άγιοι, τόποι θυσίας και δόξας από τους 
πανάρχαιους χρόνους ώς το έπος που ζήσαμε, όλοι και όλα παρόντα στην πολύ
τροπη τέχνη του. Και δεν λείπει κανένας, από τους πιο ταπεινούς ώς τους πιο δο
ξασμένους.

Ταξιδευτής σ’ άλλες χώρες θαυμάζει τα έργα της τέχνης σε στίχους καθώς και 
τους ρυθμούς της κλασικής μουσικής, μας γνωρίζει τους τόπους εκεί που περπά
τησε κι αποθαύμασε, κι ό,τι άλλο μπήκε μες στην ψυχή του το κατάγραψε και για 
μάς στο δικό του ποιητικό ημερολόγιο.

Τραγούδησε τη φύση, τη ζωντανή φύση με τον φυτικό κόσμο της και το ζωικό 
της βασίλειο, τα πουλιά και τα έντομα κι ό,τι άλλο τη χαίρεται, ύμνησε τη ζωοδό- 
τρα γη, δοξολόγησε το Θεό που τα έπλασε και τη Μάνα Παναγιά με τα μύρια ονό
ματα και τις αμέτρητες χάρες.

Δεν ξέρω να υπήρξε ποτέ άλλος Χρυσάνθης στην Κύπρο. Τη ζωή του την 
έγραψε όλη σε έντεχνο λόγο, και τους στοχασμούς του ακόμα, αποφθεγματικά ση
μειώματα, παρατηρήσεις και κρίσεις. Είναι πλούσιο το ημερολόγιο που μας άφη
σε να κεντρίζει τη μνήμη σε κάθε κατεύθυνση, της προσωπικής, της οικογενειακής, 
της κοινωνικής, της θρησκευτικής και της εθνικής μας ζωής.
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Έκανε φίλους πολλούς. Κι απ’ τον καθένα τρυγούσε ό,τι καλό. Ανεκτίμητη η 
προσφορά του σ’ όλα τα σωματεία που τα κράτησε ζωντανά με τη δράση του. Οι 
δεκάδες οι τόμοι του πνευματικού σωματείου που έχω την τιμή ν’ αντιπροσωπεύω 
άπόψε, η «Φιλολογική Κύπρος» του Ε.Π.Ο.Κ., τα Δελτία, οι Ανθολογίες, τα Προ
σαρτήματα, άλλες ειδικές σειρές και ξεχωριστές εκδόσεις είναι έργο δικό του σε 
μεγάλο βαθμό.

Οι μνήμες για τον Χρυσάνθη, για όσους τον γνώρισαν - και με ποιόν δεν 
άνοιξε ο ίδιος διάλογο; - συνωθούνται πυκνές, μεστές, καρποφόρες σ’ ένα κλίμα 
φιλίας και καλωσύνης, σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα γνήσιας εγκαρδιότητας. Τον 
Χρυσάνθη δεν μπορούμε να τον αποχωριστούμε σαν ένα από τους πολλούς που 
φεύγουν για πάντα. Το ήξερε κι ο ίδιος για τους ξεχωριστούς φίλους του που 
έφευγαν για το μεγάλο ταξίδι κι όμως ήταν πάντα παρόντες γι’ αυτόν:

«Οι πεθαμένοι, δε μιλούν 
εσύ νεκρός μιλάς»,

- γράφει αποχαιρετώντας αλησμόνητο φίλο του-

«Η καλωσύνη δεν πεθαίνει 
κι ’ η αρετή.
Κι ’ έχουμε μνήμη 
έχουμε μνήμη - 
όσο είχαμε τα μάτια μια φορά».

Και σ’ άλλον:

«Απλός ο χρόνος της ζωής- 
μετριέται με την αρετή.

Θ’ ανοίγω το παράθυρο το βράδυ 
να δέχομαι τη μνήμη σου».

ΚΓ ακόμα, ξεπροβοδώντας φίλο ποιητή, τον Γλαύκο Αλιθέρση, εύχεται

«- Καλό ταξίδι σου, του στίχου μας θεμελιωτή», 

και του δίνει τη διαβεβαίωση, ότι,

«Στη μνήμη θα κρατούμε τη γραφή σου - 
επιστολές που δε μοιράζει ταχυδρόμος».

Με την ίδια αυτή διαβεβαίωση κλείω κι εγώ, εκ μέρους του Ε.Π.Ο.Κ., το σύ
ντομο χαιρετισμό μου:

«Φίλε Χρυσάνθη, 
στη μνήμη θα κρατούμε πάντα 
την πλούσια γραφή σου, 
τη μεγάλη προσφορά 
και το παράδειγμα σου»

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
Πρόεδρος Ε.Π.Ο.Κ.

«Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΠΡΟΥΣΗΣ 
ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ»

Ο δάσκαλος μου Κώστας Προυσής (1911-1993) υπήρξε μια πολυδύναμη και 
πολυβραβευμένη προσωπικότητα, που τίμησε το ελληνικό όνομα διεθνώς. Ενώ 
ήταν στην Κύπρο, και υπηρετούσε στο Γυμνάσιο Κερύνειας πρώτα κι ύστερα για 
πολλά χρόνια στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, πρωτοστάτησε συμμετέχοντας σε εκδη
λώσεις και δημοσιεύοντας σ’ εφημερίδες και περιοδικά- κι ιδιαίτερα στην εφημε
ρίδα «Ελευθερία» και στις σελίδες των «Κυπριακών Γραμμάτων», ενός εντύπου 
που το είχε ιδρύσει (μαζί με τον Αντώνη Ιντιάνο και τον Νίκο Κρανιδιώτη) το 
1934 και του οποίου είχε διατελέσει στα πρώτα χρόνια ο τεχνικός διευθυντής. Και 
που δεν έπαψε να το τροφοδοτεί με σημαντικές εργασίες από την Αμερική, όπου 
εργάστηκε αδιάκοπα και γόνιμα σαν καθηγητής Πανεπιστημίου. Μέχρι το 1956, 
αξίζει να σημειωθεί ότι τα «Κυπριακά Γράμματα» διεδραμάτισαν, για 22 χρόνια, 
πρωταγωνιστικό και ρυθμιστικό ρόλο στην πνευματική ζωή της Κύπρου, κυρίως 
χάρις στο μεράκι των τριών ιδρυτών της, κι ιδιαίτερα στην φιλοπονία και τη σκέ
ψη του Κώστα Προυσή, που με σοβαρότητα έδωσε απόψεις πάνω σε θέματα λογο
τεχνίας και φιλολογίας, πάνω στην καλλιτεχνική και κοινωνική ζωή, πάνω σε πα
νανθρώπινα προβλήματα.

Αμείωτος εκφράζεται στις εργασίες του, ο θαυμασμός του για το λαϊκό μας 
Πολιτισμό, για τη ντόπια παράδοση που τη θεωρεί μαζί με το περιβάλλον πρωταρ
χικό παράγοντα για μια αρμονική εξέλιξη της πνευματικής ζωής. Καθήκον του με
λετητή, τονίζει, είναι να σκύβει με ευλάβεια πάνω στα έργα λόγου και τέχνης της κυ
πριακής ψυχής για ν’ ανακαλύπτει απ’ αυτά τα γόνιμα στοιχεία · κι αν είναι άξιος 
οφείλει να προχωρήσει πιο πέρα ή να τα εκμεταλλευτεί δημιουργικά, γιατί οι δημι
ουργικοί καλλιτέχνες, υπογραμμίζει, οφείλουν να ξεχωρίσουν και να δουλέψουν 
τα πραγματικά βιώσιμα στοιχεία του παρελθόντος, κι ούτε να τ’ αντιγράψουν 
απλώς μα ούτε και να προβάλουν σαν κοσμοϊστορική την ύπαρξη τους. Σημασία 
έχει να μη αγνοείται το πρωτύτερο Εγώ του καθενός, «γιατί αυτό το παλιό Εγώ 
που τόπλασαν αιώνες είναι που θα χρωματίσει το έργο του παραγωγού και θα του 
δώσει χαρακτήρα». Ιδιαίτερη είναι η εκτίμηση του για τη λαϊκή τέχνη που τη χαρα
κτηρίζει σαν μια ζωή που σφύζει και σπαρταράει γύρω μας- κι εκτιμά πώς ο λαϊκός 
τεχνίτης καταφέρνει να συνδυάζει με την πρακτική ωφέλεια την καλλιτεχνική του 
διάθεση, βγάζοντας από το χέρι του ένα δημιούργημα ωραίο και ωφέλιμο.

Θαυμάζοντας, στις υψηλής ποιότητας εργασίες του, τα μνημεία του λόγου του 
λαού, σταματά στα δημοτικά τραγούδια που είναι έργα ομαδικής κατεργασίας, 
και τα θεωρεί το πιο χαρακτηριστικό πνευματικό δημιούργημα του ελληνικού λα
ού, τα δε κυπριακά δημοτικά τραγούδια, κυρίως τα ακριτικά, τα κρίνει ως τα πο
λυπληθέστερα και αρτιώτερα του ελληνισμού. Από τα άλλα είδη της λαϊκής λογο
τεχνίας διακρίνει τα παραμύθια επισημαίνοντας πως στα αφηγήματα αυτά, που 
κάθε λαός τα έχει διαπλάσει σύμφωνα με τις κλίσεις, τα αισθήματα και τις δοξα
σίες του, μπορούμε να εξιχνιάσουμε πτυχές της νοοτροπίας του δικού μας λαού. 
Εκτιμά ότι στα παραμύθια βρίσκονται οι ρίζες της πεζογραφίας, η οποία αποτελεί 
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όργανο με δυναμικότητες ατελεύτητης επεξεργασίας και ποικίλης τοποθέτησης 
στα πιο μεγάλα καλούπια. Βρίσκει πως τα παραμύθια τροφοδότησαν ιδιαίτερα το 
μυθιστόρημα, που αποτελεί σήμερα το κυρίαρχο λογοτεχνικό είδος, γιατί μέσα 
στα πλαίσια του μπορούν να κινηθούν άνετα οι ιδέες και οι άνθρωποι που τις 
αντιπροσωπεύουν.

* * *

Εκτιμητής κάθε πτυχής της πνευματικής και κοινωνικής ζωής του λαού, ήταν 
φυσικό να χρησιμοποιεί και να υποστηρίζει με πάθος το γλωσσικό του όργανο σε 
μια εποχή που κυριαρχούσε ακόμα η καθαρεύουσα. Μερικές αντιλήψεις του πάνω 
στο θέμα αυτό θα ανιχνεύσουμε πιο κάτω.

Ξεκάθαρα θα γράψει σε άρθρο του με τίτλο «Η δημοτική, εθνική γλώσσα». «Ο 
σημερινός ελληνικός λαός θ’ ανέβει ηθικά με την καθιέρωση της γλώσσας του ως 
της μόνης εθνικής, θα νιώσει πραγματική περηφάνεια κι αληθινή αξιοπρέπεια, 
γιατί δε θα ζητιανεύει πια για να δεχτεί για γλώσσα το νεκρό γλωσσικό κατασκεύ
ασμα των λογίων, που του το επιβάλανε στον πρώτο αιώνα της λευτεριάς του. Και 
μαζί με τη γλώσσα του θ’ αγαπήσει και θα σεβαστεί περισσότερο και τον ίδιο τον 
εαυτό του, τη σημερινή του πατρίδα, τη σύγχρονη Ελλάδα, σα γνήσιο παιδί μιας 
μακραίωνης και γόνιμης παράδοσης». Θέτει δηλαδή θέμα αυτοεκτίμησης, συνέχει
ας και συνέπειας, συμφωνώντας πως ο δημοτικισμός όφειλε να λειτουργεί και ως 
συνδετικός κρίκος και ως φορέας της ελληνικής πνευματικής κληρονομιάς σε μιαν 
αδιάσπαστη συνέχεια της από τον αρχαίο ως τον νεοελληνικό πολιτισμό.

Τις απόψεις του για τη γλώσσα τις βρίσκουμε συχνά - πυκνά διάσπαρτες στις 
κρίσεις του πάνω σε πολλές δεκάδες λογοτεχνικά και φιλολογικά έργα, σε σχόλια 
του πάνω στη ζωή και την τέχνη, σε παρατηρήσεις δικές του πάνω στις κατακτή
σεις της δημοτικής, καθώς και στις ευρύτερες μελέτες του. Η γλώσσα θα μας πει 
δεν είναι μόνο όργανο, είναι και σκοπός- δεν πρέπει να κοιτάζουμε πώς να εκ
φραστούμε όπως - όπως, αλλά πώς να εκφραστούμε με τον άριστο τρόπο, προσέ
χοντας τις λεπτομέρειες. Γι’ αυτό χαιρετίζει την επιμελημένη γλωσσική επεξεργα
σία των λογοτεχνικών έργων. Για παράδειγμα, γράφει για το βιβλίο «Η Παναγία η 
Γοργόνα»:- «Η συστηματική εργασία του Μυριβήλη στο μυθιστόρημα, στη νουβέλ- 
λα και στο διήγημα είναι από τους ωριμότερους και ωραιότερους καρπούς της νε
οελληνικής πεζογραφίας, προπάντων για το τεχνικό δούλεμα του λόγου και της 
μορφής στο κάθε είδος και για τον πλούσιο εσωτερικό κόσμο που κάθε φορά απο
καλύπτει». Κι ακόμα, εξ αφορμής του έργου του Μελή Νικολαΐδη: «Άσμα ασμά
των κι άλλα διηγήματα», διαπιστώνει: «Η ελληνική πεζογραφία τον τελευταίο 
καιρό αναπτύχτηκε αρκετά. Το διήγημα, το μυθιστόρημα, το δράμα, το δοκίμιο, η 
μελέτη, η βιογραφία καλλιεργούνται πλατιά και γόνιμα, έτσι που τα ζητήματα, 
που απασχολούν όλο το διανοούμενο κόσμο, να συζητιένται με τη σοβαρότητα 
που τους ταιριάζει, κι ο ελληνικός λόγος να δουλεύεται, να λαξεύεται, να δοκιμά
ζεται σε πολύμορφα έργα και να πλουτίζεται σ’ εκφραστικότητα».

Σκύβοντας πάνω στη δημοτική γλώσσα βρίσκει πως το λεξιλόγιο της γλώσσας 
του λαού δεν είναι φτωχό, μα δεν το ξέρουμε κι έτσι νομίζουμε πως είναι φτωχό.

Εκατοντάδες και χιλιάδες λέξεις λαϊκές, διαπιστώνει, που έχουν τέλεια κυριολε
ξία αποσβυούνται λησμονημένες κι άγνωστες στο αγνό λαϊκό στόμα και χάνονται 
ίσως μέρα με τη μέρα. Η θαυμαστή ακόμα ικανότητα της δημοτικής, στην παραγω
γή και τη σύνθεση, την κάνει πιο ψιλοδούλεφτη και λυγερή και την πλαταίνει με 
λαμπρές εκφραστικές χρωματισιές.

Προχωρώντας στην εξέταση των δυνατοτήτων της δημοτικής σημειώνει πως η 
λογοτεχνία και η επιστήμη χρησιμοποιεί σήμερα πλατιά λέξεις από την αρχαία, 
από τη λεγόμενη καθαρεύουσα, από τις ξένες γλώσσες, με βάση το τυπικό της 
γλώσσας του λαού, που πολιτογραφήθηκαν πια σαν γνήσιες της δημοτικής. Για να 
εξυπηρετηθούν όλες οι ανάγκες της ελληνικής διανόησης. Έτσι η εθνική γλώσσα, 
αγκαλιάζοντας όλες τις πνευματικές εκδηλώσεις, ό,τι καλό βρίσκει το παίρνει 
άφοβα, το χρησιμοποιεί και το δυναμώνει. ΓΓ αυτό επιτακτική βλέπει την ανάγκη 
καταρτισμού πληρέστερου νεοελληνικού λεξικού. Ως προς τη γραμματική (το τυ
πικό δηλαδή) και το συντακτικό, τονίζει ότι η δημοτική ήταν και είναι ολοκληρω
μένη. Γιατί η γραμματική και το συντακτικό κάθε ζωντανής γλώσσας υπάρχει πριν 
κωδικοποιηθεί σε βιβλία πριν γραφτούν, τα σχετικά εγχειρίδια. Υπάρχουν μέσα 
σε κάθε γλώσσα ζωντανή, γιατί αποτελούν τη ζωή της, την κινούν και την κάνουν 
να ζει.

Ο Κώστας Προυσής στάθηκε πολέμιος στα ημίμετρα που εισηγούνται μερικοί 
στη χρήση της γλώσσας, στη χρησιμοποίηση δηλαδή «μεικτής», που να είναι καθα
ρεύουσα στη σύνταξη, στο τυπικό, στο λεχτικό, με ελάχιστες αβαρίες για τη δημο
τική. «Μια γλώσσα δηλαδή, όπως σχολιάζει χαρακτηριστικά, που μοιάζει μ’ αρι- 
στοκράτισσα κυρία ντυμένη με τα πιο φανταχτερά ρούχα της τελευταίας μόδας, 
μα φορεί και λαϊκά τσουράπια γιατί βγαίνει σε ψηφοθηρία και είναι ανάγκη να ρί
ξει στάχτη στα κοντόθωρα μάτια του λαού».

Απεναντίας χαιρετίζει με ενθουσιασμό σαν μια ευοίωνη αρχή την εισήγηση 
του εκπαιδευτικού συμβούλου Λοΐζου Φιλίππου να διδάσκεται αποκλειστικά η 
δημοτικέ] από την πρώτη ως την έκτη τάξη του δημοτικού σχολείου, όντας βέβαιος 
πως η δημοτική θα προχωρήσει ασφαλέστερα και στα ανώτερα εκπαιδευτικά στά
δια. Γιατί τονίζει πως άμα πραγματοποιηθεί το μεγάλο αυτό βήμα στην παιδεία, 
θα πάψει το παιδί να μαθαίνει μισά και σχεδόν πάντα λανθασμένα μια «γλώσσα» 
έξω από το γλωσσικό του αίσθημα, αφού είν’ έξω από την αλήθεια της ζωής, έξω 
από τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Ο Κώστας Προυσής ήταν άνθρωπος της πράξης. ΓΓ αυτό στον αγώνα του για 
τη δημοτική γλώσσα, πιστεύοντας πως η δημοτική χρειάζεται προσεκτική μελέτη 
των γνήσιων λαϊκών κειμένων πρώτα καθώς και άλλων θεμελιακών έργων και 
πως απαιτεί προσωπική εξάσκηση σοβαρή, συγγράφει το 1934 «Γραμματική της 
Δημοτικής, για την τρίτη και τετάρτη τάξη», λίγα χρόνια πριν από την έκδοση της 
«Νεοελληνικής Γραμματικής» του Μανώλη Τριανταφυλλίδη, πρωτεργάτη της ανα
νέωσης. ΓΓ αυτό και προβάλλει στις κρίσεις του πρότυπα έργα που αποτελούν 
εφόδια για τη νέα γενιά:-

Και πρώτα πρώτα γράφει για τις «Ανθρώπινες και Ανθινες Ζωές» του Νίκου 
Νικολαΐδη:- «Είναι ένα ωραιότατο μπουκέτο, που αποτελείται από τα πιο λεπτο
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αρωματισμένα λουλούδια. Μια γωνιά ανθισμένης ανοιξιάτικης γης για τη χαρά 
και τον πόνο του ανθρώπου. Ένα στεφάνι, που προσφέρεται σαν «απαρχή» στη 
Δήμητρα για την καλή σοδειά. Μια πλήμμυρα μουσικής, ένας καταρράχτης αρμο
νίας, ή καλύτερα, το μεθυστικό μουρμούρισμα ενός ήμερου ρυακιού που κυλάει 
ρυθμικά το γάργαρο νερό του. Έχει την αίσθηση του καλλιτέχνη βαθιά αναπτυγ
μένη ο Νικολαΐδης. Ο λόγος του, μουσικός χωρίς επιτήδευση, θα μπορούσε μια χα
ρά να στρωθεί σ’ αρμονικούς ελεύθερους στίχους. Πλούσια, αδρή, καλοσχημάτι- 
στη η γλώσσα του, έχει την ευλυγισία ενός νέου βλαστού αλλά και τη δύναμη ενός 
καμτσικιού όταν τη νευρώνει η οργισμένη και δυνατή σκέψη».

Για το έργο «Λιμάνια και σταθμοί» του Σωτήρη Σκίπη γράφει: «Η λυρική του 
σκέψη αγκαλιάζει με την ίδια χάρη και δύναμη τα τυπικά και τα κοινά, τα τόσο 
όμως ανθρώπινα, και τα μεγάλα και τα ιδιότυπα, όπου η φαντασία παιζογελά 
ανάλαφρη σε ψηλά και δύσκολα κορφοβούνια. Λιτός στην έκφραση του μα μουσι
κός πάντα, πλούσιος σε συναισθηματικό κόσμο, ποιητικός, κατορθώνει να συγκι- 
νήσει και να υποβάλει στον αναγνώστη την ακαθόριστη εκείνη μαγεία της αληθι
νής ποίησης, που πηγάζει από την ειλικρίνεια και την ονειροποίηση της πραγματι
κότητας».

Σαν πρότυπο φαντάζει στην κρίση του το βιβλίο του Παντελή Πρεβελάκη «Ο 
Κρητικός. Η πρώτη λευτεριά». Το προβάλλει παραθέτοντας επίσης στοιχεία από 
την αλληλογραφία του με το συγγραφέα. Ας τον παρακολουθήσουμε:- «Ο Κων- 
σταντής κι οι άλλοι άνθρωποι της “Πρώτης Λευτεριάς” βγήκαν κατευθείαν από τα 
σπλάχνά της Φυλής, και υποταγμένοι στο νόμο της μπόρεσαν ν’ ανεβούν σταθερά 
το ψηλό και απότομο βουνό της λευτεριάς. Η ελληνική παράδοση, κρυφή και φα
νερή, δουλεύει μέσα τους και τους απαρτίζει σε πλέριες ανθρώπινες οντότητες 
που ξέρουν τι ζητούν και πώς να το κερδίζουν». Και συνεχίζει τον προβληματι
σμό του:- «Σ’ ένα γράμμα του ο κ. Πρεβελάκης μου γράφει:- Το πρόβλημα που θέ
τω στον πρώτο τόμο είναι αν ο λαϊκός πολιτισμός μπορεί να μορφώσει έναν άν
θρωπο. Και νομίζω, χωρίς δισταγμό, πως μπορεί. Ένας άνθρωπος κατωρθωμένος 
μπορεί, ύστερα ν’ αφομοιώσει οτιδήποτε. Δεν αποστέργω το δυτικό πολιτισμό. 
Κάθε άλλο. Αλλά πρέπει πρώτα να πιαστούμε από κάπου δυνατά. Όπως το ποτά
μι που πιάνεται από τα σπλάχνα του βουνού κι ύστερα κυλάει τα κάτου. Υπάρχει 
ένας λαϊκός ανθρωπισμός στην Ελλάδα. Κι ίσως είναι ο μόνος ζωντανός ανθρω
πισμός στον κόσμο. Είναι βέβαια υποτυπώδης, αλλά είναι πλήρης και αυτάρκης. 
Όποιος μορφωθεί «ομολογουμένως» προς αυτόν θάναι ένας πλήρης και αυτάρ
κης άνθρωπος - ας είναι υποτυπώδης. Θα ξέρει τι ’ναι το σωστό και τι το στραβό, 
τι ’ναι όμορφο και τι το άσχημο - πράγμα που δεν το ξέρει ο ξεριζωμένος των με
γάλων πόλεων, σα σοφιστεμένος, που είναι».

Εξ αφορμής εξ άλλου του βιβλίου της Ειρήνης Σπανδωνίδη «Κρητικά Τρα
γούδια· Σφακιανά. Ριζίτικα» σημειώνει: «Τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια από 
τον καιρό που πρωτοπαρουσιάστηκαν έντυπα, βρήκαν την καλύτερη απήχηση 
στους Έλληνες και στους ξένους, γιατί επιβάλλονται με τη χάρη, την εκφραστική 
τους δύναμη, την παραστατικότητα και ζωγραφικότητα τους, με την απλότητα της 
διάθεσης και τη φυσικότητα τους, με τη ζωντάνια και την αλήθεια τους και με το 
άπλωμα τους σ’ όλες τις εκδηλώσεις του βίου».

Αίγα ακόμα για τη συλλογή του Χριστόδουλου Γαλατόπουλου «Τα τραγούδια 
της φυλακής». Χαρακτηρίζοντας τα γράφει: «Έχουνε μια δαντική μεγαλοπρέπεια 
και δραματικό ενδιαφέρον. Μια παλαμική πλατυρρημοσύνη χαρακτηρίζει συχνά 
τα ποιήματα αυτά· οργισμένη όμως και τραγική γιατί αγγίζει την πραγματικότητα 
θαρραλέα και ωμά. Συμπυκνώνει τη σκέψη του ο ποιητής, στενεύει τρομερά την 
έκφραση του, μα τη ντύνει πάντα μεγαλόπρεπα, πες πινδαρικά».

Μια και θυμηθήκαμε τον εθνικό μας ποιητή, ας δούμε μερικές σκέψεις από τη 
γραφίδα του Κώστα Προυσή πάνω στο έργο του Παλαμά «Ασκραίος», που είναι 
μια από τις πιο ολοκληρωμένες εργασίες του δασκάλου μου. Σημειώνει ότι ο «Α
σκραίος» η «Φοινικιά» και οι «Εκατό Φωνές» και τα τρία αυτά του βιβλίου «Ασά
λευτη Ζωή» είναι μια λυρική τριλογία. Ιδιαίτερα ο «Ασκραίος» φέρνει την εξαγνι
στική αποκατάσταση, την κάθαρση στο ψυχικό δράμα του Ποιητή. Και τονίζει κα- 
ταλήγοντας:- «Κανένας όμως από όσους δεχτήκανε την επίδραση του δεν έστησε 
τον Ησιόδο σύμβολο παγκόσμιο και πανανθρώπινο όπως ο Κιυστής Παλαμάς. 
Έτσι δεν είναι πια ο Ησίοδος ο απλοϊκός τραγουδιστής των θεών και του χωριού, 
μα ο μεγαλόπνευστος ποιητής του ανθρώπινου δράματος μέσα στη σκηνή της Φύ
σης και της Ζωής. Μέσα σ’ όλο το επιβλητικό έργο του Παλαμά, ο «Ασκραίος» 
κρατάει μια από τις λαμπρότερες θέσεις. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά της τέχνης 
και της σκέψης, του Ποιητή. Μεγαλόπνοος ύμνος, πανθεϊστικό δοξολόγημα, λυρι
κή μεταρσίωση της πραγματικότητας, γλωσσική πολεμική, με καθάρια, ισχυρή 
γλώσσα και πολύμορφο άψογο στίχο μουσικό. Είναι χαρά, είναι γοητεία, είναι ρε
γάλο, είναι για το δημοτικιστή παράδεισος η ποιητική του Παλαμά η γλώσσα, συ
μπεραίνει με ενθουσιασμό αντλώντας από την κριτική του Ψυχάρη: «Η γλώσσα 
του Παλαμά θα μείνει· μαζί της και η στιχουργική του η μαστόρισσα». Και κατα
λήγει:- «Ο “Ασκραίος” αποθεώνει τη δημοτική, όχι μόνο γιατί ο Ησίοδος ξαναγυ- 
ριστής στη νέα γη της Ελλάδας, με την προφητική του λύρα της ανακρούει λαμπρό 
ύμνο, μα προπάντων γιατί πρώτη φορά ως τα 1904 ήχησε σε νεοελληνικά φτια τό
σο πλούσια, αδρή, καλοδουλεμένη, δυνατή η δημοτική γλώσσα».

* * *

Χαιρετίζει ο Κώστας Προυσής κάθε σημαντική κατάκτηση της δημοτικής 
όπως η χρησιμοποίηση της στη φιλοσοφία, εξ αφορμής των βιβλίων του πανεπι
στημιακού καθηγητή X. Θεοδωρίδη: «Εισαγωγή στη Φιλοσοφία» και του εκπαι
δευτικού τότε (1935) λειτουργού Κ. Δ. Γεωργούλη «Αριστοτέλους Πρώτη Φιλοσο
φία - Τα μετά τα φυσικά εισαγωγή και ερμηνεία». Που χαρακτηρίζει τα βιβλία αυ
τά σαν νίκες από τις πιο υπολογίσιμες στο δημοτικιστικό αγώνα. Γιατί δείχνεται 
καταφάνερα στην πράξη πόσο η δημοτική είναι άρτια για κάθε χρήση. Κι έτσι δεν 
στέκεται πια η πρόληψη πως η γλώσσα της επιστήμης πρέπει σε μας να είναι δια
φορετική από τη λογοτεχνική γλώσσα, εφ’ όσον τόσο πανηγυρικά δοκιμάστηκε μ’ 
επιτυχία η λογοτεχνική γλώσσα και στα πιο δύσκολα πεδία της επιστήμης. Κατα
λαβαίνει καθένας, σημειώνει, πόσο μεγάλο και πόσο βαθύ αλλά και πόσο λεπτό 
σύγκαιρα, αλλά και πόσο καθορισμένο είναι το έργο της εισαγωγής στη επιστήμη 
των επιστημών, όπως χαρακτηρίζουν τη φιλοσοφία. Αλλά και καταλαβαίνει καθέ
νας τι πλούσια γλώσσα, ευλύγιστη, παραστατική, λεπτοδούλευτη χρειάζεται για 
να εκφραστεί καθαρά, πιστά η φιλοσοφική σκέψη των αιώνων. Κι όμως η δημοτι-
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κή (η φτωχή κι ακατέργαστη όπως τη συκοφάντησαν οι επιτήδειοι) έφερε σε καλό 
τέλος τον άθλο αυτό με τη σοφή δουλειά του X. Θεοδωρίδη «Εισαγωγή στη Φιλο
σοφία». Όσο δε για το βιβλίο του Κ. Γεωργούλη «Πρώτη Φιλοσοφία», υποδεικνύ
ει πως έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία, γιατί το θεμελιακό αυτό έργο του Αριστο
τέλη μάς φέρνει κατευθείαν στη μεταφυσική, στην επιστήμη που ερευνά τις πρώτες 
αρχές και αιτίες και που βγαίνει από τη σφαίρα του αισθητού στο υπεραισθητό, 
στην καθαρή διανόηση. Και βέβαια για ν’ αποδοθεί με το λόγο το άφθονο και πυ
κνό αυτό διανοητικό υλικό, χρειάζεται και γλώσσα άξια του, που να μπορεί να το 
παρουσιάσει σωστά, τέλεια. Κι ο ίδιος ο Αριστοτέλης αγωνίστηκε γι’ αυτό. Και 
καταλήγει:- «Ομορφιά εξ αιτίας της εκφραστικής ρωμαλεότητας, της συντομίας 
και πλαστικότητας της διατύπωσης της βρίσκουμε σ’ ολόκληρη τη δημοτική μετά
φραση του Κ. Γεωργούλη, που έτσι παρουσιάζεται μοναδικός μεταφραστής - ζω- 
ντανευτής του Αριστοτέλη στη γλώσσα μας».

Έρχομαι τώρα στην κρίση του πάνω στην εργασία του Ιωάννη Θ. Κακριόή: 
«Φιλολογική Ερμηνεία», που τον παρουσιάζει όχι μόνο σαν καινοτόμο στη γλώσ
σα αλλά και σαν χαράκτη καινούργιων δρόμων στην επιστημονική εργασία, που 
προσπαθεί να μπάσει τις γενεές στο πραγματικό περιεχόμενο του αρχαίου λογοτε
χνικού κόσμου, στην ψυχή της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, στη βαθύτερη ου
σία της. Γιατί κατά τον Κακριόή «η ερμηνεία των σημαντικών έργων της τέχνης 
του λόγου είναι το πιο σημαντικό, το κύριο έργο, της φιλολογίας». Επισημαίνει 
πως στον όρο «ερμηνεία» δίνει πλατύτατη σημασία ο Κακριδής:- «Ερμηνεία δεν 
είναι η ψυχρή κι άψυχη μετάφραση που χρόνια τώρα προσπαθεί η Μέση Παιδεία 
να δώσει στους τροφίμους της, ούτε και η σχολαστική εμμονή στη γνώση “ξηρών 
τύπων ή στον καθορισμό λεπτομερειών όπου στράφηκε η νεοελληνική επιστήμη. 
Τουλάχιστον δεν είναι αυτά μόνο. Ερμηνεία είναι κάτι πιο πλατύ και πιο ουσια
στικό, κάτι που πλησιάζει τη ψυχή του νεώτερου μελετητή στον αρχαίο πολιτισμό 
και τον κάνει να νιώθει τους ίδιους ψυχικούς κραδασμούς που ο αρχαίος ένοιω
σε, την ίδια πνευματική ολοκλήρωση, σε σημείο που κι αυτός να γίνεται ικανός όχι 
μόνο να χαίρεται το αρχαίο δημιούργημα, αλλά και να δημιουργεί αυτόβουλα κά
τι νέο, προσωπικό, σύμφωνο με τα σημερινά αιτήματα της ζωής και της τέχνης». 
«Καθολική κατανόηση του έργου», αυτός είναι ο σκοπός της ερμηνείας, Ερμηνεία 
ψυχών που εκφράστηκαν με το λόγο· αυτό είναι το έργο του φιλολόγου λέγει ο 
Κακρίδης. Να δει δηλαδή κάτω από την επιφάνεια της πραγματικότητας την αλή
θεια της ψυχής που πόνεσε δημιουργώντας με το λόγο.

Συνεχίζοντας το σχολιασμό του πιο πάνω έργου του Κακριόή σημειώνει τη 
γνώμη πως δεν πρέπει να αγνοήσουμε την ύλη των λογοτεχνημάτων, επειδή τάχα 
ενδιαφερόμαστε για την ψυχή μόνο. Ποτέ δε θα νοιώσει σωστά ένας τον αρχαίο τε
χνίτη του λόγου, αν δεν κατανοήσει πλέρια τη γλωσσική, τη συντακτική, τη στι- 
χσυργική του μορφή, αν δεν γνωρίσει την προσωπική του ζωή και την πλατιά ζωή 
της εποχής του. Τη γραμματική και το συντακτικό π.χ. που μερικοί το θεωρούν 
άχρηστο βάρος για τη φιλολογική εργασία, δεν είναι δυνατό να τ’ αγνοήσει ατιμώ
ρητα ο πραγματικός φιλόλογος. Γιατί στο κλασσικό έργο η έκφραση, βρίσκεται 
παντού σύμμετρη με το νόημα·. Κι είναι πραγματική χαρά και δύναμη για το φι
λόλογο να μπορεί να το διαπιστώσει αυτό.

Η πιο πάνω εργασία του μεγάλου Ιωάννη Θ. Κακριόή με θέμα «Φιλολογική 
Ερμηνεία» είναι ο επίσημος εναρκτήριος λόγος του που έκανε στη δημοτική γλώσ
σα τον Νοέμβριο του 1939 σαν καθηγητής των Ελληνικών Γραμμάτων του Πανε
πιστημίου Αθηνών. Θα χαιρετήσει ο Προυσής το συμβάν, που το θεωρεί σημαντι
κό επίτευγμα, τονίζοντας: «Μπροστά στους αντιπροσώπους του Κράτους και 
στις επίσημες πανεπιστημιακές αρχές, μπροστά στον επιστημονικό κόσμο και 
στην ελπιδοφόρα φοιτητική νεολαία, ένας νέος αλλά μεγάλος επιστήμονας - καθη
γητής Πανεπιστημίου - έσπασε τον πάγο της παράδοσης κι άφησε τη ζεστή εθνική 
λαλιά ν’ αντιδονήσει ολοζώντανη για πρώτη φορά μέσα στην απροσπέλαστη εκεί
νη αίθουσα». Σχολιάζοντας τη σημασία της ενέργειας του Κακριόή, σημειώνει ότι 
το Πανεπιστήμιο, περισσότερο από κάθε άλλο πνευματικό οργανισμό, είχε σταθεί 
το προπύργιο, ο στυλοβάτης της καθαρεύουσας κι εχθρός θανάσιμος της δημοτι
κής. Και θεωρεί το γεγονός αυτό που συνέβη δέκα χρόνια ύστερα από το θάνατο 
του μεγάλου δασκάλου της δημοτικής, του Ιωάννη Ψυχάρη, το πιο ουσιαστικό 
μνημόσυνο του μεγάλου αγωνιστή, κι όσων δούλεψαν για την επικράτηση της Ιδέ
ας, από τον καιρό του Σολωμού κι ύστερα.

Με ενθουσιασμό γράφει:- «Την ώρα τούτη της πανελλήνιας χαράς, η σκέψη 
μας στρέφεται ευλαβητική σ’ όλους εκείνους, που κάτω από τις πιο αντίξοες περι
στάσεις - τότε που οργίαζε η συκοφαντία, η παρανόηση και κακή πρόθεση, η 
γλωσσική πρόληψη, το γλωσσικό σκοτάδι, η παρανόηση από κακή πρόθεση, η 
γλωσσική πρόληψη, το γλωσσικό σκοτάδι, η γλωσσική νέκρα - παλέψανε παληκα- 
ρίσια και τίμια, αψηφώντας την ποταπή, πολλές φορές, αντίδραση, για ν’ ανεβά
σουνε την άγια γλώσσα του λαού μας από την περιφρονημένη της θέση στις πιο 
ψηλές πνευματικές κορφές· στρέφεται η σκέψη μας με σεβασμό σ’ όσους δουλέψα
νε ακούραστα για να προετοιμάσουνε το έθνος να δεχτεί σαν απολύτρωση και σα 
χαρά θεού την ηρωική πράξη του Κακριόή».

Παράλληλα χαιρετίζει τη θριαμβευτική χρήση της δημοτικής γλώσσας, στο 
άλλο κάστρο της παράδοσης, την Ακαδημία Αθηνών, από τον Ζαχαρία Παπαντω- 
νίου. Και καταλήγει:- «από καιρό κέρδισε τη λογοτεχνία και τη λάμπρυνε η δημο
τική γλώσσα· ύστερα από επίμονους διαφωτιστικούς αγώνες μπήκε κι ακατάπαυ- 
στα απλώνεται στην επιστήμη για να της δώσει ζωντάνια καθαρότητα και δύναμη, 
απλώθηκε σε κάθε πνευματική εκδήλωση.

Αλλά πιστεύει ότι ο αγώνας δεν τέλειωσε. Γι’ αυτόν γλωσσικό ζήτημα δεν 
υπάρχει πια· μόνο υπάρχει η επιτακτική ανάγκη πρόθυμης εργασίας στην εθνική 
γλώσσα. Καθένας μέσα στον πνευματικό κύκλο που ενδιαφέρεται, πρέπει να δρά
σει δημιουργικά, χρησιμοποιώντας με ζήλο και στοργή μόνο τη δημοτική, και συ
ντελώντας έτσι στην ουσιαστική γρήγορη και σίγουρη διανοητική εξύψωση του 
λαού, προπάντων, συνεχίζει, χρειάζεται επίμονη και προσεκτική εργασία απ’ 
όλους. Πρέπει να λείψουν πια οι ενδοιασμοί κι οι δισταγμοί από τους επιστήμο
νες που νοιώθουν τη μεγάλη εθνική ανάγκη της δημοτικής και να τη χρησιμοποι
ούν παντού και πάντοτε, για να πεισθούν έμπρακτα κι οι άπιστοι Θωμάδες για τις 
πλατιές και πλούσιες δυναμικότητες της λαϊκής μας γλώσσας. Πρέπει να λείψουν 
οι συμβιβασμοί και τα ανακατώματα με την καθαρεύουσα, που ασυλλόγιστα και 
για ζημιά προσπαθούν να εφαρμόσουν μερικοί λογοτέχνες κι άλλοι διανοούμενοι 
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χρησιμοποιώντας τη λεγάμενη «μειχτή» ή «νεοδημοτική» - που τίποτε άλλο δεν εί
ναι παρά μια χειρότερη έκδοση της καθαρεύουσας. Οι μισές δουλειές, γράφει, μέ
νουνε πάντοτε μισές. Και ο Ελληνικός λαός δεν μπορεί πια να ικανοποιείται με 
τα πνευματικά ψευτομπαλλώματα.

Μιας κι αναφερθήκαμε πιο πάνω στην Ακαδημία Αθηνών δεν πρέπει να πα
ραλείψουμε τη γνώμη του Κώστα Προυσή για την απόφαση της να εκδώσει τους 
αρχαίους συγγραφείς στη σειρά «Η Ελληνική Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας 
Αθηνών». Χαιρετίζει τη σχετική απόφαση, που την κρίνει μεγάλη τόσο από επι
στημονική άποψη όσο και από τη γενικότερη μορφωτική επίδραση της. Γιατί λεί
πει από την πνευματική ζωή της σύγχρονης Ελλάδας η ουσιαστική επαφή με την 
αρχαία ελληνική φιλολογία. Έτσι ο σύγχρονος Έλληνας είναι καταδικασμένος ν’ 
αρκεστεί στη στραβή και λειψή γνώση της αρχαιότητας που του προμηθεύει το γυ
μνάσιο. Που όταν είναι «σχολικές» οι μεταφράσεις, είναι άχρηστες και όταν είναι 
«λογοτεχνικές» μπορεί και να ξεφεύγουν κάποτε απ’ το αρχικό τους νόημα. Χω
ρίς να παραβλέπει τη μέγιστη συμβολή των καλών μεταφράσεων, που έχουμε ευτυ
χώς αρκετές καλές, νομίζει πως επιβάλλεται να γνωριστεί κι η γλώσσα των αρχαί
ων κειμένων, και για άλλους λόγους, μα προπάντων γιατί, αφού σκοπός της μελέ
της της αρχαιότητας είναι να γνωρίσουμε την αρχαία ζωή, πρέπει λοιπόν να γνω
ριστεί κι η γλώσσα, που είναι μια σπουδαιότατη εκδήλωση της ζωής αυτής. Η από
φαση της Ακαδημίας διελάμβανε να δίδεται το κείμενο των αρχαίων συγγραφέων 
σε κριτική έκδοση, με υπόμνημα κριτικό, με νεοελληνική επίσης φιλολογική μετά
φραση, με ερμηνευτικά σημειώματα και εισαγωγή. Γλώσσα δε για την εισαγωγή, 
για τα ερμηνευτικά σημειώματα και για τη μετάφραση των πεζογράφων καθιερώ
θηκε από την Ακαδημία η καθαρεύουσα και μόνο στη μετάφραση ποιητών περιο
ρίστηκε η δημοτική. Το τελευταίο αυτό είναι, κατά τον Κώστα Προυσή, το μεγαλύ
τερο ελάττωμα της «Ελληνικής Βιβλιοθήκης», γιατί όσο «απλή» κι αν γίνει η κα
θαρεύουσα πάντα θα μείνει μια γλώσσα ανύπαρκτη στο στόμα του ελληνικού λα
ού, άγνωστη κι ακατάληπτη. Κι είναι λάθος να νομίζεται ότι η δημοτική μόνο στην 
ποίηση στέκει. Καταλήγει πως μόνο η καλή θέληση κι η έλλειψη φανατισμού χρει
άζεται για να διαπιστώσει κανένας πως η ικανότητα της δημοτικής απλώνεται τό
σο στην ποίηση όσο και στην επιστήμη και σε κάθε πνευματική και κοινωνική εκ
δήλωση μας.

Την ίδια γνώμη διατυπώνει εξαίροντας την εργασία του μεγάλου Ιωάννη Συ- 
κουτρή «Πλάτωνος Συμπόσιο:- κείμενον, μετάφρασις, ερμηνεία», που εκδόθηκε 
στη σειρά αυτή της Ακαδημίας, ένα έργο του Πλάτωνος για το οποίο ο G. Murray 
έχει πει ότι «είναι το ύψιστο έργο της δημιουργικής πεζογραφίας πάντων των αι
ώνων, τέλειο σε δύναμη, καλλονή και αλήθεια φαντασίας». Κρίνοντας το, συμφω
νεί ότι ένα σύγγραμμα του Πλάτωνος θα πρέπει να το δούμε στο πεδίο του δικού 
του ενδιαφέροντος, της δικής του ουσιαστικής σύστασης και σύνθεσης. Αλλά για 
τη γλωσσική του μορφή, τόσο στην εισαγωγή όσο και στη μετάφραση, διατηρεί ακέ
ραιες τις επιφυλάξεις του. Γράφει:- «Το έργο θα κέρδιζε άπειρα αν γραφόταν στη 
ζωντανή μας γλώσσα. Θα γινόταν πιο απλό και φωτεινό, η ευρυθμία του θα πλου
τιζόταν, θα χρωματιζόταν δυνατώτερα και η εσωτερική του ζωντάνια θα ήταν πα- 

ραστατικώτερη. Θα έφτανε σε περισσότερα χέρια και θα έφερνε αποτελέσματα με
γαλύτερα. Θα έστεκε σε βάση πιο γερή και θα κινούσε τη σκέψη εντονώτερα, πιο 
δημιουργικά. Θα άντεχε στο χρόνο περισσότερο και πιο σίγουρα θα ξεπερνούσε 
την κοινή ζωή ενός συνηθισμένου βιβλίου».

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
Φιλόλογος - λαογράφος

Αντιπρόεδρος του Ε.Π.Ο.Κ.

Ο Χρύσανθος Στ. Κυπριανού είναι φιλόλογος και λαογράφος, πρώην Γυμνασιάρχης του Πα- 
γκυπρίου Γυμνασίου και Επιθεωρητής των Φιλολογικών Μαθημάτων. Εδώ και τριάντα χρόνια 
διευθύνει το περιοδικό «Λαογραφική Κύπρος».
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Εισαγωγική Ομιλία τον Πρόεδρόν τον Ε.Π.Ο.Κ. Κώστα Ε. Χατζηστεφάνον 
στην εκδήλωση για την παρονσίαση της «Φιλολογικής Κύπρον» 1998-1999 

και την απονομή «Τιμητικών Διπλωμάτων» στηνΑίθονσα Εκδηλώσεων 
στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας Κύπρον στην Αγία Παρασκενή

(Τρίτη, 12 Ιοννίον, 2001 ώρα 8.00 μ.μ.)

Σας καλωσορίζω στην αποψινή εκδήλωση μας και σας ευχαριστώ που τιμάτε 
τον Όμιλο μας με την παρουσία σας.

Διπλός είναι ο σκοπός αυτής της συγκέντρωσης. Πρώτα να παρουσιάσουμε 
τον τελευταίο τόμο της «Φιλολογικής Κύπρου» που κυκλοφόρησε την αρχή του 
χρόνου, και έπειτα να τιμήσουμε αυτούς που εργάστηκαν για την έκδοση των δε
κατριών τόμων της «Ανθολογίας Κυπριακής Αογοτεχνίας».

Και οι δύο αυτοί σκοποί πραγματοποιούνται με αρκετή καθυστέρηση για λό
γους εντελώς ανεξάρτητους από τη θέληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά 
τον θάνατο του αείμνηστου Προέδρου μας Κύπρου Χρυσάνθη τον Ιούνιο 1998, 
άρχισε η συγκέντρωση της ύλης για την έκδοση της «Φιλολογικής Κύπρου», που 
θα αφιερωνόταν στη μνήμη του.

Η ύλη ήταν έτοιμη, στα χέρια του Γραμματέα μας αείμνηστου Γεώργιου Ιωαν- 
νίδη, για να παραδοθεί στο Τυπογραφείο αμέσως μετά την 28η Οκτωβρίου 1999 - 
όπως με πληροφόρησε από το τηλέφωνο λίγες μέρες πριν σε συνομιλία που είχα 
μαζί του - όταν επεσυνέβη ο ολότελα αδόκητος θάνατος του, με αναπόφευκτη συ
νέπεια την επιβράδυνση της έκδοσης.

Τον μνημονεύω και τώρα, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των με
λών του Ε.Π.Ο.Κ., με αισθήματα βαθειάς θλίψης και ειλικρινούς συμπάθειας προς 
την αγαπητή μας κυρία Ιωαννίδου και τους δικούς του, αλλά και με αισθήματα 
ευγνωμοσύνης για τη μεγάλη προσφορά του στον Όμιλο μας και για την προθυμία 
του ν’ αναλάβει την προώθηση της έκδοσης της «Φιλολογικής Κύπρου». Και όχι 
λιγότερο, για την πρωτοβουλία που είχε, ως Γραμματέας που τηρούσε και τα πα- 
λαιότερα Πρακτικά, να ανακινήσει στη συνεδρία της 13/9/1999 το θέμα της απονο
μής των διπλωμάτων που θα πραγματοποιηθεί απόψε, και που είχε προγραμματι
στεί να γίνει το τέλος του 1999 ή τις αρχές του 2000, σε συνδυασμό με την αναμε
νόμενη για τότε έκδοση της «Φιλολογικής Κύπρου».

Η σχετική απόφαση για απονομή τιμής ελήφθη επί προεδρίας Κύπρου Χρυ
σάνθη, στη Συνεδρία της 22ας Απριλίου 1997, στις 3.30 μ.μ., στο σπίτι του αείμνη
στου προέδρου μας, ο οποίος και προήδρευσε της Συνεδρίας. Η απόφαση προνοεί 
«Να τιμηθούν με ειδικό Τιμητικό Δίπλωμα οι υπεύθυνοι της «Ανθολογίας Κυ
πριακής Αογοτεχνίας»: Για την Ποίηση Α. Φυλακτού - Π. Παρασκευάς, Πεζογρα
φία Γ. Κ. Ιωαννίδης, Θέατρο Γ. Κατσούρης και Παιδική Αογοτεχνία Δ. Θεοδού- 
λου, και Χρ. Ανδρέου».

Είμαστε ευτυχείς, ως Διοικητικό Συμβούλιο, που εκτελούμε αυτή την απόφα
ση. Αξιοι κατά πάντα οι τιμώμενοι και αξιολογότατο το έργο που επετέλεσαν. Θα 

ήθελα, ωστόσο, να μου επιτραπεί να σημειώσω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, τόσο 
το παρόν όσο και το επί προεδρίας του Κύπρου Χρυσάνθη, έχει πλήρη επίγνωση 
του γεγονότος ότι για την πραγματοποίηση σε άρτια μορφή της «Ανθολογίας» με
γάλη ήταν η συμβολή και πλείστων άλλων, των μελών των Επιτροπών Επιλογής 
Ανθολογουμένων, στους οποίους οφείλεται τιμή και εκφράζεται δίκαιος έπαινος.

Επί πλέον, αναφέρομαι ιδιαίτερα στον Χρύσανθο Κυπριανού για την ανθο
λόγηση παιδικών δημοτικών τραγουδούν της Κύπρου και την Εισαγο^γή του στην 
Παιδική Ποίηση, και στον Κωνσταντίνο Γ. Γιαγκουλλή για την Εισαγωγή του στην 
Ααϊκή Ποίηση της Κύπρου και την σχετική ανθολόγηση. Και οι δυό τους δικαίω
σαν πλήρως, και μ’ αυτό τους το έργο, την τιμή που τους απένειμε ο Ελληνικός 
Πνευματικός Όμιλος Κύπρου για την πολύτιμη προσφορά τους σε άλλες παρό
μοιες περιπτώσεις.

Πριν δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο του Ε.Π.Ο.Κ. κ. Χρύσανθο Κυπρια
νού για την παρουσίαση της «Φιλολογικής Κύπρου», εκφράζω, εκ μέρους του Δι
οικητικού Συμβουλίου, θερμές ευχαριστίες σε όσους συνεργάζονται στην έκδοση, 
Έλληνες από την Ελλάδα και Κύπριους, στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
για την χορηγία του, αλλά και στα τυπογραφεία «ΘΕΟΠΡΕΣ» για την άρτια έκδο
ση του τόμου.

Ιδιαίτερα ευχαριστώ εσάς, Κύριε Γενικέ Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού, για την άμεση ανταπόκριση σας στην παράκληση μας να τιμήσετε 
την εκδήλωση μας με την παρουσία σας και να επιδώσετε τα Τιμητικά Διπλώματα. 
Ευχαριστώ επίσης την Τράπεζα Κύπρου που πρόθυμα μας παραχώρησε την φιλό
ξενη αυτή Αίθουσα για την εκδήλωση μας, και όλους εσάς που τιμάτε τον Όμιλο 
μας με την παρουσία σας.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
Πρόεδρος του Ε.Π.Ο.Κ.
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Η «ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ» TOY 1998-1999

Κυρίες και κύριοι,

Ο ογκώδης τόμος των 336 σελίδων της «Φιλολογικής Κύπρου» 1998-1999, 
Λευκωσία 2000 μ.Χ., που μόλις κυκλοφόρησε, είναι αφιερωμένη στη μνήμη του 
δασκάλου μας, του γιατρού Κύπρου Χρυσάνθη, προέδρου του Ελληνικού Πνευ
ματικού Ομίλου Κύπρου, που λάμπρυνε με την παρουσία του τα ελληνικά κυ
πριακά γράμματα. Στο έργο του ειδικά αναφέρονται οι πρώτες 88 σελίδες, αλλά η 
παρουσία του είναι διάχυτη στον υπόλοιπο τόμο όπου εικονίζεται η πλούσια δρά
ση του Ομίλου κατά τα τελευταία δύο χρόνια.

Το πρώτο μέρος περιέχει,: 1) Τη συμμετοχή του Ομίλου στην κηδεία του εκλι- 
πόντος, 2) Ενέργειες μετά το θάνατο του, 3) Το ζεστό επικήδειο από τον Προεδρι
κό Επίτροπο Μανώλη Χριστοφίδη, 4) Την εκδήλωση στο Παγκύπριο Γυμνάσιο 
που περιελάμβανε (α) Εισαγωγική ομιλία του νυν προέδρου του Ε.Π.Ο.Κ. Κώστα 
Χατζηστεφάνου, (β) Σκέψεις για το δάσκαλο μας του Γυμνασιάρχου του Παγκυ- 
πρίου Γυμνασίου Στυλιανού Παπαντωνίου, (γ) Την εμπεριστατωμένη ομιλία του 
εκπαιδευτικού, τέως Γυμνασιάρχου του Παγκυπρίου Γυμνασίου Γεώργιου Χατζη- 
κωστή με θέμα «Ο Κύπρος Χρυσάνθης και το Παγκύπριο Γυμνάσιο», όπου απο
καλύπτονται ενδιαφέρουσες πτυχές της ζωής του δασκάλου μας, από τα μαθητικά 
του χρόνια και μετά, που σχετίζονται με το λαμπρό αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα, 
και (δ) Τέλος δημοσιεύεται το πρόγραμμα της εκδήλωσης, που έγινε λίγο μετά το 
θάνατο του Κύπρου Χρυσάνθη, στις 8 Ιουνίου 1999, και έκλεισε με τον ύμνο του 
Παγκυπρίου Γυμνασίου που τον εμπνεύστηκε ο αξέχαστος γιατρός και τον μελο
ποίησε ο μουσικός του σχολείου Γιάγκος Μιχαηλίδης (Το 1943):-

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

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

Συνεχίζοντας με το πρώτο μέρος σημειώνω την εργασία του Ιάκωβου Κυθρε- 
ώτη «Μαρτυρίες για τον Κύπρο Χρυσάνθη», όπου αποκαλύπτει πόσο τον ενεθάρ- 
ρυνε στο συγγραφικό του έργο ο αλησμόνητος γιατρός· και καταλήγει «κάθε πτυ
χή των σχέσεων μου με τον άνθρωπο, το λογοτέχνη και επιστήμονα Χρυσάνθη 
ήτάν πάντα βασισμένη στην αγάπη, στη φιλία και στη συνεργασία μας». Ακολουθεί 
το ποιήμα της Ιάνθης Θεοχαρίδου «Ωδή στον Κύπρο Χρυσάνθη» και η αναλυτική 
εργασία της Νίκη^ Λαδάκη - Φιλίππου «Κύπρος Χρυσάνθης, ο τρυφερός τραγου
διστής της Τριανταφυλλένης». Πρόκειται για μια διάλεξη που έγινε στο Χατζίνειο 
Δημοτικό Κέντρο Μελέτης Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Καλλιθέας. Στη συνέχεια 
έχουμε την περιεκτική έργασία του Δ. I. Καραμβάλη με τίτλο «Για την ποίηση του 

Κύπρου Χρυσάνθη», με καίριες παρατηρήσεις, το ποιήμα του Φοίβου Κληρίδη 
«Ασμα ηρωικό» (αφιερωμένο στη μνήμη Κύπρου Χρυσάνθη) και τέλος τη διάλεξη 
του Χρύσανθου Κυπριανού «Το λαογραφικό στοιχείο στην ποίηση του Κύπρου 
Χρυσάνθη», όπου εξετάζω τις πλούσιες πηγές έμπνευσης του από τον κόσμο του 
λαού.

Στο δεύτερο μέρος δημοσιεύονται ενδιαφέρουσες μελέτες από δικούς μας και 
ελλαδίτες. Σημειώνω την ερευνητική εργασία της Αδρεανής Ηλιοφώτου «Η βίωση 
της Ελληνικότητας στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη και τα κυπριακά του ποιήμα
τα». Από το Ηράκλειο Κρήτης έχουμε την πλούσια εργασία του Κώστα Κωνστα
ντίνου «Γλωσσικοί δείκτες στην κυπριακή διάλεκτο», με ενδιαφέρουσες παρατη
ρήσεις: κοινωνικές και γλωσσικές συγκρίσεις. Από το Παλαιό Φάληρο ήλθε η συ
νεργασία της Ελένης Χωρεάνθη «Στο φως του φεγγαριού» όπου απεικονίζονται 
οι συμφορές μας και διατυπώνεται η ελπίδα, ενός καλύτερου μέλλοντος. Από την 
Αθήνα έχουμε την ποιητική συλλογή, από επτά ποιήματα της Βιβέκας Φυλακτού 
με τίτλο «Νοσταλγίες». Με το ποίημα εξ άλλου «Αγωνία», με ευαισθησία δίνει το 
παρόν της η Ρούλα Ιωαννίδου - Σταύρου με τη δυνατή της γραφίδα. Ο δε Ιάκωβος 
Κυθρεώτης συνθέτει το ποίημα «Καράβι διαχρονικό» (εμπνευσμένο από το «Κα
ράβι της Κερύνειας».). Ακόμα, η Ιάνθη Θεοχαρίδου συμμετέχει με δώδεκα «Ωδές» 
από τις συλλογές της «Τα Ευκάλυπτα» και «Εικόνες», κι από την Αθήνα πάλιν 
έχουμε την εξαίρετη παρουσίαση της ποιητικής σύνθεσης της Ρούλας Ιωαννίδου - 
Σταύρου «Κίτρινες Κορδέλλες» από τον φιλόλογο Αντώνη Τζιώτη.

Σημαντικές επίσης είναι οι παρατηρήσεις - αναμνήσεις του Κώστα Χατζηστε
φάνου στην εργασία του «Μια πρώτη γνωριμία με τις “Στιγμές” του Κώστα Μό- 
ντη». Στέκω όμως με προσοχή στην εργασία του ίδιου «Η ταυτότητα της αρχαίας 
κυπριακής γραμματείας και η αρχαία Κύπρος ως πηγή έμπνευσης» που την ξεχω
ρίζω ιδιαίτερα. Πρόκειται για ανακοίνωση του (στο B' Διεθνές Συμπόσιο Κυ
πριακής Λογοτεχνίας με θέμα «Οι αγώνες της Κύπρου και η Λογοτεχνία» που ορ
γάνωσε ο Δήμος Στροβόλου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών), όπου 
σημειώνονται διαχρονικά από τα πανάρχαια χρόνια ως σήμερα τα είδη του λόγου 
που καλλιεργήθηκαν εδώ, που απεικονίζουν τους ισχυρούς δεσμούς Κύπρου - 
Ελλάδας.

Εδώ να αναφέρω την εργασία του Ιάκωβου Κυθρεώτη «Κυπριανός ο Εθνο
μάρτυρας» (θεατρικό σε ποίηση), σε πέντε πράξεις, έκτασης 76 σελίδων, με την 
οποία οκληρώνεται ο τόμος της «Φιλολογικής Κύπρου». Πρόκειται για έργο δο
σμένο με τη γνωστή γραφίδα του αγαπητού φίλου και όπως σημειώνει ο ίδιος: 
«Επιδιώκει να προβάλει τους προαιώνιους και συνεχείς αγώνες του Κυπριακού 
Ελληνισμού για ελευθερία, ώστε η διαχρονικότης τους να ενισχύσει την αυτογνω
σία και τις ευθύνες μας απέναντι στο μέλλον του τόπου μας».

Από τα περιεχόμενα του τόμου της «Φιλολογικής Κύπρου» σημειώνω επίσης 
τον «Επικήδειο Αογο στον Ανδρέα Χριστοφίδη» πρώην Υπουργό Παιδείας (δια
πρεπή φιλόλογο), από τον Πρόεδρο του ομίλου μας Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου. 
Του ίδιου δημοσιεύεται η ανακοίνωση (στην Αίθουσα Λόγου της Στοάς του Βιβλί
ου στην Αθήνα) με θέμα «Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου:- 53 χρόνια 
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προσφοράς, με ειδική αναφορά στα χρόνια της αποικιοκρατίας», με στόχο πάντο
τε την προβολή του έργου μας.

Πλούσιες οι εκδηλώσεις που πραγματοποίησε ο Ελληνικός Πνευματικός 
Όμιλος Κύπρου, κατά τα τελευταία δύο χρόνια, οι οποίες απεικονίζονται στον 
τόμο αυτόν της «Φιλολογικής Κύπρου». Πρώτα πρώτα η τιμητική εκδήλωση 
Ε.Π.Ο.Κ. και Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, αφιερωμένη 
στον λογοτέχνη Ιάκωβο Κυθρεώτη, με ομιλητή τον αξέχαστο πρόεδρο μας Κύπρο 
Χρυσάνθη (δημοσιεύεται εδώ η αντιφώνηση του τιμώμενου). Κι ύστερα άλλες με 
χαιρετισμούς ή εισαγωγικές ομιλίες του Κώστα Χατζηστεφάνου:- α) «Φιλολογικό 
μνημόσυνο Μαρίας Π. Ιωάννου», β) Συμμετοχή στην εκδήλωση «Σελίδες Κυπρια
κής Λογοτεχνίας», στο Πολιτιστικό Κέντρο «Το Σκαλί Αγλαντζιάς», γ) Συμμετο
χή στην εκδήλωση «Η συμβολή του περιοδικού “Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα” στην 
προβολή και διάδοση της νοελληνικής λογοτεχνίας της Κύπρου» με ομιλία της 
Ρούλας Ιωαννίδου - Σταύρου (πρόκειται για κοινή εκδήλωση του Ελληνικού 
Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύ
πρου και του Ομίλου Πνευματικής Ανανεώσεως - Δημοσιεύονται εδώ τιμητικά 
διπλώματα που δόθηκαν στους συγγραφείς Γεώργιο I. Καλλέγια και Γεώργιο Πε- 
τρόπουλο, με απόφαση των τριών σωματείων, «για την ιδιαίτερη συμβολή τους 
στην προβολή και προώθηση της σύγχρονης κυπριακής λογοτεχνίας ειδικά και της 
Κύπρου πιο γενικά στον ευρύτερο ελληνικό χώρο μέσω του περιοδικού “Αιγαιο- 
πελαγίτικα Θέματα”», δ) δεν παραλείπεται επίσης η δημοσίευση της εργασίας του 
Χρύσανθου Στ. Κυπριανού «Κώστας Μ. Προυσής, ο δάσκαλος μου» που έγινε σε 
εσωτερική εκδήλωση του Ε.Π.Ο.Κ., όπου κατέθεσαν μαρτυρίες μέλη του Ομίλου, 
για τη σημαντική αυτή μορφή των γραμμάτων στην Κύπρο, ε) Σε άλλη εκδήλωση 
που πραγματοποίησε ο Όμιλος μας, με την επέτειο των 200 χρόνων από το θάνα
το του Ρήγα Φεραίου μίλησε η αγαπητή φίλη Μαρούλα Βιολάρη - Ιακωβίδου με θέ
μα «Ρήγας:-Πολιτικός διανοητής, εθνικός οραματιστής»· η ομιλία, όπου απεικονί
ζεται με γλαφυρότητα η μορφή του πρωτομάρτυρα της ελληνικής ελευθερίας, κο
σμεί επίσης τις σελίδες του περιοδικού μας, το οποίο δημοσιεύει δύο εργασίες για 
το Ρήγα Φεραίο:- 1) Από τον Γεώργιο I. Καλλέγια «Ρήγας Βελενστινλής: Το σχο- 
λείον των ντελικάτων εραστών, ο νέος Πυγμαλίων» και 2) «Ένα λανθάνον ποίημα 
του Ρήγα Φεραίου» από τον Γιώργο Πετρόπουλο.

Ο Ελληνικός Πνευματικός Ομιλος Κύπρου τίμησε όπως έπρεπε την επέτειο 
των 200 χρόνων από τη γέννηση του εθνικού μας ποιητή Διονύσιου Σολωμού με 
εκδήλωση όπου μίλησε ο γενικός γραμματέας Γιώργος Κ. Ιωαννίδης με θέμα «Δο
κιμή κάρπωσης της έννοιας της Ελευθερίας στο Διονύσιο Σολωμό». Η ομιλία δεν 
κατέστη δυνατόν να δημοσιευθεί, λόγω του αδοκήτου θανάτου του Γιώργου Κ. Ιω- 
αννίδη, δημοσιεύεται όμως η προσφώνηση του νυν προέδρου του Ε.Π.Ο.Κ. Κώ- 
στφ Ε. Χατζηστεφάνου, που απέτισε φόρο τιμής (κατά την πρώτη μας αυτή εκδή
λωση μετά το θάνατο του Κύπρου Χρυσάνθη) στον αξέχαστο πρόεδρο μας «που 
έκλεισε μέσα στη ψυχή του την Κύπρο, την περπάτησε μέσα στο χώρο και στο χρό
νο, σπιθαμή προς σπιθαμή και στιγμή προς στιγμή, και ένοιωσε μέσα του να σπαρ
ταρά κάθε είδος από το μεγαλείο της συνταιριασμένο με το μεγαλείο της Φυ
λής...», στην προσφώνηση έγινε αναφορά σε περιπτώσεις που ο Ελληνικός Πνευ

ματικός Όμιλος Κύπρου τίμησε τον Διονύσιο Σολωμό με συγκεντρώσεις καθώς 
και με την προτομή που έστησε στην ομώνυμη πλατεία του στη Αευκωσία - Σχετι
κά με τον Σολωμό όμως δημοσιεύονται εδώ δύο αθηναϊκές συνεργασίες:- «Εις τον 
θάνατον του Λόρδου Μπάιρον», και η μελέτη της Λένας Κωνσταντέλλου «Ο Σο
λωμός και η αναζήτηση του απόλυτου: η “Φεγγαροντυμένη” στον “Κρητικό”», 
όπου επιχειρείται απάντηση στο ερώτημα «τι κάνει τον Σολωμό να θεωρείται ο 
πρώτος και ο αξεπέραστος».

Θα κλείσω με την αναφορά στην ανακοίνωση του λαμπρού συναδέλφου Θεό
δωρου Παπαδόπουλλου που έγινε σε εκδήλωση του ομίλου μας στην πύλη Αμμο- 
χώστου με θέμα «Ο Πετραρχισμός στην Κύπρο». Δημοσιεύεται στον τόμο:- α) Η 
παρουσίαση της προσφοράς του ομιλητή από τον Πρόεδρο του Ε.Π.Ο.Κ. Κώστα 
Χατζηστεφάνου, και β) Η ανακοίνωση του ομιλητή. Επίσης, δημοσιεύονται έντεκα 
πρωτότυπα ποιήματα του Πετράρχη από την έκδοση τους στη σειρά των Ιταλών 
κλασσικών Ricciardi, μαζί με την απόδοση τους στην πλούσια συλλογή, λυρικών 
ποιημάτων σε κυπριακό ιδίωμα, όπως αποθησαυρίστηκαν σε χειρόγραφο της 
Μαρκιανής Βιβλιοθήκης της Βενετίας και τα περιέλαβε στην έκδοση της: «Ο Πε- 
τραρχισμός στην Κύπρο. Ρίμες της αγάπης» (Αθήνα 1996) η Θέμις Σιαπκαρά - Πι- 
τσιλλίδη.

Ο Θεόδωρος Παπαδόπουλλος στην πιο πάνω εργασία του, που θα τη δω εδώ 
λίγο πιο διεξοδικά, μιλά για τη σημασία της «Αναγέννησης» ως ιστορικού φαινο
μένου, οπότε εκκολάπτεται μια μεγάλη πνευματική και κοινωνική μεταβολή (κατά 
τον 14ον μέχρι και τον 16ο αιώνα), γιατί αναβιώνονται οι αξίες της κλασσικής αρ- 
χαιότητος. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Πετράρχη, του οποίου η ζωή υπήρξεν 
εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στην αναβίωση του αρχαίου πνεύματος και την αποκα
τάσταση του αρχαίου μεγαλείου της Ιταλίας. Τονίζεται η ευρυμάθεια του Πετράρ
χη, που προεκτείνεται στη μελέτη των ελληνικών προτύπων και συγκεκριμένα του 
Ομήρου. Και σημειώνεται η σύνθεση της «Africa» (Αφρική) στη λατινική, μια σύν
θεση με την οποία θέλησε να αναβιώσει τον επικό κύκλο της ρωμαϊκής λογοτε
χνίας.

Τονίζεται όμως ότι η ανάδειξη του σαν ποιητή οφείλεται στο δημώδη λόγο της 
πατρίδας του, που τον χρησιμοποίησε όπως έκαμε κι ο Δάντης πριν από αυτόν. 
Σημειώνεται δε ότι τα ιταλικά λυρικά του ποιήματα [που περιέλαβε στη συλλογή 
του «Canzoniere» (τραγουδιστάρι) και τα χαρακτήρισε σαν «rerum vulgarium frag
menta» = κομμάτια σε λαϊκή μορφή] εγκαινίασαν μια νέα εποχή στο λογοτεχνικό 
περιβάλλον της Αναγέννησης. Και υπογραμμίζεται ότι «τα σονέττα και τα άλλα 
στιχουργήματα του Πετράρχη της λυρικής αυτής συλλογής εκφράζουν τις εσωτε
ρικές συγκρούσεις που προκύπτουν από την πολυχρόνια αναζήτηση του αισθητι
κού ιδεώδους αφ’ ενός και της ηθικής τελειότητας αφ’ ετέρου.

Αναλύεται στη συνέχεια ο όρος «Πετραρχισμός» που προκύπτει από την 
έντονη ανανεωτική επίδραση του Πετράρχη, με απήχηση στην Ιταλία πρώτα κατά 
τον 14ο αιώνα κι ύστερα στη Γαλλία ιδιαίτερα, στην Ισπανία, στην Αγγλία κι αλ
λού κατά τον 15ο, με αποκορύφωμα τον 16ο αιώνα. Όσο δε για τον κυπριακό πε- 
τραρχισμό, καταλήγει, υπήρξε αποτέλεσμα των εμπορικών σχέσεων και της πολι
τιστικής επικοινωνίας με την Ιταλία (που κράτησαν ως το 1570, ως την έναρξη της
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τουρκικής δηλαδή κυριαρχίας της Κύπρου). Ο κυπριακός πετραρχισμός υπήρξε 
προέκταση της Ευρωπαϊκής διάδοσης του είδους που εγκαινίασε η ποιητική συλ
λογή του Πετράρχη «Canzoniere», η οποία περιέχει 366 ποιήματα (317 σονέττα και 
49 συνθέσεις διαφόρων μετρικών τύπων). Ιδιαίτερα δε εξαίρεται στο τέλος η ποι
ητική μετρική του Πετράρχη και η στιχουργική τελειοποίηση του σονέττου.

Κύριες και κύριοι,

Θέλω να τελειώσω με το συμπέρασμα ότι οι εργασίες στον ανά χείρας πλού
σιο τόμο της «Φιλολογικής Κύπρου» είναι όλες υψηλού επιπέδου και συνθέτουν 
ένα έργο που είναι εφάμιλλο επιστέγασμα όσων μας έχει προσφέρει ο «Ελληνικός 
Πνευματικός Όμιλος Κύπρου» με τη δυναμική παρουσία του στα ελληνικά γράμ
ματα του νησιού μας.

Θα ήταν παράλειψη μου, σαν επιμελητής της εκδόσεως αυτής, να μη τονίσω 
την προσφορά των μελών της επιτροπής εκδόσεως Μαρούλας Βιολάρη - Ιακωβί- 
δου και Ιάκωβου Κυθρεώτη, καθώς και τη συμβολή της Ρούλας Ιωαννίδου - Σταύ
ρου στη σύνταξη και τον εμπλουτισμό του φετεινού τόμου.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
Φιλόλογος - λαογράφος

Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου 
12 Ιουνίου, 2001

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ «ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ» 
(ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΡ. ΑΝΔΡΕΟΥ)

Ο Ε.Π.Ο.Κ. από την ίδρυσή του (1947), ανάμεσα στους άλλους (εθνικούς, 
πνευματικούς, κοινωνικούς) στόχους του έθεσε, ως βασικό στόχο, και την στήρι
ξη, ενθάρρυνση, προβολή, αναβάθμιση της λογοτεχνίας μας.

Γι’ αυτό και θέσπισε λογοτεχνικά βραβεία (Λογοτεχνικό Βραβείο Ε.Π.Ο.Κ.) 
και Διαγωνισμούς, καθιέρωσε τιμητικές διακρίσεις, όπως το Βραβείο Γραμμάτων 
του Ε.Π.Ο.Κ. και γενικά στα πρώτα 50 χρόνια της πλούσιας δράσης του, προσπά
θησε και πέτυχε να συμβάλει στην ανάπτυξη των Γραμμάτων στον τόπο μας.

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η σημερινή τιμητική διάκριση της 
«Ανθολογίας Κυπριακής Λογοτεχνίας» τωνν εκδόσεων Χρ. Ανδρέου, που δίκαια 
απονέμεται σε ένα μνημειώδες έργο, που συνέβαλε αποτελεσματικά στη γνωριμία, 
προβολή, μελέτη, καταξίωση, αξιοποίηση της κυπριακής λογοτεχνίας την οποία 
πραγματικά έφερε πιο κοντά μας...

* * *

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, γιατί μου δίνεται σήμερα η ευ
καιρία να σας παρουσιάσω την «Ανθολογία Κυπριακής Λογοτεχνίας» των εκδό
σεων Χρ. Ανδρέου.

Γι’ αυτό και ευχαριστώ το Δ.Σ. του Ε.Π.Ο.Κ. που μου ανέθεσε το έργο αυτό 
και ελπίζω πως θα καταφέρω να παρουσιάσω, μέσα σε λίγα μόνο λεπτά, την λαμ
πρή αυτή έκδοση, τουλάχιστον σε γενικές γραμμές.

* * *

Από χρόνια τώρα επιχειρήθηκε, κατά καιρούς, η έκδοση Ανθολογίου, μικρού 
ή μεγάλου, για την κυπριακή λογοτεχνία ή για ένα μέρος της, μια περιοχή της, μια 
περίοδο ή ένα λογοτεχνικό είδος της.

Είχαμε έτσι, παλαιότερα Ανθολόγια, όπως είναι οι:

• Κ. Μόντη - Α. Χριστοφίδη «Ανθολογία Κυπριακής ποιήσεως» Αθήνα, 1965.

• Χριστοφίδης Α. - Ιωαννίδης Π. «Ανθολογία Κυπριακού διηγήματος» 
Λ/σία, 1969.

• Κυπριανού - Μαραθεύτης - Σπανός «Ανθολογία κυπριακής πεζογραφίας 
1900-1970», Λ/σία,..., 1972.

• Κουγιάλης - Μαραθεύτης - Συκαλλίδης «Ανθολογία κυπριακής ποίησης», 
Λ/σία, 1980.

Με την πρώτη χρονολογική προσπάθεια να τοποθετείται (ήδη) στα 1934.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 ο εκδότης Χρ. Ανδρέου και οι συνεργάτες 
του (μετά το έργο «Κύπριοι συγγραφείς» και την επιτυχία που γνώρισε) επιχείρη-
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σαν να δώσουν στο κοινό, στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς μας, μια μεγάλη, 
πολύτομη Ανθολογία της Κυπριακής Λογοτεχνίας την πρώτη στο είδος της.

Και επιστράτευσαν (οι εκδόσεις Χρ. Ανδρέου), μια μεγάλη και εκλεκτή ομάδα 
από ειδικούς, φιλόλογους, μελετητές, ανθολόγους, κριτικούς, λογοτέχνες για να 
μπορέσουν όλοι μαζί να πραγματοποιήσουν την φιλόδοξη αυτή έκδοση και να φέ
ρουν με επιτυχία σε πέρας το δύσκολο αυτό έργο.

Μάλιστα, η έκδοση της πολύτομης αυτής Ανθολογίας συνέπεσε χρονικά και 
με τη συμπλήρωση 100 περίπου χρόνων νεοελληνικής λογοτεχνίας στην Κύπρο, 
αφού, όπως είναι γνωστό, το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο (έργο) της Κύπρου κυ
κλοφόρησε στα 1879.

* * *

Βεβαίως, αντιλαμβανόμαστε, ότι, όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο, οι δυ
σκολίες που έπρεπε να ξεπεραστούν ήταν πολλές, αφού αρκετά έργα είναι από 
καιρό τώρα σπάνια ή δυσεύρετα και μερικά από αυτά ούτε στις Δημόσιες Βιβλιο
θήκες δεν υπάρχουν.

Χρειαζόταν λοιπόν έρευνα, σε αρχεία, σε βιβλιοθήκες, μόχθος, χρόνος, έξοδα, 
για να εξευρεθεί, συγκεντρωθεί, ταξινομηθεί όλο αυτό το τεράστιο υλικό.

Όμως, χάρις στη μεθόδευση, την κατανομή εργασίας και στους εκλεκτούς συ
νεργάτες, το έργο ολοκληρώθηκε και αποτέλεσε ένα εκδοτικό άθλο.

* * *

Έχουμε έτσι σήμερα μπροστά μας την «Ανθολογία Κυπριακής Λογοτεχνίας» 
των εκδόσεων Χρ. Ανδρέου, η οποία κυκλοφόρησε σε τεύχη μεταξύ 1985-1992 και 
τελικά ολοκληρώθηκε σε 13 συνολικούς τόμους.

Από τους 13 αυτούς τόμους έχουμε, πιο αναλυτικά:
3 τόμους για την ποίηση
3 τόμους για την πεζογραφία
4 τόμους για το θέατρο
και 3 τόμους για την παιδική λογοτεχνία.

Το υπεύθυνο έργο του Ανθολόγου ανέλαβαν οι
Δρ Α. Φυλακτού για την ποίηση
Δρ Γ. Κ. Ιωαννίδης για την πεζογραφία
Δρ. Γ. Κατσούρης για το Θέατρο
και ο Δ. Θεοδούλου για την παιδική λογοτεχνία.

, Θα ήθελα στο στάδιο αυτό να τονίσω την πετυχημένη επιλογή των συνεργα
τών, στους οποίους, βέβαια, η έκδοση οφείλει πάρα πολλά.

Ακόμα θα πρέπει να τονιστεί πως οι εκδόσεις Χρ. Ανδρέου πολύ σωστά όρι
σαν και Επιτροπή Επιλογής Ανθολογουμένων για κάθε είδος, που συνεργάστηκε 
στο πρώτο στάδιο με τον Ανθολόγο, ο οποίος στη συνέχεια είχε τη γενική ευθύνη 
για την Ανθολογία.

Η επιτροπή επιλογής Ανθολογουμένων απαρτίστηκε από τους:

Κλ. Ιωαννίδη, Γ. Αυσιώτη, Ν. Παναγιώτου, Ν. Σπανό, Φ. Σταυρίδη, Π. Στυ
λιανού, Κ. Χρυσάνθη για τους τόμους της ποίησης και της πεζογραφίας. Για το θέ
ατρο συνεργάστηκαν επίσης οι Χρ. Γεωργίου, I. Θεοχαρίδου, Π. Ιωαννίδης, Αχ. 
Πυλιώτης.

* * *

Στη συνέχεια ρίχνουμε μια πρώτη ματιά στο έργο και επισημαίνουμε τα ακό
λουθα:

Σε κάθε τόμο υπάρχει ενδιαφέρουσα και αξιόλογη εισαγωγή, η οποία παρου
σιάζει το οικονομικό, κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο της περιόδου. Επίσης δίνε
ται η γενική εικόνα της παιδείας και των γραμμάτων της εποχής (σωματεία, πε
ριοδικά, κλπ).

Το κείμενο της εισαγωγής πλαισιώνεται από πλούσιο και σπάνιο φωτογραφι
κό υλικό (εξώφυλλα βιβλίων και περιοδικών, σκίτσα, πίνακες, παλιές φωτογρα
φίες κ.ά.).

Σε κάθε τόμο εκτός από τα κείμενα που ανθολογούνται, τις φωτογραφίες των 
ανθολογουμένων και τα βιογραφικά και εργογραφικά σημειώματά τους, υπάρχει 
πλούσια βιβλιογραφία και ποικίλα, χρήσιμα και εύχρηστα ευρετήρια.

Ακολούθως, επιχειρείται μια κάπως πιο αναλυτική παρουσίαση των 13 τό
μων της Ανθολογίας:

Α. Ποίηση: 3 τόμοι, ως ακολούθως. Ανθολόγος Δρ. Α. Φυλακτού
(α) Αρχ. χρόνοι - Πρώτοι χρόνοι Αγγλοκρατίας
(β) Μεσοπόλεμος - Πρώτοι μεταπολεμικοί χρόνοι (1920-1960)
(γ) Ανεξαρτησία ( 1960-1985 )

Σύνολο σελίδων: 1.000 περίπου σελίδες.

• Περιέχονται: 1. Μεθοδολογία του επιμελητή Π. Παρασκευά
2 Εισαγωγικό σημείωμα του ανθολόγου Α. Φυλακτού
3 Εισαγωγή στην κυπριακή ποίηση του Π. Παρασκευά
4 . Εισαγωγή στη λαϊκή ποίηση της Κύπρου του Δρα Κ. Γιαγκουλλή

• Στους 3 τόμους της ποίησης ανθολογούνται 90 περίπου ποιητές όπως: Κλ. 
Αγγελίδου, Τ. Ανθίας, Π. Γαλάζη, Θ. Κουγιάλης, Μ. Κράλης, Ν. Κρανιδιώτης, Κ. 
Μόντης, Δ. Αιπέρτης, Ν. Ααδ. Φιλίππου, Β. Μιχαηλίδης, Π. Μηχανικός, Π. Λιασί- 
δης, Ευγενία Πετρώνδα, Ξ. Λυσιώτης, Ν. Ορφανίδης, I. Περδίος, Κ. Χαραλαμπί- 
δης, Θ. Πιερίδης, Κ. Χρυσάνθης.

Β. Πεζογραφία: 3 τόμοι ως ακολούθως. Ανθολόγος: Γ. Κ. Ιωαννίδης, τον 
οποίο μνημονεύουμε απόψε με ξεχωριστή συγκίνηση.

(α) Αρχ. χρόνοι - 1945

(β) 1878-1945
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1945-1959
(γ) 1960-1985

Σύνολο σελίδων: 1.000 περίπου σελίδες.

Στους 3 τόμους της πεζογραφίας ανθολογούνται 60 περίπου πεζογράφοι, 
όπως οι: Αχ. Αιμιλιανίδης, Α. Ακρίτας, Π. Ιωαννίδης, Ρ. Κατσελλή, Γ. Κατσού- 
ρης, I. Κυθρεώτης, Α. Γ. Κυπρολέων, Γ. Στ. Οικονομίδης, Σ. Ααζάρου, Θ Μαρσέλ- 
λος, Η. Μελεάγρου, Μ. Νικολαΐδης, Ν. Νικολαΐδης, Γ. Πιερίδης, Π. Στυλιανού, Κ. 
Χρυσάνθης.

Γ. Θέατρο: 4 τόμοι ως ακολούθως. Ανθολόγος ο Δρ. Γ. Κατσούρης.

Το μέρος αυτό είναι το μεγαλύτερο σε έκταση, περισσότεροι τόμοι, περισσό
τερες σελίδες, πιο εκτενή αποσπάσματα.

(α) Μεσαιωνικά χρόνια - Α' Παγκόσμιος Πόλεμος. Εισαγωγή στο Θέατρο, Γ. 
Κατσούρης.

(β) Τα χρόνια του μεσοπολέμου (1920-1939) - Ημερολόγιο Κυπριακού Θεά
τρου, Π. Παρασκευάς.

(γ). Β ' Παγκόσμιος Πόλεμος - Χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας

(δ) Θεατρικά έργα στην κυπριακή διάλεκτο.

Σύνολο: 1.500 περίπου σελίδες.

Ανθολογούνται: 40 περίπου συγγραφείς όπως: Ειρ. Ιωαννίδου-Αδαμίδου, Τ. 
Ανθίας, Χρ. Γεωργίου, I. Θεοχαρίδου, Π. Ιωαννίδης, Αχ. Αυμπουρίδης, Μιχ. Πα- 
σιαρδής, Α. Περνάρης, Μιχ. Πιτσιλλίδης, Ανθος Ρόδινης, Κ. Ρωσσίδης, Κ. Χρυ
σάνθης.

Δ. Παιδική Λογοτεχνία: 3 τόμοι ως ακολούθως. Ανθολόγος ο Δώρος Θεοδού- 
λου.

(α) Παιδική ποίηση
(β) Παιδική πεζογραφία
(γ) Παιδικό θέατρο.

Σύνολο σελίδων: 1.000 σελίδες περίπου.

Ποίηση: Π. Κριναίος, Α. Κωνσταντινίδης, Π. Δεβέντης, Ξ. Αυσιώτης, Κ. Μά
ντης, Π. Παπαγαθαγγέλου, I. Περδίος, Κ. Τόκας. Πεζογραφία: Ν. Κληρίδης, Τ. 
Κακουλή, Μ. Μαραθεύτης, Ευγ. Πετρώνδα, Κ. Πουλχερίου. Μ. Πυλιώτου, Κ. 
Χρυσάνθης.

Θέατρο: Τ. Ανθίας, Σπ. Επαμεινώνδας, Μ. Θεοδοσιάδου, Μ. Μαραθεύτης, Τ. 
Μπάτης, Ευγ. Πετρώνδα, Δ. Ποταμίτης, Φ X" Χάννα.

Ας μου επιτραπεί να αφιερώσω την αναφορά μου στην κυπριακή παιδική λο
γοτεχνία και στους στους 4 συγγραφείς που έφυγαν πρόσφατα: Χρυσάνθης, Πε- 
τρώνδα, Επαμεινώνδας, X" Χάννα.

Γενικά

Παρατηρούμε ότι οι 13 τόμοι έχουν το σύνολο περίπου 5.000 σελίδων.

Οι τόμεις καλύπτουν τη λογοτεχνική παραγωγή μας, από των αρχαιοτάτων 
μέχρι σήμερα. Βέβαια έμφαση δίνεται στα τελευταία 100 χρόνια (1878-1978).

Παρατηρούμε ότι μόνο 3 τόμοι (εκ των 13) αναφέρονται στα παλαιότερα χρό
νια, ενώ οι άλλοι 10 στη νεότερη κυπριακή λογοτεχνία.

Υπολογίζουμε ότι στους συνολικά 13 τόμους ανθολογούνται περισσότεροι 
από 150, σχεδόν 200 συγγραφείς.

Η «Ανθολογία Κυπριακής Λογοτεχνίας» των εκδόσεων Χρ. Ανδρέου είναι 
έργο ευσύνοπτο, εύχρηστο και κυρίως έγκυρο. Παρουσιάζει τα πιο χαρακτηριστι
κά δείγματα της λογοτεχνίας μας, και κυρίως της νεότερης, στα 100 πρώτα χρόνια 
της (1878-1978).

Πιστεύω πως το έργο αποτελεί μια προσφορά και μια συμβολή στην ανάπτυ
ξη των Γραμμάτων του τόπου μας. Είναι έργο αξιόλογο, αξιέπαινο και υποδει
γματικό.

Γι’ αυτό και ο Ε.Π.Ο.Κ. σωστά αποφάσισε να το βραβεύσει και να απονείμει 
τιμητική διάκριση και στο ίδιο το έργο, και στον εκδότη και τους πρωτεργάτες του 
έργου.

Τελειώνοντας επιθυμώ να συγχαρώ θερμά τον εκδότη της Ανθολογίας κ. Χρ. 
Ανδρέου, τον επιμελητή της έκδοσης κ. Π. Παρασκευά και τους ανθολόγους Δρα 
Α. Φυλακτού, μ. Γ. Ιωαννίδη, Δρα Γ. Κατσούρη και Δ. Θεοδούλου. Επίσης συγχαί
ρομε και όλους αυτούς που εργάστηκαν για την επιτυχία της έκδοσης.

Εύχομαι όπως σύντομα έχουμε και β ' έκδοση της Ανθολογίας (συμπληρωμέ
νη ως το 2000) ή 1-2 συμπληρωματικούς τόμους.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ
Επιθεωρητής Φιλολογικών Μαθημάτων
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

«ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ», 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΡ. ΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΛΤΔ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, έχο
ντας υπόψη του παλαιότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελή- 
φθη στις 22 Απριλίου 1997 επί προεδρίας του αείμνηστου Κύπρου Χρυσάνθη «να 
τιμηθούν με ειδικό Τιμητικό Δίπλωμα οι υπεύθυνοι της Ανθολογίας Κυπριακής 
Αογοτεχνίας: Χρίστος Ανδρέου, Π. Παρασκευάς, Α. Φυλακτού, Γ. Κ. Ιωαννίδης, 
Γ. Κατσούρης και Δ. Θεοδούλου» και εκτιμώντας και εμείς, το νέο Δ. Συμβούλιο, 
τη μεγάλη σημασία που έχει η πιο πάνω έκδοση για την προβολή της Κυπριακής 
Αογοτεχνίας αποφασίζει, προς εκτέλεση της ειλημμένης απόφασης, να απονείμει 
Τιμητικά Διπλώματα στους συντελεστές της εκ δεκατριών τόμων πολύτιμης έκδο
σης «Ανθολογία Κυπριακής Αογοτεχνίας» σε αναγνώριση της σοβαράς επιστημο
νικής εργασίας τους για την Ανθολόγηση των κειμένων της Ποίησης, της Πεζογρα
φίας, του Θεάτρου και της Παιδικής Αογοτεχνίας, καθώς και για την υπεύθυνη 
επιμέλεια της ύλης και την άρτια έκδοση του έργου.

Αναλυτικότερα τιμώνται οι πιο κάτω για τη συμβολή τους στους επί μέρους 
τομείς:

1. Χρ. Ανδρέου: Διευθυντής Εκδόσεων «Ανθολογίας Κυπριακής Αογοτε
χνίας» σε 13 τόμους που, όπως σημειώνει ο ίδιος στους προλόγους του, περιλαμ
βάνεται σ’ αυτήν ο ανθός της κυπριακής λογοτεχνίας σε όλους τους επιμέρους το
μείς σε μια περιεκτική και επιλεγμένη ανθολόγηση, παρουσίαση και αξιολόγηση της 
κυπριακής παραγωγής από την αρχαιότητα μέχρι τη χρονολογία της έκδοσης τους.

Όπως σωστά πιστεύει ο Χρ. Ανδρέου, μ’ αυτό που γράφει σε «Επίλογο» του 
για την ολοκλήρωση της δεκατριάτομης σειράς της Ανθολογίας, το έργο αυτό «θα 
προβάλει τους εργάτες του πνεύματος και τη λογοτεχνική μας παραγωγή και, πα
ράλληλα, θα βοηθήσει σημαντικά στη διάδοση της Κυπριακής Αογοτεχνίας».

2. Παύλος Παρασκευάς: Εισαγωγή στην Ποίηση και Επιμέλεια Ύλης. Ως επι
μελητής ο Π. Παρασκευάς με πολύ χρήσιμα και διαφωτιστικά σημειώματα για κά
θε μια από τις εννέα περιόδους της Ανθολογίας Ποίησης καλύπτει την έκταση από 
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα σε τρεις τόμους διαχρονικά, με σκοπό να ολοκληρώ
σει μια Ανθολογία, εύχρηστη για τον μελετητή, στόχος που έχει επάξια επιτευχθεί.

Σημαντική είναι και η συμβολή Επιτροπής Επιλογής Ανθολογουμένων, που 
τα μέλη της εναλλάσσονται σε ορισμένους τόμους ανάλογα με τα θέματα της 
Ανθολογίας. Επίσης, ο Π. Παρασκευάς προτάσσει με τον τίτλο «Μεθοδολογία» 
πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις και απόψεις σε θέματα που σχετίζονται με τα περιε
χόμενα των επί μέρους τόμων της Ανθολογίας.

Χαρακτηριστικό είναι το «Ημερολόγιο του Κυπριακού Θεάτρου» που ξεκινά 
από τον τέταρτο με τρίτο π.Χ. αιώνα μέχρι το 1984 και που αποτελεί καρπό έρευ
νας με χρήσιμες πληροφορίες από τον Π. Παρασκευά.

3. Ανδρέας Φυλακτού: Ανθολόγος. Με εμβριθές Εισαγωγικό σημείωμα πα
ρουσιάζει τη συνολική εικόνα της Κυπριακής Ποίησης από τους Ομηρικούς χρό
νους μέχρι τις μέρες μας. Εκτιμάται ότι το απάνθισμα αποτελεί πολύτιμο εργα
λείο μελέτης και αναφοράς και περιλαμβάνει «όχι μόνο τα πιο σημαντικά έργα 
των Κυπρίων ποιητών, αλλά και άλλα έργα, ως δευτερεύοντα. Έτσι δίνεται η 
πραγματική φυσιογνωμία των ποιητών που ανθολογούνται αναφορικά με την τε
χνοτροπία, το ύφος και την εξέλιξή τους».

Πολύ ορθά επισημαίνεται από τον Ανθολόγο ότι «οι παλαιότεροι ποιητές 
ανανεώνονται και μερικοί από αυτούς οδηγούνται σε κορυφαίες στιγμές»

4. Γεώργιος Κ. Ιωαννίδης. Ανθολόγος. Εισαγωγή στην Πεζογραφία. Για την 
εμπεριστατωμένη ανθολόγηση και το αξιόλογο σημείωμά του ο αείμνηστος Γεώρ
γιος Κ. Ιωαννίδης ορθά έχει κρίνει «πως η παρούσα εισαγωγή του μπορεί να χρη
σιμοποιηθεί ασφαλής βάση για μια πιο ενδελεχή έρευνα και μελέτη της Κυπριακής 
Πεζογραφίας». Σε τρεις τόμους παρατίθεται πλούσιο υλικό από την Κυπριακή 
Πεζογραφία κατά τους αρχαίους χρόνους, και, ακολούθως, κατά τους Βυζαντι
νούς, την περίοδο Φραγκοκρατίας, Ενετοκρατίας, Τουρκοκρατίας και Αγγλοκρα- 
τίας και από την περίοδο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

5. Γιάννης Κατσούρης: Ανθολόγος. Με ένα σημαντικό εισαγωγικό σημείωμα 
με τίτλο «Η θεατρική δραστηριότητα στην Κύπρο» ο Γ. Κατσούρης, βαθύς μελετη
τής της ιστορίας του κυπριακού θεάτρου, προσφέρει μια σφαιρική αναδρομή με 
πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες, επισημαίνοντας, επίσης, την ύπαρξη πολλών 
και μεγαλοπρεπών αρχαίων θεάτρων στην Κύπρο.

Ο ανθολόγος Γ. Κατσούρης παρουσιάζει περαιτέρω μια πιο εξειδικευμένη με
λέτη με γνώση και πλατιά κριτική ανάλυση σε τέσσερις περιόδους με εργοβιογρα- 
φικά στοιχεία και κείμενα από τα Μεσαιωνικά χρόνια (τον Κωνσταντίνον Ευτελή 
αναγνώστη) και από τον 19ον αι. ως τα χρόνια του Α ' Παγκοσμίου Πολέμου, από 
τα χρόνια του Μεσοπολέμου, από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι το 1960και 
από τα χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσης, περιλαμβάνονται θεατρικά 
έργα στην Κυπριακή διάλεκτο, που το πρώτο εκδόθηκε σε βιβλίο το 1925. Μετά 
την Ανεξαρτησία η χρήση της αυξάνεται με πολύ καλά αποτελέσματα από δόκι
μους δημιουργούς.

Υπογραμμίζουμε την άποψη του Γ. Κατσούρη ότι «ενώ στα χρόνια της Κυ
πριακής Δημοκρατίας άλλαξαν τα ιστορικά και κοινωνικά δεδομένα του χώρου», 
ωστόσο, εισηγείται ορθά «να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της θεατρικής δρα- 
στηριότητος από την αρχή της, γιατί αποτελεί μέρος της πολιτιστικής μας παράδο
σης, που με τη σειρά της στηρίζει το οικοδόμημα του σύγχρονου μας πολιτισμού».

6. Λώρος Θεοδούλου: Ανθολόγος. Η εισαγωγή του στην «Κυπριακή Παιδική 
Αογοτεχνία» προσφέρει μια πλούσια αναφορά στις ρίζες της -όπως σημειώνει- 
που βρίσκονται μέσα στα δημιουργήματα του ανώνυμου λαού. Ακολουθεί εισαγω
γή στην Παιδική ποίηση με εργοβιογραφικά και κείμενα «Πριν την Ανεξαρτησία 
και μετά». Στον ίδιο τόμο (Αρ. 11) περιλαμβάνεται και μια ενδιαφέρουσα και πε
ριεκτική εργασία του φιλόλογου και λαογράφου Χρύσανθου Κυπριανού για τα
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«Κυπριακά Παιδικά Δημοτικά Τραγούδια» με σχετική Εισαγωγή και Ανθολόγηση 
(σελ. 33-88).

Στον 12ο τόμο παρουσιάζεται η «Παιδική Πεζογραφία» από τον ανθολόγο 
Δώρο Θεοδούλου με γνώση και φροντίδα. Όσον αφορά τις δεκαετίες πριν το 1960, 
αναφέρεται σε δημοσιεύματα σε παιδικά και σχολικά περιοδικά και έντυπα και λι
γότερο σε αυτοτελείς εκδόσεις ή σε αφηγηματικά και άλλα κείμενα της αρχαίας 
και μεσαιωνικής μας ιστορίας και μυθολογίας. Ακολουθεί ο δεύτερος κύκλος με 
θέματα από τον Απελευθερωτικό αγώνα 1955-59 και ο τρίτος με μια αναδρομή 
στο παρελθόν και, όπως δηλώνει ο ανθολόγος, «μέσα σε μια φανερή προσπάθεια 
να διασώσουν μνήμες και πολιτιστικά στοιχεία που πάνε να χαθούν...» χωρίς να 
εξαιρούνται κείμενα από την καθημερινότητα και τα κοινά προβλήματα και ενδια
φέροντα του παιδικού κύκλου.

Ο τελευταίος 13ος τόμος με τον Δ. Θεοδούλου και πάλι, καλύπτει το Παιδικό 
Θέατρο με χρονική τομή το 1974.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Π.Ο.Κ. εκφράζει θερμά συγχαρητήρια σε 
όλους τους τιμηθέντες συντελεστές της Έκδοσης «Ανθολογία Κυπριακής Πεζο
γραφίας» με την πεποίθηση ότι η αξιόλογη αυτή εργασία θα συμβάλει στην προβο
λή, περαιτέρω έρευνα, μελέτη και αναβάθμιση της Κυπριακής Λογοτεχνίας.

Ο Πρόεδρος
ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

Ο Εισηγητής
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 
ΜΑΡΟΥΑΑ ΒΙΟΛΑΡΗ-ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ 
ΛΟΥΑΑ Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Αντιπρόεδρος 
Γραμματέας 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος

12 Ιουνίου, 2001
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Φωτογραφίες από την εκδήλωση απονομής τιμητικών διπλωμάτων στους συντελεστές 
της έκδοσης «ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ», Εκδόσεις Χρ. Ανδρέου.

Αντιφώνηση στην εκδήλωση βράβευσης των συντελεστών 
της Ανθολογίας Κυπριακής Αογοτεχνίας των Εκδόσεων Χρ. Ανδρέου 

από τον Ε.Π.Ο.Κ.

Εκ μέρους όλων των συντελεστών της Ανθολογίας Κυπριακής Λογοτεχνίας, 
θα ήθελα κατ’ αρχάς να απευθύνω τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο 
και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Π.Ο.Κ., για την ευγενική τους σκέ
ψη να τιμήσουν όλους εμάς που εργαστήκαμε για να φέρουμε σε πέρας αυτό το δύ
σκολο και συνάμα επίπονο έργο. Η πνευματική εργασία δεν έχει υλικό αντίτιμο κι 
ούτε υπάρχει ο,τιδήποτε που να μπορεί να υποκαταστήσει την ικανοποίηση του 
πνευματικού δημιουργού όταν βλέπει το έργο του να ολοκληρώνεται. Όμως, χει
ρονομίες σαν την αποψινή, αποτελούν την καλύτερη ενθάρρυνση, γιατί μας δίνουν 
το κουράγιο να συνεχίζουμε.

Αισθανόμαστε όλοι υπερήφανοι, γιατί οι Εκδόσεις Χρ. Ανδρέου μας έδωσαν 
την ευκαιρία να εργαστούμε για την υλοποίηση ενός έργου με εθνικές διαστάσεις, 
αφού σ’ αυτό κωδικοποιείται ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η Ελληνική Λογοτε
χνία της Κύπρου από την Αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Οι δυσκολίες και τα 
προβλήματα που συναντήσαμε και έπρεπε να επιλυθούν, ήταν πολλά και σύνθετα. 
Δουλέψαμε, όμως, με πείσμα, αντικειμενικότητα, συνέπεια, αλλά πάνω απ’ όλα με 
αγάπη για το αντικείμενό μας και γι’ αυτό είμαστε πεπεισμένοι ότι εκπληρώσαμε 
το καθήκον μας όσο καλύτερα μπορούσαμε. Μικρές παραλείψεις ή ασήμαντα λά
θη |.ιπορεί να υπήρξαν, όμως, το τελικό αποτέλεσμα είναι, πιστεύουμε, το καλύτε
ρο που θα μπορούσε να γίνει.

Κλείνοντας, θα ήθελα για άλλη μία φορά να ευχαριστήσω τον Ε.Π.Ο.Κ. για 
την τιμή που μας έκανε και όλους εσάς που βρίσκεστε απόψε μαζί μας.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
12 Ιουνίου, 2001
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ΤΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΚΕΛΑ

Γραφεί ό Γιώργος Πετρόπουλος

I. "Ενα άπό τά πολλά είδη τοΰ γραπτού λόγου μέ τά όποια ήσχολήθη ό Δημή- 
τριος Βικέλας ήτο καί ή ποίησις. Πράγματι ό χαλκέντερος αυτός λογοτέχνης καί 
πολυπράγμων άνθρωπος ήτο άπολύτως φυσιολογικό νά ύπακούση τίς έπιταγές 
της έποχής του πού ήθελε τήν ποίησιν ώς τήν σπουδαιοτέραν λογοτεχνικήν ένα- 
σχόλησιν. Ή έποχή τής πρώτης έκδόσεως τής ποιητικής του συλλογής «Στίχοι» 
(1862) εΐναι ένδεικτική. Υπάρχει ήδη μιά σημαντική ρομαντική ποιητική παράδο- 
σις τόσον άπό τούς Έπτανησίους όσον κι άπό τούς έν Άθήναις, κυρίως, έγκατε- 
στημένους Φαναριώτες. Οί «Στίχοι» του, συμπληρωμένοι, έπανεξεδόθησαν τό 
1885· ένφ τά μεταγενέστερα ποιήματά του έδημοσιεύθησαν στό περιοδικό Εθνική 
’Αγωγή.

II. Τό ποιητικόν έργο τοΰ Δημητρίου Βικέλα διακρίνεται σέ πρωτότυπο καί 
σέ μεταφράσεις ποιημάτων ξένων ομοτέχνων του. Όμοιοκατάληκτον ή άνομοιο- 
κατάληκτο, σέ καθαρεύουσα ή δημοτική εΐναι μιά τρίλια πού ξέρει νά άποσπμ τήν 
προσοχή τοΰ έρευνητοΰ τής Νεοελληνικής ποιήσεως.

III. Άπό τήν πρωτότυπο ποίησή του «Ό Εξόριστος», γραμμένος πάνω εις τό 
πρότυπον τοΰ Lamennais, ζωγραφίζει μέ τά άδρώτερα χρώματα μιάν ύπάρχουσα 
πολιτική πραγματικότητα στήν όποια κυριαρχεί ή μοναξιά τοΰ έξορίστου μακριά 
άπό τήν πατρίδα του καί τό φυσιολατρικό στοιχεϊον. Ωστόσο έντελέστερον καί 
έκτενέστερον ξανασυναντάμε τό ποίημα αύτό καί στό περιοδικό «Εθνική ’Αγωγή» 
σέ μιά μεταγενεστέρα του έπεξεργασία. Τό ποίημα αύτό άνήκει σέ μιά σειρά άνα- 
λόγων πού έγράφησαν μέ τόν αύτόν ή παραπλήσιον τίτλον. "Οπως: «Ό ’Εξόρι
στος» (1835) τοΰ Παναγιώτου Σούτσου, «Ό Περιπλανόμενος» (1839) τοΰ ’Αλέ
ξανδρου Σούτσου, «Ό Κυδωνιάτης» (1842) τοΰ Νικόλαου Σαλτελή, κ.ά. «Ή σκλα
βιά κι ό γάμος», γραμμένο πάνω στούς ρυθμούς τοΰ Δημοτικού μας τραγουδιού 
εΐναι ένα σημαντικού μήκους άφηγηματικό ποίημα μέ ένδιαφέρουσα πλοκή όπου 
τό άπίθανον, όπως καί στό δημοτικό τραγούδι, γίνεται δυνατό χάρις στήν δύναμιν 
τών αισθημάτων. Τό «Εις θάνατον νέας χήρας» έχει σημαντικός κοινωνικός καί 
μεταφυσικός προεκτάσεις, πρωτοποριακός θά γράφαμε γιά τήν έποχή του. ’Αλλά 
ή σημασία του εΐναι πολύ μεγαλυτέρα καθώς ό Δημήτριος Βικέλας, μαζί μέ τόν 
Διονύσιο Σολωμό καί τόν Ανδρέα Κάλβον, εισάγει στήν ποίησή μας τήν λεγόμε- 
νην «Σχολή τοΰ Νεκροταφείου» τήν οποίαν, προφανώς, έγνώρισε κατά τήν έν 
Βρεταννίςι διαμονήν του. Ταύτοχρόνως έρχεται μέ αύτό τό ποίημα ώς προπομπός, 
κατά κύριον λόγον, τοΰ Αχιλλέως Παράσχου καί, δευτερευόντως, τών Δημητρίου 
Παπαρρηγοπούλου καί Σπυρίδωνα Βασιλειάδη. Στό ίδιο κλίμα, άλλα σαφώς τε- 
χντκά κατώτερον είναι τό «Εις θάνατον νέας κόρης» χρονικά μεταγενέστερον, ψυ
χρό καί ρητορικό. Τά ίδια, πάνω-κάτω, θά γράφαμε καί διά τό «Ό θνήσκων νέος» 
στό όποιον κυριαρχεί ή έκζήτησις τοΰ Αεοπαρντισμοΰ. Στό «’Επίγραμμα» λαμβά
νει σαφή θέσιν ύπέρ τής όμιλουμένης γλώσσης μεμφόμενος τούς γλωσσαμύντορες 
γιά τήν γλωσσικήν άρχαιοπλη^ίαν των. Χαριτωμένο καί σκωπτικό τό ποιημάτιον 
αύτό μάς παρέχει μιάν έναργέστατην εικόνα τών τότε γλωσσικών δρώμενων.

Ωσαύτως καίρια καί κατευναστική εΐναι καί ή παρέμβασίς του εις τήν γνωστήν 
ποιητική διαμάχη μεταξύ Εμμανουήλ Ροΐδη καί ’Αγγέλου Βλάχου. Διαμάχη ή 
όποια εις τό ποίημά του «Οί Κριτικοί καί ή ποίησις» φανερώνει τόν άντικτυπόν 
της εις τούς φιλολογικούς κύκλους τής έποχής. Μιά σειρά ποιημάτων τού Δημη
τρίου Βικέλα άναφέρονται σέ συγκαιρινούς του καί άρχαίους ποιητές. 'Έτσι ή 
«Άπάντησις» εΐναι, τώ οντι, μία έμμετρος άπάντησις εις ποίημα τού παντελώς 
άγνώστου σήμερα στιχοπλόκου Σπυρίδωνος Πανά. Τό έν λόγω ποίημα έμπλεον 
αισθημάτων καί υψηλών ιδανικών δέον νά τό έντάξωμεν εις τόν συρμόν τών μέ
σων τοΰ ΙΘ' α’ιώνος όπου έπεκράτει ώς τάσις, κυρίως, λογοτεχνικής άβροφροσύ- 
νης. Ώς έκ τούτου δέ, παρ’ ολην τήν καλλιέπειάν του, έλάχιστα είσκοτίζει στό 
γράμματά μας. Στό σημαντικοΰ μεγέθους καί, κατά τό μάλλον ή ήττον, άξιοπρό- 
σεκτον αισθητικά ποίημά του «Εις Σπυρίδωνα Τρικούπη» γίνεται φανερή ή θεμα- 
τολογική διάσταση μεταξύ τών ποιητών τοΰ άγώνος τής Παλιγγενεσίας πού 
ύμνοΰν τό 1821 καί τών νεωτέρων πού μεθούν άπό τό δυνατό κρασί τής ρομα
ντικής παραφοράς. Πρόκειται γιά ένα πραγματικό «χάσμα γενεών». Δεδομένου, 
μάλιστα, τοΰ γεγονότος ότι οί νεώτεροι ποιητές θεωρούσαν τήν Έπανάστασιν τοΰ 
1821 μόνον ώς ένδοξον ιστορικό συμβάν καί ήδη καλλιεργούσαν τόν Ελληνικόν 
άλυτρωτισμόν ώς προέκτασιν τής μέχρι τό 1922 άκμαζούσης θέσεως τής εξωτε
ρικής μας πολιτικής ή όποια ήκουε τό όνομα «Μεγάλη Ιδέα», όπως αύτή τό 
πρώτον διετυπώθη άπό τόν πρωθυπουργόν τού Όθωνος Ίωάννην Κωλέττην. 
Άντιθέτως τό «Εις τόν Άριστοτέλην Βαλαωρίτην» εΐναι ένα άδικαιολογήτως 
σχοινοτενές, πολυλογον καί ιδιαιτέρως άτεχνον στιχούργημα όπου ύμνείται ό 
βάρδος τής κλεφτουριάς κατά τρόπον πού άπφδει εις αύτόν τούτον τόν Βικέλα. 
Άν κάτι πρέπει νά κρατήσωμεν άπ’ αύτόν εΐναι ό μόλις διακρινόμενός του άλυ- 
τρωτισμός. Τό ποίημα «Ό Σολωμός προς τόν Φόσκολον», γραμμένον ύπό μορφήν 
σονέττου, κάνει λόγο γιά τήν θανή τοΰ δευτέρου στήν Ιταλία καί, φυσικά, γιά τήν 
ένταξιν τοΰ ποιητοΰ τών «Τάφων» εις τό ’Ιταλικόν ποιητικό πάνθεον. Καί εΐναι, 
πράγματι, κρίμα πού ό Ούχος Φόσκολος δέν έλαβε τήν περίοπτον θέσιν πού τοΰ 
έπρεπε είς τόν Ελληνικόν Παρνασσόν. Μέ τό «Εις τόν Όμηρον» επανέρχεται 
λαΰρος κατά τών λογίων καί κατά τών λογίων καί κατά τών ένδημούντων τότε 
ποιητικώς διαγωνισμών, τούς όποιους τόσον ό Θεόδωρος Ορφανίδης όσο καί ό 
Γεώργιος Τερτσέτης έψεξαν, λέγοντάς μας ότι ή ποίησις γράφεται άποκλειστικά 
καί μόνον γιά τόν λαό καί όχι γιά τούς κριτικούς ή τούς σχολιαστές τών ποιητών. 
Θέσις σαφέστατα άληθινή. Ή «’Απολογία» εΐναι δροσερό καί άλληγορικό ποίημα 
μέσα άπό τό όποιον ύπερασπίζεται τήν ένασχόλησίν του μέ τήν ποίησιν άλλά καί 
τούς έλάσσονες ποιητές. Αύτούς πού πολύ άργότερον ό Κώστας Καρυωτάκης θά 
όνομάτιζεν «οί ποιητές άδοξοι πού ’ναι». Ισως ή « Απολογία» νά εΐναι τό καλλί
τερο του ποίημα. Διαχρονικής άξίας, ώς νά έγγράφη σήμερον, εΐναι τό ποίημα 
«Τώ Σ.Π.» όπου τό μέν καταγγέλλεται ό παντί τρόπω πλουτισμός πού έπιδιώκουν 
οί άνθρωποι άπογυμνούμενοι τών ύψηλών ιδανικών καί ιδεών, τό δέ περιγράφε- 
ται ή ρουτίνα μιας, σχεδόν, μηχανιστικής ζωής πού καί αύτή ή ιδία ή ΰπαρξις άνα- 
ζητμ τό επί γής προορισμόν της. «Ή γυναίκα τοΰ ναύτη», μέσα άπό ώραΐες εικό
νες, μεταφορές, παρομοιώσεις καί, κυρίως, μέσα άπό τό πάλλον συναίσθημα μάς 
μεταφέρει έναργέστατα τόν πόθον τής συζύγου τοΰ ναυτικού νά ξαναδή τόν άγα- 
πημένον της. Στούς άντίποδες «Ή Αενούλα» έχει τήν άζήλευτη χάρη νά άγαπμ ένα 
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παλληκάρι άπό τήν συνοδεία τοΰ πατρός της πού ξεκίνησε γιά νά τής φέρη γαμ
βρό. Στό ποίημα αυτό ή λεβεντιά κι ή άρχοντιά εΐναι κάτι παραπάνω άπό εκδηλες 
καί οπωσδήποτε, γνησίως έλληνικές. Τό ποίημα «Μάρω» εΐναι ύπερρομαντικής 
χροιάς καί σίγουρα πρωτότυπον ώς προς τήν θεματογραφίαν. Όμως ό επαρκής 
άναγνώστης δέον νά τό έκλάβη, έστω καί άν δέν εΐναι, σάν προέκτασιν τοΰ περι- 
φήμου ποιήματος τοΰ Γεωργίου Ζαλοκώστα «Τό φίλημα». Πολλά εΐναι τά κοινά 
στοιχεία τών δύο αύτών ποιημάτων καίτοι έχουν διαφορετικήν έξέλιξιν τοΰ μύ
θου. Θά έγραφε κανείς ότι έδώ ό Δημήτριος Βικέλας επιχειρεί νά άναπλάση καί νά 
έπεκτείνη τόν μΰθο τοΰ Ζαλοκώστα. Ωστόσο οί συγκρίσεις εΐναι άνεπίτρεπτες 
καθώς «Τό φίλημα» άντεξε στόν χρόνο καί έγινε τραγούδι πού καί σήμερον άκόμη 
τραγουδιέται. Καί τό «Ή μέλλουσα ερωμένη» εΐναι μιά ρηχή έρωτική ρομαντική 
στιχουργία άνάλογη τών άφειδώς γραφομένων κατά τόν ΙΘ' αιώνα. Άντιθέτως 
στό «Μή ξεχνάς» διακρίνομεν τό γνήσιον ερωτικό συναίσθημα καί τήν ζήδωρον 
αύρα τής άγάπης. Τό «Εις ξένην» εΐναι ένα, μάλλον, μέτριας έμπνεύσεως ποίημα 
εις τό όποιον άποκρούει τόν έρωτα μιας άλλοεθνοΰς χάριν τοΰ σφοδροΰ έν Έλλά- 
δι αισθήματος του. Πού έκδηλώνεται μέ τό άριστουργηματικό καί λυρικώτατο 
ποίημά του «Σ’ άγαπώ».

Τό «Σαββατόβραδο» εΐναι ποίημα ρέμβης καί μελαγχολίας γεμάτο άπό περί
τεχνα έπιθετα πού συνθέτουν θαυμάσιες εικόνες άπ’ έκείνες πού μέ τόσην χάριν 
θά μάς προσφέρουν άργότερα τόσον ό Ζαχαρίας Παπαντωνίου όσο καί οί ποιητές 
τής γενιάς τοΰ ’20. Ή διάχυτη ένταΰθα αίσθαντικότητα, σίγουρα, προοιωνίζει τις 
καλλίτερες ήμέρες τοΰ ποιητικού μας λόγου πού άναμένετο. Γεμάτο συγκινησιακή 
φόρτιση, τραγική ειρωνεία καί παιδική άθωότητα εΐναι «Τά ορφανά» πού, άν μή τι 
άλλο, ξέρουν νά ξυπνούν σέ όλους άγαπημένες μνήμες. Άλλά καί στήν «Μητρική 
Τύφλωση» κάνει λόγο γιά τήν άπέραντη άγάπη τής μάνας πού βλέπει ώραΐα μόνον 
τά παιδιά της. Μά καί στό ποίημα «Ή μάνα κι ό Χάρος», μέσα άπό τήν ρομα
ντικήν ύπερβολή πού τό χαρακτηρίζει, άντιλαμβανόμεθα τό μέγεθος τής άγάπης 
τής μάνας γιά τό παιδί της πού τήν κάνει νά μή φείδεται άγώνων καί θυσιών γι’ 
αύτό. Ποίημα άκρως παραστατικόν καί διδακτικόν τών άκραίων όρίων τής μη
τρικής άγάπης. Τό «Παράπονον» εΐναι κραυγή άλγούσης καρδίας ή όποια σύρεται 
προς τόν πρόωρον θάνατον. Θά μπορούσε νά τό είχε γράψει οποιοσδήποτε τής 
περί τόν Άχιλλέα Παράσχον πλειάδος. Εύχετικό ποίημα, σάν κι αύτά πού συνηθί- 
ζοντο κατά τόν ΙΘ' αιώνα, χωρίς τίποτε τό ’ιδιαίτερον εΐναι τό «Πρός τόν Μ.Κ.... 
Είς τούς γάμους του». Η λυρική καί τόσον χαριτωμένη «πρώιμη άμυγδαλιά» φα
νερώνει τήν νοσταλγία τού Βικέλα γιά τήν γενέθλιάν του γή. Φυσιολατρικό καί 
συμβολικόν είναι τό «Τί λέγει ή θάλασσα» πού εΐναι ένα μικρό διαμάντι. Μακρόν, 
βαρύ καί άφηγηματικόν τό «Παρά τόν Τάμεσιν» έχει φιλοσοφικός, κοινωνικός 
καί θρησκευτικός προεκτάσεις καί άναδίδει ολην τήν τραγικότητα τής άνθρωπί- 
νης ύπάρξεως πού άγεται καί φέρεται άπό τήν σκληράν Ειμαρμένην. Τό ίδιο βα- 
θεΐς είναι καί οι «Στίχοι» πού εκφράζουν σκέψεις περί τών άνθρωπίνων. «Ή 
άηόο^ν» καί « Η ανοιξις» είναι τερπνά φυσιολατρικά ποιήματα πού καταθέλγουν 
τόν μουσόληπτον άναγνώστην, ένώ «Ή πτωχή κόρη» εΐναι όπλα ένα ποίημα γιά 
τήν όρφάνεια.

IV. Στις μεταφράσεις τών ποιημάτων τού Δημητρίου Βικέλα περιλαμβάνο
νται ή «Σαπφώ» τοΰ Δαμαρτίνου, «Ή σκιά τοΰ Άνακρέοντος» τοΰ Βερανζέρου, 

μιά έπιτομή τοΰ «Έκκλησιαστοΰ» ή Ε' σκηνή τής Γ' πράξεως τής τραγωδίας τοΰ 
Σαίξπηρ «Ρωμαίος καί Ιουλία» (διάβαζε Ίουλιέττα), άποσπάσματα έκ τοΰ «Φά- 
ουστ» τοΰ Γκαΐτε, «Οί Παρίαι» τοΰ Φρανσουά Κοππέ καί ή ζ' ραψωδία τής 
«Όδυσσείας». Περί τών μεταφράσεων τών ξένων έργων μποροΰμε νά γράψωμεν 
ότι χρησιμοποιεί μέ επιτυχία τό ποιητικό του ταλέντο γιά νά άποδώση στήν 
γλώσσά μας τά έργα ή τά άποσπάσματα τών διασήμων αύτών ποιητών. Καί κατα
φέρνει νά τά κάνη έλκυστικά δίνοντάς τους τήν φλόγα τής δικής του ψυχής· τήν 
φλόγα τής δικής του δημιουργίας. Πέραν, όμως όλων αύτών άναφερόμενοι είς τήν 
ζ' ραψωδίαν τής «Όδύσσειας» νομίζω ότι οί εΰπλαστοι αύτοί στίχοι, οί δροσεροί, 
οί λαγαροί κι οί καλοδουλεμένοι, ίσως, νά εΐναι οί καλλίτεροι τών μέχρι στιγμής 
μεταφράσεων τής ραψωδίας αύτής. Στίχοι πού ρέουν άβίαστα χωρίς νά προδί
δουν τό Όμηρικό πρωτότυπο. Καί εΐναι, πραγματικά, κρίμα πού ό Δ. Βικέλας δέν 
μετέφρασεν ολόκληρον τό θαυμόσιον έπος.

V. Άν, τώρα, έν έπιλόγιυ θέλαμε νά δούμε τί άποτέλεσεν ή ποίησις γιά τόν 
Δημήτριον Βικέλα άς άνατρέξωμεν στόν πρόλογον τών «Στίχων» τοΰ όπου: «Ή 
άναδημοσίευσίς των (τών ποιημάτων) σήμερον εΐναι ώς άποχαιρετισμός είς τήν 
νεότητα καί τήν ποίησιν». ’Ήγουν ή ποίησις υπήρξε, τρόπω τινα, μιά νεανική 
«άμαρτία» γιά τόν Δημήτριον Βικέλα κι ένα πάρεργον όπως καί άλλων τότε δια
νοουμένων (Δημ. Καμπούρογλους, Στέφ. Κουμανούδης, Σπ. Δάμπρου, κ.ά.) πού ή 
περιρρέουσα άτμόσφαιρα τής έποχής τούς ήθελε καί ποιητές.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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«ΘΑ ΞΑΝΑΡΘΕΙ» 
Διήγημα

Τής Βασιλικής Κ. Λεονταρίτη

Αύτήν τήν Κυριακή τήν περίμενε όχι για νά ξεσκάσει, άλλά γιά νά τακτοποιή
σει τό σπίτι της. Έπασχε άπό μιά αγιάτρευτη άκαταστασία καί πιστεύω, μιά καί 
ζεΐ μονάχη, δέν έχει ελπίδες γιά νά διορθώσει αύτό τό κουσούρι. Πάντως καθαρή, 
εΐναι! Έ, καί καλή, καί όμορφη γυναίκα!

Πρωΐ ακόμη, ώρα 10:30. Καιρός νά πάρει τέλος αύτό τό χάλι πού άλλο ψά
χνει κι άλλο βρίσκει στό σπιτικό της. "Ενας λογοτέχνης τής τό εΐχε πει μιά φορά: 
«Όποιος πάει σέ όλες τίς εκδηλώσεις, γίνεται πατάτα καί δέν ξέρει τί τοΰ γίνε
ται». Έχει λοιπόν τά πρώτα συμπτώματα τής πατατοποίησης. Ναί ή ήρωΐδα μας, 
σάς πληροφορώ, καί ή ίδια μιά «μουρλή» λογοτέχνις είναι. Σπάνια τήν βλέπει τό 
σπίτι της. Κάθε μέρα τρέχει στις όμιλίες καί στις εκδηλώσεις, χρόνια τώρα!

Όρμάει στό τελευταίο δεξιά δωμάτιο. Κάθε άλλο παρά κρεβατοκάμαρα δεί
χνει. Σηκώνει τό τηλέφωνο καί καλεΐ ένα άριθμό.

— Γειά σου! Καλά είσαι; σοΰ είχα ξανατηλεφωνήσει. Μιά μαγνητοταινία μοΰ 
έλεγε πώς εΐχες βλάβη, δηλαδή τό τηλέφωνό σου.

— Ναί, καλά σοΰ έλεγε. "Ημουν πολύ κρυωμένος, όπως σοΰ είχα πει, κι άκό
μα τό στήθος μου σφυρίζει.

— Δέν έρχεσαι σπίτι μου, νά δεις καί τούς χαλασμένους μου σοβάδες άπ’ τούς 
σεισμούς, καί ό,τι βρίσκεται νά φάμε μαζί;

— Ναί σέ δυό ώρες θά είμαι στό σπίτι σου, γιατί έχω νά ξυριστώ πρώτα, κι άν 
δέν θέλουμε νά μείνουμε σπίτι, πάμε σέ κανένα έστιατόριο.

— Εντάξει, σέ περιμένω, σέ περιμένω.

"Ελα γειά, σέ περιμένω.

"Αρχισε δήθεν νά συμμαζεύει, ένα-ένα δωμάτιο. Οί δυό ώρες, είχαν περάσει 
καί μέ τό παραπάνω. Δέν ήθελε νά βλέπει τό ρολόι γιά νά μήν τήν πιάσει άγχος. Τό 
σπίτι εΐχε γίνει μιά χαρά! Μεσημέρι προχωρημένο. "Αρχισε νά γελάει πονηρά. 
«Μοΰ είπε πώς θά ξυριζότανε, άλλά μάλλον θάκανε μπάνιο, γιά νά μοΰ μοσχοβο
λάει». Ηταν εύσεβεϊς πόθοι ή Μαρτιάτικα όνειρα τής καλής μας τής όμορφούλας 
πού χρόνια τώρα ζεΐ μονάχη, Ξεπάγωσε κάτι μύδια πού εΐχε στήν κατάψυξη καί 
άρχισε νά τά μαγειρεύει. Κάποια στιγμή έπιτέλους ακούει τό τηλέφωνο νά κτυπά- 
ει.'Τρέχει ν’ άπαντήσει γεμάτη χαρά! Ούτε τό Νόμπελ νά εΐχε πάρει!

Ποΰ είσαι παιδί μου; Εδώ κοντά; Καλά περίμενε στό σταθμό. "Ερχομαι νά 
σέ πάρω, γιά νά μήν ταλαιπωρηθείς. Σέ πέντε λεπτά ήταν έκεΐ, στό σημείο τής συ
νάντησης, στό σταθμό τοΰ ήλεκτρικοΰ. - Καλώς ήρθες! Τί έγινε; - "Ε... νά, εΐχε 
βλάβη τό τρόλλεϋ καί μάς άφησε στήν Θησέως καί άπό κεΐ ήρθα μέ τά πόδια.’

Είναι τής μόδας ή οικονομία στόν κόσμο τής διανόησης.

— Τέλος πάντων, τέλος καλό όλα καλά. Ωστόσο, καθώς έδειχνε στόν φίλο 
της τόν δρόμο προς τό σπίτι της, συγχρόνως σκεφτόταν ποΰ νά ήταν έκείνη ή κα
σέτα μέ τήν μουσική τοΰ Σταμάτη Σπανουδάκη «Ή στιγμή πού περνάει καί χάνε
ται», νά τήν βάλει νά τήν άκούσουν μόλις φθάσουν στό σπίτι. Συνέχισε νά χαμο
γελάει, όπως τό συνήθιζε.

— Νάμαστε, φθάσαμε...

— "Α! έχεις πάθει ζημιές άπ’ τόν σεισμό... Θέλεις κανένα έκατομμύριο γιά νά 
τό φτιάξεις.

— Δέν βαριέσαι, θά γίνει κι αύτό...

— Πώ, πωπώ! Τί είναι όλα αύτά! ’Αλληλογραφία; μάλιστα! Τώρα έχουμε νά 
κάνουμε καί τήν δήλωση στήν έφορία.

Συζητούσαν γιά χίλια δυό πράγματα. Τό τραπέζι εΐχε στρωθεί ήμιεπίσημα. Ό 
έπισκέπτης διακριτικότατος! Ή νοικοκυρά ξέχασε νά βάλει μουσική. Διάβασαν 
όμως δυό ποιήματά της, τοΰ άρεσαν πολύ!

— Νά πηγαίνω, τής λέει, κάποια στιγμή.

— Κάτσε όσο θέλεις, έγώ βέβαια δέ θέλω νά σέ πιέσω.

— Εντάξει νά καθήσω έως τίς έξη, γιατί αύριο έχω δουλειά.

’Εργαζόταν στό Πανεπιστήμιο.

— Όπως θέλεις, νοιώθε άνετα.
’Εκείνος έβηχε ποΰ καί ποΰ, προσπαθώντας νά ένοχλεί όσο τό δυνατόν λιγό

τερο.
’Εκείνη τόν περιποιήθηκε, σάν μιά πολύ καλή άδελφή. Εβρεχε ένα μεγάλο 

κομμάτι μπαμπάκι μέ μπόλικο άσπρο οινόπνευμα καί τοΰ τό έδωσε νά τό βάλει 
στό στήθος του. Τοϋ είπε καί γιά τό άλλο γιατροσόφι μέ τό χαμομήλι πού τό ψιλο- 
καβουρντίζουμε στό λάδι καί άφοΰ βάλουμε τό μίγμα σέ ένα τουλπάνι, τό βάζου
με κομπρέσα στό κρυομένο σημείο τοϋ σώματος. Τά ήςερε όλα αύτά άπό μικρή.

— Νάρθεις κι έσύ στό σπίτι μου! ΚΓ έγώ μαγειρεύω ώραΐα.

— Ναί, νά τό κανονίσουμε.
Τόν πήγε μέχρι τήν μέσα πόρτα καί τόν χαιρέτισε πολύ έγκάρδια, όπως κι 

έκεΐνος.
Ή όμορφούλα πήγε γρήγορα στό παράθυρο πίσω άπό τίς γρίλιες πού έχα

σκαν. Έκεΐνος γύρισε πίσω νά τήν δει άλλη μιά φορά, καθώς έφευγε.

’Εκείνη ήταν άκόμη πίσω άπό τίς γρίλιες, λέγοντας:

— Τί καλό παιδί πού εΐναι!

Θά ξανάρθει!...
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ
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ΟΙ «ΙΚΕΤΙΔΕΣ» ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΤΡΙΛΟΓΙΑΣ «ΔΑΝΑΐΔΕΣ»

Οι «Ικέτιδες» θεωρούνται η αρχαιότερη αττική τραγωδία που μας έχει σωθεί, 
μόλο που η ανακάλυψη του Οξυρύγχου παπύρου του 1952, έχει δημιουργήσει αμ
φιβολίες κατά πόσο όντως οι «Ικέτιδες» είναι η παλαιότερη από τις επτά τραγω
δίες του Αισχύλου που έχουμε.

Ο μύθος, η υπόθεση των «Ικέτιδων» προέρχεται από τις παραδόσεις του Άρ
γους, που κατέχουν ξεχωριστή θέση στα έργα του Αισχύλου που μας σώθηκαν 
ανάμεσα στις παραδόσεις αυτές πρωταρχικής σημασίας είναι εκείνη που αναφέρε
ται στην εγκατάσταση του Δαναού στο Αργος, αφού απόγονός του θα είναι ο Ηρα
κλής, ο πιο ξακουστός ήρωας της Δωρικής φυλής. Εξάλλου τη μεγάλη απήχηση 
που είχε στον Ελληνισμό η ηγεμονία του Δαναού, τη διαπιστώνουμε και στο γεγο
νός ότι από το όνομά του ονομάστηκαν οι κάτοικοι μεγάλων περιοχών της Ελλά
δας: στον Όμηρο βλέπουμε πως οι αντίπαλοι των Τρώων δεν αναφέρονται ως Έλ
ληνες, αλλά ως Δαναοί.

Στις «Ικέτιδες» ο Αισχύλος δραματοποιεί το μύθο των Δαναΐδων: οι πενήντα 
θυγατέρες του Δαναού, μαζί με τον πατέρα τους, βασιλιά της Αιβύης, καταφεύ
γουν ως ικέτισσες στον τόπο της καταγωγής τους, το Αργος, για ν’ αποφύγουν το 
γάμο που θέλουν να τους επιβάλουν τα ξαδέλφια τους, οι πενήντα γιοι του Αιγύ- 
πτου, αδερφού του Δαναού· οι Δαναΐδες είναι τρισέγγονες της Ιώς, κόρης του αρ- 
γίτη βασιλιά Ινάχου κι ιέρειας της Ήρας. Σύμφωνα με το μύθο πάντα, την Ιώ ερω
τεύτηκε ο Δίας και τη μεταμόρφωσε σε αγελάδα, για να μπορεί να την επισκέπτε
ται. Οιστρηλατημένη όμως η Ιώ από την Ήρα, που τη ζήλευε πολύ, περνά το Ιόνιο 
πέλαγος - που πήρε από κείνην τ’ όνομά του - περνά τα στενά του Ελλήσποντου 
- που πήρε τ’ όνομα Βόσπορος (βους - πόρος = πέρασμα της αγελάδας) και φθά
νει στην Αίγυπτο, όπου γεννά τον Έπαφο από το Δία: ο Δαναός λοιπόν κι οι Δα
ναΐδες είναι απόγονοι της αργίτισσας βασιλοπούλας Ιώς και του Δία. Γι’ αυτό 
έχουν έλθει τώρα μαζί με τον πατέρα τους κι ικετεύοντας ζητούν τη συνδρομή του 
βασιλιά του Αργους Πελασγού, προκειμένου να αποφύγουν τον εκβιαστικό γάμο 
και την εξόντωσή τους, αφού αυτός είναι ο τελικός σκοπός του Αιγύπτου και των 
γιων του.

Το έργο αρχίζει εντυπωσιακά, με αρκετή δραματικότητα*  στην πάροδο, ένα 
μακροσκελές λυρικό κομμάτι που αποτελεί το ένα έκτο περίπου του έργου, ο χο
ρός των πενήντα Δαναΐδων μπαίνουν στην ορχήστρα με τις ακόλουθές τους, κρα
τώντας στα χέρια κλαδιά ικεσίας. Είναι ντυμένες με αμφίεση ανατολική, έχουν 
πρόσωπα μελαψά. Στο βάθος της ορχήστρας διακρίνεται ένα ύψωμα με βωμό και 
γύρω από το βωμό είναι στημένα αγάλματα θεών. Μετά την είσοδο του χορού ο 
Δαναός μπαίνει κι αυτός στην ορχήστρα κι ανεβαίνει στο ύψωμα. Ο χορός των 
Δαναΐδων επικαλείται αρχικά τον «αφίκτορα Δία», τον «προστάτη δηλαδή των 
προσφύγων» και σε λίγο η επίκληση γίνεται συμπαντική, περιλαμβάνει όλους τους 
θεούς και τα φυσικά στοιχεία. Δένε οι Δαναΐδες:

(μετ. I. Γρυπάρη):
Μά ώ συ πόλη, μά ώ γή καί καθάρια νερά 
κι ώ Θεοί τούρανοϋ καί τοϋ κάτω τοϋ κόσμου, 
πού τούς τρισέβαστους τάφους κατέχετε, 
καί σύ τρίτος, ώ Δία Σωτήρα μου, 
πού φυλάεις τών δικαίων τά σπίτια, 
τό γυναικείο δεχτητε κοπάδι μας, 
πούπροσπέφτουμε ικέτες σας, 
μέ φιλέσπλαχνο πνέμα της χώρας.

Αρχαίο Κείμενο: 
ώ πόλις, ως γη, καί λευκόν ύδωρ, 
ύπατοί τε θεοί, καί βαρύτιμοι 
χθόνιοι θήκας κατέχοντες, 
καί Ζεύς σωτηρ τρίτος, οίκοφύλαξ 
όσιων άνδρών, δέξασθ’ ικέτην 
τόν θηλυγενή στόλον αίδοίμ 
πνεύματι χώρας-

Η πάροδος μας παρέχει άνετα τα απαραίτητα δεδομένα: το Δαναό, τη φυγή 
μακριά από τους μνηστήρες, την αργίτικη καταγωγή των ίδιων των ικέτιδων. Μας 
δίνεται μια καθαρή εντύπωση των νέων αυτών γυναικών: γεμάτες ενεργητικότητα, 
παθιασμένες στην αντίστασή τους, στερεωμένες στην πίστη τους προς τους Θεούς. 
Ο χορός μνημονεύει την ύβρη των Αιγυπτίων που τις εκβιάζουν μ’ ένα γάμο που 
οι ίδιες δε θέλουν.

Στο πρώτο επεισόδιο ο Χορός των Δαναΐδων ζητά από το βασιλιά του Αρ
γους Πελασγό, που προσέρχεται μαζί με στρατό να μάθει τι συμβαίνει με τις νεο- 
φερμένες, να προστατέψει τις ικέτισσες.

Ο βασιλιάς Πελασγός βρίσκεται σε δύσκολη θέση· αν δώσει άσυλο στις Δα- 
νάϊδες, μοιραία θα προκαλέσει πόλεμο με τους Αιγυπτίους που τις διεκδικούν αν 
πάλι τις παραδώσει σ’ αυτούς, θα επισύρει ασφαλώς την οργή του ικέσιου Δία. Η 
σκηνή αυτή του έργου, που παρουσιάζει τον άρχοντα ζωσμένο από δισταγμούς κι 
αντιμέτωπο με τη συνείδησή του, είναι από τις πιο συγκλονιστικές, στην απλότητά 
τους, του αρχαίου δράματος.

Ο χορός συνεχίζει μ’ ένα παθιασμένο τραγούδι που αναπτύσσεται επίμονα 
γύρω από το θέμα του χρέους της ικεσίας.

Ο Πελασγός μεταθέτει το δίλημμα, αφήνοντάς τη λύση του στην πόλη· αυτή θα 
υποστεί τις συνέπειες της μιας ή της άλλης απόφασης. Είναι δίκαιο, λοιπόν η ίδια 
ν’ αποφασίσει. Τελικά ο λαός του Αργους δέχεται τις ικέτισσες. Μα την ώρα που 
οι Δαναΐδες αναπέμπουν ευχές στους θεούς για το λαό και την πόλη του Αργους, 
που τις απάλλαξε από τον εκβιαστικό γάμο, καταφθάνει το καράβι με τα ξαδέρφια 
τους, τους Αιγυπτίους· τις απειλούν και σαν αρχίζουν ν’ απλώνουν χέρι απάνω 
τους, επεμβαίνει ο Πελασγός με στρατό, διώχνει τους Αιγυπτίους κι αφήνει τις 
Δαναΐδες να εγκατασταθούν μαζί με τον πατέρα τους στο Αργος.
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Κατά τον καθηγητή Kitto η πρώτη και πιο έκδηλη αρετή των «Ικέτιδων» είναι 
η δύναμη των λυρικών μερών τους. Ο Αισχύλος χειρίζεται το χορό με τόση σιγου
ριά και πεποίθηση, με όσην ο Σοφοκλής το διάλογο. Κι άλλος μελετητής παρατη
ρεί πως: οι «Ικέτιδες είναι ένα λυρικό τραγούδι αγωνίας και τρόμου· ένα τραγού
δι πότε άγριο και έξαλλο, πότε σπαρακτικό και απελπισμένο, πότε βαρύ και κατα- 
θλιπτικό, σπάνια χαρούμενο.

Στις «Ικέτιδες» τα παθήματα του Χορού κινούν τα πράγματα, πρωταγωνι
στής δεν είναι ένα άτομο, αλλά ένα σύνολο, οι Δαναΐδες. Ο χορός σαν σύνολο εί
ναι ο πρωταγωνιστής στις «Ικέτιδες», ένας πραγματικά τραγικός ήρωας που δρα 
και υποφέρει τραγικά, επειδή δεν πρόκειται για μια απλή αντιπροσωπευτική ομά
δα, αλλά για ένα ατομικό χαρακτήρα πολλαπλασιασμένο επί πενήντα φορές. Οι 
ικέτιδες τραγικά είναι μονόπλευρες, όπως ο Ιππόλυτος. Δεν αποποιούνται μόνο 
το γάμο με τους Αιγυπτίους, αλλά απεχθάνονται γενικά το γάμο, διακατέχονται 
από μισανδρία. Κι αυτό δεν παύουν να το διακηρύσσουν.

Στο πρώτο επεισόδιο λένε στο βασιλιά Πελαγό.

ΧΟΡΟΣ
Στήν τυραννία τήν άντρική 
σκλάβα νά πέσω ας μήν τό σώσω’ 
κάτω άπό τάστρα τούρανοϋ 
προκρίνω ατέλειωτο φευγιό, 
φτάνει απ' τούς γάμους πού μισώ 
μιά νά γλυτώσω-

Χο, μή τί ποτ’ οΰν γενοίμαν υποχείριος 
κράτεσιν άρσένων, ϋπαστρον δέ τοι 
μήχαρ ορίζομαι γάμου δύσφρονος 
φυγά-

Στην έξοδο του δράματος επίσης δηλώνουν οι Δαναΐδες την προσήλωσή τους 
στη Αρτεμη την αγνή, και την απέχθειά τους στο ζυγό της Αφροδίτης. Οι θεραπαι
νίδες τους όμως, που ναι πιότερο ισορροπημένες κι όχι μονόπλευρες, αντιπαρα- 
τηρούν πως δεν μπορούν να παραβλέπουν την Κύπριδα, την Αφροδίτη, τον πα
γκόσμιο θεσμό του έρωτα και του γάμου, απαραίτητου στοιχείου της Αρμονίας. Οι 
θεραπαινίδες φρονούν πως οι Δαναΐδες δε βρίσκονται μέσα στο σωστό μέτρο πε- 
ριφρονώντας την Αφροδίτη και προβλέπουν πως είναι δυνατό στο μέλλον υπείκο- 
ντας «στην αδιαπέραστη σκέψη του Δία» να υποκύψουν κι αυτές σαν γυναίκες στο 
θεσμό του γάμου.

* * *

Σε τι αποσκοπούσε όμως ο Αισχύλος γράφοντας τις «Ικέτιδες»· Για ν’ απα
ντούσαμε με βεβαιότητα, θα ’πρεπε να γνωρίζαμε και τα τρία δράματα της τριλο
γίας των «Δανάΐδων» που το πρώτο τους δράμα είναι οι «Ικέτιδες» Ατυχώς από 
το δεύτερο δράμα τους «Αιγυπτίους», μόνο μια λέξη έχει σωθεί, ενώ από το τρίτο 
τις «Δαναΐδες», γνωρίζουμε μόνο μερικούς στίχους που διέσωσε ο Αθηναίος

Αναφέρθηκε πως ο Αισχύλος στις «Ικέτιδες», διαπνεόμενος από ένα γνήσιο 
θρησκευτικό ένστικτο, υψώνει το Δία στο ύπατο βάθρο της ηθικής και του Δικαί
ου. Μέσα στο έργο έχουμε είκοσι επτά αναφορές στο Δία. Πραγματικά ο Δίας του 
Αισχύλου συγκεντρώνει όλα τα κατηγορήματα που αποδίδονται από τις μονοθεϊ
στικές θρησκείες στο θείο· είναι πανάγαθος, δίκαιος, παντογνώστης, ηθικός. Επο
πτεύει τα πάντα και «νέμει εικότως, άδικα μέν κακοΐς, όσια δ’έννόμοις». Για να 
άρει τις αντιφάσεις που αφθονούσαν στους μύθους για το θεό αυτό, ο Αισχύλος 
παρουσίασε στην τριλογία του Προμηθέα, την άποψη της εξελικτικότητας του Δία. 
Ο θεός αυτός κατά τον Αισχύλο εξελισσόταν συνεχώς μέσα στους αιώνες, όσο που 
αποβάλλοντας όλα τα ανθρωπογενή ελαττώματα και αποκτώντας τις ύψιστες 
αρετές, κυβερνά πια τον κόσμο χωρίς βία.

Μέσα στις «Ικέτιδες» η εξελικτικότητα αυτή εξυπακούεται: τα οικτρά παθή
ματα της Ιώς από την άκρατη ερωτομανία του Δία, επανορθώνονται μετά από αι
ώνες, καθώς ο Δίας τελειωμένος ηθικά της ξαναδίνει την ανθρώπινη μορφή της. 
Στο πρώτο στάσιμο ο χορός υμνεί το Δια και τονίζει τη σωτηρία της Ιώς από το 
δικό του χέρι.

Μα ασφαλώς ο Αισχύλος δεν έγραψε την τριλογία των «Δαναΐδων» για να 
εξυμνήσει το Δία. Έχοντας λοιπόν υπόψη οι ερευνητές κάποιες αρχές της τραγι
κής τέχνης και φιλοσοφίας του Αισχύλου και γνωρίζοντας επίσης τα βασικά στοι
χεία του μύθου των Δαναΐδων, εικάζουν το περιεχόμενο των δύο δραμάτων που 
ακολουθούσαν τις «Ικέτιδες». Στο δεύτερο, τους «Αιγυπτίους», τα παιδιά του Αι- 
γύπτου εγείρουν πόλεμο εναντίον του Αργους για να πάρουν τις Δαναΐδες. Ο Δα
ναός, που βασιλεύει τώρα στο Άργος αντί του Πελασγού, προσποιείται πως υπο
χωρεί και δέχεται να τις παντρέψει. Οι γάμοι γίνονται, αλλά τη πρώτη νύχτα οι 
θυγατέρες του Δαναού σύμφωνα με την εντολή του σφάζουν τους άντρες τους στα 
κρεβάτια τους. Μόνο μια απ’ όλες, η Υπερμνήστρα δε συμμορφώνεται με την 
εντολή· ο μεγάλος πόθος των παιδιών, το βαθύ και υπέρλογο μητρικό ένστιχτο την 
κάνει να σεβαστεί τη ζωή του άντρα της.

Στο τρίτο δράμα, τις «Δαναΐδες», γίνεται κι αφήγηση του φόνου, και αποκα
λύπτεται η ανυπακοή της Υπερμνήστρας, που ο Δαναός είναι αποφασισμένος να 
καταδικάσει. Την τελευταία στιγμή όμως έμφανίζεται η Αφροδίτη και την υπερα
σπίζεται, τονίζοντας πως η θυγατέρα του υπάκουσε στον οικουμενικό και θείο νό
μο του έρωτα που επιβάλλει την ένωση των δύο φύλων με τη διατήρηση και διαιώ
νιση της ζωής. Τα λόγια που έλεγε η θεά στο τέλος του δράματος μας τα διέσωσε ο 
Αθήναιος. Δέει λοιπόν η Αφροδίτη:

(ΑΡΧ. ΕΑΛΗΝ)
έρμ μέν αγνός ούρανός τρώσαι χθόνα, 
έρως δέ γαιαν λαμβάνει γάμου τυχείν 
όμβρος δ’ απ' εύνάεντος ούρανοΰ πεσών 
έκυσε γαΙαν- ή δέ τίκτεται βροτοϊς 
μήλων τε βοσκάς καί βίον Δημήτριον 
δενδρώτες ώρα δ ' εκ τονίζοντος γάμου 
τέλειός έστι- τώνδ ’ έγώ παραίτιος.
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(Νέα Ελλην.)
Καί ποθεί ô αγνός ουρανός τή γή νά διαπεράσει 
καί πόθος άδράχνει τή γή γιά τό γάμο- 
Kl απ’ τό γαμπρό ουρανό βροχή πέφτει 
και φουσκώνει τή γή" κι έκείνη γεννά στούς ανθρώπους 
τίς βοσκές τών προβάτων καί τούς καρπούς τής Δήμητρας 
Kl απ’ τή νοτισμένη λαμπράδα στά δέντρα 
μεστώνουν οί καρποί. Fl ’αυτά έγώ είμαι ή αιτία

Δεν είναι απίθανο η ίδια η θεά (Αφροδίτη) να διέτασσε τό Δαναό να οργανώ
σει αγώνα δρόμου με έπαθλο τις κόρες του· αυτό αποτελούσε την τιμωρία των Δα
ναΐδων για την ασέβεια τους προς την Αφροδίτη.

Στις τριλογίες του ο Αισχύλος συνήθιζε να παρουσιάζει από σκηνής δύο αντι- 
μαχόμενες απόψεις, δύο συγκρουόμενα δίκαια· οι αντιμαχόμενες απόψεις ενέχουν 
φανατισμό και αδιαλλαξία, καταστάσεις που φέρνουν συμφορά, καθώς οδηγούν 
πάντοτε στην «ΰβριν» που έχει ως επακόλουθο την πρόκληση μιας αντίπαλης, νέ
ας «ύβρις». Αν δεν βρεθούν σημεία επαφής για συμφιλίωση ανάμεσα στις δύο 
άφρονες στάσεις, το ανθρώπινο γένος θα καταστραφεί.

Στην τριλογία των Δαναΐδων έχομε πρώτα στις «Ικέτιδες» την «ύβριν» των 
Αιγυπτίων, έπειτα στους «Αιγυπτίους» την «ύβριν» των Δαναΐδων και την τιμω
ρία των Αιγυπτίων και τέλος στις Δαναΐδες την τιμωρία των Δαναΐδων και τη δι
καίωση του θεσμού του γάμου στο πρόσωπο της Υπερμνήστρας και του Αυγκέα. Η 
Υπερμνήστρα, από την ένωσή της με το Αυγκέα, θα γίνει μητέρα και θα ιδρύσει τη 
βασιλική δυναστεία από την οποία θα γεννηθεί ο Ηρακλής, μεγαλύτερος ήρωας 
της δωρικής ψυλής.

Η ιδέα της αδιαλλαξίας που εκφράζεται με τη βίαιη προσαγωγή του άλλου φύ
λου στο ζυγό του γάμου και η ιδέα της αδιαλλαξίας που εκφράζεται με την ολο
σχερή αποφυγή του γάμου, βρίσκουν σημείο επαφής και συμφιλιώνονται στην πε
ρίπτωση της Υπερμνήστρας και του Αυγκέα: σεβάστηκαν ο ένας τον άλλο, σεβά
στηκαν τον ανθρώπινο νόμο να διαθέτει ο άνθρωπος το άτομό του κατά την ηθική 
του βούληση κι ακόμη σεβάστηκαν τον οικουμενικό νόμο που επιβάλλει η Αφροδί
τη, θεά του έρωτα και η Ήρα, προστάτισσα του γάμου.

Οπως πολύ σωστά παρατηρεί ο Lesky «Η τριλογία τελειώνει με τη συμφιλίω
ση των συγκρουομένων δυνάμεων, σε μια νέα τάξη, κατακυρωμένη από τους θεούς 
για τους ανθρώπους».

ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΗΑΙΟΦΩΤΟΥ

Η ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ*

* Μέρος από την ευρύτερη εργασία της Θεοδώρας Χρ. Κυπριανού, βιολόγου: «Από τη Χλωρίδα της 
Κύπρου: - Μύθος, παράδοση, χρήσεις και θεραπευτικές ιδιότητες».

Η βελανιδιά, η βασίλισσα των δασών, η βελανιδιά των Δρυάδων και των 
Δρυΐδων, δεν μπορεί παρά να έχει θαυμαστές ιδιότητες. Από αυτήν έλαβαν άλλω
στε τα δάση το όνομα «δρυμός» ή «δρυμώνας». Απ’ αυτήν ονομάστηκαν επίσης 
«Δρυάδες», «Αμαδρυάδες» και «Δρυμοχαρείς» οι νύμφες και τα πνεύματα των 
δένδρων της ελληνικής μυθολογίας. Οι νύμφες αυτές προστάτευαν τα δάση και τι
μωρούσαν τους θνητούς, που έκοβαν τα δένδρα.

«Δρυς» στην αρχαιότητα ονομαζόταν το δένδρο γενικά. Από εκεί βγαίνει και 
το γνωστό: «δρυός πεσούσης πας άνήρ ξυλεύεται».

Επειδή ήταν μεγαλόπρεπο, αιωνόβιο δένδρο, ήταν αφιερωμένη στο Δία. Είχε 
επίσης διαπιστωθεί ότι «τραβούσε» τους κεραυνούς. Στο μαντείο της Δωδώνης, με 
τις πανύψηλες βελανιδιές, καλούσαν το Δία κάτω από ένα δένδρο. Όταν δε τα 
φύλλα άρχιζαν να μουρμουρίζουν και τα πουλιά να κελαηδούν, ήταν απόδειξη ότι 
ο Θεός απαντούσε θετικά στην πρόσκληση των πιστών.

Ο φυσιολάτρης Γεώργιος Δροσίνης τραγουδά παραστατικά τη βελανιδιά:

«Σιδερόκορμη 
κι ουρανόφταστη, 
και χιλιόχρονη 
και στην καρδιά της γης ριζοδεμένη».

Στην Γαλλία οι σοφοί Δρυΐδες επίσης κάτω από τις βελανιδιές λάτρευαν το 
Θεό Τεύθο. Κάτω από ένα τέτοιο δένδρο ο Αγιος Αουδοβίκος, ο ιδεώδης βασιλιάς 
και ιππότης του Μεσαίωνα, απέδιδε δικαιοσύνη στη Βενσέν, ενώ ο περίφημος ποι
ητής και μυθογράφος Ααφοντέν σε έναν από τους μύθους του βρήκε την ευκαιρία 
να περιγελάσει τη βελανιδιά και τις «μυθικές» ιδιότητες της.

Στους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας τα χρυσά στεφάνια στους τάφους των 
βασιλέων εικονίζουν τα κλαδιά και τους καρπούς της βελανιδιάς. Η δε βάλανος 
του πέους είναι το μπροστινό μέρος του ανδρικού γεννητικού οργάνου, που λέγε
ται έτσι επειδή μοιάζει με βελανίδι.

Σύμφωνα με απολιθώματα φύλλων βελανιδιάς που βρέθηκαν, το γένος Quer
cus, όπου ανήκουν όλες οι βελανιδιές, χρονολογείται από την κατώτερη Τριτογενή 
περίοδο.

Το γένος Quercus ανήκει στην οικογένεια Fagaceae (Κυπελλοφόρα). Στην Κύ
προ συναντώνται τα ακόλουθα είδη δρυών:

A) Quercus alnifolia (δρυς η κληθρόφυλλος)

Πρόκειται για την «Κυπριακή βελανιδιά» ή «λατζιά». Είναι αειθαλής, μεγά
λος θάμνος ή μικρό πολύκλαδο δένδρο, ύψους μέχρι 10 μέτρα,με πλατιά κορώνα.
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Τα φύλλα της λατζιάς είναι ωοειδή, δισκοειδή ή αντωειδή, εναλασσόμενα, πριο
νωτά, με μικρό μίσχο και νευρώσεις, λεία σκουροπράσινα στην κάτω επιφάνεια 
και με σκουρόχρωμο χνούδι στην κάτω. Ανθίζει από τον Απρίλιο - ΜάϊΌ. Τα άνθη 
της είναι τα μεν θηλυκά μονήρη ή ανά 2-3 ομάδες στη βάση των ακραίων φύλλων, 
ενώ τα αρσενικά άνθη διατάσσονται σε «ίουλους». Ο καρπός της, το βελανίδι, εί
ναι σε κυπελλοειδή βάση. Η λατζιά είναι ενδημικό φυτό της οροσειράς του Τροό- 
δους, όπου συναντάται στις ορεινές περιοχές, στα πευκοδάση, σε ύψος 800-1700 
μέτρα περίπου, σε εδάφη ηφαιστειογενή. Το ξύλο της είναι πολύ σκληρό, γι’ αυτό 
χρησιμοποιόταν παλαιότερα για την κατασκευή ξύλινων αρότρων και άλλων 
αντικειμένων. Είναι επίσης πολύ καλό ως καύσιμη ύλη, για κάρβουνο.

Β) Quercus coccifera (δρυς η κοκκοφόρος)

Αέγεται και «πρίνος» ή «περνιά» ή «πουρνάρι» ή «απρινιά» ή «κατσόπουρνο» 
ή «κατσόπρινο» ή «κατσιδοπίρναρο» ή «κατσουδοπίρναρο». Είναι μεγάλος, αειθα
λής θάμνος ή μικρό δένδρο, ύψους μέχρι 20 μέτρα. Τα φύλλα του είναι μικρά, σκλη
ρά, ωοειδή - προμήκη, οξύκορφα, δερματώδη, οδοντωτά, γυαλιστερά. Ανθίζει από 
το Μάρτιο - Μάιο στα ορεινά, στην Πάφο, το Τρόοδος, τον Πενταδάκτυλο. Τα άνθη 
είναι τα μεν θηλυκά μασχαλιαία, μονήρη ή ανά ζεύγη με μικρό μίσχο, τα δε αρσενι
κά διατάσσονται σε μασχαλιαίους «ίουλους». Οι καρποί του φυτού είναι κυπελλο- 
φόρα βελανίδια, με λέπια απλωτά, αγκαθωτά. Ωριμάζουν τη δεύτερη χρονιά.

Γ) Quercus infectoria ή Quercus lusitanica (δρυς η ινφεκτόρια, η κηκιδοβελανιδιά)

Είναι δένδρο γνωστό από την αρχαιότητα για τα ζωοκηκίδια, τις μικρές μπα- 
λίτσες, που σχηματίζονται πάνω στα φύλλα του από το έντομο Cynips tinctoria 
(κύνιψ ο βαφικός). Ας σημειωθεί ότι τα ζωοκηκίδια τα χρησιμοποιούν στην φαρ
μακοποιία, τη βυρσοδεψία και τη βαφή των υφαντών. Είναι αειθαλές ή μερικώς 
φυλλοβόλο αιωνόβιο δένδρο, ύψους μέχρι 15 μέτρα, με πλατιά κορώνα. Τα φύλλα 
του είναι πράσινα γυαλιστερά στην πάνω επιφάνεια και ελαφρά χνουδωτά κατά 
μήκος της κεντρικής νεύρωσης, ωοειδή - προμήκη. Ανθίζει από το Μάρτιο - Απρί
λιο. Συναντάται στα ορεινά, σε ρεματιές, συχνά στην Πάφο, Πόλη Χρυσοχούς, 
Πύργο, Ευρύχου και Επισκοπή. Ο καρπός του είναι ωοειδές βελανίδι.

Δ) Quercus ilex (δρυς η ερυθρά)

Πρόκειται για τη γνωστή «αριά», που είναι και αυτή είδος βελανιδιάς γνωστή 
και με τα ονόματα «αριό» ή «αρεό» ή «ασίλακα» ή «αμύλακα» ή «ακύλακα» ή 

. «κλαδί». Είναι αειθαλές δένδρο, ύψους μέχρι 25 μέτρα, με κόμη φουντωτή. Τα 
φύλλα της είναι μικρά ωοειδή, προμήκη, σκουροπράσινα από πάνω και λευκωτά - 
ασημόχρωμα από κάτω. Μοιάζουν κάπως με τα φύλλα της ελιάς, αν και ποικίλ
λουν πολύ σε μέγεθος και σχήμα. Αλλοτε είναι ακέραια και άλλοτε οδοντωτά. Εί
ναι είδος εξαιρετικά ανθεκτικό στη ζέστη και στην ξηρασία. Συναντάται αοκετά 
συχνά στις περιοχές Μαχαιρά και Αευκωσίας. Ο καρπός της είναι «κύπελλο», με 
μικρά λέπια, πεπιεσμένα και πυκνό χνούδι. Ωριμάζει την ίδια χρονιά. Η φλούδα 
της βελανιδιάς αυτής χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στη βυρσοδεψία, ενώ το ξύλο 
της δίνει εκλεκτής ποιότητας ξυλοκάρβουνο.

Γνωστό είναι επίσης το «γκι», το παράσιτο που φυτρώνει συνήθως πάνω στις 
βελανιδιές. Το γκι παραμένει πράσινο ακόμα και όταν τα φυτά ρίξουν τα φύλλα 
τους. Έχει ολοστρόγγυλα μπαλάκια, στα ωοειδή φυλλαράκια του. Ο δε βλαστός 
του έχει μια «παστέλ» απόχρωση, κολλάει στον καρπό και πίνει τους χυμούς της 
βελανιδιάς. Κάνει δύο ειδών άνθη: τα θηλυκά και τα αρσενικά. Από τα θηλυκά 
γεννιούνται οι άσπροι και διάφανοι καρποί. Τα πουλιά, όπως είναι γνωστό, τρελ- 
λαίνοντα για τα γκι, φτύνουν τα κουκούτσια, που σκεπάζονται με μια κολλώδη 
ουσία και έτσι κολλάνε σε όποιο δένδρο ξερνάει το πουλί τα κουκούτσια. ΓΓ αυτό 
το λόγο το γκι καταλαμβάνει γρήγορα ολόκληρες περιοχές.

Αίγα φυτά έχουν θεωρηθεί τόσο συμβολικά όσο το γκι. Σημαδεύει, όπως είναι 
γνωστό, την καινούρια χρονιά και συμβολίζει τα όρια ανάμεσα στον παλιό και το 
νέο χρόνο. Οι Δρύίδες το έκοβαν από τις βελανιδιές με χρυσό δρεπάνι και του 
απέδιδαν χιλιάδες θεϊκές ιδιότητες. Και βέβαια σύμφωνα με τα όσα μας λένε ο 
Αστερίξ και ο Οβελίξ, το γκι αποτελεί τη βάση του μαγικού ποτού που ετοιμάζει ο 
Δρυΐδης Πανοραμίξ και κάνει τους Γαλάτες ανίκητους. Ο Αινείας διάλεξε επίσης 
ένα χρυσό κλαρί γκι, για να ανοίξει την πόρτα του κάτω κόσμου. Αλλά και ο 
Ιππποκράτης και ο Πλίνιος το θεωρούσαν πανάκεια για ιλίγγους και επιληψίες.

Πολλές ονομασίες χωριών και τοποθεσιών στην Κύπρο και στην Ελλάδα 
όπως «Κάτω Δρυς», «Βελανίδια», «Δρυμώντας», «Δρυόβουνος», «Δρυς» δεί
χνουν την έντονη παρουσία της βελανιδιάς διαχρονικά.

Γνωστοί στην Κύπρο είναι και οι αιωνόβιοι δρύες της Λάνιας και της Φοίτης.

Οι βελανιδιές είναι όμως φυτά κυρίως συνδεδεμένα με τις θρησκευτικές μας 
παραδόσεις. Έξω από το χωριό Σαλαμιού υπάρχει σήμερα το παρεκκλήσι της Πα
ναγίας της Καρπερής (που φέρει δηλαδή ευφορία καρπών της γης) ή της Βροχερής 
(που φέρει βροχές). Μέσα στο παρεκκλήσι αυτό υπάρχει μια θαυματουργός εικό
να της Παναγίας, στην οποία προσέρχονται οι πιστοί κατά τις ανομβρίες, για να 
δεηθούν για βροχές. Δίπλα στο παρεκκλήσι υπάρχουν σήμερα δύο τεράστιοι 
δρύες. Σύμφωνα με την παράδοση εδώ κοντά υπήρχαν άλλοτε τέσσερις τεράστιοι 
δρύες. Κάποιος πήγε στο παρεκκλήσι και έκοψε τους δύο. Επιστρέφοντας όμως 
στο χωριό συνάντησε δύο μεγάλα φίδια και μετά όταν έφτασε στο σπίτι του έμαθε 
ότι τα παιδιά του πέθαναν σε κάποιο δυστύχημα. Γι’ αυτό από τότε κανένας δεν 
τολμά να κόψει τους δρύες και έτσι διασώθηκαν μέχρι σήμερα.

Η μεγαλύτερη όμως προσφορά των δρυών είναι η προστασία των επικλινών 
εδαφών από τις διαβρώσεις. Το βαθύ ρίζωμά τους συγκρατεί τα νερά και τα χιό
νια. Έχουν επίσης την ιδιότητα να μην καταστρέφονται από τις πυρκαγιές. Το φυ
τό καίγεται μεν, αλλά την επόμενη άνοιξη ξεπετιούνται από τις ρίζες του κλαδια, 
τα οποία αναπτύσσονται γρήγορα και επαναφέρουν το πράσινο στην περιοχή.

Ο δρυς είναι γνωστός για τη θαυμάσια ξυλεία του. Το ξύλο του είναι καστανό 
μέχρι χρυσοκάστανο, σκληρό, βαρύ, ελαστικό, αρκετά ανθεκτικό σε προσβολές 
εντόμων και μυκήτων. Το ξύλο αυτό χρησιμοποιείται ευρέως και στη ξυλογλυπτι
κή, την επιπλοποιία και την οικοδομική. Για αιώνες επίσης τα κλαριά της βελανι
διάς ήταν η πρώτη και καλύτερη ύλη για τα ξυλοκάρβουνα, που ήταν το βασικό 
καύσιμο υλικό για όλα τα νοικοκυριά. Το ξύλο της χρησιμοποιόταν και για την 
κατασκευή σβούρας από τα παιδιά.
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Ο καρπός της βελανιδιάς έχει τη γεύση του κάστανου και χρησιμοποιείται πο
λύ σαν τροφή για τα ζώα. Σε δύσκολες ώρες χρησιμοποιόταν και για τη διατροφή 
των φτωχών πληθυσμών.

Η βελανιδιά έχει όμως και φαρμακευτική δράση. Στη θεραπευτική χρησιμο
ποιείται κυρίως ο φλοιός του νεαρού δένδρου και τα φύλλα του. Ο φλοιός αφαι- 
ρείται με προσοχή από τον κορμό και τα κλαδιά. Συλλέγεται δε τον Απρίλιο - 
Μάιο. Χρησιμοποιείται σαν στυπτικό φάρμακο, στη δυσεντερία, τις αιμορροΐδες. 
Ενδείκνυται δε ιδιαίτερα για την οξεία διάρροια.

Για να φτιάξουμε αφέψημα από το φλοιό της βελανιδιάς ρίχνουμε μία κουτα- 
λιά του τσαγιού φλοιό σε ένα φλυτζάνι νερό, το βράζουμε και το πίνουμε 3 φορές 
την ημέρα τουλάχιστον.

Το αφέψημα του φλοιού χρησιμοποιείται συνήθως για γαργάρες στην αμυ
γδαλίτιδα, τη φαρυγγίτιδα, τη λαρυγγίτιδα, καθώς και για υποκλυσμούς για τη θε
ραπεία των αιμορροΐδων. Καταπραΰνει επίσης τους πονοκεφάλους και τους πό
νους των αυτιών.

Οι βελανιδιές, επειδή είναι πλούσιες σε τανίνη, έχουν την εξαιρετική ιδιότητα 
να σταματούν το αίμα και να συσφίγγουν τους χαλαρωμένους από τραυματι
σμούς ή μολύνσεις ιστούς. ΓΓ αυτό το αφέψημα από τα φύλλα ή το φλοιό της βε
λανιδιάς χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις αιμορραγίας, σε αιμόπτυση, αιματου
ρία, εμμηνορραγία, αιμορροΐδες. Χρησιμοποιείται επίσης σε ακράτεια ούρων, 
διάρροιες, κιρσούς, εκζέματα, ουλίτιδα κ.λ.π.

Αλλά και το γκι είναι επίσης θεραπευτικό. Σε μεγάλες όμως δόσεις είναι δη
λητηριώδες. Χρησιμοποιούνται κυρίως τα φύλλα και τα κλαδιά του. Το γκι είναι 
χρήσιμο κατά της υπέρτασης, της πολυφαγίας και της ακινησίας. Συνιστάται επί
σης κατά των επίμονων πονοκεφάλων, των ιλίγγων, της δύσπνοιας, του άγχους, 
της στηθάρχης, των καρδιακών ενοχλήσεων, της ταχυπαλμίας. Χρησιμοποιείται 
επίσης κατά της αρτηριοσκλήρωσης. Είναι τέλος διουρητικό, αντισπασμωδικό 
φάρμακο, κατά του άσθματος, της επιληψίας και των εσωτερικών και εξωτερικών 
αιμορραγιών.

Η βελανιδιά είναι πολύ χρήσιμη και σαν πρώτη ύλη φυτικών χρωμάτων. Η 
Quercus infectoria, όπως ανέφερα, χρησιμοποιείται στη βυρσοδεψία και τη βαφή 
των υφασμάτων. Ιδιαίτερα στις μουσουλμανικές χώρες παρήγαγαν παλαιότερα το 
«κερμέζι» ή «κρεμέζι», κόκκινο χρώμα που χρησίμευε στη βαφή των υφασμάτων 
και ιδιαίτερα για τα φέσια. Δίνει επίσης στα μαλλιά ένα ωραίο κορακίσιο χρώμα.

Σε πολλά μέρη με τα βελανίδια φτιάχνουν ωραίο, αρωματικό καφέ. Στην 
Τουρκία και τις Αραβικές χώρες παραχώνουν τα βελανίδια στη γη για να χάσουν 
την πικράδα τους, τα ξεραίνουν, τα καβουρδίζουν μαζί με ζάχαρη και αρωματικά 
φυτά και φτιάχνουν τον: «παλαμούδ» και τον «ρούκαχον», ένα καφέ ιδιαίτερα 
εύπεπτο. Στη Γαλλία επίσης φτιάχνουν από τη βελανιδιά: τον καφέ των «γλυκοβε- 
λανιδιών», που τον χρησιμοποιούν για καλή χώνεψη και κατά των διαρροιών.

Το έλαιο των βελανιδιών καθαρίζει τέλος τις φακίδες του προσώπου.

ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Αννας Φαρμακά

ΠΕΝΤΑΔΑΧΤΥΛΟΣ

Αδρή γραμμή στο βάθος 
μαύρη σαν το σκοτάδι 
ξεδιπλώνεται με καμπύλες μικρές 
μα και μεγάλες.
Έτσι ν’ απλώσεις το χέρι 
θαρρείς πως θ’ ακονμπήσεις 
στην πλαγιά του τη δασόεσσα. 
Όμως, όνειρο μακρινό, 
όνειρο, τ’ όμορφο βουνό. 
Καημός πικρός, 
καημός ασήκωτος.
Ο Πενταδάχτυλος 
Εκεί βουβός, να περιμένει. 
Χρόνια και χρόνια η ίδια ιστορία. 
Ως πότε αλήθεια;

ΑΝΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
29/5/2000

ΖΩΗ

Η ζωή είναι δύσκολη, λένε.
Λένε;
Τώρα το ξέρουμε καλά.
Δύσβατη- μέσα από αγκάθια και τριβόλια. 
Καλοδεχούμενα βεβαίως όλα.
Του κανενός μας ο Θεός μοιράζει 
όσα του αξίζουν κι όσα πρέπει. 
Παράπονο κανένα αλήθεια.
Όμως μπορούμε, αν το εξηγήσουμε.
Μέσα σε τούτα τα τριβόλια και τ’ αγκάθια, 
όμορφες ανεμώνες να μαζέψουμε 
μα και τουλίπες κόκκινες.
Τούτη η αναζήτηση μεγάλο θησαυρό αποκαλύπτει. 
Κρατάς στο χέρι με φροντίδα περισσή 
τούτη την ομορφιά 
κι αδιαφορείς για τις πληγές και τα τοιαύτα. 
Ζωή. Δύσκολη είναι λένε.
Λένε;

ΑΝΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
19.2.2000
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ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

Βαρύ το τίμημα σ’ όποιον 
απόφαση το πήρε, 
περήφανος να στέκεται σε όλα και πάντα. 
Από το πιο μικρό ως σε εκείνο 
της διαφέντεψης τον νου τον.
Δύσκολο πράγμα στονς καιρούς μας 
είν’ αλήθεια.
«Το κνπαρίσσι λνγάει για να μην σπάσει» λένε, 
σαν άνεμοι ταράζοννε την πλάση.
Σωστά.
Όμως ετούτο μοναχά δικό μας είναι: 
Να ορίζονμε το νον και την καρδιά μας 
κι ας είν’ το τίμημα βαρύ.
Από τα πριν το ξέραμε, 
γι ’ αντό παράπονο κανένα. 
Φτάνει μας πον μπορούμε. 
Τι άλλο απ' το Θεό να θέμε;

ΑΝΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
29.11.99

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

Κοριτσάκι μον,
Μάζεψα τ’ άστρα τ’ ονρανού 
για να τα ρίξω στην ποδιά σον, 
αγάπη μον.
Όμως, αστέρι μον, εσύ, 
πιο φωτεινό από κείνα, 
τα ’κλεισες μες τη χούφτα σον 
μικρές, ζεστές φωτίτσες 
στην παγωνιά τον Κόσμον. 
Και σν, φως, απ’ το Φως 
Μαθαίνεις μον, 
πως άλλη χαρά δεν είναι 
απ’ τη χαρά πον δίνεις κοριτσάκι. 
Να το θνμάσαι:
Ακούς;

ΑΝΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
24.11.99

ΜΝΗΜΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ

Χρόνια πίσω, σαν ήμασταν παιδιά, 
δέναμε κόμπο το μαντήλι μας 
και πορενόμασταν.

Όμορφος κόσμος.
- Έτσι λέμε τώρα. - 
Ξέγνοιαστοι μες τις αλάνες τον χωριού μας. 
Παίζαμε, τραγονδούσαμε, και σχεδιάζαμε 
τονς κήπονς και τις πολιτείες μας.

Μες τη ζεστή αγκαλιά της εκκλησιάς μας, 
τ’ Αη Νικόλα μας την εκκλησιά, 
Ζούσαμε τις στιγμές της χριστιανοσύνης 
Χριστούγεννα και Πάσχα, 
Άγια Εβδομάδα, τα Πάθη τον Χριστού μας.

Και μεις τα πιτσιρίκια, 
με τα καλά τα φονστανάκια 
μα και με τα φιογκάκια μας 
δίναμε το «παρών» στη λειτονργία. 
Εκεί η κνρία Κοραλλία, η κα Δήμητρα, 
η κα Ερατώ και τόσες άλλες, 
διαφέντεναν την εκκλησιά 
και σε τάξη έβαζαν, 
εμάς πον αποξεχνιόμασταν 
στην παιδικότητά μας.

Παλιοί καιροί - όμορφοι λέμε τώρα - 
το χωριό, οι άνθρωποι, οι σννήθειες οι παλιές. 
Τώρα κρατάμε με νοσταλγία 
και αγάπη εκείνες τις στιγμές.
Κι αναθνμόμαστε 
την Κοραλλία, την Ερατώ, τη Δήμητρα 
των παιδικών μας χρόνων...

ΑΝΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Απρίλης 2000
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ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

Ανθίζει η γειτονιά 
σαν στο ξωπόρτι 
βγαίνεις, καρδούλα μου. 
Χοροπηδά η καρδιά, μικρό, γλυκό βλαστάρι μου, 
σάνε στη χούφτα μου κρατώ 
το δροσερό χεράκι σου.
Σταγόνες μες την κάψα του καλοκαιριού 
τα λόγια σου.
Και μεις, ολάνοιχτη αγκαλιά 
για σε, την ακριβή, κι αγαπημένη. 
Κοριτσάκι μου, ευτυχία μου, 
Να ’σαι καλά.

ΑΝΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
24.11.1999

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΛΗ: «ΜΝΗΜΕΣ ΑΕΙΡΟΕΣ» 

(ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ), ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 2000

Με την έκδοση της πρώτης του ποιητικής συλλογής με τίτλο «Μνήμες Αείρο- 
ες» ξεκίνησε ο εκπαιδευτικός-φιλόλογος Χριστόφορος Καδής. Όπως σημειώνει 
στο βιογραφικό του, ο ποιητής γεννήθηκε στο Αυθροδόντα το 1938. Σπούδασε φι
λολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Εκπαιδευτική Διοίκηση στο Πανεπιστήμιο 
Leeds. Εργάστηκε για 36 χρόνια σε Γυμνάσια και Λύκεια ως εκπαιδευτικός. Αφυ
πηρέτησε από τη θέση του Διευθυντού Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης το 1998.

Η ποιητική συλλογή του Χριστόφορου Καδή περιέχει μια πολύ πλούσια και 
αξιόλογη συνθετική δουλειά σε σφαιρική έμπνευση δοσμένη σε τρεις ενότητες. 
Στην πρώτη ενότητα «Τω καιρώ εκείνω» προτάσσονται ποιήματα σε ελεύθερη γρα
φή, γλώσσα πλούσια και λυρική με ύφος πηγαίο και μεστό από το πάθος του αγω
νιστικού μεγαλείου, περηφάνειας και μέθης για λευτεριά.

Δείγμα γραφής: «Υπέρ Ελευθερίας» 
Μάζευαν το σιτάρι από τους κάμπους 
έπιναν το κρασί των αμπελιών 
και μεθυσμένοι ορέγονταν 
το χώμα σου και το νερό σου. 
Όχι, τους είπες, μα φλουριά 
και ξένη γη σου τάξαν.
- Αποθανούμεν άπαντες 
υπέρ ελευθερίας - 
Όχι, τους είπες, 
και κατάθεσες 
στο Μαχαιρά, 
στο Δίκωμο, 
της γης σ' όλα τα μέρη 
τον οβολό σου εκούσια 
υπέρ ελευθερίας. 
Όχι, τους είπες.

Εδώ προτάσσεται η αρετή και η βαθιά πίστη στον Απελευθερωτικό Αγώνα, 
τον οποίο υπηρέτησε ο ποιητής με υπέροχο σθένος ηρωισμού, εθνικής ανάτασης 
και αγωνιστικότητος.

Ένα λακωνικό δίστιχο με τίτλο «Θυσία» δίνει σε οκτώ λέξεις το δράμα των 
μανάδων μπροστά στο μεγαλείο της θυσίας των παιδιών τους:

Τη λευτεριά τηνε γεννούν 
οι μάνες που ορφανεύουν.

Στην ίδια ενότητα ο ποιητής ανιστορεί με φανερό πόνο ψυχής τον ανυπέρβλη
το ηρωισμό και τις θυσίες των αγωνιστών - μαθητικής νεολαίας και πασης ηλι-
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κίας - τον απορφανισμό και τα βασανιστήρια, την υπέροχη αντίσταση, τη θαρρα
λέα συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου και την ομόψυχη στήριξη ενός ολόπλευρου 
αγώνα για την αποτίναξη της αποικιακής κατοχής.

Στο ποίημά του «Εγερτήρια Νανουρίσματα» ο Χριστόφορος Καδής οραματί
ζεται σε τρία τετράστιχα: από τη μεγαλόχαρη Παναγία, την πανάρχαια Πατρίδα 
και την πανέμορφη Φύση ένα εγερτήριο, μεγαλόπρεπο και προφητικό, μιαν Ανά
σταση λαμπρή για την πολύπαθη Κύπρο μας:

Κοιμήσου κόρη του σταυρού 
στης Παναγιάς τα μέρη 
να σε ξυπνήσει την αυγή 
που ανάσταση θα φέρει. 
Κοιμήσου κόρη γαλανή 
στου Τεύκρου την αγκάλη 
κι άμα χορτάσεις τα φιλιά 
θα σηκωθείς μεγάλη.
Κοιμήσου μικρομάνα μας 
στης Άνοιξης τα κάλλη 
να σε μεθύσει η μυρωδιά 
του κήπου σου που θάλλει.

Στη δεύτερη ενότητα «Του Θέρους» ο ποιητής μας δίνει εμπνευσμένους στί
χους από τα τραγικά γεγονότα της τουρκικής εισβολής. Οι εξευτελισμοί, οι βια
σμοί, οι σκοτωμοί αθώων πλασμάτων. Τα ξεσπιτώματα και οι διώξεις, οι περι
πλανήσεις και η προσφυγιά του λαού μας, οι στερήσεις και οι οδυρμοί γίνονται 
καθημερινό μαρτύριο. Το ποίημα «Συνάντηση» αποτελεί μια εικόνα ανάγλυφη:

Τα μάτια του παιδιού νοτισμένα 
χάραξαν στο χαρτί 
δυο κεφαλόβρυσα, 
πηγές δακρύων.
Κατηφορίζουν ως τη θάλασσα 
τη βορινή 
τα νερά της Λαπήθου 
κι απλώνονται στα ισιοτόπια 
του νότου
οι θρήνοι της Κυθρέας. 
Κλαίει ο καστραφέντης, 
κλαίνε τα παιδιά, 
συναντήθηκαν.

Το γοερό, πολύχρονο κλάμα, η αγωνία και το δράμα της μάνας του αγνοουμένου: 

Με μια φωτογραφία δισκοπότηρο 
στα ζαρωμένα χέρια 
λειτουργεί σε πλατείες κι αγορές.
«Ιδού ο υιός μου ο αγαπητός.
Ευλογημένος ο ερχόμενος 
Θα περιμένω». Αγνοείται.

Στη συνέχεια ο ποιητής αναφέρεται σε παλιές και νέες πολεμικές αντιπαραθέ
σεις, στην αρχαία Τροία μέχρι τον Περσικό Κόλπο, τη Γιουγκοσλαβία κλπ. Και οι 
διακηρύξεις των εθνών - απατηλές και άδικες - τρέφουν τον κάλαμό του στο ποί
ημα «Ανθρώπινο Ξημέρωμα», που καταλήγει:

Ίσοι κι ελεύθεροι γεννιούνται 
όλοι οι άνθρωποι της γης... 
Το μάθαμε κι απ’ των εθνών 
τη διακήρυξη, 
το ξέρει ο κόσμος όλος 
που το διαβάζει με το φως 
λαμπαδιασμένης σάρκας!

Με τα ποιήματα της τρίτης ενότητος «Του Νόστου» ολοκληρώνει ο Χριστό
φορος Καδής τη συλλογή του «Μνήμες Αείροες». Μια δέσμη από τις εμπειρίες και 
αναμνήσεις της ζωής του - παιδικές, νεανικές, φοιτητικές και μετέπειτα - ξανοί
γονται με πολύ λυρισμό και ευαισθησία. Θα ’λεγα πως τέτοιες εμπνεύσεις συνθέ
τουν ζωγραφικούς πίνακες που οι χρωματισμοί τους τονίζουν τους παλμούς της 
καρδιάς του και τις μεταπτώσεις της.

Τα ποιήματα αυτά χαρακτηρίζουν με πολλή αγάπη, νοσταλγία και αρετή τη 
θρησκευτικότητα, την πατριδολατρεία και τη φυσιολατρία του. Τραγουδά στο ποί
ημα «Ανάβαση».

Ν’ ανεβαίνεις ψηλά 
στη ράχη του βουνού, 
λουσμένος με το φως 
του φεγγαριού τ’ ολόγιομου- 
να αγναντεύεις 
πολιτείες και χωριά 
μ ’ αναμμένα κεριά 
και λαμπάδες 
κάτω απ’ το θόλο τ’ ουρανού. 
Να κοιμάσαι 
στην αγκαλιά της κορφής 
με του πεύκου 
και των γρύλων 
το νανούρισμα.
Ν’ αγκαλιάζεις την πλάση, 
όλη την πλάση από ψηλά 
με το πρώτο φως της μέρας. 
Ν’ ανεβαίνεις ψηλά...

Πιστεύω πως με την πρώτη, κιόλας, αξιόλογη και με άριστες προοπτικές ποι
ητική συλλογή του ο Χριστόφορος Καδής εισέρχεται με άνεση στην ποιητική οικο
γένεια. Αξίζει κάθε έπαινο.

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ
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ΠΕΝΤΕ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΚΔΟΤΗ 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΑ «ΕΥΚΑΛΥΠΤΑ»

ΩΔΗ ΣΤΟ ΝΙΚΟΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

I
Αθάνατος Νικόλα, εκοιμήθης 
περίτρανος, στην ώριμη σου νιότη. 
Σε κέρινη ώρα, δειλινή, η γονική 
Κισσόνεργα, χλωμή, σε δέκτηκε στη γη της. 
Έργα κισσών οι νότες σου, δεσπότη, 
στην Κύπρο δω, στα πέρατα εκεί!

II
Πέντε χρονών, εργάτης, τες γιορτές 
χείμαρρος, δουλευτής, τες Κυριακές 
συνθέτης, βουλευτής!
Γεμάτες θαυμαστές και φίλους πόλεις 
οι αίθουσες μεστές της γης σου όλης.

III
Το πιάνο σου σχόλη δεν γνώρισε 
καλώδιο μελωδό σε όρισε 
σοφό και τραγωδό!
Έζησες δυο και τρεις ζωές, αντάρες 
διπλές τριπλές χαρές, δικές σου χάρες.

IV
Σ’ όνειρο των μουσών μπήκες για πάντα.
Σε χαιρετούν πουλιά, κόρη π' αφήνεις 
γονείς αδέλφια, λόγια μακαριστά, δικοί 
χρόνια πυκνά δαφνολυκόστρατα σαράντα. 
Εγρήγορε, ευδόκησες να γίνεις 
εξαίσια πρεσβεία, μουσική!

ΙΑΝΘΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ 
Κύπρος, Ιανουάριος 1994

ΩΔΗ ΣΤΑ ΓΗΡΑΤΕΙΑ

Τι θλιβερά πούναι τα σπίτια 
με τες μουντές αυλές 
κατάκλειστα τα παραθύρια 
κατάκοιτες ψυχές.

Κλειστά φθαρμένα τα ξωπόρτια 
βεράντες σκιερές 
θαμπά, μισόσβηστα τα φώτα 
τρεμάμενες φωνές.

Πούναι τα γλέντια τα λαμπιόνια 
τα ερωτικά φιλιά 
τα στολισμένα τα σαλόνια » 
τα λαμπερά σκαλιά.

Ξερόφυλλα παντού κινούνται 
οράματα παλιά 
σκέψεις βρεγμένες συνωθούνται 
γεράματα βουβά.

Τα όνειρα παρατημένα 
κι η πόζα κι η χλιδή 
στην κλειδαριά αγκυλωμένα 
τα νεύρα, στο κλειδί.

ΙΑΝΘΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ
Κύπρος, Χριστούγεννα 1996
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ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΤΗΣ 2000 Μ.Χ. ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΟ

Ο Κώστας Μάντης, ποιητής 
ανθεί χρόνο το χρόνο 
απ’ όλους έχει τιμηθεί 
η δόξα δεν τον συγκινεί 
αγάπη χαίρει μόνο.

Τ’ αγγόνια του και τα παιδιά 
την Έλση, τα λουλούδια 
κι όλο θυμάται τα παλιά 
διηγήματα, θεατρικά 
συνθήματα, τραγούδια!

Απ’ όλους έχ’ αγαπηθεί 
από φουρτούνες ρίζει 
θυμάται πούχε πληγωθεί 
μικρός είχε ορφανευτεί 
το χάρο πογυρίζει.

Στο σπίτι θέλει να χαρεί 
το κάθε, που τ’ αξίζει 
τους κόπους του, τη θαλπωρή 
το έργο του π’ ανθοφορεί 
το σκύλο, που γαυγίζει.

Τη γάτα του με τα γατιά 
τα δένδρα του, τον ίσκιο 
τη γλάστρα του και τη ροδιά 
μανταρινιά και λεμονιά 
τους φίλους και το δίκιο.

Στον εαυτό του κατοικεί 
μ ’ αγαπημένους ήχους 
έχει σπουδάσει νομική 
ζει μια περήφανη ζωή 
συχν’ αναβλύζει στίχους!

Τα δίκαια συνηγορεί 
πονεί τα σκλαβωμένα 
οργίζεται μα καρτερεί 
να φά ’ το χώμα το καρφί 
να βγουν λευτερωμένα.

ΙΑΝΘΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ
2.2.2000

Δηλώνω δεν αντέχω πια 
την προσφυγιά παγίδα 
αφήνω πίσω τη δουλειά 
ανάβω την ελπίδα.

Και ξάφνου η «νεκρή γραμμή» 
γοργά φυτρώνει σιωπηλή 
αρχόντισσες κυράδες 
λεβέντισσες μανάδες 
τα χείλη στάζουν όρκο 
στο σκλαβωμένο τόπο.

Τραβούν τα χέρια σε γραμμή 
Δερ ύνεια-Τηλλ υρία 
μια αλυσίδα στερεή 
αντάρτικη πατρίδα.

Το σπίτι μου απ’ τη σκλαβιά 
θα βγάλω, και την εκκλησιά 
Βαρνάβα, Άη Μάμα 
στη θαλπωρή σου άμα 
θαρθώ στον κάμπο έξω 
ευθύς θα γαληνέψω.

ΙΑΝΘΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ
Κύπρος 1993
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ΝΕΚΡΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ «ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΦΩΣ»

Εσβησαν τα ματάκια σου 
δεν θα ξανακοιτάξουν.

Τα όμορφα φρυδάκια σου 
όεν θα ξαναταράξουν.

Εκλείσανε τ’ ακρόχειλα 
όεν θα ξαναμιλήσουν.

Τα όμορφ’ ακροδάκτυλα 
δεν θα ξαναπατήσουν.

Γλυκειά μου φυσαρμόνικα 
οι μελωδίες φύγαν.

Τα άξια τα χερικά 
ακίνητα εμείναν.

Και τ’ απαλά σφυρίγματα 
εσίγησαν για πάντα.

Και τα χοντρά πειράγματα 
εμείνανε στην πάντα.

Μου λείπεις νοικοκύρη μου 
μας λείπουν τα καλά σου.

Εμαύρισε το σπίτι μου 
εχάθην η θωριά σου.

Ακούραστος αιώνια 
αγάπη να προσφέρεις!

Εις τα παιδιά σου στήριγμα 
σε μένανε το ταίρι.

Στους συγγενείς σου σύντρεγμα 
και στους δικούς σου χέρι.

Στους φίλους σου βοήθεια 
ποιος άγγελος θα φέρει;

Σταμάτησ' η καρδούλα σου 
η πολυκτυπημένη.

Κυριάκο μου ψυχούλα μου 
σε κλαί’ η οικουμένη.

Στήλη μαλαματένια μου 
πολ υβασανισμένη.

Ευαίσθητη γαρδένια μου 
νάσαι μακαρισμένη.

ΙΑΝΘΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ
Αευκωσία, 11 Μαρτίου 2001 «Τα Ευκάλυπτο»

[Ή συλλογή αύτή ποιημάτων εΐναι εμπνευσμένη άπό τήν «Ασκητικήν τής Αγά
πης» τής Γαβριηλίας Μοναχής γιά τήν Γερόντισσα Γαβριηλία καί τίς ’Αλήθειες που 
άποκάλυψε ώς έξέχουσα μορφή τοϋ ’Ορθόδοξου Χριστιανικού Μοναχισμού όντας 
πνευματικός Όδηγός απολωλότων, ώς εργάτης ταπεινός τοΰ Κυρίου καί κάνοντας μέ 
τήν 'Ιεραποστολή της τό Ευαγγέλιο νά άναπνέει καθημερινά καί έμπρακτα μέσα άπό 
τήν άγάπη πρός τόν Κύριο ή πλησίον. ’Επίσης άναδύθηκαν τά ποιήματα αύτά ώς κοχύ- 
λια σέ φως έσπερινό άπό τήν μεγαλεπήβολη ή θεσπέσια μουσική τής ’'Αννας Τσιάκκα].

Βιβέκα Φυλακτού

ΜΟΝΑΧΙΚΑ ΚΕΛΙΑ

Ασπρισμένα μικρά κελιά 
πανσέδες μωβ-μπλε 
χρυσίζοντες καί λουλακένιοι 
απλώνουν τήν πλατύγυρη 
έκθαμβη ομορφιά τους 
μέσα σε κήπους με μικρούς σταυρούς 
και τρεμάμενα αγιοκέρια.

ΤΕΜΠΛΑ ΠΑΛΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Αρχάγγελοι παίζουν κρυφτό 
στα τέμπλα των παλιών εκκλησιών 
μέχρι να φθάση
η σιωπή των άδηλων προσκυνητών
για να μπουν 
στην παλιά τους θέση.

ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ

Σμήνη πουλιών 
μεταλαμβάνουν το νερό 
μιας λουλουδιασμένης 
χαμόστερνας.

ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ

Στο ανοιγμένο ευαγγέλιο της φύσης 
κάτω από τον έναστρο ουρανό 
το φεγγάρι μισό μας θυμίζει 
το αγαπάτε αλλήλους.

ΜΕΤΕΩΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Ψηλαφώ την αόρατη ψίχα
του πελάγου
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στο βαθύ λαβύρινθο των οστράκων 
μαζί με το τραγούδι της θάλασσας 
που εκεί στέκει μετέωρο 
πάνω από την φλύαρη σιωπή τους.

ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

Πάει καιρός 
που πια κοιμάμαι στο χώμα 
φορώντας την μπαλωμένη 
κουβέρτα της ταπείνωσης 
πατώντας χαμηλά 
έτσι που η προσευχή 
να παίρνει ανάστημα 
φθάνοντας μέχρι τα δόρατα 
και την χρυσόσκονη 
των άστρων.

ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ ΧΡΥΣΗ

’Αφιερωμένο στή μνήμη τής μητέρας μου Όλγας 

Παναγία μου χρυσή 
θωρώ τα μητρικά σου χέρια 
πώς αγκαλιάζουν τον μικρό Χριστό 
και δάκρυα ανεβαίνουν 
στην ψυχή 
ματώνει η καρδιά μου 
έτσι καθώς ορφάνεψα 
από φως 
και κόρφο θυμιατό 
της πιο ευλογημένης μάνας.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ MOI

Αυτός ο σφυγμός της θάλασσας 
με τα παράφωνα βαπόρια 
και τις αχνές της παραλίες... 
αυτός ο λυγμός των γλάρων 
στο διάτρητο φίλντισι του αγέρα 
και των κυμάτων 
με ακολουθεί μαζί με το ακολούθει μοι 
και την αγάπη του Κυρίου 
από τούτη κιόλας την γη.

ΒΙΒΕΚΑ ΦΥΛΑΚΤΟΥ
Αθήνα

ΕΠΙ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΑΝΕΜΩΝ

Του ΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

[Ό Κώστας Κωνσταντίνου είναι καθηγητής. Είναι Κύπριος, ζει και εργάζεται 
στην Κρήτη. Η ποιητική του αυτή προσπάθεια είναι η πρώτη που δημοσιεύεται, απευ
θυνόμενη στην κρίση και στην ευαισθησία του αναγνώστη].

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ

Μα δεν μπορεί...

θα πετάξουν ξανά τα τραγούδια μας, 
θα σαρώσει ξανά ο αέρας 
τα σκουπίδια που πρέπει, 
η κραυγή της φωτιάς
θα σκεπάσει τα φάλτσα μας,
το νερό θα ξαναδέσει και πάλι τα χέρια μας - 
για να μείνουμε επιτέλους για πάντα ορθοί 
σε μια ολόδικη γη μας-

να φωνάζουμε ότι η μνήμη 
δεν γνωρίζει αφέντες, 
ότι το καρτέρι του χρόνου 
με το κυρτό του ραβδί 
δεν μας άγγιξε...

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
20/06/2001

ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Του ρολογιού οι σαϊτιές ν’ αγκομαχούν το δείλι, 
να ’ναι τ’ «αχ γιε μου» του παππού μια μαχαιριά ν’ αντέξεις, 

να ’ναι διωγμένοι οι ποιητές να τριγυρνούν στην πύλη, 
να στάζουν τα κανάτια τους λογιών λογιών τις λέξεις- 

ν’ αδειάζουν στων περαστικών όσα βρεθούν δισάκια, 
να τα φορτώνουν σύγκαιρα μ ’ ό,τι ζητάς μαζί σου, 
να 'ναι φωνές με χρώματα πνιγμένα τα σοκάκια, 
να μη μοιράζεται ποτέ στους ήχους η ζωή σου...

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
23/03/2001
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ΛΑΒΑ

Αυτό που μέσα μου κρατώ στη γειτονιά κοντά μου, 
μωρό να κλαίει δίπλα μου, να φεύγει μακριά μου, 
της μοίρας είναι τ’ άγγιγμα του μυστικού ζεφύρου, 
σκιά κι αντιφεγγίσματα μεσημβρινού ονείρου.

Ό,τι φωνάζει μέσα μου- νωχελική μου λάβα, 
όπως μιας πένας κόκκινης μοναχικής το διάβα, 
είναι της σκόνης τίναγμα, του δάσους είν’ αγρίμι, 
στό κόχλασμα του δειλινού θαλασσινό ταξίμι.

Ό,τι πετιέται μέσα μου με το ρυθμό που ξέρει, 
του δεκαπεντασύλλαβου κανακεμένο ταίρι, 
μόνο με φίλντισι κλειδί μπορεί πόρτες να κλείσει, 
μόνο με λόγια φτερωτά τους τοίχους να γκρεμίσει.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
26/02/2000

ΕΠΙ ΠΤΕΡΥΓΩΝ
(στον άλτη με το ψεύτικο πόδι)

Στεκόταν αγέρωχος
Κοίταζε πολύ πιο ψηλά
Απ’ ό,τι μπορεί να φανταστεί ο πήχης του καθενός μας
Ξάφνου έκανε μέσα μας μια ανελέητη κίνηση
Πέταξε με ένα τρόπο σπάνια φυσικό
Το ψεύτικο του πόδι
Απογειώθηκε
Και εμείς
Απορήσαμε
Αλήθεια
Σε τι χρησιμεύουν τα δυο δικά μας.

Και όμως...

Με μια λιτή του πινελιά
Μας κοίταξε
Με βλέμμμα κατανόησης σχεδόν
Ένας ολόγιομος άνεμος βλέμματα φύσηξε
Πήρε μακριά μας τη ζωή
Τη φόρτωσε στων ουρανών τη ράχη
Και νύχτωσε
Και έβρεχε
Στου καθενός τη στέγη...

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
17/02/2000

ΓΙΑΓΙΑ

Γιαγιά, όταν έφυγες 
δεν ξέχασες τίποτα πίσω σου' 
τα πήρες όλα με μια απέριττη κίνηση, 
όπως απλόχερα ήξερες να τα δίνεις.

Τα καρύδια
δεν θα ’χουνε ποτέ πια 
την ίδια μακρόσυρτη γεύση 
ούτε λεμονάδα ξανά 
θα γλυκάνει το ίδιο χορταστικά τη δίψα- 
μήτε ίσκιος από δέντρο της αυλής 
θ' αναζητήσει λιοκαμένο πρόσωπο διαβάτη.

Στέρεψαν πια γιαγιά και του κρασιού 
τα διαλεχτά που μου ’μάθε ο παππούς δρομάκια, 
πάει κι η ζιβανία στα κλεφτά, 
έφυγε κι αυτή με τις φωνές που του ’βαζες, 
όταν ανέβαινα μαζί του συνωμοτικά στ' ανώι.

Μέσα σ’ ένα ατέλειωτο μποξά 
στοίβασες όλα, γιαγιά, 
τα κόκκινά μου παραμύθια 
και τ' άφησες για τελευταία φορά 
ανόρεχτα να φτερουγίσουν 
μέσα στην καμινάδα του ουρανού 
μαζί με κάθε παιδική μου προσδοκία.

Η αρχοντιά, γιαγιά, 
είναι ένα χέρι ροζιασμένο, 
είναι η σοδειά που αλωνεύαμε, 
θυμάσαι... κάποια καλοκαίρια, 
είναι η φρέσκια μυρωδιά τ’ ασβέστη του σπιτιού 
σε γιορτινό τραπέζι...

είν’ το ταξίδι σου γιαγιά...
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

29/12/1998
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ΣΤΡΟΒΙΛΙΑ 2000 ΦΑΝΤΑΣΙΑ

Μα πόσα χρόνια καθισμένα στη ψυχή 
μας σιγοπίνουν το αίμα;
Ακόμα και στα όνειρα στεκόμαστε βουβοί. 
Να περιμένουμε λοιπόν το τι;
Δεν μας τρομάζει πλέον τίποτα.
Ούτε των αδυνάτων ισχυρών 
οι αναιδείς ευαισθησίες 
ούτε των μαλθακών αναλυτών 
η εύθραυστη τιμιότης.
Αν είναι κάτι που φοβόμαστε 
δεν είναι τα δίστομα μαχαίρια τους 
παρά τα γυαλισμένα λόγια τους 
σαν τα τροχίζουν καθημερινά. 
Το μόνο κάτι που σκεφτόμαστε 
είναι γιατί να αφήνεται έτσι ορφανή 
η κάθε γλώσσα της ζωής παράμερα να λιώνει. 
Οσα κι αν είναι τα χρόνια άλλωστε, 
είναι ασυγχώρητα πολλά.
Ή μήπως είναι παραπάνω;
Πρέπει και εμείς να μην ντρεπόμαστε 
να πούμε τις απόκρυφες 
και διπλανές μας σκέψεις.
Είναι αυτό που διαφεντεύει την ελπίδα μας, 
κουρσεύει περιπαιχτικά όποια καλή στιγμή μας. 
Δεν είναι βιος ούτε γυναίκα τ’ αλλουνού.
Εμάς η τολμηρή μας φαντασία 
απλώνεται αλλού, 
βρίσκεται αλλού παραδομένη. 
Σπάει τη συνωμοσία της φυγής, 
σμίγει με τα χαλίκια της αυλόπορτας, 
διαβαίνει κάθε λερωμένο μονοπάτι... 
Στους ίσκιους αφουγκράται τη σιωπή... 
Χαϊδεύει τη γραμμή του Πενταδάκτυλου, 
ντύνεται το πρωί τις αμαρτίες μας 
πριν απέναντι αλέκτορα τρεις φωνήσαι, 
κι ύστερα πια μοναχική και ολόλευκη 
στη Μόρφου, στην Κερύνεια, στην Αμμόχωστο 
γλυκοκοιτά τη Αευτεριά...

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
11/6/1994

Η φαντασία σου είναι η πιο λευκή πραγματικότητα, 
σπαθί στην έρημο πεσμένο καταγής, 
λόγια που δεν ετόλμησες να πεις, 
στίχοι που ζήλεψες να γράψεις.

Η φαντασία σου είναι μια φλόγα μακρινή, 
ό,τι αγαπάς, ό,τι μισείς, 
μια χαρακιά σκαλί-σκαλί μες της ζωής τα μονοπάτια.

Η φαντασία σου...
βρεγμένο βότσαλο στον ήλιο την αυγή, 
δάκρυ καταμεσήμερο, 
ταξίδι κάθε βράδυ...

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
26/10/1992

ΕΠΑΙΤΕΣ

Στο φως 
ιδανικά 

περίσσια με το χάραμα 
παραπατεί 

η σιωπή μακρόθυμη 
ξοδεύεται 

αναχαιτίζοντας πεισματικά 
την παγερή ροή 

της ανομίας.

Ηχοι ευάρμοστοι 
οι λέξεις μας 

πεσμένες κατά γης 
φυλλορροούν απλόχερα.

Αυθάδεις 
κάτω από τα πόδια τους 

μειδιώντας 
αινιγματικά 

ξέρουν να ισορροπούν 
την κοσμικήν ευστάθεια 

οι γηγενείς ρακοσυλλέκτες.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
22/12/1995
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ΠΑΛΙΝ ΗΡΩΔΙΑΣ

Πάλιν Ηρωδιάς
δυστυχώς μαίνεται
και εμείς
στο σκαλί της αναμονής
προϊόντα μιας άτεγκτης κίνησης 
ορκισμένοι
συνένοχοι
ίσως
κοιτάμε
μέσα από πόρτες κλειστές
απαθείς μετά πάθους
το χορό των πραγμάτων 
αδυνατώντας οικτρά 
να αγγίξουμε
έστω αθώα
την καινούργια σκιά 
που παρέρχεται.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
8/11/1988

ΠΡΩΤΗ ΒΡΟΧΗ

Η σκέψη μας
κλωστή φαρμακερή
στο κρεμαστάρι των καιρών
δεμένη
όταν η πρώτη
διάφανη βροχή
άρχισε να σκαλίζει παράφορα
τους άγονους φόβους των ανθρώπων 
προκαλώντας ένα ένα
τα χρόνια μας
διαβήκαμε
από φοβερές μυλόπετρες 
μέσα
ματωμένοι
μαζέψαμε
μιας μέρας ακέραιο κομμάτι ζωής 
εκστατικοί ριχτήκαμε
περιμένοντας το θαύμα 
στο σταυροδρόμι των αισθήσεων.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
14/11/1988

ΘΛΙΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Πικρή ψυχή ριγμένη στο πλατύσκαλο 
όλα περνούν και φεύγουν πληγωμένα 
στο προδομένο σπίτι του παππού. 
Πικρή ψυχή, ποτάμι στο μεσότοιχο 
γλιστρούν τα χρόνια ξεχασμένα 
μα εσύ μην κλάψεις για τις γλάστρες 
που ραγίσανε 
για τα παράθυρα 
που σε κοιτούν θλιμμένα.

Άκου μονάχα κρύα τη βροχή 
και τους ανέμους να σφυρίζουν νύχτα μέρα 
τα μαραμένα παραμύθια της γιαγιάς.

Πικρή ψυχή, 
αν θες να κλάψεις, κλάψε τη ζωή 
που φεύγει νικημένη 
στο γκρεμισμένο σπίτι του παππού, 
τις μνήμες που πονούν ολόγυρα 
στημένες πέτρα πέτρα 
στο κοφτερό μαχαίρι του καιρού.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΜΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΟΥ ΤΕΥΚΡΟΥ ΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΥΛΙΔΗ ΤΟ 1941

Με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του Τ. Ανθία «Η Ζωντανή Κύπρος».

Κάθε φορά που ο αείμνηστος Τεύκρος Ανθίας1 κυκλοφορούσε ένα βιβλίο 
προκαλούσε σάλο και τις αντιδράσεις των συντηρητικών κύκλων της κυπριακής 
κοινωνίας.

1. Ο Τεύκρος Ανθίας (φιλολογικό ψευδώνυμο του Ανδρέα Παύλου) γεννήθηκε στην Κοντέα το 1903 
και πέθανε στο Αονδίνο το 1968. Σπούδασε δάσκαλος και δίδαξε σε χωριά της Κύπρου και της Ελ
λάδας. Αναμίχθηκε στο αριστερό κίνημα και ήταν ιδρυτικό μέλος του ΑΚΕΛ. Επαγγελματίας δη
μοσιογράφος εργάσθηκε σε διάφορες κυπριακές εφημερίδες. Διακρίθηκε για τη λογοτεχνική του 
προσφορά ως ποιητής, πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας. Εξέδωσε μεγάλο αριθμό βιβλίων. 
(Περισσότερα για τον Τεύκρο Ανθία βλέπετε Αριστείδη Δ. Κουδουνάρη Βωγραφικόν Λεξικόν Κυ
πρίων 1800-1920. Λ' Έκδοσις, Αευκωσία 2001, σελ. 26).

2.0 Κύριλλος Κυριάκου Παυλίδης, γεννήθηκε στη Αευκωσία το 1870 και σπούδασε δάσκαλος. Δίδα
ξε σε διάφορα σχολεία και από το 1899-1902 υπηρέτησε ως Διευθυντής της Ελληνικής Σχολής Αμ- 
μοχώστου. Από το 1903-1917 δίδαξε ελληνικά στην Αγγλική Σχολή Αευκωσίας. Το 1898 ίδρυσε τον 
Κυπριακόν Διδασκαλικόν Σύνδεσμον του οποίου υπήρξε Πρόεδρος. Αναμίχθηκε στη δημοσιογρα
φία και υπήρξε τακτικός συνεργάτης της εφημερίδας «Φωνή της Κύπρου». Όταν το 1912 απέθανε 
ο εκδότης και συντάκτης της εφημερίδας Γεώργιος Νικόπουλος, ο Κύριλλος Παυλίδης έγινε ιδιο
κτήτης και διευθυντής σύνταξης της «Φωνής της Κύπρου» μέχρι το θάνατο του, το 1950. Διετέλεσε 
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου και Έφορος Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας. Έγραψε δύο 
θεατρικά έργα (κωμωδίες): «Δημαρχίτις» (1905) και τα «Ευχαριστήρια» (1911).

Έτσι όταν το 1941 κυκλοφόρησε το βιβλίο «Η Ζωντανή Κύπρος», που ήταν 
περισσότερο λαογραφικού περιεχομένου και δεν θα έπρεπε να προκαλέσει αρνητι
κές αντιδράσεις, δεν απέφυγε και αυτό τα αρνητικά σχόλια, και μάλιστα πρωτοσέ
λιδα, του επίσης δημοσιογράφουΑογοτέχνη και ιδιοκτήτη/συντάκτη της εφημερί
δας «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» Κύριλλου Κ. Παυλίδη.2

Στο φύλλο της 27ης Σεπτεμβρίου του 1941 της «Φωνής της Κύπρου» δημοσι
εύτηκε κείμενο του Κύριλλου Παυλίδη με τίτλο «Μερικαί Παρατηρήσεις δια το νέ- 
ον βιβλίον «Η Ζωντανή Κύπρος». Το κείμενο αυτό έχει ως εξής:

«Έχει ήδη εκδοθή καί κυκλοφορήσει το νέον υπό τον τίτλο “Ζωντανή Κύ
προς” βιβλίον του κ. Τεύκρου Ανθία, διά του οποίου περιγράφονται τα διάφορα 
λαϊκά ήθη και έθιμα της Ελληνικής Κύπρου, τας εορτάς, πανηγύρεις, γάμους κλπ. 
και την εις εκάστην των περιπτώσεων τούτων καθιερωμένην λαϊκήν ποίησιν και 
μουσικήν.

Οφείλομεν να είπωμεν ότι αναγκαία πράγματι έχει καταστή η έκδοσις τοιού- 
του βιβλίου, δια του οποίου κωδικοποιούνται τρόπον τινά και διασώζονται ως 
αξιόλογα μνημεία εις το διηνεκές διάφορα των ηθών και των εθίμων του Ελληνι
κού Κυπριακού λαού, τούθ’ όπερ και εν πολλοίς επέτυχεν ο συγγραφέας, αλλά 
ταυτοχρόνως δεν δυνάμεθα ή να εκφράσωμεν την λύπην και αποδοκιμασίαν μας 

επί τω ότι ο συγγραφεύς επέτρεψεν ώστε περεισφρήσουν εις αυτό μερικαί ακοσμί- 
αι και βωμολοχίαι - ως αι εν τοις σελίσιν 76 και 77περιλαμβανόμενοι - ως δήθεν 
έθιμα του Ελληνικού Κυπριακού λαού, ενώ τα τοιαύτα, και αν ποτέ διαλαλήθη- 
σαν, δεν είναι ειμή πάντως, αποκυήματα νοσηρών φαντασιών, ή διανοητικά απο
βράσματα ανθρώπων της κατωτέρας κοινωνικής υποστάθμης ενασμενιζομένων 
εις ασέμνους και ακόσμους εκφράσεις εις βδελυράς βωμολοχίας.

Δια τοιούτων εκφράσεων, ως δήθεν εθίμων, παριστάνεται ότι τάχα υπήρξεν 
εποχή καθ’ ην εις το ένα ή το άλλο των διαμερισμάτων ο ελληνικός κυπριακός λα
ός είχε κατέλθει εις τοσούτον ηθικής κατωτερότητος (επίπεδον), ώστε όχι μόνον 
να ακούει και επικροτεί εις ιεράς γαμήλιους πανηγύρεις, αλλ’ ακόμη, και το χει
ρότερον, να επιβάλλει εις σεμνός παρθένους να αφίνουν να εξέρχωνται από το 
στόμα των κυνικαί και πιθηκομίμητοι εκφράσεις.

Και ταύτα λέγονται και γράφονται, ενώ παραμένει ιστορικώς αναμφισβήτη- 
τον, κατά τα ημίν παραδεδομένα, ότι ο Ελληνικός Κυπριακός λαός, ως και σήμε
ρον, ούτε και καθ’ όλους τους αιώνας, διεκρίνετο δια την χρηστότητα και σεμνό
τητα των ηθών και διά την άκραν περί το συμπεριφέρεσθαι ευκοσμίαν και ευπρέ
πειαν, χωρίς ουδαμώς ούτε καν από τυχόν προλήψεις και δεισιδαιμονίας να επη
ρεάζεται και παρασύρεται.

Δεν φανταζόμεθα ότι εκράτησέ ποτέ εις γάμον εν Κύπρω το, ως ανωτέρω λέ- 
γομεν, περιγραφόμενον εις τας σελίδας 76-77 του βιβλίου τούτου, αλλά και αν πο
τέ συνέβη, τούτο πάντως θα εγένετο τη σκηνοθετήσει ή τη αναιδεί επεμβάσει οινο- 
φλύγων και κατωτέρας ηθικής ανθρώπων εις εν ίσως και μόνονχωρίον και όχι γε
νικώς εις ολόκληρα διαμερίσματα - εις την Πιτσιλιάν και Μεσαορίαν, ως λέγει ο 
συγγραφεύς — και επομένως επ’ ουδενί λόγω έπρεπε να παρασταθή ως έθιμον του 
Ελληνικού κυπριακού λαού και να αποτελέση λαογραφικόν θέμα.

Δυπούμεθα πράγματι ότι πάντα ταύτα διέφυγον την προσοχήν του συγγραφέ- 
ως και θέλομεν να πιστεύωμεν ότι και αυτός τώρα θα λυπήται ότι άφησε να πα
ρεισφρήσουν εις το βιβλίον του τα των σελίδων 76-77.

Η λαογραφία αποσκοπεί εις την συλλογήν κειμηλίων και όχι και των τήδε κα- 
κείσε αναρριφθέντων και αναμιχθέντων σκυβάλων, και επί τέλους εις την διάσω- 
σιν όχι μεμονωμένων τινών εκτραχηλισμών, αλλά ηθών και εθίμων γενικώς εν 

χρήσει και κοινώς παραδεδεγμένων».
Στο επόμενο φύλλο της «Φωνής της Κύπρου» (4 Οκτωβρίου 1941) δημοσιεύε

ται στην πρώτη σελίδα επιστολή του Τεύκρου Ανθία με ημερομηνία 28/9/1941 στην 
οποία απαντά και σχολιάζει όσα στο πιο πάνω κείμενο του Κύριλλου Παυλίδη 
αναφέρονται. Την ενδιαφέρουσα αυτή απάντηση του Τεύκρου Ανθία δημοσιεύου
με στη συνέχεια ολόκληρη. Η εφημερίδα δημοσίευσε την επιστολή κάτω από τον 
τίτλο: «Η ΣΕΜΝΟΤΗΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ - ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕ- 

ΩΣ ΤΗΣ “ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΚΥΠΡΟΥ”.

«Αγαπητέ κ. Διευθυντά της “Φωνής της Κύπρου ,
Διάβασα τις παρατηρήσεις σας για το λαογραφικό μου έργο Η Ζωντανή Κύ

προς”. Και επειδή δεν έχω λόγους να αμφιβάλλω για την καλή σας πίστη, δεν θεω
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ρώ άσκοπο να κάμω μερικές αντιπαρατηρήσεις που Θ’ αποκαταστήσουν τη δικαι
οσύνη σχετικά με το περιεχόμενο του νέου μου βιβλίου και το επίμαχο κεφάλαιο 
“Ένα παράξενο έθιμο”, των σελίδων 76 και 77.

‘Ή Ζωντανή Κύπρος” δεν μπορούσε να αγνοήσει - και δεν αγνόησε πραγμα
τικά - τη “χρηστότητα”, τη “σεμνότητα”και “την άκραν περί το συμπεριφέρεσθαι 
ευκοσμίαν και ευπρέπειαν”, του Ελληνικού Κυπριακού λαού. Το εναντίον: Απ' 
την αρχή ως το τέλος, το βιβλίο μου αποτελεί ένα ύμνον προς την αγνότητα και τη 
φυσική ευγένεια της Κυπριακής ψυχής. Σε κάθε ευκαιρία δεν παραλείπω να τονί
σω τις μεγάλες αυτές Κυπριακές αρετές, και να μαστιγώσω κάθε παρέκκλιση προς 
τον πιθηκισμό, την αχαλίνωτη ξενομανία και τον ψευτοπολιτισμό της εποχής μας.

Οι παραπάνω χαρακτηρισμοί, πού ναι παρμένοι από το κεφάλαιο “Ο Τύπος 
του Κυπρίου”, αρκούν - νομίζω - για να χρησιμεύουν ως παράδειγμα του πώς 
κοιτάζω και πώς αισθάνομαι τον αγνό, ιστορικό λαό μας:

“Να πώς εγνώρισα τον Κύπριο: Καλόν και αγαθό στο βάθος. Φιλότιμο και 
ανοικτόκαρδο. Φιλόξενο κ’ ευγενικό. Σεμνόν και ταπεινό. Αφοσιωμένο φίλο - όταν 
πρόκειται, βέβαια για μια φιλία μη συμβατική και απηλλαγμένη απ’ το συμφέρον - 
αλτρουιστή σε μεγάλες περιστάσεις και πρόθυμο να δείξει τη φυσική του καλωσύνη 
όπου πρέπει. Μειλίχιον και καταδεκτικό. Καρτερικόν και ισχυρό στις μεγάλες δο
κιμασίες. Θυμόσοφον και φιλόσοφο, με τη σημασία της απλής φιλοσοφίας, απάνω 
στη ζωή. Ενστικτικόν και αισθηματία. Θρήσκον και πατριώτη”, (σελ. 20).

Αλλά και στο κεφάλαιο “Ένα παράξενο έθιμο” (σελ. 76 και 77), που το ξεχωρί
σατε ως την «Αχίλλεια πτέρνα” του βιβλίου μου, υπογραμμίζω τη σεμνότητα των 
Κυπρίων και ιδιαίτερα των κοριτσιών μας, εκφράζοντας την έκπληξή μου γιατί επι
κράτησε - όπως πραγματικά επικράτησε - σε μερικές περιοχές το έθιμο να επιβάλ
λουν στη νύφη - όταν τη στολίζουν - να εκστομίσει μια παράξενη φράση.

Το γεγονός μάλιστα, ότι αποφεύγω να δημοσιεύσω αυτή τη φράση - μ ' όλο 
που ως λαογράφος είχα το δικαίωμα να την παραθέσω, χωρίς να κατηγορηθώ ως 
“βωμολόχος”, αφού σε όλα τα λαογραφικά συγγράμματα υπάρχουνε πιο τολμηρές 
λαϊκές εκφράσεις - αντικρούει τη μομφή, πως επέτρεψα “ώστε να προεισφρήσουν 
στο έργο μου και μερικαί ακοσμίαι και βωμολοχίαι”, και στη σχετική περιγραφή 
μου εχειρίστηκα το ζήτημα με μεγάλη λεπτότητα και προσοχή.

Δεν μπορούσα να το παραλείψω, γιατί η εργασία του λαογράφου, κατά τη 
γνώμη όλων των ειδικών, δεν είναι να κάνει επιλογή του λαογραφικού υλικού 
σύμφωνα με ωρισμένες σκοπιμότητες, αλλά να το ανακαλύπτει, να το συλλέγει, να 
το “επεξεργάζεται”, και να το κωδικοποιεί πιστά και ευσυνείδητα.

Απολογούμαι για την παρένθεση εκείνη, γιατί η βαθιά εκτίμηση και η απεριό
ριστη αγάπη μου στον Ελληνικό Κυπριακό λαό, - αισθήματα που αναβρύζουν απ' 
όλες τις σελίδες της “Ζωντανής Κύπρου” - αδικούνται πραγματικά από τις μο
νομερείς “παρατηρήσεις” σας. Και μου φαίνεται, πως έχετε υποχρέωση, ως τίμιος 
άνθρωπος και τίμιος δημοσιογράφος, να αποκαταστήσετε τη δικαιοσύνη.

Φιλικώτατα 
ΤΕΥΚΡΟΣ ΑΝΘΙΑΣ 

Αευκωσία 28/9/19841»

Την επιστολή του Τεύκρου Ανθία ο Κύριλλος Παυλίδης σχολίασε στη συνέ
χεια, κάτω από τον τίτλο «ΑΣΤΟΧΟΣ ΑΠΟΑΟΓΙΑ», ως ακολούθως:

«Συνεπείς ως προς τας περί δημοσιογραφίας αρχάς μας δημοσιεύομεν την ως 
άνω επιστολήν του κ. Τεύκρου Ανθία, πλην, χωρίς ουδέν να έχωμεν να αφαιρέσω- 
μεν από τας εν τω παρελθόντι φύλλω δημοσιευθείσας παρατηρήσεις μας, λυπού- 
μεθα ότι τόσον άστοχονπαρουσιάζει ο κ. Ανθίας την απολογίαν του επαναλαμβά- 
νων τον ισχυρισμόν του ότι πραγματικά επικράτησε, ως δήθεν έθιμον του Ελληνι
κού Κυπριακού λαού εκείνο το μέρος του βιβλίου το οποίον ηλέγξαμεν, εις το 
οποίον, κυνικώς και πιθηκομιμήτως βωμολοχικόν, παριστάνει τον Κυπριακόν 
λαόν, έστω και τον της παλαιότερης εποχής, ως ανερμάτιστον ηθικώς και ως ξέ
νον και προς αυτά τα στοιχεία της σεμνοπρεπείας και ευκοσμίας, εφ ’ όσον αφήνε
ται διά του τοιούτου εθίμου να παρασταθή ο λαός ότι ενασμενίζεται όχι μόνον να 
ακούη και λέγη αλλά και να επιβάλλη ακόμη εις σεμνάς κόρας κατά την ιερόν 
στιγμήν του γάμου των, την και σπουδαιότεραν του βίου των, να αφήνουν να εξέρ- 
χωνται από το στόμα των φράσεις τας οποίας και οι πίθηκοι ακόμη, αν είχαν λα
λιάν θα έκλειον ερμητικώς τα χείλη των διά να μη τας εκστομίσουν.

Και θέλει επίσης να ισχυρισθή ο κ. Ανθίας ότι και εδικαιούτο και ώφειλεν ως 
λαογράφος να περιγράψη παν έθιμον, καλόν ή κακόν.

Ως εν τω παρελθόντι φύλλω εσημειώσαμεν, δεν ειμπορούμεν ουδέ επί μίαν 
στιγμήν να φαντασθώμεν ότι είχε ποτέ επικρατήσει εν Κύπρω τοιούτον έθιμον, το 
οποίον μόνον ως αποκύημα νοσηροτάτης φαντασίας και ως διανοητικόν απόβρα
σμα οινοφλύγωνκαι κατωτέρας ηθικής ανθρώπων θα είχε διαλαληθή, και το οποί
ον ως τοιούτον επ’ ουδενί λόγω επιτρέπεται να αποτελέση θέμα της λαογραφίας, 
η οποία επί επιστημονικών, αληθώς, αρχών στηριζομένη αποσκοπεί εις το να συλ- 
λέγη κειμήλια των παλαιοτέρων γενεών προς μελέτην υπό των μεταγενεστέρων γε
νεών και όχι βέβαια και τα βρωμερά σκύβαλα.

0 σρχιτέκτων ή και ο κοινός και απλούς ακόμη οικοδόμος ουδέποτε θέτει 
εντός ή ακόμη έστω και παραπλεύρως την αιθούσης της υποδοχής το αποχωρητή- 
ριον.

Και το γεγονός ακριβώς — ως ανωτέρω και ο κ. Ανθίας τονίζει — ότι αναφέρ- 
θη μόνο ο κ. Ανθίας εις το έθιμον, χωρίς και να δημοσιεύση αυτούσιον εκείνην την 
αναιδεστάτην έκφρασιν, δεικνύει τον αποτροπιασμόν, τον οποίον, προς τιμήν του 
τονίζομεν, ησθάνθη πρό τοιαύτης βρωμερότητος, ως και ως υποθέτομεν, και την 
αυτόματον της χειρός του κίνησιν να κλείση την μύτην του πρό τοιαύτης δυσω
δίας. Και είνε λυπηρόν ότι και κατόπιν τούτου αφήκε, πάντως εξ απροσεξίας, να 
περεισφρήσουν τα των σελίδων 76-77.

Ο κ. Ανθίας τονίζει ιδιαιτέρως εν τη ως άνω επιστολή του ότι ιδιαιτέρως 
εγκωμιάζει εν τω βιβλίω του τον Κυπριακόν λαόν ως «καλόν και αγαθόν στο βά
θος, φιλότιμο και ανοικτόκαρδο, φιλόξενο κ’ ευγενικό, σεμνόν και ταπεινό κ.λ.π., 
και τούτο βέβαια δεν του το ηρνήθημεν αλλά και με πολλήν ευχαριστησιν εσημει
ώσαμεν εις τας του παρελθόντος φύλλου παρατηρήσεις μας την εν πολλοίς επιτυ
χίαν του συγγραφέως, αλλ ’ ακριβώς απέναντι τούτων δεν αποτελούν μίαν αντινο
μίαν ή μίαν αντίφασιν τα εις τας σελίδας 76-77 του βιβλίου του αναγραφόμενα:
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Θα επιθυμούμεν να καταλήξωμεν με μίαν φιλικήν προς τον κ. Ανθίαν εισήγη- 
σιν ότι αντί της ως άνω απολογίας τον θα ήτο πολύ καλλίτερον και δι ’ αυτόν πο
λύ τιμητικότερον να αποκηρύξη εξ ολοκλήρου τα των σελίδων 16-11, ότε και το 
βιβλίον του θα προσελάμβανε πολύ μεγαλειτέραν τιμήν».

Αυτά, λοιπόν, τα πολύ ενδιαφέροντα πληροφορούμαστε από τα επικριτικά 
κείμενα του Κύριλλου Παυλίδη και την ευγενική επιστολή του Τεύκρου Ανθία.

Προτού εκφράσουμε τις σύντομες δικές μας σκέψεις για τα κείμενα και τις από
ψεις των δύο διακεκριμένων δημοσιογράφων και λογοτεχνών μας, θεωρήσαμε σκό
πιμο να αναδημοσιεύσουμε από το βιβλίο του Τεύκρου Ανθία «Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΥ
ΠΡΟΣ» τις δύο περί ου ο λόγος σελίδες 76-77, ώστε να έχουμε σαφή αντίληψη περί 
των όσων τρομερών «βωμολοχιών και απρεπειών» περιλαμβάνονται σ’ αυτές.

Ύστερα από αρκετή έρευνα επεσήμανα το βιβλίο αυτό του Τεύκρου Ανθία, 
του οποίου ο πλήρης τίτλος είναι «Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΥΠΡΟΣ - ΑΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΕ
ΜΑΤΑ». Στο βιβλίο περιλαμβάνεται και ωραίο πορτρέτο (σκίτσο) του συγγραφέα 
το οποίο φιλοτέχνησε ο Κ. Στάθης.

Από τον πρόλογο του βιβλίου πληροφορούμαστε ότι η συγγραφή του βιβλίου 
ανατέθηκε στον Τεύκρο Ανθία από τον Μητροπολίτη Πάφου και Τοποτηρητή του 
Αρχιεπισκοπικού Θρόνου αείμνηστο Αεόντιο, ο οποίος ήταν και ο χορηγός έκδοσης 
του. Γι’ αυτό και το βιβλίο ήταν αφιερωμένο στο Μητροπολίτη Πάφου Αεόντιο.

Στο πολύ σημαντικό, για τις ιδέες που αναπτύσσει, πρόλογο του βιβλίου του 
ο Τεύκρος Ανθίας αναφέρει και τα ακόλουθα:

«Όπως θα δει ο αναγνώστης, το βιβλίο αυτό δεν είναι μια μελέτη λαογραφική. 
Δεν παρουσιάζεται με επιστημονικές αξιώσεις. Μένει στον κύκλο της λογοτεχνι
κής δημιουργίας και δίνει μόνο μερικά λαογραφικά στοιχεία - όσα θεώρησα αρκε
τά για τη σύνθεση μιας εκλαϊκευμένης περιγραφής των λαϊκών ηθών και εθίμων ή 
για την αποκρυστάλλωση ωρισμένων απόψεων, ιδίως απάνω στη δημοτική μας 
ποίηση.

Μόνη φιλοδοξία του έργου μου αυτού είναι κυρίως να μεταδώσει τον ενθου
σιασμό μου για την αξία του κυπριακού λαογραφικού υλικού, να αναπτύξει την 
αγάπη του κοινού προς ό,τι αποτελεί τον ιδιαίτερο πολιτισμό μας και να κεντρί
σει περισσότερο το ενδιαφέρον για τη συλλογή και περισυλλογή του λαογραφικού 
μας πλούτου, για την κατοχύρωση του απέναντι του χρόνου, καθώς — ξεχωριστά — 
και για την επιστημονική μελέτη της Λαϊκής μας Μουσικής, που μόνο από ειδι
κούς μπορεί να γίνει...».

Στη συνέχεια παραθέτω ολόκληρο το κεφάλαιο «Ένα Παράξενο Έθιμο» 
όπως δημοσιεύθηκε στις σελίδες 76 και 77 του βιβλίου και το οποίο προκάλεσε την 
αρνητική κριτική του Κυρίλλου Παυλίδη.

«Η σεμνοτυφία των ανθρώπων του λαού — και ιδιαίτερα των γυναικών μας — 
ξεπερνάει κάθε λογικό όριο. Ο αριθμός 3 λ.χ. θεωρείται «άσκημος», και στην ομι
λία - όταν πρόκειται να καθοριστεί η ποσότης οποιωνδήποτε πραγμάτων - τον 
συνοδεύει συνήθως η φράση: “με το συμπάθιο”. “Τα πιπόνια που εκράτεν ήταν 

τρία... με το συμπάθκιον”. Ή, θέλοντας να δείξουν με το χέρι τους το μέγεθος του 
πιο αθώου αντικειμένου, προσθέτουνε την ίδια φράση. “Έκοψεν τόσην... κλω
στήν, με το συμπάθκιον”. Και καταντάει κωμική η κουβέντα τους πολλές φορές, 
γιατί πολλά είναι τα πράγματα που παρεξηγούνται, και κάθε τόσο κουδουνίζει η 
σεμνοτυφία τους.

Γενικά, ό,τι σχετίζεται με τη σεξουαλική υπόθεση και ό,τι μπορεί να την υπεν
θυμίσει, δεν έχει θέση στη στιχομυθία των σεμνών και σοβαρών ανθρώπων. Προ
πάντων τα κορίτσια του χωριού, τα ξέβγαλτα και συνεσταλμένα, κοκκινίζουνε 
σαν παπαρούνες, με τον παραμικρό υπαινιγμό για σεξουαλικά ζητήματα. Γι ’ αυτό 
και μες το σπίτι αποφεύγουν οι γονείς ή οι ξένοι να ξεστομίζουν φράσεις, που 
προσβάλλουν την “παρθενική αιδώ” τους.

Θεωρώ, λοιπόν, πολύ παράξενο το παρακάτω έθιμο. Το είχαμε στην Πιτσι
λιά. Και σε παλαιότερη εποχή στη Μεσαορία.

Μέσα στην τόσο συγκίνηση της νύφης, την ώρα που την “άλλασσαν” - ή τη 
“στολίζανε” - οι γυναίκες της επιβάλλανε να πει μια τολμηρή φράση, σχετική με 
την πρώτη νύχτα του γάμου.

Η νύφη, φυσικά δεν τολμούσε να προφέρει αυτά τα λόγια και απαντούσε:

- Μα... αντρέπουμε να το πω....

- Πέ το, πέ το ! Φωνάζανε όλες και την αναγκάζανε να συμμμορφωθεί με το 
έθιμο.

- Μα... εν ημπορώ...

- Πε το, κόρη, πέ το! Τζι ’ είπεν το τζι ’ η μάνα σου, τζι ’ είπεν το τζι ’ η θκειά σου.

Πάλι διστάζει, και γίνεται φωτιά από την ντροπή της.

- Κόρη μου, δίχως να τον πεις τον λόον τζιείνον (δ)εν σε στεφανώννουμεν...

Μεγάλη απειλή. Και δικαιολογία, φυσικά, για το κορίτσι, που ήξαιρε από 
πριν τί την περίμενε και ότι δεν θα μπορούσε ν αποφύγει.

- Είπεν το! Είπεν το!
Ύστερ’ απ’ αυτή τη δοκιμασία η νύφη, που έκανε σκόντο στη σεμνότητα και 

σεμνοτυφία της, ωδηγότανε στην εκκλησία για να στεφανωθεί.

Έχω και την πληροφορία πως ο ίδιος λόος έπρεπε σ άλλα χωριά της Πι
τσιλιάς — όπως στο Παλαιχώρι - να ειπωθεί μπροστά σ όλο τον κόσμο, στο τρα
πέζι του γάμου. Πολύ δυσκολώτερο, για τη νύφη. Κάποτε μάλιστα έχει συμβεί κι 
αυτό το νόστιμο, όπως μου διηγήθηκε κάποιος: Επειδή η νύφη αρνιότανε να ξε
στομίσει την καθιερωμένη φράση, ένας από τους καλεσμένους εφώναζε.

“Πέ το, κόρη, ειδεμή εν να το πει η αρφή σου η μιτσιά

Η “μιτσιά”, ως τόσο, διαμαρτυρήθηκε πως δεν είναι καθόλου μικρή, όπως την 
νομίζουν. Και τους έφερε ένα ατράνταχτο επιχείρημα!
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Διάβασα και ξαναδιάβασα το κείμενο αυτό για να επισημάνω τις... «βωμολο
χίες» και τις... «πιθηκομίμητες» εκφράσεις που περιλαμβάνονται σ’ αυτό. Και 
έμεινα έκπληκτος γιατί τίποτε απ’ αυτά δεν βρήκα!

Ήταν, λοιπόν, υπερβολικές οι κρίσεις και αρνητικές οι τοποθετήσεις του Κύ
ριλλου Παυλίδη γι’ αυτό το κείμενο.

Εκείνο όμως που χάρηκα ιδιαίτερα ήταν η απλότητα, η λιτότητα της ζωντανής 
δημοτικής γλώσσας του Τεύκρου Ανθία και η ευγένεια στην απάντησή του, σε 
αντίθεση με την αφ’ υψηλού θεώρηση, την βερπαλιστική καθαρευουσιάνικη γλώσ
σα και προσέγγιση στο θέμα του Κύριλλου Παυλίδη, ο οποίος ήταν ένας από τους 
κυριότερους πολέμιους της εισαγωγής της δημοτικής γλώσσας στο εκπαιδευτικό 
μας σύστημα.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα είμαι σίγουρος πως ο Κύριλλος Παυλίδης θα 
πέθαινε από ανακοπή της καρδιάς αν διάβαζε τα «μυλλωμένα» ποιήματα του εθνι
κού μας ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη ή τα «μυλλωμένα» δίστιχα του λαϊκού μας ποι
ητή Άζινου στην Κυπριακή διάλεκτο, η οποία είναι πολύ πλούσια σε βωμολοχίες 
τουρκικού τύπου!

ΔΡ. ανδρεας κλ. ςοφοκαεους
Ιστορικός Κυπριακού Τύπου

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑ-ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η εμπειρία είναι απλή και αναμφίβολη. Όλοι μας έτυχε να ακούσουμε να ομι- 
λείται μια διαφορετική εκδοχή της γλώσσας μας: Είναι αυτό που χαρακτηρίζουμε 
ως ιδίωμα ή διάλεκτο. Μιλάμε βεβαίως για τη ζώσα πλευρά της γλώσσας και όχι 
ενδεχομένως για την ιστορική της αποτύπωση σε οποιοδήποτε συνονθύλευμα συγ
χρονικών και διαχρονικών τύπων και μάλιστα από διαφορετικές πιθανόν γεω
γραφικές περιοχές. Γιατί όταν γίνεται λόγος για διάλεκτο πρέπει να ορίζουμε του
λάχιστο το χρονικό πλαίσιο αναφοράς και, όπου είναι δυνατόν και επιβεβλημένο, 
και τον τόπο των μαρτυριών. Έτσι μόνο αποκτά νόημα η δια-συστηματική αντι
παράθεση με την λεγόμενη «επίσημη» γλώσσα. Στην παρούσα μου εργασία αναφέ- 
ρομαι στη σύγχρονη κυπριακή διάλεκτο ή μάλλον από την πλευρά των ομιλητών 
στο ευρύτερο γλωσσικό της πλαίσιο ως προς την κοινή νέα Ελληνική (ΚΝΕ).

Εδώ είναι που τίθεται ένα καίριο ζήτημα αντίφασης. Από τη μια να θεωρούμε 
ότι ζωντανή απόδειξη των διαλέκτων είναι οι ομιλητές τους και από την άλλη να 
μην αποδεχόμαστε συγχρόνως ότι ό,τι συστηματικά αρθρώνεται απ’ αυτούς είναι 
διάλεκτος. Να εξηγούμαστε: Είναι το μόπαϊλ, το τάσπιν διάλεκτος; Όχι θα απα
ντήσουμε αυθόρμητα όλοι, όσοι έχουμε λίγο ή πολύ μια κάποια ιστορική γνώση 
του πράγματος και βλέπουμε ίσως στον όρο διάλεκτος μια ρομαντική διάθεση 
ιστορικής καθαρότητας. Όμως, η συγχρονική πλευρά της ομιλίας είναι η μόνη δι
καίωση της γλώσσας ως χρήσης.

Δεν ανήκω σ’ αυτούς που νομίζουν ότι η διαφύλαξη των διαλέκτων αποτελεί 
από μόνο του εχέγγυο για την όποια ταυτότητα. Τα κινήματα των κάθε είδους κα
θαρολόγων πάντα αποτυγχάνουν προς όποια κατεύθυνση κι αν πορεύονται, συσ
σωρεύοντας μάλιστα και ουκ ολίγα δεινά. Είμαι όμως απ’ αυτούς που πιστεύουν 
ότι η μια καλοζυγισμένη σκοποθεσία δεν μπορεί να παραβλέπει τον καίριο ρόλο 
της γλώσσας στη διατήρηση μιας ταυτότητας. Εάν η γλώσσα του καθενός μας είναι 
μια ιδιάζουσα αποθήκη εμπειριών, με το να την αρνούμαστε από τα παιδιά μας 
δεν τους στερούμε απλώς τις εμπειρίες μας. Κάνουμε κάτι πιο εγωιστικό. Τους 
αφαιρούμε το δικαίωμα της συμμετοχής στο παρόν και στο παρελθόν. Ισως είναι 
ένας τρόπος να μπαίνουμε έτσι στο απυρόβλητο.

Εάν για τον ορισμένο ομιλητή η γλώσσα είναι λέξεις, η διάλεκτος είναι δια
φορετικές λέξεις. Η ζωντάνια της δεν κρίνεται μόνο από την προφορικότητα αλλά 
είναι και ευθέως ανάλογη των «ιχνών» που αφήνει στον γραπτό λόγο. Στα βιβλία 
της υπηρεσίας ανάπτυξης προγραμμάτων Μέσης Εκπαίδευσης υπό τον τίτλο «Συ
νάντηση με τη Γλώσσα» για το Γυμνάσιο (για την α τάξη πρώτη έκδοση 1991, επα- 
νέκδοση 1995 και ανατύπωση 1997, για τη β’ πρώτη έκδοση 1992, για τη γ τρίτη 
έκδοση 1995) εντόπισα τους παρακάτω διαλεκτισμούς. Ενδιαφέρει εδώ στο ση
μείο που ο μη διαλεκτόφωνος έχοντας έγγραφη εμπειρία εντοπίζει σαφώς τη διά
λεκτο και ο ερευνητής έχει κάποιες απτές αποδείξεις για την ισχύ της (σε παρένθε
ση το τεύχος και η σελίδα):
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ψήλωσαν το χέρι (α’ 18), το σβηστήρι (α’ 29), η αγκάλη μον (α’ 40), η κεφαλή (α’ 
52, 98), σπιρτοκούτια (α’ 53), σκάμνος (α’ 68), με όρισεν επιμελητή (α’ 72), τους 
γονιούς (α’ 74), πλαστισίνη, τέλλα (α’ 96), πούληση (α’ 116), σκετς (α’ 139), σννο- 
μιλά(a., 140, 3 φορές), σφογγαράς (αλ 142), αφίσιες(α' 145), πονεί το λαιμό του (α' 
149), άφηκαν^ 49), εΐχεν ήδη (β’ 103), χρυσοχόςΐβ' 107, γ’ 7 δύο φορές), παραλά- 
λησε (β’ 127), πετεινάρι (β’ 148), παραμάσκαλα (γ’ 61), ράντισε την αυλή (γ’ 7).

Σε μία ζωντανή επαφή με μία διάλεκτο τον μέσο δέκτη δεν είναι οι όποιες 
αναλύσεις των διαλεκτολόγων που τον ενδιαφέρουν αλλά η αίσθηση του διαφορε
τικού που νιώθει. Οι ομιλητές πάντως των διαλέκτων μπορούν να 'νιώθουν υπε
ρήφανοι για τη γλώσσα τους.1 Μία μαθήτρια στην Κρήτη έγραψε σχετικά: «επι
πλέον ένα άλλο αίσθημα που με περιβάλλει όταν μιλάω τη διάλεκτο είναι ότι νιώ
θω πολύ έξυπνη σαν να ξέρω του κόσμου τις γλώσσες» [από έκθεση, Α’ Λυκείου, 
1999).

1. Είναι όντως μία θέση που υποστηρίζεται από διαλεκτόφωνους σε όλο τον κόσμο.
2. Όρος με μεγάλο αφαιρετικό περιεχόμενο για αυτήν εόώ την εργασία.
3. Να θεωρηθεί ως καθαρά φωνητικός και χρηστικός ο τρόπος γραφής των λεξικών παραδειγμάτων.

4. Τα “κυπροαγγλικά” δεν είναι η καθεστηκυΐα κυπριακή διάλεκτος, προϊδεάζουν πιθανώς για μία 
μελλοντική κρεολοποίηση. αφού αδυνατίζουν το διαλεκτικό σύστημα προωθώντας εντός των τει
χών της διαλέκτου μία άλλου τύπου διγλωσσία. Διαφορετικά ομιλεί ο Κύπριος τη διάλεκτό του και 
διαφορετική αντίληψη έχει για το συγχρονικό της περιεχόμενο. Η παραδοσιακή του γλώσσα απο
μένει έτσι ο μόνος δρόμος που εξακολουθεί να οδηγεί την κυπριακή ομιλία προς το ιστορικά μονα
δικό κέντρο αναφοράς της. την καθόλου ελληνική φωνή δηλαδή. Παρά τα όσα λέγονται, δεν βλέπω 
με ποιο τρόπο η χρήση της παραδοσιακής διαλέκτου μπορεί να αντιστρατευτεί την ελληνικότητα 
της Κύπρου Νομίζω ότι καθήκον της κυπριακής πολιτείας είναι να ξεκαθαρίσει και μέσα από μια 
τολμηρή εκπαιδευτική πολιτική προς τους υπόλοιπους συνέλληνες - οι οποίοι με πικρία όντως 
σχολιάζουν το ότι «οι Κύπριοι μιλούν αγγλικά» - ότι η απαραίτητη γνώση της ΚΝΕ δεν σημαίνει 
καταπίεση της διαλέκτου, ούτε ότι υποστήριξη της διαλέκτου φανερώνει οποιοσδήποτε είδους «α- 
νταρσία» Η ανοχή της διαλέκτου σε όλες τις σχολικές βαθμίδες (εντονότερη στο Δημοτικό) θα ερ
χόταν να νομιμοποιήσει κατά κάποιο τρόπο μια ήδη υπάρχουσα κατάσταση και θα μπορούσε να 
εξοπλίσει το μαθητή με αυτοπεποίθηση δωρίζοντάς του πραγματικά το αίσθημα της αναγνώρισης. 
Κακά τα ψέματα. Ο άνθρωπος δένεται πρώτα με τα αντικείμενα και υστέρα με τις ιδεες. Μια εκ
παιδευτική πολιτική μιας ηθελημένης διμορφίας δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση αλλαγή του στό- 
χου. που πρέπει να είναι, ούτως ή άλλως, η κατάκτηση της Κοινής Νέας Ελληνικής. Οι δομές της 
κυπριακής θα καλλιεργούν έτσι τη δομή της πανελλήνιας γλώσσας και δεν θα απομακρυνουν το δέ
κτη από την ιστορικά καθορισμένη γλωσσική του ταυτότητα. Η αναγνώριση της ελληνικής απο τη 
νέα γενιά θα εξακολουθήσει με αυτό τον τρόπο να θεωρείται δεδομένη. Κατα τη γνώμη μου. εντός 
αυτών των ορίων το περιεχόμενο της ελληνοκυπριακής ταυτότητας λαμβάνει εντελώς τοπικό χα- 
ρακτήρα. ενώ χρωματίζει με ζωηρότερες πινελιές την ελληνική πολυμορφεα. Απο αυτή την άποψη, 

όντως θα εκφράζει ελληνική ταυτότητα.

Όταν ο Ελλαδίτης1 2 (ΕΛ) συνομιλεί με κάποιον διαλεκτόφωνο το σύστημα 
αποκωδικοποίησης και ερμηνείας των σειρών του λόγου διεγείρεται σε εντονότε
ρο βαθμό (πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για ξένη γλώσσα). Ο ΕΛ θα υποχρε
ωθεί να θέσει σε κίνηση το μηχανισμό μετατροπής της γραμμικής σειράς όσων 
ακούει σε δομική τέτοια, ενώ ο διαλεκτόφωνος, αν θέλει ή πρέπει να συμμορφωθεί 
προς τη νόρμα κύρους, θα κάνει το αντίθετο.

Από εμπειρικής πλευράς τρία μπορούν να συμβούν στον μη διαλεκτόφωνο: 
α) να ακούει σειρές ήχων τους οποίους κατανοεί, παρ’ όλο που σημειώνει τη δια- 
φορετικότητά τους β) να ακούει σειρές ήχων που δεν καταλαβαίνει καθόλου και γ) 
να ακούει σειρές ήχων για τους οποίους νιώθει αβεβαιότητα. Γιατί, όσο σχετικά 
εύκολο είναι να πει ο γνώστης της Κοινής τι δεν είναι διάλεκτος άλλο τόσο πιο 
δύσκολο είναι να πει με βεβαιότητα τι είναι διάλεκτος. Είναι όπως η συζήτηση για 
την τρομοκρατία: Όλοι γνωρίζουν τι είναι αλλά κανείς δεν μπορεί να την ορίσει 
επακριβώς.

Ό, τι ακολουθεί βασίζεται κυρίως στην εμπειρία Κυπρίων (ΚΥ) και ΕΛ, μέσα 
στο ευρύτερο γλωσσικό πλαίσιο των δύο πλευρών, και νομίζω ότι δίνει μια γενική 
εικόνα παρατηρήσεων, που κατά πάσα πιθανότητα έχει κάνει ο καθένας από μας 
μέσα από το φακό της ΚΝΕ. Δεν πρόκειται εδώ να επαναλάβω τις γνωστές χιλιο- 
διατυπωμένες ιδιαιτερότητες της ΚΔ. Πρέπει όμως να υπενθυμίσω ότι για τη 
γλωσσολογία δεν υπάρχουν καλοί και κακοί ήχοι. Οι χαρακτηρισμοί είναι υποκει
μενικοί και βασίζονται σε εξωγλωσσικά κριτήρια. Αλλωστε ό,τι γράφεται πιο κά
τω είναι μία κατά κάποιο τρόπο «συλλογή αναφορών». Είπαμε ότι μιλάμε για 
εμπειρία διαλέκτου· εμπειρία που διατυπώνεται σε παρατήρηση τάσεων και όχι σε 
διαπίστωση κανόνων.3

1 ) Η προφορά

α) Η λεγόμενη βαριά προφορά αλλά και η προφορά των ιστορικών διπλών 
(αλλά και των αυθαίρετα αναπτυσσόμενων) και των λεγομένων παχέων, είναι για 
την Κυπριακή ένα ιδιάζον χαρακτηριστικό. Εκατέριοθεν εσφαλμένη είναι βεβαίως 
και η διαφορετική προφορά συμφώνων ξένων γλωσσών, της αγγλικής κυρίως. 
Ενώ παλιότερα όμως η απόδοση κυρίων ονομάτων ελλαδίτικης προέλευση^, προ
σαρμοζόταν συνήθως στη διαλεκτική φωνητική, τον τελευταίο καιρό (βοηθούση^ 
και της τηλεοπτικής σύνδεσης με την Ελλάδα) δεν είναι σπάνιο να αποφεύγεται. 
Οι «νησίδες» αυτές ομοιότητες δείχνουν με τον πιο φανερό τρόπο τη δύναμη των 
MME.

β) j-j εντονότερη άρθρωση των συριστικών (σ, ζ) είναι επίσης κάτι που αναφέ
ρουν συχνά οι ΕΑ. Οι ΚΥ δίνουν την εντύπωση ότι ασκούν μεγαλύτερη πίεση στα 
δόντια και στα φατνία.

γ) Η αντίληψη των ΕΛ ότι οι ΚΥ «μιλούν αγγλικά»4 Εκ πρώτης όψεως θα νό
μιζε κανείς ότι υπονοούνται απλώς οι «πολλές αγγλικές λέξεις», πράγμα για το 
οποίο δεν χρειάζεται κανένας σχολιασμός. Δεν πρόκειται όμως μόνο περί αυτού. 
Οι ΕΛ παρατηρούν και τη δασεία προφορά των ψιλών συμφώνων οχι μόνο στην 
άρθρωση μη διαλεκτικών τύπων (π.χ: έφιππος, κόκκος) αλλά και στην με τα μέτρα 
της ΚΝΕ αυθαίρετη παρουσία τους (απ’ το σχολείο, περίπτωση, κέφι).

2) Η οινικότητα και τα παρείσακτα ένρινα. Πολλές φορές, όταν θέλουν οι Ελ- 
λαδίτες να μιμηθούν τους Κυπρίους ως προς το ν, υπερβάλλοντας το προσκολ- 
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λούν αδιακρίτως στο τέλος λέξεων (και όχι μόνον κλιτών και σε αιτιατική)5. Συ
χνά, επίσης, κατά τη διάρκεια της μίμησης, υψώνουν τονικά τη φωνή προσπαθώ
ντας να μιλήσουν με τη μύτη. Τελικά, όπως αποδεικνύεται, ο τρόπος αυτός της μί
μησης δικαιολογείται πέρα για πέρα, αν προσθέσουμε στα κανονικά εμφανιζόμε
να τελικά ν και μια σειρά παρείσακτων ένρινων και ρινικοποιημένων φωνηέντων. 
Διαπιστώνεται, ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ του τι πραγματικά νομίζει 
ότι αρθρώνει κανείς και του τι όντως εκφωνεί6.

5. Χαρακτηριστικό είναι και το, γνωστό πλέον, παρακάτω ανέκδοτο για τους Κυπρίους (είναι ένα 
από τα πολλά που κυκλοφόρησαν και στην Ελλάδα μετά το τρομοκρατικό κτύπημα στις ΗΠΑ): 
Κατηγορούν οι Αμερικανοί την Κύπρο ότι υποθάλπει την τρομοκρατία και ο εκπρόσωπος των Κυ
πρίων αμύνεται λέγοντας ότι η Κύπρος δεν έχει τέτοια πράγματα. Εμείς, λέει, «παράγομεν φοιτη
τές, επιστήμονες, σιουτζούκκον, τραχανάν και... εε ... και ταλιπάν και ταλιπάν και ταλιπάν»! Με 
ένα σμπάρο δύο τρυγόνια δηλαδή στο μεταγλωσσικό σχόλιο: όχι μόνο και η αυθαίρετη παρουσία 
του ν αλλά και η αηχοποίηση των μέσων (ταλιπάν = τα λοιπά = ταλιμπάν)! Είναι πάντως γεγονός 
ότι τα ανέκδοτα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα για τους ΚΥ, σε αντίθεση με τα αναφερόμενα 
στους Πόντιους και τους Χιώτες, έχουν ως επίκεντρο τη διάλεκτο.

6. Το μέγεθος αυτής της ρινικότητας της ΚΔ γίνεται φανερό αν τη συγκρίνουμε με την Κρήτη. Ευκο
λότερα εν προκειμένω ο Κρητικός αποβάλλει στην ανάγνωση ένα τελικό ν από παλαιότερες φάσεις 
της Ελληνικής, ακόμα και αν είναι αναγκαίο (πρβ. τον Ερωτόκριτο, το ίδιο σήμερα και στην ανά
γνωση εκκλησιαστικού λόγου). Πολύ δυσκολότερα όμως στην Κύπρο. Επιβεβαιώνεται δηλαδή και 
εδώ η μεγάλη δέσμευση του Κύπριου κατά την ανάγνωση από το γραπτό τύπο και του Κρητικού 
από την προφορικότητα. Δίνεται μάλιστα η εντύπωση ότι ο πρώτος ευχαριστιέται το ν, ενώ ο δεύ
τερος αισθάνεται μάλλον άβολα. Φαίνεται πράγματι ότι ο Κύπριος συμμορφώνεται πιο πολύ με το 
γραπτό λόγο απ’ ότι ο Κρητικός. Έτσι, ένας κύπριος ιερέας ποτέ δεν θα αναγνώσει τω τσιερώ ετσί- 
νω, σε αντίθεση με έναν κρητικό (όπως το κυπριακό «και» αλλά πιο μαλακό) ο οποίος μάλιστα θα 
διαβάσει και «εν τη πολυλοζία αυτών εισακουσθήσονταί» (πολυλογία, ζ, όπως το γαλλ. agir).

3) Ο επιτονισμός.

α) Το σύρσιμο της φωνής (ουδέτερος χαρακτηρισμός), η μουσικότητα (θετικός 
χαρακτηρισμός) όπως χαρακτηρίζεται πολλές φορές. Είναι κάτι που συχνότατα 
σχολιάζουν οι ΕΛ. Να επισημάνουμε εδώ ότι οι διαλεκτόφωνοι εκπλήσσονται 
όταν προσπαθούν να μιμηθούν άλλοι την ομιλία τους. Και οι ίδιοι άλλωστε έχουν 
ανάλογους χαρακτηρισμούς.

β) Η συχνή τονική υπερύψωση, γεγονός που συνδέεται και με την αυξημένη 
ρινικότητα. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά τα οποία επίσης προσπαθούν να 
αποδώσουν οι ΕΛ μιμούμενοι τους ΚΥ. Αποτέλεσμα είναι μια πιο υψηλή θέση του 
κεντρικού μέρους της γλώσσας στη στοματική κοιλότητα με αντίστοιχη χαμηλή 
του μπροστινού. Ως προς τον υπερτεμαχιακό τόνο και τη διαλεκτική μουσικότητα, 
διακρίνουμε γενικά με βάση τον κορμό της περί ής ο λόγος φωνητικής σειράς δύο 
κυρίως περιπτώσεις: α) με παράταση της φωνής και τονική ανύψωση συγχρόνως, 
β) με παράταση της φωνής μόνο. Άλλωστε η μορφολογία της Κυπριακής επιβάλλει 
στατιστικά στην ομιλία περισσότερες άτονες σειρές.

4) Η γρήγορη ομιλία.

α) Οι ΕΛ θεωρούν ότι οι ΚΥ μιλούν γρήγορα και δεν τους καταλαβαίνουν. 
Την ίδια αυτή άποψη έχουν συχνά και οι ΚΥ για τους ΕΛ, όχι όμως στον ίδιο βαθ
μό. Είναι προφανές ότι πρόκειται για μία εκατέρωθεν αδυναμία διάκρισης κάποι
ων μορφολογικών ορίων. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και λόγοι αντικειμενικοί οι 
οποίοι στηρίζουν αυτή την άποψη, όπως είναι:

β) Η ασάφεια στην άρθρωση και η διαγραφή φωνηέντων μεταξύ συμφώνων. Η 
τονική υπερύψωση και η ρινικότητα που είπαμε πιο πριν, πιθανόν να είναι και ο 
λόγος για τον οποίο γενικά οι ΚΥ εμφανίζουν κάποια δυσκολία στην εκφώνηση 
μπροστινότερων ενδοφωνηεντικών συμφώνων (κυρίως π, τ, κ), όταν περιβάλλο
νται από οπισθιότερα φωνήεντα. Φαίνονται ως εκ τούτου ότι αρθρώνουν ένα μέ- 
ροζ τουλάχιστον, του λογου τους πιο πίσω στη στοματική κοιλότητα. Συνήθως, 
δηλαδή, συνθλίβεται το τ της λέξης κατάταξη, ενώ σχεδόν πάντα προφέρεται στο 
κουτούλησε. Στην πρώτη περίπτωση διακρίνεται μία δυσκολία προσαρμογής στην 
αλλαγή του τόπου άρθρωσης, κάτι που δεν υπάρχει στο δεύτερο παράδειγμα. Αυ
τό προκαλεί μεγάλες δυσκολίες στους ΕΛ, οι οποίοι αχούν αλλεπάλληλε^, χασμω- 
δικές σειρές.

γ) Η ελλειπτικότητα της Κυπριακής. Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο η συ
μπύκνωση της ομιλίας. Αρχίζει κατά περίπτιοση και κατά ομιλητή από μη αναμε
νόμενες διαγραφές στοιχείων μικρότερων της συλλαβής, οι οποίες δεν είναι κανο
νικές και ιστορικά αποδεκτές φωνητικές εξελίξεις, και φτάνουν μέχρι ολόκληρο 
ρήμα ή ρηματικό σύνολο. Από την πλευρά του χρήστη όμως αυτά τα στοιχεία σα
φώς “υπάρχουν”, ενώ από την πλευρά του μη διαλεκτόφωνου απουσιάζουν. Πρό
βλημα βεβαίως αρχίζει να δημιουργείται όταν ένα θέμα αρθρωτικής οικονομίας 
μπορεί να έχει και σημασιολογικές προεκτάσεις. Φαίνεται πράγματι ότι το ζήτημα 

είναι ευρύτερο.
Ενδεικτικότατο παράδειγμα ελλειπτικότητας και βραχυλογίας (γραπτής μά

λιστα) - που δεν έχει να κάνει όμως με τη διάλεκτο αλλά ενδιαφέρει μέσα στο ευ
ρύτερο πλαίσιο όσων συζητώ εδώ - είναι οι οδηγίες για τις διάφορες ασκήσεις στα 
εγχειρίδια για τη γλώσσα στο Γυμνάσιο που ανάφερα πιο πριν. Η παράλειψη, κυ
ρίως των διαφόρων τύπων του άρθρου και της αντωνυμίας είναι η χαρακτηριστι
κότερη των περιπτώσεων. Είναι μάλιστα τόσο συχνή, ώστε η σποραδική τοποθέ
τησή τους να δίνει την εντύπωση εξαίρεσης.

Να γίνω πιο σαφής. Τα παιδιά παρακινούνται με εκφράσεις όπως (με τονι
σμένους χαρακτήρες ό,τι παραλείπεται, σε παρένθεση το τεύχος και η σελίδα): 
γράψτε μια επιστολή (α’ 12, β’ 14, γ’ 12,20, “κανονικά” όμως γράψτε μια επιστο
λή, α’ 145) περιγράψτε του τη ζωή και συγκρίνετε τη με το Δημοτικό (α 12) / σας 
δίνεται ένα διάγραμμα (α’ 13) / όμως, ένας έμπειρος κηπουρός μας επισκέπτεται 
(α’ 14) / γράψτε ενα παρόμοιο κείμενο (α’ 14, “κανονικά” όμως γράψτε ενα παρό
μοιο κείμενο, α’ 143) / όταν διαβάζετε, να προσπαθείτε πρώτα να καταλαβαίνετε 
α’18) / εφαρμόστε τα στην τάξη (α’ 25) / τα βασικά στοιχεία και τις ιδεες του κει

μένου / τα βασικά του στοιχεία ή τις βασικές του ιδεες / αποσπούμε τις ουσιώ
δεις προτάσεις - και/ή τις ουσιώδεις σκέψεις και τους ουσιώδεις ορούς (α 26) 
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I Ποιος είναι; Ποια (είναι) η ηλικία του; Πώς είναι το σώμα του, η κεφαλή του, ο 
κορμός του, τα άκρα του, ποια είναι η γενική εντύπωση που παρέχει; Ποια η 
πνευματική του κατάσταση, ποια τα συναισθήματα σας(;), ποια τα προτερήματα, 
τα ελαττώματά του (α’ 52) / γράψτε μια ανακοίνωση του Ομίλου Φίλων (β’ 136).

Συνεχίζοντας, με μια πρώτη ματιά μπορούν να αναφερθούν πολλά τέτοια πα
ραδείγματα:

να δίνετε εξελικτικά ένα μέρος από ένα/κάποιο γεγονός (α’ 27) / ετοιμάστε μια πε
ρίληψη (α’ 28) / γράψτε ένα παρόμοιο κείμενο (α’ 50) / γράψε μια επιστολή / 
γράψτε τις/μερικές/κάποιες οδηγίες (α’ 58) / σημειώστε τις παρατηρήσεις σας (α’ 
88) / να ασκήσετε κριτική στο περιοδικό ή στην εφημερίδα / να γράψετε μια επι
στολή / τα θετικά και τα αρνητικά (α’ 91) χωρίς ελεύθερο χώρο για τον άνθρωπο, 
τον εργαζόμενο, τον κάτοικο ή τον επισκέπτη / αποσυμφόρηση της παλιάς πόλης 
από την κίνηση (α’ 105) / ζητά πληροφορίες για το πώς να (α’ 106) / γράψτε μια 
επιστολή (α’ 121)/χωρίστε το (κείμενο) σε ενότητες (α’ 121)/γράφει μια επιστο
λή / βρείτε τα σημεία (β’ 23) / τα κύρια επαγγέλματα και οι άλλες ασχολίες (β’ 25) 
/ καλλιέργεια των πνευματικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών διαφερόντων (β’ 
32) / έκθεση για ένα ατύχημα (β’ 33) / για τη συγγραφή του πρακτικού (β’ 33) / τρό
πους ετοιμασίας μιας ταμιακής έκθεσης, με την οποία ο ταμίας να δίνει λόγο (β’ 
33) / η μαθητική ζωή των περασμένων γενιών (β’ 59) / που να εκφράζουν το πραγ
ματικό, το δυνατό (β’ 63) / γράψτε στα κενά τι φανερώνει η οριστική: το πραγμα
τικό, το δυνατό, το πιθανό (β’ 63) / γράψτε ένα δικός σας κείμενο (β’ 66) / γράψτε 
μια έκθεση (β’ 83) / να ανταποκρίνεται στις ατομικές του αλλά και στις συνολικές 
ανάγκες (β’ 109) / τα διεθνή γεγονότα τα πληροφορούμαστε (β’ 122) / κέρδιζε τα 
προς το ζην, ενώ οι (;) άλλοι ζούσαν (β’ 142) / πλένω το πρόσωπο μου (;) στη βρύ
ση (γ’ 6) / γράψτε μια έκθεση (γ’ 38) / θέματα για μια επιστολή (γ’ 108) / χρησιμο
ποιείστε το/ένα φάκελλο (sic) για την αποστολή της (γ’ 108) / γράψτε μια περίληψη 
του κειμένου (γ’ 115).

Ακόμα και στην ενυπόγραφη από τους υπεύθυνους της έκδοσης εισαγωγή του 
β’ τεύχους δεν απουσιάζουν τα ελλειπτικά παραδείγματα, όπως: «επιτυγχάνεται 
με τις θεματικές ενότητες, όπου δίνεται η ευκαιρία στο μαθητή / ανατρέχοντας στη 
Νεοελληνική Γραμματική και στο Συντακτικό της Νεοελληνικής Γλώσσας, όποτε 
το απαιτούν οι περιστάσεις» (β’ 9).

Το γεγονός ότι εδώ σε σχολικά εγχειρίδια, τα οποία έχουν ελεγχθεί επανει
λημμένα, συναντάται με τόσο ξεκάθαρο τρόπο και σε τόσο έντονο βαθμό αυτή η 
“βραχυλογία”, φανερώνει κατά πάσα πιθανότητα μία διαφορετική πρόταση και 
μία τάση αποκέντρωσης της κυπριακής από την ΚΝΕ, θέμα ενδιαφέρον αλλά όχι 
του παρόντος7.

7. Χαρακτηριστική είναι η επιστολή, η οποία απεστάλη στους ενδιαφερομένους για διορισμό καθηγη
τές το 1998 στην Κύπρο και υπογράφεται στο τέλος ως εξής: Με τιμή, (ονοματεπώνυμο) για Πρόε
δρο Επιτροπής εκπαιδευτικής υπηρεσίας και όχι ενδεχομένως για τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Η
πρακτική αυτή είναι φαίνεται ευρύτερη και πανελλήνια. Στο κείμενο της Οργανωτικής Επιτροπής 
του “Αθήνα 2004” η υπογεγραμμένη “Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων” στερείται από 
τα δύο γραμματικά άρθρα της (1999).

5) Ο τρόπος πρόσληψης καί απόδοσης μέρους του ακουστικού καί οπτικού 
ινδάλματος από ξένες γλώσσες. Αναφέρομαι στον πολύ κόσμο. Ο ΚΥ καταλαβαί
νει π.χ. το multi- ως μάλτι, ενώ ο ελλαδίτης προφέρει μούλτι (μουλτιμίντια). Στην 
Ελλάδα η γνωστή τρομοκρατική οργάνωση προφέρεται κυρίως αλ καϊντα, (Σε
πτέμβριος 2001), ενώ άκουσα το ΡΙΚ να προφέρει αλ καέντα . Κατά παρόμοιο 
τρόπο ο ΚΥ θα πει το village βίλειτς, ενώ ο ΕΑ βίλατζ ή βιλέιτζ (υπάρχουν πά- 
μπολλα τέτοια παραδείγματα, σύγκρ. πιο κάτω με «γαλλικισμό»). Η αλήθεια είναι 
κάπου στο μέσον.

8

Εκτός αυτού, μέχρι τώρα τουλάχιστον, στην Ελλάδα καταβάλλεται μία προ
σπάθεια εκφοράς των ξένων λέξεων από τους διαφημιστές όσο πιο κοντά γίνεται 
προς το ελληνικό ηχητικό αλφαβητικό πρότυπο. Π.χ. λινέτες (Anettes μάρκα χαρ
τοπετσετών), ράφλες (ruffles, πατατάκια τσιπς)9. Ο Κύπριος πιθανότατα να προ
φέρει λάινετςκαι ράφολς. Το γνωστό στην Κύπρο απορρυπαντικό έιτςα^, στην Ελ
λάδα είναι γνωστό μόνο ως άζαξ^.

6) Ο «γαλλικισμός»" των Ελλαδιτών. Ο τονισμός δηλαδή ξένων λέξεων (ακό
μα και αν η πηγή είναι'αγγλική ή άλλη - αλλά και ελληνικών συντομογραφιών) στη 
λήγουσα όπως π.χ. κριστάλ κολόρ, αϊνστάιν^. Σε ξένες λέξεις με δύο τόνους είναι 
αυτονόητο ότι όταν ο πρώτος παραβιάζει την τρισυλλαβία, αγνοείται. Έτσι κου- 
μπιουτεράιξ η αίθουσα τύπου" Στην Κύπρο, αντίθετα, ακούγονται λίγο ή πολύ

8.

9.

10.
11.

12.

13.

Ενδιαφέρον έχει εδώ η μεταφορά της αγγλ. απόδοσης caeda, παρ’ όλο τον τόνο στην προπαραλή
γουσα, γιατί είναι σχεδόν σίγουρο ότι αυτός είναι δίαυλος εισαγωγής.
Δυστυχώς και εδώ τα τελευταία χρόνια είναι όλο και πιο εμφανής η προσπάθεια μίμησης όσο το 
δυνατόν της ξένης προφοράς. Δέω δυστυχώς γιατί προκαλείται έτσι μια εκβιασμένη σύγκρουση 

με το σύστημα της Ελληνικής.
Κοινή βέβαια είναι η προφορά της ποδοσφαιρικής ομάδας άγιαξ.
Όρος που χρησιμοποιήθηκε μετά την επανάσταση στην Ελλάδα για την προτίμηση πολιτικού 
προς τη Γαλλία. Το χρησιμοποιώ εδώ σε αντιδιαστολή προς τους γαλλισμούς, που είναι εντελώς 
άλλο πράγμα. Ενδιαφέρουσα για την περίπτωσή μας ως προς τον τρόπο και τον χρόνο εισαγωγής 
είναι στην Κύπρο σε σχέση με την Ελλάδα η ορολογία για το αυτοκίνητο. Στην Κύπρο χρησιμο
ποιείται, αποκλειστικά σχεδόν, η αγγλική, εκεί όπου η ΚΝΕ έχει είτε ελληνικές, είτε γαλλικές λέ
ξεις. Από τις λίγες μου γνώσεις γύρω από το θέμα αναφέρω πρόχειρα κάποιες αντιστοιχίες (σε 
παρένθεση ο ΕΑ όρος): τα στόπερ (τα φρένα), τα rims (οι ξάντες), το clutch (ο συμπλέκτης, d’em
brayage), το spark (το μπουζί), το εξώς (η εξάτμιση), τα switch (τα κλειδιά), το starter (η μίζα, το 
σύστημα ανάφλεξης), το spare (η ρεζέρβα), το gear-box (κιβώτιο ταχυτήτων, σασμάν), φρίγουιλ 
(το ralenti), ρεκτιφιέ (άννοιμαν της μηχανής). Όμως: το ραδιατέρ (ψυγείο, από γαλλ. radiateur) 
και όχι ενδεχομένως το “ραδιέιτον” από αγγλ. radiator (κατά το τράκτον < tractor). Κοινά, αντι- 
Οέτως είναι τα καπώ (στην Κύπρο όμως και για το χώρο αποσκευών), σασί (στην Κύπρο Sa’Si). 
Επιπλέον (και όχι μόνο για το αυτοκίνητο) λέγεται κανονικά το τάγκιν της πεζίνας (ρεζερβουάρ, 
fuel tank), η πόμπα (αντλία, pump). Ακόμα είναι κοινή διαπίστωση και η προτίμηση σε μια σειρά 
άλλων όρων, όπως κομπλέ / κκομπλίτ , μπετόν / κουγκρίν κλπ.

Μ. Πλωρίτης, Βήμα, 07/11/99. Ο Κύπριος θα πει άινσταιν.
Computerized, εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, σ. 11, 12/10/20001.
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και οι δύο (κομπιούτεράιζτ), αφού καταβάλλεται προσπάθεια «πιστής» απόδοσης). 
Στην Ελλάδα, ιδιαίτερα όταν πρωτοακούγεται ή πρωτοδιαβάζεται ένας ξένος όρος 
οι πιθανότητες να κατέβει ο τόνος μέχρι τη λήγουσα είναι υψηλές. Προοδευτικά τα 
πράγματα ρυθμίζονται από διάφορους παράγοντες (MME, σχολείο κλπ).

Μεταξύ δύο τόνων προτιμάται ο δεύτερος, όπως φουτμπόλ, σεξαπίλ. Στην 
Ελλάδα ακούει κανείς εξίσου νόμπελ και νομπέλ ενώ οι περισσότεροι το πολιτικό 
κόμμα της Κύπρου ΔΗ.ΣΥ το προφέρουν ως δισί. Η Ομοσπονδία Λειτουργών 
Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) προφέρεται ολμέκαι σπανιότερα όλμε. Η αντίστοι
χη της Κύπρου (ΟΕΛΜΕΚ) ποτέ οελμέκ. Πάντες στην Ελλάδα λέγουν Γιασέρ 
Αραφάτ, ενώ στην Κύπρο Γιάσερ Αράφατ. Όλοι οι ΕΛ λένε νισσάν, οι Κύπριοι 
πάντα νίσσανκαχ ποτέ αουντί. Το τελευταίο το άκουσα αρκετές φορές και εδώ στη 
Κρήτη, όπως και το Ολάφ Παλμέ14 (ο γνωστός σουηδός πολιτικός). Ποτέ δεν θα 
προφέρει ο ΚΥ ραλλί αλλά πάντα ράλλι.

14. Αξίζει να σημειωθεί ότι εδώ στην Κρήτη αρκετοί μαθητές στην τάξη μέσα διαβάζουν Ολάφ παρό
λο που βλέπουν Όλαφ.

15. Ένα προϊόν με το βότανο jojoba (ισπαν.) προφέρθηκε αρχικά ως ζοζομπά.
16. Π.χ (πρώτα ο τύπος της ΚΝΕ): η σφήκα / ο σφήκουος, η γάτα / ο κάττος, το βούτυρο / ο βούτυρος, 

η άμμος / ο άμμος, η όχθη / ο όχτος, η αχλαδιά / ο άππης (η αππιδκιά), η ζάχαρη / ο ζάχαρης, το 
πεύκο / ο πεύκος, το τσιγάρο / ο τσιάρος, η ουρά / ο νούρος, η ρίγανη / ο ρούανος αλλά και η βελα
νιδιά / ο δρυς, το στασίδι / ο σκάμνος. Πολλά από τα παραπάνω δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο 
της ΚΔ.

Οι ΕΛ χρησιμοποιούν σαμπουάν ενώ οι ΚΥ σιαππού15. Τα κρεπερίκαι σου- 
βλακερί είναι αδιανόητα για την Κύπρο τα οποία ως κρεπερία και σουβλακερία θα 
σχηματίζονταν, όπως φρουταρία, παγωταρία. Το τελευταίο τρομοκρατικό κτύπη
μα στην Αμερική προσέφερε «νέο υλικό». Στην αρχή άκουε κανείς σούρα αλλά και 
σουρά (ισλαμικός νόμος), αλ κάιντα αλλά και σπανιότερα αλ καϊντά (δες και πιο 
πάνω το 5), ραβαλπιντί (πόλη του Πακιστάν, στην Κύπρο ραβαλπίντι) και σπα
νιότερα μουσαράφ (ο ηγέτης του Πακιστάν). Οπωσδήποτε παίζει καθοριστικό ρό
λο η πύλη εισόδου αυτών των λέξεων.

Για την ΚΝΕ σε κάποιες περιπτώσεις η θέση του τόνου στις συντομογραφίες 
αποτελεί και διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό, όπως τοτάλ/τόταλ (ονομασία για- 
ουρτιού/οδοντόκρεμας αντίστοιχα), δοέ/δόε (Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλά- 
δος/Δημόσια Οικονομική Εφορία). Αν στην πρώτη περίπτωση είναι εμφανής η 
επιρροή της διαφήμισης, στη δεύτερη δεν φαίνεται κανένας αποχρών λόγος γι’ αυ
τή τη διαφοροποίηση. Σε περίπτωση σύμπτωσης τύπων το πιθανότερο είναι να 
προτιμάται το γαλλικό: ιντεάλ (αλλά όχι σταντάρ). Ετσι ιντεάλ στάνταρτ (μάρκα 
ειδών υγιεινής).

7) Οι διαφορές στο γένος. Ενδιαφέρει η δια-συστηματική σύγκρουση. Σε λέ
ξεις ίδιου ετύμου και διαφορετικού (ή και διαφορετικού) γένους και σε λέξεις δια
φορετικού ετύμου και διαφορετικού γένους δίνεται η εντύπωση με μια πρώτη μα
τιά - χρειάζεται όμως βαθύτερη έρευνα για να το επιβεβαιώσει ή να το απορρίψει 
κανείς - ότι ευνοείται στην κυπριακή διάλεκτο το αρσενικό . Ο γλωσσικός αυτός 
αντίκτυπος την καθιστά στα αυτιά των ΕΑ πιο σεξιστική ως προς την ΚΝΕ.
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8) Οι διαφορές στη σημασία. Ενδιαφέρουν στο σημείο που δυσχεραίνεται η 
επικοινωνία. Υπάρχουν στην Κυπριακή λέξεις - για μέρη του σώματος κυρίως αλ
λά και άλλες - των οποίων η σημασία κατά κάποιο τρόπο εμφανίζει μια «νοηματι
κή μετατόπιση». Η ζάμπα δεν είναι η γάμπα αλλά το μπούτι, τα νεβρό δεν είναι τα 
νεφρά αλλά ολόκληρη η περιοχή στη βάση της σπονδυλικής στήλης. Η κάρα δεν εί
ναι το κεφάλι ενός αγίου αλλά η σπονδυλική στήλη", η καρκιά έχει την έννοια του 
στέρνου, του στήθους, ενώ το μάουλον είναι το πηγούνι  ̂Π ο βραστόν υποβιβάζε
ται στη δήλωση του ζεστού και έτσι το ζέσταμα αποδίδεται με το βράσιμο της 
ΚΝΕ, το οποίο στην Κυπριακή αντιπροσωπεύεται από το χόχλασμαν. Γι’ αυτό, 
φαίνεται ίσως ακατανόητη για τον αυστηρά διαλεκτόφιονο αυτό που αναγράφεται 
στην Ελλάδα σε συσκευασίες φρέσκου γάλακτος. Το φρέσκο /άλα ... δεν χρειάζε
ται βράσιμο. Εάν το πίνετε ζεστό φροντίστε να μη βράσει".

Τέλος ειδικά από την πλευρά των ΚΥ σχολιάζονται:

1) Τα κάθε είδους συγκινησιακά υποκοριστικά των ΕΑ. Εκφράσεις όπως είχε 
κάτι λεφτουδάκια και αγόρασε ένα οικοπεδάκι προκαλούν μάλλον ακουστική δυ
σανεξία στον ΚΥ. Δεν αναφέρομαι στη μορφολογική διαφοροποίηση αλλά στη συ
χνότητα εμφάνισής τους στην ομιλία.

2) Οι θεωρούμενες ως υπερβολές στην προφορά. Αναφέρομαι σε περιπτώσεις 
όπως η προφορά του συμπλέγματος -κσε-, το οποίο σχολιάζετε αρνητικά (όπως 
τονγκζένο τον ξένο). Ακούει κανείς π.χ, και γραμμένο, τα εγκζεφαιλς (.exe)“. Επί
σης τα εντελώς απορινικοποιημένα συμπλέγματα μπ, ντ, γκ, τα οποία προφέρο- 
ντάι πολύ μπροστά, είναι κάτι που σχολιάζεται αρνητικά. Ειδικά το τελευταίο έχει 
να κάνει και με την αρθρωτική δυσκολία των K Y που αναφερα πιο πάνω (4 β).

3) Απόψεις πον θεωρούν ότι «οι ΕΛ μιλούν πολλά».
Σίγουρα ένα πράγμα μπορούν να εγγυηθούν οι διάλεκτοι για τη γλώσσα, εξ 

ορισμού πολύτιμο, αφού έχει αυθεντική πηγή τους ομιλητές και όχι τους ειδικούς: 

το μεταγλωσσικό σχολιασμό της. ΚΩΝΣΤΑντιΝου κώστας

Ηράκλειο Κρήτης

Άλλωστε θα (ΐπορούσε κανείς να αναφέρει και παραδείγματα προς την αντίθετη κατεύθυνση (ο 
μπαλτάς / η ππάλα, ο πρίνος / η περνιά, το μπαλόνι / η φούσκα) όπως και με προτίμηση προ, το 
ουδέτερο (ο παγετός / το πάος, η φλογέρα / το πιδκιαύλιν). Η εντύπωση πάντως τους αρσενικού 

παραμένει.17. Φαντάζεται κανείς τον αναγκαστικό συνειρμό των κυπριών μαθητών από τον πρώτο στίχο της 
Αντιγόνης (Ω κοινόν αυτάδελφον Ισμήνης κάρα)!

18. Όπως από το γαλλ. flancs έγινε το βλαντζίν.
19. Θα μπορούσε κανείς να αναφέρει κι άλλα παραδείγματα: Εάν ένας Κύπριος πει ότι πονεί την κοι

λιάν του (ο Ελλαδίτης θα πει με πονεί η κοιλιά μου), πιθανόν να εννοεί το για τους Ελλαδίτες 
στομάχι του, ενώ αν ζητήσει να αγοράσει ένα κρεβάτι θα το δείξουν μόνο τη βάση στήριξης του 
στρώματος, την οποία ενδεχομένως εννοεί πράγματι ότι θέλει να αγοράσει αλλα δεν θα του δεί
ξουν και το στρώμα, το οποίο πιθανόν επίσης να θέλει να αγοράσει (συγκρ. αγγλ. εοι). Τα μωρά 
ενός Κυπρίου δεν είναι κατ’ ανάγκην παιδιά νηπιακής ηλικίας αλλά απλώς τα παιδιά του, ακόμα 
και σε εφηβική ηλικία. Ευκολότερα χαρακτηρίζεται κάποιος στην ελλαδική Koivr। ως ξανθός πα
ρά στην Κυπριακή, στην οποία αντιστοιχεί μάλλον το καστανόξανθος, του ξανθός σημαίνοντος 
τον αποκλειστικά ξανθό (βλέπε και αγγλ., γαλλ., γερμ.).

20. Περιοδικό Μετρό (τεύχος 52/Φεβρ. 2000), για τη γλώσσα των νέων.
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Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΩΣ ΚΡΙΤΙΚΟΣ 
ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΥΘΡΕΩΤΗ

Το θερμό ενδιαφέρον και η στοργή του Γεώργ. Κ. Ιωαννίδη 
για τη λογοτεχνική δημιουργία

Το μεγάλο ενδιαφέρον του Γεώργ. Κ. Ιωαννίδη για την προβολή της λογοτε
χνικής δημιουργίας είναι αρκετά γνωστό. Τρανή απόδειξη παρουσιάζει ένα από 
τα αναρίθμητα δείγματα στη δική μου περίπτωση.

Παρακάτω ακολουθεί μέρος από μια ραδιοφωνική εκπομπή του ΡΙΚ «Κύπρι
οι Συγγραφείς» στις 24/3/1987 «αφιερωμένη στον λογοτέχνη Ιάκωβο Κυθρεώτη» 
για το έργο του, σε συνέντευξη με τον Γεώργ. Κ. Ιωαννίδη.

Περιεχόμενο της συνέντευξης αυτής ξεκίνησε με τα βιογραφικά μου στοιχεία 
και τις λεπτομέρειες των εκδόσεών μου. Αρχίζοντας με τη «Λαογραφική Συλλογή» 
μου το 1951, που βραβεύτηκε από τη Γλωσσική Εταιρεία της Ακαδημίας Αθηνών, ο 
Γ. Ιωαννίδης μίλησε για τη συλλογή «Τρία Κυπριακά Διηγήματα» (1959) και για 
άλλα πέντε βιβλία μου με ιστορικό διήγημα, μυθιστόρημα και θεατρικό, με θέματα 
βασισμένα στην ιστορία, τους θρύλους, παραδόσεις και τους αγώνες της Κύπρου.

Υπογράμμισε, επίσης ότι «όποιος ασχολείται με τα έργα μου το κείμενο τον 
κάνει γρήγορα δικό του και η πλοκή τον θέλγει. Ξεχνά τον συγγραφέα, αλλά νιώ
θει συνεχώς πως αυτός που τα έγραψε αγάπησε τα γεγονότα και τους ανθρώπους 
και τα ’δώσε με γεμάτη καρδιά...».

Την εκπομπή αυτή έκλεισε ο Γεώργ. Κ. Ιωαννίδης με την ακόλουθη διαπίστωση:

«Ο Ιάκωβος Κυθρεώτης αφορμάται από την ιστορία και τις παραδόσεις του 
τόπου για να στήσει τον μύθο των πεζογραφημάτων του, χρονικών, διηγημάτων, 
ή/και μυθιστορημάτων και θεατρικών έργων.

Μια γνήσια αγάπη για τον τόπο και τους ανθρώπους του και περισσή φροντί
δα για την πλοκή και τη γλώσσα των έργων του - που έδωσε στα πεζογραφήματά 
του - τον έχουν καθιερώσει όχι μόνο στον τόπο μας, αλλά και σ’ ολόκληρο τον 
Ελληνισμό, τον έχουν κάμει ένα από τους πιο αγαπητούς πεζογράφους μας ανά
μεσα σε μεγάλους και παιδιά. Τέτοιο ύφος και τέτοια πλοκή είναι αγαπητά για 
όλους μας».

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ε.Π.Ο.Κ. 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου έγινε 
στις 5 Ιουνίου δεκτό από τον Πρέσβη της Ελλάδος κ. Χρήστο Παναγόπουλο, στον 
οποίο επέδωσε τιμητικά τον νέο τόμο της έκδοσης του Ομίλου «Φιλολογική Κύ
προς» (1998-99), που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Το Συμβούλιο αναφέρθηκε στους στενούς δεσμούς που διατηρούσε ο 
Ε.Π.Ο.Κ. από την ίδρυσή του, το 1947, με την εκάστοτε διπλωματική εκπροσώπη
ση της Ελλάδος στην Κύπρο και εξέφρασε τη ζωηρή επιθυμία του για συνέχιση αυ
τών των δεσμών, προς αμοιβαίο όφελος στον τομέα του πολιτισμικού γίγνεσθαι 
στον ενιαίο εθνικό και πνευματικό χώρο.

Αναφέρθηκε επίσης σε επί μέρους θέματα, στα οποία είναι δυνατό να υπάρχει 
αμφίδρομη επικοινωνία Ελλάδος-Κύπρου και διατύπωσε την ετοιμότητα του Ομί
λου να συμβάλει στην Πολιτιστική Ολυμπιάδα ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων 
του 2004 που θα γίνουν στην Ελλάδα.

Ο κ. Πρέσβης χαιρέτισε τις θέσεις του Ε.Π.Ο.Κ. και εξέφρασε την ετοιμότητα 
της Πρεσβείας να συμβάλει στην υλοποίησή τους μέσω των αρμοδίων φορέων, 
ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η επικοινωνία και η επαφή των πνευματι
κών ανθρώπων της Κύπρου και της Ελλάδος.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο
του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου

Αευκωσία
15 Ιουνίου 2001
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΛΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΏΣ 1947

Πλατεία Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 
1016 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου παρακολουθεί με έντονη ανησυχία την 

παρατηρούμενη τάση αδελφοποίησης ελληνικών δήμων με τουρκικούς, ενώ παραμένει 

άλυτο το κυπριακό πρόβλημα και απουσιάζει οποιαδήποτε αισιόδοξη προοπτική.

Οι πνευματικοί άνθρωποι της Κύπρου ευγνωμονούν την Κυβέρνηση της Ελλάδας, 

η οποία διατηρεί το Κυπριακό ως πρώτο εθνικό θέμα και αγωνίζεται σε όλα τα διεθνή 

βήματα για δίκαιη και βιώσιμη λύση του και για ένταξη της Κύπρου στην ευρωπαϊκή 

οικογένεια. Διαπιστώνει όμως με ανησυχία ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τις 

αδελφοποιήσεις ελληνικών και τουρκικών δήμων στις οποίες προβαίνει, τείνει να 

δημιουργήσει παραπλανητικές εντυπώσεις με κίνδυνο να αποπροσανατολίσει την κοινή 

γνώμη από την μάχη για κάμψη της τουρκικής αδιαλλαξίας κι επίτευξη προόδου στο 

Κυπριακό.

Τέτοιες ενέργειες είναι, πιστεύουμε, αδιανόητες αλλά κι επικίνδυνες, τη στιγμή που 

οι Τούρκοι αρνούνται ακόμη και να μας δώσουν τους νεκρούς μας που είναι θαμμένοι 

στην περιοχή που παράνομα κατέλαβαν και παράνομα κατέχουν, ενώ στις ελεύθερες 

περιοχές συνεχίζεται η τακτοποίηση λειψάνων των παιδιών της Ελλάδας και της Κύπρου 

που έπεσαν ηρωικά μαχόμενα για την προάσπιση της προδομένης Κύπρου το 1974.

Ως πνευματικοί άνθρωποι, αγαπούμε την ειρήνη και την επιδιώκουμε με κάθε 

μέσο, αλλα ως Ελληνες δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε την ειρήνη από τη δικαιοσύνη, η 

οποία βιάζεται και παραβιάζεται στην Κύπρο. Γι’αυτό και εκφράζουμε έντονη ανησυχία 

για τις πιο πάνω ενέργειες μεμονωμένων περιπτώσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της 

Ελλάδας και την καλούμε να σεβασθεί τη θυσία των ηρώων και των μαρτύρων της 

κυπριακής τραγωδίας τερματίζοντας ή και ανακαλώντας τις αδελφοποιήσεις ελληνικών και 

τουρκικών δήμων. Τουλάχιστον μέχρις ότου η Τουρκία βγάλει το σπαθί της από το 

καθημαγμένο σώμα της πολύπαθης Κύπρου.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου 
Λευκωσία 11 Ιουλίου, 2001

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1947

Πλατεία Αρχιεπισκόπου Κυπριανού
1016 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ε.Π.Ο.Κ. 
ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τους δεσμούς του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου με την 
Εκκλησία της Κύπρου και την αποφασιστικότητα των πνευματικών ανθρώπων να 
διαδραματίσουν τον ρόλο τους στο εθνικό, το πολιτικό και το πολιτισμικό 
γίγνεσθαι επαναβεβαίωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου, το οποίο έγινε 
δεκτό, στις 24 Μαϊου 2001, από την Α.Μ. τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. 
Χρυσόστομο, Επίτιμο Πρόεδρο του Ομίλου.

Το Συμβούλιο επέδωσε τιμητικά στον Μακαριότατο τον νέο τόμο 
της "Φιλολογικής Κύπρου" 1998-1999, ο οποίος κυκλοφόρησε πρόσφατα και τον 
διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει την έκδοση αυτή, η οποία εκτός από την Κύπρο, 
αποστέλλεται σε πνευματικούς ανθρώπους και πνευματικά ιδρύματα της Ελλάδας 
και ξένων χωρών, καθώς και σε ομίλους Ελληνιστών ανά τον κόσμο, 
προβάλλοντας την πνευματική δημιουργία του τόπου.

Ο Μακαριώτατος συγχάρηκε τον Όμιλο για τη δραστηριότητά του 
και τόνισε τη σημασία της συμβολής των πνευματικών ανθρώπων στην αίσια 
έκβαση του πολύπλευρου και κρίσιμου αγώνα που διεξάγει σήμερα η Κύπρος.

Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για άρρηκτη ενότητα όλων στον 
αγώνα για την εξεύρεση λύσης του Κυπριακού με βάση τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των νομίμων κατοίκων της πατρίδας μας, ώστε να 
διασφαλισθεί η επιβίωση του Ελληνισμού στη γη των πατέρων του.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο
ΕΠ.Ο.Κ.

Λευκωσία, 29 Μαΐου 2001
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου πραγματοποίησε στις 28 Ιουνίου, 
στο Μεγάλο Συνοδικό του Παλαιού Αρχιεπισκοπικού Μεγάρου, την Τακτική Γε
νική του Συνέλευση, κατά την οποία έγινε λογοδοσία από τον Πρόεδρο του απερ
χόμενου Διοικητικού Συμβουλίου Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου, κατατέθηκε η ταμει
ακή έκθεση από τον Ταμία Ιάκωβο Κυθρεώτη και έγινε εκλογή νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου.*

* Η Λογοδοσία του Προέδρου και η Ταμειακή Εκθεση του Ταμία έχουν δημοσιευτεί στη «Φιλολογική 
Κύπρο» (1998-1999), στις σελ. 11-14 και 260 αντίστοιχα.

Στην αρχή της λογοδοσίας του Προέδρου τηρήθηκε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη 
του τέως Προέδρου του Ε.Π.Ο.Κ. Κύπρου Χρυσάνθη και του τέως Γραμματέα 
Γιώργου Κ. Ιωαννίδη, που πέθαναν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προη
γούμενη Γενική Συνέλευση.

Μετά τις αρχαιρεσίες το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε στην πρώτη του 
συνεδρία και καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Κώστας Ε. Χατζηστεφάνου, Πρόεδρος
Χρύσανθος Κυπριανού, Αντιπρόεδρος
Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβίδου, Γραμματέας
Ιάκωβος Κυθρεώτης, Ταμίας
Γιώργος Κιτρομηλίδης, Μέλος
Σωτηρούλα Ιωαννίδου, Μέλος
Λούλα Χρυσάνθη, Μέλος

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Π.Ο.Κ. 
Λευκωσία, 7 Ιουλίου 2000
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ΜΙΜΟΖΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ■ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΜΕΝΑΡΔΟΥ
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Φίλε άναγνώστη,

Έγεννήθηκα στή Λεμεσό, έφυγα τριών χρόνων άπό τήν Κύπρο καί ύστερα ερχό
μουνα μόνο κάθε μερικά χρόνια τό καλοκαίρι. Τήν τελευταία φορά πού ήρθα προπολε
μικά, έχοντας τελειώσει πιά καί τό στρατιωτικό μου, πέρασα τρεις τέσσερεις εβδομάδες 
στή Μονή τοΰ Μαχαιρά, όπου έγνώρισα καί ένα μικρό χαριτωμένο κοριτσάκι μέ κατά- 
μαυρα μάτια, ούτε δέκα χρονών, πού τοΰ έλεγα παραμύθια... Μετά, άργησα νά ξανάρ- 
θω στήν Κύπρο, κι ’ άμα ήρθα ύστερα άπό πενήντα χρόνια, παππούς πιά μ9 έγγόνια, ξα- 
ναβρήκα εκείνο τό κοριτσάκι γιαγιά καί μάλιστα πολύ άξιοσέβαστη. Γιατί αύτή ή κυ
ρία, κατά πάσαν πιθανότητα άπό τήν ήθοπλαστική έπίδραση τών παραμυθιών μου καί 
τό λαμπρό παράδειγμα τοϋ άφηγητή τους, θεωρείται curò όλους διαμάντι.

Καί νά πώς έγινε ή συνάντησή μας.

Ένα απόγευμα, ή ώραία αύτή κυρία, νέα, βεβαίως, όπως όλες οί ώραϊες κυρίες, 
έπήγε επίσκεψη σέ μιά φίλη της, όπου άνάμεσα στους άλλους γνωστούς συνηθισμένους 
επισκέπτες είδε καί ένα σεβαστό άσπρομάλλη έβδομηντάρη, πού τής τόν παρουσίασαν 
γιά παλιό γνωστό της- γιατί κάποτε, λέει, τις είχε συναντήσει, εκείνην καί τή μικρότε
ρη άδερφή της σέ κάποια έξοχή, όπου έκανε χάζι, νέος καθώς ήτανε, νά άστειεύεται μέ 
τά δυό μικρά κοριτσάκια. Έγώ, μόλις μοϋ τήν παρουσίασαν σ' αύτή τήν έπίσκεψη, τήν 
θυμήθηκα, έβαλα τά γέλια καί άρχισα νά τής μιλώ άμέσως στόν ένικό άναφέροντάς της 
διάφορα παλιά. Μά ή μικρή κυρία μας είδεν έμπρός της τήν έντελώς άγνωστή της βέ
βαια φυσιογνωμία ένός φαλακροϋ άσπρομάλλη. Οσο κι άν θυμήθηκε κι έκείνη πώς 
στήν έξοχή τοϋ Μαχαιρά ένας νέος τής έλεγε παραμύθια,τώρα όμως έβλεπεν έμπρός 
της ένα σεβάσμιο γέρο, πού καθόλου δέν τής έρχότανε νά τοΰ άπαντα κι9 έκείνη στόν 
ένικό. Αύτό πολύμέ διασκέδαζε καί κάθε τόσο τής έλεγα: «Μά τώρα στόνπληθυντικό 
θά μοϋ μιλάς; Έ, Κύριε έλέησον!». Όμως έκείνη μέ κοίταζε καλά καλά καί στοχαστι
κά — άκόμα θυμούμαι πώς μέ κοίταζε — προσπαθώντας νά μαντέψη τί λογής άνθρωπος 
ήταν αυτός ό άγνωστος πού ξεφύτρωσε ξαφνικά κειπέρα γιά πολύ γνωστός τη^,.

Λίγο λίγο όμως ό τόνος τής φωνής μου, κι άς μήν είχε πιά καμιά νεανική φρε
σκάδα, κι9 ό τρόπος τής όμιλίας μου, πού έμενε άμετάβλητος, τής ξύπνησαν σιγά σιγά 
κάτι παιδικές άναμνήσεις... Τό γέλιο μου τής θύμισε τά παιδικά μας γέλια τότε... τότε 
πού μοϋ άρεσε όσο μπορούσα νά γελώ καί νά παίρνω κάθε τί άπό τήν εύθυμη πλευρά 
του κΓ όλο άστειευόμουνα μαζί τους. Οί παλιές έντυπώσεις, οί παλιές παραστάσεις 
ζωντάνεψαν στό ύποσυνείδητο κΓ άνέβηκαν στήν έπιφάνεια. Τότε άρχισε νά νοιώθη 
κι9 έκείνη τήν παλιάν άνέμελην οικειότητα μέ αυτόν τόν γελαστό γέρο πού πάσχιζε νά 
διατηρήση τό παιδικό του γέλιο, τό τόσο γνωστό της. Από κείνη τή στιγμή ξαναγίναμε 
κι9 οί δυό όπως τότε στό Μαχαιρά.

Ένόμισα λοιπόν πώς τήν τόσο άσυνήθιστην αύτή περίπτωση θά έπρεπε, άναγνώ
στη μου, νά τήν παρουσιάσω, άλλά χωρίς νά τή γενικεύσω- νά παρουσιάσω καθαρά 
μόνο τις δικές μας έντυπώσεις, σέ έντελώς προσωπικό πλαίσιο. Είπα την ιδέα μου 
αύτή καί στή γιαγιά, συμφώνησε κι9 έκείνη, κι ’ άποφασίσαμε νά πούμε σε„ ολους ξεκά
θαρα τά αίσθήματά μας. Δηλαδή τά αισθήματα τοϋ καθενός μας Γιατί οσο αμοιβαία 
καί άν ήταν ή συμπάθείά μας, δέν είχαμε τις ίδιες άντιδράσεις, εξ αίτιας τής διαφοράς 
τής ηλικίας, τοϋ φύλου καί τής ιδιοσυγκρασίας μας. «Αμ δεν ειν οι καρδιές όλες το 
ίδιο καμωμένες», λέει ό Αττίκ. Γι9 αύτό θά πούμε πρώτα κάτι για το χαρακτήρα μας 
καί μετά γιά τά αίσθήματά μας, τόν άγνό πλατωνικό έρωτα τοϋ ενός, την αγνή φιλία 
τής άλλης - πού γιά νά μήν άπογοητευθώ έντελώς μέ άφησε να την θεωρω ερωτική φι-
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λία, άμυτυέ άμουρέζ, καί νά τήν ονομάζω κι ’ έκείνην καμιά φορά Μοϋσα μου... καί νε
ράιδα.

Ή συνεργασία μας με τήν κυρία Μιμόζα Μαυρομμάτη ήταν έγκαρδιώτατη- σε τί
ποτε δέ διαφωνήσαμε. Καθένας μας παρουσίασε τό χαρακτήρα τοΰ άλλου όπως τόν 
κατάλαβε. Μά μέ τή λαμπρή ιδέα πού είχε ό καθένας γιά τόν άλλο, δημιουργήσαμε ενα 
έργο γεμάτο εγκώμια γιά μάς τούς ίδιους - πράγμα πολύ άσυνήθιστο. "Ομως κανένας 
δέν παραδεχόταν νά άφαιρέση άπό τήν περιγραφή τού άλλου κάτι πού πίστευε πώς 
τού άνήκει δικαιωματικά.

Έτσι μιά μόνο λύση άπομένει, καλέ μου φίλε, νά φανής έσύ σ’ αύτό πολύ συγ- 
γνωμονικός καί σέ παρακαλώ θερμά νά τό κάμης.

Μά έπειδή μέ τήν άλληλογραφία τό έργο έβράδυνε, τό Πάσχα τού 1981 ή Μούσα 
μου μας έδωσε τή μεγάλη χαρά καί ήρθε στό σπίτι μας στήν 'Αθήνα γιά λίγες ημέρες 
καί τό τελειώσαμε.

Μά ύστερα οί δικοί μου δέν ήθελαν νά τήν άφήσουν νά φύγη.

Τότε ξαναζήσαμε κυριολεκτικά τήν έποχή τού Μαχαιρά. Ήταν ένα άληθινό 
θαύμα. Δέ θυμούμαι στή ζωή μου πιό χαρούμενες μέρες. Δέν κάναμε άλλο παρά νά γε
λούμε σάν παιδιά. 'Εγώ πού ποτέ μου δέν είχα γράφει λυρική ποίηση, έφτασα νά γρά
φω, τώρα στά χρόνια μου, θερμά τετράστιχα, όπως έγραφεν ό πατέρας μου φοιτητής! 
'Ιδού:

Άγνωστη Μούσα γνώρισα, ούράνια τιμημένη.
Μιά Μούσα άγάπης μυστικής- πού όλόθερμη τή στέλλει, 
μά όποιος τή νοιώσει τίποτε νά πή γι ’ αύτήν δέ θέλει 
καί τήν φυλάει μέσ’ τήν καρδιά βαθειά βαθειά κρυμμένη.

Καί τότε κατάλαβα πόσο μεγάλο λάθος έχομε νομίζοντας πώς ό ποιητής πάντα 
γεννιέται! "Οχι! Δέν είναι άπαραίτητο. Κάποτε ό ποιητής γίνεται... γίνεται άμα συν
αντήσει τή Μούσα του. Φτάνει αύτό βέβαια νά τού τύχη στήν ώρα του. Άς γόνυ χλω
ρόν. Έγώ άν εΐχα συνταιριαστή μέ τή Μούσα μου άπό νέος, θά είχα γράφει μπαλά
ντες, όπως ό Ούώλτερ Σκότ καί ρουμπαγιάτ σάν τόν Όμάρ Κχαγιάμ. Ένώ τώρα μό
λις καταφέρνω νά σκαρώνω κάτι παρακατιανά.

Νά γιά παράδειγμα ένα ρουμπαΐμου, γραμμένο τώρα:

Θαύμα τής Μεγαλόχαρης ζήτησα καί προσμένω- 
γιά τή μικρήν άγάπη μου γονατισμένος μένω- 
όμως τής κράτησα κρυφό τό κλάμα μου γιά κείνη - 
νεανικό τής ταίριαζε, τό χύνω γερασμένο.

Νά καί μιά μπαλάντα μου, τωρινή βέβαια κι ’ αύτή:

Κάποτ’ ένα παλληκάρι εΐχεν όμορφη συνήθεια 
στά παιδάκια π' άγαπούσε νά τούς λέη παραμύθια. 
Μ’ άπ’ τά τόσα παραμύθια μέ τά χρόνια βγήκεν ένα, 
πού ’χε μόνο μιά νεράιδα κι ’ άλλο ξωτικό κανένα.

Κι ’ έρωτεύθηκεν ό γέρος - τ’ είχε πιά ό νιος γεράσει - 
τή νεράιδα πού θαρρούσε πώς έκεϊνος είχε πλάσει,

λαχταρώντας νύχτα μέρα νάβρεθή στή συντροφιά της, 
μοναχά νά τήν άκούη καί νά βλέπη τή θωριά της-

ΚΓ άς έγνώριζεν ό δόλιος, άπ' τά τόσα παραμύθια, 
άκατάλυτη πώς εΐναι στις νεράιδες συνήθεια 
κάθε άντρα πού τις βλέπει νά τού παίρνουν τά μυαλά του 
καί νά μή ξαναγυρίζη κείνος πιά στά συγκαλά του.

(Τί μήν έχοντας στά στήθη μιά καρδιά πού νά χτυπά, 
ν’ άγαπήσουν δέ μπορούνε.) Μ' άπ' τήν τόση έμπιστοσύνη 
τόν συμπάθησε ή δική του καί υπόσχεση τού δίνει 
μιά στοργή της νά ’χη πάντα, όπως άν τόν άγαπά.

Κι ’ Έκείνη: Ά! έκείνη! Θά σάς πώ κάτι χαραχτηριστικό. Στήν ερώτηση μιας έπι- 
σκέπτριας άν προχωρή γρήγορα τό βιβλίο, ή Μούσα μου έδωσε τήν άπάντηση: «Μά 
άφοϋ κάμνομεν σάν τήν Πηνελόπην...» Τέτοιαν όμολογία χαριτωμένη, έγώ τουλάχι
στον δέν έχω συναντήσει άλλη στήν παγκόσμια λογοτεχνία.

Πάντως γράφοντας αύτό τό σκέτς διαπίστωσα μέ μεγάλη μου χαρά πώς διατηρώ 
άκόμα μιάν άφωσιωμένη φίλη - βέβαια τήν τελευταία - πού δέ ξεμάκρυνε κι ’ αύτή σάν 
τις άλλες τώρα στά γεράματά μου. Μού κάμνει όλα μου τά χατίρια, όπως ήμουν μαθη
μένος, καί ποτέ της δέ μοϋ άρνήθηκε τίποτε. Φυσικά όλοι έκαταλάβετε πώς πρόκειται 
γιά τή μαυρομάτα μου - καί πρόσεξε, καημένε τυπογράφε, μήπως μοϋ τήν κάμης «μαυ
ρομάτα μου».

Στή Μοϋσα μου:

"Ολοι βασκάνουν, Μούσα μου, τήν τόση μας φιλία, 
τήν άδολη μας τή χαρά. Χλωμιάζουν άπό φθόνο. 
Μή θάρρεφαν κανένας τους θά ’χε τήν ίδια άξια; 
Δέ βλέπουν πώς τήν έμπνευση φυλάς γιά μένα μόνο;

Γ.Σ. Μενάρδος

Έτσι, καλέ μου φίλε άναγνώστη, ξαναβρεθήκαμε πάλι κι ’ οί δυό μας ταιριασμέ
νοι στήν παλιά μας έποχή, ένωμένοι μέ τά ίδια λευκά παιδικά άνεπανάληπτα αισθή
ματα. Εκείνα πού μόνο, άμα πραγματικά υπάρχουν, μπορείς νά τά νοιώσης. Νά τά όη- 
μιουργήσης τώρα εΐναι άδύνατο, τ’άληθινά αισθήματα δέ σηκώνουν κιβδηλία.

Ή Μοϋσα στόν παιδικό της φίλο:

Άμα σέ είδα γέροντα, τόν παιδικό μου φίλο, 
θερμά σέ κοίταξα, χαρά καί νιάτα νά σοϋ στείλω, 
μόν’ έσύ φούντωσες μέ μιας- πυρόκαφες κι ’ έμένα- 
κι ' άς οί νεράιδες δέ μπορούν νά έρωτευθοϋν κανένα.

Μιμόζα Μαυρομμάτη
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ΤΑ ΣΤΕΡΝΑ ΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΙΣ

(Εσωτερικό άεροπλάνου πού πετά ψηλά καί γρήγορα γιά τήν Κύπρο. Φαίνονται τρεις 
σειρές τών τριών καθισμάτων. Σέ μιάν άπ’ αυτές κάθεται κοντά στό διάδρομο ένας ψηλός 
νέος καί δεξιά του μιά σοβαρή μαυροφόρα κυρία μέ καλοχτενισμένα τά όμορφα μαλλιά της.

Ό νέος άφήνει στήν τσέπη τοϋ έμπροστινοϋ του καθίσματος τό «προσπέκτους» πού 
έδιάβαζε καί ρίχνει τό βλέμμα του προς τήν κυρία, όπότε τυχαία οί ματιές τους άντικρύ- 
ζονται. Έκείνη τόν ένθαρρύνει κάπως μέ τό βλέμμα, αυτός τήνχαιρετά γελαστός μέ κλίση 
τοϋ κεφαλιού, όπότε κι ’ έκείνη τοϋ χαμογελά καί τοϋ μιλά πρώτη.)

Αλίκη: Πρώτη φορά πηγαίνετε στήν Κύπρο; Γιατί δέν μου φαίνεστε Κύπριος.

Γιώργος: Ναί, πρώτη φορά. Μά ή καταγωγή μου είναι κυπριακή. Είμαι άπό τήν 
τάδε οικογένεια, έγγονύς τοϋ Γιώργου. Καί είχα ξαναπάει μιά φορά μωρό.

'Αλίκη: Έ, όχι δά! Εϊσαστε έγγονός τοϋ Γιώργου;

Γιώργος: Έ, ναί. ΓΓ αυτό λέγομαι Γιώργος κΓ έγώ. Τόν γνωρίζετε;

Αλίκη: Άν τόν γνωρίζω; Μά τί λέτε! Όσο κανένας.

Γιώργος: Είστε Κυπρία;

Αλίκη: Ναί, είμαι, βέβαια.

Γιώργος: Όμως ό παππούς μου δέν έζησε στήν Κύπρο.

Αλίκη: Όχι, πολύ λίγο. Έγώ όμως στήν Κύπρο τόν έγνώρισα καί τόν είδα καί 
λίγο στήν Αθήνα. Είχε γεννηθή στή Λεμεσό, στό σπίτι τοΰ Κακαθθύμη.

Γιώργος: Ναί, καί είχε βαφτιστή στήν Άγιάνναπαν, έλεγε.

Αλίκη: Σωστά, σωστά. Αφήστε με νά σάς κοιτάξω καλύτερα. Ναί... ίσως τοϋ μοι
άζετε λίγο. Καί στό μπόϊ. Καί άπό τή θέση πού καθόμαστε καταλαβαίνω πώς ούτε καί 
οεΐς καπνίζετε.

Γιώργος: Όχι, πώς θά κάπνιζα, άφοϋ έζησα τόσο μαζί του;

Αλίκη: Ά, βέβαια. Καί ούτε καί ή μητέρα σας καπνίζει.

Γιώργος: Ά, γνωρίζετε λοιπόν καί τή μητέρα μου.

Αλίκη: Ναί, όχι όμως όσο τόν παππού σας.

Ό, είναι σίγουρα πολύ ιδιόρρυθμος άνθρωπος. Μά έκεϊνο πού εμένα μοϋ έκαμε 
άπό τήν άρχή έντύπωση εΐναι πόσο εύκολα άγαπιέται. Άπό όλους, άλλά προπάντων 
άπό τό ώραΐον φΰλον. Άμα συμπαθούσε καμιά, καί δέν είμαστε λίγες αυτές πού συμπα
θεί, νοιώθει άμέσως μιάν ιδιαίτερη τρυφερότητα γι’ αυτήν, μιά ρομαντική έμπιστοσύ- 
νη, πού συνήθως εΐναι άμοιβαία. Εΐναι βλέπεις ή φτειάση του έτσι. Κι αύτό του τό 
αίσθημα τό λέει «εγκαρδιότητα» καί άποκλείει κάθε σαρκική σχέση μαζί της. Γιατί 
παρ’ όλο πού έλεγε «στή ζωή όλα χρειάζονται, καί τά γλυκά καί τά ξινά», ήξερε πού νά 
βρίσκη αύτά τά ξινά, ώστε νά μήν καταχράται τήν έμπιστοσύνη κανενός. Κι αύτό κΓ
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εμείς τό ξέραμε, μά καί οί άντρες μας. Γιατί ποτέ του δέν πείραξε ούτε γυναίκα, ούτε 
φιλενάδα φίλου του. Τις θεωρούσε ιερές. Καί στήν ίδια κάμαρα νά τύχαινε νά κοι- 
μηθή, δέν καταδεχόταν ούτε νά γυρίση νά τις κοιτάξη. Σέ τέτοια ήταν άπόλυτος. Καί 
γι’ αυτό οί γνωστοί του σύζυγοι τοΰ είχαν άπόλυτη εμπιστοσύνη, σέ όσο εγκάρδιες 
σχέσεις κι’ άν τόν βλέπανε μέ τις γυναίκες τους. Καί νά ξέρης πώς αύτή ή δίκαιη έμπι- 
στοσύνη τοΰ παππού σου τόν έμεθοΰσε κυριολεκτικά, τόν Ικανοποιούσε ήθικά μέ μιάν 
άφάνταστη άπόλαυση.

Πολλά θά μπορούσα νά σοΰ πώ γιά τό πόσο άγαπιέται εύκολα καί έγκάρδια στ’ 
άλήθεια, άλλά μοΰ έρχεται στό νοΰ ένα άπό τις τελευταίες φορές πού ήρθε στήν Κύπρο. 
Τότε φιλοξενήθηκε γιά κανένα μήνα στό σπίτι τοΰ άνεψιοΰ του, τοΰ κυρίου Λυβίου, 
πού ζοΰσε μέ τήν οίκογένειά του καί τά δυό του άγόρια - μιά πολύ άγαπημένη οικογέ
νεια πού τόν άγαποΰσαν πολύ καί τόν έπεριποιοΰνταν όσο μπορούσαν. Προπάντων ή 
κυρία Λυβίου έφτανε νά τόν κοιτάξη γιά νά μαντέψη άμέσως τί θά ήθελε - κι’ αύτό δέν 
ήτανε καθόλου εύκολο. Γιατί στόν παππού σου δέν είχανε καθόλου πέραση οί συνηθι
σμένες περιποιήσεις σ’ ένα φιλοξενούμενο· δέ σκοτιζόταν ούτε πώς θά ήταν τό φαΐ 
του, ούτε πώς θά ήταν τό κρεβάτι του. Ή κυρία Νίκη έμάντευε τις ψυχικές του έπιθυ- 
μίες. Χωρίς εκείνος νά τής λέει τίποτε, έφρόντιζε κάθε μέρα νά τοΰ βρίσκη μέ ποιό 
συνδυασμό θά μπορούσε νά συναντήση πιό δικαιολογημένα εμάς τίς άγαπημένες του 
φίλες..., ποΰ νά μάς βρή, πώς νά μάς βρή, πότε νά μας βρή. Καί όλο μάς έκαλοΰσε γιά 
φαγητό ή γιά καφέ, γιά νά τόν έχη πάντα στήν εύχάριστη άτμόσφαιρα πού έπιθυμοΰσε. 
Καταλαβαίνεις τώρα τί αισθανόταν ό παππούς σου γιά τόν άνθρωπο πού συνεχώς 
έφρόντιζε νά τοΰ δίνη τόση χαρά.

Μά άκουσε κι’αύτό· βγάζοντας μιά μέρα ό παππούς σου άπό τή φωτογραφική του 
μηχανή τό τραβηγμένο φίλμ, καθώς δέν έβλεπε καί καλά, κείνο τοΰ ξέφυγε καί κύλησε 
κάτω κι’ αυτός καταστενοχωρήθηκε μήπως τοΰ χάλασαν έτσι 72 φωτογραφίες κυ
πριώτικες, άπό τίς καλύτερές του. Τό έδωσε άμέσως γιά εμφάνιση καί σέ δυό μέρες 
έμαθε τηλεφωνικώς πώς ευτυχώς μόνο οί τέσσερεις πρώτες είχαν πάρει φώς, πού κι’ 
αυτές ήτανε τραβηγμένες άπό τήν Αθήνα. Τή μεγάλη του χαρά συμμερίστηκε τότε καί 
ή Νίκη, καί μάλιστα τόσο ζωηρά, πού έκεΐνος άπόρησε καί τή ρώτησε πώς τόσο. «’Αλή
θεια, έχάρηκα πάρα πολύ, τοΰ άπάντησε, γιατί δέ θέλω ούτε αύτή τή λύπη νά νοιώσετε 
φέτος πού ήρθετε στήν Κύπρο, ούτε τήν παραμικρότερην άλλη. Γι’ αύτό». Ό παππούς 
σου έμεινεν άλαλος, μά τόσην έντύπωση τοΰ έκαμεν αύτή ή άπάντηση, πού δέν άφηνεν 
ευκαιρία νά μήν τήν διηγηθή. "Αμα μοΰ τήν είπεν έμένα, έπρόσθεσε: «Έγώ ποτέ δέ θά 
εΰρισκα τόσον ώραϊα λόγια νά πώ σέ κανένα». «Κι’ έσύ θά τά έλεγες, τοΰ άπάντησα, σέ 
κάθε άνθρωπο πού θά ένοιωθες γιά κείνον τό ίδιο ενδιαφέρον».

Γιώργος: Ωραιότατο. Ξέρετε, κάτι τέτοια πολύ τοΰ άρεσε νά μάς τά διηγήται. Μά 
έσεΐς πού τόν ξέρετε βέβαια τόσο...

'Αλίκη: "Ω, βέβαια, άφού τόν γνώρισα άπό όταν ήταν 25 χρονών στή Μονή τοΰ 
Μαχαιρά, πού βρέθηκαν οί δυό μας οικογένειες γιά μερικές μέρες. Έγώ δέν είχα τελει
ώσει άκόμα τό Γυμνάσιο, μά μόλις μέ είδε άρχισε νά μέ φλερτάρει άγρια, όσο μπο- 
ροΰσε δηλαδή, άπό τόν άδελφό μου, τή μητέρα μου καί τό γνωστό κέρβερο πατέρα μου. 
Μά ήταν πολύ καπάτσος καί όλο καί κάτι προλάβαινε. Φαντάσου έμένα μαθήτρια νά 
μέ φλερτάρη γιά πρώτη φορά ένας σπουδαίος κύριος, όπως τόν έβλεπα τότε, καί τί 
έντύπωση μοΰ έκαμε.

Μιά βδομάδα έμείναμε μαζί στό μοναστήρι καί, άμα έγυρίσαμε στή Λευκωσία, 
έπήγαμε δυό τρεις φορές μέ τόν άδελφό μου καί τόν ηΰραμε στήν όδόν Λήδρας, στό 

σπίτι τοΰ παππού του, τοΰ γέρο-Πασχάλη, όπου έμενε. Φυσικά ολόκληρη αύτή ή ιστο
ρία ήταν άσήμαντη, κάτι φιλάκια καί χαδάκια όλα όλα, μά, πρωτάρα καθώς ήμουνα, 
μοϋ έκανε τόση έντύπωση πού τή θυμούμαι. Ύστερα τόν έχασα γιά πάρα πολλά χρό
νια κι’ άμα ξανασυναντηθήκαμε είχαμε κι’ οί δυό μας παιδιά κι’ έγγόνια.

Καί ξέρεις πώς ξαναειδωθήκαμε; "Αμα ξαναήρθε στήν Κύπρο, φρόντισε κι’ έμαθε 
γιά μένα καί μιά μέρα χτυπά τό τηλέφωνό μου.

—Άλό!
—Παρακαλώ, ήθελα τήν κυρία ’Αλίκη Τάδε.
—Ή ίδια. Ποιος μιλά;
—Θά σάς πώ άμέσως... άν δέν μέ καταλάβετε. "Ηθελα νά μάθω άπό σάς νέα γιά 

μιά πολύ άγαπημένη παιδική μου φίλη, τήν ’Αλίκη Τάδε, πού είχα γνωρίσει στόν Μα- 
χαιρά τόν Αύγουστο τοΰ...

—Είσαι ό Κόκος ό Μενάρδος! τοΰ είπα άμέσως.

Τότε πιά ένοιωσε καθένας μας γιά τόν άλλο μιά παλιά εγκάρδια φιλία κι’ εμπιστο
σύνη, πού κράτησε γιά πάντα. Όποτε ήμαστε μόνοι μας, μοΰ διηγόταν τίς άμέτρητες 
ερωτικές του περιπέτειες, κι’ επειδή κάποτε μοΰ ζήτησε καί τή γνώμη μου, στό τέλος μέ 
βάφτισε μυστικοσύμβουλό του. Καί διηγότανε περίφημα προπάντων χάρις στήν 
έκφραση πού παίρνανε στήν κατάλληλη στιγμή τά θαυμάσια, τά άξέχαστα μάτια του.

Γιώργος: Ώ ναί, αύτά κι’ ό ίδιος τά καμάρωνε πολύ. Πίστευε πώς ήταν σπου
δαία, μοναδικά. "Ελεγε πώς στό Παρίσι κάποτε, δυό κοπέλες πού έκάθονταν άντικρύ 
του στό μετρό, τόν κοιτάζανε κι’ άρχίσανε νά κρυφομιλοΰνε, κι’ άμα αυτός, πού κα
τάλαβε τί λέγανε, δέ μπόρεσε νά συγκρατήση τό χαμόγελό του, ή μιά τοΰ χαμογέλασε 
καί τοΰ είπε: “Qui, Monsieur, nous parlons de vos yeux. Ce sont un poème”. «Eïv’ ένα 
ποίημα τά μάτια σας». Συλλογιστήτε τώρα, οί μικρές παραζιάνες, πού είχανε ίδεϊ έκα- 
τοντάδες ώραϊα μάτια άπό όλες τίς φυλές τοΰ κόσμου, νά έντυπωσιαστοΰνε τόσο άπό 
τά μάτια τοΰ παπποΰ μου! Καί άλλοτε μιά τραγουδίστρια του είπε πώς είχε διακρίνει 
τή λάμψη τους άπό τήν όλόφωτη σκηνή στή θεοσκότεινη πλατεία, κάτι πού δέν τής εΐχε 
ξανατύχει ποτέ. Δίκαια τά καμάρωνε.

Μαζί όμως μέ τά ώραϊα του μάτια, ό παππούς μου είχε κληρονομήσει κι’ έναν 
έντονο, παθολογικό συναισθηματισμό καί σ’ αυτόν τόν τομέα περιλαμβάνονταν καί οί 
συγκινήσεις του άπό τό ώραϊο φΰλον. Ή άπελπισία του, άμα άπομακρυνόταν καμιά 
άγαπημένη του, μπορούσε νά τόν φέρη ώς τήν αυτοκτονία. Ένώ τίς άλλες στενοχώριες 
τής ζωής του τίς άντιμετώπιζε πολύ ψύχραιμα καί φυσιολογικά. Σέ μιά τέτοια άπελπι
σία του γνωρίστηκε καί μέ τήν Άνδρονίκη, πού έπαιξε σημαντικό ρόλο στή ζωή του.

Αύτή ήτανε τό σπουδαιότερο μέντιουμ, καφετζοϋ πού τή συμβουλεύθηκε καί ή 
εξυπνότερη Έλληνίδα, ή Μαρίκα Κοτοπούλη. Δεχότανε μόνο γυναίκες, καί τόν παπ
ποΰ μου τόν εΐχε δεχτή κατ’ εξαίρεση, συστημένον άπό μιάν έξαδέρφη του, πιστή της 
πελάτισσα. Αύτό ήτανε. Γιατί, φυσικά, μόλις τόν είδε, μέ τήν υπερευαισθησία της καί 
τή μαγνητική της διαίσθηση έπηρεάστηκε άπό τή γοητεία του, τοΰ είπε κι’ έκείνη τούς 
καημούς της καί γίνανε φιλί-κλειδί οί δυό τους. ’Από τότε ό παπποΰς μου μπορούσε 
κι’ έμπαινε στό σπίτι της όπως στό δικό του.

Μόλις λοιπόν πρωτοεϊδε τό φλυτζάνι του, κατάλαβε πώς ό μόνος τρόπος γιά νά 
ξεχάση τήν ύστερόβουλην έκείνην άγαπητικιά, πού άπορροφοϋσε τή σκέψη του, ήταν 
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và παρηγορηθή μέ κάποιαν άλλη θερμότερη καί όμορφότερη, πού τοϋ τήν έπρομήθε- 
ψεν ή ίδια στό άψε-σβήσε, διαλέγοντας άπό τήν πελατεία της... Τής ήταν τόσο εύκολο, 
μιας καί ήξερε καί τά ιδιαίτερα καί τις επιθυμίες τής κάθε μιας. Καί έτσι τήν έξυπηρέ- 
τησε καί έκείνην... όπως καί μερικές άλλες άργότερα πού τοϋ σύστησε... Καί γιά νά μήν 
τήν παρεξηγήσετε τή μακαρίτισσα, σάς λέω πώς ποτέ δέν έκανε τέτοιες δουλειές, - 
αφού μάλιστα δέν μπαίνανε στό σπίτι της άντρες -, καί ο,τι έκανε, τό ’κάνε μόνο γιά 
τό χατίρι τοϋ Γιώργου, χωρίς ποτέ νά δεχτή ούτε πεντάρα ... Καί όλες τους στό τέλος 
τόν συμπαθούσανε πάρα πολύ.

Αλίκη: Μά, βέβαια, τόν συμπαθούσαν, χάρις στόν χαραχτήρα του.

Γιώργος: Νά σάς πώ καί γιά τόν χαραχτήρα του. Τότε πού ήταν φοιτητής, βλέ
ποντας στήν παρέα του τόν ήμερό του αύτό χαραχτήρα, είχαν νά τό κάνουν καί λέγα
νε πώς αύτός θά γίνη ό καλύτερος σύζυγος άπό όλους, ό Ιδεώδης σύζυγος. Μιά μέρα 
λοιπόν πού διαβάσανε πώς κάποιος έσκότωσε τή γυναίκα του, επειδή τήν έτσάκωσε 
ξαφνικά στό κρεβάτι τους μέ άλλον, κΓ άρχίσανε νά σχολιάζουνε άν έκανε καλά ή όχι, 
καί καθένας έλεγε τό μακρύ του καί τό κοντό του, τής άξιζε καί δέ ξέρω τί, κΓ ό παπ
πούς μου δέν έλεγε τίποτε, στό τέλος φυσικά τόν ρωτήσανε τή γνώμη του καί τί θά έκα
νε έκεϊνος στή θέση τοϋ συζύγου, νά τί τούς είπε:

«Βέβαια σκοτωμούς καί τέτοια δέ θά έκανα, όμως αύτή ή κατάσταση δημιουργεί, 
ξέρετε, σοβαρά προβλήματα. Φυσικά όχι γιά κείνον πού δέν άγαπά τή γυναίκα του. 
Αύτός βρίσκει ούρανόπεμπτη λύση νά τήν ξεφορτωθή. Έκεϊνος όμως πού τήν άγαπά- 
ει; Έγώ τουλάχιστον σέ μιά τέτοια περίπτωση, θά προσπαθούσα, όσο ήταν δυνατόν, 
νά κάμω πώς δέν πήρα είδηση, ώστε τουλάχιστον νά φοβούνται μήπως τό μάθω καί νά 
είναι κάπως μαζεμένοι, γιατί, άν καταλαβαίνανε πώς τό ξέρω καί δέν κάνω τίποτε, θ’ 
άλωνίζανε φανερά». - «Μά, γιατί δέ θά έκανες τίποτε;» - «Μά, γιατί, άφοϋ θ’ άγα- 
ποϋσα τή γυναίκα μου, δέ θά ήθελα νά τή χάσω όλότελα. Κάνοντας λοιπόν τό βλάκα 
θά διατηρούσα μιάν ελπίδα πώς κάποτε αύτοί θά μαλώνανε κΓ ή άγαπημένη μου θά 
ξανάμενε μέ μένα». Όπότε, μέσα στή γενική έκπληξη, κάποιος τοϋ είπε τό ώραιότατο: 
«Έσύ λοιπόν, φίλε μου, είσαι ιδεώδης όχι μόνο γιά σύζυγος, παρά καί γιά κερατάς!».

Αλίκη: "Ομως χωρίς άστεϊα, σέ μιά τέτοια περίπτωση, ό παππούς σου θά ήτανε 
πολύ δυστυχισμένος. Γιατί ξέρεις τί εύαίσθητος άνθρωπος ήτανε; Αφάνταστα. Τόν 
έπλήγωνε πολύ ή παραμικρή κρύα λέξη τής άγαπημένης του, ή παραμικρή προτίμησή 
της πρός όποιονδήποτε άλλον εμπρός του, έχτός κΓ άν ήταν έντελώς σίγουρος πώς 
αύτό γίνεται επίτηδες, γιά καμουφλάζζ.

Μά καί γιά τό φόνο τής συζύγου άπό τό σύζυγο πού μού είπες πριν άπό λίγο, 
άκουσε ένα άστεϊο σχετικό τοϋ παππού σου πού μοϋ θύμησες. Κάποτε πού μιά έγγονή 
μου ήταν νά παντρευτή, έβγαινα κάθε μέρα μαζί της καί ψωνίζαμε. Έτυχε όμως νά έρθη 
έκεϊνες τις ήμέρες γιά λίγο ό παπποϋς σου στήν Κύπρο, κΓ έπειδή ήθελε νά κάμη κάτι 
ψώνια, άρχισα νά βγαίνω στά καταστήματα μερικές ήμέρες μαζί του. Μιά μέρα λοιπόν 
πού ήμαστε πάλι έτοιμοι νά βγούμε, μάς είδε ή έγγονή μου καί μοϋ λέει γελώντας: «Ξέ
ρεις, γιαγιά, μέ αύτά τά ψώνια σας τοϋτες τις ήμέρες, οι φίλες μου μέ ρωτούν άν έτοι- 
μάζης νά παντρέψης εμένα ή ετοιμάζεσαι νά παντρευτής έσύ μέ τόν κύριο Γιώργο». - 
«Μά τί λές; τής είπα γελώντας κΓ έγώ. Ό κύριος Γιώργος είναι παντρεμένος». - «Μά 
μπράβο σου, κορού, έπετάχτηκεν άμέσως καί ό ίδιος... Μπράβο σου, μοϋ έδωσες μιά 
θαυμάσιαν ιδέα! Μεθαύριον πού θά πάω στήν ’Αθήνα, θά προσπαθήσω μέ τρόπο νά 

ξεκάμω τή γυναίκα μου, καί, άν τά καταφέρω, τήν άλλην εβδομάδα είμαι πίσω καί πα
ντρεύομαι. Νά παρακαλής μονάχα νά τά φέρη ό Θεός δεξιά!»

Γιώργος: Έ, ναί, τό άστεϊο δέ μπορούσε νά τοϋ λείψη. Καί έλεγε πάντα πώς τή 
ζωή έπρεπε κανένας νά τήν παίρνη όσο μπορούσε άπό τήν εύθυμη πλευρά. Καί ό ίδιος 
συνήθως αύτό τό κατάφερνε, έκτος άπό έρωτικές άναποδιές.

Αλίκη: Είπαμε, αύτό ήταν ή άρρώστια του. ’Αλλά κανονικά, σέ όποια παρέα βρι
σκόταν σκορπούσε πάντα τήν εύθυμία.

Γιώργος: ΚΓ ένας φίλος του στήν ’Αθήνα, τόν πήρε κάποτε στό τηλέφωνο καί τοϋ 
είπε: «Χρόνια πολλά, Γιωργάκη μου, γιά τή γιορτή σου!» - «Σήμερα; άπό ποΰ κΓ ως 
πού;» - «Έ, πώς; Δέ γιορτάζεις; Άφοϋ εΐναι τοϋ Αγίου Πνεύματος!»

Κάποτε άλλοτε πάλι, ένα πρωΐ φθινοπωρινής Κυριακής, πού ό παππούς μου 
βγήκε νωρίς νά φωτογραφίση, συνάντησε ξαφνικά τήν παρέα του έτοιμους γιά εκδρο
μή, πού δέν τόν εΐχαν ειδοποιήσει, νομίζοντας πώς έλειπε. Φυσικά άμα τόν είδαν, τόν 
τραβολογοϋσαν μαζί τους, κΓ έκεϊνος δέχτηκε νά πάη, καί τό περισσότερο, επειδή κά
ποια κοπελίτσα εΐχε στό μάτι καί δέ θέλησε ν’ άφήση τό πεδίον ελεύθερο σέ κάποιον 
άντίζηλο. Δυσαρεστημένος έκεϊνος πού τόν έβλεπε τήν τελευταία στιγμή φάντη μπα
στούνι, τό νόμισε εύκαιρία νά κάμη πνεύμα εις βάρος του, καί εΐπε δυνατά γιά νά τόν 

καμαρώση ή κοπελίτσα:
—Σκεφθήτε γέλια τό μεσημέρι πού θά καθίση στό τραπέζι ό Γιώργος! Θά φωνά

ζουμε: «Ήρθε κΓ ό κηφήνας! Κάμετέ του θέση!»
—Καί γιατί αύτό; ρώτησε ό παπποϋς μου κάνοντας τόν κουτό.

—Μά άφοΰ δέ θά βάλης κΓ έσύ τίποτε φαγητό στό πίκ-νίκ, καί θά φας άπό τά 
έτοιμα τών άλλων, κηφήνας δέ θά ’σαι;

Καί γέλασε μόνος του, γιατί οί άλλοι μάλλον δυσαρεστήθηκαν.
__Μά σέ γελάσανε πού έγώ δέ θά βάλω τίποτε, τοϋ εΐπεν ό παπποϋς μου. Έγώ θά 

βάλω τό άλάτι, όπως πάντα.
—"Ω, μπράβο σου, Γιώργο, έτσι, έτσι! έφώναξαν οί άλλοι. ΚΓ άμέσως τραγουδή

σανε στόν άλλο τό δίστιχο:
Όπου έχυσες τό ξύγκι, θά γλιστρήσης, κατεργάρη, 
κι ' όπου βλέπεις λίγες τρίχες, βρίσκεται καί τό τομάρι, 

πού δέν ξέρανε καλά τό νόημά του, μά τό τραγουδούσαν σέ κάποιο γιά νά τοΰ πούνε 
«πήγες γιά μαλλί κΓ έφυγες κουρεμένος».

Έμαθα άκόμα κανένα δυό άπό κείνη τήν εκδρομή:
"Ενας φίλος του, σάν έμαθε γιά κάποιο γνωστό, πώς τοΰ εΐχεν άναθέσει μιάν ύπό- 

θεσή του, τοϋ σύστησε νά τόν προσέχη.
—Εΐναι φοβερά τσιγκούνης, τοΰ εΐπε. Θά σοϋ δώση τά μισά άπό τά συμφωνημένα 

καί ύστερα άπό δέκα χρόνια άναβολές.
Σ’ αύτά ό παπποϋς μου καθόλου δέ συμφωνούσε, γιατί ό άνθρωπος τόν είχε 

σχεδόν έξοφλήσει καί πρό ήμερων τοϋ εΐχε προσφέρει κι ένα ώραϊο δείπνο σέ πολύ 

γνωστό έστιατόριο.
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—Χάθηκες! τοϋ εΐπε τότε ό φίλος. Εΐναι πολύ ακριβό κέντρο καί όσα έφαγες θά 
σου τά κόψη στήν τελική εξόφληση.

—Λές; τόν ρώτησε τάχα ανήσυχος ό παππούς μου. Δηλαδή θά μοϋ πή, άς πούμε, 
«Σού χρωστώ ακόμα δυό χιλιάδες, μά μή ξεχνάς πώς έχεις κι’ έσύ μία καλαμαράκια, 
μία σαλάτα, δύο ψωμιά...;»

Πιό ύστερα, πού φτάσανε σ’ ένα πράσινο δροσερό μέρος, στρωθήκανε στή χλόη, 
κοντά σ’ ένα καφενέ, πού τόν χρειάζονταν γιά λίγο νερό καί κανένα γλυκό. Όμως ό πα- 
λιοκαφενές δέν εΐχε βέβαια πάγο καί τό νερό του ήταν πιό ζεστό κι’ άπ’ τόν καφέ. "Ετσι 
κάθε φορά πού τούς έφερνε τό γκαρσόνι δυό δίσκους γεμάτους ποτήρια, ό καθένας 
τους έπαιρνε ένα καί τό πρόσφερε στόν πλαϊνό του λέγοντας: «Καί νερό γιά ξύρισμα».

Κάποια στιγμή, λοιπόν, πού ό παππούς μου πήρε κι’ έκεϊνος ένα ποτήρι νά τό 
προσφέρει στή διπλανή του κοπελίτσα, αύτή τόν πρόλαβε καί τοϋ εΐπε τάχα αύστηρά:

—Δέν πιστεύω νά τολμήσης νά πής καί σέ μένα πώς μοϋ δίνεις τό νερό γιά...

—Γιά ξύρισμα; τήν έκοψε. Όχι, ποτέ. Ποτέ στις ώραϊες κοπέλες δέ λέω τέτοια σα
χλά άστεϊα.

Καί τής έπρόσφερε τό νερό σκύβοντας προς τό αύτί της, ένώ τής έλεγε κάπως σι- 
γότερα, σάν νά τής μιλούσε Ιδιαιτέρως:

—Καί νερό γιά κλύσμα.

Καί όπως καταλαβαίνετε, αύτό σίγουρα τής τό εΐπε γιά νά παγώσουν τά νερά.

’Αλλά γιά νά μιλήσωμε καί λίγο πιό σοβαρά, κυρία ’Αλίκη, θά ήθελα τώρα νά σάς 
έλεγα κΓ έγώ σύντομα πώς νομίζω έγώ τήν ψυχοσύνθεση τοϋ παππού μου, ποιά είναι 
δηλαδή κατά τή γνώμη μου τά κυριώτερα χαραχτηριστικά της.

Τό πρώτο εΐναι πώς, γιά νά ήταν ήρεμος καί νά μπορούσε ν’ άπασχοληθή κανο
νικά μέ τις δουλειές του, έπρεπε νά πατά σ’ ένα σταθερό αισθηματικό ύπόβαθρο. Μό
λις αύτό κλυδωνιζόταν, τόν έπιανε ζάλη, όπως γίνεται μέ κείνους πού παθαίνουν ναυ
τία, έχανε σάν κΓ έκείνους τόν εαυτό του, ώσπου νά ξαναπατήση πάλι σταθερά. 
Άγνωστον άπό ποιόν εΐχε κληρονομήσει αύτή τήν ψυχική άδυναμία του.

Τό δεύτερο είναι ή καλλιτεχνική του ιδιοσυγκρασία. Έξω άπό τις έπαγγελματι- 
κές του άσχολίες, ό παππούς μου δέν μπορούσε νά άποφασίση έκεϊνος μέ τί νά άσχο- 
ληθή, λ.χ. νά μάθη γερμανικά γιά νά μορφωθή. Όχι. ’Έπρεπε ή ίδια ή άσχολία νά τόν 
κατακτήση αισθηματικά καί νά τόν παρασύρη έκείνη ν’ άσχοληθή μαζί της. Καί σάς 
φέρνω γιά παράδειγμα τις μεταφράσεις του τών δραμάτων τοΰ ’Ίψεν. Ό Νορβηγός 
αύτός τοΰ άρεσε πολύ κΓ άμα είδε πώς έξι έργα του δέν έχουνε μεταφρασθή ελληνικά 
κΓ ούτε ύπήρχε έλπίς νά μεταφρασθοΰνε σύντομα, έπιασε καί τά μετέφρασε ό ίδιος, 
τά δυό μάλιστα έμμετρα, όπως εΐναι καί στό πρωτότυπο, μόνο καί μόνο γιά νά έχη στή 
βιβλιοθήκη του δεμένον όλον τόν "Ιψεν στά ελληνικά. "Υστερα έπιασε καί μετέφρασε 
ολόκληρη τήν ’Οδύσσεια, γιά νά τήν άποδώση σ’ ένα μέτρο πού εΐχε σχεδόν έπινοήσει 
ό ίδιος καί πίστευε πώς άπέδιδε στά νέα ελληνικά τόν έξάμετρο καλύτερα άπό κάθε 
άλλο ρυθμό, γιατί δέν έπρεπε ν’ άφήσουμε νά χαθή ό τρισένδοξος αύτός στίχος. Καί 
αύτή τήν καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία του τήν εΐχε σίγουρα κληρονομήσει άπό τόν πα
τέρα του, γιατί κΓ έκεϊνος ήταν έτσι, όπως ύποστηρίζει στήν περί Σίμου Μενάρδου 
μελέτη του ό ’Ιωάννης Συκουτρής. Στόν παππού μου όμως αύτή ή τάση ήταν έντονώ- 
τερη.

Θαυμαστής τής ρωσικής λογοτεχνίας τοΰ ιθ' α’ιώνος, μετέφρασε μερικά έργα. 
Προπάντων τού Τσέχωφ 150 μικρά καί μεγαλύτερα διηγήματα, δηλαδή σχεδόν όσα 
όλοι οί άλλοι μαζί, καί γι’ αύτό κάπου τόν ονόμασαν τόν είδικώτερο τσεχωφιστή. Τις 
μεταφράσεις του αύτές έστελλε άπό δώ κΓ άπό κεϊ στις φίλες του. Νομίζω πώς μόνο 
στή Μιμόζα τά εΐχε στείλει όλα, έπειδή ήθελε νά ξέρη έκείνη όλα τά έργα του... μά πού 
ούτε ό ίδιος δέν τά ’ξερε...

Θέλοντας ν’ άποδίδη άκριβώς τά ονόματα τών συγγραφέων πού μετέφραζε καί 
τών ήρώων τους, έπενόησε δικό του σύστημα άποδόσεως τών b,d, g, eu καί sh πού δέν 
άποδίδονται σήμερα, μέ ββ, δδ, ζζ, ε καί ς-, δηλαδή χωρίς νά προσθέση κανένα νέο 
σύμβολο στό άλφάβητό μας, πού τό θεωρούσε ιεροσυλία. Καί τό τύπωσε μαζί μέ 300 
κυπριώτικα δίστιχα.

Βρίσκοντας περιττό τό σύστημα τών τριών τόνων μας, έχρησιμοποίησε δικό του 
διτονικό, θέλοντας νά προλάβη καί τή φριχτή «μιά όξεία», στήν όποιαν έπίστευε πώς 
θά μάς όδηγήσουν σύντομα οί άγράμματοι.

Γιά νά μάς μάθη γράμματα, τήν κόρη του κΓ έμένα, βρήκε δικό του τρόπο, πού 
ύστερα τόν τύπωσε σέ φυλλάδιο «Ή νηπιακή διδασκαλία, πώς νά μαθαίνουν τά παιδιά 
παίζοντας, χωρίς άλφαβητάριο». Έτσι ή μητέρα μου έδιάβαζε άπό 4 χρονών κΓ έγώ 
άπό 3. Τότε πού εΐχαν πρωτοέρθει στήν Κύπρο, μέ λέγανε «τό έγγράμματον μωρόν».

Άμα έβρισκε σωστό νά κάμη κάτι, προχωρούσε άδιαφορώντας γιά τήν έντύπωση 
πού θά ’κάνε αύτό στούς άλλους - καί φυσικά αύτό τό πλήρωσε, όπως τό πληρώνουν 
όλοι. Τό κάθε έργο του τό έγραφε μέ δική του γλωσσική διατύπωση, άδιαφορώντας 
πάλι γιά τούς μοντέρνους κανόνες μιάς δήθεν δημοτικής.

Τό άλλο Ιδίωμά του ήταν ή χιουμοριστική του διάθεση, πού ήταν άστείρευτη. 
Ό,τι κΓ άν έλεγε, θά τό ’λεγε πάντα μέ δικό του τρόπο, μέ κάποιον διάχυτον άστεϊ- 
σμό. Αύτό τό εΐχε κληρονομήσει άπό τήν ειρωνική διάθεση τού πατέρα του μά κΓ άπό 
τ’ άνεξάντλητο πειραχτικό τάλαντο τοΰ παππού του, τοΰ γέρο Πασχάλη, πού άμα δέν 
ήτανε στό γραφείο του ή στό δικαστήριο, έπινοοΰσε άδιάκοπα άφορμές νά πειράξη κά
ποιον. Στό τραπέζι, όταν έτρωγαν, ήταν άμίμητος. Δυστυχώς ό παππούς μου πολύ λί
γο καιρό έζησε μαζί του κΓ έτσι δέν κατάφερε νά έπηρεαστή καί νά ποτιστή άπό τήν 
πειραχτικήν έκείνη φλέβα. Καί γενικώτερα αύτή τή φαιδρή τους διάθεση ό παππούς 
μου τήν εΐχε κληρονομήσει σέ πολύ μικρό ποσοστό μεριδίου, άν τόν συγκρίνουμε μέ 

κείνους.
Αύτός εΐναι ό παππούς μου, κΓ έγώ τόν άγαπώ πολύ, γιατί είναι μοναδικός μέ 

όλους μας. Πόσο μάς λατρεύει έμάς τά έγγόνια του, τούς γονείς μας! Είναι ειλικρινέ
στατος φίλος, κανείς δέν τόν άκουσε νά πή ποτέ κακό γιά κανένα, καί γι’ αύτό οί φί
λοι του, όσοι δέν τόν φθονούσαν, τόν άγαπούσαν. ΚΓ άκόμα τόν άγαποΰν καί τόν σέ
βονται γιά τόν χαραχτήρα του, ξέροντας πώς δέν έχει ούτε μικρά έλαττώματα, χαρτιά, 
κρασιά, καπνίσματα, ούτε μεγάλα, έγωϊσμούς, ξυπασμούς, ραδιουργίες... Πάντα 
σκυμμένος στά βιβλία του, νά γράφη, νά διαβάζη, νά μεταφράζη... "Οσες ώρες τήν ημέ
ρα δέν τόν άπασχολοΰσε τό φουστάνι, πού όπως είπαμε ήτανε ή άρρώστια του καί κά
θε τόσο πολλά τραβούσε άπό αύτήν. Μόνο τώρα στά γεράματα νομίζω πώς κάπως 
ήσύχασε... ίσως... γιατί καί σίγουροι βέβαια δέ μπορούμε νά είμαστε.

Καί τό πιό πολύ πού μέ κάνει νά άμφιβάλλω εΐναι, ξέρετε, αύτό τό προχτεσινό 
έντελώς άπρόοπτο φευγιό του άπό τήν Κύπρο. Ένώ ήταν νά μείνη πολύ περισσότερο, 
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έφυγε ξαφνικά γιά τή Γενεύη νά κοιτάξη τα μάτια του, κάτι πού είχε κανονίσει γιά 
πολύ άργότερα. Ποιά είναι ή αίτια;

'Αλίκη: Ναί, αυτό κι’ εμένα μέ βάζει σέ σκέψεις. Καί άφοΰ θέλεις νά τό έξετάσης, 
θά σοΰ πώ κΓ έγώ κάτι, όχι βέβαια πώς θεωρώ ότι σχετίζεται, άλλά γιά νά ξέρης πιό 
πολλά.

* * *

Τύν καιρό πού έγνώρισεν έμένα στόν Μαχαιρά, είχε γνωρίσει καμιάν έβδομάδα 
προηγουμένως ένα μικρό κοριτσάκι μέ τήν άδελφούλα της, πού τίς έπήγαινε περίπατο 
καί τούς έλεγε πολλά άπό τά άμέτρητα παραμύθια πού ήξερε, καί φαίνεται πώς αυτό 
τόν ευχαριστούσε. Μέ αυτό τό κοριτσάκι έπιασα κΓ έγώ άπό τότε στενή φιλία, πού βα
στάει άκόμα ως σήμερα, γιατί κατοικούμε καί κάπως όχι πολύ μακριά κΓ έτσι ξέρω 
όλη τή ζωή της. Μεγαλώνοντας λοιπόν αύτή ή μικρή έγινε μιά πολύ πολύ χαριτωμένη 
κοπέλα, μέ σπουδαία γοητεία, πού σκορπούσε σέ όλους γύρω της. "Ητανε σά νά πούμε 
ένας θηλυκός παππούς σου, άλλά στόν τύπο μιας όμορφης γυναίκας.

Γιώργος: "Ω, λαλά! Έσύναζε δηλαδή κΓ εκείνη έτσι τούς άντρες.

Αλίκη: Ναί, άλλά πρέπει νά έξηγηθοΰμε τί θά πή «έσύναζε». Όπου κΓ άν βρι
σκόταν, όπου κΓ άν έργαζόταν, καθένας πού θά ήτανε κοντά της ένοιωθε τή γοητεία 
της, έπηρεαζότανε άπό τήν παρουσία της καί γινότανε κΓ αύτός ένας θαυμαστής της. 
Πλατωνικός όμως βέβαια, γιατί μαζί μέ τίς άλλες άρετές της, είχε καί μιάν άπόλυτην 
άφοσίωση στόν άντρα της καί στά παιδιά της, καί αυτό τό ήξερε κΓ έκεΐνος καί ήτανε 
άπόλυτα σίγουρος γιά τήν ώραία γυναίκα του, άν καί τή ζήλευε φοβερά... Ή όμοιότης 
δηλαδή μέ τόν παππού σου βρισκόταν στήν έρωτική διάθεση πού σκορπούσαν γύρω 
τους, στό περιβάλλον τους, άλλά όχι καί παρακάτω, γιατί έκείνη είχε μόνο άγνούς 
θαυμαστές - άγνούς, άφοΰ δέ μπορούσαν νά κάμουν κΓ άλλοιώς. Δηλαδή δέν τής έλει
πε ή γυναικεία φιλαρέσκεια, άντιλαμβανόταν τήν έλκυστικότητά της κΓ αυτό τής άρε
σε πάρα πολύ, άλλά τήν έκμεταλλευόταν, άς πούμε, ως ένα έλαφρότατο σημεϊον.

Τή γοητεία της, παιδί μου, δέ μπορώ νά σού τήν περιγράφω! Στό σχολείο όλοι οί 
συμμαθητές της ήτανε πάντα έρωτευμένοι μαζί της, δέν υπήρχε θρανίο πού νά μήν 
είχανε χαράξει τ’ όνομά της, στό μάθημα αυτήν κοιτάζανε καί φυσικά τήν γλυκοκοίτα- 
ζαν καί οί καθηγητές της.

Τώρα λοιπόν πού έμαθες, παιδί μου, καί τόν χαραχτήρα τής μικρής του φίλης, καί 
κατάλαβες κάπως καί τήν έπίδραση πού είχανε κΓ οί δυό τους στό περιβάλλον τους, 
φαντάσου τήν άλληλοεπίδρασή τους, τήν έπίδραση τοΰ καθενός πάνω στόν άλλον, 
άμα ξανασυναντηθήκανε στό σπίτι μου, πενήντα χρόνια υστέρα άπό τήν παιδική γνω
ριμία τους στόν Μαχαιρά, φαντάσου τί πάθανε τότε αυτές οί δυό τρυφερές κΓ έρωτο- 
πλασμένες καρδιές! Γιατί άν ό παππούς σου δέν είχε σέξ άπήλ, εΐχεν έκείνη γιά δυό... 
καί γιά τέσσερεις!

Γιώργος: Δέν έχω διαβάσει πουθενά τέτοια συνάντηση!

Αλίκη: Μά ούτε θά ’γίνε ποτέ. Άλληλοεπηρεάστηκαν φοβερά! Ό παππούς σου... 
άπό τήν κεκτημένη του ταχύτητα, ξέρεις, άναψε καί κόρωσε, ήλεχτρίστηκε καί κεραυ- 
νοβολήθηκε, νοιώθοντας τόν έαυτό του νεαρό καί νομίζοντας πώς θά έκανε καί τήν 
παλιά του έντύπωση. Δηλαδή ξεχνώντας τήν ήλικία του γιά πρώτη φορά στή ζωή του, 
παρ’ όλο τό «γνώθι σαυτόν» του. Γιατί άπό χρόνια είχε πάψει νά άσχολήται μέ κατα

κτήσεις, δέν είχε πιά πάρε-δώσε μέ γυναίκες, κΓ ήτανε σίγουρος πώς ό μικρός θεός τόν 
είχε πιά άφήσει ήσυχον. ΚΓ άμα κανένας φίλος του τόν ρωτούσε γιά τίς έρωτοδουλει- 
ές του, τοΰ άπαντοΰσε: «Τόπον εις τούς νέους! Τώρα ή Ελλάς είναι αυτάρκης! Άς τά 
κλαίη πού τά ’χει ! » πιστεύοντας πώς ή έρωτική καριέρα του είχε πιά τελειώσει όριστικά.

Γιώργος: Καλά, γιά τόν παππού μου καταλαβαίνω. Ξαναφούντωσε καί ξέχασε 
καί τόν έαυτό του καί τό χάλι του άμα βρέθηκε κοντά σέ τέτοιο μαγνήτη. Όμως ή μι
κρή τί βρήκε στόν παππού μου;

Αλίκη: Χμ! Έδώ είναι ό κόμπος! Άμα λίγην ώρα μετά άπό τή συνάντησή τους 
αύτή τόν ξαναθυμήθηκε, ξύπνησε στό υποσυνείδητό της ή ξεθωριασμένη πιά εικόνα 
τοϋ ψηλού κατσαρομάλλη νέου, πού είχε κάποτε χαραχτή στήν τρυφερή παιδική ψυχή 
της μέ τή γοητεία του. Άφησε τήν εικόνα του καί τήν έπίδρασή του νά μπούνε λίγο 
στήν καρδιά της. Λίγο όμως· χωρίς υπερβολές· όπως συνήθιζε πάντα· σύμφωνα μέ τό 
χαραχτήρα της.

Νομίζω όμως καί χρήσιμο κΓ ευχάριστο νά σού περιγράφω λίγο κείνη τήν πρώτη 
ξανασυνάντησή τους.

Λίγο μετά πού έδωσαν γνωριμία, έκείνη, έπειδή είχε μανία μέ τήν άστρολογία καί 
τά ζώδια, τόν ρώτησε τί ζώδιο είναι. Αύτός, πού λίγη σημασία φαίνεται έδινε σέ τέ
τοια ή ίσως καί νά μήν είχε ποτέ του καταγίνει, δέ θυμούμαι τί ζώδιο τής είπε πώς 
είναι, μά θυμούμαι πώς ήξερε ένα ώραΐο σχετικό μέ τά ζώδια τραγούδι καί τής τό είπε:

Κοριτσάκι μου μέ τ' άσπρα, μήν πολυδιαβάζης τ’ άστρα, 
κΓ άσ’ τή Μοίρα σου στή γη, μόνο αύτή νά σ' όδηγή.
Μή μου λες γιά τήν Παρθένα, πούμέ γέλασε κι ' έμένα, 
καί τόν άστατο Ζυγό μήν τόν εχης όδηγό.
Μή μοΰ πής γιά τόν Τοξότη, τόν άγέραστο ιππότη, 
καί ποτέ απ' τούς Τχθεΐς συμβουλή νά μή δεχθής.
Μήν αφήνεσαι στόν Ταύρο, μέ τό μέτωπο τό μαύρο, 
μή διαβάζης τόν καιρό μέσα απ’ τόν Αίγόκερω.
Υδροχόο μήν κοντέψης, μή τυχόν καί τά μουσκέφης...

Δέ θυμούμαι παρακάτω. Μά έτσι ή γνωριμία άρχισε μέ γέλια κΓ έρωτικά τραγού
δια. Ό παππούς σου είπε ευθύς τούς ώραίους στίχους τοΰ Μόντη, πού τόν άπασχο- 
λοΰσαν προσωπικά:

Εσού ’σαι 'νας άθθός τής λεμονιάς 
τζ ' έγιώνι τ ' όλοτζίτρινον λεμόνι, 
έσού 'σαι παναΰρινπ' άρκινά, 
τζ' έγιώνι παναΰρινπού τελειώνει.

Τότε τούς είπα κΓ έγώ όσο θυμόμουν άπ τό «Ήτο πεπρωμένον» πού λεγε ή μη
τέρα μου. Ξένο είναι, έλληνικό, δέ ξέρω. "Εχει καί φράσεις κωμικές, μά τό είπα, επειδή 
φανερώνει αίσθημα.

'Ήτο πεπρωμένον - έκ Θεού γραμμένον 
νά σέ στερηθώ,

νά θρηνώ, νά κλαίω — στή φωτιά νά πλέω 
καί νά σέ ποθώ.

Όλο σέ γυρεύω - σά νά μή πιστεύω
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πώς δεν είσ’ εδώ, 
κρύβεσαι, νομίζω - κι ’ όλο τριγυρίζω 

ίσως καί σέ δω.
Στά παράθυρά σου - βλέπω τή σκιά σου 

καί τήν κυνηγώ, 
καρτερώ ν’ άνοιξης - πάλι, νά μοϋ ρίξης 

βλέμμα σπλαχνικό.
Τό περπάτημά σου - τό κελάδημά σου 

ολο αντηχεί
μέσα εις τ’ αυτιά μου - μέσα στήν καρδιά μου, 

μέσα στή ψυχή.
Τό γλυκό σου στόμα - πδχει ρόδου χρώμα, 

έρωτος πηγή, 
τή φωτιά μου σβήνει - βάλσαμο μου χύνει 

πάνω στήν πληγή.
Σάν έρθή τό βράδυ - τό βαθύ σκοτάδι, 

σ’ έχω, σοϋ μιλώ,
τά παράπονά μου - καί τά βάσανά μου 

λέγω καί θρηνώ.
Πλέον μή μοϋ γράψης - φως μου, νά μέ θάψης, 

ότι μ ’ άγαπάς, 
προτιμώ στό χέρι - νά κρατής μαχαίρι 

καί νά μέ χτυπάς.
Μέ τό ίνδαλμά σου - μέ τό φάντασμά σου 

βλέπεις ότι ζώ, 
κατοικώ στά νέφη - τή σκιά μου τρέφει 

όνειρο γλυκό.
Άχ, μή μέ ξυπνήσης - μή μοϋ άφανίσης 

πλάνην τή γλυκειά, 
άφες νά κοιμάται - άφες νά πλανάται 

άρρωστη καρδιά.
Τί θέ νά κερδίσης - σάν μέ καταπείσης 

ότι ξεψυχώ;
Μή νά μέ γλυτώσης - έχεις νά μοϋ δώσης 

άλλο γιατρικό;
Θέλω νά γνωρίζης - ότι σύ μ ’ όρίζης, 

ότι σ’ άγαπώ.
Θά ’ρθη πάλι μέρα - άσπρη περιστέρα, 

πού θά σοϋ τό πώ.
Κι ’ άνποτέ τ' άγέρι - τής νυχτός σοϋ φέρη 

γνώριμη φωνή,
μήν τρομάξης, φως μου, - ή ψυχή μου είναι 

κι ’ ήρθε νά σέ ίδή.

Υπάρχουν ακόμα δυοτρία τέτοια κουπλέ, μά δέν τά θυμήθηκα. 

Καί υστέρα ό παππούς σου μάς είπε ένα τραγούδι τοϋ Φορτούνιο.

Γιώργος: Ξέρω, ξέρω. Είπε «Τύ τραγούδι τοϋ Φορτούνιο» τοϋ Άλφρέ ντέ Μϋσ- 
σέ, πού τύ είχε μεταφράσει ό ίδιος. ’Ακούστε το:

Μήν πήτε πάω 
νά σάς πώ 

ποιάν άγαπώ- 
γιά ένα βασίλειο 

δέν τολμώ 
νά σάς τήν πώ.

Άς τραγουδούμε 
σ’έξοχή 

καλοκαιριού 
πώς τήν λατρεύω 

κΓ είν’ ξανθή 
τοϋ σιταριού.

Τής κάνω κάθε 
άλλοκοτιά 

πού φανταστή, 
γι ’ αυτήν νά πέσω 

στή φωτιά, 
σάνχρειαστή.

Ό πόνος πού ’χει 
άγάπη μιά 

πού ’ναι κρυφή 
μοϋ ’χει ξεσκίσει 

ως τά βάθη 
τή ψυχή.

Μά τ’ όνομά της 
τό ’χω τό

σο λατρευτό, 
πού νά πεθάνω 

προτιμώ 
παρά νά πώ.

(Αύτά βέβαια, γιατί μπορεί νά ήταν μιά γυναίκα παντρεμένη. Μπορεί όμως καί 
νά είχε στείλει στύν Φορτούνιο, λέω έγώ, «κρυφήν άγάπη» ή Μιμόζα του).

Αλίκη: Καί υστέρα ό παππούς σου μάς είπε δυό πολύ ώραία ποιήματα τοϋ Βι- 
ζυηνοϋ καί τοϋ Μαρκορά.

Γιώργος: Ά, τά ξέρω καί τά δυο καί θά σάς τά πώ. Τά λέει τόσο συχνά ό παππούς μου.

Τοϋ Βιζυηνοϋ τοϋ καημένου εΐναι άπό τά τελευταία του, γραμμένο στό φρενοκο
μείο, όπου βρέθηκε ίσως μέ άφορμή αυτόν τόν έρωτά του.

Σάν μ ’ άρπάξαν τή χαρά - πού χαιρόμουν μιά φορά, 
έτσι σέ μιάν ώρα,
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μέσ’ σ’ αύτή τή χώρα - όλ ’ άλλαξαν τώρα. 
Κι ’ άπό τότε πού θρηνώ - τό ξανθό καί γαλανό, 

καί ούράνιο φώς μου, 
μετεβλήθη εντός μου-ό ρυθμός τού κόσμου.

Νά σας πώ καί τοΰ Μαρκορά.

Τά λίγα μαλλιά σου - πού κλειώ μέσ’ τό χέρι 
ν’ άρπάξη τ’ άγέρι - τού κάκου ζητά.

Στ’ ώραΐο κεφάλι - τής αύρας τάχνώτα 
άςπαίζουν σάνπρώτα -μέ τ’ άλλα μαλλιά. 

’Ετούτα θέ νά ’ναι - κρυφή μου λατρεία 
κλεισμένα σέ μία - καρδούλα χρυσή, 

πού αύτήν ό πιστός σου - γιά πάντα θά βάλη 
απάνω στήν άλλη - πού άκέραια σέ κλει.

’Αλίκη: Ναί, ώραιότατα. Θυμάσαι, βλέπω, κι’ έσύ στίχους...

Γιώργος: Έ καλά, ή ϊδια οικογένεια. Καί σίγουρα θά σάς είπε μετά εκείνο τοΰ 
Ττόμας Μούρ καί τό άλλο τοΰ Λορέντζο Στακκέτι, γιατί αυτά πάνε μαζί στύ ρεπερτό
ριό του, στήν ώραιότατη μετάφραση τού Νίκου Χατζηδάκη.

’Αλίκη: Δέ θυμούμαι. Άν μπορής νά τ’ ακούσω κΓ αύτά...

Γιώργος: "Ω! ’Ιδού πρώτα τύ Ιταλικό:

Σάν πέφτουνε τά φύλλα χάμω καί θά ’ρθής 
στό έρημο κοιμητήρι τό σταυρό μου νά ζητήσης, 

σέ μιά φτωχή γωνιά μπροστά του ξάφνου θά βρεθής 
καί γύρω πολλά μικρά λουλούδια θ’ άπαντήσης. 

Μάζεψε τότε όσα θές, γιά τά σγουρά σου τά μαλλιά, 
τ’ άνθη π’ άπ’ τήν καδιά μου μέσα θά ’χουνε φυτρώσει, 

εΐναι οί στίχοι πού ’γραψα χωρίς νά πώ μιλιά, 
τά λόγια τής άγάπης πού δέν σοϋ ’χα φανερώσει.

’Αλίκη: Α, τί ώραΐο. Βλέπεις ή έποχή τοΰ ρομαντισμού.

Γιώργος: Ε, ναί. Μά καί τύ έγγλέζικο νά πού δέν πάει πίσω.

Τό φώς τής αύγούλας κι ’ ή μέρα πού σβήνει, 
κι ’ ή άτέλειωτη νύχτα μέ βρίσκει κι ’ έκείνη 

μ ’Εσένα στό νοΰ, μόνο ’Εσένα.
Μέ φίλους τριγύρω, γεμάτα ποτήρια 

σέ γλέντια πού άλλοτε εύφραΐναν κι ’ έμένα 
καί μέσα σέ κάθε λογής πανηγύρια, 

μακριά εΐν’ ή ψυχή μου, γεμάτη άπό Σένα, 
’Εσένα καί μόνο ’Εσένα.

Κι ’ έκείνην πού άλλοτε μέ εΐχεν έλκύσει, 
τή Δόξα, τήν έχω κι ’ αύτήν λησμονήσει 

γιά Σένα καί μόνο ’Εσένα.
Σά χώρες πού βλέπει μακριά νά περνούνε 
τό πλοίο πού γι ’ άλλες άκτές άρμενίζει,

κι ’ έμένα οί σκηνές τής ζωής μου πετοϋνε. 
Δέ βλέπει ή ψυχή μου, σέ Σένα άτενίζει.

’Εσένα καί μόνο ’Εσένα.

Τήν κάθε χαρά μου Σύ δίνεις, Σύ παίρνεις 
κι ’ ή λύπη γλυκιά είναι σάν Σύ μοϋ τήν φέρνης 

σάν εΐναι άπό Σένα, άπό Σένα.
Σάν μάγια πού άλλος κανείς δέν τά λύνει 
πριν στόμα πού ξέρει άπό μάγια μιλήσει, 
κι ’ έμένα ή ψυχή μου μέ όσα κι ’ άν πίνη 
στόν κόσμο φαρμάκια μπορεί νά ραγίση 

μονάχα άπό Σένα, άπό Σένα.

’Αλίκη: Μά τί γλυκός ό Ττόμας Μούρ!

Γιώργος: Ά, θαυμάσιος. Είχε μεταφράσει κΓ ό Σιμός Μενάρδος «Τύ στερνό του 
ρόδο».

Άλικη: Καί πόσα κομπλιμέντα άκουσε τότε ό παππούς σου.

Γιώργος: Ναί, ό παππούς μου είχε άκούσει άμέτρητα τέτοια κομπλιμέντα καί δέ 
σκοτιζόταν. Ξέρετε όμως ποιό θεωρούσε τό άνώτερο πού είχε ακούσει ποτέ; "Ενα άπό 
μιά ξανθή χήρα. Υπάρχει μάλιστα καί μιά ώραία άπάντησή του.

Κάποιος γείτονας τής χήρας, φίλος του, βλέποντάς τον νά περνά γιά τύ σπίτι της 
κάθε μέρα, τοΰ είπε: «Κάτι τρέχει μέ σένα γιά νά σέ βλέπουμε τώρα τόσο!Γυναικοδου
λειά». - "Οχι, οχι, τίποτε, τοΰ άπάντησεν ό παππούς μου. Όλα βαδίζουνε σύμφωνα μέ 
τις θείες έντολές. Γιά νά μήν έπιθυμήσω τήν γυναίκα τοΰ πλησίον μου, τά ’φτειαξα μέ 
τή γυναίκα τοΰ δικού σου τοΰ πλησίον.

Άλικη: Ωραιότατο. Καί τό κομπλιμέντο τής χήρας;

Γιώργος: Ναί. Αύτή ζοΰσε μόνη της καί στόν καιρό τής κατοχής ό παππούς μου 
περνούσε όλα του τ’ άπογεύματα στό σπίτι της, ώς τά μεσάνυχτα πού έπιτρεπόταν ή 
κυκλοφορία. Δυό τρία συνοικέσια πού τής έτυχαν τότε, ή νεαρή χήρα τά έβλεπε μέ 
κρύα καρδιά καί τ’ άφησε καί χάθηκαν. Τόν παππού μου ένας γάμος της θά τόν ένο- 
χλούσε πολύ, γιατί τήν εΐχεν αγαπήσει, μ’ άπό λεπτότητα δέν έλεγε λέξη. Στά τελευταία 
πιά τή ρώτησε μήπως καί ήταν αύτός αιτία πού δέν ξανάφτιαχνε τή ζωή της κΓ έκείνη 
τοΰ είπε: «Έ, εΐναι κΓ αύτός ένας λόγος. Τώρα πού έζησα τόσο μαζί σου, φοβούμαι 
πώς όλοι οί άντρες θά μοϋ φαίνονται πρόστυχοι».

Άλικη: Πολύ δυνατό. Θά τό έμαθες άπό διήγησή του, μά έγώ έχω νά σοΰ πώ κάτι 
πού ειπώθηκε μπροστά μου. Μάς είχε καλέσει γιά τσάι ή κυρία Λυβίου πολλές γνω
στές του συμπάθειες καί καταλαβαίνεις τον παπποΰ σου νά μάς βλέπη όλες μαζεμένες 
ύστερα άπό τόσα χρόνια, τί κέφι είχε καί τί γέλια κάναμε όλο τ άπόγευμα. Αμα τό 
βράδυ έφυγαν οί άλλες καί μείναμε οί τρεις μας, ή Νίκη τόν έκοίταζε καλά καλά σκε
πτική καί ύστερα τόν ρώτησε: «Σάς μοιάζει έτσι στά φυσικά σας κανένας άπό τούς 
έγγονούς σας;» Τήν καταλαβαίνεις τί σημασία έχει αύτή ή έρώτηση, Γιωργάκη μου; 
Γιατί σάν έγγονός του, πρέπει νά μπήκες στό νόημά της άμέσως, άφησε πού σ ένδια- 
φέρει κιόλα... Πές μου το.

Γιώργος: Ναί. "Ω, βέβαια. ’Ακούστε το... Μά εΐναι ώραΐο: «Καλά, έσεΐς εΐσαστε φί
νος άνθρωπος. Καλά. Μά τώρα πιά πόσα περιθώρια έχετε; Δυό χρόνια; Τρία; Πέντε;
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"Αμα θά λείψετε εσείς, θά ύπάρχη κανένας έγγονός σας νά σάς μοιάζη, για να μή χαθή 
αύτύς ό τύπος άπό τόν κόσμο;» Εΐναι έτσι, κυρία ’Αλίκη;

Αλίκη: Ναί, παιδί μου, ακριβώς έτσι. Καί ήταν τόσο αυθόρμητη αυτή ή σκέψη, 
πού κι’ ό ίδιος ό παππούς σου, αντί ν’ άπαντήση, έβαλε τα γέλια σαστισμένος.

Γιώργος: Ήταν μπροστά σ’ αυτό καί ή μικρή του φίλη;

Αλίκη: Όχι, άλλα δέν έχει σημασία. Πάντως εμείς έχουμε φύγει άπό τό θέμα 
μας. Γιατί είπαμε πώς ή άλληλοεπίδρασή του, ήταν έντονώτατη καί τρυφερώτατη καί 
στούς δυό, μά όχι καί ίδια, λόγω τής διαφοράς τους στή ψυχοσύνθεση.

Γιώργος: Φυσικά, μά καί στήν ήλικία βέβαια, πού σέ κείνα τά χρόνια εΐναι πολύ 
φανερή καί χτυπητή.

Αλίκη: Μπορεί, μά έγώ τό άποδίδω περισσότερο στό χαραχτήρα τους. Ό 
Γιώργος μας, σέ όλους τούς έρωτές του παραδινότανε πάντα άνεπιφύλακτα, μέ όλα 
του τά πανιά άνοιχτά, άνοίγοντας στήν άγαπημένη του όλα τά φύλλα τής καρδιάς του, 
καί φυσικά έτσι έκαμε καί τώρα. ’Αντίθετα έκείνη, όπως σοϋ εΐπα, έστάθηκε πάντα μιά 
γυναίκα πολύ μυαλωμένη, πού έζύγιζε πολύ κάθε της κίνηση, άπόλυτα σεμνή, πού δέν 
είχε καθόλου συνηθίσει ν’ άνοίγη καί νά ξανανοίγη τήν καρδιά της. "Ετσι καί τότε, κΓ 
άς είχε πιά χηρέψει, έμενε προσηλωμένη στήν οίκογένειά της καί στό οικογενειακό της 
όνομα.

Πάρ’ όλη λοιπόν τήν έπίδραση πού είχε στή ψυχή της ή ξεθωριασμένη καί άνανε- 
ωμένη γοητεία τοϋ παππού σου, παρ’ όλη τήν ευχαρίστηση πού ένοιωθε στή γλυκειά 
συντροφιά του καί στις εύγενικές έκδηλώσεις τής λατρείας του, όσο τοϋ τις έπέτρεπε 
βέβαια, καί παρά τά τρυφερά αισθήματα πού άσφαλώς ένοιωθε γι’ αυτόν, δέ γινόταν 
νά τόν έρωτευθή, δηλαδή νά φθάση στό άπόλυτο, τό άνυπολόγιστο, τό μοναδικό αύτό 
αίσθημα πού τά ξεχνάει καί τά τινάζει όλα καί πού «ξελογιάζει» λένε τόν άνθρωπο. 
Δηλαδή έκεΐνος είχε χάσει τά μυαλά του γι’ αύτήν, ένώ έκείνη εΐχε τά δικά της τετρα
κόσια.

Γιώργος: Ναί, τό κατάλαβα έντελώς. Ό παππούς μου κατακτήθηκε άπό τήν πα
ρουσία της, ίσως όσο ποτέ στή ζωή του. Πές πώς τήν έπαθε σάν τόν Φάουστ, γιατί τό
τε πού τήν ξαναεΐδε θά ήταν ...

Αλίκη: "Ε, είπαμε εΐχε περάσει τά εβδομήντα καί ή γοητεία του βέβαια...

Γιώργος: Ναί, φυσικά... ό πιο άνίκητος έχθρός εΐν’ ό καιρός. "Ενα γέρικο άλογο 
δέ μπορεί νά λάβη μέρος σέ κούρσες. Μά κΓ άν έπιτέλους ή σεμνή χήρα άποφάσιζε νά 
πιάση ένα φίλο, δέ θά διάλεγε κανένα πού νά μήν τής ξανάφευγε σέ λίγες ήμέρες, πού 
νά ήτανε καί νεώτερος κΓ έλεύθερος; Δέν τό καταλάβαινε αυτό ό πολύξερος παππούς 
μου; "Ε, σίγουρα.

Αλίκη: Πώς δέν τό καταλάλαβαινε; ΓΓ αύτό καί ποτέ δέν τής έζήτησε καί κρυφές 
σχέσεις, νά είσαι βέβαιος. Εκείνον τόν ένδιέφερε ή παρουσία της καί ή τρυφερότης της 
γι’ αυτόν. Καί γι’ αύτό κάποτε μοΰ είπε:

«Καλά- έγώ βλέπω σέ κείνην μιά χαριτωμένη άκόμα γυναίκα, άλλά έκείνη τί βλέ
πει σέ μένα, πού μπορούσε σχεδόν νά είμαι πατέρας της; Τό έξωτερικό καί τό παρου- 
σιαστικό στούς άνθρώπους παίζει σ’ αύτά τά ζητήματα ρόλο άποφασιστικό. Σκέψου 
πώς υπάρχει στήν ’Αθήνα μιά κυρία πού μέ συμπαθεί πάρα πάρα πολύ. Μέ καλεί σέ 

κάθε ευκαιρία νά πάω στό σπίτι της νά πάρωμε οί δυό μας ένα τσάι, μά εΐναι φοβερά 
άσχημη καί γι’ αύτό κΓ έγώ ικανοποιώ τήν έπιθυμία της ίσως μιά φορά τό χρόνο. Καί 
πηγαίνοντας μάλιστα λέω στόν έαυτό μου: «Γιώργο, μιά πού σέ ζητάει ή καημένη τόσο 
πολύ... δώσ’ της έπιτέλους καί κανένα φιλί...» Καί φτάνω άποφασισμένος νά τής δεί
ξω κάποια τρυφερότητα. Μά μόλις φτάσω καί ίδώ έκεΐνο τό στόμα της πού εΐναι σάν 
τοΰ βατράχου καί σκεφθώ πώς θά τό φιλήσω, σέ βεβαιώνω πώς οι καλύτερες προθέ
σεις μου έξατμίζονται άμέσως. Καί κάθομαι έκεΐ, όπως κάθε έπισκέπτης καμιάν ώρα 
κΓ ύστερα παίρνω δρόμο. Βλέπεις, λοιπόν, πόσο τό παρουσιαστικό καταστρέφει καί 
τις καλύτερες διαθέσεις. Επομένως, ’Αλίκη μου, πώς θά ήτανε δυνατόν νά τής ζητήσω 
έγώ νά τή φιλήσω; Νά παίξω δηλαδή τό ρόλο τής βατραχίνας;»

Γιώργος: Βλέπω πόσο σωστά στεκότανε στά μυαλά του ό παππούς μου, κΓ άς λέ
νε πώς τά εΐχε χαμένα. Επομένως τά άμοιβαϊα τρυφερά τους αισθήματα ήτανε καί άπό 
τις δυό πλευρές συγκρατημένα.

Αλίκη: Σίγουρα, άφού συγκρατημένος ήτανε μαζί της άκόμα κΓ ό παππούς σου. 
"Ομως πολύ πιο συγκρατημένη ήταν έκείνη, κΓ αύτό συχνά τόν παππού σου τόν έφαρ- 
μάκωνε καί τόν έφερνε σέ πολύ δύσκολη θέση.

Γιώργος: Τόν έφαρμάκωνε; ή καλύτερή του φίλη;
Αλίκη: Ναί, χωρίς βέβαια καθόλου νά τό θέλη. Δηλαδή άκουσε νά Ιδής τί γινότα

νε. Καθώς ήταν πολύ λογική, όπως είπαμε, γιά νά μήν παρασύρεται σέ άσυλλόγιστες 
αισθηματολογίες, άν έκρινε πώς μιά μέρα έμεινε πολλές ώρες μαζί του, τήν έπομένη 
άπομακρυνότανε μέ τρόπο, καί γιά νά μή γίνεται κουτσομπολιό, άλλά καί προπάντων 
γιά νά μήν πολυφουντώνουν τά αισθήματα τοΰ παππού σου. Όμως αυτό τό «μέ τρό
πο» είναι γελοίο, γιατί «τρόπος» σέ τέτοια πράματα δέν υπάρχει κανένας*  πήγαινε τώ
ρα νά γελάσης μέ προφάσεις τόν παππού σου! "Ετσι ό καημένος ύπέφερε πολύ, γιατί 
ήτανε πάντα του συνηθισμένος σέ άπόλυτη άφοσίωση. "Ακούσε μάλιστα ένα πολύ χα
ρακτηριστικό περιστατικό, πού μοΰ τό διηγήθηκε ό ίδιος.

Τό Σαββατοκύριακο 17-18 Μαΐου πήγαν μέ παρέα στόν Σταυρό τής Ψώκας κΓ 
άνεβαίνοντας έπέρασαν άπό τόν Κύκκο. Φυσικά έπροσκύνησαν καί προσευχήθηκαν 
όλοι στήν Παναγία, άπό μέσα τους βέβαια καί καθένας τους γιά λογαριασμό του. Ό 
παππούς σου κατάφερε νά προσκυνήση άμέσως μετά άπό τή μικρή του φίλη καί προσευ
χήθηκε γι’ αύτήν κάθε καλό καί γιά τόν έαυτό του νά ξαναπάη στήν Παναγία άλλη μιά 
φορά μαζί της - αύτή ήτανε ή μεγαλύτερη εύχή πού ένοιωσε πώς μπορούσε κείνη τή 
στιγμή νά ζητήση. Τώρα τί ζήτησε ή σφίγγα εΐναι άγνωστο, μήτε τή ρώτησε βέβαια, μή
τε καί κείνος τής είπε τό δικό του μυστικό. Τό βράδυ κοιμήθηκαν όλοι στό Σταυρό τής 
Ψώκας καί τ’ άπόγευμα τής άλλης ήμέρας ξαναγύρισαν άπό τόν ίδιο δρόμο καί φυ
σικά ξαναπέρασαν άπό τόν Κύκκο. Κανένας δέν είχε λόγο νά ξαναπροσκυνήση στήν 
Παναγία, έκτος άπό τόν παππού σου. Γιατί; Γιατί στό Σταυρό τής Ψώκας ήτανε πάρα 
πολύς κόσμος καί ή μικρή μας φίλη, μή ξεχνώντας ποτέ τις Ιδέες της - γιά τις όποιες 
άλλωστε ό παππούς σου ούδέποτε στή συνείδησή του τήν κατηγόρησε, γιατί έβρισκε 
τήν προσοχή της γιά τό καλό της όνομα πάρα πολύ φυσική, - τοΰ φερνόταν εμπρός 
στόν κόσμο ψυχρά καί άδιάφορα. "Ομως ό Γιώργος μας δέν ήταν συνηθισμένος νά τοϋ 
φέρνωνται έτσι. ΚΓ όσο κΓ άν τή δικαιολογούσε μέ τό μυαλό του, ή καρδιά του σκι
ζότανε. Ή ψυχή του πιεζότανε, πιεζότανε, ώσπου στό τέλος έγινε μιά μικρή έκρηξη. 
Βαρέθηκε αύτή τήν κωμωδία κΓ άποφάσισε σχεδόν νά τά τινάξη όλα καί νά φύγη. Νά 
τά παίξη όλα καί όλα, όπως εΐπες τότε μέ τήν Άνδρονίκη. Μόνο πού άπό φόβο τοΰ 
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εαυτού του - άμα πή κάτι νά μήν τύ παίρνη πίσω ποτέ - άπόφυγε νά έκδηλωθή ολως 
διόλου. Γυρίζοντας όμως ξαναπήγε στήν Παναγία κι’ αύτή τή φορά παρακάλεσε... νά 
ξεχάση τήν αγάπη του. Νά πάψη νά τήν άγαπά! Άς τήν βλέπη κΓ αυτήν μέ τή συμπά
θεια καί τήν τρυφερότητα πού έβλεπε τίς περασμένες του άγάπες... νά τήν ξεχάση... νά 
τήν βγάλη άπό τό νοΰ κΓ άπό τήν καρδιά του! Φαίνεται πώς τόσο πολύ ύπέφερε ό καη
μένος στό Σταυρό τής Ψώκας γιά νά κάμη τέτοια προσευχή στό θαυματουργό εικόνισμα.

Γιώργος: "Ω, σίγουρα! Γιά νά φτάση αύτός ό άνθρωπος σ’ αύτό τό σημεϊον...

Αλίκη: Ναί, χωρίς άλλο. Μά άκουσε καί τούτο! Ή μικρή του φίλη άμέσως διαι- 
σθάνθηκε τήν τρικυμία τής ψυχής του. Καί πώς αύτή του ή προσευχή θά ήτανε ένα ξέ- 
πασμά του. Πώς τά κατάλαβε; θά μού πής. Μά όπως σοΰ είπα ήταν πολύ άνοιχτομάτα, 
καί τόν είχε σπουδάσει τόν παππού σου... πού όταν βρισκότανε ύπό πίεσην έπαιρνε 
ένα ύφος κοφτό. Λοιπόν τήν ώρα πού ό κ. Λυβίου, πού καθότανε στό τιμόνι είχε πει 
«δέν νομίζω πώς χρειάζεται νά σταματήσουμε πάλι έδώ στόν Κύκκο, τί λέτε;», ό 
Γιώργος μας πετάχτηκε άμέσως καί τοΰ είπε: «"Αχ, όχι, σέ παρακαλώ, Άντρέα, θέλω 
όπωσδήποτε νά άνάψω κάποιο κερί». Εκείνη τότε τοΰ έριξε άπορημένη μιά ματιά, κΓ 
αύτό τής έφτασε.

Γιώργος: Καί πώς άντέδρασε;

Αλίκη: "Ακούσε λοιπόν μόλις ό παππούς σου έγύρισε μέ άποφασιστικό βήμα 
άπό τήν έκκλησία καί μπήκε στό αύτοκίνητο, έκείνη πού καθόταν δίπλα του, τόν ρώ
τησε ήρεμα καί πολύ φιλικά: - «Δέν μού λές, Γιώργο, θά μπορούσες νά μού στείλης 
άπό τήν ’Αθήνα καμιά ιταλική μέθοδο άνευ διδασκάλου, κάτι σάν καμιά κασέτα, σάν 
λινγκουαφόν, κάτι τέτοιο;» - «Καί γιατί δέ θά μπορούσα; τής άπάντησε. Νομίζω μάλι
στα πώς έχω καί μιά τέτοια ταινία, πολύ επιτυχημένη». - «"Εχεις μάθει Ιταλικά;» - 
«"Ω, πότε πότε κάτι λίγα... Είχα κάμει κΓ ένα μήνα στήν ’Ιταλία πριν σαρανταπέντε 
χρόνια, ταξιδεύοντας μέ μιά φιλενάδα μου... Κάτι καταλαβαίνω μέσες άκρες». - «Μά 
κΓ έγώ! Λοιπόν έχω άπόφαση τό χειμώνα νά τά μάθω καλά. Θά σοΰ έκανε κέφι άπό 
τότε νά άλληλογραφοΰμε ιταλικά; Αύτό ξέρεις θά ’κάνε καλό καί στούς δυό μας...» - 
«Καί γιατί όχι; Θά μπορούμε νά τά σκοτώνουμε άφοβα, γιατί βλέπεις στις έπιστολές 
ύπάρχει άπόρρητο, κανένας δέ μπορεί νά έπέμβη. Έχάθηκε ή γλώσσα τοΰ ντ’ Άνούν- 
τσιο, δέν έχει πιά γλυτωμό...» Καί σκάσανε κΓ οί δυό τους τά γέλια, καί φυσικά μέ τό 
γέλιο ό άνθρωπος ήρεμεϊ. - «"Εχω τό λόγο σου, λοιπόν, γιά τό χειμώνα;» τόν ξαναρώ- 
τησε γιά νά σιγουρευτή. - «Τό λόγο μου γιά τόσο πράμα; "Ε, έστω! Πάλι καλά πού δέ 
μού ζητάς νά ύπογράψουμε καί συμβόλαιο!» καί ξανασκάσανε τά γέλια. - «Τοϋ χρό
νου θά μιλοΰμε Ιταλικά», τοΰ είπε.

Γιώργος: Μά λοιπόν ήτανε καλή ξελογιάστρα αύτή, μή μού λέτε!

Αλίκη: Όχι, παιδί μου, γιατί; Γιά τά ιταλικά τό έκαμε; Όχι βέβαια, παρά γιά νά 
ήρεμήση τόν παππού σου, πού τόν καταλάβαινε σ’ ένα μεγάλο άναβρασμό καί ζήτησε 
στά γρήγορα νά τοϋ άνοιξη μιάν άσφαλιστική δικλείδα. Καί είδες τί ώραϊα τό πέτυχε, 
γιατί άκούοντας έκεϊνος μελλοντικές άλληλογραφίες καί μελλοντικά σχέδια γιά τοϋ 
χρόνου, κατάλαβε πώς τόν ήθελε καί πάντως ένδιαφερόταν νά μήν τόν χάση. Δέ μετά- 
νοιωσε όμως γιά τήν παράκληση πού είχε κάμει στήν Παναγία, όπως μοϋ έλεγε.

Γιώργος: Σωστά. Μόνο ξέρετε κάτι; Όσες έξηγήσεις κΓ άν μοϋ δώσατε γιά τά 
αίσθήματά της, πάλι γιά μένα παραμένουν κάπως άκαθόριστα.

Αλίκη: Ναί, ίσως... ’Αλλά νά ξέρης πώς αύτό οφείλεται στό ότι τά αίσθήματά της 
αύτά ήτανε πολύπλοκα, γιατί προέρχονταν άπό πολλές καί διάφορες πηγές. Ή μιά 
ήταν τό ξύπνημα τών άθώων παιδικών της αισθημάτων, ύστερα άπό τόσα χρόνια πού 
τής είχανε μείνει κρυφά ριζωμένα στό ύποσυνείδητο. Ή δεύτερη ήταν ή συμπάθεια 
πού σκορπούσε γύρω του ό παππούς σου, άκόμα καί γέρος, στούς πνευματικούς 
άνθρώπους. ΚΓ έκείνη διψούσε άπό παιδί γιά μιάν άνώτερη χιουμοριστικήν ομιλία 
καί τή δίψα της αύτή δέν τήν είχε άφήσει ώς τότε ή ζωή νά ίκανοποιηθή όσο έπρεπε. 
Γιατί είχε καί ή ίδια μιάν ομιλία πολύ εύχάριστη, τής άρεσαν τά έξυπνα άστεϊα καί τά 
όμορφα ύπονοούμενα καί πειράγματα, πού ό Γιώργος άμέσως τό έπρόσεξε καί κατα
κτήθηκε. Μά ύπήρχε κΓ άλλη πηγή πού τήν έκαμε νά νοιώση στόν παππού σου ψυ
χικήν άνταπόκριση ζωηρότατη· ή άπόλυτη άρετή του, μέ τήν έκτίμηση πού τής δημι
ουργούσε αύτή. Γιατί ή ϊδια, μέ τήν άρετή της, ήτανε πάντα ικανή νά έκτιμήση έναν 
ένάρετο άνθρωπο, κΓ ό παππούς σου ήταν άπόλυτα έκεϊνος πού συγκέντρωσε τήν 
έκτίμησή της αύτή. Καί γρήγορα σού έδινε τήν έντύπωση πώς ήταν εύθύς καί τίποτε 
πρόστυχο, ταπεινό ή ύστερόβουλο δέ θά συναντούσες σ’ αύτόν, άπό όσο κοντά κΓ άν 
τόν παρακολουθούσες. Καταλάβαινες πώς γι’ αύτόν τό σωστό ήτανε σωστό κΓ αύτό θά 
έκανε, τέλειωσε. Δηλαδή άν έξαιρέση κανένας τίς έρωτικές του περιπέτειες (ή άν θέλης 
πές τες καί παρεκτροπές, πού όμως δέν είναι τό πάν στή ζωή καί ούτε ποτέ έγίνοντο μέ 
χυδαιότητα), όσο περισσότερο έγνώριζες τό χαραχτήρα του, τόσο περισσότερο σοΰ άρε
σε καί σέ τραβούσε.

Γιώργος: Καί μάλιστα μπορούμε νά πούμε πώς αύτό τό είδος τής τελευταίας 
άγάπης του μοιάζει άκριβώς μέ τούς Ιδανικούς άγνούς έρωτες τών ονειροπαρμένων 
μεσαιωνικών ιπποτών προς τήν «δέσποινα τής καρδίας» τους, όπως νά πούμε τοΰ δόν 
Κιχώτη προς τή Δουλτσινέα του.

Αλίκη: Πολύ σωστά τό είπες αύτό! Πολύ σωστά τό πέτυχες!

Γιώργος: ’Αλλά πρέπει νά ξέρετε πώς αύτή ή ιδέα γιά τόν μεσαιωνικό ιππότη 
είναι δική του. Δηλαδή άκοΰστε με:

Ό παπποΰς μου ήταν άνεπιφύλακτος θαυμαστής τοΰ ίσπανοΰ πεζογράφου Θερ
βάντες καί έχει μάλιστα μεταφράσει καί ένα διήγημά του άπό τόν Δόν Κιχώτη, πού λέ
γεται «Ό άπόκοτα περίεργος». Έκειμέσα έπρόσθεσεν ό ίδιος άπό τό μυαλό του καί 
μιά θαυμάσια έρωτική πολιορκία· πώς έξελόγιασεν ένας ώραϊος νέος μιά παντρεμένη, 
βράχο ήθικής. ΓΓ αύτήν τήν πολιορκία έδέχθηκε τά συγχαρητήρια του «’Ινστιτούτου 
Μιγκέλ ντέ Θερβάντες» μά καί όλων τών ένάρετων παντρεμένων πού τό διάβασαν. Ό 
ίδιος έπίστευε πώς πιό έπιτυχημένη έρωτική πολιορκία κανένας άλλος δέ θά μπο
ρούσε νά γράψη, καί πώς ούτε έχει άκουστή ή γραφτή άλλη τέτοια σέ όλο τόν κόσμο 
καί καμάρωνε.

Λοιπόν κάπου ό Θερβάντες παρουσιάζει πώς ό ιπποκόμος Σάντσος θέλοντας νά 
δείξη στόν άφέντη του πόσο λυπητερή έκφραση έπαιρνε τό πρόσωπό του άμα συλλογι
ζότανε τή Δουλτσινέα του, τοΰ είπε: «’Εσύ άφέντη θά σοΰ άξιζε νά πάρης τήν ονομασία 
«ό ιππότης τής καταλυπημένης μορφής». 'Όμως ό πρώτος μεταφραστής τού Δόν Κι
χώτη στά ελληνικά, πού έδωσε καί τίς ονομασίες τών προσώπων, ό Ισίδωρος Σκυλί- 
τσης, άν δέν κάνω λάθος, θυμήθηκε πώς τό έπίθετο ελεεινός είχε κάποτε τή σημασία 
«έκεϊνος πού τόν λυπάσαι πολύ», άπέδωσε αύτόν τόν τίτλο «ό ιππότης τής έλεεινής 
μορφής», πολύ έξυπνα νομίζω, γιατί τοϋ έδωσεν έτσι καί κάποιαν ειρωνικήν άπόχρω- 
ση, πού ταιριάζει πολύ στόν ταλαίπωρον ηρώα. Σ αύτό λοιπόν στηριζόμενος καί ό 
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παππούς μου, σέ μιαν αλληλογραφία πού εΐχε κάποτε μέ μιά νεαρή του αγαπημένη 
πού τή λέγανε Μιμόζα, έτυχε νά τής ύπογράψη κάποιο γράμμα του «ό θαυμαστής Σου 
τής ελεεινής μορφής».

Αλίκη: Πώς είπες, παιδί μου, πώς έλεγαν τή μικρή του άγαπημένη;

Γιώργος: Μιμόζα... μά γιατί αύτό σάς φαίνεται τόσο παράξενο;

Αλίκη: Άν τό βρίσκω παράξενο; Μά άφοΰ γι’ αύτήν τήν παιδική του φίλη σοϋ 
μιλώ τόσην ώρα, άσχετον άν προτιμούσα νά μήν πώ τ’ όνομά της!

Γιώργος: Τί μου λέτε! "Ω, βέβαια, βέβαια! Καί νά μήν τό καταλάβω τόσην ώρα μέ 
τά τόσα πού μου λέγατε γι’ αύτήν! "Ω, βέβαια! Μά τώρα όμως πού τά συνδυάζω, τά κα
ταλαβαίνω όλα πολύ καλύτερα, γιατί τήν κυρία Μιμόζα τήν ξέρω πολύ καλά, μέσα 
άπό τά γράμματά της δηλαδή. Γιατί έχουνε μιά πολύ πυκνή άλληλογραφία, όπου ό κα
θένας τους άνοιγε στόν άλλον τήν καρδιά του ξεκάθαρα, μέ όλη του τήν ειλικρίνεια. 
Τά γράμματά της αύτά ό παππούς μου τά φυλάει σάν τά μάτια του, έκεϊνα τά κατα
πληκτικά του μάτια, καί τό άξιζαν, γιατί κΓ αύτά ήτανε καταπληκτικά γράμματα. 
"Οσα προέρχονται άπό τόν παππού μου φανερώνουνε ξεκάθαρα έναν άγνό γεροντικόν 
έρωτα σέ μιά μικρότερή του γυναίκα, όπου ό έρωτευμένος δέν κατάφερε, άλλά καί ούτε 
δοκίμασε, ούτε θέλησε νά τόν λερώση μέ καμιά ποταπώτερη σκέψη. ΚΓ όσα πάλι προ
έρχονται άπό κείνην παρουσιάζουν άδιάκοπα τό θερμό καί άγνό έκεΐνο μυστικό 
ένδιαφέρον πού εΐναι γνωστό σέ όλο τόν κόσμο μέ τή γαλλική του ονομασία έρωτική 
φιλία, «άμιτιέ άμουρέζ». "Επρεπε νά τό είχα καταλάβει πώς ή Μιμόζα θά ήταν.

Αλίκη: "Ωστε έχουνε τέτοια θερμή άλληλογραφία;

Γιώργος: Θερμή καί πυκνή! "Ωστε δέν τό ξέρατε;

Αλίκη: Όχι, καθόλου! Πρώτη φορά τό μαθαίνω!

Γιώργος: Κοιτάξετε λοιπόν πάλι κΓ έδώ όλοκάθαρα τόν παππού μου. Τί μυ
στικός άνθρωπος! Νά μή ξέρετε άκόμα ούτε σείς τίποτε γι’ αύτά τά γράμματα! Παθο
λογική έχεμύθεια!

Αλίκη: Έ, άπό τόν παππού σου όλα μπορεί κανένας νά τά περιμένη... έχτός άπό 
τίποτε άπρεπο ή χυδαίο...

Γιώργος: Καί θά μου πήτε πώς τά έμαθα έγώ... Δέ μπορούσε πιά ό καημένος νά 
διαβάση τίποτε χειρόγραφο καί παρακαλοΰσε εμένα όποτε ήθελε νά τήν άκούση... Τώ
ρα νά θυμηθώ, καί έχω νά σάς πώ πολλά γι’ αύτή τους τήν άλληλογραφία... Γιατί ήτα
νε τόσο ενδιαφέροντα αύτά τά γράμματα, τόσο όμορφα γραμμένα, τά δικά της συνή
θως σέ χρωματιστό χαρτί μέ πολύχρωμα λουλουδάκια ή πουλάκια άπάνω, είτε τυπω
μένα είτε κάποτε ζωγραφισμένα άπό τήν ίδια, τά δικά του συνήθως δακτυλογραφημέ
να... κι’ αύτά στολισμένα πάντα μέ λουλουδάκια... μά σκορπούσανε τόση δροσιά αύτά 
τά μικρά φυλλαράκια... πού τά διάβασα τόσες φορές ώστε μερικά τά ξέρω κΓ άπέξω.

Αλίκη: Σοβαρά;

Γιώργος: Ε, είμαι βλέπετε κΓ έγώ άπό τήν ίδια οικογένεια πού άμα τής φανή κά
τι ώραΐο, τό άπομνημονεύει άξέχαστα. Λυπούμαι μάλιστα πού δέν καλοθυμοϋμαι ένα 
χιουμοριστικό γράμμα του... άπάντηση σέ κείνο πού τόν πληροφορούσαν πώς μετά 
τήν πρώτη άναχώρησή του άπό τήν Κύπρο τόν εΐχαν πολύ κουτσομπολέψει... κάτι μέ
σες άκρες. Εΐχε επιγραφή DE CALUMNIAE, περί συκοφαντίας, κΓ έλεγε πάνω κάτω:

«Δέν πρόκειται γιά τή γνωστή άρια πού ήταν ό θρίαμβος τού 'Σαλιάπιν.

»Άπό χτές τό μεσημέρι πού έλαβα τό γράμμα σας συλλογίζομαι τά συκοφαντικά 
κουτσομπολιά καί τό μηχανισμό τους. Γιατί άνάλογα μέ τό ποιόν θέλετε νά κουτσο
μπολέψετε, θά εΐναι καί τά λόγια πού θά πήτε έναντίον του.

»Γιά νά ρεζιλέψετε έναν άξιωματικό, θά τόν πήτε φοβητσιάρη. Όχι όμως τό ίδιο 
καί γιά ένα μπακάλη, έπειδή κανένας δέ σκοτίζεται γιά τήν παλληκαριά τοϋ μπακάλη 
του. Θά πήτε πώς νοθεύει τήν πραμάτεια καί κλέβει στό ζύγι. Γιά τό γαλατά πώς νε
ρώνει τό γάλα του.

»Γιά έναν παπά δέ θά τόν πήτε παρά άνήθικο.

»Γιά νά κουτσομπολέψετε μιά κοπέλα, θά πήτε πώς εΐναι ξεβγαλμένη καί έχει 
άγαπητικό. Γιά μιά παντρεμένη, πώς έχει πολλούς καί διάφορους... Γιά τή χήρα «στις 
έννιά τοϋ μακαρίτη...» Καί πάει λέγοντας.

»Όλ’ αύτά εΐναι τόσο γνωστά πού πιά δέν τά συλλογίζεται κανένας. Έγώ άλλη 
περιέργεια είχα.

»Γιά νά συκοφαντήση κανένας ένα γέρο, τί νά λέη.

»Έξαφνα γιά μένα πού πέρασα φέτος ένα μήνα στήν Κύπρο τί θά μπορούσαν νά 
πούν;

»Πώς είμαι 100 χρονών; Πώς ροχαλίζω;

»Πώς έχω ψεύτικα δόντια; Καλά, αύτό δέν τό κρύβω... μόνο τ’ άπάνω όμως.

»Πώς άν ευρώ καμιάν μόνην της «τσιππώννω»;

»Πώς είμαι ντιγκιντάγκας καί ψάχνω γ’ άγαπητικούς;

»Παίρνω λοιπόν όρκο πως δέ μπόρεσα νά βρώ τί άπό όλα αύτά ή τί άλλο θά μπο
ρούσαν νά κολλήσουν σέ άνθρωπο τόσο ανέμελο σάν έμένα... πού έπειδή ούτε βλέπω 
καλά ούτε άκούω, δέ θά κατάφερνα ούτε νά μιτσοκαμμύσω.»

Αύτή τή δροσερή άπάντηση έδωσε τότε ο παππούς μου. Η έπιθυμία στά γράμμα
τά τους εκείνα σχεδόν δέν έλειπε. Ακούστε καί κάτι νόστιμο από τή ζωή τής κυρίας 
Μιμόζας γραμμένο άπό τήν ίδια. Κάποτε πού ταξιδεύανε σέ ιταλικό πλοίο μέ τόν 
άντρα της, έτρωγε κοντά τους ένας νόστιμος δεύτερος πλοίαρχος, κι αύτή άρχισε γιά 
γούστο νά τοϋ μιλά μέ τά λίγα ιταλικά της, έκεϊνος διασκέδαζε, νοστιμευότανε μαζί 
της, έπηρεάστηκε κάπως καί ϊσως άρχισε νά τή φλερτάρη καί λίγο. Κείνο τόν καιρό 
αύτή θά ήταν καμιά τριανταπενταριά χρονών, μά δέ φαινότανε ούτε εικοσιπέντε. Ο 
άντρας της, δυό θέσεις παρακάτω, τά παρακολουθούσε αύτά, καί ίσως καί μέ κάποια 
ζήλεια, γι’ αύτό άργότερα, μόλις ξεμονάχιασε τόν Ιταλό στό καπνιστήρι, τοϋ είπε πώς 
ό μεγαλύτερος άπό τά τρία τους παιδιά ήτανε πιά δεκαοχτώ χρονών. Κι αύτό γιά νά 
τόν πληροφορήση «μή τή βλέπης έτσι καί τή νομίζης καμιά μικρούλα! Τά χει τά χρο- 
νάκια της, άφοΰ έχει γιό δεκαοχτώ χρονών». Όμως ό Ιταλός τό πήρε τό πράμα άνά- 
ποδα, καί τό άλλο πρωΐ, μόλις τήν καλημέρισε, τή ρώτησε: «Εΐναι πολύ πλούσιος ό 
άντρας σας;» Σ’ αύτή τήν άπρόοπτην ερώτηση κείνη ξαφνιάστηκε καί τί νά τού πή; — 
«Έ, όχι... κάτι λίγο...» Όπότε έκεϊνος, άπό τήν άγανάκτησή του, έφθασε ώς τήν άναί- 
δεια νά τής κάμη τήν παρατήρηση: «Καί όμως τόν παντρεύτηκες μέ τρία παιδιά καί ό 
μεγαλύτερος δεκαοχτώ χρονών!» Δηλαδή τής έλεγε « Επήγες, άνόητη, καί πουλήθηκες, 
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παίρνοντας έναν ήλικιωμένον άνθρωπο μέ τρία παιδιά!» Έκείνη μόλις έμπήκε στό 
νόημα, τοΰ έφώναξε: “But they are my sons!”- Ό no, that is impossible!”, τής έφώνα- 
ξε κι’ εκείνος, αυτό εΐναι αδύνατον!»

"Αλίκη: Πολύ χαριτωμένο έπεισόδιο... Λοιπόν ό παππούς σου ακόμα καί λουλου
δάκια τής σχεδίαζε. Μπράβο κέφι!

Γιώργος: *Ω,  μά άφοΰ, γιά πρώτη φορά στή ζωή του, τής έγραφε έρωτικά ποιημα- 
τάκια... ώς καί ρουμπαγιάτ...

Αλίκη: Δηλαδή;

Γιώργος: Κοιτάξετε. Όπως ξέρετε, ό γνωστότερος καί τρυφερώτερος Πέρσης 
ποιητής καί φιλόσοφος εΐναι ό Όμάρ Κχαγιάμ, πού έζησεν 106 χρόνια (1017-1123 
μ.Χ.) καί έγραψε τά περίφημα σέ όλο τόν κόσμο ρουμπαγιάτ, πού περσικά σημαίνει τε
τράστιχα. Σ’ αύτά έχει δώσει πάντα τήν ίδια ομοιοκαταληξία στούς στίχους 1,2 καί 4, 
ένώ ό 3 μένει παράταιρος. Νά ένα ρουμπάί τοϋ Όμάρ Κχαγιάμ σέ μετάφραση τοϋ Σι
μού Μενάρδου, γιά νά καταλάβης καλύτερα:

Μέ τό δάχτυλον ή Μοίρα γράφει τί θά συνάντησης
κι ’ ώς τό γράψη φεύγει πέρα- καί μ ’ ευλαβικές δεήσεις

δέν τό ξαναστρέφεις πίσω ούτε γιά μισή σειρά-
μέ τοϋ κόσμου όλου τό δάκρυ μιά του λέξη δέ θά σβήσης.

Σ’ αύτό λοιπόν τό μοτίβο άπάνω άρχισε νά γράφη κι’ ό παππούς μου ποιήματα 
έρωτικά γιά τήν άγαπημένη του. Ιδού:

Ποτέ δέ μοΰ ’πε «σ' άγαπώ», τί ψέματα δέ λέει.
Μόνο σέ όνειρο, θαρρώ, είδα νά κρυφολέη 

ένα μεγάλο μυστικό στόν ξομολογητή της, 
πού τ’ άπαγόρεψεν ευθύς! Νά μήν τό ξαναλέη!

*
Νά σ’ είχα, Μούσα μου, κοντά, νά σ’ είχα στό πλευρό μου, 

τότε θά ζοϋσα ζωντανό τό πιό γλυκό όνειρό μου, 
θά ’μαστέ στόν παράδεισο οί δυό μας λατρεμένοι, 

κι ’ άλλο δέ θά ’θελα- άρκετό νά σ’ είχα στό πλευρό μου.
*

Στήν έξοχή μου νύχτωσε κι ’ απλώθηκε σκοτάδι... 
κι ’ άλλου πετάει ή σκέψη μου, καθώς καί κάθε βράδυ...

εκεί πού στέκει ή Μούσα μου- καί μιά μοϋ μένει έλπίδα, 
μήπως στόν ύπνο μου τή δώ ή νοιώσω κάποιο χάδι.

*
Έσιαχνε τις βαλίτσες της γυναίκα άγαπημένη 

κι ’ έγώ βοήθειαν έδινα μέ τήν καρδιά καμένη, 
καί ξαφνικά λαχταριστά σάν μοϋ ’πε «θά μοϋ γράφης;», 

έλάχτησε ή καρδούλα μου μέ φώς ξανανιωμένη.
*

Νύχτα σιμά μου καθιστή ή πολυαγαπημένη, 
πού δέ ξεστόμισε ποτέ μιά λέξη έρωτευμένη, 

μόν’ άθελα τής ξέφυγε γλυκειά ματιά γιά μένα, 
πού σίγουρος τήν ένοιωσα ματιά της λατρεμένη.

Λυκαβηττός, 29/5/81.
*

’Αλίκη: "Ά, μά εΐναι ώραϊα! Σάν άπλοϊκά, μά έχουν αίσθημα.

Γιώργος: Έ, άπό αίσθημα πιά ό παππούς μου... θά τόν παραδεχότανε κι’ ό Χάι- 
νε... Τής έγραψε καί σέ κοινή φόρμα τετράστιχα πολλά πού τά όνόμασε «σπίθες άγά- 
πης». ’Ιδού π.χ.:

*

«Σπίθες άγάπης» πόγραψα σάν πέταξε κοντά μου 
ή Μούσα μου, Πρωτομαγιά, καί πήρε τήν καρδιά μου, 

καί μοϋ ’δώσε γι ’ άντάλλαγμα μιά πένα ή καλή μου!
Κι ’ όμως έμενα άπ’ αυτό φωτίστηκε ή ζωή μου!

*

Τί λατρεμένο μυστικό, πού δέ μοϋ τό ’πε κείνη, 
μοϋ ψιθύρισαν δυό καρδιές, δική μου καί δική της!

Κείνη τό κρύβει μέ ντροπήβαθειά μέσ’ τή ψυχή της, 
τί δέ γνωρίζει μόνο αύτό πώς τή ζωή μοϋ δίνει.

*

Χαρτί στά χέρια μου κρατώ καί τό γλυκοφιλώ, 
γιατί σέ Σένα έρχεται καί φέρνει τή χαρά μας.

Τί άλλο πιό θερμότερο νά Σοϋ ’στέλλα μπορώ;
κι ' άν θέλης, φίλα το κι Έσύ, νά σμίξουν τά φιλιά μας.

*

Θάρρεψα βρήκα μιά ψυχή πού όμοια δέν έστάθη- 
καί παραδέχτηκε κι ’ αύτή πώς ταίριαζε μέ μένα, 

πώς είμαστε δυό πλάσματα γιά ταίρι γεννημένα...
Μόν’ ήτανε νεράιδα καί πέταξε κι ’ έχάθη.

*

"Όνειρο κακοσήμαδο μ ’ έχει βαθειά τρομάξει. 
Θά τριγυρίζω κλαίοντας ώς νά γλυκοχαράξη.

Καί μοναχά μιά προσευχή νά πή ή ψυχή μου ξέρει: 
«Ελπίδα καί παρηγοριά τό γράμμα Σου νά φέρη».

*

"Αλίκη: Μά εΐναι όλα τόσο αισθηματικά. Καί ό παππούς σου έκφράζεται ξεκάθα
ρα, δέν τόν ενδιαφέρει καί νά τόν πουν ξετρελαμένο. Πάντα μέ τήν ίδια άδιαφορία γιά 
τόν κόσμο!
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Γιώργος: Ό, βρήκατε τόν παππού μου νά σκοτιστή για τέτοια! Πώς! ΚΓ επειδή 
ήξερα πόσο τοϋ άρεσε τοΰ παππού μου νά τόν πειράζουν, τοΰ είπα κάποτε «ή Μιμό
ζα σου...»

—Ποιά είν’ αύτή;

—Κείνη πού σοΰ στέλλει τά γράμματα.

—Ά μπά! Αύτή δέν είναι Μιμόζα μου. Μόνο έγώ είμαι δικός της, πού προτιμώ 
νά είμαι μαζί της παρά μέ τόν τσάρο.

Μιάν άλλη μέρα τοϋ είπα:

—Παππού, οί πιο γνωστοί γόητες τοΰ Χόλυγουδδ αποφασίσανε πώς οί πιο 
ένδιαφέρουσες γυναίκες είναι έκεϊνες μέ στενή μέση καί πλατειές άντιλήψεις.

—"Ωχ! Ξέρεις άν είχανε πει «καί φαρδειά περιφέρεια», θά ’χαμέ πέσει στήν περί
πτωση τής Μιμόζας, πού οί συμμαθητές της τή λέγανε «σφήκα». Μά τό «πλατειές άντι- 
λήψεις» δέν τής ταιριάζει καθόλου. Αντίθετα, ένώ σοΰ έδινε άμέσως νά καταλάβης 
πώς οί άντιλήψεις της είναι πιό στενές κΓ άπό τή μέση της, έσύ άντί νά φύγης άμέσως 
άπό κοντά της μέ τή σωστή σκέψη «τί νά χασομεράω λοιπόν μέ τούτη τή σεμνότυφη;» 
πιό πολύ κοντά της μαζεύεσαι.

—Μ’ αύτό είναι φυσικό, παππού, γιατί όσο πιό πολλές δυσκολίες φέρνει μιά γυ
ναίκα, τόσο προσελκύει τόν άντρα.

—Όχι, όχι, παιδί μου, ποτέ μήν πιστεύης κάτι τέτοια σαχλά σλόγκαν έσύ ό έγγο- 
νός μου. Πολύ πιό σωστός είναι ό στίχος τοΰ Θεόκριτου στον Κύκλωπα:

"Οποία κοντεύει βούτα την, οποία τραβάει παραίτα.

Ποτέ δέ μετάνοιωσα έφαρμόζοντάς τον. Μά στή Μιμόζα γίνονται τά πράματα 
διαφορετικά άπό τήν προσωπική της γοητεία. Σκέψου τούτο: Τό καλοκαίρι τοΰ 1979, 
μιά μέρα πού ξύπνησα πιασμένος ολόκληρος άπό οξείς ρευματισμούς καί δέ μπο
ρούσα νά βρώ στό κρεβάτι μου μιά στάση πού νά μήν ύποφέρω, ή πρώτη μου σκέψη 
ήταν: «"Εχει γούστο νά μείνω έτσι, καί νά μή μπορώ πιά νά ταξιδέψω στήν Κύπρο νά 
δώ τή Μιμόζα!» Δέν είναι καί λίγο, έ; Γιά συλλογίσου το!

ΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ 
ΣΑΣ (άκούστηκε άπό τά μεγάφωνα τοΰ άεροπλάνου).

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΡΑΞΙΣ

(Ή σκηνογραφία είναι ή ίδια, τό φαγητό εχει τελειώσει καί αρχίζει νά διηγήται στήν 
'Αλίκη ό εγγονός τοϋ Γιώργον.)

'Αλίκη: Ξέρεις, Γιωργάκη, άνυπομονώ ν’ άκούσω γιά κείνη τήν άλληλογραφία. 
Πρέπει νά είναι πολύ ένδιαφέρουσα καί πολύ κατατοπιστική... πού ό διπλοκουμπωμέ- 
νος παππούς σου...

Γιώργος: Ου, έδώ τριπλοκουμπώθηκε. Ή άλήθεια όμως είναι πώς κάθε προσω
πική άλληλογραφία έξυπακούεται ότι...

'Αλίκη: Έ, χωρίς άλλο.

Γιώργος: Καί έγώ άκόμα, όπως σάς είπα, τήν έμαθα κατ’ άνάγκην. Είναι όμως 
πολύ πυκνή, άπάνω άπό πενήντα γράμματα, καί πολύ ένδιαφέρουσα, όπως εϊπετε. Μά 
τό κυριώτερο χαραχτηριστικό της είναι κάτι άλλο, πού τήν κάνει μοναδική.

'Αλίκη: Τό τόσο πρωτότυπο θέμα; Γιατ’ είναι αύτή μιά ολόκληρη άλληλογραφία 
γύρω άπό ώρισμένο ζήτημα. Τήν έξέλιξη καί τόν συγχρονισμό μιας πολύ παλιάς γνω
ριμίας.

Γιώργος: Ναί, είναι βέβαια κΓ αύτό. Βέβαια. Άλλά προπάντων μοναδικός είναι 
νομίζω ό τρόπος πού πραγματεύονται κΓ οί δυό τό θέμα τους, ό ίδιος τρόπος, λές καί 
τόν είχανε συμφωνημένο. Αύτοί οί δυό άνθρωποι μιλούν ό ένας στον άλλο μέ άπόλυ- 
τη ειλικρίνεια. Ανοίγουν κυριολεκτικά ό ένας στόν άλλο τήν καρδιά του, χωρίς νά τοΰ 
κρύψη τίποτε. Καί όμως δέ μιλούν έλεύθερα. Δέ μπαίνουν ποτέ καθαρά στό θέμα τους, 
δέν πιάνουν τόν ταύρο άπό τά κέρατα. Υπάρχει πάντα ένα καμουφλάζζ.

Τουλάχιστον αύτό νομίζω έγώ, άλλά θέλω έσεϊς νά κρίνετε μόνη σας, μήπως έγώ 
κάνω λάθος.

Σάν έφυγε γιά πρώτη φορά ό παππούς μου άπό τήν Κύπρο, ύστερα άπό τόσες συ- 
φωνίες μέ τή Μιμόζα, έκείνη τοΰ χάρισε μιάν όμορφη κολώνια καί μιάν άκόμα^όμορ- 
φότερη καρτούλα, γιά τήν όποιαν ή ίδια έλεγεν άργότερα, πώς αύτή ή κάρτα ήταν ή 
άφορμή πού δημιουργήθηκε τόσο πυκνή άλληλογραφία, γιατί σ’ αύτήν άπάνω τοΰ είχε 
γράψει: We shall not say goodbye, it is too painful. Let s say till we meet again. May 
God’s blessing and mine be with you always. Take care of yourself. With all my love 
and friendship.

Mim. 4.4.79

Καταλαβαίνετε τώρα τόν παπποΰ μου, πλημμυρισμένον άπό τά γνωστά αισθήμα
τα γιά τή γοητευτική παιδική του φίλη, νά παίρνη άπό τό χέρι της τέτοια καρτούλα! 
Ποιος μπορούσε ν’ άμφιβάλλη γιά μιάν ώραία συνέχεια; Πάντως ό παππούς μου, δπο- 
τε έπαιρνε γράμμα της, έλαμπε άπό τή χαρά του.

’Εκείνη στήν άρχή τόν προσφωνούσε «αγαπητέ μου φίλε», καί άργότερα «άγαπη- 
τέ μου φίλε Γιώργο», έκεΐνος στήν άρχή «άξέχαστή μου φίλη», «καλή μου φίλη Μιμό
ζα» καί ύστερώτερα πάντα «μικρή μου Μιμόζα».

'Αλίκη: Καί πώς έτελείωναν;
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Γιώργος: Ά, έτελείωναν μέ πολλούς τρόπους. ’Εκείνη «ή φίλη σου», «ή καλή σου 
φίλη», «μέ αγάπη καί φιλία», «μέ πολλήν εκτίμηση καί φιλία», «μέ άπειρην αγάπη, ή 
φίλη σου», «μέ έκτίμηση καί άπειρη φιλία», «μέ άγάπη, όπως πάντα», «πάντα μέ αγά
πη» καί μιά φορά “All my love to you”. Καί μιάν άλλη φορά πάλι τελείωνε «Κλείνω μέ 
όλην μου τήν άγάπην καί έκτίμηση γιά τόν καλύτερό μου φίλο».

Εκείνος πώς τελείωνε; Ά! «ό πάντα πρόθυμος παιδικός φίλος», «ό πάντα πιστός 
παιδικός φίλος», «ό πιό πιστός ήλικιωμένος φίλος Σου», «δικός Σου φίλος», «δικός 
Σου», «πάντα δικός Σου» καί σ’ αύτό είχε καταλήξει: «Σέ θυμούμαι πάντα μέ πολλήν 
άγάπη». Καί τί έλεγεν αύτή ή άλληλογραφία; Ά, είχε πολλά άξιομνημόνευτα κομμά
τια, πού θά σάς πώ άπό αύτά εκείνα πού μοϋ είχαν κάμει κι’ εμένα τή μεγαλύτερη έντύ- 
πωση, τότε πού τά πρωτοδιάβασα στόν παππού μου, καί νά μερικά πού θυμούμαι.

Καί πρώτα πρώτα μόλις έφτασεν ό παππούς μου στις 6 ’Απριλίου στήν ’Αθήνα, 
τής έστειλεν ένα ώραιότατο γράμμα, πού άκούστε τά κυριώτερα λόγια του:

«’Αξέχαστη μου φίλη, ένας ηλικιωμένος φίλος Σου έγύρισε προχτές άπό ένα τα
ξίδι του τόσο ένθουσιασμένος πού όλο τραγουδάει καί δέ συμμαζεύεται. Μάς λέει πώς 
έγύρισεν άπό τόν Παράδεισο, όπου έκάθισε δώδεκα ημέρες. Ή άλήθεια είναι πώς όλοι 
τόν βρίσκουμε δώδεκα χρόνια πιό νέο. Έμουσκομύριζεν μάλιστα, ένώ δέν τόν θυ
μούμαι άλλη φοράν έτσι άρωματισμένον. Φαντάσου νά τόν έχωμε, άπό δώ κΓ έμπρός 
νά μοσχοβολάη άπό τή χαρά του!

»’Αλήθεια, όλες οί έντυπώσεις μου εΐναι περίφημες, μά ή πιό σπουδαία εΐναι 
τούτη: Τόν καιρό πού ήμουν μικρός κΓ έρχόμουνα κάθε λίγα χρόνια στήν Κύπρο μέ 
τούς δικούς μου, έμέναμε ή στή Λευκωσία στού παππού μου ή στή Αεμεσό στής για
γιάς μου, πού μάς έδέχονταν μέ όλη τους τήν άγάπη, όπως γίνεται σέ κάθε άγαπημένη 
οικογένεια. "Ομως τώρα έκεΐνοι δέν ύπάρχουνε πιά! Ούτε οί οικοδεσπότες ούτε οί φι
λοξενούμενοι. Κανένας! Όλους τούς έπήρε ό Χάρος, εκτός άπό μένα. "Ομως όσον 
καιρό έμεινε στήν Κύπρο δέν ένοιωσα καθόλου μόνος. "Ενοιωσα νά μέ ύποδέχωνται 
πάλι μέ αισθήματα άληθινά, σά νά βρισκόμουνα πάλι σέ δική μου οικογένεια. Καί 
πώς έγινε αύτό τό θαύμα; Γιατί έγινε; Επειδή είχα γνωρίσει, πενήντα χρόνια πριν, γιά 
λίγες ημέρες στό Μοναστήρι τού Μαχαιρά κάτι όμορφες κοπελλούδες. ΓΓ αύτό καί 
μόνο! Ποιος τό έκαμε αύτό τό θαύμα; Εσείς. Είναι άπίστευτο! Εΐναι πράγματι ένα 
παραμύθι σάν εκείνα πού σάς έλεγα τότε! Άν γράψω αύτό τό περιστατικό σέ κανένα 
έργο μου, θά μού πούν πώς δέν παρουσιάζεται ικανοποιητικά ψυχολογημένο. Μά 
πώς νά δικαιολογήσω τέτοια άκατάλυτα αισθήματα σέ άνθρώπους πού δέν τά έζησαν 
καί δέν τά ένοιωσαν ποτέ; Πάντα θά τούς εΐναι άκατάληπτα. ΚΓ έχει ποτέ άνάγκη ή 
ζωή νά δικαιολογή τά καμώματά της σέ κανένα ή τραβά τούς δρόμους τούς δικούς της 
καί σ’ όποιον άρέσει; Ή μόνη άπάντησίς μου θά ήταν:

«Άν εΐχετε τά μάτια τά δικά μου, 
θά βλέπετε γιατί τις άγαπώ».

»Καί γιατί μέ άγαπούν κΓ έκεϊνες. Γιατί μήπως καί μεταξύ μας χρειάστηκε νά 
έκδηλώσουμε μέ τίποτε τά αίσθήματά μας; Άφοΰ καταλαβαίναμε πώς όπωσδήποτε 
εΐναι τά ίδια.

Ό πιό πιστός παιδικός Σας φίλος»

Ενθουσιασμένη εκείνη, πού διαβάζοντας γιά πρώτη της φορά γραπτό τοΰ παιδι
κού φίλου της, είδε πώς είχε νά κάμη μέ τεχνίτη τής πέννας - όπως καταλαβαίνετε, κυ

ρία Αλίκη, είχε βάλει τά δυνατά του γιά νά τήν έντυπωσιάση -, άμα τοΰ άπάντησε στις 
9 Μαΐου , έκρινε καλό νά τοΰ έξηγήση γιατί τοΰ είχε γράψει στήν καρτούλα της εκείνα 
τά τρυφερά λόγια.

«Όταν μιά καλή σου φίλη είδε πώς ό καλός της φίλος δέν ήτανε καί πολύ εύτυ- 
χισμένος στή ζωή του, κατάλαβε πώς εΐχεν ϊσως άνάγκη άπό τήν άγάπη της καί τό θερ
μό ένδιαφέρον της καί πώς αύτό θά τοΰ έκανε μεγάλο καλό.

»Θά τοΰ γέμιζε τή ζωή του καί θά τοΰ έδινε καινούργια δύναμη νά ζήση. Μή ξε
χνούμε πώς κΓ ή ίδια μετά τό θάνατο τού συζύγου της εΐχεν άνάγκη τής φιλίας καί τής 
θερμής καί τρυφερής άγάπης ενός εύγενικού άνθρώπου όπως Έσύ».

Τί ώραιότατα λόγια! Τί ξεκάθαρα πράγματα! "Ητανε δυνατόν υστέρα άπό αύτά, 
αύτοί οί δύο άνθρωποι μέ τις θερμές καί τρυφερές καρδιές τους νά μήν άρχιζαν μιά 
θερμή καί τρυφερή άλληλογραφία; Παίρνοντας τότε θάρρος ό παππούς μου τής έγρα
ψε άκόμα ένα έρωτικό ποιηματάκι - τό δεύτερο - καί όχι βέβαια τελευταίο, γιατί λίγο 
άργότερα άρχισαν νά παρουσιάζωνται «οί σπίθες» καί τά «ρουμπαγιάτ».

Σάνπαραμύθι μοΰ φαίνεται τώρα
ότι Σέ είδα καί ήμουν μαζί Σου,

κι ’ άπό τό χέρι Σου πήρα καί δώρα 
κι ’ ένοιωσα κάποια στιγμή τό φιλί Σου.

Κι ’ άρπαξα μαύρη ματιά λατρεμένη
οπού κρυφά, πονηρή, μοϋ πετοϋσες, 

μαυροματοϋσα μου χαριτωμένη,
κι ’ είδα πώς λίγο κι ’ Έσύ μ ’ άγαποΰσες.

Άς δούμε καί τό επόμενο γράμμα του. Τής έγραφε:

«Θά γελάσης άν μάθης πώς αύτό τόν καιρό νοιώθω τόν εαυτό μου σάν έλαφρά 
ερωτευμένο. Τονίζω τό έλαφρά, άπό φόβο μήπως χωρίς αύτό Σου φανή ό έρωτάς μου 
πολύ κωμικός στά χρόνια μου. Πώς τό καταλαβαίνω; Νοιώθω πώς θά προτιμούσα νά 
ήμουνα μαζί της σέ μιά σοφίτα καί νά τήν κοιτάζω, παρά στό παλάτι τοΰ Έρμιτάζζ καί 
νά κουβεντιάζω μέ τό τσάρο. Άπό ποΰ προέρχεται τώρα αύτό μου τό πάθημα, μακάρι 
νά ’ξέρα. Ξέρω μόνο πώς κάτι τέτοιες πετριές μέ βρίσκανε σέ όλη μου τή ζωή, καί πώς 
αύτή πού μέ βρήκε τώρα είναι σίγουρα ή τελευταία.

»Μά άρκετά γι’ αύτό τό ζήτημα, άς έρθουμε στά δικά μας».

Σά νά ήτανε γιά καμιάν άλλη αύτά πού τής έγραφε ό καημένος.

'Αλίκη: Καί πώς τοΰ άπάντησε σ’ αύτά ή Μιμόζα;

Γιώργος: ’Ιδού. «Μέσα στό γράμμα πού μοΰ έστειλες, μού έγραψες καί κάτι πολύ 
προσωπικό καί σ’ εύχαριστώ πού μοΰ άνοιξες τήν καρδιά σου. Οτι μέ έλύπησες μέ 
αύτά πού λές, δέ μπορώ νά σοΰ τό κρύψω. "Ομως σάν καλή σου φίλη, θά προσπαθήσω 
νά σέ βοηθήσω, μόνο εύχομαι νά εΐμ’ έγώ τό κατάλληλο πρόσωπο».

Όπως βλέπετε, σέ όλη τους τήν άλληλογραφία, ποτέ δέ γράψανε τίποτε ξεκάθαρο 
γιά τήν άγάπη τους καί τό είδος της. Όλα πάντα έτσι έλαφρά καμουφλαρισμένα. Καί 
παρακάτω:
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«Τήν Παναγίτσα πού μοΰ έστειλες τήν έχω πάντα στό κομμοδϊνο μου απάνω, 
πλάϊ στό κρεβάτι μου. Έτσι είσαι πάντα μέσα στήν προσευχή μου καί μέσα στή σκέψη 
μου. Ή καλή σου φίλη Μιμόζα».

Στό έπόμενο γράμμα του εκείνος πάλι τής λέει:

«Καλή μου φίλη, βοήθησέ με σ’ ένα τρομερό πρόβλημα πού μέ βασανίζει. Βρίσκο
μαι, όπως σοΰ έγραψα ερωτευμένος μέ κάποιο πρόσωπο πολύ νεώτερό μου. Λοιπόν 
μπορεί αύτή ή άγάπη μου νά τής κάμη καλό στή ζωή της ή νά τής κάμη κακό; Θά μου 
πής: «Κακό; Μά άμα αγαπάει κανένας, όλα τά περιστατικά τής ζωής του τά βλέπει 
ρόδινα». - Καλά αύτό. Σωστά! Κοίταξε όμως εδώ τώρα. "Αμα θά έγκαταλείψω έγώ 
αύτόν τόν μάταιον κόσμον, ένα πρόσωπο έρωτευμένο μ’ έμένα δέ θά πιή μιά πολύ με
γαλύτερη πίκρα άπό ένα άλλο πού δέ μ’ άγαπάει; Χωρίς άλλο. Όπότε τό έρώτημα 
εΐναι: έπιτρέπεται σέ μένα νά παρακαλώ τόν έρωτα τής μικρής, άφοΰ ξέρω πώς αύτή ή 
ιστορία έκεϊ θά καταλήξη μιά μέρα; Έδώ Σέ θέλω, καί θά ήθελα νά άκούσω, σέ παρα
καλώ, τή γνώμη Σου μέ όλη Σου τήν ειλικρίνεια. Κι’ άν κάποιος μοΰ έλεγε: «Δηλαδή 
έσεϊς τώρα νομίζετε, πώς γιά νά φανήτε Ιππότης πρέπει νά κοιτάξετε προπάντων τό 
δικό της τό συμφέρον άντί γιά τό δικό σας, καί νά προσπαθήσετε νά μή σάς άγαπά;» 
Έγώ σ’ αύτόν θ’ απαντούσα: «Όχι, παιδί μου, γιά νά φανώ ιππότης. Παρά γιατί κάθε 
άληθινά ερωτευμένος αύτήν τήν άπάντηση θά έδινε άμέσως- ναί, προπάντων τό δικό 
της! Γιά τόν ήθικό άνθρωπο δέν ύπάρχει άλλη.» Τώρα άν ή καρδιά μου θά άντεχε νά 
άφήση νά βγούνε άπό τό στόμα μου τά λόγια «μή μ’ άγαπάς», δέν τό ξέρω. Έξαρτάται 
άπό τή δύναμη πού θά είχε στήν κατάλληλη στιγμή».

Κι’ εκείνη σ’αύτά τοΰ άπάντησε:

«Γιατί νά βασανίζεσαι μέ μιάν έντελώς μάταιη άνησυχία; Άν πάθη ό φίλος μας 
κάτι κακό, όλοι όσοι τόν άγαποΰν τό ϊδιο θά πονέσουν. Δέν πρόκειται ή μικρή νά πο- 
νέση διαφορετικά, άν τόν άγαπά έτσι ή άλλοιώς. Έξαρτάται μόνο πόσο θά σ’ έχη στήν 
καρδιά της. Τή νύχτα έγώ δέν κοιμούμαι ποτέ πριν άπό τά μεσάνυχτα, μά κατά τις 11 
μοΰ άρέσει νά προσεύχωμαι καί σοΰ ύπόσχομαι νά είσαι μέσα στήν προσευχή μου κεί
νη τήν ώρα. Ό Θεός μαζί σου, καλέ μου φίλε. Μιμόζα».

Σέ άλλο πάλι γράμμα της τοΰ έλεγε:

«Μοϋ γράφεις πώς φοβάσαι μήπως σέ έκακοχαραχτήρισα, όταν έδώ στήν Κύπρο 
μας διηγόσουν γιά τις κατακτήσεις σου καί σέ έφαντάστηκα πώς είσαι ένας χαραχτή- 
ρας επιπόλαιος πού δέ μπορεί νά δώση σταθερή άληθινή άγάπη. Κάθε άλλο, άγαπητέ 
μου φίλε. Μάλλον έπέτυχες αύτό πού ζητούσες. Νά σέ άκούω καί νά σέ θαυμάζω. 
Έστω καί άν δέν έχω τή δική σου τή μόρφωση, αύτό δέ μέ έμποδίζει νά άναγνωρίζω 
καί νά θαυμάζω κάθε ώραϊο καί κάθε πράγμα πού έχει άξια. Έκεϊνο πού μέ στενοχω- 
ρεϊ είναι γιατί φοβάσαι ότι αύτό ή έκεϊνο πού είπες ή έγραψες μπορεί νά μέ δυσαρέ- 
στησε. Θέλω νά ξέρης, καλέ μου φίλε, πώς ποτέ δέ μπορώ νά φανταστώ ότι θά πής έσύ 
ή θά κάμης τίποτε πού θά μέ στενοχωρήση. Καί ό λόγος είναι ότι σέ ξέρω πόσο εύαί- 
σθητος άνθρωπος είσαι κι’ άκόμα πιό καλά άπό ότι ξέρεις έσύ ό ϊδιος τόν έαυτό σου. 
Καί πρέπει νά σοΰ πώ πώς βρίσκω πάρα πολλά σημεία στά όποια έχομε τήν ίδια ψυ
χοσύνθεση. Τότε πού μοΰ έγραψες πώς «ή ψυχή σου είχε σταματήσει στά 15 της χρό
νια», έγέλασα γιατί ήξερα πώς καί ή δική μου έσταμάτησε στά 12, καί όταν μοΰ έγρα
ψες πώς είσαι «ένας άγιάτρευτος ρομαντικός όνειροπόλος», είδα πώς κι’ έδώ δέν δια- 
φέρομε. Πάντα προσεύχομαι γιά σένα καί εύχομαι ό Θεός νά σέ έχη καλά». Mim.

Σέ άλλο πάλι γράμμα της τοΰ λέει: «Γιατί σέ έθαύμασα γιά τις κατακτήσεις σου; 
Μά τί νά πώ έγώ πού άπό τά μαθητικά θρανία εύρέθηκα άμέσως... παντρεμένη;»

Αύτή ή φράση της έδωσε άφορμή στόν παπποΰ μου νά τής άπαντήση: «Κατακτή
σεις δέν έχουνε μόνο οί άντρες παρά καί οί γυναίκες καί άκόμα καί οί παντρεμένες. 
Δέν εΐναι άνάγκη αύτές νά γνωρίζουν μόνο μιά μονότονη οικογενειακή ζωή».

Τότε έκείνη τοΰ άπάντησεν αύτά τά χαραχτηριστικώτατα:

«Όλες οί καλές μητέρες πού άγαποΰν τά παιδιά τους θυσιάστηκαν γι’ αύτά, κι’ 
έγώ δέν είμαι έξαίρεση. Πολλές φορές έσκέφτηκα: Άραγε άξιζε τόν κόπον ή έχασα; 
"Εχασα ή έκέρδισα; Νομίζω όμως ότι έκέρδισα. Γιατί κανένας δέ θά πή τίποτε τοΰ γιοΰ 
μου, ότι κι’ άν είχε κάμει ό πατέρας του, θά τοΰ φωνάζουν όμως δυνατά «είσαι ό γιός 
τής... - δέ θέλω νά πώ τή λέξη -, άν τυχόν έχουν νά πούνε κάτι εις βάρος τής μητέρας 
του. Καί δυστυχώς οί περισσότεροι άνθρωποι στήν κοινωνία είναι χυδαίοι καί δέ 
μπορούν νά φανταστούν μιάν άληθινήν καί αγνήν άγάπη άνάμεσα σ’ έναν άντρα καί 
σέ μιά γυναίκα, αγνή χωρίς νά ύπάρχουνε καί σεξουαλικές πράξεις άνάμεσά τους. 
Έγώ δέ θέλω καθόλου υποκρισίες. Προτιμώ τό καθαρό μέτωπο καί τήν καθαρή άλή- 
θεια. Πάντα προσεύχομαι γιά σένα καί εύχομαι ό Θεός νά σέ έχη πάντα καλά. Ή καλή 
σου φίλη Μιμόζα».

Τί έντύπωση θά έκαμεν άραγε αύτό τό γράμμα στόν παπποΰ μου, πού ήξερε όλα 
τά χειρότερα γιά τόσες καί τόσες παντρεμένες χωρίς ποτέ νά γνωστή ή νά είπωθή τί
ποτε γιά καμιά τους; Έθαύμασε ή έφριξε μέ τήν άφέλειά της; Πάντως στό έπόμενο 
γράμμα του τήν έβεβαίωνε γιά τήν άπόλυτη έκτίμηση καί έμπιστοσύνη πού τής είχε. Κι’ 
έπρόσθετε:

«Άραγε είχαμε καμιά τρυφερή παιδική άγάπη κρυμμένη τόσα χρόνια στά βάθη 
τής ψυχής μας καί τώρα ξαναβγήκε στό φώς καί άνθισε καί μοσχοβόλησε;»

Καί τότε έκείνη τοΰ έγραψεν αύτά τά θαυμάσια:

«Εκείνον τόν καιρό στόν Μαχαιρά έσύ βέβαια ήσουν μεγάλος καί δέν έπρόσεξες, 
ούτε μπορούσες νά προσέξης τή μικρή τρυφερή άγάπη τή δική μου πού δημιουργήθηκε 
στήν καρδούλα μου τότε γιά σένα. Επειδή λοιπόν τά πράγματα ήρθαν τώρα έτσι, νο
μίζω πώς πρέπει νά μάθης όλη τήν άλήθεια. Καί οποτε πηγαίναμεν ύστερα μέ τήν Αλί
κη στόν Μαχαιρά, μιλούσαμε μέ συγκίνηση γιά όλα τά παλιά καί βλέπαμε τό δωμάτιό 
μου καί τό δωμάτιο τό δικό σου. Ή άλήθεια όμως είναι πώς έγώ αισθανόμουν καί κά
ποιαν άγανάχτηση καί έλεγα: «Κοίταξε! "Επαιξε μαζί μας ένα καλοκαίρι καί ποτέ δέ 
ρωτήθηκε, δέ θέλησε νά μάθη πιά γιά μάς!» "Ησουνα, λές, στήν Αύστρία τό έπόμενο 
καλοκαίρι, καί μοϋ έγραψες τώρα πώς άν ήξερες άπό τότε τά μελλούμενα, θά μοΰ 
έστελλες ένα έντελβάϊς, πού θά έδειχνε τήν άγάπη σου! Σέ έπρόλαβεν όμως άλλος. 
Άδικα περίμενα γιά χρόνια μιά κάρτα σου, ώσπου ό χρόνος καί τά γυρίσματα τής 
ζωής έσβησαν άπό τή μνήμη μου ένα λεπτό παλληκάρι μέ πυκνά σγουρά μαλλιά καί 
μάτια τσακίρικα, πού όταν μιλοΰσε τότε, έλεγε τά ώραιότερα πράγματα. Βλέπεις τόσο 
μέ τραβούσαν άπό μικρήν οί πνευματικοί άνθρωποι. "Εχεις, βέβαια, καί σύ τή δικαιο
λογία τής ήλικίας πού δέ μπορούσες νά προσέξης ένα κοριτσάκι 15 χρόνια μικρότερο 
σου. "Οταν λοιπόν σέ ξαναεϊδα γιά πρώτη φορά ύστερα άπό τόσα χρόνια, δέ σέ άνα- 
γνώρισα, όχι τόσο γιά τήν εξωτερική σου εμφάνιση, όσο γιά τή δική μου τή ψυχική με
ταβολή, δηλαδή μέσα μου σέ είχα τελείως ξεχάσει καί ούτε ώς φίλον δέ σέ αίσθάνθηκα. 
Έδώ εΐναι νομίζω περιττόν, νά σοΰ πώ πώς σ’ αύτό φταίει καί ή άπόλυτη τόσα χρόνια 
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σιωπή σου. Δέν ήξερα πια ούτε καί πώς νά σου μιλήσω. Σου μιλούσα στον πληθυντι
κό, πράγμα πού δέ σοΰ άρεσε. Ούτε καί οικειότητα μαζί σου δέ μπορούσα νά αισθαν
θώ. Κι’ άμα ζήτησες νά μέ φιλήσης, φιλικά βέβαια πού ξαναϊδωθήκαμε ύστερα άπό τό
σα χρόνια, έγώ θυμάσαι πώς άποτραβήχτηκα καί δέ σέ άφησα. Εκείνο, όμως πού μέ 
έκανε νά σέ αναγνωρίσω καί σιγά σιγά νά αρχίσω νά αίσθάνωμαι τόν παιδικό μου φί
λο, τί νομίζεις πώς ήταν; Ή ίδια ή παλιά σου ομιλία. Τί έλεγες, δέν είχε σημασία. Εΐναι 
τό πώς τό έλεγες καί γιατί τό έλεγες. Δηλαδή πού τό έλεγες χιουμοριστικά γιά νά δια
σκέδασης αύτούς πού σέ άκουαν. Εΐναι κι’ ό τόνος τής φωνής σου ό παλιός καί άμε- 
τάβλητος. Πόσο γρήγορα τόν αίσθάνθηκα όπως τόν ήξερα!Ήταν άπό τις διηγήσεις 
σου καί άκόμα καί άπό αύτούς τους έπαίνους σου, πού μού έκαμνες καί πάλι, όπως 
τότε. Αύτή λοιπόν εΐναι ή άλήθεια. Καί δέν εΐπες τίποτε, ούτε έκαμες τίποτε γιά νά μέ 
στενοχωρήσης. Τό εναντίον, φίλε μου, μού έδωσες μεγάλη χαρά, καί όσο περισσότερο 
μιλούσες, τόσο περισσότερο σέ άναγνώριζα. Καί μού έκαμεν έντύπωση πώς ως τή 
στιγμή πού έφευγες άπό τήν Κύπρο, δέ ζήτησες καθόλου νά μέ ξαναφιλήσης, ώσπου 
έγώ σοΰ έδωσα ένα φιλικό φιλί άποχαιρετισμοΰ, έσύ μέσα στό ταξί κι’ έγώ άπέξω».

Μά δέν είναι θαυμάσιο αύτό τό γράμμα της; Δέν εΐναι σάν όνειρο; Μέ πόσο λιτό 
τρόπο παρουσιάζει, ύστερα άπό 50 χρόνια, τό ύποτονικό ερωτικό βλαστάρι πού φύ
τρωσε τόσο πρόωρα στήν τρυφερή έρωτοδιψασμένη καρδιά μιας κοπελίτσας 9-10 
χρονών γιά ένα νέο κατσαρομάλλη πού τήν έπηρέασε ψυχικά μέ τή λεπτή πνευματικό
τητα τής ομιλίας του! Καί πού τόσο βαθειά χαράχτηκε τό αίσθημά της, πού έφτασε νά 
τόν ξαναϊδή, γιαγιά πιά μ’ έγγόνια, κΓ αύτός παππούς, καί νά τόν ξανακούση νά μιλά 
λίγην ώρα, γιά νά ξαναζωντανέψη πάλι μέ τήν ίδιαν ένταση καί μέ τήν ίδιαν θερμήν 
άπόχρωση! Τέτοιο τρυφερό αίσθημα μέ τόση διάρκεια σέ τόσο μικρή παιδική καρδιά 
ούτε ξανάκουσα ποτέ ούτε διάβασα. Μήπως έπειδή ή μικρή είχε ζήσει χρόνια στις 
’Ινδίες, όπου ξέρομαι πώς τό κλίμα φέρνει στήν ήβη τά παιδιά πολύ γρήγορα; Εΐναι 
πάντως ψυχολογικό πρόβλημα πώς αύτό τό άγνό αισθηματικό άγριοκάτσικο παρα
σύρθηκε καί παραδόθηκε τόσο σ’ ένα τέτοιο αίσθημα.

Γιατί άκοϋστε δυό άκόμα περικοπές άπό γράμματά της:

«Λοιπόν, άγαπητέ μου Γιώργο, αύτήν τήν ψυχικήν άδυναμία σου τήν έκατάλαβα 
άμέσως καί θέλησα νά σέ βοηθήσω άπό άγάπη στόν παιδικό μου φίλο, to give him life, 
for he had none... If felt that you were a bit unhappy. Κατάλαβα πώς σού χρειάζεται 
βοήθεια καί σοΰ τήν έδωσα μέ τόν τρόπο πού τήν ήθελες. Ήταν μιά πολύ άσυνήθιστη 
βοήθεια, πού δέν τήν έδωσα ποτέ σέ κανέναν άλλο».

Καί ή δεύτερη:

«’Αγαπητέ μου φίλε Γιώργο,

Μού γράφεις ότι τό τελευταίο γράμμα μου σοΰ τό έφερε στήν έξοχή σου ή γυναί
κα σου άπό τήν ’Αθήνα, όπου είχε πάει νά ποτίση τις γλάστρες σας. ’Αλήθεια πόσες 
φορές σκέπτομαι τί θά λέη μέσα της γι’ αύτά τά γράμματά μου, πού έρχονται τόσο συ
χνά. Δέ θέλω νά τήν στενοχωρώ. Ξέρω πώς τά λίγα τελευταία χρόνια ήξευρε πιά σί
γουρα πώς δέ θά υπάρξουν άλλες κατακτήσεις στή ζωή σου καί όπως εΐναι φυσικό θά 
ένοιωθε κάποιαν άνακούφιση καί ξεγνοιασιά. Ποτέ στή ζωή μου δέ θέλησα νά πληγώ
σω ή νά λυπήσω κανένα. Άν έπρόκειτο νά στενοχωρηθή κάποιος, εύχαρίστως προτι
μούσα νά είμαι έγώ. Δέν εΐναι κατόρθωμά μου άν δέν εΐμαι έγωΐστρια, έτσι είμαι πλα
σμένη. Θά ήθελα νά ξέρουν όλοι οί δικοί σου πώς άν σού γράφω εΐναι εξ αιτίας ένός 

ποιήματος, όπου περιγράφει τόν βασανισμένο ιππότη, πού τόν λυπήθηκε μιά νεράιδα 
καί τοΰ χάρισε βάλσαμο μέ τά γράμματά της πού τοΰ κρατοΰσαν φιλική συντροφιά. 
Πόσο θά ήθελα νά τό ξέρουν αύτό όλοι οί δικοί σου γιά νά μήν κακοβάζουν. Εΐμαι άνί- 
κανη νά κάμω κάτι κακό καί μέσα στά γράμματά μου ύπάρχουν μόνο τά άγνά παιδικά 
μου αισθήματα.

Μέ πολλήν άγάπη καί παντοτινή φιλία 
Mim.

Βλέπουμε λοιπόν, κυρία ’Αλίκη, πόσο παρασύρθηκε καί ή ίδια άπό τήν καλή της 
διάθεση.

Άλικη: Νά σοΰ πώ έγώ, παιδί μου, γιατί παρασύρθηκε, νά ίδής πόσο άπλό εΐναι 
τό ζήτημα καί δέν ύπάρχει κανένα πρόβλημα. ’Ακριβώς έπειδή τό αίσθημά της ήταν 
άγνό καί άπευθυνόταν σ’ ένα άγνό νέο... Ποτέ δέ θά παρασυρόταν άπό ένα χυδαίο 
αίσθημα ή άπό κάποιον πού θά τής φαινόταν χυδαίος. Γιατί κάτι χυδαίο δέν τό δεχό
ταν ό χαραχτήρας της. Αύτά κΓ έσύ τά είδες, μά νά σοΰ πώ καί πιό ξεκάθαρα.

Ή Μιμόζα ήταν πολύ καλλιεργημένη καί ψυχικά καί πνευματικά, κΓ έτσι μπόρε
σε άμέσως νά έκτιμήση μιάν εύγενική, λεπτή, χαριτωμένη, χιουμοριστική ομιλία, κάτι 
πού άκριβώς δέν έβρισκε γύρω της. Ό Γιώργος μας πάλι ήταν γεννημένος γι’ αύτά. 
Καί στήν πιό συνηθισμένη φράση του έσκόρπιζε πάντα τό δικό του τό άλάτι, πού όμως 
κανένας γύρω του δέ σκοτιζότανε νά τό μαζέψη. ’'Ετσι ή Μιμόζα, άπό τή στιγμή πού 
τόν πρωτοάκουσε, μπορούσε νά τό συνάζη όλο, κΓ έκεϊνος τό καταλάβαινε καί τήν πα
ρακολουθούσε μέ κάποια θυμηδία. ΚΓ άν ξαναζωντάνεψε πάλι μετά άπό τόσα χρόνια 
τό αίσθημά της εΐναι γιατί διαπίστωσε ή άν προτιμάς διαισθάνθηκε πάλι στόν παππού 
σου, τόν ίδιο εύγενικό νέο πού ήξερε. ’Έτσι οί βαθειές μά σκελετωμένες του ρίζες ξα- 
ναβρέθηκαν πάλι μέσα στις ίδιες θερμές καί ζωογόνες συνθήκες. Καί πάρε γιά παρά
δειγμα αύτό τό άπλούστατο ζήτημα τοΰ φιλιού. Ό παππούς σου δέν τής ξαναζήτησε, 
άφοΰ τήν πρώτη φορά τοΰ τό άρνήθηκε κΓ άς μένανε στό σπίτι της ώρες μοναχοί τους. 
Γιατί άν είχε άλλάξει γνώμη καί ήθελε, ήτανε δική της σειρά νά τόν φιλήση. ’Εκείνη 
αύτό τό πρόσεξε, τό έκτίμησε, κατάλαβε πώς έπρεπε πάντως νά τόν φιλήση όταν έφευ
γε καί αύτό έκαμε. Καταλαβαίνεις.

Γιώργος: νΩ, βέβαια, καί θαυμάζω πόσο ταίριαζαν αύτοί οί δυό τόσον άπόλυτα 
ρομαντικοί άνθρωποι. Ό παππούς μου στήν άπάντησή του τής έξηγοΰσε πώς δέν ήξε
ρε τή διεύθυνσή της καί πώς φυσικά δέ μπορούσε στό Μαχαιρά νά τήν είχε νοιώσει 
σάν γυναίκα, τόσο μικρή πού ήταν.

Καί γιά νά μήν τραινάρω τή διήγησή μου γιά τήν άλληλογραφία τους, θά φτάσω 
σέ ένα άπό τά τελευταία της γράμματα, έκεϊνο πού τοΰ έστειλε σάν έμαθε πώς ό παπ
πούς μου έφευγε βιαστικά γιά πρώτη φορά γιά τή Γενεύη, νά κάμη επέμβαση στά μά
τια του, καί πού φυσικά ό παππούς μου διάβασε μετά τήν έπιστροφή του. ’Έγραφε:

«Τώρα πού θά διαβάζης τό γράμμα μου, εύχομαι μέ όλη μου τήν καρδιά νά εΐσαι 
τελείως καλά. Δέ σέ ξέχασα καθόλου στις προσευχές μου, καί άκριβώς τήν ώρα πού 
έκανες τήν έγχείριση έγώ τό διαισθάνθηκα, ήμουνα μέσα στήν εκκλησία καί σοΰ άναβα 
μιά μικρή λαμπάδα. ΚΓ άμα ύστερα άπό λίγες ημέρες έμαθα πώς θά κάμης καί στό 
άλλο μάτι, πάλι ξαναπήγα καί σοϋ άναψα δεύτερη λαμπάδα, καί αύτή ήταν ή φορά πού 
έλεγαν τούς τελευταίους χαιρετισμούς. Όταν θά γυρίσης πίσω, είμαι βέβαιη, πόσο 
έχάρηκα πού θά έγύρισες πιά, καί καταλαβαίνεις πόσον εύχομαι ή έγχείριση αύτή νά 
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εΐναι ή τελευταία θεραπεία των ματιών σου. Γιατί δέν μπορώ νά φανταστώ πώς θά 
ήταν δυνατόν να μέ κοιτάζης καί νά μήν μπορής νά μέ βλέπης μέ τά δικά σου τά μά
τια! «Άν εΐχετε τά μάτια τά δικά μου», λέει κΓ ό στίχος! Αύτά τά μάτια πού τόσο πολύ 
μέ κολάκευαν καί μέ κολακεύουν άκόμα, γιατί είμαι βέβαιη πώς μέ βλέπουνε μέ τύ δι
κό τους τόν τρόπο, όπως ήμουνα τότε, μέ ένα φακό τριανταφυλλί, πού τά χρωματίζει 
όλα καί τά ομορφαίνει».

Είπαμε πολλά, μά δέ μπορώ νά μή σάς πώ πώς χαρακτηρίζει ή ίδια τό μικρό κο
ριτσάκι, στό γράμμα της τής 30 Μαΐου 1980, άπαντώντας σέ δικό του, όπου τής έγρα
φε πώς θά μπορούσε νά έγραφε ένα διηγηματάκι γιά ένα μικρό κοριτσάκι πού έξελί- 
χθηκε άργότερα σέ σπουδαία γόησσα, φτάνει νά ήθελε κΓ έκείνη νά τόν βοηθούσε στή 
ψυχολόγηση τής μικρής.

«Ή Ιδέα σου, Γιώργο, εΐναι πολύ πρωτότυπη καί τό διήγημα θά γίνη ώραιότατο. 
Συνέχισε τώρα πού είσαι σέ φόρμα καί πρόσφατα έπηρεασμένος άπό μένα. Δέν θά έχω 
τίποτε νά διορθώσω, άφού θά γράψης τά σωστά καί συζητημένα, ή ψυχολογία τής μι
κρής καί τού παππού θά είναι γνήσιες καί πολύ άληθινές, γιατί τις ξέρεις. Γιατί δέ 
μπορεί νά μή ξέρης, Γιώργο, πώς έγώ ή ήρωΐδα σου είμαι τόσο ειλικρινής, πού δέ θά 
δίσταζα νά πώ ξεκάθαρα τή σκέψη μου σέ όποιονδήποτε. Ωστόσο είμαι τόσο εύαίσθη- 
τη πού ποτέ δέν έβλαψα κανένα παρά μόνο άθελά μου καί είμαι τόσο συμπονετική γιά 
τις άνάγκες τών άλλων, πού κάνω ότι μού περνά γιά νά τούς βοηθήσω. Μού άρέσει ή 
καλή ζωγραφική, ή καλή μουσική καί ό χορός. Επιθυμίες ύλικού πλούτου δέν θέλω 
παρά μόνο γιά νά μπορώ νά βοηθήσω. Ή φύσις μου εΐναι πολύ θερμή, είμαι ίσως ή 
θερμότερη γυναίκα τού άστερισμοΰ μου, καί ή πιό φιλική. Εκτιμώ πολύ περισσότερο 
τις πνευματικές άξιες. ’Αγαπώ τά βιβλία καί τή γνώση, μά δέν είχα τήν εύκαιρία νά κα
ταγίνω μέ αύτά, γιατί παντρεύτηκα πολύ νωρίς. "Ημουν πιστή, έπειδή εΐναι τό φυσικό 
μου νά είμαι ειλικρινής, διπλό παιγνίδι δέ μπορώ νά παίξω. ΚΓ έχτός άπό τήν ειλι
κρίνεια έχω καί αύτοσεβασμό καί άξιοπρέπεια γιά τό δικό μου άτομο. Καί θέλω νά ξέ
ρης καί γιά τή φιλαρέσκειά μου, πού τόσο καλά τήν έψυχολόγησες ώς ένα σημεϊον, 
πώς βέβαια μέ έκολάκευεν άρκετά, ποτέ όμως δέν τήν έπροκάλεσα ή ίδια, αύτό θά μέ 
άηδίαζε... "Ημουν κΓ έδώ ειλικρινής... Κάποτε μιά άστρολόγος στό Αονδΐνο μέ βρήκε 
πώς είμαι magnetic personality, πού δέν ξέρω κάν άν άληθεύη. Do please, keep your 
spirit up and keep on writing our story. Always with love. Mim.

Δέν εΐναι θαυμάσια όλα αύτά, κυρία ’Αλίκη; Τέτοια θερμή ειλικρίνεια στόν αύτο- 
χαρακτηρισμό της! Καί στό επόμενο γράμμα της τού φανερώνει κάτι άλλο, πού κΓ 
έκεΐνος τό ένοιωθε πολύ.

«Θυμούμαι άκόμα πώς καί στις δύσκολες στιγμές μου, στά νοσοκομεία, τόσο συ
νήθιζα μέ τό δωμάτιό μου, τό γιατρό μου, τή νοσοκόμα μου, πού φεύγοντας, παρ’ όλο 
πού χαιρόμουνα πού έφευγα, λυπόμουνα καί λυπόμουν άκόμα καί τά άψυχα τριγύρω 
μου, αύτά πού στάθηκαν βουβοί μάρτυρες τής άγωνίας μου, τού πόνου καί τού φόβου 
μου. Είμαι τόσον αισθηματική, πού θά τό ήθελα λιγώτερο νά ήμουν».

ΚΓ ό παππούς μου, έντυπωσιασμένος άπ’ αύτά, τής άπάντησε:

«Χαριτωμένη μου μικρή, πάλι μέ κατάφερες, θά γίνη όπως θέλης. Τό διήγημα ή 
ίσως κανένα σκέτς θά γραφτή σέ μερικές βδομάδες. Πώς μπορώ νά Σού χαλάσω τό χα
τίρι, άφού ξέρεις καλά πώς άλλη τέτοια γραμματέα μέ τά δικά Σου τά αισθήματα καί 
τά προσόντα καί τόσο μικρές άπαιτήσεις δέ μπορώ νά βρώ πουθενά. ΚΓ έτσι μέ χο
ρεύεις, όπως ή άλεποΰ τήν ούρά της. Καί πόσο μ’ άρέσει τούτος ό χορός!»

Αλίκη: Βλέπεις τί ώραΐα πού τά έγραφεν ό καημένος ό παππούς σου. Μά εΐναι 
κΓ άλήθεια. Γιατί άπό τήν πολλή του εύγένεια καί τήν πολλή του καλωσύνη, ήθελε νά 
ξέρη πώς πάντα κάνουμε εμείς δ,τι προτιμούμε, ποτέ έκεΐνος. Όποτε τόν ρωτούσαμε 
τί θά ήθελε νά γίνη, τούτο ή εκείνο, ξέραμε άπό πριν τί θ’ άπαντούσε· «Γιατί μέ 
ρωτάτε; ’Εγώ θέλω πάντα ο,τι θέλετε». ΚΓ αύτό όχι άπό τυπική εύγένεια παρά άπό 
εύχαρίστηση. Ήταν αύτό σάν ένα χόββυ του.

Γιώργος: Μά βέβαια, ό παππούς μου σέ κάτι τέτοια ζητήματα ήταν άπίθανος. Θά 
τό καταλάβετε άπό ένα κάπως μεταγενέστερο γράμμα του. Μετά τήν άναχώρησή του 
πέρσυ άπό τήν Κύπρο, είχε προσκαλέσει τήν κυρία Μιμόζα νά έρθη στήν ’Αθήνα νά 
μείνη λίγες ήμέρες στό σπίτι μας, κΓ έκείνη τού έγραψε πολύ εύχαρίστως, μόνο πού 
δέν ήξερε πότε θά μπορούσε νά τό βολέψη. Τότε τόν έπιασε άλλη άνησυχία καί νά τί 
τής έγραψε;

«Κοίταξε νά μήν άργήσης πολύ. Δέ Σού τό ζητώ μόνο άπό τήν άνυπομονησία μου 
νά Σέ ξαναδώ, παρά καί άπό τήν άπαισιοδοξία μου γιά τις σωματικές μου δυνάμεις. 
Δηλαδή άν έρθης τώρα, έγώ μπορώ νά Σέ περιποιούμαι... νά Σού σηκώνω τή βαλίτσα 
Σου, νά Σοΰ δίνω τή θέση μου στό τρόλυ καί τέτοια. Μ’ άν έρθης, άς πούμε, του χρό
νου, μπορεί νά πρέπει ’Εσύ νά μέ βοηθάς καί ίσως νά μοΰ δείχνης καί τό δρόμο!... Θά 
μου εΐναι τότε φοβερό, θά λέω πώς ήρθες μόνο γιά νά μέ βοηθήσης, σάν άπό ύποχρέ- 
ωση, ενώ Σοΰ ζητώ νά ’ρθης γιά άλλαγή, ξεκούραση καί διασκέδαση.

»Μή λυπηθής καθόλου, χρυσή μου, μ’ αύτές τις σκέψεις μου! Δέ μπορείς νά μοΰ 
βγάλης άπό τό κεφάλι τό μυαλό μου καί νά μοΰ βάλης καλύτερο. Αύτό έχω άπό παιδί 
καί μ’ αύτό πρέπει νά πορεύωμαι ώς τό τέλος. ΚΓ αύτό καταδικάστηκε ή Μοΰσα μου 
νά προσπαθή νά συγκρατή καί νά έμπνέη... Καί νά κΓ εν’ άποτέλεσμα έμπνεύσεως:

Κάποια μέ συλλογίστηκε.... δονήθηκε ή ψυχή μου...
ενώθηκαν οί δυό καρδιές... τό νοιώθω τώρα πάλι...

Κάτι νά γράψω μου ζητά... Μά τότε εΐν’ ή δική μου!
Ή Μούσα μου! Αληθινά, μπορούσε νά 'ταν κ ’ άλλη;

ΚΓ έκείνη τοΰ άπάντησε στό τελευταίο γράμμα της:

«’Ανησυχείς μή χάσης τή φημισμένην εύκινησία σου; Έγώ νομίζω πώς τήν έχω 
χάσει άπό τώρα. Μά καί τί θά πειράζη άν θά είμαστε μιά μέρα δυσκίνητοι; Θά μιλοΰμε 
καθισμένοι στό γραφείο σου καί θά γελούμε τό ίδιο. Φαντάζεσαι πώς μπορεί νά έρθη 
πότέ στιγμή πού νά εΐμεθα μαζί καί νά μήν εΐναι εύχάριστη;»

Νά θαυμάσιες φράσεις καί άπό τούς δυό! Τί σκέψεις!

Αλίκη: Πάντα έτσι σκεπτόταν ό παππούς σου. ’Ακόμα καί τήν παραμονή τής ήμέ- 
ρας πού έγινε στόν Μαχαιρά τό μεγάλο κακό, μιλώντας μέ τή Μιμόζα, τήν ίδια στάση 
κράτησε.

Γιώργος: Ναί; Ξέρετε ένας λόγος πού έρχομαι στήν Κύπρο, εΐναι καί γιά νά γνω
ρίσω, άν μπορέσω, καί τήν έξαιρετικήν αύτή κυρία πού τόσο πολύ έπηρέασε τόν παπ
πού μου, πάντα στό καλό, καί πραγματικά τοΰ έδωσε σκοπό στή ζωή του καί ζωντά
νια. Αύτό όλοι τό καταλαβαίναμε καί τήν έχτιμούσαμε πολύ. Γιατί μέ τά keep well, 
with all my love της, ό παππούς μου έφρόντιζε τήν ύγεία του, τοΐς κείνης ρήμασι πει- 
θόμενος.
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'Αλίκη: Ώ, παιδί μου, τί λες! Είμαι βέβαιη πώς θά εύχαριστηθή πολύ νά σέ γνω- 
ρίση, θά συγκινηθή πολύ νά Ιδη στό σπίτι της τόν έγγονό τού Γιώργου μας. Θά σέ ζη
τούσε ή ίδια μόλις μάθαινε πώς ήρθες. Θά τό φροντίσω έγώ. Μείνε ήσυχος.

Γιώργος: "Ω, σάς εύχαριστώ πολύ γιά τήν καλωσύνη σας. Τώρα πέστε μου καί 
κάτι γιά κείνον τό διάλογο πού άναφέρετε.

Αλίκη: Ναί, παιδί μου. Ήτανε νά πάμε στό Μαχαιρά εμείς ή παρέα, μά τήν τε
λευταία στιγμή μιά γνωστή τής Μιμόζας παρουσιάστηκε ξαφνικά γιά νά ’ρθη μαζί, καί 
κείνη μέ τήν εύγένειά της δέ μπόρεσε νά τής τό άρνηθή, παρ’ όλο πού καταλάβαινε πώς 
άφοΰ ήταν άγνωστη στό Γιώργο θά μάς έχαλούσε τήν παρέα μας. ’Εκείνος δέν ήταν 
έμπρός σ’ αύτή τή συζήτηση, κΓ άμα ήρθε καί τοΰ τό εΐπε ή Μιμόζα, έζάρωσε τά φρύ
δια του καί εΐπε:

—Τί κρίμα πού έλειπα! Θά τής έλεγα πώς δυστυχώς δέ γίνεται, θά πάμε μόνο όσοι 
ήμαστε στά παλιά χρόνια. Κομμένη!

—Θά ’κάνες, Γιώργο, έσύ τέτοια χωριατιά; ’Αδύνατο!

—’Αδύνατο, μά γιά νά μή χαλάσω αύτή τήν έκδρομή, θά τήν έκανα. Τή λέω τήν 
άμαρτία μου.

—Μπροστά μου; Δέν τό πιστεύω. Δέ θά μέ φοβόσουνα;

—Σέ τί;

—Μ’ άν έγώ έλεγα πώς δέν πάω, άν δέν έρθη κΓ ή γνωστή μου;

’Εκείνος τήν κοίταξε γελαστός κατάματα καί τής είπε:

—’Αν έπαιζες σκάκι, θά έχανες, γιατί κάνεις κινήσεις χωρίς νά ύπολογίσης καλά 
τί μπορεί νά άντιτάξη ό άντίπαλος.

—Δηλαδή;

—Έσυλλογίστηκες μέ αύτό πού είπες, τί κατάστασις θά μπορούσε τήν ίδια στιγμή 
νά δημιουργηθή, άν έγώ σού άπαντοΰσα, «Πολύ ώραϊα, θά έρθη ή γνωστή σου, όμως 
τότε δέ θά έρθω έγώ! Ξένα πρόσωπα στήν παρέα μου εΐπα πώς δέ θέλω!»

Ή Μιμόζα, όπως ξέρεις, τόν άπολάμβανε τόν ώραΐο διάλογο, γιατί μπορούσε καί 
τόν συνέχιζε κΓ έκείνη, καί τό έκανε μέ μεγάλη της χαρά, οποτε τής τύχαινε εύκαιρία. 
'0 παππούς σου έκείνη τή στιγμή έθριάμβευε, γιατί νόμιζε πώς μέ αύτό πού εΐπε τήν 
είχε κολλήσει στόν τοίχο. Μά ή ψύχραιμη γόησσα τόν έκοίταξε μιά στιγμή κατάματα 
μέ τά σκοτεινά της μάτια καί τοϋ άπάντησε χαμογελώντας:

—Κάνεις λάθος μεγάλο! Τήν έλαβα ύπ’ όψη μου τήν κίνησή σου αύτή!

—Ά! Καί τί θά γινότανε τότε;

—Μά τίποτε. Γιατί έζύγισα πώς τέτοια λόγια δέ θά άντεχες ποτέ έσύ νά βγάλης 
άπό τό στόμα σου πρός έμένα, άφοΰ ήξερες πώς θά μέ στενοχωρούσαν πολύ. Καί νά 
μού ρίξης καί τό γάντι;

Γιώργος: Ά μπράβο της! Τόν έτούμπαρε ώραιότατα στή στιγμή ή καρδιοκλέ- 
φτρα! ΚΓ ό παππούς μου τί έκαμε;

Αλίκη: Έχαμογέλασε καί τής είπε τό γνωστό

Μαζί τό δρόμο πήραμε, μά περπατάμε χώρια- 
εσύ τό κέφι διάλεξες κι ' έγώ τή στενοχώρια.

πού θά πή «έσύ κατάφερες νά μή στενοχωρηθής κΓ έριξες τή στενοχώρια άπάνω σέ μένα».

Γιώργος: Ώραϊα τής άπάντησε καί κείνος. Αύτοπεποίθηση όμως πού σου τήν είχε 
καί τοΰ λόγου της, νά τά βάζη έτσι μέ τόν παππού μου, πού άμα τοΰ τύχαινε νά νευ- 
ριάση γινότανε δύσκολος καί ζόρικος! Ήταν γερή ξελογιάστρα αύτή, σάς τό ξανα- 
λέω!

Αλίκη: Σοβαρά μιλάς; Ή Μιμόζα στό χαραχτήρα εΐναι διαμάντι.

Γιώργος: Τό ξέρω, τό ξέρω, όλοι τό ξέρομε. Στ’ άστεΐα τό εΐπα.

Αλίκη: Καί πολύ σωστά τό είπες πώς ή θέσις της δέν ήτανε καθόλου εύκολη. Είχε 
ν’ άντιμετωπίση άνθρωπο βολικώτατο βέβαια, μά πού άπό τή μεγάλη του διαίσθηση καί 
τή μεγάλη του πείρα - γιά νά μήν άναφέρουμε καί τήν πονηριά του - δέ γελιόταν εύκο
λα. Νά σέ ρωτήση κάτι ό παππούς σου καί ν’ άπαντήσης μέ ύπεκφυγές; Δηλαδή νά στρί- 
ψης λίγο τά λόγια σου γιά ν’ άποφύγη τήν καθαρή άπάντηση; Αύτό ό παππούς σου θά 
τό μυριζότανε μόλις θά άνοιγες τό στόμα σου. Καί έπειτα σκέψου πώς έκείνη δέν εΐχε 
κανένα λόγο καί κανένα σκοπό νά τόν γελάση. Πρώτον γιατί συνήθιζε νά μή λέη ποτέ 
της ψέματα ούτε στό παραμικρό, σέ βαθμό άπίστευτο, καί δεύτερο γιατί δέν εΐχε λόγο 
νά ψεύδεται στόν παππού σου. Γιά νά πετύχη τί; Νά τόν έχη θερμό θαυμαστή της; Μά 
δέν τόν εΐχε καί χωρίς ψέματα; Καί τό πιό σπουδαίο. Άφοΰ ό σκοπός της ήτανε νά τόν 
βοηθήση, νά τόν βοηθήση πραγματικά, τί μπορούσαν νά τής χρειαστούν τά ψέματα;

Γιώργος: Κοιτάξετε. ’Εγώ τήν κυρία Μιμόζα δέν τήν ξέρω, κΓ έτσι μόνο θεωρη
τικά μιλώ. Μιά χαριτωμένη γόησσα πού νά μή λέη ψεματάκια, εΐναι κάτι πού δέν τό 
άκουσα ώς τώρα... Άν τής έπρότεινε, άς πούμε, ό παππούς μου νά πάνε στόν κινημα
τογράφο, ένώ έκείνη λογάριαζε νά πάη στό κομμωτήριο, θά ήτανε κάπως χοντρό νά 
τοΰ τό πή, ένώ ένα «δυστυχώς έχω ραντεβού μέ τόν όδοντογιατρό μου» είναι κάτι 
έντελώς άνώδυνο. ΓΓ αύτό έχουνε πεί πώς «τά μικρά ψέματα ομορφαίνουν τή ζωή» 
καί σίγουρα άν λείψουν αύτά, ή κοινωνία διαλύεται.

Αλίκη: Μπορεί. Μά ή Μιμόζα μάλλον θά ’λεγε τό κομμωτήριο.

Γιώργος: Καί θά ’ταν βοήθεια γιά τόν παππού μου αύτό; Σάν περίεργο μοϋ φαί
νεται. Όμως κΓ έκεϊνος δέν τά φοβότανε τά πρωτότυπα καί τά περίεργα, άντίθετα λές 
καί τά κυνηγούσε. Καί στις άγαπημένες του δέν έλεγε ψέματα. ’ Αν έλεγε στήν άγάπη 
του «νά ξέρης πώς έσένα δέ θά σού πώ ποτέ ψέματα», πάντα τό τηρούσε. ΚΓ όμως οί 
φιλενάδες του τοΰ λέγανε ψέματα μέ τό τσουβάλι, έπειδή έκεϊνος, παρ’ όλο πού τό δι
αισθανόταν άμέσως, ποτέ δέν καταδεχότανε νά τό φανερώση, καί τις άφηνε πάντα μέ 
τήν ιδέα πώς τά κατάπιε. Αλλά φυσικά μέ αύτά ξεπέφτανε στήν έχτίμησή του φοβερά. 
Γιά νά θέλη λοιπόν τόσο τήν παρέα τής κυρίας Μιμόζας μπορεί νά έκρινε πώς... τί ένό- 
μιζε δέ ξέρω.

Αλίκη: ”Ω, κάνανε θαυμάσια παρέα. Τήν ήθελε διαρκώς στό πλάι του. Άπό τήν 
όμορφη ομιλία τους προερχόταν ό άμοιβαϊος ένθουσιασμός τους. Δέ σού τό εΐπα πώς 
ό παππούς σου κατάλαβε άπό τήν πρώτη στιγμή πώς δέν εΐχε νά περιμένη τίποτε σε
ξουαλικό άπό αύτή τή μικρή πουριτανή καί γοητεύθηκε άπό τήν έξυπνη φιλική συντρο
φιά της, προπάντων έπειδή έβλεπε πάντα σέ κείνην τό μικρό κοριτσάκι τοϋ Μαχαιρά; 
ΚΓ έτσι θεμελιώθηκε γιά πάντα ή άγνή τους σχέση;

40 41Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Γιώργος: Μά ναί. Καί όλο θά αντιμετώπιζε πολλούς πουριτανισμούς, έτσι;

Άλικη: Ώ βέβαια! Σκέψου πώς τό ρεφραίν ένύς τραγουδιού, πού άρεσε τού παπ
πού σου καί τύ τραγουδούσανε μαζί, έλεγε

Έγώ θά σ’ αγαπώ καί μήσέ νοιάζη 
καί θά σοϋ χτίσω μιά μικρή φωλιά, 

κι ’ όταν τό σούρουπο μάς άγκαλιάζη 
θά ζευγαρώνουμε σάν δυό πουλιά, 

ή καλή του φίλη τού τό τραγουδούσε «θά καμαρώνουμε», γιατί τής φαινότανε πολύ νά 
δίνη, έστω καί στ’ αστεία, τέτοιες ύποσχέσεις.

Γιώργος: Κατάλαβα. Είχαν πολλές διαφορές μεταξύ τους!

Άλικη: Μά πώς; Ειλικρινέστατοι κι’ οί δυό! Μέ τόσα κοινά!

Γιώργος: Μπορεί. Μά βασικά ήσαν δυό φοβερά αντίθετοι τύποι.

Αλίκη: Ίσως... Ναί, ϊσως.

Γιώργος: Όχι ϊσως, αύτό εΐναι βέβαιο. Ό παππούς μου, πάντα αύθόρμητος κΓ 
άνέμελος, βάδιζε μόνο μέ τήν καρδιά του, εκείνη πάντα μέ τό μυαλό της, δέν κουνούσε 
ούτε τό δαχτυλάκι της άν δέν τό ζύγιζε είκοσι φορές. Αύτός συνηθισμένος σέ άπόλυτη 
αφοσίωση, σέ κάθε παραχώρηση, σέ κάθε έξαίρεση, νά γίνωνται όλα του τά χατίρια, 
πώς νά συνηθίση μέ μιά... πουριτανή πού έζύγιζε τό κάθε ψίχουλο καί παραχωρούσε 
μέ τό σταγονόμετρο τήν κάθε σταγόνα; Κάπου θά σκαλώνανε, δέ γινόταν! Καί εσείς 
έτσι τούς εϊδετε!

Αλίκη: Σωστά, όμως ξεχνάς πώς ό ερωτευμένος παππούς σου, μέ τήν άνεξάντλη- 
τη ύπομονή καί άνεξικακία του, έκανε κάθε παραχώρηση. Αύτό έσωζε πάντα τήν κατά
σταση.

Γιώργος: Σωστά. Άραγε, άν τήν εΐχε παντρευτή ό παππούς μου, μέ κατάλληλες 
φυσικά τις ηλικίες τους, θά τόν τραβούσε πάντα έτσι μέ τό μαλακό χαρακτήρα του καί 
τή θερμή καρδιά του; Νά ώραϊο πρόβλημα! Εσείς τί λέτε;

Αλίκη: Ά, έγώ δέ λέω τίποτε! Στήν άρχή... φυσικά! Μά γιά πόσο; Πολλές εΐχε 
λατρέψει ό παππούς σου, μά...

Γιώργος: Ναί, μά όπως εϊπετε, αύτό έξαρτάται καί άπό τή γυναίκα, πόσον καιρό 
εΐναι άξια νά κρατήση τόν έρωτά του. Δηλαδή άπό τή γοητεία της καί πόσο τόν έχει ψυ
χολογήσει. "Αμα τόν ψυχολογήση καλά, δέν τόν ξεκολλούν άπό πάνω της ούτε μέ τις 
τανάλιες... ΚΓ επειδή άπό δυοτρία παραδείγματά σας κατάλαβα τήν έξυπνάδα, τή 
γοητεία καί τήν καπατσωσύνη τής κυρίας Μιμόζας, ό παππούς μου πάντα θά τήν 
άκουε καί θά τήν ύπάκουε... φτάνει νά μή ξεπερνούσε τά όριά του.

Αλίκη: Τί δηλαδή;

Γιώργος: Καλά. Είπαμε πώς ό παππούς μου ερωτευόταν άπόλυτα, μέχρι πού νά 
γίνη χώμα γιά νά τόν πατά ή άγαπημένη του. "Ομως καμιά γυναίκα δέ θά μπορούσε νά 
τόν παρασύρη σέ κάτι. Όχι μόνο σέ σοβαρά θέματα, νά τόν κάμη, άς πούμε, νά γίνη 
κατάσκοπος έναντίον τής χώρας του ή χασισοπότης, παρά ούτε άκόμα χαρτοπαίχτης ή 
μπεκρής. Τά οινοπνεύματα δέν τόν έπιαναν ποτέ, όσο καί άν τού τά άνακάτωναν. Μά 
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τόσο τά άηδίαζε πού δέ θά βαστούσε ούτε τή γυναίκα πού ήθελε νά τό τσούζη. Ου, θά 
ξέκοβε όπωσδήποτε.

Αλίκη: Ά, ναί. Καμιά τέτοια δέ θυμούμαι στήν όμάδα.

Γιώργος: Βέβαια. Μά άφού τό κάπνισμα... τί άλλο θέλετε; Καμιά τους δέν εΐχε 
τσιγάρα. Δέ θά τή βαστούσε.

Αλίκη: Σίγουρα... Φαντάσου, λέει, ή Μούσα του...

Γιώργος: "Ωχ, θά χανόταν όλη του ή ποίησις! Μά έχετε δεϊ καί πουθενά εικόνα 
Μούσας μέ τσιγάρο; Μά άσχετα καί μέ τήν ποίηση, νά πηγαίνη ό παππούς μου συχνά 
μεγάλες έπισκέψεις σέ μιά κυρία μόνοι τους, κΓ έκείνη νά βγάζη κάθε τόσο τό πακέτο 
της, νά παίρνη ένα τσιγάρο, νά τό άνάβη καί νά ρουφά καί δίπλα ό παππούς μου... όχι, 
αύτό εΐναι άδιανόητο... Ούτε θά ξαναπατούσε! Τί λέτε;

Αλίκη: Βεβαιότατα. Αύτά δέν τά σήκωνε. Εξόν πού καί πού κανένα τσιγάρο, άν 
τής πρόσφεραν.

Γιώργος: Τέτοια κΓ έκεϊνος έπαιρνε, ως 4 τό χρόνο, έλεγε. Σ’αύτά ήταν άπόλυ- 
τος, δέ δεχόταν ούτε συζήτηση. «Δηλαδή άν τή φιλήσω καμιά φορά, νά μού βρωμολο- 
γάη τσιγάρα;» έλεγε. Αύτά λέω «όρια». Κάθε άνθρωπος έχει, μά στόν παππού μου 
ήταν πιό άπότομο, γιατί άπό τό A έφτανε στό Ω. Ένόμιζες πώς ήταν άπεριόριστα 
υπομονητικός σάν τή μητέρα του, μά εΐχε κάτι κληρονομήσει κΓ άπ’ τόν άπότομο 
θυμό τού παππού του τού προξένου. Άκόμα καί φίλοι του τήν έπαθαν έτσι καί βρέθη
καν ξαφνικά ξεκρέμαστοι. Καί φανταστήτε πώς καί ό πατέρας του τού εΐχε πει κάπο
τε: «Παιδί μου, στή ζωή υπάρχουν όρια σέ όλα». Μά ό παππούς μου δέ χρειαζότανε 
τέτοια διδασκαλία, γιατί έτσι ήταν φτειαγμένος. Ακούστε δυό χαραχτηριστικά παι
δικά περιστατικά του:

Στό σχολείο ήταν πάντα πολύ άγαπητός στούς δασκάλους καί τούς συμμαθητές 
του καί προπάντων στις συμμαθήτριες ό πιό άγαπητός στήν τάξη του. (Γιά κακή του 
τύχη μόνο ως τήν έβδομη τάξη εΐχε συμμαθήτριες... άς είναι.) Θά καταλάβετε τί σημα
σία έχει αύτό τό σχόλιο, άν μάθετε πώς γυρίζοντας μιά μέρα άπό τό σχολείο του τήν 
πρώτη βδομάδα πού πρωτοπήγε, έρώτησε τή μητέρα του:

—Μαμά, τά κορίτσια κάτω άπό τή φούστα τους φοράνε καί βρακί;

—"Ε, Κύριε έλέησον! Καί βέβαια φοράνε.

—Ά, δέ μ’ άρέσει. "Επρεπε νά μή φοράνε!

Καί ή άπορημένη μητέρα του κοιτάχτηκε μέ μιά Κυπρία, τήν ’Αλεξάνδρα Κων- 
σταντινίδη πού έτυχε νά βρίσκεται έκεϊ. Καί ξέρετε γιατί τό ρώτησε αύτό; Τόν είχανε 
βάλει σ’ ένα θρανίο πού εΐχε δεξιά του ένα χαριτωμένο κοριτσάκι, κΓ ό παππούς μου 
εΰρισκε εύκαιρίες καί άπλωνε τό δεξί του χέρι στό θρανίο, έτσι ώστε ή Γωγούλα καθό
τανε άπάνω στό χέρι του. Στή δεύτερη τάξη - πρώτη δέν εΐχε πάει - τό άπλωνε μέ τήν 
παλάμη κολλημένη στό κάθισμα, στήν τρίτη καί στήν τετάρτη μέ τήν παλάμη προς τά 
άπάνω. Καί φυσικά ή Γωγούλα ήτανε πάντα ή καλύτερή του φίλη καί τόν έζήλευε άπό 
τις άλλες τους συμμαθήτριες. Καί ξέρετε γιατί τούς βάζανε πάντα δίπλα αύτούς τούς 
δυό σέ όλα τά χρόνια τού Δημοτικού, πού στήν τετάρτη τέλειωνε κΓ άλλάξανε σχο
λείο; Επειδή έκείνη ήταν ή καλύτερη μαθήτρια κΓ αύτός ό καλύτερος μαθητής, κΓ έτσι 
τούς προβάλλανε γιά μοντέλα. Καταλαβαίνετε άν ήταν δυνατό ύστερα άπό αύτό νά 
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πάη ποτέ του ό παππούς μου αμελέτητος στύ παραμικρό καί νά χάση τήν πρωτιά του. 
Σάν τέλειωσαν τό τετρατάξιο τότε «Δημοτικό», αλλάξανε σχολείο. Μά μετά άπό τά δέ
κα του χρόνια ό παππούς μου έγινε πολύ δειλός καί χρειαζότανε γιά χρόνια νά τοΰ δί
νουνε θάρρος οΐ κοπελίτσες - ήτανε πολύ όμορφος σέ κείνη τήν ήλικία, πιο όμορφος 
παρά σέ όποιαδήποτε άλλη περίοδο τής ζωής του, έχω φωτογραφίες του σέ όλες - γιά 
νά πάρη λίγο θάρρος. Τήν αύτοπεποίθησή του τήν άπόχτησε άργότερα.

Στό σχολείο όμως ύπήρχανε καί οί φθονεροί, εκείνοι οί συμμαθητές δηλαδή πού 
ύποφέρανε κυριολεκτικά βλέποντάς τον τόσο εύνοούμενο. Αύτόν τόν φθόνο τών 
άλλων, ό παππούς μου δέ μπόρεσε σέ όλη του τή ζωή νά τόν άποφύγη. Καί άνθρωπος 
άφελέστατος καί μέ παιδικό χαραχτήρα καθώς ήταν, άργοΰσε πάρα πολύ νά τόν κατα- 
λάβη, καί πάλι δέν τόν έπίστευε άπό καλούς του φίλους, όσο κι’ άν τόν έβλεπε, καί πά
λι στό τέλος έκαμνε σάν νά μήν κατάλαβε. Πάντα ό ίδιος άνθρωπος.

Λοιπόν σκάζανε άπό τό κακό τους καί ξεθυμαίνανε προσπαθώντας νά τόν παι
δεύουν. Τοϋ κρύβανε τό πηλήκιό του, τού σκίζανε τά βιβλία του, τοΰ μουντζουρώνανε 
τά τετράδιά του... Καί τόν προσέχανε οί συμμαθήτριες! Γιατί ό παππούς μου ποτέ δέ 
θέλησε νά άναφέρη κανένα συμμαθητή του. Μόνο μιά φορά - καί έτσι ερχόμαστε στά 
«όρια» πού είπαμε.

Στήν έβδομη τάξη - πού φυσικά τό κακό ήτανε πιά μεγαλύτερο, άφοΰ ήτανε πιά 
μεγαλούτσικες οί συμμαθήτριες - ό παππούς μου φορούσε, μόνο αύτός στήν τάξη, όχι 
ναυτικά παρά κάτι κοστούμια εγγλέζικα μέ σκληρό γυριστό κολλάρο καί μεγάλο φιό
γκο γιά γραβάτα - άλλο καμάρι αύτό γιά τις συμμαθήτριές του, άλλη πηγή φθόνου γιά 
τούς φθονερούς. Κάποιος άπό αύτούς λοιπόν έγραψε άπό πίσω, άπάνω στό κολλάρο 
του, τήν ώρα τών άγγλικών, οπότε μόλις τό μυρίστηκε, τόσο άγανάχτησε, πού τόν κα
τάγγειλε άμέσως. Καί τόσο ξύλο έφαγε τό παλιόπαιδο αύτοστιγμεί άπό τόν καθηγητή 
πού έτυχε νά ’ναι καί Κύπριος, ό κύριος ’Ιορδάνης, τόσο τόν διάλυσε στά χαστούκια, 
πού γιά μήνες όλο τό σκυλολόι έμούδιασε. ’Ύστερα ξανάρχισαν φυσικά τά δικά τους, 
πού τ’ άνεχόταν ό παππούς μου, μέ τή χριστιανική καί σωκρατική άρχή του νά μή βλά- 
ψη κανένα.

Μά έχτός άπό τό συμμαθητή του αύτόν, κάποτε ξεπέρασε τά «όρια» καί κάποιος 
δάσκαλός του. Γιατί τύχαινε, ποιος ξέρει γιατί, νά τόν έχουν κάποτε στό μάτι καί κα
θηγητές του, νά τόν άδικούν, κάποτε καί νά τόν προσβάλλουν χωρίς λόγο, μά ό παπ
πούς μου ποτέ δέν έλεγε τίποτε σέ κανένα. "Αλλοι συμμαθητές του όμως, άπό κείνους 
πού άπαραίτητα κάθε άπόγευμα έμαζεύονταν στό σπίτι του, τά ’λεγαν τής μητέρας του 
κΓ έτσι κάποτε φτάνανε καί στ’ αύτιά τοϋ κυρίου Σίμου, πού άποροΰσε καί τόν ρω
τούσε γιατί δέν τοΰ είχε πει τίποτε. Κάποτε μάλιστα τοΰ είπε: «Βρέ παιδί μου, καλή 
καί ή έχεμύθεια, μά εσύ τό παρακάνεις. Μή ξεχνάς πώς κατά τή γνώμη τοΰ τάδε - δέ 
θυμούμαι πιά τίνος - ό μυστικισμός έφαγε τόν Καποδίστρια».

Μά έρχομαι στό περιστατικό μέ τόν άσυγκράτητο δάσκαλο. Μόλις τέλειωσε ό 
παππούς μου τήν τετάρτη τοϋ «Δημοτικού», ό πατέρας του τόν έγραψε στήν πρώτη τοΰ 
«Ελληνικού», σέ ένα σχολείο κοντά στό σπίτι τους, πού μόλις είχε άνοίξει, καί τά μα
θήματα είχαν άρχίσει καμιά βδομάδα πριν νά γραφτή. Ό διευθυντής χάρηκε πού έγρα
ψε εκεί τό γιό του καί ό κύριος Σιμός, πασίγνωστος τότε στήν ’Αθήνα. Τ’ άπόγευμα, 
πού 2-3 είχαν γαλλικά, ό παππούς μου πήγε καί κάθισε σέ μιά θέση στό πρώτο θρανίο, 
κοντά στήν πόρτα. Μόλις μπήκε ό δάσκαλος πήγε κατ’ εύθεΐαν εμπρός του καί τόν 
έρώτησε «κομάν τ’ άπέλ τϋ;». Ό παππούς μου τό βρήκε φυσικώτατο, γιατί μέ τό μικρό 

του τό μυαλό νόμισε πώς ό δάσκαλος τόν κατάλαβε καινούργιο μαθητή καί ήθελε τ’ 
όνομά του. Περήφανος λοιπόν γιά τή γαλλομάθειά του, προσηκώθηκε λίγο στό θρανίο 
καί τοΰ άπάντησε «Ζέ μ’ άπέλ Ζώρζζ Μεναρδδός» καί ξανακάθισε θριαμβευτής. Μά 
δέν είχε κάν προλάβει νά καθίση καί τρώει ένα χαστούκι τόσο φοβερό άπό τό δάσκαλο 
πού βρέθηκε στήν πόρτα. Έ, αύτό πιά δέν τό σήκωσε. Τήν άνοιξε άμέσως καί βγήκε 
στό διάδρομο κλείνοντάς την πίσω του. ’Από κεί όρμησε στήν αύλή καί βρέθηκε στό 
δρόμο. Σέ πέντε λεπτά είχε φτάσει στό σπίτι του καί διηγήθηκε τό περιστατικό σέ 
όλους καταθυμωμένος. Φυσικά κανένας δέ μπορούσε νά πιστέψη πώς έγινε έντελώς 
έτσι κΓ ό πατέρας του άπορημένος τόν πήρε καί πήγανε ξανά στό σχολείο νά μάθη τί 
έτρεξε. Ό διευθυντής, μόλις τό άκουσε, άπόρησε κΓ εκείνος πολύ κΓ έστειλε τόν έπι- 
στάτη νά φωνάξη τόν κύριο Γεωργιάδη, πώς τόν παρακαλεί νά ’ρθη στό γραφείο. 
Εκείνος είχε τήν εξυπνάδα μόλις είδε έκεΐ τόν παππού μου μέ τόν πατέρα του στόν δι
ευθυντή, νά καταλάβη τί τόν περίμενε καί δήλωσε άμέσως: «Ό,τι κΓ άν σάς πή τό παι
δάκι έχει πολύ δίκιο. Τό κακομεταχειρίστηκα έγώ χωρίς λόγο». Ό πατέρας του άφο- 
πλίστηκε άμέσως καί συλλογιζότανε τί στάση νά κρατήση πιά, οπότε ό δάσκαλος έπρό- 
σθεσε: «Τώρα πιά μήν άνησυχήτε καθόλου, θά τόν έχω ύπό τήν προστασία μου». Όπό- 
τε ό κύριος Σΐμος έχαμογέλασε, έκούνησε λίγο ειρωνικά τό κεφάλι του, είπε «Δαμπρά! 
Σάς τόν άφήνω λοιπόν καί σάς χαιρετώ» καί βγήκε.

Καί ποιά ήτανε ή αιτία τής όργής τοΰ βαρύγδουπου δασκάλου; Πώς γιά μιά βδο
μάδα μάθαινε τούς μαθητές του τή θετική καί τήν άρνητική άπάντηση. Δηλαδή άμα λ.χ. 
τούς ρωτούσε τ’ όνομά τους νά μήν τοΰ λένε μόνο «‘Ζέ μ’ άπέλ έτσι κΓ έτσι» παρά 
άμέσως νά συνεχίζουνε «‘Ζέ νέ μ’ άπέλ πά Ναπολεόν ‘Βοναπάρτ» ή δ,τι άλλο. ΚΓ 
επειδή ό παππούς μου, πρωτόφερτος, δέν άκολούθησε τή λαμπρή του αύτήν εφεύρεση, 
έξαγριώθηκε στή στιγμή· Ούδέν μωρότερον διδασκάλων...

Τά δυό αύτά περιστατικά τοϋ παππού μου μάς παρουσιάζουν πώς άπό παιδί, άμα 
ή πίεση ξεπερνοΰσε τά όρια πού μπορούσε νά βαστάξη, άμέσως κλωτσούσε άπότομα. 
Καί τό περίεργο είναι πώς ό πατέρας του, μέ άρθρο στήν πρωτοχρονιάτικην «’Αλήθει
α» τοϋ 1897 μέ τίτλο «Ή υπομονή τοϋ Ζήνωνος», παρουσίαζε πώς καί ό μοναδικός 
έκεΐνος κολοσσός τής άνοχής «είχεν όρια τής παροιμιώδους ύπομονής του».

Πάντως αύτή ή ύπομονή τοϋ παππού μου θά τοΰ χρειάστηκε. Γιατί ξέρετε, μέ τήν 
κυρία Μιμόζα ύπάρχει ένα πρόβλημα. Έρωτεύθηκε ποτέ της ή στριμμένη πουριτανή ή 
άνερώτευτος τύπος άντιμετώπιζε πάντα όλες της τις σχέσεις μέ τό άσχημο φύλο μέ τή 
ψυχρή λογική καί τις ήθικές της θεωρίες καί άφησε καί πήγε χαμένη ή γοητεία της καί 
όλο τό σέξ; Δέ σάς ρώτησε ποτέ γι’ αύτό ό παππούς μου, πού πάντως θά τό συλλογί
στηκε; Άφοΰ εσείς έζήσετε τόσο κοντά της, μάλλον θά πίστευε πώς θά ’πρεπε νά ξέρετε.

'Αλίκη: Όχι, ποτέ του δέ μέ ρώτησε... Ό Γιώργος καί νά ρωτήση;... θά ’ταν άδύ- 
νατο... άπό τάκτ... μά καί θά σκεφτότανε πώς ίσως δέ θά ’ξέρα... ή νά μήν ήθελα νά 
πώ... δηλαδή νά μή μέ φέρη σέ δύσκολη θέση... Καί νά μέ ρωτήση έτσι γιά τήν άγάπη 
του πίσω άπό τήν πλάτη της;... Ό,τι ήθελε νά τοΰ πή άπό τή ζωή της θά τοΰ τά ’λεγε 
μόνη της, ό,τι δέν ήθελε νά πάη ψάχνοντας νά τό πληροφορηθή κρυφά αύτός;... Κάτι 
τέτοια δέν τά έκανε ό Γιώργος μας... Καί έπειτα γιατί νά μάθη; Προς τί; Άν ή Μιμόζα 
είχε ποτέ έρωτευθή κανένα, θά ήτανε γιά πάντα έρωτευμένη μαζί του... Έχτός άν 
εκείνος τήν είχε κάποτε άπογοητέψει βαθειά, οπότε θά τόν είχε διαγράψει τελείως άπό 
τή σκέψη της καί άπό τήν καρδιά της, άναδρομικά, σάν νά μήν είχε παρουσιαστή ποτέ 
του... Άν πάλι δέν είχε ποτέ της έρωτευθή καί ήταν άνερώτευτος τύπος... κΓ αύτό 
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στραβό καί ανάποδο... Γιατί λοιπόν νά ζητήση νά τύ μάθη; Καλύτερα δέν ήταν έτσι; 
Κάτι τέτοιες πληροφορίες γιά τύ παρελθόν τών προσώπων πού αγαπούσε, τις φοβό
ταν πολύ ό παππούς σου καί όσο μπορούσε πάντα τις άπόφευγε.

Γιώργος: Ναί, πολύ πολύ σωστά. Σ’ αύτά όλα πού μοΰ εϊπετε, είδα ολοκάθαρη τή 
νοοτροπία τού παππού μου, πού έπρόσεχε πολύ τά διδάγματα τής πείρας του. Τόν έχε
τε πολύ καλά ψυχολογήσει. Καί επειδή νομίζω πώς κι’ έγώ τόν έχω ψυχολογήσει, θέ
λω νά προσπαθήσω νά καταλάβω τήν πραγματική αιτία τοϋ τέλους αύτοΰ τού ώραίου 
ειδυλλίου, παρ’ δλο πού δέν έχω άρκετά στοιχεία γιά νά ψυχολογήσω έντελώς καί τήν 
κυρία Μιμόζα... παρ’ όλο πού παραδέχομαι καί άναγνωρίζω πώς μέ τις επιστολές της 
πρός τόν παππού μου τού έχει άνοίξει πολύ καθαρά τήν καρδιά της. Τις άκούσετε κΓ 
εσείς καί μπορέσατε αύτό νά τό έχτιμήσετε.

Κάπου τού γράφει:
«Άπόφευγα νά κρατώ ημερολόγιο, γιατί μπορούσε νά τό διάβαζε κανένας καί 

δέν ήθελα νά ξέρουν τις σκέψεις μου, πού μπορεί νά μήν ήταν καλές γιά όλους, ούτε 
πολύ καθαρές».

Μά δέν είναι θαυμάσια ή τόση της ειλικρίνεια; Πώς νά μή νοιώση ύστερα ό ρο
μαντικός παππούς μου γι’ αύτή τή γυναίκα άπόλυτη άφοσίωση καί τά θερμότερα 
αισθήματα;

ΚΓ όταν τής έστελλε καί κομμάτια τού σκέτς, τοϋ έγραφε:

«"Οσο διαβάζω τό σκέτς μας, δέ θά πιστέψης πόσο βρίσκω πώς μοιάζομε. Καί σέ 
κάποια τιμιότητά μας. ’Εκεί πού γράφεις πόσο πάντα σεβόσουν τις γυναίκες ή τις φί
λες τών φίλων σου. Μοΰ έκαμνε κατάπληξη πόσον διαφορετικοί ήσαν οί γνωστοί μας, 
όταν μέ έβρισκαν σέ εύκαιρία πού νά λείπη ή γυναίκα τους. "Εβρισκα τρόπο νά τούς τό 
στρίβω εύγενικά, καί πολύ συχνά οί γυναίκες τους ήταν φίλες μου... Τώρα δέν τούς 
παρεξηγώ πιά, γιατί είδα πώς τό φαινόμενο είναι γενικό. Φαίνεται πώς τό άνδρικό 
μυαλό έτσι δουλεύει. "Ολοι τή γυναίκα τους τή βλέπουν ένα έμπόδιο».

"Αλλοτε πάλι τοϋ έγραφε αύτά τά θαυμάσια:

«’Αν βρεθώ, Γιώργο, μιά μέρα στό ραδιοφωνικό σταθμό καί μέ ρωτήσουν: «Πέστε 
μας, κυρία Μιμόζα, πόσον καλά ξέρετε τόν κ. Γεώργιον Μενάρδον; Τί ποιήματα σάς 
έγραψε; Σάς άφιέρωσε κΓ ένα βιβλίο, τά «Στερνά». Μπορείτε νά μάς πήτε τί είδος 
άνθρωπος είναι, όπως τόν έγνωρίσετε, λίγο άπό τόν χαραχτήρα του, τήν ιδιοσυγκρασία 
του καί πώς άποφασίσετε νά γράψετε καί διήγημα μαζί του;» Έγώ θά τούς άπαντήσω: 
«Ήταν ό πιό καλός, ό πιο πιστός, ό πιο ρομαντικός, ό πιό εύγενικός, ό καλύτερός μου 
φίλος στόν κόσμον καί τόν άγαποΰσα πολύ».

Γιώργος: Σά νά έπάλευε μέ τά αίσθήματά της.

'Αλίκη: Μά μέ ποιά αισθήματα; Μέ τά φιλικά δέν παλεύει κανένας. Θέλεις νά πής 
πώς μπορεί νά τόν είχε έρωτευθή;

Γιώργος: Αύτό πώς νά τό πω, άφοΰ δέν τήν ξέρω; Όμως τί θά εμπόδιζε καί μιά 
κυκλοθυμική, άς πούμε, γυναίκα νά νοιώση μιάν έντονη άμιτιέ άμουρέζ γιά κάποιον, 
καί άθελά της.

Αλίκη: "Οχι, αύτό τίποτε δέ θά τό έμπόδιζε, άν μιλούμε γενικά... μά γιά νά τό 
πούμε κΓ έτσι, πρέπει νά έξακριβωθή...

Γιώργος: "Ω, βέβαια. Μά καί πώς δέν έδοκίμασεν ό πολύξευρος παππούς μου νά 
τό έξακριβώση; Νά ίδής, ας πούμε, άν τόν έζήλευε... πολλά βγάζει κανένας άπ’ αύτό.

Αλίκη: Μά καί βέβαια τό δοκίμασε. Κάποτε, σέ κατάλληλη στιγμή, τή ρώτησε: 
«Μά δέ μοΰ λές, χρυσή μου, άν, άς πούμε, κάποιαν ώρα βεβαιωνόσουνα πώς πλαγιά
ζω μέ τήν τάδε γειτόνισσά σου, τί εντύπωση θά σοΰ έκανε αύτό; Μπορείς εδώ νά μοΰ 
άπαντήσης μέ τή γνωστή σου ειλικρίνεια;»

Γιώργος: Ά! ώραία παιγμένο. Χτύπημα κατ’ εύθεΐαν! Μπράβο τοΰ παππού μου! 
ΚΓ εκείνη; Σάστισε;

Αλίκη: Νά σαστίση ή Μιμόζα μέ τόσο; Κούνησε άμέσως άπολύτως άρνητικά τό 
κεφάλι της καί τοΰ είπε στή στιγμή: «Καμιά!».

Γιώργος: Φριχτή γυναίκα! Γιατί καί λίγο άν τόν πονοΰσε, άς τοΰ έλεγε: «Θά σοΰ 
’βγαζα τά μάτια!». Μά πού; Είπαμε νά μήν τοΰ δίνη έλπίδες... γιά τό καλό του. "Ομως 
θά τοΰ ήρθε σκληρό! Καί πώς άντιμετώπισεν ό παππούς μου τέτοια χυλόπιττα;

Αλίκη: Ά, ό καημένος! Μέ τόν άριστεροτεχνικό του τρόπο. "Ισως έχλώμιασε, μά 
σήκωσε γελαστός τά μάτια του στόν ούρανό καί ψιθύρισε: «Μεγαλοδύναμε, που μ’ 
έριξες τώρα στά στερνά μου; Γιατί έτσι; Ήταν ανάγκη;» Καί σκάσανε τά γέλια κΓ οι 
δυό.

Γιώργος: Μπράβο καί στούς δυό. Καταλαβαίνω γιατί δέ ξεκολοΰσε.

Αλίκη: "Ε, βέβαια, έκουβέντιαζαν όμορφα, πολύ όμορφα καί άς μήν τοΰ είπε 
ποτέ πώς τόν άγαπά... άφοΰ ψέματα δέν έλεγε.

Γιώργος: Εκείνην τήν καταλαβαίνω. Μά ό παπποΰς μου δέν τή ρώτησε;

Αλίκη: "Ω, πώς! Τήν έρώτησε, καί δυό φορές μάλιστα.

Γιώργος: Καί τί τοΰ άπάντησε λοιπόν ή κατεργάρα;

Αλίκη: «Πολύ, άλλά μέ τόν τρόπο τό δικό μου». «Καί ποιος είναι αύτός;» τή ξα- 
ναρώτησε τή δεύτερη φορά, πού ήταν προετοιμασμένος. «Αύτός πού βλέπεις» τοϋ 
άπάντησε, πού θά πή «τό ένδιαφέρον πού δείχνω γιά σένα» καί πού φαίνεται πώς δέ θά 
είχε τύχη νά τό δείξη ποτέ στή ζωή της γιά κανέναν άλλο μέ αύτόν τόν τρόπο. ΚΓ ό 
παππούς σου έσήκωσε τούς ώμους του χαμογελώντας.

Γιώργος: Πρωτότυπη κατάσταση... καί χαριτωμένη, άν τούς εύχαριστοΰσε.

Αλίκη: Ναί, ίσως... Πάντως ή Μιμόζα δύσκολα άφηνε τόν παππού σου νά τής 
μιλά γιά τέτοια καί μόνοι τους σάν ήσαν γιά νά μήν έχουν τίποτε ιδιαίτερο, κρυφό. 
Λοιπόν μιά μέρα κΓ έκείνος έμίλησε κάπως γενικώτερα γιά έρωτες εμπρός μου καί 
άκου πάνω κάτω τί μάς είπε τότε:

— Ό έρως είναι μιά άκτινοβολία μιας ψυχής πρός μιάν άλλη ψυχή, δηλαδή ερω
τικά κύματα, σέ κλειστό κύκλωμα. Άν είναι άμοιβαϊος, τότε κάθε μιά ψυχή τους είναι 
καί πομπός καί δέχτης, πού φυσικά βρίσκονται συντονισμένοι στό ίδιο μήκος κύματος. 
Άν άγαπά μόνο ό ένας, θά πή πώς δέν είναι συντονισμένοι πομπός καί δέχτης, καί άδι
κα στέλλει τά κύματά της ή δύσμοιρη ψυχή του, άφοϋ ή άλλη δέν τά συλλαμβάνει.

Άσχετα μέ τά ερωτικά κύματα είναι τά κύματα τής γοητείας πού έξαποστέλλονται 
άπό τή ψυχή τοϋ γόη σέ άνοιχτό κύκλωμα καί συλλαμβάνονται σχεδόν άπό όλους, έπη-
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ρεάζοντάς τους όμως όχι στόν ίδιο βαθμό. Αυτό τό ξέρεις πολύ καλά κι’ εσύ, πού πάντα 
επηρέαζες όλους τούς άντρες πού βρίσκονταν κοντά σου. Σίγουρα όμως περισσότερο 
άπό όλους επηρέασες εμένα, πού, ξέροντας τό μηχανισμό, έγύρισα πρός τό μέρος σου 
όλους τούς δέχτες τής ψυχής μου, και ένισχυμένους, μέ αποτέλεσμα νά είμαι εύτυχι- 
σμένος καί μόνο μέ τό νά βρίσκωμαι κοντά σου, επειδή μεθώ άπό τή γοητεία σου. Καί 
νά ξέρης πώς μόνο αύτή ή μέθη μου σώζει τήν κατάσταση, διαφορετικά θά είχα φύγει 
άπό κοντά σου, γ ιατί, άμα σέ συλλογιστώ ξεμέθυστος, δέ σέ χωνεύω καθόλου γιά πολ
λούς λόγους.

—Μά τώρα τί είναι αύτό;... τόν έκοψε ειρωνικά εκείνη. Έξομολόγησις;... ή...

—Όχι, όχι, τίποτε, τώρα θά κρίνης μόνη σου. Άκου καλύτερα γιά ποιούς λόγους 
δέ σέ χωνεύω;

Πρώτα πρώτα γιά τόν μη-μου-απτισμό σου. Άν καθήσης λίγο άνέμελα, άν τραβη
χτή λίγο τό φουστάνι σου, βιάζεσαι νά τά διορθώσης άμέσως! Αύτό άπό μιά γυναίκα 
πού πέρασε τά πενήντα σ’ ένα παιδικό της φίλο πού τοΰ έχει τόσην έμπιστοσύνη καί 
λένε όλα τά μυστικά τους μοΰ δίνει στά νεύρα, γιατί είναι άνόητη σεμνοτυφία, όκνηρία 
σκέψεως, όλοκάθαρος πουριτανισμός. Καί νά γίνωνται αύτά σέ μένα, πού άν δέν έχω 
Ιδή εκατό, άς πούμε, γυναίκες νά γυμνώνωνται, πενήντα όπωσδήποτε είδα. Προσοχή 
λοιπόν στή σεμνή έμφάνισή μας... μήν άνοιξη λίγο τό ντεκολτέ σου καί ξινίση ό τρα
χανάς!

Δεύτερο γι’ αύτή τήν άδιάκοπη μανία σου νά μοΰ βάζης πάγο. Νά μοΰ θυμίζης 
διαρκώς πόσο καθαρά φιλικές είναι οί σχέσεις μας, μήπως καί πάρω θάρρος μαζί σου. 
Κι’ αύτό όχι γιά νά μή τυχόν σοϋ ζητούσα τίποτε άπρεπες συνέχειες, παρά γιά νά μή 
μού δώσης ερωτικές ελπίδες καί φουντώση περισσότερο ή λατρεία μου γιά σένα, ένώ 
έγώ έχω καταλάβει άπό τήν πρώτη μέρα πώς τά έρωτικά μοΰ τά ξέκοψες όλα, καί τί 
είδους σχέσεις θέλεις νά έχωμε καί προσαρμόστηκα άπόλυτα στή θέλησή σου. Ό τόσος 
πάγος λοιπόν πού καταπίνω κάθε μέρα είναι έντελώς περιττός καί μέ τσούζει.

Καί τρίτο, πού δέν έχεις καταλάβει πόσο διαφέρω άπό όλους τούς άλλους άνθρώ- 
πους καί μοΰ φέρνεσαι τό ϊδιο. Αύτό δέν τό λέω καμαρώνοντας, έγώ δέ βρίσκω τίποτε 
στόν έαυτό μου γιά νά τόν καμαρώσω, είμαι έτσι έπειδή έτσι γεννήθηκα, όπως άλλος 
γεννιέται πολύ ψηλός. Καί δέ χωνεύω πώς δέν τό κατάλαβες αύτό άρκετά, ένώ έχεις 
καθημερινές αποδείξεις.

Γιώργος: "Ω, μ’ αύτό ήταν μιά σπουδαία έπίθεση, ένα ξέσπασμα πού παρουσίασε 
όλη τήν κατάσταση! Ό καημένος! ΚΓ εκείνη τί τοΰ άπάντησε; Πώς τόν άντίκρουσε;

Αλίκη: Έντελώς άτάραχη, παιδί μου, όπως πάντα. Ιδού:

—Έσύ δέν είσαι ποτέ άδικος. Πώς τά είπες δλ’ αύτά;

—Γιατί, δηλαδή;

—Γιατί αύτά δείχνουν μιά γυναίκα πολύ φιλάρεσκη, πολύ έγωΐστρια καί μέ πολύ 
λίγο ενδιαφέρον γιά τόν καλό της φίλο. Μπορώ νά σοΰ πώ μάλιστα καθόλου ενδιαφέ
ρον. ’Ακόμα λίγο καί θά μπορούσαμε νά τή χαρακτηρίσουμε καθαρά ματαιόδοξη, πού 
τής άρέσει νά τόν τραβά πίσω της σά σκυλάκι, γιά νά τόν βλέπη ό κόσμος κΓ αύτή νά 
καμαρώνη γιά τό κατόρθωμά της. Βρίσκεις πώς μοΰ ταιριάζουν αύτά;

—Γιά τό θεό, χρυσή μου! Είπα έγώ τίποτε τέτοιο;

—Όχι, όμως άκουσε. Ξέρεις πώς έχω καταλάβει άπόλυτα τή ιδιορρυθμία σου 
καί τή χρυσή σου καρδιά, καί δέ σοΰ φέρνομαι καθόλου όπως σέ όλους. Ξέρω πόσο 
άφάνταστα μπορείς νά πληγωθής μέ τό παραμικρό, μέ μιά ματιά μου, άς πούμε, πού 
τή θεώρησες κρύα ή πού δέ σοΰ τήν έριξα φεύγοντας. Καί γι’ αύτό προσπαθώ πάντα 
νά σ’ εύχαριστήσω καί είμαι άποφασισμένη νά κάμνω γιά σένα ό,τι καλύτερο νομίζω 
πώς μοΰ περνά άπό τό χέρι. Καί είδες πώς ή κυριώτερη προσπάθειά μου είναι νά άπο- 
φεύγω νά σοΰ δίνω άνόητες ελπίδες, γιατί φοβούμαι μήπως τίποτε σέ πικράνη, είτε 
τώρα είτε άργότερα. ΚΓ αύτό εΐναι ό πιο δύσκολος ρόλος πού μπορεί νά τύχη σέ μιά 
γυναίκα στή θέση μου. Μά δέ θέλω μέ κανέναν τρόπο νά πονέσης έξ αιτίας μου. Ό,τι 
κάνω λοιπόν, τό κάνω μόνο γιά τό καλό σου, όπως τό νομίζω, καί αύτό είμαι βέβαιη 
πώς θά τό παραδεχτής άμέσως, επειδή είσαι άνθρωπος άπόλυτα δίκαιος. Καί σίγουρα 
σέ κατάλαβα καλύτερα άπό κάθε άλλη, καί στήν τόση έχτίμηση πού σού έχω στηρίζεται 
ή άπόλυτη έμπιστοσύνη μου σέ σένα καί όλα τά ευγενικά αίσθήματά μου, όλα άληθινά, 
πού είμαι βέβαιη πώς σοΰ άξίζουν. Μά καί τήν άποψή σου τήν καταλαβαίνω καί σέ κα
μαρώνω.

Εκείνος τήν άκουσε ήρεμα, χαμογέλασε καί τής είπε:

—Μπράβο σου. Σωστά τά είπες όλα καί δίκαια μέ χαραχτήρισες κΓ έμένα. Γιατί 
έγώ καί προξένια νά μέ έστελλες νά σοΰ κάμω μέ κάποιον...

’Εδώ έκείνη σηκώθηκε καί τόν έκοίταξε καλά καλά.

—Σοβαρά; Θά τό ’κάνες; Μά θά βαστοΰσες;

—Τί νά σοϋ πώ; Ή καρδούλα μου τό ξέρει. Μά γιατί σοΰ φαίνεται περίεργο; ’Αν 
φαινόταν ένας καλός καί εύτυχισμένος γάμος, νέα γυναίκα είσαι, θά είχα δικαίωμα 
έγώ ό πιστός φίλος σου νά μή βοηθήσω στήν εύτυχία σου, γιά νά έχω καί νά έχης τήν 
εύχαρίστηση νά βλεπώμαστε δυό βδομάδες τό χρόνο, άν γίνεται, κΓ αύτό; Καί γιά πό
σα χρόνια, άφοΰ είσαι τόσο πιό νέα μου; Φίλος σου θά ήμουν έγώ τότε;

—Μπράβο, Γιώργο! Μπράβο Σου! Πόσο καθαρά τά βλέπεις όλα! Καί θά εύχό- 
σουν γιά μένα τέτοιον εύτυχισμένο γάμο;

—Άααα... κούκλα μου... είναι πολύ αύτό πού μοΰ ζητάς!... Δέν ξέρω... άφησέ με... 
Ό Θεός ξέρει τί πρέπει νά κάμη.

—Μπράβο· καί σέ βεβαιώνω πώς άν μοΰ έλεγες «ναί», θά τό έπίστευα. Σέ ξέρω, 
Γιώργο.

—Μά γιατί αύτό θά ήταν τό φυσικό σέ κάποιον πού άγαπά άγνά 100%, μόνο μιά 
τέτοια θυσία θά τό έδειχνε! Όμως τί κρίμα, καημένε Κόκο! Όχιΐδχι! Πρέπει νά παρα
δεχτώ πώς σέ πολλά είμαστε άντάξιοι ό ένας τοΰ άλλου... όμως δέν έχουμε δυστυχώς 
καί τήν ίδια άντοχή στήν ύποταγή σ’ ένα δυσάρεστο καθήκον. Έσύ αύτό τό έκανες σέ 
όλη σου τή ζωή, τό έσυνήθισες. Έγώ... έστριβα κάποτε λίγο τό τιμόνι, έβρισκα μιά πλά
για διέξοδο, άμα ένοιωθα πώς ή άντοχή μου έξαντλήθηκε... καί γι’ αύτό διατηρήθηκα 
ζωντανός ως τά σήμερα.

Γιώργος: Κάπως επιβαλλόταν, λοιπόν, λίγο κΓ ό παππούς μου στόν έαυτό του.

Αλίκη: Πολύ σωστά, καί μάλιστα έγώ πού ξέρω βέβαια καλύτερα τή ψυχοσύνθε
ση τής Μιμόζας, θά σοϋ τό πάω άκόμα πιό μακριά. Μέ τήν αύτοπειθάρχηση πού έχει
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δέ θά άφηνε κάν νά δημιουργηθή κάποιο αίσθημα στή ψυχή της, αν τύ θεωρούσε αταί
ριαστο. Ποτέ, γιά κανένα.

Γιώργος: Μά πώς; Τά α’ισθήματα δέν έχουν λογική. Δέν έχουνε κανόνες ούτε 
«έπειδή»... Δέν εΐναι αστυνομικές διατάξεις.

'Αλίκη: Ναί, μά πολλοί άνθρωποι μπορούν καί έπιβάλλονται στόν έαυτό τους 
άποφεύγοντας κάτι πού τό βρίσκουν πολύ άπρεπο... "Ως ένα σημείον τουλάχιστον.

Γιώργος: Ώ! Κι’ αύτό τύ καμουφλάζζ προς τόν παππού μου δέν έλειψε;

Αλίκη: Ποτέ! ’Αφού κρατούσε καμουφλάζζ καί μέ τόν έαυτό της.

Γιώργος: Καλά, κι’ έσεϊς πού ήσαστε τόσο κοντά της τί πιστεύετε;

Αλίκη: Τί νά σού πώ, έγώ, παιδί μου, αφού ή Σφίγγα δέν έμίλησε;

—ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ, ΔΕΣΤΕ, ΠΑΡΑΚΑΑΟΥΜΕ, ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ (άκούστηκαν τά μεγάφωνα τού άεροπλάνου).

ΤΡΙΤΗ ΠΡΑΞΙΣ

(Τώρα βρισκόμαστε στήν τραπεζαρία τής Μιμόζας. Από τήν πόρτα στό βάθος αρι
στερά μπαίνει ό Γιωργάκης, τόν υποδέχεται εκείνη γελαστή, τόν κοιτάζει καλά καλά νά Ιδή 
αν μοιάζη τού παππού του, ύστερα τόν άγκαλιάζει καί τόν φιλά. Ό διάλογός τους άρχίζει, 
ενώ τόν φέρνει προς τά εμπρός καί τόν καθίζει σέ μιά βαθειά πολυθρόνα άριστερά καί κά
θεται άντικρύ του. Οί τοίχοι τριγύρω είναι γεμάτοι άπό εταζέρες μέ ινδικά κομψοτεχνημα- 
τάκια καί στή γωνία άπέναντι βίσκεται ένας μεγάλος μπρούντζινος Βούδδας.)

Μιμόζα: Δέ ξέρεις μέ πόση χαρά σέ βλέπω, Γιωργάκη! Καί πόσες άλησμόνητες 
άναμνήσεις μού ξυπνάς. Μά ή ’Αλίκη μού είπε πώς έχεις διαβάσει πολλά γιά μένα καί 
υποθέτω θά μέ καταλαβαίνης.

Γιώργος: Ναί, πάρα πολύ καλά. Καί μήν άμφιβάλλετε πώς νοιώθω κΓ έγώ μεγά
λη συγκίνηση.

Μιμόζα: Σ’ αύτήνέδώτήνπολυθρόνα νάκαθίσης. Σ’ αύτήνκαθότανκΓ ό παππούς 
σου γιά νά μπορή νά μέ παρακολουθή σέ όποιο μέρος τού δωματίου κΓ άν βρισκόμουν. 
Καί όπως καταλαβαίνεις δέ ξεκολλούσε τά μάτια του άπό πάνω μου, γιατί παρ’ όλο πού 
συνέχεια μού έγραφε καί μού έλεγε πώς σέ μένα βλέπει πάντα τό κοριτσάκι τού Μα- 
χαιρά καί τήν καλύτερή του φίλη, όμως πολλές φορές διάβαζα καθαρά στά μάτια του 
ένα έρωτικό πόνο· καί αύτό μέ λυπούσε πολύ, παρά νά μέ κολάκευε, γιατί ήξερα ότι 
ύπέφερε, ένώ έγώ τόν ήθελα χαρούμενο, ζωντανό, μέ όρεξη γιά τή ζωή, όμως σάν τόν 
έβλεπα πώς πονούσε, τότε πονούσα κΓ έγώ. Γιατί, παιδί μου, σέ όλη μου τή ζωή ήμουν 
άναγκασμένη νά βαδίζω μέ τή λογική. Αύτό ήταν ή άνάγκη τών πραγμάτων.

Γιώργος: Αύτό τό ξέρω καλά, τό έχετε γράψει καί στόν παππού μου.

Μιμόζα: Όχι δά!

Γιώργος: Ναί, βεβαίως. Τόν ’Ιούνιο τού 1980 σ’ ένα γράμμα σας τού έχετε γράψει: 
«Έλυπήθηκα, Γιώργο, πού έμαθα πώς έπέρασες λίγες ήμέρες στενοχωρημένος. Μά καί 
σέ ζήλεψα λίγο πού εΐχες πάντα γύρω σου τόσους άνθρώπους νά σέ ρωτούν: «Τί έχεις; 
Γιατί μάς φαίνεσαι σήμερα λυπημένος;» Ήταν άδύνατο, καλέ μου φίλε, νά μήν κάμω 
τή σκέψη «γιατί κΓ έγώ νά μήν γνωρίσω ποτέ μου τήν πολυτέλεια νά βρίσκωνται γύρω 
μου άνθρωποι πού νά μήν θέλουν νά βλέπουν καί τά δικά μου μάτια λυπημένα;» Συλ
λογίστηκα πώς σέ όλη μου τή ζωή έπρεπε πάντοτε νά προστατεύω έγώ μόνη μου τόν 
έαυτό μου μήν πληγωθή, γιατί κανένας δέ θά τό έπρόσεχε κάν.Καί νομίζω πώς είσαι 
πολύ τυχερός άμα έχεις κοντά σου, άς εΐναι καί ένα μόνο πρόσωπο, άς εΐναι καί κά
ποιον πού νά τόν θεωρής άσήμαντο, πού νά σού λέη «μά τί έχεις σήμερα», όταν ξέρης 
πώς σού τό ρωτά μέ άληθινό ένδιαφέρον.

Γιατί αύτό τό θερμό «πές μου τί έχεις», έγώ ήμουν πάντα άναγκασμένη νά τό λέω 
καί στόν άντρα μου καί στά παιδιά μου, άκόμα καί τώρα πού είμαι καί μάνα καί πατέ
ρας. Καί δυστυχώς σχεδόν κάθε μέρα τό λέω «τί έχεις σήμερα, παιδί μου;». ’'Ετσι βλέ
πεις ποτέ δέν είχα καιρό καί νοΰ ν’ άσχοληθώ μέ τό δικό μου πόνο, είτε πραγματικός 
ήταν αύτός είτε αισθηματικός. "Εζησα πάντα τόσο γιά τούς άλλους, πού ποτέ μου δέν 
ηύρα καιρό ούτε νά ονειροπολήσω τά δικά μου Ιδανικά, όχι νά έξετάσω τήν πραγμα
τοποίησή τους. Καί έτσι ζώ άκόμα· πρέπει νά βοηθώ τούς άλλους καί νά τούς έμψυ-
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χώνω, καί δχι μόνο μέσα στήν οικογένεια μου, άλλα και πολλούς άλλους πού καταλα
βαίνω πώς χρειάζονται βοήθεια. ’Ίσως αύτά μέ ξανανιώνουν, ίσως νά εΐναι μιά απο
ζημίωση πού μού δίνει ή Θεία Πρόνοια». Αύτά τού γράψατε.

Μιμόζα: Ναί, πραγματικά, τώρα πού μού τά είπες, τά θυμήθηκα... Στον παππού 
σου, παιδί μου, όλος ό κόσμος άνοιγε τήν καρδιά του, πώς θά έκανα έγώ έξαίρεση; Κι’ 
άφοΰ τόσο καλά ξέρεις τις σκέψεις μου, θά καταλάβης εύκολα τή θέση πού βρέθηκα 
άμα ξανάρθε ό παππούς σου κι’ άνανεώσαμε τή γνωριμία μας.

Ό παππούς σου συγκινήθηκε πολύ καί μού είπε ένθουσιασμένος: «Σέ γνώρισα 
στήν άρχή τής ζωής μου καί σέ βρίσκω στό τέλος». Τί θαυμάσιο! Μά έγώ πρόσεξα πώς 
κάτι δέν πήγαινε καλά στή ζωή του, κάτι ήθελε, κάτι τού ’λείπε, αύτό αίσθάνθηκα καί 
θέλησα νά βοηθήσω όσο τίμια μπορούσα τόν παιδικό μου φίλο τοΰ Μαχαιρά.

Γιώργος: Σάς καμαρώνω! Μά εϊμαι βέβαιος πώς ποτέ δέν έδωσε άφορμή σέ κα
μιά στενόχωρη σκηνή.

Μιμόζα: Όχι, παιδί μου, ποτέ... τήν παραμικρή! Αύτό τό βεβαιώθηκα άπό τή δεύ
τερη, τρίτη φορά πού ήρθε· καί έφυγε όλη ή άνησυχία άπό τή ψυχή μου! Δέ θά καταδε
χότανε ποτέ νά φέρη σέ μιά δύσκολη θέση εϊτε μέ τό νά δεχτώ κάτι πού δέν τό πολυή- 
θελα, εϊτε μέ τό νά στενοχωρηθώ μέ μιάν άρνηση, πού κι’ αύτήν δέ θά τήν ήθελα. Ούτε 
φιλί ποτέ δέ μου ζήτησε! Κι’ έτσι μέ τή μεγαλύτερη εύχαρίστηση τόν έδεχόμουν καί λέ
γαμε ώρες τά δικά μας. ΚΓ άμα άργότερα τοΰ έκαμα κάποτε λόγο γι’ αύτή του τή λε
πτότητα, χαμογέλασε καί μού είπε: «Μά άν ήθελες, χρυσή μου, νά φιλιέσαι μ’ ένα γέρο, 
θά έκανες έσύ τήν άρχή. Θά φοβόσουνα μήπως σέ κακοχαραχτηρίσω; Άν σέ βουτοΰσα 
έγώ νά σέ φιλήσω, θά ήταν ένα τέλειο μάνκ ντέ τάκτ! Τί θά σκεφτόσουν γιά μένα;» Μά 
τί άπλή κΓ έγκάρδια έξήγηση!

Όταν πρωτογνωριστήκαμε στό Μαχαιρά, μικρό κοριτσάκι έγώ, μ’ άρεσαν τά 
ώραϊα παραμύθια, έχουνε κόσμο δικό τους, πού μ’ ένθουσίαζε. ’Ήμαστε έκεϊ τότε μό
νο δυό οικογένειες, ή δική τους μέ δυό άγοράκια, καί ή δική μας, πολύ νεώτερή τους, 
μέ δυό κοριτσάκια. Ό μικρότερος άδελφός του ετοιμαζότανε γιά κάτι έξετάσεις κΓ 
όλο μελετούσε σ’ένα άπόμερο παγκάκι. ’Έτσι ό Γιώργος, faute de mieux, έκανε έμάς 
παρέα.

Κάθε πρωΐ, μόλις ξυπνούσαμε ή άδελφή μου κΓ έγώ, έπλενόμαστε καί τρώγαμε 
βιαστικά καί πηγαίναμε καί καθόμαστε στό παγκάκι έξω άπό τό κελλί του καί περιμέ
ναμε άνυπόμονα πότε θά βγή. Ό πατέρας του έγραφε άπό ώρα καθιστός σ’ ένα τραπε
ζάκι, τόσο άπορροφημένος πού ούτε καλημέρα δέν τοΰ λέγαμε, γιατί δέ μάς έπαιρνε 
είδηση. Δέ φαντάζεσαι μέ πόση χαρά τόν βλέπαμε στό τέλος νά βγαίνη γελαστός καί νά 
ξεκαρδίζεται μόλις μάς έβλεπ’ έκεϊ. Θά τοΰ φαινόμαστε φαίνεται σάν δυό πιστά κου- 
ταβάκια - γιατί έτσι ήμαστε.

Τά μοναστήρια στήν Κύπρο, παιδί μου, εΐναι όπως συνήθως, ένα μεγάλο τετρά
γωνο πέτρινο οικοδόμημα, διώροφο ή τριώροφο, μέ μεγάλη πλακοστρωμένη έσωτε- 
ρική αύλή, πού στή μέση της εΐναι χτισμένη ή εκκλησία. Στό έξωτερικό τοΰ τετραγώνου 
φαίνονται μικρά παράθυρα ή κλειστοί έξώστες. Στό έσωτερικό πρύς τήν τετράγωνη 
αύλή, βρίσκεται γύρω γύρω της ένας θολωτός διάδρομος όλο καμάρες, κΓ άπό πάνω 
του μιά όμοια θολωτή βεράντα, πού εΐναι οί χώροι έπικοινωνίας τοΰ κτηρίου, γιατί σ’ 
αύτές βγάζουνε οί πόρτες όλων τών κελλιών καί τών αιθουσών. Στά κάτω κελλιά έμε
ναν συνήθως οί καλόγηροι καί στ’ άπάνω οί έπισκέπτες, μάλλον σέ ώρισμένες πλευρές 
πού έθεωροϋνταν ξενώνες, γιατί στις άλλες μένανε βέβαια καί καλόγηροι.

Σχεδόν πάντα ύπήρχαν λίγοι έπισκέπτες, έχτός άπό τούς βαρειά χειμωνιάτικους 
μήνες. Οί δρόμοι τότε δέν ήτανε όπως τώρα καί ήθελες ώρες καί ώρες γιά νά φτάσης 
μέ τ’ αύτοκίνητό σου στό μοναστήρι, καί γι’ αύτό οί έπισκέπτες δέ μπορούσαν νά φύ
γουν αύθημερόν παρά έμεναν τουλάχιστον μιά νύχτα νά ξεκουραστούν. ’Έβαζαν δη
λαδή τήν κάθε οικογένεια σ’ ένα μεγάλο κελλί καί τούς έπεριποιοΰνταν όσο τούς ήταν 
δυνατό. Μπορούσαν μάλιστα άν ήθελαν νά μείνουν ως τέσσερεις - πέντε μέρες γιά νά 
γνωρίσουν καλά τό μοναστήρι, νά εκκλησιαστούν άρκετά καί νά κάμουν άνετα τό προ
σκύνημά τους. Καί φεύγοντας άφηνες στήν Παναγία δ,τι ποσόν ήθελες, καί όπως κα
ταλαβαίνεις, κανένας δέ θά ’θελε νά ξέρη πώς έζησε εις βάρος τής Μονής... εκτός άν 
δέν είχε νά πληρώση όσα νόμιζε σωστό.

Γιώργος: Ά! Όπότε δηλαδή τό Μοναστήρι, έκπληρώνοντας καί τις χριστιανικές 
έντολές, έπρόσφερε κάτι εις τόν μή έχοντα... Ειδυλλιακή κατάσταση!

Μιμόζα: Ναί, πραγματικά εύδυλλιακή, άπό κείνες πού τις άφάνισε ό πολιτισμός. 
Κείνες οί μέρες μ’ άρεσαν, ήτανε περίφημες, άλησμόνητες, τό κατάλαβες καί μόνος σου 
άπό τήν περιγραφή μου πόσο μ’ ενθουσίασαν. Κάθε πρωΐ μάς ξυπνούσε ή καμπάνα γιά 
τόν όρθρο, πού όμως δέν πηγαίναμε παρά μόνο τήν Κυριακή. "Υστερα έρχετουν ένα κα- 
λογηράκι πού μάς έφερνε τό πρωινό μας. Τί ώραϊο γάλα, τί ώραϊο χαλλούμι, τί χοιρο
μέρι πού μάς έδιναν γιά νά περιποιηθούν τούς ξένους τους! Ύστερα εμείς έκάμναμε 
τούς άξέχαστους περιπάτους μας, κΓ άμα γυρίζαμε τό μεσημέρι έρχετουν πάλι τό κα- 
λοηρίν μέ τόν δίσκο, μέ πάντοτε κρεατινά φαγητά μαγειρευμένα σέ μεγάλα πήλινα 
τσουκάλια μέ μπόλικα άρτύματα πού μουσχομυρίζανε, ζεστό σιταρένιο ψωμί καί 
άφθονο κόκκινο κρασάκι, δικής τους βέβαια κατασκευής, πού ξέρω πώς ό παππούς σου 
ούτε τό έβαζε στό στόμα του, μέ τήν άπόλυτη άντιπάθεια πού είχε σέ όλα τά ποτά, έχτός 
άπό καμιά φρέσκα λεμονάδα ή πορτοκαλάδα, ποτέ όμως μποτιλιαρισμένες, γιά κανένα 
λόγο. Καί χειμώνα καλοκαίρι τόν ένθουσίαζε τό παγωμένο νερό. Έκεϊ μάς έφερναν στό 
κελλί μας κάθε πρωΐ μιά μεγάλη πήλινη κούζα καί μάς τήν άλλαζαν τήν άλλην ήμέ- 
ρα. Μάλιστα τήν έτριβαν πάντα άπό μέσα μέ κάτι άρωματικά φύλλα, κΓ έτσι είχαμε 
πάντοτε άφθονο νερό όχι μόνο δροσερώτατο παρά καί άρωματισμένο.

Γύρω άπό τό μοναστήρι ή ήσυχία ήταν άπόλυτη, γεμάτη άπό τό άδιάκοπο μονότο
νο τρίξιμο τών τζιτζικιών. Σπάνιο ν’ άκούσωμε τιτιβίσματα πουλιών ή βελάσματα 
προβάτων. Μά καί μέσα σχεδόν τό ίδιο. Άν δέν ήταν ώρα λειτουργίας, άκούονταν μό
νο οί μάλλον σιγανές όμιλίες μας καί περαστικές μπότες κανενός καλογήρου στά μάρ
μαρα τής αύλής ή τά ξύλινα δοκάρια τής βεράντας τοΰ Μαχαιρά.

Γύρω άπό τό μοναστήρι ήταν όλο μικρά κηπάκια, γιατί ό κάθε καλόγηρος μπο- 
ροΰσε νά πάρη ένα κομμάτι γής καί νά τό καλλιεργή φυτεύοντας ο,τι τοΰ άρεσε· καί τό 
καλοκαίρι πολλοί προτιμούσανε νά μένη καθένας στό «τζηπίν» του. Όλοι μάς ζη
τούσαν νά τούς έπισκεφθοϋμε έκεϊ νά μάς περιποιηθούν, καί άμα έπηγαίναμε, μάς 
έπρόσφεραν οί καημένοι δ,τι είχαν, δηλαδή ώραϊα φρούτα καί γλυκά τοΰ κουταλιού. 
Τά γλυκά τά είχαν κάμει μόνοι τους, τούς άρεσε νά έπιτηδεύωνται σέ τέτοια καί εύχα- 
ριστοΰνταν άμα έβλεπαν πώς τά γλυκά τους τά βρίσκαμε ώραϊα καί ξαναπαίρναμε καί 
δεύτερη κουταλιά. Γιά σκέψου!

Καί είναι βέβαιο πώς δποτε πηγαίναμε, τούς δίναμε μεγάλη χαρά, γιατί μέ τά παι
δικά γέλια καί τά άστεϊα μας χαρίζαμε λίγη ζωή στή μονοτονία τους, λίγη ζωντάνια. 
Καί τήν ώρα πού φεύγαμε έλυποΰνταν καί μάς παρακαλούσανε νά ξαναπάμε σύντομα. 
Καί άμα είχαμε πιά φύγει, ό παππούς σου έλεγε: «Τί νά πώ γι’ αύτούς τούς άνθρώπους
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δέν ξέρω!... Πώς μπορούν νά ζοΰν έτσι μόνοι τους; Εμένα ή μονοτονία μέ σκοτώνει...» 
Συλλογιζόταν ίσως πόσο είχε στενοχωρηθή τό καλοκαίρι τοϋ προηγούμενου χρόνου 
πού έκανε τή θητεία του στό στρατό κι’ έγώ βέβαια δέν καταλάβαινα πόσο τόν έβασάνι- 
ζε ή έλλειψις κάποιας ποικιλίας.

Κανένα δυό άπ’ έκείνους τούς καλογήρους τούς θυμούμαι ακόμα. Ό ένας, ό 
πατήρ Δαμιανός, μέτριος, είχε μαύρο μυτερό γενάκι και μικρά αστραφτερά ματάκια. 
Ένας άλλος, ό πατήρ Έπιφάνειος, ήταν ψηλότερος, μέ γαλανά μάτια, γένι δχι πολύ 
πλατύ πού τό μισό είχεν άσπρίσει, πάντα γελαστός και χαρούμενος. Μοΰ είχε κάμει 
εντύπωση πόσο διαφορετικοί στήν εμφάνιση ήταν αυτοί οί δυό. Στό μοναστήρι 
αυτούς τούς βλέπαμε σπάνια, κι’ όποιος ερχότανε, πήγαινε βιαστικός στό ήγουμενεϊο 
νά τά πή λίγο μέ τόν ήγούμενο. Δηλαδή ήσανε «στά μέσα καί στά έξω» καί φαίνεται 
πώς μαζί μέ τόν ήγούμενο οί τρεις τους διευθύνανε τό μοναστήρι.

Μά ή τακτική μας χαρά ήταν οί περίπατοι πού έπηγαίναμε μέ τόν παππού σου. 
Τόν άκολουθούσαμε παντού, κι’ άμα σταματούσαμε καί καθόμαστε κάτω άπό τά 
πεύκα, μάς έλεγε τά άμέτρητα ώραιότατα παραμύθια πού ήξερε καί πού τόσο μάς άρε
σαν. Καί όσην ώρα έκείνος μάς μιλούσε καθιστάς στή σκιά τού πεύκου, ή άδελφή μου 
καί έγώ άκούγοντάς τον έμαζεύαμε άπό κάτω βελόνες καί τού κάναμε ομοφρες μα- 
κρυές άλυσίδες, πού όταν έρχόταν ή ώρα νά φύγουμε τού τις τυλίγαμε γιά περιδέραιο 
βόλτες βόλτες γύρω στό λαιμό του, ώσπου γύριζε στό μοναστήρι σάν κανένας άρχαίος 
ινδικός θεός. Τί γούστο κάναμε τότε! Καί είχε καί τή μανία νά βγάζη φωτογραφίες κι’ 
έτσι μάς έφωτογράφιζε κι’ εμάς. Ό πατέρας του λεγόταν Σιμός καί ή μητέρα του Ελέ
νη, άνθρωποι πού όλοι τούς έσέβονταν γιά πολλούς λόγους. Ό κύριος Σιμός έγραφεν 
όλην τήν ώραν σ’ ένα τραπεζάκι πού τού έβγαζαν έξω άπό τό κελλί του. Ή κοκώνα 
Έλέγκω έκαθότανε λίγο πιο πέρα σ’ ένα παγκάκι καί κεντούσε κουβεντιάζοντας μέ τή 
μητέρα μου, πού κεντούσε καί έκείνη. Εμάς τις μικρές ή μητέρα μας προσπαθούσε νά 
μάς άπομακρύνη, νά μήν τρέχουμε καί φωνάζουμε έκεί κοντά, μά σέ δυό μέρες ό καθη
γητής πήρε είδηση τις προσπάθειές της αυτές καί τή ρώτησε:

—Γιατί δέν άφήνετε τά παιδάκια νά παίξουν;

—Μά μήπως ένοχλοΰν έσάς, κύριε Σίμο.

—Όχι, όχι, καθόλου δέ μ’ ένοχλούν κΓ έγώ τ’ άγαπώ τά παιδάκια. Οί φωνούλες 
τους είναι σάν κελαδήματα, τής είπε γελαστός, καί χάδεψε τά μαλλιά τής μικρής άδελ- 
φής μου πού έτυχε κοντά του.

"Αμα λιγόστευε τό φως τό σούρουπο, ό κύριος Σιμός σηκωνόταν καί έκανε περί
πατο, συνήθως μόνος του καί ρεμβάζοντας. Μιά φορά έτυχε νά συναντήση τόν πατέρα 
μου στον περίπατό του κΓ άπό τότε βγαίνανε μαζί. Μιά βραδυά πού κατέβαινε τις ξυ
λένιες σκάλες τού μοναστηριού, βρέθηκε έκεί ό γέρο ήγούμενος Μητροφάνης καί τού 
είπε γελαστός, όπως ήταν πάντα:

—Πόψε, κύριε Σίμο, θά περπατήσης μόνος σου, γιατί ό σύντροφός σου λείπει στή 
Λευκοσία γιά δουλειές του.

—"Α, έτσι... Λαμπρός κύριος. Καί πολύ άξιος. Κρίμα τέτοιοι άνθρωποι νά φεύ
γουν άπό τήν Κύπρο. Αυτός τώρα είναι έγκατεστημένος στις ’Ινδίες, άλλοι είναι φευ- 
γάτοι άλλού, κΓ έτσι λείπουν άπό τόν τόπο πολλοί άξιοι. Τί καθαρό μυαλό!

Τό άλλο πρωΐ πού έτυχε καί ήμαστε πάλι εκεί οί ίδιοι, καί ήμουν κοντά του έγώ, ό 
κύριος Σιμός μέ κοίταξε, μού χαμογέλασε καί μέ ρώτησε:

—Λοιπόν μικρούλα; Περιμένετε τόν Κόκο νά πάτε περίπατο;

—Έ, βέβαια, κύριε Σίμο. Χωρίς τό γιό σας, δέ γίνεται.

—Ά έτσι; Καί τί κάμνετε τόσες ώρες στόν περίπατο πού πάτε;

—Τίποτε. Καθόμαστε σέ καμιά σκιά καί ό Κόκος μάς λέει παραμύθια.

—Παραμύθια; Τί μού λές; ΚΓ έσεΐς κάθεστε καί τόν άκούετε;

—Ώ, μέ μεγάλη μας χαρά, γιατί τά λέει ώραιότατα καί ξέρει καί πολλά.

—Όχι δά!

—Ώ, βέβαια.

—Ου Παναγία μου!

Καί γυρίζοντας στήν κοκώνα Έλέγκω, πού έκάθετουν πιό πίσω μέ τή μητέρα μου, 
τής έφώναξε:

—’Ακούεις, γεναίκα μου; Ό γιός μας, έχτός άπό τά άλλα πολλά χαρίσματα καί... 
προσόντα πού τόν έπροίκισεν ή φύση, έγινε τώρα καί παρα-μυθομανής. Πάντα τό έλε
γα πώς αυτό τό παιδί έχει λαμπρόν μέλλον.

Έγώ έκατάλαβα τήν ειρωνείαν του καί δέ μοΰ άρεσε, γιατί τόν άγαποΰσα τόν Κό
κο. Έπήρα λοιπόν θάρρος καί τοΰ είπα θυμωμένη:

—Μή λέτε κακό γιά τό γιό σας. Ό,τι λέει είνα ώραιότατο.

Πάλι μέ ξανακοίταξε γελαστός καί υστέρα μοΰ είπε:

—Ώραιότατο είναι! Ώστε έτσι;... Μά βέβαια, βέβαια... Έχεις δίκιο, τό ξέρω... Ό 
γιός μου όπου άκούση κάτι άχρηστο, ποτέ δέν τό άφήνει νά πάη χαμένο... Τό συνάζει 
καί σέ κάθε ευκαιρία τό ξαναλέει.

Καί μοΰ χάδεψε κΓ έμένα τά μαλλιά μου πού τά είχα πόλκα.

Τήν άλλη μέρα, πού έτυχε νά μάς ίδή τό μεσημέρι πού γυρίζαμε άπό τόν περίπατο, 
μού χαμογέλασε καί μέ ρώτησε:

—Παραμύθια πάντοτε;

—Ναί, πάντοτε, κύριε Σίμο.

—Καί τί σάς είπε σήμερα;

—"Ενα άπό τά ξακουστά στόν κόσμο, όπως μάς είπε.

—Άκουε!! Καί ποιο εΐν’αύτό;

—Ή μικρή νεράιδα... πού άγάπησε ένα άγόρι...

—Ά, καλά. Είν’ ένός Δανού, τοΰ Χάνς Χριστιανού "Ανδερσεν. Έχει δίκιο, είναι 
άπό τά πιό γνωστά. Οί Δανοί τό έχουνε καμάρι.

Καί γυρίζοντας πρός τόν πατέρα μου, πού έτυχε νά βρίσκεται εκεί δίπλα, τοΰ 
είπε:

—"Ητανε ένας καιρός πού ήθελα κΓ έγώ ν’ άκούω κυπριώτικα παραμύθια, τότε 
πού τά έμάζευα γιά τή λαογραφική συλλογή μου. Καθώς έγύριζα τά χωριά ώς επόπτης
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τής έλληνικής παιδείας, άμα τελειώναμε άπό τό σχολείο, έπαιρνα τύ δάσκαλο καί κα
θόμαστε στύ καφενείο στήν πλατεία τού χωριού καί ρωτούσα ποιος ξέρει παραμύθια 
νά μού πή, καί πολλοί μού έλεγαν, Ιδίως γέροι, καί τά έγραφα καί δέν έφευγα άν δέν 
έτελείωναν οί παραμυθάδες. Καί μετά τήν άναχώρησή μου μέ έσχολίαζαν οί καλοί χω
ρικοί: «Έν άντρέπεσαι, κοτςάμου άθρωπος, άντίς νάρτη νά συντύςη λλίομ μαζίμ μας, 
νά ζητά ν’ άκούη ούλλομ παραμύθκια, σάν τά μωρά!».

Εντύπωση όμως μού είχε κάμει καί ή κοκώνα Έλέγκω, μέ τόν στρωτό καί ήμερο 
τρόπο πού πάντα μιλούσε, τό άδιατάραχτο φλέγμα της. ’Επειδή άπό τόν καιρό πού 
παντρεύτηκε εΐχεν άπομακρυνθή άπό τήν κυπριώτικη ζωή, τής άρεσε νά διηγήται στή 
μητέρα μου, όσες ώρες έκεντοΰσαν μαζί στό παγκάκι τους, περιστατικά της ζωής της 
άνύπαντρης έδώ στήν Κύπρο.

Μά κείνο πού μέ τράβηξε τελειωτικά ήταν τό περιστατικό μέ τό γατάκι. Στούς πε
ριπάτους μας κάποτε άκούσαμε κάτι ξεψυχισμένα νιαουρίσματα καί βρήκαμε ένα γα
τάκι παραπεταμένο. Τό περιμαζέψαμε βέβαια, τού δώσαμε λίγο γάλα στό μοναστήρι 
καί τό είχαμε λίγες μέρες μαζί μας, ώσπου νά βρίσκαμε κανένα βολικό καί πονετικό 
καλόγηρο νά τού τό άφήναμε. Μά σέ δυοτρείς μέρες τό είδαμε ένα βράδυ νά προχωρή 
μόνο μέ τά μπροστινά του πόδια κι’ άπό τή μέση καί κάτω νά σέρνεται. Ταραχτήκαμε 
πολύ καί τά δυό κοριτσάκια, μά κΓ ό παππούς σου τό ίδιο. Πόσο λυπημένος τό κοίτα
ζε. Τότε πρωτοείδα λυπημένα τά έξαίσια μάτια του κΓ έντυπωσιάστηκα πολύ. Κοιμη
θήκαμε καί οί τρεις πολύ άνήσυχοι. Ευτυχώς τό άλλο πρωΐ τό είδαμε πολύ καλύτερα 
καί σέ δυό μέρες, μέ τή ζωντάνια τής ράτσας καί τής ήλικίας του ήταν καλά.

—Μέ τό καλό, τό γατάκι μας έγιανε , τού είπα τότε. Σέ είδα πόσο λυπήθηκες κεί
νη τή νύχτα.

—Ναί, πολύ. Φοβόμουν μήπως εΐχε σπάσει τή ραχοκοκκαλιά του... όπότε καταλα
βαίνεις τί σκληρό θά ήτανε νά τό άφήναμε νά ζή διαρκώς έτσι... καί ποιος θά τό νοια
ζότανε;... Θά ’πρεπε μέ κάθε μέσο νά φρόντιζα νά τό έξαποστείλω καί δέν έχω ξανα- 
κάμει τέτοια...

—Έσύ;

—Ποιος άλλος; Δική μου ύποχρέωση δέ θά ’ταν αύτή;

Πόσην εντύπωση μού έκαμε! Θέλησα νά τόν άστειευθώ.

—"Ωστε αύτή ήταν ή λύπη σου. Γιά τή δύσκολή σου θέση...

—"Οχι, ποτέ. Τό κακόμοιρο τό γατάκι λυπόμουνα. "Εχουνε βλέπεις κΓ οί γάτοι 
τό ριζικό τους όπως κι’ οί άνθρωποι. Έσυλλογιζόμουν: «Κοίταξε τώρα κΓ αυτό τό 
πλασματάκι γεννήθηκε μέ τή σφραγίδα τής δυστυχίας. Τή μητέρα του μάλλον δέ θά τή 
γνώρισε καθόλου, ένώ ξέρεις τί τρισευτυχισμένα πού εΐναι μέ τά παιχνίδια καί τά χά
δια τους στήν άγκαλιά τής μάνας τους. Λοιπόν αυτό τό πετάξανε. Καί μόλις έγνώρισε 
τρεις ευτυχισμένες ήμέρες κοντά μας, έλεγα πώς ήρθε πάλι τό ριζικό του καί τού κα- 
τάφερεν άλλη μιά τελειωτική! Εύτυχώς φαίνεται πώς μόνο καμιά σφήκα θά τό τσί
μπησε... μά τό άλλο, φοβερό δέ θά ήταν; Δέ νομίζεις;

—Μά χωρίς άλλο! Καί δηλαδή... πιστεύεις στό πεπρωμένο;

"Εβαλε άμέσως τά γέλια.

—Μού άρέσει, μωρό μου, ό σοβαρός τόνος πού μέ ρωτάς, σά νά περιμένης άπό τό 
στόμα μου κανένα θεϊκό χρησμό. Δέ ξέρω τίποτε. Μακάρι νά ’ξέρα. Νά θυμηθής νά μέ 
ρωτήσης άμα θά ’χω γεράσει, νά δώ τί θά μ’ έχη διδάξει ή πείρα τής ζωής.

Μά έγώ θυμόμουν περισσότερο τή θλίψη του γιά ένα γατάκι.

"Ετσι γνώρισα τότε, παιδί μου, στόν Μαχαιρά τόν παππού σου καί κατάλαβα πώς 
ήταν ένας νέος μέ άνώτερο χαραχτήρα καί πολύ ευγενική ψυχή. Τέτοια ψυχικά χαρί
σματα οί άλλοι άνθρωποι δύσκολα τά διακρίνουν καί ούτε θέλουν νά τά παραδεχτούν. 
Έγώ όμως μέ τήν ινδική μου, άν θέλης, διαίσθηση τά κατάλαβα γρήγορα, κΓ αύτά μ’ 
έκαμαν καί τόν συμπάθησα πολύ, μέ μιάν άξέχαστην έχτίμηση κοντά του.

Πρόσεξε όμως, παιδί μου, αύτό πού θά σοΰ πώ τώρα, γιατί έχει μεγάλη ψυχολο
γική σημασία καί έξηγεί κάπως καί τή σημερινή μας κατάσταση. Λοιπόν άπό τή δική 
του τότε συνάντηση ένοιωσα γιά πρώτη φορά κάποια θηλυκότητα καί άρχισα νά στο- 
λίζωμαι άλλάζοντας κάθε φορά τό φόρεμα καί τό χτένισμά μου, καί μάλιστα μέ τόση 
προσοχή πού έκαμε τότε τή μητέρα μου ν’ άπορή πολύ μέ αύτή τήν άλλαγή μου.

Λίγες ήμέρες άργότερα έφθασε στόν Μαχαιρά άλλη μιά οικογένεια, πατέρας, μη
τέρα, έν’ άγόρι κΓ ένα κορίτσι. Τό κορίτσι πού γνώρισα τότε εΐναι ή κυρία πού έγνώ- 
ρισες κΓ έσύ στό άεροπλάνο καί γίναμε άπό τότε στενώτατες φίλες. Όπως καταλα
βαίνεις τώρα καί όπως δέν καταλάβαινα έγώ τότε, ή ’Αλίκη, πού ήταν στά 15-16, πα
ρουσίαζε γιά ένα νέο 25 χρονών πολύ περισσότερο ένδιαφέρον άπό όσο ή άδερφή μου 
κΓ έγώ πού δέν ήμαστε ούτε 10. Όμως τίποτε δέν κατάλαβα τότε, καμιά μεταβολή δέν 
άφησεν ό Γιώργος νά φανή στούς περιπάτους μας ή πουθενά. Τά έμαθα πολύ άργότε
ρα άπό τήν ’Αλίκη· μιά φορά πού είχαμε ξαναπάει στόν Μαχαιρά, χρόνια άργότερα, 
καί τής είπα «Πάμεν νά δούμεν τό μέρος πού μάς έλεεν ό Γιώργος παραμύθκια», έκεί- 
νη μέ κοίταξε γελαστή κατάματα καί μού είπε: «Έμεναν έν έν παραμύθκια πού μού 
έλεεν».

Βλέπεις δέν παραδεχόταν ό παππούς σου νά μειώση εμάς τις μικρές! Νά μάς δεί- 
ξη πώς τώρα πιά έμείς τόν ένδιαφέραμε λιγώτερο παρά τήν καινούργια του γνωρι- 
μία;Νά λυπήση έτσι εμάς πού τόσο τόν άγαπούσαμε; Ποτέ! Μπορεί ν’ άκούαμε λοιπόν 
κάπως λιγώτερα παραμύθια, μά όλα εξακολουθήσανε άπαράλλαχτα σάν πρώτα. 
Αύτός ήταν ό παππούς σου.

Λοιπόν μ’ αύτά καί μέ τις φωτογραφίες πού μάς είχε βγάλει - όπου έγώ έφρόντι- 
ζα πάντα νά βρίσκωμαι πλάϊ του - δέν τόν ξεχνούσαμε. Μά τά χρόνια κυλούσανε, τί
ποτε γιά κείνον δέ μαθαίναμε, παντρευτήκαμε καί ή ’Αλίκη κΓ έγώ, άποχτήσαμε παιδιά 
κΓ έγγόνια.

Μόνο ύστερα άπό πενήντα σχεδόν χρόνια μού τηλεφώνησε ξαφνικά ή ’Αλίκη πώς 
βρισκόταν σπίτι της. Έγώ τότε δέν έβγαινα άκόμα, γιατί μόλις είχα χηρέψει, μά σάν 
ακόυσα κείνο τό περίεργο, τής άπάντησα «Θά ’ρθω!» Μά πριν προλάβω νά βγώ, ήρθαν 
καί μέ πήραν άπό τό σπίτι μου οί δυό τους μέ τό αύτοκίνητο καί ξαναγυρίσαμε στής 
’Αλίκης, όπου ήταν μαζεμένες καί δυό τρεις άλλες κυρίες. Καί σκέψου πώς άμα έκεϊ 
άποφασίσαμε νά ξαναβγούμε τό βράδυ, ή μητέρα μου μ’ εμπόδισε, έπειδή δέ θά ’τανε, 
λέει, σωστό νά βγώ δυό φορές άπό τήν πρώτη μέρα. Κατάλαβες; Μά καί ύστερα άπό 
ένα χρόνο πού τόν ξαναεΐδα, φόρεσα γιά πρώτη φορά ένα μπλουζάκι εμπριμέ, κΓ άμα 
τού τό εΐπα, τί μού λέει; «"Ω! μεγάλο λοιπόν τό χαττίρι μου! Σού πηγαίνανε τόσο τά 
μαύρα! Γιά νά τά θυσιάσης...»
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Γιώργος: Ά, πάντα τό χιούμορ! Φαντάζομαι τή χαρά σας τής πρώτης ημέρας... 
ύστερα άπό τόσα χρόνια...

Μιμόζα: Ναί, περισσότερη ήταν στήν άρχή ή άπορία μου, γιατί άργησα νά τόν 
άναγνωρίσω. "Αμα τόν έρώτησα τί ζώδιο είναι, επειδή πολύ καταγίνομαι μέ αύτά, μοΰ 
απάντησε πώς είναι τό καλύτερο ζώδιο.

—Τί θά πή «καλύτερο»; τού λέω. Πώς τό εννοείτε;

—Μά τί θά θέλατε νά είμαι; μοΰ λέει. Υδροχόος; δηλαδή νερουλάς; Θά μοϋ ταί
ριαζε έμένα τέτοια δουλειά; (Καί πού νά ήξερε πώς υδροχόος ήμουν έγώ!) Ή νά είμαι 
Ιχθύς; ψάρι; Τί νόημα θά είχε; ή κριάρι; ή ταύρος; ή δίδυμος; Τί είσαι; είμαι δίδυμος; 
Τί θά πή αύτό; ή καρκίνος; Μά έδώ ό κόσμος σήμερα ακούει καρκίνο καί τρέμει... Λέ
ων; Ωραίο βέβαια, μά πάντα ένα θηρίο. Παρθένος; Τί παρθένος μπορώ νά είμαι έγώ, 
τί σόϊ παρθένος νά είμαι; Ζυγός; ζυγαριά; ή σκόρπιός; Μά ό σκόρπιός είναι τό σύμ
βολο μιας ύπουλης μοχθηρίας. Ή αίγόκερως, κέρατο τής κατσίκας; Τί φριχτά πού 
είναι όλα αύτά; Ντρέπεσαι νά τά πής!

—"Α, τότε κατάλαβα τό ζώδιό σας! Εϊσαστε τοξότης!

—Είμαι καί φαίνομαι! Είμαι λεβέντης! Γι’αύτό τό λέω τύ καλύτερο ζώδιο. Καί 
συνήθως μέ είκονίζουνε νά τοξεύω άπό άλογο. Λεβέντης καβαλλάρης λοιπόν καί στό 
ζώδιό μου όπως είμαι καί στον άγιό μου. Επειδή λέγομαι βλέπεις Γιώργος... Ένώ 
υπάρχουνε κάτι άλλοι άγιοι, κάτι γέροι, κακομούτσουνοι, Θεέ μου, συχώρεσέ με! Έγώ 
κι’ έκεΐ λεβέντης καβαλλάρης, μέ σπαθί καί μέ κοντάρι! Καταλαβαίνετε; Είμαι λοιπόν 
τό καλύτερο ζώδιο καί ό καλύτερος άγιος.

Έγώ ένθουσιάστηκα μέ τόν τρόπο πού τά είπε όλα αύτά. Τότε μιά κυρία, πού φαί
νεται πώς κάτι είχε άκούσει γιά τόν παππού σου, ποιος ξέρει πώς, πετάχτηκε καί τού 
είπε:

—Έχω κΓ έγώ κάτι νά σάς ζητήσω νά μάς πήτε, άν θέλετε. Κανένα όμορφο άνέκ- 
δοτο αλατισμένο, έπειδή ξέρω πώς στή διήγηση τέτοιων άνεκδότων εϊσαστε άσσος.

—Μά τί λέτε; Άν θέλω; Μά δέ μάθατε πώς σέ όλη μου τή ζωή τό χόββυ μου είναι 
νά μέ κάνουν ότι θέλουν οί ώραϊες κυρίες; Μετά χαράς. Ακούστε ένα σύντομο:

Εξομολογείται κάποια στή γειτόνισσα; Χατίρι μέ τόν ένα, χατίρι μέ τόν άλλο, 
ένα παιδί καί μέ τόν άντρα μου δέν έκαμα...

Έδώ γελάσαμε όλες, μά έκεΐνος έξακολούθησε:

—ΚΓ έπειδή έπιάσαμε τήν έξομολόγηση, θά σάς έξομολογηθώ κΓ έγώ ένα πραγμα
τικό περιστατικό άπό τή ζωή μου, πού μοΰ έτυχε έδώ καί είκοσι... είκοσιπέντε χρόνια.

Είναι στήν ’Αθήνα, στήν όδό Μητροπόλεως, ένα έκκλησάκι, Αγία Δύναμις, πού 
μόλις χωρεϊ τριάντα ανθρώπους. Περαστικός μιά μέρα μπήκα ν’ άνάψω ένα κερί. Μά 
κείνη τήν ώρα ένας νεαρός, ψηλός καί ώραϊος παπάς έλεγε κρατώντας τήν Αγία Κοι
νωνία: Ούτε ή νηστεία, ούτε ή έξομολόγησις, ούτε ή άφεσις αμαρτιών πρετοιμάζουν, 
αδελφοί μου, τόν χριστιανό γιά τήν Αγία Μετάληψι! Όχι! Εκείνο πού τόν έτοιμάζει 
είναι ή καθαρή καρδιά, ή καθαρή διάθεσις τού πιστού. Άμα αύτή δέν υπάρχει, μάταια 
όλα τά άλλα, μάταιη καί ή μετάληψις. Ένώ αύτή όταν ύπάρχη είναι αρκετή, τ’ άλλα 
δέν χρησιμεύουν. Αύτός ό καθαρόκαρδος χριστιανός μπορεί άνά πάσαν στιγμήν νά 
έρχεται νά μεταλαβαίνη τών Άχράντων Μυστηρίων!

Έγώ, άκούοντας τόσο καθαρά καί ξάστερα λόγια, τόν έκοίταζα άπορημένος καί 
καθώς ήμουνα ψηλός οί ματιές μας συναντηθήκανε, τό βλέμμα μου τόν τράβηξε, μάντε
ψε τις σκέψεις μου κΓ έξακολούθησε κοιτάζοντας πιά σχεδόν συνεχώς έμένα:

—Άνά πάσαν στιγμήν, άλλά πρέπει νά είναι άνθρωπος χωρίς καμιά κακία, κανέ
να έλάττωμα, ούτε μεγάλο ούτε μικρό, μέ πάντα καθαρή καρδιά, όπως σάς είπα, καί 
ψυχή απλοϊκή, ανυστερόβουλη... μέ ψυχή δηλαδή όπως ένός μικρού παιδιού. Αύτός 
εΐν’ έτοιμος νά δεχτή τό σώμα καί τό αίμα τού Κυρίου.

Καί λέγοντας όλα αύτά είχε καρφωμένα τά μάτια του άπάνω μου! ΚΓ έπειδή όσο 
μιλούσε, έγώ έζύγιζα ένα ένα τά προτερήματα πού άπαριθμοΰσε, κΓ έβρισκα πώς τά 
έχω όλα, πήγα στή στιγμή καί μετάλαβα. Νομίζω πώς κΓ έκεΐνος τό περίμενε.

—Σοβαρά μεταλάβατε έτσι περαστικός;

—Μά τί; Ψέματα θά σάς πώ γιά τήν Αγία Κοινωνία;

—Καί πιστεύετε πώς έχετε όλα αύτά τά προτερήματα;

—Όλα τά έχω. Δέν άστειεύομαι.

Έγώ τότε, ένθουσιασμένη μέ τόν τρόπο πού τά είχε πει όλα αύτά, δέν κρατήθηκα 
πιά καί τόν ρώτησα:

—Καί άπό μετριοφροσύνη πώς πάτε;

—Ά, μοΰ άπάντησε ένθουσιασμένος κΓ έκεΐνος άπό τήν παρατήρησή μου, μά 
είναι τό κυριώτερό μου γνώρισμα. Μά γιατί μέ κοιτάζετε έτσι; Μήπως τήν ξέχασα;

—Μά μοΰ θυμίσατε κάποια παραβολή... τοΰ Τελώνη καί τού Φαρισαίου.

Νά ’βλεπες πώς άστραψαν στή στιγμή τά μάτια του!

Άρπαξε άμέσως τήν καρέκλα, τήν έβαλε δίπλα μου καί κάθησε κοντά μου. Διαι- 
σθάνθηκα πόσο τόν είχα τραβήξει. Δηλαδή έπηρεάστηκε όχι μόνο άπό τά παλιά μας 
παρά καί άπό ένα έξυπνο άστεΐο. ΚΓ άπό τότε ήθελε νά κάθεται πάντα κοντά μου.

Σέ λίγο, πού τόν ρώτησε κάποια κυρία πόσο θά μείνη καί τής άπάντησε «καμιά 
βδομάδα», κείνη παραξενεύτηκε καί τοΰ είπε πώς άφοΰ άξιώθηκε καί ήρθε ύστερα άπό 
πενήντα χρόνια, θά ’πρεπε νά έμενε δυοτρεΐς μήνες τουλάχιστον.

—Σάν νά μήν έχετε άδικο καί πρέπει νά τό σκεφθώ σοβαρά, τής άπάντησε.

Καί τότε γυρίζοντας προς τήν Αλίκη καί μένα μάς ρώτησε:

—Γιά πέστε μου άλήθεια... άν άκολουθήσω αύτή τή συμβουλή καί θυμώση ή κυρία 
Ειρήνη στήν Αθήνα μ’ αύτή τήν «έγκατάλειψη τής συζυγικής στέγης», όπως λέγεται 
καί είναι λόγος διαζυγίου, καί μέ χωρίση... γιά πέστε μου, θά μπορώ νά έλπίζω πώς 
μιά άπό σάς τις δυό τις χήρες θά δεχόταν νά μέ παντρευτή, έτσι γιά νά ξέρω πώς έχω 
τουλάχιστον ένα άποκούμπι;

Καταλαβαίνεις, παιδί μου, τί έντύπωση μού έκανε αύτό. Είχε πενήντα χρόνια νά 
μάς δή καί δέκα λεπτά μετά τή συνάντησή μας, μάς έκανε καί πρόταση γάμου! Στ’ 
άστεΐα βέβαια, μά δέ μπορούσε καί σοβαρώτερα. Καί τοΰ είπα άμέσως ξωηρά:

—Ή μιά μόνο; Σίγουρα κΓ οί δυό σάς... σέ θέλουμε! Έ, Αλίκη; Ποιά στραβή δέ 
θέλει τό φώς της! Τυχερή θά ’ναι κείνη πού θά πάρης... Έσύ θά διαλέξης!
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—Τί νά διαλέξω; Τ’ εΐν’ αυτά πού λες; Πού ό πεινασμένος να διαλέγη; Έγώ σάς 
θέλω καί τις δυύ να σάς πάρω! Δύσκολο τό ’χεις νά γίνω μωαμεθανός;

Έτσι λοιπόν έγώ ξαναείδα τόν παιδικό μου φίλο, ξαναβρήκα τήν εμπιστοσύνη 
πού του είχα καί ξανάρχισα νά τού μιλώ στόν ενικό. Όπως κι’ εκείνος μοΰ είπε πώς 
μέ ξαναβλέπει μέ τά μάτια τής ψυχής του μικρό κοριτσάκι, όπως τόν κοίταζα με χείλη 
μισάνοιχτα άπό φόβο, φρίκη ή άγωνία γιά τό δράκο.

—Πού νά φανταζόμαστε τέτοια συνάντηση μας, μοΰ είπε, τότε πού χόρευα στά 
γόνατά μου τήν άδερφούλα σου!

—Ναί. Ξέρεις πόσο σέ καμάρωνα τότε γιά τό θάρρος σου;

—Ό! Καί τί είχα σκοτώσει; Μύγα ή κουνούπι;

—Φαίνεται πώς στήν παιδική μου φαντασία γινόσουν ένα μέ τό βασιλόπουλο πού 
έλευθέρωνε μέ τή λεβεντιά του τή βασιλοπούλα.

—Όχι δά! Πολύ ένδιαφέρον, γιατί φανερώνει κάποιον ύποσυνείδητον έρωτα. 
Κι’ ως πόσα χρόνια κράτησε αύτό;

—Ός τά τελευταία τού σχολείου , οπότε κάποιος συμμαθητής μου...

—Κατάλαβα, άπιστη! Σέ γοήτεψε καί μέ παραμέρισες άπό τήν καρδιά σου. Πολύ 
φυσιολογικό! Πρέπει νά προσπαθήσω νά τό άντέξω.

—Τό καλύτερο πού έχεις νά κάμης. Σέ σένα βέβαια δέν παρουσιάστηκε άνάλογο 
κάζο.

—Όχι, καθόλου. Κάθε άλλο. Μά ήσουνα τόσο μικρούλα... Γιά νά σέ Ιδώ έγώ τό
τε σάν γυναίκα, θά έπρεπε νά ήμουν έκφυλος καί διεστραμμένος καί εύτυχώς τέτοια δέ 
μοΰ ’τυχαν...

—ΚΓ ούτε θά ’χες έλλειψη γιά νά θυμάσαι έμένα.

—Όχι, ποτέ. ’Αντίθετα είμαι άπό τούς λίγους άντρες πού δέν έχουν παράπονο 
άπό τις γυναίκες. Όλες οί τρυφερές ύπάρξεις έπηρεάζονταν πάντα άπό μένα, όπως 
έσύ τότε. Έτσι ποτέ οί γυναίκες δέν μοΰ άρνήθηκαν τίποτε. Πίστεψέ με.

—Μά σέ πιστεύω καί σέ καταλαβαίνω άπόλυτα, γιατί, ξέρεις, κι’ έγώ πάντα έπη- 
ρέαζα όλους τούς γύρω μου, χωρίς νά τό θέλω βέβαια... ώστόσο έπρεπε νά...

—"Ω! δηλαδή συναντηθήκαμε δυό άνθρωποι μέ τρανή γοητεία... Τί ένδιαφέρον θά 
ήταν, άν μπορούσαμε νά βλέπαμε ποιος άπό τούς δυό μας θά έτρωγε τόν άλλο, άν τά 

- χρόνια μου μοΰ έπιτρέπανε τέτοιου είδους κονταρομαχία μαζί σου... Όχι, μή γελάς... 
Νά είχα, λέει, τά χρόνια σου καί σέ έβλεπα έτσι λαχταριστή, όπως σέ βλέπω τώρα!

—Ώ λά λά! Καί τί θά ’κάνες τότε, άκατανίκητε γόη;

— Θά ’βαζα τά δυνατά μου νά σέ καταφέρω, μαγνητική μου γόησσα. Χήρα μάλι
στα άφοΰ θά σ’ εΰρισκα. I wood do my very best.

—Καί λογαριάζεις πώς θά μέ κατάφερνες;

—Ά, όσο γι’ αύτό δέ λέω τίποτε! Είναι πολύ έπιπόλαιος ό άντρας πού νομίζει 
πώς, έπειδή κατάφερε τόσες γυναίκες, θά τήν καταφέρη πάντως κΓ αύτή, πολύ άνόη- 
τος. Υπάρχουνε τόσοι παράγοντες πού μπορεί νά τόν σταματήσουν. Κάποτε καί ή 

θρησκοληψία. Νά νομίζη αύτή πώς θά βράζη στήν κόλαση! Άντε τώρα έσύ, κάθου νά 
τής γυρίσης τό κεφάλι! ΓΓ αύτό έγώ δέ λέω τίποτε. Έσύ δέ ξέρω τί λές!

—Μιά ώραία μονομαχία Έκτορος καί Άχιλλέως... ή μάλλον ’Ανδρομάχης καί 
Άχιλλέως!

—Ά! Ωραιότατα ονόμασες τόν εαυτό σου ’Ανδρομάχη, άφοΰ πάντα μαχόσουν 
τούς άνδρες. ’’Ετσι σοΰ έπρεπε νά λέγεσαι ή ’Αλεξάνδρα. Γιατί ξέρεις άλέσσω σημαίνει 
άποδιώχνω πέρα. ’Αλέξανδρος είναι κείνος πού διώχνει μακριά τούς άνδρες καί ’Αλε
ξάνδρα βέβαια τό ίδιο. Μά γύρισε ή ομιλία.

—Αοιπόν έγώ λέω πώς καλύτερα πού δέν έχεις τά χρόνια μου, γιατί μπορεί νά 
μοΰ στοίχιζε πάρα πολύ...

—”Ωχ! ή χυλόπιττα πού θά μοΰ πρόσφερες! Καλωσύνη σου! Θά μέ λυπόσουνα κι’ 
όλα λοιπόν! Τί λεπτότης! Μά καί τί γαλαντομία, έ;... Θά σοΰ κόστιζε λέει πάρα πολύ... 
Μμμ... τό χυλό θά τόν ... έτοίμαζες άπό χαβιάρι μαύρο σάν τά μάτια σου!

—Θά ’φερνα μέλανα ζωμόν άπό τή Σπάρτη. Βαφάν.

Καί καταλαβαίνεις, παιδί μου, τά γέλια μας.

—Έ, λοιπόν άς προσγειωθούμε, μοΰ είπε άμα σταματήσαμε τά γέλια. Μιας πού 
έχω τά χρόνια πού έχω, θά μείνωμε ήσυχα καί ειρηνικά όπως ήμαστε καί είμαστε. Μέ 
τά ϊδια θαυμάσια άθώα αισθήματα άγνής άγάπης πού ένοιωθα τότε γιά σένα καί γιά 
τήν άδερφή σου. Αύτά νοιώθω καί σέ παρακαλώ νά μέ πιστέψης. Γιατί τις προσπάθει- 
ές μου ΘΑ τις έκανα σίγουρα, μά ΑΝ ταιριάζανε στά χρόνια μου. Πάνε τώρα αύτά.

—Μά σέ πιστεύω εύκολώτατα, γιατί κΓ έγώ σέ βλέπω μέ τήν ίδια άφοσίωση καί 
τήν ϊδια έμπιστοσύνη όπως τότε πού κάθε πρωΐ σέ περιμέναμε, έξοχώτατε, μέ τήν 
άδερφή μου νά πιής τόν καφέ σου μέ τήν άνεσή σου, γιά νά μάς πας περίπατο. Έτσι σέ 
βλέπω κΓ έγώ! Μά δέν εϊναι θαυμάσιο νά ξαναπαρουσιαστή στό φώς υστέρα άπό τό
σα χρόνια αύτό τό τόσο άγνό αίσθημα άσβηστο;

—Ναί, θαυμάσιο πραγματικά. Καί ξέρεις σέ τί όφείλεται αύτό τό ξαναφούντωμά 
του; Στόν τόσο ρομαντικό χαραχτήρα καί τών δυό μας. Γιατί μή νομίζης πώς καθένας 
στή θέση μου καί καθεμιά στή δική σου θά ένοιωθε τό ίδιο. ’Αποκλείεται. Έτσι βλέπεις 
πώς κΓ έγώ, μέ όλες τις έρωτικές μου περιπέτειες δέν ήμουν ποτέ ό χυδαίος τύπος πού 
λέγεται γυναίκας. Έπρεπε πρώτα νά μέ γοητέψη μέ κάποιο αίσθημα μιά γυναίκα, έστω 
καί έφήμερο, άλλά άληθινό γιά νά προχωρήσω μαζί της.

—Ξέρεις λοιπόν τί θά μπορούσαμε νά κάμωμε, άν ήθελες; τού ’πα κάποτε. Νά πε- 
ριγράψωμε έκεϊνα τά παλιά άμοιβαΐα μας αισθήματα καί τις σημερινές έντυπώσεις 
μας. Ξέρεις πάντα ήθελα κάτι νά γράψω, μά δέ γινόταν μόνη μου, δέ μέ βοηθούν τά 
έλληνικά μου. Πώς σοΰ φαίνεται ή ιδέα μου;

—Μά πολύ ώραία. Εϊμαι έντελώς σύμφωνος. Καθώς δέν έχω καί άσχολία τώρα 
στήν Κύπρο... τί καλύτερο;

—Έσύ δηλαδή θά περιγράψης πώς μέ έβλεπες, πώς μέ θεωρούσες καί πώς μέ ξα
ναβρίσκεις σήμερα, κΓ έγώ τό ϊδιο.

—Μά είμαι σύμφωνος. Θ’ άρχίσω μάλιστα άμέσως άπό άπόψε, γιατί τις νύχτες 
δέν πολυκοιμοϋμαι, δέν έχω ύπνο.
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—Μόνο πού στο δικό μου τό γράψιμο μήν πολυϋπολογίζης...

—Κατάλαβα, αυτό μή σέ άπασχολή καθόλου. Θά είσαι ή Μοΰσα μου, θά μοϋ λες 
τί θέλεις νά γραφτή καί θά τό γράψω εγώ. Καί ύστερα θά διορθώνης δ,τι έγραψα. 
’Ακόμα καλύτερα έτσι. Έγώ τά ’χω τόσο καλά μέ τή μαυρομάτα, πού φτάνει νά της πώ 
τί ζητώ κι’ άπό κεΐ καί πέρα τρέχει μόνη της. Είναι ή πιστότερή μου φίλη.

—Έτσι, έ;

—Όχι, άλήθεια. Άπό τήν ημέρα πού μου τήν έδωσε ή καημένη ή μητέρα μου καί 
μέ έμαθε νά τήν κρατώ, δέν τήν άποχωρίστηκα ποτέ, είναι ό άχώριστος σύντροφος τού 
βίου μου, τήν έχω πάντα στό πλευρό μου ή άκριβέστερα στήν τσέπη μου.

—Καί μέ τή γνωστή σου μετριοφροσύνη θά μού πής καί πώς τήν παίζεις στά δά
χτυλα.

—Έ, διάβολε! Έχομε μερικά προσόντα! Δέν τό άρνούμεθα!

Δέ θά τά είπαμε βέβαια όλα αύτά άπό τήν πρώτη μέρα, στής ’Αλίκης, μά πάντως δέ 
μάς έκανε καρδιά νά φύγουμε. Καί οί άλλες κυρίες, πού κάτι τούς έλεγε πού καί πού, 
θέλανε κΓ άλλα. Καί τή στιγμή πού σηκωθήκαμε πιά, μιά κυρία τού ζήτησε άκόμα κα
νένα άνέκδοτο. Τής χαμογέλασε καί μάς είπε:

—Μπαμπά, τί θά πή «πεθερά»;

—Παλιόπαιδο! Δέ σοΰ είπα νά μή λές βρωμόλογα;

Έγώ ήμουνα πολύ εύχαριστημένη πού φάνηκε τόσο εύχάριστος σέ όλες. Μιά μάς 
είπε: «Νά τόν άκούης, έμ πογελάς!»

Γιώργος: Μά έγώ ήθελα πολύ νά έβλεπα έσάς εκείνη τήν ώρα. Ξέρετε τί μοϋ είχε 
πει ό παππούς μου; Πώς οποτε άρχιζε κάτι νά λέη, εσείς καρφώνατε άπάνω του τά 
σκοτεινά σας μάτια στοχαστικά καί άνελέητα, σάν νά περιμένατε νά πή καί τίποτε 
άταίριαστο γιά νά στραβομουτσουνιάσετε, μά κείνος ξέροντας μέ ποιάν έχει νά κάμη, 
έφρόντιζε ο,τι έλεγε νά είναι στά γούστα σας καί στό τέλος χαμογελούσατε εύχαριστη- 
μένη. Καί πώς άκριβώς εκείνη ή τόσο φευγαλέα στιγμή τής μεταβολής τής στοχαστικής 
ματιάς σας σέ χαρούμενη εΐναι τό άποκορύφωμα τής γοητείας σας. Είναι σάν τό γλυ- 
κοχάραμα πού άπαλύνει τά σκοτάδια. Κι’ άμα γυάλιζαν κάποτε θυμωμένα, έλεγε πώς 
ήταν σάν τήν άστραπή μέσα στή νύχτα!

Μιμόζα: Όχι δά! Μά τί παρατηρητικότης!... Μέ κάνετε καί σαστίζω...

Γιώργος: Καί ό τόσο πολύξευρος παππούς μου πρόσθεσε πώς τέτοιο πράμα δέν 
τό είχε ξαναειδεϊ σέ άλλη γυναίκα... ν’ άλλάζη τόσο γλυκά καί έντονα. Σάς τό είχε πει 
αύτό ποτέ κανένας άλλος θαυμαστής;

Μιμόζα: Όχι, μά... ούτε ό ίδιος ό παππούς σου μοϋ τό είπε...

Γιώργος: Ά! Μάλλον γιά νά μήν τό πάρετε άπάνω σας! Ξέρετε τί πονηρός πού 
ήτανε; Λέξη δέν τού ξέφευγε χωρίς σκέψη.

Μιμόζα: Τό ξέρω. Μά ήταν όμως καί πολύ αύθόρμητος, πολύ.

Γιώργος: "Ω, μόλις τόν συγκινοϋσε κάτι, άμέσως ξεχυνόταν τό συναίσθημα, 
έχτός άν έκρινε πώς ήταν λόγος νά τό κρύψη.

Μιμόζα: Άπό τό άλλο πρωΐ ό παππούς σου κατέφθανε σχεδόν καθημερινώς στό 
σπίτι μου νά πάρουμε μαζί τόν πρωινό καφέ μας. Τότε κατάλαβα τήν προθυμία του νά 
δεχθή άμέσως τήν πρότασή μου γιά τό διήγημά μας. Όχι πώς δέν τό ’θελε· κάθε άλλο! 
’Αλλά κατάλαβε κι’ άμέσως πώς αύτό θά τού ’δίνε άφορμή νά βρίσκεται πολύ μαζί 
μου· σέ τέτοια τό μυαλό του έτρεχε στό δευτερόλεπτο. ’Ερχότανε λοιπόν φέρνοντας 
μαζί του καί τό «νυχτέρι» του γιά διόρθωμα. Φυσικά δέν μπορώ νά σοϋ πώ πώς δέν τό 
ήθελα καί δέ μ’ εύχαριστοϋσε ή συντροφιά του.

Καί τί νομίζεις, παιδί μου; Τή δεύτερη μέρα έρχεται καί μού φέρνει αύτή τή μπαλ- 
λάντα:

Ήρθ' ό καιρός π’ αλλάζουνε τά ζώδια 
γυρίζουν πιά τών άμοιρων οί μοίρες· 

άλλοι καλά ήταν, γίνονται κακόμοιροι, 
ζωές βασανισμένες, καλομοίρες.

Κι ' έγώ τό ζώδιο μου όσο τό δοκίμαζα 
νά δώ σέ τίνος μοίρα πιά θά μοιάζη, 

όλο τό φόντο τ' ουρανού σκοτείνιαζε, 
κι ’ όλος ό θόλος πέρα μολυβιάζει.

Έκεΐ νεράϊδ ’ άσπρη μέ συμβούλεψε
πού ψάχνιζε τής μοίρας μου τ’ άχνάρι, 

όσο θά ζώ ποτέ μήν άπελπίζωμαι
καί θά 'χω κι ’ άπό κείνην λίγη χάρη.

Καί τ' άσπρα τά φτερά της ξεδιπλώνοντας 
έχάθηκε άπό έμπρός μου πουπουλένια, 

κι ' άπόμεινα θαρρώντας πώς κατάλαβα 
πώς θά 'χε καί γιά μένα κάποιαν έννοια.

Μά δέν εΐναι πολύ ταιριαστό; Δέν ήξερα πώς νά τόν εύχαριστήσω. Μ’ άμα τού τό 
είπα, μοϋ είπε γελαστός:

—Πήρα τήν καλύτερη άμοιβή, νοιώθοντας τή χαρά πού σοϋ έδωσα. «Τό νά κου- 
ράζωμαι γιά σέ εΐναι ή άνάπαυσή μου» λέει κάπου ό Σαίκσπηρ, νομίζω στον Άμλέτο.

Καί όπως σοΰ είπα, άμα καθότανε έκεΐ στή θέση σου καί μέ κοίταζε ήταν άπερί- 
γραπτος.

Μιά μέρα στούς ένθουσιασμούς του μοϋ πρότεινε νά μέ πάρη στις Άθήνες καί νά 
μέ προσλάβη γραμματέα του.

—Πόσα θά παίρνω; τόν ρώτησα.

—Θά παίρνης όσα θέλεις καί οποτε θέλεις.

'Έκαμα πώς τό σκέφτομαι καί τοΰ είπα: —Όχι, δέ γίνεται.

—Μά γιατί; Μέ τέτοιους όρους θά δεχότανε καί ή Μαρία Κάλας.

—Γιατί ξέρω πώς εσείς έχετε κάτι συνήθειες... Θέλετε ή γραμματεύς, ή δακτυλο- 
γράφος νά κάθωνται στά γόνατά σας. ΚΓ έπειδή έγώ αύτά δέν τά σηκώνω...
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__’Ώ, βέβαια, αυτό τό ξέρω... αλλά δεν ξέρω καί τά δικά μου τά γόνατα άν θά τά 
σηκώνουνε...

Καί όπως σέ όλες μας τις συζητήσεις βάλαμε τά γέλια.

Ξέρεις πώς μου είπε γιά πρώτη φορά πώς μ’ άγαπά;

Ίον είχα προσκαλέσει γιά καφέ καί του τόν έδωσα σ’ ένα μεγάλο φλυτζάνι μ’ 
αυτή τήν κινέζικη love story, πού δέν τήν ήξερε κι’ άμα τού τήν είπα, τόσο τού άρεσε, 
πού όταν έφευγε μου ζήτησε καί πήρε μαζί του καί τό φλυτζάνι.

Γιώργος: Ά, τό θυμούμαι. Πάντα σ’ αύτό έπινε τόν καφέ του!

Μιμόζα: Βλέπεις; Κάποια στιγμή έκαμα νά τού βάλω καί γάλα, μά μ’ εμπόδισε μέ 
τό χέρι του, καί μοΰ είπε γελαστός:

—Γάλα; μά πού τήν ήμέραν πού μέ πόκοψεν ή καημένη ή μητέρα μου, δέν έξανά- 
βαλα στό στόμα μου. Τό άηδιάζω.

Τότε έγώ, γιά νά βεβαιωθώ γιά τήν άδυναμίαν του, τού είπα:

—Γιά μένα θά γίνη μιά μικρή έξαίρεση!

Ά, τά μάτια του έμίλησαν άμέσως!

—’Ώ, καί βέβαια! Πολύ σωστό! Γιά νά μοιάζουμε καί στό πιοτό! Νά ’χουμε κΓ 
έδώ τά ίδια γούστα. Ρίξε το καί τό πίνω άμέσως. Καί θά κάνω πάντα ο,τι σ’ άρέσει, 
γιατί σ’ άγαπώ πολύ. Δέν ύπάρχει διαίσθηση;

—Υπάρχει καί μεγάλη.

—Τότε τά λόγια δέ χρειάζονται.

Φυσικά μού τό είπε γελώντας, μισοσοβαρά καί μισοαστεΐα.

Γιώργος: Τό αιώνιο σύστημά του γιά νά μήν παρεξηγήται καμιά.

Μιμόζα: Καί άλλη φορά μού μίλησε γιά τά χρόνια του.

—Ξέρεις πώς πραγματικά χάρις σ’ αύτή τή διαφορά τής ηλικίας μας μπορούμε 
καί κάνουμε αύτή τήν ώραία παρέα; Άν είχα τά χρόνια σου, θά ’χαμέ χωρίσει άπό τή 
δεύτερη μέρα.

—Πώς αύτό; Θά έπέμενες νά...

—Όχι, θά μ’ έμποδίζανε oi «άξιοπρέπειες» καί τά «κουροφέξαλα»... Τόσες γυ
ναίκες πού ένωθήκανε μαζί μου, καμιά δέν έβλαψε τήν άξιοπρέπειά της, καθόλου κα
θόλου!

—Μ’ αύτά, Γιώργο, είναι άντιλήψεις.

—Ακριβώς, γιατί μ’ αύτές θά ήθελες κΓ έμένα στό λόχο των «πλατωνικών θαυ
μαστών»... γιά νεοσύλλεκτο...

—Όχι! Κανένα δέ στρατολόγησα. Είν’ όλοι έθελοντές.

—Ακόμα χειρότερα.

—Καί σοΰ είπαν πώς κακοπερνούν; Είναι μετανοιωμένοι;

—Δέν είχα τήν τιμή νά τούς ρωτήσω, άλλά πάντως μή μοΰ πής πώς ή ζωή τους 
είναι γεμάτη... θωπείες. Έγώ οπωσδήποτε δέ θά έμενα σ’ αύτό τό κοπάδι. Όχι πώς δέ 
θά σού άξιζε, άλλά έπειδή είμαι άλλοιώτικα μαθημένος άπό τις γυναίκες.

—Έ, «μάθημα ξεμάθημα, δυό καλά μαθήματα» μοΰ είπες ό ίδιος πώς λένε οί Κε- 
φαλονΐτες.

—Ά, κΓ αύτό άκόμα τό μεταχειρίζεσαι, μικρή μου Κίρκη, γιά νά κάνης σκλάβους 
σου τούς άντρες; Ναί; Μά όμως έγώ γλυτώνω, γιατί έχω τό μαγικό μου φίλτρο, τό 
«γνώθι σαυτόν».

—Καί τί σοΰ χρησιμεύει αύτό σ’ αύτή τήν περίσταση;

—Στό ότι δέν καταδέχτηκα ποτέ νά κάνω συναγωνισμό μέ κανένα γιά τήν καρδιά 
καμιάς, ^έρω πώς ύπερέχω σέ ψυχικήν άνωτερότητα, σέ πνευματική γοητεία καί σέ 
τρυφερότητα. Όποια καταλαβαίνει λοιπόν τί άνθρωπος τής έτυχε στή ζωή της, άφήνει 
κάθε άλλον κΓ έρχεται κοντά μου.

—Γιά νά μή χάση τό κελεπούρι;

—Αύτό πού σοΰ λέω. Έγώ είμαι ένας. Όμοιο δέ βρίσκεις νά ψάχνης μέρα μέ τό 
φανάρι. Όποια λοιπόν δέν τό καταλαβαίνει, τήν άφήνω ν’ άλωνίζη μέ τήν άξιοπρέ- 
πειά της. Έγώ τής πέφτω πολύ.

—Μά «γνώθι σαυτόν» τό λέν αύτό ή άχαλίνωτο έγωϊσμό, στό θεό σου!

—Μπορεί, όμως ύπάρχουν όρια καί στή χαζομάρα, μικρή μου φίλη. Άλλά τί 
μπορώ νά κάμω σήμερα πού όλα τά άτού είναι στά χέρια σου; «Άμα γεράσει ό πετεινός, 
τονέ τσιμπούν κΓ οί κότες». ΓΓ αύτό μοϋ έβαλες τά δυό μου πόδια σ’ ένα παπούτσι!

Καί καταλαβαίνεις, παιδί μου, τί γέλια κάναμε μ’ αύτά.

Γιώργος: Πάλι καλά πού γελούσατε, γιατί άλλοι μέ τέτοια...

Μιμόζα: Έ, καλά, δέ ξέρεις τόν τρόπο τού παππού σου νά λέη...

Γιώργος: Ό, πώς! Νά λέη αύτό πού θέλει, άλλά πάντα καμουφλαρισμένα... μέ τό 
«άφαντο σκουφάκι». Καί μέ τό γέλιο.

Μιμόζα: Μιάν άλλη πάλι μέρα μοΰ είπε:

—Ξέρεις πώς καί τά χρόνια σου άν είχα, πάλι οί προσπάθειές μου νά σέ καταφέ
ρω θά άποτυχαίνανε, γιατί ύπάρχει πραγματικό εμπόδιο, άληθινό, άνώτερο άπό ήθικά 
κουρουφέξαλα; Τό ότι έχεις κάμει γιούς;

—Έχω κάμει γιούς; Έ, ναί... Καί τί μ’ αύτό;

—Ποτέ δέν κατάφερα γυναίκα πού νά είχε άγόρια. Ή άτεκνες θά ήταν ή μέ μόνο 
κορίτσια. Μέ άγόρι δέ μπόρεσα!

—Σοβαρά; Μά σέ τί σέ έπηρέαζε αύτό;

—Έμένα; Σέ τίποτε. Θά είναι έτσι τό ριζικό μου. Ποτέ!

—Έ, τί νά σοΰ πώ, φίλε μου; Τέτοιο ριζικό δέν έχω ξανακούσει. Μά δέ λέω τίπο
τε, γιατί σέ σένα όλα τά πρωτάκουστα γίνονται. Μ’ άλήθεια, πρέπει νά κοιτάξω στήν 
Αστρολογία μου τί γίνεται σάν σμίξουν ένας Τοξότης μέ μιά 'Υδροχόο. Ναί.
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Και πιάνω καί διαβάζω, Γιωργάκη μου, ένα καταπληχτικό κατεβατό, καί του τό 
δείχνω τήν άλλη μέρα. "Ακου το καί πές μου.

«Ή λογική χάνεται όταν ένας Τοξότης αγαπήσει μια παράδοξη καί άντικομφορ- 
μίστρια Υδροχόο. Χωρίς νά ξέρη τό γιατί θά τήν έρωτενθή αμέσως, θά τής παραδοθή 
σχεδόν χωρίς κανένα όρο, θ’άλλάξη ακόμα καί τις συνήθειές του χωρίς νά τό καταλά- 
βη. Ό ερωτισμός του μαζί της θά πάρη μιά γιγάντια μορφή. Ίλιγγιώδης χαρά θά τόν 
παρασύρη καί ενα περίπλοκο σύμπλεγμα μιας ζωής καί ενός έρωτα θά ύφάνη ή ίδια 
μοίρα καί γιά τούς δυό τους. Εκείνος θά ζεστάνη τις δικές της ιδέες, θά δυναμώση τις 
δυνατότητές της, θά πιστέψη τις άλήθειες της καί θα ζήση άπειρες καταστάσεις πού 
αυτός ό ίδιος θά εχη διαλέξει.

Εκείνη θά προσφέρη τή στιγμιαία γοητεία τής συνύπαρξης, χωρίς κατά βάθος νά 
δώση όλο τόν εαυτό της. Κάποτε θά ύποκύψη καί θά τοϋ παραδοθή εντελώς, κανένας 
όμως δέ μπορεί νά ύπολογίση τή διάρκεια αυτής τής παράδοσης. Ή σχέση τους έχει 
μιάν ερωτικήν ιδιαιτερότητα καί όσοι άπό αυτά τά δυό ζώδια εζησαν αυτόν τόν συν
δυασμόν, πρέπει νά ομολογήσουν, έστω στόν έαυτό τους, πώς ποτέ δέ ξανάζησαν πα
ρόμοια ερωτικήν ιστορία, ούτε θά ξαναζήσουν. Μεταξύ τους υπάρχουν άντιθέσεις, 
άλλά παντρεύονται εύκολα φέρνοντας ωραία άποτελέσματα. "Ετσι, ενώ εκείνος έχει 
μιάν άμεσότητα στήν έκφραση, εκείνη δείχνει άπόμακρη, φοβισμένη, άφηρημένη ή πα- 
ραδομένη. Οί άντιθέσεις τους όμως δυναμώνουν τόν ερωτισμό τους καί άλληλοσυμπλη- 
ρώνουν τέλεια ό ένας τόν άλλο γιά ένα ξεχωριστό σέ είδος καί σκοπιμότητα δημιουρ
γικό άποτέλεσμα. Πρόκειται γιά τήν πιό μοιραία ζωδιακή σχέση άνάμεσα σέ έναν άντρα 
καί μιά γυναίκα».

Γιώργος: Μά αυτό ΤΟ ΕΓΡΑΨΕ Η ΜΟΙΡΑ ΤΟΥΣ; ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!

Μιμόζα: Ναί, Γιωργάκη μου, καί ό παππούς σου έμεινε μέ ανοιχτό τό στόμα καί 
πιστεύω πώς καί επηρεάστηκε πολύ... Μά εξακολουθήσαμε τά ανέμελα γέλια μας καί 
τις στενές μας παρέες. Τόν ξεναγούσα παντού, στις τράπεζες, στις βιβλιοθήκες καί 
όπου άλλοΰ είχε νά πάη. Τό ίδιο καί ή ’Αλίκη, πού βοηθούσε περισσότερο μέ τό αύτο- 
κίνητό της. "Ετσι συνήθως ήμαστε καί οί τρεις αχώριστοι.

«Θά ’πρεπε νά μάς λέγανε «Οί τρεις σωματοφύλακες», είπε κάποτε, σάν φανα
τικός θαυμαστής αύτου τού έργου τού ’Αλέξανδρου Δουμά. Καί δώσ’ του γέλια. Βλέ
πεις άμα ξαναβρίσκονται μερικοί άνθρωποι άγαπημένοι καί αισθάνονται έλεύθεροι, 
αύτό φτάνει γιά νά τούς ξαναδώση τή μεγαλύτερη χαρά καί ξαναγίνονται παιδιά. 
"Ετσι κι’ εμείς ξαναβρισκόμαστε τότε κΓ οί τρεις μας στήν εποχή τού Μαχαιρά.

Κι’ όμως εκεί τότε έτυχε τό κακό, χωρίς καθόλου νά τό περιμένουμε, όπως πολ
λές φορές στή ζωή τά πράγματα έρχονται τόσο διαφορετικά άπό ότι τά σχεδιάζουν οί 
άνθρωποι.

Ένώ λοιπόν ήμαστε τόσο ήσυχοι καί εύχαριστημένοι, έφθάσαμε στό μοιραίο 
έκεΐνο Σαββατοκύριακο πού έγινε το πατατράκ στό Μαχαιρά καί στάθηκε αιτία νά φύ- 
γη τόσο άπότομα ό παππούς σου. Θά μάς έπήγαινε έκεϊ ή ’Αλίκη έμάς τούς δυό καί τό 
ζεύγος Λυβίου, όπου έμενε ό παππούς σου, άλλά τήν τελευταία στιγμή μάς ειδοποίησε 
πώς κάτι τής έτυχε, οπότε ό κ. Αυβίου προσφέρθηκε νά μάς πάη εκείνος μέ τό αυτοκί
νητό του γιά νά μή ματαιωθή ή ώραία έκδρομή μας, πού δέ μπορούσε ούτε ν’ άνα- 
βληθή, γιατί ό Γιώργος θά ’φεύγε σύντομα. Μά δυστυχώς, δέ ξέρω πώς καί πόθε πάλι

ξεφύτρωσε μιά άντιπαθητική ξένη, πού είχε τάμα νά πάη στήν Παναγία, καί δέ βρέθη
κε τρόπος νά τής άρνηθοΰν τή θέση. ’Αμέσως κατάλαβα πώς αυτή τήν κατάσταση ό 
παππούς σου δέ θά τή βαστοΰσε γιά πολύ. Κι’ άμα ή ξένη ζήτησε νά καθήση πίσω στή 
μέση, τής τό ξέκοψε λέγοντας άπότομα πώς έκεϊ καθόταν αυτός.

Κατάλαβα πώς θά ήταν καλύτερα νά μήν πηγαίναμε, γιατί ή έκδρομή όπως τή θέ
λαμε είχε πιά χαλάσει. Μά ήταν άργά. Σέ όλη τή διαδρομή τόν είχα άριστερά μου, μά 
ή άσταμάτητη φλυαρία τής ξένης, δέ μάς άφησε νά πούμε ούτε λέξη. Πού νά ’μαστέ μό
νοι μας ή νά ’χαμέ κατά τό πρόγραμμα τήν ’Αλίκη!

Είχα στό νού μου νά ζητούσα άπό τό γνωστό μου ηγούμενο νά μάς έδινε τά ίδια 
δωμάτια τά παλιά μας, μά τώρα μέ τή ξένη ούτε πήγα νά τόν δω, θά μέ ρωτούσε έκείνη 
πώς καί γιατί. "Αφησα λοιπόν καί μείναμε όπου έτυχε νά μάς βάλουν.

Τήν Κυριακή τό πρωΐ.... έτσι φτάσαμε στή μοιραία ήμέρα. Ό παππούς σου, πού 
πίστευε πώς άμα έβλεπε στόν ύπνο του πώς άπό κάπου κατέβαινε κάτι κακό θά τόν 
έβρισκε, τί όνειρο άραγε είχε δει κείνη τή νύχτα; Τί φαράγγια, τί βάραθρα θά είχε κα- 
τεβή στόν ύπνο του;

Καί σκέψου καί κάτι άλλο- ένα παιδικό του αίσθημα τού είχε χαρίσει «τή χαρά τών 
γερατειών του», όπως έλεγε, κι’ ένα παιδικό του ελάττωμα τού τή διέλυσε τελείως!

Αοιπόν μόλις κατεβήκαμε τό πρωΐ, ό παππούς σου συνάντησε κάποιο γνωστό 
του άπό τήν ’Αθήνα, πού είχε έρθει μ’ ένα κίτρινο αύτοκίνητο καί τά είπανε λίγο. Μά 
τό κακό ήτανε άλλο. Συνάντησα κΓ εγώ μιά γνωστή μου οικογένεια, πού είχαν έρθει μέ 
τ’ αύτοκίνητο τους άπό τήν Πάφο καί είχα πολύ καιρό νά τούς δώ. Ήταν ένός για
τρού, στόν όποιον ήμουν πολύ υποχρεωμένη, γιατί είχε φροντίσει τό γιό μου σέ μιά 
σοβαρή άρρώστια του κΓ έπρεπε νά κάμω λίγη παρέα μέ τή γυναίκα του.

Διαισθανόμουν πώς ό παππούς σου ήταν πολύ εκνευρισμένος κι έκανα ο,τι μπορούσα 
γιά νά τό σκάσω νά βρεθώ κοντά του, μά ή κατάσταση είχε ξεφύγει άπό τά χέρια μου.

Τό μεσημέρι πού φάγαμε όλοι στό Συνοδικό, ήμουν κοντά του. Τά κατάφερα καί 
κάθισα δίπλα του καί δέ μοϋ έκρυψε τή χαρά του γι’ αύτό. Μά φοβόμουν κακό· Στις 4 
πού έφευγε ή φίλη μου, μού πρότεινε νά μέ πάρουν μαζί τους ως τά Ψημολόφου, νά 
βλέπαμε έκεϊ μιά άδερφή της Χριστούλα καί μιά ώρα άργότερα πού θά περνούσαν οί 
δικοί μου νά μ’ έπαιρναν.

—Δέν έρχεστε καλύτερα εσείς, κύριε Γιώργο, στό δικό μας αύτοκίνητο, είπεν ό 
γιατρός στόν παππού σου, γιά νά άφήσουμε τις κυρίες νά μπούνε όλες μαζί, γιά νά 
φλυαρήσουν όσο θέλουν;

—Λυπούμαι πάρα πολύ, κύριε, τού άπάντησεν ό παππούς σου, πού δέ θά μπορέ
σω νά κάμω τό χατίρι ούτε τό δικό σας ούτε τής εύγενεστάτης κυρίας σας.

Τού τό είπε μέ μεγάλην εύγένεια, μά έγώ καταλάβαινα. ΚΓ έξακολούθησε γιά νά 
μήν τού προτείνουν καί κανέναν άλλο συνδυασμό.

—Βλέπετε ήρθαμε μέ τό αύτοκίνητο τού κυρίου Λυβίου σέ ώρισμένες θέσεις καί 
έμεινα τόσο εύχαριστημένος, πού είμαι άποφασισμένος νά γυρίσουμε άκριβώς στις 
ίδιες. Έγώ τουλάχιστον δέν παραδέχομαι νά γυρίσω διαφορετικά.
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Γιώργος: "Ω, εδώ τώρα βλέπω τόν παππού μου όλοζώντανο. Ή εικοσιτετράωρη 
πίεση πού ασκούσε στον εαυτό του για νά τόν συγκρατήση, εΐχεν εξαντλήσει τήν υπο
μονή του καί άρχιζε νά ξεσπάη.

Μιμόζα: Ναί, παιδί μου, έτσι είναι, όπως τό λες. Μά εγώ πήγαινα με τήν μάται- 
ην ελπίδα πώς θά μπορούσα λίγο νά τόν ρυμουλκήσω... Μάς έβλεπαν καί μάς άκουαν 
δέκα δεκαπέντε άνθρωποι... Τί θά έλεγαν; Πώς μ’ έξουσίαζεν έτσι πού δέ μπορούσα νά 
λείψω πού κοντά του ούτε μιάν ώραν;

_____καλά, Γιώργο, τού είπα γελαστή καί παρακλητικά, λέω νά κάμω καί λλίον 
τό χαττίριν τής φίλης μου, καί ξανακάθουμαι κοντά σου στά Ψημολόφου. Δέν είναι 
σπουδαίο, έτσι;

__Όπως τύ πάρης, μού άπάντησε γελαστός κΓ εκείνος. Γιά μένα μπορεί νά είναι 
σπουδαιότατο.

Τά λόγια του ήταν κοφτά κΓ έπρεπε νά τά σκεφθώ. Μά τά πήρα σάν άψήφιστα καί 
προχώρησα λίγο πέρα μέ τή φίλη μου. Τότε ό παππούς σου άπομακρύνθηκε με βήμα 
άδιάφορο... Σέ λίγο όμως μέ πλεύρισε μέ τρόπο ό κύριος Λυβίου.

—Πολύ σοβαρή ή κατάσταση! Δέ ξέρω τί νά κάμω, μού είπε.

—Θέλεις νά πής... μπορεί νά μήν έρθη μαζί σας;

—Χωρίς εσάς; ’Αποκλείεται! Μένει εδώ... μέ τά πόδια γυρίζει.

—Σέ παρακαλώ, πήγαινε βρές τον καί μίλησέ του...

—Έγώ; Μά δέν τολμώ, ούτε καί κανένας. Θά τόν άποπάρη άμέσως: «"Ακόυσες τί 
είπα. Τί χρειάζονται τά πολλά λόγια;»

—Τότε νά τού μιλήσω έγώ. Εμένα δέ θά μού πή έτσι.

—Φοβούμαι πώς εΐν’ άργά. Τόν ξέρω καλά άπό τήν ’Αθήνα... Στύ μεταξύ ό παπ
πούς σου εΐχεν άνταμώσει τό φίλο του μέ τό κίτρινο αύτοκίνητο καί τούς είδα πού γε
λούσαν. Θά τού είχε πει κανένα άνέκδοτο. Μόλις γύριζε θά τόν έπιανα κΓ άς έλεγε ό 
κόσμος ότι ήθελε. Μά σέ λίγο είδαμε τό αύτοκίνητο νά φεύγη καί ό παππούς σου ήταν 
άφαντος.

—Πού εΐν’ ό Γιώργος; ρώτησα τόν κύριο Λυβίου ύποψιασμένη. Μά καί κείνος 
τόν έψαχνε.

Κείνη τή στιγμή μάς πλησίασε ένας κύριος καί μάς είπε:

—Ό κύριος ό ηλικιωμένος πού ήταν μαζί σας, μέ παρακάλεσε νά σάς πώ, πώς γιά 
πιό γρήγορα έφυγε μέ τό αύτοκίνητο ένός φίλου του. Πάνε στή Λεμεσό. Θά σάς τό γράψη.

Μάς ήρθε κεραυνός! Αύτό πιά μού ήταν άδιανόητο. Ό κύριος Λυβίου ένευρίασε 
καί άρχισε νά πηγαινοέρχεται.

—Θά μάς γράψη, δηλαδή δέν πρόκειται νά τόν ξαναδούμε. Εκτός άν θέλετε εσείς 
νά πάτε αύριο στή Λεμεσό. ’Αλλά μήν πάτε, γιατί δέ θά τόν βρήτε πουθενά. Είμαι βέ
βαιος.

—Μά δέ θά πάη νά μείνη στο σπίτι τού κυρίου Κακαθθύμη;

—Θά περάση βέβαια κΓ άπό κει, μάλλον γιά νά τού πή... πώς έρχεται στή Λευκο- 
σία, όπου όμως δέ θά ξανάρθη.

Αύτό, μικρέ Γιωργάκη, ήταν τό θλιβερό επεισόδιο.

Γιώργος: Καί φαντάζομαι τί ιδέα θά έσχηματίσετε γιά τόν παππού μου, καί ίσως 
όχι πολύ άδικα, μά θέλει σκέψη...

Μιμόζα: Νά σού πώ. Στήν άρχή άπόρησα καί τόν έκακοχαραχτήρισα κάπως. 
Ηυρα πώς έκαμε σάν μωρό πού δέ θέλει νά λείψη μιάν ώρα πού τό φουστάνιν τής 
μάμμας του. Υστερα εΐδα τήν παρεξήγηση. Θά ένόμισε, φαίνεται, πώς έγώ είχα κατα
λάβει σέ τί μεγάλη πίεση βρισκόταν καί άδιαφόρησα γιά κείνον, γιά νά μή χαλάσω τό 
χατίρι τής φίλης μου. Αν ήταν ποτέ δυνατόν νά γίνη ένα τέτοιο πράμα!

Γιώργος: Νά μού επιτρέψετε νά μή συμφωνήσω σ’ αύτή τήν έξήγηση. Ποτέ. Ό 
παππούς μου πρώτον δέν παρεξηγούσε κανένα, καί θά έκανε τέτοια χονδροειδή σκέψη;

Μιμόζα: Μπορεί, μά μή ξεχνάς πόσο ό παππούς σου άπαιτούσε νά εΐναι πάντα 
αύτύς πρώτος στήν καρδιά τών άγαπημένων του, δεύτερη θέση δέ δεχόταν. Ή τάν ή 
έπί τάς.

Γιώργος: Σωστά, σωστά, μά δέν εΐναι αύτή ή περίπτωση. Καί νά θυμώση τόσο 
μαζί σας; Δέ γίνεται, έκεϊνος τά συχωρούσε όλα.

Μιμόζα: Καί τήν τόση άδιαφορία, όπως τή νόμισε; Γιατί άν τό πήρε έτσι, εΐναι 
φυσικό νά τό βρήκε πολύ βαρύ, νά τού κόστισε πάρα πολύ καί νά τόν θύμωσε τόσο.

Γιώργος: Μμμμ... όχι, όχι, δέν τό βλέπω έτσι! Όχι... δέν τό βλέπω.... δέ γίνεται! 
Ο παππούς μου δέ μπορούσε ποτέ του νά κρατήση μήτε θυμό, μήτε κακία. Ξεσποΰσε 
μονάχα άμα δέ θά μπορούσε πιά νά κρατηθή. "Ετσι όλο τό ζήτημα ήτανε νά καταλά
βαινε κείνος πού τόν άγαποΰσε πώς κάποτε κάποτε, ίσως καί μιά φορά στά πολλά 
χρόνια, ή ψυχή του, άμα βασανιζόταν πολλές ώρες, έφτανε σέ μιάν άβάσταχτη πίεση 
κΓ έπρεπε νά άνοιξη άμέσως τή δικλείδα γιά νά προλάβη τήν έκρηξη.

Μιμόζα: Μά αύτό άκριβώς τού πετύχαινα! Μά νά πού δυστυχώς δέ μαντεύεται 
πάντα ή δόση καί ή στιγμή!

Γιώργος: "Ω, συμφωνώ άπόλυτα. Καί θά σάς παρακαλούσα μόνο νά μού έπιτρέ- 
ψετε νά συνοψίσω τήν κατάστασή σας, γιά νά σάς εξηγήσω τήν άναχώρησή του, όπως 
τήν κατάλαβα, διαλύοντας έτσι καί μιά παρεξήγηση εις βάρος του.

Ό παππούς μου, μέ τή μεγάλη του πείρα, άμέσως κατάλαβε πόσο ενάρετη γυναί
κα εΐχε γίνει τό μικρό κοριτσάκι τού Μαχαιρά, πώς μόνο έντελώς άγνά αισθήματα καί 
αγνά φερσίματα εΐχε νά περιμένη άπό κείνην καί πώς τά θερμά καί τρυφερά της αισθή
ματα έστηρίζονταν στή μεγάλη εκτίμηση πού εΐχε γιά τόν παλιό παιδικό της φίλο. Τόν 
έβλεπε νά ένσαρκώνη τόν ιδανικό τύπο πού είχε σχηματίσει γι’ αύτόν μικρό κοριτσά
κι. Αύτό ήτανε τό χαραχτηριστικό σημείο σ’ αύτή τους τή σχέση, αύτό τήν έκανε νά ξε- 
χωρίζη άπό κάθε άλλη καί τής έδινε γιά τόν παππού μου ένα ιδιαίτερο θέλγητρο. ΚΓ 
έπειδή είχε γιά τόν έαυτό του τήν εντύπωση πώς μέ τόν παιδικό του χαραχτήρα δέ διέ
φερε καί πολύ άπό αύτό τόν τύπο, άποφάσισε νά τόν πλησιάση άκόμα περισσότερο. Δέ 
χρειαζότανε νά προσποιηθή γι’ αύτό, παρά μόνο νά προσέχη σάν ήτανε μαζί της, ν’ 
άφήση τή συνηθισμένη του άνεμελιά. ΚΓ αύτή ή προσοχή πού κρατούσε τού άρεσε πο
λύ, τόν διασκέδαζε, γιατί καθώς ήτανε σέ όλη του τή ζωή τύπος σπορτίφ, τό πήρε κΓ 
αύτό σάν ένα σπόρτ. "Ετσι, άμα τόν έκοίταζε μέ τά σκοτεινά της μάτια, κείνος ένοιωθε 
πώς τόν συμπαθούσε κΓ ή καρδιά του φτερούγιζε, μά καί πώς τόν παρατηρούσε καί 
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στό παραμικρό, τόν έκρινε κάθε στιγμή καί τον βαθμολογούσε ανελέητα, δηλαδή πώς 
διαρκώς τόν ανάγκαζε νά περνάη εξετάσεις κι’ αυτό τοΰ φαινότανε τόσο πρωτότυπο! 
ΚΓ επειδή δέν ήθελε καθόλου νά πέση στή βαθμολογία, έβαζε τά δυνατά του! Μά πέστε 
μου, δέν είναι πρωτάκουστη καί συγκινητική ή προσπάθεια ένός γέρου νά προσαρμό- 
ση τόν εαυτό του στον Ιδανικό τύπο πού ήταν δημιούργημα τής φαντασίας μιας δεκά
χρονης κοπελίτσας, επηρεασμένης μάλιστα άπό τά παραμύθια πού τής έλεγε ό ίδιος; 
Κι’ αυτό μόνο καί μόνο γιά τήν άγνήν άγάπη πού τής είχε, χωρίς νά περιμένη κανένα 
άντάλαγμα; Τό ’χετε ξανακούσει; Έγώ όχι, ουδέποτε! Ούτε τύ είδα, ούτε τό ακόυσα, 
ούτε τό διάβασα πουθενά! Ούτε φαντάζομαι πώς ξανάγινε τέτοιο πράγμα! Καί σίγου
ρα πρέπει νά ’σαι «παππούς μου» γιά νά πρωτοτυπήσης τόσο, γιά νά έπινοήσης καί νά 
πραγματοποιήσης τέτοια προσπάθεια! Όπως είπαμε, είν’ έρως μεσαιωνικού ιππότη!

Μιμόζα: Τί θαυμάσια καί συγκινητικά μού μίλησες, παιδί μου!
(Στό μεταξύ ό Γιωργάκης είχε πιει καί τόν καφέ τον καί είπε:)

Γιώργος: Σάς ευχαριστώ πολύ, κυρία Μιμόζα, έτσι εξηγείται αυτή ή έκρηξη τού 
παππού μου. Μόνο έτσι!

(Σηκώθηκε νά τήν άποχαιρετήση, μά είδε στον τοίχο ενα κάδρο πού τόν παραξένευε καί 
πήγε νά τό ίδή άπό π ιό κοντά.)

Γιώργος: Μά τ’ είν’ αύτό; Έδώ βλέπω γράμματα τού παππού μου!

Μιμόζα: Ναί, παιδί μου, άκριβώς. Μέ όλη του τήν ταραχή, έπρόλαβε καί μού τό 
άφησε πριν φύγη! Είναι άπίστευτο! Γιά νά μού δείξη πώς δέ μέ ξέχασε καί δέ θύμωσε 
μαζί μου! Διάβασε!

(Ό Γιώργος έπλησίασε στον τοίχο καί διάβασε:)

Λευκοσία, 20 Μάίου 1980.

Μικρή μου Μιμόζα,

Είμαι βέβαιος πώς διαισθάνεσαι μέ τί αισθήματα άποχωρίζομαι τώρα άπό τά 
πρόσωπα πού ολόκληρο μήνα σχεδόν πού έμεινα στήν Κύπρο έκαμαν ο,τι μπορούσαν 
γιά νά μού δίνουν χαρά.

Μάλιστα γιά σένα, θά ξέρης πόσο θερμά αισθήματα ευγνωμοσύνης καί άγάπης 
πλημμυρίζουν τήν καρδιά μου. Άν εξαιρέσω τούς γονείς μου καί τή σημερινή μου 
οικογένεια, μέ πρώτη τήν άγαπημένη μου κόρη, δέ θυμούμαι νά ένδιαφέρθηκε γιά μένα 
σέ όλη μου τή ζωή κανένα άλλο πρόσωπο όσο Έσύ. Σέ βεβαιώνω ότι Σέ έκαμάρωνα 

, όλες τις τόσο μυαλωμένες μά καί τόσο χαριτωμένες ένέργειές Σου. Είμαι ευτυχισμέ
νος πού χάρις στήν παραμυθένια παιδική μας γνωριμία νοιώθεις σήμερα τόση συμπά
θεια καί τόσο ενδιαφέρον γιά μένα.

Τότε πού έμπαινα στή ζωή, άφησα στή Μονή τού Μαχαιρά τόν Αύγουστο τού 
1932 ένα χαριτωμένο κοριτσάκι πού μέ άκουε μέ μάτια έκστατικά, καί τώρα πού βγαί
νω, ξαναβρήκα ένα σπάνιο πλάσμα πού τό καμαρώνω έγώ έκστατικός γιά τή χάρη 
του, τις άρετές του καί τά χαρίσματά του. Διαβάζοντας στά μάτια Σου τά θερμά Σου 
αισθήματα γιά μένα , άναρωτιέμαι άν τά άξίζω καί συγκρίνοντας τόν εαυτό μου μαζί 
Σου, βλέπω καθαρά τή μηδαμινότητά μου - καί Σέ θαυμάζω περισσότερο.

Άν μού έπιτρέψουν τά μάτια μου νά γράφω, θά έπιχειρήσω νά περιγράφω Εσέ
να, μιά γυναίκα μέ τόσο ξεχωριστή προσωπικότητα, πού τής άξιζε σίγουρα δυνατώτε- 

ρη πέννα. Γιατί μάταια προσπάθησα στά άμέτρητα διηγήματα που έχω διαβάσει νά 
θυμηθώ μιά πού νά Σού μοιάζει. Είσαι άσύγκριτη καί ζηλεύω κάθε άνθρωπο πού ζή 
κοντά Σου, άν ένδιαφέρεσαι γιά κείνον. Λυπούμαι πού έγώ ζώ μακρυά Σου, μακρυά 
άπ τή θερμή καί άγνή ψυχή Σου, τήν καθαρή Σου κρίση καί τό άνώτατο ήθος Σου, 
όλα όσα άποτελούν τήν μοναδική προσωπικότητά Σου.

Νά ξέρης πώς κι έγώ, μέ τήν ιδιότυπη πάντα παιδική ψυχή μου, καταλαβαίνω πολύ 
τόν δικό Σου Ιδανικό τύπο, πού άποδιώχνει αυτόματα κάθε τί χυδαίο. Γνωρίζοντας 
λοιπόν τά άληθινά καί άμοιβαϊα άγνά αισθήματα πού μάς συνδέουν, υπογράφω όπως 
μάς άξίζει,

ό πιστότερος φίλος Σου 
Γιώργος Σ. Μενάρδος

( Αμα τελείωσε τό διάβασμα, ό Γιώργος είπε σνγκινημένος:)

Γιώργος: Μπράβο, παππού! Χρόνια πολλά νά ζήσης! Είσαι καταπληχτικός! 
Είσαι μοναδικός! Καί ξέρω τί έτρεξε κείνη τήν ήμέρα. Άπό τή μεγάλη πίεση πού βρέ
θηκε τόσες ώρες, έφωτίστηκεν ό νούς του καί κατάλαβε τό άδιέξοδο στό όποιο βρισκό
ταν. ΚΓ έπειδή δέν τό άντεχε... έγινε ή έκρηξη.

Μιμόζα: Μά γιατί βρισκόταν σέ άδιέξοδο;

Γιώργος: Ά, σέ άδιέξοδο βέβαια. Έκεϊ τόν είχαν οδηγήσει οί περιστάσεις... 
χωρίς νά φταίη κανένας. Όλα είχαν άλλάξει άπό τήν εποχή πού οί γυναίκες δέ φεύγα
νε άπό κοντά του. Πώς θά σάς έβλεπε όσες ώρες ήθελε χωρίς κάποια παρεξήγηση; Κα
τάλαβε λοιπόν πώς δέν υπάρχει κανένας τρόπος νά ρυθμίση τήν κατάστασή σας σέ μιά 
μορφή ευχάριστη ή κάπως άνεκτή καί σέ σάς καί σέ κείνον... καί κατά τό σύστημά του, 
τά βρόντησε όλα κάτω. Οπως κάθε κατάσταση πού δέν τήν άντεχε.

Μιμόζα: Εχεις δίκιο, παιδί μου. Αυτό έγινε... Καί πρέπει νά μέ πιστέψης, Γιωρ- 
γάκη, πόσο καταπικράθηκα μέ αυτή τήν άναχώρηση τοΰ παππού σου. Πρώτα πρώτα 
γιατί φαντάζομαι πόσο φαρμακώθηκε γιά νά φτάση ώς έκεϊ. 'Ύστερα καί μένα τήν ίδια 
... πού έχασα ένα τόσο καλό φίλο, τόσο άγαπητό, πού μέ κοίταζε μέσα στά μάτια. Θέλω 
τόσο νά ξαναγίνουν όλα σάν πριν, μά δέ βρίσκω τρόπο, γιατί τώρα έκεϊνος μέ τόν πό
νο του καί τόν πληγωμένο έγωϊσμό του...

Γιώργος: Όχι, όχι, ποτέ! Αάθος αύτό γιά πληγωμένο έγωϊσμό! Ποτέ δέν τό ένοι
ωθε αύτό ό παππούς μου! Τό άντίθετο! Τώρα είναι πικραμένος καί μετανοιωμένος 
πού δέν άντεξαν τά νεύρα του. Δέ βρίσκει κΓ έκεϊνος τόν τρόπο νά ξεχαστούν όλα, μά 
όχι γιατί τόν έμποδίζει ό έγωϊσμός του, παρά οί άρχές του.

Μιμόζα: Οί άρχές του;

Γιώργος: Ναί. Ακούστε. Κάποτε ό μακαρίτης ό παππούς του τόν είχε συμβουλέ
ψει: «’Εγγύηση δέ θά δώσης ποτέ σου, σέ κανένα καί γιά κανένα λόγο! Έγώ νά σηκωθώ 
άπό τόν τάφο καί νά σου πώ “έγγυήσου με καί θά ξαναζωντανέψω”, θέλω νά μού 
άρνηθής». ΚΓ αύτό τό τηρούσε πάντα. Όμως πριν τεσσεραπέντε χρόνια, μετά τήν 
πρώτη άρνηση σέ μιά ξαδέρφη του, τή δεύτερη τή λυπήθηκε κΓ έγγυήθηκε. Καί τόσο 
στενοχωρήθηκε ύστερα μέ μόνη τήν ιδέα πώς «καταπάτησε τις άρχές του» πού τήν 
άλλη μέρα έπαθε ένα έγκεφαλικό έπεισόδιο, εύτυχώς ελαφρό. Ξέροντας λοιπόν αύτό, 
δέ θέλει νά ξαναπαραβή φανερά τις ιδέες του... μά άφορμή ζητά νά τό κάμη κρυφά... 
σίγουρα.
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Άαα! Μιαν αφορμή ζητάτε κι’ οί δυό σας, πού τήν ηύρα εγώ!

Μιμόζα: Όχι δά! Μα τί δηλαδή;

Γιώργος: Πέστε μου, δε σάς ύποσχέθηκε νά σάς πάη στήν Τήνο;

Μιμόζα: Ναί, βέβαια.

Γιώργος: Καί πότε σχεδιάζετε εσείς νά πάτε;

Μιμόζα: Δέν έχω κανονίσει, μά σε λίγους μήνες. Τήν άνοιξη.

Γιώργος: Λοιπόν θά μοϋ τηλεφωνήσετε στήν ’Αθήνα δυοτρεΐς μέρες πρίν. Θά του 
πώ, πώς μοϋ ζητήσετε νά σάς παραλάβω άπό τό αεροδρόμιο καί νά σάς βοηθήσω γιά 
τήν Τήνο. Κείνος θά μοϋ πή ένα αδιάφορο «ά, ώραϊα», μά μέσα του θά πικραθή. Έγώ 
τήν τελευταία μέρα θά στραμπουλήξω τό πόδι μου, καί τότε «κατ’ άνάγκην» θά ’ρθη 
εκείνος. Θ’ άντικρύση τά μάτια σας. Θά ξαναέχη δηλαδή ύστερα άπό τόσους μήνες αυτή 
τήν άναπάντεχη ευτυχία! Τότε θά σάς φέρη όλόϊσια στό σπίτι, καί τήν άλλη μέρα θά σάς 
συνοδέψη στήν Τήνο! Καί νά ξέρετε πώς ό παππούς μου έχει πίστη. Μάλιστα γιά 
άντρας πιστεύει πολύ. Είναι δυνατόν νά μήν τόν παρηγορήση ή Παναγία δείχνοντάς 
του τό σωστό δρόμο; Έγώ σάς βλέπω νά ξαναγυρίζετε ύστερα πάλι στό σπίτι μας. Τώ
ρα μάλιστα πού σάς ξέρω καί τούς δυό μπορώ νά σάς τό υπογράψω· Σίγουρα.

(Έπροχώρησε προς τήν πόρτα, κείνη τόν συνόδεψε καί του είπε:)

Μιμόζα: Στό καλό, παιδί μου. Νά προσέχετε τόν παππού σου!

Γιώργος: Νά μή λυπάστε καθόλου, γιατί όλα θά γίνουν όπως σάς εΐπα. Γιατί άν 
μείνουν όπως είναι τώρα, θά μπορή ό κάθε φαρμακόγλωσσας (παρ’ όλο πού δέν ύπάρ- 
χουν κουτσομπόληδες στήν Κύπρο - έγώ τουλάχιστον δέ γνώρισα κανένα, μά μπορεί 
κάποιος νά βρεθή άπό στραβού διαβόλου) θά μπορή νά λέη:

«Άκου πράματα! Ό Μενάρδος ήρθε στήν Κύπρο γέρος, έρωτεύθηκε μιά κοπέλα, 
κΓ άμα έφαγε, πολύ φυσικά, τή χυλόπιττα, τοΰ ξινοφάνηκε, θύμωσε, καί τώρα δέ ξα
νάρχεται! Σκασίλα μας».

Ένώ άμα θά έχη γίνει ή δική μου λύση, θά μπορούμε καί σείς κΓ έγώ νά τοΰ κλεί- 
σωμε άμέσως τό στόμα λέγοντάς του:

«Παϋσε καταφλυαρών! Ό παππούς δέν εΐναι άπό κείνους πού τρώνε χυλόπιττες! 
Έκέρδισε μιάν αιώνια πλατωνικήν άγάπη, τέτοιαν πού έσύ δέν τήν είδες ποτέ ούτε 
στον ύπνο σου!»

Αναγνώστη μας αγαπημένε, ή πρόβλεψη τον μικρού Γιωργάκη βγήκε αληθινή σαν 
κανένας δελφικός χρησμός.

Σέ λίγους μήνες, τήν Πρωτομαγιά τού 1981, τά δυό τόσο παράταιρα καί καλοται- 
ριασμένα πρόσωπα αυτής τής άπόλυτα άληθινής ιστορίας, πού φαντάζομαι πώς τά 
συμπάθησες γιά νά παρακολούθησης ώς εδώ τις περιπέτειές τους, ταξίδεψαν μέ τήν 
παρέα τους γιά τήν Τήνο καί προσευχήθηκαν στη Μεγαλόχαρη. Τί παρακάλεσαν εκεί 
τό κράτησε καθένας γιά τόν εαυτό του. Τό μόνο γνωστό εΐναι πώς προσκυνήσανε τήν 
Παναγία.

Καί τώρα θά μέ ρωτήσης: Έ, πού καταλήξανε τελοσπάντων δλα αυτά τά περι
στατικά, αυτή ή τόσο σύντομη πενήντα χρόνων ιστορία, πού τήν ετοίμασε ξαφνικά ή 
Μοίρα δυό ξεχωριστών, εντελώς άνύποπτων άνθρώπων, σφενδονίζοντάς τους κυριο
λεκτικά, άμα έτσι τής εδοξε, τόν ένα κοντά στον άλλο;

Θά σού πώ μέ όλη μου τήν ειλικρίνεια τί είδα έγώ:

Αυτή ή συνάντηση, κι ’ ας έγινε στό τέλος τής ζωής μου, μοϋχάρισε τόση ευτυχία, 
πού εύχομαι στον καθένα σας νά συναντήση κι ’ εκείνος μιά μέρα μιά Μιμόζα του. 
'Όμως πού καί πώς νά τή βρή, αυτό είναι τό πρόβλημα. Γιατί άλλο τέτοιο άντίτυπο 
δέν υπάρχει.

Μά άς ξαναγυρίσωμε στά δικά μας.

Αοιπόν όπως ξέρεις, αυτό τό έργο έτελείωσε στις λίγες ημέρες πού έμεινε ή κυρία 
Μιμόζα στό σπίτι μας στήν Αθήνα γυρίζοντας άπό τήν Τήνο. "Ομως τότε ή γυναίκα 
μου καί ή κόρη μου, γνωρίζοντας την καλύτερα, τόσο τήν καμάρωσαν καί τήν άγάπη- 
σαν, πού δέν τήν άφηναν νά φύγη, παρά ύστερα οστό ένα μήνα, πού ήταν πιά άναγκα- 
σμένη νά πάη στήν Αγγλία. Καί άπό τότε τή θεωρούσαμε όλοι πρόσωπο άπό τήν οίκο- 
γένειά μας κι ’ έκατάλαβε κι ’ έκείνη πώς τό σπίτι μας ήτανε πιά καί δικό της.

Χιλιάδες άνθρωποι κάθε μέρα παντρεύονται καί άποκτούν συζύγους. Καί άλλες 
πάλι χιλιάδες κάνουν δεσμούς καί πιάνουν σχέσεις. Κι ’ αυτά άγνωστο γιά πόσον και
ρό. Μά έγώ κατάφερα ν’ άποκτήσω γιά πάντα κάτι πολύπιό σπάνιο καί ιδανικό. Μιάν 
ύπέροχη, τρισχαριτωμένην άδερφή, πού δέν είχα ποτέ μου, καί μοϋ άλλαξε κυριολε
κτικά τό ρυθμό τής ζωής μου, όπως κι έκείνη έναν άδερφό πού ποτέ της δέν είχε, καί 
μάλιστα άδερφό σάν εμένα, τόν πιο φιλόστοργο καί άφοσιωμένο.

"Ετσι ελπίζω νά έχω συχνά τή Μούσα μου κοντά μου, τήν άσύγκριτη, τήν άπίθα- 
νή μου Μούσα. Γιατί

Μέ τή Μούσα μου Μιμόζα, σάν δυό φίλοι ταιριασμένοι, 
τίποτε κρυφό δέν έχω- λάθος ο,τι κι ' άν σκεφθής- 

μυστικήν άγάπη στέλλει, μυστική μά τιμημένη,
κι ’ άλλη θέση γι ’ άλλη Μούσα στήν καρδιά μου δέ θά βρής.

Μούσες ύπάρχουνε εννιά, κι ’ όμως καθένας ξέρει
πώς τόσην έμπνευση καμιά δέν έχει σ’ άλλον φέρει

σάν τή δική μου· ζωντανή στό πλά ι μου βρισκόταν 
κι ’ ώς έγραφα, άκούραστη μοϋ κράταγε τό χέρι.

Γιώργ.
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Καί ή Μιμόζα πριν φύγη έγραψε στο ημερολόγιό μου, πού εκείνη μοΰ είχε χαρίσει:

Σέ λίγες ώρες θά έχω φύγει. Μά πώς είναι δυνατόν νά ξεχάσω την τόση περιποίη
ση καί αγάπη πού μοΰ έδείξετε όλοι; Μόνο νά τήν άνταποδώσω με την ίδια άγάπη πού 
νοιώθω γιά όλους Σας, Ειρήνη, Ελένη καί Γιώργο. Καί μέ τό καλό νά ξανάρθω. We 
will all meet again.

Μικρή νεράιδα έζησε σ’ άνθρώπων κατοικία 
κι ’ όλοι λατρέψανε πιστά τήν άδολη θωριά της, 

κι ’ άξέχαστη τήν κράτησαν. Μά βρέθηκε κι ’ αιτία" 
είχε κι ’ αυτή ξεχάσει εκεί κομμάτι άπ' τήν καρδιά της.

Mim. Τυπώθηκε στα 
Τυπογραφεία ΘΕΟΠΡΕΣ Ατό 

Τηλ.: 22674940
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