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ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ε.Π.Ο.Κ.
Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου

Στη Γενική Συνέλευση στο Συνοδικό της Παλαιός Αρχιεπισκοπής

(Τετάρτη, 29 Μαΐου 2003, 6.00 μ.μ.)

Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, το πρώτο που εξελέγη μετά το θάνατο 
των αειμνήστων Κύπρου Χρυσάνθη, Προέδρου, και Γεωργίου Ιωαννίόη, Γραμμα
τέα του Ε.Π.Ο.Κ., έθεσε άμεσα σε εφαρμογή τα προγραμματισθέντα από το ανασυ- 
σταθέν προηγούμενο Συμβούλιο, τα οποία εξαγγέλθηκαν στη Αογοδοσία του Προ
έδρου και εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2000. Αυτά προνο- 
ούσαν για την έκδοση διπλού τόμου της «Φιλολογικής Κύπρου» εις μνήμην Κύ
πρου Χρυσάνθη, την παρουσίαση του τόμου από τον Αντιπρόεδρο κ. Χρύσανθο 
Κυπριανού, την απονομή τιμητικάτν διπλωμάτων στους συντελεστές της έκδοσης 
«Ανθολογία Κυπριακής Αογοτεχνίας», τη διοργάνωση Φιλολογικών Μνημοσύνων 
για τους μ. Γεώργιο Κ. Ιωαννίόη και Νίκο Κρανιδιυ3τη, ειδικής εκδήλωσης για τον 
Γιώργο Σεφέρη και Πανηγυρικής Εκδήλωσης για την προσφορά του Ομίλου μας 
από την ίδρυση του ως σήμερα, και την έκδοση από τον Ε.Π.Ο.Κ. ανέκδοτης έμμε
τρης μετάφρασης της «Οδύσσειας» του Ομήρου από τον Γεώργιο Σ. Μενάρδο.

Πλην της έκδοσης της μετάφρασης της «Οδύσσειας» που βρίσκεται στο τελικό 
στάδιο της διόρθωσης και θα εκτυπωθεί πολύ σύντομα, όλα τα άλλα έχουν πραγ
ματοποιηθεί, αλλά και πέραν τούτων ποικίλη άλλη δράση που είναι καταχωρισμέ
νη στους δύο εκδοθέντες έκτοτε τόμους της «Φιλολογικής Κύπρου» ή περιλαμβά
νεται στην έτοιμη ήδη προς παράδοση στο τυπογραφείο ύλη για τον τρίτο τόμο 
των ετών 2002-2003.

Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. εξέδωσε τον διπλό τόμο της «Φιλολογικής Κύπρου» 
1998-1999, αφιέρωμα στη «Μνήμη Κύπρου Χρυσάνθη», με πλούσια ύλη, πέραν 
των 330 συνολικά σελίδων, με Προσάρτημα του γνωστού έγκριτου βραβευμένου 
λογοτέχνη και Ταμία του Ομίλου μας Ιάκωβου Κυθρεώτη με τίτλο «Κυπριανός, ο 
Εθνομάρτυρας», ένα αξιόλογο Θεατρικό σε ποίηση. Τον τόμο παρουσίασε ο Αντι
πρόεδρος κ. Χρύσανθος Κυπριανού σε συγκέντρωση στην οποία έγινε επίσης η 
παρουσίαση της «Ανθολογίας Κυπριακής Λογοτεχνίας» (Εκδόσεις Χρ. Ανδρέου), 
από τον Δρα Γεώργιο Κιτρομηλίδη, Επιθεωρητή και μέλος του Δ.Σ., και επιδόθη- 
καν τιμητικά διπλώματα στους συντελεστές της έκδοσης Α. Φυλακτού και Π. Πα- 
ρασκευά, Γ.Κ. Ιωαννίδη, Γ. Κατσούρη, Δ. Θεοδούλου και Χρ. Ανδρέου.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας 
κ. Θεόδωρος Μπιζάκης και τα διπλώματα επέδωσε ο Γενικός Διευθυντής του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Δρ. Πέτρος Καρεκλάς.

Ο Όμιλος μας διοργάνωσε την 1η Νοεμβρίου 2000 «Εκδήλωση Μνήμης Γεωρ
γίου Κ. Ιωαννίδη», Γραμματέα του Ομίλου μας, με την «Εταιρεία Κυπριακών 
Σπουδών» και την «Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου» με κύριο 
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ομιλητή τον Αντιπρόεδρο κ. Χρύσανθο Κυπριανού, και στις 20 Σεπτεμβρίου 2000 
Φιλολογικό Μνημόσυνο για τον Νίκο Κρανιδιώτη, με ομιλητές τους Δρα Γιώργο 
Κιτρομηλίδη, Επιθεωρητή, Χαράλαμπο Ευθυμίου, Φιλόλογο, Λούλλα Χρυσάνθη, 
μέλος του Δ.Σ., και τον υποφαινόμενο.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκο
πος κ.κ. Χρυσόστομος, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανειστημίου κ. Μ. 
Τριανταφυλλίδης, ο Γ.Δ. του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Δρ. Π. Καρε
κλάς, ο Πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου κ. Α. Καννάουρος, πρώην 
βουλευτές, συγγενείς του τιμωμένου και άλλοι επίσημοι.

Στις 17 Νοεμβρίου 2000, ο Ε.Π.Ο.Κ. διοργάνωσε εκδήλωση μνήμης για το νο
μπελίστα ποιητή μας Γιώργο Σεφέρη, στα 100 χρόνια από τη γέννηση του, με κύριο 
ομιλητή τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Φώτη Δημητρακόπουλο και με 
αναφορά του Προέδρου του Ε.Π.Ο.Κ. στην πρώτη επίσκεψη του Σεφέρη στην Κύ
προ και τη σχέση που αναπτύχθηκε τότε ανάμεσα στον Όμιλο μας και τον Σεφέρη.

Παρόμοια συγκέντρωση διοργανώθηκε στο Συνοδικό της Παλαιάς Αρχιεπι
σκοπής Κύπρου, στις 7 Μάίου 2001, για τον διαπρεπή Έλληνα πεζογράφο Αλέ
ξανδρο Παπαδιαμάντη, με τη συμπλήρωση 150 χρόνων από τη γέννηση του, με κύ
ριο ομιλητή τον ίδιο καθηγητή κ. Φώτη Δημητρακόπουλο. Μετά την ομιλία, ο Επι
θεωρητής του Υπουργείου Παιδείας κ. Νίκος Ορφανίδης, παρουσίασε το «Δεύκω- 
μα Παπαδιαμάντη» που εξέδωσε ο κ. Φ. Δημητρακόπουλος στην Αθήνα το 2001.

Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλίσουμε τις δύο ενδιαφέρουσες ομι
λίες του κ. Δημητρακόπουλου, για τον Σεφέρη και τον Παπαδιαμάντη, για να τις 
δημοσιεύσουμε στη «Φιλολογική Κύπρο».

Θα πρέπει να αναφέρω ότι για το Σεφέρη πραγματοποιήθηκε επίσης εσωτερι
κή συγκέντρωση των μελών, στις 22/12/2000, στην οποία ο καθηγητής του Πανεπι
στημίου Ιωαννίνων κ. Γιάννης Δάλλας μίλησε με θέμα «Με τον τρόπο του Γ.Σ. - 
Εισαγωγή στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη», και ακολούθησαν παρεμβάσεις και 
συζήτηση μεταξύ των παρευρεθέντων.

Στα 50 χρόνια από το θάνατο του Αγγέλου Σικελιανού ο Ε.Π.Ο.Κ. διοργάνω- 
σε διάλεξη, στις 2/10/2001, με ομιλητή τον ίδιο καθηγητή κ. Γιάννη Δάλλα και θέμα 
«Η μυθική μέθοδος στην ποίηση του Αγγέλου Σικελιανού». Η κάθοδος του κ. Δάλ
λα κατέστη δυνατή χάρη στην συνδρομή της Ελληνικής Πρεσβείας, την οποία κι 
ευχαριστώ και μ’ αυτή την ευκαιρία.

Με την ευκαιρία της νέας χιλιετίας, διοργανώσαμε ειδική εκδήλωση για την 
προσφορά του Ε.Π.Ο.Κ. την Πεντηκονταετία 1947-1997 στο Πολιτιστικό Κέντρο 
του Ομίλου Ααϊκής, στις 19 Δεκεμβρίου 2000, με ομιλητές τον υποφαινόμενο, τον 
Αντιπρόεδρο κ. Χρ. Κυπριανού, τη Γραμματέα κα Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβίδου, 
τον Ταμία κ. Ιάκωβο Κυθρεώτη και την επί σειράν ετών διατελέσασαν μέλος του 
Δ.Σ. του Ομίλου κα Αουλού Συμεωνίδου.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος τιμήσαμε καθηκόντως τη μνήμη των αείμνη
στων Προέδρων του Ε.Π.Ο.Κ. Κωνσταντίνου Σπυριδάκι (1947-1975) και Κύπρου 
Χρυσάνθη (1975-1998) με την απονομή τιμητικής πλακέτας στις συζύγους τους.

Για το Χρυσάνθη, κατόπιν προσκλήσεως ο Πρόεδρος απηύθυνε εκ μέρους του 
Ε.Π.Ο.Κ. σύντομο Χαιρετισμό στα αποκαλυπτήρια τιμητικής εγχάρακτης πλάκας 
από το Δήμαρχο Αευκωσίας κ. Λέλλο Δημητριάδη έξω από το σπίτι του Χρυσάν
θη, στην Οδό Ανόροκλέους 2, στις 31/10/2000.

Παρόμοιο Χαιρετισμό απηύθυνα επίσης στο Τιμητικό μνημόσυνο για τον 
Χρυσάνθη που συνδιοργανώθηκε από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργεί
ου Παιδείας και Πολιτισμού, την Εθνική Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, 
τον Όμιλο μας (Ε.Π.Ο.Κ.) και το Κέντρο Κύπρου ΠΕΝ, στις 6/6/2001 στο Πολιτι
στικό Κέντρο του Ομίλου Ααϊκής.

Αλλά ο Όμιλος μας την περίοδο που πέρασε διοργάνωσε και άλλες δραστη
ριότητες.

Στις 5/12/2001 πραγματοποιήσαμε εκδήλωση μνήμης για τον Παύλο Αιασίδη, 
100 χρόνια από το θάνατο του, με ομιλία για την «Προσφορά του Παύλου Αιασί- 
δη» από το λαογράφο κ. Χρ. Κυπριανού και σύντομη αναφορά από τον Δρα Γ. 
Κιτρομηλίδη για «Μια συνομιλία με τον Παύλο Αιασίδη».

Σε άλλη ειδική εκδήλωση, στις 28/11/2001, έγινε παρουσίαση τριών νέων εκ
δόσεων, του Φοίβου Κληρίδη «Η μοιρασμένη μου Πατρίδα» από τον λογοτέχνη κ. 
Ιάκωβο Κυθρεώτη και του Στέφανου Σταυρίδη «Σύντομες Πατρίδες» και «Ιδιωτι
κές Ανταποκρίσεις», από τον ομιλούντα και τον Δρα Γ. Κιτρομηλίδη αντίστοιχα.

Ο Όμιλος μας, συνδιοργάνωσε επίσης, με την Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λο
γοτεχνών Κύπρου και το Κυπριακό Κέντρο ΠΕΝ εκδήλωση, στις 31/5/2001, στην 
οποία έγινε παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής της Νίκης Λαδάκη-Φιλίπ- 
που «Προς Κερίνιν» από τον Ιάκωβο Κυθρεώτη και την Γραμματέα του Ομίλου 
κα Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβίδου.

Σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Όμιλος μας με το Παγκύπριο Γυμνά
σιο στις 23/1/2002, ο εκπαιδευτικός-συγγραφέας κ. Γεώργιος Χατζηκωστής πα
ρουσίασε το θέμα «Η έκδοση διδακτικών βιβλίων από το Παγκύπριο Γυμνάσιο τα 
χρόνια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου», ενώ ο εκπαιδευτικός-λαογράφος κ. Χρύ
σανθος Κυπριανού το θέμα «Οι εκδόσεις του Παγκυπρίου Γυμνασίου».

Εξ άλλου ο εκπαιδευτικός Δρ Ελλάδιος Χανδριώτης, σε άλλη εκδήλωση, στις 
14/2/2002, μας παρουσίασε μία ενδιαφέρουσα ανακοίνωση του με θέμα «Η ρήση 
του Πελασγού 277-290 στις Ικέτώες του Αισχύλου και η σημασία του όρου ‘κύ- 
πριος χαρακτήρ’ υπό το πρίσμα της εκφοράς του λόγου», μετά την οποία ακολού
θησε συζήτηση.

Στην καθιερωμένη Παλαμική γιορτή, το Φεβρουάριο του 2001 (14/2/2001), 
ομιλητής ήταν ο Αντιπρόεδρος του Ομίλου κ. Χρ. Κυπριανού με θέμα «Ο κόσμος 
του λαού στην ποίηση του Κωστή Παλαμά», και το 2002 (27/2/2002) ο κ. Κάρολος 
Μητσάκης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Ο Κωστής Παλαμάς 
ως Πετραρχικός ποιητής». Φέτος λόγω του φορτισμένου πολιτικού κλίματος, των 
γνωστών πολιτικών εξελίξεων και των Προεδρικών εκλογών δεν ήταν δυνατή η 
διοργάνωση Παλαμικής γιορτής το Φεβρουάριο ή εκδηλώσεων τους τελευταίους 
μήνες του περασμένου χρόνου και τους πρώτους του νέου έτους. Τούτο μπορεί ν' 
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αναπληρωθεί με μια Παλαμική γιορτή του χρόνου προσαρμοσμένη μάλιστα στο 
πνεύμα της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας.

Θα πρέπει, τέλος, σε ό,τι αφορά τις συγκεντρώσεις, ν’ αναφερθώ στην πρό
σφατη τιμητική εκδήλωση για τον Παύλο Βαλδασερίδη και τον Παύλο Κριναίο 
την περασμένη βδομάδα, στις 20/5/2003, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ομίλου 
Λαϊκής με τις πολύ κατατοπιστικές ομιλίες του κ. Παύλου Σεμελίδη, για τον Βαλ- 
δασερίδη, και του Δρα Γιώργου Κιτρομηλίδη, για τον Κριναίο, και στην προγραμ- 
ματισθείσα γι’ απόψε εσωτερική συγκέντρωση/συνεστίαση μελών που θ’ αφιερω
θεί στη μνήμη του Τεύκρου Ανθία, με σύντομες ομιλίες και παρεμβάσεις γι’ αυτόν 
από τους παρευρεθησομένους.

Χάριν πληρέστερης, κατά το δυνατόν, καταχώρισης στα πεπραγμένα του 
απερχόμενου Δ.Σ., σημειώνω τώρα και ορισμένες άλλες από τις δραστηριότητες 
του Ομίλου μας.

Στη σειρά των εκδόσεων μας «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ», που καθιε
ρώθηκε με χορηγία του μεγάλου ευεργέτη του Ομίλου μας αείμνηστου Μιχαλάκη 
Κυθρεώτη, εκδώσαμε το βιβλίο της συγγραφέας, αγωνίστριας και μέλους του Δ.Σ. 
του Ομίλου μας Μαρούλας Βιολάρη-Ιακωβίδου «Μνήμες του ’74», με την πεποίθη
ση ότι συμβάλλουμε έτσι στη συντήρηση της ιστορικής μνήμης για τα τραγικά εκεί
να γεγονότα και προ παντός στη συνειδητοποίηση του χρέους για την αποκατάστα
ση της εθνικής μας αξιοπρέπειας με την απελευθέρωση της γης των πατέρων μας.

Το «Βραβείον Γραμμάτων» του Ε.Π.Ο.Κ. απονεμήθηκε πέρυσι, κατ’ απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Αεόντιο 
Χατζηκώστα, της ι. Μονής Αγίου Μηνά, διακεκριμένο άνθρωπο των Γραμμάτων, 
σε αναγνώριση του συγγραφικού του έργου και της πνευματικής προσφοράς του 
προς τον τόπο μας. Η απονομή έγινε σε ειδική τελετή στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Ομίλου Λαϊκής, στις 27/2/2002, ύστερα από την ομιλία του καθηγητή κ. Καρόλου 
Μητσάκη για τον Κωστή Παλαμά. Το σκεπτικό της απονομής διάβασε ο Αντιπρό
εδρος του Ομίλου κ. Χρύσανθος Κυπριανού και το Βραβείο επέδωσε στον τιμηθέ- 
ντα η κα Μαρίνα Βρυωνίδου-Γιάγκου, Προϊσταμένη του Πολιτιστικού Κέντρου 
Ομίλου Λαϊκής, ο οποίος και ευγενώς χρηματοδοτεί από ετών το Βραβείο του 
Ομίλου ενθαρρύνοντας έτσι τους άξιους δημιουργούς των Ελληνικών Γραμμάτων 
στην Κύπρο. Ο Πρόεδρος παρουσίασε δΓ ολίγων τον τιμιόμενο και ευχαρίστησε 
τον Όμιλο Λαϊκής για τη χρηματοδότηση του Βραβείου.

Τιμήσαμε την εκ των ιδρυτικιύν μελών και επί σειράν ετών διατελέσασαν μέ
λος του Δ.Σ. του Ομίλου κα Λουλού Συμεωνίδου για την πολυετή προσφορά της 
στον Όμιλο μας και τη μεγάλη συμβολή της στη μουσική παιδεία του τόπου μας. Η 
συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στις 10/10/2001, στην Αίθουσα Τελετών του 
Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' ευγενώς παραχωρηθείσαν από τον Μα- 
καριοπατον, ο οποίος και επέδωσε στην τιμωμένη την τιμητική πλάκα, ύστερα από 
ομιλία της Επιθεωρήτριας Μουσικής κας Μάρως Σκορδή με θέμα «Λουλού Συμε
ωνίδου - Πρωτοπορία, Αγώνας, Μουσική Δημιουργία».

Ο Ε.Π.Ο.Κ. συμμετέσχε, όπως και πριν, μαζί με τα άλλα συνεργαζόμενα σω
ματεία, στους εορτασμούς των εθνικών μας επετείων της 25ης Μαρτίου και 28ης 

Οκτωβρίου που διοργανώνει από ετών το Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, 
καθώς και στο Φιλολογικό Μνημόσυνο της 9ης Ιουλίου, από το ίδιο Ίδρυμα, εις 
μνήμην του Εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, στην προτομή του οποίου 
και κατέθετε στεφάνι στο προαύλιο του Καθεδρικού ναού Αγ. Ιωάννη. Εκπροσω
πήθηκε επίσης από μέλη του Δ.Σ. στους επίσημους εορτασμούς των πιο πάνω επε
τείων και στο Μνημόσυνο του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και των άλλων μαρτύ
ρων της 9ης Ιουλίου στον ι. ναό Φανερωμένης και κατέθεσε στεφάνι στο Μαυσω
λείο του ναού.

Ο Όμιλος μας εκπροσωπήθηκε επίσης με μέλη του Δ.Σ. ή και συμμετέσχε σε 
εκδηλώσεις που διοργάνωσαν, με διάφορες ευκαιρίες, αδελφά Σωματεία ή άλλοι 
φορείς, όπως για παράδειγμα:

Στην εκδήλωση του Π ΕΝ (4/1/2001), στην οποία τιμήθηκαν οι λογοτέχνες 
Κλαίρη Αγγελίδου, Μίμης Ιακωβίδης, Ρήνα Κατσελλή και Γεώργιος Ιωαννίδης, 
και σε άλλη για το Νίκο Παναγιώτου και τη Νίκη Λαδάκη-Φιλίππου,, στο μνημό
συνο για τον Κωνσταντίνο Σπυριδάκι στον Καθεδρικό ναό Αγίου Ιωάννη στις 
14/1/2001 και στο Φιλολογικό Μνημόσυνο, την επομένη, στην Καστελλιώτισσα, 
όπου μίλησαν για τον Σπυριδάκι οι Ουράνιος Ιωαννίδης, Χριστόφορος Χριστο- 
φίδης, Πάνος Αδαμίδης και Ανδρέας Καραγιώργης· στη διάλεξη που διοργάνωσε 
η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών για το Σεφέρη στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, στις 
14/2/2001, με ομιλητή τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Δημήτριο 
Τριανταφυλλόπουλο, στις συνεδρίες της Συντονιστικής Επιτροπής Στέγης Γραμ
μάτων και Τεχνών, σε εκδήλωση του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού Νεανικού 
Βιβλίου, και άλλες εκδηλώσεις.

Με άλλα 15 Πνευματικά σωματεία υπέγραψε πρωτόκολλο για τη στήριξη του 
Κυπριακού Βιβλιοπωλείου στην Αθήνα που οργανιύθηκε από τον Οίκο Μ.Α.Μ. 
και υπήρχε κίνδυνος να αναστείλει τη λειτουργία του, τόσο χρήσιμη για να κρατά 
άμεσο τον πνευματικό δεσμό της Κύπρου με την Ελλάδα μέσω του Κυπριακού βι
βλίου και άλλων εκδηλώσεων.

Με άλλα, επίσης, σωματεία απηύθυνε επιστολή στον Υπουργό Παιδείας και 
Πολιτισμού κ. Ουράνιο Ιωαννίδη (ημερ. 5/12/2001 ), με την οποία τασσόταν υπέρ 
της Ελληνικής γλώσσας στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστη
μών και Τεχνών, από αφορμή τη συζήτηση και τις διατυπωθείσες διιστάμενες από
ψεις στον τύπο.

Με ανακοίνωση στον τύπο, τις 11 Ιουλίου 2001, ο Ε.Π.Ο.Κ. εξέφρασε την 
ανησυχία του και τάχθηκε εναντίον της τάσης αδελφοποίησης Ελληνικών δήμων 
με Τουρκικούς, εφ’ όσον παραμένει άλυτο το πρόβλημα μας.

Πραγματοποίησε φιλοφρονητικές επισκέψεις (το 2001 και 2002) στον Μακα- 
ριώτατο Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Χρυσόστομο, τον Πρέσβη της Ελλάδας κ. Χρίστο Πα- 
ναγόπουλο και τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ουράνιο Ιωαννίδη και 
τους ευχαρίστησε για τη στήριξη που παρέχουν στον Όμιλο.

Συνεχίζοντας την παράδοση που καθιερώθηκε επί προεδρίας του αείμνηστου 
Προέδρου του Ομίλου μας Κύπρου Χρυσάνθη, προσφέραμε και εφέτος δωρεάν 
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ανά ένα τόμο της «Φιλολογικής Κύπρου» στους φοιτητές και φοιτήτριες της Φιλο
σοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τους συνοδούς καθηγητές τους, 
που πραγματοποίησαν την καθιερωμένη από χρόνια επίσκεψη - προσκύνημα τους 
στην Κύπρο. Τους δόθηκε, συμβολικά, η «Φιλολογική Κύπρος» 1998-1999 που εί
ναι αφιερωμένη στη Μνήμη Κύπρου Χρυσάνθη, ύστερα από σύντομη προσφώνη
ση από τον ομιλούντα, την ημέρα που επισκέφθηκαν το Πολιτιστικό Κέντρο του 
Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, στις 24 Μαρτίου 2003, σε συγκέντρωση 
τους στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος, όπου προσφερόταν τα τελευταία χρό
νια ύστερα από σύντομη ομιλία του Χρυσάνθη. Ο ίδιος τόμος, όπως και ο τελευ
ταίος του 2000-2001, εστάλη επίσης δωρεάν σε αξιωματούχους του κράτους, πνευ
ματικούς ανθρώπους, Βιβλιοθήκες, Σωματεία, εκδότες περιοδικών κ.ά., στην Κύ
προ, την Ελλάδα και αλλού στο εξωτερικό, και σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, 
από τα οποία προσφέρονται ως βραβεία σε μαθητές.

Όπως έχουμε πληροφορήσει με επιστολή μας προς τα μέλη, το Συμβούλιο 
αποφάσισε από καιρό η «Η Φιλολογική Κύπρος» 2004 να αφιερωθεί στην Ολυ
μπιάδα «ΑΘΗΝΑ 2004» και να εκδοθεί ο τόμος σε αναμνηστική-πανηγυρική έκδο
ση με ύλη σχετική με τους Ολυμπιακούς αγώνες και τον «Ολυμπισμό» γενικότερα 
και με ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή της Ελλάδας στην καλλιέργεια του αθλητι
κού ιδεώδους από την αρχαιότητα ως σήμερα. Αποφασίστηκε, επίσης, το ιδιαίτερα 
τιμητικό και φυσικό, άλλωστε, για την Ελλάδα γεγονός της διοργάνωσης των διε
θνών αγώνων στην κοιτίδα τους, να συνδυασθεί από τον Ε.Π.Ο.Κ. και με άλλες 
δραστηριότητες-διαλέξεις από Κυπρίους και Ελλαδίτες, με εσωτερικές συγκε
ντρώσεις, με διοργάνωση Ημερίδας σε συνεργασία με άλλους φορείς ή αδελφά 
Σωματεία, με την έκδοση Ανθολογίου με κείμενα για τον Ολυμπισμό, εφ’ όσον το 
επιτρέψουν τα οικονομικά του Ομίλου, και με άλλους τρόπους.

Το Συμβούλιο έχει προγραμματίσει για το προσεχές φθινόπωρο ειδική εκδή
λωση μνήμης προς τιμήν του λογοτέχνη, πολιτευτή και αγωνιστή Χριστόδουλου 
Γαλατόπουλλου, με ομιλητή τον αγαπητό συνάδελφο εκπαιδευτικό και λογοτέχνη 
κ. Μιχαλάκη Μαραθεύτη. Και, όπως ήδη ανάφερα, θα παραδοθεί στο τυπογραφείο 
η συγκεντρωθείσα ήδη ύλη για τον τόμο της «Φιλολογικής Κύπρου» 2002-2003.

Πριν τελειώσω, θα ήθελα και μ’ αυτή την ευκαιρία να διερμηνεύσω τη λύπη 
του Ομίλου μας, και τα συλλυπητήρια μας προς τους οικείους τους, για το θλιβε
ρό γεγονός του θανάτου της Δώρας Μ. Κυθρεώτη, συζύγου του μεγάλου ευεργέτη 
του Ε.Π.Ο.Κ. Μιχαλάκη Κυθρεώτη, και του Νικόλα Αριστοδήμου, συζύγου της 
βοηθού του Ομίλου μας κας Νίτσας Αριστοδήμου, ο οποίος πάντα πρόθυμα μας 
εξυπηρετούσε. Ο Όμιλος μας μαζί με την έκφραση των συλλυπητηρίων του κατέ
θεσε στεφάνι πάνω στη σορό τους.

Τελειώνοντας, εκφράζω, εκ μέρους του Ομίλου μας, και μ’ αυτή την ευκαιρία 
θερμές ευχαριστίες προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον κ.κ. Χρυσόστομον, 
Επίτιμον Πρόεδρον του Ε.Π.Ο.Κ., για τη στέγη που μας παρέχει από δεκαετιών 
στην Παλαιά Αρχιεπισκοπή και για τη γενναία χορηγία Του εκ Α.Κ. 2000 για την 
έκδοση της τελευταίας «Φιλολογικής Κύπρου» 2000-2001, στο Υπουργείο Παιδεί
ας και Πολιτισμού για τη δική του επιχορήγηση με Α.Κ. 2900, μέσω των Πολιτι
στικών του Υπηρεσιών, αλλά και στον Έντιμον Πρέσβη της Ελλάδος για την 

έμπρακτη συμπαράσταση του στο έργο μας με χορηγία Α.Κ. 200, και στον Όμιλο 
Ααϊκής για τη χρηματοδότηση του «Βραβείου Γραμμάτων» με Α.Κ. 300, και για τη 
φιλοξενία που μας παρέχει στο Πολιτιστικό του Κέντρο. Παρομοίως ευχαριστώ, 
εκ μέρους του Ε.Π.Ο.Κ., και την Τράπεζα Κύπρου που πρόθυμα παραχώρησε την 
«Αίθουσα Εκδηλώσεων» της για εκδηλώσεις του Ομίλου μας. Ευχαριστώ τα μέλη 
του Συμβουλίου για τη συνεργασία τους, στην οποία πρωτίστως οφείλεται η δρά
ση του Ομίλου μας. Ευχαριστίες εκφράζω και στην κα Νίτσα Αριστοδήμου για τις 
υπηρεσίες της, που πρόθυμα πάντα μας παρέχει.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
Πρόεδρος Ε.Π.Ο.Κ.
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Εισαγωγική Ομιλία καί Παρουσίαση του Ομιλητή 
από τον Πρόεδρο του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου 

στην Εκδήλωση για τον Άγγελο Σικελιανό, 
την Τρίτη, 2 Οκτωβρίου, ώρα 7.30 μ.μ., 

στην Αίθουσα Εκδηλώσεων στα Κεντρικά Γραφεία 
της Τράπεζας Κύπρου στην Αγία Παρασκευή

με ομιλητή τον καθηγητή κ. Γιάννη Δάλλα και θέμα:

«Η μυθική μέθοδος στην ποίηση του Αγγέλου Σικελιανού»

Έντιμο Κύριε Πρόξενε της Μητρός Πατρίδος,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Αγαπητά μέλη και φίλοι του Ομίλου μας,
Κυρίες και Κύριοι,

Σας καλωσορίζω στην αποψινή εκδήλωση μας και σας ευχαριστώ που την τι
μάτε με την παρουσία σας.

Είναι χαρά και τιμή για μένα να καλωσορίσω επίσης και να παρουσιάσω, με 
λίγα λόγια, τον εκλεκτό ομιλητή μας, τον διακεκριμένο ποιητή και δοκιμιογράφο, 
ακαδημαϊκό και φίλο κ. Γιάννη Δάλλα, τον οποίον και ευχαριστώ που πρόθυμα 
ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου μας να 
έλθει από την Αθήνα και να μας μιλήσει για τον μεγάλο νεοέλληνα ποιητή Αγγελο 
Σικελιανό, με την συμπλήρωση πενήντα χρόνων από τον θάνατο του.

Δύσκολο σε λίγα λεπτά να σας παρουσιάσω την πλούσια δράση και το πολυ- 
διάσταστο έργο του ομιλητή μας.

Ο Γιάννης Δάλλας γεννήθηκε στη Φιλιππιάδα, από πατέρα που καταγόταν 
από το ηρωικό Σούλι και μητέρα από τη Αευκάδα. Σπούδασε Κλασσική Φιλολογία 
στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπηρέτησε ως καθηγητής Μέ
σης Παιδείας, επίσης στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία και στο Διδασκαλείον 
Μέσης Εκπαιόεύσεως, και στη συνέχεια στην Ανώτατη Εκπαίδευση, στη Φιλοσοφι
κή Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας. 
Δίδαξε επίσης στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ως καθηγητής Νεο
ελληνικής Παιδείας και Λογοτεχνίας και πέρυσι ως επισκέπτης καθηγητής στο 
Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ήταν Συνιδρυτής και Διευθυντής του «Προτύπου Αυκείου Ιωαννίνων», διορ
γανωτής Συνεδρίων και Σεμιναρίων πάνω σε θέματα νεοελληνικής κυρίως λογο
τεχνίας, ποίησης και πεζογραφίας, και συμμετέσχε ο ίδιος σε άλλα πολλά συνέ
δρια και σεμινάρια στην Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρώπης με διαλέξεις και 
ανακοινώσεις. Ήταν συνεκδότης έγκριτων περιοδικών, κριτικός της ποίησης και 
συνεργάτης στα σημαντικότερα περιοδικά της Ελλάδας με λογοτεχνική και φιλο
λογική ύλη.

Έχει ασχοληθεί για μισό και πλέον αιώνα με την ποίηση και το δοκίμιο, με τη 
Νεοελληνική λογοτεχνία γενικότερα, αλλά και με την Αρχαία Ελληνική λογοτε
χνία και μάλιστα τη μετάφραση αρχαίων λυρικών. Σε όλους τους τομείς του εν
διαφέροντος του έχει δώσει πλούσιο και υπεύθυνο έργο με τη δική του προσωπική 
σφραγίδα να τον καταξιώνει όχι μόνο ως ποιητή, ως δοκιμιογράφο και ως κριτι
κό, αλλά και ως εκδότη και σχολιαστή, ως ιστορικό της λογοτεχνίας και ως στο
χαστή με φιλοσοφική διάθεση.

Ποιητής από τα φοιτητικά του χρόνια, με τον θρήνο για τον Federico Garcia 
Lorca, το 1948, που τον θυμάμαι να μας τον απαγγέλλει με σεμνή μεγαλοπρέπεια, 
μ’ αυτοπεποίθηση ικανού υμνητή, με θαυμασμό κι αξιοπρέπεια, δικαιώνοντας 
έκτοτε, κι αυτά του τα χαρακτηριστικά και άλλα πολλά από τον πλούσιο ψυχικό 
του κόσμο, με τις έντεκα ώς τώρα ποιητικές συλλογές του, οι εννέα από τις οποί
ες βρίσκονται στη συγκεντρωτική έκδοση Τα Ποιητικά (1948-1988), που εκδόθηκε 
το 1990 και που περιλαμβάνει, εκτός από τον Federico Garcia Lorca, τις συλλογές 
Οι Εφτά Πληγές (1950), Απόπειρα Μυθολογίας (1952), Κυκλοδίωκτα (1956), 
Πόρτες Εξόδου (1960), Ανατομία (1971), Το Τίμημα (1981), Ο Ζωντανός Χρόνος 
(1985) και Ο Ποιητής και το Ποίημα (1988) για ν’ ακολουθήσουν δυο άλλες Συλ
λογές, Αποθέτης (Αθήνα 1993) και Στοιχεία Ταυτότητας (Αθήνα 1999).

Από τα δοκίμια του, αναφέρω τις εκδόσεις Εποπτείες ( 1954), Υπερβατική Συ
ντεχνία ( 1958), Ο ποιητής Μίλτος Σαχτούρης ( 1998) και τα Ευρυγώνια (2000), και 
ως δείγματα των Μελετημάτων και Φιλολογικών Εκδόσεων του σημειώνω από τα 
τέσσερα Καβαφικά το Καβάφης και Ιστορία (1974) και το Ο Καβάφης και η Δεύ
τερη Σοφιστική (1984), από τα πέντε Καλβικά τα Η Ιωνιάς (1992), Η ποιητική του 
Ανδρέα Κάλβου (1993) και την έκδοση, το 1998, των Ωδών τον Κάλβου, με ανατύ
πωση το 1999, με τίτλο Ανδρέας Κάλβος, Ωδαί, Η Αύρα-Αυρικά, Απόσπασμα 
Ατιτλου Ποιήματος, με πολύ διαφωτιστική Εισαγωγή, πέραν των 100 σελίδων, 
και με Γλωσσάριο.

Δεν μου επιτρέπει ο χρόνος ν’ αναφερθώ στα τρία Βαρναλικά, τα τέσσερα Θε- 
οτοκικά και στα υπό έκδοση Σολωμικά του.

Από την αρχαία λογοτεχνία έχει μεταφράσει τους ιαμβογράφους Αρχίλογο, 
Σημωνίδη, Ιππώνακτα, τους Ελάσσονες και τα Αδέσποτα, που εκδόθηκε στην 
Αθήνα το 1976 με τίτλο Αρχαίοι Αυρικοί I, με εισαγωγή και σχόλια, του Καλλίμα
χου τα Επιγράμματα και Στους Τελχίνες με σχόλια (2001), τα Δημώδη των Αρχαί
ων και Αττικά Συμποτικά (2001), επίσης με σχόλια, και άλλα.

Ο Γιάννης Δάλλας υπήρξε συνεκδότης των περιοδικών Αθηναϊκά τετράδια 
και Στόχος (στην Αθήνα), υπεύθυνος της ύλης των περιοδικών Ενδοχώρα και Δο
κιμασία (στα Ιωάννινα) και κράτησε τη στήλη κριτικής της ποίησης στο Βήμα των 
Αθηνών από το 1971 ως το 1973.

Το έργο του Γιάννη Δάλλα έχει εκτιμηθεί από πολλούς και σοβαρούς μελετη
τές και κριτικούς που έχουν γράψει γι’ αυτόν βιβλιοκρισίες και μελετήματα, ανά
μεσα τους οι Κλέων Παράσχος, Πέτρος Χάρης, Νικηφόρος Βρεττάκος, ο Αργυρί
ου, ο Μουλλάς, ο Σαββίδης, ο Αθανασόπουλος κ.ά.
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Τα περιοδικά «Σύγχρονη Εκπαίδευση» και «Ελίτροχος» έχουν εκδώσει γι’ 
αυτόν «Αφιερωματικά τεύχη» τους, αλλά η πιο μεγάλη τιμητική διάκριση που του 
έγινε και που πιστοποιεί επίσημα την αναγνώριση του δημιουργικού του έργου εί
ναι η απονομή στον Γιάννη Δάλλα, το 1987, του «Πρώτου Κρατικού Βραβείου 
Κριτικής και Δοκιμίου» και το 1999, ενός δεύτερου βραβείου του «Μεγάλου Κρα
τικού Βραβείου για το σύνολο του έργου» του. Τον τίμησαν, ασφαλώς, «ού σμι- 
κρόν έν σμικροίς», «ούδ’ έν σμικροίς μέγαν», αλλά «μέγαν έν μεγάλοις».

Σας συγχαίρουμε κι εμείς, μ’ αυτή την ευκαιρία, αγαπητέ κ. Δάλλα, σας ευχα
ριστούμε για μια ακόμη φορά, και σας παρακαλώ να καταλάβετε το βήμα.

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

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ
ΕΝΑΣ ΛΥΡΙΚΟΣ ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ

Ο Άγγελος Σικελιανός τιμήθηκε ως εμπνευστής της δελφικής ιδέας, εβδομή
ντα χρόνια ύστερα από την πρώτη και τη δεύτερη υλοποίησή της. Ιδέα που δεν είχε 
συλληφθεί και περατωθεί απλώς τις δύο χρονικές στιγμές των παραστάσεων που 
ξέρουμε, το 1927 και 1930. Η Εύα, «συνεργός» του από τότε και κατόπιν νοερά ως 
τη στιγμή που ήρθε και αναπαύθηκε για πάντα στους Δελφούς (1952), μαρτυρεί 
πώς εξαρχής της γνωριμίας τους, από την εποχή του Αλαφροίσκιωτου ακόμα (γρ. 
1905), τον απασχολούσε η πραγμάτωση της δελφικής ιδέας.

Η ιδέα αυτή που η υλοποίησή της, προς τα μέσα της ζωής και της δημιουργίας 
του, υπήρξε ένας απ’ τους πρώτους στόχους του πνευματικού προσανατολισμού 
του δεν αποτελούσε ούτε θεωρία ενός υπέρμαχου ούτε νοσταλγία ενός προσκυνη
τή του αρχαίου πνεύματος, αλλά έμπνευση ενός ποιητή που μέσα από τη θητεία 
του στη γη και στην παράδοσή του οραματίζεται το μέλλον της φυλής του και της 
ανθρωπότητας. Γη του η Δευκάδα όπου γεννήθηκε το 1881 και η Αττική, από όπου 
έδραμε διαχρονικά σε όλη την Ελλάδα, και όπου πέθανε και τάφηκε το 1951. Μια 
Δευκάδα που δεν είναι η Κέρκυρα του πνεύματος του Σολωμού, αλλά είναι η γε
νέτειρα, που του αποκάλυψε τη φύση και τα έργα του ανώνυμου λαού. «Με τον 
νησιού μου τ’ όνομα /και με τη βοήθεια του λαού/στο Ιόνιο πέλαγος έριξα / το 
εφτάπυργο καράβι / της μάχης», έγραφε. Νησί, που, πιο πολύ από όλα τα άλλα του 
Ιονίου, επικοινωνούσε με το πνεύμα της αντικρινής κλεφταρματολικής Ακαρνα
νίας και πιο πάνω της Ηπείρου. «Φύση-Ααός-Φυλή» και «Ιστορία» είναι ο δεύτε
ρος, ο δηλωμένος από τον ίδιον πιο πλατύς προσανατολισμός της ποίησής του. 
Ενώ ο τρίτος και ωριμότερος από όλους είναι αυτός που ξεκινά από την Αθήνα 
και έχει «σημάδι του ιερό την Ελευσίνα»· μάλιστα, τη «μυστική» κατάληξη αυτού 
του δρόμου την απέσπασε από την ιδεαλιστική «αφαίρεσή» της και την αναβάπτι- 
σε στο δράμα των νεότερων επιταγών της ιστορίας.

Έτσι απέφυγε την απομόνωση που ενείχε ο ιδεαλισμός αυτού του τρίτου δρό
μου. Και ταυτόχρονα υπερέβη άλλους κινδύνους, προερχόμενους από τις γοητεί
ες των συρμών της εποχής του. Οπαδός παλαιότερα του Νίτσε ή του ύφους του 
Ντ’ Ανούντσιο, αλλά όχι και του ναζισμού που ενέπνευσε η κακέκτυπη ανάγνωση 
του πρώτου, ή του φασισμού που ο δεύτερος ασπάστηκε. Και ενώ υπηρέτησε και 
αυτός το κίνημα της ελληνολατρίας, αποστράφηκε άλλες νόθες εκδοχές του, όπως, 
λ.χ., υπήρξε η εθνικοσοσιαλιστική του Ίωνα Δραγούμη ή η εκλεκτικιστική του Πε
ρικλή Γιαννόπουλου. Και έτσι δέσποσε του νεοελληνικού Μεσοπολέμου. Πέρασε 
μέσα από δύο παγκόσμιους πολέμους και αισθητής αυτός όταν ξεκίνησε, συμπο- 
ρεύτηκε με τους αγώνες του λαού του στη διάρκεια της Κατοχής και του Μεταπο- 
λέμου. Και αναδείχτηκε ως θεράποντας του λόγου με τη μυθοποίηση του ιστορι
κού μας συναισθήματος.

* * *
Πρόκειται για μια ιδεατή πραγματικότητα που σε αυτόν αναμορφώνεται ως 

μυθική μέσα από τα σύμβολα του αρχαίου και του λαϊκού πολιτισμού μας, όπως
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δείχνεται από κορυφής των συλλογών του, με τους τίτλους: από τον Αλα- 
φροΐσκιωτον ακόμη έως τα Ορφικά και τα Ακριτικά του.

Η μυθολογία του αρχαίου, του χριστιανικού και του ανατολικού, εντέλει, κό
σμου του προσφέρει άλλοτε αυτούσια τα σχήματα και άλλοτε τα προσχήματα του 
θεματικού και ιδεολογικού ιστού των ποιημάτων του. Πίσω του η παραδοσιακή 
ποιητική, την οποία και συνέχιζε, υπαγόρευε σε κάθε ποιητή το αίτημα να ανατρέ
χει στη μυθολογία και στα θέματά της, ώστε να τα εξυμνεί πιστά και να τα αναπα
ράγει. Και μπροστά του, στην επόμενη και μεθεπόμενη δεκαετία, ο μοντερνισμός 
αντέστρεψε τη στάση και εγκαινιάζοντας την τακτική της μυθικής μεθόδου, πήρε 
και χρησιμοποίησε τους μύθους ως μοτίβα αναφοράς στη σύγχρονη εποχή, όπως 
λ.χ. έκανε με τον Καισαρίωνα ή την Ιθάκη του ο Καβάφης, με τον Τειρεσία του ο 
Έλιοτ, με τον Οδυσσέα ιδιαίτερα ο Πάουντ και πρωτοποριακότερα ο Τζόις ή με 
τους παράγωγους σε μας Ελπήνορες, Ατρείδες και Αργοναύτες του ο Σεφέρης.

Ο Σικελιανός στέκεται ανάμεσα από τις δύο εποχές και τεχνικές: από την επο
χή της μυθολογικής αναφοράς του και την τεχνική της μυθικής μεθόδου. Ειδικά 
στα Αυρικά του (Σειρά Πρώτη) παρακολουθούμε μία ανάκληση του μύθου στη 
μορφή των ίδιων των πραγμάτων, δηλαδή μια ανάκληση του μύθου αισθητική. 
Και ακολουθεί στη μέση φάση των μεγάλων θεολογικών σχεδιασμάτων του - Μή- 
τηρ Θεού, Πάσχα των Ελλήνων, Δελφικός Αόγος - μια ανάκληση των μορφωμά
των του πολιτισμού, και αυτή δεν είναι παρά μια ανάκληση πνευματική. Έτσι 
φτάνουμε στα Αυρικά του (Σειρά Δεύτερη), όπου η ανάκληση του μύθου αναφέρε
ται στο μήνυμα και είναι συνεπώς ιδεολογική. Και ως μέθοδος, η πιο οριακή της 
τεχνικής και τακτικής του. Είναι η τακτική του μυθολογικού του παραδείγματος: 
το παράδειγμα ως προάγγελος της μυθικής μεθόδου της επόμενης γενιάς, αλλά με 
σαφή σε αυτόν την ένδειξη της αφόρμησής της από τις προηγούμενες.

Και από την άποψη αυτή ο ποιητής ανήκει γενικότερα στο ρεύμα που πηγάζει 
από το αίσθημα του ευρωπαϊκού ρομαντισμού. Ενός εκστασιακού ρομαντισμού 
που στην περίπτωσή του, ανεξάρτητα από την αρχική - την ντανουντσιακή - αφόρ- 
μησή του, μοιάζει να ευθυγραμμίζεται, ενόσω ωριμάζει, προς τη δεύτερη στιγμή 
και εκδοχή της αγγλικής σχολής που κλασικίζει, ιδιαίτερα του Σέλει και του Κιτς. 
Ενώ μέσα από τη γαλλική σχολή, π.χ., του Ααμαρτίνου και του Ουγκό, πηγάζει 
από τους πατέρες του άμεσα ο Βαλαωρίτης και εμμεσότερα ο Παλαμάς. Του ιτα
λικού και αγγλικού ρομαντισμού, λοιπόν, μαθητευόμενος αυτός, αλλά με μια ιδιο
συγκρασία και ευφράδεια ελληνική.

Ο Ελληνισμός του πρόσφερε τα θέματα και η μεσογειακότητα αφειδώς τα συ
ναισθήματα, με αποτέλεσμα τα θέματα να μετατρέπονται σε οράματα: σε οράματα 
όχι απλώς με μυθική περιβολή, αλλά και με μυθική πνοή και αναπνοή κατά τη ρή
ση του Πινδάρου:

«Έν άνδρών, 
εν θεών γένος εκ μιας δε πνέομεν 
μητρός- άμφότεροι», όπως τήν επαναλαμβάνει ό ίδιος γράφοντας: 
« Όλα, αραιά κι αόρατα, κι εμείς καί Εάτια μας κι οί θεοί, 
στήν ίδια πνέμε μέσα κρουσταλλένια σφαίρα».

* * *

Τρεις είναι οι περίοδοι του έργου του και αντίστοιχα οι βαθμίδες της ποιητι
κής του:

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Αλαφρόΐσκιωτος, Ραψωδίες του Ιονίου, Αυρικά (Σειρά 
Πρώτη). Η περίοδος αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί, από την άποψη του θεματολο- 
γίου και του στόχου των εμπνεύσεών του, ως περίοδος ελληνοκεντρική. Και από 
την άποψη του υποκειμένου διακρίνεται εδώ η οργανική έφεση του αφηγητή για 
αυτογνωσία. Γύρω από τον άξονα του «εγώ» δεν αναγνωρίζεται απλώς, αλλά εγ
γράφεται, σκιρτά και περιφέρεται ο γενέθλιος χώρος, ο λαός, η φύση, η παράδοση. 
Έννοιες μεστές και περιληπτικές ακόμα και στους επιμερισμούς τους: ο χωριά- 
της, η μοιρολογήτρα, ο γιαλός με τα γελάδια, ο αετός, ο ασφοδελώνας· ο Κεραμει- 
κός, η Γλαύκη, η Αυγιά, η Αναδυομένη, η Αφροδίτη Ουρανία, ο Σπαρτιάτης ο Πα- 
ντάρκης, η Παρηγορήτισσα, ο Μαβίλης, ο Μιστράλ.

Και ανάλογα εκτυλίσσεται το ποίημα. Με ανοιχτούς και παλμικούς κυματι- 
σμούς επάλληλων εικόνων και περιγραφών. Όπου προεξάρχει η συσσώρευση και η 
επίταση του λόγου. Με πληθώρα επιθέτων και απαστράπτουσες μεταφορές, με τις 
οποίες και δημιουργείται μια εντύπωση καλειδοσκοπική. Γενικά παρευρισκόμαστε 
σε μια έμπνευση που εξακτινώνεται προς όλες τις πλευρές, πολυπρισματική.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Πρόλογος στη Ζωή, Μήτηρ Θεού, Πάσχα των Ελλή
νων, Δελφικός Αόγος. Η σκοπιά του ποιητή μετατοπίζεται από τη βάση στο εποι
κοδόμημα και από το «εγώ» του στις αξίες του πολιτισμού. Με μια αλληλοσυ- 
μπληρωματική δυναμική των πολιτισμικών της αντιθέτων: η Μητέρα Θεού και τα 
επεισόδια του Πέμπτου Ευαγγελίου, η Ελένη αλλά και η Παναγία, η Βηθλεέμ και 
οι Δελφοί, οι αρχαίοι Καθαρμοί και η Ανάσταση. Σε αυτές τις σταθερές υψώνεται 
και προσηλώνεται εφεξής διπολικά η έμπνευσή του. Και η ποίησή του γίνεται σε 
αυτή τη φάση ιδεοκεντρική.

Στη θέση της αισθητικής ματιάς της πρώτης περιόδου σχεδιάζεται εδώ μια 
αντίληψη ηθικής και επικρατεί η έξαρση ενός πνευματικού φρονήματος. Έτσι στή
νονται και τα ποιήματα ως σύνθεση πνευματική, συσπείρωση των ιδεών και ανα
γωγή του λόγου προς τα «άνω». Επιβάλλεται σε όλα μία κεντρομόλα κίνηση και 
ιθύνουσα αρχή που κατευθύνει προς την πυραμίδωση την έμπνευση. Από τα στοι
χεία ύφους προεξέχει ο τόνος ο υμνητικός και η υποβολή. Είναι μια ποίηση, όχι 
όπως θα μπορούσαμε να πούμε για την προηγούμενη δυναμική, αλλά ως ρυθμός 
και ως δομή των νοημάτων τώρα μουσική.

ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Ακριτικά, Αυρικά (Σειρά ΔεύτερηΟ. Είναι η τελευταία 
ώριμη περίοδος της ποίησής του: μια περίοδος με τη βαθύτερη και επίκαιρη συνά
μα σημασία ανθρωποκεντρική. Με την παρουσία και με την αξία του ανθρωποκε
ντρισμού της να ενισχύεται από τη σοφία και τα δόγματα παλαιότερων πολιτι
σμών. Και έτσι, μεταφέροντας με ένα παράδειγμα το κύρος μιας αλλοτινής σο
φίας ως τη σύγχρονη εποχή, ο ποιητής ανταποκρίνεται στην κλήση των καιρών. 
Μάλιστα, χρισμένη με την αυθεντικότητα του βάθους της, μπόρεσε να λειτουργή
σει μές στην εποχή του και ως ποίηση αγωνιστική: ως ποίηση ηθικοπολιτικής προ
σόδου.

Εδώ, ως μέθοδος κυριαρχεί η ανακύκληση και ως τρόπος η παραβολή. Η ανα
κύκληση του μύθου της αφήγησης αντί της εξακτίνωσης ή της κορύφωσης των άλ
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λων περιόδων και η παραβολή που εκτονώνει τη νοητική συμφόρηση αυτών των 
ποιημάτων, που είναι ανάλογη προς την εκφραστική ή καλολογική της πρώτης πε
ριόδου του. Τη συμφόρηση αυτή την εκτονώνει εξαγγελτικά η καθαρτήρια και έτσι 
συναντάται με τους μονολόγους των τραγωδιών του. Α.χ., ρήση κορυφαίου του 
Χορού μοιάζει να είναι η κατακλείδα ενός ποιήματος που ανακυκλώθηκε βαρύ
γδουπα και τώρα κορυφώνεται με ένα άγγελμα εφόδου ζώντων και νεκρών. Ενώ η 
πρόρρηση του προσωκρατικού «Ωύτός άδης καί Διόνυσος» χρησιμεύει ως επι- 
σφράγισή του. «Ω Διόνυσε-Άδη, θείε μας παραστάτη- συγκράτα τις καρδιές μας με 
το μαύρο του πόνου σου κρασί- δυνάμωσε τις- προφύλαξε τις άγγιχτες για κείνη 
την ώρα π’ ανεπάντεχη η κραυγή σου, πιο από σεισμού βοή, θα μας σηκώσει, με 
τους νεκρούς μαζί στο θείο γιουρούσι!...»

Ο ΛΟΓΟΣ του Σικελιανού πηγάζει από τα οράματα με μια ακατάσχετη εικο- 
νοποιία. Η εικόνα ιδιαίτερα είναι ο εκφραστικός πρωτέας των εμπνεύσεών του: η 
εικόνα που από φυσική γίνεται μνημειακή και πολιτισμική, ώσπου υποκαθίσταται 
εξ ολοκλήρου από το θέμα ή αυτούσιου του μύθου ως παραδείγματος (όπως γίνε
ται στο Βρέφος), ή μιας ολικής μεταφοράς της σημασίας της (όπως στο Μέγιστον 
Μάθημα), ή και μιας «απόκρυφης» παραβολής (όπως στο Άγραφον). Και ταυτό
χρονα απογειώνεται στο βάθος ως συμβολική μονάδα, απ’ όπου την επικαλέστηκε 
αρχικά ο ποιητής ως μύστης - «Ω μυστική μεγάλη πρωτοεικόνα» (Λιλίθ) - ώσπου 
στη σκηνοθεσία του Πνευματικού Εμβατηρίου, διά μέσου του διπλόσημου συμβό
λου - «Δαυλός της ιστορίας Σου, έκραξα, είμαι» - δηλαδή του φωτισμού της ιστο
ρίας μέσα από την καύση της θυσίας, συνδυάζεται η ποιητική και η σκόπευσή της: 
η τελετουργία και η ιστορία. Πράγμα που σημαίνει πως στην ποίησή του και ιστο- 
ρικοποιείται η τελετουργία και τελετουργείται η ιστορία.

Κάτω από τη συμβολική αυτή εικονοποιία και την τελετουργική παράστασή 
της αναδύεται το ιδεολόγημά του. Αναδύεται όχι ως κοσμοθεωρία, αλλά ως σύ
στημα προσωπικής μυθολογίας. Για τη θεωρία ξέρουμε πως πίσω και από αυτόν 
και από τους δύο συνομηλίκους του, εννοώ τον Καζαντζάκη και τον Βάρναλη, 
διαφαίνεται ο απόηχος του Νίτσε, γύρω από το εννοιολόγημα του δίπολου, του 
διονυσιακού και του απολλώνειου πνεύματος στην ύπαρξη και μαζί στην ιστορία, 
και ταυτόχρονα η επίκαιρη μετάπλαση ως κοινωνικής αλληγορίας, από «απόκρυ
φες» πηγές και με εκδοχή καθολικότερη από ό,τι στον Μπαρμπίς, του μυθοδράμα- 
τος των Ευαγγελικών Παθών. Και στην κρίσιμη εποχή του ευρωπαϊκού Μεσοπο
λέμου, παρακάμπτοντας τα σύνδρομα της εθνικιστικής και της ρομαντικής παθο
λογίας του Μπαρές και του Ντ’ Ανούντσιο, ο Σικελιανός κατόρθωσε να δώσει στο 
ιδεολόγημά του ένα βάθος ανθρωπιστικής προοπτικής. Και στα χρόνια της κατο
χικής αντίστασης και του Μεσοπολέμου το όραμά του προσαπέκτησε ρητότερα 
και την αγωνιστική του καταδήλωση.

Η εσωτερική μυθολογία του προσωπικού οράματος του συνυφαίνεται από 
δύο καταβολές: από την ενόραση (ως αρχή δημιουργίας) του Μπερξόν και από τα 
αρχέτυπα (ως ριζώματα πολιτισμού) του Γιουνγκ. Και εξωτερικά εμπνέεται από 
δύο ορίζουσες: από τη φιλολογία του καιρού για τους μεγάλους μύστες (θέμα που 
εκλαΐκευσε ο Σουαρέ) και από τη συγγενή θρησκειολογική αντίληψη για την πλοκή 
και για τη σημαιοδότηση των μύθων, έρευνα και των ανθρωπολόγων του καιρού 

μας. Κατά την αντίληψή τους (παρακάμπτουμε τα αρχαία σήματά του, λ.χ. «στά- 
χυς», «κλήμα», «τετρακτύς») ο ήρωας των μύθων πρώτα αποσύρεται σε μια ερη
μιά ή σε ένα δάσος και ύστερα, περνώντας από μια σειρά δοκιμασιών ως την ύστε
ρη δοκιμασία του θανάτου - και εκείνες και αυτή μυητική - επιστρέφει και ανακοι
νώνει στους συντρόφους και στην ανθρωπότητα το μήνυμα.

Και ο Σικελιανός συμπεριφέρεται ανάλογα, σαν πνευματικός και εκείνος 
ήρωας. Όπως ο ποιητικός γενάρχης του στο ποίημα Ο Χορός του Πινδάρου περι- 
γράφεται πως αποσύρθηκε σε τόπον «ορφανόν ανδρών» στα βάθη μιας Ηλύσιας 
σιωπής για να χορέψει, έτσι αποσύρεται και αυτός και επιστρέφει στους ανθρώ
πους για να μεταδώσει τις σκηνές δοκιμασίας, τις δικές του και του γένους του.

* * *
Ώσπου από μυημένος ο ήρωάς του αναβαθμίζεται σε ιεροφάντη. Σε ένα από 

τα τελευταία σικελιανικά ποιήματα που επιγράφεται χαρακτηριστικά Μέγιστον 
Μάθημα, ο γερο-Ιεροφάντης, επικεφαλής του ιερού Χορού του, ερμηνεύει και ιε
ρουργεί. Ερμηνεύει στους πιστούς του τη μεγάλη μέθη που συντάραξε την πλάση. 
Και συνάμα ιερουργεί πάνω σε μια θεία ερωτική μορφή που αναπαύεται στα όρια 
της ζωής και του θανάτου. Όπου και ακούγονται ξανά τα διακριτικά της μύησης: 
πρώτα η «γενετήσια ρίζα» και η «Έκσταση» και ύστερα επιμεριστικά ο «φαλλός», 
το «μάτι της θεωρίας» και το «κλήμα».

Η μεγάλη μέθη και η έκσταση είναι η μέθη η διονυσιακή των Ορφικών. Αλλά η 
τελετουργία εκτυλίσσεται εδώ σε μια σκηνογραφία και σκηνοθεσία, στην οποία 
συνυπάρχει και το «κλήμα» του Διονύσου και το «Όρος» μιας χριστιανικής ολο
νυχτίας. Και ο χορός του Ιεροφάντη αποτελείται από Σειληνούς και από Οσίους. 
Και η μυστηριακή αυτή ατμόσφαιρα δείχνει την τελετουργία διαχρονική και επί
καιρη μαζί, να αγκαλιάζει πίσω από την ιδέα την αιμόφυρτη εποχή του. Έτσι τελε
τουργικά ο ποιητής θα παραστήσει και το δράμα του βασανιστή και του βασανιζό
μενου ανθρώπου, όταν αλληγορικά διερωτάται παραπέμποντας με υπαινιγμούς 
στο δράμα του λαού του:

«Θα ’ρτει τάχα ποτέ, θε να ’ρτει η ώρα 
που η ψυχή της αρκούδας και του Γύφτου, 
κ ’ η ψυχή μου, που Μυημένη τηνε κράζω, 
θα γιορτάσουν μαζί;»

Και αυτός είναι ο λόγος, πέρα από τις υπερβασίες της ποιητικής του και του 
τόνου της, για την τύχη που του επιφύλαξε, ύστερα από την Κατοχή και την Απε
λευθέρωση, η Πολιτεία. Ένας ποιητής αποδιοπομπαίος από τη μετεμφυλιακή 
Ελλάδα. Από την Ακαδημία, που δεν του άνοιξε τις θύρες. Και από την κυβέρνηση 
και την ανώτατη παιδεία που αρνήθηκε να τον συστήσει για το Νόμπελ. Και έτσι 
απέκλεισε «εαυτήν» και τους θεσμούς της απ’ το κύρος που θα τους προσέδιδε η 
ενδεχόμενη εξ Εσπερίας αναγνώριση ενός από τα ισχυρότερα λυρικά και ιστορικά 
«εγώ» της εποχής μας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΛΛΑΣ
Καθηγητής Πανεπιστημίου, Ποιητής

και Κριτικός Λογοτεχνίας

22 23Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Σύντομη Εισαγωγική Ομιλία του Προέδρου του Ε.Π.Ο.Κ.
Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου

στην Τιμητική Εκδήλωση για τη Λουλού Συμεωνίδου 
στην Αίθουσα Τελετών του Πολιτιστικού Κέντρου 

του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ

(Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2001, ώρα 7.00 μ.μ.)

Μακαριώτατε και Επίτιμε Πρόεδρε
του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Αγαπητά μέλη,
Κυρίες και Κύριοι,

Σας καλωσορίζω στην αποψινή εκδήλωση μας και σας ευχαριστώ που την τι
μάτε με την παρουσία σας. Όλως ιδιαίτερα ευχαριστώ Σας Μακαριώτατε, γιατί 
εκτός από την ξεχωριστή τιμή που μας κάνετε, η παρουσία σας αποτελεί για μας 
ενθάρρυνση στο έργο μας, που και εσείς στηρίζετε με το ενεργό ενδιαφέρον Σας 
και την έμπρακτη συμπαράσταση Σας.

Η αποψινή εκδήλωση πραγματοποιείται προς απονομή οφειλομένης τιμής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου απο
φάσισε να τιμήσει την εκ των πρώτων μελών του και επί σειράν ετών και δεκαε
τιών μέλος των κατά καιρούς Διοικητικών Συμβουλίων του κα Λουλού Συμεωνί
δου για την πολυετή προσφορά της στον Όμιλο, αλλά και για τη μεγάλη συμβολή 
της στη μουσική παιδεία της Κύπρου.

Ο Ε.Π.Ο.Κ. ιδρύθηκε το 1947, και λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα, στη συ
νεδρία του της 13ης Απριλίου 1948 το Δ.Σ. με Πρόεδρο τον διά βίου Πρόεδρο αεί
μνηστο Κωνσταντίνο Σπυριδάκι, αποφάσισε να εγγράψει ως τακτικόν μέλος «με
ταξύ υποψηφίων που έχουν πνευματικά ενδιαφέροντα», όπως καταγράφεται στα 
Πρακτικά, «την δ. Λούλα Συμεωνίδου, τη Μαρία Π. Ιωάννου, τη δ. Λούλα Π. Ιω- 
άννου (αργότερα Δούλα Χρυσάνθη) και τη δ. Μάγδα Πασχαλίδου».

Δύο χρόνια αργότερα, στις 28 Σεπτεμβρίου 1950, κατόπιν παραιτήσεως του 
εκ των μελών του Δ.Σ. Μίκη Κιτρομηλίδη λόγω αποδοχής θέσεως του εν Πάφω, το 
Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομοφώνως τη δ. Αουλού Συμεωνίδου προς ανα- 
πλήρωσιν του «δυναμένην», όπως καταγράφεται στο Πρακτικό, «λόγω της ιδιότη- 
τος της να παράσχη σημαντικός υπηρεσίας εις τον Όμιλον». Το Δεκέμβριο του ιδί- 

, ου έτους εκλέγεται κανονικά σε γενική συνέλευση, επανεκλέγεται το 1959 και μετά 
την Ανεξαρτησία από το 1961 και ύστερα με τη συνεχή επανεκλογή της για είκοσι 
και πλέον θητείες, πέραν των σαράντα ετών, τίμησε την εκλογήν της, δικαίωσε τις 
προσδοκίες κι επαλήθευσε τις προβλέψεις του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, 
με μια συνεχή και αδιάλειπτη προσφορά στον Όμιλο με διαλέξεις, με καλλιτεχνι
κές εκδηλώσεις, με τη συμμετοχή του Εθνικού Ωδείου στα προγράμματα του εορ
τασμού των εθνικών επετείων μας και άλλες ευκαιρίες, με πρωτοβουλίες για δια

λέξεις στον Όμιλο από διακεκριμένους Έλληνες μουσουργούς, όπως ο Μανώλης 
Καλομοίρης, και με άλλες πολλές δραστηριότητες που πρόθυμα αναλάμβανε.

Όσο μεγάλη, ωστόσο, και σημαντική και αν είναι η προσφορά της στον Όμι
λο, δε μπορεί αυτή με κανένα τρόπο να συγκριθεί με την ανεκτίμητη προσφορά της 
στην Κύπρο. Υπήρξε πρωτοπόρα, μια ζωή γεμάτη δράση, μια ψυχή που φλεγόταν 
από την αγάπη της μουσικής, με θέληση και απόφαση να σκορπίσει τους θελκτι
κούς ήχους της Μούσας που την κατάκτησε σε όλη την Κύπρο. Και το πέτυχε. Μια 
γρήγορη ματιά στην πορεία της είναι διαφωτιστική.

Η Λουλού Συμεωνίδου σε ηλικία οκτώ ετών άρχισε πιάνο με δασκάλα της την 
Ελένη Αθανασιάδου-Μαξιούτη στο τότε νεοϊδρυθέν από τον Αγγλο Κυβερνήτη 
Ωδείον Κύπρου. Τον επόμενο χρόνο η κυρία Μαξιούτη απεχώρησε και ίδρυσε το 
Ελληνικό Ωδείο, στο οποίο την ακολούθησαν και οι μαθητές της, μαζί μ’ αυτούς 
και η κυρία Συμεωνίδου μέχρι του Πτυχίου της. Στη συνέχεια πήγε στην Αθήνα και 
με καθηγητή της τον Τόνυ Γεωργίου έδωσε τις διπλωματικές της εξετάσεις.

Ακολούθησαν οι σπουδές της στο Μόναχο στον πιο διαπρεπή την εποχή εκεί
νη καθηγητή Walter Kieseking και τον συνθέτη Karl Orff. Με την επιστροφή της 
στην Κύπρο εργάστηκε για λίγο με τη δασκάλα της στο Ελληνικό Ωδείο αλλά στο 
τέλος του χρόνου, παρά την πρόθεση και την επιθυμία της να συνεχίσει, παρέστη 
ανάγκη να αποχωρήσει και με τη βοήθεια του φίλου της βιολιστή Κολάση ίδρυσε 
το Εθνικόν Ωδείον Κύπρου, το οποίο και αναγνωρίστηκε επίσημα ως Παράρτημα 
του Εθνικού Ωδείου Αθηνών, με τη μεσολάβηση πάντα του Κολάση. Είχε συνεργά
τες της δύο λαμπρούς καλλιτέχνες, τον Γιάγκο Μιχαηλίδη και τον Βαχάν Μπετε- 
λιάν, οι οποίοι αργότερα αποχώρησαν από το Ελληνικό Ωδείο.

Στους δύσκολους εκείνους καιρούς για την εργαζόμενη γυναίκα της Κύπρου, 
χρειάστηκε μόχθος πολύς και πείσμα εκ μέρους της Αουλούς Συμεωνίδου για να 
αρχίσει το πρωτοπόρο έργο της να επιβάλλεται, με τη σταδιακή υπερνίκηση προ
καταλήψεων και στενών αντιλήψεων. Προχώρησε αμέσως στην ίδρυση Σχολής 
Μπαλέτου, της πρώτης στην Κύπρο, και ακολούθως Σχολής Μονωδίας, σχολές 
που θεωρήθηκαν απρεπείς για την εποχή εκείνη, όπως - θυμάμαι - και η ρυθμική 
γυμναστική. Παρ’ όλα αυτά, το Εθνικό Ωδείο βρήκε το δρόμο του και με τις εδώ 
επισκέψεις, για τις εξετάσεις του Ωδείου, του μεγάλου Μουσουργού Μανώλη Κα
λομοίρη (που τίμησε πολλές φορές το βήμα του Ομίλου μας στη Μεγάλη Αίθουσα 
του Παγκυπρίου Γυμνασίου με τις διαφωτιστικές διαλέξεις του) άρχισε το Ωδείο 
να στέκει στα πόδια του και να αυξάνει συνεχώς τους μαθητές του.

Πέραν των πιο πάνω, η Λουλού Συμεωνίδου ίδρυσε το 1963 την πρώτη Χο
ρωδία στη Λευκωσία, τη δεύτερη μετά τη Χορωδία του Αρη στη Λεμεσό, κι ανέβα
σε την πρώτη όπερα στην παρουσία του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας αείμνη
στου Εθνάρχη Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

Στα δέκα χρόνια της ζωής του, το Ωδείο ήταν πια ένα υπολογίσιμο μουσικό 
ίδρυμα «με όνομα» και τον δρόμο που χάραξε στην ίδρυση του, τον συνέχισε πι
στά με νέες πρωτοβουλίες, συναυλίες ασυνήθιστες για την εποχή κι άλλες δραστη
ριότητες. Η Συμεωνίδου μετακάλεσε την πρώτη Γερμανική Ορχήστρα στην Κύπρο 
που έδωσε συναυλία με τη Χορωδία του Εθνικού Ωδείου. Με τη Γερμανική αυτή
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Ορχήστρα άνοιξε το δρόμο για την κάθοδο στην Κύπρο ξένων συγκροτημάτων. 
Στη συνέχεια, μετακάλεσε άλλες τρεις Γερμανικές Ορχήστρες με τις οποίες το 
Εθνικό Ωδείο Κύπρου έδωσε συναυλίες που άφησαν εποχή. Με την πάροδο του 
χρόνου το Εθνικό Ωδείο απέκτησε δική του Μαθητική Ορχήστρα Εγχόρδων και 
Μαθηηκή Χορωδία.

Καθώς την τιμούμε απόψε σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα, θα ήταν παράλειψη να 
μη αναφέρω, ότι οι δεσμοί της Λουλούς Συμεωνίδου ήταν και είναι στενοί και με 
το Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' και χρονολογούνται από την ημέρα των 
εγκαινίων του, στις 18 Ιανουάριου 1982. Η Χορωδία και η Ορχήστρα του Εθνικού 
Ωδείου Κύπρου, με διευθυντή τον αλησμόνητο Ανδρο Νάταρ, ερμήνευσε σ’ αυτήν 
εδώ την Αίθουσα σε πρώτη εκτέλεση έξι αποσπάσματα από το Βυζαντινό Ορατό
ριο, αφιερωμένο στη μνήμη του αείμνηστου Εθνάρχη Μακαρίου Γ', κείμενο του 
Κύπρου Χρυσάνθη, μουσική σύνθεση Σόλωνα I. Χατζησολωμού και εναρμόνιση- 
ενορχήστρωση Δημήτρη Πετρίδη.

Καταχειροκροτήθηκε κι απέσπασε τα θερμά συγχαρητήρια του Μακαριωτά- 
του Αρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου - η σχετική επιστολή Του δημοσιεύτηκε στο 
Αεύκωμα που εκδόθηκε για τα Πενηντάχρονα του Ωδείου. Αλλά και κάθε χρόνο 
έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην ίδια αυτή αίθουσα τη Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή του Εθνικού Ωδείου Κύπρου την οποία τιμά πάντα με την παρουσία του ο 
Μακαριώτατος και άλλοι εκτιμητές του έργου της, που δεν είναι λίγοι.

Η συμβολή της Αουλούς Συμεωνίδου στη μουσική παιδεία της Κύπρου και τη 
μουσική καλλιέργεια των νέων μας είναι ανεκτίμητη. Η ζωή της μια συνεχής προ
σφορά και η δράση της ένα μεγάλο παράδειγμα: του τί μπορεί να κατορθώσει ο άν
θρωπος που φλέγεται μέσα του από τον έρωτα της τέχνης, ο άνθρωπος που έχει 
θέληση, επιμονή και ασταμάτητη διάθεση να προσφέρει στον τόπο του. Οι τιμές 
που της έχουν γίνει - άξιες κάθε επαίνου - δε μπορεί να έχουν φτάσει το μέτρο της 
προσφοράς της. Μικρή, με το μέτρο αυτό, κι η δική μας τιμητική πλάκα, ένδειξη 
ωστόσο της πολύ μεγάλης εκτίμησης του Ομίλου μας για τις πολύτιμες υπηρεσίες 
στον Όμιλο, την ανεκτίμητη προσφορά της Λουλούς Συμεωνίδου στη μουσική παι
δεία του τόπου μας. Σας το προσφέρουμε, κυρία Συμεωνίδου, με όλη την αγάπη 
μας, και σας παρακαλούμε να το δεχθείτε μαζί με τις ευχές μας ν’ αξιωθείτε πολύ 
πιο μεγάλων τιμών, όπως σας αξίζει: όπου τιμάται η αρετή, πληθαίνουν οι μιμη
τές και ο πράξεις αρετής πολλαπλασιάζονται.

Σας παρακαλούμε, Μακαριώτατε, να επιδώσετε, και ως Επίτιμος Πρόεδρος 
του Ομίλου μας, την τιμητική πλάκα στην τιμωμένη.

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

ΛΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, ΑΓΩΝΑΣ, 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ -

ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΩ ΣΚΟΡΔΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(Ομιλία που έγινε για τη Λουλού Συμεωνίδου, σε τιμητική εκδήλωση που όιοργανώθηκε 
από τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου, στις 10 Οκτωβρίου 2001, 

στην Αίθουσα Τελετών και Εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου
του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’)

Εισαγωγή
Γνώρισα τη Λουλλού Συμεωνίδου όταν ήταν δασκάλα μου στο πιάνο. Θυμού

μαι με πόση θρησκευτικότητα αντιμετώπιζα τη μουσική, με πόσο δέος αντιμετώ
πιζα το μάθημα. Θυμούμαι ιδιαίτερα τις παρατηρήσεις της όταν με δίδασκε: ‘Κοί
ταζε’, μου έλεγε για παράδειγμα, ‘τούτες οι σελίδες, στα χειρόγραφα, είχαν στα
γόνες από το αίμα του Σοπέν, την ώρα που έβηχε. Ήταν από τα τελευταία έργα 
που έγραψε. Τζαι εδημοσίευσάν τα, μετά το θάνατό του’. Έβλεπα εγώ με τη φα
ντασία μου τον Σοπέν, άρρωστο, να γράφει τη μουσική του και προσπαθούσα να 
βάλω όλη μου τη ψυχή σ’ αυτά που έπαιζα.

«... πιστεύω ότι είναι ο δάσκαλος της μουσικής με το ζωντανό του παράδειγ
μά, που θα εμφυσήσει στο παιδί την αγάπη για τη μουσική. Δεν είναι αρκετό ο δά
σκαλος να ξέρει νότες. Πρέπει να είναι ένας πολύπλευρα μορφωμένος άνθρωπος. 
Πρέπει να μπορεί να συσχετίζει τη μουσική μ ’ ένα ζωγραφικό πίνακα, ή μ ’ ένα 
ποίημα ή μ ’ ένα πεζογράφημα. Πρέπει να ξέρει τη γλώσσα, να διηγείται όμορφα, 
να χρησιμοποιεί και να γεμίζει το μυαλό με ωραίες λέξεις, ώστε το παιδί να ακού
ει και να απορροφά. Ο ήχος της ανθρώπινης φωνής είναι αυτός που θα εντυπω
σιάσει στην αρχή το παιδί...»

(συνέντευξη με την κυρία Λουλλού, 19/9/2001).

Παραστατική, με πολύ ταλέντο και μεταδοτικότητα. Διαθέτει υπομονή και 
επιμονή, χαρίσματα που χρησιμοποιεί για να επιτύχει στόχους όπως είναι η σω
στή τεχνική που όπως πιστεύει, είναι η βάση για τη σωστή έκφραση. Υπάρχει 
απλότητα, έκφραση, σωστό ύφος, όταν διδάσκει, η φωνή της αλλάζει διάφορα 
χρώματα, ανάλογα με αυτό που θέλει να πει. Οι γνιύσεις, οι άπειρες εμπειρίες 
από τα ταξίδια, από τον κόσμο της μουσικής και τις μελέτες της, δίνουν ζωή και 
φτερά στη διαδικασία της διδασκαλίας.

Θυμούμαι, πολύ αργότερα, όταν είχα προσκληθεί στο Ωδείο, να δώσω μια 
σειρά από διαλέξεις πάνω στην Ιστορία και στα Παιδαγωγικά της Μουσικής, πό
ση εντύπωση μου έκαναν οι παρεμβάσεις της, οι παρατηρήσεις και οι εντυπώσεις 
της. Αυτόματα, οι διαλέξεις μετατράπηκαν σε πολύ ζωντανούς και ενδιαφέροντες 
διαλόγους. Γιατί η μάθηση για την κυρία Λουλλού, ποτέ δεν σταματά. Τελευταία, 
επέστρεψε από τη Μεγάλη Βρετανία όπου είχε προσκληθεί για να παρακολουθή
σει Σεμινάρια Πιάνου (master classes) στην Οξφόρδη, με διάσημους καθηγητές.
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Μέσα στα 53χρόνια που δίδαξε, πέρασαν από το Ωδείο 36.000μαθητές. Ανά
μεσα τους ο Μιχάλης Σταυρίδης (πρώην διευθυντής δημοτικής εκπαίδευσης), ο 
Ερμής Ονησιφορίδης (πρώην επιθεωρητής της μουσικής στη δημοτική εκπαίδευ
ση), ο Νεόφυτος Ρούσος (επιθεωρητής της μουσικής στη δημοτική εκπαίδευση), ο 
Χρήστος Πήττας (συνθέτης που διαπρέπει στην Αγγλία), ο Κύπρος Χατζήμάρκος 
(διαπρέπει ως μαέστρος στο Πίτσμπουργκ της Αμερικής), ο Αρά Βορσκανιάν, ο 
Γιώργος και η Ρόδω Μενελάου, ο Πιερής Ζαρμάς (για ένα διάστημα), ο Χαρου- 
τιούν Μπετελιάν (καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Indiana στην Αμερική). Πι
στεύω πως είχε τη δύναμη να επιδράσει στους μαθητές της και να τους μεταδώσει 
τη δύναμή της, το σθένος της, και τη φιλοσοφία της γενικά για τη ζωή: Να αγα
πούν ο ένας τον άλλο, να μην εύχονται ποτέ το κακό για κανένα.

Έξυπνη, πρωτοπόρος, ανεξάρτητη (ακόμα και τώρα που σταμάτησε να οδη
γό αυτοκίνητο, - για λόγους υγείας - χρησιμοποιεί ταξί για να μη βασίζεται σε άλ
λους), αποφασιστική, έχοντας το θάρρος να λέει τη γνώμη της και ποτέ να μη δι
στάζει να κάνει αυτό που θεωρεί σωστό. Τη χαρακτηρίζει μια απόλυτη ειλικρί
νεια και με τον εαυτό της και με τους άλλους.

Δεν είναι εύκολο να σταθεί κανείς στα σημαντικά γεγονότα της ζωής της (εί
ναι τόσα πολλά), όταν κάθε σταυροδρόμι ήταν μια στιγμή χαράς ή μια υπόσχεση 
για το μέλλον.

Μια ευτυχισμένη παιδική ηλικία. Οι πρώτες μουσικές εμπειρίες
Η Λουλλού Συμεωνίδου, γεννήθηκε μια Τρίτη μετά το Πάσχα, στις 22 του 

Απρίλη του 1919. «Ως μωρό», λέει η ίδια, «αγαπούσα τη μουσική. Η μητέρα μου 
ετραγουδούσε περίφημα και πολύ αργότερα, όταν επροχώρησα στο πιάνο και 
έπαιζα κοντσέρτα και άλλα διάφορα, η μάμμα μου δίπλα ετραγουδούσε το δεύτερο 
πιάνο». «Η ζωή της» λέει στο βιβλίο της η Λασάν, «μοιάζει με τις τριανταφυλιές 
στον κήπο του πατέρα της: κάθε πέταλο είναι και ένα κεφάλαιο γεμάτο νόημα».

Η ευτυχισμένη παιδική ηλικία, ήταν γεμάτη πάρτυ γενεθλίων, παιγνίδια ατέ
λειωτα και ταξιδιωτικές αναμνήσεις στο Λονδίνο, στο Παρίσι και σε διάφορα άλ
λα μέρη του κόσμου.

Ο πατέρας της, ο Προκοπής Συμεωνίδης, ήταν πολύ μορφωμένος, είχε σπου
δάσει στο Καίμπριτζ, ήταν γεωπόνος και ήταν Επιθεωρητής του Γεωργικού Τμή
ματος - μια θέση σήμερα ισοδύναμη με Γενικό Διευθυντή Υπουργείου. Η μητέρα 
της, ήταν από μια οικογένεια με 5 αδελφούς και μια αδελφή. Είχε σπουδάσει Φι
λοσοφία στη Σορβόνη της Γαλλίας και διδάξει για μερικά χρόνια στη Λευκωσία.

Η Λουλλού Συμεωνίδου ξεκίνησε μαθήματα πιάνου σε ηλικία 8 χρονών, με 
-την Ελένη Αθανασιάδου Μαξιούτη, στο πρώτο Ωδείο, που είχε ιδρύσει ο τότε 
Άγγλος κυβερνήτης, ο Sir Ronald Storrs. Θυμάται ως πρώτη εικόνα, ανεβαίνοντας 
τη ψηλή, παλιά σκάλα του ωδείου, τον Σολή το Μιχαηλίδη (όπως τον έλεγε) ο 
οποίος ήταν μαθητής και αυτός της κιθάρας, και εκάθετο μέσα στην τάξη και με
λετούσε. «Εγώ, δε, μικρό παιδάκι, 8 χρονών, προχωρούσα μαζί με τον Μανούκ 
Περικιάν ο οποίος μελετούσε βιολί. Και στην πρώτη συναυλία, μας έβαλαν και 

παίξαμε μαζί εμείς οι δύο. Ο Μανούκ με ένα κοντό παντελονάκι και άσπρο που
κάμισο εγώ με ένα βελούδινο φόρεμα. Μετά τη συναυλία, ο πατέρας μου με πήρε 
στο φωτογράφο».

Τα νεανικά χρόνια και οι σπουδές.
Η ίδρυση του Εθνικού Ωδείου Κύπρου

Μεγάλωσε με αυστηρότητα, με το σωστό είδος της πειθαρχίας, και έμαθε να 
σέβεται την παράδοση και αναγνωρίζει τις αξίες της ζωής. Όταν το 1940, ζητού
σαν εθελόντριες νοσοκόμες, (δεν υπήρχε νοσοκομειακό προσωπικό) - η Λουλλού 
Συμεωνίδου, που μόλις είχε τελειώσει το Γυμνάσιο, ανακοίνωσε στον πατέρα της 
ότι απεφάσισε να γίνει νοσοκόμα. Ο σοφός πατέρας, την προειδοποίησε ότι ίσως 
θα έπρεπε να το ξανασκεφτεί. Θα μπορούσε άραγε να πλένει όλη μέρα επιδέ
σμους γεμάτους αίματα και πύο, με αυτά τα χέρια που έπαιζαν τόσες ώρες την 
ημέρα πιάνο; Η κυρία Λουλλού όμως είχε πάρει την απόφασή της. Όμως, την 
επομένη μέρα, στο γεύμα, αναγκάστηκε να παραδεχτεί στον πατέρα της πόσο δί- 
κηο είχε αυτός και πως είχε αποφασίσει να σταματήσει τις σπουδές της ως νοσο
κόμα. «Αυτό έπρεπε να το σκεφτείς εχθές» της είπε ο πατέρας της. «Σήμερα, αυ
τή είναι ειλημμένη απόφασις. Θα πάεις, και θα τελειιόσεις. Θα μάθεις ότι θα σκέ
φτεσαι καλά πριν να ξεκινήσεις κάτι, αλλά άπαξ και ξεκινήσεις οφείλεις να το τε
λειώσεις». Το δίπλωμα της νοσοκόμας το πήρε με άριστα. Πολλές φορές, μέσα 
στη νύχτα, την καλούσαν να τρέξει όπου χρειαζόταν η βοήθειά της. Ποτέ δεν το 
μετάνοιωσε. Πολύ αργότερα, ήταν ικανή να περιποιηθεί τον πατέρα της, τη μητέ
ρα της, και να μεγαλώσει το γυιο της. Η φωνή της κυρίας Λουλλούς, πάλλεται από 
συγκίνηση όταν θυμάται. «Αιωνία του η μνήμη», λέει. «Δεν έπιασα στο χέρι μου 
μια δουλειά και να την αφήσω στη μέση. Ήταν ο μεγάλος μου δάσκαλος. Και μου 
έμαθε και κάτι άλλο: όταν αναλαμβάνω κάτι να δίνω την ψυχή μου, να το κάνω με 
ευχαρίστηση, χωρίς να αγκομαχώ».

«Όταν ο άνθρωπος έχει ένα ιδανικό πρέπει να το υπηρετήσει με όλες του τις 
δυνάμεις. Θέλεις να κάμεις κάτι επειδή το πιστεύεις απόλυτα, επειδή το πιστεύεις 
εσωτερικά, επειδή είναι η σκέψη σου, κάμε το με όλες σου τις δυνάμεις. Δούλεψε, 
σκοτώθου, κουράστου, αλλά κάμε το. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς μεγάλη κούραση. 
Δεν υπάρχει χάπι που να το πίννουμε τη νύχτα και να ξυπνούμε το πρωί και να 
ξέρουμε».

(συνέντευξη με την κυρία Λουλλού, 19/9/2001)

Η Λουλλού Συμεωνίδου ήταν η δεύτερη γυναίκα στην Κύπρο που οδήγησε 
αυτοκίνητο και μάλιστα χωρίς να έχει καμμιά καταγγελία, τόσα χρόνια. «Κάθε 
μέρα» διηγείται, «ο Αράμ έρκετουν εν γνώσει του πατέρα μου (ο οποίος του είχε 
πλήρη εμπιστοσύνη) και με εδίδασκε. Όταν έμαθα καλά, ο πατέρας μου, μου επέ
τρεψε να δώσω εξετάσεις αυτοκινήτου. Τότε εξεταστής ήταν ο Παύλος Ευαγγελί- 
δης, Διευθυντής των Δημοσίων Έργων. Ήταν ένα μικρό ανήφορο, έτσι, ανέβαι
νες πάνω, και ο εξεταστής σου έλεγε: ΣΤΟΠ. Λοιπόν, εσταμάτας, για να μην πας 
πίσω. Σου έλεγε: ΕΜΠΡΟΣ. Γύριζες για να κατεβείς κάτω. ΣΤΟΠ. Εσταμάτας 
για να μη γλυστρίσει το αυτοκίνητο έστω και το ελάχιστο μπροστά. Αλλά ήμουνα 
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μόνο 16 χρόνων. Έ, λέω στον εξεταστή ‘αφού ξέρω να οδηγώ;’ ‘Τέλος πάντων’ 
μου απάντησε ‘να μη σημειώσουμε στη φόρμα, την ηλικία, και να σου δώσουμε 
την άδεια’. Έτσι πήρα την άδεια αυτοκινήτου».

Στην Αθήνα, η Λουλλοΰ Συμεωνίδου, μελέτησε με τον Τόνυ Γεωργίου, τον 
Σπόρο Φαραντάτο και μετά στο Μόναχο με τον Walter Gieseging (1951-1954 τη 
χρονιά που πέθανε). Ήταν μια εποχή που οι γυναίκες που πήγαιναν στο γυμνάσιο 
ήταν πραγματικά ελάχιστες. Ακόμα πιο σπάνιο φαινόμενο ήταν για μια γυναίκα 
να σπουδάσει στο εξωτερικό. Ο Gieseging επίστευε στις κλίμακες. Τί άλλο, έλεγε, 
έχει ένα κομμάτι, από κλίμακες, αρπίσματα, συγχορδίες; «Για ένα μήνα», θυμά
ται η κυρία Λουλλοΰ, «μελετούσα κλίμακες καθημερινά, για ώρες ολόκληρες». 
Και ο Gieseging πίστευε έντονα στη μόρφωση των μαθητών του. Όταν η κυρία 
Λουλλοΰ κατόπιν σκληρότατης μελέτης, του έπαιξε την Απασσιονάτα του Μπετό- 
βεν, αυτός της είπε: «Πολύ ωραία, την έμαθες, αλλά μετά από 10 χρόνια θα μπο
ρέσεις να την παίξεις πραγματικά, όταν θα την έχεις όχι μόνο στο μυαλό σου αλ
λά και μέσα στη ψυχή σου. Να πας να μάθεις απ’ έξω όλους τους μονολόγους του 
Άμλετ, για να αντιληφθείς τη φιλοσοφία της ζωής που βρίσκεται στη μουσική του 
Μπετόβεν».

Έπειτα η Λουλλοΰ Συμεωνίδου, μαθήτευσε στον Karl Orff. Ο Καρλ Ορφφ 
συνήθιζε να παίρνει τους μαθητές του στο Mozarteum, στο Saltzburg και εκεί, 
έπαιζαν μουσική με ξυλόφωνα, μεταλλόφωνα, και άλλα όργανα Ορφφ. Ήταν τό
τε που η κυρία Λουλλοΰ είχε την μεγάλη εμπειρία να συμμετέχει στην παρουσία
ση του έργου του Καρλ Ορφφ «Καρμίνα Μπουράνα», στην Ακαδημία του Μονά
χου υπό τη διεύθυνση του συνθέτη.

Όταν αργότερα η Λουλλοΰ Συμεωνίδου ίδρυσε το Ωδείο, ήταν ήδη μια φτα
σμένη καλλιτέχνης και είναι εκείνη την πνοή που εμφύσησε στους μαθητές της. 
Είχε ήδη πάρει μέρος σε πολλές συναυλίες, είχε παρουσιαστεί σε θέατρα, στη 
Γερμανία όταν εσπούδαζε, στην Αθήνα και στην Κύπρο. Μετά όμως λόγω επαγ
γέλματος, αναγκάστηκε να σταματήσει να παρουσιάζεται η ίδια και άρχισε να 
παρουσιάζει τους μαθητές της. Σημαντική εκδήλωση ήταν αυτή με την Ορχήστρα 
του Συλλόγου ΜΟΤΣΑΡΤ, υπό τη διεύθυνση του αείμνηστου Γιάγκου Μιχαηλίδη, 
στο Θέατρο Παπαδοπούλου, στις 61511939, στην οποία η κυρία Λουλλοΰ έπαιξε 
πιάνο. Στην αναμνηστική φωτογραφία, ξεχωρίζουν: η Ελένη Αθανασιάδου-Μα- 
ξιούτη, ο Διαμαντής Μιχαηλίδης, ο Κασινόπουλος, ο Κόκος Αντωνόπουλος (βιό
λα), ο Διαμαντής Μιχαηλίδης (βιολοντσέλο), ο Τάκης Μέντζης (βιολί), ο Τουρ- 
μούσιης - αδελφός της Ελένης Αθανασιάδου (βιολί), ο Μισιελής Χαβάς (βιολί), ο 
Μίκης Κασινόπουλος (αδελφός του Κασινόπουλου, καθηγητή της Μουσικής).

Το Σεπτέμβρη του 1947, ιδρύθηκε το Εθνικό Ωδείο με διευθυντές τον Ησαΐα 
Καλμάνοβιτς και τη Λουλλοΰ Συμεωνίδου, υπό την επωνυμία Ώδείον Κύπρου' 
στην οδό Ρηγαίνης 44, όπου το Ωδείο νοίκιασε τα πρώτα τρία δωμάτια για το ξε
κίνημα του.

Το 1948 με πρωτοβουλία του Βύρωνα Κολάοη το Εθνικό Ωδείο αναγνωρίζε
ται από τον καλλιτεχνικό του πατέρα Μανώλη Καλομοίρη, ως Παράρτημα του 

Εθνικού Ωδείου (Κεντρικού στην Αθήνα) και λειτουργεί ως «Εθνικόν Ωδείον 
Κύπρου». Πρώτος εξεταστής ήταν ο Αρχιμουσικός Βύρων Κολάσης. Πρώτος 
απόφοιτος ο αείμνηστος Λέανδρος Σίταρος με Πτυχίο Ωδικής και Αρμονίας 
(1949). Στο Ωδείο αναλαμβάνουν τη διδασκαλία Θεωρητικών και Βιολιού οι δια
κεκριμένοι καθηγητές Γιάγκος Μιχαηλίδης και Vahan Bedelian.

To 1949 την επιθεώρηση του Ωδείου αναλαμβάνει ο Έλληνας εθνικός συν
θέτης Μανώλης Καλομοίρης.

Η αιτία να συνδεθεί η κυρία Λουλλοΰ με τον Καλομοίρη ήταν ο Βύρων Κο
λάσης. Ο Κολάσης, μαθητής του Ποστίτουη, ήταν σπουδαίος βιολιστής, το κορυ
φαίο βιολί της Ευρώπης. Ο Καλομοίρης πολεμούσε να τον βάλει καθηγητή στο 
Εθνικόν Ωδείον αλλά ο Κολάσης δεν ήθελε με κανένα τρόπο να δεθεί με το 
Ωδείο. Την κυρία Λουλλοΰ την είχε τυχαία γνωρίσει σε ένα κοντσέρτο, συνδέθη
κε μαζί της και παρέμεινε αδελφικός φίλος μέχρι την τελευταία πνοή της ζωής 
του. Τη σύστησε λοιπόν στον Καλομοίρη με την υπόσχεση να γίνει καθηγητής 
ισόβιος εις το Ωδείο του. Αργότερα ο Καλομοίρης θα έλεγε ‘εύλογο! τον Κολάση 
διότι μου έδωσε το Ωδείο της Κύπρου’.

Στην αναμνηστική φωτογραφία από την πρώτη συναυλία του Εθνικού Ωδεί
ου Κύπρου, στο πρώτο οίκημα της οδού Ρηγαίνης 44, ξεχωρίζουν οι Μανώλης 
Καλομοίρης, Ηλίας Καλμάνοβιτς, Αλέξης Λιάτης (ο τότε πρέσβυς της Ελλάδα) 
και Κωνσταντίνος Σπυριδάκης.

Το 1949, η Λουλλοΰ Συμεωνίδου θα ιδρύσει παράρτημα του Εθνικού Ωδείου 
στην Κερύνεια και πολύ αργότερα, το 1960, στου Μόρφου.

Όλα αυτά η κυρία Λουλλοΰ Συμεωνίδου πάλεψε, αγωνίστηκε σκληρά για να 
τα δημιουργήσει. Αγωνίστηκε με δυναμισμό και πείσμα ενάντια στην κλειστή κοι
νωνία της εποχής εκείνης, με το πείσμα αυτού που πιστεύει ότι έχει δίκιο και ότι 
έχει ένα δρόμο που πρέπει να ανοίξει. Πολλές φορές έπαιρνε ανώνυμες επιστο
λές, που έλεγαν ότι αυτή διδάσκει τις κοπέλλες να χορεύουν στη σκηνή, ή να γί
νονται σιαντέζες. Και όταν το 1951 πρόσθεσε τη Σχολή Μονωδίας με καθηγήτρια 
ττ\Λυσιμάχη Αναστασιάδου να διδάξει τραγούδι, ξεκίνησε ένας άλλος κεραυνός 
από επιστολές. Το περιβάλλον βέβαια στο οποίο ζοΰσε, τη βοηθούσε να προχω
ρήσει. Οι γονείς της την ενεθάρρυναν, στέκοντο δίπλα της. Την ίδια χρονιά 
(20/5/1951) παίρνει το πτυχίο του από το Ωδείο, ο Τούρκος βιολιστής Καγιά Να
ζί, ο οποίος παίζει σήμερα στην Ορχήστρα Ραδιοφώνου του Αμστερνταμ. Το 1952 
ο Καγιά Ναζί μαζί με τέσσερις άλλους σπουδαστές του Ωδείου ανάμεσα στους 
οποίους η Λουκία Σεργίδου και η Αθηνά Δουζένη, μεταβαίνουν στην Αθήνα με 
πρόσκληση του Μανώλη Καλομοίρη και λαμβάνουν μέρος στην ετήσια Συναυλία 
του Εθνικού Ωδείου της Αθήνας στον Παρνασσό. Εκεί έδωσε τις διπλωματικές 
του εξετάσεις ο Αρά Βορσκανιάν, σημερινός καθηγητής του βιολιού. Μετά τη συ
ναυλία οι μαθητές του Ωδείου κατάθεσαν στεφάνι στο Μνημείο του Αγνωστου 
Στρατιώτη στην Αθήνα. Το 1953 λειτούργησε για πρώτη φορά Σχολή Χορού (μπα
λέτου) με τον Πέρση Καθηγητή Α. Sassen.
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Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Καλομοίρη
Το πρόσωπο της κυρίας Λουλλούς, φωτίζεται όταν θυμάται τα ταξίδια με το 

δάσκαλο, το Μανώλη Καλομοίρη, σε διάφορα μέρη της Ευρώπης, αλλά ιδιαίτερα, 
το Φεστιβάλ του Μπάϋρώϋτ - σημείο συνάντησης διάσημων καλλιτεχνών και μου
σικών. Ευχάριστες, γλυκείες αναμνήσεις. «Είχα τη μεγαλύτερη τύχη, να ανταμώ
σω το Μανώλη Καλομοίρη. Εκείνος υπήρξε ο γλωσσοπλάστης μου, ο μουσικοπλά- 
στης μου, ήταν το κάτι άλλο. Ξέρεις τί θα πει για 11 χρόνια να ταξιδεύεις μαζί του 
στα καλλιτεχνικά του ταξίδια και να τον ακούεις συνέχεια να σου μιλά και να σου 
λέει τις εμπειρίες του;» Μαζί πήγαν στη Ρωσία, όπου η κυρία Λουλλού γνώρισε 
τον Ροστροπόβιτς, και στις Αντίπ, εφιλοξενήθηκαν από τον Καζαντζάκη.Ήταν 
εκεί που ο μεγάλος συγγραφέας έδωσε στον Καλομοίρη τον Κωνσταντίνο τον Πα- 
λαιολόγο. «Ο Θεός να με αξιώσει να βάλω νότες εις αυτό το έργο και ας πεθάνω» 
έλεγε ο Καλομοίρης. Και ο Θεός τον αξίωσέ. Πρόλαβε να τελειώσει την όπερα 
«Κωνσταντίνος Παλαιολόγος» πριν πεθάνει. Τη δεύτερη πράξη της όπερας, την 
έγραψε στο σπίτι της κυρίας Λουλλούς. « Ηταν μία μόρφωσις, ένα πανεπιστήμιο 
δωρεάν», λέγει η κυρία Λουλλού. «Πραγματικά σ’ εκείνον οφείλω πολλά. Είμαι 
σίγουρη ότι αν δεν τον αντάμωσα, η σταδιοδρομία μου θα ήταν πολύ διαφορετι
κή. Ίσως και να μην υπήρχε καθόλου».

Το 1953 η Λουλλού Συμεωνίδου πήγε με τον Καλομοίρη στη Γερμανία. Ήταν 
και οι δυο προσκεκλημένοι της Όπερας του Μονάχου για να παρακολουθήσουν 
τις παραστάσεις. Από το Μόναχο, πήραν μια πρόσκληση για το Μπάϋρώύτ, όπου 
η κυρά Λουλλού γνώρισε τους εγγονούς του Βάγκνερ: πρώτα τον Βίλαντ Βάγκνερ 
(Wieland Wagner) με το γυιο του, Siegfried Wagner και αργότερα τον Wofgang 
Wagner ο οποίος τους υποδέχτηκε στον κήπο της βίλας Wahnfried, όπου βρίσκε
ται και ο τάφος του συνθέτη. Τα ταξίδια αυτά ήταν αληθινά επιμορφωτικά μαθή
ματα και οι θύμισες πολλές και έντονες. Παρακολουθούσαν με παρτιτούρες τις 
πρόβες στο Μπάϋρώύτ και μετά συζητούσαν ατέλειωτα. Ήταν τότε που συνδέθη
κε η κυρία Λουλλού με τον Βίλαντ Βάγκνερ και τη σύζυγό του, Γέρτρουντ η 
οποία, όπως και ο σύζυγός της, ήταν θαυμάσια σκηνοθέτης. Διηγείται πως σε μια 
από τις παραστάσεις της όπερας ‘Λόενγκριν’ του Βάγκνερ, ο Βίλαντ τόλμησε να 
παραγνωρίσει την παράδοση, παρουσιάζοντας τον Λόενγκριν να έρχεται στη 
σκηνή μέσα σε μια βάρκα, που δεν την τραβούσε ο κύκνος. Θυμάται ανάμεσα 
στις κριτικές των εφημερίδων, τα σχόλια ενός κριτικού, που έγραφε με θυμό, ότι 
αν εζούσε ο παππούς του Βίλαντ, ο Ρίχαρντ Βάγκνερ, το λιγότερο που θα έκανε, 
θα ήταν να τον μπατσίσει πάνω στην σκηνή.

Στο Μπάυρώυτ, κάθε μεσημέρι, η Λουλλού Συμεωνίδου και ο Μανώλης Κα
λομοίρης έτρωγαν μαζί με τον πολύ στενό φίλο του Καλομοίρη, το διάσημο μαέ
στρο Δημήτρη Μητρόπουλο. Ο Μητρόπουλος κάποτε είχε πει τη φράση ‘εγώ ανή
κω στον κόσμο’ και αυτό έδωσε λαβή στις κακές γλώσσες να τον κατηγορήσουν 
ότι αρνιόταν την ελληνική του καταγωγή. Σε μια από τις συγκεντρώσεις των τριών 
φίλων στο Μπάϋρώύτ, ένας δημοσιογράφος πλησίασε το τραπέζι που καθόντου
σαν και σχολίασε τον Καλομοίρη, ως Έλληνα συνθέτη. Τότε ο Μητρόπουλος 
απάντησε: «Και οι τρεις είμεθα Έλληνες’.

Το ταξίδι εκείνης της χρονιάς του 1953, συνεχίστηκε στο Σάλτσμπουργκ, 
όπου έγιναν κι άλλες γνωριμίες με σημαντικούς μουσικής όπως ήταν οι Διευθυ
ντές της Ακαδημίας του Βελιγραδιού και του Ζάγκρεμπ.

ΙΙρωτοπορία, Αγώνας, Μουσική Δημιουργία
Οι δεσμοί της με την οικογένεια Καλομοίρη, φαίνονται να γίνονται ολοένα 

και πιο στενοί, ολοένα και πιο δυνατοί μέσα από τις δεκαετίες που περνούσαν. 
Είχαν γίνει δεσμοί ψυχής και πνεύματος. Ανάμεσα στις οικογενειακές φωτογρα
φίες, ξεχωρίζει μια Χριστουγεννιάτικη κάρτα με τον Προκοπή Συμεωνίδη (6 χρο- 
νών) και τη Χαρά Καλομοίρη (9 χρονών) στο Φάληρο, στην Αθήνα (1958). Σε μια 
άλλη φωτογραφία της ίδιας χρονιάς (1958), η Λουλλού Συμεωνίδου φιλά το χέρι 
του Μανώλη Καλομοίρη, όταν στα ΙΟχρονα του Εθνικού Ωδείου Κύπρου, το 
Ωδείο τον τίμησε με ένα ασημένιο κύπελλο.

Το 1960 η Κρινώ Καλομοίρη εξετάζει για πριότη φορά στο Εθνικό Ωδείο, 
αντικαθιστώντας τον άρρωστο πατέρα της, το Μανώλη Καλομοίρη. Η Κρινώ ήταν 
εξαιρετική μουσικός και ως άνθρωπος γενναία και δυναμική. Είχε υπηρετήσει 
στη Γαλλία κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, για 2 ολόκληρα χρόνια, στην Αντίστα
ση. Είχε περάσει πολύ δύσκολες στιγμές, οι Γερμανοί έκαψαν την κουνιάδα της 
μπροστά στα μάτια της, και η ίδια πληγιόθηκε. Στην 50ή επέτειο της Νίκης των 
Συμμάχων, η Κρινώ Καλομοίρη τιμήθηκε για τις υπηρεσίες της με το Μετάλλιο 
της Λεγεώνας της Τιμής, το Μεγαλόσταυρο της Γαλλίας και το Victoria Cross της 
Μ. Βρετανίας.

Το 1961 ήταν η χρονιά μιας σειράς από σημαντικά γεγονότα και δραστηριό
τητες για το Εθνικόν Ωδείον Κύπρου. Ανεβάζονται:

(α) Το Παιδικό Θέατρο «Το Βασιλόπουλο της Βενετιάς» του Κύπρου Χρυσάνθη, 
σε διδασκαλία Αριάδνης Χατζηκυριάκου, μουσική Γιάγκου Μιχαηλίδη και 
το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά από την κυπριακή τηλεόραση. Στο ρόλο του 
βασιλόπουλου, ο Προκοπής Συμεωνίδης, σημερινός Διοικητικός Διευθυντής 
του Εθνικού Ωδείου.

(β) Το έργο του Σεργέϊ Προκόφιεφ «Ο Πέτρος και ο λύκος», σε ειδική χορογρα
φία της Πόλας Τσαγγαρίδου.

(γ) Ιδρύεται η Ορχήστρα Εγχόρδων του Ωδείου υπό τη διεύθυνση του Κύπρου 
Χατζή μάρκου.

Το 1962 πεθαίνει ο μεγάλος φίλος και δάσκαλος της Λουλλούς Συμεωνίδου, 
ο Μανώλης Καλομοίρης. Την ίδια χρονιά όμως ιδρύθηκε η πριότη χορωδία στη 
Λευκωσία υπό τη διεύθυνση της Σμαράγδας Πρωτογέρου. Το 1963 τη σχολή Χο
ρού (μπαλέτου) αναλαμβάνει η Ράνια Κούρου.

Το 1964 ανεβάζεται για πρώτη φορά στη Λευκωσία, στο Θέατρο Ντιάνα 4, η 
όπερα του Γκλουκ «Ορφέας και Ευρνόίκη» αφιερωμένη στο Μανώλη Καλομοίρη. 
Ηταν η πριότη όπερα μετά τη Διδώ και Αινείας του Πέρσελ, που είχε ανεβάσει η 

χορωδία του ΑΡΗ στη Λεμεσό με τον Σόλωνα Μιχαηλίδη. Την παράσταση του 
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Όρφέα και Ευριδίκης’ τίμησε με την παρουσία του Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. 
Τη γενική διεύθυνση είχε ο Γιάγκος Μιχαηλίδης, τη Διεύθυνση Χορωδίας και 
Σκηνογραφία η Σμαράγδα Πρωτογέρου, τη Σκηνοθεσία η Αουλλού Συμεωνίδου, 
τη Χορογραφία η Ράνια Κούρου, και τα Κοστούμια έκαμε ο Στέφανος Αθηαινίτη 
(η πρώτη του εργασία ως ενδυματολόγου στη Λευκωσία). Τα σκηνικά του Στέφα
νου Αθηαινίτη, ζωγράφισε η Σμαράγδα Πρωτογέρου η οποία έγραψε επίσης και 
τα κοστούμια. Οι πρωταγωνιστές ήταν ο Χριστόδουλος Τσαγγαρίδης (Ορφέας), 
η Αίγλη Χαβά (Ευριδίκη) - τώρα εργάζεται στο Εθνικό Θέατρο Θεσσαλονίκης -, 
η Λέλλα Συμεωνίδου (Έρωτας), ενώ η Γιούλικα Πανταζή ήταν στο πιάνο.

Το 1965 έγινε η παρουσίαση του Ορατόριου «Εποχές» του Γιόζεφ Χάϋτεν, 
με τη Χορωδία (διεύθυνση χορωδίας: Σμαράγδα Πρωτογέρου) και Ορχήστρα 
του Εθνικού Ωδείου υπό τη διεύθυνση του Γιάγκου Μιχαηλίδη.

Το 1966 έγινε η παρουσίαση του Ορατόριου Ή Δημιουργία’ του Γιόζεφ Χά
ϋτεν. Μαέστρος ο Γιάγκος Μιχαηλίδης, τη διεύθυνση χορωδίας είχε η Σμαράγδα 
Πρωτογέρου και Σολίστες ήταν ο Αντρος Νάταρ, η Ιόλη Μουστερή και ο Μιχά- 
λης Ψιλοϊνης.

Η έντονη δημιουργία της κυρίας Λουλλούς Συμεωνίδου και του Εθνικού 
Ωδείου συνεχίστηκε με επιτυχία. Ακολούθησαν πολλά άλλα έργα:

Pergolesi: Stabat Mater (1967).
Το πρώτο Κοντσέρτο του Μπετόβεν για πιάνο με σολίστ τη Ρίτα Ολυμπίου 
και στο δεύτερο πιάνο τη Χαρά Καλομοίρη.
Τραγούδια του Σούμπερτ με τη χορωδία και ορχήστρα του Ωδείου (1968).

Το 1968 ήτα επίσης η χρονιά που η κυρία Αουλλού γνώρισε στην Κύπρο και 
αργότερα επισκέφτηκε στη Γερμανία, το Γερμανό πολυεκατομυριούχο, Dr. 
Erettele, που ήταν λάτρης της μουσικής του 1600 και ιδιαίτερα της μουσικής του 
Schulz. Αυτός, σύμφωνα με την κυρία Αουλλού, είχε 7 δοκτοράτα, δική του ορχή
στρα και χορωδία, και διοργάνωνε το δικό του μουσικό φεστιβάλ - τις Μουσικές 
Μέρες - κάθε Οκτώβρη. Όμως, ως άνθρωπος, εντυπώσιαζε με την απλότητά του, 
γιατί βέβαια οι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι είναι και απλοί. «Είπα, ότι στη 
ζωή μου ευτύχησα που εγνώρισα τέτοιους ανθρώπους. Ευτύχησα πάρα πολύ. Εί
ναι γνωριμίες οι οποίες αφήνουν ανεξίτηλα το πέρασμά τους».

Το 1970 Εθνικόν Ωδείον Κύπρου τιμά τον Vahan Bedelian, για τα 50 χρόνια 
μουσικής προσφοράς του στην Κύπρο. Την ορχήστρα διευθύνει ο Γιάγκος Μιχη- 
αλίδης.

Το 1971 ο Γιάγκος Μιχαηλίδης, εγκαθίσταται στο Λονδίνο, όπου πεθαίνει το 
1972. Την ορχήστρα του Ωδείου διευθύνει ο Κύπρος Χατζημάρκος και τη Χορω
δία, η Μάρω Σκορδή. Οι δρόμοι μας με την κυρία Αουλλού διασταυρώθηκαν 
πολλές φορές. Στην αρχή ήμουν μαθήτριά της, αργότερα, πολύ συχνά, έπαιζα 
πιάνο συνοδεύοντας μαθητές του Ωδείου, ή διηύθυνα τη χορωδία του Εθνικού 
Ωδείου. Αργότερα υπήρξε μια στενή συνεργασία όπως στην παρουσίαση του 
ορατορίου. Ή ιστορία των Χριστουγέννων’ του Καρλ Ορφφ όπου συμμετείχα με 

τη μαθητική ορχήστρα Ορφφ που είχα στο σχολείο, και πολλές φορές με τη χο
ρωδία «Λέανδρος Σίταρος» που διευθύνω σήμερα.

Το Σεπτέμβρη του 1972 τη χορωδία και ορχήστρα του Εθνικού Ωδείου Κύ
πρου αναλαμβάνει ο Αντρος Νάταρ. Ακολουθούν συναυλίες σε ψηλό επίπεδο με 
έργα Pergolesi, αποσπάσματα από όπερες του Rossini, Verdi, Mozart, Donizzetti, 
Brahms, Καλομοίρη, Bach κ.ά.

To 1975 ανεβάζεται η όπερα «Χένσελ και Γκρέτελ» του Χούμπερτινκ σε συ
νεργασία με το Ινστιτούτο Γκαίτε. Τη Γενική Διεύθυνση έχει ο Αντρος Νάταρ. 
Ολες τις μεταφράσεις στα Ελληνικά τις έκανε πάντοτε η κυρία Αουλλού. Η συ
νεργασία με το Ινστιτούτο Γκαίτε υπήρξε στενή. Επί σειρά ετών σπουδαστές εγ
χόρδων και της μονωδίας του Ωδείου λάμβαναν μέρος στα καλοκαιρινά σεμινά
ρια στο Seikersheim της Δυτικής Γερμανίας. Και αργότερα, το 1878, με τη συνερ
γασία του Γκαίτε, θα ανεβαστεί η «Ιστορία των Χριστουγέννων» του Καρλ 
Ορφφ, υπό τη διεύθυνση του Αντρου Νάταρ, σε σκηνοθεσία Μάνικας Βασιλείου, 
διδασκαλία Παιδικής Χορωδίας Μαρίας Ιωαννίδου και Ορχήστρας Ορφφ Μά- 
ρως Σκορδή και Νεόφυτου Ρούσου.

Το ενδιαφέρον και η προσπάθεια για συνεχή άνοδο του επιπέδου, φαίνεται 
επίσης στη διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων με καλλιτέχνες ψηλού επιπέδου: 

• Σεμινάρια πιάνου με τον Μάριο Παπαόόπουλο (1986), με θέμα την τεχνική 
και την ερμηνεία πιάνου.

• Σεμινάρια κιθάρας με το ζεύγος Αίζα Ζώη και Ευάγγελο Ασημακόπουλο 
(1988).

• Διάλεξη για τη ζωή και το έργο του Μανώλη Καλομοίρη (1988) από το Φίλιπ
πο Τσαλαχούρη, Γραμματέα του Συλλόγου ‘Μανώλης Καλομοίρης’.

• Σεμινάριο με θέμα τη διδασκαλία του πιάνου με βιβλία Alfred Basic Piano 
Library, (1955) από την Αμερικανή καθηγήτρια Karen Ann Krieger.

• Σεμινάριο μέσα στα πλαίσια της εβδομάδας μουσικής που καθιερώθηκε κάθε 
Νιόβρη, από την Ελένη Μουξάλα με θέμα ‘το ύφος των διαφόριην εποχών σε 
έργα για πιάνο’ (7996).

• Σεμινάριο Πρίμα Βίστα από την ΕλληνίόαΑιάνα Χαρατζή, το 1997, πάλι στην 
εβδομάδα Μουσικής του Νιόβρη.

1977. Επέτειος 30 χρόνων από την ίδρυση του Εθνικού Ωδείου. Η Συναυλία 
που ήταν επίσης αφιερωμένη στη Μνήμη του Μακάριου, και ήταν υπό την αιγίδα 
του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Σπύρου Κυπριανού, έγινε στην παρουσία του 
Ποιμένα, Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών.

1978-1985. Οι συναυλίες, πρωτοποριακές και ταυτόχρονα ψηλού επιπέδου, 
με τον Μελοδραματικό Όμιλο του Ωδείου και υπό τη διεύθυνση του Αντρου Νά
ταρ, ακολουθούν η μια την άλλη:

Rossini: Messe Solennelle de Sainte Cecile για χορωδία, ορχήστρα και σολί- 
θτες (1978), Vivaldi: Beatus Vir, Μακάριος Ανήρ-Ψαλμός 112 (1979), έργα
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Puccini, Mozart, Verdi, Novello: In manus tuas (1980), αποσπάσματα από όπερες 
του Μότσαρτ (Cosi fan tutte), Rossini: Mose in Egito, Ο Κουρέας της Σεβίλλης. 
Φάνου Δυμιώτη: Ο Τελευταίος Απόστολος, Albinoni: Adagio - το οποίο παρου
σιάστηκε σε συναυλία εις μνήμη της Κρινώς Καλομοίρη (1981-1982), Vivaldi: 
Credo, αποσπάσματα από όπερες του Verdi (Traviata), Strauss (Die 
Fledermaus), Donizzetti (Don Pasquale), Bizet (Carmne), τραγούδια και έργα 
του Γιάγκου Μιχαηλίδη, Puccini (Madame Butterfly), Cesar Franck: Panis 
Angelicus, Mascagni: Cavalleria Ristucana, Μαγικός Αυλός (Μότσαρτ), Handel 
(Messiah).

Σολίστες στις πιο πάνω συναυλίες: Αύρα Σιάτη, Λέλλα Συμεωνίδου, Λουκία 
Παπαηρακλέους, Κώστας Κασσιανός, Τάκης Χρισιοφίδης, Μίκης Νικήτας, Ντί- 
νος Γρίσπης, Παναγιώτης Θεοδώρου, Νάσια Ανδρέου, Ειρήνη Δαλίτου.

Το 1982 πέθανε η Κρινώ Καλομοίρη. Επανειλημμένα είχε προσπαθήσει 
προηγουμένως να φέρει την κυρία Λουλλού στην Αθήνα για να τη διαδεχθεί. Η 
κυρία Λουλλού ήξερε όλα τα παραρτήματα του Ωδείου στην Ελλάδα, ήταν αγα
πητή και αποδεκτή από τους εκεί καθηγητές. Αλλά ήταν φανατική με τον τόπο 
της. Μπορεί να αγαπούσε τα ταξίδια, αλλά δεν μπορούσε με κανένα τρόπο να ζή- 
σει αλλού. Όταν η Κρινώ ήταν πλέον στα τελευταία της, η κυρία Λουλλού της εί
πε. ‘Κρινώ μου εγώ είμαι τοπικίστρια, ανήκω στον τόπο μου, αλλά σου υπόσχομαι 
να σου φέρω τον Κολάση, που είναι μία μεγάλη φίρμα, να αναλάβει το Ωδείο’. 
Έτσι τηλεφώνησε του Βύρωνα Κολάση, λέγοντάς του ότι αυτός έχει υποχρέωση 
να βοηθήσει την κόρη του Καλομοίρη και θυμίζοντάς του ότη ήταν εξ αιτίας του 
που ο Καλομοίρης είχε δεχθεί πριν πάρα πολλά χρόνια το Ωδείο της Κύπρου. Το 
επόμενο Σάββατο ο Κολάσης, μαζί με τη γυναίκα του, πήρε το αεροπλάνο για την 
Κύπρο για να ευχαριστήσει την κυρία Λουλλού. ‘Σ’ ευχαριστώ’, της είπε, ‘μου 
ανταποδίδεις αυτά που σου έδωσα’. Και έμεινε ως Διευυντής του Εθνικού Ωδεί
ου Αθηνών, μέχρι τον θάνατό του.

Το 1984, αρχίζει τη λειτουργία της στο Εθνικόν Ωδείο Κύπρου η Παιδική χο
ρωδία και Ορχήστρα Οργάνων Ορφφ, υπό τη διεύθυνση του Νεόφυτου Ρούσου.

Το 1985, η Μικτή Χορωδία και Ορχήστρα του Εθνικού Ωδείου, μετά από πρό
σκληση της Κυπριακής Εστίας του Λονδίνου, δίδει δύο συναυλίες υπό τη διεύθυνση 
του Άντρου Νάταρ, στο St. Paneras Town Hall και στην αίθουσα Purcell του Royal 
Festival Hall του Λονδίνου, με έργα κυρίως Ελλήνων και Κυπρίων συνθετών.

Το 1986 λειουργεί για πρώτη φορά στο Ωδείο Μαθητική Ορχήστρα Εγχόρ
δων υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Παπαντωνίου.

Το Φεβράρη του 1987 εγκαινιάζεται το κτίριο στον Άγιο Δομέτιο ως Εθνικόν 
Ωδείον Κύπρου. Το 1987 επίσης, το Εθνικόν Ωδείον γίνεται μέλος του Ιδρύματος 
Ανταλλαγών των Χωρών της Μεσογείου ECUME και εκπροσωπείται από την 
Πόλυ Ρούσου (1987) στη Μασσαλία, στη Σεβίλλη, από την Κάτια Παναγιώτου 
(1990) και αργότερα (1993) στη Μασσαλία από τις καθηγήτριες Ρένα Χριστοδού
λου, Μαίρη Ιωάννου, και τους μαθητές Μαρία Αντωνίου, Χριστιάνα Κουτσουπί- 
δου και Ηρακλή Μιτέλλα.

1988. Με την ευκαιρία των 40 χρόνων του, το Εθνικόν Ωδείον Κύπρου πραγ
ματοποιεί την παλιά και διακαή επιθυμία της κας Λουλλούς και του Άντρου Νά
ταρ να εκτελέσει η Χορωδία έργα με πλήρη συμφωνική ορχήστρα.

Την ίδια χρονιά, με την ευκαιρία των 40 χρόνων του, το Εθνικόν Ωδείον Κύ
πρου πραγματοποιεί την παλιά και διακαή επιθυμία της κας Λουλλούς, και του 
Άντρου Νάταρ να εκτελέσει η Χορωδία έργα με πλήρη συμφωνική ορχήστρα. 
Προσκαλεί τον Απρίλη τον 1988 τη Συμφωνική Ορχήστρα του Πολυτεχνείου του 
Darmstadt η οποία μαζί με τη Χορωδία και Ορχήστρα Εγχόρδων του Ωδείου, υπό 
τη διεύθυνση του Martin Knell δίδει τρεις συναυλίες στη Λευκωσία, Λεμεσό και 
Λάρνακα. Για πρώτη φορά εκτελείται η Φαντασία για πιάνο του Μπετόβεν με 
σολίστ την Κάτια Παναγιώτου.

Το 1988 σημαδεύτηκε από σημαντικά μουσικά γεγονότα για το Εθνικόν 
Ωδείον Κύπρου, αλλά και από το χαμό του Άντρου Νάταρ. Ο Άντρος Νάταρ, ο 
μεγάλος φίλος του Ωδείου, πέθανε στο Λονδίνο στις 15 Μαΐου 1988 μετά από σύ
ντομη ασθένεια που εκδηλώθηκε αμέσως μετά τις συναυλίες της Γερμανίας.

Το Maio 1989, το Εθνικόν Ωδείον και το Polytechnic of North London αφιε
ρώνουν στη μνήμη του Νάταρ συναυλίες, υπό τη διεύθυνση του Βύρωνα Κολάση. 
Τη χορωδία δίδαξε η Ρίτα Ολυμπίου. Την ίδια χρονιά, οι Χορωδίες Άρης Λεμε
σού και Εθνικού Ωδείου παρουσιάζουν το έργο Φιντέλιο του Μπετόβεν, με τη 
Συμφωνητική Ορχήστρα του Πανεπιστημίου της Βόννης και το Βαρύτονο Πιερή 
Ζαρμά.

1990. Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκαίτε, παρουσιάζεται συναυλία με τη 
Συμφωνητική Ορχήστρα του Darmstadt (για δεύτερη φορά), υπό τη διεύθυνση 
του Martin Knell. Την ίδια χρονιά, πεθαίνει ο Vahan Bedelian, καθηγητής του βιο
λιού και συνεργάτης του Ωδείου από την ίδρυσή του. Τη διεύθυνση της Χορωδίας 
αναλαμβάνει ο Βούλγαρος Miroslav Gospodinov, και η Νάτια Νικολαΐόου τη Σχο
λή Χορού (μπαλέτου). Ανάμεσα στις εκδηλώσεις της Σχολής Χορού, ξεχωρίζει η 
παράσταση Όριεντάλ’ (1994) που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο σε συνεργασία με 
την Ακαδημία Χορού της Λεμεσού. Την ίδια χρονιά δημιουργείται το Τμήμα της 
Μουσικής Προπαίδειας.

Αλλες δραστηριότητες - εκδηλώσεις:
• Τον Ιούνιο 1991, η Χορωδία δίδει τρεις συναυλίες με τη συμφωνητική ορχή

στρα του Πολυτεχνείου του Darmstadt στη Γερμανία. Τη συναυλία στο Bad 
Soden οργανώνει ο επίτιμος Πρόξενος της Κύπρου στη Φρανγκφούρτη, 
Gotthard Haecker.

• Τον Ιούνιο 1992, δίδεται στο Δημοτικό Θέατρο, συναυλία προς τιμή του Πα- 
τριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Αλεξίου Β'.

• Συναυλία από κοινού με τη χορωδία του Dortmund Γερμανίας (1992), Συμμε
τοχή στο 1° Διεθνές Φεστιβάλ Χορωδιών του Καϊρου (1992), Συναυλίες της 
Γερμανικής Ορχήστρας ‘Christophorus’ και της
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• Χορωδίας του Ωδείου (1993) υπό τη διεύθυνση του Michael Gross.

• Βραδιά Verdi (1994).

• Συναυλίες της Χορωδίας με το Vienna Classic Quintett Χάλκινων Πνευστών 
(1995).

• Συναυλίες στη Βόννη της Γερμανίας μαζί με τη Χορωδία ΑΡΗΣ Λεμεσού 
(1996), την Συμφωνητική Ορχήστρα του Πανεπιστημίου της Βόννης και τον 
Πιερή Ζαρμά, της 9ης Συμφωνίας του Μπετόβεν, με την ευκαιρία των 225 χρό
νων από τη γέννηση του συνθέτη. 1994. Φεβρουάριος {φωτογραφία: Στη Βόν
νη για τις συναυλίες Μπετόβεν). Την ίδια χρονιά, οι ίδιες χορωδίες, η ίδια ορ
χήστρα και η χορωδία ‘Λέανδρος Σίταρος’ παρουσίασαν την 9η Συμφωνία του 
Μπετόβεν στην Κύπρο.

Το 1995 η κα Αουλλού Συμεωνίδου τιμήθηκε για την προσφορά της στον το
μέα των τεχνών, με το Βραβείο Μελίνας Μερκούρη 1994, το οποίο της απένειμε ο 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γλαύκος Κληρίδης.

Το 7996 ιδρύθηκε στο Ωδείο η Χορωδία Νέων υπό τη διεύθυνση της Ελένης 
Κάνθον. Στις 24 Ιουνίου 1998, το Εθνικόν Ωδείον Κύπρου, παρουσίασε πανηγυρι
κή συναυλία για τα 50χρονα του Ωδείου στο Δημοτικό Θέατρο.

Επανασύνδεση με τους Βάγκνερ
Η Λουλλού Συμεωνίδου, για πολλά χρόνια είχε σταματήσει να επισκέπτεται 

το Μπάυρώυτ. Όσες προσπάθειες και να έκανε, ποτέ δεν μπορούσε να βρει ει- 
σητήρια. Τη χρονιά που το Ωδείο γιόρταζε τα 50 του χρόνια, ο Προκοπής φρόντι
σε με τη βοήθεια του Συπριέν Κατσαρή, που είναι και στενός του φίλος, να βρει 
δύο θέσεις. Αυτό έγινε η αιτία να γίνει η επανασύνδεση με το Beireuth και τους 
Wagner και το έτος 2000 κατάφερε να γνωρίσει στα εγγόνια της το Μπάυρώυτ 
και τη μαγεία της μουσικής του Βάγκνερ, ώστε να συνεχιστεί η παράδοση. Στο 
σαλόνι του θεάτρου, και πάλι, κατά το διάλειμμα, οι Βάγκνερ δέχονται ομάδα 
από φίλους. Ανάμεσά τους η κυρία Λουλλού.

Εκείνη τη χρονιά όμως (2000), η έκπληξη και η απογοήτευση της ήταν μεγά
λη, όταν με το ξεκίνημα της παράστασης της όπερας «Το Δακτυλίδι», φάνηκε ότι 
η σκηνοθεσία είχε αλλάξει. Ήταν μία πολύ μοντέρνα σκηνοθεσία. Ο Ρήνος είχε 
ένα χρώμα ουρανί, πάνω του ήταν μια βάρκα τεράστια και μέσα, τρεις νεράιδες 
ντυμένες με μαγιό και ένα μουσαμά από πάνω. Ο Θεός Βόταν παρουσιάστηκε με 
ρεμπούπλικα την οποία αφού έβγαλε, άρχισε να κτενίζει, με μια κτενιά, τα μαλιά 
του. Υπάρχει μια νεανική λάμψη στα μάτια της κυρίας Λουλλούς, όταν διηγείται: 
«... αλλά η μουσική είναι μουσική, δεν αλλάζει. Οι χορωδίες, οι τραγουδιστές που 
είναι πρώτα τραγούδια σε διάφορες όπερες του κόσμου, η ορχήστρα που είναι 
όλα τα πρώτα βιολιά, από όλες τις ορχήστρες του κόσμου... και το πρόγραμμα 
έχει τις φωτογραφίες τους μέσα και σε ποιαν όπερα, σε ποια συμφωνική ορχή
στρα, είναι μέλη...».

Θα ήθελα να κλείσω αυτή την αναφορά στο δημιουργικό έργο και τη μεγάλη 
μουσική προσφορά της Λουλλούς Συμεωνίδου, με τα δικά της πιστεύω για τη 
Μουσική:

«... Η Μουσική είναι μια δύναμη που ενώνει τους ανθρώπους όλων των λαών 
και όλων των εποχών. Αντίθετα με τη διπλωματία, η Μουσική και ο Αθλητισμός 
δεν έχουν σύνορα. Βρίσκονται πάνω από οποιεσδήποτε ιδεολογικές, πάνω από τα 
έθνη, πάνω από όλα... Πιστεύω ότι ο ρόλος της Μουσικής είναι να εξευγενίσει και 
να εξωραΐσει την ψυχή. Ο αληθινά καλλιεργημένος άνθρωπος δεν είναι κατ' ανά
γκη αυτός που πήρε πολλά βραβεία, αλλά αυτός που παίξει μουσική, αυτός που 
καταλαβαίνει, αγαπά και συγκινείται από τη μουσική... Ο κάθε ένας πρέπει να 
δώσει ότι μπορεί σ' αυτό τον κόσμο πριν τον εγκαταλείψει. Υποφέρω όταν βλέπω 
ενα κόσμο με όπλα, σκοτωμούς, πείνα... Έτσι συνεχίζω με τη μουσική μου: Είναι η 
μόνη σωτηριά της ψυχής».

(συνέντευξη με την κυρία Λουλού Συμεωνίδου, 23/9/2001)
ΜΑΡΩ ΣΚΟΡΔΗ

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ έπιδίδων τήν τιμητική 
πλακέτα στήν κ. Λουλού Συμεωνίδου.
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Το κείμενο της Τιμητικής Πλακέτας 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ

Στη ΛΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ

Για τις πολύτιμες υπηρεσίες της στον Ε.Π.Ο.Κ.

και τη μεγάλη προσφορά της

στη Μουσική παιδεία της Κύπρου

Αευκοισία, 2001

Ή κυρία Λουλού Συμεωνίδου μεταξύ τον Μακαριωτάτου 'Αρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσο
στόμου καί τού Προέδρου τοϋ Ε.Π.Ο.Κ. Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου.

'Αντιφώνηση τής Κυρίας Αουλούς Συμεωνίδου στήν εκδήλωση πού οργάνωσε 
ό Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου 
προς τιμήν της στήν Αίθουσα Εκδηλώσεων

τοϋ Πολιτιστικού Κέντρου τοϋ Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ 

(Τετάρτη, 10 'Οκτωβρίου 2001, 7.30 μ.μ.)

Γιά μιά τέτοια εκδήλωση πού διοργανώσατε απόψε, Κύριε Πρόεδρε τοϋ Ε.Π.Ο.Κ. 
καί μέλη τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, τά λόγια φαντάζουν πολύ φτωχά γιά νά 
έκφράσουν τά συναισθήματα πού πλημμυρίζουν τήν ψυχή μου. Σάς ευχαριστώ.

Ό Ε.Π.Ο.Κ. καί τό Εθνικό Ώδειον Κύπρου, Κυρίες και Κύριοι, μπήκαν στή 
ζωή μου σχεδόν ταυτόχρονα καί μέ έδέσμευσαν ισόβια. Είχα τήν τιμή καί τήν τύχη 
νά περιληφθώ στήν ομάδα έκείνη νέων άνθρώπων πού ό άείμνηστος Κωνσταντί
νος Σπυριδάκης έπέλεξε νά συνεργασθή μαζί τους στό Συμβούλιο τοϋ Ε.Π.Ο.Κ. 
Μέ τό παράδειγμά του ό εμπνευσμένος επιστήμων μάς έδίδαξε ότι ή εκπλήρωση 
τοϋ επαγγελματικού καθήκοντος δέν είναι άρκετή γιά άνθρώπους οί όποιοι 
άξιούν νά κινούνται σ’ ευρύτερες σφαίρες. Είναι γεγονός ότι ή ίδρυση τοϋ 
Ε.Π.Ο.Κ. άνανέωσε τά πνευματικά ενδιαφέροντα καί έδημιούργησε άξιόλογη επι
στημονική, λογοτεχνική καί καλλιτεχνική κίνηση ή όποια συνεχίστηκε μετά τό θά
νατο τού ίδρυτοΰ του άπό τόν άκούραστο καί πολυπράγμονα διάδοχό του άείμνη- 
στο Κύπρο Χρυσάνθη καί συνεχίζεται σήμερα σταθερά καί μέ συνέπεια άπό σάς, 
άγαπητέ Κύριε Χατζηστεφάνου.

Μέ τό Εθνικό Ωδείο Κύπρου τά πράγματα δέν ήταν δυστυχώς ούτε εύκολα 
ούτε ευχάριστα. Τό τόλμημα νά έργασθώ ήτο τόσο συγκρουόμενο μέ τά δεδομένα 
τής εποχής εκείνης, όπου οί κοπέλλες έμεναν κλεισμένες στό σπίτι, πού χαρακτη
ρίστηκε - γιά νά μεταχειρισθώ τίς πιό ήπιες λέξεις - άπρεπες καί εξευτελιστικό. 
Μέσα σ' αύτό τό άρνητικό καί καθόλου εύχάριστο κλίμα άνοιξε γιά πρώτη φορά 
τήν πόρτα του τό 1948 τό Εθνικό Ωδείο Κύπρου πού άποτελείτο τότε άπό 3 δω
μάτια σέ ένα σπίτι στήν όδό Ρηγαίνης αρ. 44.

Σήμερα υποκλίνομαι μπροστά στή μνήμη τών γονιών μου πού προηγήθηκαν 
πολύ τής έποχής τους καί μέ στήριξαν, μέ βοήθησαν καί μέ έμαθαν νά πιστεύω καί 
νά άγωνίζομαι γιά τά ιδανικά μου καί νά προχωρώ χωρίς φόβο καί προκαταλή
ψεις στήν πραγματοποίηση τους.

Στούς δασκάλους μου πού ήταν οί καλύτεροι τής έποχής καί μοϋ έμφύτευσαν 
τήν άγάπη στή μελέτη, τή σκληρή δουλειά και τήν τιμιότητα στή διδασκαλία.

Καί στούς πρώτους άνθρώπους πού μοϋ χάρισαν τήν εμπιστοσύνη τους στά 
πρώτα μου βήματα, τούς στυλοβάτες του Ωδείου, τόν ’Αρχιμουσικό Βύρωνα Κο- 
λάση, τόν Εθνικό Μουσουργό Μανώλη Καλομοίρη πού χωρίς τά μαθήματα, τίς 
συμβουλές καί τό παράδειγμα του ίσως νά μή προχωρούσα ποτέ όπως προχώρησα 
μέ έκείνον πάντα δίπλα μου, τόν Μουσουργό Γιάγκο Μιχαηλίδη, τό κόσμημα τής 
μουσικής μας ζωής καί τόν άνεπανάληπτο μουσικοπαιδαγωγό Yahan Bedelian, 
πού δυστυχώς δέν βρίσκονται πιά στή ζωή. Καί άργότερα μιά δεύτερη ομάδα
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ανθρώπων πού τόσο πρόωρα έφυγαν άπό τή ζωή άφίνοντας πίσω τους μεγάλο 
κενό, τούς αξιοθαύμαστους τήν Κρινώ Καλομοίρη, τή Ράνια Κούρου καί "Αντρο 
Νάταρ. Τή Σμαράγδα Πρωτογέρου καθηγήτρια εξ Ελλάδος ίδρύτρια τής Χορω
δίας τοΰ Εθνικού Ωδείου Κύπρου πού δυστυχώς δέν βρίσκεται σήμερα μαζί μας 
λόγω τής κλονισμένης ύγείας της.

Όμως τόν δρόμο πού άνοιξαν αύτοί οί πρωτεργάτες συνεργάτες ήρθε στή συ
νέχεια νά συμπληρώση τό πάντοτε διαλεκτό προσωπικό τού Ωδείου. Διότι ή έξέ- 
λιξις, ή δύναμις καί ή άνθισις οφείλεται στό άφοσιωμένο μου διδακτικό προσω
πικό πού είναι κατά 90% άπόφοιτοι τοΰ Ωδείου γαλουχημένοι μέ τά ίδια πιστεύω 
καί τά ίδια Ιδανικά, στήν αύτοθυσία, τήν εργατικότητα καί τήν πίστι τους στον 
σκοπό πού ύπηρετοΰσε τήν έξύψωσι τοΰ μουσικού επιπέδου τοΰ τόπου μας. Τούς 
εκφράζω τον θαυμασμό καί τις εύχαριστίες μου.

’Ιδιαίτερα ένα ξεχωριστό εύχαριστώ άπευθύνω στον Διοικητικό Διευθυντή 
τοΰ Ωδείου - τήν ψυχή τοΰ ’Ωδείου όπως τόν ονομάζουν - τόν γυιό μου Προκοπή, 
ό όποιος συνεχίζοντας τό όραμα τής μητέρας του παρέλαβε μετά τις σπουδές του 
στή Γερμανία τό 1983 τό μικρό σχολάκι τής οδού ’Αφροδίτης καί τό μετέτρεψε μέ 
κόπους, μόχθους καί προσωπικές θυσίες σέ ένα δυναμικό οργανισμό μέ εύρω- 
παικές προδιαγραφές. Τόν εύχαριστώ καθώς καί τήν άξια σύζυγό του άγαπητή 
μου μαθήτρια Κρίστι πού εύρίσκεται πάντα στό πλευρό του βοηθός καί συμπαρα- 
στάτις.

Εύχαριστώ άκόμη τή Χορωδιά μου, τήν πρώτη χορωδία πού ιδρύθηκε στή 
Λευκωσία, πού πιστή στή σοβαρή εργασία πού άπαιτεΐ τό πρόγραμμα τοΰ ’Ωδείου 
δουλεύει σκληρά κάτω άπό τόν Μαέστρο κ. Κοσποτίνοφ καί τόν πιανίστα κ. Μ. 
Ίωάννου καί τιμά τό Ώδειον μέ τις διάφορες έμφανίσεις της τόσο στήν Κύπρο 
όσο καί στό εξωτερικό.

Μέ τί τρόπο όμως νά έκφράσω τή συγκίνηση καί τις εύχαριστίες μου στή άγα
πητή μου μαθήτρια Έπιθεωρήτρια Μουσικής στό Υπουργείο Παιδείας κυρία Μά- 
ρω Σκορδή πού παρ’ όλο τόν φόρτο τής έργασίας της στό ’Υπουργείο άπεδέχθη 
τήν πρόσκληση τοΰ Ε.Π.Ο.Κ. νά μιλήσει άπόψε καί νά σκιαγραφήση μέ τόση άγά- 
πη καί άκρίβεια τήν πολύχρονη ταπεινή μου προσπάθεια στά μουσικά πράγματα 
τής πατρίδας μας. Τής εύχομαι νά είναι πάντα δυνατή, πάντα δυναμική, καί νά 
δουλεύει μέ τόν ίδιο ζήλο γιά τή μουσική προκοπή τών παιδιών τής Κύπρου.

’Ακόμη εύχαριστώ όλους εσάς, Κυρίες καί Κύριοι, πού τιμάτε μέ τή παρουσία 
σας τήν άποψινή συγκέντρωση. Ή άγάπη καί ή έκτίμηση τών συμπατριωτών μου 
πρός τό ’Εθνικό ’Ωδείο Κύπρου είναι ό Φάρος πού φώτισε όλη τή μακρά διαδρο
μή του καί θά τήν φωτίζη πιστεύω καί εύχομαι γιά πολλά χρόνια όταν ή ίδρύτρια 
του θά έχη χαθή στήν άχνα τοΰ πελάγου. Σάς εύχαριστώ.

ΔΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ

ΦΟΙΒΟΥ Ν. ΚΛΗΡΙΔΗ: «Η ΜΟΙΡΑΣΜΕΝΗ ΜΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ»
(Ποιητική Συλλογή), Λευκωσία 2000

Όταν το 1992 ο ποιητής Φοίβος Κληρίδης κυκλοφόρησε την πρώτη του συλ
λογή είχαμε τη γνώμη πως μπορούσε να δώσει ποιητικό έργο με απαιτήσεις.

Αυτή η άποψη στο διάβα του χρόνου έδωσε στοιχεία που επαληθεύουν θετικά 
την ουσία της έμπνευσης και της δημιουργίας του. Οι τρεις προηγούμενες ποιητι
κές συλλογές του έχουν αποδώσει σε σημείο που η αξία της προσφοράς του να θε
μελιώνεται σε πραγματικά γεγονότα, στην έξαρση του πάθους και της δυστυχίας, 
αλλά και στη σύλληψη συναισθηματικών αποχρώσεων, που υποδηλώνουν την 
έκταση και την ποιότητά τους.

Στην καινούργια ποιητική συλλογή του Φοίβου Κληρίδη με τίτλο «Η μοιρα
σμένη μου πατρίδα» κατατάσσονται κάθε λογής κατηγορίες ανθρώπων μικρής και 
μεγάλης ηλικίας και των δύο φύλων, που η μοίρα τους έταξε να γίνουν το έρμαιο 
αδικίας και συμφοράς, θύματα μαρτυρίου και αφανισμού. Και, όμως, υπήρξαν 
μαχητές και ήρωες με νεύρο και θέληση, με ευαισθησία και ψυχή αλύγιστη.

Ο απολογισμός αυτός ξεκινά από το καλοκαίρι του 1974 με τα τραγικά γεγο
νότα της επονείδιστης και απάνθρωπης τουρκικής εισβολής με αποτέλεσμα τη βί
αιη εκρίζωση των γηγενών κατοίκων από τα πάτρια εδάφη για να καταλήξουν 
εξουθενωμένοι πρόσφυγες στο έλεος της συμφοράς τους.

Όμως, το μεγάλο πρόβλημα των εγκλωβισμένων παραμένει ακόμη μετέωρο 
και το δράμα των αγνοουμένων διέρχεται το αγωνιώδες στάδιο έρευνας για την 
εξακρίβωση της τύχης τους.

Όλοι αυτοί οι κραδασμοί είναι φυσικό να αποβλέπουν στο μοναδικό σκοπό 
να μετουσιωθούν σε ποίηση. Τόσο τα εξωτερικά στοιχεία, που αποτελούνται από 
το γεωγραφικό χώρο (πόλεις, χωριά, εκκλησίες, κατοικίες, περιουσίες, παραλίες, 
βουνά κλπ.) όσο και ο δημογραφικός χαρακτήρας (τα ήθη και έθιμα, ασχολίες, 
επαγγέλματα κλπ.) με τα διαχωριστικά όρια ανάμεσα στις ηλικίες και τάξεις, οδη
γούν τον ποιητή στο βάθος της ψυχής και της ανθρώπινης συμπεριφοράς του.

Η παρούσα ποιητική συλλογή του Φοίβου Κληρίδη με τίτλο «Η μοιρασμένη 
μου πατρίδα» χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο Πρώτο μέρος παρουσιάζεται ως εισαγω
γή το ποίημα «Ηρωική μπαλάντα της Πατρίδας» σε τόνους, που διαγράφουν μια 
συνθετική περιδιάβαση της Κύπρου από τα πανάρχαια χρόνια, την ιστορία και 
τους θρύλους της, τα παθήματα και τις περιπέτειες, τους αγώνες και τις δό^ες, τις 
βαναυσότητες και το δράμα για τη λευτεριά και το δίκαιο του εκλεκτού λαού της.

Ένα δείγμα γραφής:

Στην Άνασσα πατρίδα μου 
του τραγωδού η κιθάρα, 
του τροβαδούρου η λύρα, 
στα πέρατα αντιλαλούν
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Αναστάσιμους παιάνες, 
σαν σημάνουν οι καμπάνες 
χαρμόσυνα τη λευτεριά.

Πάντα άφθαρτη διαβαίνεις 
στον περίπλου των αιώνων 
της φυλής αντάξια βγαίνεις 
σκέπη κι άντρο των προγόνων...

Σαν επιστέγασμα της αξιολόγησης του κριτικού σχολιασμού και της βιβλιο
κρισίας μου για τη συλλογή του ποιητή, επισημαίνεται ένα εξάστιχο, παρμένο από 
το ποίημα, «Ηρωική μπαλάντα της πατρίδας» μέσα από τους στίχους της οποίας, 
αστείρευτο και πηγαίο, αναβλύζει το μεγαλείο της τρισχιλιετούς πορείας του 
Ελληνικού γένους.

Ο ποιητής μετουσιώνει με λυρικό πάθος τους αέναους οραματισμούς της Ρω
μιοσύνης και ταυτόχρονα σκιαγραφεί και επιμαρτυρεί την άσβεστη φλόγα της 
Ελληνικότητας της πολύπαθης και μαρτυρικής πατρίδας:

«Η δίκιά μου η πατρίδα 
στη Μεσόγειο στεριωμένη 
ασάλευτη διαβαίνει 
του Ρωμιού πέπλο ντυμένη 
τη χλαμύδα του Ευαγόρα 
στο κορμί της απλωμένη».

Με τίτλο «Άσμα Ηρωϊκό», που είναι αφιερωμένο στη μνήμη Κύπρου Χρυ
σάνθη, ζωγραφίζεται με λυρισμό, εθνικό παλμό και αίσθημα μια αναβαθμισμένη 
εκτενής σύνθεση, μια ιστορική πορεία σε χρονικές περιόδους κοινών αγώνων και 
δόξας Κύπρου και Ελλάδος.

Υμνολογεί ο ποιητής:

Ανεξίτηλο το στίγμα 
στο παρθένο τ’ αγιονήσι 
χάραξαν οι Αχαιοί. 
Πρωτοπόροι άραξαν 
στα βουνά της Καρπασίας 
στην Ουρανία την πόλη 
την Ακτή των Αχαιών 
την αέρινη την Κύπρο 
τη Μακαρία τη νήσο.

Στη συνέχεια, ο Κληρίδης χαιρετίζει με ενθουσιασμό την αδελφική σύμπλευση 
στο διάβα των αιώνων:

Χαίρε Κύπρος τ’ ορμητήρι 
των ηρώων των Θεών 
η εστία ημιθέων 
πανάρχαιων πολιτισμών...

Το παρελθόν με το παρών 
πλεούμενα στο κορμί σου 
ξεδιπλώνεις και τα δένεις. 
Των αθανάτων το κάλλος 
με τη ψυχή σου υφαίνεις.

Μέσ’ από τις θυσίες και το μαρτύριο του Εικοσιένα, «το αμόλυντο μαυσω
λείο των φραγμένων μνημάτων» ο ποιητής εξυμνεί τις θυσίες για τη λευτεριά και 
γράφει καταλήγοντας:

Πάθος στερνό κι ασίγαστο 
Της λευτεριάς ο αγώνας. 
Η Ρωμιοσύνη, στον ματόβρεχτο 
Αττίλα, ο προμαχώνας...

Στης Αφροδίτης το νησί 
η ξαστεριά θα ξεπεζέψει, 
η αστροφεγγιά θα βασιλέψει. 
Τη ματόβρεχτη πατρίδα, 
οι ουρανοί θα πλημμυρίζουν 
μ ’ ολόλαμπρους αστερισμούς.

Το μεγάλο δράμα της τουρκικής κατοχής με το βάναυσο διωγμό του αξερίζω- 
του πληθυσμού περιγράφεται με ψυχική οδύνη:

Παρελαύνουν στοιχειωμένες 
πολιτείες και χωριά 
στης προσφυγιάς τα σπλάχνα...

Οι ελπίδες να σφαδάζουν 
πάνω στο συρματόπλεγμα. 
Στον πυθμένα της καρδιάς του 
σωριασμένα τα οράματα.

Και ολοκληρώνει ο ποιητής με βαθιά πίστη και προσμονή:

Η Παναγιά το δάκρυ της 
θα σταλάζει αμάραντο 
στο δισκοπότηρό της. 
Κάθε δάκρυ της βραχνάς 
στο στήθος του Αττίλα, 
κάθε λυγμός της καημός 
στου δυνάστη την καρδιά, 
κάθε θρήνος της αντάρα 
στων έποικων τα σωθικά... 
Αγκαλιά με τις ψυχές 
των ηρώων της πατρίδας 
η Ρωμιοσύνη θα εγερθεί.

Η έγνοια του ποιητή και, ειδικότερα, το πάθος που τον διακατέχει τον καθι
στούν δέκτη της ευαισθησίας και της αγωνίας του, ώστε να του επιβάλλουν να μην 
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εφησυχάζει, αλλά να αγγίζει ξανά και να αναπλάθει εμπνεύσεις του από τις δοκι
μασίες και το δράμα των συνανθρώπων μας.

Ανάμεσα σε άλλα ποιήματα είναι και το ελεγείο «Ο Αγνοούμενος». Σε μια συ
ναισθηματική φόρτιση νιώθει την ανάγκη να μεταφέρει τους παλμούς της μητρι
κής καρδιάς:

Στα ματόκλαδα της μάνας τον 
το δάκρυ της ασφόγγιστο 
έμεινε κρεμασμένο.
Τον καρτερά να το στεγνώσει... 
Στης μάνας τον τα σωθικά 
θ’ αχολογά η φωνή τον.

Και ακολουθεί βάλσαμο παρηγοριάς:

Μια άνοιξη πρωτόγνωρη 
στην καρδιά τονς θα απλώσω 
παντοτινά να πλημμνρίζει 
της ψυχής τον τον ανθόκηπο. 
Τονς γονιούς θα περιλούζει 
τ’ αχολόι της καρδιάς τονς 
με της φυλής τα νάματα.

Στο ποίημα «Ο Ξεσηκωμός» υμνολογεί σε μια ιστορική αναδρομή τα ηρωικά 
κατορθώματα των προγόνων με στίχους μεστούς εθνικής ανάτασης:

Τραγουδώ την Ανάσταση 
κι η ψυχή μον ευφραίνεται 
το ξεσκλάβωμα αναπολώ 
κι η καρδιά μον ανασταίνεται. 
Αγρικώ τον Πενταδάκτυλο 
κι η ψυχή μον πικραίνεται...

Τονς κραδασμούς της ψυχής μον 
της δίψας για τη λεντεριά 
τ’ αχολόι της καρδιάς μον 
για της πατρίδας το λντρωμό 
ξεδιπλώνω και απλώνω 
στο σκλαβωμένο βοριά.

Μεγάλος είναι ο καημός του Φοίβου Κληρίδη στη σύνθεση του «Αευκωσία, η 
μοιρασμένη πόλη», που ο τίτλος της είναι χαρακτηριστικός μιας αδικίας. Δεν μπο
ρεί να βαστάξει τη συμφορά που για σχεδόν 30 τόσα χρόνια η πρωτεύουσα Αευ
κωσία παραμένει μοιρασμένη και αιχμάλωτη στα χέρια του αδίσταχτου καταχτη
τή. Μια πόλη, που εξακολουθεί να είναι η μόνη διχασμένη στην υφήλιο με συρμα
τοπλέγματα και φρουρές.

Ειδικότερα, το ποίημα αυτό απεικονίζει μια μικρογραφία καταπάτησης των 
διεθνών κανόνων για την πρωτεύουσα Αευκωσία. Ωστόσο, σε μεγέθυνση δεν εκ
φράζει τίποτε άλλο, παρά ολάκερη την Κύπρο μοιρασμένη σε δύο κομμάτια.

Έτσι ψάλλει την πίκρα τον: 
Είπα στη δύστνχη μον την ψνχή 
αλλού να φύγει να ξενιτεντεί 
να ’ ν’ μακριά ‘π’ το σνρματόπλεγμα 
το χιλιοματοβαμμένο...
Όμως, όπον όσο κι αν σέρνονται 
αδούλωτ’ η ψνχή και το κορμί μον 
σε άλλονς κόσμους, χώρες ξενικές, 
στο τέλος πίσω θα ξαναγυρνούν 
γιατί στην πόλη μέσα που μ ’ ανάστησε 
πάντα θα τριγυρνά η σκιά τους.

Στη μοιρασμένη πόλη μου 
πάντα προσμένω την Ανάσταση 
στα ερείπια της οδού Ερμού 
μυριάδες φοίνικες της λευτεριάς 
μέσ’ απ’ τη στάχτη να φυτρώνουν.

Στο Δεύτερο μέρος ο ποιητής προτάσσει το ποίημα «Η Πηνελόπη της Ιθάκης» 
γεμάτο από μνήμες αμάραντες και νοσταλγικές, βυθισμένες στην αχλή της προ- 
Ομηρικής εποχής. Εδώ παραλληλίζεται ο μυθικός κόσμος και τα έπη των προγό
νων με τη σημερινή κοινωνία και τους σπιλωμένους θεσμούς της σε κόσμους 
φθαρμένους και εφήμερους. Σε μια αντινομία παρατάσσονται δυο κόσμοι:

Η φλόγα της ανταρσίας με τον όρκο της ψευτιάς.

Εδώ επαινεί την καρτερική Πηνελόπη:

Της αντοχής η αγάπη σου έμελλε 
να σιγοτρώει τα σωθικά σου. 
Στο χρόνο άσβεστη η φλόγα σου 
σκίαζε τους χτύπους της καρδιάς σου. 
Κεντήτρα, έπλεκες το γυρισμό, 
τον πόνο σου ζωγράφιζες στον αργαλειό. 
Καρτερική, κεντούσες την αγάπη του, 
του Οδυσσέα λαχταρούσες την αγκάλη του.

Ωστόσο, ο σημερινός κόσμος παραπαίει:

Αλλαξαν τώρα οι καιροί, 
οι άνθρωποι ολισθαίνουν 
ο πολιτισμός βουβάθηκε, 
οι άνομοι πληθαίνουν. 
Τη μυθολογία βούλιαξαν. 
Οι θρύλοι της πεθαίνουν. 
Την Ιλιάδα ξέγραψαν. 
Τους στίχους της ρυπαίνουν.

Μια ελπίδα, η πίστη σε μια καινούργια ζωή στον πλανήτη μας - όπως ο Οδυσ- 
σέας και η Πηνελόπη στο νησί της Ιθάκης - ανατέλλει ως «καπνός αποθρώσκων».
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Έως τον κόσμον την εντέλεια, 
άνλα όντα θα ορθώνονται, 
ο Οδνσσέας κι η Πηνελόπη, 
στη ζηλεντή Ιθάκη 
με τις ψνχές τονς αγκαλιά. 
Στο διάβα τονς θα λαχταρούν 
τον γνρισμού τη μέρα 
τον αποθρώσκοντα καπνό 
το σπιτικό τονς να το ζώνει.

Ένα μήνυμα διαφορετικό, με τίτλο «Η Εξιλέωση» είναι γραμμένο ίσως για 
κάθε ένα από μας. Διαβάζοντας το μας οδηγεί στα άδυτα της συνείδησής μας για 
τις σκέψεις και τις πράξεις μας. Σαν εξομολογητής ο ποιητής, φαίνεται να μας εν
θαρρύνει, να μας εξιλεώνει και να μας συγχωρεί.

Το μεταφέρω ολόκληρο:

Κλείσε ερμητικά τη θνρα της καρδιάς σον 
στον κόσμον τα λακτίσματα. Μάθε να τ’ αψηφάς. 
Ρίξε στο πέλαγο όλονς τονς στοχασμούς σον 
τα όποια σον ανομήματα μην τα μετράς.
Το κάλλος της αγάπης σον ν’ αφήσεις 
να ζώνει τα σκιρτήματα τον εχθρού σον. 
Στάσον αταλάντεντος στο διάβα σον 
τα κάποια σον ολισθήματα φράσσε με το κορμί σον 
Τα δικά σον αμαρτήματα θάψε μες’ την ψνχή σον. 
Στο τέλος, ο Θεάνθρωπος θα είναι ο κριτής σον. 
Όταν ορθός πορεύεσαι στη σταύρωση σον 
σίγονρη θα ‘ναι κι η Ανάστασή σον.
Στης κρίσεως τη μέρα θα εξιλεωθείς.

Στο επόμενο ποίημα με τίτλο «Οι Αναμνήσεις» σκιαγραφείται κάποιο πρό
σωπο σε μια αναδρομή στις αναμνήσεις του μέσ’ από μια ολάκερη ζωή που στο 
λυκόφως της «ξεπηδούν τριγύρω εικόνες, πρόσωπα και γνώριμες φωνές με δά
κρυα γραμμένες, κάποιες ξωτικές σελίδες της ζωής, τα άλικα ερωτικά σκιρτήματα, 
της νιότης όνειρα ανεκπλήρωτα».

Και καταλήγει:

Στο τέλος, στον ορίζοντα της Δύσης σον 
όλες οι αναμνήσεις σον θα σβήνονται 
στο πέλαγο των στοχασμών σον ναναγός 
έρμαιο των δικών σον αναμνήσεων 
πάνω στο άρμα της ταλαίπωρης ψνχής σον.

Ωστόσο, κι αν είναι δυνατό να υπάρξει τέτοια θλιβερή κι απαισιόδοξη κατά
ληξη, μπορεί, επίσης, να συμβεί και έτερη, ευχάριστη εξέλιξη, όταν κάποιος διανύ- 
σει τη ζωή του ειρηνικά κι ευτυχισμένα με ψυχική γαλήνη και μακαριότητα.

Σε παρόμοιο ποίημα, το τελευταίο της συλλογής, με τίτλο «Τα όνειρα μας», ο 
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ποιητής σε μια ανίχνευση, μια ανάλυση του εσωτερικού μας κόσμου παρατηρεί με 
πόνο ψυχής:

Όταν κρεμάσαμε τα όνειρα μας 
στον κνκλώνα της ζωής 
φρούδες ελπίδες ζώσανε 
τονςχτύπονς της καρδιάς μας. 
Στο τέλος, όμως, λάθος πορενθήκαμε 
και κάποια άλικα μας όνειρα 
χρόνια δίσεκτα τα σκόρπισαν 
σαν ρόδα μαδημένα 
στης λήθης το ποτάμι...
Όπον κι αν όμως πορενόμαστε 
τον ήλιο λντρωτή θα ψάχνονμε.

Και ο ποιητής συμπληρώνει τον κύκλο της ζωής με μια ευχάριστη κατάληξη 
με λυρισμό και ανθρώπινη νότα:

Τα όποια όμως ανεκπλήρωτα μας όνειρα 
όσο και αν ανεμοδέρνονται 
πεταλονδίτσες κάτασπρες, σαν τις ψνχές μας 
παντού ξοπίσω μας θα μας ακολονθούν, 
μαζί και στο αιώνιο ταξίδι μας, 
τα κάποια ανεκπλήρωτα μας όνειρα 
όσες ταφόπετρες κι αν τα σκεπάζονν.

Η ποιητική συλλογή του Φοίβου Κληρίδη με τίτλο «Η μοιρασμένη μου πατρί
δα» αποτελεί μια προέκταση των τριών προηγούμενων συλλογών του. Τα θέματα 
της παρούσας, ακολουθούν τις προσφιλείς του εμπνεύσεις που συνεχίζει να /ινε 
ται πιστός δημιουργός τους.

Δεν παύει να κυριαρχείται από την εκκρεμότητα των τραγικιον καταστάσεων 
που δημιούργησε η εισβολή, η κατοχή και ο ξεριζωμός με τα δραματικά επακό ου 
θα τους. Όλα τα αγκαλιάζει με το ίδιο ενδιαφέρον και σθένος, εισδύει στα μύχια 
των κατατρεγμένων και πασχόντων συνανθρώπων του, ζωγραφίζει με το φως της 
προσμονής και της καρτερίας τα παθήματα και τις ανθρώπινες στερήσεις.

Χαρακτηριστική είναι η άποψη του φίλου ποιητή Κώστα Μόντη, που με τα 
συγχαρητήρια του για τη συλλογή γράφει: «Το βιβλίο σου «Η μοιρασμένη μου πα 
τρίδα» αποπνέει γνήσια φιλοπάτριδα αισθήματα και πόνο για τη σημερινή κατα 
ντια του αγαπημένου μας νησιού. Είναι, αφ’ ετέρου, πολύ αξιοπρόσεχτη η ποιητι 
κή μετουσίωση των αισθημάτων σου σ’ επίπεδο ακόμα πιο ψηλό από την παΛία 
σου σημαντική προφορά».

Πιστεύω πως ο ποιητής Φοίβος Κληρίδης με την απλότητα των στίχων του, 
την πλούσια γλώσσα και τη λυρικότητα της έκφρασής του παρουσιάζει το ωντα 
νό πλαίσιο των εμπνεύσεων του και προσφέρει με αγάπη τους καρπούς της απα 
ντοχής και της αισιοδοξίας για ένα καλύτερο μέλλον στη γενέθλια χώρα μας.

ΙΑΚ. ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΑΙΟΥ «ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ» 
τον Στέφανου Σταυρίδη 

από τον Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου
στο Συνοδικό της Παλαιός Αρχιεπισκοπής Κύπρου

(Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2001, 7.00 μ.μ.)

Τα είκοσι πέντε σύντομα ποιήματα της συλλογής του Στέφανου Σταυρίδη 
ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ, που εκδόθηκαν στη Λάρνακα το 1998, κλείνουν ένα κύ
κλο, με πρώτο σαν προλογικό το Manifestation και τελευταίο σαν επίλογο το Κύ- 
κλος που, όπως ο ίδιος λέει, συναντά την αρχή. Ενώ με το τελευταίο ποίημα ο κύ
κλος έκλεισε, ο ποιητής δεν τολμά να σηκώσει το μολύβι:

είναι τόσα θαύματα που χίλιοι κύκλοι 
δεν μπορούν να περικλείσουν, 
είναι τόσα θαύματα που λυγίζουν τις λέξεις.

Όταν οι λέξεις «λυγίζουν» μπροστά στα θαύματα, τα θαύματα είναι πολύ με
γάλα και οι λέξεις δε μπορούν να τα περιγράφουν. Αδυναμία της ποίησης ή ασυ
νήθους μεγέθους θαύματα; Και τα δύο. Ας δούμε ποια είναι η δύναμη και η αδυ
ναμία της ποίησης και ποια θαύματα εκφράζει.

Πώς γεννιέται ένα ποίημα; Για τον Σταυρίδη, είναι ένας τρόπος έκφρασης, 
αυθόρμητος και φυσικός, η φανέρωση, Manifestation, όπως ο ίδιος λέει, της αί
σθησης που μας κυριαρχεί κάποια στιγμή, κι επαναστατημένη όπως είναι βρίσκει 
διέξοδο στα λόγια, γίνεται ποίημα όπως «ο σπόρος γίνεται καρπός, η χαρά γίνε
ται γέλιο και η λαχτάρα αναζήτηση».

Οι «σύντομες πατρίδες» του Σταυρίδη είναι στιγμές της ζωής του, που τις 
αγάπησε και μπορεί και να τις μίσησε κάποια στιγμή, χωρίς όμως και να τις αρνη- 
θεί, στιγμές της δικής του εκλογής κι αποδοχής, άλλες όμως που του δόθηκαν χω
ρίς να το επιδιώξει, μπορεί και να του επιβλήθηκαν χωρίς να το καταλάβει, τις ζει 
όμως, τις χαίρεται, τις μελετά, κι είναι περήφανος γι’ αυτές.

Ως ποιο σημείο μπορεί η ποίηση ν’ αποδώσει τον ψυχικό κόσμο του ποιητή, 
τις στιγμές της ζωής του, το εγώ του σαν σύνολο; Για τον ίδιο,

Η τέχνη είναι ένας καθρέφτης 
που κρατάω στα χέρια μου, 

αλλά μάταιος είναι ο μόχθος κι η κάθε προσπάθεια να προσδιορίσουμε ακριβώς 
αυτό που θέλουμε να περιγράφουμε:

Η τέχνη είναι μονάχα 
η κορνίζα ενός καθρέφτη 
που ακόμα πέφτει στο κενό.

Ποια αξία έχει η ποίηση σε σχέση με την πηγή του ερεθίσματος που την προ- 
κάλεσε; Η βίωση της πραγματικότητας, στην αισθησιακή, θα έλεγα, διάσταση της 

έχει πιότερη αξία από την αποτύπωση της σ’ ένα ποίημα, όταν η ίδια αυτή στιγμή 
δεν υπάρχει πια:

Κακώς γράφονται αυτοί οι στίχοι 
τέσσερις τοίχοι εδώ τους περιβάλλουν.

Και στο τέλος του ποιήματος (Σπατάλη) επαναβεβαιώνει, στην πληκτική μοναξιά 
του, ότι

Κακώς γράφτηκαν αυτοί οι στίχοι 
τους άξιζε σίγουρα μια καλύτερη τύχη.

Το ποίημα, όπως λέει αλλού, (Η Μάχη), είναι ένας ξένος που στραγγαλίζει τις 
στιγμές της ζωής μας, που προσπαθεί να μας εξοικειώσει με μια χάρτινη πόλη. 
Ωστόσο, κι έτσι που είναι, «λιποτάκτες για ένα βράδυ», οι «περήφανοι στίχοι»

πάλι χάδι μεγάλης στοργής θα γινόντουσαν 
σε κορμί ερωτικό τη στιγμή που θα γυρνούσαν.

Η επιστροφή των στίχων στο ερωτικό κορμί γίνεται με τη λειτουργία της μνή
μης. «Μνήμη σημαίνει επιστροφή», λέει αλλού (Η Αάσπη). Τη μνήμη, όμως, δεν τη 
θεωρεί σαν επιστροφή στο παρελθόν, αλλά σαν αναβίωση και παρουσία του πα
ρελθόντος στο παρόν. Το παρελθόν δεν μένει στατικό και απολιθωμένο. Με τη 
μνήμη γίνεται ζωογόνος δύναμη που θρέφει το «λουλούδι της ψυχής», και δεν πρέ
πει να αρνηθούμε την ομορφιά του λουλουδιού προσπαθώντας να αποσυνδέσου
με το παρελθόν από το παρόν.

Αυτό μπορεί να θεωρηθεί και σαν μια συνταγή για καταστάσεις στις οποίες 
από αμέλεια, αδιαφορία ή άλλο λόγο αφήνουμε -χρόνο με το χρόνο, μέρα με τη μέ
ρα, ώρα με την ώρα- να λιγοστεύουν οι στιγμές που μπαίνουν μέσα μας και μας 
χαϊδεύουν ή τσιμπάνε την καρδιά, γινόμαστε παχύδερμοι, δεν αντιδρούν τα αντα
νακλαστικά μας, μας παίρνει έτσι «ο ύπνος ο βαθύς», «Κι είμαστε όμως ξύπνιοι» 
(Νάρκωση).

Σε άλλες περιπτώσεις, μοιρολατρικά και αδιαμαρτύρητα, μπορεί και υποτα
κτικά, δεχόμαστε το βέλος που έχει σφηνωθεί βαθιά στη φτέρνα μας -μια Αχίλλειο 
πτέρνα- χάνουμε την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, μας στερούν τα πιό πολύτιμα 
που διαθέτουμε, και μένουμε στη νωχέλεια, αρκούμαστε σ' αυτά που μας έμειναν 
και στο «γλυκό ήχο της κιθάρας που συνοδεύει τα τραγούδια μας» (Μοιρολόι).

Η σχέση μεταξύ της ηδονής και της οδύνης είναι ένα θέμα που δεν τον αφήνει 
αδιάφορο. Ο δρόμος που οδηγεί στην ηδονή έχει αγκάθια και μπορεί να είναι οδυ- 
νύρός, αλλά αξίζει και θα πρέπει κανείς να δοκιμάσει τον πόνο έστω κι αν ξέρει 
πως δεν μπορεί να κατακτήσει εκείνο που ποθεί. Στα Κόκκινα τριαντάφυλλα 
προειδοποιεί αλλά και παροτρύνει:

Πρόσεξε από τ’ αγκάθια.
Φίλησε -αν μπορείς- 
τους κόκκινους ανθούς 
κι άσε τους να σου χρωματίσουν τα χείλη. 
Αν πάλι δεν μπορείς,
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σφίξε στο χέρι σου 
τα πιο μυτερά αγκάθια 
κι άσε το κόκκινο να σου βάψει τα δάκτυλα. 
Έτσι κι αλλιώς
τα φύλλα είναι βαμμένα από το ίδιο κόκκινο.

Στις Μετέωρες φωνές ασχολείται με τη νοσταλγική διάθεση κι επιθυμία να 
επικοινωνήσουμε μ’ αυτό που ποθούμε. Κάποιες αναστολές -«αμφιβολίες, δι
σταγμοί, και αριθμοί»- φαίνεται να επενεργούν αρνητικά και δεν αφήνουν τους 
«λίγους ηλιοκαμένους που γυρεύουν ξεκούραση» να επικοινωνήσουν. Κι αυτό εί
ναι μια κατάσταση που τον θλίβει. Τα μάτια είναι μισόκλειστα και η φωνή μετέω
ρη όταν ο ήλιος χτυπάει το μπλε, και ένα πέπλο ανέμων κρύβει τις σκέψεις και τα 
συναισθήματά μας από τα μάτια των περαστικών.

Αλλά στο Ερωτικό δοκιμάζει την πλήρη ματαίωση, βλέποντας σε κάποια μά
τια τις ελπίδες του να χύνονται στη θάλασσα, τις όμορφες στιγμές που αμέσως χά
λασαν, το θαύμα που δε μπόρεσε να γίνει στ’ άδεια δωμάτια, κι όλα αυτά

σε δυο άδεια μάτια που κλαίγανε 
πόσο μοιάζουν, η ηδονή και η οδύνη.

Τον Σταυρίδη τον χαρακτηρίζει μια ενδοστρέφεια και μια έντονη μελαγχολία.

Στο Percussion, που μας θυμίζει τον Καβάφη, -όπως κι άλλα- μας συνιστά 
αδιαφορώντας, κάπως περιφρονητικά, για το τι γίνεται γύρω μας ν’ αφουγκρα- 
στούμε τους κτύπους της δικής μας καρδιάς,

η οποία άλλοτε εύθυμο ντέφι 
κι άλλοτε πένθιμο ταμπούρλο 
συνοδεύει τις φωτογραφίες 
της ημέρας και της νύχτας,

τις στιγμές της ζωής μας.

Στην Ωδή στους μελαγχολικούς ανέμους, οι «άνεμοι» είναι κτύποι της καρδιάς,

Σιωπηλοί αναστεναγμοί 
χωρίς απογόνους και καρπούς, 

στείροι, χωρίς κανένα επιθυμητό αποτέλεσμα, 

παθητικοί θεατές ενός αβέβαιου χρόνου, 

είναι «λαχτάρα» πού «γίνεται άνεμος και σκορπάει και χάνεται»:

Μια χούφτα αέρας 
κι είναι απίστευτα βαριά.

Η μελαγχολία διαπνέει κι άλλα του ποιήματα. Είναι σχεδόν μια μόνιμη ψυχι
κή κατάσταση. Στα Μικρά Κρησφύγετα διακρίνει το τυπικό και το συμβατικό από 
την πραγματικότητα, το φαινομενικά ασήμαντο και παραπλανητικό σε σχέση με 
το πραγματικό και ουσιαστικό. Το τι δείχνουμε δεν είναι αυτό που νιώθουμε. Το 
τυπικό χαμόγελο μας σε μια φωτογραφία που είμαστε πολλοί μαζί ‘δεν αντέχει, 

σβήνει και μας προδίνει’, ‘ως απόηχος μένει η θύμηση της γλυκιάς ψευδαίσθησης 
-πως ήμαστε, ίσως, μαζί- κι αυτό το φως της ημέρας υποτονικά αναy /ε ει

Χώρια κτίσαμε ο καθένας τη μέρα του 
μέσα σε μικρά κρησφύγετα,

ο καθένας το δικό του καταφύγιο. Μοναξιά, κλείσιμο στον εαυτό μας, ο καθένας 
στον κόσμο του, ένα κόσμο θλιμμένο.

Το Δωμάτιο του Απρίλη έχει κάτι από τα Τείχη του Καβάφη και διαπνέεται 
από ένα τόσο μελαγχολικό. Απέραντο και αδειανό, με τα σφα ιστα παρα 
κλείνουν έξω το οξυγόνο και το χρόνο, τις λίγες αχτίδες του ή ιου να φ 
την αποσύνθεση των επίπλων:

Η κλειδωμένη πόρτα 
δε μοιάζει πια με έξοδο 
και παίρνει σιγά σιγά 
το χλομό χρώμα του τοίχου. 
Κοιτάζω αυτό το δωμάτιο 
αργά αργά να βυθίζεται 
και βυθίζομαι κι εγώ μαζί του.

Περιγραφή μιας κατάστασης στην οποία βρέθηκε χωρίς να το κατα^ε1’^ΰ^2^ 
ήταν συνειδητή απόφαση και δική του επιλογή, αλλά και χωρίς να το 
λει κανείς, και που έχει τα στοιχεία της αυτοκαταστροφης. ι« κατα 
θυμίζει το «ανεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμον έξω».

Θα πρέπει να σημειώσω ότι το δωμάτιο που βυθίζεται μαζί τοι ε^ι 
έχει κάτι από τη δική του μοίρα αλλά είναι κάτι ξέχωρο με < ικο τ01’ <
Προσωπείο, όποιο και να είναι -δεν μας το καθορίζει- έχει τη ικη 
τη δική του αξία και ‘μή αμελήσεις να το σπουδάσεις . Π ίσιο του « ρ 
ψυχή», είναι το ίδιο «μια άλλη ψυχή»

Κι αν σου πουν πως είναι ψεύτικο, 
μην τους πιστέψεις: 
το προσωπείο θα σε προδώσει 
ακριβώς επειδή είναι αληθινό.

Το ποίημα «Σύντομες πατρίδες», που είναι και ο τίτλος της θ^λθ, ή^ ε 
πιστεύω, το πιο αντιπροσωπευτικό του ποίημα, αυτό που τον εκς:^ - , $ 
Σύντομες πατρίδες είναι σύντομες στιγμές στο δρόμο της ζωής τ0 ’ , του
θειρά από λουλούδια ανθισμένα που την οριοθετούν. Το κα ενα α ^χλο
σφραγίδα στην ψυχή του ποιητή, που μόλις πρόλαβε να τη ιαΡασε' . 
λουλούδι θα το διαδεχθεί, το προηγούμενο και το καθένα είναι λ ιιαοαίνεται 
που κάθε πέντε λεπτά ανθίζει μα μένει πάντα θλιμμένο, χωρίς ομω , ήταν 
ποτέ. Μπορεί η συνεχής αλλαγή να φέρνει κόπωση και μίσος, μα 
της δικής του εκλογής, και παραμένει δρόμος με ολάνθιστες πατρι ε .

Υπάρχουν όμως και Φανταστικές πατρίδες, πρόσωπα, εμπειρίες J / του 
ταστάσεις που δεν τα γνώρισε ποτέ ο ποιητής μας, αλλά ομορφαιν 
γιατί τα πλάθει με κλειστά τα μάτια, όπως ο ίδιος θέλει και μας εει,
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Αγαπημένα και εξιδανικευμένα άνθη 
που δε γνωρίζω, 
μα ωστόσο αγαπώ 
γιατί και το δικό τους άρωμα 
μου χαϊδεύει τη μύτη 
και το δικό τους κάλλος 
στολίζει την ανθοδόχη μου.

Η Ανανέωση -τίτλος ποιήματος- συνεχίζει στο πνεύμα των ‘σύντομων’ και 
των ‘φανταστικών’ πατρίδων, την αλλαγή κι αντικατάσταση των λουλουδιών που 
πληθαίνουν ανθισμένα στο δρόμο της ζωής:

Η σπασμένη χορδή της κιθάρας 
δε φέρνει το τέλος του τραγουδιού, 
ούτε και ο φίλος που φεύγει 
την αιώνια μοναξιά.

Το τραγούδι και η ζωή συνεχίζονται...

Η ομορφιά της λίμνης είναι προσωρινή. 
Το καινούργιο ταξίδι σε φοβίζει, 
αλλά είναι εφικτό κι αναπόφευκτο.

Οποιεσδήποτε αναστολές υποχώρησαν και ο δρόμος των λουλουδιών που ση
μαδεύουν την κάθε νέα στιγμή έχει γίνει τρόπος ζωής:

Φύγε απ’ αυτή τη λίμνη 
προτού γίνει βάλτος 
(μα φωτογράφισε την στην καρδιά σου, 
ως όμορφη λίμνη που είν’ ακόμα),

μας λέει, κλείνοντας σ’ ένα τόνο Καβαφικό.

Τα συμβαίνοντα στην καθημερινότητα της πεζής ζωής των περαστικών και 
άσχετων ανθρώπων τον αφήνουν αδιάφορο κι ασυγκίνητο, ακόμα κι όταν πρό
κειται για συνάντηση με μορφή του παρελθόντος που τον προσπερνά αδιάφορη 
(Café Pamplona II). Μόνο οχληρία του προξενούν και όταν αυτό συμβαίνει παίρ
νει τα μέτρα του, ν’ αποσυρθεί μακριά, τα βλέπει με απάθεια, μόλις που τ’ ακούει. 
Σχεδόν με κυνικότητα, στραμμένος στο δικό του εγώ, στον κόσμο που ποθεί και 
τον συγκινεί, σ’ ένα τέτοιο «ΔΕΚΕΜΒΡΗ», με ανακούφιση

«Ακούω» λέει, «τη θάλασσα 
Να μπαίνει στο σπίτι μου 
Και επιτέλους μπορώ 
Ελεύθερα να φωνάξω 
Ζήτω το καλοκαίρι».

Η καταγραφή των στιγμών και των προσωπικών εμπειριών του είναι κάτι 
πολύτιμο γι’ αυτόν, το Ημερολόγιό του, να πούμε. Όταν δεν θα μπορεί να τις ζει 
πια -όταν θα βρίσκεται «σε ξένο πλοίο» ή «σ’ άλλο φεγγάρι»- ζητεί από το φίλο 
αναγνώστη να το αγαπήσει μ’ όλη του την καρδιά και να το φροντίσει, έστω κι αν 
δε τον αγγίζει η ζωή του: Αυτό το Βιβλίο,

δεν περιέχει σκέψεις και στίχους 
ούτε ιστορίες λόγια και μύθους 
ό,τι μπορούσα κι ήθελα να 'χα 
φωτογραφίες είναι μονάχα.

Η Στροφή, ένα δυσνόητογια μένα ποίημα, μιλά για την επιθυμία του ποιητή 
να ξαναγίνει άγγελος και διερωτάται -αν δεν αγωνιά- αν αυτό μπορεί να γίνει μέ 
σα από μια ασυνήθιστη διαδικασία, τ’ όνειρο να γίνει πουλί, αυτό να μετατραπει 
σε ηλεκτρικό φανάρι, αυτό πουκάμισο να το φορέσει και ν αποκτήσει φτερά. Εί
ναι ένα ανικανοποίητο όνειρο «χάρτινοι αετοί» που τους έκανε πολλές φορές «ν 
αθίσουν», τόσο όμως έντονο που δεν πιστεύει αυτούς που τους είπανε «πως το 
πλοίο ήτανε δίχως επιβάτες». Το όνειρο μπορεί ακόμα μέσα του να λειτουργεί. 
«Θέλω να γίνω πάλι άγγελος», επιμένει. Ετσι τελειώνει το ποίημα.

Το πλοίο δίχως επιβάτες φέρνει στο νου την «αδειανή βάρκα» στο Τραγούδι 
του Εωσφόρου, ένα επίσης δυσνόητο για μένα ποίημα, για νεκρές ίσως στι /μες η 
καταστάσεις χωρίς καμιά προοπτική να γευθεί κανείς αυτό που δεν δοκίμασε, η 
να ξανανιώσει αυτό που γεύτηκε - νέκρα, μοναξιά, πλήρης έλλειψη επικοινωνίας.

Τον άνθρωπο ο Σταυρίδης τον αντικρύζει σ’ ένα του ποίημα ως ψύλλο βιβλί 
ου (Ο Ανθρωπος ως φύλλο βιβλίου: πιθανές εκδοχές): είτε ελεύθερα φυ α ανοι 
χτού βιβλίου που κάπου κάτι τα συνδέει, φύλλα κλειστού βιβλίου με δυο απο τα 
οποία η επαφή είναι απόλυτη, απλώς φύλλα βιβλίου με δυο όψεις αντί ετες και 
ισοδύναμες ή συμπληρωματικές, με ομάδες σχισμένου βιβλίου, ή με φύ ακαιομε 
νου βιβλίου, «όλα μαζί στο ίδιο τζάκι, ζωσμένα την ίδια φωτιά», και φύλλα -τέ
λος- στη μέση του βιβλίου, που δεν ξέρεις πού είναι η αρχή του και που το τε ος, 
από πού ερχόμαστε και πού πάμε.

Δεν πρόκειται για σχήμα λόγου ή παιχνίδι με τις λέξεις. Οι διάφορες εκδοχές 
έχουν κάποιο νόημα, κάποια αντιστοιχία η καθεμιά τους με δεδομένα της ςωης. 
Σταυρίδης είναι στοχαστικός ποιητής. Και ο σταχασμός του σε πρόκα ει να τον 
ανιχνεύσεις, κι αυτό είναι ένα στοιχείο γοητείας της ποίησης του, να | ρεις το νημ 
της σκέψης του. Δεν είναι πάντα εύκολο -χρειάστηκα και τα φώτα του. ι ακόμα 
είναι πολλά που νιώθω γι’ αυτά ότι δε στέκω πάνω σε στέρεο έ αφος, κι αι 
γιατί μερικά του σύμβολα δεν μου είναι ευανάγνωστα, δεν με παραπέμπουν 
ασφάλεια σε κάτι γνώριμο σε μένα. Και ούτε είναι εύκολο στην προσωπική, 
ένα βαθμό, ποίηση του Σταυρίδη ν’ αναγνωρίσεις τη στιγμή που την πρόκα εσ

Μίλησα για την ενδοστρέφεια και τη μελαγχολία του, για την αποδοχή 
ήζ με πολλούς σταθμούς, λουλούδια που μπορεί να ’ναι θλιμμένα αλλα κάθε πε 
λεπτά ανθίζουν, τις ‘σύντομες πατρίδες’ του με τα εφικτά κι αναπόφευκτα 
δια πριν γίνει η λίμνη ‘βάλτος’. Ξέρει τι ζητά από τη ζωή, όχι «ηπείρους1 
στες» και «πόλεις χάρτινες», συμβατικότητες, ιδανικά και μέσα εκφρα 
στραγγαλίζουν το παρόν. Το θέλγουν οι σύντομες πατρίδες, με συμφυτη 
στη χαρά και τη χαρά στη λύπη στη διαδικασία της αλλαγής στην πορεία - 
Κάπου μόνο σ’ ένα ποίημα σαν να διακρίνουμε εθνικά χρώματα, 
των σπιτιών και γαληνεμένη θάλασσα με γλάρους, κι αυτά σ ένα τονο με α 
κό. Η παρουσία του Καβαφικού κλίματος είναι ευδιάκριτη, συμπτωματικ 
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λον ο Σεφέρης, κάτι που θυμίζει από κάποιες «Φωνές» που διάβασα πριν χρόνια, 
κάτι από την Ελένη Βακαλό, Πριν από το Λυρισμό, και ποιητές της «προσωπι
κής», θα έλεγα, ποίησης, που είναι φυσικό να συναντώνται κι ας μη γνωρίζει ο 
ένας τον άλλο.

Είναι εντυπωσιακή η παρουσία του Σταυρίδη στον κόσμο της ποίησης με την 
πριότη συλλογή του. Δεν μας επιτρέπεται να δίνουμε συνταγές ούτε γράφονται 
ποιήματα ‘καθ’ υπαγόρευσιν και κατά παραγγελίαν’. Αν, ωστόσο, τα σύμβολα του 
ξεπεράσουν αισθητά το «εγώ» και αναγνωρισθούν από το «εμείς» στην εθνική, την 
κοινωνική ή οποιαδήποτε άλλη διάσταση αντιπροσωπεύουν τα «φύλλα χάρτου» 
ως ομάδες ανθρώπων, που κάτι τους συνδέει, κάποια κοινή μοίρα τους δένει, εί
μαι βέβαιος ότι και για ένα άλλο τέτοιο βιβλίο του πολλοί θα βρεθούν που μ’ όλη 
τους την καρδιά θα πουν αυτοί γι’ αυτό και για τον ποιητή,

«θα το φροντίσω θα σε χρυσώσω 
και την ψυχή μου θα σου τη δώσω».

Μ’ αυτό δεν παραγνωρίζω καθόλου, μα καθόλου τη μεγάλη αξία των «Σύ
ντομων πατρίδων». Ούτε είναι σκοπός μου να το κρίνω. Προσπαθώ και θα προ
σπαθώ να το κατανοήσω. Συγχαίρω τον φίλο ποιητή Στέφανο Σταυρίδη για την 
ποιητική του φλέβα, για τη βαθυστόχαστη σκέψη του, τη λιτή εκφραστική του δύ
ναμη και τη δύναμη της φαντασίας του, και του εύχομαι τα νέα θαύματα των χί- 
λιων τόσων κύκλων να λυγίσουν τις λέξεις, οποιοιδήποτε κι αν είναι οι κτύποι της 
καρδιάς του.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

Εισαγωγική Ομιλία του Προέδρου του Ε.Π.Ο.Κ.
Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου

στην εκδήλωση «Μνήμη Παύλου Λιασίδη»
με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100χρόνων από τη γέννησή του 

στο Συνοδικό της Παλαιός Λρχιεπισκοπής Κύπρου

(Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2001, 7.00μ.μ.)

Η αποψινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του μεγάλου διαλεκτικού 
μας ποιητή Παύλου Λιασίδη με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη 
γέννηση του, στη Λύση της Μεσαορίας στις 23 του Μάρτη του 1901. Έζησε 84 χρό
νια και πέθανε στην προσφυγιά, σε καταυλισμό στη Λάρνακα, με τον καημό της 
επιστροφής στη Λύση, την οποία δεν θ’ αντάλλασσε - όπως ο ίδιος δήλωσε με εύ
στοχους στίχους - ούτε κι αν του χάριζαν ολόκληρη την πόλη που τον φιλοξενού
σε, κι ας τον παίδεψε η φτώχεια κι ας του στέρησε τα γράμματα η βιοπάλη.

Προικισμένος από τη φύση, έδωσε με την ποιητική του μούσα διέξοδο στα κά
θε λογής συναισθήματα της ευαίσθητης ψυχής του, στις ανησυχίες της σκέψης του, 
τους βασανιστικούς προβληματισμούς, τις ελπίδες και τους οραματισμούς του - 
χαρές και λύπες του απλού ανθρώπου, την πίκρα του σκλαβωμένου Κυπρίου, την 
περηφάνεια του Έλληνα, την καταδίκη των κατά καιρούς δυναστών και του τότε 
ξένου κυριάρχου της πατρίδας μας, την πίστη στο Θεό και στο δίκιο, την καταδίκη 
στην εκμετάλλευση και την κοινωνική ανισότητα, την περιφρόνηση στην έπαρση 
και στα πλούτη, στην κενοδοξία και τη ματαιοδοξία. Σφράγισε με τον αποφθεγμα
τικό του λόγο τη θυμοσοφία ενός στοχαστικού Κυπρίου, διατράνωσε την πίστη 
του στις ανεκτίμητες και αμετακίνητες αξίες του λαού μας, έκφραση γνήσιου αν
θρωπισμού και βαθειάς θρησκευτικότητας.

Ο Λιασίδης είναι εκφραστής της ψυχής του λαού μας, γιατί η καρδιά του κτυ- 
πά τους παλμούς της δικής τους καρδιάς, αφουγκράζεται τι έχουν να πουν, δια
βάζει τη σκέψη τους, ακούει τον πόνο τους, γίνεται ο ίδιος ένα μαζί τους. Βοσκός 
και περιβολάρης, φτωχός και τίμιος βιοπαλαιστής, έζησε τη ζωή της υπαίθρου, 
αγάπησε και τραγούδησε τη φύση, θαύμασε τις ομορφιές της, μύρισε τους λεμο
νανθούς, δροσίστηκε από την αύρα του αέρα του κάμπου, του βουνού και της θά
λασσας.

Πιότερο και πάνω απ’ όλα, ο ποιητής μας αγάπησε την Κύπρο, που τον γέν
νησε, από καρδιάς. Αυτήν τραγούδησε σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής της, γι αυ
τήν πονά, αλλά και τιμά, την επαινεί και τη θαυμάζει, γιατί κρατήθηκε Ελληνική 
αφοσιωμένη στη μάνα Ελλάδα όσο κι αν προσπάθησαν άπιστοι, κουρσάροι να την 
κάμουν να τους αγαπήσει:

Πά’ στην ομορκιάν σου είχαν πάντα βλέψην 
άπιστοι κουρσάροι να τους αγαπήσεις.
’Μμά ’μεινες αρτσάλιν στην καρκιάν τζαι σκέψην, 
Ελληνίδα γνήσια, δίχως να λυΐσεις.
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Και στους Άγγλους που προσπαθούσαν ν’ αποπροσανατολίσουν τους Έλλη
νες της Κύπρου από τις ρίζες τους κι αμφισβητούσαν την Ελληνικότητα της απα
ντά με αταλάντευτη βεβαιότητα:

Η Τζύπρος έν’ ελληνιτζή! ό,τι ψευκιές τζι αν πείτε, 
η ιστορία μαρτυρά τζι η γλώσσα πόν λαθεύκει!

Δεν θα επεκταθώ. Για τη ζωή και το έργο του - ποιητικό, θεατρικό και άλλο - 
και την όλη προσφορά του στην Κυπριακή γραμματεία θα μιλήσει ο καθόλα άξιος, 
ο ειδικός και ακούραστος μελετητής της ζωής του λαού μας, ο σε όλους γνωστός 
εκπαιδευτικός, αλλά και καταξιωμένος και αναγνωρισμένος λαογράφος κ. Χρύ
σανθος Κυπριανού στον οποίον παραδίδω το βήμα, θεωρώντας περιττό ν’ αναφέ
ρω οτιδήποτε άλλο γι’ αυτόν, εκτός από την έκφραση των ευχαριστιών μας.

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

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΛΙΑΣΙΔΗ*

* Ομιλία στα πλαίσια εκδήλωσης του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου για τον Παύλο Αια- 
σίδη, στο Συνοδικό της Παλιάς Αρχιεπισκοπής.

Ο μεσαρίτης ποιητής Παύλος Λιασίδης (23 Μαρτίου 1901 - 29 Σεπτεμβρίου 
1985) που γιορτάζουμε τα εκατόν χρόνια από τη γέννηση του αποτελεί φαινόμενο 
προσφοράς στα κυπριακά γράμματα· κι είναι μαζί με τον Βασίλη Μιχαηλίδη και 
Δημήτρη Λιπέρτη το τρίπτυχο των ποιητών που εκφράστηκαν στην κυπριακή διά
λεκτο, κατά το πρότυπο του Μιστράλ που χρησιμοποίησε τη γλώσσα της Προβη
γκίας στις δημιουργίες του. Πολυγραφότατος και πηγαίος ο Λιασίδης άφησε βι
βλία που να αντέχουν στο χρόνο, έργα ποιητικά και θεατρικά που διαχέει κι αυτά 
η ποιητική διάθεση:

α) «Η αγάπη νικητής» 1935
β) «Αλαβροστοισιώτης» (α' βραβείο Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου) και 
γ) «Ο μονογιός» 1982 (που το είδαμε στην κυπριακή τηλεόραση) 
δ) «Ο Αϊ-Βασίλης» (παιδικό): Όλα ανέκδοτα τώρα ακόμα.

Πολλές όμως είναι οι ποιητικές του συλλογές, που τον ανέδειξαν. Σημειώνω τα:

α) «Τα τραούδκια του νησιού μου» 1928. (Έκδοση της εφημερίδας «Καμπά
να της Λεμεσού με πρόλογο του Κυριάκου Καραμάνου).

β) «Τα φκιόρα της καρκιάς μου» 1933. (Έκδοση του σωματείου «Ανόρθω- 
σις» με πρόλογο Κώστα Προυσή).

γ) «Παραλλαή του τζαιρού» 1937. (Έξοδα του ιδίου).
δ) «Χάραμαν φου» 1944. (Έκδοση της Αγροτικής Ένωσης Λύσης).
ε) «Γέννημαν νήλιου» 1946. (Έκδοση επίσης της Αγροτικής Ένωσης Λύσης), 
στ) «Μπρόεμαν» 1947 (Έκδοση κι αυτή της Αγροτικής Ένωσης Λύσης).
ζ) «Εντεκάμιση η ώρα» 1950 (Έκδοση της Ένωσης Αγροτών Κύπρου).
η) «Δώδεκα παρά δέκα» 1960 (Με πρόλογο Γιώργου Λυσιώτη).
θ) «Να πεθάνει ο χάρος» 1966.
ι) «Η Τζύπρος δίχως πούτρα» 1972.
ια) «Η σταυρωμένη Τζύπρος μας» 1976 (Έκδοση της Εθνικής Εταιρείας 

Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου. Με πρόλογο Άντη Περνάρη).
ιβ) «Νεκατωμένοι αέρηδες» 1979 (Έκδοση του Υπουργείου Παιδείας Κύ

πρου).
ιγ) «Με το χέρι του Παύλου Λιασίδη» (1987).
ιδ) «Ποιητική αλληλογραφία» (με Χαράλαμπο Δημοσθένους) (1989).

Ο ίδιος σημειώνει, με τον εκφραστικό του τρόπο, τον δύσκολο δρόμο που 
διάνυσε ώσπου να αναδείξει το ποιητικό του ταλέντο δίνοντας έργα με τεχνικό 
πλούτο μορφής και με σημαντικό περιεχόμενο: «Έτσι πρέπει ν’ αρκινήσει κάθε 
γεννημένος ποιητής: - που το άλφα για να καταλήξει στο ωμέγα. Όπως τζαι το 
πουλλίν που δίχως να κάμει κουτσαντήρι εν μπορεί να σηκωθεί μονομιάς ψηλά,
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γιατί είναι το μόνον πουλλίν που μοιάζει πολλά με τον ποιητήν». Δύσκολοι οι 
καιροί κι ο ποιητής μας ζει στη φτώχεια, μετέρχεται διάφορα επαγγέλματα για να 
ζήσει αλλά δεν έχει τα υλικά μέσα για να καταγράψει τη σκέψη του. Εδώ του συ
μπαραστάθηκε ο μεγάλος δάσκαλος Κώστας Προυσής που τον προσκαλεί στη 
Λευκωσία. Διαβάζουμε στην αυτοβιογραφία του όπως την καταγράφει ο Σάββας 
Κ. Ξυστούρης στο βιβλίο του «Η κωμόπολη της Λύσης»: - «Να ρτεις την τάδε μέ
ραν στην Λευκωσία σπίτι μου, τζαι θέλω σε επάναγκες να μιλήσουμεν. Επήα φίλοι 
μου, την άλλην ημέραν σπίτι του. Ετάϊσεν με, επότισεν με τζαι βκήκαμεν έξω στην 
πόλην τζαι γυρίζαμεν, χωρίς να ξέρω που πάμεν. Ξάφνου μπήκαμεν μέσα σ’ έναν 
βιβλιοπωλείον. Εφόρτωσεν με πλίκους, κόλλες τζαι μελάνι, που όϊ μόνον με κα- 
νέσαν να τελειώσω το δράμαν μου, αλλά επέρασαν τζαι 5-6 χρόνια για να τα κα
ταλύσω. Βέβαια ο Κώστας Προυσής, που στον πρόλογο του στη συλλογή «Τα 
φκιόρα της καρδιάς μου» πολλά χρόνια πριν (το 1932) μεταξύ άλλων γράφει χα
ρακτηριστικά για τον ποιητή: «Άνθρωπος βαθύς και στην απλότητα του ειλικρι
νής, λεπτός, συναισθηματικός και χαρακτήρας φυσικός, οξυδερκής και προφητι
κός κάποτε, συναδελφώνει στο έργο του με θαυμαστή ικανότητα την παράδοση και 
την πρόοδο, κι ανοίγει νέο δρόμο στη ντόπια ποιητική παραγωγή. Κατορθώνει να 
ξεδιπλώνεται μέσα στο φυσικό του περιβάλλον...».

Κυρίαρχο θέμα του η φτώχεια που την έζησε στο χωριό του, τη Λύση και την 
είδε να απλώνεται γύρω του:

«Τζουνούρκος γρόνος ήβρεμ μας πάλε κασουρωμένους, 
αδέκαρους, χωρίς ρούχα, απέτσωτους, κλαμένους.
Πάλε ψουμίν με τες ελιές τζαι κρόμμυον ’που πάνω 
ψίχα τζαι γεννηθήκαμεν στον κόσμο παραπάνω!» 

και από την άλλη η κοινωνική ανισότητα και ψευτιά: 

«Τζι είδα της φτώσιας τον γιαλόν, μέσα τους λας μελίσσιν, 
τα κατατόπια της ψευτιάς, 
το χάος της ανηξευκάς, της αρκονγκιάς την βρύσην!» 
αλλά κι η ελπίδα για καλύτερους καιρούς-
«Πότε ενν’ αλλάξουν οι τζαιροί, τα πράματα να σάσουσιν, 
να ’ρτει το δίτζιον εις την γην να στήσει την σημαίαν του, 
φόοι, ψευκιές τζαι φυλακές να μαυρογερημιάσουσιν, 
να μείνει ελεύτερον πουλλίν καθ’ ένας στην ιδέαν του;»

Εκφράζοντας με το στίχο του τον κόσμο και τα βάσανα της φτωχοαγροτιάς και 
χρωματίζοντας τον αγώνα για επιβίωση, κατά της υποτέλειας και της εκμετάλλευσης, 
στην αρχή ικετεύει τον θεό να «πέψει τον γιον του αλλάξανά» για να επιβάλει τάξη. 
Κι αλλού τον Χριστόν επικαλείται, βέβαιος πως θα διορθιοσει τα κακά:

«Γριστέ προλάτη, που τον νήλιον της ιδέας σου 
εν εμπορέσασιν που τζείνον τον τζαιρόν 
να τον ισβύσουν τόσον πάσκισμαν που κάμασιν 
που ’σουν τριάμιση γρονών μιτσίν μωρόν.
Τώρα π ’ αδρώπεψες, τζαι δράτζιασες στην δύναμιν 
π’ όκαμες φίλους τα βουνά των ουρανών,

μπόρα τα βάλουσιν μιτά σου πκιον οι Καίσσαρες 
πόν να τους κάμεις να χαθούν σαν τον καπνόν;»

Με τον καιρό όμως γίνεται πιο μαχητικός υμνώντας την εργατική τάξη, γιατί 
είναι βέβαιος πως η εργατιά είναι ο μοχλός της κοινωνικής αλλαγής. Κι η ποίηση 
του γίνεται αγωνιστική εκφράζοντας τους λαϊκούς αγώνες. Ο ποιητής μας κινεί
ται πια στα πλαίσια της πολιτικής του ιδεολογίας. Γράφει:

«Αρκάτη. δεύτερε θεέ, σ’ ούλλα της γης τα πλάσματα, 
γιατί εσέναν έχουσ’ σε πορριμιόν ποκλάουρον 
τζι όποττεν ρέξεις μπόιστρα, τζι όπου σταθείς φεντζιάσματα 
τζι εν’ η ζωή για λλόου σου πάντα ποσύτζιν άουρον;

και συνεχίζει

Πότε ενν’ αλλάξουν οι τζαιροί τα πράματα να σάσουσιν να 
’ρτει το δίτζιον εις την γην να στήσει την σημαίαν του; 
Φόοι, ψευκιές τζαι φυλακές να μαυρογερημιάσουσιν, 
να μείνει ελεύτερονπουλλίν καθ’ ένας στην ιδέαν του;

Ο Παύλος Λιασίδης ούτε το δημοτικό δεν τέλειωσε γιατί ρίχτηκε ενωρίς στη 
σκληρή ζωή. Συνεπαίρνει όμως ο εξαίρετος τρόπος που χειρίζεται το κυπριακό 
ιδίωμα της γλώσσας, που το χρησιμοποιεί για να εκφράσει το πηγαίο ταλέντο του 
και τον πλούσιο ψυχικό του κόσμο. Γιατί αποδεικνύεται να διαθέτει ευρύτητα 
πνευματικών οριζόντων και πλούτο ιδεών, κι όπως έχει ορθά γραφτεί ότι «συνέ
λαβε τον άνθρωπο στις ενδότερες προεκτάσεις του κι αποδείχτηκε σύγχρονος ποι
ητής που απηχεί τις ανησυχίες και την αγωνία της εποχής του». Κι ήταν γεννημέ
νος καλλιτέχνης: τραγουδούσε, έπαιζε αυλό, ήταν σπουδαίος αφηγητής κι απάγ
γελλε με τρόπο που συγκινούσε. Εκφράζεται με ποικιλία ρυθμών χρησιμοποιώ
ντας τον παραδοσιακό δεκαπεντασύλλαβο (8 + 7 συλλαβές και 9 + 6), τους οκτα
σύλλαβους στίχους και τους πεντασύλλαβους, κι ακόμα τον συνδυασμό 15+6, 
11+8 και 12+10. Ο ίδιος φαίνεται να εκτιμά τα γραψίματα του και την ενασχόληση 
του με την ποίηση, όπως διατυπώνει στο ωραίο του ποίημα, που τιτλοφορεί: «Η 
πρώτη μου αγάπη»:

«Ποφίς ήμουν εφτά γρονών που μόμπην η ιδέα 
δίχως να θέλω, αγάπησα κόρην του Βασιλέα! 
Τζι άφησ το πον την έξερα, παρά στην φαντασίαν 
του νου μου την εσσιάζουμουν πούχα φωτογραφίαν.
Με τζειν το τέρτιν στην καρκιάν που μ ’ έτρων λλίον λλίον 
μισόστρατα μ ’ ανάγκασεν να βκω ’που το σχολείον.
Πιον, να με σφάξει ο τζύρης μου έβαλεν στον σκοπόν του 
μμα η καρκιά της μάνας μου εβρέθην μπόϊστόν του! 
Τα καταγνώματα τους λας ήτουν γυρόν μου κάστρα 
μμα ’χα το πείσμαν άρματον, σωστή κρεμμοχαλάστρα.
Κάμνω ’ναν αερόπλανον μ ’ εφεύρεσιν δικήν μου 
τζαι τράβησα, ή τζι εύρω την, ή χάσω την ζωήν μου. 
Πεζίναν, είσιεν πόλυτζην, ζαττίν ο έρωτας μου

60 61Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



δράμιν να ππέσει εν άφηννεν την βραστήν της καρκιάς μου.
Ίσια με τρεις βολές την γην γυρόν, εγύρισα την 
τζι εις τους κοσπέντε τζαι μισόν γρόνους, αντάμωσα την. 
Τζαι που την πρώτην αμμαδκιάν, ήρτεν τζι αγκάλλιασέν με 
γιατί τζαι τζείνη που μιτσιά εκρυφαγάπησέν με.
Εμπροβουρήσαν με πολλά τζι η πορπισιά, τζι ο φόος 
μμα κέρτισα την αγαπώ. Την ποίησιν ο λόος!...» 
(«Η σταυρωμένη Τζύπρος μας», σελ. 69).

Ο Παύλος Λιασίδης είναι ο λυρικός ποιητής που διαζωγραφίζει τον κόσμο 
του λαού στις καθημερινές του στιγμές, με τα ποικίλα του προβλήματα, τον μόχθο 
και τις αγωνίες του· κι αντλεί από την ύπαιθρο που μας περιβάλλει. Η πορτοκά
λια, το μελίσσι, το αμπέλι, τα δέντρα γενικά, τα χωράφια, η αγροτιά με τον κάμα
το και τις ανησυχίες της, οι κοπέλες του χωριού, οι βοσκοί με τα ζώα τους, οι ερ
γάτες και οι εργάτριες με τα όνειρα και τα προβλήματα τους, ο ήλιος, η θάλασσα. 
Κοντά σ’ αυτά, τον συγκινούν τα σύγχρονα παγκόσμια γεγονότα που επηρεάζουν 
τον τόπο μας. Κι επίσης η συμπεριφορά των ανθρώπων κι ιδιαίτερα της νεολαίας 
κι η κοινωνία γενικά με τα παράδοξα της. Ποιητής λιτός, λαϊκός φιλόσοφος, χει
μαρρώδης, ερωτικός, ειδυλλιακός, σατιρικός, αγωνιστής, πατριώτης, που μισά 
την αδικία, την υποκρισία και καταπίεση, κακίζει τα παράξενα, θλίβεται για τον 
ξενιτεμό και τον μαραίνει ο ξεριζωμός, γράφοντας:

«Τζινούρκος γρόνος ήβρεν μας, τζαι φέτι σκλαβωμένους 
σαν σιιλιόνια πον’ φευκά 
που τα παλιά τους τα χωρκά 
τζαι ξένοι μεσ’ στους ξένους.

Η Αλυτζή πατρίδα μας, λαλούσιν πως μας πρέπει 
τζι όι η πασιά η Μεσαρκά, 
που τρώουν μάνες τζαι παιδκιά
Ο Πλάστης μου να σσιέπει!

Μμα πομονήν, αδέρκια μου, τζι εννά ’ρτει τζειν’ η μέρα 
ποννά ξεβεί τ’ Αιον φως...».

Όμως δεν τον εγκαταλείπε η ελπίδα της επιστροφής και της αναδημιουργίας.

«Το χώμαν εν τζαι τρώεται μήτε λαχτά να φύει 
τζι ας κρούσουν το χωρκόν μας
εμείς εν’ να το χτίσουμεν πάλε το ριζικόν μας 
για πείσμαν των οχτρών μας!»

Πολύ δε σωστά έχει λεχτεί για τη σημασία της σκέψης του: «Ο Λιασίδης συνέ
λαβε τον άνθρωπο στις ενδότερες προεκτάσεις του και στα βαθύτερα του προβλή
ματα, χρησιμοποιώντας σύμβολα καθολικού και πανανθρώπινου κύρους, παρου- 
σιαζόμενος έτσι σαν ένας σύγχρονος ποιητής που απηχεί τις ανησυχίες και την 
αγωνία της εποχής μας». Ο,τι μας παρουσιάζει είναι η δική μας η ζωή, η ζωή του 
καθημερινού ανθριόπου που προσπαθεί να δώσει κάποιο νόημα στην ύπαρξη του. 
Αλλά ας τον αφήσουμε όμως να μιλήσει ο ίδιος για τον εαυτό του: «Έγραψα, λέ

γει, για τη ζωή μου, για τη ζωή των άλλων, για ότι έβλεπα γύρω μου. Έβαζα την 
φαντασία μου να δουλεύει. Έχω τραγουδήσει τα βάσανα και τις στεναχώριες του 
λαού μας, τον έρωτα και τους καημούς του. Τα θέματα από τα ποιήματά μου τα 
έπαιρνα από τη ζωή των συγχωριανών μου, από τα καθημερινά περιστατικά, από 
τη δική μου ζωή και από φανταστικά γεγονότα».

Η ποίηση του είναι η ποίηση του ανθρώπου, που μένει πιστός στις ψηλές 
αξίες που κυριαρχούν στην κοινωνία μας και που τις επιβάλλει η παράδοσή μας:

«Αγάπην, δίτζιον τζαι τιμήν, τούτες τες τρεις ουσίες 
άμα τες έσιεις, τον Θεόν ούλα που να τον είες.
Αν ’κούσετε καμιάν βολάν τζαι την τιμήν προσβάλω 
σβύσετε τα τραούδκια μου ποβκαλα τζι ’ εν ’να βκάλω».

Αυτή ακριβώς η κοινωνική αφοσίωση του είναι που τρέφει την ποίηση του, 
γιατί πρόκειται για άνθρωπο που ωρίμασε κάτω από συγκεκριμμένες κοινωνικές 
συνθήκες, αθλιότητας και εκμετάλλευσης των λαϊκών στρωμάτων. Γι’ αυτό χαρα
κτηριστικά έχει σωστά ειπωθεί γι’ αυτόν πόσο άντλησε από την κοινωνία και τον 
πολιτισμό της «που είναι ο χαρακτήρας, η ταυτότητα, η ρίζα και η πηγή του».

Μες στην φουρτούναν της ζωής βουνά χαλάσασιν 
τζι ούτε ραΐστηκεν ο τοίχος ο δικός μου.
Μήτε το βούλλωμαν εδέχτηκα τ’ Αντίγριστου 
τζι ας ήμουν πάφτωχος, τζαι τέλεια μανιχός μου.

Μες στης παλιάς μου εκκλησιάς το τοιχογύρισμαν, 
εις την δεξιάν μερκάν σαν πας εις του μυαλού μου, 
βρέθουνται μνήματα πολλά... τζι ιδέες πο’ ’θαφκα!... 
του πισωκούντιες αδρώπους του τζαιρού μου!...

Τον γοητεύει η προσφορά της Ελλάδας στους αγώνες για ελευθερία, στους πο
λέμους και νοιώθει περήφανος για τη δόξα της. Κι ακόμα καμαρώνει τα παλικά
ρια μας που έδρασαν κι έπεσαν στον αγώνα κατά της αγγλικής κατοχής· κι ιδιαί
τερη τιμή τονίζει πως πρέπει στον Γρηγόρη Αυξεντίου, για τον οποίο συνθέτει με 
εθνική υπερηφάνεια:

«Πα στα βουνά του Μασιαιρά στον σπήλιον που σε κρούσαν 
τζιειπάνω τζιει να στήσουσινΓληόρη τ’ άγαλμάν σου- 
του Αεωνίδα την φωνήν στα σιείλη σου π ’ ακούσαν 
τζιαμαί που ποθανάτησες για πάντα τ' όνομάν σου!».

Αλλά και για τους άλλους αθάνατους ήρωες γράφει:

«Ο Μούσκος, ο Καραολής, ο Δημητρίου, τζι ' άλλοι 
την ώρα του θανάτου τους εγλυκοτραουδούσαν! 
Είχαν της νιότης δύναμιν, της ομορκιάς τα κάλλη 
τζαι προτιμήσαν θάνατον παρ ’ άδοξα να ζιούσαν».

Νοιώθει ακόμα θαυμασμό, για την προσφορά των καλλιτεχνών στον πολιτι
σμό, που χάθηκαν, θύματα του Αττίλα. Γράφει για παράδειγμα:
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«Τιμή, τζαι δόξα Κκάσιαλε της Άσσιας που σε γέννησεν 
τζε ούλλης της Τζύπρου καύτζημαν, Ελλάδας το καμάριν 
τ’ όνομάν σ’ ότι εβέρκισεν π’ ούλλους τους λας τας σύνορα 
π’ ούλλοι εποθαμμαζούντασιν την φυσικήν σου χάριν».

Και καταλήγει:

«Μμ ' αν σου σκοτώσαν το κορμίν, στον νουν παλ ’ εν να ρέμπεις. 
στην αλυσίαν την γρουσήν των αθανάτων, έμπης!».

Διάσπαρτη στην ποίηση του εκδηλώνεται η θυμοσοφία του πάνω σε θέματα 
κοινωνικής συμπεριφοράς. Να δούμε μερικούς στίχους του πάνω στο σημείο αυ
τό. Διαλέγω τους πιο κάτω δέκα.

1. «Ποττέ τον φίλον μεν κρίνεις, αν δεν γυρίσει ο χρόνος».
2. «Άμαν οι τρόποι σ’ εν φελούν κάθε καλόν σου σβήννει».
3. «Δείχνουν τα λόγια που λαλείς το βάρος το μυαλού σου».
4. «Πιάσε βάσην την αλήθκειαν τζαι συζήτα με σοφόν».
5. «Το ψέμαν τζαι δυνάμωσεν έν’ που την καλωσύνην».
6. «Νεκρός εν’ τζι όποιος τον πουλεί τον ψήφον του του άλλου».
7. «Η κόλασις εν ο καβκάς, παράδεισος η Αγάπη».
8. «Μόνον ο Βάκχος, της ζωής τα μυστικά προδώννει».
9. «Ίντα φελούν οι ομορκιές, κοντά στον νουν τον άνοστον».

10. «Μόνον τρία αδέρκια χάρον εν φοούνται, μ’ αρωστούσιν... Το δκιαμά- 
ντιν, το γρουσάφιν, τζι η Αλήθκεια πον γερνούσιν».

Πολύ επίσης αρέσκεται να κακίζει τις κακές ιδιότητες των ανθρώπων. Ας 
δούμε πέντε στίχους σχετικούς ακόμα:

1. «Η καρκιά του τταμακκέρη τέλεια λλίον αχτυπά».
2. «Τον τταμακκέρην μανιχά ο χάρος τον νικά».
3. «Ποττέ σου τον αβάττατζιην μεν τον φιλοξενήσεις».
4. «Ο λαφαζάνης μ’ αδρωπιάν, μήτε δικήν του γνώμην» και
5. «Σπήλαιον σκασμένον τζαι που τσιγκούνην άδρωπον ποΰριζε».

Αλλά και προβάλλει τις καλές ιδιότητες των ανθρώπων, από την άλλη:

1. Την καλοσύνη: «Πρώτα επλάστην η καρκιά τζι’ ύστερις το μυαλόν».
2. Την επιμονή: «Ο γινατσιής πάντα νικά γιατ’ εν γεμάτος πίστην».
3. Την υπομονή: «Θέλεις την δουλειάν σου θάμμαν; έπαιρνε βλαγκάν αρκά- 

την».
4. Την ανθρωπιά: «Η αδρωπιά εν’ ανώττερη πολλά της αρκογκιάς», κι αλ

λού: «Η αδρωπιά εν’ γιασουμίν π’ όπου φανεί μυρίζει» και
5. Την αγάπη: «Η αγάπη εν η βρύση πο ’τρεξεν η ζωή».

Οσο δε για τις γυναίκες, οι διαπιστώσεις του είναι ποικίλες. Να μερικοί στί
χοι του:

1. «Εν η γεναίκα στην ζωήν σωστόν αλεξικέραυνον».
2. «Γεναίκα σπάστρα του σπιδκιού που δίχως της βρωμίζεις· όμως τζαι σπά- 

στρα του ππαρά, σεπέτιν της παττίζεις», όμως από την άλλη:

«Γυναίκα κοτσινόσιειλη τζαι που τιτσιρομάτου με μάνα ένι, μ’ ασκοπά γέρον 
στα βάσανά του».

Και μια συμβουλή του:

«Θέλεις με την γεναίκαν σου πάντα καλά να ζήσεις; 
που προίκαν, σπάστραν τζι εκκλησιάν να μεν την ιμποΐσεις».

Να καταλήξω εδώ με στίχους για την ποίηση και τη μουσική όπως τους διατυ
πώνει με δύναμη:

1. «Ο κόσμος έν’ η ποίηση τζι ο ποιητής ζωγράφος».
2. «Η μουσική τζι η ποίησις έν’ η ψυσιή του κόσμου».
3. «Η ποίηση έν’ σκελετός τζαι μουσική η ψυσιή της».

Πρόκειται για μια αλήθεια που την έδωσε η ευαισθησία του ποιητή μας, που 
την είδαμε σε πράξη στα μουσικά ακούσματα του Κωστή Κωστέα, που με τις συν
θέσεις του, έδωσε ομορφιά στους ρυθμικούς στίχους του ποιητή μας, και όπως, 
χαρακτηριστικά ειπώθηκε: «οδήγησε στους νόμους της βυζαντινής μουσικής σύν
θεσης και στους δύσβατους δρόμους της παραδοσιακής μας μουσικής». Ο Κωστής 
Κωστέας ίδρυσε μαζί με άλλους συγχωριανούς του τον ΣΥ.ΚΑ.ΑΥ (Συγκρότημα 
Καλλιτεχνών Δύσης), στην Δύση το 1961, με τη γνωστή προσφορά ως τώρα του 
λαμπρού αυτού συλλόγου, που τίμησε πρώτα τον Λιασίδη ανακηρύσσοντας τον 
επίτιμο μέλος και πρόσφατα με το επίτευγμα της ανέγερσης του ανδριάντα του, 
ενός μνημείου του βρακοφόρου ποιητή, στη Αάρνακα σε χώρο της διαχειριστικής 
επιτροπής της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Κοντού, στο κέντρο του άλσους της 
Μονής. Τον ανδριάντα φιλοτέχνησε ο ακαδημαϊκός γλύπτης Αεωνίδας Σπανός 
και τον έπλασε τέτοιο που να υψώνεται περήφανος κι αλύγιστος όπως η ψυχή του 
λαού μας που προσδοκά να προσκυνήσει, ελεύθερος, τα ιερά χώματα της όμορφης 
εκκλησίας της Παναγίας της Δύσης.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
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ΠΑΥΛΟΣ ΛΙΑΣΙΔΗΣ

Mta συνομιλία με τον ποιητή (1979)

Αξέχαστη μένει πάντα στη μνήμη μου μια συνομιλία που είχα τη χαρά να έχω 
με το μεγάλο ποιητή της Λύσης Παύλο Λιασίδη.

Συναντήσαμε τον ποιητή μας στην προσφυγιά, στο σπίτι του στον προσφυγι- 
κό συνοικισμό της Τσιακκιλερής, στη Λάρνακα, ένα καλοκαιριάτικο πρωινό του 
Αυγούστου 1979.

Ο Παύλος Λιασίδης μας μίλησε για τη ζωή και το έργο του. Απαντώντας σε 
σχετικές ερωτήσεις, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στα ακόλουθα θέματα: στη ζωή 
του, στη μόρφωση που πήρε, στα επαγγέλματα που εξάσκησε, στα πρώτα ποιητικά 
του βήματα, στις δυσκολίες που συνάντησε, στην αντίδραση του περιβάλλοντος 
του, στους πρώτους που τον «ανακάλυψαν», σ’ αυτούς που τον βοήθησαν, στα θέ
ματα των ποιημάτων του, σε μια συνάντησή του με το Λιπέρτη και σε τόσα άλλα 
θέματα.

Μας έδωσε ακόμα τις απόψεις του για την ποίηση και τον ποιητή, με ιδιαίτε
ρη αναφορά στη μοντέρνα ποίηση.

Τέλος με τον Παύλο Λιασίδη μιλήσαμε για την πίκρα της προσφυγιάς και τον 
πόθο της επιστροφής.

Αγαπητέ μου κύριε Λιασίδη, θα σε παρακαλούσα πρώτα να μας πεις λίγα 
λόγια για τη ζωή σου και ιδιαίτερα για τα παιδικά και νεανικά σου χρόνια.

Γεννήθηκα στη Λύση στις 23 Μαρτίου του 1901. Οι γονείς μου μεγάλωσαν και 
έζησαν στη Λύση, αν και η καταγωγή του πατέρα μου είναι από τα Λειβάδια της 
Λάρνακας.

Ήμαστε όλοι 5 αδέλφια. Οι δυο αδελφές μου πέθαναν μικρές. Από τους δυο 
αδελφούς μου ο ένας ήταν ψάλτης και ο άλλος βιολάρης.

Η οικογένειά μου ήταν φτωχή και πολύ δύσκολα τα βγάζαμε πέρα.

Εγώ αναγκάστηκα, αρκετά γρήγορα, να εγκαταλείψω το σχολείο - μετά την 4η 
δημοτικού - όπως και τα περισσότερα παιδιά της ηλικίας μου τότε, και να ριχτώ 
στη βιοπάλη.

Στη βιοπάλη, λοιπόν, πέρασα τα νεανικά μου χρόνια. Οκτώ χρόνια ήμουν βο
σκός στις γύρω περιοχές. Δούλεψα εργάτης στους δρόμους, ασχολήθηκα με την 
καλαθοπλεκτική και έφτιαχνα ψάθες.

Πολλές φορές δεν είχαμε ούτε να φάμε. Ευτυχώς, η γυναίκα μου μού συμπα
ραστάθηκε.

Παντρεύτηκα μεγάλος, σε ηλικία 42 χρονών. Κι αυτό λόγω της φτώχειας. Πού 
τολμούσα να ζητήσω γυναίκα σε γάμο; Με τη γυναίκα μου πέρασα πολύ καλά. 
Απόκτησα 4 παιδιά. Δυο παιδιά μου, κόρη και γιος, βρίσκονται τώρα στην Αυ
στραλία.

Στο σημείο αυτό ο ποιητής, συγκινημένος, μας θυμίζει το γνωστό, μελοποιη
μένο από τον Κωστή Κωστέα, ποίημα του για τους καϋμούς της ξενητειάς:

«Καημένη Τζιύπρος, κάμνεις τα παιδκιά σου,
Ο Θεός ηξέρει, τόσην ομορκιάν, 
τζι ’ άμα τζιαννατίσουν, φεύκουν που κοντά σου, 
πάσιν για να ζήσουν, εις την ξενηθκειάν 
Αφρικήν, Αγγλίαν, εις την Αυστραλίαν 
τζιαι οι παραπάνω στην Αμερικήν, 
ναύρουν που την φτώσιαν λλίην σωτηρίαν, 
ναύρουν μιαν της Τζιύπρου κάλλιον φυλακήν...»

Στην Κύπρο έχω δυο κόρες. Η μια είναι παντρεμένη στη Δρομολαξιά. Η άλλη 
κόρη μου, η Χρυστάλλα, είναι χήρα. Τον άντρα της, Παναγιώτη Πουλλήν, τον σκό
τωσαν οι Τούρκοι. Είναι μαζί με την κόρην μας αυτήν που ζούμε σήμερα εγώ και η 
γυναίκα μου.

Γυρίζει και κοιτάζει τη γυναίκα του. Σταματά για λίγο και συνεχίζει: 
«Είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί πέτυχα καλή σύζυγο. Η γυναίκα μου δεν μου 
είπε ποτέ κακό λόγο! Πολλούς ποιητές τους κατάστρεψαν οι γυναίκες τους.

Από πότε γράφεις ποιήματα; Θυμάσαι πώς δέχτηκε την ποίησή σου το 
περιβάλλον σου; Υπήρξαν μερικοί που σε ενθάρρυναν ή σε βοήθησαν;

Μαθητής δημοτικού σχολείου άρχισα να φτιάχνω μικρά ποιήματα, χωρίς να 
τα γράφω. Ήταν κυρίως σατιρικά ποιήματα. Ήμουν πειραχτήρι και με τα ποιήμα- 
τά μου αυτά πείραζα τους συμμαθητές μου.

Μετά το σχολείο, πήγα βοσκός, για 8-10 χρόνια. Τα πρώτα μου ποιήματα άρ
χισα να τα γράφω μετά το 1924-1925. Ήμουν τότε στις βοσκές και τις περισσότε
ρες φορές είχα το ποίημα στο μυαλό μου για αρκετές μέρες και μετά το έγραφα, 
όταν έβρισκα καιρό.

Ήμουν, όπως σας είπα, πολύ φτωχός τότε. Πού να έχω χρήματα για κόλλες 
και τετράδια. Έτσι, θυμούμαι ότι τα πρώτα μου ποιήματα τα έγραφα σε προγράμ
ματα του κινηματογράφου.

Οι πρώτοι που αναγνώρισαν το ταλέντο μου και με ενθάρρυναν, ήταν οι δά
σκαλοι του χωριού μου - για παράδειγμα κάποιος Χριστοφίδης - καθώς επίσης 
και ο καφετζιής Παντελής Ματθαίου.

Συνάντησα όμως πολύ μεγάλη αντίδραση από το περιβάλλον μου. Πρώτα - 
πρώτα ήταν τ’ αδέλφια μου και οι γονείς μου. Μετά όλοι οι χωριανοί μου.

Ο πατέρας μου έλεγε χαρακτηριστικά: «Όλος ο κόσμος έφκαλε παιδκιά με νου. 
Εγώ αντί να κάμω παιδκιά της προκοπής και της δουλειάς, έκαμα παιδκιά που γρά
φουν ποιήματα». Εγώ, βέβαια, παρ’ όλα αυτά, συνέχιζα να γράφω ποιήματα.

Ποιοι σε «ανακάλυψαν» πρώτοι και πώς; Πού πρωτοδημοσιεύτηκαν ποι
ήματα σου; Πότε και πώς ήρθε η πρώτη σου ποιητική συλλογή;

Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το 1924, όταν μια μέρα ήρθε στο χωριό κάποιος 

66 67Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ποιητής, ο γαμπρός του ποιητή Γιάννη Περδίου. Αυτός πήγε στο καφενείο και ρώ
τησε αν υπήρχαν ποιητές στη Λύση.

Ο καφετζιής μας, ο Παντελής Ματθαίου, του μίλησε για μένα. Βρισκόμουν 
εκείνη την ώρα στις βοσκές. Έστειλαν και με φώναξαν. Πήγα στο καφενείο και μί
λησα με τον ξένο. Ζήτησε να ακούσει ποιήματά μου. Άρχισα να του απαγγέλλω.

Στο μεταξύ, μαζεύτηκε πολύς κόσμος εκεί για να κάμουν χάζι. Κοροΐδευαν 
όλοι και γελούσαν ειρωνικά. Εγώ συνέχιζα να απαγγέλλω.

«Μα δεν ντρέπεστε καθόλου;» τους λέγει κάποτε ο ξένος. «Είναι ντροπή σας 
να γελάτε». Τότε εσοβαρεύτηκαν.

Τα ποιήματα μου φαίνεται ότι άρεσαν στον ξένο. Με ρώτησε, αν τα είχα γραμ
μένα και εγώ απάντησα αρνητικά.

«Πρέπει, οπωσδήποτε, να τα γράψεις», μου είπε. Μου συνέστησε να εγγραφώ 
μέλος στο σύλλογο Λ.Α.Λ.Λ. του χωριού μου. «Εκεί να πηγαίνεις, να κάθεσαι, να 
διαβάζεις, να γράφεις και θα γίνεις μεγάλος ποιητής».

Έτσι άρχισα να γράφω τα ποιήματά μου. Ήμουν 27 χρονών, όταν ο Κυριά
κος Χαπέσιης, που εξέδιδε στη Λεμεσό την εβδομαδιαία σατιρική εφημερίδα «Κα
μπάνα», μου έγραψε να του στείλω ποιήματά μου για να τα δημοσιεύσει.

Εκεί λοιπόν, στην «Καμπάνα», γύρω στα 1928, δημοσιεύτηκαν τα πρώτα μου 
ποιήματα.

Μετά από λίγους μήνες ο ίδιος ο Κυριάκος Χαπέσιης τύπωσε στη Λεμεσό την 
πρώτη μου ποιητική συλλογή που είχε τον τίτλο «Τραούδκια του νησιού μου».

Τη συλλογή προλόγισε ο Κυριάκος Καραμάνος. (Η συλλογή αυτή κυκλοφό
ρησε σε δεύτερη έκδοση το 1976 στη Λευκωσία).

Έχω υπόψη μου πως πολύ σε βοήθησε και στάθηκε πραγματικά δίπλα 
σου ο Κώστας Προυσής. Θέλεις να μας διηγηθείς κάτι σχετικό;

Είναι αλήθεια ότι ο Κώστας Προυσής, ο μεγάλος αυτός φίλος μου, πολύ με 
βοήθησε. Ακούστε κάτι που πάντα το θυμούμαι με συγκίνηση.

Στο σωματείο της Λύσης έβρισκα κόλλες για να γράψω τα ποιήματά μου. 
Στρώθηκα στη δουλειά. Εκείνη την εποχή μου ήρθε έμπνευση να γράψω ένα δρά
μα. Επρόκειτο για το έργο «Η αγάπη νικητής» που παίκτηκε και στην τηλεόρασή 
μας. Για να γράψω όμως το έργο αυτό, χρειαζόμουν πολλές κόλλες. Για τους Επι
τρόπους αυτό ήταν σπατάλη. Δεν μου έδιναν λοιπόν όσες κόλλες ήθελα και το έρ
γο παρ’ ολίγο να μη γραφτεί. Είχα γράψει μόνο την πρώτη πράξη, όταν σταμάτη
σαν οι κόλλες.

Ευτυχώς που με βοήθησε ο Κώστας Προυσής, που έβγαζε τότε τα «Κυπριακά 
Γράμματα», όπου δημοσίευε και ποιήματά μου. Εκείνο τον καιρό μου έστειλε 
γράμμα και με ρωτούσε για ποιο λόγο αμέλησα να του στείλω ποιήματά μου.

Του απάντησα και μεταξύ άλλων του έγραφα: «Θα γελάσεις να το ακούσεις. Σκέ- 
φτηκα να γράψω δράμα, αλλά δε μου δίνουν κόλλες». Και ήρθε σε λίγες μέρες η απά

ντηση: «'Οχι, δεν θα γελάσω καθόλου. Μάλλον το επερίμενα αυτό που έγινε. Μη στε
νοχωριέσαι όμως. Να έρθεις στη Λευκωσία να με συναντήσεις. Θέλω να σε δω».

Πήγα και τον συνάντησα. Αφού με περιποιήθηκε στο σπίτι του, με πήρε μαζί 
του σ’ ένα βιβλιοπωλείο. Με φόρτωσε με κόλλες και βιβλία.

«Πήγαινε, τελείωσε το και φέρτο», μου είπε. Μου υποσχέθηκε μάλιστα πως θα 
φρόντιζε, ώστε να το ανεβάσει στη σκηνή κάποιος θίασος.

Το έργο, χάρη στο φίλο μου Κώστα Προυσή, κάποτε τελείωσε. Του το έστειλα 
τότε στη Λευκωσία, αλλά παρά τις προσπάθειές του, δεν βρήκε, δυστυχώς, κάποιο 
θίασο πρόθυμο να το παίξει. Μου το έστειλε πίσω στενοχωρημένος.

Τελικά το έργο νίκησε τις δυσκολίες και «Η αγάπη νικητής» πρωτοπαίχτηκε 
στο Λευκόνοικο το 1937.

Έγραψες και άλλα δραματάκια ή σκετσάκια;
Ναι. Εκτός από το «Αγάπη νικητής», που μόλις αναφέραμε, γνωστό είναι και 

το «Αλαβροστοισιώτης», που πήρε πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό του ΡΙΚ και το 
οποίο προβλήθηκε τελευταία στην τηλεόραση.

Συνολικά έγραψα περίπου 25 δραματάκια και σκετσάκια. Μερικά από αυτά, 
ανέκδοτα ακόμη, έμειναν δυστυχώς στη Λύση και τα πήραν οι Τούρκοι. 4-5 σκετσά
κια μου έστειλα στο ΡΙΚ για να παιχτούν. Μου είπαν ότι χάθηκαν τα χειρόγραφα.

Πέρασαν 50 ολόκληρα χρόνια από την πρώτη σου ποιητική συλλογή 
(1928). Πόσες και ποιες άλλες συλλογές σου κυκλοφόρησαν μέχρι σήμερα; Τι 
γίνεται με τα «Απαντά» σου;

Έχουν εκδοθεί από τότε ακόμη 11 ποιητικές μου συλλογές. Τις περισσότερες 
τις εξέδωσε το σωματείο της Λύσης.

Μετά την πρώτη μου ποιητική συλλογή κυκλοφόρησαν οι ακόλουθες συλλο
γές ποιημάτων μου:

(Προσπαθεί να θυμηθεί τίτλους και χρονολογίες έκδοσης)
Μου έχουν υποσχεθεί από το Υπουργείο Παιδείας ότι θα φροντίσουν να εκ- 

δώσουν και τα «Απαντά» μου. Ελπίζω ότι η έκδοση θα γίνει όσο ζω. Την περιμένω 
με αγωνία.

Γνώρισες τον Βασίλη Μιχαηλίδη και τον Δημήτρη Αιπέρτη; Διάβασες 
ποιήματά τους; Νομίζεις πως έχεις επηρεαστεί καθόλου από αυτούς;

Διάβασα ποιήματα και του Αιπέρτη και του Μιχαηλίδη, χωρίς όμως να σταθιο 
να μελετήσω την ποίησή τους. Πιστεύω πως δεν με επηρέασαν.

Τον Βασίλη Μιχαηλίδη δεν έτυχε να το γνωρίσω. Ακόυσα μόνο πως «πέθανε 
στην ψάθα».

Τον Αιπέρτη το γνώρισα. Θυμούμαι μάλιστα και το εξής χαρακτηριστικό:

Κάποτε, πριν πάρα πολλά χρόνια, είχαμε μαζευτεί στη Αεμεσό, μερικοί από 
τους ποιητές εκείνης της εποχής. Συζητούσαμε για τα ποιήματά μας και κατηγο
ρούσε ο ένας τον άλλο ότι του έκλεβε ιδέες ή ποιήματα.
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Έτυχε να παρευρίσκεται και ο Λιπέρτης. Σε μια στιγμή γυρίζει ο Αιπέρτης και 
μου λέγει: «Εσένα τα ποιήματά σου είναι γνήσια. Αλλά μου έκλεψες τα μέτρα». Γυρί
ζω τότε και τον ερωτώ: «Εσύ έκαμες τα μέτρα;» Και ο Λιπέρτης δεν μου απάντησε.

Ήταν συνηθισμένο φαινόμενο τότε, ο ένας να «κλέβει» στίχους του άλλου;
Δυστυχώς, έχω πικράν πείρα από τέτοιους επιτήδειους. Είμαι πολύ θυμωμέ

νος με αυτούς που προσπαθούν να κλέψουν στίχους ή και ολόκληρα ποιήματα. 
Πολύ θυμωμένος.

Κάποτε, κάποιος έτυχε να με ακούσει να απαγγέλλω ένα ποίημα, που μόλις 
είχα συνθέσει. Το πήρε, το άλλαξε και το δημοσίευσε σαν δικό του. Από τότε είπα 
πως δεν θα λέγω τα ποιήματά μου. Μόνο στις εφημερίδες θα τα στέλλω.

Ποια είναι τα θέματα των ποιημάτων σου;
Έγραψα πολλών ειδών ποιήματα. Βασικά τα ποιήματά μου είναι ερωτικά, ερ

γατικά, κοινωνικά και, τελευταία, της προσφυγιάς.

Έγραψα και αρκετά φανταστικά. Πιστεύω ότι η ποίηση στηρίζεται πολύ στη 
φαντασία. Ο ποιητής πρέπει να έχει φαντασία.

Πώς βλέπεις την ποίηση; Τι είναι για σένα η ποίηση; Τι ρόλο έπαιξε 
στη ζωή σου;

Η ποίηση πιστεύω ότι πάνω απ’ όλα είναι φαντασία.

Τώρα, για μένα, η ποίηση είναι σαν μια καλή γυναίκα, μια καλή σύζυγος, που 
στάθηκε πάντα στο πλευρό μου και με παρηγορούσε στις δύσκολες ώρες.

Πάντα στις δύσκολες στιγμές έβρισκα καταφύγιο και ανακούφιση στην ποίη
ση. Γι’ αυτό εξάλλου την αγαπώ τόσο πολύ!

Πώς βλέπεις τον ποιητή;

Ο ποιητής, νομίζω, είναι όπως τον αετό. Ο αετός κάμνει κουτσαντήρι και δο
κιμάζει τις δυνάμεις του στην αρχή, πριν να πετάξει, πριν να ανοίξει τα φτερά 
του. Έτσι νομίζω είναι και ο ποιητής. Αρχίζει δειλά - δειλά να δοκιμάζει, ώσπου, 
βέβαιος για τον εαυτό του και τις ικανότητες του, ανοίγει τα φτερά του.

Ποιά είναι η θέση του ποιητή σήμερα στην κοινωνία μας, σε σύγκριση 
με παλαιότερες εποχές, όπως τις έζησες;

Βέβαια, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, πολύ καλύτερα για το σημερι
νό ποιητή.

Από τη μια ο κόσμος έμαθε να εκτιμά τον ποιητή - θυμηθείτε τι τράβηξα εγώ - 
και από την άλλη πολλοί είναι σήμερα αυτοί που διαβάζουν ποιήματα και αγορά
ζουν βιβλία.

Συνεχίζεις, φαντάζομαι να γράφεις...

Βέβαια, συνεχίζω να γράφω. Μπορώ να πω ότι γράφω αρκετά συχνά.

Είναι με μεγάλη χαρά που μαθαίνουμε για τις διακρίσεις που συνέχεια 

κερδίζεις. Μίλησέ μας, παρακαλώ, γι’ αυτές τις διακρίσεις. Πώς νιώθεις τώ
ρα που ήρθε η αναγνώριση, που ο κάθε ποιητής ποθεί;

Πρώτα - πρώτα είναι η επίσημη αναγνώριση από το κράτος. Το κρατικό βρα
βείο λογοτεχνίας, που μου αποδόθηκε το 1976. Εξάλλου πολλά Σωματεία με τίμη
σαν με αναμνηστικές πλάκες, όπως το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΔΟΝ, το Κέντρο 
Νεότητας του προσφυγικού συνοικισμού Τσιακκιλερού κ.α.

Τελευταία η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου με τίμησε, σε ειδική τε
λετή, κάνοντας με επίτιμο μέλος της. Όλα αυτά ήταν για μένα, όπως καταλαβαίνε
τε, μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση.

Είμαι λοιπόν πολύ ευχαριστημένος. Δεν περίμενα ποτέ μου, ύστερα από τόσα 
που τράβηξα, ότι θα αναγνωριζόταν και μάλιστα τόσο πολύ η ποίησή μου.

Θυμούμαι πόσο με κοροΐδευαν, οι συγχωριανοί μου. Κάποτε μάλιστα με 
έσπρωχναν για να πέσω κάτω και να γελάσουν.

Όμως πεισμάτωσα. Το έβαλα πείσμα. Δούλεψα για να γίνω και γω κάτι.

Πήρα πολλή δύναμη απ’ αυτή την αναγνώριση. Αυτή η αναγνώριση - είναι 
αλήθεια - μου έδωσε τη δύναμη να κρατηθθ) στη ζωή. Προηγουμένως, πριν να έρθει 
η αναγνώριση, δεν είχα αυτή τη δύναμη που έχω τώρα.

Πες μας τώρα κ. Λιασίδη, κάτι και για την πικρή προσφυγιά. Πώς νιώ
θεις τώρα ζώντας μακριά από τη Λύση; Τι λες; Ελπίζεις;

Εδώ στην πQoσφυγιά νιώθω όπως τον φυλακισμένο. Δεν έχω όρεξη να πάω 
πουθενά. Η ζωή μου είναι καφενείο - σπίτι.

Στο σημείο αυτό ο ποιητής συγκινημένος μας απαγγέλλει τους στίχους 
που έγραψε στην προσφυγιά για το χωριό του:

«Λύση, χωρκόν μου όμορφον 
πούόα το φως του νήλίου 
ετσ’ εν να μείνω πάντα μου 
σκλάβος λαλείς τ’ αντήλιου;

Να μεν δω πιον τα κάλλη σου;
σίήλιες ώέες βάλλω 
τζιαί που τον νουν μου 
τίποτες ουτ ’ ώραν εν σε βκάλλω».

Ελπίζουμε ότι θα γυρίσουμε. Αλλοίμονο να μην υπάρχει η ελπίδα αυτή. Χα
θήκαμε. Όσοι απελπίστηκαν, επεθάναν.

Αν δεν είχα την ελπίδα ότι θα επιστρέψω στο χωριό μου, σίγουρα δεν θα ζού- 
σα αυτή τη στιγμή.

Η επιθυμία μου πάντως - και το έχω ξαναπεί αυτό - είναι να γυρίσω κάποτε 
στη Δύση, έστω και πεθαμένος.

Αν δεν με αξιώσει ο Θεός να πάω ζωντανός, ας πάω έστω και πεθαμένος.

* * *
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Έτσι τελείωσε εκείνη η συνομιλία μας με τον Παύλο Λιασίδη. Ήδη είχε κου
ραστεί αρκετά και δεν θέλαμε να τον κουράσουμε περισσότερο.

Τον αφήσαμε πολύ συγκινημένο να αναπολεί όσα ξανάζησε μέσα από αυτά 
που μας είπε. Τον ευχαριστήσαμε και του ευχηθήκαμε να αξιωθεί σύντομα, μαζί με 
τους άλλους συγχωριανούς του, να ξαναδεί το αγαπημένο του χωριό και να ζήσει 
εκεί ήσυχα και ειρηνικά τα υπόλοιπά του χρόνια. Ευχηθήκαμε ακόμα, μαζί του, να 
δούμε σύντομα τυπωμένα τα «Άπαντά» του.

Δυστυχώς, ο Παύλος Λιασίδης δεν αξιώθηκε να ζήσει την ημέρα της επιστρο
φής. Σήμερα, καθώς γράφω τις γραμμές αυτές, συνέχεια στριφογυρίζουν στο μυα
λό μου τα λόγια του:

«Αν δεν με αξιώσει ο Θεός να πάω ζωντανός, ας πάω έστω και πεθα
μένος».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ

Εισαγωγική Ομιλία του Προέδρου του Ε.Π.Ο.Κ.
Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου

στην εκδήλωση «Παρουσίαση Εκδόσεων Παγκυπρίου Γυμνασίου» 
στη Σεβέρειο Βιβλιοθήκη του Παγκυπρίου Γυμνασίου

(Τετάρτη, 23 Ιανουάριου 2002, 7.30 μ.μ.)

Όπως αναγράφεται και στην πρόσκληση μας, η αποψινή εκδήλωση, η πρώτη 
της νέας χρονιάς, έχει ως θέμα της, πρώτα, τα σχολικά βιβλία που εξέδωσε το Πα- 
γκύπριο Γυμνάσιο στην περίοδο του B' Παγκοσμίου πολέμου και, έπειτα, τις διά
φορες άλλες εκδόσεις του Παγκυπρίου Γυμνασίου.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται χάρη στο προσωπικό ενδιαφέρον του αγαπη
τού συναδέλφου εκπαιδευτικού και γνωστού συγγραφέα κ. Γεωργίου Χατζηκω- 
στή, ο οποίος αυτόβουλα προσφέρθηκε να μιλήσει στον Όμιλο μας για το πρώτο 
θέμα, και έπειτα του Αντιπροέδρου του Ομίλου μας, επίσης αγαπητού συναδέλ
φου εκπαιδευτικού και λαογράφου κ. Χρύσανθου Κυπριανού, ο οποίος είχε τη 
λαμπρή ιδέα να προεκτείνει το θέμα παρουσιάζοντας μας τις ποικίλες άλλες εκ
δόσεις του ιστορικού Γυμνασίου της Κύπρου.

Κρίναμε σκόπιμο, για ευνόητους λόγους, να διοργανώσουμε και αυτή μας την 
εκδήλωση από κοινού με το Παγκύπριο Γυμνάσιο, όπως πράξαμε και για το Φιλολο
γικό Μνημόσυνο του αείμνηστου Προέδρου μας Κύπρου Χρυσάνθη, ένα χρόνο μετά 
τον θάνατο του, με ομιλητή και τότε τον κ. Χατζηκωστή και θέμα «Ο Κύπρος Χρυ
σάνθης και το Παγκύπριο Γυμνάσιο». Αναφέρω πληροφοριακά, για όσους τυχόν δεν 
το γνωρίζουν, ότι η εμπεριστατωμένη ομιλία του είναι δημοσιευμένη στον τελευταίο 
τόμο της «Φιλολογικής Κύπρου» 1998-99 που κυκλοφόρησε πριν ένα χρόνο.

Οι εκλεκτοί ομιλητές μας, καλά γνωστοί για το πλούσιο και δημιουργικό εκ
παιδευτικό και συγγραφικό τους έργο, που αποτελεί μεγάλη προσφορά στον τόπο 
μας, είναι οι κατάλληλοι ομιλητές για τα κατάλληλα θέματα. Ο Χρύσανθος Κυ
πριανού, ως μαθητής, καθηγητής, Βοηθός Διευθυντής και Γυμνασιάρχης του Πα
γκυπρίου Γυμνασίου έζησε από κοντά τη δημιουργική πνοή του Σχολείου, είχε ο 
ίδιος ενεργό ανάμιξη στις εκδόσεις του αλλά και από την ύλη των εκδόσεων του 
σταχυολόγησε και κατάταξε συστηματικά το λαογραφικό υλικό, που μας έδωσε 
αποθησαυρισμένο στο τετράτομο έργο του «Το Παγκύπριο Γυμνάσιο και η Λαο
γραφία».

Ο κ. Χατζηκωστής, εξάλλου, ως Λυκειάρχης στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, πέραν 
από τη διδασκαλία και τη διεύθυνση του Σχολείου, σφράγισε το πέρασμα του αφή
νοντας έργον εσαεί, όχι μόνο με το Μουσείο και με το Αρχείο του Σχολείου που δη
μιούργησε, αλλά και με τις πολύτιμες, ιστορικής σημασίας εκδόσεις που έκαμε για 
το Σχολείο, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυση του, και 
τις οποίες δεν θ’ απαριθμήσω για να μή προλάβω τον κ. Κυπριανού. Αλλωστε, μετά 
τις δύο ομιλίες, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τις εκδόσεις αυτές και άλλες, 
στην Ειδική Έκθεση Βιβλίου που διοργανώνει το Σχολείο με την ευκαιρία αυτή.
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Εκφράζω τις ευχαριστίες του Ομίλου μας προς τον Διευθυντή του Παγκυπρί
ου Γυμνασίου, Λυκειάρχη κ. Νέαρχο Νεάρχου, για την άμεση ανταπόκριση του και 
τη στενή συνεργασία του για τη συνδιοργάνωση αυτής της εκδήλωσης αλλά και για 
την Ειδική Έκθεση των Εκδόσεων του Παγκυπρίου Γυμνασίου στον χώρο όπου 
από δεκαετίες στεγάζεται η πλουσιότερη, εξ όσων γνωρίζω, σχολική Βιβλιοθήκη 
της Κύπρου και μια από τις επαρκέστερες επιστημονικές βιβλιοθήκες στους τομείς 
της Φιλολογίας, τουλάχιστο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες, εκ μέρους του Ελληνικού 
Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, ο οποίος είναι και αυτός γέννημα του Παγκυπρίου 
Γυμνασίου, εκφράζω προς τους δύο εκλεκτούς ομιλητές μας. Θα μας δώσουν την 
ευκαιρία να εκτιμήσουμε το παρελθόν, να συγκρίνουμε με αυτό το παρόν και να 
παραδειγματιστούμε για το μέλλον.

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

Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Οι συνθήκες που δημιούργησε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, και ειδικότερα η 
γερμανική Κατοχή στην Ελλάδα, είχαν ως αποτέλεσμα και την παντελή διακοπή 
οποιοσδήποτε επικοινωνίας μεταξύ της Κύπρου και του ελλαδικού χώρου. Η μό
νη επαφή ήταν η κατά καιρούς άφιξη μεμονωμένων ατόμων ή μικρών ομάδων αν
θρώπων, οι οποίοι, έπειτα από δραματική, συνήθως, διαφυγή από τις παρυφές της 
ελληνικής επικράτειας, κατέληγαν στο νησί ως πρόσφυγες.

Η κατάσταση αυτή ήταν επόμενο να επηρεάσει δυσμενώς και τη λειτουργία 
των ελληνικών σχολείων Μέσης Παιδείας της Κύπρου, όσον αφορά τουλάχιστον 
δυο πλευρές της: το διδακτικό προσωπικό και τα διδακτικά βιβλία.

Είναι γνωστό ότι μεγάλο μέρος των καθηγητών στα γυμνάσια της Κύπρου, 
καθ’ όλη την διάρκεια της Αγγλοκρατίας, προερχόταν από διάφορα μέρη του ελεύ
θερου ελληνικού κράτους, από περιοχές του αλύτρωτου Ελληνισμού - μέχρι το 
1922 - και από ελληνικές παροικίες του εξωτερικού.

Η ροή προς την Κύπρο του εν λόγω προσωπικού, για τη στελέχωση των γυ
μνασίων, ήταν επόμενο να ανακοπεί εξαιτίας του πολέμου και της απουσίας επα
φής με την Ελλάδα.

Οξύτερο φαίνεται ότι ήταν το πρόβλημα για το Παγκύπριο Γυμνάσιο, στο 
οποίο, κατά παράδοση, το ποσοστό του εξ Ελλάδος και των παροικιών διδακτι
κού προσωπικού διετηρείτο ιδιαίτερα υψηλό. Για τούτο αγωνιώδης ήταν η προ
σπάθεια του Σχολείου να εξασφαλίσει, πανταχόθεν και παντί τρόπω, το εντελώς 
απαραίτητο διδακτικό προσωπικό για την ομαλή λειτουργία του. Εφορεία και Γυ
μνασιάρχης απεκδύονταν σε αγώνα επισήμανσης και εξασφάλισης διαθέσιμων κα
θηγητών ή και άλλων κατάλληλων προσώπων, τα οποία θα μπορούσαν να καλύ- 
ψουν τις διδακτικές ανάγκες του Σχολείου.

Τα πρόσωπα αυτά ήταν είτε καθηγητές σε ελληνικά γυμνάσια της Αιγύπτου 
και της Παλαιστίνης είτε καθηγητές που κατέληγαν στην Κύπρο ως πρόσφυγες ή 
βρίσκονταν καθ’ οδόν προς τη Μέση Ανατολή είτε κύπριοι με πλήρη ή ελλιπή προ
σόντα για το διδακτικό έργο, προς πλήρη ή μερική απασχόληση.

Η επαφή με τους «υποψηφίους» γινόταν πολλές φορές μέσω τρίτων, απο- 
στέλλονταν τα διοριστήρια συμβόλαια, συχνά όμως ο διορισμός δεν γινόταν απο
δεκτός και η προσπάθεια στρεφόταν αλλού, άλλοτε με επιτυχή αποτελέσματα και 
άλλοτε όχι.1

1. Πρακτικά συνεδρίας Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας 8 Ιουλίου 1943: «Διορίζε
ται πρόσθετος φιλόλογος ο κ. Αριστοτέλης Γρηγοριάόης, υπηρετών νυν ως υποδιευθυντής της 
Αμπετείου Σχολής Κάιρου». (Ο Α. Γρηγοριάδης είχε διατελέσει παλαιότερα καθηγητής στο Σχο
λείο (1923-1925 και 1927-1928) και η Εφορεία ήλπιζε ότι οι παλιοί δεσμοί του με το Παγκύπριο 
Γυμνάσιο θα οδηγούσαν σε θετική ανταπόκρισή του. Ο εν λόγω καθηγητής υπηρέτησε ξανά στο 
Σχολείο, αργότερα, το 1952-1960).

74 75Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Χαρακτηριστικό δείγμα των προσπαθειών και της επιστρατευόμενης επιχει
ρηματολογίας αποτελεί η ακόλουθη επιστολή της Εφορείας, ημερομηνίας 2 Αύ
γουστου 1943:

«Α ντισυνταγματάρχην
κ. Δούκαν Σιδεράν
Διοικητήν Κέντρου Προσφύγων Κύπρου
Λευκωσίαν

Αξιότιμε Κύριε,

Έχω την τιμήν να υποβάλω υμίν την ακόλουθον αίτησιν... καί να παρακαλέσω 
υμάς, όπως καταβάλετε τας προσπάθειας υμών προς επιτυχίαν του αιτουμένου:

Το Παγκύπριον Γυμνάσιον... είναι το μεγαλύτερον καί αρχαιότερον κλασσι
κόν σχολείον Μέσης Παιδείας εν Κύπρω, ανεγνωρισμένον υπό της Ελληνικής Κυ- 
βερνήσεως καί ακολουθούν πιστώς το επίσημον ελληνικόν Πρόγραμμα... Η κατά 
τα τελευταία έτη παρατηρουμένη μεγάλη συρροή μαθητών εις αυτό... ήρχίσε να κα
θιστά το έργον του δυσχερές λόγω κυρίως της ελλείψεως επαρκούς διδακτικού 
προσωπικού μη δυναμένου να συμπληρωθή εξ αιτίας του πολέμου.

Ηδη πληροφορούμεθα ότι εις το Κέντρον Προσφύγων Ξερού ευρίσκεταί προ- 
σωρινώς ο εκ Γυθείου καθηγητής της Φιλολογίας κ. Τσίγκουράκος Θεόδωρος του 
Παναγίώτου, προτίθέμενος ν’ αναχωρήση οσονούπω προς κατάταξιν εις τας 
Ελληνικός Δυνάμεις της Μέσης Ανατολής.

Η Εφορεία λοιπόν θα επεθύμεί να εξασφαλίση δία το προσεχές σχολικόν έτος 
τας υπηρεσίας του κ. Τσίγκουράκου ως καθηγητού εν τω Παγκυπρίω Γυμνασίω, 
ελπίζει δε ότι θα συγκατατεθήτε εις την απόσπασιν ταύτην τοσούτο μάλλον καθ' 
όσον καί το έργον, όπερ πρόκειται ν’ αναλάβη ο κ. Τσίγκουράκος, είναι εξ ίσου 
εθνωφελές καί σημαντικός αριθμός προσφυγοπαίδων φοιτά ήδη εις το Παγκύ- 
πριον Γυμνάσιον».

Ο διορισμός αυτός δεν πραγματοποιήθηκε είτε γιατί ο ως άνω φιλόλογος δεν 
τον απεδέχθη είτε γιατί ο αρμόδιος συνταγματάρχης δεν «συγκατετέθη», κρίνο
ντας την κατάταξη του Τσίγκουράκου στις Ελληνικές Δυνάμεις της Μέσης Ανατο
λής ως ουσιωδέστερη της διδασκαλίας στο σχολείο.

Και ενώ για το διδακτικό προσωπικό μπορούσαν να εξευρεθούν κάποιες λύ
σεις, έστω και μη ιδεώδεις, το πρόβλημα των διδακτικών βιβλίων εμφανιζόταν 
βαθμιαία οξύτερο.

Για τη λύση του επιδιώχθηκε αρχικά η συγγραφή των πιο απαραίτητων εγχει
ριδίων από καθηγητές του Σχολείου, πράγμα όχι έξω από τις δυνατότητες του τό
τε διδακτικού προσωπικού.

Ήδη το θέμα τίθεται στη συνεδρία της Εφορείας της 8ης Ιουλίου 1942, όπου 
«αναγινώσκεται επιστολή του κ. Γυμνασιάρχου, εισηγουμένου την υπό της Εφο
ρείας έκδοσιν διδακτικών τινων βιβλίων, ων η προμήθεια δύσκολος ή αδύνατος 
υπό τας παρούσας συνθήκας, καί των οποίων την σύνταξίν θα αναλάβωσί τινες 
των καθηγητών. Ανατίθεται εις τον κ. Γυμνασιάρχην να πληροφορηθή κατά πόσον 
θα ήτο δυνατή η εξεύρεσις του αναγκαίου χάρτου και αν οι καθηγηταί θ' απαιτή
σουν συγγραφικά δικαιώματα».

Δεν σώζονται στοιχεία για την ανταπόκριση των καθηγητών στην πρόταση 
αυτή ή τους όρους τους για συγγραφικά δικαιώματα, στην περίοδο όμως 1942- 
1945 ανήκουν πέντε τουλάχιστον διδακτικά βιβλία, «συνταχθέντα» από καθηγητές 
του Σχολείου. Τρία από αυτά φέρουν στο εξώφυλλο την ένδειξη «Έκδοσις Παγκυ
πρίου Γυμνασίου», ενώ τα άλλα δύο εμφανίζονται ως συγγραφέντα μεν από καθη
γητές του Παγκυπρίου Γυμνασίου, χωρίς όμως να φαίνεται αν εκδόθηκαν για λο
γαριασμό του Σχολείου ή των συντακτών τους.

Οι τρεις εκδόσεις του Παγκυπρίου Γυμνασίου είναι:

1. Θ. Α. Σοφοκλέους - Χρ. Χαραλάμπους, Ελληνική Χρηστομάθεια, Ανα
γνωστικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, Διά την Α' τάξιν των εξατα
ξίων Γυμνασίων. Λευκωσία 1942. Το βιβλίο τυπώθηκε στο Τυπογραφείο 
«Νέος Κόσμος» Θωμά Γ. Κυριακίδη, Λευκωσία, και φέρει τη σημείωση: 
«τα γνήσια αντίτυπα φέρουσι την σφραγίδα του Παγκυπρίου Γυμνασίου».

Σε προλογικό σημείωμά τους οι συντάκτες του βιβλίου σημειώνουν ότι η έκ
δοση θεωρήθηκε αναγκαία και εξ αιτίας της έλλειψης αναγνωστικών της αρχαίας 
ελληνικής, λόγω της καταστάσεως που προκάλεσε ο πόλεμός, αλλά και γιατί κρί- 
θηκε σκοπιμότερη μια άλλη, διαφορετική, διδακτική προσέγγιση: Να «γίνεται η δι
δασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσης επί τη βάσει γνησίων κειμένων εκ της 
αρχαίας ελληνικής, τα οποία να μη διασκευάζωνται συμφώνως προς τας απαιτή
σεις της διδασκαλίας της Γραμματικής» και τα οποία να προκαλούν, μαζί με τη 
μορφωτική τους αξία, όσο το δυνατόν περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών. 
Δίνονται ακόμη σύντομες εξηγήσεις για την ταξινόμηση των κειμένων καθώς και 
εισηγήσεις για τη χρήση του βιβλίου από τον διδάσκοντα.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνονται κείμενα που ξεκινούν από τα 
αποφθέγματα των Επτά Σοφών και των Πυθαγορείων και φθάνουν στους Αόγους 
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Πρακτικά Εφορείας 8 Αυγούστου 1943: «Εγκρίνονται αι ενέργειαι των κ.κ. Γ. Πούλια καί Γυμνα
σιάρχου διά την εζασφάλισιν των εν τη Μέση Ανατολή υπηρετούντωνπροσφύγων φιλολόγων κ.κ. 
Αυτιά και Τσίγκουράκου εφ’όσον οι κατά τον παρελθόντα Ιούλιον διορισθέντες κ.κ. Ζ. Κουλίας, 
Α. Γρηγοριάδης και κα Ποταμίτου δεν απεδέχθησαν τον διορισμόν των».

Πρακτικά Εφορείας 23 Σεπτέμβριον 1943: «Διορίζεται ο κ. Κώστας Μυριανθεύς καθηγητής της 
Φυσικής και Γεωγραφίας... Διορίζονται ωσαύτως οι κ.κ. αρχιμ. Ιππόλυτος και ο κ. Κωνστ Μυ- 
ριανθόπουλος διά τας υπολοίπους ώρας των Βοηθητικών... Διορίζεται πρόσθετος διδάσκαλος διά 
την Προγυμνασιακήν ο κ. Θεόδουλος Ιωαννίδης... Διορίζεται επίσης ο κ. W. Barron διά 12 ώρας δι
δασκαλίας Αγγλικών εβδομαδιαίως... Γίνεται ωσαύτως δεκτή προσφορά του κ. Roger Hillion διά δι
δασκαλίαν 8 ωρών Γαλλικών εβδομαδιαίως... Αι υπολοιπόμεναι διά την συμπλήρωσιν ώραι Θρη
σκευτικών θ ανατεθούν εις τον αιδεσ. Παπασταύρον... Διορίζεται η κ. Maria Von Getter διά την δι
δασκαλίαν της μαγειρικής δύο απογεύματα καθ’εβδομάδα... Θα διορισθεί διδασκάλισσα διά το ερ- 
γόχειρον».

Πρακτικά Εφορείας 18 Ιανουάριου 1944: «Εγκρίνεται ο διορισμός των εκ Σάμου προσφύγων κα
θηγητών κ.κ. Νικολάου Τριανταφύλλου, της Φιλολογίας και Γεωργίου Κοκκώνη. της Φυσικής».
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των Τριών Ιεραρχών. Μεταξύ των ανθολογουμένων συγγραφέων ο Ιεροκλής, ο 
Ισοκράτης, ο Αίσωπος, ο Πλούταρχος, ο Απολλόδωρος, ο Αιλιανός, ο Αριστοτέλης, 
ο Διόδωρος, ο Αρριανός, ο Αλκίφρων, ο Αουκιανός. Στο δεύτερο μέρος παρατίθε
νται «Ερμηνευτικά! Σημειώσεις». Πρόκειται για ένα βιβλίο που μπορεί να χρησιμεύ
σει σε κάθε εποχή για την αποτελεσματική διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής.

2. Μ. Γαβριηλίδου, Το Γαλλικόν μου Βιβλίον - Mon Livre de Français, Διά τας 
τάξεις Β' και Γ των Γυμνασίων και τας αντιστοίχους τάξεις των λοιπών 
σχολείων. Λευκωσία 1945. Το βιβλίο τυπώθηκε στο Τυπογραφείο «Αδελ
φών Βωνιάτη».

3. Κώστα Προυσή, Στοιχειώδης Γραμματική της Λατινικής Γλώσσης, Προς 
χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων. Λευκωσία 1943. Το βιβλίο τυπώθηκε 
στο τυπογραφείο «Νέος Κόσμος» Θωμά Γ. Κυριακίδη, Αευκωσία.

Σε προλογικό σημείωμά του ο συντάκτης του βιβλίου σημειώνει ότι η Γραμ
ματική του «στηρίζεται επί των Αατινικών Γραμματικών των καθηγητών Σ. Σα- 
κελλαροπούλου και Θ. Κακριδή, κυρίως όμως επί των συντόμων σημειώσεων, τας 
οποίας δίδω εις τους μαθητάς μου κατά την διδασκαλίαν των Αατινικών. Τας ση
μειώσεις ταύτας επεξέτεινα και εσυστηματοποίησα, προσπαθήσας ν’ απλουστεύ- 
σω τους γραμματικούς κανόνας και ν’ αποφύγω τας λεπτομέρειας δευτερευούσης 
σημασίας». Προστίθεται επίσης η εξήγηση ότι «το ετυμολογικόν, το συντακτικόν 
και οι ασκήσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκδοθούν τώρα λόγω ελλείψεως χάρτου».

Τα άλλα δυο βιβλία είναι:

1. Χρ. Χαραλάμπους - I. Κ. Μυριανθοπούλου, Ξενοφώντος «Ελληνικών» 
Εκλογαί, Μετά Εισαγωγής, Σχολίων και Λεξιλογίου. Λευκωσία 1945. Δεν 
υπάρχει ένδειξη για το Τυπογραφείο όπου τυπώθηκε. Σε σύντομο Πρόλογό 
τους οι συντάκτες των «Εκλογών» σημειώνουν ότι πληρούν «υπάρχουσαν 
εκπαιδευτικήν έλλειψιν εν Κύπρω, την οποίαν εδημιούργησεν η υπάρχουσα 
πολεμική κατάστασις». Και προσθέτουν ότι «το ανά χείρας βιβλίον, περι- 
λαμβάνον ύλην όχι μόνον εκ του Γ' και Δ' Βιβλίου, η οποία είναι κυρίως 
αφήγησις ιστορικών γεγονότων, αλλά και εκ του Α' και του Β' Βιβλίου, η 
οποία είναι περισσότερον ηθοπλαστική, δίδει περισσοτέρας ευκαιρίας εις 
τον διδάσκοντα προς εκλογήν ύλης στηριζομένης επί ευρυτέρας βάσεως».

2. Παρθενίου I. Κυρμίτση, Ιερά Ιστορία της Παλαιός Διαθήκης, προς χρήσιν 
της Λ' τάξεως των εξαταξίων Γυμνασίων και των σχολών Μέση Παιδείας. 
Λευκωσία 1943. Χωρίς ένδειξη Τυπογραφείου.

Για το επίπεδο και την καταλληλότητα των ως άνω πέντε βιβλίων, και πιθα
νώς και άλλων που δεν έχω επισημάνει, εκφράζει ικανοποίηση και υπερηφάνεια ο 
Γυμνασιάρχης του Σχολείου Κωνσταντίνος Σπυριδάκις, αναφέροντας στη Λογο
δοσία του τού σχολικού έτους 1945-1946.2

2. Επετηρίς σχολικού έτους 1945-1946, Λευκωσία 1946, σ. 18.

«Και η αναγνώρισις διδακτικών βιβλίων υπό του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου 
της Ελλάδος, περί της οποίας επληροφορήθημεν, συγγραφέντων υπό καθηγητών 
του σχολείου, είναι επί πλέον απόδειξις της δημιουργικής εργασίας του προσωπι
κού και δείγμα της εκτιμήσεως, της οποίας το σχολείον μας απολαύει εις το Πα
νελλήνιον κέντρον».

Πάρα ταύτα το Παγκύπριο Γυμνάσιο δεν προχώρησε στη σύνταξη διδακτικών 
βιβλίων και για άλλα μαθήματα, όπως η Ιστορία, τα Νέα Ελληνικά, τα Μαθηματι
κά, η Φυσική, η Βιολογία. Αντίθετα, από τις αρχές του 1943, αναλαμβάνεται μια 
άλλη προσέγγιση στην εξασφάλιση των αναγκαίων διδακτικών βιβλίων. Στις 11 
Ιανουάριου 1943 η Εφορεία αποφασίζει:

«5. Διδακτικά βιβλία: Ανατίθεται εις τον κ. Γυμνασιάρχην να προέλθη εις συ- 
νεννόησιν μετά του ελληνικού Προξενείου δια τηνλύσιν του προβλήματος των δι
δακτικών βιβλίων διά της παροχής αδείας εκ μέρους της ελληνικής κυβερνήσεως 
προς ανατύπωσιν των ήδη εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων».

Τρεις μέρες αργότερα, στις 14 Ιανουάριου 1943, απευθύνεται από τον Γραμμα
τέα της Εφορείας στον Πρόξενο της Ελλάδος στην Κύπρο η ακόλουθη επιστολή:

«Έντιμε κ. Πρόξενε,

Η σχολική Εφορεία Λευκωσίας η διοικούσα το Παγκύπριον Γυμνάσιον έχει 
την τιμήν να υποβάλη εις την Σ. Ελληνικήν Κυβέρνησιν τα εξής:

1. Η ένεκα του πολέμου προκύψασα παντελής έλλειψις διδακτικών βιβλίων 
καθιστά λίαν προβληματικήν την διδασκαλίαν των μαθημάτων εν τω Π. 
Γυμνασίω και εν τοις λοιποίς σχολείοις Μέσης Παιδείας της Νήσου.

2. Η έκδοσίς τινων εκ των εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων υπό ενταύθα 
βιβλιοπωλών κλεφιτύπως ήδη γενομένη ουχί μόνον στερεί τους συγγρα
φείς των συγγραφικών αυτών δικαιωμάτων, αλλά και δεν ανταποκρίνεται 
προς τας σχολικός ανάγκας, διότι τα ούτω εκδιδόμενα βιβλία βρίθουσι 
παντοειδών λαθών. Προς δε τούτοις πωλούνται υπό των βιβλιοπωλών 
αυτών εις υπερβολικός τιμάς ανεξελέγκτως.

3. Προς διόρθωσιν του κακού τούτου η σχολική Εφορεία Λευκωσίας παρα- 
καλεί να επιτραπή εις το Παγκύπριον Γυμνάσιον να αναλάβη την ανατύ- 
πωσιν εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων, τα οποία να αριθμηθώσιν υπό 
του Βασιλικού Ελληνικού Προξενείου και να πωληθούν υπό του ημετέρου 
σχολείου εις τους μαθητάς, καλυπτομένων των δαπανών της εκδόσεως και 
κατατιθεμένων εις το Β. Ελλ. Προξενείον των συγγραφικών δικαιωμάτων, 
ως ήθελε καθορισθή υπό της Σ. Ελλ. Κυβερνήσεως.

4. Εν περιπτώσει καθ ’ ην η χορήγησις τοιαύτης αδείας ήθελε προσκρούσει εις 
κωλύματα, η σχολική Εφορεία παρακαλεί να επιτραπή η εισαγωγή εις το 
Π. Γυμνάσιον διδακτικών βιβλίων συγγραφομένων συμφώνως προς το 
επίσημον ελληνικόν Πρόγραμμα υπό ενταύθα καθηγητών, του τοιούτου 
διακανονισμού ισχύοντος εφ' όσον διαρκεί ο πόλεμος και ελλείπει η μετά 
της Ελλάδος επικοινωνία.
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5. Η σχολική Εφορεία ελπίζει ότι και δι ’ υμετέρων συστάσεων η τοιαύτη πα- 
ράκλησις θα πραγματοποιηθή εγκαίρως προς άρσιν ποικίλων εμποδίων 
της ενταύθα εκπαιόεύσεως. Πλήρης κατάλογος των αναγκαίων προς ανα- 
τύπωσιν βιβλίων παρατίθεται επισυνημμένως. Μετά πλείστης τιμής (υπο
γραφή) Γραμματεύς της Εφορείας».3

3. Στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι τη λήψη απαντήσεως στην επιστολή της Εφορείας, το Παγκύ- 
πριο Γυμνάσιο τέλεσε, στις 16 Μαιου 1943, τον Εορτασμό της Πεντηκονταετηρίδας του. Με την ευ
καιρία αυτή, και συμμετέχοντας εκ του μακρόθεν στον Εορτασμό, η εν Καΐρω εξόριστη Ελληνική 
Κυβέρνηση εισέφερε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο το ποσόν των £100. Ο συμβολισμός της προσφοράς 
και ιδιαιτέρως οι περιστάσεις υπό τις οποίες έγινε, εκτιμήθηκαν μεγάλως. Σε ανάμνησή της και 
προς έκφραση της ευγνωμοσύνης του Σχολείου εντοιχίσθηκε στον Προθάλαμο του αναμνηστική 
μαρμάρινη πλάκα με την επιγραφή: «1893-1943. Τη ελενθέρα Ελληνική Κνβερνήσει διά την εισφο
ράν αυτής επί τη Πεντηκονταετηρίδι τον Σχολείου, ευγνωμοσύνης ένεκεν».

4. Επετηρίς σχολικού έτους 1943-1944, Λευκωσία 1945, σ. 32. 5. Επετηρίς σχολικού έτους 1943-1944, σ. 30,33.

Οι προβαλλόμενοι στην επιστολή λόγοι είναι, βέβαια, και πραγματικοί και 
ισχυροί, προφανώς όμως δεν είναι η κύρια αιτία του αιτήματος προς την Ελληνι
κή Κυβέρνηση. Και οι δυσχέρειες στη διδασκαλία από την έλλειψη διδακτικών βι
βλίων και η «κλειψιτύπως» έκδοση τέτοιων βιβλίων από βιβλιοπώλες της Λευκω
σίας μπορούσαν να υπερπηδηθούν με τη σύνταξη αναλογών εγχειριδίων από κα
θηγητές του Σχολείου - πράγμα που σε μεγάλο βαθμό γινόταν - τα οποία να χρησι
μοποιούνται από τους μαθητές κατ’ αποκλειστικότητα, απορριπτομένων των κλε- 
ψιτύπων.

Η στροφή προς τη συγκεκριμένη λύση της ανατύπωσης φαίνεται ότι οφειλό
ταν κυρίως στην επιθυμία του Παγκυπρίου Γυμνασίου, και κατ’ εξοχήν του τότε 
Γυμνασιάρχη του Κ. Σπυριδάκι, να μη αποκοπούν ή, έστω, να χαλαρωθούν οι εκ
παιδευτικοί δεσμοί Κύπρου - Ελλάδος εν όσω διαρκούσε ο πόλεμος και η εν 
Ελλάδι γερμανική Κατοχή, των οποίων η διάρκεια, το 1942 ή 1943, δεν ήταν εύκο
λο να προβλεφθή.

«Δεν δύναται να παροραθή ο ισχυρός λόγος της μη απομακρύνσεως εκ των 
σχετικών του ελληνικού νόμου διατάξεων, ο οποίος δι ’ ένα υπόδουλον τόπον εί
ναι ακόμη ισχυρότερος», υποστηρίζει ο Κ. Σπυριδάκις στη Λογοδοσία του του 
έτους 1943-1944.4

Η Ελλάδα βρισκόταν υπό τριπλή Κατοχή, γερμανική, ιταλική, βουλγαρική, η 
εκπαίδευσή της σε μεγάλο βαθμό αποδιοργανωμένη ή υπολειτουργούσα, ο ελληνι
κός λαός λιμοκτονών και παντοιοτρόπως αποδεκατιζόμένος, η Κυβέρνησή της σε 
εξορία, υπό βρεταννικό έλεγχο, εξάρτηση και περιορισμούς. Η Κύπρος, στον το
μέα της εκπαίδευσης, ενομιμοποιείτο να χρησιμοποιήση οποιοδήποτε πρόσφορο 
διδακτικό υλικό: βιβλία επιτόπιας συγγραφής, δακτυλόγραφες ή χειρόγραφες ση
μειώσεις, ακόμη και μόνη την προφορική διδασκαλία.

Για την Εφορεία όμως και τον Γυμνασιάρχη του Σχολείου ήταν εθνικώς σκό
πιμο και επωφελές να μη υπάρξει οποιαδήποτε απόκλιση από τα αναλυτικά Προ

γράμματα του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας ούτε και από τα εγκεκριμένα διδα
κτικά εγχειρίδια.

Η ενέργεια αυτή του Σχολείου πρέπει να είχε και δυο άλλους στόχους: Την 
ηθική στήριξη της ελληνικής Κυβέρνησης και, κατ’ επέκταση, του δοκιμαζόμενου 
Έθνους και την αποστολή των αναγκαίων μηνυμάτων στην αποικιακή διοίκηση 
του νησιού για τους αμετάθετους προσανατολισμούς και προθέσεις του κυπρια
κού Ελληνισμού.

Η άποψη αυτή ενισχύεται και από δυο άλλα αποσπάσματα της Λογοδοσίας 
του Γυμνασιάρχη του Παγκυπρίου Γυμνασίου, για το σχολικό έτος 1943-1944.5 Το 
πρώτο:

«Το Παγκύπριον Γυμνάσιον δεν είναι απλώς εκπαιδευτικόν ίδρυμα αλλ ’ εί
ναι κέντρον δημιουργίας πολιτισμού εις τον τόπον μας».

Ο πολιτισμός αυτός είναι ρητώς ο ελληνικός πολιτισμός, από το πνεύμα και 
την παράδοση του οποίου αγωνιζόταν συντονισμένα να απομακρύνει τους Έλλη
νες της Κύπρου η βρεταννική αποικιοκρατία. Όχημα του ελληνικού πολιτισμού 
είναι και τα διδακτικά εγχειρίδια. Αυτά συνδέουν ευγλώττως την Κύπρο με την 
Ελλάδα, οι οποίες τη συγκεκριμένη στιγμή βρίσκονται και οι δυο υπο δουλεία πο
λιτική, όχι όμως πνευματική.

Ακριβώς αυτό συνάγεται και από το δεύτερο απόσπασμα, αναφερόμενο 
στους εξ Ελλάδος προερχόμενους καθηγητές, «οι οποίοι φεύγοντες τα δεινά της 
σκλαβωμένης Ελλάδος και ευρεθέντες εν τω μέσω ημών, πρόσφυγες..., συγκατετέ- 
θησαν να προσφέρωσι τας υπηρεσίας των εις το σχολείον μας και ούτω μετέδω
σαν εις ημάς ολίγον από το ελληνικόν πνεύμα, που ουδέποτε εις την πραγματικό
τητα εδουλώθη από ξένον κατακτητήν».

Η απάντηση της ελληνικής Κυβέρνησης έφθασε εφτά σχεδόν μήνες μετά την 
υποβολή του αιτήματος για έγκριση ανατύπωσης των διδακτικών βιβλίων, με επι
στολή του ελληνικού Προξενείου στη Λευκωσία προς την Εφορεία, ημερομηνίας 5 
Αυγούστου 1943:

«Εις απάντησιν της από 14 Ιανουάριου ε.έ. επιστολής υμών, έχω την τιμήν να 
φέρω εις γνώσιν υμών, ότι η Ελληνική Κυβέρνησις, κατόπιν σχετικής εισηγήσεώς 
μου, ενέκρινε διά του υπ’ αρ. 3036 από 17.7.1943 τηλεγραφήματος και του ταυτα- 
ρίθμου από 17.7.1943 εγγράφου αυτής την παρά του Παγκυπρίου Γυμνασίου ανα- 
τύπωσιν εν Κύπρω των αναγκαιούντων εις τα σχολεία της Μέσης Εκπαιόεύσεως 
της νήσου διδακτικών βιβλίων και ταύτην υπό τους ακολούθους όρους:

1. Η ανατύπωσις θέλει γίνη υπό την εποπτείαν της εν Κύπρω Ελληνικής Βα
σιλικής Προξενικής Αρχής.
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2. Προς εξασφάλίσίν από τούδε των δικαιωμάτων των συγγραφέων, εκδο
τών και Δημοσίου, καθορισθησομένων μετά την απελευθέρωσιν, το προϊ
όν της πωλήσεως των βιβλίων θέλει κατατεθή εξ ολοκλήρου, αφαιρουμέ- 
νων των εξόδων ανατυπώσεως, είς τινα Τράπεζαν εν Λευκωσία επ’ ονό- 
ματι του Β. Προξενείου διά λογαριασμόν του Ελληνικού Δημοσίου.

Επί τη ευκαιρία της εν Κύπρω ανατυπώσεως των εν λόγω διδακτικών βι
βλίων, η Ελληνική Κυβέρνησις παρακαλεί όπως ει δυνατόν ανατυπωθή επί πλέον 
των αναγκαιούντων διά τας ανάγκας της Νήσου αντιτύπων και ωρισμένος πρό
σθετος αριθμός διά τας ανάγκας των εν Λιγύπτω ημετέρων Εκπαιδευτηρίων της 
Μέσης Εκπαιδεύσεως εξ εκείνων των βιβλίων άτινα είναι κοινά εις τας δύο χώ
ρας, ήτοι: (ακολουθεί ο πίνακας των βιβλίων)

και παρακαλώ όπως μοι γνωρίσητε το ταχύτερον εάν και κατά πόσον είναι 
εφικτή η πρόσθετος ανατύπωσις αύτη δι ' ην όλως ιδιαιτέρως ενδιαφέρεται η Βα
σιλική Ελληνική Κυβέρνησις.

Έχω όθεν την τιμήν να σας παρακαλέσω όπως ευαρεστούμενοι μοί γνωρίση
τε εάν συμφωνήτε μετά των ανωτέρω και να σας γνωρίσω ότι η Β. Προξενική αύ
τη Αρχή είναι εις την διάθεσιν υμών διά πάσαν περαιτέρω συνεννόησιν επί του ζη
τήματος τούτου.

Μετά πάσης τιμής 
Ο Πρόξενος

Ε. Μαυροκέφαλος».6 7 * 8

6. Σε σχετική σημείωση που τυπώθηκε στο εξώφυλλο όλων των ανατυπωθέντων βιβλίων αναφέρεται 
ο αριθμός και η ημερομηνία του εγγράφου εγκρίσεως της Ελληνικής Κυβέρνησης για την ανατύ
πωση των βιβλίων.

7. «Βασιλέων της Ελλάδος/Προξενείον εν Κύπρω/Εν Λευκωσία τη 30.8.1943/Προς την Εφορείαν 
των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, Ενταύθα./Αρ. Πρωτ.760. Αξιότιμοι Κύριοι, Εν συνε
χεία προς το υπ’ αρ. 677 από 5.8.1943 έγγραφόν μου και τας μετά του Γυμνασιάρχου του Παγκυ
πρίου Γυμνασίου συνομιλίας μου περί ανατυπώσεως διδακτικών βιβλίων Μ. Εκπαιδεύσεως, έχω 
την τιμήν να διαβιβάσω Υμίν παράκλησιν του Βασ. Υπουργείου των Εξωτερικών όπως προμη- 
θεύσητε ανά 100 αντίτυπα των κάτωθι βιβλίων διά τας ανάγκας των Σχολών Αιγύπτου: 1. Β' Γυ
μνασίου ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - Νέα Ελληνικά 2. Γ Γυμνασίου ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ - Θρησκευτικά 
(Εκκλησιαστική Ιστορία) 3. Γ Γυμνασίου ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ-ΛΑΖΑΡΟΥ - Ιστορία. Μετά τιμής/Ο 
Πρόξενος».

8. Το πλήρες κείμενο της «Δήλωσης»: «Ο υπογεγραμμένος Ιδιοκτήτης του Τυπογραφείου... δηλώ 
υπευθύνως και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου περί κλεψιτυπίας διά του παρόντος ότι εξετύ-
πωσα (χ) αντίτυπα του βιβλίου..., τα οποία παρέδωσα εις το Παγκύπριον Γυμνάσιον και ότι ουδέν 
επί πλέον αντίτυπον του βιβλίου τούτου εξετυπώθη εν τω Τυπογραφείω μου ή εκυκλοφόρησεν εξ 
αυτού. Δηλώ ωσαύτως ότι εις ουδεμίαν ανατύπωσιν του βιβλίου τούτου θα προβώ εις το μέλλον 
άνευ της εγκρίσεως του Βασιλικού Προξενείου της Ελλάδος εν Κύπρω. Ο δηλών...».

Δεύτερη επιστολή από το Προξενείο, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 1943, ζητού
σε από την Εφορεία να το προμηθεύσει «ανά 100 αντίτυπα των κάτωθι [τριών] βι
βλίων διά τας ανάγκας των Σχολών Αιγύπτου».1

Αφ’ ης στιγμής δόθηκε η έγκριση, άρχισε συντονισμένη προσπάθεια οργάνω
σης της όλης διαδικασίας με τρόπο που θα διασφάλιζε το ανεπίληπτο κάθε ενέρ
γειας και μάλιστα υπό τις συνθήκες πίεσης χρόνου που επέβαλλε η επικείμενη 
έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Ως πρώτο βήμα καταρτίσθηκε «Επιτροπεία Παραλαβής Βιβλίων ανατυπωθέ- 
ντων εγκρίσει της Ελληνικής Κυβερνήσεως». Την Επιτροπεία αυτή απετέλεσαν οι: 

Ιάκωβος Υψηλάντης, μέλος της Εφορείας, Κιυνσταντίνος Σπυριδάκις, Γυμνα
σιάρχης και Θεόκλητος Σοφοκλέους, Γενικός Υποδιευθυντής του Παγκυπρίου Γυ
μνασίου. Σε δυο από τα 7 Πρακτικά της Επιτροπείας υπογράφει και τέταρτο πρό
σωπο, με δυσανάγνωστη υπογραφή. Στην Επιτροπεία μετείχε, ως εκπρόσωπος του 
εποπτεύοντος την όλη υπόθεση Ελληνικού Προξενείου, ο Γραμματέας του Δ. 
Αντωνιάδης.

Κάθε αντίτυπο έφερε σε μια από τις πρώτες εσωτερικές του σελίδες τη σημεί
ωση: «Εξεδόθησαν υπό την εποπτείαν του εν Κύπρω Βασιλικού Προξενείου της 
Ελλάδος [X] αρίθμημένα αντίτυπα φέροντα την σφραγίδα του Παγκυπρίου Γυ
μνασίου». Κάτω από τη σημείωση, εκτός από τη σφραγίδα του Σχολείου, υπήρχε 
σε όλα τα αντίτυπα η μονογραφή του Γραμματέως του Προξενείου, ο οποίος πα- 
ρίστατο και κατά την εκάστοτε παραλαβή των αντιτύπων στο Σχολείο, καθώς και 
ο αύξων αριθμός του αντιτύπου, τυπωμένος με αριθμητήρα του χεριού.

Μετά την εκτύπωση ο τυπογράφος παρέδιδε στα μέλη της Επιτροπείας «εν τω 
Παγκυπρίω Γυμνασίω» την καθορισμένη ποσότητα των αριθμημένων αντιτύπων 
του βιβλίου και υπέγραφε Δήλωση «ότι ουδέν επί πλέον αντίτυπον του βιβλίου 
τούτου εξετυπώθη εν τω Τυπογραφείω μου ή εκυκλοφόρησεν εξ αυτού».9.

Σύμφωνα με τα Πρακτικά, που είναι καταχωρισμένα στο ειδικό «Βιβλίον Συ
νεδριών Επιτροπείας Παραλαβής Βιβλίων Ανατυπωθέντων Εγκρίσει της Ελληνι
κής Κυβερνήσεως», ανατυπώθηκαν συνολικά εφτά βιβλία:

1. Ζ. Παπαντωνίου - Ε. Τρουλλινού, Νεοελληνικά Αναγνώσματα δία την Α' 
Γυμνασίου. Λευκωσία 1943. Αντίτυπα 732.

2. Νικολάου Κοντοπούλου, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά την Β' Γυμνασί
ου. Λευκωσία 1943. Αντίτυπα 591.

3. Μιχαήλ X. Οικονόμου, Νεοελληνικά Αναγνώσματα δίά την Γ Γυμνασίου. 
Λευκωσία 1943. Αντίτυπα 500.

4. X. Θεοδωρίδου - Α. Ααζάρου, Ιστορία Ελληνική καί Ρωμαϊκή δίά την Γ' 
Γυμνασίου. Λευκωσία 1943. Αντίτυπα 594.

5. Ιω. Ν. Χατζηδάκι - Χρ. Α. Μπαρμπαστάθη, Στοιχειώδης Αλγεβρα προς 
χρήσίν των Γυμνασίων. Λευκωσία 1944. Αντίτυπα 996.

6. Περικλέους Κ. Μακρή, Στοιχεία Φυσικής καί Χημείας μετ’ Ορυκτολογίας, 
δίά την Α' τάξίν των Γυμνασίων. Λευκωσία 1944. Αντίτυπα 507.
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7. Θρ. Βλησίδου, Στοιχεία Γενικής Βιολογίας προς χρήσιν των Γυμνασίων. 
Λευκωσία 1945. Αντίτυπα 550.9

9. Από τα 7 ανατυπωθέντα διδακτικά βιβλία μόνο των 5 σώζονται αντίτυπα στο Αρχείο του Παγκυ- 
πρίου Γυμνασίου: Των υπ’ αριθμούς 2 (αντίτυπο αρ. 258), 3 (αρ. 325), 4 (αρ. 162), 5 (αρ. 500), 6 
(αρ. 453). Ελλείπουν αντίτυπα των βιβλίων υπ’ αριθμούς 1 και 7.

10. Στο βιβλίο «Στοχεία Φυσικής και Χημείας μετ’ Ορυκτολογίας» σημειώνεται: «Εις την παρούσαν 
ανατύπωσιν παρελείφθησαν αι εικόνες και τα σχέδια διά την αποφυγήν της οικονομικής επιβα- 
ρύνσεως της εκδόσεως, ελήφθη όμως πρόνοια εις έκαστον φυλλάδιον να μένουν δύο σελίδες κε- 
ναί, iva υπό την καθοδήγησιν του διδάσκοντος κάμνουν οι μαθηταί τα σχέδια και συνηθίσουν ού- 
τω εις την σχεδιογραφίαν και εις την σαφή και οριστικήν κατανόησιν των φυσικών φαινομένων 
και νόμων». Στο βιβλίο «Νεοελληνικά Αναγνώσματα Β' τάξεως» σημειώνεται: «Εις την παρού
σαν ανατύπωσιν παρελείφθησαν, δι ’ οικονομίαν χάρτου, όλαι αι εικόνες του κειμένου και αι σε
λίδες 187-199 όπου αι «Σύντομοι πληροφορίαι περί του βίου και των έργων των συγγραφέων», 
διότι δύνανται οι διδάσκοντες να δίδωσιν εις τους μαθητάς τοιαύτας σημειώσεις».

11. Του υπ’ αριθμόν 1 στις 25 Σεπτεμβρίου 1943, των υπ’ αριθμούς 2 και 4 στις 5 Οκτωβρίου 1943 
* και του υπ’ αριθμόν 3 στις 18 Οκτωβρίου 1943.

12. Των υπ’ αριθμούς 5 και 6.
13. Του υπ’ αριθμόν 7.

14. Συνεδρία της 25 Οκτωβρίου 1943.
15. Συνεδρία της 6 Ιουλίου 1944.
16. 27 Οκτωβρίου 1944.
17. 6 Ιουλίου 1944.
18. 27 Οκτωβρίου 1944.
19. Επιστολή της Εφορείας προς τον Γυμνασιάρχη του Παγκυπρίου Γυμνασίου ημερομηνίας 28 Σε- 

πτεμβρίου 1946: «Επειδή παρετηρήθη εκμετάλλευσις των μαθητών [υπό των βιβλιοπωλών] περί 
την προμήθειαν των διδακτικών βιβλίων, αποφασίζεται όπως από του προσεχούς σχολικού έτους 
προμηθευθή ταύτα το σχολείον απ' ευθείας εξ Ελλάδος».

Από τα εφτά ανατυπωθέντα βιβλία μόνο των δυο, των υπ’ αριθμούς 3 και 7, 
παρελήφθη αριθμός αντιτύπων ίσος προς τον αριθμό των παραγγελθέντων - ο 
οποίος αναγράφεται στη σχετική σημείωση των πρώτων σελίδων κάθε βιβλίου. 
Τεσσάρων, των υπ’ αριθμούς 1,2, 3 και 5, παρελήφθησαν από 4 μέχρι 18 αντίτυπα 
λιγότερα και ενός, του υπ’ αριθμόν 6, εφτά περισσότερα. Είναι προφανές ότι αυ
τό οφειλόταν στη διαθέσιμη ποσότητα τυπογραφικού χαρτιού για το καθένα και 
τις απώλειες κατά την εκτύπωση.

Αυτό δηλώνεται, εξ άλλου, ρητώς, σε Σημείωση στο Πρακτικό της Επιτροπεί
ας, που αφορούσε την παραλαβή του υπ’ αριθμόν 1 βιβλίου: «Εξετυπώθησαν 732 
και ουχί 750 ως αναγράφεται εις την σχετικήν σημείωσιν του βιβλίου λόγω ανε
πάρκειας της παρασχεθείσης ποσότητος χάρτου».

Το τυπογραφικό χαρτί παρεχωρείτο στα Τυπογραφεία από τον «Ελεγκτή 
Προμηθειών», βάσει των νόμων που θεσπίσθηκαν στην Κύπρο από την αποικιακή 
βρεταννική Κυβέρνηση υπό το φως των ελλείψεων που προκαλούσε ο πόλεμος. 
Για λόγους εξοικονόμησης χαρτιού παρελείποντο, κατά την ανατύπωση των βι
βλίων, εικόνες, σχεδιαγράμματα και άλλα στοιχεία, τα οποία μπορούσαν να προ- 
σφερθούν στους μαθητές με άλλους τρόπους, ώστε να περιορίζεται, κατά το δυνα
τόν, ο αριθμός των σελίδων.10 11

Για λόγους επίσπευσης της ανατύπωσης - που ήταν εξ υπαρχής στοιχειοθεσία 
του κειμένου κάθε βιβλίου - λόγω του επί θύραις σχολικού έτους, η εκτύπωση ανα
τέθηκε σε περισσότερα του ενός Τυπογραφεία της Αευκωσίας: Τα υπ’ αριθμούς 1, 
6 και 7 εκτυπώθηκαν στο Τυπογραφείο «Πρόοδος» του Ε.Δ. Βαννιέρη, τα υπ’ 
αριθμούς 2 και 4 στο Τυπογραφείο Γ. Σταυρινίδη, το υπ’ αριθμόν 3 στο Τυπογρα
φείο Αδελφών Βωνιάτη και το υπ’ αριθμόν 5 στο Τυπογραφείο «Νέος Κόσμος» 
Θωμά Γ. Κυριακίδη.

Τεσσάρων από τα 7 βιβλία η παραλαβή έγινε κατά τις πρώτες εβδομάδες του σχο
λικού έτους 1943", δυο12 στις 31 Μαΐου 1944 και ενός13 στις 26 Φεβρουάριου 1945.

Μια από τις διαστάσεις του ολου θέματος της ανατύπωσης των διδακτικών 
βιβλίων ήταν και η αμοιβή των καθηγητών του Σχολείου, που θα αναλάμβαναν τη 
διόρθωση των τυπογραφικών δοκιμίων. Με απόφασή της14 η Εφορεία όρισε την 
αμοιβή αυτή «εις μεν τους μαθηματικούς 12 σελίνια κατά τυπογραφικόν φυλλά- 
ôîov και όίά τους λοιπούς 11 σελίνια».

Παρά ταύτα, όταν συμπληρώθηκε η εκτύπωση της «Αλγεβρας», ο μαθηματικός 
διορθωτής της - ή ένας από τους διορθωτές - υπέβαλε στην Εφορεία, διά του Γυμνα
σιάρχη, «προφορικήν αίτησίν περί αυξήσεως της αμοιβής του όίά την όίόρθωσίν 
των τυπογραφικών δοκιμίων της Αλγέβρας». Η Εφορεία απέρριψε το αίτημα.15 Φαί
νεται όμως ότι ο ενδιαφερόμενος μαθηματικός επανήλθε. Έτσι η Εφορεία σε μετα
γενέστερη συνεδρία της16 17 18 αποφάσισε «να πληρωθή εις τονκ.... κατ’ αποκοπήνποσόν 
£ 15 όίά την όίόρθωσίν των τυπογραφικών δοκιμίων της Αλγέβρας».

Όσον αφορά τα κέρδη από τη διάθεση των βιβλίων δεν σώζονται στοιχεία αν 
εφαρμόσθηκε ο όρος της παραγράφου 2 της απαντητικής επιστολής του ελληνικού 
Προξενείου της 5 Αυγούστου 1943. Απόφαση όμως της Εφορείας της 3 Νοεμβρίου 
1944, υπό τον τίτλο «4. Ποσοστά βιβλίων» αναφέρει: «Ανατίθεται είς τον κ. Γυμνα
σιάρχην να συνεννοηθή μετά του ελληνικού Προξενείου όίά τον καθορισμόν καί την 
κατανομήν των κερδών, τα οποία θα προκύπτουν εκ της πωλήσεως των υπό του 
Παγκυπρίου Γυμνασίου αδεία της ελληνικής Κυβερνήσεως εκδοθέντωνβιβλίων».

Σε προγενέστερες όμως συνεδρίες της είχε αποφασίσει: (α) «όπως 25% των κερ
δών εκ των... βιβλίων καρπούταί το ταμείον του Σχολείου»'1, (β) «όπως τα εκ της πω
λήσεως των βιβλίων κέρδη περίέρχωνταί εις το ταμείον της Βιβλιοθήκης [του Σχολεί- 
ου]».^ Σχετικά με το (β), στα Πρακτικά της Εφορείας της 8 Δεκεμβρίου 1944, σημειώ
νεται ότι ο Γυμνασιάρχης του Παγκυπρίου Γυμνασίου απέστειλε σχετική έκθεση «εξ 
ης φαίνεται ότί ποσόν £ 100 προέκυφεν προς όφελος της Βιβλιοθήκης του σχολείου».

Η απελεύθερωση της Ελλάδας - Οκτώβριος 1944 - επέτρεψε την απρόσκοπτη 
προμήθεια στην Κύπρο των διδακτικών βιβλίων από τον Οργανισμό Εκδόσεως Σχο
λικών Βιβλίων (ΟΕΣΒ) του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η 
εμπειρία όμως από την έκδοση και διάθεση τέτοιων βιβλίων από το Σχολείο οδήγησε 
την Εφορεία στην απόφαση19 να παρακάμψει, στο εξής, τους βιβλιοπώλες και να 
προμηθεύεται τα σχολικά βιβλία απ’ ευθείας από τον ΟΕΣΒ προς όφελος και των 
μαθητών και του ταμείου του Παγκυπρίου Γυμνασίου, το οποίο εκαρπούτο την πα- 
ραχωρούμενη από τον Οργανισμό έκπτωση. Σε κάποιο στάδιο μάλιστα διευκόλυνε 
και άλλα Γυμνάσια της Κύπρου εισάγοντας και γι’ αυτά, με την ανωτέρω διαδικασία, 
τις αναγκαίες ποσότητες των βιβλίων για τους μαθητές των.

Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ
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ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κυρίες και Κύριοι,

Λίγα λόγια θα πω για τις εκδόσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Παγκύπριο 
Γυμνάσιο:

Λ' Λευκωσία
Σημειώνω πρώτα πρώτα δύο σημαντικές:

α) «Αναμνηστικόν Λεύκωμα» (επί τη πεντηκονταετηρίδα του Παγκυπρίου Γυ
μνασίου: 1893-1943), Αευκωσία, 1944.

Η έκδοση αυτή περιέχει τον ύμνο του Παγκυπρίου Γυμνασίου, που συνέθεσε ο 
αξέχαστος δάσκαλός μας Κύπρος Χρυσάνθης κι άλλες ενδιαφέρουσες εργασίες 
του τότε Γυμνασιάρχη του Παγκυπρίου Γυμνασίου αλησμόνητου Κωνσταντίνου 
Σπυριδάκι με θέμα «Ιστορία του Παγκυπρίου Γυμνασίου από της ιδρύσεως αυτού 
[1893] μέχρι της συμπληρώσεως πεντηκονταετίας [1943] καθώς κι άλλες μελέτες 
καθηγητών πάνω στην εργασία του σχολείου. Αξίζει να αναφέρουμε εδώ την διδα
σκαλία της τραγωδίας «Αίας του Σοφοκλέους» από τον καθηγητή του σχολείου 
Χριστόδουλο Παπαχρυσοστόμου και μετάφραση του ιδίου, που επεσφράγισε τον 
εορτασμό και απετέλεσε εξαιρετικό γεγονός στα θεατρικά χρονικά της Κύπρου. 
Κατ’ ευτυχή συγκυρία ο «Αίας» είναι η τραγωδία του Σοφοκλέους που ερμήνευ
σαν οι μαθητές κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας του Παγκυπρίου Γυμνασίου 
το 1893-1894.

β) «Αναμνηστικόν Λεύκωμα» (εκατονταετηρίδα 1893-1993). Λευκωσία 1993.

Πρόκειται για μια επίπονη και επιμελημένη έκδοση από τον τότε γυμνασιάρ
χη Γεώργιο Ν. Χατζηκωστή, που αντλεί από το προηγούμενο λεύκωμα και παρέχει 
πλήρη εικόνα του σχολείου: αναφέρεται στην τελετή της εκατονταετηρίδας και 
προσθέτει πίνακες των ιδρυτών, των εφόρων, των Γυμνασιαρχών, του διδακτικού 
προσωπικού, των υπαλλήλων των ευεργετών, δωρητών και αθλοθετών, επίσης 
των αποφοίτων συμμετασχόντων στους εθνικούς αγώνες. Εδώ βρίσκουμε, πλην 
των άλλων και ενδιαφέροντα κατάλογο των εκδόσεων του Παγκυπρίου Γυμνασί
ου καθώς και αναφορά στα απονεμόμενα βραβεία.

Β' Επιλογή Εκδόσεων
Εκατοντάδες υπήρξαν οι εκδόσεις του Παγκυπρίου Γυμνασίου, που δεν είναι 

δυνατόν να τις περιλάβω στα πλαίσια μιας ομιλίας. ΓΓ αυτό θα επιχειρήσω εδώ 
μια επιλογή:

β) «Επετηρίς του Παγκυπρίου Γυμνασίου»

Οι επετηρίδες εκδίδονται κάθε χρόνο, από το σχολικό έτος 1943-1944. Πρό
σφατα εξεδόθη η Επετηρίδα του σχολικού έτους 1999-2000, που δίδει κι αυτή μια 
εζχόνα της ζωής του σχολείου: Περιέχει: χαιρετισμό του διευθυντή Νέαρχου Νεάρ- 
χου, έκθεση πεπραγμένων από το Διευθυντή κατά την τελετή αποφοίτησης, ανα
φώνηση τελειόφοιτης μαθήτριας, διδακτικό προσωπικό, μαθητικά συμβούλια, οι 

απόφοιτοι του Παγκ. Γυμνασίου του έτους 1999-2000, σημαιοφόροι και παραστά- 
στες, διακρίσεις μαθητών, εορτές και εκδηλώσεις· και πλείστα λειτουργικά του 
σχολείου.

β) «Λελτίον των καθηγητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου» Λευκωσία, 1968 σε
λίδες 75 + XXII

Πρόκειται για έκδοση όπου φιλοξενούνται εργασίες καθηγητών του σχολείου 
πάνω σε ποικίλα θέματα: Συμμετέχουν: Χρύσανθος Στ. Κυπριανού: «Εφηβικά 
προβλήματα: α) Έφηβικαί ενδοσχολικαί ομάδες, β) «Η αρχηγία και οι έφηβοι» - 
δρ. Κύπρος Χρυσάνθης: «Ο Ηρόφιλος» (θεατρικό), γ) «Αρκάδι 1866» Γεώργιος Ν. 
Χατζηκωστής», δ) «Σταθμοί στο νεοελληνικό θέατρο» Ιωάννης Χρ. Κατσούρης, ε) 
«Το αίνιγμα της Ατλάντιδος από τας πλατωνικός... αποκαλύψεις» Δήμος Χρί
στου, στ) «Ο αθλητισμός και οι νέοι» Μελέτης Α Παπαχριστοφόρου - «Η γαλάζια 
Ελλάδα» στίχοι και μουσική: Παπασταύρος Παπαγαθαγγέλου - «Το χρέος των νέ
ων» Χρίστος Κολιός - «Σωματική Αγωγή» Κωνσταντίνος Χατζηανδρέου - «Επι
κήδειος λόγος εις τον Θεόδωρον Μίττλετον» Χρύσανθος Στ. Κυπριανού - «Θεό
δωρος Μίττλετον» Βασίλειος I. Κωνσταντίνου - «Αι αποδεικτικοί μέθοδοι των 
Μαθηματικών» Σταύρος Φιλιππίδης - Νίκος Παναγιώτου «Ο μύθος του οίκου του 
Αγαμέμνονα» (στις τραγωδίες «Χοηφόροι» του Αισχύλου, «Ηλέκτρα» του Σοφο
κλή, και «Ηλέκτρα του Ευριπίδη· και στο έργο «Ηλέκτρα» των Α. Κούρου - Κ. 
Χρυσάνθη.

II «Δελτίον των καθηγητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου» Λευκωσία, 1969, σε
λίδες 223.

Ο τόμος αυτός φιλοξενεί επίσης όπως και ο πρώτος ποικιλία και πλούτο ερ
γασιών των καθηγητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου και προβάλλει το δημιουργι
κό πνεύμα στο Ίδρυμα αυτό. Φιλοξενούνται οι εργασίες: Φρίξου Πετρίδη, γυμνα
σιάρχου «Μια ιστορική επέκταση του Παγκυπρίου Γυμνασίου» - Νότιας Κ. Χα- 
ραλαμπίδου «T.S. Eliot: Φονικό στην εκκλησιά» - Θεόδωρου Π. Στυλιανού «Συ
ναισθηματική προσέγγιση και αγωγή» - Παύλου Κ. Χατζημάρκου «Τα ελληνικά 
γράμματα κατά την τουρκοκρατίαν - Δημήτριου Πετρίδη «Πρελούντιο και Φού
γκα σε Μι έλασσον» - Γεώργιου Προδρόμου «Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις (επι
θυμητές - αναγκαίες - αναπόφευκτες) - Μάρως Π. Μιχαηλίδη «La genese du 
‘nouveau roman’» - Δημήτριου Σ. Ευαγγελίδη «Η αναγκαιότης της φιλοσοφίας και 
ο τρόπος προσφοράς της, ειδικότερα της προσωκρατικής, στη μέση εκπαίδευση» - 
Γεώργιου Ν. Χατζηκωστή «Εκδηλώσεις του νεοελληνικού τραγικού στην ποίηση 
του Γ. Σεφέρη (δίψα, σιωπή, ακινησία) - όρος Κύπρου Χρυσάνθη «Αέτιος Αμιδη- 
νος» - Ανδρέα Φ. Χατζηγιασεμή «Les methodes audio-visuelles, et le laboratoire au 
service de P’ enseignement des langues vivantes - αιδ. Παπασταύρου Παπαγαθαγγέ
λου «Το σύνθημα» (στίχοι και μουσική) - Χριστόδουλου Κλεόπα «Ο Παλαμάς σαν 
κριτικός» - Ανδρέα Α. Κελεπενιώτη «Το αναλυτικόν πρόγραμμα και η γεωγραφία 
εις την μέσην εκπαίδευσιν» - Ρολάνδας Θ. Παπαδοπούλλου «Το έργο του Αλμπέρ 
Καμύ (1913-1960) - Βάσου Χριστοδούλου «Η Αευκωσία στα χρόνια των Φράγκων 
και των Ενετών» - Χρίστου I. Κολιού «Σχέδιο διδασκαλίας συντακτικού» - Χρί
στου Φ. Ψιλοΐνη «Α survey of concepts concerning discipline» - και Χρύσανθου Στ.
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Κυπριανού «Παρατηρήσεις επί της ‘ημέρας ελευθέρων δραστηριοτήτων’ εν τω 
Παγκυπρίω Γυμνασίου».

γ) «Μαθητική Εστία»

Εδώ πρέπει να λεχθούν λίγα λόγια για την «Μαθητική Εστία», περιοδικό των 
μαθητών και των μαθητριών του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Το περιοδικό αυτό ήλθε 
σαν συνέχεια του «Μαθητικού Πυρσού» των μαθητών της Στ τάξης κλασσικού του 
Παγκυπρίου Γυμνασίου που είχε κυκλοφορήσει σε δύο τεύχη, τον Δεκέμβριο του 
1948 και τον Ιανουάριο του 1949.

Η «Μαθητική Εστία» άρχισε την έκδοση το σχολικό έτος 1950-1951 στην αρχή 
σε τρία τεύχη, ύστερα σε δύο και τέλος η έκδοση έγινε οριστικά ετήσια από το σχο
λικό έτος 1974-1975. Τον Ιούνιο του 2001 κυκλοφόρησε ο τόμος αρ. 40, του σχολι
κού έτους 2000-2001.

Η «Μαθητική Εστία» με τις χιλιάδες μέχρι τώρα σελίδες της αποτελεί καθρέφτη 
της δημιουργικής εργασίας και των διαφερόντων των μαθητών και των μαθητριών 
του Παγκυπρίου Γυμνασίου, καλύπτοντας πολλούς τομείς παραγωγικότητας. Έτσι, 
το λαμπρό αυτό περιοδικό έδωσε την ευκαιρία να πραγματοποιηθούν εκδόσεις που 
αντλούσαν από αυτό. Δειγματικά σημειώνω εδώ την έκδοση «Είκοσι διηγήματα από 
την Μαθητική Εστία του Παγκυπρίου Γυμνασίου», Δευκωσία 1971 (σελίδες 120), με 
πρόλογο που γυμνασιάρχου Φρίξου Πετρίδη, που τονίζει ότι η «Μαθητική Εστία» 
ήταν κίνητρο, παρόρμηση, στίβος και χώρος για την λογοτεχνική άμιλλα. Το πιο πά
νω βιβλίο εκδόθηκε με επιμέλεια των καθηγητών: Χρίστος I. Κολιού και Κώστα Βα
σιλείου και περιέχει διηγήματα μαθητών και μαθητριών που πολλοί από αυτούς διέ- 
πρεψαν ύστερα στα ελληνικά γράμματα (Δεόντιος Χατζηκώστας, Πάνος Ιωαννίδης, 
Μιχάλης Πασιαρδής, Πασχάλης Κιτρομηλίδης και άλλοι).

Να μη παραλείψω όμως την έκδοση «Το Παγκύπριον Γυμνάσιον και η Λαο
γραφία», σε τέσσερις τόμους συνολικής έκτασης 814 σελίδων (Α τόμος 1967, Β τό
μος 1968, Γ τόμος 1969, Δ τόμος 1971), με επιμέλεια του Χρύσανθου Κυπριανού, 
που κατέταξε ανάλογα- (Α τόμος - μελέται, παραλογαί, ιστορικά ποιήματα, σατι
ρικά ποιήματα, θρησκευτικά ποιήματα, νανουρίσματα, πλαστά, επείσακτα - Β τό
μος - Μοιρολόγια, δίστιχα, τραγούδια του γάμου, παιδικά τραγούδια, εργατικά 
τραγούδια, λογοπαίγνια, τοπωνύμια και παραδόσεις, προσευχές, παίγνια, έθιμα 
και λαϊκή λατρεία, κατάρες, μύθοι και παραμύθια, προλήψεις και δεισιδαιμονίες, 
γητειές, αινίγματα, παρωνύμια, παροιμίας - Γ τόμος: Απόφοιτοι του Παγκυπρίου 
Γυμνασίου, διατελέσαντες καθηγητές αυτού, οι οποίοι εδημοσίευσαν λαογραφικές 
εργασίες. Χάρτης της Κύπρου που δείχνει πόλεις και χωριά από όπου προέρχεται 
το υλικόν της «Μαθητικής Εστίας» του σχολικού έτους 1967-1968. Επιλογή ανέκ
δοτου λαογραφικού υλικού που εδόθη κατά το σχολικόν έτος 1967-1968. Γλωσσά- 
ριον και των τριών τόμων - Δ τόμος: Περιέχει ποικίλες εκδηλώσεις λαογραφικές 
που έγιναν στο Παγκύπριο Γυμνάσιο κατά το σχολικό έτος 1969-1970 (εκδήλωση 
με jo θάνατο του Νέαρχου Κληρίδη, παγκύπριος διαγωνισμός λαογραφίας, μελέ
τες από μαθητές-μέλη του λαογραφικού ομίλου, ανακοινώσεις μαθητών σε θέματα 
βιοτεχνίας-οικοτεχνίας. Σημειώνω ότι υπεύθυνος του λαογραφικού ομίλου τότε 

που καθοδηγούσε τους μαθητές στις εξαίρετες εργασίες τους ήταν ο φιλόλογος Νί
κος Παναγιώτου.

Με την ευκαιρία των εκδρομών των μαθητών μας στην Ελλάδα τυπώθηκαν 
κατά καιρούς προγράμματα και οδηγοί για να ενισχύσουν τα παιδιά μας στο εθνι
κό αναβάπτισμα (1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993 κλπ). Ειδικά εξαίρω για τα 
γόνιμα στοιχεία της και τον εθνικό της παλμό την έκδοση «Η εκδρομή των μαθη
τών του Φυσιογνωστικού Ομίλου εις Ελλάδα 6-17 Απριλίου 1966» (σελίδες 37), 
που είδε το φως με επιμέλεια των καθηγητών: Ρένου Κυριακίδη, Κωνσταντίνου 
Καποδίστρια και Ανδρέα Κελεπενιώτη.

Προσθέτω εδώ το τρίτομο έργο «Σεβέρειο Αρρένων», συνολικής έκτασης 344 
σελίδων, Δευκωσία 1972, που περιέχει τις εκθέσεις που βραβεύτηκαν στο Σεβέρειο 
Διαγωνισμό διανοήσεως και συνθέσεως στη νέα ελληνική, που καθιέρωσε από το 
σχολικό έτος 1916-1917 ο μεγάλος ευεργέτης του Παγκυπρίου Γυμνασίου Δημο
σθένης Σεβέρης. Επιμελήθηκα προσωπικά της έκδοσης αυτής σημειώνοντας ότι 
«πρέπει να αποβούν δημόσιον κτήμα, διότι αποτελούν καθρέπτην της διανοίας 
επιλέκτων ανθρώπων». Πραγματικά επίλεκτοι (που δημοσίευσα τη φωτογραφία 
και τη βιογραφία τους), κέρδισαν το βραβείο αυτό: Χριστόδουλος Παπαχρυσο- 
στόμου, Αλέξανδρος Κοσμάς, Κωνσταντίνος Προυσής, Γεώργιος Αβέρωφ, Φρί
ξος Πετρίδης, Μιχαήλ Κιτρομηλίδης, Μιχαήλ Τριανταφυλλίδης, Κωνσταντίνος 
Κύρρης, Κωνσταντίνος Π. Μιχαηλίδης, Βασίλειος Καραγεώργης, Παναγιώτης Κ. 
Περσιάνης, Πάτροκλος Σταύρου, Νικόλαος Σ. Σπανός, Ανδρέας Ν. Χριστοφίδης, 
Νικόλαος Παναγιώτου, Αλέξανδρος Φρ. Μαρκίδης και τόσοι άλλοι). Δημοσιεύο
νται οι εκθέσεις που βραβεύτηκαν από το σχολικό έτος 1922-23 μέχρι και το σχο
λικό έτος 1970-1971. Χάριν της ιστορίας αναφέρω στο βιβλίο αυτό ότι κάηκαν 
στην πυρκαγιά του 1920 οι εκθέσεις από το 1916-17 μέχρι και το 1921-1922, αλλά 
σημειώνω τα ονόματα των βραβευθέντων και τα θέματα που είχαν δοθεί. Δεν κα
τέστη δυνατόν να εκδοθούν οι βραβευθείσες εκθέσεις του τμήματος θηλέων ιδού 
στάδιον για τους νεώτερους μελετητές.

δ) Αλλες εκδόσεις:

Δεν πρέπει να λησμονήσουμε άλλες ολιγοσέλιδες αλλά σημαντικές εκδόσεις 
του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Από αυτές επιλέγω:

1) «Μνημόσυνον του εθνικού ήρωος Ροδίωνος Π. Γεωργιάδου, αποφοίτου 
του σχολείου» Λευκωσία, 1949 (σελίδες 22). Περιέχονται πληροφορίες για 
την απόφαση του καθηγητικού συλλόγου σχετικά με το μνημόσυνο, περί
ληψη ομιλίας του γυμνασιάρχου Κωνσταντίνου Σπυριδάκι και ομιλία του 
καθηγητού Μίκη Κιτρομηλίδη.

2) «Εσωτερικός Κανονισμός του Παγκυπρίου Γυμνασίου», που περιέχει ση
μαντικά στοιχεία της λειτουργίας του σχολείου. Πρώτη έκδοση Δευκωσία 
1902 σελίδες 115 (κι ύστερα επανεκδόθηκε το 1937, 1951, 1955 και εξής).

3) Θεόδωρου Π. Στυλιανού «Η ελληνοποίησις της αγωγής εις τον αρχαίον 
κόσμον (Ιουδαϊκή εκπαίδευσις και ελληνισμός». Δευκωσία, 1971, σελίδες 
36 (Εκδόσεις Παγκυπρίου Γυμνασίου, σχολικό έτος 1970-71, αρ. 5).
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3A) Γεώργιου Ν. Χατζηκωστή «Με του λόγου το σπαθί», 1971, σελίδες 32. 
(Εκδόσεις του Παγκυπρίου Γυμνασίου, σχολ. έτος 1970-1971. Η προσφο
ρά των λογίων στο Έθνος Συνεισφορά στον εορτασμό του έτους παλιγγε
νεσίας).

4) Γεώργιον Γεωργιάδη «Κυβερνητική, μια δεύτερη βιομηχανική επανάστα- 
σις», 1971, σελίδες 9 (Εκδόσεις Παγκυπρίου Γυμνασίου, σχολικό έτος 
1970-1971, αρ. 8).

5) «Καταστατικά μαθητικών ομίλων», Λευκωσία, 1972 σελίδες 54. Επιμέλεια 
Γεώργιου Ν. Χατζηκωστή. Περιέχονται εδώ τα καταστατικά των ομίλων 
που ρύθμιζαν τη λειτουργία τους στο σχολείο. Αυτοί είναι: 1) Όμιλος χρι
στιανικού πολιτισμού, 2) Φιλολογικός Όμιλος, 3) Επιστημονικός Όμιλος, 
4) Ιστορικός Όμιλος, 5) Αρχαιολογικός Όμιλος, 6) Φυσιογνωστικός Όμι
λος, 7) Κοινωνικός Όμιλος, 8) Γεωγραφικός Όμιλος, 9) Όμιλος Εργαστη
ρίων Χημείας, 10) Όμιλος Αθλητικών, 11) Όμιλος Αγγλικών, 12) Όμιλος 
Γαλλικών, 13) Όμιλος Τέχνης, 14) Όμιλος ΟΥΝΕΣΚΟ, 15) Θεατρικός 
Όμιλος, 16) Λαογραφικός Όμιλος, 17) Φιλοτελικός Όμιλος, 18) Φυσιολα
τρικός Όμιλος, 19) Φωτογραφικός Όμιλος, 20) Όμιλος Ζατρικίου.

Γ' Η Σεβέρειος Βιβλιοθήκη
6) Μια τέτοια βιβλιοθήκη όπως η «Σεβέρειος», ήταν φυσικό να αξιοποιηθεί 

από τους μαθητές που δούλεψαν με ενθουσιασμό κάτω από την καθοδήγη
ση των καθηγητών τους. Καρπός αυτής της εργασίας υπήρξε η «Έκθεση 
έργων λαϊκής τέχνης και οικοτεχνίας, από τους μαθητές του Ομίλου Τέ
χνης και Οικοτεχνίας, υπό την καθοδήγηδη του καθηγητού Ανδρέα Λαδόμ- 
ματου, το 1970. Η εργασία αυτή δημοσιεύτηκε στον Δ’ τόμο του βιβλίου 
«Το Παγκύπριον Γυμνάσιον και η Λαογραφία», σελ. 147-182, Λευκωσία 
1971 και περιέχει: α) Κατάλογο των εκθεμάτων, χρήση τους, τόπο κατα
σκευής, ηλικία του εκθέματος, τόπο όπου βρίσκεται τώρα, όνομα του μα- 
θητού που έφερε το αντικείμενο, τάξη και τμήμα· και σκίτσο του αντικει
μένου και β) Ομιλία με θέμα «Η λαϊκή τέχνη», από τον καθηγητή Ανδρέα 
Λαδόμματο που έγινε στους μαθητές του Λαογραφικού Ομίλου και του 
Ομίλου Τέχνης προ της συλλογής της πιο πάνω έκθεσης.

Μιας και αναφέρομαι σε θέματα λαϊκής τέχνης σημειώνω τον «Κατάλογο εκ
θεμάτων του μουσείου λαϊκής τέχνης του Παγκυπρίου Γυμνασίου» που δημοσιεύ
τηκε στις σελ. 183-187 του Δ' τόμου του βιβλίου «Το Παγκύπριον Γυμνάσιον και η 
Ααογραφία». Γι’ αυτό το Μουσείο δούλεψαν οι μαθητές υπό την καθοδήγηση του 
καθηγητού Γεώργιου I. Χατζηγεωργίου. Δημοσιεύεται κατάλογος των 226 εκθεμά
των, το όνομα του μαθητού που έφερε το καθένα, το τμήμα του και η προέλευση 
του εκθέματος.

Για να συνεχίσω όμως με την αξιοποίηση της Σεβερείου Βιβλιοθήκης θα ση
μειώσω το βιβλίο «Η έκθεση Γ. Σεφέρη στη Σεβέρειο Βιβλιοθήκη», 1972 (σελίδες 
38), από τον φιλολογικό όμιλο των μαθητών, υπό την καθοδήγηση του καθηγητού 
Κώστα Βασιλείου.

Σημαντική επίσης είναι η έκδοση «Έκθεσις βιβλίων της Σεβέρειου Βιβλιοθή
κης αναφερομένων εις την αρχαίαν ελληνικήν τραγωδίαν», σελίδες 80, Λευκωσία 
1969, που οργάνωσε ο φιλόλογος Νίκος Παναγιώτου, με τη βοήθεια έντεκα μαθη
τών της Στ' τάξης του Κλασσικού.

Επίσης η «Έκθεσις Λαογραφικού Εντύπου της Σεβερείου Βιβλιοθήκης» που 
οργάνωσε ο υποφαινόμενος, με τη συνδρομή εννέα μαθητών της Στ' τάξης του 
πρακτικού. Κατάλογος δημοσιεύεται στο βιβλίο μου «Λαογραφικαί Σπουδαί» τό
μος Α', σελίς 19-83, Λευκωσία, 1968.

Ακόμα αναφέρω την έκδοση «Έκθεσις βιβλίων της Σεβερείου Βιβλιοθήκης, 
αναφερομένων εις την άλωσιν της Κων/πολεως υπό των Τούρκων», σελίδες 8, 
Λευκωσία, 1967, από τον Χρύσανθο Στ. Κυπριανού και την Δέσποινα (Στεφάνου) 
Καραγιάννη υπεύθυνο της βιβλιοθήκης. Σημειώνονται τα ονόματα έντεκα μαθη
τών της Στ’ τάξης κλασικού, που βοήθησαν στην οργάνωση της έκθεσης.

Καταλήγω με την έκδοση «Βιβλία της Σεβερείου Βιβλιοθήκης που αναφέρο
νται στην επανάσταση του 1821», σελίδες 44, Λευκωσία 1970. Με επιμέλεια Χρύ
σανθου Στ. Κυπριανού, Παύλου Κ. Χατζημάρκου και Δέσποινας Α. Καραγιάννη. 
Όπως σημειώνω στον πρόλογο του βιβλίου η έκδοση έγινε γιατί «πιστεύουμε πως 
η προαγωγή των ελληνικών και δη των νεοελληνικών αξιών κι η συνειδητοποίηση 
του νοήματος της ελληνικής ελευθερίας και του πνεύματος του γιγάντιου αγώνα 
το 1821, που μας οδηγεί στη θεμελίωση της Ελληνικής αρετής μέσα μας, είναι καρ
πός μακράς άσκησης του κάθε ενός μας».

Τα πιο πάνω δείχνουν πόσο καλά στρωμένη μηχανή ήταν το Παγκύπριο Γυ
μνάσιο και που ασφαλώς συνεχίζει να είναι και να προοδεύει χάρις στον μόχθο 
της διεύθυνσης του σχολείου, των καθηγητών και καθηγητριών και στην αξιοσύνη 
των μαθητών και των μαθητριών του.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 
11/1/2002
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ΔΙΑΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΣΤΗ ΠΑΑΑΜΑ 
ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ «ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΤΟΥ Ε.Π.Ο.Κ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου 

σας προσκαλεί στην καθιερωμένη Παλαμική Γιορτή 

και στην τελετή απονομής του «Βραβείου Γραμμάτων» του Ε.Π.Ο.Κ. 2002 

που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 27 Φεβρουάριου 2002, ώρα 7.30 μ.μ. 

στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ομίλου Λαϊκής 

(Γωνία Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Μπουμπουλίνας)

Πρόγραμμα

1. Εισαγωγική Ομιλία και παρουσίαση του ομιλητή από τον Πρόεδρο του 
Ε.Π.Ο.Κ. Δρα Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου.

2. «Ένας μεγάλος λυρικός: ο Κωστής Παλαμάς ως Πετραρχικός ποιητής», Ομι
λία από τον Καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
κ. Κάρολο Μητσάκη.

3. Τελετή απονομής του «Βραβείου Γραμμάτων» του Ε.Π.Ο.Κ. 2002 στον 
Πανιοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Αεόντιο Χατζηκώστα.

α) Το σκεπτικό της απονομής: από τον Αντιπρόεδρο του Ε.Π.Ο.Κ. κ. Χρύ
σανθο Κυπριανού.

β) Επίδοση του Βραβείου από την Προϊσταμένη του Πολιτιστικού Κέντρου 
Ομίλου Λαϊκής κα Μαρίνα Βρυωνίδου-Γιάγκου.

4. Σύντομο καλλιτεχνικό Πρόγραμμα.

α) Απαγγελία ποιημάτων από την κυρία Λούλα Χρυσάνθη: 1. «Η Κύπρος» 
Κωστή Παλαμά, 2. Απόσπασμα από τον «Προφητικό» Κωστή Παλαμά, 3. 
«Ο Παλαμάς» Αγγέλου Σικελιανού.

β) Τραγούδι από την κυρία Δέσπω Πλυτά: «Το σπίτι που γεννήθηκα».

Παρουσίαση του ομιλητή στην Παλαμική Γιορτή 
καθηγητή κ. Καριοφίλη Μητσάκη

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

(Πολιτιστικό Κέντρο Ομίλου Λαϊκής, 27 Φεβρουάριου 2002)

Ο καθηγητής κ. Καριοφίλης Μητσάκης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Μετά τις 
εκεί εγκύκλιες σπουδές του φοίτησε στο Πανεπιστήμιο και πήρε με άριστα το πτυ
χίο του από τη Φιλοσοφική Σχολή.

Στη συνέχεια είχε μια μακρά περίοδο δημιουργικής επιστημονικής εργασίας, 
σπουδών και σταδιοδρομίας.

Δίδαξε φιλολογικά μαθήματα στο Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» της 
Θεσσαλονίκης, εργάστηκε για τρία χρόνια με τον καθηγητή Κριαρά στη σύνταξη 
του «Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας (1100-1669)», 
με σημαντική συμβολή, και το 1962 αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Φιλοσοφίας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα της διατριβής του «Προβλήματα σχετικά με 
το κείμενο, τις πηγές και τη χρονολόγηση της Λχιλληίδας».

Το 1962 μετέβη στην Αγγλία ως υπότροφος του «Σκυλιτσείου Ιδρύματος», 
όπου συνέχισε τις σπουδές του γύρω από τη Βυζαντινή και Νέα Ελληνική Φιλολο
γία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Επί τριετίαν παρέμεινε στην Οξφόρδη 
(1962-1965) και εργάστηκε υπό την εποπτεία του καθηγητή Κ.Α. Τρυπάνη κυρίως 
πάνω σε θέματα βυζαντινής υμνογραφίας και ιδιαίτερα τη γλώσσα του μεγάλου 
υμνογράφου Ρωμανού του Μελωδού, που ήταν και το θέμα της δεύτερης διατρβής 
του, «The Language of Romanos the Melodist», με την οποία αναγορεύθηκε Διδά- 
κτωρ της Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης το 1965.

Τον ίδιο χρόνο, το φθινόπωρο, με υποτροφία του Ιδρύματος Χούμπολτ μετέ
βη στη Γερμανία και εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου κοντά στον καθη
γητή H.G. Beck πάνω σε θέματα βυζαντινής και νέας ελληνικής φιλολογίας.

Από το 1966 ως το 1968 ο κ. Μητσάκης δίδαξε στη Σχολή Συγκριτικής Φιλο
λογίας του Πανεπιστημίου της Maryland, στην Αμερική, ως έκτακτος καθηγητής της 
Ελληνικής Φιλολογίας, το 1967 ανέλαβε τη διεύθυνση της Σχολής, οργάνωσε επί 
της κοσμητείας του το «Α' Συμπόσιο Νεοελληνικών Σπουδών» (1968) στην Ουάσι- 
γκτον, με κατακλείδα του Συμποσίου την ίδρυση της «Αμερικανικής Εταιρείας Νε
οελληνικών Σπουδών», της οποίας υπήρξε πρωτεργάτης και ιδρυτικό μέλος.

Το 1968 επιστρέφει στην Οξφόρδη ως τακτικός καθηγητής της βυζαντινής και 
νέας ελληνικής γλώσσας και φιλολογίας διαδεχθείς τον Τρυπάνη. Αφού δίδαξε 
εκεί για τέσσερα χρόνια (1968-1972), μετακλήθηκε «παμψηφεί» στην έδρα της νέας 
ελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου παρέμεινε δύο χρό
νια (1972-1974) αναπτύξας μεγάλη δραστηριότητα σε δύο ιδιαίτερα τομείς, στην 
οργάνωση «Αρχείου και Μουσείου της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας» και τη λει
τουργία «Λογοτεχνικού Εργαστηρίου».
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To 1972 ανάλαβε τη διεύθυνση του «Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αί
μου», παράλληλα με τα πανεπιστήμια του καθήκοντα. Στα οκτώ χρόνια που το δι- 
εύθυνε, το έκανε γνωστό σε διεθνές επίπεδο ως ένα σημαντικό κέντρο επιστημονι
κής δράσης με τις διάφορες εκδηλώσεις που οργανώθηκαν με δική του πρωτοβου
λία: ανάμεσα στ’ άλλα, το «Θερινό Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα για Αλλοδαπούς 
Επιστήμονες και Φοιτητές», τα «Συμπόσια Ααογραφίας του Βορειοελλαδικού 
Χώρου» (Ηπείρου-Μακεδονίας-Θράκης) και τα «Συμπόσια Γλωσσολογίας του 
Βορειοελλαδικού Χώρου» (Ηπείρου-Μακεδονίας-Θράκης).

Το 1977 ο κ. Μητσάκης εξελέγη καθηγητής της Νεοελληνικής Φιλολογίας στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών από όπου και πρόσφατα αφυπηρέτησε. Ανάπτυξε και εκεί 
μεγάλη δραστηριότητα πέραν από τα διδακτικά του καθήκοντα, από τα οποία 
πλείστοι είναι οι Κύπριοι φοιτητές που ωφελήθηκαν. Αναβίωσε το «Αογοτεχνικό 
Εργαστήρι», καθιέρωσε χρυσό μετάλλιο ως βραβείο για διάσημους νεοελληνιστές 
καθηγητές και μεταφραστές, που έχει απονεμηθεί ώς τώρα σε πολλούς - πέραν των 
10 - διάσημους δικούς μας και ξένους και από το 1990 είναι Πρόεδρος του «Ομί
λου Μελέτης Νεοελληνικής Αογοτεχνίας Μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου Αθηνών», 
στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του οποίου οργάνωσε το 1991 στην Αθήνα την 
«Α' Ημερίδα Κυπριακής Αογοτεχνίας» και το 1997 με το Δήμο Στροβόλου το «Β' 
Διεθνές Συμπόσιο Κυπριακής Αογοτεχνίας», με θέμα «Οι αγώνες της Κύπρου και 
η Αογοτεχνία», με τη συμμετοχή Ελλαδιτών, Κυπρίων και ξένων επιστημόνων στο 
Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο στη Αευκωσία.

Ο κ. Μητσάκης είναι μέλος πολλών επιστημονικών σωματείων, έχει πάρει μέ
ρος σε πολλά επιστημονικά συνέδρια, έχει δώσει διαλέξεις σε ξένα Πανεπιστήμια, 
υπήρξε διευθυντής του περιοδικού του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αί
μου Balkan Studies (1972-1980, τ. 13-81) και, στην Αθήνα, του περιοδικού Greek 
Letters, τιμήθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, από το Πανεπιστήμιο της 
Βιέννης και άλλα Πανεπιστήμια.

Τα δημοσιεύματα του ξεπερνούν κατά πολύ τους διακοσίους τίτλους.

Το ενδιαφέρον και η αγάπη του κ. Μητσάκη για την Κύπρο και οι σχέσεις και 
οι επαφές του με τον πνευματικό της κόσμο χρονολογούνται από μακρού. Τον θυ
μάμαι ως ομιλητή στην Παιδαγωγική Ακαδημία, ουχί άπαξ, στην Αίθουσα του Δή
μου Στροβόλου, τίμησε το βήμα του Πολιτιστικού Κέντρου του Ιδρύματος Αρχιε
πισκόπου Μακαρίου, ήταν μαζί μας με άλλους καθηγητές του Πανεπιστημίου 
Αθηνών μετά την εισβολή, τα τραγικά εκείνα χρόνια, για να μας συμπαρασταθεί. 
Τον ευχαριστούμε και μ’ αυτή την ευκαιρία. Τον ευχαριστώ που δέκτηκε να μας μι
λήσει και σήμερα για τον μεγάλο εθνικό μας ποιητή, τον Κωστή Παλαμά, τον βάρ
δο του Ελληνισμού, που ύμνησε τη δόξα και το μεγαλείο του, που θρήνησε την 
πτώση της Πόλης και τις χαμένες πατρίδες της Μικρασιατικής καταστροφής, δε 
στάθηκε όμως στο θρήνο αλλά σάλπισε ‘προφητικά’ το δρόμο για την ανάσταση, 
με φλογέρες, βιολιά, με τη στεντώρεια φωνή της ψυχής του, με πίστη στις δυνατό
τητες της φυλής, κεντρισμένος από βαθύ χρέος προς την παράδοση, από πόνο και 
αγάπη πατρίδας.

Αυτό το πνεύμα της αντοχής και αντίστασης, της αισιοδοξίας και πίστης ανα
μένει και ο λαός μας από τους πνευματικούς του ηγέτες να του εμπνεύσουν, ν’ 
αντέξει στη δοκιμασία, ν’ αντισταθεί στην κατοχή και τη βία, να γνωρίσει καλύτε
ρες μέρες, αυτές που ταιριάζουν σε Έλληνες. Ο Παλαμάς είναι ο ποιητής της εθνι
κής αυτογνωσίας, της εθνικής αυτοβεβαίωσης και της εθνικής καταξίωσης. Μας 
χρειάζεται η φωνή του.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
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Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
(1869-1943) ΩΣ ΠΕΤΡΑΡΧΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ*

* Το κείμενο της μελέτης αυτής στηρίζεται σε μια ομιλία που έγινε στις 27 Φεβρουάριου 2002, 60η 
επέτειο του θανάτου του Κωστή Παλαμά, στην αίθουσα του Ιδρύματος του Μακαρίου Γ' (Λεκω- 
σία-Κύπρος).

1. Βλ. I. Συκουτρή, «Ή ποίησις εν Κύπρςο επί φραγκοκρατίας», εφ. Αλήθεια (Λεμεσός) της 18 Απρι
λίου και 9 Μαίου 1924. Βλ. επίσης Th. Siapkara-Pitsillides, Le petreivchisme en Chypre. Poènes d’ 
amour en dialecte chypriote d’après un mannscrit du xvie siècle, Αθήνα 1952, O. 13 και 15.

2. Θ. Σιαπκαρά - Π ιτσιλλίδου, Ο πετραρχισμός στην Κύπρο. Ρίμες αγάπης από χειρόγραφο του 16ου 
- αιώνα με μεταφορά στην κοινή μας γλώσσα, Αθήνα 1976.

3. Κωστή Παλαμά, Σονέτα, Φιλολογική επιμέλεια Κ. Μητσάκη, Αθήνα 1994, σ. 57.

4. Βλ. Κ. Μωράίτη, Μεγάλη Ανθολογία Ελληνικού σονέττου, Αθήνα 1987.

5. Κωστή Παλαμά, Σονέτα, σ. 229 κ.ε.
6. Η Βραδινή Φωτιά A ’ δημοσιεύτηκε μετά τον θάνατο του Παλαμά τον Σεπτέμβριο του 1943 από 

τον γιο του ποιητή Λέανδρο. Υπάρχει βέβαια και η Βραδινή Φωτιά B' που συγκροτήθηκε αργότε
ρα από τον Γ. Κατσίμπαλη και συμπεριλήφθηκε στην έκδοση των Απάντων του Παλαμά (τ. ΙΑ ).

7. Κ. Παλαμά, Τα Δεκατετράστιχα, Αθήνα 1919, σ. 18 Βλ. επίσης Κ. Παλαμά, Σονέτα, σ.11.

8. J. Fuller, The Sonnet, Λονδίνο 1972, σ. 2.

Η προσέγγιση του Κωστή Παλαμά ως πετραρχικού ποιητή έχει υπαγορευθεί 
από διάφορους λόγους. Κατ’ αρχήν γιατί ο πρώτος ποιητής - λέω ποιητής, γιατί η 
γενική εντύπωση μεταξύ των ειδικών είναι ότι πρόκειται για ένα συγκεκριμένο, 
μολονότι ανώνυμο, ποιητή και όχι για ποιητές - που μεταφύτευσε το σονέτο στον 
ελληνόφωνο χώρο ήταν Κύπριος.1 Τον καταπληκτικό ποιητή των στιχουργημάτων 
εκείνων που σήμερα, ύστερα από τη φιλολογική παρέμβαση της αείμνηστης Θέμης 
Σιαπκαρά - Πιτσιλλίδη* 1 2, είναι γνωστά ως «Ρίμες αγάπης», υπονοεί και ο Παλα- 
μάς, κι ας μιλάει σε πρώτο πρόσωπο, σε ένα από τα πρώτα του σονέτα του 1896:

Μέσ’ στήν ξένη γή τήν ακριβή 
Πήρ' άπό τήν πράσινη φωλιά 
κ' έκλεισα τά κόκκινα πουλιά 
στό χρυσοπλεμένο τό κλουβί.

Τό χρυσοπλεμένο τό κλουβί
Γίνηκε μιά δεύτερη φωλιά
Καί στά χώματά μας τά πουλιά
Νέα πατρίδα βρίσκουν άκριβή.

Κι άλαφρά άναδεύουν τά φτερά
Καί ψυχών καί κόσμων ναργολένε 
τά βαθιά καί τά πλατιά και κλαΐνε 
καί χαμογελούν άστραφτερά, 
καί μικρά καί σάν άπό κοράλλι, 
Κελαϊδάνε μέ φωνή μεγάλη.3

Η Κύπρος είναι λοιπόν ο γενέθλιος τόπος του ελληνικού σονέτου και τιμώ
ντας λοιπόν την «γλυκείανχώραν της Κύπρου» νομίζω ότι έχω ηθική υποχρέωση 
να μιλήσω για έναν άλλο νεώτερο, εξίσου μεγάλο Έλληνα ποιητή, τον Κωστή Πα
λαμά, καθώς συμπληρώνεται 59 χρόνια (27 Φεβρουάριου 1943 - 27 Φεβρουάριου 
2002) από τον θάνατό του.

Ο Κωστής Παλαμάς έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αγάπη θα έπρεπε να πω, για 
την περίτεχνη φόρμα του σονέτου, η οποία έχει άρρηκτα συνδεθεί με το όνομα και 
το έργο του μεγάλου Ιταλού ποιητή της πρώιμης Αναγέννησης Francesco Petrarca 
(1303-1374) και έχει δημιουργήσει διεθνώς μέσα στους αιώνες ένα πανίσχυρο λο
γοτεχνικό συρμό, γνωστό ως πετραρχισμό γι’ αυτό και πρέπει να τονιστεί ιδιαίτε
ρα ότι ο Παλαμάς, ανάμεσα στους 215 Έλληνες πετραρχικούς, ποιητές4 είναι εκεί
νος που έγραψε τα περισσότερα σονέτα, συνολικά 170 σονέτα, στα οποία θα πρέ
πει να προστεθούν και τα 23 σονέτα της «Ξανατονισμένης Μουσικής» (1930), με
ταφράσεις γαλλικών συνέτων, έργων κυρίως του Sully Prendhomme, αλλά και του 
V. Ungo, Ch. Bandelaire, Lecoste de Liste5 κ.α.

Τα σονέτα του Παλαμά είναι σκορπισμένα μέσα στις διάφορες ποιητικές συλ
λογές του, από τα «Τραγούδια της Πατρίδος μου» (1884) ως τη «Βραδινή Φωτιά 
A ’» ( 1943).6 7 Εκεί όμως που ο Παλαμάς εμφανίζεται ως συστηματικός οπαδός της 
πετραρχικής παράδοσης είναι η συλλογή «Τα Δεκατετράστιχα» (1919), η οποία 
αποτελείται αποκλειστικά από σονέτα, από 101 σονέτα, για τα οποία ο ίδιος ο Πα
λαμάς αναφέρει πως ... «μέ τά προκείμενα 'Δεκατετράστιχα' δηλώνεται κυκλικά ό 
πολυειδής κόσμος, πρόσωπα καί πράγματα, πού συγκινει τόν ποιητή. Ένθύμησες 
καί προσδοκίες, φαντάσματα πού γίνονται πλάσματα, όνειρα πού είναι γιά τόν 
ποιητή πραγματικότητες, γεγονότα πού εξαϋλώνονται, κυριώτατα ή ενθύμηση, 
πού καθώς τή θέλει κάπου ο Γκαΐτε, μπορεί νά κάνη ο, τι θέλει γιά νά μάς ξεφύγει, 
τήν κρατούμε πάντα μέσα μας.1

Στο σημείο αυτό νομίζω ότι επιβάλλεται να σχολιαστεί ο τίτλος της παραπάνω 
συλλογής. Με τον όρο «δεκατετράστιχα» ο Παλαμάς κάνει μια προσπάθεια να εξελ
ληνίσει το σονέτο στην πολιτογράφησή του στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτε
χνίας, κάτι που δεν έχει παρατηρηθεί - στο βαθμό που είμαι σε θέση να γνωρίζω - σε 
καμία άλλη ξένη λογοτεχνία, γιατί παντού έχει υιοθετηθεί με το ιταλικό του όνομα 
(sonetta). Ωστόσο ο Παλαμάς αποκαλώντας τη συλλογή του «Τα Δεκατετράστιχα» 
ουσιαστικά αποδέχεται την πρόταση του Κερκυραίου ποιητή Αντωνίου Μανούσου 
(1828-1903), που πρώτος το 1876 ονόμασε ένα κύκλο από δώδεκα σονέτα «Αλυσσον 
Δεκατετράστιχων». Όμως ο όρος «δεκατετράστιχα» τελικά - και ευτυχώς - δεν επι
κράτησε στην ελληνική λογοτεχνία, γιατί αποδείχθηκε ότι είναι λαθεμένος. Ο 
Αγγλος ιστορικός της λογοτεχνίας John Fuller παρατηρεί στο σχετικό με το θέμα βι
βλίο του πως ένα σονέτο είναι βέβαια δεκατετράστιχο, αυτό όμως διόλου δεν σημαί
νει πως κάθε δεκατετράστιχο είναι κατ’ ανάγκην και σονέτο».8
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Πρέπει όμως στο σημείο αυτό να προστεθούν και οι άλλοι λόγοι που υπαγό
ρευσαν την επιλογή του πετραρχισμού του Κωστή Παλαμά ως θέματος της μελέτης 
αυτής. Όταν γίνεται λόγος για τον Παλαμά, οι κριτικοί επιμένουν να αναφέρο
νται στις μεγάλες συνθέσεις του ποιητή: την «Ασάλευτη Ζωή» (1904), τον «Δωδε- 
κάλογο του Γύφτου» (1907) και τη «Φλογέρα του Βασιλιά» (1910). Από μία υπο
συνείδητη αντίδραση σ’ αυτή τη μονομέρεια, επέλεξα τον ολιγότερο γνωστό αλλά 
και λυρικότερο Παλαμά, αυτόν των «Δεκατετράστιχων».

Μόνο αυτός ο λόγος δεν είναι όμως αρκετός γιατί στην επιλογή μου αυτή 
υπολανθάνουν και άλλα αίτια. Το άστρο του Παλαμά, αφού μεσουράνησε στον 
ορίζοντα της ελληνικής πνευματικής ζωής για περίπου μισόν αιώνα, άρχισε να δύ
ει στις αρχές της δεκαετίας του τριάντα. Από τη μια μεριά ήταν λοιπόν η βιολογι
κή κάμψη του ποιητή αυτή είναι η θρυλική έξοδος του Παλαμά, όπως την αφηγεί- 
ται η Αιλή Ιακωβίδη9 στο σχετικό βιβλίο της. Από την άλλη μεριά στον παροπλι
σμό του Παλαμά, ο οποίος στο μεταξύ είχε αναχθεί σε εθνικό σύμβολο - χαρακτη
ριστική από την άποψη αυτή είναι η πάνδημη κηδεία του στα ζοφερά χρόνια της 
γερμανικής κατοχής, που πήρε τις διαστάσεις ανοιχτής διαδήλωσης εναντίον του 
ξένου κατακτητή -, συνετέλεσε κυρίως η αλλαγή του πολιτικού και κοινωνικού το
πίου στην Ελλάδα, ιδίως μετά τη μικρασιατική καταστροφή του 1922, οπότε κατέ
ρευσε η μέχρι τότε εθνική ελληνική ιδεολογία, η Μεγάλη Ιδέα, βασικός εκφραστής 
της οποίας υπήρξε ο ποιητής.

9. Λ. Ιακωβίδη, Κωστής Παλαμάς. Η έξοδος, Αθήνα 1964,

10. Βλ. Κ. Τσάτσου, Παλαμάς, Αθήνα, χ. χρ. έκδ.

11. Βλ. Αιμ. Χουρμούζιου, Ο Παλαμάς και η Εποχή του, τ. 1-111, Αθήνα 1979.

12. Βλ. Κ. Θ. Δημαρά, Κωστής Παλαμάς. Η πορεία του προς την Τέχνη, Αθήνα 1962Ν. Βλ. ακόμη
. R.A. Flotcher, Kostes Palamas. A Great Modem Greek Poet. His Life, his Work and his Struggle for 
Demoticism, Αθήνα 1984N Φ. Μιχαλόπουλου, Κωστής Παλαμάς, Αθήνα 1962 N. Ε. Παπανούτσου, 
Παλαμάς - Καβάφης - Σικελιανός, Αθήνα 1955.

Ένας άλλος παράγοντας του σταδιακού παραμερισμού του υπήρξε και η εμ
φάνιση μιας νέας γενιάς σημαντικών ποιητών αναφέρομαι στην περιλάλητη γενιά 
του τριάντα, οι ποιητές της οποίας, μολονότι συμπεριφέρθηκαν με σεβασμό στο 
πρόσωπο του Παλαμά, ωστόσο αντιπροσώπευαν μια ρήξη με την παλαιότερη ποι
ητική παράδοση. Ο Γιώργος Σεφέρης, ο Οδυσσέας Ελύτης, ο Γιάννης Ρίτσος έφερ
ναν μιαν άλλη αίσθηση του ποιητικού λόγου και ακόμη παραπέρα μιαν άλλη αι
σθητή της νεοελληνικής γλώσσας. Και δεν θα πρέπει κανείς να υποτιμά και τη δια- 
βρωτική επίδραση της ποίησης του μεγάλου Αλεξανδρανού, του Κ. Π. Καβάφη. 
Έτσι αν δεν ήταν μερικοί σπουδαίοι κριτικοί στην κρίσιμη αυτή περίοδο, όπως 
λ.χ. ο Κ. Τσάτσος,10 11 ο Αιμ. Χουρμούζιος," ο Κ.Θ. Δημαράς,12 * να συντηρήσουν τη 
μνήμη του ποιητή, ο Παλαμάς θα είχε πάθος ίσως ολική έκλειψη.

Σήμερα πάντως ο Κωστής Παλαμάς, αφού πέρασε τη μεγάλη δοκιμασία του 
χρόνου, αναδύεται σιγά-σιγά με μιαν άλλη δυναμική ως ένας μεγάλος, οικουμενικός 
και διαχρονικός ποιητής, έξω από εκείνη την άλλοτε στενή αντίληψη που ήθελε τον 

ποιητή αποκλειστικά εκφραστή της περιόδου Sturus and Drang του νεώτερου ελληνι
σμού, της περιόδου του Μακεδονικού Αγώνα και των Βαλκανικών Πολέμων.

Ανέφερα πιο πάνω ότι με τη γενιά του τριάντα η αισθητική προσέγγιση της 
γλώσσας άλλαξε· η ελληνική γλώσσα στον χώρο της λογοτεχνίας έγινε πιο λιτή, 
πιο σεμνή θα έλεγα, και απαλλάχτηκε από τον στόμφο που χαρακτήριζε τη γλώσσα 
των ποιητών της γενιάς του 1880 και των επιγόνων τους. Μια ιδέα του λογοτεχνι
κού γλωσσικού οργάνου της γενιάς αυτή, μπορεί κανείς να πάρει μελετιύντας και 
τα σονέτα του Παλαμά. Τη γλώσσα του ποιητή συχνά χαρακτηρίζει μια πληθωρι
στική τάση για το σχηματισμό σύνθετων λέξεων, ρημάτων, ουσιαστικών και επιθέ
των, που μας γυρίζουν πίσω στην εποχή του μαχητικού δημοτικισμού, σε εποχή 
που οι λογοτέχνες πίστευαν ότι αυτοί ήταν οι μοναδικοί και αναντικατάστατοι 
πλάστες της ελληνικής γλώσσας και έπαιρναν ως πρότυπο για τις λεξιλογικές 
τους αναζητήσεις τα δημοτικά τραγούδια και τα δημώδη βυζαντινά και μεταβυζα
ντινά έμμετρα κείμενα. Τις σύνθετες αυτές λέξεις του Παλαμά με κανένα τρόπο δε 
θα τις χρησιμοποιούσε ένας σύγχρονος ποιητής που βγαίνει από μια διαφορετική 
αγωγή λόγου έχοντας μαθητεύσει κοντά σε άλλους δασκάλους. Από τη σονέτα του 
Παλαμά ανθολογώ ένα μικρό δείγμα των τάσεων του ποιητή στο σχηματισμό σύν
θετων λέξεων: άϊτονύχι, άνθοβυζάστρα, άνθοκήπι, άντηλιάδα, άστραποθύμηση, 
βροχοστάζω, κερασομάζωμα, μελοζαχαράτος, ύπνοφαντασιά, φωτοβροχή, χλω- 
ρόγνεμα.

Ο Παλαμάς πάντως αναδεικνύεται άριστος τεχνίτης στο δούλεμα της εξαιρε
τικής περίτεχνης φόρμας του σονέτου. Κατ’ αρχήν χρησιμοποιεί μια ποικιλία μέ
τρων από τον ιαμβικό πεντασύλλαβο ως τον ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο, δηλαδή 
τον στίχο του δημοτικού τραγουδιού- να σημειωθεί ότι αυτό το τελευταίο, η χρήση 
του δεκαπεντασσυλλάβου, φανερώνει επίσης μιαν άλλη τάση εξελληνισμού της 
φόρμας του σονέτου, μια τάση που πρωτοεμφανίζεται ήδη στις κυπριακές «Ρίμες 
Αγάπης» του ΙΣΤ' αιώνα. Τα πιο πολλά ωστόσο σονέτα του Παλαμά είναι γραμ
μένα σε ιαμβικό ενδεκασύλλαβο, του κλασικό στίχο των σονέτων του Πετράρχη.

Νομίζω ότι επιβάλλεται να θίξω πολύ σύντομα δύο ακόμη βασικά χαρακτηρι
στικά της παλαμικής τεχνικής. Το σονέτο με τους δεκατέσσερις στίχους επιτρέπει 
ένα πλούσιο πλέξιμο της ρίμας, στο οποίο ο Παλαμάς αναδεικνύεται απαράμιλ
λος δεξιοτέχνης. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, αλλά θα σταθώ σε ένα μόνο σημείο, 
γύρω από το οποίο επικρατεί στον τόπο μας μεγάλη σύγχυση.

Ο Παλαμάς πολύ συχνά δίνει στις δυο τελευταίους τρίστιχες στροφές, τις 
τερτσίνες, τη μορφή: γδγ δεε, βάζει δηλαδή τους δύο τελευταίους στίχους να ομοι
οκαταληκτούν μεταξύ τους. Το σονέτο με αυτή τη μορφή από λάθος συχνά αποκα
λείται σαιξπηρικό σονέτο, ενώ πρόκειται για τυπικό πετραρχικό σονέτο· το σαιξ
πηρικό σονέτο αντί για δυο τετράστιχες και δύο τρίστιχες στροφές παρουσιάζει 
τρεις τετράστιχες στροφές και ένα ομοιοκατάληκτο δίστιχο. Τέτοια πολύ ωραία 
σονέτα στην ελληνική γλώσσα έγραψε ο Αργύρης Εφταλιώτης.

Μια πτυχή, όχι η πιο ασήμαντη, της προσωπικής προσφοράς του Κωστή Πα
λαμά στο νεοελληνικό ποιητικό λόγο είναι και η καλλιέργεια του σονέτου, μιας 
φόρμας που τη δούλεψε με εκπλήσσουσα επιμονή, με σπάνιο μεράκι, αλλά και με 
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λαμπρά αποτελέσματα, βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι η υψηλή λυρική 
της ποιότητας. Υπενθυμίζω ότι ο Παλαμάς έγραψε σχεδόν διακόσια σονέτα 
εμπνευσμένα από ποικίλους εσωτερικούς και εξωτερικούς ερεθισμούς. Μπορεί 
κανείς ύστερα από μια προσεκτική ανάγνωσή τους να ξεχωρίσει τους διάφορους 
ερεθισμούς ποιητικής δημιουργίας του Παλαμά, οι οποίοι επιτρέπουν την ακό
λουθη κωδικοποίηση:

α. Σονέτα ηθογραφικά
β. Σονέτα θρησκευτικά
γ. Σονέτα ιστορικά:

i. Σονέτα που αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα.
ii. Σονέτα που αναφέρονται σε ιστορικά πρόσωπα.
iii. Σονέτα που αναφέρονται σε πνευματικούς δημιουργούς, Έλληνες και 

ξένους
iv. Σονέτα που αναφέρονται σε τόπους και πόλεις.
ν. Σονέτα που αναφέρονται σε έργα τέχνης.

δ. Σονέτα ερωτικά
ε. Σονέτα στοχαστικά
στ. Σονέτα μυθολογικά
ζ. Σονέτα οικογενειακής ζωής
η. Σονέτα φυσιολατρικά
θ. Σονέτα ποιητικής τέχνης

i. Σονέτα για τη γλώσσα (Δημοτικά)
ii. Σονέτα για τη φόρμα του σονέτου

Τα ηθογραφικά σονέτα είναι πολύ λίγα και, όπως θα το περίμενε κανείς, ανα
φέρονται σε ειδυλλιακά στοιχεία ενός παλαιού τρόπου ζωής, ανεπίστρεπτα σήμε
ρα χαμένου.

Τα Θρησκευτικά, και αυτά είναι πολύ λίγα, παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά 
και καλύπτουν γενικά τη Θρησκευτικότητα του Έλληνα ανθρώπου αδιακρίτως επο
χής· το πιο σημαντικό ποίημα αυτής της κατηγορίας, είναι εκείνο που αναφέρεται σε 
μια χριστιανική εκκλησία που έχει χτιστεί επάνω στα ερείπια ενός αρχαίου ναού:

Πώς μέ τ' Άγρια, τά παγανά στοιχεία 
χοροί αγγέλου καί σύναξις αγίων 
ταιριάζουν! Τών ειδώλων καί τών κρύων 
ίσκιων τό χάλασμα έξαφνα, εκκλησία!13

14. Κωστή Παλαμά, Σονέτα, σ. 150 (αρ. 101)

15. Βλ. Κ. Μητσάκη, «Δεκατέσσερα σονέτα του Κωστή Παλαμά για Ελληνες και ξένους ποιητές και 
πεζογράφους», Τα Δοκίμια της Οξφόρδης, Αθήνα 1995, σ. 37-51.

Τα ιστορικά σονέτα καλύπτουν μια ευρύτατη θεματική και δεν είναι μόνο 
εκείνα που αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός. Το πιο σημαντικό 

ποίημα της κατηγορίας, αυτής είναι κατ’ εμέ κριτή εκείνο που αναφέρεται στη Με
γάλη Ιδέα· το σονέτο αυτό, υποθέτω, πρέπει να γράφτηκε είτε αμέσως μετά την 
ανακωχή του 1918, όταν μοίρα του ελληνικού στόλου μαζί με άλλα συμμαχικά 
πλοία κατέπλευσε στην Κωνσταντινούπολη, είτε μετά την απόβαση τμημάτων του 
ελληνικού στρατού το 1919 στη Σμύρνη:

Λευίτες, λαός, τραγουδιστές, δασκάλοι, 
μιά σκέψη, μιά ιστορία, μιά φαντασία, 
μόλις τινάχτη άπό τό πάλεμα άλλη 
τών Ελλήνων ή παλιγγενεσία.

Στη γλύκα μας καί στήν άνεμοζάλη 
στά κορφοβούνια, στά κλειστά γραφεία. 
Έσύ, άγια τοΰ Θεού, Ιδέα μεγάλη, 
Κωνσταντινοπολίτισσα, ή Σοφία'4...

Στην κατηγορία των ιστορικών ανήκουν και τα σονέτα που αναφέρονται σε 
ιστορικά πρόσωπα, όπως είναι εκείνο που αναφέρεται στον Ελευθέριο Βενιζέλο ή 
εκείνα που αναφέρονται σε πνευματικούς δημιουργούς, ειδικότερα σε ποιητές, 
Ελληνες και ξένους. Από αυτά τα τελευταία ξεχωρίζω εκείνο που αναφέρεται 
στην επίσκεψη του Gabriele d’ Anunnzio (1863-1938) στην Αθήνα το 1899 και εκεί
να που αναφέρονται σε τρεις σημαντικούς Αμερικανούς ποιητές του ΙΘ' αιώνα, 
τον Ralph Waldo Emerson (1803-1882), τον Edgar Allan Poe (1809-1849) και τον 
Walt Whitman (1819-1892). Στο πρώτο, μέσα από μια μεταφορά, η δόξα του Ιτα
λού συγγραφέα συγκρίνεται με τον Θρίαμβο ενός Ρωμαίου αυτοκράτορα που επι
στρέφει νικητής στη Ρώμη· εκεί στην αγία γη του Βιργιλίου ο d' Anunnzio με το έρ
γο του ανασταίνει τα κρίνα, δηλαδή την Ποίηση, στεφανώνει την «πολύτροπη 
ομορφιά» με άφθονα φύλλα δάφνης και ταράζει τη σιωπή των τάφων και τους 
λευκούς ύπνους των αγαλμάτων. Από την άλλη μεριά οι τρεις Αμερικανοί ποιητές 
πότε εγκωμιάζονται μαζί: «Θεών Τριάδα», «Τρίψυχη άντηλιάδα» και «Τρίφωνη 
Ουρανία», και πότε πάλι ο καθένας χωριστά: έτσι ο Emerson είναι «η λαμπάδα 
τοΰ νοΰ οδηγού», ο Poe «τής λύρας ό Νιαγάρας» και ο Whitman «τά μάτια τής λα
χτάρας έκστατικής»'5 κτλ.

Τα ποιήματα που αναφέρονται σε Έλληνες ποιητές και πεζογράφους παρου
σιάζουν, όπως είναι αναμενόμενο, μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν σονέτα που ανα
φέρονται στον Γλαύκο Αλιθέρση (1807-1965), τον Πέτρο Βλαστό (1879-1941), τον 
Ιωάννη Γρυπάρη (1871-1942), τον Νίκο Καμπά (1857-1932), τον Λορέντσο Μαβίλη 
(1860-1912), τον Παύλο Νιρβάνα (1866-1937), τον Αλέξανδρο Πάλλη (1852-1935), 
τον Ιάκωβο Πολυλά (1825-1896), τον Αγγελο Σικελιανό (1884-1951), τον Κιοστα 
Χατζόπουλο (1871-1920) και τον Κωνσταντίνο Χρηστομάνο (1867-1911), κοντολο
γίς σε όλους τους σημαντικούς και συγχρόνους του Παλαμά δημιουργούς.

13. Κωστή Παλαμά, Σονέτα, σ. 121 (αρ. 72).
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Ο Κύπριος ποιητής Γλαύκος Αλιθέρσης, που πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της 
ζωής του στην Αίγυπτο, έτρεφε μεγάλο σεβασμό για τον Παλαμά, με τον οποίο 
διατηρούσε πυκνή αλληλογραφία. Σε μια του επιστολή λοιπόν της 20 Αυγούστου 
1922 προς τον Παλαμά έγραφε τα ακόλουθα: «Σάς αφιερώνω κι ένα μου ποίημα. 
Σάς τό στέλλω χειρόγραφο καί δημοσιοϋται (sic) στό ίδιο περιοδικό, θαρρώ στό 
ίδιο φυλλάδιο. Κι αν μπορεί ποτέ μία έλάχιστη τέτοια προσφορά νά δείξει τό βά
θος της ψυχικής έχτίμησης ένός ανθρώπου προς ένα τιτάνα τής σκέψης. Δεχθείτε 
το, παρακαλώ σας, ώς ένα δείγμα τής αγάπης κι έχτίμησης μου.'6

16. Βλ. Κ. Χρυσάνθη, Επιστολές τον Γλαύκον Αλιθέρση προς τον Κωστή Παλαμά, Λευκωσία 1989, 
σ. 24. Στη σ. 25 δημοσιεύεται και facsimile του χειρογράφου του ποιήματος «Μέσ’ τήν όμίχλη» του 
Αλιθέρση προς τον Παλαμά.

17. Βλ. Κ. Χρυσάνθη, Επιστολές τον Γλαύκον Αλιθέρση προς τον Κωστή Παλαμά, ο.π., σ. 26.

Στην ωραία αυτή χειρονομία του Γλαύκου Αλιθέρση ο Παλαμάς απάντησε με 
ένα δικό του ποίημα, με ένα σονέτο. Και ο Αλιθέρσης σε άλλη επιστολή του της 21 
Νοεμβρίου 1922 ευχαριστεί με πολλή ευγένεια και με κάποιαν αμηχανία τον μεγά
λο ποιητή για την τιμή που του έκανε: «Σεβαστέ μου Διδάσκαλε, Πέρασε άρκετός 
χρόνος. Μπορούσε κανείς μέ εύκολόπιστη ψυχή ν’ άφεθή σέ πλανερούς υπολογι
σμούς, ώς προς τή διάθεση τής ψυχής μου, καλύτερα τών δικών μας σχέσεων. Τό 
γνωρίζω πώς αυτό είναι αδύνατο. "Έχω άπέναντί μου τόν τιμιώτερο χαρακτήρα. 
'Ομολογώ πώς άργησα, καί ίσως μία έλλειψη τυπικού τάκτ, νά μέ βαρύνη, κακό 
πού εύνοεΐ εξάλλου τήν άμοιρη φυλή μας. ’Αλλά ή διάθεσή μου διατηρήθηκε αγνή, 
άμόλυντη, καί είναι άκριβώς τό ίδιο. Θέλοντας νά σάς εύχαριστήσω γιά τό μονα
δικό σας σονέτο, άκριβώς σιωπούσα. Μπορεί νά μούλειπεν ή τόλμη. Καί σέ κείνο 
μού έπανείτε πολλά, καί ελπίζετε τόσα. ’Αλίμονο».16 17

Στο σονέτο αυτό ο Παλαμάς επαινεί τον Γλαύκο Αλιθέρτη ως «τεχνίτη τοΰ 
λόγου», αλλά τον αποκαλεί και «τοϋ τεχνίτη κριτήν ο υπαινιγμός είναι για τα 
κριτικά σημειώματα που φιλοδοξούσε να γράψει ο Αλιθέρσης για τα ποιήματα 
του Παλαμά.

Είδαμε πιο πάνω τον Παλαμά να εγκωμιάζει σε ένα ενιαίο σονέτο τους τρεις 
Αμερικανούς ποιητές· σ’ ένα παρόμοιο κοινό σονέτο εγκωμιάζει και τρεις από 
τους πιο σημαντικούς Έλληνες πετραρχικούς ποιητές, τον Αορέντσο Μαβίλη, τον 
Ιωάννη Γρυπάρη και τον Πέτρο Βλαστό. Στον Μαβίλη ωστόσο είχε και παλαιότε- 
ρα, το 1896, αφιερώσει άλλο ένα σονέτο, όταν ο στρατιώτης-ποιητής είχε κατέβει 
στην Κρήτη για να πάρει μέρος στην επανάσταση που είχε ξεσπάσει στη Μεγαλό- 
νησο τον προηγούμενο χρόνο. Στο σονέτο αυτό ο Παλαμάς αποκαλεί τον Μαβίλη 
«τοϋ αρχοντικού σονέττου έργάτη»:

Σ' άλαβαστρένια κάστρα όλογιομάτη
Άπό αγνή ντόπια γή μοσκομυρίζει 
Καί τρέμει ένα λουλούδι ονείρου, κάτι 
Πού δύσκολα ό καθείς τό ξεχωρίζει.

Γάστρα είώ ο στίχος καί λουλούδι ο νους σου. 
Μά τή γάστρα τή σύντριψ’ ένα χέρι, 
K' ή γαλανή ομορφιά τοϋ λουλουδιού σου.

Τόν καπνό τής μπαρούτης ηύρε ταίρι 
Στήν Κρήτη, στήν κορώνα τοϋ πελάγου, 
Μάννα τής ρίμας καί τοϋ τουρκοφάγου.'*

Ο μεγάλος αδικημένος στην προκειμένη περίπτωση είναι ο άλλος κατ’ εξοχήν 
σονετογράφος των ελληνικών γραμμάτων, ο Ιωάννης Γρυπάρης, στον οποίο τον 
μόνο έπαινο που επιδαψιλεύει ο Παλαμάς είναι ότι κράτησε κι αυτός τον Πήγα
σο.19

Στα ποιήματα αυτής της σειράς ανήκει και το σονέτο στον Αλέξανδρο Πάλλη 
και σ’ αυτό γίνεται ειδικότερα λόγος για τον μεταφραστικό άθλο του τελευταίου, 
ο οποίος το 1903 είχε δημοσιεύσει την κλασική πια μετάφρασή του της «Ιλιάδας»:

Μέσα στό μεγάλο πατρικό ποτήρι 
Τ’ αστόλιστο, τ’ απλό καί τό γερό, 
Μάς έφερες τ' αθάνατο νερό 
Ταξιδευτής απ' τήν πηγή τοϋ Όμήρου20

Το σονέτο στον Πολυλά γράφτηκε με αφορμή τον θάνατο του ευπατρίδη Κερ- 
κυραίου λογίου (1896). Κατά το ποίημα ο Πολυλάς στον ουρανό έχει οδηγό του 
τον Σολωμό, όπως άλλοτε ο Dante τον Βιργίλιο, ο οποίος τον φέρνει μπροστά σε 
δύο νοητά όρη Θαβώρ, από τα οποία το ένα συμβολίζει τις μεταφράσεις του Πο
λυλά των ομηρικών επών και το άλλο των σαιξπηρικών θεατρικών έργων.

Το σονέτο στον Σικελιανό είναι άτιτλο και μόνο έμμεσα συμπεραίνουμε ότι 
πρόκειται για τον ποιητή του «Αλαφροΐσκιωτου».

Το σονέτο πάλι για τον Χατζόπουλο γράφτηκε το 1897, όταν ο Ρουμελιώτης 
ποιητής και πεζογράφος είχε επιστρατευθεί και υπηρετούσε τότε στα σύνορα της 
Ελλάδας με τη σκλαβωμένη ακόμα Ήπειρο. Καθώς λοιπόν ο Παλαμάς, είχε μείνει 
χωρίς ειδήσεις από τον φίλο του, άρχισε να ανησυχεί τόσο για την προσωπική τύ
χη εκείνου, όσο και για την τύχη της ίδιας της πατρίδας:

Κάποιο στεφάνι πλέκεται γιά τή Μητέρα...
Δάφνες ανάστασης ή αγκάθια μαρτυρίου;2'

Από τα υπόλοιπα «ιστορικά» σονέτα του ποιητή ξεχωρίζω εκείνα των «πα
τρίδων» που αναφέρονται σε τρεις πόλεις, που συνδέονται άμεσα με τη ζωή του 
Παλαμά, στην Πάτρα, το Μεσολόγγι και την Αθήνα.

18. Κωστή Παλαμά, Σονέτα, σ. 68 (αρ. 30).
19. Κωστή Παλαμά, Σονέτα, σ. 104 (αρ. 55).
20. Κωστή Παλαμά, Σονέτα, σ. 71 (αρ. 33).
21. Κωστή Παλαμά, Σονέτα, σ. 63 (αρ. 25).
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Τα ερωτικά σονέτα συγκροτούν μια ξεχωριστή κατηγορία. Είναι βέβαια πο
λυάριθμα, αλλά δεν με έχουν πείσει για τη γνησιότητα του αισθήματος που εκφρά
ζουν, πιο πολύ μας φαίνονται ως επιδέξια ρητορικά γυμνάσματα. Και αυτό είναι 
περίεργο, όταν είναι γνωστός ο θαυμασμός του Παλαμά για την ωραία γυναίκα.

Μια πολύ μεγάλη κατηγορία σονέτων είναι τα χαρακτηριζόμενα ως λυρικά ή 
στοχαστικά που τα βρίσκουμε είτε ως καθαρά λυρικά είτε ως ποιήματα που πα
ρουσιάζουν μεικτό χαρακτήρα, όπως είναι λ.χ. το σονέτο των «Πατρίδων» για το 
Άγιον Όρος, εκείνο που αρχίζει με τον στίχο «"Αμαρτωλός καλογερεύω στ’ "Αγιο- 
νόρος»:

'Αμαρτωλός καλογερεύω στ' Αγιονόρος,
Μέ καίει ό Σατανάς κ’ ή κόλαση μέ τρώει, 
Σέ βαθύ πλάνο ρέμα πνίγομαι οδοιπόρος, 
εϊν' ή ψυχή μας χαλασμός καί μοιρολόι.

Τό Αιγαίο γαλάζιος θησαυρός σμαραγδοφόρος, 
Ό ουρανός καί ή γή σά Δάφνης καί σά Χλόη, 
Φυτρώνει τής ζωής λαχταριστός ό σπόρος, 
βυζαίνεται άπ' τών Όντων τό μελισσολόι.

Τών Όλων ό χυμός, Όλυμπος, Πήλιον, Όσσα, 
Πελάγου κάθε κόρφος, κάθε στεριάς γλώσσα 
Ή λιμνοφάνταστη Κασσάντρα, ή Θράκη, γάμος.

Φορούνε φόρεμα, κ'έγώ; «Κύριε, γίνου
Σωτήρ μου’». Καί θολώνω μέ τά δάκρυά μου
Τό θειο βρέφος, ζωγραφιά τοϋ Πανσέληνου.22

23. Κωστή Παλαμά, Σονέτα, σ. 88 (αρ. 42).

Από τα λίγα σονέτα που αναφέρονται στην οικογενειακή ζωή του Παλαμά 
εντελώς ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει εκείνο που έχει τον τίτλο «Το Τρα
γούδι ένός πατέρα» που αναφέρεται στον θάνατο του πρωτότοκου γιου του ποιη
τή, του Αλκή, όπως και το άλλο πολύ γνωστό ποίημα «Ό Τάφος». Το σονέτο, πα
ρόλη τη συναισθηματική του φόρτιση, είναι από τον καλύτερα του Παλαμά.

Τέλος θα σχολιάσω σύντομα δυο ποιήματα που αποτελούν αυτό που στη φι
λολογική γλώσσα αποκαλείται curiosité. Απ’ αυτά το ένα αναφέρεται στη γλώσσα 
και το διαβόητο άλλοτε γλωσσικό ζήτημα και επιγράφεται «Δημοτικισμός» μπορεί 
το γλωσσικό να υπήρξε μεγάλη τροχοπέδη για την προκοπή του ελληνικού έθνους 
και την ομαλή ανάπτυξη της πνευματικής του ζωής, αλλά δεν πρόσφερε υλικό που 
να μπορούσε να δώσει μεγάλη ποίηση. Το σονέτο αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από 
μια μαχητική μπροσούρα:

κάμπιες και σκόροι, 
καί παπαγάλλοι, 

κ' έσεί,ς, δασκάλοι, 
κ'εσείς, ρητόροι,

τί; μέ τό ζόρι 
καί τή μεγάλη 

τη Γλώσσα κόρη, 
τά γυμνά κάλλη

νά τά ντροπιάστε 
ζητάτε; Νάστε 
καταραμένοι!

Πέρνα, μπαμπούλα!
Μά ό στίχος, βούλλα 

πυρή καί μένει.23

Γι αυτό και δεν λειτουργεί σε καμιά στιγμή του ποιητικά.

Το άλλο σονέττο είναι αυτό που αναφέρεται στη μεταφύτευση της ξένης ποιη
τικής φόρμας στο ελληνικό λογοτεχνικό περιβάλλον, για το οποίο έγινε λόγος 
στην αρχή της μελέτης αυτής.

Θα κλείσω αυτή την περιδιάβασή μου στον ποιητικό λειμώνα του Παλαμά με 
ένα στοχαστικό σονέτο που το απευθύνει ο ποιητής σε κάποιον επικριτικό ανα- 
γνιόστη ή σε κάποιον μελλοντικό άδικο κριτή του που τον νουθετεί να λάβει υπ’ 
όψη του ετοιμάζοντας την κριτική του πως ο αληθινός ποιητής κρύβεται μέσα στις 
προθέσεις του, οι οποίες μπορεί και να μην εξισορροπούν με το τελικό αισθητικό 
αποτέλεσμα των έργων του:

Σ’ έμένα έσύ πού θά σταθής ταιριάζει 
νά τό γνωρίζεις φίλε μου ή κριτή μου, 
πώς μέσα έδώ πότε μιλά ή ψυχή μου 
πότε ή ζωή μου βαρυαναστενάζει.

Φίλε μου, άλλο ζωή, άλλο ψυχή, κριτή μου.
Χώρια. ΚΓ άδέρφια ό χωρισμός τ' άλλάζει.
Ή ζωή μου παραστράτισμα ή μαράζι, 
προς τό φώς φλεφανέβασμα ή ψυχή μου.

Μου γίνεται τραγούδι ό,τι ποθούσα 
νά ήμουν ή νά είχα δίχως νά είμαι ή νά 'χω, 
κι ό,τι άθελα μέ σπρώχνει, καί σέ βράχο 
γιά συντριμό, κ' ή ορμή, κ'έκείνη Μούσα, 
Ζωή καταγής, ψυχή μου προς τά έπάνω! 
Μά ό,τι στοχάζομαι είμαι, όχι ό,τι κάνω.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΗΤΣΑΚΗΣ
Καθηγητής Πανεπιστημίου ’Αθηνών

22. Κωστή Παλαμά, Σονέτα, σ. 50 (αρ. 12).
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Σύντομη Εισαγωγική Ομιλία
του Προέδρου του Ε.Π.Ο.Κ. Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου 

στην απονομή του «ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»
στον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Αεόντιο Χατζηκώστα 

(Πολιτιστικό Κέντρο Ομίλου Ααϊκής, 27 Φεβρουάριου 2002)

Το «Βραβείο Γραμμάτων» καθιερώθηκε από τον Όμιλο μας εδώ και μερικές 
δεκαετίες για πνευματικούς ανθρώπους της Κύπρου, οι οποίοι υπηρέτησαν τα 
Ελληνικά γράμματα στην ευρεία τους έννοια, είτε ως συγγραφείς έργων του έντε
χνου λόγου, είτε ως συλλέκτες και αποθησαυριστές της λαϊκής σοφίας και μού
σας, είτε ως επιστήμονες που ασχολήθηκαν με τη μελέτη της ιστορίας του τόπου 
μας και της ζωής του λαού μας, αναδεικνύοντας την Κύπρο ως αξεχώριστο τμήμα 
του ευρύτερου Ελληνικού χώρου στον τομέα των γραμμάτων και του πνεύματος.

Ένας τέτοιος άξιος δημιουργός είναι και ο απόψε τιμώμενος Πανοσιολογιώ- 
τατος Αρχιμανδρίτης Κύριος Λεόντιος Χατζηκώστας, που υπηρέτησε την Εκκλη
σία παραδειγματικά, αθόρυβα και με σεμνότητα, που διερμήνευσε τα νοήματα 
θρησκευτικών κειμένων σε άψογο ποιητικό λόγο με σπάνια πρωτοτυπία, συνέθεσε 
ποιήματα, έγραψε διηγήματα, γλωσσικές εργασίες ή μελέτες για την Κυπριακή διά
λεκτο, κέντρισε το ενδιαφέρον για τη θρησκευτική μας ζωή, τόνωσε την αγάπη και 
την πίστη στις αξίες του τόπου μας, της οικογενειακής αγάπης, της φιλοπατρίας 
και της εθνικής συνείδησης. Το συγγραφικό του έργο αρχίζει από τα μαθητικά του 
χρόνια, εδώ και πιο πολύ από μισό αιώνα, πριν το 1950 ως το 1952, όταν ο ιερο- 
διάκονος τότε Λεόντιος Κκολής φοιτούσε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, μυαλό ξεχω
ριστό ανάμεσα στους άλλους μαθητές της τάξης του, που είχα κι εγώ το προνόμιο 
να διδάσκω.

Αλλά για το έργο του θα μιλήσει εκτενέστερα ο Αντιπρόεδρος του Ε.Π.Ο.Κ. κ. 
Χρύσανθος Κυπριανού, ο οποίος ολοπρόθυμα δέκτηκε να ετοιμάσει το σκεπτικό 
της απονομής του βραβείου, το οποίο έχει προσυπογράψει όλο το Συμβούλιο. Δι
κό μου έργο να ευχαριστήσω τον Όμιλο Ααϊκής που συνεχίζει την χρηματοδότηση 
του Βραβείου, την Προϊσταμένη του Πολιτιστικού Κέντρου του Ομίλου Ααϊκής 
κα Βρυωνίδου-Γιάγκου για την προθυμία και τη συνεργασία της, να ευχαριστήσω 
ιδιαίτερα Σάς, Πανοσιολογιώτατε, που αποδεχτήκατε το βραβείο, τιμώντας έτσι 
τον Όμιλο μας.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

Βραβείο Γραμμάτων του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου 
στον αρχιμανδρίτη Πανοσιολογιώτατο κ. Αεόντιο Χατζηκώστα 

Σκεπτικόν
Αεόντιος Χατζηκώστας

Ο αρχιμανδρίτης Λεόντιος Χατζηκώστας αποτελεί λαμπρό δείγμα ευρυμάθει
ας και πολύπλευρης ενασχόλησης με τα γράμματα, καλύπτοντας με το εκτενές 
συγγραφικό του έργο πλείστους τομείς δημιουργίας. Απόδειξη αποτελούν οι δε
κάδες τα βιβλία που έχει δώσει, καθώς και η έντονη παρουσία του σε περιοδικά 
και εφημερίδες, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, όπου δημοσιεύει μελέτες σε θέμα
τα εκκλησιαστικά, γλωσσικά και λαογραφικά.

Ο αρχιμανδρίτης είναι σημαντικός πνευματικός άνθρωπος, με ιδιαίτερη προ
σφορά στην Ορθοδοξία, που την υπηρέτησε στην Αφρική, κι αλλού, κι από χρόνια 
τώρα αφειδώλευτα συνεχίζει να την διακονεί, σεμνά κι αθόρυβα, σαν ταπεινός 
λευΐτης και πνευματικός στην Ιερή Μονή Καλογραιών Αγίου Μηνά Λάρνακας.

Ιδιαίτερη είναι η επίδοσή του σε θέματα Παλαιάς Διαθήκης και η διείσδυσή 
του στον κόσμο της και στο ανεκτίμητο ηθικό περιεχόμενό της, με τις εκτενείς ερ
γασίες του και το γλαφυρό μεταφραστικό ποιητικό του έργο, που πραγματοποίη
σε επισημαίνοντας την αξία των οκτώ ποιητικών βιβλίων, από το σύνολο των 49 
βιβλίων που την απαρτίζουν. Αυτή την ποίηση της υψηλής στάθμης, την λυρική και 
γνωμικοδιδακτική, την αποδίδει σε γλώσσα πλούσια, μεταφέροντας στους ανα
γνώστες την πνοή και το περιεχόμενό της.

Ο ίδιος πρέπει ιδιαίτερα να σεμνύνεται για το ποιητικό του έργο, κυρίως το 
μεταφραστικό, παράλληλα προς το πρωτότυπο. Κατά πρώτο λόγο πρέπει να 
εξαρθεί η εντυπωσιακή έμμετρη απόδοση, κυρίως σε ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο, 
των «Ψαλμών» που έχει επιτελέσει. Ο ίδιος χαρακτηριστικά σημειώνει γι’ αυτό: 
«Το βιβλίο των Ψαλμών για την Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί τον σκελετό του τε
λετουργικού της» και ομολογεί πως «αν φανταστούμε τη λατρευτική ακολουθία 
κήπο, το ψαλτήρι είναι η στέρνα με το ζωογόνο νερό που την αρδεύει». Αυτή η λα
μπρή εργασία του πάνω στο μεγαλειώδες αυτό θρησκευτικό έργο, με τον πλούτο 
των εννοιών, κυριαρχεί στην προσφορά του αρχιμανδρίτη, χωρίς να παραγνωρί
ζεται η αξία των υπόλοιπων ποιητικών μεταφράσεων του. Επισημαίνονται οι ει
σαγωγές και οι εύστοχες παρατηρήσεις του σε κάθε ψαλμό και οι αναλύσεις, ώστε 
να μπορεί να γίνει κατανοητό το περιεχόμενο τους στο χριστεπώνυμο κοινό.

Πρόκειται για επίπονη εργασία που αποτελεί την κορωνίδα των μελετών του, 
όπως είναι: Τα εκτενή προλεγόμενα στα βιβλία του «Χρησμοί και ευλογίες», «Οι 
ωδές των αναβαθμών», «Το άσμα της Δεβώρας», «Οι εννέα ωδές», «Το βιβλίο του 
Ιώβ» κ.λ.π., καθώς και η εισαγωγή του στο βιβλίο του «Κρίνα του Τριωδίου» για 
το οποίο ειδικά τονίζει πως «αποβλέπει πρώτο να καταστήσει το νόημα του προ
σιτό στο φιλόθρησκο κοινό και δεύτερο να δημιουργήσει ενδιαφέρον για μια βυ
ζαντινή παρακαταθήκη, θρησκευτική και εθνική, άγνωστη στους πολλούς και ανα- 
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ξιολόγητη». Πραγματικά το σύνολο των έργων του πέτυχε να προβάλει αυτές τις 
παρακαταθήκες.

Άλλες αξιόλογες μελέτες του που επισημαίνονται ακόμα είναι οι εξής: α) «Το 
λυρικό στοιχείο στην Παλαιά Διαθήκη», β) «Οι εθνικές μας προσηγορίες: Έλλη
νες, Γραικοί, Ρωμιοί», γ) «Συμβολή του Πρωτοευαγγέλιου του Ιάκωβου του αδελ- 
φόθεου στην ορθόδοξη λατρεία», ε) «Φραγκολατινικά στοιχεία στην κυπριακή 
διάλεκτο»· εργασίες που αποδεικνύουν μακρά μελέτη και γνώση. Σ’ αυτές τις με
λέτες να προστεθούν επίσης δύο με τίτλο «Ξενικά στοιχεία στην κυπριακή διάλε
κτο και μία με τίτλο «Ο Άης Γιώργης στο δημοτικό μας τραγούδι», πραγματικά εν
διαφέρουσες όλες, που τις δημοσίευσε με το όνομα του: Ιεροδιάκονος Λεόντιος 
Κκολής στην «Μαθητική Εστία» (περιοδικό των μαθητών και των μαθητριών του 
Παγκυπρίου Γυμνασίου), κατά τα σχολικά έτη 1950-1951 και 1951-1952, όταν φοι
τούσε εκεί.

Η προσφορά του στα Γράμματα εκδηλώνεται επίσης με τα τερπνά του διηγή
ματα, που τα τιτλοφορεί: α) «Το κλάμα του μωρού», β) «Το μνημόσυνο της αδερ
φής μου» και γ) «Τα επουράνια και άλλα διηγήματα. Σ’ αυτά εμπνέεται από προ
σωπικά του βιώματα, που τα απεικονίζει με δυνατές πινελιές. Στο πρώτο δίνει ει
κόνα των φοβεριύν δεινιύν του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, όπως τα έζησε. Στο 
δεύτερο βρίσκεται απόηχος των συνθηκών του οικογενειακού του περιβάλλοντος 
της νεαρής του ηλικίας· και στο τρίτο απεικονίζει γεγονότα της εποχής της τουρ
κοκρατίας καθώς και ενθυμήματα της παιδικής του ηλικίας. Σ’ όλα τα διηγήματα 
του επιτυγχάνει να ελκύσει με τις αναλύσεις χαρακτήρων και γεγονότων, τις 
ωραίες περιγραφές και την πλούσια γλώσσα.

Στις συγγραφές του αντλεί αδιάκοπα από το χωριό του, το Καζάφανι, που 
αποτελεί γι’ αυτόν πηγή σωρείας αναμνήσεων και παρατηρήσεων πάνω στην κο
πιαστική βιοπάλη, καθώς και την κοινωνική και εθνική ζωή της αγροτιάς στα χρό
νια που πέρασαν, κι ιδιαίτερα στην εποχή του μεσοπολέμου. Όσα γράφει απηχούν 
τη νοσταλγία μιας ζωής που έζησε έντονα, απεικονίζοντας ζωντανά ανθρώπους 
και καταστάσεις της νεανικής του ηλικίας.

Η βαθειά θρησκευτική αγωγή του έδωσε γραμμές κάλλους και φρονηματι- 
σμού, που έχουν δυνατές ρίζες για να μπορούν να στηρίζουν το δέντρο της τρυφε
ρής νεανικής ηλικίας για να φουντώσει και να βγάλει φύλλα και κλαδιά, αντλώ
ντας από τα παραδείγματα αρετής που προβάλλονται. Για όλα αυτά ο Ελληνικός 
Πνευματικός Ομιλος Κύπρου θεωρεί τιμή να απονείμει στον πανοσιολογιώτατο 
αρχιμανδρίτη Λεόντιο Χατζηκώστα το Βραβείο Γραμμάτων, δείγμα σεβασμού και 
αγάπης.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 
Αντιπρόεδρος Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου 

Φιλόλογος-Ααογράφος

Προσφώνηση της Προϊσταμένης 
του Πολιτιστικού Κέντρου Ομίλου Λαϊκής 

κ. Μαρίνας Βρυωνίδου - Πάγκου 
στην απονομή του «ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Π.Ο.Κ.» 

στον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Κύριο Λεόντιο Χατζηκώστα

(Τετάρτη, 27 Φεβρουάριου 2002, 7.30 μ.μ.)

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. Η Λογοτεχνία ή τα Γράμματα 
γενικά έχουν κι αυτά το μερίδιό τους στο ενδιαφέρον και τη φροντίδα του Πολιτι
στικού Κέντρου. Ανάμεσα στις δραστηριότητές του στον τομέα αυτό, υπογραμμί
ζουμε το εκδοτικό μας έργο, την αγορά εκδόσεων Κυπρίων συγγραφέων, την ορ
γάνωση διαλέξεων πάνω σε θέματα κυπριακής και ευρύτερης ελληνικής Γραμμα
τολογίας, την επιχορήγηση σεμιναρίων και, βέβαια, τη χρηματοδότηση του Βραβεί
ου Γραμμάτων του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου.

Με μεγάλη ευχαρίστηση ανταποκριθήκαμε και φέτος στο κάλεσμα του Ελλη
νικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου για το Βραβείο Γραμμάτων, που επάξια απο- 
νέμεται στον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Λεόντιο Χατζηκώστα, με την υπό
σχεση ότι η παρακολούθηση και ενίσχυση του έργου των ανθρώπων των Γραμμά
των καθώς και των σωματείων, τα οποία προάγουν την πνευματική δημιουργία 
και τη μελέτη και έρευνα θεμάτων της παράδοσης και της σύγχρονης πολιτιστικής 
ζωής του τόπου, θα είναι πάντα στο προσκήνιο των δραστηριοτήτων μας.

ΜΑΡΙΝΑ ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ - ΠΑΓΚΟΥ
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ΠΑΝΟΣΙΟΑΟΓΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ

το

ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΥΤΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ε.Π.Ο.Κ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΑΠΟΝΕΙΜΕΙ ΣΤΟΝ

ΚΥΡΙΟ ΛΕΟΝΤΙΟ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΛΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΠΟΣ ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ

ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ,

ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002 ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΟΥΛΑ ΒΙΟΛΑΡΗ-1ΑΚΩΒΙΔΟΥ

ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΧΟΡΗΓΟ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΛΝΟΥ

Ό Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης ΚύριοςΛΕΟΝΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ (Βρα
βείο Γραμμάτων Ελληνικόν Πνενματικοϋ Όμιλον Κύπρον: 27 Φεβροναρίον 2002).
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Εισαγωγική Ομιλία και παρουσίαση του Ομιλητή Δρα Ελλάδιου Χανδριώτη 
από τον Πρόεδρο του Ε.Π.Ο.Κ. Δρα Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου 

στην Εκδήλωση του Ε.Π.Ο.Κ. για τον Αισχύλο
την Πέμπτη 14 Φεβρουάριου 2002

στο Μέγα Συνοδικό της Παλαιός Αρχιεπισκοπής

Είναι χαρά μου να σας παρουσιάσω τον ομιλητή της αποψινής εκδήλωσης, καί- 
τοι γνωστό, τον φίλο συνάδελφο εκπαιδευτικό Δρα Ελλάδιο Χανδριώτη, ο οποίος εί
ναι απόφοιτος της Ανωτέρας Σχολής Αγρού και του Παγκυπρίου Γυμνασίου και 
σπούδασε, εκτός από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στη Δραμα
τική Σχολή Κατσέλη και στην Πρότυπη Σχολή Θεάτρου Αγγέλου Γιαννούλη, στην 
Αθήνα. Αξιοποίησε πλήρως τις σπουδές του και στους δύο αυτούς τομείς.

Δίδαξε φιλολογικά μαθήματα σε σχολεία Μέσης Εκπαιδεύσεως, αλλά και 
Αγωγή του Αόγου, πέραν από τα Φιλολογικά, στην Παιδαγωγική Ακαδημία, και 
Αγωγή του Αόγου και Σχολικό Θέατρο στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Είναι διδάκτωρ του Φιλολογικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πα
νεπιστημίου Αθηνών και είχα την τύχη να διαβάσω την ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 
διδακτορική διατριβή του, στο τελευταίο στάδιο πριν την υποβολή της, με θέμα: 
«Η προσφώνηση των θεατών στην αρχαία ελληνική τραγωδία».

Καλλιέργησε με ζήλο το σχολικό θέατρο και την εκφορά του λόγου, με τη σκη
νοθεσία έργων, την οργάνωση σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς, στα οποία δίδαξε 
κι ο ίδιος, και ως μέλος της Επιτροπής Θ.Ο.Κ. - Υπουργείου Παιδείας για το θέ
ατρο στη Μέση Εκπαίδευση. Έχει πολλά προσφέρει στον τόπο μας σ’ αυτό τον το
μέα, θα έλεγα έργο πρωτοποριακό.

Συμμετέσχε στην ίδρυση του Εκπαιδευτικού Μεταρρυθμιστικού Ομίλου Κύ
πρου και του Ομίλου Σχολικού Θεάτρου Μέσης Εκπαίδευσης και υπηρέτησε σ’ αυ 
τούς ως Πρόεδρος, ήταν μέλος συμβουλίων και επιτροπών, ανάμεσα σ’ αυτές και της 
Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Θ.Ο.Κ. και είχε μια μακρά θητεία στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Κυπριακού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, του οποίου 
η σημασία είναι αυτονόητη για τη διεθνή προβολή της Κύπρου με τη δράση του.

Σε αριθμό συνεδρίων και συμποσίων έκαμε εισηγήσεις για το αρχαίο δράμα 
και το σχολικό θέατρο, δημοσίευσε ποικίλα άρθρα κι έδωσε διαλέξεις πάνω σ’ αυ
τά και άλλα θέματα, όπως η απαγγελία και η νεοελληνική γλώσσα, κι έγραψε αρ
κετά βιβλία, από το 1972 ως το 2000, με τους τίτλους: Προφορά και στίξη (1972), 
Για την απαγγελία (1973), Η εκφορά του λόγου: αδυναμίες στο χώρο της Εκπαί
δευσης και η θεραπεία τους (1981 και 1989), Η απαγγελτική πλευρά της ποίησης 
(έκδοση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 1989), Ορθή χρήση της Νεοελληνικής: 
βοήθημα γραμματικής και σύνταξης (1997 και 2000), και το πιο σημαντικό, τη δι
δακτορική διατριβή του που ήδη ανάφερα.

Θα πρέπει να υπογραμμίσω - και αυτό έχει γίνει ήδη φανερό - ότι η ‘αδυνα
μία’ του Δρα Χανδριώτη είναι το αρχαίο δράμα, πάνω στο οποίο, εκτός από τις 

μνημονευθείσες δραστηριότητες και τα σχετικά δημοσιεύματα, έχει να παρουσιά
σει θεατρικές κριτικές ή σημειώματα σε εφημερίδες για παραστάσεις του Θ.Ο.Κ. 
έργων όπως ο Αγαμέμνων και οι Ικέτιδες, αλλά και πρακτικό έργο, με τη διδασκα
λία και σκηνοθεσία από τον ίδιο, για σχολική χρήση, του Οιδίποδα Τυράννου, των 
Χοηφόρων και σκηνών που έχουν σχέση με την Αντιγόνη και την Ηλέκτρα, τα 
Αντιγόνεια (1981) και τα Ηλέκτρεια (1985).

Δεν θα πρέπει να παραλείψω τη συμμετοχή του στην οργάνωση των Διεθνών 
Συμποσίων Αρχαίου Ελληνικού Δράματος τη δεκαετία από το 1990-2000, και τη 
διδασκαλία στη Θερινή Σχολή Αρχαίου Ελληνικού Δράματος με θέμα «Οι τρεις 
μεγάλοι τραγικοί: σημειώσεις σε τρία παράλληλα έργα» στη Δρούσια, τα τρία τε
λευταία χρόνια (1999, 2000, 2001).

Καθώς με πληροφορεί, υπό έκδοση βρίσκεται τώρα ένα νέο βιβλίο του με τίτ
λο «Ερμηνευτικές εισηγήσεις στο αρχαίο δράμα» που θα περιλαμβάνει οκτώ κε
φάλαια πάνω σε διαφορετικά θέματα, που απλώνονται στους τρεις μεγάλους 
Έλληνες τραγικούς. Θα το αναμένουμε με ενδιαφέρον.

Το έργο του Δρα Χανδριώτη χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία. Έχει την ικα
νότητα να εντοπίζει προβλήματα και να επισημαίνει θέματα για έρευνα, εκεί που 
νομίζει κανείς πως δεν υπάρχουν, έχει την τόλμη να διαφωνεί και να ερμηνεύει με 
δικό του τρόπο και προβλήματα γνωστά προσεγγίζοντας τα διαφορετικά. Κάτι τέ
τοιο υποπτεύομαι ότι μας επιφυλάσσει και στην αποψινή του εισήγηση. Τον ευχα
ριστώ για την ευκαιρία που μας δίνει να προβληματιστούμε πάνω σε ένα από τα 
ομολογουμένως πιο προβληματικά χωρία του Αισχύλου που απασχόλησε και δι
χάζει για αιώνες επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων - φιλολόγους, ιστορικούς, αρ
χαιολόγους, εθνολόγους και άλλους.

Το ενδιαφέρον του Δρα Χανδριώτη για τον Όμιλο μας χρονολογείται από 
παλιά: ως μαθητής του Παγκυπρίου παρακολουθούσε τις διαλέξεις του Ε.Π.Ο.Κ. 
στα πρώτα χρόνια της ζωής του, όταν η Αίθουσα του Παγκυπρίου Γυμνασίου φι
λοξενούσε τις δραστηριότητες του, απάγγειλε σε εκδηλώσεις μας ως ένας ειδικός 
στην απαγγελία και ακόμα τίμησε το βήμα του Ομίλου μας με διάλεξη του για το 
θέμα της απαγγελίας.

Τον ευχαριστώ και πάλιν κι ευχαριστώ και σας, αγαπητοί φίλοι, που μας τι
μάτε με την παρουσία σας.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
Πρόεδρος του Ε.Π.Ο.Κ.
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Η ΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ 277-290 ΣΤΙΣ ΙΚΕΤΙΔΕΣ ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ 
ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΚΥΠΡΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ»

ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Μια πραγματικά διαφορετική εξέταση της ρήσης του Πελασγού στις Ικέτιδες 
του Αισχύλου 277-290, που να στοχεύει στη σύλληψη της δραματικής εκφοράς του 
λόγου, δηλαδή της υπόκρισης του ρόλου, μπορεί να πλησιάσει περισσότερο το 
πνεύμα του ποιητή. Της τέτοιας εξέτασης κύριο εργαλείο είναι η λεκτική δομή, 
ο λεκτικός σκελετός του κειμένου. Απαραίτητο μέσο είναι το σύνολο των ρη
τών ή άρρητων σκηνοθετικών στοιχείων που ενυπάρχουν σε στίχους που 
προηγούνται ή έπονται του υπό εξέταση αποσπάσματος και που έχουν σχέ
ση με το ομιλούν πρόσωπο. Μέσω τέτοιου εργαλείου και τέτοιου μέσου 
μπορεί να βγει καλύτερα το νόημα κάθε τμήματος και το γενικότερο του 
αποσπάσματος και να βρεθεί η διάθεση του ομιλούντος και οι τονισμοί και 
ο ρυθμός της ομιλίας. Προϋπόθεση, βέβαια, αποτελεί ο σεβασμός του εξεταστή 
προς τη σύνταξη του κειμένου και η εκτίμησή του προς την καθιερωμένη λεξικο
γραφία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

Ο βασιλιάς του Άργους Πελασγός πληροφορήθηκε ότι εισέβαλαν στη χώρα 
του ξένοι και βρίσκονται σε συγκεκριμένο ιερό χώρο. Γι’ αυτό σπεύδει με πολύ 
στρατό (στίχ. 233). Παραξενεύεται όμως, σαν αντικρίζει πλήθος νεαρών παρθέ
νων να έχουν αποθεμένα στους βωμούς των θεών τα κλαδιά της ικεσίας τους, 
όπως ακριβώς ορίζουν οι θρησκευτικοί νόμοι των Ελλήνων. Από την άλλη βλέπει 
την εμφάνισή τους (σε στολή και στολίδια) μη ελληνοπρεπή και ρωτά πρώτα ποια 
είναι η προέλευσή τους:

Ποδαπόν όμιλον τόνδ’ άνελληνόστολον 
πέπλοισι βαρβάροισι κάμπυκώμασιν 
χλίοντα προσφωνούμεν; (234-236) 
(Ποιο πλήθος είναι αυτό που χαιρετάμε, 
που φορεσιά ελληνοπρεπή δεν έχει, 
με πέπλα και στολίσματα βαρβάρων 
ντυμένο1);

1. Η μετάφραση των αποσπασμάτων ανήκει στον Τάσο Ρούσο (Αισχύλος - Ικέτιόες, Κάκτος, Αθήνα, 
1992).

2. Υπάρχει και η γραφή Νειλοθερή παρειάν και ανάλογες μεταφράσεις, όπως του I. Γρυπάρη «τ’ 
απαλά μου/νειλοθρεμμένα σκίζω μάγουλα» ή του Κ.Χ. Μύρη «τα λιοκαμένα στο Νείλο/τα μαλακά 
μου μάγουλα γδέρνω» ή του Ph. Vellacott “J.../ravage with grief the softness/of ckeeks the Nile has 
ripened” ή του S. G. Benardete “J.../eat my Nile-soft cheeks”.

3. Είναι σημαντικά τα γεωγραφικά στοιχεία που βρίσκονται εδώ, στην αρχή του έργου (3-5):

α) Ξεκίνησαν οι ικέτιδες από τους αμμουδερούς γιαλούς του Νείλου, δηλαδή από τη βορειοανατο
λική περιοχή της Αφρικής.

β) Οι ικέτιδες έριξαν το καράβι τους στη θάλασσα από περιοχή της θεϊκής γης που γειτονεύει με τη 
Συρία (θα λέγαμε της βορειοανατολικής Αιγύπτου) και όχι από τη δυτική Αιβύη, που βρίσκεται 
απέναντι από την Κρήτη.

4. Η Αιβύη, η προγιαγιά των Δαναΐδων (ικετίδων) μα και των Αιγυπτίων, ήταν «μέγιστον γης....  
καρπουμένη» (317), κυρά της ομώνυμης μεγάλης χώρας, που περιλάμβανε και τη γη που βρέχεται 
από τον Νείλο (την Αίγυπτο και το σημερινό Σουδάν).

Στη συνέχεια εκφράζει την απορία πώς τόλμησαν να ’ρθουν στη χώρα του, και 
σε διάλογο που ανοίγει με την Κορυφαία την καλεί να μιλήσει για τη γενιά τους 
άφοβα αλλά και με συντομία, γιατί

μακράν γε μέν δή ρήσιν ου στέργει πόλις. (273)
(Η πόλη

δε στέργει, μην ξεχνάς, τα πολλά λόγια).

Εκείνη δίνει πράγματι με συντομία την πρώτη, τη γενική της απάντηση

Βραχύς τορός θ’ ό μύθος· Άργεΐαι γένος 
έξευχόμεθα σπέρμά τ’ εύτέκνου βοός· 
χώς ταϋτ’ άληθή πιστά προσφύσω λόγφ. (274-276) 
(Σύντομα και καθάρια θα μιλήσω· 
καυχιόμαστε πως είμαστε από τ’ Αργος, 
σπέρμα της καλλίτεκνης δαμάλας· 
και θ’ αποδείξω πως σου λέω αλήθεια).

Σ’ αυτή την καύχηση ο Πελασγός αντιδρά άμεσα και αρνητικά, αφού το δέρμα 
των ικετίδων είναι μελαψό, μη ελληνικό. Αγνοεί και κάποια στοιχεία που έδωσαν 
εκείνες πρωτύτερα, ενώπιον των θεατών, που αιτιολογούσαν το χρώμα τους, την 
είλοθερή παρειάν (701 2), το μελανθές ήλιόκτυπον γένος (154-155), και το γεγονός 
ότι ξεκίνησαν

άπό προστομίων λεπτοψαμάθων
Νείλου (2-3)

(κινώντας 
απ’ τους αμμουδερούς γιαλούς του Νείλου) 

και έφυγαν από τη θεϊκή (δίαν)
χθόνα σύγχορτον Συρίμ (4)3 
(γη που με τη Συρία γειτονεύει).

Από το διάλογο-στιχομυθία που ακολουθεί μεταξύ Κορυφαίας και Πελασγού 
δίνεται απάντηση και για το χρώμα (Νείλος, Μέμφις) και για τη γενιά (Ιώ, που 
ήταν αρχικά ιέρεια στο Αργος, Έπαφος, Αιβύη4, Βήλος, Δαναός, ο συνοδός και 
πατέρας των ικετίδων). Τότε ο Πελασγός πείθεται για τον παλιό δεσμό που ενώνει 
τους πρόσφυγες με τη χώρα του, και πιότερο ζητά να μάθει πώς τόλμησαν να αφή- 
σουν τα «πατρώα δώματα» και ποια τύχη τους «κατέσκηψεν».
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Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια θα ενταχθούν και θα εξεταστούν τα λόγια του Πε
λασγού που αφορούν το χρώμα των ικετίόων και κυρίως η φράση

κύπριος χαρακτήρ τ’ έν γυναικείοις τύποις 
είκώς πέπληκται τεκτόνων πρός άρσένων (282-283),

η οποία προκάλεσε συζητήσεις, μάλιστα οδήγησε σε πολιτική εκμετάλλευσή της 
από εχθρούς του κυπριακού ελληνισμού.5

5. Κύριος αρνητής της ελληνικότητας της συντριπτικής πλειοψηφίας των Κυπρίων στην αρχαία επο
χή μα και στη νεότερη είναι ο Sir George Hill στο βιβλίο του A history of Cyprus (vol. I, 1940).

6. Ο Γρυπάρης λαμβάνει υπόψιν το ό' π.ου ακολουθεί τη μετοχή διδαχθείς χρησιμοποιώντας το μά
λιστα ως αντιθετικό, παρ' όλο που δεν προηγείται μέν. Το ίόιο κάνουν ο Vellacott και ο Benardete. 
Άλλοι όμως μεταφραστές το αγνοούν.

7. Εδώ το άκλιτο όπως έχει ακριβώς την ίόια σημασία που έχει και στο στίχο του Σοφοκλή (Ο.Τ. 548): 
τούτ’ αυτό μή μοι φράζ’, όπως ούκ εΐ κακός. Ισοόυναμεί με ειόκό σύνδεσμο (ώς ή ότι), αλλά έχει 
κρυμμένη και την πλαγιοερωτηματική σημασία πώς και μεταφράζεται: ότι δηλαδή ή πώς δηλαδή. 
Όμοια ακριβώς είναι η χρήση του και στους τελευταίους στίχους της ρήσης:

...... Διδαχθείς άν τόδ’ είδείην πλέον, 
όπωςγένεθλον σπέρμά τ’ 'Αργείον τό σόν. 
(=ότι δηλαδή ή πώς δηλαδή...)

Οι παραδοσιακές αντιλήψεις ως προς το χρώμα των ικετίόων είναι βασικά 
τέσσερις:

α) Η λέξη Κύπριος όπως βρίσκεται στις καθιερωμένες εκδόσεις του αρχαίου κει
μένου, με κεφαλαίο το αρχικό ψηφίο, δηλώνει κυπριακή προέλευση. Επομένως, το 
νόημα των στίχων 277-286 είναι σε συντομία το εξής: εσείς οι ικέτιδες δε μοιάζετε κα
θόλου με Αργείες· μοιάζετε μάλλον με γυναίκες του Νείλου ή της Κύπρου ή της Ινδίας.

β) Οι ικέτιδες είναι όμοιες με τις γυναίκες του Νείλου ή της Κύπρου ή της 
Ινδίας, αλλά αυτή η ομοιότητα δεν υπονοεί μη ελληνικότητα των Κυπρίων.

γ) Η λέξη Κύπριος να γράφεται με μικρό αρχικό, οπότε σημαίνει χάλκινος, 
μελαψός. Μ’ αυτή την αντίληψη τα είδη των αναφερομένων μη ελληνικών γυναι
κών είναι δύο (του Νείλου και της Ινδίας).

δ) Η λέξη Κύπριος ή κύπριος να αντικατασταθεί από την επιρρηματική φρά
ση καί πρός (=κι ακόμη). Τότε, τερματίζεται η συζήτηση για Κύπριες γυναίκες ή 
για χάλκινο γνώρισμα, μένουν όμως πάλι δύο μη ελληνικά είδη γυναικών (του 
Νείλου και της Ινδίας).

Μια νέα αντίληψη θα αναπτυχθεί στις σελίδες που ακολουθούν, είτε γίνει δε
κτή η γραφή κύπριος (=χάλκινος) είτε η γραφή καί πρός (=κι ακόμη). Σύμφωνα μ’ 
αυτή, στη ρήση του ο Πελασγός αναφέρεται μόνο σε ένα είδος μη ελληνικών γυ
ναικών, σε όσες ζουν στις περιοχές του Νείλου (ανάμεσα σ’ αυτές είναι και οι 
Ινδές νομάδες που γειτονεύουν με τους Αιθίοπες).

Παρέχεται το αρχαίο κείμενο με υπογραμμίσεις (επτά) και διαιρεμένο (σε 
δύο), ώστε να φαίνεται ακριβώς η δομή, ο σκελετός του. Στην έκδοση Teubneriana 
του 1990 (του Martin L. West) γίνονται μικροαλλαγές:

α) Η κλητική ώ ξένοι μπαίνει ανάμεσα σε κόμματα (σύμφωνα με τις εκδόσεις 
Loeb και Oxoniensis).

β) Τίθεται τελεία στη λέξη άστυγειτονουμένας (όπως συμβαίνει με την έκδοση 
Loeb).

γ) Σβήνεται η άνω τελεία από τη λέξη άρσένων (η αλλαγή είναι νέα και καίρια 
για την εξέταση που ακολουθείται εδώ).

δ) Γράφεται η λέξη κύπριος με μικρό αρχικό, επίθετο που 0ε δηλώνει εθνική 
καταγωγή.

ε) Προτιμάται κλύειν, Αμαζόνας, Ίνδάς (αντί κλυεΐν, Αμαζόνας, Ινδών).

στ) Παραλείπονται τα δύο αμφίβολα δ ’ των φράσεων διδαχθείς <δ ’> και κρε
οβότους <δ*>  Αμαζόνας.

Αέει, λοιπόν, το αρχαίο κείμενο:

1. 'Άπιστα μυθεΐσθ’, ώ ξέναι, κλύειν έμοί, 
όπως τόδ’ ύμΐν ’Αργείον γένος. (277-278) 
α) Λιβυστικαϊς γάρ μάλλον έμφερέστεραι 

γυναιξίν έστε κούδαμώς έγχωρίαις· (279-280) 
καί Νείλος άν θρέψειε τοιοΰτον φυτόν 
κύπριος χαρακτήρ τ' έν γυναικείοις τύποις 
είκώς πέπληκται τεκτόνων πρός άρσένων 
Ίνδάς τ’ ακούω νομάδας ίπποβάμοσιν 
είναι καμήλοις άστραβιζούσας χθόνα 
παρ’ Αίθίοψιν άστυγειτονουμένας. (281 -286) 

β) Καί τάς άνανδρους κρεοβότους ’Αμαζόνας, 
εί τοξοτευχεΐς ήστε, κάρτ’ άν ήκασα 
ύμάς. (287-289).

2. Διδαχθείς  άν τόδ’ είδείην πλέον,6
όπως γένεθλον σπέρμά τ’ ’Αργείον τό σόν. (289-290).

Στο μέρος 1. ο Πελασγός εκφράζει απιστία στα λόγια της Κορυφαίας (με στί
χους 12), ενώ στο μέρος 2. ζητά συγκεκριμένη πληροφόρηση (με στίχους 2). Την 
απιστία του την εκφράζει πρώτα γενικά (Άπιστα μυθεΐσθε... γένος) και ύστερα με 
δύο αιτιολογήσεις, α) Αιβυστικαΐς γάρ... άστυγειτονουμένας και β) Καί τάς άνάν- 
δρους κρεοβότους ’Αμαζόνας... υμάς. Την πρώτη αιτιολόγηση την εξηγεί πρώτα 
γενικά (καί Νείλος άν θρέψειε τοιοΰτον φυτόν) και την αναλύει διττά (κύπριος χα
ρακτήρ τ’... άρσένων - Ίνδάς τ’ άκούω... άστυγειτονουμένας). Είναι φανερό ότι η 
ρήση έχει αυστηρά λογική δομή. Επιπρόσθετα είναι συμπαγής, αφού η λέξη 
Αργείον (γένος ή σπέρμα) βρίσκεται και στην πρώτη περίοδο λόγου και στην τε
λευταία, δηλαδή σχηματίζει κύκλο.

Η μετάφραση, σε πεζό λόγο, είναι:

1. Πράγματα απίστευτα να τ’ ακούω μου λέτε, ξένες, ότι (ή πώς)  δηλαδή αυ
τό σας το γένος είν’ αργείτικο:

7
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α) Γιατί μάλλον με λιβυστικές8 γυναίκες είστε πιο μοιαστές και καθόλου με 
ντόπιες·

8. Οι θεατρικοί μεταφραστές παρουσιάζουν συμπτώσεις αλλά και διαφορές στην ερμηνεία των λέξε
ων Λιβυστικαί, κύπριος, Ίνδαί:

α) Τις Λιβυστικές γυναίκες ο Γρυπάρης και ο Ρούσος τις ονομάζουν γυναίκες της Αφρικής, ο Μύρης 
γυναίκες της Λιβύης και ο Vellacott και ο Benardete Λίβυσσες (Libyans).

β) Τον κύπριο χαρακτήρα άλλοι τον αντιλαμβάνονται ως φυλετική σχέση και άλλοι ως καλλιτεχνική 
απεικόνιση. Μεταφράζουν τους σχετικούς στίχους (282-283) ως εξής:

- ή με κυπραίικο χάραγμα σε γυναικείες μορφές απ’ άντρες να’χει τυπωθεί τεχνίτες (Γρυπάρης)

- ή σουλούπι, λες, κυπραίικο να χύθηκε από μαστόρους σερνικούς σε γυναικών καλούπια (Μύρης)

— and in your faces, where the male craftsman moulds the female feauture, there, stamped to the life, in 
Cyprus (Vellaccott)

- ή με κυπραίικο χαρακτήρα θα ’λεγα πως τεχνίτες άντρες όμοιες μ’ εσάς χαράξαν μορφές (Ρούσος)

*· - or the images of Cyprus, carved by native craftsman (Benardete).

γ) Τις Ινδές νομάδες ο Γρυπάρης και ο Ρούσος τις βλέπουν στις Ινδίες, ενώ ο Μύρης και ο Vellacott 
τις αφήνουν ασαφώς στα σύνορα της γης των Αιθιόπων. Ο Benardete, διαγράφοντας τη λέξη 
Ινδάς, μεταφράζει «κι έχω ακούσει για τις καμηλοϋπόζυγες νομάδες, γειτόνισσες των Αιθιόπων» 
(and of the camel-backed nomads I’ve heard, neighbors to the Ethiopian).

κι ο Νείλος μπορεί τέτοιο φυτό να θρέψει·
και χάλκινο γνώρισμα έχει ταιριαστά αποτυπωθεί σε γυναίκες από τεχνί
τες άρρενες
κι ακούω πως Ινδές νομάδες που ζουν σε γη γειτονική των Αιθιόπων δια
τίθενται ως υποζύγιες καμήλες.

β) Και με τις άγαμες κρεοφάγες Αμαζόνες πολύ θα σας παρομοίαζα, αν 
ήσασταν με τόξα οπλισμένες.

2. Απόδειξη αν μου έδινες, θα το μάθαινα αυτό καλύτερα, ότι (ή πώς) δηλα
δή το σπέρμα της δικής σου καταγωγής είναι και αργείτικο.

Προτιμήθηκε η λέξη «κύπριος» ως επίθετο με τη σημασία «χάλκινος» ύστερα 
από διάφορες σκέψεις:

α) Η πρόταση που αρχίζει με τη λέξη «κύπριος» είναι εξηγητική της πρότασης 
που προηγείται, «καί Νείλος άν θρέψειε τοιοΰτον φυτόν». Δηλαδή εννοούμε τη λέ
ξη «κύπριος» σε σχέση με τον ποταμό Νείλο ως τροφέα των μελαψών γυναικών.

β) Παραπέρα εννοούμε αυτή την πρόταση (κύπριος χαρακτήρ τ’ εν γυναικεί- 
οις τύποις είκώς πέπληκται τεκτόνων προς άρσένων) σε συνάρτηση με «Ίνδάς νο
μάδας άστραβιζούσας» και «χθόνα παρ’ Αίθίοψιν άστυγειτονουμένας», δηλαδή με 
γυναίκες που ζουν νομαδικά σε γη γειτονική των Αιθιόπων και που οπωσδήποτε 
βρέχεται από τα νερά του Νείλου.

γ) Δεν υπάρχει λόγος να αμφισβητηθεί η σημασία που δίνεται στο λεξικό των 
H.G.Liddel - R.Scott (Συμπλήρωμα, Αθήναι 1972) «κύπριος=χάλκινος» ούτε να 

αμφισβητηθεί η σημασία που δίνεται στο ίδιο λεξικό (κύριο μέρος) για τη λέξη 
«χαρακτήρ=χαρακτηριστικόν γνώρισμα» (Αισχ. Ικ. 282).

δ) Από μετρική άποψη η λέξη «κύπριος» ευσταθεί, αφού πεντασύλλαβο μέτρο 
όπως σ’ αυτόν το στίχο

κύπριος χαρακτήρ τ’ εν γυναικείοις τύποις (282) 
υ υ- υ -

βρίσκεται και σε άλλους δύο στο ίδιο αυτό απόσπασμα:

Ίνδάς τ’ άκούω νομάδας ιπποβάμοσιν (284)
- υ υ υ-

καί τάς άνάνδρους κρεοβότους Αμαζόνας. (287)
- υυ υ-

Οι εξηγήσεις που δίνει η Κορυφαία στον Πελασγό, στο διάλογο-στιχομυθία 
τους που ακολουθεί (291-327), κλονίζουν την απιστία του συνομιλητή της. «Διδά
σκεται» εκείνος και συμφωνεί για το κοινόν της καταγωγής τους:

Δοκειτε μέν μοι τήσδε κοινωνεΐν χθονός 
τ’ άρχαΐον. (325-326)
(Θαρρώ πως σας ενώνει με τη χώρα 
παλιός δεσμός).

Ομως μέσα από τις εξηγήσεις φαίνεται και το εξής σημαντικό: ο Πελασγός είχε 
πρωτύτερα ευστοχία, όταν στη ρήση του (277-290) λογάριαζε τις ικέτιδες λιβυστι- 
κές (=γυναίκες της βορειοανατολικής Αφρικής, της μεγάλης Λιβύης) και νειλοτρε- 
φείς. Τα σημαντικότερα όμω είναι άλλα:

α) Η χώρα των Αμαζόνων έμεινε έξω από το διάλογο-στιχομυθία. Και ήταν 
επόμενο, αφού στη ρήση του Πελασγού που προηγήθηκε οι Αμαζόνες είχαν ανα
φερθεί, υβριστικά αλλά σε σχήμα υποθετικού λόγου που εκφράζει το αντίθετο του 
πραγματικού (και σημαίνει: Αμαζόνες δε σας λογαριάζω, αφού δεν τοξοφορείτε).

β) Οι Ινδές «νομάδες παρ’ Αίθίοψιν...» ανήκαν στη γη του Νείλου, συνιστού- 
σαν το κύριο μέρος της αναφοράς του Πελασγού στο Νείλο και, έτσι, έμειναν κι 
αυτές έξω από το διάλογο-στιχομυθία.

Απ’ ό,τι ξέρουμε, στα έργα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας λειτουργεί κα
νονικά ο νόμος της συνέπειας. Σε ό,τι λέγεται ή πράττεται υπάρχει συνέχεια και 
αιτιολογία. Τίποτε δε μένει μετέωρο. Κάτι τέτοιο θα ήταν περιττό, άχρηστο αλλά 
και ζημιογόνο για τους στόχους και το σκοπό του έργου. Παραδείγματα συνέπει
ας μέσα στην ευρύτερη ενότητα που εξετάζεται εδώ, είναι:

α) ΔΑ. Μ’ ευλάβεια τους κοινούς βωμούς ετούτων222 
των θεών όλων προσκυνάτε....

ΠΕ.............................................Βέβαια, στων θεών μας 241
τους βωμούς μπρος θωρώ να ’χετε βάλει 
κλαδιά, καθώς των ικετών ορίζουν 
οι νόμοι........................................................
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β) ΠΕ..........................................................................Η πόλη 273
δε στέργει, μην ξεχνάς, τα πολλά λόγια.

ΧΟ. Σύντομα και καθάρια θα μιλήσω- 274
καυχιόμαστε πως είμαστε από τ’ Άργος, 
σπέρματα της καλλιτέχνης δαμάλας· 
και θ ’ αποδείξω πως σου λέω αλήθεια.

Π Ε. Δείχνουν απίστευτα όσα λέτε, ξένες9

9. Παρόμοιο νόημα δίνει (στους στίχους 287-289) και ο J.C.Hogan (A Commentary on the Complete 
Greek Tragedies, Aeschylus, The University of Chicago Press, 1984): λες ότι είστε Αργείτισσες, αλλά η 
εμφάνισή σας διαψεύδει αυτή τη λέξη (σελ. 195).

θέλω να μάθω τούτο ακούγοντάς σας, 
πώς είναι η ρίζα της γενιάς σας από τ’ Άργος.

ΠΕ. Θαρρώ πως σας ενώνει με τη χώρα 325
παλιός δεσμός...................................

Ένα άλλο παράδειγμα συνέπειας ή συνέχειας αλλά με μεγάλη απόσταση μετα
ξύ των συναπτομένων ή συσχετιζομένων μερών, είναι: στο δεύτερο στάσιμό του ο 
Χορός αναφέρει «Δΐονπάμβοτον άλσος» (558), όπου είχε φτάσει ξετρελαμένη απ’ 
το κεντρί της αλογόμυγας η Ιώ. Αυτή η φράση μάς θυμίζει την πρόταση πάλι του 
Χορού στην πάροδό του «Δίανδέ λιποΰσαι/χθόνα σύγχορτον Συρίρ φεύγομεν» (4- 
5). (Ίσως η θύμιση είναι σκόπιμη).

Σε Κύπριες ή Ινδές ή Αμαζόνες δε γίνεται αναφορά ούτε πριν ούτε μετά τη ρή
ση του Πελασγού (277-290). Αντίθετα ο λόγος για τις γυναίκες της γης του Νείλου 
επαναλαμβάνεται πολλές φορές (από τις 11-12 φορές που προφέρεται το όνομα 
του ποταμού οι 6 τουλάχιστον σχετίζονται άμεσα με τις ικέτιδες). Φαίνεται, λοι
πόν, ότι μόνο σε σχέση μ’ αυτή τη γη μπορούν οι όροι «κύπριος χαρακτήρ» και 
«Ίνδαί νομάδες» να εξηγηθούν και να αιτιολογηθούν.

Ενισχυτικό αυτού του συμπεράσματος έρχεται και το γεγονός ότι ο ποιητής 
παρουσιάζει, σε στίχους πολύ κατοπινότερους (496-498), τον πατέρα των ικετί- 
δων να τονίζει προς τον Πελασγό, φυσικά και αυτόβουλα, τη διαφορά που έχουν 
ως προς τη μορφή οι κάτοικοι του Νείλου από τους κατοίκους του Ινάχου (στο 
Αργος):

.......................................... μορφής δ’ ούχ όμόστολος φύσις· 496 
Νείλος γάρ ούχ ομοιον’ Ίνάχψ γένος 
τρέφει.

(ξένη
κι αλλιώτικη η θωριά μου, γιατί ο Νείλος 
με τη γενιά του Ινάχου ανθρώπους όμοιους 
δεν τρέφει).

Η άποψη για τον όρο «κύπριος χαρακτήρ» μπορεί να στηριχτεί και στη διά
κριση της χρήσης των μορίων καί, τε... τεκαι στο νόημα των συμπλεκομένων στί
χων 281-286:

α) Η σημασία του μορίου καί που εισάγει περίοδο λόγου είναι συνήθως προ
σθετική, ενώ των τε... τε είναι πάντα εμφατική συμπλεκτική. Στο απόσπασμα που 
μας απασχολεί (277-290) τα τμήματα λόγου που εισάγονται με το προσθετικό καί 
είναι δύο:

καί Νείλος ... άστυγειτονουμένας. (281-286)
καί τάς άνάνδρους ... υμάς. (287-289)

Δύο είναι και τα στοιχεία του πρώτου τμήματος που συνδένται με τε... τε:

κύπριος χαρακτήρ τ’... άρσένων (282-283)
Ίνδάς τ’... άστυγειτονουμένας. (284-286).

β) Αν κάνουμε χρήση της σημασίας «κύπριος=χάλκινος»και αν σεβαστού
με τη συντακτική χρήση τε... τε, χωρίς ενδιάμεσο κόμμα ή άλλο σημείο στί- 
ξεως, μπορούμε να συλλάβουμε το νόημα των στίχων 281-286 ως εξής:

Όμοια κι ο Νείλος μπορεί να θρέψει τέτοιο φυτό'
και χάλκινο γνώρισμα έχει ταιριαστά αποτυπωθεί σε γυναίκες
από τεχνίτες άρρενες
κι ακούω ότι Ινδές νομάδες σε γη γειτονική των Αιθιόπων 
διατίθενται για καβάλα.

Με άλλα λόγια:

Πλάσμα του Νείλου θα είστε· και θα σας έσπειραν αρρενωποί χαλκόχρωμοι 
Αιθίοπες ζευγαρώνοντας με Ινδές νομάδες.

Σύμφωνα, δηλαδή, μ’ αυτή τη σύλληψη ο Πελασγός την αυθόρμητη άρνησή του 
οτις καυχησιές των ικετίδων την εξελίσσει σε υβρισία και έπαρση.

Αλήθεια, τι άλλο από άρνηση είναι τα γλωσσικά στοιχεία άπιστα ή ούδαμώς 
έγχωρίαις; Τι άλλο από υβρισία είναι τοιοΰτον φυτόνή χαρακτήρ εν γυναικείους 
τύποις είκώς πέπληκται τεκτόνωνπρός άρσένων ή άστραβιζούσας ή καί τάς άνάν
δρους κρεοβότους 'Αμαζόνας κάρτ'άν ήκασα υμάς; Ή τι άλλο από ειρωνεία είναι 
τόδ' ύμΐν γένος (δείξη); Τι άλλο από έπαρση είναι η λέξη 'Αργείον (που τη βάζει 
και στην αρχή και στο τέλος της ρήσης);

Η αυθόρμητη άρνηση του Πελασγού προς τις καυχησιές των ικετίδων (άπι
στά) και η αιτιολόγησή της (γάρ) και η ανάπτυξη της με ένα γενικό επιχείρημα 
(καί) και με δύο ειδικά (τε... τε) και η προσθήκη ενός άλλου υποθετικού επιχειρή
ματος (καί), σημαίνουν λόγο ζωντανό που εκφράζεται με κάποια γοργότητα 
και κάποια κλιμάκωση φωνής.

Στη ζωντάνια συμβάλλουν και οι συναφείς εμφατικοί τονισμοί άπιστα, λιβυ- 
στικαΐς, ούδαμώς, Νείλος, 'Αμαζόνας, διδαχθείς και χαρακτήρ τε, Ίνδάς τε. Στη 
γοργότητα και στην κλιμάκωση συμβάλλει η διαδοχή των έξι σύντομων σκέψεων- 
εκφράσεων, άπιστα (2 στίχοι), Αιβυστικαΐς γάρ (2), καί Νείλος (1), κύπριος χαρα- 
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κτήρ τε (2), Ίνδάς τε (3), καί τάς άνάνδρους κρεοβότους ’Αμαζόνας (2), και η σύ
ντομη κατακλείδα «διδαχθείς...» (2 στίχοι).

Μια άλλη περίπτωση όπου ο Πελασγός βγαίνει έξω από τα πλαίσια της νηφα
λιότητας είναι οι στίχοι 911-953. Πάλι βρίζει, πάλι ειρωνεύεται, πάλι επαίρεται, 
και επιπρόσθετα απειλεί και ξεκουμπίζει, στη λογομαχία που έχει με τον θρασύ 
κήρυκα των Αιγυπτίων. Απ’ αυτή, μάλιστα, την εκτροπή δεν υφίσταται καμιά «δι
δαχή» ο βασιλιάς (τουλάχιστον σ’ αυτό το έργο της τριλογίας), ίσως γιατί αυτή τη 
φορά υποστηρίζει σθεναρά το δίκαιο, τη σωτηρία των ικετίδων:

Ε! συ, τι κάνεις; Πού βρήκες το θάρρος 911 
των Πελασγών τη χώρα ν’ ατιμάζεις;
Σε πόλη γυναικών θαρρείς πως ήρθες;
βάρβαρος όντας φέρνεσαι με θράσος
στους Έλληνες......................................
Θα κλάψεις παρευθύς, αν τις αγγίξεις. 925
Τώρα γοργά απ’ τα μάτια μου άντε χάσου. 949
Μα και στη χώρα τούτη παλικάρια 952 
θα βρείτε, που κριθάρινο δεν πίνουν 
κρασί.

Πιο άξια προσοχής είναι μια άλλη αναλογία μεταξύ των δύο περιπτώσεων. Ο 
Πελασγός αμέσως μετά τη λογομαχία και την απομάκρυνση του ξένου γυρνά στη 
νηφαλιότητα:

Κί όλες εσείς με τις πιστές σας 954 
τις δούλες, θάρρος παίρνοντας, να πάτε 
στην πόλη που γερά κάστρα τη ζώνουν 
βαθιά θεμελιωμένα...................................

Το ίδιο συνέβη και μετά τη ρήση. Αρχισε μεταξύ Κορυφαίας και Πελασγού ένας 
διάλογος - στιχομυθία, με ενδιαφέρον μεν αλλά χωρίς πάθος:

ΧΟ: Δε λεν πως ήταν στο ναό της Ήρας 291 
ιέρεια κάποτε η Ιώ στη χώρα τούτη;

ΠΕ: Ήτανε και μεγάλη φήμη υπάρχει.
ΧΟ: ..............................................................

Αυτή η διαφορετική εξέταση της ρήσης του Πελασγού, δηλαδή η εξέταση του 
συνόλου της (277-290) σε σχέση με όσα προηγήθηκαν (1-276) και με όσα αμέσως 
ακολούθησαν (291-326) ή και με όσα διαδραματίστηκαν ίσαμε το τέλος (1073), με 
στόχο τη σύλληψη της δραματικής εκφοράς του λόγου και με κύριο εργαλείο τη λε
κτική δομή του κειμένου, μας οδήγησε σε διαφορετικά συμπεράσματα, που αφορούν 
την υπόκριση του ρόλου αλλά και που μπορούν να ενισχύσουν ή να αδυνατίσουν θέ
σεις των παραδοσιακών ερευνητών. Σημαντικά τέτοια συμπεράσματα είναι:

α) Δε γίνεται εδώ κανένας λόγος για το χρώμα ή την καταγωγή των Κυπρίων. 
Ετσι, βγαίνει ενισχυμένη η θέση ότι κνπριος χαρακτήρ σημαίνει χάλκινη στά

μπα10 11, εφόσον, φυσικά, παραμένει στο αρχαίο κείμενο η λέξη κνπριος (ή 
έστω κνπρις) αλλά διορθωμένη ως προς το αρχικό της ψηφίο (εφόσον δηλα
δή σημειώνεται με μικρό). Αν όμως γίνει δεκτή η τολμηρή εισήγηση του Κώστα 
Χατζηστεφάνου, να αντικατασταθεί η λέξη κύπριος από την επιρρηματική φράση 
καί πρός (=κι ακόμη)", τότε η λέξη «χάλκινη» δε θα αναφέρεται πια.

10. Αυτή την ερμηνεία υποστήριξε ο Κ. Χατζηιωάννου (βλ. On the Interpretation of Κύπριος χαρακτήρ 
of Aeschylus, Πρακτικά Β’ Κυπρολογικού Συνεδρίου, τόμ. Α', Αρχαίον Τμήμα, Αευκωσία, 1985).

11. Βλ. Κ. Χατζηστεφάνου, Ο φερόμενος ως Κύπριοςχαρακτήρ του Αισχύλου και η διάλυση ενός μύ
θου: μια νέα διόρθωση και ερμηνεία των Αισχύλου Ικετίδων 282-283, Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου Γ’, Τμήμα Επιστημονικών Ερευνών, Αευκωσία, 1989).

β) Ένα δεύτερο σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι ο λόγος γίνεται μόνο για Λιβυ- 
στικές γυναίκες (της βορειοανατολικής Αφρικής), που μπορεί να προέρχονται ακόμη 
και από ζευγάρωμα Ινδών νομάδων της περιοχής με Αιθίοπες. Και αυτός ο λόγος δεν 
είναι τίποτε άλλο από ψυχολογική αντίδραση του βασιλιά του Αργους στην καύχηση 
των μελαψών και ανελληνόστολων ικετίδων ότι είναι ομογενείς του.

Απομένει να σχολιαστεί, υπό το πρίσμα πάντα της δραματικής εκφοράς του 
λόγου, η διόρθωση που προτείνει ο Κώστας Χατζηστεφάνου, δηλαδή η γραφή 
«καί πρός χαρακτήρ εν γυναικείοις τύποις»:

α) Η χρήση καί πρός, με την επιρρηματική σημασία (=και ακόμη), συνηθιζό
ταν στην Αττική διάλεκτο, επομένως ευσταθεί.

β) Όμως η απάλειψη του συνδέσμου τε από τον ίδιο στίχο συνεπάγεται κα
τάργηση της εμφατικής καταφατικής συμπλοκής τε... τε στους στίχους 282-286. 
Και είναι αλήθεια ότι αυτή την κατάργηση τη βλέπουμε και στις καθιερωμένες εκ
δόσεις του αρχαίου κειμένου με χρήση άνω τελείας στο τέλος της πρώτης πρότα
σης (πρός άρσένων). Όμως, σε τέτοιες περιπτώσεις (δηλαδή είτε της απάλειψης 
του πρώτου τε είτε της χρήσης άνω τελείας στο τέλος της πρώτης πρότασης), δεν 
μπορεί να δικαιολογηθεί η χρήση του τε στη δεύτερη πρόταση. Επομένως, από την 
προτεινόμενη διόρθωση μόνο η αντικατάσταση της λέξης Κύπριος ή κνπριος με 
τη φράση καίπρός πείθει:

Καί Νείλος άν θρέψειε τοιοΰτον φυτόν 
καί πρός χαρακτήρ τ’ εν γυναικείοις τύποις 
είκώς πέπληκται τεκτόνων πρός άρσένων 
Ίνδάς τ’ακούω νομάδας ίπποβάμοσιν 
εΐναι καμήλοις...................................................

Περιορισμένη, φυσικά, θα είναι και η τροποποίηση της μετάφρασής μας:

κι ο Νείλος μπορεί τέτοιο φυτό να θρέψει· κι ακόμη, και το γνώρισμά τους 
έχουν σε γυναίκες αποτυπώσει ταιριαστά τεχνίτες άρρενες....

γ) Τέλος, με τη χρήση της φράσης καί πρός δημιουργούνται σοβαρά πλεονε
κτήματα:
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- Αποκαθίσταται η μετρική ομαλότητα (η τετρασυλλαβία) στην πρώτη διπο- 
δία του στίχου:

Καί πρός χαρακτήρ τ’ έν γυναικείοις τύποις 
- υ -

- Με την προσθήκη ενός ακόμη καί ενισχύεται η συσσώρευση και εντείνεται η 
κλιμάκωση.

- Τερματίζεται οριστικά και λυτρωτικά η φιλολογική διαμάχη γύρω από τη 
σημασία της λέξης Κύπριος ή κύπρίος.

ΕΛΛΑΔΙΟΣ ΧΑΝΔΡΙΩΤΗΣ, δ.φ.

Εισαγωγική Ομιλία του Προέδρου του Ε.Π.Ο.Κ.
Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου

στην εκδήλωση εις μνήμην Παύλου Βαλδασερίδη καί Παύλου Κριναίου 
στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ομίλου Λαϊκής

(Τρίτη, 20 Μαΐου 2003, 7.30 μ.μ.)

Σας καλωσορίζω στην αποψινή μας εκδήλωση, αφιερωμένη στη μνήμη δύο 
αξιόλογων Κυπρίων ποιητών και λογοτεχνών, γενικότερα, του Παύλου Βαλδασε- 
ρίδη και Παύλου Κριναίου. Τους τιμούμε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός 
αιώνα από τη γέννηση του Κριναίου, το 1903, και πλέον των εκατόν χρόνων από 
τη γέννηση του Βαλδασερίδη, το 1892. Για δύο άλλους Κυπρίους λογοτέχνες που 
άφησαν τη σφραγίδα τους με την έντονη πνευματική και αγωνιστική παρουσία 
τους, το Χριστόδουλο Γαλατόπουλο και τον Τεύκρο Ανθία, το Συμβούλιο προ
γραμματίζει επίσης ειδικές εκδηλώσεις, ελάχιστο φόρο τιμής για την προσφορά 
τους στον τόπο μας, με ομιλητή για τον Γαλατόπουλο τον αγαπητό συνάδελφο εκ
παιδευτικό και λογοτέχνη κ. Μιχαλάκη Μαραθεύτη το προσεχές φθινόπωρο, και 
για τον Ανθία διάφορους ομιλητές σε εσωτερική συγκέντρωση-συνεστίαση των με
λών και προσκεκλημένων τους με ελεύθερες παρεμβάσεις την ερχόμενη βδομάδα.

Δεν αποτελεί σχήμα λόγου το ότι η πνευματική δημιουργία έχει μια μόνιμη 
αξία εφασφαλίζουσα για τους άξιους δημιουργούς την αιωνιότητα στην ψυχή του 
λαού και του κάθε ανθρώπου που τη γνωρίζει. Από αυτό αντλεί την αξία της η μα- 
κρόχρονη και πλούσια Ελληνική λογοτεχνική παραγωγή από τα αρχαία χρόνια ώς 
σήμερα. Είναι μια κατάθεση μαρτυρίας για τα κάθε λογής βιώματα της ζωής του 
πνευματικού δημιουργού, ως Έλληνα και ως ανθρώπου, δεμένα με τη ζωή και τις 
παραδόσεις του λαού, τις ιστορικές περιπέτειες του τόπου τους, την πορεία και 
τους οραματισμούς του έθνους, τους προβληματισμούς του ανθρώπου.

Στην εποχή της «παγκοσμιοποίησης» θα πρέπει ν’ αναζητήσουμε αυτό που το
νώνει την πίστη στις ρίζες μας και στην Ελληνική μας ταυτότητα, αλλά και να επι- 
σημάνουμε αυτό που αγκαλιάζει τον άνθρωπο χωρίς ν’ απαρνιέται ή να διαγρά
φει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα θρησκευτικά ή άλλα «πιστεύω» των λαών. Ο 
Ελληνικός «ανθρωπισμός» έχει μια μακρά παράδοση και μπορεί και σήμερα να 
μπει στην υπηρεσία του ανθρώπου, να δικαιώσει τη φήμη του και να πραγματώσει 
την αποστολή του: ένα νέο κεφάλαιο στην ταραγμένη εποχή μας, μια ευγενής πρό
κληση στους πνευματικούς δημιουργούς για την προσέγγιση των λαών με αμοι
βαίο σεβασμό για συνύπαρξη με αλληλοκατανόηση και αλληλοεκτίμηση. Το πνεύ
μα μπορεί ν’ αντισταθεί στη βία, την αδικία, τη μισαλλοδοξία και σε ό,τι αρνητικό, 
έστω κι αν δεν είναι σε θέση να καθοδηγήσει τους ρυθμιστές της τύχης των λαών 
ως υπολογίσιμος από αυτούς παράγοντας.

Οι δύο Κύπριοι λογοτέχνες, που θα μας παρουσιάσουν σε λίγο οι δύο εκλε
κτοί ομιλητές μας, έχουν κάτι κοινό στη ζωή τους, όχι ασυνήθιστο για Έλληνες 
Κυπρίους. Σπούδασαν και οι δύο στην Ελλάδα, την Αθήνα, όπου και εγκαταστά
θηκε ο ένας απ’ αυτούς, ο Κριναίος, ενώ ο Βαλόασερίδης σπούδασε και στο Παρί-
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σι κι έζησε για χρόνια στη Γαλλία, γνώρισε τα ρεύματα της εποχής κι έγραψε και 
στη Γαλλική, για να επιστρέψει αργότερα στην Κύπρο, στη γενέτειρα του Λάρνα
κα, ώς το τέλος της ζωής του. Αντλούν και από τον ευρύτερο Ελληνικό και Ευρω
παϊκό χώρο, αλλά τους είναι προσφιλής και η αρχαιότητα και η Ελληνική κλασι
κή γραμματεία. Εκτός από την ποίηση, ο Κριναίος ασχολήθηκε με τη δημοσιογρα
φία, ενώ ο Βαλδασερίδης έχει να παρουσιάσει ένα πολύπλευρο έργο, θεατρικό, 
διηγήματα, μυθιστόρημα, μεταφράσεις έργων κλασικών συγγραφέων, θρησκευτι
κών κειμένων, κ.ά. Πρόκειται για δύο ενδιαφέρουσες μορφές που συνθέτουν στην 
ψυχή τους την ψυχή του Κύπριου, του Έλληνα και του ανθρώπου.

Για τη ζωή και το έργο τους θα δώσω το λόγο στους δυο γνωστούς σε όλους, 
εκλεκτούς ομιλητές μας που έχουν ασχοληθεί μ’ αυτό ιδιαίτερα, τον αγαπητό συ
νάδελφο εκπαιδευτικό και μέλος του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Ε.Ο.Κ.Α. 
1955-59 κ. Παύλο Σεμελίδη, που θα μας μιλήσει για τον Παύλο Βαλδασερίδη, και 
τον επίσης αγαπητό συνάδελφο εκπαιδευτικό, Επιθεωρητή του Υπουργείου Παι
δείας και Πολιτισμού, Δρα Γιώργο Κιτρομηλίδη, που θα μας μιλήσει για τον Παύ
λο Κριναίο.

Σας ευχαριστώ, αγαπητοί, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου για την 
προθυμία σας να είστε οι ομιλητές μας απόψε, και ευχαριστώ, επίσης, όλους εσάς 
που τιμάτε την εκδήλωση μας με την παρουσία σας και το Πολιτιστικό Κέντρο του 
Ομίλου Λαϊκής για τη φιλοξενία.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
Πρόεδρος

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΛΔΑΣΕΡΙΔΗΣ
(1892 -1972)

Εισαγωγή
Θα ήθελα πρώτα να εκφράσω τη χαρά μου για τη συμμετοχή μου στη σημερινή 

όμορφη εκδήλωση και τις ευχαριστίες μου προς το Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώ- 
στου για την πρόσκληση-πρόκληση να μιλήσω με συντομία για τον Παύλο Βαλ- 
δασρίδη, τον ποιητή της Λάρνακας με το πλούσιο και ποικίλο έργο.

* * *
Συμπληρώνονται φέτος 30 χρόνια από το θάνατο του Π.Β. και 110 χρόνια 

από τη γέννησή του.

Η επέτειος αυτή δίνει σε όλους μας την ευκαιρία και το έναυσμα να θυμηθού
με ή να γνωρίσουμε, να ασχοληθούμε περισσότερο με μια σημαντική μορφή των 
Κυπριακών Γραμμάτων, η οποία κατατάσσεται συνήθως (Γραμματολογικά) στους 
λογοτέχνες της περιόδου της Αγγλοκρατίας.

Στη σύντομη, ολιγόλεπτη αυτή αναφορά στη ζωή και το έργο του Π.Β. στο
χεύω να δώσω μια γενική μόνο εικόνα του θέματος, με την ευχή και την ελπίδα ότι 
όλοι μας θα ασχοληθούμε στο μέλλον, ακόμα περισσότερο, με το σχετικώς άγνω
στο λογοτεχνικά έργο του Π. Βαλδασερίδη, που περιμένει τους μελετητές μας να 
το φωτίσουν, να το αναλύσουν και το καταστήσουν γνωστό και κατανοητό.

* * *

Βίογραφικά

Ο Π. Βαλδασερίδης κατάγεται από γνωστή και σημαντική αρχοντική οικογένεια της Λάρ
νακας. Γεννήθηκε στην πόλη του Ζήνωνα στις (23/5/1892), λίγα χρόνια μετά την έναρξη της 
Αγγλοκρατίας (1878). Έζησε αρκετά χρόνια στη Γαλλία, τουλάχιστον 1/4 του αιώνα, τη μισή του 
ζωή θα λέγαμε. Από τη Γαλλία επέστρεψε οριστικά στα 1941, στα χρόνια του μεγάλου πολέμου. 
Τα τελευταία 30 χρόνια της ζωής του τα έζησε ήσυχα, αλλά και δημιουργικά στη Λάρνακα, όπου 
εργαζόταν στις επιχειρήσεις του πατέρα του, στο εργοστάσιο οινοπνευματωδών ποτών.

Σπούδασε στην Αθήνα και στο Παρίσι, Νομικά, Φιλολογία και Θεολογία. Αναφέρεται ότι 
ύ Γαλλική παιδεία του ήταν τόσο πρωτοφανής που του επέτρεπε να εκφράζεται και να δημιουρ
γεί ως πραγματικός Γάλλος. Το 1924 ίδρυσε στη Λάρνακα τη «Θεοσοφική Στοή». Το ότι υπήρξε 
θεοσοφιστής είναι ένα σημαντικό κλειδί για την κατανόηση του έργου του και του στοχασμού 
του, σημειώνει η Αννα Ολβία Ιακωβίδου.

Για την οικογένεια Π.Β. παίρνουμε πληροφορίες και από το χρήσιμο έργο του Αρ. Κου- 
' ουνάρη «Μερικαί Παλαιαί οικογένειες της Κύπρου» και από τη σύζυγο του λογοτέχνη μας, κ. 
Μάρω Βαλδασερίδου.

Πατέρας του ήταν ο Λαρνακεύς Μιχάλης Βαλδασερίδης και μητέρα του η Ευγενία Βαλσα- 
μακη από την Κεφαλληνία. Ο Παύλος ήταν το πρωτότοκο παιδί της οικογένειας και είχε άλλες 

αδελφές. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η Λάρνακα, ήταν τότε η πιο ανεπτυγμένη ίσως πόλη της 
νπρου, το μεγαλύτερο εμπορικό και πνευματικό της Κέντρο, με κοσμοπολίτικη κοινωνία, λό

γω της παρουσίας των ξένων προξενείων.
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Ο Π.Β. πέθανε στην Αθήνα το 1972, στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», μετά από ξαφνική 
ασθένεια, σε ηλικία 80 ετών.

* * *

Εργογραφικά

Το πλούσιο και ποικίλο έργο του Π.Β. καλύπτει χρονικά 6 ολόκληρες δεκαετίες (1913- 
1972). Βιβλία του εκδόθηκαν στη Λάρνακα, στην Αθήνα και στο Παρίσι. Έγραψε και στην Ελλη
νική Γλώσσα αλλά και στη Γαλλική.

Έγραψε σε όλα τα είδη του έντεχνου λόγου. Ποίηση, πεζογραφία, θέατρο. Ασχολήθηκε συ
στηματικά με τη μετάφραση, κυρίως μετά το 1950.

Το πρώτο του λογοτεχνικό έργο ήταν στο θεατρικό έργο με τον τίτλο «Μάριος». Κυκλο
φόρησε στη Λάρνακα στο 1913, παραμονές του Λ’ Παγκοσμίου Πολέμου. Μέσα στη δεκαετία 
1913-1924 κυκλοφορούν 3 βιβλία, το πρώτο με θέατρο, το δεύτερο με ποίηση, το τρίτο με διηγή
ματα. Η πρώτη επίσημη εμφάνιση του στο χώρο της ποίησης γίνεται το 1921, δέκα σχεδόν χρό
νια μετά το λογοτεχνικό του ξεκίνημα. Ο τίτλος της πρώτης του ποιητικής συλλογής, «Η αγάπη 
της ομορφιάς» είναι ενδεικτικός και της θεματογραφίας του. Υπήρξε λάτρης της ομορφιάς, της 
αγάπης και της αλήθειας!

Πλήρη κατάλογο των έργων του (σύνολ. 19 εκδόσεις) έχουμε στο γνωστό βιβλίο αναφοράς 
των εκδόσεων του Χρ. Ανδρέου, «Κύπριοι συγγραφείς». Συνεργάστηκε και με τα περιοδικά 
«Πάφος», «Κυπριακά Γράμματα» και όπως και με ελληνικές και γαλλικές εφημερίδες.

Γνωριμία με το έργο του

Στον κατάλογο των έργων του Π. Βαλδασερίδη συναντούμε:

1 θεατρικό έργο
3 πεζογραφήματα (διήγημα, μυθιστόρημα, συλλογή διηγημάτων)
6 ποιητικές συλλογές στα Ελληνικά
5 ποιητικές συλλογές στα Γαλλικά
4 εκδόσεις με μεταφράσεις και σχόλια

• Γνωστές ποιητικές του συλλογές είναι:

- «Η αγάπη της ομορφιάς», 1921
- «Μαγιοβότανα», 1938
-«Ερμής», 1947
- «Κύπρος» 1972

Μεταφράσεις:

- Όμηρος
- Πλάτωνας
- Ασμα Ασμάτων
- Αποκάλυψη του Ιωάννη
- Πράξεις των Αποστόλων

Οι μεταφράσεις του τοποθετούνται στα 20 τελευταία χρόνια της ζωής του.

Οι ποιητικές συλλογές στη Γαλλική τοποθετούνται στην περίοδο 1929-1948. Ο Π.Β. εκδίδει 
ποιητική συλλογή στη Γαλλική και μετά την επιστροφή του στην Κύπρο.

Ο Π.Β. έγραψε και εξέδιδε μέχρι την τελευταία του πνοή. Τη χρονιά του θανάτου του, το 
1972, κυκλοφόρησε στην Αθήνα, στις εκδόσεις Χάρη Πάτση, η τελευταία του ποιητική συλλογή, 

με τίτλο «Κύπρος». Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε και το βιβλίο του «Ίόε ο καλός ποιμήν», με 
θρησκευτική ποίηση.

* * *
Ιδιαίτερα αναφορά γίνεται στη συνέχεια για την ποίησή του. Η ποίτηση του Π.Β. είναι ποί

ηση φιλοσοφική, θρησκευτική, λυρική. Την χαρακτηρίζει η ευαισθησία, η λυρικότητα, η φιλοσο
φική διάθεση, η μελαγχολία.

Ο Π.Β. έγραφε και ποίηση ερωτική και ποίηση φυσιολατρική, ποίηση που την χαρακτηρίζει 
η ελληνολατρεία και η πατριδολατρεία.

(Απόσπασμα)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ
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ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΙΝΑΙΟΣ
(1903 - 1986)

Εισαγωγή
Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση ανέλαβα να μιλήσω σήμερα, με συντομία 

για τον δικό μας ποιητή, τον Παύλο Κριναίο (1903-1986), ένα σχετικά άγνωστο, 
τουλάχιστο στους νεότερους, λογοτέχνες μας, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 
100 χρόνων απο την γέννησή του (1903).

Γι’ αυτό και ευχαριστώ θερμά το Δ.Σ. του Ε.Π.Ο.Κ., που μου έδωσε την ευ
καιρία να ασχοληθώ με τη ζωή και το έργο του ποιητή Π. Κριναίου, που πέθανε 
στην Αθήνα πριν από 20 περίπου χρόνια, το 1986.

* * *

Παύλος Κριναίος
ο γνωστός - άγνωστος ποιητής

• Λίγοι, ίσως, γνωρίζουν ότι είναι κύπριος και όχι ελλαδίτης.
• Λίγοι, ίσως, γνωρίζουν ότι το όνομα Παύλος Κριναίος είναι ένα λογοτε- 

χνικό-φιλολογικό του ψευδώνυμο.
• Τέλος, λίγοι, ίσως, γνωρίζουν ότι ο Παύλος Κριναίος είναι και ένας εκλε

κτός και βραβευμένος (λογοτέχνης) ποιητής της παιδικής λογοτεχνίας.

Γι’ αυτό και η φετινή επέτειος, με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή 
του, είναι, πιστεύουμε, ακόμη μια θαυμάσια ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα ή 
να θυμηθούμε, να διαβάσουμε, να μελετήσουμε και να χαρούμε την ποίηση ενός 
γνήσιου και αξιόλογου ποιητή, ενός δικού μας ποιητή, που έγινε πανελλήνια γνω
στός, του Παύλου Κριναίου.

Παύλος Κριναίος (1903-1986) Λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Χαρίλαου Μι
χαήλ ίδη.

Ο Χαρίλαος Μιχαηλίδης γεννήθηκε στην Πάφο, στις αρχές του αιώνα μας. 
(Λίγο νεότερος του Λοΐζου Φιλίππου).

Γεννήθηκε την ίδια περίπου εποχή με τους Χρ. Γαλατόπουλο, Τ. Ανθία, Α. 
Περνάρη, Α.Γ. Κυπρολέοντα, Γ.Φ. Πιερίδη, Αιμ. Χουρμούζιο (1903-1904).

Εκεί στη γενέτειρά του στην Πάφο έκανε τις πρώτες του σπουδές. Εκεί τελεί
ωσε το ημιγυμνάσιο Πάφου.

Συνέχισε τις σπουδές του στη Λευκωσία, στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, από το 
οποίο αποφοίτησε το 1920.

Στα χρόνια αυτά γύρω στα (1920-23) πολλοί και σημαντικοί νέοι φοιτούν στο 
Π.Γ., ανάμεσα τους και οι Κ. Μόντης, Κ. Χρυσάνθης, Ν. Κρανιδιώτης, Λ. Ακρίτας.

Από το 1920 ως το 1923 ο Π. Κριναίος δημοσίευσε ποιήματα του σε εφημερί
δες και περιοδικά, όμως η τοπική «Πάφος» και η «Αλήθεια» της Λεμεσού.

Σε ηλικία 20 ετών ο ποιητής μας ανοίγει τα φτερά του για να βρεθεί στην Αθή
να, για σπουδές. Στην Αθήνα (1923) εγγράφεται στη Φιλοσοφική Σχολή του Π.Α. 
και αρχίζει τις σπουδές του στη Φιλολογία, στο τμήμα της Ιστορίας και Αρχαιο
λογίας.

Από το 1930 όμως εγκαθίσταται μόνιμα στην Ελληνική Πρωτεύουσα, και λίγο 
αργότερα στα 1932 κάνει και την πρώτη του επίσημη εμφάνιση στην ποίηση και τη 
λογοτεχνία.

Από νωρίς ασχολείται, βιοποριστικά, με τη δημοσιογραφία, για πολλά χρόνια 
υπήρξε συντάκτης ή αρχισυντάκτης Αθηναϊκής εφημερίδας, όπως η «Βραδυνή».

Κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής συνελήφθη από τους Γερμανούς - 
για να επαληθευτεί για μια ακόμα φορά το «Φοβούνται πάντα πολύ τους ποιητές» 
- και κλείστηκε πρώτα σε στρατόπεδο στη Θεσσαλονίκη και μετά στις φυλακές 
Λβέρωφ και στο Χαϊδάρι. Αποφυλακίστηκε με τη μεσολάβηση της Ελβετικής Πρε
σβείας και της Ένωσης Συντακτών Ελλάδος.

Στη δεκαετία 1970-1980 παρουσιάζεται πολύ γόνιμος και πολύ δημιουργικός. Σ’ 
αυτή τη δεκαετία δίνει τις περισσότερες και τις πιο ώριμες ποιητικές του συλλογές.

Πεθαίνει στην Αθήνα, όπου πέρασε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του 
(1981) σε ηλικία 83 ετών.

Στη δημοσιογραφία ο Π. Κρ. όπως ήδη έχουμε αναφέρει έχει να επιδείξει μια 
μεγάλη και σημαντική θητεία. Εργάζεται ως δημοσιογράφος και συντάκης, δημο
σιεύει συνεχώς, ενώ παράλληλα ποιήματά του δημοσιεύονται σε διάφορες ποιητι
κές Ανθολογίες.

Έτσι, το 1925 - μερικοί το θεωρούν ως την πρώτη επίσημη εμφάνισή του στην 
ποίηση - δημοσιεύονται στην «Ανθολογία των νεωτέρων ποιητών» (Εκδόσεις Μέ
λισσα, Αθήνα) δεκαπέντε ποιήματα του, μεταξύ των οποίων και η μικρή εταίρα 
(που θα τη συναντήσουμε «σε λίγο να κοιμάται. Κοιμάται...).

Εργα του Π. Κριναίου κυρίως ποιήματα έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς σε 
πολλές εφημερίδες και πολλά περιοδικά «Νέα Εστία», «Κυπριακά Γράμματα», 
«Πνευματική Κύπρος», «Νεοελληνικά Γράμματα». Θα άξιζε τον κόπο να συγκε
ντρωθούν ή τουλάχιστον να γίνει μια ανθολόγηση από όλα αυτά τα κείμενα.

Τονίζεται ότι η ποιητική του εργασία είναι δημοσιευμένη σε λογοτεχνικά πε- 
ριοδικά της Κύπρου, των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης και της Αιγύπτου.

Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι ο Π. Κρ. συνεργάστηκε σχεδόν με όλα τα πε
ριοδικά του Μεσοπολέμου.

Το λογοτεχνικό έργο του Π. Κριναίου καλύπτει χρονικά μιαν ολόκληρη πε
ντηκονταετία, μισό αιώνα ( 1930-1980 περίπου). Το έργο του είναι χωρισμένο σε 
δύο περιόδους.

Στα 50 αυτά χρόνια ο σχετικά «λιγόλογος» ποιητής μας, εξέδωσε συνολικά 8 
ποιητικές συλλογές (εκδόσεις). Ανάμεσα σ’ αυτές συγκαταλέγονται και 2 ποιητι- 
πέζ συλλογές για παιδιά.
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Όλες ανεξαίρετα, οι ποιητικές του συλλογές, εκδόθηκαν και κυκλοφόρησαν 
στην Αθήνα.

Ο Π. Κριναίος πρωτοεμφανίζεται μέσα στη δεκαετία του 1930 στα δύσκολα 
χρόνια του Μεσοπολέμου. Πρωτοεμφανίζεται τότε που οι Θεοτοκάς, Βενέζης, 
Μυριβήλης, Τερζάκης, αλλά και οι Σεφέρης, Ρίτσος και τόσοι άλλοι, έδωσαν μια 
νέα πνοή στην νεοελληνική λογοτεχνία και έντονη την παρουσία τους ως η περί
φημη «λογοτεχνική γενιά του 30».

Σημειώνουμε ότι την ίδια περίπου εποχή ζουν, εργάζονται και δημιουργούν 
στην Αθήνα και αρκετοί άλλοι λογοτέχνες και κριτικοί, δημοσιογράφοι και μελε
τητές μας, όπως ο Αουκής Ακρίτας, ο Μελής Νικολάίδης, ο Αιμ. Χουρμούζιος, ο 
Α. Γεωργιάδης Κυπρολέοντας

* * *

Στη δεκαετία του 30, ο Π. Κριναίος εκδίδει στην Αθήνα τις δύο πρώτες ποιη
τικές του συλλογές.

• «Φρυγικοί αυλοί» (1932) - Ο ποιητής μας είναι τότε 30 ετών!
• «Μωσαϊκά και επιγράμματα» (1934).

Όπως περιγράφουν όλοι οι μελετητές του έργου του Π. Κριναίου, οι δύο 
πρώτες αυτές ποιητικές συλλογές κινούνται μέσα στα πλαίσια του νεορομαντι
σμού. Ο Π. Κριναίος βρίσκεται κυρίως, μέσα στα πλαίσια της παραδοσιακής ποί
ησης. Χρησιμοποιεί μετρικό στίχο.

* * *

Ακολουθούν και άλλες 6 ποιητικές συλλογές του Π. Κριναίου. Αυτές όμως 
εκδίδονται μετά το 1970 και κυρίως μετά το 1974. Μεσολαβούν τα χρόνια του πο
λέμου, η αντίσταση, η κατοχή, ο εμφύλιος, το χουντικό καθεστώς. Σ’ αυτά τα χρό
νια (1939-1970) δεν εκδίδονται ποιητικές συλλογές του Π. Κρ. χωρίς αυτό να ση
μαίνει ότι ο ποιητής μας δεν γράφει, δεν δημοσιεύει, δεν δημιουργεί.

Σημειώνεται εδώ ότι μετά το 1950, ο Π. Κριναίος, χωρίς να εγκαταλείψει ορι
στικά και εντελώς τους μετρικούς και ομοιοκατάληκτους στίχους, περνά σταδια
κά - και ομαλά - στους νέους ποιητικούς τρόπους έκφρασης.

* * *

Η δεύτερη περίοδος του Π. Κριναίου αρχίζει το 1970.

Έτσι, μέσα στη δεκαετία 1970-1980 έχουμε τις ποιητικές συλλογές
• «Τα τετράδια των αγγέλων», 1970
• «Το χρυσό δισκοπότηρο», 1972
• «Το μανουάλι με τα 63 κεριά», 1974
• «Αλληλογραφία με τον Αγιο Φραγκίσκο», 1976
• «Το βιβλίο της Μυρτώς», 1978
• «Το σταυρωμένο λιθόστρατο», 1980
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Από τις πιο πάνω 6 ποιητικές συλλογές, 2 είναι παιδικές ποιητικές συλλογές:

• «Τα τετράδια των αγγέλων», 1970
• «Το βιβλίο της Μυρτώς», 1978.

Και οι δύο συλλογές διακρίθηκαν και βραβεύτηκαν σε Διαγωνισμούς Παιδι
κής Ποίησης της «Γυναικείας Αογοτεχνικής Συντροφιάς» και του «Κύκλου του 
Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου».

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο ποιητής μας ασχολήθηκε συστηματικά με 
την παιδική λογοτεχνία, σε μεγάλη ηλικία, στα 70 του χρόνια και στα 80 του χρόνια.

• Διακρίσεις - βραβεία:

Από την Εταιρεία Ελλήνων Αογοτεχνών, Αθήνας

τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά
τον Κύκλον του Ελλ. Παιδικού βιβλίου στον Καλοκαιρινό Διαγωνισμό 
(1942), στον «Φιλαδέλφεια Διαγωνισμό (1963) και από τα «Κυπριακά Γράμ
ματα» και

• Μεταφράσεις:

Ποιήματα του Π. Κριναίου μεταφράστηκαν στην Αγγλική, Γαλλική, Ρουμανι
κή, Ιταλική, Ισπανική ' και άλλες γλώσσες.

* * *

Ένα διάστημα εξέδιδε και το περιοδικό «ΔΙΑΑΕΞΙΣ» στην Αθήνα.

Στη συνέχεια διαβάζω κάποιους στίχους του ποιητή μας. Και βέβαια, αρχίζω 
με το πιο γνωστό ίσως ποίημά του, με τη μικρή εταίρα που κοιμάται και δεν πρέ
πει να την ξυπνήσουμε. Πρόκειται για το δεκαεξάστιχο ποίημα «Ο ύμνος μιας μι
κρής εταίρας», που κατάφερε να τραβήξει την προσοχή του Κ. Παλαμά: (το χαρα
κτήρισε ως ελπιδοφόρο ξεκίνημα).

Γράφει σχετικά και ο Π. Παναγιωτούνης: «Σε όσους αγάπησαν την ελληνική 
ποίηση την εποχή της λυρικής της ευδίας, δεν είναι άγνωστοι οι παρακάτω τεχνι
κοί παραδοσιακοί στίχοι, από το ποίημα του Π. Κριναίου «Ο ύπνος μιας μικρής 
εταίρας», που είναι, χωρίς υπερβολή, από τα αριστουργήματα του είδους του 
θτους κήπους, όχι μόνο της κυπριακής αλλά και της ελληνικής ποίησης, γενικότε- 
Qö». (απόσπασμα)

Γ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

( 12 Οκτωβρίου 2001)

Και μόνο το βιβλιογραφικό του έργο θα ήταν αρκετό για να καταξιώσει τον 
Νίκο Παναγιώτου ως άοκνο εργάτη του πνεύματος, ως τον κατ’ εξοχήν βιβλιο- 
γράφο της Κύπρου και σημαντικό καταθέτη στην κυπριακή γραμματεία. Γιατί τού
το το έργο είναι από τα ιδιαίτερα επίπονα. Είναι όμως κι από τα πιο αναγκαία για 
την γνώση του γαλαξία της πνευματικής δημιουργίας της πατρίδας μας.

Είναι παρήγορο ότι ο Νίκος Παναγιώτου διέγνωσε αυτή την αναγκαιότητα κι 
επιδόθηκε συστηματικά στην εργογραφία, μια εργασία «χρονοβόρα και κουραστι
κή, πολλές φορές μονότονη και άχαρη και σχολαστική», όπως ο ίδιος ομολογεί δε
χόμενος από τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου το Βραβείο Γραμμάτων 
του, το 1988. Ήταν η δεύτερη φορά που ο Όμιλος τον τιμούσε με το Βραβείο - η 
πρώτη ήταν το 1982 - και παραμένει ως τώρα ο μόνος που τιμήθηκε δύο φορές 
από τον ΕΠΟΚ με το ίδιο βραβείο.

Είναι λοιπόν αυτονόητη η χαρά με την οποία ο ΕΠΟΚ συμμετέχει στην απο
ψινή απόδοση τιμής στον Νίκο Παναγιώτου, που με τη βιβλιογραφική προσφορά 
του καθιστά δυνατή την οικοδόμηση της επιστημονικής έρευνας. Οι τόμοι της Κυ
πριακής Βιβλιογραφίας που κατέθεσε ο Νίκος Παναγιώτου, τον τιμούν και τον 
καταξιώνουν ως επιστήμονα. Το υπόλοιπο έργο του παιδευτικό, φιλολογικό, πο
λιτιστικό, ποιητικό, μεταφραστικό, αλλά κι η συμβολή του στα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης, τον καταξιώνει ως πνευματικό δημιουργό και ως άνθρωπο.

Ο τιμώμενος έχει προσφέρει στον τόπο από πολλές και σημαντικές επάλξεις 
κι έφθασε σε κορυφαίες θέσεις αφήνοντας σε πολλά τη σφραγίδα του. Αλλά και ως 
άλκιμος νέος δεν απούσιασε από τον απελευθερωτικό μας αγώνα.

Όλη αυτή την προσφορά επιχειρούμε απόψε να τιμήσουμε, υπείκοντας στο 
αριστοτέλειο «ο έντιμος πολίτης τιμά, αλλά δεν κολακεύει». Έχουμε, εξάλλου, 
επίγνωση ότι προσκρούομε στη σεμνότητα, με την οποία ο Νίκος υπηρέτησε τα 
γράμματα και την πατρίδα, ως επίμονος εραστής της ελευθερίας και του πνευματι
κού μόχθου. «Ανδρών αγαθών έργω, ούτω και δηλούσθαι τας τιμάς».

Ο φίλτατος Νίκος έχει ακόμη πολλά να προσφέρει. Μα και με όσα πρόσφερε 
μέχρι τώρα, δικαιούται να πει με τον Ευριπίδη: «ευ έπραξα, κάρτ’ αν εν σοφοίσιν 

- ην», έπραξα καλά, θα μπορούσα να καταταγώ στους σοφούς.

Σήμερα, που όλα είναι τόσο αβέβαια για όλους μας, η καταφυγή στην πνευμα
τική δημιουργία είναι ίσως το πιο σίγουρο που έχουμε. Οι πνευματικοί άνθρωποι 
εξ ορισμού είναι οι πιο ευαίσθητοι δέκτες των κραδασμών των καιρών μας και 
μακροπρόθεσμα οι πραγματικοί διαμορφωτές μιας καλύτερης ποιότητας ζωής για 
την ανθρωπότητα.

Ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου συγχαίρει από καρδιάς την Επι
τροπή Πρωτοβουλίας για την αποψινή σύναξη προς τιμήν του πνευματικού δημι
ουργού Νίκου Παναγιώτου. Του ευχόμαστε υγεία και δύναμη για να δώσει πλού
σιο κι από δω και μπρος το απαύγασμα του νου και της καρδιάς του.

ΜΑΡΟΥΛΑ ΒΙΟΛΑΡΗ-ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ
Γραμματέας του ΕΠΟΚ
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Προσφώνηση από τον Ιάκωβο Κυθρεώτη 
κατά την Τελετή Απονομής από τον 

Εξοχότατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Γλαύκο Κληρίδη 
του Διπλώματος Ετησίου Τιμητικού Χορηγήματος 
προς τους Εργάτες του Πνεύματος καί της Τέχνης 

«για τη συνεισφορά τους στην οικοδόμηση της Σύγχρονης Πολιτιστικής 
Φυσιογνωμίας της Κύπρου», που έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο

( 17 Απριλίου 2002, 7.30 μ.μ.)

Εξοχότατε κ. Πρόεδρε,
Μακαριότατε,
Έντιμοι Κύριοι Υπουργοί,
Έντιμε Πρέσβη της Μητρός Πατρίδος,
Διευθυντή των Πολιτιστικών Υπηρεσιών,
Κυρίες και Κύριοι,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αισθάνομαι εξαιρετική τιμή να απευθυνθώ και από μέρους των συναδέλφων, 
για να σας εκφράσουμε τη μεγάλη χαρά και την ικανοποίησή μας γιατί το Κράτος 
έχει ήδη αποφασίσει από την προηγούμενη χρονιά να απονέμει στους καταξιωμέ
νους Πολιτιστικούς Δημιουργούς Ετήσιο Τιμητικό Χορήγημα μετά Διπλώματος.

Όπως αναμένεται, ανάμεσα στους συναδέλφους που θα τιμηθούν απόψε πε
ριλαμβάνονται οι Συγγραφείς, οι Εικαστικοί Καλλιτέχνες, οι Δημιουργοί που 
ασχολήθηκαν με τη Μουσική, το Χορό, το Θέατρο και τον Κινηματογράφο, ως 
επίσης και λαϊκοί δημιουργοί.

Έχουμε χρέος, λοιπόν, να εξάρουμε και να επαινέσουμε την υλοποίηση του 
θεσμού αυτού για πολλούς λόγους.

Κυρίαρχος και πρώτιστος λόγος είναι το πανόραμα της πανάρχαιας και δια
χρονικής Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς, που έχει το προνόμιο να αποτελείται 
από τα ακόλουθα απαραίτητα συστατικά: αρχαίο ελληνικό πνεύμα, μνημεία και 
αρχαιότητες, ιστορία, γλώσσα, θρησκεία, εκκλησιές και ιερά κειμήλια, παραδό
σεις, ήθη και έθιμα, εθνική και λαϊκή προσφορά.

Μέχρι την εποχή μας η πόρτα του διαχρονικού μας πολιτισμού παραμένει 
ανοιχτή. Είναι μια πόρτα που παρόλες τις αντιξοότητες αιώνων και συγκυριών 
δεν έκλεισε, γιατί οι πρόγονοί μας δεν ολιγώρησαν. Ποτέ δε συρρικνώθηκε σε βαθ
μό φθοράς και σήψης, γιατί την Πολιτιστική μας Παρακαταθήκη προστάτευσε και 
προστατεύει η έγνοια, η στοργή και η φιλοπατρία.

Ωστόσο, δεν πρέπει καθόλου να εφησυχάζουμε. Οφείλουμε να έχουμε άμεση 
και συνεχή επαγρύπνηση. Να έχουμε επίγνωση και να παρεμβαίνουμε.

Είναι, λοιπόν, παρήγορο το γεγονός ότι το Κράτος συμπαραστέκεται με περί
σκεψη και φροντίδα στο έργο της προστασίας και της ενίσχυσης. Από την άλλη, 
υπάρχει η πίστη και η θέληση των Εργατών του Πνεύματος και της Τέχνης για γό

νιμη δημιουργία και ανανέωση.
Θεωρούμε καθήκον μας να εκφράσουμε τα θερμά συγχαρητήρια και τις ευχα

ριστίες μας τόσο σ’ εσάς, φίλτατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο και 
στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού.

Με τέτοια δεδομένα πιστεύουμε πως το Φως του Πολιτισμού μας πρέπει να 

ανατέλλει ελπιδοφόρο.

Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι.
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΝΙΚΗΣ ΛΑΔΑΚΗ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ: 
«ΠΡΟΣ ΚΕΡΙΝΙΝ» (ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ)

(Εκδόσεις Ιωλκός, Αθήνα, 2001)

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά γιατί μου δίνεται η αφορμή να ασχοληθώ με την 
έκδοση της καινούργιας ποιητικής συλλογής με τίτλο «Προς Κερίνιν» από τη φίλη 
μας Νίκη Λαδάκη-Φιλίππου. Πρόκειται για μια πολύ γνωστή και καταξιωμένη λο- 
γοτέχνιδα με σημαντικό έργο, που αποτελείται από πλούσια σοδειά, κυρίως από 
ποιητικές συλλογές και δοκίμια, που έχουν εγκωμιασθεί με κρίσεις και σχόλια και 
τύχει ποικίλων τιμητικών διακρίσεων.

Παράλληλα, πρέπει να σημειώσω ότι η Νίκη Λαδάκη-Φιλίππου από δεκαετίες 
υπήρξε μέλος Λογοτεχνικών και Πνευματικών Σωματείων Κύπρου-Ελλάδος και, 
επίσης, δραστήριο μέλος αρκετών Διοικητικών Συμβουλίων.

Οσον αφορά την ανάλυση και αξιολόγηση της ποιητικής συλλογής «Προς Κε
ρίνιν», πιστεύω πως ο ξεχωριστός δημοσιογράφος, λογοτέχνης, ποιητής και κριτι
κός Γιάννης Κορίδης θα παρουσιάσει με κάθε πληρότητα.

Εκείνο που παρατηρώ σ’ αυτό το βιβλίο είναι η βαθιά, μα υποβλητικά δοσμέ
νη με έμπνευση, λυρισμό και ευαισθησία ιστορική περιδιάβαση από την ποιήτρια 
σε γνώριμους τόπους της γης των γονιών της, των ήμερων ανθρώπων του κάμα
του και της τέχνης, της αγάπης και της νοσταλγίας, όμως ποτέ λησμονημένων.

«Προς Κερίνιν», την «πόλη της γενέθλιας γης» ψάλλει η Νίκη Λαδάκη-Φιλίπ
που για να υμνήσει «την πόλη του Κηφέα», το «άνθος του γιαλού». Πόσες μνήμες 
και δόξες. «Προς Κερίνιν», πόσες πίκρες και πληγές:

Μη με ρωτάτε πια
για την αγαπημένη Κερίνιν, 
όταν πυκνώνουν τα τραγούδια 
σαν αφρός στις θάλασσες, 
όταν στίς χωματένιες αυλές 
χύνεται αντί κρασί αίμα.

Οι δίδυμες αδερφές και πολιτείες, Λάπηθος-Καραβάς και τ’ άλλα χωριά πε- 
ρίγυρα, τα τόσα κάστρα, οι εκκλησιές και τα μοναστήρια, ο Αγιος Ιλαρίωνας κι ο 

_Αντιφωνητής, ο γιαλός της Τραμουντάνας και το Καράβι της Κερύνειας, τα δα- 
ντελλωτά περιγιάλια της, οι καταπράσινες πλαγιές και τα Κεφαλόβρυσα, η φύση, 
τα πουλιά και τα μυρωμένα περιβόλια με τους λεμονανθούς, τα βουνά απάνωθε κι 
ο Πενταδάχτυλος διαφεντευτής σ’ ανατολή και δύση, όλα μας μιλούν και μας τρα
γουδούν διαιώνια την ύπαρξη και τις μνήμες των προγόνων.

Επισημαίνω ως πολύ θετικό στοιχείο την παράθεση από την ποιήτρια ιστορι
κών και λαογραφικών σημειώσεων, πληροφοριών και Γλωσσάριου με γνώση και 
επιμέλεια, αλληλένδετων με την ποιητική της έκφραση.

Όλα αυτά μαζί ωθούν τόσο τον Ελληνισμό της Κύπρου, όσο και τους Ελλα- 
δίτες αδερφούς μας - μέσω των εύγλωττων και σεμνών στίχων της εκλεκτής ποιή- 
τριας Νίκης Λαδάκη-Φιλίππου - να κατανοήσουν τον αβάσταχτο πόνο και το πά
θος της, αλλά και να προβληματισθούν.

Η λεηλασία και ο σχεδόν ολοκληρωτικός αφανισμός γηγενούς πληθυσμού και 
πολιτιστικών αψευδών μαρτυριών, ως και η παντελής δημογραφική αλλοίωση 
αποτελούν κίνητρα για δραστήριες διπλωματικές και άλλες σοβαρές ενέργειες, 
ώστε να αποκατασταθεί η δικαίωση και η ελευθερία του πολύπαθου Κυπριακού 
Ελληνισμού.

ΙΑΚ. ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ

(Η παρουσίαση της καινούργιας συλλογής «Προς Κερίνιν» της Νίκης Λαδάκη-Φιλίππου πραγματο
ποιήθηκε μέσα στα πλαίσια να τιμηθεί η ποιήτρια σε κοινή εκδήλωση, που διοργάνωσαν και χαιρέτι
σαν η Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, ο Ελληνικός Πνευματικός Ομιλος Κύπρου 
και το Κυπριακό Κέντρο Συγγραφέων Π ΕΝ στο Πολιτιστικό Κέντρο Ομίλου Λαϊκής στη Λευκωσία 
στις 31/5/2001. Κύριος ομιλητής ήταν ο Γιάννης Κορίδης, δημοσιογράφος, κριτικός της Λογοτεχνίας 
και διευθυντής του περιοδικού «Έρευνα», Αθήνα).
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ΛΟΓΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΚΥΠΡΟ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Μεταφέρω τα δικά μου «λόγια μνήμης» που έχω να πω για τον αείμνηστο φί
λο Κύπρο Χρυσάνθη, γιατί είναι τόσα, που πρέπει να μιλούμε, όχι μόνο για ώρες, 
μα και για μέρες.

Με τον μακαρίτη φίλο μου «γιατρό» - όπως σχεδόν πάντα έτσι τον αποκα- 
λούσα - γνωριστήκαμε πριν από 55 τόσα χρόνια, δηλαδή από το 1943 μέχρι την 
αποδημία του. Ήδη, αρκετά ενθυμήματα έχουν ειπωθεί από μένα, μα και δημοσι- 
ευθεί σκόρπια, κυρίως, σε περιοδικά, ακόμα και κάποιες φορές σε εκδηλώσεις ή 
αντιφωνήσεις μου.

Ο «γιατρός», λοιπόν, ήτανε για μένα ένας άνθρωπος, που μπορούσαμε να μι
λούμε όχι μόνο για τη λογοτεχνία, αλλά και για άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Για 
απλούς ανθρώπους της ημέρας: μεγαλόσχημους ή κακόμοιρους, πλούσιους ή φτω
χούς. Αισθανόταν πονετικά για κάποιο που έπασχε, συμπαθούσε και θλιβόταν για 
τους στερημένους και τους δυστυχισμένους. Γράφει στο εύγλωττο ποίημά του 
«Μη λησμονείς...» στην τελευταία του, «αποχαιρετιστήρια», ποιητική συλλογή του 
«Από τον εξώστη της γης»:

Μη λησμονείς τα γερατιά μας, Κύριε καί Θεέ μας.
Υπηρετήσαμε κατά τη θέλησή σου το λαό 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.
Κι αυτά με πρόθεση αγαθή 
υπηρεσία στο πρόσωπό μας.
Παρακαλώ μη λησμονείς τα γερατιά μας, 
Κύριε και Θεέ μας.

Δεν μπορούσε παρά να μακαρίσει αυτούς που με ψυχή μεγάλη και γενναία εύ- 
ρισκαν την ευκαιρία να βοηθήσουν, ώστε να απαλύνει ο ανθρώπινος πόνος μπρο
στά σε ταπεινούς, αδύνατους ή κατατρεγμένους. Ήταν πάντα καταδεκτικός και 
καλοπροαίρετος, χωρίς έπαρση ή αλαζονεία.

Μεταφέρω μερικούς στίχους από το ποίημά του «Χωρίς γονυκλισίες»:

• Αχ! να μπορούσα την καρδιά μου να μοιράσω μ’ ευπρέπεια στα πεζοδρόμια 
της ζωής, σ αυτήν που στρίβει δύσκολα του δρόμου τη γωνία... στη νιόπαντρη με 
τις πολλές τις διαψεύσεις και στη γριά που βλέπει μόνο το Θεό...! Θα κέρδιζα τη 
βασιλεία των ουρανών χωρίς τις προσευχές και τις γονυκλισίες.

Ολ αυτά αποτελούν μερικές από τις αρετές του, που έχω χρέος να αναφέρω, 
χωρίς να τον εκθειάσω με γεγονότα ή διθύραμβους.

Για τη δική μου περίπτωση θα ’θελα να πω λίγα λόγια ως μνημόσυνο και ως 
έκφραση αγάπης, φιλίας και ευγνωμοσύνης.

Από την άποψη του λογοτέχνη, μου στάθηκε εξαρχής φάρος και πυξίδα. Από 
τα πρώτα μου βήματα τον ένιωθα στο πλευρό μου. Με δική του πρωτοβουλία με 
παρώτρυνε να μου εκδώσει το 1959 την πρώτη μου συλλογή με τίτλο «Τρία Κυ
πριακά Διηγήματα» στη σειρά της «Λυρικής Κύπρου» με δικό του Πρόλογο.

Στη συνέχεια μου παραστέκετο σε κάθε περίσταση και η φιλία και συνεργασία 
μας ήταν απρόσκοπτη. Είχα κι εγώ, βέβαια, τη δική μου ανταπόκριση με παρου
σιάσεις μερικών δεκάδων βιβλίων και αρχίζοντας από την παιδική ποιητική συλ
λογή «Έντομα, ζώα και πουλιά» το 1949 μέχρι το θάνατό του με το στερνό του βι
βλίο «Από τον εξώστη της γης».

Γι’ αυτό το βιβλίο του δεν μπορώ να παραλείψω ένα μικρό γεγονός, μια απλή 
χειρονομία του, που σφράγισε, όμως, μια εύγλωττη ψυχική προσέγγιση. Ήταν μό
λις το είχε παραλάβει. Όταν με συνάντησε, λοιπόν, μου χάρισε ένα αντίτυπο, υπο
γράφοντας μια λακωνική αφιέρωση: «Στον αγαπητό Ιάκωβο, το πρώτο». Μόλις τη 
διάβασα τον ρώτησα με απορία: «Τι εννοείς «το πρώτο». Κι αυτός απάντησε μει- 
διώντας: «Είναι το πρώτο που κάνω φιλική αφιέρωση. Και να μου το παρουσιά
σεις!» Έτσι και έγινε.

Εκείνο που μου έδωσε τη μεγαλύτερη συγκίνηση στα τόσα χρόνια της φιλίας 
μας ήταν το παρακάτω περιστατικό, που, ειλικρινά, με συντάραξε.Ήταν Οκτώ- 
βρης του 1996, όταν ένα απόγευμα με επισκέφθηκε και μου είπε: «Ε, Ιάκωβε! Να 
μου μαζέψεις τες κριτικές για τα βιβλία σου. Θέλω να γράψω για το λογοτεχνικό 
σου έργο και να το παρουσιάσω ως Πρόεδρος του Ε.Π.Ο.Κ. και της Εθνικής Εται
ρίας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου σε μια κοινή τιμητική εκδήλωση των δύο σω
ματείων αφιερωμένη σε σένα».

Σε καμιά δεκαριά μέρες ήταν, κιόλας, έτοιμος. Στις αρχές του Νιόβρη 1996 
έκανε την ομιλία του στο Πολιτιστικό Κέντρο της Λαϊκής Τράπεζας που κράτησε 
πάνω από μια ώρα. Στο διάστημα αυτό φαινόταν κάπως κουρασμένος. Ομως 
άντεξε. Τόσο, που είχε ακόμα τη διάθεση ν’ ακούσει την αντιφώνησή μου και τις 
άπειρες ευχαριστίες μου. Πιστεύω πως αυτό που έκανε για μένα ήταν σαν να μου 
χάρισε το καλύτερο δώρο!

Δυστυχώς, δεν επρόκειτο πια για μυστικό. Η υγεία του ήταν ήδη κλονισμένη 
τόσο, που στη συνέχεια άρχισε να παίρνει ανησυχητική τροπή. Σε ενάμιση χρόνο ο 
αγαπητός μου φίλος, ο Κύπρος Χρυσάνθης, κι ας πάλεψε όσο μπορούσε, μας άφη
σε χρόνια.

Έτσι θέλησε η χάρη του Θεού να ετοιμάσει μια έξοχη θέα στον έκπαγλό Του 
εξώστη για τον ποιητή μας. ΓΓ αυτό τον υπέροχο άνθρωπο με το ακένωτο κάλλος 
της ψυχής του, γι’ αυτό το «τέκνο της Κύπρου, τ’ Ορθόδοξο κι Ελληνικό».

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ

Σημ. Ομιλία που απηύθυνα στο Τιμητικό μνημόσυνο για τον Κύπρο Χρυσάνθη, που συνδιοργανώθη- 
χε από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, την Εθνική Εταιρία 
Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, τον Όμιλο μας (ΕΠΟΚ), την Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου και το Κυ
πριακό Κέντρο Π ΕΝ στις 6/6/2001 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ομίλου Λαϊκής.
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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 νιάτα ειρηνοφόρα 
φωτόλουζε αέναα 
σοφίας προσκυνητάρι.

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

ΑΝΔΡΟΥΑΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ-ΜΟΥΖΟΥΡΟΥ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Αννας Φαρμακά

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2000

Ξάστερος ουρανός 
φεγγάρι ολόγιομο αυγουστιάτικο 
δροσιά καλοκαιρινής νύχτας 
αλλοτινών καιρών.

Αευκωσία, πόλη μοιρασμένη 
ολόκληρα 30 χρόνια, 
να ’ξερες πόσο μας πονά 
η Πράσινη γραμμή σου, 
τα έρημα σοκκάκια σου 
το στοιχειωμένο οδόφραγμα, 
η πληγωμένη ανάσα των μανάδων, 
η λήθη που σκεπάζει σε.

Έσσεται ήμαρ.
ΑΝΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΝΟΙΞΗ

Μόλις που ξεμύτισε ο ήλιος στον ορίζοντα 
και τα πουλιά, δυο ερωτεμένα χελιδόνια 
τιτιβίζουν ανέμελα στα κλαριά της ροδιάς.

Γέμισε ο κήπος απ’ τις τρίλιες τους 
κι οι σταγόνες της δροσιάς στα φύλλα 
αντιφεγγίζουν τη χαρά τους.

Όμορφες μυρωδιές απ’ τους λεμονανθούς, 
κι η φύση βρήκε την καλή 
και την γλυκιά της ώρα, 
καταπώς λέει ο ποιητής.

Η Φύση, η Ανοιξη, εμείς.

Εμείς;

Καλά.
ΑΝΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
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ΚΑΙΡΟΙ

Ω καιροί, ω ήθη!
Πάντα επίκαιρη αλήθεια 
ετούτη η ρήση.

Όπου το βλέμμα σου γυρίσεις 
Τα πράγματα πέρα απ’ το μέτρο είναι.

Έτσι τη λογική σου δοκιμάζουν, 
μα και τις αρχές σου.

Και στέκεσαι άπραγη 
χωρίς καμιά ελπίδα ν’ ακουστείς.

Έτσι που την κατάντησαν την καθημερινότητα, 
Μόνο με γενναιότητα μπορείς να πορευτείς.

Ας είναι.
Είναι χρεία να συνηθίσουμε.
Ερρώμεθα.

ΑΝΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΓΙΑΝΝΟ

Γιάννο, Γιάννο μας, 
Γιάννο της Κύπρου, 
της Ελλάδας και του Κόσμου, 
Ποια μοίρα κακή σε ζήλεψε 
την ώρα που το όραμά σου 
γινότανε χειροπιαστό, 
Εσύ καμάρι των γονιών 
Καμάρι του λαού σου 
Περηφάνια της Ελλάδας 
και ελπίδα μας.
Πώς γίνεται σε μια στιγμή μονάχα, 
Αετός να γίνεις στα ψηλά, 
κρατώντας τρυφερά 
πας τις φτερούγες σου 
το όμορφο το βλαστάρι σου, 
καλέ μου.

Πώς γίνεται όνειρα, ελπίδες και καημοί, 
σε σένα ακουμπημένα, 
συντρίμια να γενούν.
Πώς να δεχτούμε το δικό σου 
το αναπάντεχο φευγιό 
μα και του γιου σου, του λεβεντονιού 
την εκδημία.

Ολάνθιστοι οι δρόμοι του 
ανοίγανε και τον καλούσανε 
να τους επερπατήσει.
Νικόλα παληκάρι μου,
Ποιές λέξεις ποια καρδιά, ποιος νους 
τον τόσο σπαραγμό ν’ αντέξει 
ανέλπιστα και απέλπιδα 
βουβοί στεκόμαστε 
την ώρα τούτη του αποχαιρετισμού σας, 
μ ’ ένα ΓΙΑΤΙ, για τ’ άδικο, τ’ αδόκητο 
στους ουρανούς χωρίς επιστροφή, 
ετούτο πέταγμά σας.

Γιάννο, γιε της Κύπρου, 
γιε της Ελλάδας, 
κόμπο τον δένουμε τον καημό 
σαν τη γλυκειά σου μάνα βλέπουμε 
μέσα στην συντριβή της.
Κλαδί κομμένο ο γιος, 
δέντρο νιοβλάσταρο τ’ αγγόνι 
γερμένοι και οι δυο 
από τον κεραυνό.
Σιγή.

Μάνα, γιαγιά του Γιάννου, του Νικόλα 
τα πάθη τα σεμνά σου προσκυνούμεν.

ΑΝΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
17.9.99
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ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Ιάνθης Θεοχαρίδου

ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ

Έντομα και πτηνά I 
Τζίτζικα τραγούδημα 
πέρδικας «κακκούρισμα».

Μέλισσας ζουζούνισμα 
όρνιθας κακάρισμα.

Κώνοπα το βούϊσμα 
κόκορα κικίρισμα!

Έντομα και πτηνά II 
Πεταλούδας πέταγμα 
καλιακούδας κάργασμα.

Μυρμιδόνας μπόλιασμα 
χελιδόνας φώλιασμα.

Της ακρίδας πήδημα 
νυκτερίδας κίνημα!

Έντομα και θαλασσινά 
Μύρμιγκα κουβάλημα 
κάβουρα βημάτισμα.

Κατσαρίδας γλύστρημα 
Καραβίδας πάτημα.

Μυλωνά το ξέχωμα 
της σουπιάς μελάνωμα.

Πτηνά και θαλασσινά 
Γερανού ανύψωμα 
δελφινιού το τέντωμα.

Ορτυκιού ξεφώνημα 
αστακού το πόνημα.

Καρδερίνας λάλημα 
πεταλλίνας «μούλλωμα»!

Πτηνά και αμφίβια
Της παγώνας στρίγγλισμα 
της χελώνας βύθισμα.

Παπαγάλου άκουσμα 
του βατράχου κόασμα.

Σουσουράδας κούνημα 
φώκιας ταρακούνημα!

Ύδατα και πτηνά
Ποταμού μουρμούρισμα 
γλάρου το φτερούγισμα.

Του γιαλού κυμάτισμα 
του στρουθιού τιτίβισμα.

Ρυακιού κελάρυσμα 
αηδονιού κελάϊδημα!

Δένδρα και πτηνά
Του πλατάνου θρόισμα 
πελεκάνου βάδισμα.

Της γαλέρας πάφλασμα 
περιστέρας ταίριασμα.

Πεύκου ευωδίασμα 
αετού το κοίταγμα!

Ζώα και ερπετά
Του γιδιού το τσίρισμα 
του φιδιού το σύρισμα.

Λέοντα το ξέσχισμα 
κουρκουτά ξεπέτσισμα.

Κάμηλου γονάτισμα 
κροκοδείλου δάκρυσμα!

Ζώα I
Πίθηκου παιγνίδισμα 
άλογου χλιμίντρισμα.

Αίλουρου το τίναγμα 
πρόβατου το βέλασμα.
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Αγελάδας μούγκρισμα 
γαϊδάρας γκάρισμα!

Ζώα II

Αλεπούδας ξάφνιασμα 
της αρκούδας άρπαγμα.

Ελαφιού περπάτημα 
αγρινού ροβόλημα.

Του σκυλιού το γαύγισμα 
του γατιού νιαούρισμα!

Άνθη και δένδρα 
Γαρυφάλου μύρισμα 
του ελάτου σκίασμα.

Γιασεμιάς ανάσεμα 
λεμονιάς το άνθισμα.

Παπαρούνας στόλισμα 
της ροδιάς το ρόδισμα!

Γή ινα και ουράνια 
Του βουνού αέρισμα 
ουρανού αστέρισμα.

Της φλογέρας σφύριγμα 
του αγέρα φύσημα.

Ηλιακτίδας ζέσταμα 
φεγγαράδας γέμισμα!

Ουράνια
Εξοχής ξημέρωμα 
της βροχής ημέρωμα.

Ζωναριού χρωμάτισμα 
άγγελου ’ρομάτισμα.

Της ψυχής ανάστημα 
της πηγής ανάβλυσμα!

Του νερού το πότισμα 
αμπελιού το δρόσισμα.

Του κρασιού το κέρασμα 
του ψωμιού το χόρτασμα.

Του κορμιού το άρωμα 
«του μελιού» ζευγάρωμα!

Του παιδιού το μίλημα 
του γονιού το φίλημα.

Της γιαγιάς χάϊδεμά 
του παππού κανάκεμα.

Του μωρού το άγγιγμα 
του Θεού το χάρισμα!

ΚΥΠΡΟΣ 1998-2002
ΜΕΝΕΟΥ-ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΠΑΦΟΣ-ΠΛΑΤΡΕΣ

Γήινα

Ανθρώπινα και θεϊκά

I. Θεοχαρίδου
«ΤΑ ΕΥΚΑΛΥΠΤΑ»
(ανέκδοτη συλλογή)

ΙΑΝΘΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ
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ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Ρούλας Ιωαννίδου - Σταύρου

ΔΕΚΑ ΧΑΪΚΟΥ

ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΑΓΩΝΙΟ ΑΣΜΑ

1 
Σταγόνες βροχής 
περνώ περιδέραιο 
σέ λευκό λαιμό.

2 
Λευκό λουλούδι 
μέλισσα ξελόγιασε 
τό καλοκαίρι.

3
Ό ήλιος λέει 
τραγούδια τού έρωτα 
σέ μέρα ζεστή.

4
Ή μοναξιά μας 
ξαπλωμένη στό κύμα 
κοιμάται βαθιά.

5 
Κατά πού τραβά 
εκείνος ό άνεμος 
θέλω νά ξέρω.

6 
Άνασυντάσσω 
τής μνήμης τά πέλαγα 
κάθε δειλινό.

7
Άηχος ήχος 
τής σιωπής ή φωνή 
εύηχες νότες.

8 
Καράβια φύγαν 
ταξίδια γίναν πολλά- 
χωρίς εμάς.

9 
Χειμώνας, καρδιά 
αλλιώτικα κτυπάς 
χωρίς αγάπη.

.0
Βροχούλα χτυπά 
τό τζάμι τής μνήμης μου 
νά τήν ξυπνήσει.

ΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΣΤΑΥΡΟΥ

Σε μένανε έλαχε, λοιπόν, 
η θεία τούτη εκλογή να συνυπάρξω 
γυναίκα του εικοστού αιώνα 
και μυστική ιέρεια του χτεσινού καιρού, 
να εισέρχομαι από τα άδυτα 
του καλλιμάρμαρου ναού στο κράσπεδο 
της αιώνιας σιωπής, συναθροίζοντας ένα προς ένα 
τα πετράδια του χρησμού 
γιατί έτσι πρέπει.

Κι έτσι προστάζει ο προφητικός θεός, 
όπου μ' εγκαλεί και με κατατάσσει 
ανάμεσα στο μύθο και την αλήθεια. 
Ω, Εσύ Ιέρεια των Δελφών, ω Σίβυλλα, 
εισάκουσέ με και δίδαξέ με 
πώς πρέπει να συμπεριφερθώ, 
ακριβώς τώρα, που η πατρίδα μου, 
δεν εξαιρεί κανένα απ' τα παιδιά της, 
αφού σε όλα πέφτει το αντίδωρο της τιμής 
και της έσχατης θυσίας.
Δίδαξέ με, ω πρώτη ιέρεια εσύ, 
να συλλαβίσω τον κανόνα και τον χρησμό, 
ακριβώς σαν τότε, 
αφού τίποτα δεν έχει αλλάξει εδώ, 
στο άντρο των θεών, 
κι όλα με μαγνητίζουν όπως τότε, 
ν' άναδυθώ ιέρεια πρώτη των Δελφών!...

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ
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ΤΟΥ ΧΩΡΚΟΥ ΜΑΣ ΤΑ ΚΑΛΑ, 
ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΤΗΣ ΞΕΓΝΟΙΑΣΙΑΣ

Μ Lav νύχταν που καθούμαστεν 
έξω εις την βεράνταν, 
είπουν τζε ’ εγιώ του γείτου μου 
λλία παλιά μαντάτα, 
ποτζιείνα που εφτάσαμεν 
στα όμορφα χωρκά μας.

Άμα τζι ’ εσίγρωννεν καλά, 
ύστερης που το δείπνον, 
τα καλοτζιαίρκα φκαίνναμεν 
έξω που το ξωπóρτLv, 
στη στράταν τζLaL καθούμαστεν, 
φίλοι, γνωστοί, γειτόνοι.

Olμηάλοιεσυνάουνταν 
στους καφενέδες χώρκα, 
τζε ' αφήνναν τες νοικοτζιυρές, 
τες κορασιές τζιαι τες μιτσιές, 
για τραχανά να κόφκουσιν, 
φιδέν τζιαι μακαρόνια.

Ετραουδούσαν οι μιτσιοί, 
για παίζασιν πατσούθκια, 
χωστόν, τρεχτόν τζιαι κάμηλον 
γυρόν μέσ’ τα καντούνια, 
ώσπου ’ταν να ποκάμουσιν, 
να βαρυθούν, να ποσταθούν, 
να μπουν έσσω να τζιοιμηθούν 
θκυο-θκυο πάνω στην τάβλαν.

Ό,τι έπεμπεν ο πλάστης μας, 
λαλούσαν να θκιαβούμεν, 
εν είσιεν θκυό λλογιών φαΐν, 
αμμ ’ ούτε να τσουγκρίσεις, 
να φκάλεις στάλαν μολοήν, 
για να γυρέψεις να φανείς 
πως έννα τταβλαντίσεις.

Καμμιάν έννοιαν εν είχαμεν 
για ρούχα τζιαι παπούτσια, 
την αλατζιάν τζιαι το χακκίν 
είχαμεν τα καμάριν,

τζι ’ ας είχασιν στον πισινόν 
κομμάθκια σαν τ’ αμμάτιν.

Το καλοτζιαίριν σιαίρεσουν 
πό ’φκαλλες τα παπούτσια, 
ούλλοι μας αλυπόλητοι 
ήταν να παρπατούμεν, 
να φκαίννουμεν πα ’ στες ελιές 
να πκιάννουμεν πουλλούθκια.

Οι μηάλοι εφορούσασιν 
ποινές με τες πρότσιες, 
πάνω στες τσιακιλόστρατες 
φακκούσαν - ττακκουρούσασιν, 
πως έρκουνταν με το καλό 
πόξω που τα χωράφκια, 
του ζεφκαρκού τζιαι τ’ αμπελιού, 
της μέρας τ' αλακάθκια.

Μιαν αλλαξιάν εν που ’χασιν 
οι χωρκανοί μας ούλλοι, 
εβάλλαν την στην εκκλησιάν, 
στο παναϋριν μια βολάν 
το γρόνον πούταν νά ’ρτει, 
στη φέστα που γινότανε 
κάθε θκυο-τρία γρόνια, 
αμμ ' ο μανές τζι ’ η τραουθκιά 
εν ήτανε να λείψουν, 
τζιαι το πιθκιάβλιν του βοσκού 
στα παραρά τζιαι στην λαξιάν 
αννοίαν την καρκιάν μας, 
τζ ' εν έσιει μέτρον ποκοπήν 
για να συγκόψεις τζιαι να πεις 
πως έν ήτουν καλλίτερα, 
τότεςμέσ’ τα χωρκά μας.

Οι λούντζες, τα λουκάνικα 
οι πίττες τζι' οι πισιήες, 
η μίλλα πούταν πόπαστο 
τζιαι λλίες τιτσιρίδες, 
αξίζαν για τους χωρκανούς 
σιήλιες φορές τες πίτσες, 
που μας σερβίρουν σήμερα, 
στης χώρας τα καντούνια, 
τζιαι μίσιημου πως κάμνουσιν
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γλήορα, καϊρέττι, 
θαρκούμαστεν πως εν κοκκόν, 
σαν να ’τανε εις το χωρκόν, 
στο γάμο ζιαφέττιν.

ΞΕΝΟΦΩΝ ΛΑΖΑΡΟΥ 
Αγιος Δομέτιος 
Οκτώβρης 1998

Αλακάτιν

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Φοίβου Ν. Κληρίδη

ΔΑΚΡΥΑ ΨΥΧΗΣ

Τη μάχη με τον εαυτό σου 
κινδυνεύεις να τη χάσεις 
όταν εκτροχιάζεσαι.
Σε λάθος δρόμο κι η ψυχή σου 
του εαυτού σου λιποτάκτης 
στο τέλος θα λοξοδρομεί.

Στης ζωής σου το ταξίδι 
το σταυρό σου σαν θα σέρνεις 
ως τη στερνή σου την πνοή, 
της ψυχής σου τα δάκρυα 
θα σταλάζουν αμάραντα. 
Το Γολγοθά σου θα διαβείς 
όταν ορθός πορεύεσαι 
δίχως λοξοδρομήσεις.

Περιδιαβάτης σαν πλανιέσαι 
στον περίπλου των αιώνων 
του Αρχαίου ονειρευτής 
προσκυνητής στα Μαυσωλεία 
σαν ψηλαφίζεις τα κειμήλια 
θα σε πλανεύει η γοητεία 
μιας πανώριας Αφροδίτης.

Στο διάβα σου ταξιδευτής 
στο βράχο της Ακρόπολης 
την Αθήνα θα αγναντεύεις 
πρόμαχος στις Θερμοπύλες 
Αεωνίδες θ ' ανασταίνεις.

Σταλαχτίτες πορφυρένιοι 
άσβεστοι σηματοδότες 
οι βωμοί και τα μνημεία 
μάρτυρες της γένεσης τους 
στο μυθόσπαρτο αγιονήσι.

Στους Γένους την κιβωτό 
να φυλάεις τα οράματα 
της φυλής της Ρωμιοσύνης, 
λάτρη της Ορθοδοξίας 
σκέπη της και προμαχώνα 
στυλοβάτη της πατρίδας.
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Γαλήνια και ατάραχα 
τους παλμούς της να γρικιέσαι. 
Το άγγιμα της λευτεριάς 
λάβαρο της ζωής σου 
αμάραντη σταλαγματιά 
στο δισκοπότηρο της ψυχής σου.

Με βάλσαμο να περιλούζεις 
Μαυσωλεία των προγόνων σου. 
Με το δάκρυ της ψυχής σου 
τ’ άγιο χώμα τους να περιβρέχεις. 
Απόγονος της Ρωμιοσύνης 
τους βωμούς ν’ αναστηλώσεις 
ν’ αναστήσεις την πατρίδα 
να πλημμυρίζει όλ ' η πλάση 
με ευωδιές της λευτεριάς!

ΦΟΙΒΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ

Η ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ

Μια άνοιξη αμάραντη 
ν’ ανταμώσεις λαχταρούσες 
για να μη σε παραδέρνουν 
κρυφοί πόνοι και καημοί 
δροσοσταλιές να σ’ απαλύνουν.

Της αυλής σου ο ανθόκηπος 
παραδείσιος να μοσχοβολά, 
χελιδόνια στις φωλιές τους 
ολόγυρα να τιτιβίζουν 
και του μαγιού τα στέφανα 
τις αυλές σου να στολίζουν, 
μελισσοπούλια με τη γύρη 
τ’ αγρολούλουδα να σπέρνουν, 
λάγνες χαρές, αλλιώτικες 
κι όνειρ ’ αγαπημένα 
τούτη τη δόλια σου ζωή 
ξανά να πλημμυρίζουν.

Μάταια όμως καρτεράς 
τη ζωή σου την ταλαίπωρη 
δροσοσταλιές να απαλύνουν, 
κι ας κτίζουν πάμπολλες φωλιές 
χελιδονάκια στη σκεπή σου, 

κι αν πρωτόγνωρη φεγγοβολά 
η μαγιάτικη πρωτομαγιά, 
στους κήπους, στα λιβάδια σου 
μια άνοιξη πρωτόφαντη 
νύμφη κι αν σ’ ανταμώνει, 
κι έστω αν άγριος χιονιάς 
ξεψυχά στο σπιτικό σου.

Μόνο σαν την ψυχούλα σου 
μάθεις να μην πληγώνεις 
και της καρδιάς σου τον αυλόκηπο 
διάπλατα ανοίγεις 
για να βοσκήσουν μέσα της 
οι ελπίδες κι οι χαρές.

Τότες στον κόσμο σου θα ζει 
μια Τερψιχόρη ομηρική, 
και στης καρδιάς σου το ξωκλήσι 
οι κρυφοί σου πόνοι κι οι καημοί 
στο διάβα σου θα ξεψυχούν 
κι ευλογημένες θα κυλούν 
οι μέρες κι οι αναμνήσεις.

ΦΟΙΒΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ
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ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Κώστα Γιωργαλλίδη

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ;

Τώρα που πλημμυρίσαμε 
τα κοιμητήρια μας 
με νεκρούς, 
τώρα που σε κάθε γωνιά 
στήσαμε κι ένα άγαλμα, 
τώρα που γιομίσαμε 
τις σελίδες της ιστορίας μας 
με ήρωες...

πού θα βρούμε καιρό 
να τους μετρούμε, 
πού θα βρούμε σειρά 
να τους ταξινομήσουμε, 
πού θα βρούμε φιλοπατρία 
να τους προσφέρουμε, 
πού θα βρούμε τιμή 
να τους τιμούμε, 
που θα βρούμε πατρίδα 
να τους δώσουμε;...

ΑΤΥΧΙΑ

Η ατυχία μας ήταν 
που στον Προϋπολογισμό 
του χίλια εννιακόσια εβδομήντα-τέσσερα 
δεν προβλέψαμε κοντύλι 
για τους πρόσφυγες, 
δεν προβλέψαμε κοντύλι 
για την ταφή των νεκρών 
και την περίθαλψη των πληγωμένων 
και την παρηγοριά 
των βιασμένων παρθένων 
του πολέμου που μας βρήκε 
μεσοκαλόκαιρο...

ΚΕΡΥΝΕΙΑ
Η Κερύνεια 
σμίγει το δάκρυ της 
με το γαλάζιο κύμα 
κι ακουμπάει καταπονημένη 
κι αλύγιστη 
στα τοιχάρια του κάστρου της 
και προσμένει...

Η ΛΕΟΝΤΗ

Καθημερινά 
πρωί, πρωί βάζουμε 
τις καλοσιδερωμένες 
φόρμες μας 
και φοράμε 
τη φρεσκοβαμμένη 
μάσκα μας 
και ρίχνουμε στον ώμο 
την καλοδιατηρημένη 
λεοντή μας 
και πασκίζουμε φιλότιμα 
ποιος να ξεγελάσει πιότερο 
τον άλλον....

Καθημερινά 
αγωνιούμε 
κι αγωνιζόμαστε 
να ξεγελάσουμε 
τους φίλους μας 
και τ’ αδέλφια μας 
και τον πατέρα μας 
που μας ανάθρεψε 
και τη μάνα μας 
που μας βύζαξε 
και το Θεό 
που μας έπλασε 
κι ακόμη και τον ίδιο 
τον εαυτό μας 
που μας ανέχεται 
και μας υπομένει 
και πάνω απ' όλα 
που τόσο άψογα 
μας γνωρίζει....

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ
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ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΛΙΦΕΡΗ*

* Τά τέσσερα ποιήματα τής Ειρήνης ’Αλιφέρη πού έχουμε τή χαρά νά δημοσιεύουμε στή «Φιλολογική 
Κύπρο» μάς δόθηκαν, μέ έγκριση τής ποιήτριας, από τή φίλη συνεργάτιδά μας Βιβέκα Φυλακτού 
στήν όποια ανήκει καί τό σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα για τήν ποιήτρια πού προτάσσουμε. 
Εύχαριστοΰμε καί τις δύο.

ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΜΑΣ

* Ή Ειρήνη ’Αλιφέρη γεννήθηκε στύν Πειραιά τό 1946. Σπούδασε Ελληνική 
καί ’Αγγλική Φιλολογία καί ’Αρχαιολογία στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών. Έκανε Με
ταπτυχιακές Σπουδές σέ Πανεπιστήμιο τής ’Αγγλίας στή Γενική Γλωσσολογία, καί 
είναι κάτοχος τοΰ τίτλου Διδάκτωρ τής Φιλοσοφίας.

Μεγάλη της άγάπη υπήρξε ή ποίηση. Έχει έκδώσει έξι ποιητικές συλλογές καί 
μία μελέτη γιά τήν γλώσσα, «Τήν γλώσσα μου έδωσαν Ελληνική».

ΒΙΒΕΚΑ ΦΥΛΑΚΤΟΥ

ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ

Στό νυχτερινό τ’ άγιάζι 
μαύρο χιόνι μέ σκεπάζει 
φόρεσα τή θύμησή σου 
μές στά χέρια μου κοιμήσου.

Έδώ δεν φτάνουν κεραυνοί 
μονάχα ανοίγουν οί ουρανοί 
νά κατέβουν τ ’ άγγελούδια 
τών ονείρων μας λουλούδια.

Μές στά χέρια μου κοιμήσου 
καί θυμήσου καί θυμήσου 
πόσοι κήποι μαραθήκαν 
μές στά χρόνια πούχαθήκαν.

ΑΛΙΦΕΡΗ

Τό μπαλκόνι μας καράβι 
μές στό δειλινό πού ανάβει 
πάει νά ρίξει παραγάδι 
στής αγάπης τό πηγάδι.

Φιληθήκαμε στά χείλια 
νά φουντώσει ή βουκαμβίλια 
τής καρδιάς ο κάθε χτύπος 
ένας μυστικός μας κήπος.

Τό φεγγάρι άγρυπνο μάτι 
στ’ ουρανού τό μονοπάτι 
κλέβει φώς γιά νά φωτίσει 
τών χεριών μας τό ξωκκλήσι.

ΑΛΙΦΕΡΗ

ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΜΑΣ ΦΙΛΙΑ

Άπ’ τή ματιά σου είχαν πετάξει 
τά πληγωμένα μου πουλιά 
σάν τά χαμένα μας φιλιά 
στής άγκαλιάς σου τό μετάξι.

Είχα τρομάξει τις παγίδες 
στού χρόνου τήν άναποδιά 
κι ’ έδενα κόμπο τήν καρδιά 
νά βλέπω έκεϊνα πού δέν είδες.

Έγώ άνασταίνω μέ μολύβι 
τά πεθαμένα μου χαρτιά 
κι ’ έσύ θεριεύεις τήν φωτιά 
νά καις αυτό πού μέ συνθλίβει.

ΑΛΙΦΕΡΗ
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ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ

Νά σκέφτεσαι τό καλοκαίρι 
τά Κυκλαδίτικα νησιά 
όταν στήν ακροθαλασσιά 
τ’ άγέρι θά μάς ξαναφέρει.

Θ’ άνάβω τό μικρό καντήλι 
στής Παναγιάς μου τά Ιερό 
κι εσύ θά λύνεις τά μαντήλι 
νά σύρεις πρώτος τόν χορό.

Θά σπαρταρίσει στά βιολιά 
ένας λεβέντης μπάλος 
κι όταν μέ πάρεις άγκαλιά 
θάναι ό Θεός μεγάλος.

ΑΛΙΦΕΡΗ

ΕΠΙ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΑΝΕΜΩΝ II

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Κώστα Κωνσταντίνου

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΗΜΟΥΝ ΠΟΙΗΤΗΣ

Θα ήθελα τούτη τη στιγμή 
της πένας την τρανήν αιχμή 
στο χάρτη να βυθίσω
να έγραφα ποιήματα σωρό 
και του μυαλού μου τα άδυτα 
φτωχά φτωχά να αφήσω.

Μα είμαι μικρός, αδύναμος, 
αμάζευτος, ποιος ξέρει 
πού να είναι τάχα ο στίχος μου 
που τα ισχνά μου τα φτερά 
στους ουρανούς θα φέρει;

Να ήμουν και εγώ ένας ποιητής 
με κύρος και με γνώση, 
γερός, σοφός πολύξερος 
που στο φτωχό τον άνθρωπο 
ιδανικά θα δώσει.

Θα ήθελα να ήμουν ποιητής, 
μα μέσα μου ποιος κρένει 
πώς ποιητής δεν είναι αυτός 
που αράδες ποιήματα σωρό 
να αραδιάζει ξέρει;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 
2/11/1979

ΔΑΣΚΑΛΟΣ

Δάσκαλος απροσκάλεστος, 
που άσφαιρα πολεμούσε, 
σε τούτο το λόγο σκόνταψε: 
«πως όλα μονοκόντυλα 
σε μουντζωμένους τοίχους 
τα κάνεις ισοπέδωση 
και πάνω τους πατάς!».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 
25/2/1980
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ΑΓΑΛΜΑΤΑ

Χωρίς άλλο τα αγάλματα 
σίγουρα θα κρυώνουν 
στη μπόρα τουρτουρίζοντας 
άδικα να φωνάζουν πως: 
«κάλλιο να 'χαμέ ζεστό 
σπίτι καί πανωφόρι 
παρά δόξαν αθάνατη 
πλην όμως περιττή».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 
25/2/1980

ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΙΔΡΩΤΑΣ

Μεσημέρι ο ήλιος καί ο αέρας κάνανε σύμβαση 
καί μοίραστήκαν τον κόσμο.
Οί κεραίες των τηλεοράσεων αλλάξανε πρόσωπο 
καί ντυθήκαν Μαινάδες
παρέα με τις τέντες να χτυπάνε το ρυθμό 
λίγο παράξενα.

Άναψε ο ήλιος στο φουλ τα λαμπάκια του 
με τα πανηγύρια που γίνονται 
στα άνιφτα οργωμένα ακρογιάλια της χώρας.
Τα ερωτευμένα σπίτια λοιπόν φανήκανε κάτασπρα 
στα μαυρίσμένα μας μάτια.

Νομίζω καπνός, πυρκαγιά...
Δεν τη θέλω με τόση ζέστη 
ούτε στην τελευταία σκονισμένη γωνιά του μυαλού μου. 
Φωτιά καί αέρας έχουν παράνομες σχέσεις 
μα στο τέλος το τρίγωνο το πληρώνουνε άλλοι 
(κάπου κάπου τους πιάνει μεράκι 
καί κάνουν σφυρί την πεισματωμένη μου πόρτα).

Στο μικρό μας δασάκί πιο πάνω 
αναταραχή, βουητό.
Φαίνεται πως θα γίνει τίποτα σύσκεψη 
γιατί όλοι κουνάνε τα χέρια τους 
λες καί περιμένουν τον πρόεδρο.
Κί όταν τελειώνουν σωπαίνουν.

Τί τα νοιάζει τα παιχνιδιάρικα ρούχα 
της γελαστής μου γείτόνίσσας 
αν ακατάδεχτοι φίλοι έχουν προβλήματα; 
Σαν τα χαμίνια του δρόμου 
παίζουν τα χείλη τους κί όλο διψάνε.

Μα να μην ξεχνιέμαι, δεν είμαι καί μόνος. 
Ο τενεκές της ταράτσας χτυπά 
όπως κάθε χειμωνιάτικη νύχτα, 
μα τώρα τα ψωμιά του φαγώθηκαν.
Ακόμα το ρετιρέ αγναντεύεί πολύ χαμηλά 
καί ακούει τα αυτοκίνητα να αγκομαχούνε στη ζέστη. 
Καί, παράξενο πράμα, Οί άνθρωποί χάθηκαν - 
μαζί κί ο Διογένης με τ’ αναμμένο φανάρι 
κί αυτός θα αγάπησε σίγουρα να κυλιέται στην άμμο.

Μακριά κάπου στη ράχη του φαλακρού μας βουνού 
είναι να τρίβω τα μάτια μου 
αν δεν το ’κανα ήδη από το ασυνήθιστο άσπρο 
καί τούτο απόχρωση.
Καί όμως έχω κλειστά μη με λιώσει ο ήλιος, 
με τινάξει ο αέρας καί τα αφήσω όλα στη μέση!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 
Αθήνα, 14/6/1980

ΟΙ ΩΡΕΣ ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ

Η μοναξιά - 
μία σταγόνα νερό 
φυλακισμένο στην παλάμη. 
Όποως δεν ένιωσε μόνος του 
δεν έζησε ποτέ.
Δεν έγινε φίλος 
με τα πιο απλά κί αγαπημένα πράγματα- 
με μία καρέκλα, ένα ρολόι συντροφιά 
καί δυο φωτογραφίες στη γωνιά 
πνιγμένες στου γιαλού τ’ άσπρο μαντήλι.

Η Μοναξιά βγαίνει περίπατο στα σκοτεινά 
με το κεφάλι χαμηλά, 
τα χέρια βουτηγμένα στο σακάκι 
σαν κατεβαίνουμε στην πόλη τα πουλιά 
με τη ψιλή βροχή μόλις νυχτώνει.
Στο διπλανό δημόσιο τηλέφωνο 
πέφτουν το βράδυ Οί μονάδες πιο αργά. 
Κί ύστερα βλέπεις τα πουλιά 
με βήμα τούτη τη φορά συρτό 
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να χάνονται στον δρόμον την αγκάλη, 
με αγάπη μόνο στον καλό Θεό 
πον κάνει να περνούν ας είν’ κι αργά 
οι ώρες κάθε βράδν...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 
Κολωνία, 31/3/1984

ΩΔΗ ΣΤΟ ΣΚΑΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

Στρατιώτης μετρίον αναστήματος 
με ελαφράν ονλήν επί της δεξιάς παρειάς, 
σκοπός τνγχάνων και σκαστός ων, 
σννελήφθη κατά την πρωίαν της σήμερον 
νπό των σιδεροφράκτων οργάνων της τάξεως 
παρά το παραλιακόν καφέ-μπαρ 
«άδειος κάλνκας».
Ως εκ των νστέρων εδηλώθη 
είχεν ο ατνχής νέος το μπερέ τον 
δίκην σκούφον μάγειρον 
επί της ατιμελήτον τον κόμης, 
(ω ναι, κόμης!) 
γεγονός το οποίον εξερέθισε 
τονς φρονρούς τον νόμον.
Βάσει των γενομένων ανακρίσεων 
προσεπάθει ο παραστρατημένος οπλίτης 
να πνίξει τον πόνον τον εις τας αγκόλας 
των μελανών ρενμάτων φιάλης μιας 
νπερπλήρονς ξηρού ερνθρού οίνον.
Εις μάτην.
Εν τέλει οι γαλανοί βονρκωμένοι τον οφθαλμοί - 
καθότι ήτο τύφλα στο μεθύσι 
και σννεπώς εν πλήρει πνενματική εξάρσει - 
εν τέλει λέγω τα μάτια τον 
ωμοίαζον με στρατώνα παντέρημον, 
ο οποίος φέρει επί της εγκαταλελειμμένης τον πύλης 
την ωχράν και ξεχασμένη επιγραφήν 
«ΕΙΡΗΝΗ».

Σκαστέ στρατιώτη 
πώς να σε πω 
και ποιο δρόμο να ανοίξω 
για να περάσεις να φύγεις; 
Ποια θλίψη να αφήσω απείραχτη 
για να φνλακίσεις εκεί κάθε σον πόνο;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 
(στη σκοπιά, 23/12/1987

Η ΓΗ ΜΑΣ

Ηταν τα χρώματα 
όνο λέξεις πανάρχαιες 
αντά πον μας μείναν απλά 
ίχνη απείρακτα 
στην αγκαλιά της πιο μάνας 
τον κόσμον πατρίδας.

Κι όλοι το ξέραμε 
κι όλοι το νιώθαμε 
πότε ήτανε θάλασσα 
ή περιστέρι νησιώτικο 
το κάθε γι ’ αντήν μας 
καινούργιο τραγούδι.

Γιατί έτσι τη ζούσαμε μνστικά 
σαν μια σταγόνα νερό 
την τόση δα γη μας 
καρφωμένη την ανγή 
με τον ήλιον το πρώτο βελόνιασμα.

Ριζικό όμως φαίνεται το ’χε 
μια ανάγκη απόμακρη 
να χαθούν της καρδιάς μας 
οι κατάλενκοι δρόμοι 
μακρινά να κοιτούν 
σκοτωμένα τα όνειρα 
μοναχική - αχ εκείνη! - τη 
γαλάζια τονς λίμνη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 
30/8/1988

ΙΔΟΥ Ο ΛΑΟΣ ΜΟΥ

Στοίχειωσαν οι πατρίδες και ζητούν παραγωγή. 
Αντές οι πέτρες πον αγριοκοιτάζονν 
από ψηλά θα πέσονν.
Αρμόζει το δίχως άλλο να βρω πεδίο 
για να μην γίνω επίπεδος...

Παρών λοιπόν ο μαχητής με το πολύχρωμο φλάμπονρο 
(ρούχο στο κρύο για πρακτικότερη πάλη) 
κομμένο ραμμένο κατά βούληση.
Στο κρύο μακαρίζει τονς καστανάδες,
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στη βροχή ζηλεύει το περίπτερο του γείτονα.
Στον ήλιο δεν ζηλεύει
γιατί η ζήλια πάει με τους πολλούς.
Συμβιβασμός στο χώρο και στο χρόνο...

Ιδού, ο φίλος που σε κάθε γιορτή μετρά τον ορίζοντα 
για να ξέρει που βρίσκεται, 
αφού τέλος πάντων η γης μας κινείται.
Ιδού τα παιδιά μας σφαδάζουν 
κι οι δικοί τους ζητούν 
να τα κάνουν αυτόνομα - άκουσον άκουσον.
Προφανώς το χρέος φοβίζει, όταν γίνεται χρήμα.

Ιδού ο λαός μου πεινάει.

Ο λαός μου τρώει και σφουγγαρίζει μυαλά ξεχασμένα- 
του έγινε πάθος η πάστρα - μισή αρχοντιά - 
όλα λειψά στο χωριό του.
Έτσι, μη και τον κατηγορήσουν οι φίλοι της χύτρας, 
τον ειρωνευτούν οι σοφοί της πραμάτειας.

Ιδού ο πελάτης με το εξαίσιο έδεσμα, 
να μια ανάλυση, μια επιπλέον διάλυση, 
για το φάγωμα έτοιμη.
Όποιος δοκίμασε βαρυστομάχιασε, 
όποιος αήδιασε έμεινε κατανήστικος.

Παρόντα τα ζάρια καρτερούν πια το κούνημα.

Ιδού ταξιδιώτης σε κόσμους άγνωρους 
φοβάται και γυρίζει στα παράθυρά του.
Είναι ένας τρόπος σου λένε για να είναι κανείς αδιάφθορος.

Η συνείδησή μου πρέπει να είναι πολύ απορροφητική 
για να καθυστερεί ακόμα τόσο την έκρηξη.
Όμως πεινά και κοιτάζει τα ζάρια.

Ιδού παρών ο λαός μου 
πεθαίνει τη ζωή που τον έριξαν...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
Αθήνα, 29/3/1990

ΤΗΛΕΠΑΘΩΣ ΑΠΑΣΤΡΑΠΤΟΝΤΕΣ

Το θράσος της διαμονής μας επί της γης 
απελευθερώνει προφανώς 
ανθρωπιστικές ευαισθησίες αιώνων 
και όλως δημοκρατικά 
τις περιχαρακώνει 
μέσα στην οικουμενική ειρκτή 
των συλλογικών μας κριμάτων.

Γι ’ αυτό μπορούμε να ευωχούμαστε μακάριοι 
ατενίζοντες την τηλεπαθώς απαστράπτουσα, 
περιβεβλημένην στολήν επαμφοτερίζουσας λευκότητας 
διεθνική μας δικαιοσύνη, 
πανευτυχείς και αισθησιάζοντες 
έμπλεοι ληξιπρόθεσμων επιθυμητικών διανοημάτων.

Ω! πρέπει να είμαστε ήσυχοι 
για τις εκπολιτισμένες οικολογικές επιλογές 
της συνειδησιακά ζωόφιλης περιβαλλοντικής μας 
ανησυχίας, 
ατάραχοι σε ό,τι αναταράζει την φιλελεύθερα εξαγνισμένη 
πολιτισμική μας φερεγγυότητα.

Περί των εναντίων και σκανδαλωδώς αμετανόητων 
ουδείς λόγος.
Εξισώνονται άλλωστε και αυτοί 
κάτω από τον περίλαμπρο οδοστρωτήρα 
του αναφαίρετου καταναλωτικού μας δικαιώματος 
αιρετικοί, 
αυτού δηλαδή που εν τέλει συνέχει άρρηκτα 
την αγοραία μας αδελφότητα 
και ασυζητητί αφήνει τους άλλους 
να συνθλίβονται 
ευτελείς 
υπό το απορρυπαίνον φως 
της δικής μας ενημερωτικής καθαρότητας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 
Μεγάλη Εβδομάδα, 1993
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ΝΑ ΖΕΙΣ

Να σκέφτεσαι τον Απόστολο Ανδρέα 
με το πείσμα στα χείλη και τους χτύπους της καρδιάς 
να απογειώνονται!

Αυτό σημαίνει να ζεις!

Να βλέπεις τον Πενταδάκτυλο και να λες: 
μια μέρα θα σ’ ελευθερώσω αγαπημένη γης, 
θα συρθώ γονατιστός στα πανάρχαια χώματά σου 
και θα ενώσω την παλάμη μου με τη δική σου!

Αυτό σημαίνει να ζεις!

Να θυμάσαι τον καιρό της φωτιάς θυμωμένος 
και η φλόγα που καίει να δυναμώνει με οργή 
και να λες «ω! αγαπημένες χλωρές μας αυλές 
ολοφίλητα μνήματα των χαμένων δικών μας 
στη γλυκιά σας αγκάλη περιμένουμε νάβρει 
ηρεμία η ψυχή και το σώμα μας, να πνιγεί 
η αδικία του κόσμου στην πανάρχαια φλέβα 
της πολύδακρης Κύπρου μας!»

Αυτό σημαίνει να ζεις, όταν λείπει η ζωή σου 
- η Κερύνεια, η Μόρφου, η Αμμόχωστος - 
όταν η αύρα σε σκορπίζει παντού 
στις κορφές, στα νερά, στην αλμύρα 
και σου αφήνει κάθε μέρα 
περισσότερο κρίμα, 
λιγότερο Ελλάδα, λιγότερο Κύπρο, 
και συ πνίγεσαι μα λες «όχι»...
Γιατί, αυτό σημαίνει να ζεις!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 
Παλαίκαστρο, 21/7/93

Ο ΚΑΙΡΟΣ

Μεγαλώσαμε νωρίς 
με δύσβατη λέξη 
την περηφάνεια χαραγμένη κρυφά 
στο παιδικό μας προσκέφαλο, 
με ιερά ονόματα 
όπως βουνό, αντάρτης, Ε.Ο.Κ.Α. 
να γοητεύουν 
βράχοι θεόρατοι 
τα βήματά μας, 
να αγκαλιάζει ο ουρανός 
το όποιο νεανικό μας ξεστράτισμα.

Μεγαλώσαμε μέσα σε ρημαγμένους τόπους 
με το κόκκινο όμως να τρέχει δυνατά στην καρδιά μας 
και το γαλάζιο να σκεπάζει ολόγελο 
τις μακρινές μας ελπίδες.

Και πού τα ’κρυψαν όλα αυτοί, 
πού κατάφεραν να κουρσέψουν 
τη μοναδική μας χαρά;
Πώς το ’φεραν έτσι 
να σκύβουμε το κεφάλι εμείς 
και εκείνοι να μην ντρέπονται 
να προσδοκούν της ψυχής μας 
την αισχρή συγκατάνευση;

Ας μην χαίρονται, 
ο καιρός πάλι της Κύπρου μας θα 'ναι, 
μα εκείνοι του κόσμου δειλοί χαμερπείς 
καταραμένοι κι άκληροι της λευτεριάς μας να 'ναι!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 
Μοίρες, 2/4/95

ΘΑΝΑΤΟΣ

Θάνατος!
είναι να μην περιμένεις 
τίποτα 
την ώρα 
που παρατάς στη μέση 
λυγρά τα έργα των χειρών - 
μα και των λόγων σου- 
ώστε να μη γνωρίζεις ποτέ 
μήτε αν τέλειωσες 
ούτε αν σε τελειώσανε.

Θάνατος...
είναι ήδη η άφιξη 
του επόμενου 
η προβολή του χρόνου 
στην άτεγκτη προσδοκία 
των παιδιών
και η διαχείριση της ατραπού 
στην αχανή ευθεία 
με τη μοναξιά 
αργά το Σαββατόβραδο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
6/7/96
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ΕΠΙ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΑΝΕΜΩΝ I

Επί πτερύγων ανέμων 
ανεξίτηλη 
στο πλήρωμα τον χρόνου 
διαπεραστική 
η αδράνεια 
οριοθετεί ανέξοδα 
εξαντλημένες δήθεν προσδοκίες.

Ας μη στερέψει 
αιμάσσουσα 
η ευθύτητα τον κύκλον 
ούτε των έγκλειστων δοξασιών 
η ικεσία
κι ας είναι όπως λένε απέναντι 
η ρίζα τον πλανώμενον κακού.

Εντός λιμνάζει μ ’ έναν τρόπο 
προφανώς ανέγγιχτος 
αλλογενής 
ο νόστος ενός άδηλον καιρού.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 
Μοίρες, 23/3/98

Η ΠΟΛΗ

Ο κόσμος άλλαξε μον λένε 
(για να με πείσονν) 
όταν τα βλέπω όλα να χάνονται 
στην πόλη με τονς ραγισμένονς δρόμονς 
και τον τεμαχισμένο ονρανό των καλωδίων 
να αιμορραγεί.

Μα εγώ εξακολονθώ να νομίζω 
ότι δικαιούμαι να ανησνχώ 
γι ’ αντό το κάτι πον με βασανίζει. 
Μπορεί η όραση να μασκαρεύεται 
αλλά μήτε τη γεύση τον φτερού, 
ούτε τα χρόνια πον άφησα 
- να δραπετεύσουν λες απαρατήρητα - 
τα ξεγελούν εορτασμοί 
εικονικής κατ' εντολήν ανίας.

Και η ένδειά μου συνεχίζεται 
για την απώλεια της ελπίδας 
όταν το ξέρω πια 
ότι τίποτα δεν θα 'ναι διαφορετικό 
στην πόλη 
του χαμού 
της σιωπής 
της φλυαρίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 
Ηράκλειο, 30/6/99

ΓΕΡΟ ΜΟΥ ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΕ

Να ’μουν αϊτός ψηλαϊτός σε κορφινό χαράκι 
από τον Αιγαίον τα νερά τα αγγελοπατημένα 
κατά τον Πενταδάκτνλο ν’ άπλωνα τα φτερά μον, 
χίλιες ματιές να κάρφωνα μες στης Κερύνειας τα νερά, 
στον Καραβά τ’ απότιστα και πικραμένα κάλλη.

Πορτοκαλιά, να φώναζα, 
περήφανη και δαφνοκνματούσα 
μη μαραθείς, μην πλανεντείς 
ποτέ καρπό γλνκόχνμο σ’ Αγαρηνό μη δώσεις!

AV ήμονν αϊτός χρνσαϊτός σε παραδείσιονς τόπονς, 
όπως το γέρικο δεντρί πον πολεμά και στέκει, 
όταν τριγύρω τα στοιχειά λυσσομανούν στη φύση 
και κείνο χάμω δένεται τη γης να μην αφήσει, 
θα ’ριχνα με τα μάτια μον δίκης αστροπελέκι, 
γέρο μον Πενταδάκτνλε, το φως να σ’ αναστήσει - 
στο κρίμα πια και στ’ άδικο στάχτη να μην αφήσει!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 
(Μια ιδέα της 13/10/79 ξαναδουλεμένη στις 2/11/99)
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ΓΗΤΕΙΑ

Eivab ποτάμια στη ζωή, 
eivab aστέρba την αυγή 
που μου φωνάζουν πότε πba θα τα προλάβω. 
Kab ’γω χαμένος σε ybakoôç, 
ρbγμέvoς σ' άγνωστους γκρεμούς, 
το χέρb ψάχνω που θα ßγεb γba να μου γνέψει

Στέκoμab δίπλα σου μα είσab μaκρbά μου, 
ας την aλήθεba να μην είvab αληθυνή, 
είvab τα χέρba σου το δίχτυ στα δbκά μου, 
η σbωπή σου μba avέγγbχτη χορδή.

Xάvεσab πάντα λίγο πρbv τη φέξη - 
ήθελα να ’ξέρα να σπάσω τη γητεbά! - 
ob ψίθυροί σου γυροφέρνουν κάθε λέξη 
όπως το βλέφαρο μba πεταχτή μaτbά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 
5/7/2000

ΧΙΟΝΙΖΕΙ

Xbovίζεb...

Ένα σπoυργίτb στη συκbά 
ζεστaίvεb τα κλaδbά, 
ντυμένη τ’ άσπρο η σbγή 
πλaκώvεb την aσκήμba, 
το λαβωμένο ρούχο της 
aπλώvεb η λησμovbά.

Xbovίζεb...

Το ξεχασμένο κούτσουρο 
στέκετab στη γωvbά - 
ο κόσμος va 'vab ασπρόμαυρος 
γba χάθηκε το χρώμα; - 
μα πες μου, πού να ßρίσκεσab 
σ' αυτή τη σκoτεbvbά;

Xbovίζεb...

Μες στην παράγκα του φτωχού 
μaυρίζεb ο vτoυvbάς.
Τα παγωμένα λóγba σου 
γλbστράvε σαν aγρίμba, 
φυσά μέσα στα μάτba σου 
κλαμένος ο ßoρbάς.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ, 7/1/2002

ΜΑΤΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

Όταν τελεbώσoυv τα πάρε δώσε σου 
κab το φως άρνηθεί τη σκbά των λέξεων, 
μba τεθλασμένη μaτbά που σε παραφύλαγε χρóvba 
- ακούς; - 
θα κάτσεb στο κaτώφλb του νου, 
σε ώρα εσπερbvή ξεχασμένη.

Σκoρπbσμέvη σε τόσα - πού να 'βλεπες - τόξα 
θα τρaßήξεb κοντά σου ης ξεvbτbές του ορίζοντα- 
θα εvώσεb τα δίστρατα 
γba να ζητήσεb να δεb πς abσθήσεbς σου:

Η αφή θα αμυνθεί τη σκληρότητα, 
ενώ η γεύση θα βαλθεί να γλυκάvεb την πίκρα- 
ύστερα η όσφρηση θα καμωθεί πως μπaρoύτb δεν άκουσε 
μα η ακοή θα σου πεb «άκου να δεbς την aλήθεba».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 
26/9/2002

ΤΕΧΝΗ

Θα έρθουν πολλοί να υπερaσπbστoύv την τέχνη τους. 
Ο ένας θα oρκbστεί στην aυθεvτbκóτητά της, 
ο άλλος θα ρητoρεύσεb 
γba τους κabvoύργboυς δρόμους στα aδbέξoδa.
Kάπoboς θα δbκaboλoγηθεί απλά óτb είvab δbκή του.

Μη ξεvίζεσab.

Να τα δέχεσab όλα με κατανόηση.
Eivab όπως την αγάπη του γovboύ προς το πabôί του- 
με εκείνα τα υπέρ της υπερβολής κab της υπομονής.

Τον iôbo είvab κab η Ποίηση. Avτέχεb.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ

2/10/2002
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ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ

1

Το καφενείο του Τσέζαρε, στο Κοντοφούρι, ήταν εκείνο το κυριακάτικο πρω
ινό ήρεμο, όπως πάντα. Ήτανε λίγοι οι νεαροί, οι περισσότεροι ήταν γέροι που 
καθόντουσαν εκεί, μερικοί απ’ αυτούς έξω, δίχως να κάνουν τίποτα, πίνοντας τον 
καφέ τους. Έξω παίζανε παιδιά. Οι γέροι λέγανε κουβέντες για το χωριό· μερικοί 
μιλούσανε για πολιτική, με μία έκφραση πολύ σοβαρή, σχεδόν κωμική, θέλοντας 
να δείξουν πως ξέρανε τι συνέβαινε σ’ αυτή τη χώρα όπου όλοι ξέρουν πως κανείς 
δεν ξέρει τι συμβαίνει. Δυο-τρεις νέοι μιλούσαν για ποδόσφαιρο: ο αγώνας Νάπο- 
λη-Μιλάνο την επόμενη Κυριακή ήταν γεγονός που περιμένανε εδώ και πολύ και
ρό. Αποκλείεται να το χάνανε, χωρίς αμφιβολία. Το ταξίδι ήταν μακρύ, αλλά 
οφείλουμε να υποστηρίξουμε ακόμα και τους Ναπολετάνους εναντίον των μπα
στάρδων του Βορρά, έτσι;

Ο Τσέζαρε, ο καφετζής, γύρω στα εξήντα του, καθότανε με δύο άλλους. Χάι- 
δευε το μουστάκι του, ακούγοντας προσεκτικά τον Λουίτζι, περίπου πενήντα χρο- 
νών, ο οποίος εξηγούσε τα προβλήματα που είχε ο γιος του με τη δουλειά του στο 
Ρέτζιο. Η γυναίκα του Τσέζαρε ήταν εκεί, κι έτσι αυτός βρήκε την ευκαιρία να πά
ει να μιλήσει με τους άλλους. Ήταν ενοχλητικό που κάθε τόσο όλο και κάποιος 
του παράγγελνε ένα καφέ ή μια πορτοκαλάδα κι αυτός έπρεπε ν’ αφήσει το τραπέ
ζι· αναγκαστικά διέκοπτε τη συζήτηση, ενώ οι άλλοι συνεχίζανε, κι έτσι έχανε κου
βέντες.

Τέτοια ήταν η εικόνα στο Κοντοφούρι, Κυριακή πρωί, την άνοιξη. Ηρεμία 
και γαλήνη. Εκ πρώτης όψεως, τίποτα δεν μπορούσε να διαταράξει αυτή την ηρε
μία. Λάθος.

2

Η είδηση έφτασε στις δέκα και μισή. Ο Φίλιππο παρουσιάστηκε στο καφενείο 
αργά, όπως πάντα. Η γυναίκα του είχε πεθάνει δυο χρόνια πριν, λευχαιμία, οι για
τροί του είχανε πει πως δεν μπορούσανε να κάνουν τίποτα, κι έτσι αυτός έπρεπε 
να φροντίσει τις δυο του κόρες που του είχαν μείνει, ο καημένος κι αυτός, στην 
ηλικία των τριάντα έξι, δίχως γυναίκα και δίχως γονείς.

Είπε καλημέρα σ’ αυτούς που καθόντουσαν έξω και μπήκε μέσα στο καφενείο.
- Καλημέρα, είπε δυνατά ώστε να τον ακούσουν όλοι, αφήνοντάς τους απο

ρημένους, μια και ήταν άνθρωπος ήσυχος που σχεδόν δεν μιλούσε, αλλά μουρ
μούριζε.

- Καλημέρα Φίλιππο, αποκρίθηκαν όλοι κοιτάζοντάς τον.

- Ακούστε, φτάνει σήμερα στο Κοντοφούρι ο Λουτσιάνο, ο γιος του Τζουζέπε 
του κατσικοκλέφτη.

Ο Τζουζέπε ήταν ένας παράξενος τύπος. Ήταν ένας εβδομηντάρης που είχε 
αποκτήσει από νεαρός το συνήθειο να κλέβει γίδια. Δύσκολο, όμως, σ’ ένα χωριό 

250 κατοίκων. Στην αρχή οι συγχωριανοί του θυμώνανε και θέλανε να τον ξεφορ
τωθούν, αλλά σιγά σιγά κατάλαβαν πως ο Τζουζέπε ήτανε στο βάθος καλόκαρδος 
και μπορούσανε να ανεχτούν τα καπρίτσια του. Απλούστατα, όταν χάνανε γίδια 
ξέρανε πού να τα γυρέψουνε. Έτσι, τον ανεχόντουσαν, αλλά δεν του μιλούσαν και 
πολύ γιατί προσπαθούσε πάντοτε να τους πείσει πως δεν είχε κλέψει ποτέ τίποτα 
από κανέναν. Επιπλέον, ήταν άσος στο ακορντεόν και συνεπώς πολύ χρήσιμος 
στις γιορτές του χωριού. Όμως, τον φωνάζανε κατσικοκλέφτη πίσω από την πλά
τη του, για να τον ξεχωρίζουν από έναν άλλο Τζουζέπε. Ο άλλος είχε πεθάνει, αλ
λά το παρατσούκλι είχε μείνει.

- Ο Αουτσιάνο; ρώτησε ο Αουίτζι γεμάτος απορία. Ο Τζουζέπε ο κατσικο
κλέφτης έχει γιο;

- Ναι, απάντησε ο Φίλιππο την ώρα που έμπαινε ο Δούκα, ο φαρμακοποιός 
του χωριού, ο οποίος καθότανε έξω και είχε ακούσει πως κάποιος θα ’ρχότανε.

- Ποιος θα ’ρθει; ρώτησε ο Δούκα περίεργος.
- Ο γιος του Τζουζέπε του κατσικοκλέφτη, ο Αουτσιάνο, του απάντησε ο Τσέ

ζαρε.
- Ο Τζουζέπε δεν έχει γιο, φώναξε ο Δούκα.
- Ναι, έχει, είπε ο Φίλιππο. Θυμάστε που όταν ήταν νέος είχε παντρευτεί 

κάποιαν από ’δω κι εκείνη τον άφησε κι έφυγε; Η μάνα μου μου ’λεγε συχνά αυτή 
την ιστορία.

- Ναι, ναι, το θυμάμαι, είπε ο Τσέζαρε. Ήταν σχεδόν πριν από πενήντα χρό
νια. Μα δεν είχε κάνει παιδιά μ’ αυτήνε.

- Όχι, όμως όταν τον άφησε, η κοπέλα ήταν έγκυος. Κι έκανε ένα γιο, τον 
Αουτσιάνο.

- Καλά, ποιος νοιάζεται για τον γιο του κατσικοκλέφτη; ρώτησε ο Αουίτζι.
- Έπειτα ο Αουτσιάνο πήγε στη Ρώμη και μετά στην Αμερική, κι έγινε πολύ 

πλούσιος, πρόσθεσε ο Φίλιππο. Έχει σπίτια σ’ όλη την Ιταλία κι ένα τεράστιο 
αυτοκίνητο.

- Χμ, έκαναν όλοι σκεφτικοί.
- Σοφία, τέσσερις καφέδες!, φώναξε ο Τσέζαρε στη γυναίκα του. Καθίστε.

- Και πότε φτάνει; ρώτησε ο Αουίτζι.
- Σήμερα· δεν ξέρω, ίσως το μεσημέρι, ίσως το απόγευμα..., απάντησε ο 

Φίλιππο.
- Μα ποιος σου τα είπε όλ’ αυτά; ρώτησε ο Δούκα εμφανώς ενοχλημένος.
- Η κυρία Μάρτα που μένει δίπλα στον Τζουζέπε, απάντησε ο Φίλιππο. Μου 

χτύπησε την πόρτα και μπήκε μέσα με φούρια και μου τα ’πε όλα.

- Κι αυτή πώς τό ’μάθε; ρώτησε ο Δούκα.
- Από τον Τζουζέπε τον ίδιο, απάντησε ο Φίλιππο προσφέροντας ένα τσιγά

ρο στον Αουίτζι. Ο Τζουζέπε ήταν πολύ ευτυχής με την ιδέα πως θα ’βλεπε τον γιο 
του για πρώτη φορά.
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Ο Λουίτζι πήρε το τσιγάρο και μετά ο Φίλιππο πήρε κι αυτός ένα και άναψε 
και τα δύο.

- Και ο Τζουζέπε πώς το έμαθε; συνέχισε ο Λουίτζι.
- Δεν ξέρω, είπε ο Φίλιππο.

- Κάποιος του τηλεφώνησε χθες το βράδυ, είπε ο Τσέζαρε. Ήμουν εδώ.

Το τηλέφωνο του χωριού ήταν ακριβώς μπροστά από το καφενείο του Τσέζα
ρε κι έτσι ο ίδιος έκανε και τον τηλεφωνητή του χωριού.

- Ο κοινοτάρχης το ξέρει; ρώτησε ο Τσέζαρε σοβαρός.

- Πρέπει, είπε ο Φίλιππο. Η κυρία Μάρτα ήτανε τόσο ενθουσιασμένη που μου 
φάνηκε πως θα πήγαινε από πόρτα σε πόρτα να σκορπίσει τα νέα.

Εκείνη τη στιγμή μπήκε ο κοινοτάρχης. Φορούσε άσπρο πουκάμισο και σακά
κι σκούρο μπλε, όπως πάντα. Είπε καλημέρα στους άλλους, παράγγειλε καφέ, κι 
έκατσε μαζί τους. Από την έκφραση στο πρόσωπό του οι άλλοι κατάλαβαν πως 
γνώριζε.

- Ξέρετε ποιος φτάνει σήμερα; ρώτησε αυτός.

- Ναι, απάντησε ο Τσέζαρε. Εσύ τι νομίζεις κυρ-Δήμαρχε;

- Δεν ξέρω, απάντησε εκείνος χαϊδεύοντας τα λίγα μαλλιά που του είχαν απο- 
μείνει. Πρέπει να το συζητήσουμε.

- Ξεχάσαμε τον δάσκαλο και τον παπά, είπε ο Λουίτζι.

- Όχι, όχι. Αυτές οι υποθέσεις δεν αφορούν τον παπά, είπε ο κοινοτάρχης, ο 
οποίος ήτανε μονίμως σε σύγκρουση με τον παπά γιατί ο καθένας τους πίστευε 
πως ήτανε η πραγματική αρχή της κοινότητας. Τον δάσκαλο, ναι. Πήγε η Κάρλα 
να τον φωνάξει. Θα ’ναι ’δω σύντομα ελπίζω.

Πριν τελειώσει την κουβέντα του μπήκε μέσα ο δάσκαλος.

- Καλημέρα, είπε και κάθισε κι αυτός μαζί τους.

Φορούσε γυαλιά· κοιτάζοντάς τον ήτανε πολύ εύκολο να καταλάβει κανείς 
πως αυτός ήταν ο δάσκαλος του χωριού. Αισθανότανε πολύ περήφανος όταν συγ
χωριανοί του ερχόντουσαν μ’ ένα γράμμα στο χέρι, συνήθως από τον γιο που είχε 
αφήσει το χωριό για να πάει ποιος ξέρει πού, και του ζητούσανε να το διαβάσει 
μεγαλοφώνως. Ο Λουίτζι πίστευε πως τα γυαλιά του ήτανε σκέτο τζάμι και πως 
τα φορούσε μονάχα για να εμπνέει σεβασμό, αλλά οι άλλοι δεν συμφωνούσαν. Κι 
έπειτα, ο Λουίτζι δεν συμπαθούσε σχεδόν κανένα.

- Συγχωριανοί, είπε ο κοινοτάρχης, όπως ξέρετε, σήμερα φτάνει στο Κοντο- 
φούρι ο γιος του Τζουζεπέ, που τον λένε Λουτσιάνο. Απ’ ό,τι φαίνεται, αυτός ο 
Λουτσιάνο έχει πολλή δύναμη, και παρόλο που η φιλοξενία πάντοτε είχε και έχει 
ύψιστη θέση στο χωριό μας, πρέπει να σκεφτούμε το καλό του Κοντοφούρι, δηλα
δή τα συμφέροντά μας.

Η Σοφία έφτασε με πέντε καφέδες και τον διέκοψε.

- Αυτός είν’ ο δικός σου κυρ-Δήμαρχε, αυτός είν’ ο δικός σου Αουίτζι, οι 
υπόλοιποι είναι οι ίδιοι, είπε με εμφανή έλλειψη ενδιαφέροντος για τη συζήτηση 
των ανδρών.

- Για το καλό το δικό μας και των παιδιών μας, πρόσθεσε ο κοινοτάρχης που 
προσπαθούσε να παρουσιάσει τα πράγματα ως δραματικά, παρόλο που το αποτέ
λεσμα ήταν μάλλον κωμικό.

Μία παύση τριών-τεσσάρων δευτερολέπτων ακολούθησε τα λόγια του κοινο
τάρχη.

- Αοιπόν, είπε ο Δούκα, αν ο Αουτσιάνο είναι πλούσιος, καλώς. Αν έρθει εδώ 
και θέλει να ξοδέψει τα λεφτά του, εμάς μας συμφέρει. Δεν έχουμε τίποτα να 
χάσουμε.

- Κι αν θελήσει ν’ ανοίξει φαρμακείο; ρώτησε ο Αουίτζι.

Ο Λούκα γούρλωσε τα μάτια και παρέμεινε σιωπηλός.

- Και είναι μορφωμένος; ρώτησε ο δάσκαλος, ο οποίος παρακολουθούσε 
προσεκτικά τη συζήτηση.

- Θα του πω εγώ τι σημαίνει «Δούκα», αν αυτός ο παλιοπούστης θελήσει ν’ 
ανοίξει φαρμακείο! φώναξε ο Δούκα έξαλλος, αντιδρώντας κάπως αργά.

- Για να μην πούμε πως μπορεί ν’ ανοίξει ένα μοντέρνο καφέ και να σου φάει 
όλη την πελατεία, είπε ο Φίλιππο γυρνώντας προς τον Τσέζαρε και αγνοώντας 
εντελώς τον δάσκαλο, μια και η μόρφωση του Αουτσιάνο δεν είχε τίποτα να κάνει 
με τα συμφέροντα των Κοντοφουριανών.

- Όχι, δεν θα κάνει τίποτα, είπε ο Τσέζαρε φοβισμένος, χαϊδεύοντας νευρικά 
το μουστάκι του. Δεν μπορεί να μας καταστρέψει!

- Συγνώμη συγχωριανοί, είπε ο δάσκαλος, αν ο Αουτσιάνο έρθει και ανοίξει 
φαρμακείο ή καφενείο, θα είναι άσχημο βέβαια, αγαπητοί Δούκα και Τσέζαρε, 
όμως πρέπει να σκεφτούμε άλλες πιθανές συνέπειες της άφιξής του, πολύ πιο 
σοβαρές.

- Τι θας να πεις, δάσκαλε; ρώτησε ο Φίλιππο.
- Αν ο Αουτσιάνο έρθει και θελήσει να γίνει κοινοτάρχης του Κοντοφούρι, 

εξήγησε ο δάσκαλος, τότε αυτό θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη ζωή μας.

Ο κοινοτάρχης κοκκίνισε. Ποιος ήταν τέλος πάντων αυτός ο Αουτσιάνο, ο 
γιος του κατσικοκλέφτη, που απειλούσε ολόκληρη την Κοντοφουριανή κοινότητα, 
ακόμα και τον Δήμαρχο, την υψηλότερη αρχή στο χωριό;

Τις σκέψεις του διέκοψε ο Κάρλο, ο μικρός του γιος.
- Μπαμπά, μπαμπά, έρχεται προς τα ’δω ένα τεράστιο αυτοκίνητο! φώναξε 

° μπόμπιρας από την πόρτα του καφενείου.
Όλοι έτρεξαν αμέσως έξω, μα είδαν μόνο πεντ’-έξι αγόρια στην ηλικία του 

Κάρλο, που ήταν έντεκα χρονών, να τρέχουνε γελώντας. Ο κοινοτάρχης, αυτή τη 
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φορά κόκκινος όχι από φόβο, αλλά από θυμό, έτρεξε λίγο, με το σακάκι του το 
σκούρο μπλε και τα μαλλιά του που ανεμίζανε, και άρπαξε τον Κάρλο.

- Τράβα σπίτι αμέσως μπάσταρδε! φώναξε ο κοινοτάρχης στον γιο του.

Την ίδια στιγμή ο Λουίτζι μουρμούριζε κάτι στον Τσέζαρε και τον Φίλιππο.

- Και πώς ξέρουμε πως ο Λουτσιάνο θα είναι χειρότερος κοινοτάρχης; Αυτός 
που έχουμε τώρα τι κάνει για μας, δηλαδή;

- Λουίτζι, είπε ο Τσέζαρε, καλά την έχουμε. Δεν θέλουμε αλλαγές.

- Όπως και να ’χει, είπε ο Λουίτζι χαμηλώνοντας τη φωνή καθώς γυρνούσε 
ο κοινοτάρχης, αν ο Λουτσιάνο θέλει να βγει κοινοτάρχης, εγώ τον ψηφίζω.

- Συγχωριανοί, γυρνάμε στο τραπέζι, είπε ο κοινοτάρχης. Σοφία, έξι καφέδες, 
τους κερνάω εγώ.

Ο Λουίτζι κοίταξε τον Τσέζαρε χαμογελώντας, σάμπως κι ήθελε να του πει 
«Βλέπεις ο κοινοτάρχης μας τι κάνει για μας όταν μας χρειάζεται;». Ο Τσέζαρε 
του έγνεψε να μην πει τίποτα. Κάθισαν όλοι και συνέχισαν.

- Απ’ την άλλη, ίσως ο Λουτσιάνο να μη θελήσει καν να μείνει εδώ, είπε ο 
Λούκα. Ίσως έρθει, δει τον πατέρα του και φύγει.

- Σ’ αυτή την περίπτωση, πρόσθεσε ο Λουίτζι, μπορούμε να ωφεληθούμε από 
την παρουσία του.

- Με συγχωρείτε, ένα λεπτό, είπε ο Τσέζαρε.

Ο Τσέζαρε άφησε το τραπέζι και πήγε να βρει τη Σοφία, πίσω από τον πάγκο.

- Σοφία, της είπε χαμηλόφωνα, άρχισε να καθαρίζεις το καφενείο. Κι αν έρθει 
αυτός ο γιος του Τζουζέπε του κατσικοκλέφτη, φάνου ευγενική. Ποτέ δεν ξέρεις, 
Σοφία...

- Καλά, είπε εκείνη. Τελειώνω τους καφέδες κι αρχινώ.

Γύρισε στο τραπέζι. Ο Λουίτζι δεν ήταν εκεί. Ήταν έξω και μιλούσε στη 
γυναίκα του, την οποία είχε δει να περνά.

- Γκαμπριέλα, πήγαινε σπίτι και πάρε και σιδέρωσε το κοστούμι που έχω για 
τους γάμους, είπε ο Λουίτζι στη γυναίκα του. Θα έχουμε ξένο στο Κοντοφούρι και 
πρέπει να του κάνουμε καλή εντύπωση.

- Λοιπόν, τον υποδεχόμαστε ως φιλοξενούμενο, Κοντοφουριανό, ή ως εχθρό; 
ρώτησε ο Φίλιππο. Διότι είμαι λίγο μπερδεμένος.

Εν τω μεταξύ ο Λουίτζι είχε γυρίσει και κάθισε με τους άλλους, όμως ήταν η 
σειρά του Λούκα να σηκωθεί και να τους αφήσει. Ο γιος του έπαιζε έξω και πήγε 
να τον βρει.

- Ακου, Μικέλε, του είπε, πήγαινε στη μαμά σου και πες της να ετοιμάσει 
γλυκά ή κάτι τέτοιο, κάτι νόστιμο, ξέρει αυτή. Εντάξει;

- Εγώ νομίζω πρέπει να του φερθούμε καλά, τουλάχιστον στην αρχή, είπε ο 
δάσκαλος. Ύστερα, αν δούμε πως είναι επικίνδυνος για μας, αν θέλει να ανταγω

νιστεί κάποιον από μας ή, ακόμα χειρότερα, αν θέλει να ανταγωνιστεί τον κύριο 
Δήμαρχο, τότε βλέπουμε και κάνουμε.

- Ξέρουμε και μεθόδους πολύ γνωστές στα μέρη μας, είπε ο Δούκα που μπαί
νοντας άκουσε τι έλεγε ο δάσκαλος.

- Συγχωρέστε με συγχωριανοί, είπε ο Φίλιππο, αλλά είναι μεσημέρι. Πρέπει 
να πάω να δω τι γίνονται οι κόρες μου. Τα λέμε αργότερα. Γεια.

- Κι εγώ πρέπει να φύγω, είπε ο δάσκαλος. Έχω να προετοιμαστώ για αύριο. 
Καλημέρα σας, κύριοι.

Όλοι φύγανε εκτός από τον Τσέζαρε, τη Σοφία που καθάριζε, και τον κοινο
τάρχη. Κόκκινος ακόμη, αχτένιστος και ιδρώνοντας συνεχώς, κοιτούσε το κενό.

- Αντε, κυρ-Δήμαρχε, του είπε ο Τσέζαρε, εσύ δεν θα πας σπίτι;

- Ναι, ναι, απάντησε εκείνος.

Σηκώθηκε και χτένισε τα μαλλιά με τα δάχτυλα, όπως όπως. Έπειτα σκούπι
σε το πρόσωπο με τα χέρια και μετά αυτά στο παντελόνι του. Ο Τσέζαρε τον κοί
ταγε έκπληκτος. Ο κυρ-Δήμαρχος, ο ισχυρότερος άνδρας σ’ ολάκερο το Κοντο
φούρι, σε τέτοια κατάσταση; Σίγουρα δεν ήταν η πιο ένδοξή του στιγμή. Κι αν 
τελικά ο Αουίτζι είχε δίκιο;

- Καλημέρα, είπε ο κοινοτάρχης κι έφυγε.

Ο Τσέζαρε γύρισε και κοίταξε τη Σοφία που εξακολουθούσε να καθαρίζει.

- Δώσε μου τη σκούπα, της είπε. Κάτσε και ξεκουράσου λίγο.

3

Ήταν απόγευμα και ο Αουτσιάνο δεν είχε φτάσει ακόμα. Ο Τσέζαρε δεν είχε 
φύγει από το καφενείο, ούτε και η Σοφία. Ένας ένας οι άντρες του χωριού ερχό
ντουσαν για τον απογευματινό τους καφέ, αν και στο βάθος υπήρχε κι άλλο κίνη
τρο, πιο συναρπαστικό. Όλοι φορούσανε τα κυριακάτικά τους ρούχα, ο κοινο
τάρχης είχε βάλει ακόμη και γραβάτα. Καθόντουσαν εκεί και περιμένανε, και 
περιμένανε, και περιμένανε. Η ώρα περνούσε, είχε πάει εφτά, ο ουρανός είχε αρχί
σει κιόλας να σκοτεινιάζει, αλλά ο Λουτσιάνο δεν έλεγε να φανεί. Οι συζητήσεις 
περί των διαφόρων πιθανοτήτων σχετικά με το τι θα έκανε ο Λουτσιάνο στο 
Κοντοφούρι είχαν εξαντληθεί. Όλοι ήταν σιωπηλοί και κουρασμένοι. Σε κάποια 
στιγμή ο Φίλιππο σηκώθηκε για να πάει σπίτι, αλλά ξανάκατσε αμέσως. Ο Τζου
ζέπε ο κατσικοκλέφτης παρουσιάστηκε στην πόρτα του καφενείου με το ακορντε
όν του. Φορούσε κι αυτός τα καλύτερό του ρούχα, κι ήταν φανερό πως ήταν ευτυ
χής.

- Καλησπέρα συγχωριανοί, είπε χαμογελώντας.

- Καλησπέρα κυρ-Τζουζέπε, είπανε όλοι.

- ...κατσικ..., ξέφυγε από το στόμα του Λούκα, ο οποίος δάγκωσε αμέσως τα 
Χείλη.
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- «Κατσίκ», τι; ρώτησε ο Τζουζέπε ειρωνικά.

-Τίποτα κυρ-Τζουζέπε, απάντησε ο Λούκα χαμηλώνοντας το κεφάλι. Μιλού
σα στον Λουίτζι.

- Ο γιος σου φτάνει σήμερα, δεν είναι; ρώτησε ο Τσέζαρε.
- Ναι, ναι, θα είναι εδώ σύντομα, είπε ο Τζουζέπε και μπήκε και κάθισε.
- Ένα καφέ του Τζουζέπε! φώναξε ο κοινοτάρχης.
- Πάρε ένα τσιγάρο μπάρμπα, είπε ο Λουίτζι.

Του πρόσφερε ένα και μετά πρόσφερε και στον Φίλιππο.

- Τι γίνεσαι κυρ-Τζουζέπε, ρώτησε ο Λούκα κόκκινος ακόμη απ’ τη ντροπή.

- Καλά, καλά, απάντησε ο Τζουζέπε ήρεμος.

Αυτή η σιωπή άρχισε να εκνευρίζει τους πάντες, που ήταν περίεργοι να δουν 
τι θα συνέβαινε.

- Μα τι στο διάολο συμβαίνει! μουρμούρισε ο Φίλιππο στ’ αυτί του δασκά
λου. Κανείς δεν μιλά.

Ο Τζουζέπε έσβησε το τσιγάρο του κι άρχισε να παίζει τ’ ακορντεόν. Έπαιζε 
μια πολύ χαρούμενη ταραντέλα και όλοι τον ακούγανε σιωπηλοί. Πριν καλά καλά 
τελειώσει την ταραντέλα, άφησε το ακορντεόν στο τραπέζι, σηκώθηκε και φώναξε 
με όση φωνή είχε:

- Μπάσταρδοι όλοι σας! Γιοι της πουτάνας! Ακούσατε πως έχω γιο με λεφτά 
που έρχεται εδώ κι αλλάξατε αμέσως! Δεν είμαι πια ο Τζουζέπε ο κατσικοκλέφτης, 
σάμπως και δεν το ’ξέρα πως με λέτε έτσι, τώρα είμαι ο Τζουζέπε ο πατέρας του 
Λουτσιάνο, δεν είναι; Και δεν είμαι πια αυτός που όλοι σας αποφεύγετε, σάμπως 
και δεν είχα καταλάβει πως με αποφεύγετε, τώρα είμαι ο πιο ευπρόσδεκτος συγ
χωριανός σας! Είστε εδώ και περιμένετε τον Λουτσιάνο. Μείνετε εδώ και περιμέ
νετε! Να σας δείξω εγώ τι σημαίνει «Τζουζέπε» και πώς να συμπεριφέρεστε! είπε 
κι έφυγε.

- Ώστε, ο Λουτσιάνο δεν υπάρχει; ρώτησε ο Λουίτζι μπερδεμένος.

- Απ’ ό,τι φαίνεται όχι, είπε ο κοινοτάρχης χαμογελώντας. Συγχωριανοί, 
πρέπει να το γιορτάσουμε!

- Σοφία, κρασί για όλους! φώναξε ο Τσέζαρε.
- Πάω να φέρω κι από το άλλο, είπε ο Λούκα.
- Μα ποιος θα μας παίξει ακορντεόν; ρώτησε ο Φίλιππο απογοητευμένος.

- Πάω να τον πείσω να γυρίσει, είπε ο δάσκαλος. Δεν θα ’ναι δύσκολο να του 
δώσω να καταλάβει τη σημασία που έχει για όλους μας. Γυρνάω αμέσως.

Έτσι, ο Λουτσιάνο πέθανε, ο κοινοτάρχης παρέμεινε κοινοτάρχης, ο Τσέζαρε 
καφετζής, ο Λούκα φαρμακοποιός, κ.τ.λ., κ.τ.λ. και οι Κοντοφουριανοί ήταν ευτυ
χισμένοι. Ήταν επίσης χαρούμενοι που είδαν πως ο Τζουζέπε παρέμεινε άσος στο 
ακορντεόν, καθώς και ο μοναδικός κλέφτης των γιδιών τους στο χωριό.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Εισαγωγική Όμιλία του Προέδρου του Ε.Π.Ο.Κ. 
στήν εκδήλωση εις μνήμην

Χριστόδουλου Γαλατόπουλου 
στό Πολιτιστικό Κέντρο Όμίλου Λαϊκής 
τήν Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2003, 7.00 μ.μ.

Τό τέλος του χρόνου πού πέρασε, στις 24 Δεκεμβρίου 2002, έκλεισε ένας 
αιώνας άπό τή γέννηση τού Χριστόδουλου Γαλατόπουλου καί σέ δύο βδομάδες 
άπό τώρα, στίς 18 αύτού τού μήνα, σύμπληρώνονται πενήντα χρόνια άπό τό θά
νατο του, τό 1953, σέ ηλικία μόλις 51 ετών.

Ή σημερινή εκδήλωση είναι ένα μνημόσυνο γιά ένα εκλεκτό τέκνο τής Πάφου, 
μιά σπάνια καί δημιουργική προσωπικότητα, ένα γνήσιο Έλληνα καί φλογερό πα
τριώτη, μαχητικό διεκδικητή τών δικαιωμάτων του λαού καί τού απλού άνθρώ- 
που, ένα ασυμβίβαστο μαχητή κατά τού "Αγγλου δυνάστη καί τών κάθε λογής 
εκμεταλλευτών τού δεινοπαθούντος Κυπριακού λαού, ένα εθνικό αγωνιστή άλλά 
καί διακεκριμένο πνευματικό άνθρωπο πού μάς καταπλήσσει μέ τόν όγκο καί τήν 
ποικιλία τού λογοτεχνικού, μεταφραστικού, λαογραφικού καί άλλου έργου πού 
μάς άφησε.

Είναι άδύνατο τή στιγμή αυτή, καί ούτε είναι σκοπός μας νά προβοΰμε σέ μιά 
άποτίμηση τής εθνικής, κοινωνικής, πνευματικής καί ποικίλης άλλης προσφοράς 
τού Χριστόδουλου Γαλατόπουλου. Ώς επιστήμονας έπαγγελματίας καί κοινω
νικός έργάτης, ώς βουλευτής, ώς επαναστάτης άγωνιστής, ώς φυλακισμένος μέ 
ελεύθερο πνεύμα καί δημιουργική γραφίδα, ώς συγγραφέας καί ώς έκδοτης, ώς 
λαϊκός ήγέτης καί ώς δήμαρχος λαοφιλής γιά τρεις συνεχείς θητείες σφράγισε τό 
πέρασμα του μέ έργα πρωτοποριακά μετατρέποντας σέ πράξη τήν Ιδεολογία τής 
έποχής του γιά κοινωνική δικαιοσύνη, εθνική ελευθερία, πνευματική άνάταση μέ
θα στίς παραδόσεις τού έθνους καί τούς όραματισμούς τού άνθρώπου. Υπήρξε 
πρωτοπόρος σέ πολλά, υπόδειγμα δραστήριου δημάρχου μέ έμφανή τά εύεργετικά 
άποτελέσματα γιά τούς δημότες τής Πάφου καί τό δήμο. Οί Παλαμικές γιορτές 
πού εγκαινίασε ό ίδιος έχουν δημιουργήσει μιά μακρά παράδοση πού συνεχίζεται 
ώς σήμερα καί άποτελούν μαρτυρία τών πνευματικών ενδιαφερόντων καί 
εθνικών προσανατολισμών του.

Ό Χριστόδουλος Γαλατόπουλος ώς λογοτέχνης κινείται άνετα μέσα στήν 
Ελληνική πνευματική δημιουργία καί παράδοση άπό τούς άρχαίους χρόνους ώς 
τήν έποχή του καί είναι γνώστης τών κλασικών έργων τής παγκόσμιας λογοτε
χνίας. Τό έργο πού μάς άφησε είναι τεράστιο. Θά άποτιμηθεΐ δίκαια καί ύπεύθυνα 
μόνο μετά τήν έκδοση του. Τά 15 ογκώδη τετράδια πού μάς άφησε, τά πλείστα τών 
όποιων είναι άδημοσίευτα, περιλαμβάνουν μιά μεγάλη ποικιλία άπό ποιητικές 
συλλογές, δράματα, τραγωδίες, πεζοτράγουδα, λαογραφικά, λυρικά, διαλεκτική 
ποίηση, κωμωδία, νουβέλλα, διηγήματα, μεταφράσεις ξένων έργων καί άλλα, τά 
όποια έγραψε τά χρόνια τής φυλάκισης του. Τό πιό σημαντικό άπό αύτά, τό επικό 
ποίημα «Τό Παγκόσμιον "Ασμα» άπό 12.000 στίχους, πληροφορούμαι ότι θά 
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έκδοθεϊ προσεχώς, και θά ακολουθήσουν άλλα πού άνάλαβε νά έκδώσει τό Πανε
πιστήμιο Κύπρου καί ό Δήμος Πάφου. Θά άναμένουμε μέ μεγάλο ενδιαφέρον τήν 
έκδοση τους πού θά επιτρέψουν, μαζί μέ τά έπτά ήδη έκδεδομένα έργα του, νά έκτι- 
μήσουμε πλήρως τήν προσφορά του Γαλατόπουλου στήν Κυπριακή Γραμματεία 
καί τή θέση του μέσα στό ιστορικό γίγνεσθαι τής Κύπρου στά κρίσιμα χρόνια τής 
Άγγλοκρατίας, μιά μεγάλη προσφορά καί μιά άξιοζήλευητη θέση, όπως προκύ
πτει καί άπό ό,τι ξέρουμε καί άπό ό,τι έχει δημοσιευτεί ώς τώρα.

Είναι χαρά καί τιμή μας πού στήν άποψινή εκδήλωση εις μνήμην καί προς 
τιμήν τού Χριστόδουλου Γαλατόπουλου, ομιλητής είναι ό γνωστός σέ όλους, άνά 
τό Παγκύπριο καί πέραν τής Κύπρου, έκπαιδευτικός καί συγγραφέας κ. Μιχαλά- 
κης Μαραθεύτης, ό όποιος κατάγεται έπίσης, όπως καί ό τιμώμενος Γαλατόπου- 
λος, άπό τήν Πάφο. Ό κ. Μαραθεύτης σπούδασε φιλολογία στό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών καί Παιδαγωγικά σέ Πανεπιστήμια τής ’Αγγλίας καί ’Αμερικής μέ ειδί
κευση στήν έκπαίδευση τών δασκάλων.

Υπηρέτησε τήν έκπαίδευση ώς καθηγητής σέ σχολεία Μέσης ’Εκπαίδευσης 
καί στήν Παιδαγωγική ’Ακαδημία, πρώτα ώς καθηγητής γιά 8 χρόνια καί στή συ
νέχεια ώς Διευθυντής σ’ αύτήν γιά 20 χρόνια.

’Ασχολήθηκε ιδιαίτερα μέ τή φιλοσοφία τοϋ προσωπισμοϋ άπό τά χρόνια τών 
μεταπτυχιακών σπουδών του στήν ’Αγγλία, καί έχει νά παρουσιάσει ένα πλούσιο 
συγγραφικό έργο πάνω σέ θέματα παιδαγωγικά άλλά καί λογοτεχνικού περιεχομέ
νου, πεζά καί ποιητικά. Έχει πολύπλευρη δράση. Στά χρόνια τού άπελευθερωτικού 
αγώνα τής Ε.Ο.Κ.Α. συνελήφθη καί κλείστηκε στις φυλακές καί τά κρατητήρια.

Ή συμμετοχή του στήν πνευματική καί πολιτιστική ζωή τής Κύπρου ύπήρξε 
καί παραμένει ένεργός. Εΐναι Πρόεδρος ή μέλος Πνευματικών Σωματείων καί 
’Ιδρυμάτων. Τιμήθηκε στήν Κύπρο καί τήν Ελλάδα, άνάμεσα στ’ άλλα μέ τό χρυσό 
μετάλλιο τής Έκατονταστηρίδας τού Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, στήν 
’Αθήνα, μέ τό ’Αριστείο Γραμμάτων καί Τεχνών τής Κυπριακής Δημοκρατίας καί 
μέ τήν αναγόρευση του σέ έπίτιμο διδάκτορα τού Παιδαγωγικού Τμήματος τής 
Δημοτικής Εκπαίδευσης τού Πανεπιστημίου Πατρών.

Τόν εύχαριστώ πού πρόθυμα άποδέκτηκε τήν πρόσκληση τού Διοικητικού 
Συμβουλίυ του Όμίλου μας νά μάς μιλήσει άπόψε, πάνω στό ιδιαίτερου ένδιαφέ- 
ροντος θέμα «Τά Τραγούδια τής Φυλακής καί ή βιοθεωρία τοϋ Χριστόδουλου Γα
λατόπουλου». Εύχαριστώ έπίσης τήν Κυρία Χρυσάνθη πού θά μάς άπαγγείλει 
ποιήματα τού Γαλατόπουλου καί τήν Προϊσταμένη τού Πολιτιστικού Κέντρου 
του Όμίλου Ααίκής Κυρία Μαρίνα Βρυωνίδου-Γιάγκου πού μάς παραχώρησε τή 
φιλόξενη αύτή Αίθουσα πρόθυμα, όπως πάντα. Τέλος εύχαριστώ όλους έσάς πού 
τιμάτε τήν έκδήλωση μας μέ τήν παρουσία σας.

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

«ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ» ΚΑΙ Η ΒΙΟΘΕΩΡΙΑ 
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ευχαριστώ τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου για την τιμή να μου 
αναθέσει να μιλήσω στη σημερινή συγκέντρωση για τον Χριστόδουλο Γαλατόπου- 
λο, μια από τις πιο σημαντικές πνευματικές και πολιτικές προσωπικότητες, που 
συνέβαλαν με τη ζωή και τη δράση τους στη διαμόρφωση της εθνικής, της πολιτι
κής και της πνευματικής ζωής της Κύπρου στο πρώτο ήμισυ του περασμένου αιώ
να, με προεκτάσεις, που φτάνουν ίσαμε σήμερα.

Στις 18 Νοεμβρίου 2003 συμπληρώνονται πενήντα χρόνια από τον θάνατό 
του, που τον βρήκε στην ακμή της πολύπλευρης δράσης του, σε ηλικία μόλις πενή
ντα ενός ετών, ενώ είχε πολλά ακόμη να προσφέρει στον κυπριακό λαό και στα 
Ελληνικά Γράμματα της Κύπρου. Αλλά και μόνο το έργο που μας έχει κληροδοτή
σει, συγγραφικό, εθνικό, κοινωνικό και πολιτικό, είναι αρκετό για να τον κατατά
ξει στους σημαντικότερους Κύπριους ποιητές και στους πρωτοπόρους εθνικούς, 
πολιτικούς και κοινωνικούς δημιουργούς της νεότερης ιστορίας της Κύπρου.

Ο Χριστόδουλος Γαλατόπουλος γεννήθηκε στην Πάφο στις 24 Δεκεμβρίου 
1902. Τελείωσε το τότε πεντατάξιο Γυμνάσιο της γενέτειράς του και συμπλήρωσε 
την έκτη τάξη στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Στη συνέχεια σπούδασε νομικά στο Λον
δίνο και μετεκπαιδεύτηκε στο Παρίσι στις πολιτικές και οικονομικές επιστήμες, 
αποκτώντας μια επιστημονική μόρφωση που πολύ λίγοι είχαν την εποχή εκείνη.

Αρχικά, θέμα της ομιλίας μου ήταν το ποιητικό έργο του Χριστόδουλου Γα
λατόπουλου και ιδιαίτερα Τα Τραγούδια της Φυλακής, που αποτελούν και την πιο 
σημαντική ποιητική του συλλογή. Επειδή όμως το ποιητικό έργο του Χριστόδου
λου Γαλατόπουλου είναι στενά συνυφασμένο με την όλη εθνική, πολιτική και κοι
νωνική του δράση, καμιά ανάλυση του έργου αυτού δεν θα μπορούσε να γίνει ανε
ξάρτητα από τη ζωή, τη βιοθεωρία και τους πολιτικούς του αγώνες. ΓΓ αυτό και 
το θέμα της ομιλίας μου διατυπώθηκε τελικά Τα Τραγούδια της Φυλακής και η 
βιοθεωρία του Χριστόδουλου Γαλατόπουλου.

* * *
Η ποιητική δημιουργία του Χριστόδουλου Γαλατόπουλου διαχωρίζεται σε 

τρεις περιόδους.

Η πρώτη περίοδος εκτείνεται από το 1916 ως το 1931. Η δεύτερη και πιο ση
μαντική περιλαμβάνει την ποίηση των χρόνων 1931-1936, και η τρίτη περίοδος πε
ριλαμβάνει την ποίηση που δημοσίευσε μετά το 1936 κι η οποία είναι συμπληρω
ματική της προηγούμενης.

Η πρώτη περίοδος (1916-1931)
Η πρώτη περίοδος, όπως ο ίδιος την διαχωρίζει, περιλαμβάνει την ποίηση 

των μαθητικών του χρόνων 1916-1918, των φοιτητικών του σπουδών 1919-1922 
και των πρώτων επαγγελματικών του χρόνων 1922-1931. Αρχισε να γράφει ποιή
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ματα σε ηλικία μόλις 15 ετών και να δημοσιεύει από την ηλικία των 17 ετών με το 
ψευδώνυμο Ρ. Γαλάτης.

Τα πρώτα ποιήματα που έγραψε ως μαθητής είναι μελωδικά και ρυθμικά και 
έχουν έντονη την επίδραση του Διονύσιου Σολωμού. Ένα απ’ αυτά είναι και το 
ποίημα Δύσιςπου έγραψε το 1917.

ΔΥΣΙΣ

Σιγαλογέρνει το φεγγάρι, μέσα στης γης την αγκαλιά, 
στης μάγισσας τ’ ανάκτορα τρελλά θέλει να παίξει 
κι η μάγισσα σαν άλλαξε μιαν άλλη φορεσιά 
μέσα το τράβηξε, άπονα, στα τρίσβαθα να φέξει.

Παραθέτω ένα τετράστιχο του Διονύσιου Σολωμού, από το οποίο και δανεί
στηκε μια φράση.

Δεν ακούεται ουδένα κύμα 
εις την έρμη ακρογιαλιά, 
λες κι η θάλασσα κοιμάται 
μες στης γης την αγκαλιά.

Πιο ώριμα παρουσιάζονται τα ποιήματα του 1919, από τα οποία παραθέτω 
το οκτάστιχο Συχνά το Ανεμοφτέρουγο και το τετράστιχο (κατ’ ακρίβεια πεντά
στιχο) Συχνά Ρωτώ τη Σκέψη μου, για τα οποία ο ίδιος ο Γαλατόπουλος γράφει τα 
ακόλουθα:

Παρμένα απ' το τότε ημερολόγιό μου, δείχνουν την ορμή του παιδιού, που, μό
λις τελεύει το Ημιγυμνάσιό του, Σφίγγα και Μέδουσα η ζωή, αρχίζει να του κουβε
ντιάζει. Μα εκείνος δεν τη φοβάται. Βρίσκεται σε αναζήτηση του Σάντζου του!...

Κι όμως στο τελευταίο τετράστιχο, συνεχίζει, φαίνεται, και μέσα σε όλη την 
ανωριμότητα της τέχνης, κλεισμένη, όλη του η μοίρα, που τον ακολουθεί πιστά, 
πια, στη ζωή του, με μοναχό της Κυβερνήτη το... Λόγο.

ΣΥΧΝΑ ΤΟ ΑΝΕΜΟΦΤΕΡΟΥΓΟ

Συχνά, το ανεμοφτέρουγο, της μοίρας μου, το άτι, 
με σέρνει με μιαν άγρια και τρομερήν ορμή 
εις του κρημνού το σκοτινό και μαύρο μονοπάτι, 
για να μου ρίξει, άπονα, στα βάθη, το κορμί!...

Μα έρχεται της Θέλησης, το σιδερένιο χέρι, 
και τραβά τους χαλινούς, κρατώντας τους σφιχτά, 
και τ’ άτι το ανυπόταχτο γυρνάει σε άλλα μέρη, 
εκεί, που θέλει η Σκέψη μου, και, πάντα τριγυρνά.

ΣΥΧΝΑ ΡΩΤΩ ΤΗ ΣΚΕΨΗ ΜΟΥ

Συχνά ρωτώ τη Σκέψη μου κι απότομα της λέγω: 
«ποιο άγριο κύμα έρριξε το δόλιο μου κορμί 
εις της ζωής το βρωμερό, κι άπονο μονοπάτι;» 
Κι εκείνη, μ’ αποκρίνεται, με ταραχή κι ορμή: 
«υποταχτικέ της μοίρας σου! ξωπίσω της περπάτει...»

Κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών του σπουδών στο Αονδίνο και το 
Παρίσι η ποίηση του Χριστόδουλου Γαλατόπουλου αρχίζει να εκφράζει άμεσα και 
να συμπορεύεται με την υλιστική βιοθεωρία που πίστευε τότε. Ο Γαλατόπουλος 
ήταν από τη φύση του μαχητικός και επαναστάτης. Στα νεανικά του χρόνια είχε 
αντιθρησκευτικές ιδέες και υποστήριζε τις υλιστικές θεωρίες, που θεωρούνταν τό
τε της μόδας για τους κύκλους των νεαρών διανοουμένων. ΓΓ αυτό και χαρακτη
ριζόταν από πολλούς ως αναρχικός και άθεος. Προκειμένου να υποστηρίξει εκεί
νο που πίστευε πως είναι ορθό δεν δίσταζε να τα βάζει με τους ισχυρούς και τις 
αρχές. Τελειόφοιτος μαθητής του πεντατάξιου Γυμνασίου Πάφου έθιξε στον απο
χαιρετιστήριο λόγο του τον Μητροπολίτη Πάφου Ιάκωβο Αντζουλάτο, με αποτέ
λεσμα να καθυστερήσει να πάρει το απολυτήριό του.

Απήχηση των υλιστικών ιδεών του Χρστόδουλου Γαλατόπουλου βρίσκουμε στα 
ποιήματα της φοιτητικής του περιόδου 1919-1922. Ποίηση και βιοθεωρία αποτελούν 
έκφραση της δυναμικής και εκρηκτικής του προσωπικότητας. Ενδεικτικό των υλιστι
κών και μηδενιστικών του απόψεων είναι το ακόλουθο ποίημα που έχει τον τίτλο

ΣΤΙΧΟΙ

Σαν το θλιμμένο Έσπερο 
σαν τη θλιμμένη Δύση... 
ξεπνέει... για να ... σβύσει!

Βυθίσου, πολυαγάπητη, 
πικρόχυτη ζωή μου, 
και συ, σβυστή Ψυχή μου, 
στο πανωραίο βάραθρο, 
μες την ανυπαρξία!... 
...θα βρεις, την... ευτυχία.

Για το ποίημα αυτό, που γράφτηκε στο Παρίσι, ο ίδιος ο Γαλατόπουλος ση
μειώνει τα ακόλουθα:

Με τέτοιο τίτλο, είναι ριμμένο στο τότε σημειωματάριό μου, αυτό το μικρό 
τραγούδι, που φανερώνει, έξω απ’ την ανώριμη τεχνοτροπία του στίχου μου της 
εποχής εκείνης, και την τότε πίστη μου εις την απόλυτη ανυπαρξία του παντός.

Ήταν η εποχή που δεν είχε κατορθώσει ακόμα ο νεοπλατωνισμός - όπως προ
σωπικά τον διαμόρφωσα στα βάθη της ψυχής μου σήμερον - να καταπνίξει τον 
άκρατο υλισμό, που αποτελούσε τότε το μοναδικό μου πιστεύω.

* * *
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To 1922 ο Χριστόδουλος Γαλατόπουλος επιστρέφει στην Πάφο, όπου ασκεί 
το δικηγορικό επάγγελμα, ενώ συγχρόνως ασχολείται και με τα κοινά. Από το 
1923 ως το 1931 είναι μια άγονη περίοδος για την ποίηση. Όπως ο ίδιος αναφέρει, 
είναι ζήτημα αν έγραψε 4-5 κομμάτια. Η περίοδος όμως αυτή είναι η περίοδος της 
πνευματικής και ιδεολογικής του μεταστροφής. Όπως γράφει ο βιογράφος του ια
τρός Αντώνης Σωτηριάδης, «ο Γαλατόπουλος στρέφεται τώρα προς άλλους ψυχι
κούς καί πνευματικούς ορίζοντες... Ο άνθρωπος που πριν λίγο πίστευε στον υλι
σμό καί στην ανυπαρξία του παντός, ο μηδενιστής... ξαφνικά πετάει τα παλιά του 
πιστεύω, τις παλιές του ιδέες, όλη την παλιά του πνευματική πανοπλία και γίνεται 
ένας άλλος άνθρωπος... Τώρα γίνεται πατριώτης, εθνικιστής, υπερασπιστής των 
εθνικών και θρησκευτικών παραδόσεων, και δεν θέλει με κανένα τρόπο να προ
σβάλλονται και να διασύρονται».

Μερικοί τοποθετούν την πνευματική αυτή μεταστροφή του Γαλατόπουλου λί
γο πριν από τη φυλάκισή του το 1931 και κυρίως κατά τη διάρκεια της φυλάκισής 
του. Προσωπικά πιστεύω πως η μεταστροφή άρχισε να γίνεται σταδιακά αμέσως 
μετά την επιστροφή του στην Κύπρο το 1922. Ανθρωπος ευαίσθητος και καλλιερ
γημένος, δεν μπορούσε να μείνει ασυγκίνητος μπροστά στην εθνική τραγωδία του 
Ελληνισμού της Μικράς Ασίας το 1922 και στα προβλήματα των προσφύγων, μια 
ομάδα των οποίων κατέφυγε και στην Πάφο. Επηρεασμένος από τα εθνικά και 
κοινωνικά γεγονότα της εποχής του, εγκαταλείπει προσωρινά την ποίηση και δίνει 
όλες του τις δυνάμεις στους κοινωνικούς, πολιτικούς και εθνικούς αγώνες. Κατά 
την περίοδο αυτή ο άκρατος υλισμός του μεταποιείται σε σοσιαλισμό κι εκδηλώ
νεται σαν έγνοια για τους ανθρώπους και την ποιότητα της ζωής τους.

Ο σοσιαλισμός δεν έχει καμιά σχέση με τον υλισμό. Ο υλισμός είναι μια 
απάνθρωπη ιδεολογία. Στην πράξη εκδηλώνεται είτε ως κομμουνισμός, που υπο
δουλώνει τον άνθρωπο σε μια στυγνή ιδεολογία και του στερεί κάθε μορφή ελευ
θερίας, είτε ως καπιταλισμός, που υποβιβάζει την ελευθερία του ανθρώπου σε 
ελευθερία του κέρδους και υποθάλπει μια ανταγωνιστική επικράτηση του ενός σε 
βάρος των άλλων. Αντίθετα, ο σοσιαλισμός είναι μια μορφή ανθρωπισμού. Στό
χος του είναι ο έλεγχος και η αποτροπή της εκμετάλλευσης του ανθρώπου από τον 
άνθρωπο και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

Τις νέες αυτές εθνικές και σοσιαλιστικές του ιδέες ο Χριστόδουλος Γαλατό
πουλος βρίσκει την ευκαιρία να τις προωθήσει περισσότερο το 1929, όταν σε ηλι
κία εικοσιεφτά ετών, εκλέγηκε βουλευτής Πάφου στο τότε Νομοθετικό Σώμα της 
αποικιοκρατικής Κυβέρνησης. Από τη θέση του βουλευτή ασκεί έντονη κριτική για 
την αγγλική διοίκηση στην Κύπρο και υποβάλλει διάφορα νομοσχέδια που αφο
ρούσαν στη βελτίωση της ζωής των εργαζομένων. Αποδεικνύεται έτσι ο πρώτος 
Κύπριος πολιτικός που συστηματικά προώθησε τον κοινωνικό σοσιαλισμό.

Την περίοδο αυτή αρχίζει να εκδίδει και την εφημερίδα Πολιτική Επιθεώρη- 
σις που απέβη η έπαλξη, από τις στήλες της οποίας διεξάγει έναν έντονο αγώνα 
για την αναμόρφωση της κοινωνίας. Σύνθημα του, που ανέγραφε στην πρώτη σελί
δα, και το οποίο τίμησε σ’ ολόκληρη τη ζωή του, ήταν το ακόλουθο απόφθεγμα 
από τον Σιοπενχάουερ:

Η σημαία για την οποία έδωκα όρκο, είναι η αλήθεια. Θα της μείνω πιστός 
καθ’ όλα, χωρίς να σκοτίζομαι για την επιτυχία, και θα πολεμώ γι ’ αυτή και μόνο, 
και για το φως.

Πίστευτε πως ο λαός θα απολαύσει την πολιτική του ελευθερία, όταν θα είναι 
ελεύθερος οικονομικά. Γι’ αυτό και ο αγώνας του ήταν διμέτωπος. Κατευθυνόταν 
τόσο εναντίον του δυνάστη, με στόχο την απόκτηση της εθνικής ελευθερίας, όσο 
και εναντίον των πατριδοκάπηλων και όσων εκμεταλλεύονταν τον λαό, με στόχο 
την κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν διστάζει να καταφερτεί και εναντίον του ανώτε
ρου κλήρου, επειδή δεν μερίμνησε για τον λαό, όπως είχε υποχρέωση.

* * *

Η δεύτερη περίοδος (1931-1936)
Τον Οκτώβρη του 1931 ο Χριστόδουλους Γαλατόπουλος συλλαμβάνεται ως 

ένας από τους υποκινητές του απελευθερωτικού εκείνου κινήματος και φυλακίζε
ται για τέσσερα χρόνια. Με τη φυλάκισή του το 1931 αρχίζει η δεύτερη περίοδος 
της ποιητικής του παραγωγής, που συμπληρώνεται το 1936 με την έκδοση από τον 
ίδιο στην Πάφο της πιο σημαντικής του ποιητικής συλλογής «Τα Τραγούδια της 
Φυλακής». Στις 230 σελίδες της δημοσιεύει μιαν επιλογή από τα ποιήματα της πε
ριόδου αυτής καθώς και ποιήματα που εξέδωσε σε χωριστές συλλογές στην τρίτη 
περίοδο. Επειδή μερικοί τον κατηγόρησαν πως αν δεν φυλακιζόταν δεν θα έγραφε 
ποίηση, ο Γαλατόπουλος παραθέτει σε Παράρτημα, στο τέλος των Τραγουδιών της 
Φυλακής, δείγματα των ποιημάτων που έγραψε κατά την πρώτη αυτή περίοδο.

Της συλλογής προτάσσει μια μακροσκελή αφιέρωση, που αποτελεί ένα λυρικέ 
ξέσπασμα του πόνου και των ελπίδων του. Η αρχή και το τέλος της έχουν ως εξής:

Σε όσους νοιώσανε το δρόμο μου...

Σε όσους ... ακόμα μαζί μου πιστεύουν
Χαρίζω τα τραγούδια μου τούτα.

Τα χρόνια της φυλάκισής του στάθηκαν τα πιο γόνιμα όσον αφορά το ποιητι
κό και γενικότερα το συγγραφικό του έργο, καθώς και τη διαμόρφωση της νεο 
πλατωνικής βιοθεωρίας του, που είναι μια ανάμειξη της πλατωνικής διδασκαλίαί 
με στοιχεία των ανατολικών θρησκειών. Στη φυλακή έγραψε χιλιάδες πρωτότυ 
πους στίχους και μετέφρασε τον Χαμένο Παράδεισο του Μίλτωνα. Το μεγαλύτερι 
μέρος του ποιητικού αυτού έργου παραμένει αδημοσίευτο και αναμένει την άξιο 
ποίησή του. Μόνο μετά τη δημοσίευσή του θα καταστεί δυνατή μια ολοκληρωμένι 
εκτίμηση της προσφοράς του Χριστόδουλου Γαλατόπουλου στα Κυπριακά κα 
στα Ελληνικά Γράμματα.

Ο ίδιος ο Χρ. Γαλατόπουλος συνέταξε κατάλογο των έργων που έγραψε στι 
φυλακή, και για τα οποία, όπως αναφέρει, διέθεσε 1080 ώρες. Όταν είκοσι περί 
που χρόνια αργότερα βρισκόμουν και εγώ στην ίδια φυλακή, κατά τον αγώνα τη< 
ΕΟΚΑ, ένας Τούρκος βαριάνος μου είπε πως θυμόταν τον Γαλατόπουλο στη φυ 
λακή. Έπαιρνε συχνά άδεια ασθένειας, επειδή η εργασία ήταν καταναγκαστικη 
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και πήγαινε στο νοσοκομείο των φυλακών, όπου και έγραφε συνέχεια. Πολλά 
όμως ποιήματα τα έγραφε και μέσα στο κελί του, όπως φαίνεται από τους ακό
λουθους στίχους από το ποίημά του:

ΣΤΕΝΟ ΚΕΛΙ ΠΟΥ ΕΛΙΚΝΙΣΕΣ

Στενό κελί, που ελίκνισες... τον Πόνο το... μεγάλο 
και, στοιχειωμένες τις πικρές οδύνες μου αδελφές

Κάποια, στη βουβαμάρα σου, πνοή, σου έχω δώσει, 
και στο ανήσυχο μου Εγώ, εσύ, τη θεία σιγή...
γαλήνη... Επιμενείδια... που μέσα σου είχα νοιώσει 
για χρόνια, όντας με αγκάλιαζες, με, μάνας μια στοργή!...

Σε ένα εμπεριστατωμένο κείμενο, που περιλαμβάνει στα Τραγούδια της Φυ
λακής και το επιγράφει Mia εισαγωγή καί μια απολογία, ο Χριστόδουλος Γαλα- 
τόπουλος κάνει μια πολύ διεξοδική ανάλυση του ποιητικού του έργου. Θίγει θέ
ματα που σχετίζονται με τη ρίμα και τη μουσική του στίχου και απαντά σε κατη
γορίες μερικών Κυπρίων επικριτών του ότι τα τραγούδια του είναι δυσνόητα και 
ότι η φυλάκιση τον έκανε ποιητή. Οι απαντήσεις που δίνει σχετίζονται με τις αι
σθητικές του αντιλήψεις και φανερώνουν μια βαθιά γνώση των ποιητικών ρευμά
των της εποχής του. Η Εισαγωγή αυτή, από την οποία παίρνω βασικές πληροφο
ρίες, υποβοηθεί πολύ τον αναγνώστη να κατανοήσει βαθύτερα το ποιητικό έργο 
του Χριστόδουλου Γαλατόπουλου.

Όσον αφορά τη ρίμα και τη μουσική των στίχων του αναφέρει:
...Το παραδέχομαι πως σε ορισμένα σημεία ο Στίχος μου είναι αδούλευτος 

καί βάρβαρος στην όλη πλοκή του, όπως καί βάρβαρη πολλές φορές κί απότομα 
μεταπτωτίκή κί η όλη του μουσική... Το στρωτό τραγούδι, η στρωτή ρίμα, η κανο
νική ομοιοκαταληξία, χτυπά στα νεύρα μου. Δεν ξέρω, αν έχω άδικο, σ'αυτό. Μα 
όμως δεν μπόρεσα να γράφω τίποτε το πηγαίο, τη στιγμή που ζητούσα ν' ακολου
θήσω τέτοιες προϋποθέσεις... Ξέρω όμως, πως οί πολυκύμαντοι καί βάρβαροί 
ρυθμοί του Τραγουδιού μου, είναι η πιστή απεικόνιση της τρικυμίας της φτωχής 
μου φυχής...

Σχετικά με τις κατηγορίες ότι τα τραγούδια του είναι δυσνόητα γράφει, μετα
ξύ άλλων:

...Το Τραγούδι μου, ούτε ρηχό είναι, μα ούτε καί δυσνόητο. Ίσως έχει πυκνές 
μεταφορές. Κί αλλοίώς τί μένει απ' την ποίηση, σαν λείφεί η εικόνα κί η μεταφο
ρά; Η μεταφορά μου είναι παρμένη όχι μονάχα από το Φυσικό κόσμο, μα κί απ' 
την ιστορία, απ' την Παγκόσμια Μυθολογία, τη Γραφή, το Κοράνί, κί απ' το κάθε 
τί που μπορεί να μας προσφέρει η γνώση.

Ο ίδιος ο ποιητής είναι απόλυτα πεπεισμένος όχι μόνο για την αξία των ποι
ημάτων του, αλλά και για την ομορφιά τους. Υποστηρίζει την άποψη πως για να 
γράψει ένας ποίηση δεν αρκεί ο αυθορμητισμός, αλλά χρειάζεται και η γνώση. Η 
απόχτηση μιας σχετικής οικουμενικότητας της γνώσης, υποστηρίζει, ξυπνά μέσα 
στα βάθη της ψυχής μας κοιμισμένους παλμούς και δίνει στον ποιητή τα μέσα να 

εκδηλώνεται ευκολότερα. Και καταλήγει με τον στοχασμό: Το κάθε τί μέσα στον 
κύκλο της Γνώσης, δεν μπορεί παρά να είναι κί ανθρώπινο.

Σχετικά με την κατηγορία ότι η φυλακή τον έκανε ποιητή, ο Γαλατόπουλος το
νίζει ότι ο τόπος κι ο χρόνος δίνουν την περίσταση ν’ ανάψει δυνατότερα η ιερή 
Φλόγα της ποίησης.

- Εγώ ξέρω, καταλήγει στην Εισαγωγή-Απολογία του, πως το Τραγούδι μου 
το έγραφα με το αίμα μου, με τη Χαρά μου... Μου 'δώσε τη λύτρωση στις ώρες της 
Αγωνίας μου...

Αυτή ακριβώς η σύνδεση των Τραγουδιών του με την ίδιά του την ύπαρξη, με 
τη ζωή και τους αγώνες του, με τις γνώσεις και τη βιοθεωρία του, κάμνει τον Γα- 
λατόπουλο να είναι πολύ αυστηρός στην κριτική του έναντι των κατηγόρων του. 
Γι’ αυτό και καταλήγει:

- Για με το Τραγούδι μου είναι κάτι το άγιο. Γί ’ αυτό, ακολουθώντας το ρητό 
της Γραφής, θα πω τελεύοντας: ‘Μη ρίπτετε τα άγια τοίς κυσίν, ουδέ τους μαργα
ρίτας ενώπιον των χοίρων'.

* * *
Τα Τραγούδια της Φυλακής ο ίδιος ο Γαλατόπουλος τα χωρίζει στους ακό

λουθους τρεις μεγάλους Κύκλους, ο καθένας από τους οποίους υποδιαιρείται σε 
άλλα μικρότερα μέρη:

Ο Στύγίος Κύκλος, που υποδιαιρείται σε έξι μικρότερες ενότητες,
Ο Καθαρτήριος Κύκλος, που υποδιαιρείται σε δέκα ενότητες, και
Το Χάρισμα απ' την Άβυσσο, που χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες.

- Αν καί τα τρία αυτά μέρη της συλλογής μου, γράφει στην εισαγωγή του, αντι
στοιχούν σ’ ένα μεγάλο βαθμό με τις υποδιαιρέσεις του Δαντικού Δράματος, όμως 
το περιεχόμενό της δεν έχει καμιά σχέση με τη Θεία Κωμωδία. Και συνεχίζει:

Στο Στύγίο Κύκλο κρύβεται η αγωνία του Ανθρώπου-Ποίητή κάτω από το 
αδυσώπητο πέλμα του Πόνου. Η κραυγή του κυριαρχεί πότε ασυγκράτητη καί πό
τε συγκρατημένη.

Στον Καθαρτήριο Κύκλο εξωτερίκεύεταί η πάλη του προς την Αίωνία Μοίρα 
από τον προμηθεϊκό βράχο του.

Στο Τρίτο Μέρος της Συλλογής αρχίζει απ’ τα βάθη της σκοτεινιασμένης 
Αβύσσου το θαμποχάραμα της Αιωνίας Χαράς της Ζωής, που είναι περιπλεγμένη 
αξεδιάλυτα με την πάλη του Ανθρώπου αγνάντια στους άτεγκτους νόμους του 
Αγνώστου.

Του κάθε κύκλου προτάσσεται κι ένα ποίημα, που θα μπορούσε κανείς να το 
εκλάβει σαν εισαγωγή στο όλο πνεύμα των ποιημάτων του κύκλου.

Του πρώτου κύκλου προτάσσεται ένα πεντάστροφο ποίημα με τίτλο Το τρα
γούδι μου. Παραθέτω την πρώτη στροφή.
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□

Και ‘κλαίω και γελώ μες το Τραγούδι μου’ 
κι οργίζομαι και σιωπώ μα και... δακρύζω, 
κι η ρήτρα του σοφού μέσα στο Στίχο μου 
και του τρελού το κράγμα όταν σφυρίζω.

Του δεύτερου κύκλου προτάσσεται ένα μακροσκελές ποίημα με τίτλο Επίκλη
ση στο χρόνο. Παραθέτω τους τελευταίους στίχους, που συνοψίζουν το φιλοσοφι
κό περιεχόμενο του όλου ποιήματος.

Χρόνε!...
Αν η καρδιά μου, δες, -ταράζεται, στον κάθε νέο παλμό σου, 
ωσάν το σκύμνο που πηδά στης λεάινας τη φωνή, 
δόσε μου, ΤΩΡΑ, ω Αδυσώπητε, Μακάριε, Αναιώνιε, 
μέσ’ τη σοφή σου Αβυσσο, γαλήνιος, ν’ ατενίσω, 
και στην Κρυμμένη σου Κραυγή, δύτης να βυθιστώ, 
για να ταιριάζω στο σκοπό του Τραγουδιού μου τούτου 
τη μυστική αρμονία μας, που καίει μας... στον ... κεστό.

Του τρίτου κύκλου προτάσσεται ένα δεκαεξάστιχο ποίημα με τίτλο Με τους 
Ανέμους. Το παραθέτω ολόκληρο επειδή σ’ αυτό συναντά κανείς όλα τα βασικά 
γνωρίσματα της ποίησης του Χριστόδουλου Γαλατόπουλου: Την αυθόρμητη έκ
φραση των προσωπικών του βιωμάτων, επιθυμιών και ονείρων και την ανάμειξή 
τους με στοιχεία από την ιστορία και τη μυθολογία, δημιουργώντας πρωτότυπους 
συνειρμούς και αλληγορικές εικόνες.

ΜΕΤΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ

Με τους ανέμους, να, εγώ, πετώ! μ’ εσέ Αρμονία.
Με των Σιλβάνων τα φτερά, μ’ εσένανε, Ώρα.
Κι ω Ίκαρε, με την αρχαία πνοή σου... τη μανία... 
και, με την τρέλα σου, ω Κολόμπε, ποντοπόρα!...

Του Στίχου μου, γεννημένη, η τρικυμία, 
απ’ την ακράταγη της Πράξης φλόγα - μπόρα. 
Προς του Ονείρου τη Νέα Γη, δίκιά μας χώρα, 
σέρνει τ’ ωριόπλωρό μας βρίκι, μ’ εσέ Αρμονία!

Πού θε ν’ αράξουν οι μολπές μου δε με γνοιάζει!... 
δίχως ταίρι, λένε, η Ομορφιά, πως κάπου αράζει.

Οι Κάβοι της Μεγάλης Τόλμας... γκρεμνά... γύρω... 
την κλειούνε, υψόφραχτα, σα λεν, στις δράκονέρες!...

Κι όμως η τρέλα του Φαέθοντα μ’ ανάβει, το θείο Αήρο 
πιο πάνω να ξανοίγομαι για δαύτην στις Στύγιες μέρες.
Κι ω! πως φακιρικά, με μαγνητίζουνε οι Φοβέρες, 
και, στη μανία της άβυσσου, ζητώ, τον ωραίο μου κλήρο!

Διαβάζοντας Τα Τραγούδια της Φυλακής μένεις με το αίσθημα ενός λυρικού 
ξεσπάσματος που ξεχειλίζει από έναν ασίγαστο πόνο για τη ζωή και τη συμπερι

φορά των ανθρώπων, που πλημμυρίζει από έναν αγωνιστικό παλμό να αντιμετω
πίσει τα οποιαδήποτε εμπόδια παρουσιάζει η Μοίρα, και που αποπνέει μια αισιο
δοξία και μια ελπίδα για το μέλλον.

Τα περιορισμένα όρια του κειμένου αυτού δεν μου επιτρέπουν να προβώ σε 
διεξοδική ανάλυση της ποιητικής συλλογής. Αντί τούτου θα κάμω μερικές γενικές 
παρατηρήσεις.

1) Ο Χριστόδουλος Γαλατόπουλος είναι ένας γεννημένος ποιητής. Πιστεύει 
στην αξία της ποίησης και είναι ενήμερος για τα ποιητικά ρεύματα και τις αισθη
τικές τάσεις της εποχής του. Έχει πηγαίο ταλέντο, που συχνά το αφήνει να εκδη
λώνεται αυθόρμητα. Τα ποιήματά του είναι ένα ξέσπασμα ψυχής. Το μεγαλύτερο 
μέρος των ποιημάτων του έχει προσωποκεντρικό χαρακτήρα, παρόλο που τα 
έντονα προσωπικά του βιώματα τα επενδύει με αλληγορικές εικόνες, παρμένες 
από την ιστορία και τη μυθολογία.

2) Τα θέματά του είναι ποικίλα. Η φύση, ο έρωτας, η οικογένειά του, οι αγώ
νες του για την ελευθερία και την κοινωνική δικαιοσύνη, οι εμπειρίες του στη φυ
λακή, και η ιδιαίτερη πατρίδα του Πάφος. Συχνά την επεξεργασία των θεμάτων 
του αυτών την συνδέει με τις νεοπλατωνικές του αντιλήψεις. Μια ιδέα που συνδέ
εται με τη φιλοσοφία αυτή και επανέρχεται πολύ συχνά στα ποιήματά του είναι η 
λέξη, με την έννοια του λόγου, του νου και κατ’ επέκταση της ποίησης. Ο νους, εί
ναι κατά τον νεοπλατωνισμό, η πρώτη απόρροια του Ενός, που αντικατέστησε τις 
Ιδέες του Πλάτωνα. Αναφέρω σαν παράδειγμα το ποίημα

ΚΙ ΑΝ ΧΡΟΝΙΑ

Κι αν χρόνια αλυσοδέθηκα, 
από σένα, ω Μοίρα, 
μούφανε η Εγκαρτέρηση 
την άξιά μου πορφύρα!...

Τη σκλαβιά σου δέχτηκα 
ν’ αντρωθεί μου η Αέξη 
και να στήσω αγνάντια σου 
λεύτερη τη σκέψη.

3) Όπως είναι φυσικό δέχτηκε και ο Γαλατόπουλος την επίδραση των τότε 
ποιητικών ρευμάτων και των μεγάλων ποιητών. Στα πρώτα του ποιήματα έντονη 
ήταν η επίδραση του Διονύσιου Σολωμού, ενώ στα μεταγενέστερα έργα του, χωρίς 
βέβαια να μιμείται ή να αντιγράφει, επηρεάστηκε από τον μεγαλόπνοο λόγο του 
Κωστή Παλαμά κι από την πυκνότητα της ποίησης του Κωνσταντίνου Καβάφη. 
Δεν λείπει όμως από ορισμένα ποιήματά του, όπως τα ποιήματα Μυστικοί Γόμοι, 
Στο Σινά, κ.ά. και η επίδραση του σουρρεαλισμού, στον οποίο κατά φυσική συνέ
πεια οδηγούν τα πυκνά αλληγορικά σχήματα που χαρακτηρίζουν την ποίησή του. 
Διαβάζω, ως παράδειγμα το ποίημα
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ΣΤΟ ΣΙΝΑ

Σε είδα, στη μέση του Δρόμου, σαν... κύτταζες πίσω... 
κι ετρόμαξα μην κοπεί το ακροκόρφι της λέφκας 
από τη νηνεμία της θολής σου Σκέψης!...

Θυμάσαι, πώς άπλωσα τα χέρια μου για να πατήσεις, 
κι ώσπου, εστύλωσα τη ματιά σου, καρσί, 
για να σηκώσω τον κοπασμένο Βορρά...
το ασάλευτο κύμα που πέθαινε...
το κοιμισμένο σου αίμα, που εσιγούσε;

Μ’ ω! Θα τα θυμάσαι όλα!
τότε, είναι, που κέντησε και τα φτερά του ο σιλβάνος 
και μας αντάμωσε, γελαστός, ΣΤΟ... ΣΙΝΑ!...

4) Ο Χριστόδουλος Γαλατόπουλος χρησιμοποιεί τόσο την ομοιοκαταληξία 
και τις σταθερές ποιητικές μορφές του τετράστιχου, του εξάστιχου, της οκτάβας, 
του σονέττου και του τριολέττου, όσο και τον ελεύθερο στίχο. Ο στίχος του, όπως 
και η ποίησή του γενικότερα, βρίσκεται ανάμεσα στις παλιές μορφές και στις νέες 
φιλελεύθερες τάσεις.

5) Η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι πλούσια και επεξεργασμένη. Ιδιαίτερη 
εντύπωση προκαλούν οι σύνθετες λέξεις που κατασκευάζει για να εκφράσει λε
πτές ποιητικές αποχρώσεις ή εικόνες, όπως αγεροδρόμισσα καπνίλα, αβυσσόφρα- 
κτη νύχτα, μελανόθωρη τρικυμία, πεζοτραγούδημα του πεύκου, νυχτοστρατολά- 
της, κλπ. Μερικές φορές, είτε χάριν της ομοιοκαταληξίας, είτε χάριν της αρμονίας 
και της μουσικότητας του στίχου, προβαίνει σε μικρές παραμορφώσεις των λέξε
ων ή σε παρατονισμούς, μιμούμενος άλλους ποιητές. Χρησιμοποιεί, για παρά
δειγμα χήτη, αντί χαίτη, μάνια αντί μανία, λαγγιές αντί λόγγους, ρέπι αντί ερείπια, 
άφρα αντί αφρός, σύντας αντί όντας κλπ. Μιλώντας για τη γλώσσα που χρησιμο
ποιεί ο Χριστόδουλος Γαλατόπουλος δεν θα ’θελα να μείνει απαρατήρητο πως 
σκόπιμα προβαίνει και σε φθογγικές αλλαγές. Χρησιμοποιεί συστηματικά το 
γράμμα φ αντί του υ σε λέξεις όπως αυτό (αφτό), και το γράμμα β αντί του υ σε λέ
ξεις όπως ονειρεύουμαι (ονειρέβουμε), χαϊδεύουνε (χαϊδέβουνε) κλπ.

Η προσοχή του την περίοδο αυτή στράφηκε και πάλι στους κοινωνικούς και 
πολιτικούς αγώνες. Ο έμφυτος ποιητικός οίστρος του Χριστόδουλου Γαλατόπου- 
λου μεταποιείται την περίοδο αυτή σε δημιουργικά κοινωνικά και πνευματικά έρ
γα. Ο Νους και η Αέξη της ποίησής του γίνονται έργα για τον συνάνθρωπό του και 
αγώνας για την ελευθερία.

Το 1942 συμμετέχει στο ιδρυτικό Συνέδριο της Παναγροτικής Ένωσης Κύ
πρου και το 1943 εκλέγεται Δήμαρχος Πάφου, για να επανεκλεγεί το 1946 και το 
1949. Η περίοδος της δεκαετίας από τον Μάιο 1943 ως τον Μάιο 1953, που συ
μπλήρωσε την τρίτη θητεία του στη δημαρχία, είναι μια περίοδος πρωτοποριακών 
κοινωνικών και πνευματικών αγώνων καθώς και μετατροπής του κέντρου της 
Πάφου σ’ ένα νεοκλασικό τοπίο. Και οι ίδιοι οι Παφίτες έβλεπαν την πόλη τους 
να μεταμορφώνεται από μέρα σε μέρα.

Κατά την περίοδο αυτή χτίζει τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάφου και αναπτύσ
σει μια πνευματική κίνηση με επίκεντρο τον Κωστή Παλαμά. Ανεγείρει την προτο
μή του ποιητή σε περίοπτη θέση στο κέντρο της Πάφου και οργανώνει τις Παλαμι- 
κές Γιορτές. Κατά την περίοδο αυτή ίδρυσε την Παγκύπρια Σοσιαλιστική Πρωτο
πορία, συνδυάζοντας τους αγώνες για την ελευθερία της πατρίδας με τη σοσιαλι
στική ιδεολογία και το ενδιαφέρον για τη βελτίωση της ζωής των εργαζομένων.

Ο Χριστόδουλος Γαλατόπουλος πέθανε πρόωρα, στις 18 Νοεμβρίου 1953 σε 
ηλικία 51 ετών, ενώ είχε πολλά ακόμη να γράψει και να πράξει. Αφησε όμως ένα 
έργο δημιουργικό που τον κατατάσσει στις μεγάλες φυσιογνωμίες της κυπριακής 
ιστορίας στο πρώτο ήμισυ του περασμένου αιώνα. Η επίδρασή του στην Πάφο εξα
κολουθεί να είναι μέχρι σήμερα ζωντανή. Η προτομή του, στο Κέντρο της Πόλης, 
τα αποκαλυπτήρια της οποίας τέλεσε το 1967 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Αρχιε
πίσκοπος Μακάριος, εξακολουθεί να υπενθυμίζει για έναν αρμονικό συνδυασμό 
της ποίησης με την κοινωνική προσφορά και τους αγώνες για την ελευθερία.

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ I. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ

Η τρίτη περίοδος (1937-1940)

Μετά την αποφυλάκισή του ο Χριστόδουλος Γαλατόπουλος περιόρισε πολύ 
την ποιητική του παραγωγή, παρόλο που έργα του εκδίδονταν ως το 1940. Συγκε
κριμένα κατά την περίοδο αυτή εκδόθηκαν τα ακόλουθα έργα του:

- Στύγιες Κραυγές, Αευκωσία 1938
- Carmen Undarum, Αευκωσία 1938
- Τα Επιθαλάμια, Πάφος 1939 (25 σονέττα)
- Το γράμμα του στρατιώτη και ο δρόμος της Δαμασκού, Πάφος 1940
- Μίλτωνος, Ο χαμένος παράδεισος, βιβλίο πρώτο, Αθήνα 1939
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Ο ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕΦΕΡΗ 
«ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Γ'» 

(«Κύπρον, ον μ’ έθέσπισεν...»)

Τά ποιήματα τής συλλογής πού θά μάς απασχολήσει καταγράφουν τις αντι
δράσεις τού ποιητή άπό τή γνωριμία «ένός κόσμου» καί τήν εμπειρία ένός 
«άνθρώπινου δράματος». Ό κόσμος καί τό δράμα είναι άλληλένδετα καί μάς προ- 
σφέρονται σχεδόν εμπειρικά, όπως «δόθηκαν» καί στόν ποιητή, μέ παραστάσεις 
πού λειτουργούν συνειρμικά, πιό πολύ μέ τό νόμο τής αντίθεσης άλλά καί μ’ 
αύτόν τής ομοιότητας. Τά συναισθήματα πού κυριαρχούν είναι ή έκπληξη καί ή 
ματαίωση, ή πικρία καί ό πόνος, ένας άπροσδιόριστος φόβος ή ανησυχία, κάποτε 
ό θαυμασμός καί ή αύτοβεβαίωση, όλα ανάμικτα, τίποτε τό αύτόνομο. Ή φαντα
σία συγκρατημένη καί ό στοχασμός πειθαρχημένος, σάν κάτι νά τόν αναστέλλει. 
Τό σκηνικό απλό καί καθαρά διαγραμμένο: ό εύσύνοπτος κόσμος τής Κύπρου 
ιστορικά τοποθετημένος σέ γεωγραφικό χάρτη καί ιστορικό άτλαντα πού φτάνει 
ώς τά χρόνια του Όμήρου καί πριν άκόμα, μέ τόν πανάρχαιο Ελληνικό άποικι- 
σμό, καί πού δείχνει τις μεγάλες αύτοκρατορίας - τής "Ανατολής, τής Δύσης, του 
Βορρά - πού πέρασαν άπό τή γή καί συναντήθηκαν στήν Κύπρο.

Σέ αύτό τό σηνικό παίζεται τό άνθρώπινο δράμα γιά τό όποιο μιλά ό Σεφέ- 
ρης. Πρωταγωνιστές ό Ελληνισμός τής Κύπρου καί οί κατά καιρούς κατακτητές 
του, μέ έπίκεντρο τώρα τόν "Αγγλο καί άλλους «φίλους τού πολέμου», χωρίς 
όμως νά κατονομάζονται. Χρόνος τοϋ δράματος τά χρόνια τής άποικιοκρατίας 
καί ή ιστορική στιγμή γύρω στό φθινόπωρο του ’53 ώς καί τό φθινόπωρο τού ’54 
- οί επισκέψεις του ποιητή στήν Κύπρο - δέκα περίπου χρόνια μετά τό τέλος του 
Β' παγκοσμίου πολέμου, μέ άναδρομές στό παρελθόν πού φωτίζουν κάποιες 
πτυχές τών δρώντων καί δρωμένων, όπως στήν άρχαία τραγωδία, καί μέ κάποιες 
προεκτάσεις γιά τό μέλλον. Τά έκφραστικά του μέσα άπλά κι άνεπιτήδευτα, σάν 
νά έρχονται αύθόρμητα, κάποτε ώστόσο δυσνόητα καί όχι μονοσήμαντα, σάν σχό
λια ένός διαβασμένου, μέ πλούσιο ύπόβαθρο καί οδυνηρές εμπειρίες, νά σημαδεύ
ουν αύτά πού τόν εντυπώσιασαν περιδιαβάζοντας τήν Κύπρο, τό χώρο, τά μνη
μεία, τούς άνθρώπους.

Ό 'Όμηρος φαίνεται νά τροφοδοτεί τή σκέψη καί τή φαντασία του άπό τήν 
πρώτη στιγμή πού πάτησε τό πόδι του στήν Κύπρο. Ή πρώτη εμπειρία, τού πρώ
του ποιήματος «ΑΓΙΑΝΑΠΑ, Α'», ξεκινά μέ τό λαμπρό «φάος ήελίοιο», νά κα
ταυγάζει τώρα τόν Κυπριακό ορίζοντα καί νά διαλύει τις ομίχλες, προχωρεί έπει
τα μέ τις 'Ομηρικές, ύποθέτω, «πανοπλίες» πού έντυναν κάποτε πολεμιστές ήρω- 
ικών διαστάσεων, πρότυπα λεβεντιάς καί τιμιότητας, καί καταλήγει μέ σύμβολα 
τής νέκυιας, τό σφαχτό τής θυσίας πού χρειάστηκε νά κάνει ό Όδυσσέας στόν 

"Αδη νά πιουν αίμα οί ψυχές, σάν τις σκιές, νά μπορέσουν νά μιλήσουν κι αύτός 
νά μάθει τήν άλήθεια. Τέλος, παρεισάγεται ή «βαθύκολπος γυνή», μέ τό «βαθύκολ- 
πος» ή τό «εύζωνος» νά ντύνει σεμνά καί φροντισμένα τήν κορμοστασιά, τή χάρη 
καί τήν ομορφιά τής καθώς πρέπει γυναίκας μιάς κοινωνίας πού έχει κανόνες 
ήθικής καί εύδιάκριτα κριτήρια εύγένειας.

Στό πολιτικό επίπεδο, τά σύμβολα ύφίστανται μιάν άλλοίωση, μιά φθορά καί 
μεταμόρφωση. Δέν άντικατοπτρίζουν καταστάσεις πού έπρεπε ν’ άντιστοιχούν 
μαζί τους. Τό «φώς τού ήλιου», πριν καταλάβουμε καλά-καλά άν πρόλαβε νά τό 
χαρεΐ ό ποιητής μέ άνακούφιση σάν ζωογόνο δύναμη - καθώς έρχεται άπό ομι
χλώδεις πρωτεύουσες καί ζοφερά λιμάνια - γίνεται άξαφνα φώς άποκαλυπτικό 
πού ξεσκεπάζει, στά δραματικά δεδομένα τής σκλάβας Κύπρου, μιάν άσχήμια καί 
μιά πλάνη πού τώρα τήν διαπιστώνει. Οί «τέλειες πανοπλίες» τών άνθρώπων πού 
συντύχαινε μ’ εμπιστοσύνη τόσα χρόνια βλέπει τώρα πώς ήταν «μάσκες», νά ντύ
νουν τό δόλο καί τήν ιδιοτέλεια τών φίλων καί συμμάχων, τών ισχυρών τής γής, 
τών νικητών τού Β' παγκόσμιου πολέμου, θωρακισμένων τότε πίσω άπό τόν 
εύσχημο μανδύα τών ύψηλών ιδανικών, τής ήθικής καί τού δικαίου, εν όνόματι 
τών όποιων οί λαοί έχυσαν τό αίμα τους, οί Έλληνες έγιναν ολοκαύτωμα, καί οί 
Κύπριοι έκαλούντο νά πυκνώσουν τις φάλαγγες γιά νά κερδίσουν δήθεν έτσι καί 
τή δική τους ελευθερία, καθώς έγραφαν τά στρατολογικά κέντρα στήν Κύπρο. 
"Όλα τώρα καθαρά μπροστά στά μάτια του: μιά άπάτη καί μιά πλάνη, διακηρύξεις 
μεγαλόστομες καί κούφια λόγια, φωνές πού έβγαιναν άπό στόματα άνθρώπων 
πού δέν τούς βλέπει πιά, σάν νά μήν είχαν ύπόσταση, άνθρωπιάς καί ήθικής: «πα
ράξενο δέν πρόσεχα πώς έβλεπα μόνο τή φωνή τους», λέγει κατάπληκτος ό ποιη
τής, μονολογώντας μέ πικρία κι άποκαλύπτοντάς μας στή συνέχεια τά πραγματι
κά τους κίνητρα:

"Ηταν τό αίμα που τονς ανάγκαζε νά μιλούν, τό κριάρι 
πού έσφαζα κι έστρωνα στά πόδια τονς-

Άν μέ τό κριάρι στό "Ερεβος του Άδη μπόρεσεν ό Όδυσσέας νά μάθει άπό τό 
στόμα του Τειρεσία τήν άλήθεια γιά τό τί τόν περιμένει, μέ τις έκατόμβες τών 
αιμάτων τοΰ Ελληνισμού ό ποιητής μας καταλαβαίνει τώρα στήν Κύπρο ότι δέ 
μπόρεσε παρά ν’ άκούσει τότε φωνές πού τόν ξεγέλασαν: «μά δέν ήταν τό φώς 
εκείνο τό κόκκινο χαλί». Μιά πλάνη καί μιά ματαίωση: όταν βλέπει κανείς τά 
σκιρτήματα τής ψυχής γιά εύγενή ιδανικά καί τις θυσίες νά γίνονται άντικείμενο 
εκμετάλλευσης· όταν άναζητά τήν άγνή καί άδολη άγάπη στήν έξιδανικευμένη 
ομορφιά κι άνακαλύπτει τέλος πώς βρίσκει «τό κορμί βαθύκολπης γυναίκας» σέ 
περιβάλλον πού άποπνέει «πνιγερές μυρωδιές» τού άγοραίου έρωτα. Τά ιδανικά 
ήταν γιά τήν Ελλάδα, τό πνικτικό περιβάλλον ήταν αύτό τών μεγαλόσχημων προ
ασπιστών τής ελευθερίας τών λαών. Τότε όπως άκριβώς καί τιόρα. Ό ποιητής στέ
κει σάν άπολιθωμένος, μόνος στό σκηνικό τής Κύπρου, νά τό φωτίζει πικρά τό 
φώς τής άλήθειας, νά δείχνει ένα λαό μπλεγμένο στά δίκτυα τής δουλείας νά 
σπαρταρά σάν τά ψάρια, νά περιμένει «ένα μεγάλο άγγελο» νά τόν άνασύρει άπό 
τά σκοτεινά βάθη τοϋ πόντου, στό φώς τής ζωής καί τής ελευθερίας.

'Ύστερα άπό τά τέσσερα σύμβολα τής πλάνης τής Άγιάναπας έρχεται τό 
«ΟΝΕΙΡΟ». Άπό τήν έκπληξη στήν περισυλλογή καί τήν αύτοσυγκέντρωση. Ό 
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* "Ανακοίνωση στό Α' Διεθνές Συμπόσιο "Ομηρικών Σπουδών μέ ειδικότερο θέμα «Όμηρος καί Νέα 
Ελληνική Αογοτεχνία», πού όργάνωσε ό «Όμιλος Μελέτης Νεοελληνικής Αογοτεχνίας Μελών 
Δ.Ε.ΓΙ. Πανεπιστημίου ’Αθηνών» (Χίος, 3-5 Σεπτεμβρίου 1992).

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ποιητής κατάμονος τώρα μέ τόν έαυτό του, σαν κυβερνήτης σέ καράβι μέ σκέπη 
του τόν ουρανό στή σκοτεινιά τής νύχτας:

Κοιμούμαι κι ή καρδιά μου ξάγρυπνα- 
κοιτάζει τ’ άστρα στον ουρανό καί τό δοιάκι 
καί πώς άνθοβολά τό νερό στο τιμόνι.

Μπορεί νά «καθεύδει» καί νά «αγρυπνεί» όπως στό Άσμα ασμάτων. Μπορεί, 
όμως, καί μέ τήν έγνοια ένός ευαίσθητου ξεριζωμένου "Έλληνα καί διπλωμάτη, μέ 
κάποια αίσθηση ευθύνης πνευματικού ήγέτη πού δέν περιμένει τόν «Ούλον Όνει- 
ρον» τής Ίλιάδας (Β 24-25) νά τού ύποδείξει, μέ τού Νέστορα τήν όπτασία, ότι

ού χρή παννύχιον εϋδειν βουληφόρον άνδρα, 
ω λαοί τ’ έπιτετράφαται καί τόσσα μέμηλε-

Μπορεί, άκόμη, σάν τόν Ετεοκλή, στούς Επτά επί Θήβας (ϊ-3) τού Α’ισχύλου, 
πού διαβεβαιώνει τό λαό του ότι ξέρει πώς πρέπει νά λέει τά «καίρια»,

οστις φυλάσσει πράγος εν πρύμνη πόλεως 
οϊακα νωμών, βλέφαρα μή κοιμών ϋπνω.

Έτσι καί ό Σεφέρης στητός στό τιμόνι κι άγρυπνος, τ’ άστρα στόν ουρανό πυ
ξίδα του μέσα στήν αχανή τής θάλασσας τήν απλωσιά καί τής νύκτας τό σκοτάδι, 
καί τό καράβι γοργοτάξιδο «έθεεν κατά κύμα διαπρήσσουσα κέλευθον», σάν αυτό 
τού Όδυσσέα (Ίλιάδος A 481-483), ό άνεμος νά φουσκώνει τά πανιά, νά σχίζει ή 
πλώρη του τά βαθιά νερά, τό κύμα νά λούζει τού καραβιού τό δοιάκι. Κι αύτός ν’ 
άναλογίζεται μέ πόνο τή μοίρα τού "Ελληνισμού, μέ «φουσκωμένα τά πανιά άπό 
τή θύμηση», «μέ τήν ψυχή νά γίνεται τιμόνι».

Πού νά ταξίδεψε, μέ τις μνήμες στ’ όνειρό του; "Ο δρόμος είναι ανεξιχνία
στος, άλλά πρέπει νά ήταν μακρινός, καί πλατιοί τής ιστορίας οί κάμποι πού δρα
σκέλισε. Τό τώρα γιά νά γίνει τραγικό πρέπει νά τό δέσεις μέ τό παρελθόν, μέ τά 
βάθη τών αιώνων, νά τό έμπλέξεις μέσα σέ νόμους καθολικούς πού νά διέπουν, άν 
είναι δυνατό, τή φύση τού άνθρώπου καί τό κοσμικό σύμπαν, πρέπει ν’ αναζητή
σεις δυνάμεις μυστηριώδεις πού δέν μπορείς νά εξήγήσεις, νά σταθείς αινιγματικά 
μπροστά σέ χρησμούς καί φωνές άπροσδιόριστες. Έτσι καί τό εδώ, τά τοπικά κο
ντινό, απλώνει καί παίρνει μιάν άπόσταση, ή Κύπρος, ό κόσμος της, τά χαλάσμα
τα κι ή ξοδεμένη ζωή άποτυπωμένη πάνω στή γή της, δέν είναι πιά μιά λεπτομέ
ρεια άσήμαντη. Εντάσσεται μέσα στό χώρο καί τό χρόνο τού "Ελληνισμού, παίρ
νει τό μέγεθος πού τής ταιριάζει. Τό σημερινό δράμα τής Κύπρου, ό δόλος τών ξέ
νων, καί ή πλάνη τού ποιητή μας καί τού "Ελληνισμού άποκτούν τώρα ένα βάθος 
καί μπαίνουν σέ ένα πλαίσιο ευρύτερο.

"Ο Σεφέρης, στοχαστικός ταξιδευτής, πέρασε μέ τό «ΟΝΕΙΡΟ» άπό τή χαμένη 
του πατρίδα, - ποιος ξέρει άπό πού άλλού! - προχώρησε στήν Τροία, καί άραξε 
ξανά στήν Κύπρο μέ ένα παραμύθι. "Η Κύπρος τώρα τού ’53, μέσα άπό τις μνήμες 
τής Μικρασίας. Ο πόλεμος τών «φίλων καί συμμάχων» μέσα άπό τήν Τροία. Οί 
στόχοι τού πολέμου καί οί θυσίες τού "Ελληνισμού μέσα άπό τά άποτελέσματα τής 
μεγάλης εκστρατείας. Τί τού πρόσφερε ό Όμηρος; "Η φθορά τών συμβόλων συνε
χίζεται μέ τήν «ΕΑΕΝΗ». "Η άποκορύφωση τής πλάνης συμπίπτει μέ τή διαπί

στωση τής πλήρους άπώλειας τού στόχου. Άν ό στόχος ήταν ή "Ελένη, ώς σύμβο
λο υψηλών ιδανικών, μπορεί ή Τροία καί ό Τρωικός πόλεμος, μέ τά δεδομένα τής 
Κύπρου, νά επενδύσει συμβολικά τή γιγαντομαχία τού ’40 καί τά πάνδεινα τού 
"Ελληνισμού τής κατοχής; Αδύνατο. "Η "Ελένη τού "Ομήρου ήταν υπαρκτή, πλά
σμα άτόφιο, άφθαστης ομορφιάς καί άπερίγραπτη, γι’ αυτήν πολέμησαν οί "Έλλη
νες στήν Τροία καί τήν κέρδισαν, κι άς ξεχειλούσε ό Σκάμανδρος κουφάρια, κι άς 
ήταν τό τίμημα άκόμα πιο βαρύ. Πού είναι όμως ή "Ελένη τών ιδανικών τού B' πα
γκόσμιου πολέμου; Πάντως όχι στήν Τροία, τήν πραγματική καί τή συμβολική. 
Έκεΐ ήταν τό φάντασμά της, ένα είδωλο, μιά σκιά, ένα πουκάμισο άδειανό: «κι 
έμεϊς σφαζόμασταν γιά τήν "Ελένη δέκα χρόνια».

"Η έκδοχή ότι ή "Ελένη ήταν στήν Αίγυπτο, στ’ άκροθαλάσσι τού γνωστού γιά 
τις μεταμορφώσεις του ώς «δόλιου» Πρωτέα, κι ότι δέν πάτησε ποτέ τό πόδι τής 
στήν Τροία είναι μιά έκδοχή πού δέν τή βρίσκουμε στόν Όμηρο. Οί διαμαρτυρίες 
της άπηχούν τήν παλινωδία τού Στησίχορου, κι είναι γνωστό ότι ή ΕΑΕΝΗ τού 
Σεφέρη είναι άκόμα πιό στενά δεμένη μ’ αυτήν τής ομώνυμης τραγωδίας τού 
Ευριπίδη. Τό ίδιο κι ό Πάρις πού πλάγιαζε μ’ ένα ίσκιο, ό Τεύκρος πού έκτισε 
μιάν άλλη Σαλαμίνα, ό Αίας πού αύτοκτόνησε, οί σκλάβες Σπαρτιάτισσες πού 
έσυραν τό θρήνο, τό δακρυσμένο πουλί, ό δόλος τών θεών κι ή πλάνη τών άνθρώ- 
πων, ό προβληματισμός τού ποιητή «τ’ είναι θεός; τί μή θεός; καί τί τ’ άναμεσό 
τους;», καί άλλα.

'Ωστόσο δέ μπορεί πάντα νά είναι κανείς άπόλυτα βέβαιος τί είναι Εύριπίδης, 
τί Όμηρος, τί Αίθιοπίδα ή Μικρά Ίλιάς, τί "Ομηρικοί "Ύμνοι, Σοφοκλής, Αισχύ
λος ή κάποιος άλλος. "Η άνατομία τού κειμένου δέν είναι πάντα διαφωτιστική στό 
κάθε τι, όταν έχει κανείς νά κάνει μέ ένα ποιητή πού έχει χωνεμένη μέσα του τήν 
κλασική παράδοση καί πού τή χρησιμοποιεί ελεύθερα κι άβίαστα, καί όχι προ
γραμματισμένα. Μέ στίχους, φράσεις, λέξεις, θέματα καί σύμβολα άπό τούς πιό 
πάνω ποιητές, μέ έντονότερο τό χρώμα τού Ευριπίδη, διερμηνεύει ό Σεφέρης τά 
αισθήματα, τούς προβληματισμούς καί τις άνησυχίες του, ζωντανεύει τις οδυ
νηρές έμπειρίες του, τις πιό παλιές νά διοχετεύονται στις κατοπινές καί τις πιό 
πρόσφατες, καί προσπαθεί νά έκτονώσει τόν πόνο του, φιλοσοφώντας πάνω στήν 
άνθρώπινη φύση όπως τήν έπλασαν οί θεοί γιά εξάρσεις, καί πάνω στήν άνθρώπι- 
νη μοίρα γιά πλάνες καί άπαγοητεύσεις, πού δέ στεγνώνουν όμως τή ςύμη γιά κα
τοπινές εξάρσεις κι άλλες άπογοητεύσεις. Γίνεται θρηνητικό πουλί, τού Ομήρου 
καί τού Ευριπίδη, νά κλάψει αυτούς πού δέ θά ξανασμίξει πιά μαζί τους στή 
Σμύρνη ή άλλού, νά νιώσει στις Πλάτρες «τό πικρό τρικύμισμα τής ^αγριεμένης 
σκλάβας», στή μοναξιά καί τήν εγκατάλειψη, μέ τόν Ομηρικό της κόσμο νά λει
τουργεί άκόμη μέ τό θαύμα, κι άς μήν ξέρει κανείς πώς είναι δεμένος μέ τήν πε
μπτουσία τής "Ελληνικής παράδοσης, τή γλώσσα, τις παραδόσεις καί τις πεποιθή
σεις του. Βλέπει τή μοίρα του, τή μοίρα τού Ελληνισμού νά κυματίζει άνάμεσα 
στόν άφανισμό καί τήν προσφυγιά, τό «στερνό σπαθί τού Αϊαντα» τού Σοφοκλή 
καί τήν «άλλη Σαλαμίνα» τού έξόριστου άδελφού του Τεύκρου. Αναζητεί τή ρίζα 
τού καλού καί τού κακού μέσα στό κοσμικό σύμπαν σέ άστερισμούς, συμβολικούς, 
τόν Σκόρπιά καί τόν Τοξότη, καί βλέπει τό φεγγάρι ν’ άναδύεται μέσ’ άπ’ τό πέ
λαγος τής Κύπρου σάν Αφροδίτη, μέ τό φώς του νά κυνηγά νά σκεπάσει τό δυ
σοίωνο άστερισμό, μέσα στήν άνακύκληση τού χρόνου, μέ τήν Αφροδίτη - άγάπη 
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νά χύνει βάλσαμο στό δηλητήριο, άν μπορέσει νά ξεριζώσει τόν τύραννο απ’ τών 
ανθρώπων τις καρδιές. Ποιος είναι ό νικητής στήν πάλη τού καλού μέ τό κακό; 
Καί ποιό τό αποτέλεσμα στή σφαίρα τών αγώνων τού ανθρώπου γιά Ιδανικά; 
«Πού είν’ ή αλήθεια;». Πικρή ή διαπίστωση τού ποιητή:

"Ημουν κι εγώ στον πόλεμο τοξότης- 
τό ριζικό μου, ενός άνθρώπου πού ξαστόχησε.

Ο χαμένος στόχος, τό ριζικό τού Ελληνισμού. Γιά άλλη μιά φορά, «Μεγάλος 
πόνος είχε πέσει στήν Ελλάδα». Γιά άλλη μιά φορά,

Τόσα κορμιά ριγμένα 
στα σαγόνια της θάλασσας στα σαγόνια τής γης- 
τόσες ψυχές 
δοσμένες στις μυλόπετρες, σαν τό σιτάρι.
Κι οί ποταμοί φούσκωναν μές στή λάσπη τό αϊμα 
γιά ένα λινό κυμάτισμα γιά μιά νεφέλη 
μιας πεταλούδας τίναγμα τό πούπουλο ενός κύκνου 
γιά ένα πουκάμισο άδειανό, γιά μιάν Ελένη.

Δόλος τών θεών ή πλάνη τών ανθρώπων; Ό,τι καί νά συμβαίνει, οι προεκτά
σεις τού ποιήματος είναι καταθλιπτικές. Μπορεί κάποτε νά ξαναρχίσει τό ίδιο 
δράμα, μέ τίς ίδιες εξάρσεις καί τίς ίδιες απογοητεύσεις, γιά τήν Ελένη πού θά κυ
νηγάμε «στό Σκάμανδρο» -στήν Κύπρο, ίσως, ή άλλού- κι αυτή θά βρίσκεται «στά 
χείλια τής ερήμου». Ό Σεφέρης υποβάλλει, πιστεύω, ότι είναι στή φύση τού "Έλλη
να νά αγωνίζεται γιά αξίες καί ιδανικά, άλλά είναι τής μοίρας του νά βλέπει τίς 
θυσίες του νά γίνονται «επί ματαίω». Τά σύμβολα τού ολέθρου, τής καταστροφής 
καί τής άποδιοργανωμένης ζωής μέ τά όποια κλείει τό ποίημα -Αϊαντας, Τεύκρος, 
Πρίαμος, "Εκάβη καί άλλοι άνώνυμοι- μετατίθενται στό μέλλον, γιά ένα τέτοιο πι
θανό ενδεχόμενο. Καί είναι όλα σύμβολα τού "Ομήρου άλλά φορτισμένα μέ τό 
τραγικό πάθος πού τούς έδωσε ό τραγικώτατος τών ποιητών, ό «ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, 
ΑΘΗΝΑΙΟΣ», πού «γέρασε ανάμεσα στή φωτιά τής Τροίας / καί στά λατομεία τής 
Σικελίας» δίνοντας σάρκα καί οστά στά σύμβολα καί τούς μύθους τής παράδοσης, 
μέ τίς τραγικές εμπειρίες τού Πελοποννησιακού πολέμου, πού θά είναι πάντα επί
καιρες «έως άν ή αυτή φύσις ανθρώπων ή», κατά τόν αρχαίο φιλόσοφο τής Ιστο
ρίας. Έτσι κλείει τό διάλογό του μέ τό θρηνητικό πουλί ό ποιητής μας:

Δακρυσμένο πουλί,
στήν Κύπρο τή θαλασσοφίλητη 

πού έταξαν γιά νά τού θυμίζει τήν πατρίδα, 
άραξα μοναχός μ' αύτό τό παραμύθι, 
άν είναι άλήθεια πώς αύτό είναι παραμύθι, 
άν είναι άλήθεια πώς οί άνθρώποι δέ θά ξαναπιάσουν 
τόν παλιό δόλο τών θεών

άν είναι άλήθεια
πώς κάποιος άλλος Τεύκρος, ύστερα άπό χρόνια, 
ή κάποιος Αϊαντας ή Πρίαμος ή Εκάβη 
ή κάποιος άγνωστος, άνώνυμος, πού ώστόσο 

είδε ένα Σκάμαντρο νά ξεχειλάει κουφάρια, 
δεν τό ’χει μές 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.

Μέ τά σύμβολα τού "Ομήρου πού είδαμε ώς τώρα σκιαγραφεϊται ή φυσιογνω
μία τών ξένων, τού "Αγγλου κυριάρχου ειδικότερα, πού κρύβει τό δόλο καί τήν 
ιδιοτέλεια, γίνεται μιά αποτίμηση τών αιματηρών αγώνων τού "Ελληνισμού ώς 
λαού ίδεολόγου, μέ τή διαπίστωση τής πλάνης του καί τής ματαίωσης, καί δίνεται 
μιά περιγραφή τών τραγικών συνεπειών, στό εθνικό καί τό άνθρώπινο έπίπεδο, 
τού δόλου τών ξένων καί τής πλάνης τών "Ελλήνων. Σέ αυτό τό πλαίσιο, ή εμπει
ρία τού άνθρώπινου δράματος τής Κύπρου, γιά τήν οποία μιλά ό Σεφέρης, είναι 
μιά εμπειρία οίκτράς άσυνέπειας εκ μέρους τών "Αγγλων, άλλά ό Όμηρος στήν 
παρουσίαση αύτού τού δράματος λειτουργεί μόνο άρνητικά, είτε γιά ν’ άποκαλυ- 
φθεί τό προσωπείο τού κυριάρχου καί οί πραγματικές προθέσεις του, είτε γιά νά 
ύπογραμμισθεί ή άπογοήτευση τών "Ελλήνων μέ τά σύμβολα τής άπάτης, τού ολέ
θρου καί τής καταστροφής.

Τί τό θετικό έχει νά προσφέρει ό Όμηρος στήν Κύπρο μέσα άπό τήν ποίηση 
τού Σεφέρη; Τή γνωριμία τού κόσμου της. "Ο Σεφέρης πόνεσε γιά τήν Κύπρο, γιατί 
τήν άγάπησε. Καί τήν άγάπησε σάν ένα τόπο, όπου έζησε τή ζωή του «άκούγοντας 
ονόματα πρωτάκουστα: / καινούργιους τόπους, καινούργιες τρέλες τών άνθρώ- 
πων / ή τών θεών»: ένα τόπο πού ο,τι είχε νά τού δώσει, τού τό έδωσε «σ’ ένα πλαί
σιο άρκετά περιορισμένο γιά νά μήν έξατμίζεται ή κάθε αίσθηση, καί άρκετά πλατύ 
γιά νά χωρέσει τό θαύμα»· ένα τόπο, τέλος, «όπου τό θαύμα λειτουργεί άκόμη».

"Ο ίδιος άποφεύγει νά δώσει εξηγήσεις. "Υποθέτω, όμως, ότι τό μεγαλύτερο 
θαύμα πού γνώρισε στήν Κύπρο ό Σεφέρης είναι τό ότι ό πανάρχαιος "Ελληνισμός 
της, πού τόν Ιχνηλατεί ώς τόν Όμηρο καί πιό μπροστά, στή ‘Σαλαμίνα τής Κύ
προς’, στήν "Εγκωμη, στήν Πάφο, τούς Σόλους, κι όπου άλλού, μπόρεσε κάτω άπό 
τίς πιό άντίξοες συνθήκες, μέ κυριάρχους πού άπεργάζονταν τή γλωσσική καί 
εθνική του άλλοίωση, νά διατηρήσει άτόφια τήν "Ελληνική φυσιογνωμία του, τή 
γλώσσα, τίς παραδόσεις καί τά άλλα στοιχεία τής εθνικής του ταυτότητας, μερικά 
άπό τά όποια τόν έντυπωσίασαν τόσον πολύ, ώς πανάρχαια, ώστε νά μπορεί νά 
μιλά γιά τόν «"Ομηρικό κόσμο τής Κύπρου». Τά χαρακτηριστικά αύτού τού κό
σμου δέν είναι πάντα άπτά καί συγκεκριμένα. Καί ή ιστορική του συνέχεια δέ μάς 
προσφέρεται μέ τή γραφίδα ενός "ιστορικού. Μάς ύποβάλλονται, όμως, μέ τον τρό
πο τού Σεφέρη: μέ τό «πάντα», τό «τώρα καί στά περασμένα», μέ τό «εδώ ή 
άλλού», μέ τά «παλιά νεύρα» τού ξύλου, τού μαγγανοπήγαδου, πού κοιμάται 
«μισό στό χώμα καί μισό μέσα στό νερό», καί πού βγάζει «κραυγή», «φωνή πατρί
δας», όταν τό ξυπνήσεις -γνωστό στήν Κύπρο μέ τό "Ομηρικό του όνομα, «τό άλα- 
κάτιν»- μέ τά νέα κορμιά, τά ερωτευμένα, πού είχαν κάποτε περάσει άπό τά χαλά
σματα τής Σαλαμίνας, μέ τά «βήματα» άόρατων άνθρώπων καί «βαριές φωνές» νά 
μένουν «στις φλέβες τ’ ούρανού, στό κύλισμα τής θάλασσας / μέσα στά βότσαλα 
πάλι καί πάλι», μέ τή «ξοδεμένη δύναμη» μιας πολιτείας παλιάς, τής "Εγκωμης, μέ 
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τά «τειχιά, τούς δρόμους καί τά σπίτια» της νά ξεχωρίζουν «σαν πετρωμένοι 
μυώνες κυκλωπών», μέ τήν ’Αφροδίτη τής Πάφου, τόν άγριο Ποσειδώνα, καί άλλα 
μέσα πού ύποβάλλουν τήν παρουσία τοΰ πανάρχαιου μέσα στό σήμερα, σαν ζω
ντανή μέσα στις ψυχές τών ανθρώπων, στα αποτυπώματα τής γης, καί τήν εμψυ
χωμένη φύση καί τόν ούρανό πού τά κρατάν ζωντανά, έτοιμα νά μιλήσουν καί νά 
μαρτυρήσουν, νά διαμαρτυρηθοΰν καί νά καταδικάσουν, ακόμη καί νά προκαλέ- 
σουν μέ αύτοπεποίθηση καί περηφάνεια, σάν εύαίσθητοι παρόντες στά διαδραμα
τιζόμενα.

Μέσα στή συνάφεια πού τά βρίσκουμε, αύτά τά μέσα βοηθούν νά σχηματίσου
με μιά ιδέα γιά τό πώς έβλεπε τόν «Όμηρικό κόσμο» τής Κύπρου ό Σεφέρης, στά 
βασικά χαρακτηριστικά του: Ή «μικρή κουκουβάγια» πού τήν είδε νά κάθεται 
«σκαρφαλωμένη στ ’ άνοιχτάρι τ’ "Άγιου Μάμα» ν’ άπολαμβάνει τόν ήλιο τοΰ 
φθινοπώρου πού τόν έφερε ή άλλαγή τών έποχών «κατά τήν τοΰ χρόνου τάξιν», 
είναι γιά μένα ένα σύμβολο καρτερίας καί ύπομονής μέ συνείδηση τοΰ χθές, μέ θυ
μοσοφικό μισοκοίταγμα τοΰ σήμερα, μέ προσμονή καί μέ δυνάμεις άντοχής γιά τό 
αύριο, μές στήν άνακύκληση τοΰ χρόνου μέ τήν άλλαγή τυράννων καί τήν πτώση 
αύτοκρατοριών.

Τά μοτίβα πού ζωγράφιζε ό καλόγερος στό λαιμό τής κολοκύθας μέ τήν πα- 
τροπαράδοτη τέχνη τριών χιλιάδων χρόνων -«φοινικιές, λέπια, καί δαχτυλίδια»- 
φέρνουν στό νοΰ μας κι άλλα διακοσμητικά στοιχεία, επιβιώσεις τής γεωμετρικής 
περιόδου τών τότε χρόνων. Ή θεοδικία, ώστόσο, τοΰ καλόγερου πού δεσπόζει 
στήν καρδιά τής κολοκύθας, είναι χριστιανική, μέ σκηνές άπό τήν κόλαση. Κι 
ύστερα πάλι στά παλιά, μέσα άπό τό παρόν, στό τέλος τοΰ ποιήματος σάν κατα
κλείδα. Η «φωνή πατρίδας» πού βγαίνει άπό τή γή άπό τά στοιχειωμένα σύνεργα 
τοΰ μόχθου ένός βασανισμένου λαού είναι κραυγή πόνου άπό τόν κάματο τής δου
λείας, τής έκμετάλλευσης, καί τής άνίερης ταπείνωσης αιώνων, όπως στό 
«ΕΠΙΚΑΑΕΩ TOI ΤΗΝ ΘΕΟΝ» Άφροδίτην τών Κουκλιών, καί σ’ άλλα. Μπορεί, 
όμως, αύτή ή φωνή νά είναι φωνή άπόγνωσης καί άμετακίνητης άπελπισίας, όταν 
τή στεγάζει ή πίστη στή «θεία δίκη», τής ψυχής τοΰ λαού καί τοΰ καλόγερου; Θά 
ήταν άδιανόητο.

Ο τόνος τής φωνής άλλάζει τώρα. Ή φωνή τοΰ βγαίνει άπό τά χαλίκια τής 
«ΣΑΑΑΜΙΝΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΣ» σάν τό «περπάτημα καματερού» δέν ήταν φωνή 
πού έδινε σημεία άπλής βιολογικής ύπαρξης. ΤΗταν φωνή βαριά, άντρίκια, πει
σματάρα, περιφρονητική καί άπερίφραστα καταδικαστική γι’ αύτούς πού τώρα, 
όπως άλλοι γιά αιώνες πριν, προσπαθοΰν νά ξεκάνουν τών Κυπρίων τις ψυχές, 
νά στέρξουν τή δουλεία καί νά γίνουν Άγγλοι. Ήταν φωνή εθνικής αύτοβεβαίω- 
σης, φωνή προφητική πού τήν έδραίωνε ή πίστη στή θεοδικία, ντυμένη στό παλιό 
της σχήμα τής ύβρης, τής άτης, καί τής νέμεσης τοΰ Αισχύλου, πού έχει τις πηγές 
καί τις ρίςες της στόν Ομηρο. Ήταν φωνή μαντατοφόρου πού έτρεχε άπό τήν 
άρχαία Σαλαμίνα νά φέρει προειδοποιητικά μήνυμα στούς Άγγλους, ότι «νήσος 
τις έστι» γι αύτούς πού παν νά καταστρατηγήσουν νόμους φυσικούς.

Οι δυνατοί άγέρηδες τοΰ «ΑΓΙΑΝΑΠΑ, Β'» πού φύσηξαν στήν Κύπρο άπό τό 
βοριά, κι άλλοι άπ άλλα σημεία τοΰ ορίζοντα, δέν άγγιξαν τήν καρδιά τοΰ Κυ
πρίου, γιατί ξέρει μέ τά μέσα τής δικής του άμυνας νά «δένει γερά τό στήθος του», 

«βρίσκει σπηλιά, βρίσκει μονιά / κρύβει τό λύχνο του». Κι όπως οι «πελώριες 
άρχιτεκτονικές» τών φρουρίων τής Δύσης δέν έδεσαν μέ τό λιτό τοπίο τής Κύ
πρου, έτσι καί ή ψυχή τοΰ λαού είναι άπό μιά ζύμη πού θά έπρεπε νά τό είχαν κα
ταλάβει οί ξένοι ότι δέ μπορούσε νά χωρέσει στά δικά τους καλούπια:

Καί τούτα τά κορμιά 
πλασμένα άπό ένα χώμα πού δέν ξέρουν, 
έχουν ψυχές.
Μαζεύουν σύνεργα γιά νά τις άλλάξουν, 
δέ θά μπορέσουν μόνο θά τις ξεκάμουν 
άν ξεγίνουνται οί ψυχές.

Αύτός ό κόσμος έχει τήν ιδιοτυπία του πού τή συντήρησε, μέσα στής Ιστο
ρικής ζωής τις περιπέτειες, άπ’ όπου κι άν τήν έφερε, τήν ’Αρκαδία, τήν ’Αττική 
καί τόσα άλλα μέρη. "Εχει τόν αύθορμητισμό του, τήν ειλικρίνεια, κάτι σάν άφέ- 
λεια, καί τήν άνοιχτοκαρδοσύνη του, παρ’ όλη τήν έφεκτικότητα στούς ξένους πού 
πρέπει πρώτα νά περάσουν άπό τή βάσανο μέ τό αισθητήριο τής έπιβίωσης. Μιλά 
έλεύθερα χωρίς νά πονηρεύεται, ξανοίγεται στήν κουβέντα χωρίς άναστολές συμ
βατικότητας. Ούτε κάν ύποπτεύεται ότι μπορεί καί νά παρεξηγηθεί, ότι ανακρίνει 
τό συνομιλητή του. Επειδή δέν έχει ό ίδιος τίποτε νά κρύψει, νομίζει ότι ό άλλος 
μπορεί όλα νά τά άποκαλύψει. "Η μελαγχολική Άγγλίδα Μαργαρίτα βρήκε κάπως 
δύσκολα τά πράγματα «μ’ αύτό τό νησί», πού τό νιώθει νά τήν «πλήττει σάν άερό- 
λιθος άλλου / κόσμου». Όσο κι άν προσπαθεί ή φίλη της στό «πάρτυ» «ΣΤΑ 
ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ» νά τήν κάνει νά χαρεΐ τόν «ήλιο, τή θάλασσα», 
πού είναι «ένα παντοτινό καλοκαίρι», είνα αύτά άκριβώς πού τήν κάνουν νά νιώ
θει πλήξη. Κάτι πρέπει νά θέλει νά κρατά κρυφό, καί δέν άντέχει «αύτή τήν άνά- 
γωγη άνάκριση τήν καθημερινή». Ο ήλιος μας τής είναι άποκρουστικός: κλέβει τά 
φτιασίδια τοΰ προσώπου της καί τό δείχνει όπως είναι. Κι ή πεντακάθαρη θάλασ
σα δέν τήν βολεύει: τήν άπογυμνώνει, σάν τούς καθρέφτες πού κάνουν κάποτε 
«έντάφιο τό πρόσωπό μας». Πώς μπορεί νά βολευτεί σ’ αύτή τή θέα ή άσκήμια; 
Πώς μπορεί ό δόλος νά κρυφτεί πίσω άπό προσωπεία;

- "Α! τούτη ή θέα
πού όλο ρωτά κι όλο ρωτά. Προσέχετε κάποτε τόν 

καθρέφτη
πώς κάνει έντάφιο τό πρόσωπό μας; Καί τόν ήλιο τόν 

κλέφτη
πώς παίρνει τά φτιασίδια μας κάθε πρωί; Θά προτιμούσα 
τή ζεστασιά τού ήλιου χωρίς τόν ήλιο· θ' άποζητοΰσα 
μιά θάλασσα πού δέν άπογυμνώνει- ένα μαβί χωρίς 

φωνή,
χωρίς αύτή τήν άνάγωγη άνάκριση τήν καθημερινή.
Θά μέ ξεκούραζε τό σιωπηλό χάδι τής ομίχλης στά 

κρόσια τού όνείρου-
αύτός ό κόσμος δέν είναι δικός μας, είναι τοΰ Όμηρου, 
ή καλύτερη φράση πού ακόυσα γι ’ αύτό τόν τόπο.
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Μπορούμε ν’ άφήσουμε τήν Άγγλίδα Μαργαρίτα στις δικές της προτιμήσεις 
-άν θέλουμε νά τήν απαλλάξουμε άπό συμβολισμούς τής ’Αγγλικής διπλωματίας 
καί πολιτικής- καί νά κλείσουμε μέ ένα τελευταίο σύμβολο Όμηρικό πού αφορά 
στούς ξένους καί πού τό χρησιμοποιεί ό ποιητής γιά νά δείξει τήν απόσταση πού 
χωρίζει δύο κόσμους, τόν κόσμο τής αγάπης άπό τόν κόσμο τοΰ στυγνού συμφέ
ροντος καί τής εγκληματικής ιδιοτέλειας. Κάποτε ένας γέροντας βοσκός χάρισε 
στον ποιητή μας μιά φλογέρα, επειδή καταδέχτηκε καί τοΰ είπε «καλησπέρα». Ό 
εύαίσθητος Σεφέρης, μέ τις μνήμες νά τόν πονούν καί τούς σκοτωμούς νά τόν μα
τώνουν, κάνει άμέσως τήν άντίθεση:

οί άλλοι ξέγραφαν κάθε χαιρετισμό- 
ξυπνούν, ξυρίζουνται, κι αρχίζουν μεροκάματο τό σκοτωμό, 
όπως κλαδεύεις η χειρουργεις, μεθοδικά, χωρίς πάθος- 
ό πόνος νεκρός σάν τόν Πάτροκλο καί κανείς δεν κάνει 
λάθος.

Ό πόνος ‘νεκρός σάν τόν Πάτροκλο’ σφραγίζει τό χαρακτήρα τών ξένων καί 
τή μοίρα τής Κύπρου. ’Αναλγησία τών δυνατών, μπορεί καί πωρωμένη συνείδηση: 
«δ,τι σκοτώνουν τή μέρα τ’ άδειάζουν μέ κάρα πίσω/άπ’ τή ράχη».

Ό Σεφέρης συλλογίστηκε νά φυσήξει ένα σκοπό στή φλογέρα, ντράπηκε 
όμως, καθώς λέει, προχώρησε στό σκοτεινό μονοπάτι κι έθαψε τό καλάμι, μέ κά
ποια έλπίδα σάν ψίθυρο, πώς «θά γίνει ή άνάσταση μιάν αύγή», πώς «πάλι τό κύ
μα θά τινάξει τήν ’Αφροδίτη», καί μπήκε «στ’ άδειανό του τό σπίτι».

Ή έλπίδα τοΰ Σεφέρη έκκρεμεί. Τά άστρα τρεμοσβήνουν στήν Κύπρο. Καί τά 
σύμβολα τοΰ Όμηρου δέν έχουν εξαντληθεί. Ή Κασσάνδρα τοΰ Αισχύλου έπιμέ- 
νει: τό έγκλημα γίνεται τιόρα, αύτή τή στιγμή. Δέν πρόλαβαν κάν οί πολίτες νά 
τρέξουν, κι ό Άγαμέμνονας ήταν νεκρός. Ό ’Ομηρικός κόσμος τής Κύπρου στό 
βορρά έχει σβύσει όλότελα. Οι σημαίες τοΰ Παντουρκισμοΰ κυματίζουν περήφα
νες. Οί Πανέλληνες πότε θά άπλώσουμε τις Ελληνικές μας σημαίες νά προασπί
σουμε αύτά πού είναι δικά μας, τά έθνικά μας συμφέροντα; Έπί άδήλοις τό μέλ
λον. Τό άνθρώπινο δράμα τής Κύπρου, είπε ό Σεφέρης, «μετρά καί κρίνει τήν 
άνθρωπιά μας όποιεσδήποτε καί νά ’ναι οι σκοπιμότητες τής καθημερινής συναλ
λαγής». Εκτός άπ’ αύτό, πού ισχύει γιά τούς ξένους, είναι πρωτίστως ένα δράμα 
πού μετρά καί κρίνει τήν έθνική εύαισθησία μας, τό βαθμό τής ενότητας τοΰ Ελλη
νισμού, τήν ψυχική μας έτοιμότητα καί τήν άποφασιστκότητα τοΰ έθνους.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΤΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ

1. Εισαγωγή
Από καιρό με απασχολούσε η ιδέα να μελετήσω την επίδραση που διαμέσου 

των αιώνων άσκησαν τα Κυπριακά πετρώματα στη ζωή και τέχνη των Κυπρίων 
και στη διαμόρφωση του Κυπριακού πολιτισμού.

Αλήθεια σκεφτήκαμε καμιά φορά πόσο τα ταπεινά και ποδοπατημένα πετρώ
ματα επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων; Είμαι σίγουρος πως όχι, απλά γιατί τί
ποτε δε μάθαμε στα σχολεία που φοιτήσαμε για τον πλούτο, την αξία και τη σημα
σία των Κυπριακών πετρωμάτων.

Και όμως τα πετρώματα μιας χώρας είναι εκείνα που διαμορφώνουν το το
πίο της: τις όμορφες οροσειρές, τις κοιλάδες και τις πεδιάδες, τα λεκανοπέδια και 
τα οροπέδια, τις χαράδρες και τα φαράγγια. Είναι εκείνα που δίδουν άφθονα οι
κοδομικά υλικά για να φτιάξουμε τα σπίτια και τα άλλα οικήματά μας. Είναι αυ
τά που μας δίδουν τα πλούσια κοιτάσματα του χρυσού, του άργυρου, του χαλκού, 
του σιδήρου, τους πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους, όπως τα διαμάντια, ζα
φείρια κλπ., που ευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό και ομορφαίνουν τη ζωή μας. Είναι 
αυτά που μας δίδουν τα πλούσια και εύφορα εδάφη για τη φυσική βλάστηση και 
ανάπτυξη όλων των δασών, των φυτών, των βοτάνων και των αγριολούλουδων, 
αλλά και των βασικών για τη διατροφή του ανθρώπου καλλιεργειών, όπως τα δη
μητριακά, τα οπωροκηπευτικά, τα αμπέλια, τις ελιές, τις αμυγδαλιές, τις χαρου
πιές και πολλά άλλα.

Είναι ακόμα αυτά που μας δίδουν τα υλικά για να εκφράσουμε τον εσωτερι
κό μας κόσμο με τη μορφή της καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας. Μας δί
δουν τα μάρμαρα για την αγαλματοποιία, τους ασβεστόλιθους και το γύψο, την 
αμμόπετρα ή πουρόπετρα και άλλα υλικά, τα οποία ο γλύπτης σμιλεύει για να δώ
σει τις μορφές που τον εμπνέουν. Μια επίσκεψη στο Κυπριακό Μουσείο θα μας 
εντυπωσιάσει για τον πλούτο των μορφών και των λίθινων και άλλων υλικών που 
οι πρόγονοί μας χρησιμοποίησαν για να εκφρασθούν και να τα μετουσιώσουν σε 
μορφές τέχνης, που μας προκαλούν συγκίνηση και κατάπληξη.

Στη σύντομη εργασία που θα ακολουθήσει, θα περιοριστούμε να εξετάσουμε 
την επίδραση των Κυπριακών πετρωμάτων στη ζωή και τέχνη των Κυπρίων και 
γενικά στη διαμόρφωση του Κυπριακού Πολιτισμού, αρχίζοντας με μια σύντομη 
εισαγωγή στα κυριότερα Κυπριακά πετρώματα, όσο απλά γίνεται, για να μπορέ
σει ο αναγνώστης να μας παρακολουθήσει στη συνέχεια.

2. Τα Βασικά Κυπριακά Πετρώματα
Στη μικρή γεωγραφική έκταση της Κύπρου συναντούμε και τις τρεις βασικές 

κατηγορίες πετρωμάτων του στερεού φλοιού της γης, ώστε να λέμε ότι η πατρίδα 
μας αποτελεί ένα πολύτιμο γεωλογικό και γεωγραφικό μουσείο. Και αυτό το οφεί
λει στην ξεχωριστή γεωλογική της ιστορία, με την οποία δε θα ασχοληθούμε με 
έκταση στα πλαίσια του σύντομου αυτού κειμένου.
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Σύμφωνα με τις τελευταίες γεωλογικές έρευνες, η Κύπρος σχηματίσθηκε αρ
κετά εκατομμύρια χρόνια πριν, από μια έκρηξη ηφαιστείου στο βυθό της θάλασ
σας στα ανοικτά της Λεμεσού. Από τα πύρινα υλικά και το μάγμα που εκσφενδο
νίστηκε από τα έγκατα της γης σχηματίστηκε ο ορεινός όγκος του Τροόδους, γι’ 
αυτό τα βασικά πετρώματα που τον αποτελούν ονομάζονται ηφαίστείακά, πλου- 
τωνικά και λάβες. Τα κυριότερα απ’ αυτά που συναντούμε στην Κύπρο είναι οι 
βασάλτες, οι γάβροί, οι σερπενηνίτες, οι ολίβίνες, ο αμίαντος, το χρώμιο, ο χαλ- 
κοπυρίτης και ο σώεροπυρίτης.

Τα πετρώματα αυτά έχουν σκούρο χρώμα (μαύρο, γκρίζο, καφέ ή πράσινο 
σκούρο) είναι σκληρά και πολλά από αυτά έχουν κρύσταλλους που αστράφτουν 
στον ήλιο.

Μετά τη δημιουργία του Τροόδους, δημιουργήθηκε, ύστερα από εκατομμύρια 
χρόνια, η οροσειρά του Πενταδάκτυλου στα βόρεια του νησιού από πτύχωση και 
ανύψωση του στερεού φλοιού, που καλυπτόταν από τα νερά της θάλασσας, λόγω 
τεράστιας πίεσης που δέχτηκε από την κίνηση της Αφρικάνικης επί της Ευρασιατι- 
κής πλάκας από το νότο προς βορρά. Γι’ αυτό τα πετρώματα της οροσειράς του 
Πενταδάκτυλου αποτελούνται από ιζήματα και όστρακα που βρίσκονταν στο βυ
θό της θάλασσας προτού ανέλθουν στην επιφάνεια και υποστούν την επίδραση του 
κλίματος και άλλων παραγόντων. Τα πετρώματα αυτά ονομάζονται ιζηματογενή. 
Είναι ανοικτού κυρίως χρώματος (λευκού, κιτρινωπού ή ανοικτού γκρίζου) και 
πιο μαλακά από τα πυριγενή, μερικά μάλιστα είναι τόσο μαλακά ώστε χαράσσο- 
νται με το νύχι μας. Τα κυριότερα απ’ αυτά που συναντούμε στην Κύπρο είναι οι 
ασβεστόλιθοι, οι αμμόλιθοί (πουρόπετρες) οι κιμωλίες, οι μάρλες, ο γύψος και ο 
πεντονίτης. Τα συναντούμε συνήθως στον Πενταδάκτυλο, στις πεδιάδες και στις 
βόρειες και νότιες κλιτύες της οροσειράς του Τροόδους.

Μια τρίτη κατηγορία πετρωμάτων είναι τα μεταμορφωσιγενή που, όπως δη
λώνει το όνομά τους, έχουν μεταμορφωθεί, έχουν αλλάξει δηλαδή σύνθεση και 
μορφή. Ήσαν, δηλαδή, αρχικά ιζηματογενή αλλά λόγω της μεγάλης πίεσης και της 
υψηλής θερμοκρασίας που υπέστησαν, έχει αλλάξει και μεταμορφωθεί η χημική 
σύνθεση των στοιχείων τους. Τα κυριότερα απ’ αυτά που συναντούμε στην Κύπρο 
είναι τα μάρμαρα και οι σχιστόλιθοι, καθώς και ένα είδος σκούρου σκληρού πε
τρώματος, που είναι μείγμα ηφαιστειακών και ιζηματογενών πετρωμάτων που το 
συνάντησαν οι γεωλόγοι για πρώτη φορά στην περιοχή του χωριού Μαμώνια της 
Πάφου, γι’ αυτό και το ονόμασαν πέτρωμα Μαμωνίών. Τα μεταμορφωσιγενή πε
τρώματα είναι σκληρά και φέρουν συνήθως κρυστάλλους.

Αυτά σε συντομία είναι τα κυριότερα πετρώματα που έχουμε στην Κύπρο και 
που ανήκουν και στις τρεις κατηγορίες που συναντούμε στην υφήλιο.

3. Η Επίδραση των Κυπριακών Πετρωμάτων στη ζωή και τέχνη των Κυ
πρίων

(α) Εποχή του Λίθου

Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρώτες εκφάνσεις του ανθρώπινου πολιτισμού έχουν 
σχέση με τα πετρώματα και τούτο ερμηνεύεται από το γεγονός ότι ο πρωτόγονος 

τότε άνθρωπος εξαρτιόταν κυρίως από το περιβάλλον στο οποίο ζούσε για όλες 
τις άμεσες ανάγκες του: διαμονή σε σπήλαια, διατροφή από τη φύση (φλούδες, ρί
ζες δέντρων, καρπούς, φρούτα κλπ.). Για να κάμει τη ζωή του πιο εύκολη έπρεπε 
ν’ αποκτήσει εργαλεία και όπλα για να κυνηγά. Και αυτά τα αναζήτησε και πάλι 
στο περιβάλλον του. Και τα πιο πρόσφορα ήσαν οι πέτρες, οι λίθοι. ΓΓ αυτό και η 
πρώτη περίοδος της ανθρώπινης δραστηριότητας αναφέρεται ως Λίθινη Εποχή ή 
Εποχή του Λίθου ή Εποχή των Πετρωμάτων, θα έλεγα εγώ1.

Διάλεγε ο άνθρωπος τότε τις σκληρές και αιχμηρές πέτρες, αρχικά ακατέργα
στες και μετά κατεργασμένες με την τριβή με άλλες πέτρες, και έτσι κατασκεύαζε 
τα μαχαίρια του, τα δόρατά του για το κυνήγι και άλλα όπλα και εργαλεία. Με την 
πάροδο του χρόνου χρησιμοποίησε διάφορα είδη πετρωμάτων, ιδιαίτερα τα πιο 
γυαλιστερά και φανταχτερά, για να εκφραστεί καλλιτεχνικά ή δημιουργικά. Έτσι 
έχουμε τα διάφορα ειδώλια θρησκευτικού ή άλλου περιεχομένου σε ασβεστόλιθο, 
σε αχάτη, σε πικρολίτη, σε μάρμαρο και άλλα υλικά που αφθονούν στις αίθουσες 
του Κυπριακού Μουσείου. Πέτρες, όμως, διαφόρων μεγεθών, και ιδιαίτερα κρο
κάλες των ποταμών, χρησιμοποιήθηκαν στη Λίθινη Εποχή και για την κατασκευή 
των οικιών και τη δημιουργία των πρώτων παραποτάμιων οικισμών, λόγω και 
της προμήθειας του νερού, όπως στην περίπτωση της Χοιροκοιτίας.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι οι πρώτες απόπειρες των Κυπρίων για δια
μόρφωση συστήματος γραφής εκδηλώνονται με τη χάραξη γραπτών συμβόλων 
πρώτα σε πέτρινες και μετά σε πήλινες πλάκες. Η Κυπριακή συλλαβογραφική 
γραφή διασώθηκε από δείγματα που ανακαλύφθηκαν σε λίθινες πλάκες σε διάφο
ρους αρχαιολογικούς χώρους του νησιού.

Αλλά και σε πολύ μεταγενέστερους χρόνους, οι λίθινες και μαρμάρινες πλά
κες χρησιμοποιήθηκαν στους Κλασικούς, Ρωμαϊκούς και Ελληνιστικούς χρόνους 
για επιγραφές και ελεγεία στην Ελληνική και Λατινική γλώσσα.

Στη συνέχεια ο άνθρωπος ανακάλυψε τον πηλό, με την ανάμειξη χώματος με 
το νερό. Το νέο αυτό υλικό χρησιμοποίησε για την κατασκευή οικιών μαζί με άλλα 
υλικά (ξύλα και πέτρες), αλλά και για την κατασκευή διαφόρων αγγείων και αγαλ- 
ματιδίων με κόκκινο πηλό, σε διάφορες μορφές και σχήματα, τις γνωστές τερρα- 
κότες, που βρέθηκαν σε αφθονία σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους του νησι
ού μας, εξαίρετα δείγματα των οποίων κοσμούν επίσης τις αίθουσες του Κυπρια
κού Μουσείου.

Το επόμενο σημαντικό στάδιο της εξέλιξης του πρωτόγονου κάτοικου της Κύ
πρου συνδέεται και πάλι με τα πετρώματα της Κυπριακής γης. Όταν ο άνθρωπος 
κατόρθωσε με τα λίθινα εργαλεία, τα οποία τελειοποίησε, να καλλιεργεί τη γη, να 
χρησιμοποιεί τα ζώα για τις ασχολίες του και να σκάπτει τη γη, παρατήρησε σε με
ρικές περιοχές ότι πετρώματα που ήσαν εκτεθειμένα στον ήλιο ακτινοβολούσαν 
λόγω των κρυστάλλων τους. Αρχικά του προκάλεσαν δέος και φόβο και τα θεο

ί. Η Παλαιολιθική Εποχή στην Κύπρο αρχίζει, σύμφωνα με νέα ευρήματα, από τις 9000 χρόνια προ 
Χριστού. Η Νεολιθική Εποχή υπολογίζεται από τις 7000-4000 π.Χ.
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ποίησε. Στη συνέχεια άρχισε να τα περιεργάζεται. Όταν τυχαία από κεραυνό ξέ
σπασε πυρκαγιά στο δάσος, είδε ότι τα πετρώματα αυτά έλιωναν από τη φωτιά 
και μετατρέπονταν σε πυκνόρρευστη μάζα. Αυτό έδωσε στον άνθρωπο την ιδέα 
της επεξεργασίας τους σε πρωτόγονα εργαστήρια, με τη χρήση των ξύλων του δά
σους για τη φωτιά, για την κατασκευή όπλων και εργαλείων. Το υλικό αυτό ήταν 
το ορυκτό χαλκός που αφθονούσε στο νησί, γι’ αυτό και στα αρχαία χρόνια η Κύ
προς ήταν γνωστή και ως Χαλκόεσσα.

(β) Εποχή του Χαλκού

Η ανακάλυψη του χαλκού έφερε πραγματική επανάσταση στη ζωή των κατοί
κων του νησιού. Το λίθο αντικατέστησε ο χαλκός, γι’ αυτό και έχουμε τη Χάλκινη 
Εποχή2. Οι κάτοικοι τώρα του νησιού χρησιμοποιούν το σκληρό αυτό μέταλλο όχι 
μόνο για την κατασκευή πολλών όπλων και εργαλείων για ευκολότερη καλλιέρ
γεια της γης, για ικανοποίηση οικιακών και γεωργικών αναγκών, αλλά και για την 
αξιοποίησή του για τις πρώτες αρχέγονες καλλιτεχνικές τους εκφράσεις. Συνα
ντούμε, λοιπόν, τη χρήση του χαλκού για τη δημιουργία αγαλματιδίων, αγγείων 
και άλλων οικιακών σκευών με διάφορες απεικονίσεις μορφών, σκηνών από κυ
νήγι, καθώς και άλλων μορφών καλλιτεχνικής δημιουργίας.

2. Η Εποχή του Χαλκού στην Κύπρο υπολογίζεται από το 4000-2500 π.Χ.

Επόμενη φάση της εξέλιξης αυτής είναι η εξόρυξη του σιδεροπυρίτη και η πα
ραγωγή σιδήρου και στη συνέχεια η ανάμειξη του χαλκού με το σίδηρο για την πα
ραγωγή του ορείχαλκου, πιο ανθεκτικού υλικού, που επέτρεψε την περαιτέρω βελ
τίωση των όπλων και εργαλείων του ανθρώπου της Χάλκινης Εποχής. Επέτρεψε 
επίσης την κατασκευή πλοίων αξιοποιώντας τη ξυλεία από τα πλούσια δάση και 
τα καρφιά από το χαλκό, ώστε η Κύπρος να αποκτήσει την περίοδο αυτή σημαντι
κό στόλο και να γίνει θαλασσοκράτειρα.

Η ανακάλυψη, όμως, των πλούσιων κοιτασμάτων χαλκού στην Κύπρο έγινε 
γνωστή και έξω από τα σύνορα του νησιού, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των με
γάλων δυνάμεων της εποχής, οι οποίες την κατέκτησαν η μία μετά την άλλη. Ασσύ- 
ριοι, Πέρσες, Φοίνικες, Αιγύπτιοι, Ρωμαίοι έβαλαν το πόδι τους στην Κύπρο εκ
μεταλλευόμενοι τα πλούσια κοιτάσματα χαλκού και τα δάση της.

Πολύ σημαντικό και αποφασιστικό γεγονός για τη μελλοντική εξέλιξη και 
ιστορική μοίρα της Κύπρου απετέλεσε η άφιξη των Ελλήνων Αχαιών στην Κύπρο 
μετά τον Τρωικό Πόλεμο γύρω στον 1 Ιο αιώνα π.Χ. Ίδρυσαν πόλεις/βασίλεια με 
βάση τα Ελληνικά πρότυπα, διέδωσαν την Ελληνική θρησκεία, τα Ελληνικά ήθη 
και έθιμα και την Ελληνική τέχνη, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να εξελλη
νίσουν ολόκληρο σχεδόν το νησί.

Τα βασικά υλικά για την αποτύπωση της δημιουργικής και καλλιτεχνικής 
δραστηριότητας συνεχίζουν να είναι τα πετρώματα του ασβεστόλιθου, της πουρό- 
πετρας, του μάρμαρου, του σχιστόλιθου αλλά και ο πηλός για την κατασκευή 
ωραίων αγγείων με έγχρωμες παραστάσεις και ο χαλκός για την κατασκευή δια
φόρων σκευών αλλά και αγαλμάτων. Πολύ χαρακτηριστικά και ωραία δείγματα 

καλλιτεχνικής δημιουργίας αυτής της περιόδου συναντούμε στα Αρχαιολογικά Μου
σεία όλων των πόλεων του νησιού μας, με έντονη την αρχαία Ελληνική επίδραση. Τα 
μάρμαρα για την αγαλματοποιία προέρχονταν στα αρχαία χρόνια από την Ελλάδα 
και την Ιταλία, τα οποία ήσαν πολύ καλής ποιότητας. Μάρμαρα εξορύσσονταν επί
σης από την οροσειρά του Πενταδάκτυλου και από μερικές περιοχές της Πάφου, δεν 
ήσαν, όμως, της ίδιας ποιότητας. Το ίδιο συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Στην αρχαία αυτή περίοδο, η Κύπρος κατέστη κέντρο εμπορίου, μεγάλης οι
κονομικής αλλά και καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Μεγάλη πνευματική ακτινο
βολία την περίοδο αυτή αποκτά η πόλη της Σαλαμίνας με πηδαλιούχο τον περίφη
μο Έλληνα Βασιλιά Ευαγόρα τον Α' που προώθησε σημαντικά τα Ελληνικά γράμ
ματα και τις τέχνες ώστε να αναγνωρίζεται και να τιμάται στην Αθήνα.

Η ίδια περίπου επίδραση των πετρωμάτων και ορυκτών στην Κυπριακή κοι
νωνία και τον Κυπριακό πολιτισμό συνεχίστηκε και στους Ελληνιστικούς, Βυζα
ντινούς και Μεσαιωνικούς χρόνους.

(γ) Οικοδομικά Υλικά
Οι Βυζαντινοί αξιοποίησαν τις βουνοκορφές του Πενταδάκτυλου και τον 

κρυσταλλικό του ασβεστόλιθο για να φτιάξουν τα περίφημα κάστρα που υπάρ
χουν μέχρι σήμερα. Τα κάστρα αυτά ισχυροποιήθηκαν, επεκτάθηκαν και αξιοποι- 
ήθηκαν πλήρως από τους Φράγκους για αμυντικούς και σωφρονιστικούς ή εκδι
κητικούς σκοπούς.

Οι Ενετοί αξιοποίησαν πλήρως τα πλούσια αποθέματα πουρόπετρας στην πε
ριοχή της Αγίας Παρασκευής στη Αευκωσία για να κατασκευάσουν τα τείχη της 
Λευκωσίας και Αμμοχώστου, αλλά και τα παλάτια και αρχοντικά τους στην πρω
τεύουσα, πράγμα που συνέχισαν και οι Οθωμανοί επί Τουρκοκρατίας και οι Βρε
τανοί επί Αγγλοκρατίας.

Τα πετρώματα του Πενταδάκτυλου αποτέλεσαν ανά τους αιώνες πλούσιο οι
κοδομικό υλικό, τόσο για οικιστικούς σκοπούς όσο και για την οδοποιία. Τα λα
τομεία, χαίνουσες πληγές στις πλαγιές του βουνού, έδωσαν ασβεστόλιθους για την 
παραγωγή οικιών και άλλων οικοδομημάτων, αλλά και ασβέστη (τα ασβεστοκάμι
νο του βουνού δούλευαν μέρα και νύχτα) αλλά και εξαίρετα υλικά για την κατα
σκευή μωσαϊκών και σκύρα για την κατασκευή δρόμων. Γι’ αυτό, μετά την Τουρ
κική εισβολή, παρουσιάστηκε σοβαρή έλλειψη σ’ αυτά τα υλικά. Τα μεταμορφωσι
γενή πετρώματα του Πενταδάκτυλου έδωσαν επίσης τους σχιστόλιθους για τις 
στέγες των παραδοσιακών οικιιον και τα μάρμαρα για την επίστρωση των δαπέ
δων και των αυλών αυτών των οικιών.

Ο άμμος, προϊόν της αποσάθρωσης των πετρωμάτων από τη διαβρωτική 
ενέργεια του νερού και των κυμάτων στις θάλασσες και τους ποταμούς, αποτελεί 
απαραίτητο υλικό στην κατασκευαστική και οικοδομική βιομηχανία μέχρι σήμερα.

(δ) Παραδοσιακοί Οικισμοί

Όταν μελετήσει ένας την παραδοσιακή αρχιτεκτονική θα διαπιστώσει πως η 
Κυπριακή παραδοσιακή οικία επηρεάστηκε από τα γήινα υλικά, τα οποία αφθο- 
νούν σε κάθε περιοχή. Έτσι στα χωριά της περιοχής του Τροόδους (Σολιά, Μα- 
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ραθάσα, Πιτσιλιά, ορεινή Λάρνακα και Πάφο) τα σπίτια είναι κτισμένα με σκού
ρες και σκληρές πέτρες των ηφαιστειακών/πλουτωνικών πετρωμάτων, με ξύλα 
από το δάσος και πηλό. Στις παλαιότερες εποχές οι στέγες ήσαν καλυμμένες με 
σχιστόλιθους και αργότερα με κεραμίδια. Στις ημιορεινές περιοχές της Λεμεσού 
και της Πάφου το βασικό υλικό είναι ο ασβεστόλιθος και η πουρόπετρα.

Στις πεδινές περιοχές της Μεσαορίας (επαρχίες Λευκωσίας, Αμμοχώστου και 
Μόρφου) βασικό οικοδομικό υλικό των σπιτιών είναι το πλιθάρι που κατασκευά
ζεται από πηλό και άχυρο, οι δε στέγες καλύπτονται με υδατοστεγή άργιλο.

Η κεραμοποιία, τουβλοποιία και τσιμεντοποιία που δίδουν σήμερα βασικά 
οικοδομικά υλικά, στηρίζονται στα Κυπριακά πετρώματα και στα εδάφη που προ- 
έκυψαν από την αποσάθρωσή τους. Στα οικοδομικά υλικά δεν πρέπει να λησμονή
σουμε το γύψο, ο οποίος χρησιμοποιείται πλατιά στην οικοδομική βιομηχανία. 
Πετρώματα γύψου αφθονούν σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Θαυμάσια αξιοποίηση των τοπικών πετρωμάτων για τη συγκράτηση του εδά
φους από τη διάβρωση των νερών στις πλαγιές των βουνών στις ημιορεινές περιο
χές της Πιτσιλιάς και της Μαραθάσας, αλλά και τα Αμπελοχώρια της Λεμεσού και 
της Πάφου είναι οι ξηρολιθιές, γνωστές ως δόμες, που κτίστηκαν από τους παλαι- 
ότερους με περισσή δεξιοτεχνία, τεχνική και υπομονή.

(ε) Λαϊκή Τέχνη καί Χείροτεχνία - Ήθη καί Έθίμα

Αξιοποίηση των Κυπριακών πετρωμάτων θα συναντήσουμε και σε πολλά εί
δη της Λαϊκής Τέχνης και Χειροτεχνίας, ακόμα και στην παραδοσιακή μαγειρική.

Η σύγχρονη Κυπριακή Αγγειοπλαστική, που αποτελεί συνέχεια της μεγάλης 
αρχαίας Κυπριακής παράδοσης, ανθεί ακόμα σε μερικά χωριά του νησιού, όπως 
το Φοινί και ο Κόρνος και πριν από την Τουρκική εισβολή του 1974 στη Λάπηθο 
και τον Αγιο Γεώργιο της Κερύνειας. Στηρίζεται αποκλειστικά σε χώμα κυρίως 
κόκκινου ή κιτρινωπού χρώματος με ψηλό ποσοστό άργιλου για να δίδει πηλό εύ- 
πλαστο και ανθεκτικό στο ψήσιμο στο φούρνο.

Στα λαϊκά έθιμα των πανηγυριών και των γιορτών θα συναντήσουμε τα αθλή
ματα του λίθαρίού και όίτζίμίού (δικίμιν ή δοκίμιν). Στο πρώτο οι αθλητές συνα
γωνίζονται ποιος θα ρίξει πιο μακριά ένα στενόμακρο και βαρύ λιθάρι (πρόγονος 
της σημερινής σφαιροβολίας).

Το διτζίμιν ήταν μια μεγάλη και βαριά πέτρα, συνήθως ασβεστόλιθος, που κά
ποτε ξεπερνούσε τα 100 κιλά, με μια τρύπα στη μέση. Τα παλικάρια του χωριού 
συναγωνίζονταν, συνήθως στην αυλή της εκκλησίας ή στην πλατεία του χωριού το 
Πάσχα, ποιος θα σηκώσει πιο ψηλά αυτή την πέτρα (πρόγονος της άρσης βαρών). 
Αυτό το έθιμο αποτελεί ίσως κατάλοιπο της παράδοσης που θέλει το Διγενή να ρί
χνει το μεγάλο βράχο εναντίον του στόλου των Αράβων όταν προσέγγιζαν τα νό
τια παράλια του νησιού για να τα λεηλατήσουν. ΓΓ αυτό και η γνωστή ονομασία 
Πέτρα του Διγενή ή Πέτρα του Ρωμιού καθώς και η Πέτρα του Αιμνίτη.

Μεγάλες και ιδιόμορφες πέτρες κατέχουν επίσης εξέχουσα θέση στη θρησκευ
τική μας παράδοση, λατρεία και λαογραφία, σε διάφορα μέρη της Κύπρου. Κάθε 

μια από αυτές τις επιβλητικές πέτρες έχει τη δική της ιστορία, η οποία συνδέεται 
με τη λατρεία Αγίων της Εκκλησίας μας, μερικές λειτουργούν ως μικρά παρεκκλή
σια και έχουν θεραπευτικές ιδιότητες για όσους διέρχονται μέσα απ’ αυτές, και 
άλλες συνδέονται με ανδραγαθήματα ηρώων της Ακριτικής Εποχής. Θα ήταν χρή
σιμο να γίνει μια ξεχωριστή μελέτη για όλες αυτές τις «επώνυμες» πέτρες που εί
ναι διάσπαρτες στο νησί μας.

Αλλη συνήθως χρήση μεγάλων πλακών από σκληρό κυρίως κρυσταλλικό 
ασβεστόλιθο, που είναι πολύ ανθεκτικός και δεν αποσαθρώνεται από τη μεγάλη 
χρήση, είναι οι διάφορες μυλόπετρες. Οι τεράστιες αυτές μυλόπετρες αποτελού
σαν για χρόνια πολλά τη βάση των παραδοσιακών ελαιοτριβείων (για την παρα
γωγή λαδιού από τις ελιές και τα τρεμιθιά) και των νερόμυλων. Από το ίδιο υλικό, 
το οποίο δεν είναι υδροπερατό, παράγονταν οι πολύ χρήσιμοι για την οικοκυρά 
χειρόμυλοι, επίσης οι γούρνες, είτε για οικιακή χρήση από τις οικοκυρές, είτε για 
το πότισμα των ζώων από τους βοσκούς.

Για το χρωματισμό αγγείων αλλά και ρούχων χρησιμοποιόταν από τα πολύ 
παλιά χρόνια ένα ορυκτό γνωστό ως ούμπρα (terra umbra) που έδιδε φαιό χρώμα, 
καθώς και το λουλάκί (μωβ χρώμα) και η ώχρα, που δίδει κίτρινο χρώμα.

Στη λαϊκή χειροτεχνία χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα από τους λαϊκούς τε
χνίτες ο ασβεστόλιθος και η πουρόπετρα για την κατασκευή ειδωλίων και αγαλ- 
ματιδίων καθώς και ανάγλυφων παραστάσεων σε πλάκες μαρμάρου και σχιστόλι
θου. Αγαλματίδια σε διάφορες μορφές και σχήματα παράγονται επίσης μέχρι σή
μερα από πηλό λευκού ή κόκκινου χρώματος.

(στ) Παραόοσίακή Μαγείρίκή
Στην παραδοσιακή μαγειρική και ιδιαίτερα στην παραγωγή γλυκών παρα

σκευασμάτων, χρησιμοποιείται το Κυπριακό πέτρωμα, απ’ όσο εγώ γνωρίζω, σε 
δύο τουλάχιστον περιπτώσεις.

Η μία αφορά την παρασκευή του παλουζέ (μουσταλευριάς) στα αμπελοχώρια 
της Λεμεσού και της Πάφου. Για να γλυκάνει η μουσταλευριά και ενώ ο μούστος 
βράζει στη φωτιά, η δεξιοτέχνης κατασκευάστρια ρίχνει σ’ αυτό σκόνη λεπτού 
ασπροχώματος που παίρνει συνήθως από το βάθος μιας σπηλιάς, απρόσιτης στα 
ζώα για να είναι καθαρή. Η σκόνη αυτή είναι το αποτέλεσμα αποσάθρωσης ασβε
στόλιθου, είναι δηλαδή πλούσια σε ασβέστιο, το οποίο αντιδρά σε μια χημική ένω
ση με το οξύ του μούστου, δίδοντας πλούσιο αφρό, τον οποίο ξαφρίζει η κατα- 
σκευάστρια. Από το παλουζέ θα παραχθούν στη συνέχεια τα κεφτέρια ή κιοφτέρια 
και ο σουτζούκος.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά την παρασκευή των περίφημων τρυπητών πήτ- 
των. Για την περίτεχνη αυτή ζαχαροπλαστική χρησιμοποιείται απαραίτητα μια λί
θινη πλάκα, συνήθως από ασβεστόλιθο, η οποία τοποθετείται στη φωτιά, στην πα
ραδοσιακή νηστειά, μέχρις ότου ζεσταθεί καλά. Τότε η δεξιοτέχνης οικοκυρά χύ
νει στην πλάκα ειδικό χυλό από αλεύρι και άλλα υλικά, ο οποίος ψήνεται λαμβά- 
νοντας το σχήμα της κηρήθρας με πολλές μικρές τρύπες, γι’ αυτό και η πήττα αυ
τή ονομάστηκε τρυπητή. Η πήττα στη συνέχεια επαλείφεται με μέλι ή άλλο γλυκα
ντικό υλικό και αποτελεί θαυμαστή γεύση για τους τυχερούς!
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Στην παραδοσιακή όμως μαγειρική χρησιμοποιούνται και διάφορα πήλινα 
δοχεία κατασκευασμένα από ειδικό πηλό, ώστε ν’ αντέχουν σε ψηλές θερμοκρα
σίες όταν μπαίνουν στο φούρνο. Σε τέτοια πήλινα δοχεία ψήνονται ο παραδοσια
κός μουσακάς, το στιφάδο ή ο ταβάς (ο Λευκαρίτικος ταβάς) αλλά και διάφορες 
πήττες και ψητά στο φούρνο.

(ζ) Ζωγραφική καί Ποίηση

Τα πετρώματα, όμως, και η θαυμαστή τοπογραφία την οποία σχηματίζουν, 
αποτέλεσαν έμπνευση πολλών ζωγράφων και ποιητών. Η απεικόνιση, μάλιστα, 
του τοπίου, αποτελεί υποχρεωτική, κατά κάποιο τρόπο, ενασχόληση και τεχνική 
των σπουδαστών της ζωγραφικής. Πολλοί μεγάλοι ζωγράφοι εμπνεύστηκαν από 
τις ομορφιές του τοπίου και μας άφησαν ανεπανάληπτα και μοναδικά έργα.

Η ζωγραφική επίσης σε πέτρες ή μεγάλης έκτασης λίθινες επιφάνειες αποτέ- 
λεσε ένα από τους κύριους τρόπους έκφρασης των πρωτόγονων ανθρώπων από 
την Παλαιολιθικη-Λίθινη εποχή, όπως οι Άνθρωποι των Σπηλαίων. Οι άνθρωποι 
αυτοί διακοσμούσαν την οροφή και τους υπόλοιπους τοίχους των σπηλαίων στα 
οποία ζούσαν με εξαίρετες τοιχογραφίες που σώθηκαν μέχρι σήμερα. Αλλά και σε 
πολλούς άλλους τάφους, επιφανών κυρίως ανδρών, από την αρχαία Κλασική 
Εποχή μέχρι τους Ρωμαϊκούς και Ελληνιστικούς χρόνους, διασώζονται εξαίρετα 
δείγματα ζωγραφικής σε μεγάλες πλάκες που στόλιζαν αυτούς τους τάφους. Τέ
τοια δείγματα βρέθηκαν τόσο στην Ελλάδα (Βεργίνα) όσο και στην Κύπρο (Τάφοι 
των Βασιλέων).

Μια εξαίρετη μορφή τέχνης, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, είναι η Τέ
χνη των Μωσαϊκών, η οποία στηρίζεται απόλυτα στα διάφορα πετρώματα. Οι μι
κρές ψηφίδες που συνθέτουν τα καταπληκτικά αυτά έργα αποτελούνται από φυσι
κά πολύχρωμα τεμάχια από λίθους διαφόρων χρωμάτων, τα οποία συναντώνται 
άφθονα στην Κύπρο λόγω της παρουσίας στο νησί πλούσιων ηφαιστειακών, ιζη
ματογενών και μεταμορφωσιγενών πετρωμάτων.

Η κατασκευή μωσαϊκών στην Κύπρο άρχισε από τα αρχαία χρόνια και συνεχί
στηκε αδιάκοπα κατά τους αρχαίους ελληνιστικούς, βυζαντινούς και νεότερους 
χρόνους. Έτσι έχουμε τα μωσαϊκά στην πόλη του αρχαίου Κουρίου, τα περίφημα 
μωσαϊκά στις εκκλησίες της Κανακαριάς και της Παναγίας της Αγγελόκτιστης στο 
Κίτι και τα εξαίρετα μωσαϊκά στις οικίες του Διόνυσου και του Ορφέα στην Πάφο.

Αλλά και στους σύγχρονους καιρούς περίφημοι Κύπριοι τεχνίτες (αδελφοί 
Κεπόλα) έχουν διακοσμήσει ναούς και μοναστήρια (Ιερά Μονή Κύκκου, Ιερά Μο
νή Μαχαιρά) με εξαίρετα μωσαϊκά.

Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε επίσης τη σημερινή τάση αρκετών ερασιτεχνών 
και μη ζωγράφων και γλυπτών να χρησιμοποιούν τα βότσαλα των ακτών και των 
ποταμών για την απεικόνιση διαφόρων παραστάσεων (κυρίως υδατογραφιών) αλ
λά και την κατασκευή έργων μοντέρνας γλυπτικής. Με τη ζωγραφική στα βότσαλα 
είναι γνωστό ότι ασχολήθηκαν και ασχολούνται και επώνυμοι Έλληνες καλλιτέ
χνες (όπως ο Ρίτσος).

Αλλά και πολλοί ποιητές και συγγραφείς εμπνεύστηκαν από τις φυσικές 
ομορφιές του τοπίου και μας έδωσαν αθάνατα αριστουργήματα ποιητικής και λο
γοτεχνικής δημιουργίας. Στην Κύπρο, ο Πενταδάκτυλος, ιδιαίτερα μετά την Τουρ
κική εισβολή και κατοχή του βόρειου μέρους του νησιού, αποτέλεσε σύμβολο αγώ
να για απελευθέρωση και ενέπνευσε πολλούς καλλιτέχνες ποιητές και συγγραφείς.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Κερατόλιθος (ιζηματογενές πέτρωμα).

Σιδηροπυρίτης.
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Ανδεσίτης (κατώτερος ορίζοντας λαβών).
Πράσινος ίασπις.

Υφαλογενής ασβεστόλιθος (σταλακτίτης). Ασβεστολιθικός ψαμμίτης.
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Εξόρυξη ελασματοειδούς γύψου στην Αραδίππου.

ΤΕΥΚΡΟΣ ΑΝΘΙΑΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΣΑ

Κατασκευή πέτρινων λεκανών και ασβεστολιθικό ψαμμίτη σε παλαιότερα χρόνια.

Ήταν γύρω στο 1957 όταν νεαρό ζευγάρι κι οι δυο μας, ο σύζυγός μου Αλέ
ξανδρος κι εγώ βρεθήκαμε στο Λονδίνο για σπουδές. Ένα βράδυ σε κάποια συγκέ
ντρωση γνώρισα προσωπικά τον Τεύκρο Ανθία γιατί ως τότε τον ήξερα μόνο από 
μακριά ως ποιητή, δημοσιογράφο και ένα καλό φίλο του συζύγου μου.

Εντύπωση μου ’κάνε η απλότητά του, η ανοιχτοκαρδοσύνη του, η γλώσσα που 
μιλούσε και που την υπερασπιζόταν με πάθος, με επιχειρήματα, με παραδείγματα 
σαν αυτά που μας άφησε ο γλωσσογνώστης Φιλήντας.

Κείνο το βράδυ, της πρώτης μου γνωριμίας μαζί μ’ αυτό το σπουδαίο άνθρω
πο, όπως και σε πολλές άλλες συναντήσεις μαζί του, τ’ αυτιά μου δεν ήταν δύο μα 
τέσσερα. Πρόσεχα κάθε του λέξη, κάθε του λόγο. Η λογοτεχνία, η ποίηση με μά
γευε από μικρή κι αυτός ο μεσόκοπος άνθρωπος, ο λίγο σκυφτός με τ’ άσπρα μαλ
λιά και το σκούρο κουστούμι ήξερε τόσα πολλά για την Ελλάδα, για τους ποιητές 
της, για το Βάρναλη, που υπήρξε καρδιακός του φίλος.

Σ’ αυτή την πρώτη συγκέντρωση γνώρισα και τη γυναίκα του, Αναστασία απ’ 
την Αραδίππου. Ένα πλάσμα ήσυχο, γλυκομίλητο, χαμογελαστό. Κάποια στιγμή 
γυρνάει ο Τεύκρος και μας λέει:

- Ξέρετε, πώς έτυχε να παντρευτώ τη γυναίκα μου; Μου την προξένεψαν και 
σαν πήγα σπίτι τους να τη δω, της είπα: «Αναστασία, εγώ είμαι ποιητής, γράφω, 
μπορεί να μου έλθει η έμπνευση μεσάνυχτα, δύο, τρεις, τέσσερις το πρωί. Εκείνη 
την ώρα θα σηκωθώ και θ’ αρχίσω να γράφω. Έχεις το κουράγιο να σηκωθείς τέ
τοια ώρα και να μου ψήσεις ένα καφέ; Μόνο αυτό θέλω, ύστερα αν θέλεις μπορείς 
να πλαγιάσεις. Θα μου το κάνεις; Η Αναστασία αμέσως απάντησε: «Και βέβαια, 
θα σου φτιάξω κι ένα και δυο καφέδες αν θέλεις». Έτσι και γω, χωρίς δεύτερη σκέ
ψη, της είπα: «Θα σε παντρευτώ».

Σαν η ώρα προχώρησε αρκετά, τους αποχαιρετήσαμε και τους προσκάλεσα 
στο φοιτητικό μας σπιτάκι για ένα δείπνο την επόμενη Κυριακή το βράδυ. Η απά
ντηση τόσο του ποιητή όσο και της συζύγου του ήταν θετική.

Σάββατο πρωί ξεκινήσαμε με τον Αλέξανδρο στην αγορά, του Angel. Ήταν η 
πιο κοντινή. Θέλαμε να πάρουμε κάτι καλό, όχι όμως και τόσο ακριβό. Ο σύζυγός 
μου τα κατάφερνε στο ψώνισμα κι εγώ ευτυχώς ήμουνα καλή μαγείρισσα κι αρκε
τά οικονόμα.

Στην ορισμένη ώρα όλα ήταν έτοιμα, το τραπέζι έτοιμο, η σούπα, τα παραγε- 
μιστά, η σαλάτα, το σπιτίσιο γιαούρτι, που ’μαθα κι έφτιαχνα μόνη, η κρέμα κα
ραμέλα, τα φρούτα, το κρασί. Το κρασί τ’ αγαπούσε πολύ ο δάσκαλος. Έτσι απ’ 
τα πρώτα ποτηράκια άρχισε να μας απαγγέλλει τ’ αγαπημένα του ποιήματα:

«Αλήτη, απόψε είν’ η βραδιά τόσο καλή,
τόσο καλή,

Μπορείς, να πας να κοιμηθείς σ’ ένα παγκάκι,
αλήτη.
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Πλάτυνε η σκέψη τη ζωή τόσο πολύ, τόσο πολύ 
που ’κάνε ο άνθρωπος τη γη κι όλο το σύμπαν 

σπίτι,».

Σαν τελείωσε, μας εξήγησε πως έτυχε να το γράψει εξηγώντας μας για τη φτώ
χεια που έζησε, νέος κάποτε στην Αθήνα και μάλιστα συμπλήρωσε «αν δεν πεινά
σεις, αν δεν πονέσεις δύσκολα αποδίδεις συναισθήματα».

Συνέχισε με το «Κρουστάλλω»

«Κι ακούμπησα τα στήθια σου 
τα μπράτσα μου τ’ αλήτικα 
με το κορμί σου το κρουστώ 
μ ’ έκανες και θυμήθηκα 
πως σφάλισα τον έρωτα...»

Μιας και κουβεντιάσαμε αρκετά, κάπως ξεθάρρεψα κι ήσυχα, ήσυχα του ’φε- 
ρα ένα τετράδιο που ’χα γραμμένα μερικά μου ποιήματα και κάτι μικρά διηγήμα
τα. Τα διάβασε κι ύστερα γύρισε και είπε:

- Έχεις πένα, να συνεχίσεις. Αντίγραψέ μου μερικά να σου τα δημοσιεύσω στην 
παροικιακή εφημερίδα που εκδίδουμε. Να την ενθαρρύνεις, Αλέκο, έχει ταλέντο.

Έτσι έγινε η πρώτη μου εμφάνιση στις εφημερίδες με μικρά σταθερά βήματα 
χάρις στη στήριξη που ’χα απ’ το σεβαστό δάσκαλο, Τεύκρο Ανθία.

Μια μέρα ο σύζυγός μου, μου ’πε:

- Ξέρεις, κάποια δασκάλα απ’ την Ελληνική Σχολή Αονδίνου γύρισε στην 
Ελλάδα κι ο Τεύκρος σκέφτηκε εσένα. Τα μαθήματα αρχίζουν στις 6 μ.μ. και τελει
ώνουν στις 9 μ.μ.

Τότε δούλευα στο Ormond Engineering Co., Finshbury Rd, Angel γι' αυτό απά
ντησα:

- Αραγε θα προλαμβάνω το λεωφορείο; Εμείς σχολνάμε 5.30 μ.μ.

- Γιατί δε δοκιμάζεις, μου απάντησε.

Έτσι κι έγινε. Κάποτε έφθανα «just in time» όπως λένε κι οι Αγγλοι. Κάποτε 
αργούσα μερικά λεπτά. Σ’ αυτά τα λίγα λεπτά μ’ αντικαθιστούσε, στο Camden 
Town, στο κεντρικό σχολείο, ο ίδιος ο Τεύκρος. Στις άλλες περιοχές Paddington, 
Hampstead, έμενα πρόσθετα λεπτά.

Την Ελληνική Σχολή, ο μεγάλος δάσκαλος, τη στήριξε με νύχια και με δόντια. 
Την κρατούσε γερά. Έδρα του ήταν το Camden Town όπου υπήρχαν και πολλοί 
Κύπριοι μετανάστες του 1930... 37 ...

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος έμπαινε στην τάξη, δήθεν ότι ήθελε κάποιο 
μαθητή ή κάποια πληροφορία. Πιστεύω ήθελε να διαπιστώσει, ιδίοις όμμασι, την 
πορεία του μαθήματος και κατά πόσο οι μαθητές παρακολουθούσαν στο μάθημα. 
Τα αετίσια μάτια του έφερναν ένα γύρω σ’ όλη την έκταση της αίθουσας κι ήταν 
ικανά να διακρίνουν το παραμικρό λάθος.

Κάποια φορά έγραφα μια μικρή ιστοριούλα στον πίνακα να την διαβάσουν 
και να την αντιγράψουν τα παιδιά. Ξαφνικά μπήκε μέσα και γω μόλις είχα τελειώ
σει, αν θυμάμαι καλά, τη λέξη, την καθηγήτρια. Δεν ξέρω, η ξαφνική του επίσκεψη, 
η αγάπη του για τη γραμματική του Μ. Τριανταφυλλίδη, μ’ έκανε να σβήσω το ν 
και άφησα «τη καθηγήτρια».

Αμέσως βρέθηκε μπροστά στον πίνακα κι ενώ μιλούσε με τα παιδιά χωρίς να 
πάρει χαμπάρι κανένας, πρόσθεσε το ν, που ’χα σβήσει.

Σαν το μάθημα τέλειωσε κι αρχίσαμε την κουβέντα μου ’πε, συγχύστηκες. Τον 
κανόνα τον ήξερες. «Όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από κ,π,τ, το ν μένει».

Κρατούσε το σχολείο γερά και το προσωπικό τ’ αγαπούσε σαν παιδιά του. 
Ανάμεσα μας ο Γιώργος Χριστοδουλίδης, Έλλη Παραλίκη και η Αία απ’ την 
Ελλάδα. Δυστυχώς με την πάροδο του χρόνου ξέχασα το επίθετό της.

Εκτός απ’ τα ελληνικά στις τακτές απογευματινές ώρες, πηγαίναμε και τα 
πρωινά των Σαββάτων για τη διδασκαλία των θεάτρων και των χορών, κυπρια
κών και ελληνικών. Τόσο τα θεατρικά έργα, όσο και τα τραγούδια των χορών τα 
έγραφε ο ίδιος κι αναφέρονταν πάντοτε στην Κύπρο.

Την πατρίδα του την πονούσε πολύ. Ώρες ολόκληρες μιλούσε με το σύζυγό 
μου για την κατάσταση που επικρατούσε στο νησί.

Το 1957 με τη θυσία του Αυξεντίου τόσο πολύ συγκινήθηκε που ’γράψε το 
θαυμάσιο ποίημα για το Γρηγόρη Αυξεντίου με τίτλο «Ολοκαύτωμα στον Όλυ
μπο». Αρχίζει κάπως έτσι:

«Λαμπάδα ανάβει το κορμί του 
στην κατακόμβη του βουνού 
μα πολεμά.
Φλόγες τυλίγουν την καρδιά του 
μα αυτή κτυπά κι όλο κτυπά 
με τον παλμό των αθανάτων».

Αυτό το ποίημα το διάβασε πολλές φορές με το σύζυγό μου, στο σπίτι μας 
ώσπου να του δώσει την τελική του μορφή. Μετά το εμπιστεύτηκε στον Αλέξανδρο 
που του ’κανα την πρώτη μετάφραση στ’ Αγγλικά για να μπορέσει αργότερα ο 
Αγγλος ποιητής να το αποδώσει στη δική του μητρική γλώσσα.

Ο Ανθίας ήταν ένας άνθρωπος του πνεύματος, της πένας, που ’δώσε πολλά 
στην παιδεία της παροικίας του Αονδίνου, στα γράμματα και στη μικρή του πα
τρίδα. Του άρεσε το γλέντι, η καλή παρέα, η μπύρα, το κρασί.

Πολλές φορές σαν τελειώναμε το μάθημα απ’ το σχολείο του Camden Town, 
μας προσκαλούσε, όλο το προσωπικό για ένα ποτήρι μπύρα ή cider στη διπλανή 
μπυραρία για να χαρεί την παρέα και να μας απαγγείλει δικά του ποιήματα.

Κάναμε πολλή παρέα μαζί του και με τη σύζυγό του. Βαδίσαμε τα βράδια στα 
Αονδρέζικα πεζοδρόμια, μπροστά ο Τεύκρος με τον Αλέξανδρο και πίσω εγώ συ
ντροφιά με την Αναστασία. Ο ποιητής φαίνεται περπατώντας καλαμπούριζε γιατί

218 219Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



αρκετές φορές άκουσα το τρανταχτό γέλιο του συζύγου μου καθώς όλοι οδεύαμε 
προς τη στάση του λεωφορείου.

Συνεργάστηκα με το διακεκριμένο Κύπριο ποιητή, Τεύκρο Ανθία, για τρία συ
νεχή χρόνια. Τόσο εγώ, όσο και ο Αλέκος, όπως το φώναζε, τον μακαρίζουμε για 
τη δροσιά που μας χάρισαν τα ποιήματα που μας απάγγελλε, για τις γνώσεις που 
μας έδωσε, για τα βιβλία που μας χάρισε και για τη σημαντική του παρουσία ανά- 
μεσά μας, στα δύσκολα φοιτητικά μας χρόνια, στο Αονδίνο.

Αιωνία ας είναι η μνήμη του.
ΜΑΡΟΥΛΑ ΤΖΟΥΒΑ-ΠΑΪΚΟΥ

ΔΙΠΛΟ ΤΑΜΑ 
(διήγημα)

Σαν έκλεισε ο πρώτος χρόνος του ξεριζωμού, τα πράγματα μέσα του άρχισαν 
να παίρνουν άλλη μορφή. Χωρίς να χάνει τις ελπίδες του, άρχισε να συνειδητο
ποιεί ότι σε τίποτα πια δεν μπορούσε να βασίζει την προσδοκία του για γυρισμό. 
Προσπάθησε να πείσει τον εαυτό του πως το κακό μπορεί να παρατραβήξει. Κι 
έβλεπε μέσα του το δρόμο του γυρισμού να μακραίνει και να φυτρώνουν όσο πάει 
και μεγαλύτερα εμπόδια και να γεμίζει ο δρόμος συρματοπλέγματα και τα τείχη 
του χωρισμού να ορθώνονται ολοένα και πιο ψηλά.

Κι ας ήταν μόνο μισής ώρας δρόμος όλο κι όλο. Κι ας ήταν ο ίδιος από τη φύση 
του πάντα αισιόδοξος, κι ας προσπαθούσε πάντα να σκέφτεται θετικά. Να μην πα
ραγνωρίζει, βέβαια, τις δυσχέρειες και τις αναποδιές. Να μην υποτιμά το βουνό των 
σκληρών πραγματικοτήτων που στοιβάχτηκαν μετά την εδραίωση των κατακτητών. 
Να μην εθελοτυφλεί στις υπέρμετρες και πανίσχυρες δυνάμεις που συσσώρευσε ο 
Τούρκος στα πατημένα χώματα. Από την άλλη, όμως , να μην εκμηδενίζει την κάθε 
προοπτική για αγώνα, για αντίσταση. Τη συντήρηση της μνήμης, την ανύψωση του 
ηθικού, την επανάκτηση της πληγωμένης αυτοπεποίθησης... Την επανεκτίμηση του 
ψυχικού αποθέματος, που σαν συγκεντρωθεί και νοικοκυρευτεί προσεκτικά, με σύ
νεση και σωστή τακτική και προ πάντων με ομοψυχία και μονοβουλία, μπορεί πολλά 
να πράξει. Μπορεί να κόψει και συρματοπλέγματα, να καταρρίψει και τείχη που χω
ρίζουν και οριοθετούν τους ανθρώπους σε φυλές και θρησκείες και χρώματα, να εξα
λείψει τους κατακτητές, να μετακινήσει και βουνά........

Κάποτε πάλι η ψυχική του αναστάτωση σημείωνε υποτροπή. Ιδιαίτερα εκείνη 
τη μέρα που ’γίνε η πρώτη πορεία στα μέσα του δρόμου, ανάμεσα Αστρομερίτη και 
Ζώδιας, κι αντίκρυσε το συρματόπλεγμα σκληρό κι αδυσώπητο να κόβει πέρα το 
χωριό του, τον πήρε πικρό το παράπονο. Έκανε να το παραμερίσει και να περάσει 
και μάτωσαν τα χέρια του, τρυπημένα από τ' αγκαθερά σύρματα. Κι όσο μάτωναν 
τα χέρια του, τόσο αυτός τα ’σφίγγε και τα τραβούσε να χωρίσουν, να μπορέσει 
να σπάσει το φράγμα και να διαβεί πέρα, έτσι έστω και μέχρι την εκκλησιά τ' 
Αρχαγγέλου. Εκεί στην κούρβα, στην άκρια του χωριού. Απάνω εκεί, ψυχροί και 
συνοφρυωμένοι, σαν κουρδισμένα ρομπότ, του ’φραξαν το δρόμο οι Οηέδες. 
Έσπρωξαν βίαια κατά πάνω του το συρματόπλεγμα. Και μάτωσαν πιο πολύ τα 
χέρια του, και ξεσχίστηκαν τα ρούχα του και μαζί μ’ αυτά μάτωσε το στήθος του 
και το κορμί του ολούθε. Κι όσο τον πονούσε αυτό το μάτωμα και το ξέσχισμα της 
σάρκας, άλλο τόσο οδυνηρό του 'ρθε το εσωτερικό ξέσχισμα των σπλάχνων.

Το παράπονο έγινε θυμός, έγινε αγανάκτηση, έγινε οργή. Μετατράπηκε σε 
κραυγή και μουγκρητό, όμοιο πληγωμένου λιονταριού:

"Γιατί; Γιατί;... από πού πήρατε το δικαίωμα να μας φράξετε το δρόμο για τα 
σπίτια μας; Να, εκεί, πέντε βήματα είναι η εκκλησιά μας, ο Αρχάγγελος, αγέρωχο 
το καμπαναριό μας προσμένει ένα χρόνο τώρα να κτυπήσουμε τη καμπάνα μας. 
Χαρμόσυνα να ηχήσει, να μαζέψει τους χωριανούς στη χάρη του Αρχάγγελου Μι-
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χαήλ, του προστάτη μας. Ένα προσκύνημα μόνο θέλουμε να κάνουμε. Μια ευλο
γία να πάρουμε από τον Αρχάγγελο. Να βάλει κι αυτός ένα χέρι. Ν' απλώσει τις 
φτερούγες του που μας σκέπαζαν τόσα χρόνια. Να ξετινάξει το σπαθί του, ν' απο- 
διώξει τους άπιστους που βεβηλώνουν την εκκλησιά του, τον οίκο του θεού..... "

Από κείνο το ξέσπασμα, από κείνη τη στιγμή της μεγάλης οργής, δέθηκαν όλα 
μέσα του έναν κόμπο. Όλη η πίκρα, όλο το δάκρυ, όλος ο πόνος, όλη η οργή, όλη η 
αδικία έγιναν όλα μαζί ένα κουβάρι. Ένα κομμάτι βαρύ σίδερο που του πλάκωνε 
το στήθος και του σπάραζε την ψυχή. 'Ένα κομμάτι σκληρό σίδερο που συνάμα 
του ατσάλωσε τη θέληση, του δυνάμωσε το πείσμα, του γιγάντωσε την ελπίδα, του 
θέριεψε τη νοσταλγία για γυρισμό...

Του έγινε στόχος και πυξίδα, μόνος σκοπός της ζωής του. Να μην παύσει 
ούτε στιγμή να ελπίζει. Να ζει και ν' αναπνέει. Να δρα και να προσπαθεί. Ν' αγωνί
ζεται αδιάκοπα, έτσι που λιθάρι, λιθάρι, να μπορέσει, στην ανάγκη και μόνος του, 
να μετακινήσει εκείνο το θεόρατο βουνό της αδικίας. Κείνο το βουνό που όρθωσαν 
οι βάρβαροι του σύγχρονου "πολιτισμένου" κόσμου, κάτω από τα βλέμματα και τα 
μειδιάματα της ανοχής, ακόμη και της σιωπηρής ενθάρρυνσης, των "πολιτισμένων" 
κηδεμόνων τους.. .Των μεγάλων "προστατών" των σύγχρονων ελευθεριών, των με
γάλων αρχών και των περιλάλητων ανθρωπίνων δικαιωμάτων...

* * *

Από κείνη τη στιγμή έκλεισε μέσα του την πεθυμιά μια μέρα, έστω και μόνος, 
να γυρίσει στο χωριό του, στο σπίτι του, στις ρίζες του, στον τόπο που τον γέννησε 
και τον ανάστησε. Κι ας το ξερε πως δεν θα ’βρίσκε τίποτα όρθιο. Πως όλα θα ’ταν 
γκρεμισμένα, ξεκληρισμένα, βεβηλωμένα, ερειπωμένα. Θα ’ταν όμως εκεί η γη, τα ρι
ζωμένα δέντρα, τα χώματα τα ποτισμένα με τον ιδρώτα των προγόνων του και το αί
μα των παλικαριών που σκοτώθηκαν. Και το αίμα του φίλου του τού Νικόλα, του 
πρώτου ήρωα του χωριού και του πρώτου, πρώτου αγνοούμενου του τόπου, που το 
δοξασμένο λείψανο του περιμένει αμύρωτο κι «αδιάβαστο», χωρίς μια τάξη και μια 
ευχή παπά, σε τόπο άγνωστο που το είχαν καταχωνιάσει κάποιοι άλλοι βάρβαροι της 
εποχής του αγώνα, οι Εγγλέζοι διαφεντευτές κι οι Τούρκοι επικουρικοί ζαφτιέδες, 
λες και τον έτρεμαν ακόμη και κατακρεουργημένο και νεκρό...

Μέσα στα τρίσβαθα της ψυχής του θρονιάστηκε η υπόσχεση, σαν γυρίσει, πριν 
απ' όλα τούτα, να σύρει τα βήματα του στα σκαλιά, μπροστά στο προσκυνητάρι 
του Αρχιστράτηγου των αγγέλων, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Να γονατίσει, να προ
σκυνήσει και ν' αποθέσει μπροστά στην εικόνα του τα μύρα της λατρείας του, τα 
ρόδα της ψυχής του και το τάμα της καρδιάς του. Σφηνώθηκε μέσα του η ιδέα για 
το τάμα...

Δε χρειάστηκε πολλή σκέψη για ν' αποφασίσει τι θα 'παίρνε στον Αγιο. Ανα
θυμάται πώς, σαν το χωριό ζούσε ειρηνικά, σαν ο κόσμος απόθετε τις ελπίδες του 
για υγεία και προκοπή και καλύτερη ζωή, για προστασία των παιδιών του και 
των ζωντανών του στον Αρχάγγελο, συνήθιζαν να παίρνουν τα τάματα τους, 
όπως ο καθένας το 'νοιώθε, το πίστευε και το δυνόταν...Κέρινα ομοιώματα, κε
ριά, χρυσαφικά, ακόμη και περιουσίες ολάκερες...Τούτος, όμως, πίστευε πάντα 

πώς οι άγιοι δε θέλουν τέτοια, ούτε υλικά, ούτε μεγάλα πράματα, ούτε ακριβά, ού
τε περιουσίες...Θέλουν μόνο την πίστη τη γνήσια, την ευλάβεια την ανεπιτήδευτη 
προς το Θεό, την καλή πράξη. Την καλή πράξη του ανθρώπου στον 
άνθρωπο...Έτσι απλά και κατανοητά, κατά πως το 'πε και το 'δείξε ο Χριστός, με 
το λόγο, με την πράξη, με το παράδειγμα Του και με το Σταυρό Του...

Μια απλή ιδέα, ένα τάμα λιτό, ένα δώρο μόνιμο, που να εκφράζει πίστη, ευ- 
λάβεια και την καθαρότητα της ψυχής. Χωρίς χρυσά, χωρίς φλουριά, ακρίβειες 
και μπιχλιμπίδια. Εξάλλου, δεν είχε και τις δυνατότητες για τέτοια. Μα και να τις 
είχε, πάλι δεν το σήκωνε η δική του η κράση. Δεν το ανεχόταν η δική του ψυχο
σύνθεση, η δική του θεώρηση κι η δική του απλή, θες ακόμη και απλοϊκή, προσέγ
γιση του στην πίστη...Ούτε οι άνθρωποι παίρνουν τίποτα μαζί τους σαν φύγουν, 
ούτε οι άγιοι στοιβάζουν θησαυρούς, ούτε κι εξαγοράζονται, ούτε κι εξευμενίζο
νται με φλουριά και πλούτη και χρυσάφια. Έζησαν οι ίδιοι λιτά κι άγιασαν ακόμη 
πιο λιτά. Ακόμη κι ο Χριστός, που ’ταν γιος του Θεού, δεν μεγαλοπιάστηκε. Ήρθε 
γυμνός, φορτωμένος αγάπη, έζησε λιτά κι έφυγε κατάγυμνος, αφήνοντας πίσω 
Του μόνο αγάπη...

* * *

Χρόνο το χρόνο πρόσμενε τη μεγάλη στιγμή του γυρισμού... Σαν έγινε το κα
κό ήταν νέος. Μόλις που είχε παντρευτεί λίγους μήνες πριν. Και με γυναίκα μόλις 
με το πρώτο παιδί στην κοιλιά, πήρε το δρόμο της προσφυγιάς. Όπως ο πιο πολύς 
κόσμος, άφησε κι αυτός πίσω του το κάθε τι. Το νιόκτιστο σπίτι, τα υπάρχοντα 
του, τα βιβλία του, ακόμη και τα στέφανα του, κρεμασμένα στη στεφανοθήκη, πά
νω από το κρεβάτι του γάμου. Θαρρούσε, όπως όλοι, πώς το κακό θα περνούσε σε 
δυο τρεις μέρες και θα γύριζε πάλι στο σπίτι του.

Στη λαχτάρα και στη φούρια του απάνω, από τους πολυβολισμούς των Τούρ
κικων αεροπλάνων, δεν πήρε τίποτα μαζί του. Γνοιάστηκε μόνο να προστατεύσει 
τη γυναίκα του και το παιδί που κουβαλούσε στη κοιλιά της. Έβαλε μπρος το αυ
τοκίνητο, στοίβαξε μέσα τους δικούς του, όσους χωρούσε και δε χωρούσε. Μπήκε 
κι αυτός κι όλα έτοιμα για τη φυγή.

Ξαφνικά χτύπησε την παλάμη του στο μέτωπο... Δε μίλησε σε κανένα. Πήδηξε 
κάτω. Έτρεξε στο σπίτι. Όλοι αναρωτιόντουσαν τι να σκέφτηκε τέτοια στιγμή, 
που ο ουρανός ξερνούσε φωτιά κι από στιγμή σε στιγμή κινδύνευαν να σκοτω
θούν. Του πήρε μόνο μερικά λεπτά. Τους φάνηκε αιώνας. Αγωνιούσαν και τους 
έτρωγε ο τρόμος. Γιατί καθυστερεί τόσο!. Τι να ’χει πάθει!

Έκλεισε ξανά την ξώπορτα βιαστικά. Την τράβηξε δυνατά με το ένα χέρι. Στο 
άλλο χέρι, παραμάσχαλα, κρατούσε μιαν εικόνα. Έβαλε μπρος. Έφυγαν σαν 
αστραπή. Αλαφιασμένοι πήραν το δρόμο της προσφυγιάς. Τον κοίταξαν όλοι πα
ράξενα. Κάτι μεταξύ απορίας και θυμού. Αναρωτιόνταν αναμεταξύ τους, με τα 
τρομαγμένα βλέμματα τους, για την αλλόκοτη συμπεριφορά του.

Έφυγαν, άφησαν το καθετί. Το βιός τους, ακόμη και τα ρούχα τους, ακόμη 
και τα πιο απαραίτητα προσωπικά εφόδια τους. Ούτε τα λεφτά τους δεν πήραν 
μαζί τους. Θες γιατί φοβόντουσαν πως θα τους συλλάμβαναν οι Τούρκοι και θα 
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τους λήστευαν. Δεν μπορούσε να τους περάσει από το μυαλό πως ήταν τόσο πιθα
νό να τους σκότωναν. Θες γιατί ένοιωθαν τόσο σίγουροι πως θα γυρνούσαν σύ
ντομα. Έτσι βιαστικά και πρόχειρα, όσα είχαν και δεν είχαν, πολλές ή λίγες οικο
νομίες: άλλα καταχώνιασαν στους τοίχους, στις τρύπες των πλινθαριών, κι άλλα 
σε πρόχειρους μικρούς λάκκους στις λεκάνες του κήπου, για να μην τα βρουν οι 
Τούρκοι στρατιώτες σε περίπτωση που θα ’μπαιναν στο χωριό.

Έφυγαν άφραγκοι κι απένταροι και σχεδόν γυμνοί. Κι αυτός, απρόβλεπτος 
κάποτε κι ακατανόητος, σπατάλησε χρόνο πολύτιμο και κρίσιμο, γύρισε πίσω με 
τόσους κινδύνους και πήρε μαζί του μόνο μιαν εικόνα. Την εικόνα του Αρχαγγέ
λου Μιχαήλ. Κι ας μην τον είχανε για πολύ της εκκλησίας, κι ας ήταν λίγα τα λό
για του για τη θρησκεία.

«Γιατί την πήρες;» του 'πε ο πατέρας του, «πού να την κουβαλάς τέτοιες 
ώρες;»

Γύρισε, τον κοίταξε. Ούτε θυμός, ούτε μιλιά, ούτε απόκριση. Μόνο διάκριναν 
ένα μειδίαμα, γλυκό, ήρεμο, γεμάτο συγκατάβαση και κατανόηση. Διάκριναν στο 
βλέμμα του γαλήνη, ικανοποίηση και στη διάθεση του σιγουριά.

Κατάλαβαν. Σαν να τους έδωσε ξεκάθαρα την απόκριση του. Το βλέμμα του 
υποδηλούσε τόση σαφήνεια. Σαν να τους έλεγε πως... «τώρα δεν έχουμε να φοβη
θούμε από τίποτα. Κανένας κίνδυνος δε μας απειλεί. Καμιά σφαίρα δε θα μας αγ
γίξει. Κανένας ξένος δεν θα μας πειράξει. ' Έχουμε μαζί μας τον Αρχάγγελο. Οι 
φτερούγες του είναι μεγάλες και γερές, και μας σκέπουν. Κι όπως μας προφύλα- 
ξε μέχρι τώρα, θα μας προστατεύσει και τούτη τη φορά απ' όλα τα κακά....» Διά
βασαν τη σκέψη του σωστά...

* * *

Κείνο το περιστατικό είναι ακόμη φωλιασμένο σταθερά και βαθιά στη μνήμη 
του. Όσο κι αν πέρασαν τα χρόνια: πέντε, δέκα, εικοσιοκτώ τόσα χρόνια...Ρίζω
σαν ξανά σε τόπους ξένους. Πέρασαν φουρτούνες, κακουχίες, στερήσεις, αναπο
διές. Έζησαν τη ζωή των προγόνων τους και των πατεράδων τους από την αρχή, 
σε συνθήκες πρωτόγονες. Πέρασαν όμως και μέρες καλές. Ο Θεός τούς ευλόγησε 
κι ο Αρχάγγελος, μεγάλη η χάρη του, τούς προστάτεψε. Ορθοπόδησαν με τη σκλη
ρή δουλειά...Δημιούργησε κι αυτός ξανά τη ζωή του, στην "άνετη προσωρινότη
τα", καθώς συνήθιζαν να τους λένε κι οι πολιτικοί, κάθε που τούς επισκέπτονταν 
στους καταυλισμούς πρώτα και στους συνοικισμούς αργότερα, ιδιαίτερα κάθε 
που κόντευαν εκλογές...

Στον καταυλισμό γεννήθηκε και το πρώτο του παιδί, το πρώτο του αγόρι, 
τους πρώτους μήνες του ξεριζωμού. Σε αντίσκηνο μέσα, σε λασπωμένο δάπεδο, σε 
μουσκεμένο κρεβάτι. Οι υπολογισμοί έβγαζαν τη γέννα τέλη του Νιόβρη του εβδο- 
μηντατέσσερα. Τούτος όμως ο... μασκαράς, πολεμόπληκτος και μπαρουτοκαπνι- 
σμένος πριν ακόμη δει το φως του κόσμου, βιαζόταν να γεννηθεί πρόωρα. Δες κι 
αγωνιούσε να βγει στο κλαρί, να πολεμήσει κι αυτός τον κατακτητή, να τον διώξει 
από τον τόπο του...

Κείνο το βράδυ, ανήμερα της γιορτής του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, οκτώ του Νιό
βρη, ο καιρός θέριεψε, λυσσομανούσε κι έριχνε τη βροχή τσουβάλι. Το χαλάζι σαν 
καρύδι έπεφτε απάνω στο τσαντίρι και θαρρούσες πως από στιγμή σε στιγμή θα το 
τρυπούσε σαν κόσκινο και θα σκότωνε μητέρα και παιδί κι όλους τους άλλους. Οι 
πόνοι αφόρητοι, ο καιρός φονιάς. Οι δρόμοι βάλτος κι ο γιατρός από την πόλη 
αργοπορούσε. Οι γονιοί αλαφιασμένοι τσίριζαν και σταυροκοπιόνταν. Έτρεμαν 
πως θα ’χαναν την κόρη τους. Κι η γυναίκα του βογκούσε από τους πόνους, 
έσφιγγε τα σχοινιά του τσαντιριού και κόντευε να τα σωριάσει όλα κάτω. Τούτος, 
ξέβγαλτος από παρόμοιες εμπειρίες, αμήχανος, σφαζόταν μέσα του από την αδυ
ναμία του να προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια στο λατρευτό του ταίρι που ταλα
νιζόταν και κινδύνευε. ' Ένιωθε εξουθενωμένος και εκμηδενισμένος. Κινδύνευε 
να χάσει γυναίκα και παιδί. Της κρατούσε σφικτά και στοργικά τα μπράτσα, την 
εμψύχωνε και την εξόρκιζε να κάνει υπομονή, ν' αντέξει.

Το βλέμμα του πλανιόταν μια στην γυναίκα του, μια στην πόρτα, μια στην 
οροφή του τσαντιριού, λες και προσπαθούσε να σιγουρευτεί πως κρατούσε ακόμη 
και δεν θα διαλυόταν. Για μια στιγμή έμεινε εκστατικός, με το βλέμμα καρφωμένο 
ψηλά, λες και προσευχόταν. Ο Αρχάγγελος εκεί, ψηλά, κρεμασμένος στο σχοινί, το 
βλέμμα του λαμπερό, σταθερό, αλλά και στοργικό, σαν να του ’λεγε: "μη σκιάζε- 
σαι, θα περάσει η μπόρα, όλα θα πάνε καλά..."

Πετάχτηκε σαν ελατήριο, πήδηξε πάνω, κατέβασε την εικόνα, την ακούμπησε 
στο στήθος. Ένιωσε μέσα του τη στοργή του Αγίου, η καρδιά του ζεστάθηκε. Γύ
ρισε στη γυναίκα του που σπαρταρούσε, κι απόθεσε την εικόνα απάνω στην κοιλιά 
της. Γονάτισε ξανά δίπλα της κι ακούμπησε τα χέρια του σταυρωτά απάνω στην 
εικόνα. Έκλεισε τα μάτια. Δεν υπολόγιζε τα λόγια του, δεν τα μετρούσε. Έρχο
νταν οι λέξεις μόνες τους, λες και του τις υπαγόρευε μια κρυφή φωνή, κι αυτός 
επαναλάμβανε σταθερά και ήρεμα όσα του υπαγόρευε η κρυφή φωνή, το τροπάριο 
του Αρχαγγέλου:

"Των ουρανίων στρατιών Αρχιστράτηγε, δυσωπούμεν Σε αεί ημείς οι ανάξιοι, 
ίνα ταις σαίς δεήσεσι τειχίσεις ημάς σκεπή των πτερύγων της αϋλου Σου δόξης, 
φρουρών ημάς, προσπίπτοντας εκτενώς και βοώντας. Εκ των κινδύνων λύτρωσε 
ημάς ως Ταξιάρχης των άνω Δυνάμεων."

Κι ας μην το ’ξαιρε ποτέ να το απαγγείλει μόνος του, παρά μόνο το ψέλλιζε 
σιγανά σιγανά, μαζί με τ' άλλο εκκλησίασμα, κάθε που πήγαινε στη χάρη του στη 
Κυριακάτικη λειτουργία.

Σαν τέλειωσε τη σιγανή απαγγελία, το βογκητό της μάνας κόπασε και γιόμισε ο 
μικρός χώρος του τσαντιριού από το διαπεραστικό πρώτο κλαψούρισμα του νιογέν
νητου και γλύκανε η ατμόσφαιρα. Αρπαξε τότε το ματωμένο ακόμη βρέφος, το ψή
λωσε πάνω, το σταύρωσε στον αέρα πάνω από την εικόνα κι αναφώνησε, γεμάτος ευ
τυχία: "ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σ' έφερε στον κόσμο και σ' αυτόν σε αποθέτω. Τάμα σε 
κάμνω να με φωτίσει να σε πάρω στη χάρη του, εκεί στη σκλαβωμένη εκκλησιά του, τη 
πρώτη μέρα του γυρισμού.....Να μας ζήσει ο Μιχαλάκης μας...."

* * *
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Χρόνο το χρόνο περνά ο καιρός. Κι όσο σκληραίνουν οι καιροί, τόσο φου
ντώνει ο πόθος και ξεχειλάει η προσμονή. Και γιγαντώνεται η θέληση. Κάθε χρό
νο, στις οκτώ του Νιόβρη, οι χωριανοί, σκορπισμένοι στις τέσσερις γωνιές του νη
σιού, βρίσκουν την πιο κοντινή εκκλησιά του Αρχαγγέλου και λειτουργούνται. Κι 
ανανεώνουν τον όρκο τους για γυρισμό: να γυρίσουν στις ρίζες τους, να ξαναπά- 
νε πίσω στα σπίτια τους, στους τόπους που τους γέννησαν και τους ανάστησαν, να 
ξαναζήσουν ειρηνικά με όλο τον κόσμο που έχει τις ρίζες του σ’ αυτό τον τόπο, 
χωρίς πάθος, χωρίς μίσος, χωρίς φανατισμούς και μισαλλοδοξίες.

Κι αυτός γιορτάζει τη χάρη του Αρχαγγέλου με έναν ξεχωριστό κι ιδιόρρυθμο 
τρόπο. Παίρνει από το χέρι τον γιο του το Μιχάλη, παλικάρι πια εικοσιεφτά τό
σων χρόνων, και τ' άλλα δυο παιδιά του και τη γυναίκα του και παίρνει το δρόμο 
για το συρματόπλεγμα. Κείνο το ίδιο συρματόπλεγμα που του ξέσχισε τις σάρκες, 
μα που συνάμα του ατσάλωσε και τη θέληση. Παίρνει μαζί του τα δυο τάματα του 
στη χάρη του Αρχαγγέλου. Τον Μιχάλη του και την εικόνα Του. Τ' αποθέτει και τα 
δυο δίπλα στο συρματόπλεγμα. Όλα τα μέλη της οικογένειας, σε στάση προσοχής, 
αγναντεύουν το σκλαβωμένο χωριό και τ' αγιασμένο καμπαναριό του Αρχαγγέ
λου, με τον σπασμένο σταυρό που κατατσάκισαν οι αλλόθρησκοι κατακτητές, και 
πιο πέρα, στο βάθος του ορίζοντα, τον θλιμμένο Πενταδάκτυλο. Κι αυτός κοιτάει 
την εικόνα τ' Αρχαγγέλου και μουρμουρίζει παραλλαγμένο το στίχο του ποιητή. 
Κάτι σαν προσευχή, κάτι σαν ικεσία, κάτι σαν προσταγή: "ανέμισε το σπαθί σου κι 
απόδιωξε τους Αρχάγγελε μου, απόδιωξε τους...."

ΚΩΣΤΑΣ ΠΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ

ΠΕΡΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ

1. Οι όροι πολιτισμικός και πολιτιστικός, παρ’ όλο που η πραγματική τους 
χρήση στα ελληνικά φανερώνει στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων 
συνωνυμία υψηλού βαθμού αλλά και σύγχυση, αποδεικνύουν με τον καλύτερο 
τρόπο πως η γλώσσα μας, σε αντίθεση με τις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, διακρί
νει - και για τη δήλωση των περί τον πολιτισμό δραστηριοτήτων και διαφορών - 
δύο ξεχωριστά ποιοτικά μεγέθη.

Θα ήθελα να αναφερθώ σχετικά, χρησιμοποώντας ως κατ’ αρχήν οδηγό τέσ
σερα έγκυρα λεξικά: του Ινστιτούτου νεοελληνικών σπουδών του Ιδρύματος Μα
νόλη Τριανταφυλλίδη (ΤΡΙ), του Γ. Μπαμπινιώτη (ΜΠΑ), το Μείζον ελληνικό λε
ξικό (ΜΕΑ) και το λεξικό του Μ. Κριαρά (ΚΡΙ). Αναφορές γίνονται σε γνωστά 
εγκυκλοπαιδικά έργα και σε ξενόγλωσσα λεξικά.

2. Και οι δύο όροι είναι μεταφραστικά δάνεια από το αγγλ. cultural και το 
γαλλ. culturel . Στο ΤΡΙ όμως, το πολιτιστικός (παραγόμενο από ένα υποθετικό 
τύπο πολιτίζω,  σύγκρ. πολιτισμένος) συνδέεται μόνο με το cultural σε αντίθεση 
με το πολιτισμικός (παραγόμενο από το λόγιο πολιτισμός) που συνδέεται και με 
τα δύο. Εδώ το πολιτισμικός εξηγείται με το «που ανήκει ή αναφέρεται στον πολι
τισμό», ενώ το πολιτιστικός με το «που αφορά τον πολιτισμό και ειδικότερα, που 
ευνοεί, υπηρετεί, προωθεί την ανάπτυξή του».

1
*

1. Και με τη σημασία του επιμορφωτικός, μορφωτικός, δες nouveau dictionnaire avec phonétique, 
français grec/grec français, T. Rosgovas, publications helléniques, 1994.

2. Το γερμ. Kultur αποδίδεται με το πολιτισμός (δες και πιο κάτω).

3. Η αρνητική φόρτιση της λέξης φαίνεται και από τη σημασία του μεταφραστικού δανείου υποκουλ- 
τούρα, αφού συχνά εκφράζει τη χαμηλής στάθμης και ποιότητας κουλτούρα.

Να σημειωθεί επίσης ότι, σε αντίθεση με την ελληνική που έχει το πολιτισμι
κός ως επίθετο του πολιτισμός, η αγγλική και η γαλλική δεν έχουν αντίστοιχο για 
το civilization, αφού χρησιμοποιούν ως τέτοιο το παράγωγο του culture1 2. Απενα
ντίας, σε μας ο όρος κουλτούρα έχει ειδικότερο περιεχόμενο (ειρωνικό σε κάποια 
περιβάλλοντα) και μάλιστα το κουλτουριάρης έχει σαφώς αρνητική συνυποδήλω- 
ση3. Υπό αυτό το πρίσμα η δημιουργία του πολιτισμικός εν αναφορά προς το 
civilization, ήταν μονόδρομος.

Στο ΜΠΑ και τα δύο εξηγούνται με το «αυτός που σχετίζεται με τον πολιτι
σμό», ενώ υπάρχει ένα διευκρινιστικό τετράγωνο για τη χρήση των δύο με την κα
τακλείδα ότι «γενικά θα μπορούσε, με γλωσσολογικούς όρους, να λεχθεί ότι ο χα
ρακτηρισμός πολιτισμικός είναι περισσότερο στατικό, ενώ ο χαρακτηρισμός πο
λιτιστικός είναι περισσότερο δυναμικός». Πληροφορούμαστε επίσης ότι το πολι
τιστικός μαρτυρείται από το 1854. Ιστορικά άρα είναι «ορθότερο».
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Στο ΜΕΛ τα πολιτισμικός και πολιτιστικός εξηγούνται αντίστοιχα με τα «σχε
τικός με τον πολιτισμό» και «αναφερόμενος στον πολιτισμό ή τις εκδηλώσεις του».

Στο ΚΡΙ το πολιτισμικός εξηγείται με το «που συνδέεται με τον πολιτι
σμό», ενώ το πολιτιστικός με το «που αναφέρεται στον πολιτισμό ή σχετίζεται 
μ’ αυτόν».

Και για τους δύο όρους χρησιμοποιούνται δηλαδή συνολικά τέσσερα βασικά 
ρήματα με συχνότερο το σχετίζεται, το οποίο φαίνεται να είναι ένα εννοιολογικό 
πεδίο ευρύτερης συμφωνίας, ακολουθούμενο από το αναφέρεται:

αναφέρεται ανήκει αφορά συνδέεται σχετίζεται
πολιτισμικός + + + ++
πολιτιστικός ++ + ++

Εδώ έχουμε κάποια διαφορά με τα αγγλικά λεξικά. Μόνο με το συνδεδεμένος με 
(connected with) αποδίδεται το cultural στο Oxford Advanced Learner’s dictionary of 
current English, A S Hornby, sixth edition, 2000. Η απόδοση με αυτή την ευρύτερη έν
νοια (και pertaining/relating to) είναι η επικρατούσα. Ψάχνοντας στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.dictionary.com διαβάζει κανείς: of or pertaining to culture, πηγή: 
Wester’s Revised. Unabridged Dictionary, 1996, 1998M1CRA, Inc. και of or relating to, πη
γή: WordNet 1.6, 1997 Princeton University. Αντιθέτως το Longman Dictionary of 
contemporary Enlgish, third edition, 2000, χρησιμοποιεί παράλληλα σε διάζευξη και το 
ανήκει (belonging to or connected with). Διαφορά ουσίας;

Επίσης, τα περισσότερα ξενόγλωσσα λεξικά αποδίδουν συνήθως το cultural 
στα ελληνικά με το πολιτιστικός και όχι με το πολιτισμικός.4 5

4. Κατά περίπτωση βέβαια. Έτσι, ενώ στο γερμανοελληνικό λεξικό Pons, Kompaktwörtebuch für alle 
Fälle, Neubearbeitung 2000, Ernst Klett Verlag το επίθετο kulturell αποδίδεται και με τα δύο, τα 
σύνθετα με πρώτο συνθετικό το ουσιαστικό Kultur - (μετάφραση πολιτισμός και σε παρένθεση 
Zivilisation) αποδίδονται με το πολιτιστικός, και μόνο το Kulturschock αποδίδεται με το πολιτι
σμικό σοκ.

5. Στο ίδιο λεξικό πληροφορούμαστε ότι η λέξη culture με τη σημασία καλλιέργεια υπάρχει στην αγ
γλική γλώσσα από το 1420 και ότι το 1865 την εισήγαγε ο Ε.Β. Tylor ως τεχνικό όρο της ανθρωπο
λογίας. Επίσης, ότι αμερικανοί κοινωνιολόγοι μιμούμενοι γερμανούς χρησιμοποίησαν αντ’ αυτού 
τον όρο civilisation.

6. Από βιβλιοκρισία του Αλέξη Ηρακλείδη στην Ελευθεροτυπία της 19/03/99 γύρω από τη γεωπολιτική.

7. Κώστας Σημίτης, ομιλία στο 5ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, 18/03/99.

3. Ας δούμε τώρα την παρουσία των δύο όρων σε κάποια εγκυκλοπαιδικά έργα.

Στο λεξικό κοινωνικών επιστημών της Ουνέσκο του 1972 δεν υπάρχει κανένα 
λήμμα πολιτισμικός. Αντίθετα, υπάρχουν 53 με το πολιτιστικός. Διαβάζει κανείς 
ότι ο όρος κουλτούρού σπάνια αναφέρεται σε εγκυκλοπαιδικά λεξικά και ακαδη
μαϊκά κείμενα, ενώ για το cultural λέει ότι έγινε προσφυγή στα «παράγωγα της λέ- 
ξεως πολιτισμός: πολιτιστικός κλπ»., θεωρουμένου του πολιτιστικός ως νοηματι
κού βεβαίως παραγώγου του πολιτισμός (λήμμα κουλτούρα).

Στην εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Ααρούς Μπριτάνικα (ΠΑΜ) στο λήμμα πολι
τισμικός ο αναγνώστης παραπέμπεται αμέσως στο πολιτιστικός. Εκεί διαβάζει 

κανείς ότι ο τελευταίος όρος «τείνει να χρησιμοποιείται περισσότερο για τις καλ
λιτεχνικές και πνευματικές πλευρές της ανθρώπινης δραστηριότητας, τείνει δηλα
δή να αναφέρεται στον πνευματικό πολιτισμό. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται 
στην ελληνική βιβλιογραφία και ο όρος πολιτισμικός,-η, -ο, ο οποίος αναφέρεται 
στον πολιτισμό ως σύνολο οι δύο όροι ωστόσο είναι ταυτόσημοι». Στη πράξη 
όμως, στο λήμμα πολιτιστική ιστορία διαβάζει κανείς ότι πρόκειται για «μελέτη 
λαών... από άποψη του συνόλου του πολιτισμού τους» (και όχι για την περίπτωση 
ορθότερα ίσως πολιτισμική ιστορία, αγγλ. cultural history).

Έτσι, ενώ στην ΠΑΜ με το επίθετο πολιτιστικός υπάρχουν 45 λήμματα (13 
στην εγκυκλοπαίδεια Υδρία), για το πολιτισμικός υπάρχει μόνο το πολιτισμικό 
μοντέλο, το οποίο όμως εξηγείται αμέσως με τους όρους «ή πολιτιστικό σχήμα ή 
πολιτιστικός διασχηματισμός ή πολιτιστικό πρότυπο ή πολιτιστικό σχέδιο σταθε
ρή οργάνωση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών». Οι όροι λοιπόν επικαλύπτο
νται. Στην Υδρία δεν υπάρχει το πολιτισμικός.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι τα λήμματα με το πολιτιστικός ερμηνεύονται 
συχνότατα στην Υδρία με τη χρήση του όρου κουλτούρα. Αντίθετα, στην ΠΑΜ ο 
όρος αυτός αποφεύγεται επιμελώς.

Η Νέα Δομή (ΝΔ) στο λήμμα πολιτισμός, σε σχέση με το κουλτούρα αναφέρει 
το πολιτιστικός, που το θεωρεί και του πολιτισμός επίθετο. Δεν γίνεται λόγος για 
κανένα πολιτισμικός.

Στην εγκυκλοπαίδεια Grand Larousse, στο ευρετήριο του τρίτου και του πέ
μπτου τόμου χρησιμοποιείται μόνο το πολιτιστική για την επανάσταση του προ
λεταριάτου στην Κίνα, ενώ στην οικεία θέση στον τρίτο τόμο μιλά για πολιτιστικό 
ρόλο.

4. Εν πάση περιπτώσει, το πολιτισμικός όντας κατά πολύ νεώτερο του πολι
τιστικός, κερδίζει τον τελευταίο καιρό συνεχώς έδαφος. Κατά την αντίληψή μου, 
το πολιτισμικός ανευρίσκεται συχνότητα σε μεταφράσεις γαλλικών κυρίως έργων. 
Έτσι, η σύνδεση του με τον αντίστοιχο γαλλικό όρο στο ΤΡΙ, όπως είδαμε πιο πά
νω (2), αντιστοιχεί στα πράγματα.

Γενικά πάντως, υπάρχει η αίσθηση ότι ως προ τον πολιτισμό το πολιτιστικός 
μπορεί να αναφέρεται σε μία σήμανση στενότερου πεδίου απ' ό,τι το πολιτισμι
κός, όπως δηλαδή οι όροι, θα έλεγα, ιδίωμα και διάλεκτος ως προς την Κοινή. Η 
χρήση όμως προδίδει μια γενικότερη σύγχυση. Ακούγονται εκφράσεις του τύπου 
«θεμελιώδη θέματα των κρατών και των εθνοτικών ομάδων όπως... η εθνική πολι
τισμική ταυτότητα»6, εκεί που το αυτί του μέσου Έλληνα θα περίμενε το πολιτι
στική, αλλά και γλωσσικές μάλλον υπερβολές που κινούνται στα δύο άκρα, όπως: 
«μέσα από την ΟΝΕ έχουμε αλλάξει τον οικονομικό... και πολιτισμικό χάρτη της 
χώρας»7 ή «αλλοιώνεται η πολιτιστική μας ταυτότητα», άποψη, που εκφράστηκε 
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από εκπρόσωπο των Ανωγείων της Κρήτης8 για να δικαιολογηθεί η κατάληψη του 
εκλογικού κέντρου ώστε να εμποδιστούν οι δημοτικές εκλογές με το σχέδιο Καπο- 
δίστρια, το οποίο θα συνένωνε το χωριό σε ένα δήμο με ένα διπλανό του!

8. Σε ραδιοφωνική εκπομπή στις 15/10/98.
9. «Μια συμμαχία να σταματήσει τους νέους Εξουσιαστές». Εφημερίδα Ελευθεροτυπία της 

13/04/99.
10. Συνάντησα πάντως και τον όρο πολυπολαίστικός αντί του πολυπολιτισμίκός: «Η αμερικανική 

κοινωνία είναι από τη σύστασή της πολυφυλετική, πολυεθνική. Η κρατική ανοχή της θεμελιώνε
ται στις αρχές της ανεκτικότητας (tolerance) του «σεβασμού της διαφοράς» της πολυπολιτιστικής 
συνύπαρξης (από επιφυλλίδα του X. Γιανναρά στην Καθημερινή της 07/03/99 υπό τον τίτλο «Νε
οναζισμός των ΗΠ Α»;) Τι θα ταίριαζε εδώ περισσότερο;

Ο Μ. Θεοδωράκης δίνει, νομίζω, την πραγματική σημασία του πολιτισμικός, 
ως προς αυτό που πραγματικά εννοεί: «... δεν είναι μόνο σήμερα που οι “δυτικοί 
μας σύμμαχοι” με ενοχλούν, με προβληματίζουν και με απελπίζουν. Γνωρίζω μέ
σα μου καλά ότι οι διαφορές είναι μεγάλες. Είναι βαθύτατες γιατί είναι ιστορικές, 
είναι πολιτισμικές. Υπάρχει ριζική διαφορά νοοτροπίας, ηθών, στάσης ζωής και 
κλίμακας αξιών»9.

5. Ερχόμαστε τώρα στα σύνθετα με το όιά- και το πολύ-. Αφορούν μόνο το 
πολιτισμικός (δες όμως πιο κάτω και 7).

Το ΤΡΙ, συνεπές με το λήμμα του πολιτισμικός, χρησιμοποιεί και για το όια- 
πολιτισμικόςτο ίδιο ρήμα: «που αναφέρεται σε δύο ή περισσότερους πολιτισμούς 
ως απόδοση των αγγλ. intercultural, crosscultural (μτφρ. δάνειο).

Αήμμα πολυπολιτισμικός δεν υπάρχει στο ΤΡΙ. Υπάρχει όμως στο ΜΠΑ και 
εξηγείται με το «αυτός που χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη διαφόρων και δια- 
κρινόμενων μεταξύ τους πολιτισμών», παρ’ όλο που για το λήμμα πολιτισμικός 
(αλλά και πολιτιστικός), όπως είδαμε, χρησιμοποιείται το «σχετίζεται». Συνεπέ
στερο, αντίθετα, φαίνεται το λεξικό αυτό για το όιαπολιτισμικός επεξηγώντας: 
«αυτός που σχετίζεται με διάφορους πολιτισμούς ή που συνδυάζει διάφορους πο
λιτισμούς..

Αήμμα πολυπολιτισμικός υπάρχει επίσης και στο ΜΕΑ και εξηγείται με το «ο 
αναφερόμενος σε μία κοινωνία που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη διαφορετι
κών πολιτισμικών ομάδων».

Στο ΜΕΑ το όιαπολιτισμικός επεξηγείται ως «ο αναφερόμενος στις μεταξύ πο- 
λιτισμιόν σχέσεις/αυτός που ερμηνεύει ή προσεγγίζει φαινόμενα ή καταστάσεις με με
λέτη και γνιύση των πολιτισμικών τους ιδιαιτεροτήτων και χαρακτηριστικών».

Στο ΚΡΙ για το όιαπολιτισμικός λέγεται; «που αναφέρεται στις σχέσεις δύο ή 
περισσότερων πολιτισμών».

Αήμμα πολυπολιτιστικός δεν υπάρχει σε κανένα λεξικό, ούτε όιαπολιτιστι- 
κός10. Επίσης ούτε η ΝΔ ούτε η Υδρία τα έχουν.

Στην ΠΑΜ υπάρχει μόνο ένα λήμμα σε σχέση με το όιαπολιτισμικός: «διαπο- 
λιτιστική ιατρική» (γαλλ. interculturelle psychiatrie), το οποίο επεξηγείται ω «μελέ
τη... των διαταραχών, που παρατηρούνται σε διαφορετικά κοινωνικοπολιτισμικά 
πλαίσια», η «θεραπευτική ιατρική σε διαπολιτισμικό πλαίσιο».

6. Από πλευράς γλωσσικών συστατικών ο όρος πολυπολιτισμικός μπορεί να 
θεωρηθεί ότι ακουστικά δεν είναι και τόσο ευχάριστος, με τις συλλαβικές επαναλή
ψεις. Είναι όμως και διφορούμενος. Όταν μιλάμε για πολυπολίΤίσμίκή εκπαίδευση 
στην Ελλάδα, αναφερόμαστε σε παιδιά τσιγγάνων, παλιννοστούντων και την έντα
ξή τους στον ελληνικό πολιτισμό, σε παιδιά αλλοδαπών και στη συνέχιση παροχής 
γνώσεων για τους πολιτισμούς των χωρών προέλευσης ή μήπως ταυτόχρονα και για 
τον ελληνικό και για άλλους πολιτισμούς; Ή απλώς εννοούμε ανοχή πολλών πολι
τισμών; Εδώ είναι που εμπλέκονται γλωσσολογικά τα δια- και πολύ -.

Έτσι και το όιαπολιτισμικός ως έννοια θα μπορούσε να σημαίνει ότι (μία 
παιδεία) έχει ως στόχο είτε την παροχή γνώσεων με όχημα, μέσο είτε με σκοπό, 
στόχο διαφορετικούς πολιτισμούς. Αξίζει πάντως να παρατηρήσει κανείς ότι το 
inter- αποδίδεται κατά περίπτωση διαφορετικά, και όχι μόνο με το σημασιολογικά 
ισοδύναμό του δια-, το οποίο δεν αποτελεί και δέσμευση. Π.χ. interchange: ανταλ
λάσσω, εναλλάσσω, intercollegiate: ενδοκολλεγιακός, intercommunicate: αλληλεπι- 
κοινωνώ, interdependent: αλληλένδετες, interact: αλληλεπιδρώ, όμως 
intercommunal talks: διακοινοτικές συνομιλίες, interlocutor: συνομιλητής, 
interpellate: επερωτώ.

Από την άλλη η κατάληξη -σμικος φαίνεται ότι δεν ευδοκιμεί στη νέα ελληνι
κή Ενώ είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των ουσιαστικών με κατάληξη -σμος, τα 
επίθετα σε -σμι,κος είναι λιγότερα από δύο δεκάδες. Μάλιστα στο λεξικό ΤΡΙ κα
ταχωρίζονται έξι μόνο λήμματα.

Επειδή νομίζω ότι είναι πρακτικά ανέφικτο να διατηρηθεί η πολυπολιτισμικό- 
τητα (όρος μάλλον εν είδει εργασίας), ακόμα και αν τα παιδιά διδάσκονται στη μη
τρική τους γλώσσα, και επειδή είναι μάλλον η αφετηρία για τον εθνικό πολιτισμό της 
χώρας υποδοχής (αφού η πραγματικότητα επιβεβαιώνει την προσπάθεια των εθνι
κών κρατών για αφομοίωση ή επί το πολιτικά ορθότερον ενσωμάτωση των μειοψη- 
φικών ομάδων στην κοινωνία της πλειοψηφίας) θα προτιμούσα τον όρο σνμπολίη- 
σπκός για τη σημασία του intercultural, που εξισώνει και παραπέμπει στο σεβασμό 
του πολίτη/κράτους προς τον όποιο συμ-πολίτη, δείχνοντας συγχρόνως και τη δυνα
μική του πολίπσπκός κατά το ΜΠΑ. Μόνο υπ’ αυτή τη γλωσσική έννοια (του συγ- 
γιγνώσκειν, η συν έχει αυτή τη δυναμική, και όχι απλώς του ανέχεσθαι) νομίζω θα εί
χαν ουσιαστικό νόημα εξωτερικεύσεις του τύπου: «με την πολυπολιτισμική εκπαί
δευση το σχολείο σας έγινε ένα διαπολιτισμικό σχολείο»".

11. Από εκπομπή του πρώτου προγράμματος του ελληνικού ραόιοφώνου στις 08/03/99 για το κατά 
τον εκφωνητή πολυπολίτισμικό 16° Δημοτικό Σχολείο Χανιών.
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7. Το πραγματικό περιεχόμενο όμως των συνωνύμων μπορεί να οριστεί μόνο 
σε κειμενικό περιβάλλον. Έτσι, ενώ δεν υπάρχει αμοιβαία υποκαταστασιμότητα 
των δύο όρων σε περιπτώσεις όπως πολιτιστικός σύλλογος (το πολιτισμικός  
σύλλογος πιθανόν να δήλωνε κάτι εντελώς διαφορετικό) ή πολιτιστικές εκδηλώ- 
σεις/ανταλλαγές. Εντούτοις οι λέξεις φαίνεται να εναλλάσσονται.

*

15. Συλλογικό έργο: Η ποίηση του κράματος, μοντερνισμός και διαπολιτισμικότητα στο έργο του 
Καβάφη, πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2000.

Η δυναμική των λέξεων δηλώνεται βεβαίως από τη χρήση τους Υπό προϋπο
θέσεις, τα πολιτιστικός και πολιτισμικός αποτελούν ελεύθερες παραλλαγές. Έτσι, 
συχνά και σε γειτνιάζουσες θέσεις, ακούει κανείς πολιτιστικός χάρτης (κυρίως) 
αλλά όμως και πολιτισμικός, όπως και πολιτιστικό/πολιτισμικό τοπίο, πολυπολι- 
τιστικός (αναφερόμενος όμως σε πολυπολιτισμική κοινωνία12) αλλά και πολυπο- 
λιτισμικός διαδραστικός δίσκος. Ο πολυπολιτιστικός χαρακτήρας της Ένωσης 
και, η πολυπολιτιστικότητσ μάλλον είναι σπανιότερα των αντιστοίχων από του 
πολιτισμικός παραγομένων.

Όσον αφορά τίτλους βιβλίων, «της μόδας» είναι όλο και περισσότερο το πο
λιτισμικός και τα συναφή: πολιτισμικός δυϊσμός, πολιτισμικότητσ, κοινωνική/σι- 
σθητική όιαπολιτισμικότητα, πολυπολιτισμικότητσ13. Το πολιτιστικότητα (το 
οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο, όπως: κέρδισε το βραβείο καλύτερης βαλκανικής 
ταινίας για την εάνικη πολιτιστικότητά της14 από την άλλη το πολιτισμικότητα εί
ναι συχνότερο: η πολιτισμικότητα της Θράκης) δεν το συνάντησα ως τίτλο σε κα
νένα βιβλίο - αντίθετα με το όιαπολιτισμικότητα15.

Δεν βρήκα πουθενά όρο *όιαπολιτιστικότητα.

8. Είναι φανερό ότι όσο πιο πίσω πάει κανείς, με χρονικό ορίζοντα μόνο με
ρικές δεκαετίες, τόσο σπανιότερα είναι τα εκ του -πολιτισμ-, τα οποία όμως χρη
σιμοποιούνται σήμερα όλο και πιο συχνά, υποκαθιστώντας το παραδοσιακό πο
λιτιστικός. Θα έλεγα ότι σε πλείστες περιπτώσεις το πολιτιστικός κρατείται όπου 
δεν υπάρχει πρόθεση έντονης αφαίρεσης και θεωρητικοποίησης. Πρακτικά, σε επί
πεδο χρήσης και συγχρονικού λεξικού μορφήματος, οι προσάψεις στατικός και 
δυναμικός (για τα πολιτισμικός και πολιτιστικός αντίστοιχα) ξεθωριάζουν και 
μου φαίνεται πλέον ότι οι διαφορές τους είναι αμελητέες, αν όχι ανύπαρκτες.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Φθινόπωρο 2002
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ 
ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

I. Ό Απόστολος Μελαχρινός έγεννήθη τό 1880 στήν Βραΐλα τής Ρουμανίας 
καί σέ παιδική ήλικία ή οικογένεια του έγκατεστάθη στήν Κωνσταντινούπολη. 
Εκεί ένεφανίσθη τό πρώτον είς τήν λογοτεχνία έκδίδων τό περιοδικό «Ζωή» 
(1902). Τό 1922 έγκατεστάθη στήν ’Αθήνα όπου έκέρδιζε τά πρός τό ζήν ώς Ιδιο
κτήτης τυπογραφείου, ένφ παράλληλα έξέδιδε κατά περιόδους τό περιοδικό «Κύ
κλος». Εκτός άπό τό καθαρά ποιητικό του έργο, πού θά αναλύσουμε πιό κάτω, 
μετέφρασεν έμμέτρως τήν «Εκάβη» τοΰ Ευριπίδη (1927), τήν «Ιφιγένεια έν Ταύ- 
ροις» (1929) τοΰ ίδιου, τήν «Ήλέκτρα» (1939) τοΰ Σοφοκλέους, τόν «Άγαμέμνο- 
να» (1948) και τις «Χοηφόρες» τοΰ Αισχύλου άλλά καί τούς «Βατράχους» (1931) 
τοΰ ’Αριστοφάνη. Τό 1946 έξέδωσε «Δημοτικά Τραγούδια» μέ εισαγωγή. Άπεβίω- 
σε στήν ’Αθήνα τό 1952.

II. Ή ποίηση τοΰ ’Αποστόλου Μελαχρινού έπειδή δέν άκολουθεί μιάν εύθύ- 
γραμμη πορεία αλλά διαρκώς μεταλλάσσει δέν είναι δυνατόν νά παρουσιαστή μέ
σα σ’ ένα γενικόλογο πλαίσιον άφορισμών. Άντιθέτως, μάλιστα, πρέπει νά τήν 
αναλύσουμε συλλογή πρός συλλογή, κι αύτό θά κάνουμε έδώ, προκειμένου νά τήν 
δούμε στις σωστές της διαστάσεις.

α. Τά πρώτα δημοσιευμένα ποιήματα (Κωνσταντινούπολις 1902-1903): Τρία 
ποιήματα άποτελούν τήν πρώτη δημοσιευμένη ποιητική δουλειά τοΰ ’Αποστόλου 
Μελαχρινού: «Οί φθινοπωρινές πεταλούδες» σέ τέσσερεις ένότητες («Ή ζωή πώς 
θνήσκεις», «’Αλληλούια» καί «Αίωνία ή μνήμη», «Τά μάτια στά δειλινά» καί «Ό 
ήλιος βασιλεύει» (I, II καί III). Πρόκειται γιά παραδοσιακά θεματολογικά ποιήμα
τα μέ μελαγχολική, σίγουρα, διάθεση καί ρομαντικήν έξαρση. Πλήν, όμως, αύτά 
δέν άναπαράγουν τό ποιητικό μοντέλο τοΰ ΙΘ’ αίώνος άλλά, τουναντίον, φαίνε
ται ότι συμβαδίζουν μέ τό κίνημα τοΰ έν Έλλάδι συμβολισμού, ή άλλως λεγομέ
νου νεορομαντισμού, άν δέν τό προοιωνίζουν κι όλας.

β. «Ό δρόμος φέρνει...» (Κωνσταντινούπολις 1905): Πρόκειται γιά άνισο- 
μερή ποιητική συλλογή. Γιά τά πρώτα ποιήματα «Ό Χρυσορρόης» καί «Έπιθαλά- 
μιο γιά τόν Ήλιο» θά έγραφε κανείς ότι ό ποιητής παίζει άπλώς μέ τις λέξεις 
χωρίς νόημα καί χωρίς σκοπό παραβιάζοντας πολύ συχνά καί στοιχειώδεις κανό
νες τού Συντακτικού. Στά «Νυμφίου Δώρα» (I, II καί III) καί «Χαίρε...» (I, II, III, 
IV καί V) έχουμε μιά ποίηση ήχηρή όπου κυριαρχούν τά σύνθετα ουσιαστικά κι 
έπίθετα, τά όποια ναι μέν προκαλοΰν τήν έντύπωση τοΰ άναγνώστη άλλά καί τήν 
αισθητική του. ’Αφού είναι έμφανής ή έκζήτησις μέσα άπό τις λέξεις πού χρησιμο
ποιεί καθώς άλλες έξ αυτών είτε ό ίδιος δημιουργεί, είτε είναι ιδιωματισμοί τής 
Δημοτικής. Καί μόνο στό VI καί στό VII τοΰ «Χαίρε...» καί στό «Καταστόλι» συ
ναντάμε μιά ποίηση πού ταιριάζει στό ύφος καί στό κλίμα τής έποχής του. Ποίηση 
λυρική κι αίσθαντική άλλ’, όπωσδήποτε, ιδιαίτερα προσωπική.

γ. «Παραλλαγές» (Κωνσταντινούπολις 1907): Σ’ αυτή τήν συλλογή ό ’Από
στολος Μελαχρινός είναι πιό κοντά στις ποιητικές άναζητήσεις τής έποχής, έτσι 

όπως αυτές έκφράζονται άπό τούς νέους ποιητές τοΰ περιοδικού «Ήγησώ» (1907- 
1908). Πρόκειται γιά ποίηση άτμοσφαιρική καί στό έπακρον αίσθαντική. Νοσταλ
γία, μελαγχολία καί ένας έσώτατος πόνος χαρακτηρίζουν τις «Παραλλαγές», πού 
μάς θυμίζουν, έστω καί έξ άντανακλάσεως, τό έργο τοΰ Τέλλου Άγρα ή τοΰ Μή- 
τσου Παπανικολάου. Έδώ ό δημιουργός υφαίνει μέ μαεστρία τό δίκτυ τής άρά- 
χνης-θλίψης πού θά συλλάβη μέσα σ’ αυτό κάθε ώραΐο, μεγάλο καί, κυρίως, ζω
ντανό γιά νά τό μετατρέψη σέ άχαρη μνήμη. Παρ’ όλα αύτά στις «Παραλλαγές» ό 
’Απόστολος Μελαχρινός έξακολουθεί, τουλάχιστον άπό πλευράς τεχνικής, νά πα- 
ραμένη αιρετικός- υπό τήν έννοιαν ότι τά ένταΰθα ποιήματά του δέν ύπακούουν 
άπόλυτα στούς κανόνες τής παραδοσιακής ποίησης ένφ καταστρατηγεί τό μέτρο 
άρκετά συχνά.

δ. Πεζοτράγουδα (Κωνσταντινούπολις 1909, 1920-1921): Άν λάβη κανείς ώς 
μέτρον συγκρίσεως τούς «Πεζούς ρυθμούς» τοΰ Ζαχαρία Παπαντωνίου καί ένθυ- 
μηθή τήν αισθητική θεώρηση τοΰ Ήλία Βουτιερίδη γι’ αύτά είναι φανερόν ότι τά 
πεζοτράγουδα τοΰ Μελαχρινού υπολείπονται κατά πολύ τών άναλόγων τοΰ Ζα
χαρία Παπαντωνίου. Υπάρχουν, ώστόσον, ή ώραιολογία, ή ποιητικότητα καί ή 
άρμονία. Όμως, οί σχοινοτενείς περίοδοι άλλά καί ή έλλειψις συνοχής τοΰ λόγου, 
πού άδυνατεΐ να δώση μιάν έντελέστατη ιδέα καί μιά πλήρη θεματολογική προσέγ
γιση, τά κάνει δυσκόλως προσεγγίσιμα.

ε. «Φίλτρα Επωδών» (’Αθήνα 1935): Τά «Φίλτρα Επωδών» διακρίνονται σέ 
έπτά ποιητικές ένότητες. Ήτοι: «Ό δρόμος φέρνει», «Παραλλαγές», «Πρόφαση 
Μελαγχολίας», «Στάσιμο», «Ό ίσκιος τής Έριφίλης», «Τό τραγούδι τοΰ Άντρει- 
ωμένου» καί «Έξαρση». Είναι φανερόν ότι τις τρεις ένότητες τις συναντήσαμε 
καί άνωτέρω. Τις δυό πρώτες ώς αυτόνομες συλλογές καί τήν τρίτη ώς ποιητικήν 
ένότητα τών «Παραλλαγών». Όμως, έδώ είναι ξαναδουλεμένα τά ποιήματά των. 
«Ό δρόμος φέρνει» γίνεται πιά μιά άτόφια έρωτική ένότητα μεγαλόστομη καί λε- 
ξιθηρική σέ μιά προσπάθεια πρωτοτυπίας έκφράσεως. Ύπ’ αυτούς τούς όρους τά 
αισθητικά άποτελέσματα είναι άμφίβολα. Γιά τις «Παραλλαγές» δέν έχουμε νά 
προσθέσουμε τίποτε, ίσχυόντων τών γραφέντων είς τήν οικεία παράγραφο. Τό 
ίδιο θά γράφαμε καί γιά τήν «Πρόφαση Μελαγχολίας» παρά τήν προσθήκη τοΰ 
ποιήματος οί «’Αναβαθμοί τής Σιωπής» (I-VIII), πού δέν άλλάζει δραστικά τό όλο 
ποιητικό κλίμα τής έν θέματι ένότητος. Τό «Στάσιμο», τίτλος παρμένος άπό τά χο
ρικά μσματα τής άρχαίας τραγωδίας, γραμμένο μέ τήν διάταξη τής ςοδής, στροφή- 
άντιστροφή-έπςυδός, μόνον φδή δέν είναι. Κινείται μέσα στό ονειρικό μέ έντονο 
λυρισμό καί μέ περίτεχνους στίχους γραμμένους μέ μαστοριά καί άληθινή έμπνευ
ση. «Ό ίσκιος τής Έριφίλης», πάλι, ποίημα ικανού μεγέθους, έχει τήν ομορφιά τής 
άληθινής ποίησης πού άναβρύζει άπό τά κατάβαθα τής ψυχής τοΰ ποιητή κι άπλώ- 
νεται γεμάτη μουσικότητα καί άρμονία νά πλημμυρίση ένα ιδεατό χωροχρόνο πού 
σημαδεύεται άπό τήν έντονη παρουσία τής φύσεως στήν πιό ώραία της στιγμή. Στό 
«Τραγούδι τοΰ Άντρειωμένου» ό ’Απόστολος Μελαχρινός, συνταιριάζοντας τό 
έπος τοΰ Διγενή ’Ακρίτα, τούς άθλους τού Ηρακλή καί τήν δρακοκτονία τοΰ Αγί
ου Γεωργίου, μάς χαρίζει μιάν ένδιαφέρουσα άφηγηματική ποίηση όπου τό έπικό 
καί τό λυρικό στοιχείο συνυπάρχουν έξίσου. Έδώ ό ποιητής άναβιώνει ένα, σχε
δόν, ξεχασμένο ποιητικόν είδος πού ό τελευταίος του μεγάλος έκπρόσωπος ήταν ό 
’Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. Κύριο γνώρισμα τοΰ ποιήματος «Τό Τραγούδι τοΰ
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Άντρειωμένου», πού φαίνεται σαν νά βγαίνη άπ’ ευθείας από τον Άκριτικό κύ
κλο, είναι το μεγαλειώδες καί τιτανικό στοιχείο τού ήρωος, πού ύμνειται μέ τήν 
ανάλογη δύναμη. Τέλος, ή «“Έξαρση» (Ι-ΙΙ) δέν άφίσταται τών ύπολοίπων συγκαι
ρινών της ποιημάτων, έστω καί μέ τήν ιδιαιτερότητα τού προσωπικού ύφους τού 
Μελαχρινού.

στ. «Απολλώνιος»: Πρόκειται γιά ημιτελές συνθετικό ποίημα σέ στίχους καί 
πρόζα πού τό πρώτο μέρος του έγράφη τό 1948, τό δεύτερο καί τό τρίτο τό 1938, 
ένφ τά άποσπάσματα άπό τούς «Γάμους τού 'Ήλιου καί τής Σελήνης» έγράφοντο 
άπό τό 1909 έως τό 1949. Πρόκειται γιά γνήσιο τέκνο τού Ελληνικού συμβολι
σμού, χωρίς ώστόσο νά προσεγγίζη τήν ποιητική μαγεία τού Μαλλαρμέ ή τού Βα- 
λερύ. Μακροσκελέστατο (196 σελίδες!), χωρίς Ιδιαίτερη συνοχή καί μέ διαλογικό 
χαρακτήρα δέν μπορεί ν’ άποτελέση σταθερό σημεϊον άναφοράς τού ποιητικού γί
γνεσθαι τού Μεσοπολέμου παρά τις όποιες, καί δέν είναι λίγες, λυρικές του εξάρ
σεις. “Αλλά σέ καμμία περίπτωση δέν μπορεί ούτε κατά διάνοια νά συγκριθή μέ τά 
άριστουργήματα «Τό απόγευμα ενός φαύνου» ή «Τό θαλασσινό κοιμητήρι».

ζ. Τά τελευταϊά του ποιήματα τά συνέθεσε τήν διετία 1945-1946. Αύτά είναι 
«Τό δρύ», «Τό λιοντάρι», «Ό άετός», «Προσευχή» καί «’Ανοιξιάτικο δίπτυχο». 
Π ιό άπλά καί χωρίς τά πολλά στολίδια τών προηγουμένων διαβάζονται μέ συ
μπάθεια καθώς μάς άφήνουν τήν πικρή γεύση τού λυπημένου στοχασμού, τής μο
ναξιάς καί τού θανάτου.

III. Σίγουρα, ό ’Απόστολος Μελαχρινός έγραψε τήν δική του ιστορία στά Νε
οελληνικά γράμματα. Ό κυνηγός αύτός τού ονείρου, ό αιρετικός σέ σχέση μέ τούς 
ύπόλοιπους ποιητές τού Μεσοπολέμου, είχε τήν δυνατότητα νά γράψη καλλίτερα. 
Αύτό είναι βέβαιο. Όμως, ή άποστροφή του προς κάποιους βασικούς ποιητικούς 
κανόνες καί ή έμμονή του στον ύπερβολικά φορτωμένο στίχο δέν τού τό έπέτρε- 
ψαν. Παρ’ όλα αύτά κατέλειπεν άξιοπρόσεκτον έργο χωρίς, πάντως, μιμητάς. 
“Έτσι έμεινε τό παράξενο μετέωρο τής ποίησής μας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΑΒΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ *

* Μεταπτυχιακή εργασία σέ σεμινάριο τής Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου (Χει
μερινό έξάμηνο 2002) μέ διδάσκοντα τόν ’Αναπληρωτή Καθηγητή τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου.

1. Βλ. στ. 90-95, όπου ή Εκάβη ταραγμένη λέει τό όνειρό της στό Χορό.
2. δόξα δ’ έχώρει όίχ’ άν’ Ελλήνων / στρατόν αίχμητήν, τοΐς μέν διδόναι / τύμβω σφάγιον, τοΐς δ’ 

ούχί δοκονν (117-119).
3. Ήταν ό ’Ακάμας κι ό Δημοφών, οί όποιοι υποστήριξαν -εν άντιθέσει μέ τόν Άγαμέμνονα - ότι 

έπρεπε νά θυσιάσουν τήν Πολυξένη.
4. Προέρχεται άπό τό ποικίλος καί τό φρήν, φρενός (βλ. Frisk, σ.λ. ποικιλόφρων) καί σημαίνει τόν 

πλήρη ποικίλων σκέψεων, τόν πολυμήχανο, τόν πανούργο. ·
5. Προέρχεται άπό τό ρ. κόπτω, χρησιμοποιείται γιά πρώτη φορά έδώ (βλ. LSJ9, σ.λ. κόπις) καί ση

μαίνει τόν ψεύτη.
6. Παράγεται άπό τό ήδύς καί τό λέγω (βλ. Chantraine, σ.λ. ήόυλόγος) καί σημαίνει αυτόν πού λέει 

γλυκά λόγια, τόν γλυκολόγο.
7. Παράγεται άπό τό δήμος καί τό χαρίζομαι, χρησιμοποιείται άπαξ στόν Ευριπίδη (βλ. LSJ9, σ.λ. δη- 

μοχαριστής). Σημαίνει αύτόν πού μιλά γιά νά ευχαριστήσει τό λαό, γιά νά κερδίσει τήν εύνοιά του.

'Ένας χαρακτήρας κρίνεται μέ βάση κυρίως όσα ό ίδιος πράττει καί λέγει, 
άλλά καί σύμφωνα μέ τό πώς μιλούν γι’ αύτόν τά άλλα πρόσωπα τής τραγωδίας. 
Στήν έντρομη λόγω τού δυσοίωνου διπλού ονείρου1 Εκάβη, ό Χορός - οί αιχμά
λωτες γυναίκες τής Τροίας - δέν έρχεται καθόλου γιά νά τήν άνακουφίσει άπό τά 
πάθη άλλά, ως κήρυξ άχέων (106), γιά νά τής άναγγείλει ότι οί 'Έλληνες άποφάσι- 
σαν εν πλήρεί ξννόδω (107) νά θυσιάσουν τήν κόρη της τήν Πολυξένη στον τάφο 
τού Άχιλλέα. Τής περιγράφει τόν τρόπο μέ τόν όποιο πάρθηκε ή άπόφαση καί τόν 
καταλυτικό ρόλο πού διεδραμάτισε ό Όδυσσέας όταν πήρε τό λόγο καί έπεισε 
τούς στρατιώτες, τών οποίων οί γνώμες μέχρι εκείνη τή στιγμή ήταν διχασμένες2 
μετά τό λόγο τού Άγαμέμνονα καί τών γιών τού Θησέα,3 νά τήν θυσιάσουν, γιατί 
δέν έπρεπε νά περιφρονήσουν τόν “Αχιλλέα δούλων σφαγίων εϊνεκα (135) καί έτσι 
νά άποδειχθούν άχάριστοι ( 138) άπέναντί του. Ό Όδυσσέας, τού οποίου ό λόγος 
ήταν άποφασιστικός καί καθοριστικός γιά τήν τελική άπόφαση, χαρακτηρίζεται 
άπό τό Χορό (131-132) ως ποίκιλόφρων,4 κόπις,5 ήδυλόγο^ καί δημοχαρίστής.'7 
Πριν νά έμφανιστεΐ λοιπόν ό Όδυσσέας στή σκηνή τού αποδίδονται αύτοί οί χα
ρακτηρισμοί.

Ή Εκάβη, παρασυρόμενη ίσως άπό τήν περιγραφή τής άνωτέρω σκηνής, 
άπευθυνόμενη στον Όδυσσέα στήν άρχή τού λόγου της φωνάζει μέ οργή καί πίκρα 
ότι είναι άχάριστη ή σπορά όλων αύτών πού λαχταρούν τιμές ρητόρων παρακα- 
λεΐ νά μήν τούς είχε γνωρίσει, γιατί τό μόνο πού τούς νοιάζει είναι νά λένε κάτι 
πού άρέσει στον όχλο, άκόμη κι άν αύτό κάνει κακό στούς φίλους. Ό ποιητής επι
κρίνει μέ τό στόμα τής Εκάβης τούς δημαγωγούς τού πέμπτου αί., χαρακτηριστικό 
παράδειγμα τών οποίων είναι ό Όδυσσέας:
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Έκ: άχάριστον υμών σπέρμ \ όσοι δημηγόρους 
ζηλοϋτε τιμάς μηδέ γιγνώσκοισθέ μοι, 
οι τούς φίλους βλάπτοντες ου φροντίζετε, 
ην τοίσι πολλοΐς προς χάριχ? λέγητέ π.

(Έκ. 254-7)

Είναι φανερό καί από τούς χαρακτηρισμούς τού Χορού καί από τα λόγια 
τήςΈκάβης ότι ό Όδυσσέας είναι ό τύπος τού δημαγωγού. Ό ίδιος χαρακτήρας 
ξανασυναντάται στις Τρωάδε^ καί στήν Ιφιγένεια έν Αύλίδι.'0 ’Από τόν Όμηρο 
καί μετά ό χαρακτήρας τού Όδυσσέα δεν επαψε νά αποδίδεται μέ χρώματα όλο 
καί πιο σκοτεινά.* 11 Στόν Εύριπίδη δέν υπάρχει κακή πράξη ή δόλος πού νά μήν 
έχει τό μερίδιό του.12

8. Πβ. δημοχαριστής, δ.π. (σημ. 7).

9. Βλ. π.χ. Τρωάδες στ. 282-287, όπου ή 'Εκάβη, μόλις ό Ταλθύβιος τής ανήγγειλε ότι ό κλήρος τήν 
δίνει σκλάβα στον Όδυσσέα, άπελπισμένη γιά τήν κακή της τύχη φωνάζει ότι ό κλήρος τήν δίνει 
σέ άντρα δολερό, ό όποιος είναι ένα τέρας εκτός τού νόμου καί ένας εχθρός του δίκιου. Αυτός ό 
άνδρας, κατά τήν Εκάβη, μέ τή δίβουλή του γλώσσα (διπτύχω γλώσσρ) ‘φέρνει έδώ όσα είναι εκεί 
καί (φέρνει) πέρα όσα είναι έδώ κι όπου υπάρχει άγάπη σπέρνει μίσος’.

10. Βλ. Τφιγ. έν Αύλ. στ. 526-7, όπου ό Άγαμέμνονας χαρακτηρίζει τόν Όδυσσέα πονηρό καί δημο- 
κόπο. Ή όλη δράση τής Ίφ. έν Αύλ. έξαρτάται πολύ από τήν πίεση πού άσκεί πάνω στό βασιλιά ή 
φιλοδοξία τού Όδυσσέα. Βλ. καί στ. 1362-4, όπου ό Άχιλλέας λέει στήν Κλυταιμνήστρα ότι ό 
Όδυσσέας αύτοδιορίστηκε άρχηγός τού στρατού (αίρεθείς έκών).

11. Βλ. π.χ. Φιλοκτήτης, όπου ό μηχανορράφος, ποταπός καί πανούργος Όδυσσέας σχεδιάζει τήν 
κλοπή τού τόξου, στέλνοντας τό Νεοπτόλεμο ώς πειθήνιο όργανό του γιά νά εκπληρώσει τό δόλιο 
σχέδιο. Ο Ιδιος μέ σκληρότητα είχε έγκαταλείψει τόν άνήμπορο Φιλοκτήτη σ’ ένα ακατοίκητο νη
σί, βλ. Kitto σ. 402, πβ. Alford σσ. 129 καί 1541.

12. Στόν Εύριπίδη είναι αυτός πού ζητά τή θυσία τής Πολυξένης, καθώς καί τού Άστυάνακτα καί 
άγορεύει γιά τή θυσία τής ’Ιφιγένειας, βλ. Romilly (2), σσ. 78-80.

13. Γύρω στά 425/4 π.Χ., βλ. Tierney, σσ. XIVκαί XXI.
14. Βλ. Lesky, σσ. 481 κέ., πβ. Easterling-Knox, σσ. 623 κέ.

15. Βλ. π.χ. τις αντιλογίες τού Θουκυδίδη, δηλαδή τά ζεύγη αντιθετικών λόγων, στά όποια τά ίδια 
έπιχειρήματα έπαναλαμβάνονται, αντιστρέφονται καί άνασκευάζονται.

16. Βλ. Duchemin.
17. Γιά παράδειγμα, στόν Ιππόλυτο έχουμε τήν κατηγορία τοΰ 'Ιππολύτου άπό τό Θησέα καί άκο- 

λούθως τήν υπεράσπιση του νέου· στις Τρωάδες έχουμε τήν κατηγορία τής Ελένης άπό τήν Εκά
βη καί μετά τήν υπεράσπιση τής Ελένης μπροστά στό Μενέλαο πού είναι ό κριτής· στήν Εκάβη 
ενώπιον τοΰ Άγαμέμνονα υποστηρίζουν τις θέσεις τους ή 'Εκάβη καί ό Πολυμήστωρ.

18. Γιά παράδειγμα, στις Ίκέτιδες ό Θησέας καί ό κήρυκας τών Θηβαίων υποστηρίζουν άντίθετες θέ
σεις γιά τά δικαιώματα τών ικετών καί γιά τις άντίστοιχες άξιες τών δημοκρατικών καί τών μο
ναρχικών πολιτευμάτων· ή άκόμη στις Φοίνισσες, όπου άφοΰ ό Πολυνείκης εξέθεσε τήν άποψή 
του, ό Ετεοκλής καί ή Ίοκάστη συζητούν γιά τό ρόλο τής φιλοδοξίας στήν πόλη.

19. Πβ. παρακάτω τό διάλογο (άχώνα) Εκάβης καί Όδυσσέα.

20. Βλ. Lesky, σ. 508.
21. Βλ. Blaiklock, σ. 105: “a typical ρήτωρ".

Δέν είναι τυχαίο τό ότι ό Εύριπίδης παρουσιάζει τόν Ααερτιάδη ώς δημαγω
γό. Τήν έποχή πού παραστάθηκε ή τραγωδία13 δρούσαν στήν Αθήνα οί σοφιστές,14 
οί οποίοι ήταν δάσκαλοι ρητορικής. Αύτή ήταν μιά τέχνη πού είχε πολύ μεγάλη 
σημασία στήν ’Αθήνα, όπου έπρεπε κανείς νά έχει τήν ικανότητα νά άγορεύει 
μπροστά στό λαό είτε γιά νά ύποστηρίξει ένα πολιτικό σχέδιο στήν έκκλησία τού 
δήμου είτε γιά νά ύποστηρίξει τήν ύπόθεσή του στό δικαστήριο. Ή σημασία αύτής 
τής τέχνης όμως ξεπερνούσε πολύ τήν πρακτική χρησιμότητα, άφού συνίστατο στό 
νά μπορεί κανείς νά βρίσκει επιχειρήματα, μέ σκοπό νά άνατρέπει τά έπιχειρήμα- 
τα τού αντιπάλου καί νά ύποστηρίξει θέσεις άντίθετες. Ό τύπος τής έπιτυχίας σ’ 
αύτό τόν τομέα ήταν οί «δισσοί λόγοι», όπου ό συγγραφέας άντιπαρέθετε δύο 
άντίθετες αγορεύσεις κάνοντας τήν καθεμία όσο τό δυνατό πιό ισχυρή καί πιο 
ικανή νά άκυρώσει τήν άλλη.15

Αύτή ή τέχνη τής άντιλογίας -ή όποια συνίσταται στήν άντιπαραβολή άγο- 
ρεύσεων, άναλύσεων καί θέσεων- γιά τήν ύποστήριξη κάποιας γενικής θέσεως βρί
σκεται στό έπίκεντρο των τραγωδιών τού Εύριπίδη. Τό πιό εμφανές στοιχείο άπο- 
τελεί στόν Εύριπίδη ή παρουσία σκηνών άγώνος,'6 πού άντιπαραθέτουν δύο ρή
σεις καί συνεχίζονται μέ σύντομη στιχομυθία. Όρισμένες άπό τις σκηνές είναι 
έμπνευσμένες άπό τό δικαστικό πρότυπο17 (μέ κατηγορίες καί ύπεράσπιση) καί 
άλλες άπό τό πολιτικό πρότυπο.18 ’Ασφαλώς σέ τέτοιες σκηνές κυριαρχεί ή έπιχει- 
ρηματολογία. Τά πρόσωπα τού Εύριπίδη έπιχειρηματολογούν μέσω τής διαλε
κτικής συζητήσεως - όπως οί ρήτορες τού Θουκυδίδη - καί συζητούν όλες τις πι
θανές έκδοχές.19 Ό ’Αριστοφάνης δέν άργησε νά έπιτεθεΐ σ’ αύτή τήν πλευρά τού 
εύριπίδειου ύφους: ό Εύριπίδης στούς Βατράχους καυχιέται ότι δίδαξε τήν τέχνη 
τής συλλογιστικής, τής διερεύνησης καί τής συζήτησης (973-5), μετά ύποστηρίζει 
ότι έμαθε τούς ’Αθηναίους νά «φλυαρούν» κάνοντας χρήση λεπτών κανόνων καί 
μετρώντας τούς στίχους μέ ρίγες καί γωνιόμετρα (954-6), καί κατόπιν άραδιάζει 
μιά σειρά άποκαλυπτικών άπαρεμφάτων (957-8).

Ό Εύριπίδης όμως δέν ήταν ούτε ένας άπλός μαθητής τών σοφιστών ούτε 
προπαγανδιστής τών ιδεών τους. Σίγουρα έπηρεάστηκε άπό αύτούς καί ή επίδρα
σή τους είναι έμφανής, όμως διατήρησε τήν άνεξαρτησία τού πνεύματός του καί 
οχι σπάνια διατύπωσε τήν έπίκρισή του.20 Ό Εύριπίδης άντανακλά πέρα άπό τις 
θετικές όψεις τής σοφιστικής διδασκαλίας καί τις άρνητικές- γνωρίζει καλά ότι ή 
ρητορική συχνά παρενέβαινε ώς τέχνη διαστρέβλωσης τών πραγμάτων καί παρα- 
πλάνησης τού κόσμου. Γι’ αύτό καί στό άνωτέρω χωρίο ό Εύριπίδης μέσω τής 
Εκάβης καταφέρεται έναντίον τών ρητορικών τεχνασμάτων καί άπορρίπτει τούς 
δημαγωγούς στό πρόσωπο τού Όδυσσέα. Δέν είναι τυχαίο, λοιπόν, τό ότι ό 
Όδυσσέας είναι ό τύπος τού δημαγωγού.

Πριν νά έμφανιστεΐ ό Όδυσσέας στή σκηνή, μαθαίνουμε γι’ αύτόν μέσα άπό 
τά λόγια τού Χορού ότι είναι πανούργος, ψεύτης, γλυκολόγος καί μιλά γιά νά 
εύχαριστήσει τό λαό: ένας δημαγωγός21 πού έπηρέασε άποφασιστικά τή γνώμη τού 
στρατού, τή στιγμή πού διαφαινόταν σχεδόν ίσοψηφία, γιά νά θυσιάσει τήν Πολυ
ξένη. Μέσα άπό τά λόγια τού ίδιου καί τή στάση του άπέναντι στήν Εκάβη καί στό 
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αίτημά της νά σώσει τήν κόρη της, καί μέσα από τήν ηθική ύποχρέωση πού τού 
ύπενθυμίζει ότι έχει απέναντι της θά κριθεΐ κυρίως ώς χαρακτήρας.

Όταν εισέρχεται στή σκηνή ό Όδυσσέας (218), μέ τόν τρόπο πού συμπεριφέ
ρεται στήν Εκάβη, τονίζει τή δύναμή του, τό ότι είναι ό ισχυρός,22 καί έπιβεβαιώ- 
νει τήν πλήρη αδυναμία τής Εκάβης.23 ’Αρχικά εξηγεί ότι ώς έντολοδόχος του 
στρατού τού έχει άνατεθεΐ από τούς ’Αχαιούς ή αποστολή νά τής μεταφέρει τήν 
απόφαση τού στρατεύματος (222-3) γιά θυσία τής Πολυξένης. Τής επαναλαμβάνει 
τή γνώμη των στρατιωτών (220-1). Επειδή σκέφτεται ότι ή Εκάβη μπορεί νά 
άντισταθεΐ, τής ύποδεικνύει νά μήν τολμήσει νά παραβγεΐ στά χέρια μαζί του ούτε 
νά τήν χωρίσουνε άπό τήν Πολυξένη μέ τή βία (224-5). Τήν καλεί (α) νά συνειδη
τοποιήσει τήν τωρινή της κατάσταση, τό ότι δηλ. είναι δούλη καί άδύναμη καί (β) 
νά συμμορφωθεί καί νά δράσει λαμβάνοντας ύπ’ όψιν τις περιστάσεις, γιατί όπως 
τήν συμβουλεύει:

22. Βλ. Χατζηστεφάνου 1982, σ. 30 (ύποσ. 1).

23. ’Αξίζει νά σημειωθεί ότι ή γριά Εκάβη μέ δυσκολία μπορεί νά περπατήσει (βλ. 62 κέ.). Γενικώς ό 
Ευριπίδης, μέ τόν ανελέητο ρεαλισμό του, υπογραμμίζει τήν αδυναμία τών γερόντων, οί όποιοι 
δέν μπορούν νά σταθούν στά πόδια τους, πβ. τό γέροντα Ίόλαο στους Ήρακλείδες (728), τό γέ
ροντα Πηλέα στήν 'Ανδρομάχη (747) καί τό γέροντα Άμφιτρύονα στόν 'Ηρακλή. Βλ. Romilly (2), 
σσ. 80-3.

24. Ο τρόπος χρησιμοποίησης αυτής τής λέξης στό έργο του Ευριπίδη φανερώνει τή δυσπιστία τού 
ποιητή άπέναντι στή ρητορική καί τήν αντίθεσή του στόν όρθολογισμό τών ρητοροδιδασκάλων. 
Η σύγκρουσή του μέ τούς σοφιστές καί τή λογική τους άντικατοπτρίζονται στήν ποικιλία τών ση

μασιών τής περίφημης σοφίας, τής ικανότητας τών σοφιστών. Βλ. π.χ. 'Ανδρομάχη, όπου σέ δέκα 
χρήσεις τής λέξης τρεις αντιπροσωπεύουν τή φρόνηση (643, 645, 1165), τρεις μιά χρήσιμη γνώση 
(481, 701, 957), μιά χρησιμοποιείται γιά τις Σειρήνες (937) καί τρείς σημαίνουν μιά ύποπτη ικα
νότητα καί μιά άπατηλή τέχνη (245, 349, 437). 'Υπάρχει λοιπόν καί ή θετική καί ή άρνητική σημα
σία. Η κακή καί ή καλή σοφία διακρίνονται. Στόν Ιππόλυτο ό ήρωας άποστρέφεται τις σοφές γυ
ναίκες (640). Στις Τρφάδες ό Όδυσσέας χρησιμοποιεί τή σοφία του γιά τό κακό (1224-5) καί στήν 
Εκάβη ό Πολυμήστωρ γιά νά πλουτίσει μέ τό φόνο (1137). ’Επίσης ό Χορός τών Βακχών καταγ

γέλλει τήν άσεβή μωρολογία λέγοντας ότι τό σοφόν δ’ού σοφία (395).

25. Ό ίδιος σχολιάζει (250) ότι πολλά σοφίστηκε γιά νά γλυτώσει. Αύτοεπαινείται, θεωρώντας τόν 
έαυτό του «σοφό», γιατί συμπεριφέρθηκε λέγοντας ά δει άναλόγως τής καταστάσεως κι έτσι μπό
ρεσε νά γλυτώσει.

26. ’Εδώ ίσως ειρωνεύεται τόν Όδυσσέα, γιατί δέν είναι δυνατό\τά λόγια πού θά πει νά μήν είναι πι
κρά καί αιχμηρά άλλά γιά κάποιον σάν τόν Όδυσσέα δέν είναι.

27. Στήν 'Οδύσσεια (δ 244 κέ.) ή 'Ελένη διηγείται στόν άνδρα της, στόν Τηλέμαχο καί στό γιό τού Νέ- 
στορα τόν Πεισίστρατο ότι όταν είχε μπει ό Όδυσσέας στήν Τροία, αύτή μονάχα τόν άναγνώρισε 
καί δέν τό μαρτύρησε σέ κανένα, ούτε στήν Εκάβη. Ή άναγνώριση άπό τήν Έκαβη είναι έπινόη- 
ση τού Ευριπίδη γιά τή σκιαγράφηση τού χαρακτήρα τού Όδυσσέα καί γενικότερα γιά τούς σκο
πούς τού έργου του, πβ. Tierney, σ. 57.

Οδ. ...σοφόν Tol κάν κακοίς â δει φρονεϊν.
(Έκ. 228)

Δηλαδή είναι «σοφία»24 κατά τόν Όδυσσέα νά μήν άντισταθεΐ σ’ αύτόν, σκε- 
πτόμενη τά κακά πού τήν περιβάλλουν. ’Απαιτεί άπό τήν Εκάβη νά συνειδητοποιή
σει ότι είναι μιά δούλη καί ή συμπεριφορά της νά είναι άνάλογη μέ τις περιστάσεις. 
Έδώ ό Όδυσσέας συνδέει τή γνώση καί τή συμπεριφορά μέ τή σοφία. Σοφία είναι νά 
ξέρεις νά συμπεριφέρεσαι άναλόγως των συνθηκών. Έδώ ό ποιητής κάνει άναφορά 
στό τί είναι αύτό πού ρυθμίζει τή συμπεριφορά τού άνθρώπου, θέτοντας τό έρώτη- 
μα: ή γνώση τής περίστασης άλλάζει τή συμπεριφορά τού άνθρώπου; Ό Εύριπίδης 
διαφωνεί μέ τόν ορθολογισμό τών σοφιστών καί μέ τή σωκρατική Ιδέα ότι ή γνώση 
οδηγεί στήν άρετή. Γιά τόν Όδυσσέα ή «σοφία» σέ κατάσταση έλευθερίας οδηγεί σ’ 
ένα τρόπο συμπεριφοράς, ένώ σέ περιστάσεις δουλείας σέ άλλο. Ή ορθή συμπερι

φορά πηγάζει άπό τό τί είναι σωστό· καί τό σωστό γιά τόν Όδυσσέα έξαρτάται άπό 
τά δεδομένα τής έκάστοτε περιστάσεως. Δηλαδή μπορεί νά γνωρίζει κανείς τό σω
στό άλλά νά μήν μπορεί νά τό κάνει λόγω τού ότι είναι δούλος. Ό Όδυσσέας ξέρει 
ότι ήταν μιά βασίλισσα ισχυρή καί άξιοπρεπής, γνωρίζει καλά τόν τρόπο μέ τόν 
όποιο συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος τής δικής της τάξης καί γι’ αύτό σπεύδει νά 
τήν προειδοποιήσει νά άντιληφθεΐ τή δυσμενή τωρινή της κατάσταση καί νά πράξει 
άνάλογα, γιατί είναι σοφόν νά γνωρίζεις νά ένεργεΐς σύμφωνα μέ τις περιστάσεις. 
Αύτό τό ρητό φανερώνει τόν τρόπο σκέψης τού Όδυσσέα καί τό τί ό ίδιος λαμβάνει 
ύπ’ όψιν του όταν πρόκειται νά πει ή νά κάνει κάτι.25 26

Ή Εκάβη δείχνει νά συμμορφώνεται στις ύποδείξεις του, άντιλαμβανόμενη 
τήν άπειλή πού κρύβεται πίσω άπό τήν προειδοποίησή του. Έχει άποδεχθεί τήν 
κατάσταση δουλείας της καί μέ φανερή πικρία καί πολλή διακριτικότητα τού ζη
τεί, άν τής έπιτρέπεται ώς δούλη πού είναι, νά ρωτήσει αύτόν πού είναι έλεύθερος 
κάτι καί νά πάρει μιάν άπάντηση. Επισημαίνει ότι τά λόγια της δέ θά είναι ούτε 
λυπρά ούτε καρδίας δηκτήρίαί16

Εκ. εί δ ’ εστί τοΐς δούλοίσί τούς ελευθέρους 
μη λυπρά μηδέ καρδίας δηκτηρία 
έξίστορήσαί, σοί μεν είρήσθαί χρεών, 
ημάς δ ’ άκοϋσαί τούς έρωτώντας τάδε.

(Έκ. 243-7)

Πώς άντιδρά ό Όδυσσέας στό αίτημα τής Εκάβης, τό όποιο τέθηκε τόσο προ
σεκτικά καί ταπεινά; Τής λέει ότι τής έπιτρέπει νά τόν ρωτήσει λόγω τού ότι έχει 
χρόνο! Τήν άφήνει λόγω χρόνου κι όχι έπειδή θεωρεί ότι ένας δούλος είναι τό ίδιο 
μ’ έναν έλεύθερο. Τής άπαντά άλαζονικά - ώς έκ τής θέσεώς του - όπως άκριβώς 
ένας δεσπότης σέ μία δούλη, ένας άνώτερος σέ μία κατώτερη, ώς ισχυρός σέ μία 
άδύναμη.

Ή Εκάβη τότε τού ύπενθυμίζει ότι αύτή τόν έσωσε (247) όταν είσήλθε ώς κα
τάσκοπος στήν Τροία.27 Τού ύπογραμμίζει τό ότι όταν άγγιξε τά γόνατά της σέ 
στάση ικεσίας καί τήν παρακάλεσε ταπεινός ών (245), έκείνη δέν έμεινε άσυγκίνη- 
τη άλλά τόν έσωσε βγάζοντάς τον έξω άπό τό Ιλιο. Τό παραδέχεται ό Όδυσσέας 
άλλά μέ κυνικότητα ομολογεί ότι πολλά σοφίστηκε καί τής είπε γιά νά γλυτώσει 
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από τό θάνατο (250) - ενώ έξυπακούεται ότι τώρα οί συνθήκες έχουν αλλάξει 
ευνοϊκά προς αυτόν. Είναι φανερή ή αλαζονεία καί ό καιροσκοπισμός τού Όδυσ- 
σέα, ό όποιος θεωρεί ότι σώθηκε όχι λόγω τής καλοσύνης τής Εκάβης αλλά ένεκα 
τού έξυπνου χειρισμού τής καταστάσεως από τόν ίδιο.

Ή Εκάβη, μετά τήν έκρηξη πικρίας εναντίον τών δημαγωγών,28 άραδιάζει 
τούς λόγους πού κάνουν παράλογη κι άδικη τή θυσία ένός ανθρώπινου πλάσμα
τος πού δέν τούς έφταιξε σέ τίποτα. Ή Εκάβη, είναι φανερό ότι αγορεύει προ
σπαθώντας νά άποτρέψει τή θυσία τής κόρης της. Τά έπιχειρήματά της μέ βάση τό 
δίκαιο (τω δικαίω) είναι ότι: (α) είναι σόφισμα τών Ελλήνων ότι πρέπει νά θυ
σιαστεί άνθρωπος σέ τύμβο, όπου βόδια ταιριάζει πιο πολύ νά θυσιάζουνε (260- 
1), (β) άν ό ’Αχιλλέας ήθελε νά πάρει εκδίκηση γιά τό θάνατό του έπρεπε νά ζητή
σει τή θυσία τής Ελένης κείνη γάρ ώλεσέν νιν ές Τροίαν τ’ άγει (266) καί (γ) άν 
έπρεπε νά σκοτωθεί μιά σκλάβα μέ κριτήριο τήν ομορφιά, τότε καί πάλι ή Τυν- 
δαρίς σύμφωνα μέ τή δικαιοσύνη έπρεπε νά θυσιαστεί, άφοΰ βρέθηκε νά φταίει πε
ρισσότερο άπό τις Τρωαδίτισσες (267-70). Ή Εκάβη λοιπόν άγορεύει κατά τόν 
τρόπο τών ρητόρων. Τό επιχείρημα στήν άγόρευσή της είναι: γιατί ή κόρη της;29

32. Βλ. Conacher 1967, σ. 162.

28. Βλ. άνωτ., σσ. 1-2.

29. Πβ. Ιφιγένεια εν Αύλίόι, στ . 396-99, 1168-70, 1200-04, όπου βρίσκουμε τό ίδιο επιχείρημα, έλα- 
φρώς παραλλαγμένο μέ αφορμή τήν ’Ιφιγένεια, στις συζητήσεις Άγαμέμνονα καί Μενελάου καί 
Κλυταιμνήστρας καί Άγαμέμνονα.

30. Βλ. Romilly, σ. 199.

31. Βλ. Χατζηστεφάνου, σ. 71: «Ή Εκάβη είναι ένα πολύ ισχυρό μέσο, μέ τό όποίο άποκαλύπτεται ό 
χαρακτήρας του Όόυσσέα». Γι’ αύτόν τό λόγο δώσαμε έμφαση στό τί λέει καί τί ζητά ή 'Εκάβη, 
γιατί άπό τις απαντήσεις τού Όδυσσέα καί τήν όλη στάση του άπέναντι στήν 'Εκάβη θά άποκαλυ- 
φθεΐ ό χαρακτήρας του.

Δέν είναι τυχαίο πού ό Εύριπίδης βάζει τήν ήρωίδα του νά συμπεριφέρεται 
καί νά μιλά ώς «δικηγόρος».30 Ή Εκάβη γνωρίζει πολύ καλά τί χαρακτήρας, τί 
είδους άνθρωπος, είναι ό Όδυσσέας. Ξέρει ότι είναι ένας δημοχαριστής, έχει επί
γνωση τού ότι γιά νά τόν πείσει χρειάζονται επιχειρήματα καί αποδείξεις, γι’ αυτό 
καί επιχειρηματολογεί. Ή άγόρευσή όμως τής άλλοτε βασίλισσας δέν είναι απλός 
ρητορισμός ούτε άσχετη προς τις συνθήκες καί τούς σκοπούς του έργου. Ή άγό
ρευσή της πρώτον βοηθά στήν κατανόηση του χαρακτήρα του Όδυσσέα31 καί δεύ
τερον όχι μόνο δέν άφαιρεϊ τήν τραγικότητα τών λόγων της, άλλά άντίθετα τήν 
έπιτείνει· τήν ένισχύει, γιατί ή επείγουσα άνάγκη της καί ή μεγάλη άγωνία της νά 
σώσει τήν κόρη της τήν ώθεί νά βρει όσο τό δυνατόν περισσότερα έπιχειρήματα, 
γιά νά πείσει τόν όρθολογιστή καί καθόλου συναισθηματία Όδυσσέα. Όλη της ή 
έπιχειρηματολογία είναι στήν ύπηρεσία μιας γεμάτης πάθος άγωνίας νά υποστηρί
ξει τό δίκαιό της όσο γίνεται καλύτερα. Τά έπιχειρήματά της είναι μέν ρητορικά, 
άλλά χρησιμοποιούνται μέ πάθος γιά νά σωθεί ή ζωή τής κόρης της· κι άντίστρο- 
φα ή έμμονή στή συνέχεια τού Όδυσσέα στήν άπόφαση τού στρατού σέ συνδυασμό 
μέ τό δίκαιο τής ύπόθεσης τής Εκάβης έπιτείνει τήν τραγικότητα.

Στή συνέχεια ή βασίλισσα - δούλη, προσπαθώντας νά τόν κάμψει, θά τόν ικε
τεύσει πέφτοντας στά πόδια του καί εξηγώντας του πόσο σημαντική είναι γι’ 
αυτήν ή Πολυξένη. Πριν άπό τήν ικεσία όμως τού υπενθυμίζει ότι καί αυτός κά
ποτε είχε ικετεύσει τήν ίδια- πρόκειται γιά μιά έπίκληση στήν ευγνωμοσύνη (χά
ρις) καί μιά άλλη μορφή δικαίου (273).

Ή Εκάβη άπαιτεΐ νά τής άνταποδώσει όσα έχει χρέος, έπειδή τού έσωσε τή 
ζωή. Θέτει έδώ τό'θέμα τής χάριτος,32 τής άντίδοσης,33 άφού πρέπει νά τής άντα- 
ποδώσει (άνπδοϋναύ) αυτό πού άπαιτεΐ ώς δικαίωμα (άπαιτούσης), κι έπειτα τού 
νόμου. Στό τέλος τόν προτρέπει παρακλητικά νά πάει νά πείσει τούς ’Αχαιούς ότι 
ή θυσία αυτή δέν πρέπει νά γίνει, πεπεισμένη ότι θά τά καταφέρει γιατί έχει κύρος 
καί αξίωμα (293-4).34

Ό Χορός συγκινημένος άπό τήν ικεσία τής πρώην βασίλισσάς του διαπιστώ
νει ότι δέν υπάρχει κανένας άνθρωπος τόσο σκληρός (στερρός), ό όποιος θά μπο
ρούσε νά μήν βγάλει δάκρυ άκούοντας τά μοιρολόγια τής Εκάβης (296-8). Κανέ
νας εκτός άπό τόν Όδυσσέα πού παραμένει άσυγκίνητος, χωρίς νά συναισθάνεται 
καθόλου οίκτο, χωρίς νά νιώθει καμία τύψη καί χωρίς νά ταλαντευτεί καθόλου 
έσωτερικά μετά τό λόγο καί τό δίκαιο αίτημα τής Εκάβης. ’Αντίθετα, μέ ορθολογι
σμό καί ρητορισμό άντικρούει35 ένα προς ένα τά έπιχειρήματά της καί δικαιολογεί 
μέ άπόλυτο τρόπο τή στάση του έναντι τής άποφάσεως τού στρατού προβάλλο
ντας λόγους δέσμευσης τού Ιδιου μέ τόν ’Αχιλλέα, τό στρατό καί τόν εαυτό του 
(289-331).

’Αρχικά τής συνιστά νά καταλάβει (299: διδάσκου) ότι δέν πρέπει νά θεωρεί 
έχθρό της κάποιον πού σκέφτεται λογικά παρασυρόμενη άπό τή ψυχολογική της 
κατάσταση καί τή συναισθηματική της έξαρση. Επιμένει καί είναι άπόλυτα σίγου
ρος ότι λέγει εύ. Στό επιχείρημα πού πρόβαλε μέ πίκρα ή Εκάβη στούς στίχους 
254-7,36 ό Όδυσσέας άνταπαντά:

Οδ. εγώ τό μεν σόν σώμ ’ ύφ ' ούπερ εντύχουν 
σώζεIV έτοιμός είμι κούκ άλλως λέγω- 

(Έκ. 301-2)

33. Γιά τήν ιδέα τής άντίδοσης, τού χρέους, στόν Ευριπίδη βλ. καί Όρέστης στ. 642-55, όπου ό Όρέ
στης θυμίζει στόν Μενέλαο ότι έχει χρέος νά κάνει γιά αύτόν, άκριβώς εκείνο πού είχε κάποτε κά
νει ό Άγαμέμνονας στόν Μενέλαο, πβ. Ελένη στ. 956 κέ., όπου ό Μενέλαος στηρίζει τήν επιχει
ρηματολογία του, στήν προσπάθειά του νά συγκινήσει τή Θεονόη, στό δίκαιο τής «άπόδοσης» (βλ. 
τις χαρακτηριστικές λέξεις πού χρησιμοποιεί: 956: άποδος, 963: άποδος, 965: άποδώσεις, 972: 
άποδος, 974: άποδοΰναί).

34. Στή φράση τής 'Εκάβης τό δ ’ αξίωμα, καν κακώς λέγη, τό σόν πείσει μπορεί νά κρύβεται ένα ίχνος 
ειρωνείας. Δηλ. άκόμη κι άν ό Όδυσσέας πει κάτι λανθασμένο, πάλι θά πείσει ώς δημαγωγός πού 
είναι.

35. Πβ. Blaiklock, σ. 106: “Odysseus replies with the logic of high politics”.

36. Βλ. άνωτ., σ. 1.
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Δηλαδή δεν μπορεί να τον θεωρεί άχάρίστον, άφού όπως εκείνη τοΰ έσωσε τή 
ζωή έτσι κι αυτός είναι έτοιμος καί πρόθυμος νά σώσει τήν ϊδια καί μ’ αυτόν τόν 
τρόπο νά τής ανταποδώσει τή χάρη. Έδώ τίθεται τό ερώτημα κατά πόσον ό Όδυσ- 
σέας είναι ειλικρινής σ’ αυτό πού λέει. Είναι φανερό όμως ότι μιλά εκ τοΰ ασφα
λούς, αφού γνωρίζει πολύ καλά ότι (α) ό Άχιλλέας ζήτησε τήν Πολυξένη κι όχι τήν 
Εκάβη καί (β) ή Εκάβη ζητεί ώς χάρη καί εκλιπαρεί γιά τή σωτηρία τής κόρης της 
κι όχι γιά τή δική της. Επομένως ό Όδυσσέας μέ ένα επιδέξιο έλιγμό - κατά τόν 
τρόπο των δημαγωγών - προσπαθεί νά ξεφύγει άπό τις ύποχρεώσεις πού έχει ώς 
οφειλέτης προς τήν εύεργέτιδά του. Προσπαθεί νά ξεγλυστρήσει λέγοντας ότι έχει 
πράγματι δέσμευση πρός τήν Εκάβη αλλά όχι προς τή θυγατέρα της. Επίσης φαί
νεται νά αδιαφορεί πλήρως γιά τήν άναφορά τής Εκάβης στον κοινό νόμο γιά σε
βασμό των ικετών είτε είναι ελεύθεροι εϊτε είναι δούλοι.37 Ό Όδυσσέας λοιπόν 
δέν κάνει μία ειλικρινή προσφορά στήν Εκάβη αλλά έλίσσεται καί ύποκρίνεται.

37. Βλ. Χατζηστεφάνου 1982, σ. 68.

38. Αύτή τήν άποψη τήν παρουσιάζει μέ τό ρητορισμό πού τόν διακατέχει ώς άποψη πού χαρακτηρί
ζει τούς "Ελληνες έν άντιθέσει μέ τούς βαρβάρους (328). Οί "Ελληνες τιμούν τούς φίλους τους καί 
τούς καλώς τεθνηκότας, γι’ αύτό καί ή Ελλάς εύτυχεΐ καί οί βάρβαροι έχουν τύχη ανάλογη μέ τις 
άντιλήψεις τους. Βλ. Tierney, σ. 326.

39. Χαρακτηριστικά είναι τά ρήματα: 276: ικετεύω, 286: αίόέσθητέ με, 287: οίκτιρονκαί 290: ώκτίρατε.

40. Μεγάλη σημασία γιά τό ότι ό Όδυσσέας μέ άπόλυτο ρητορισμό άπαντά ένα πρός ένα τά έπιχει- 
ρήματα τής 'Εκάβης έχει τό ρ. άντάκουεποΰ σημαίνει hear in return κατά τό LSJ9.

41. ’Ίσως αύτό πού λέει ό Όδυσσέας σχετικά μέ τόν πόνο καί τή θλίψη καί στά δύο στρατόπεδα νά 
αντικατοπτρίζουν τήν άτμόσφαιρα τοΰ Πελοποννησιακου πολέμου. Γιά άνάλογα παραδείγματα 
βλ. Εκάβη 158-63, 360-65, 490-98, 650-55, Τρωάδες658-72, 7κέτιδες481-93, 748-9. 949-54, Ελένη 
1151-7, κ.ά.

42. Βλ. στ. 318-20, όπου ό Όδυσσέας λέει ότι δέν θά τόν ένοιαζε άν ήταν λίγα τά άγαθά του όσο καιρό 
βρίσκεται στή ζωή, θά ήθελε όμως όλοι νά βλέπουν τόν τύμβον του τιμημένο, γιατί ή χάρις όταν ό 
τάφος κάποιου έχει αξιωθεί μεγάλες τιμές είναι διά μακρού. Πβ. Tierney, σ. 320.

43. Βλ. στ. 40: αιτεί, 95: ήτεμ 265: αίτεΐν, 305: έξαιτουμένω, 390: ήτήσατο.

Τό επιχείρημα τής Εκάβης ότι είναι σόφισμα τών Ελλήνων νά θυσιαστεί ή 
κόρη της στον Άχιλλέα πού τήν αιτεί, ό Όδυσσέας τό άντικρούει (326-31) ύποδει- 
κνύοντάς της ειρωνικά καί χαιρέκακα ότι ή Ελλάς θά συνεχίσει νά εύτυχεΐ κι οί 
βάρβαροί - όπως τήν Εκάβη - θά έχουν τύχη ομοία μέ τις βουλές τους (331 ). Δέν 
είναι σόφισμα κατά τόν Όδυσσέα νά τιμοΰνται οί καλώς τεθνηκότες (329) καί οί 
φίλοι μετά τό θάνατό τους. ’Αντίθετα σ’ αύτό έγκειται ή διαφορά τών βαρβάρων, 
οί όποιοι δέν θεωρούν τούς φίλους ώς φίλους (328), ούτε θαυμάζουν όσους έχουν 
βρει τιμημένο θάνατο, καί τών Ελλήνων.38 Οί "Ελληνες μέ βάση τά θέσμιά τους τι
μούν τούς φίλους καί τούς γενναίους άνδρες πού βρήκαν τιμημένο θάνατο μαχό- 
μενοι ύπέρ τής πατρίδος κι έτσι οί στρατιώτες έχουν κίνητρα νά πολεμήσουν καί 
νά θυσιαστούν, έπειδή γνωρίζουν ότι θά τύχουν τών άνάλογων τιμών καί θά δο
ξαστούν. Γι’ αύτό καί οί "Ελληνες επικρατούν καί θά συνεχίσουν νά ύπερισχύουν 
τών βαρβάρων. ΓΓ αύτό καί ό ίδιος είναι σέ θέση ισχύος καί νικητής, ενώ ή Εκάβη 
άδύναμη καί δούλη. Ό Όδυσσέας τονίζει πώς άκόμη κι άν είναι κακή ή συνήθειά 
τους νά τιμούν τόν έσθλόν - πού δέν είναι σύμφωνα μέ αύτά πού λέει - ας κατη- 
γορηθούν γιά άμαθία. Σημασία έχει τό άποτέλεσμα- κι είναι φανερό, κατά τόν 
Όδυσσέα, ότι ή συνήθεια αύτή είναι ένας άπό τούς λόγους τής νίκης τών Ελλή
νων. ’Υποδεικνύει μέ δηκτικό τρόπο τήν Εκάβη ότι δέν έχει δικαίωμα νά κρίνει τά 
θέσμιά τους, ύποστηρίζοντας ότι είναι σόφισμα ή άνθρωποθυσία.

Στήν παράκληση τής Εκάβης νά τήν συμπονέσει καί νά τήν λυπηθεί (273- 
90),39 ό άνάλγητος Όδυσσέας τής άνταπαντά40 λέγοντάς της ψυχρά ότι καί στον 

τόπο του, στήν Ελλάδα, ύπάρχουν γερόντισσες καί γέροι όχι λιγότερο δυστυχι
σμένοι άπό αύτήν, καθώς καί γυναίκες πού έχουν χάσει τούς άρίστους άνδρες 
τους (321-26).41 Πρέπει λοιπόν νά τά ύπομένει αύτά (326: τόλμα τάδ*)  καί νά έχει 
τό θάρρος νά δεχθεί τήν παρούσα κατάσταση.

Ό Όδυσσέας στό λόγο του (299-331) άπό τή μιά άνατρέπει τά επιχειρήματα 
τής Εκάβης καί άπό τήν άλλη ύπεραμύνεται τής άπόφασης γιά θυσία τής Πολυξέ
νης καί έμμένει σ’ αύτήν. Τό βασικότερο επιχείρημά του, πίσω άπό τό όποιο καλύ
πτεται γιά νά άποδείξει στήν 'Εκάβη τήν «άδυναμία» του νά τής άνταποδώσει τή 
χάρη καί γιά νά άρνηθεί νά τήν βοηθήσει τώρα πού αύτή μέ τή σειρά της τόν έχει 
άνάγκη, είναι ότι ό έσθλός καί πρόθυμος άνήρ (307) θανών ύπέρ γης Ελλάδος 
κάλλίστα (310) πρέπει νά τιμάται μέ ξεχωριστό τρόπο, γιατί αύτό εξυπηρετεί τά 
εθνικά συμφέροντα, άφοϋ προάγεται ή άγωνιστική διάθεση καί δημιουργεΐται 
πνεύμα αύτοθυσίας άνάμεσα στό στράτευμα (306-16). Αύτή τήν άποψη τήν είχε 
ύποστηρίξει προηγουμένως μπροστά σέ όλη τή στρατίά (131-40) καί τήν συμμερί
ζεται κι ό ίδιος προσωπικά.42 Συνοπτικά ό Όδυσσέας δικαιολογεί τή θυσία μέ βά
ση τό ότι (α) τό ζητά (αιτεί) ό πρώτος τού στρατού, (β) δέν πρόκειται νά άρνηθεί 
όσα είπε μπροστά σέ όλο τό στράτευμα, ότι δηλ. πρέπει νά τιμήσουν τόν Άχιλλέα 
ικανοποιώντας τήν επιθυμία του, (γ) τό άποφάσισε ή πλειοψηφία τών στρα
τιωτών, (δ) έχει ήθική ύποχρέωση άπέναντι στόν Άχιλλέα, ό οποίος ήταν φίλος 
καί έσθλός άνήρ καί πέθανε μέ τόν πιό έντιμο τρόπο ύπέρ τής Ελλάδος, νά τόν τι
μήσει καί (ε) είναι πρός τό συμφέρον τοΰ έθνους νά τιμηθεί ό πρώτος τού στρα
τεύματος, γιατί ή άπόδοση τέτοιων τιμών δημιουργούν κίνητρα γιά ύπεράσπιση 
τής πατρίδας.

Τό ζήτημα πού τίθεται είναι κατά πόσο μπορεί νά θεωρηθεί ό Όδυσσέας ειλι
κρινής στήν προβολή τών πιό πάνω επιχειρημάτων του. Παρόλο πού στήν Εκάβη 
δηλώνεται σαφώς ότι ό Άχιλλέας απαιτεί43 τή θυσία τής Πολυξένης, έν τούτοις ό 
Εύριπίδης δέν παρουσιάζει αύτήν τήν έπιθυμία τοΰ πρώτου τοΰ στρατού ώς δε
σμευτική γιά τούς Έλληνες. Αντίθετα, ή άπόφαση γιά τό άν έπρεπε νά θυσιαστεί 
ή κόρη τής Εκάβης ή όχι, άν έπρεπε νά Ικανοποιηθεί ή έπιθυμία τοΰ Άχιλλέα ή 
όχι, άφηνόταν στήν κρίση τοΰ στρατεύματος· ό στρατός θά άποφάσιζε. Επομένως 
τό ότι ζητοΰσε τή θυσία ό Άχιλλέας δέν είναι ισχυρό έπιχείρημα τοΰ Όδυσσέα, 
άφοΰ σέ καμία περίπτωση δέν ήταν ύποχρεωμένος κι άναγκασμένος ό στρατός νά 
δεχθεί τήν άπαίτηση τοΰ Άχιλλέα. Μέ τόν ίδιο τρόπο καί τό έπιχείρημα ότι τό 
άποφάσισε ή πλειοψηφία τών στρατιωτών είναι σαθρό κι άνατρέπεται εύκολα.
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Στή συγκέντρωση,44 τήν οποία περιγράφει ό Χορός, τό στράτευμα ήταν διχασμένο, 
μετά τις διιστάμενες άπόψεις πού διατυπώθηκαν, αφού άλλοι υποστήριζαν πώς 
έπρεπε νά γίνει ή θυσία κι άλλοι ότι δέν θά ήταν πρέπον κάτι τέτοιο. Έκεΐ λοιπόν 
πού διαφαινόταν ίσοψηφία,45 έπενέβηκε άποφασιστικά ό Όόυσσέας κι επηρέασε 
τή γνώμη των στρατιωτών, ύποστηρίζοντας ότι δέν θά ήταν πρέπον νά περιφρο- 
νήσουν τόν αρεστόν Δαναών πάντων (134) γιά τή σφαγή μιάς σκλάβας κι έτσι νά 
άποδειχθοϋν άχάριστοι άπέναντι στον Άχιλλέα. Άρα, ή πλειοψηφία του στρατού 
καί ή τελική απόφαση ήταν άπόλυτα έξαρτώμενη από τή στάση πού τήρησε ό δη- 
μοχαρεστής Λαερτεάδης. Ή εύθύνη γιά τήν άπόφαση τού στρατεύματος βαραίνει 
τόν Όδυσσέα. Ό ρόλος πού διεδραμάτισε έγειρε τήν πλάστιγγα ύπέρ τής θυσίας.

44. Βλ. άνωτ., σ. 1.

45. Στ. 130-1: σπουδαί δέ λόγων κατατει,νομένων/ήσαν ΐσαι πως.
46. Βλ. τούς χαρακτηρισμούς πού έκτοξεύονται κατά τού Όδυσσέα στις τραγωδίες τού Εύριπίδη 

(σημ. 4-10 καί 12) καί του Σοφοκλή (σημ. 11).

47. Γιά μία διαφορετική άποψη βλ. Pohlenz, σ. 281, πβ. Mathaei, σ. 146. Γιά μιά διαφορετική εκτίμηση 
βλ. Χατζηστεφάνου, σ. 97.

48. Πβ. Blaiklock, σ. 105: "above αιδώς', “a typical άναεδής”, “complete cynicism”, σ. 106: “immoral”.

49. Ή μόνη περίπτωση πού παρουσιάζεται ό Όόυσσέας μέ κάποια συναισθήματα οίκτου είναι στούς 
στίχους 394-5, όπου άπαντώντας στήν έκκληση τής Εκάβης νά τήν θυσιάσουν κι αύτήν μαζί μέ 
τήν κόρη της εύχεται νά μήν ήταν άνάγκη νά θυσιάσουν ούτε τήν Πολυξένη, λέγοντας χαρακτηρι
στικά: άλες κόρης σής θάνατος (394). Πιστεύουμε όμως δτι ό Όόυσσέας δέν εκφράζει μία ειλι
κρινή μεταμέλεια γιά τή θυσία· κι όχι μόνο αύτό, άλλά ειρωνεύεται τά λόγια τής Εκάβης πρός τόν 
ίδιο προηγουμένως, τών τεθνηκότων άλες (278). Αύτά τά λόγια τά είπε ή Εκάβη προσπαθώντας 
νά άποτρέψει τή διάπραξη ένός άκόμη φόνου - κοντά στούς τόσους άλλους πού έχουν γίνει μέχρι 
τώρα -, αύτού τής Πολυξένης. Τάϊδια λόγια χρησιμοποιεί ό Όόυσσέας γιά νά άντικρούσει τόΐδιο 
επιχείρημα τής Εκάβης. Είναι φανερό ότι τήν ειρωνεύεται λέγοντάς της δτι δέν ισχύει τό τών τε
θνηκότων άλες άλλά χρειάζεται ένας άκόμη θάνατος· ένας όμως φθάνει, άφοΰ μόνο τήν Πολυξέ
νη ζήτησε ό ’Αχιλλέας.

50. Διαφορετική άποψη έχει ή Matthaei, σ. 146, άλλά δ Blaiklock, σσ. 106-7, άνατρέπει μέ πολύ πει
στικό τρόπο τά έπιχειρήματά της.

51. Βλ. Kitto, σ. 291.
52. Πβ. Norwood, σ. 218: “Odysseus the opportunist”.
53. Βλ. Vellacott, σσ. 162, 192.

Ή ήθική ύποχρέωση άπέναντι στόν Άχιλλέα καί ή ανάγκη τής άπόδοσης 
τιμών στούς νεκρούς ήρωες γιά λόγους εθνικού συμφέροντος πού επικαλείται ό 
Όδυσσέας, δέν πιστεύουμε ότι τόν δικαιολογούν, ούτε ότι είναι ειλικρινής διατυ
πώνοντας αύτά τά επιχειρήματα. Ό Όόυσσέας δέν είναι άνθρωπος πού τόν χαρα
κτηρίζει τό ‘ήθος’.46 Άν πράγματι λάμβανε σοβαρά ύπ’ οψιν τήν έννοια τής ήθικής 
ύποχρέωσης, τότε θά σκεφτόταν τήν οφειλή του προς τήν Εκάβη τήν ώρα πού δια- 
κυβευόταν ή τύχη τής κόρης της στή συνέλευση τού στρατού καί δέν θά τηρούσε τή 
στάση πού τήρησε, όντας ένθερμος ύποστηρικτής τής θυσίας τής κόρης τής εύεργέ- 
τιδός του. Ένας άνθρωπος ήθικός δέν συμπεριφέρεται σέ μία πονεμένη μάνα μέ 
τόσο ψυχρό κι άπονο τρόπο· ούτε άπειλει μία άνυπεράσπιστη γριά ότι άν τού ένα- 
ντιωθεί θά χρησιμοποιήσει βία (225-6, 399-408). Ή στάση του άπέναντι στήν Εκά
βη πού τού ζητά νά σώσει τήν κόρη της είναι σκληρή καί άτεγκτη. Κι όμως ώφειλε 
νά τήν βοηθήσει, όπως τόν είχε βοηθήσει κι εκείνη. Ακόμη κι άν πίστευε πραγμα
τικά ότι ύπόκειται σέ μία ήθική δέσμευση προς τόν Άχιλλέα δέν τόν άπαλλάσσει 
άπό τό χαρακτηρισμό του ώς άχάριστου· άποδείχτηκε άχάριστος μπροστά στήν 
Εκάβη. Ή άνάγκη πού επικαλείται νά σεβαστεί τούς θεσμούς των Ελλήνων γιά 
απόδοση τιμών στούς καλώς τεθνηκότας δέν τον άπαλλάσσει άπό τό χρέος του 
προς τήν Εκάβη. Ό Όδυσσέας λόγω τού ότι διατρέχει μεγάλο κίνδυνο νά θεωρη
θεί άνέντιμος, μέ μία ρητορική επινόηση, μέ μία σοφιστεία, κρύβεται πίσω άπό 
αύτό τό όμολογουμένως ισχυρό επιχείρημα, ότι δηλαδή είναι πολιτική άναγκαιό- 
τητα νά τιμώνται οί έσθλοί.47

Ό Όδυσσέας είναι κατηγορηματικός άπέναντι στήν Εκάβη. Προσπαθεί μέ 
σοφιστική δεξιοτεχνία νά ύπερασπίσει τή στάση του άπέναντι στή θυσία τής Πο
λυξένης. Συμπεριφέρεται μέ κυνικότητα48 καί σκληρότητα άπέναντι στήν εύεργέτι- 

δά του· δέν τόν διακατέχουν ούτε δισταγμοί ούτε τύψεις- δέν νοιώθει καθόλου 
οίκτο.49 Παραμένει σταθερός μέχρι τό τέλος, χωρίς κανένα ίχνος εσωτερικής σύ
γκρουσης, στήν άποστολή του. Όχι μόνον είναι ψυχρός καί άδιάφορος άπέναντι 
στόν πόνο τής Εκάβης άλλά μέ σκληρότητα τήν προειδοποιεί άπειλητικά, μόλις 
εμφανίζεται (225-6), νά μήν τολμήσει νά τά βάλει μέ τόν ισχυρό, καί άργότερα (στ. 
397-408: στή σκηνή μεταξύ τού ίδιου, τής Εκάβης καί τής Πολυξένης) είναι έτοι
μος νά πραγματοποιήσει τις άπειλές του χρησιμοποιώντας βία, άποκαλύπτοντας 
πόσο άνάλγητος καί άγενής είναι.

Ό Εύριπίδης δέν είναι τυχαίο πού παρουσιάζει τόν Όδυσσέα νά τηρεί αύτή 
τή στάση άπέναντι στό δικαιολογημένο καί προστατευόμενο άπό τούς θεούς, μέ 
βάση τό δίκαιο τών ικετών, αίτημα χάρετος τής Εκάβης. Ή στάση του αύτή, πέρα 
άπ’ τήν άδιαφορία καί τή ψυχρότητα πού επιδεικνύει προς τόν πόνο τής Εκάβης, 
δέν μπορεί νά δικαιολογηθεί παρά τά άληθοφανή κι άρκετά πειστικά έπιχειρήμα- 
τά του, τά όποια όμως δέν είναι ειλικρινή.50

Πρόκειται γιά επινόηση51 τού Εύριπίδη νά παρουσιάζει τούς Αχαιούς νά 
άναθέτουν στόν Όδυσσέα, κι όχι στόν κανονικό κήρυκα Ταλθύβιο, τήν άνακοίνω- 
ση τής άπόφασής τους, στήν οποία ό ίδιος είχε πρωταγωνεστεκό καί καθοριστικό 
ρόλο. Ή επινόηση αύτή συντελεί ώστε ό ποιητής νά δώσει έμφαση στό θέμα τής 
χάρετος (239-50,272-8) καί ή δέσμευση τού Όδυσσέα πρός τήν Εκάβη νά έχει δρα
ματική άξια καί νά άποκαλυφθεϊ ή άχαριστία, ό καιροσκοπισμός52 καί ή κυνικότη
τα τού Όδυσσέα.

Ό Όδυσσέας έχει τά χαρακτηριστικά στοιχεία ένός δημαγωγού τής Αθήνας 
τού πέμπτου αί. καί μ’ αύτό τόν τρόπο σκιαγραφεϊται.53 Ό ποιητής στιγματίζει 
τούς δημαγωγούς στό πρόσωπο τού Όδυσσέα. Σάν καιροσκόπος πού είναι συμπε
ριφέρεται άνάλογα μέ τις περιστάσεις. Κι εδώ είναι ό ισχυρός, ενώ όταν τόν έσω
σε ή Εκάβη ήταν άδύναμος καί ώς τέτοιος συμπεριφερόταν. Ξέρει πολύ καλά νά 

246 247Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



εκμεταλλεύεται τις καταστάσεις και γι’ αυτό όταν τέθηκε στό στράτευμα τύ θέμα 
σχετικά μέ τό άν έπρεπε νά ικανοποιηθεί ή όχι τό αίτημα τοΰ Άχιλλέα, ό Όδυσσέ- 
ας δεν δίστασε νά υποστηρίξει μέ σθένος ότι έπρεπε νά θυσιάσουν τήν Πολυξένη. 
Τό έκανε αυτό (α) γιά νά ένισχύσει τό κύρος του καί τήν προβολή του ανάμεσα στό 
στρατό καί (β) γιά νά ικανοποιήσει τή φιλοδοξία του. Κίνητρά του λοιπόν είναι ή 
φιλοδοξία καί ή προβολή του. Όσον άφορά τήν ήθική υποχρέωσή του άπέναντι 
στήν Εκάβη, πιστεύουμε ότι δέν τήν έλαβε καθόλου ύπ’ οψιν του. Άν είχε άναλο- 
γιστεΐ τό χρέος του άπέναντι στήν Εκάβη θά μπορούσε νά τήν υποστηρίξει ή του
λάχιστον νά σωπάσει στή συνέλευση· εξ άλλου κανείς δέν ζήτησε τή γνώμη του· 
άντίθετα αύτός άνέλαβε τήν πρωτοβουλία νά μιλήσει, άναμένοντας πονηρά νά δει 
πρός τά πού κλίνει ή γνώμη τών Ελλήνων. Άντιλαμβανόμένος ότι υπάρχει διχο
γνωμία καί ίσοψηφία, έρχεται αύτός νά υποστηρίξει ότι είναι χρέος τους νά θυ
σιάσουν τήν Πολυξένη τιμώντας τόν Άχιλλέα (136-40). Εξυψώνεται μ’ αυτό τόν 
τρόπο στά μάτια τού στρατεύματος, γιατί «νοιάζεται» γιά τό συμφέρον τής πατρί- 
δος του. Ή πραγματικότητα όμως είναι ότι αύτός ό δημοχαριστής54 κρύβεται πί
σω άπό τήν επιθυμία τού Άχιλλέα μέ σκοπό νά προβληθεί στά μάτια τού στρατεύ
ματος. Ό ίδιος γνωρίζει ότι αύτό πού έκανε δέν ήταν σωστό άπέναντι στήν Εκά
βη. Οί συνθήκες όμως ήταν τέτοιες πού εξυπηρετούσαν τά φιλόδοξα σχέδιά του 
γιά τήν αύτοπροβολή του ώς ύπέρμαχος τού έθνικού συμφέροντος. Γνωρίζει τήν 
οφειλή του πρός τήν Εκάβη άλλά δέν τόν ενδιαφέρει, γιατί δέν θά κέρδιζε τίποτα 
άν τήν υποστήριζε· τίποτα εκτός άπό ήθος, πράγμα όμως πού δέν τόν άπασχολεΐ 
καθόλου άφού τό μόνο πού τόν ένδιαφέρει είναι ή ικανοποίηση τής φιλοδοξίας 
του. Ώς δημαγωγός, μέ ρητορικό στόμφο προσπαθεί νά πείσει τήν Εκάβη γιατί 
πάρθηκε αύτή ή άπόφαση καί γιατί τήρησε τή στάση πού τήρησε.55 Ό Εύριπίδης 
τόν σκιαγραφεί μέ τά μελανότερα χρώματα: θά μπορούσε κάλλιστα ό Όδυσσέας 
νά τής πει τήν άπόφαση τού στρατού χωρίς νά τής συμπεριφέρεται μέ τόσο 
σκληρό κι άνάρμοστο τρόπο. Δέν φθάνει λοιπόν πού είναι ένας πανούργος ρήτο
ρας, δέν φθάνει πού είναι ένας συμφεροντολόγος καί καιροσκόπος, δέν φθάνει 
πού είναι άχάριστος, δέν φθάνει πού άδιαφορει γιά τό δίκαιο τών ικετών, είναι 
επιπλέον καί σκληρόκαρδος καί άνάλγητος καί ένας άναιδής πού δέν θά διστάσει 
νά χρησιμοποιήσει βία άπέναντι σέ μία πονεμένη μάνα καί άδύναμη γριά.

54. Βλ. Benedetto, σ. 141.

55. Δέν συμμερίζομαι τήν άποψη τοΰ Pohlenz, σ. 281, ό όποιος υποστηρίζει ότι ή Εκάβη στό τέλος 
δείχνει κατανόηση καταλαβαίνοντας ότι οί Έλληνες ενέργησαν άπό ανάγκη. Ή Εκάβη στό τέλος 
σιωπά όχι γιατί τόν δικαιολογεί άλλα γιατί (α) είναι μία δούλη, ή οποία, άφοΰ έχει εξαντλήσει 
όλους τούς δυνατούς τρόπους γιά νά τόν πείσει, δέν έχει τή δύναμη νά έναντιωθεΐ στό σκληρό κι 
άδίστακτο Όδυσσέα καί (β) ή κόρη της δέχθηκε τήν άπόφαση γιά τό θάνατό της μέ τόλμη καί 
άξιοπρέπεια μή καταδεχόμενη νά παρακαλέσει γιά νά τής χαρίσουν τή ζωή, καί συμβουλεύει τή 
μητέρα της νά σταματήσει νά μάχεται τοίς κρατονσι (402-14). Βλ. καί Conacher, σσ. 153-4.
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ 
ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

(Εκφωνήθηκε στον Καθεδρικό ναό Αγίου Ιωάννη Λευκωσίας 
στον επίσημο εορτασμό της Επετείου στις 22/10/1995)

Κύριε Πρόεδρε,
Μακαριώτατε,

Το ελληνικό έθνος γιορτάζει σήμερα την 45η επέτειο της 28ης του Οκτώβρη 
1940 μέσα σε ατμόσφαιρα ανήσυχης ηρεμίας και επαγρύπνησης, για αντιμετώπιση 
των κινδύνων που απειλούν τη χώρα, ως αποτέλεσμα των απειλών, επεκτατικών 
διαθέσεων και σχεδίων της Τουρκικής Χούντας.

Η Ελλάδα, με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου, είναι αποφασισμένη, 
όσο ποτέ άλλοτε, να προστατεύσει και υπερασπίσει την εδαφική ακεραιότητα της 
χώρας, και να μην επιτρέψει περαιτέρω συρρίκνωση του Ελληνισμού.

Εμείς εδώ στην Κύπρο, αναπόσπαστο τμήμα του Ελληνικού Έθνους, σε συν
θήκες ημικατοχής, συνεχών προκλήσεων και κινδύνων, γι’ αυτή τούτη την Εθνική 
μας επιβίωση, με την ανακήρυξη του ψευδοκράτους του Βορρά, των ψευδοεκλο- 
γών και του ψευδοσυντάγματος, ως Έλληνες Κύπριοι συμμετέχουμε ολόψυχα 
στους εθνικούς πανηγυρισμούς και αποτίουμε ελάχιστο φόρο τιμής στη γενιά του 
Σαράντα, που, με τους αγώνες και θυσίες της, κράτησε ψηλά την αξιοπρέπεια του 
ανθρώπου και έστησε υποδείγματα θάρρους και αφοσίωσης στα ιδεώδη της Ελευ
θερίας, Δημοκρατίας και Δικαιοσύνης.

Η ιστορική μνήμη σταματά με σεβασμό μπροστά στην ένδοξη αυτή μέρα και 
παρακολουθεί τη Δόξα, στεφανωμένη με δάφνη, κομμένη από τα βουνά της Ηπεί
ρου να γοργοδιαβαίνει τα γνωστά της Ελληνικά χώματα, κι αναπολεί τις ένδοξες 
μέρες που οι Έλληνες ξεχύθηκαν στις λαγκαδιές και τα βουνά για να κλείσουν με 
τ’ ατσαλένια στήθια τους τα περάσματα της Πίνδου για να κλείσουν το δρόμο στη 
σκλαβιά. Μελετά για μια ακόμα φορά την παλληκαριά, τη γενναιότητα, την αυτο
θυσία τους.

Γιορτάζουμε και τιμούμε σήμερα τους ήρωες και αγωνιστές που απέκρουσαν 
τη φασιστική εισβολή που στράφηκε απρόκλητα ενάντια στην ειρηνική Ελλάδα στις 
28 του Οκτώβρη 1940, και καμαρώνουμε το μεγαλείο του Ελληνικού Λαού που, 
ενωμένος στην κρίσιμη στιγμή, αντιστάθηκε ενάντια στους επιδρομείς, με υποδειγ
ματική ομοψυχία, θάρρος και πατριωτισμό. Η μέρα τούτη στέκεται ψηλό κορφο
βούνι και βωμός θυσίας στη νεότερη ιστορία μας. Δένει γερά το νεότερο Ελληνι
σμό με όλες τις μεγάλες στιγμές της ελληνικής φυλής. Δείχνει καθαρά τη συνέχεια 

• μιας μακράς παράδοσης, στην ένδοξη πορεία του Έθνους μέσα στο χρόνο.

Η λάμψη της μεγάλης στιγμής του Ελληνισμού, στις 28 του Οκτώβρη, ξέσκισε 
τα παγερά σκοτάδια της σκλαβιάς, που σκέπαζαν την Ευρώπη στις μαύρες εκείνες 
μέρες, που τ’ ανθρώπινο κτήνος, ενσαρκωμένο στο Ναζιστικό Φασιστικό στρατό 
του Χίτλερ και Μουσολίνι, σκορπούσε τον όλεθρο και την καταστροφή στον κό
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σμο, για να στήσει πάνω στην αιματοκυλισμένη Ευρώπη τη δήθεν Νέα Τάξη πραγ
μάτων του Εθνοσοσιαλισμού.

Το ΟΧΙ του Ελληνικού Λαού έδειξε καθαρά το δρόμο που έπρεπε ν’ ακολου
θήσει ο άνθρωπος που έχει αρχές στη ζωή του και πραγματικά πιστεύει στον προ
ορισμό του. Γιατί το ιστορικό ΟΧΙ της μέρας εκείνης δεν αφορούσε μόνο τους 
Έλληνες, αλλά όλους τους ανθρώπους σ’ όποια γωνιά της γης κι αν κατοικούσαν. 
Ήταν η κραυγή, η άρνηση της ανθρωπότητας να υποταγεί στις δυνάμεις του κα
κού, δοσμένη από την μικρή περήφανη Ελλάδα. Κι ούτε μπορούσε να ήταν διαφο
ρετική η απάντηση στο Ιταλικό απαράδεκτο τελεσίγραφο. Γιατί ούτε η καταγωγή 
των Ελλήνων, ούτε η παράδοση, ούτε η ιστορία επέτρεπαν διαφορετική αντιμετώ
πιση και συμπεριφορά στην κρίσιμη εκείνη μέρα. Για μια ακόμα φορά η Ελλάδα 
έφερνε τον άνθρωπο αντιμέτωπο με τις ευθύνες και το χρέος του. Για μια ακόμα 
φορά η Ελλάδα έμπαινε μπροστά για να οδηγήσει όλους τους άλλους Λαούς στο 
μεγάλο αλώνι των ανθρωπίνων αξιών. Εκεί μονάχα μπορούσαν ν' αναμετρηθούν 
με ό,τι μεγάλο και ωραίο έκλεινε η ψυχή του ανθρώπου. Η ταπεινή μικρή Ελλάδα 
φορούσε ξανά τα άρματα για ν’ αναμετρηθεί όπως τόσες φορές στη μακρόχρονη 
ιστορία της με τις δυνάμεις της βίας και καταστροφής. Να προστατεύσει και δια- 
φυλάξει τη Λευτεριά της, γιατί άλλο ‘γέρας’ εκτός από τη Λευτεριά δεν υπάρχει 
για τους Έλληνες.

Άλλοι λαοί με τίτλους και περγαμηνές πολιτισμού, πολυάριθμοι και πάνο
πλοι, κατέρρεαν και υποτάσσονταν στη θέληση του Ναζισμού και Φασισμού. Εί
ναι γι’ αυτό το λόγο που στην κρίσιμη ώρα η λάμψη του «ΟΧΙ» που ξέσκισε τα 
σκότη έδινε ελπίδα και θάρρος σ’ όλους εκείνους που τόλμησαν να υψώσουν το 
ανάστημα τους στη βία και να υπερασπίσουν το θείο δώρο της Ελευθερίας στις δύ
σκολες ιστορικές στιγμές της ανθρωπότητας.

Το «ΟΧΙ» εκείνο που βροντοφώναξε ο Ελληνικός Λαός, ήταν η φωνή της φυ
λής, που ερχόταν από πολύ μακριά. Ήταν η ίδια η φωνή των αρχαίων Ελλήνων 
που φώναξαν στα πανάρχαια χρόνια στους Πέρσες: «Κι εμείς πολύ καλά το ξέ
ρουμε ότι στους Μήδους υπάρχουν στρατεύματα πολύ περισσότερα από τα δικά 
μας. Αλλά γιατί υπερβολικά αγαπούμε την Ελευθερία, θα την υπερασπίσουμε 
όπως μπορέσουμε. Να συμμαχήσουμε όμως με τους βάρβαρους ούτε συ να φρο
ντίζεις να μας πείσεις, ούτε κι εμείς θα πειστούμε».

Ήταν η ίδια η φωνή, που ξεπήδησε πίσω από τα τείχη της πόλης όταν οι Τούρ
κοι την πολιορκούσαν. «Δεν έχω κανένα δικαίωμα εγώ, ούτε κανείς άλλος να σου 
παραδώσει την πόλη. Κοινή είναι η απόφαση, όλοι θεληματικά να πεθάνουμε και 
δε θα σκεφτούμε τη ζωή μας».

Κι η τραχιά φωνή του πολεμιστή της επανάστασης του ’21 την ίδια απάντηση 
έδωσε στο Μπραΐμη τονίζοντας ανάμεσα στ’ άλλα πως «Όταν οι λίγοι αποφασί
ζουν να πεθάνουν κι όταν κάνουν αυτή την απόφαση, λίγες φορές χάνουν και πολ
λές κερδαίνουν».

Είναι το ΟΧΙ του Αυξεντίου και του Μάτση στο δυνάστη, ηρωική απόφαση 
υπέρτατης θυσίας, στη μυρωμένη από την καμένη σάρκα τους Κυπριακή Γη.
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Στ’ Αλβανικά σύνορα δόθηκε η μάχη για την Ελευθερία της Ελλάδας και για 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Οι Έλληνες φαντάροι με γενναιότητα αντιμετώπιζαν τους πάνοπλους 
εχθρούς που έρχονταν να καταλύσουν το Ελληνικό κράτος. Ο άρτια εξοπλισμένος 
Ιταλικός στρατός αντιμετώπισε ένα άρτια εξοπλισμένο με θάρρος ελληνικό στρα
τό. «Κάθε βροντή ένας θάνατος καβάλα στον αέρα, Κάθε βροντή ένας άντρας χα
μογελώντας αντίκρυ στο θάνατο, κι η μοίρα ό,τι θέλει ας πει» έγραψε ο Οδυσσέας 
Ελύτης. Χιλιάδες από τους Έλληνες φαντάρους πολεμώντας ηρωικά έπεσαν κτυ- 
πημένοι από τις σφαίρες των επιδρομέων. Το άσπρο χιόνι δέχτηκε το αίμα των 
παιδιών της Ελλάδας. Κι έγινε ολοπόρφυρος μανδύας της ελληνικής γης. Έγινε ο 
τάφος της πιο αγνής ελληνικής νιότης το θρυλικό εκείνο χειμώνα του ’40. Το όρα
μα της Θεάς Ελευθερίας που άλλοτε την έβλεπαν γαλήνια, πάνσεπτη, σεμνή μορφή 
της Παρθένου Μαρίας κι άλλοτε γιγάντια και πανέμορφη να πηδά από κορφή σε 
κορφή, να τους οδηγεί από νίκη σε νίκη, στην Κορυτσά, το Αργυρόκαστρο, τους 
Αγίους Σαράντα, το Τεπελένι. Η καρδιά του Ελληνισμού βρισκόταν το χειμώνα 
εκείνο του ’40 στα Αλβανικά βουνά και χτυπούσε με ενθουσιασμό, χαρά και ανα
κούφιση, γι’ αυτό που έβλεπε να συντελείται στα χιονόδοξα βουνά της Πίνδου που 
πάνω τους η μνήμη «καίει βάτος άκαυτη». Η νίκη των Ελλήνων είχε παγκόσμια 
ακτινοβολία και σημασία.

Οι Έλληνες δίδαξαν, με το ΟΧΙ του ’40 και το ΟΧΙ της υπέροχης ηρωϊκής 
αντίστασης του Ελληνικού λαού κατά της Γερμανό ιταλικής κατοχής, πώς πρέπει 
ένας λαός ν’ αντιστέκεται σ’ αυτούς που έρχονται να του στερήσουν ό,τι πιο πο
λύτιμο έχει σ’ αυτό τον κόσμο, «Την Ελευθερία του». «Είναι ευδαιμονία η ελευ
θερία», είπε ο Θουκυδίδης, κι ελευθερία θα πει ψυχή δυνατή, και ψυχή δυνατή 
έχουν όσοι δεν δειλιάζουν μπροστά στον κίνδυνο του πολέμου, που σαν σκοπό 
έχει την ελευθερία.

Οι Έλληνες σύσσωμοι πολέμησαν γι’ αυτή την Ελευθερία που ξεπετάχτηκε 
σαν ποθητό ανάλαφρο όραμα, μέσα από τις πύρινες γλώσσες της φωτιάς, που 
έκαψε τα σπίτια τους, ερήμωσε τα χωριά τους, μέσα από τα κλάματα της χαροκα
μένης μάνας, τα βογγητά των πληγωμένων και αναπήρων. Οι Έλληνες το ’40 δεν 
αντιτάχθηκαν μόνο ενάντια στη βία, αλλά ύψωσαν το ανάστημα τους, ηθικό πάνω 
από όλα και πνευματικό, και μ’ αυτό έφραξαν τις διαβάσεις της Πίνδου ενάντια 
στον εχθρό που επιβουλευόταν την Ελευθερία του.

Γι’ αυτό κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, η σκέψη καθαρή στρέφεται προς τα πίσω, 
για να αντλήσει δύναμη και θάρρος από την απέραντη δεξαμενή της 28ης του 
Οκτώβρη. Στρέφεται κάθε χρόνο για ν’ αναβαπτιστεί στα ζωογόνα νερά της, για 
να πάρει το μήνυμα της και να το κάνει φως, που θα φωτίσει το σκοτεινό μονοπά- 

, τι που ακολουθεί στην πορεία προς την ανηφοριά. Είναι χρέος των νεώτερων γε
νιών να τιμούν την αγωνιστική παράδοση του ελληνικού λαού και τις αξίες που 
στερέωσε με τις θυσίες του. Τις αξίες και τα ιδεώδη της Ελευθερίας, Δημοκρατίας 
και Δικαιοσύνης. Στην Κύπρο μας οι πανανθρώπινες αυτές αξίες καταπατήθηκαν 
με τον πιο βάναυσο τρόπο το 1974 με το φασιστικό πραξικόπημα και την απάν
θρωπη Τούρκικη εισβολή. Ένδεκα χρόνια ύστερα από τα γεγονότα αυτά η πατρίδα 

μας εξακολουθεί να υποφέρει από την Τούρκικη κατοχή, τα προβλήματα των εκτο
πισμένων, το δράμα των εγκλωβισμένων και την αγωνία για τους αγνοούμενους.

Κύριε Πρόεδρε, Μακαριώτατε, Έλληνες, Ελληνίδες,

Η δκή μας γενιά είναι υπόλογη στην Ιστορία. Παραλάβαμε τη σκυτάλη της φυ
λής αγνή, καθαρή, αμόλυντη από τους ήρωες και μάρτυρες που θυσίασαν τη ζωή 
τους για τη Αευτεριά της Κύπρου μας και τη σκυτάλη αυτή αιματωμένη τώρα και 
λερωμένη από την προδοσία και την κατοχή έχουμε χρέος να την εξαγνίσουμε, να 
την καθαρίσουμε με τις δικές μας σωστές ενέργειες, αγώνες και θυσίες αν χρεια
στεί, για να μπορέσουμε περήφανοι και καθαροί να την παραδώσουμε στα παιδιά 
μας, στις νέες γενιές, μέχρι να φθάσουμε όλοι, ενωμένοι στο τέρμα του αγώνα, που 
δεν πρέπει νάναι άλλο από την πλήρη απαλλαγή της πατρίδας μας από τα βάρβα
ρα στίφη του Αττίλα. Έχουμε χρέος ιερό προς τους ήρωες μας, στα παιδιά μας και 
τις μελλούμενες γενιές, να κάνουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε τον τόπο μας.

Έλληνες, Ελληνίδες,

Με τα δάχτυλα χωρισμένα δεν σφίγγεται η γροθιά, μένει η παλάμη ολάνοιχτη, 
αδύναμη κι ανίσχυρη. Με χωρισμένα τα δάχτυλα πώς θα κρατήσεις τ’ αλέτρι της 
ζωής, την πένα της ελπίδας. Πώς θα μπορέσουμε ν’ αδράξουμε τ’ απλωμένο χέρι 
του Πενταδάχτυλου, που με σφιγμένη τη γροθιά για έντεκα τώρα χρόνια μας κοι
τάζει από απέναντι βουβός, σκυθρωπός, μελαγχολικός κι αβοήθητος, στο έλεος 
των λύκων της Ανατολίας; Κι ο λαός που διαισθάνεται τον κίνδυνο που απειλεί 
τον τόπο μας κάνει αγωνιώδη έκκληση για ενότητα.

Ν’ αφήσουμε τα πάθη, τα μίση, τα συμφέροντα, τους εγωισμούς και φιλοδο
ξίες, ν’ ανοίξουμε διάπλατα τις ψυχές μας στο φως, στον πόθο της Λευτεριάς για 
να ξαναφουντώσει μέσα μας, κι ο αγώνας μας θα δικαιωθεί.

Αν επιβιώσαμε για αιώνες τώρα σ’ αυτό το Αρχοντικό μεγαλονήσι της Ανα
τολικής Μεσογείου, που τα συμφέροντα των Μεγάλων και τα δικά μας λάθη το 
μοίρασαν στα δυο, με τις Τούρκικες σημαίες να μας προκαλούν, να μας ντροπιά
ζουν και να μολύνουν τον κυπριακό ουρανό, αν επιβιώσαμε, επαναλαμβάνω, εί
ναι γιατί στις κρίσιμες στιγμές νικούσε πάντα η σύνεση, η καρτερικότητα κι η από
φαση για Αντίσταση.

Οι αρετές αυτές βγαίνουν από το βαθύ πηγάδι της Εθνικής Αυτογνωσίας. Δεν 
προέρχονται ούτε από σωβινιστικό πνεύμα ούτε από αλαζονεία. Ίσα, ίσα η αλαζο
νεία βρίσκεται στην κομπαστική και προκλητική συμπεριφορά του Ντενκτάς και 
της Τουρκίας. Οι νεκροί μας που έπεσαν για τη Αευτεριά της Κύπρου μας, αυτοί 
που είδαν το χάραμα της αυγής μέσα από την πάχνη του θανάτου, η μες την άγρια 
μοναξιά κάτω απ’ τ’ άστρα, οι αγνοούμενοι μας, οι ξεριζωμένοι αδελφοί μας από 
τους τόπους του μόχθου και του ονείρου τους, ο αλυσοδεμένος Βορράς μας, επι
τάσσουν, επιβάλλουν αντίσταση, αγώνα, θυσία.

Πρέπει ν’ αντέξουμε και θα δικαιωθούμε, γιατί σήμερα συμπαρατάσσεται μα
ζί μας ολόκληρο το Ελληνικό Έθνος, η Ελληνική κυβέρνηση με ηγέτη το μεγάλο 
φίλο της Κύπρου πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου, οι όπου γης Ελληνες με 
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όλη τους την αγάπη και ενδιαφέρον για το πολύτιμο αυτό κομμάτι του ελληνι
σμού. Μαζί μας ακόμα έχουμε όλους τους φιλελεύθερους Λαούς που αγωνίζονται 
και πιστεύουν στα ιδανικά της Ελευθερίας και Δικαιοσύνης. Χρέος μας ιερό, κα- 
θήκο επιβεβλημένο, όλοι ενωμένοι με μια καρδιά και ψυχή, να προστατεύσουμε 
την οντότητα του Κυπριακού κράτους, να βοηθήσουμε την κυβέρνηση μας, να ενώ
σουμε τις δυνάμεις και συντονίσουμε τις ενέργειες μας για να μπορέσουμε αποτε
λεσματικά να βοηθήσουμε τον αγωνιστή Πρόεδρο της Δημοκρατίας μας Σπύρο 
Κυπριανού στο δύσκολο και πολύμοχθο έργο του της σωτηρίας της πατρίδας μας. 
Να συστρατευθούμε όλοι για τη μάχη ενάντια στον κοινό εχθρό. Η άρρηχτη ενότη
τα ψυχών θα γίνει το τείχος που πάνω του θα σπάσουν και θα συντριβούν όλα τα 
σχέδια του πολυπρόσωπου εχθρού μας.

Γιατί πρέπει επιτέλους να το καταλάβουμε πως η Καλή Θέληση από μέρους 
μας μόνο δεν λύει το κυπριακό. Και την καλή μας θέληση την αποδείξαμε επανει
λημμένα κάνοντας οδυνηρές παραχωρήσεις που έφτασαν στην επικίνδυνη ζώνη, 
στα όρια ασφάλειας της πατρίδας μας. Αν η τουρκική αδιαλλαξία δεν καμφθεί, αν 
οι Πόντιοι Πιλάτοι που ενέχονται σε μεγάλο βαθμό για τις συμφορές που περνά 
ο τόπος μας δεν πιέσουν την Τουρκία για υποχωρήσεις, το Κυπριακό δεν λύεται.

Έχοντας ως βάση τις Συμφωνίες Κορυφής, τα ψηφίσματα των Ηνωμένων 
Εθνών και του Συμβουλίου Ασφαλείας να υποστηρίξουμε την Νέα Πρωτοβουλία 
Γκουεγιάρ για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Για να αντιληφθεί επιτέ
λους η άλλη πλευρά πως είμαστε μεν έτοιμοι για διάλογο και λύση, αλλά δεν είμα
στε καθόλου διατεθειμένοι να παραδώσουμε τον τόπο μας στον Εθνικισμό του 
Εβρέν και Ντενκτάς.

Μόνο με σύμπνοια και πειθαρχία στον κοινό στόχο θα νικήσουμε. Ό,τι η πλη
γωμένη και αιματωμένη πατρίδα μας ζητήσει πρέπει νάμαστε έτοιμοι να προσφέ
ρουμε με αυταπάρνηση και αυτοθυσία. Γιατί οι καιροί δεν είναι μόνο κρίσιμοι, 
και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε πως για όλους μας είναι θέμα επιβίωσης, 
ζωής ή θανάτου.

Ο εχθρός καραδοκεί όχι μόνο στο Βορρά και ανάμεσα στους γνωστούς 
εχθρούς της Κύπρου αλλά και μέσα στο σμπαραλιασμένο από τις διχόνοιες εσω
τερικό μας μέτωπο. Κι η πικρή πείρα μας έχει διδάξει πως η καταστροφή αρχίζει 
από τα ρήγματα του εσωτερικού μετώπου και ολοκληρώνεται από την εξωτερική 
βαρβαρότητα.

Ας σχηματίσουμε όλοι με την ομοψυχία μας μια ατσαλένια ασπίδα που δεν θα 
επιτρέψει στους εχθρούς μας την επιβολή των άνομων σκοπών τους. Δεν έχουμε 
την πολυτέλεια για επανάληψη λαθών, γιατί αυτό θάχει ως αποτέλεσμα την ολο
κληρωτική καταστροφή. Η επέτειος του ΟΧΙ του Αλβανικού Έπους μιλά για 
Αγώνα, Μνήμη και Χρέος.

Αγώνα ενάντια στα τετελεσμένα της Άγκυρας για τη δημιουργία μιας πραγμα
τικά Ανεξάρτητης, Κυρίαρχης, Ενωμένης, εδαφικά ακέραιης, αποστρατικοποιημέ- 
νης και αδέσμευτης Κύπρου, κοινής πατρίδας για όλους τους κατοίκους της μέσα 
σε συνθήκες ελευθερίας και ειρήνης.

Μνήμη για τα κατεχόμενα εδάφη μας και άσβεστο πάθος για την απελευθέρω
ση τους.

Χρέος προς την αγωνιστική παράδοση του Έθνους μας και σταθερή προσή
λωση στα ιδανικά της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης, της Δημοκρατίας, που τα κα- 
θηγίασε με τις θυσίες της η γενιά του Σαράντα. Αν κρατήσουμε σταθερά στη σκέψη 
μας αυτό το μήνυμα της 28ης του Οκτώβρη του 1940, είναι βέβαιο πως κι η δική 
μας αντίσταση θα δικαιωθεί και η πατρίδα μας θα ξαναγίνει και πάλι ελεύθερη κι 
ευτυχισμένη.

ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εκπαιδευτικός

Μέλος Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/6/2000 - 30/4/2003

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Λογαριασμός Τρεχούμενος Τρ. Κύπρου £7.192,4θ
Λογαριασμός Προθεσμίας Τρ. Κύπρου 98,84
Λογαριασμός Εμπρόθ. Γρ/τίου Τρ. Κύπρου 3.973,12
Λογαριασμός Τακτής Προθ. Λαϊκής Τράπεζας 6.447,68

Μετρητά Ταμείου
Μετρητά (M/ Ταμείου)

17.712,04
20,00
47,68

11.427,22

Εκτυπωτικά και Εκδόσεις (2 τόμων κ.λ.π.) £7.745,50
Αμοιβή Γραμματέως (2000-2002) 1.300,00
Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 1.769,29
(Γραφ. ύλης, Προσκλήσεων ΤΤΤ)
Συνεισφορά στη Συντ. Επιτρ. Στέγης 110,00
Διάφορα 70,43
Βραβεία-Τιμητικές διακρίσεις 432,00

Χορηγίες
Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
Λαϊκή Τράπεζα
Πρεσβεία Ελλάδος

2.900.00
2.000.00

300.00
200.00 5.400.00

Συνδρομές Μελών 471.00
Πώληση Εκδόσεων Ε.Π.Ο.Κ. 411.00
Τόκοι Τραπεζών 1.582,32

£25.644,04

Λ/σμός Τρεχούμ. Τρ. Κύπρου 752,60
Λ/σμός Προθεσμίας Τρ. Κύπρου 1.766,65
Λ/σμός Εμπροθ. Γρ/τίου Τρ. Κύπρου 4.449,05
Λ/σμός Τακτής Προθ. Λαϊκής Τράπ. 7.154,31 14.122,61

Μετρητά Ταμείου
Μετρητά Μ/Ταμείου

30,00
64,21

£25.644,04

Ελεγκτής: Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους 

Λευκωσία, 28 Μαΐου 2003

Πρόεδρος: Κώστας Ε. Χατζηστεφάνου 
Ταμίας: Ιάκωβος ΚυθρεώτηςΒιβ
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