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ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ*

'Αγαπητά μέλη,

Σάς καλωσορίζω στή Γενική Συνέλευση του Όμίλου μας καί, σύμφωνα μέ τό 
Πρόγραμμα, θ’ άναφερθώ συνοπτικά στά πεπραγμένα του απερχομένου Δ.Σ., τήν 
έκδοση τής «Φιλολογικής Κύπρου», τίς διαλέξεις, επιστημονικές ανακοινώσεις, 
εσωτερικές συγκεντρώσεις καί άλλες εκδηλώσεις πού διοργανώσεων ό ΕΠΟΚ ή 
στις όποιες συμμετέσχε, τά Φιλολογικά καί άλλα μνημόσυνα, τούς έορτασμούς 
στούς όποιους πήρε μέρος, τήν άπονομή του Βραβείου Γραμμάτων καί άλλα.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:
Την τριετία πού πέρασε διοργανώθηκαν οί πιό κάτω εκδηλώσεις:

1. Στις 28/1/2004 Όμιλία άπό τόν Δρα ’Ανδρέα Κλ. Σοφοκλέους, καθηγητή 
’Επικοινωνίας καί MME τού Intercollege, μέ θέμα «Ή συμμετοχή τής Κύ
πρου στούς 'Ολυμπιακούς 'Αγώνες του 1896 μέσα άπό τόν Κυπριακό τύ
πο».

2. Στις 2/4/2004 Όμιλία άπό τόν διακεκριμένο άθλητικό παράγοντα κ. 
'Ανδρέα Χατζηβασιλείου μέ θέμα «Ό Πιέρ ντε Κουπερτέν, ό "Ελληνας».

3. Στις 7/6/2004 Φιλολογικό Μνημόσυνο γιά τόν Κύπρο Χρυσάνθη άπό κοι
νού μέ τόν Παγκύπριο Πολιτιστικό Σύλλογο καί τήν ’Εθνική Εταιρεία 
Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, στό όποιο ό Πρόεδρος τού ΕΠΟΚ άπηύθυ- 
νε Χαιρετισμό γιά τόν Κ. Χρυσάνθη ώς υμνητή τού ’Ολυμπιακού πνεύμα
τος καί τών άγώνων, ή δέ λογοτέχνις φιλόλογος Χρυσόθεμις Χατζηπα- 
ναγή, μέλος τής ΕΕΕΛΚ, μίλησε γιά τόν ’Αθλητικό Λόγο τού Κύπρου Χρυ
σάνθη, ένώ άλλοι ομιλητές κάλυψαν άλλες πλευρές τού έργου του Χρυσάν
θη, στις Όμιλίες καί Χαιρετισμούς τους.

Οί δύο πρώτες πιό πάνω εκδηλώσεις τού ΕΠΟΚ εντάσσονταν στό πλαίσιο 
τής Πολιτιστικής 'Ολυμπιάδας μέ τήν ευκαιρία τού «ΑΘΗΝΑ 2004».

4. Στις 2/2/05 Όμιλία άπό τή Γραμματέα τού ΕΠΟΚ Κυρία Σωτηρούλα Γ. Ίω- 
αννίδου μέ θέμα «Ή διαχρονικότητα τών φιλοσοφικών καί παιδαγωγικών 
άπόψεων Γρηγορίου τού Νύσσης» σέ έκδήλωση πού διοργάνωσεν ό Όμιλος 
μας μέ τήν ευκαιρία τής έορτής τών Γραμμάτων.

5. Στις 17/2/2005 Όμιλία άπό τόν Φιλόλογο-έκπαιδευτικό Δρα Έλλάδιο 
Χανδριώτη μέ θέμα «Οί Τραχίνιες τού Σοφοκλή, ένα ιδιαίτερου ένδιαφέρο- 
ντος έργο τού άρχαίου τραγικού», μέ τήν ευκαιρία τής συμπλήρωσης 2.500 
χρόνων άπό τή γέννηση τού Σοφοκλή.

Εικαστική φιλοξενία: Σχέδια και χαρακτικά Κώστα Γιωργαλλίδη

* Λογοδοσία τού Προέδρου του Ε.Π.Ο.Κ. Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου στή Γενική Συνέλευση του Όμί
λου στό Συνοδικό τή; Παλαιός Ιερός ’Αρχιεπισκοπής Κύπρου
(Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2006, 6.00 μ.μ.)
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6. Στις 23/3/2005 Όμιλία άπό τόν Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου Δρα 
Πέτρο Παπαπολυβίου μέ θέμα «Ή συμβολή τών Κυπρίων στήν Επανάστα
ση 1821» στόν έορτασμό τής Εθνικής Επετείου τής 25ης Μαρτίου πού 
διοργάνωσεν ό Όμιλός μας.

7. Στίς 22/4/2005 κοινή εκδήλωση δώδεκα «Συνεργαζομένων Πνευματικών 
Σωματείων», μεταξύ τών οποίων καί ό ΕΠΟΚ, μέ θέμα «Σχέδιο Άνάν καί 
Τοπωνύμια - Επιπτώσεις άπό τήν τουρκοποίηση τών τοπωνυμίων στήν 
κατεχόμενη Κύπρο», στό "Ιδρυμα ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ. Ή τοπο
θέτηση τών Σωματείων επί τού θέματος ανατέθηκε στό Πρόεδρο τού 
ΕΠΟΚ, έγκρίθηκε πρώτα άπό τούς Προέδρους ή αντιπροσώπους τών Σω
ματείων σέ σύσκεψη πού προηγήθηκε καί τελικά διαβάστηκε καί έγκρίθηκε 
άπό τή συγκέντρωση τής 22/4/2005, ή όποια καί ένέκρινε σχετική Διακήρυ
ξη πρός αποστολή καί στό έξωτερικό. Ή όλη έκδήλωση περιλαμβάνεται σέ 
ειδική έκδοση τών Συνεργαζομένων Σωματείων μέ τόν πιό πάνω τίτλο.

8. Στίς 29/11/2005 Όμιλία άπό τό μέλος τού Δ.Σ. του ΕΠΟΚ Δρα Γιώργο Κι- 
τρομηλίδη, Φιλόλογο, Πρώτο Λειτουργό Εκπαίδευσης Υπουργείου Παι
δείας καί Πολιτισμού, μέ θέμα «Γιώργος Θεοτοκάς: ένα έλεύθερο πνεύμα», 
σέ έκδήλωση τού ΕΠΟΚ εις μνήμην Γιώργου Θεοτοκά (1905-1966), 100 
χρόνια άπό τή γέννησή του.

9. Στίς 14/12/2005 έσωτερική συγκέντρωση μελών καί φίλων τού Όμίλου, στό 
Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου - οί άλλες Όμιλίες έγιναν στό Πολιτιστικό 
Κέντρο τού Όμίλου Λαϊκής -, στήν όποια τρία μέλη τού Όμίλου έκαμαν 
σύντομες εισηγήσεις γιά τόν τραγικό ποιητή Σοφοκλή καί άκολούθησε συ
ζήτηση, ώς άκολούθως: (α) Κώστας Χατζηστεφάνου, «Πού άποδίδεται άπό 
τό Σοφοκλή ή μετάπτωση τής τύχης τών ήρώων του - ό παράγων τής ύβρε
ως καί τής άτης». (β) Έλλάδιος Χανδριαπης, «Αισχύλου Χοηφόροι, Σοφο- 
κλέους Ήλεκτρα, Εύριπίδου Ήλεκτρα: σύγκριση τών τριών έργων», (γ) Δρ. 
Άνδρέας Κρίγκος, Ειδικός Επιστήμονας Τμήματος Κλασσικών Σπουδών 
καί Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Κύπρου, μέ θέμα «Ό τύπος τού άρχοντος 
στήν 'Αντιγόνη τού Σοφοκλή». Καί ή έκδήλωση αύτή, όπως καί ή άλλη πού 
άνάφερα, ήταν άφιερωμένη στό Σοφοκλή.

10. Στίς 26/3/2006 ό ΕΠΟΚ, ό Παγκύπριος Πολιτιστικός Σύλλογος, ό Δήμος 
Μόρφου καί ή Παγκοινοτική Κίνηση Μόρφου διοργάνωσαν άπό κοινού Φι
λολογικό Μνημόσυνο γιά τό έκλεκτό τέκνο τής Μόρφου Αουκή ’Ακρίτα μέ 
τήν εύκαιρία τής συμπλήρωσης 40 χρόνων άπό τό θάνατό του. Στό Μνημό
συνο άπηύθυνε Χαιρετισμό ό Πρόεδρος τού ΕΠΟΚ έκ μέρους τού Όμίλου.

11. Θά ήθελα, τέλος, ν’ άναφέρω ότι στίς 28/5/2003, μετά τήν προηγούμενη Γε
νική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε, ύστερα άπό πρόσκληση πρός τά μέλη, 
συνεστίαση τών μελών τού Όμίλου καί προσκεκλημένων τους, μέ τήν 
εύκαιρία τής συμπλήρωσης 100 χρόνων άπό τή γέννηση τού ποιητή μας 
Τεύκρου Άνθία. Μέλη τού Όμίλου καί άλλοι παρευρεθέντες, φίλοι καί 
εκτιμητές τού Άνθία άναφέρθηκαν στό έργο του καί κατέθεσαν τις μνήμες 
καί μαρτυρίες τους.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ

Ό διπλός τόμος τής «Φιλολογικής Κύπρου 2002-2003» πού έκδόθηκε αύτή τήν 
περίοδο περιλαμβάνει Όμιλίες καί άλλη δράση τού Όμίλου μας, μεταξύ άλλων έκδη- 
λώσεων γιά τόν Άγγελο Σικελιανό, τόν Κωστή Παλαμά, τόν Παύλο Βαλδασερίδη 
καί Παύλο Κριναίο, καί τό Χριστόδουλο Γαλατόπουλο, τήν Απονομή τού «Βραβεί
ου Γραμμάτων» στόν μ. Αρχιμανδρίτη Λεόντιο Χατζηκώστα, τήν Τιμητική Εκδήλω
ση γιά τή Λουλού Συμεωνίδου, καί άλλη συνεργασία, ποιήματα καί πεζά, άπό Κύ
πριους καί Έλλαδίτες λογοτέχνες καί έπιστήμονες, φίλους καί έκτιμητές τού ΕΠΟΚ, 
τών Ελλήνων Πανεπιστημιακών Κάρολου Μητσάκη καί Γιάννη Δάλλα, τής ποιή- 
τριας Ειρήνης Άλιφέρη, τού Κώστα Κωνσταντίνου, τού Μιχαλάκη Μαραθεύτη, Γε- 
ώργιου Χατζηκωστή, Δρα Έλλάδιου Χανδριιύτη κ.ά.

Ό τόμος, τόν όποιο παρουσίασε ό Αντιπρόεδρος κ. Χρ. Κυπριανού, άπεστάλη 
- όπως καί οί προηγούμενοι - καί σέ 82 προσωπικότητες καί ‘Οργανώσεις τού ’Εξω
τερικού καί έπιδόθηκε καί σέ προσωπικότητες τής Κύπρου, στόν 'Υπουργό Παιδείας 
καί Πολιτισμού, τόν Πρέσβυ τής Ελλάδος, στή Διευθύντρια τών Πολιτιστικών 'Υπη
ρεσιών τού Ύπ. Παιδείας, στούς Θεοφιλέστατους Χωρεπισκόπους Σαλαμίνας Βαρ
νάβα καί Τριμυθούντος Βασίλειο, στόν Σεβασμιώτατο Επίσκοπο Κύκκου Νικηφό
ρο, στή Γενική Διευθύντρια καί Ανώτερους Λειτουργούς τού Ύπ. Παιδείας, σέ Κα- 
θηγητές Πανεπιστημίου, σέ φοιτητές τού Πανεπιστημίου Αθηνών κ.ά.

Μέ άπόφαση τού Δ.Σ. ό τόμος αύτός καί ό προηγούμενος άπεστάλησαν σέ 
όλα τά Λύκεια τής πόλεως καί επαρχίας Λευκωσίας, φέτος καί πέρυσι, γιά νά δο
θούν ώς βραβείο σέ κάθε τελειόφοιτο μαθητή πού διακρίθηκε, κατά τήν κρίση τού 
καθηγητικού συλλόγου, στό μάθημα τών Νέων 'Ελληνικών. Ή προσφορά έκτιμή- 
θηκε καί έλήφθησαν ευχαριστήριες έπιστολές, τόσο άπό τούς Λυκειάρχες όσο καί 
άπό άλλους στούς οποίους δόθηκε ή έστάλη ή Φιλολογική Κύπρος. Ό ίδιος τόμος 
καί 25 άλλοι, διαφόρων έτών δόθηκαν έπίσης στό «Σύνδεσμο Αποφοίτων Φιλεκ
παιδευτικής Εταιρείας» σέ άνταπόκριση επιστολής τους. Είμαστε βέβαιοι ότι οί 
τόμοι θά άξιοποιηθούν γιά τό καλό τής Κύπρου. Άποφασίστηκε έπίσης ή «Φιλο
λογική Κύπρος» νά προσφέρεται δωρεάν σέ Προσφυγικά Σωματεία πού διαθέ
τουν Βιβλιοθήκες.

Ό έπόμενος τόμος, γιά τά έτη 2004-2005, είναι έτοιμος γιά έκτύπωση. Τή φρο
ντίδα του άνάλαβε σχεδόν άποκλειστικά ό κ. ’Ιάκωβος Κυθρειότης, έπωμισθείς με
γάλο πράγματι βάρος. Τού είμαστε εύγνώμονες καί τόν ευχαριστώ καί μ’ αύτή τήν 
εύκαιρία. Καί ό τόμος αύτός περιλαμβάνει πλούσια καί ένδιαφέρουσα ύλη, όμι
λίες καί μελέτες πού έχουν σχέση μέ τούς ’Ολυμπιακούς άγώνες, τήν άναβίωσή 
τους καί τή συμμετοχή τής Κύπρου σ’ αύτούς, τό Ολυμπιακό πνεύμα γενικότερα, 
συνεργασία άπό δικούς μας καί Έλλαδίτες, τις έκδηλώσεις τού ΕΠΟΚ, τήν άπο- 
νομή τού Βραβείου Γραμμάτων καί άλλες.

ΟΜΗΡΟΥ «ΟΔΥΣΣΕΙΑ»
Ή έκδοση τής μετάφρασης τής Οδύσσειας τού 'Ομήρου άπό τόν Γεώργιο Σ. 

Μενάδρο, στήν όποια άναφέρθηκα στήν προηγούμενη λογοδοσία μου, καθυστέρη
σε γιά άπρόβλεπτους λόγους, άνώτερους τής θέλησης τού συναδέλφου κ. Άντώνι- 
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ου Άποστολίδη πού άνάλαβε τό έργο τής διόρθωσης τών τυπογραφικών δοκιμίων 
καί τήν επιμέλεια τής έκδοσης. "Εχουμε τή διαβεβαίωσή του ότι θά εΐναι έτοιμη 
στό τέλος τοϋ χρόνου ή αρχές τοϋ έπομένου. Πρόκειται γιά αξιόλογο έργο, σέ 
γλώσσα προσιτή, πιό κοντά στήν καθομιλουμένη, κατανοητή στούς μαθητές, σέ 
δακτυλικό έξάμετρο καί άλλα πλεονεκτήματα, μέ δυνατότητα νά διατεθεί καί στήν 
Ελλάδα.

Κατ' άπόφαση τοϋ Δ.Σ. ή έκδοση τής Οδύσσειας μπορεί νά λογισθεϊ ώς τόμος 
τής «Φιλολογικής Κύπρου» γιά τό 2006, όπως συνέβη καί μέ άλλες έκδόσεις στό 
παρελθόν, γιά δέ τό έτος 2007 ή 2007-2008 ό τόμος θά άφιερωθεΐ στά έξηντάχρονα 
τοϋ Ε.Π.Ο.Κ. (1947-2007). Σχετική έρευνα καί μελέτη γιά τήν προσφορά τοΰ Όμί- 
λου καί τήν όλη δράση του άπό τήν ίδρυσή του ώς τό 2007 προσφέρθηκε νά διε
νεργήσει τό μέλος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου Δρ. Γεώργιος Κιτρομηλίδης, ό 
όποιος θά δημοσιεύσει έπίσης στόν τόμο μελέτη-έρευνά του γιά τόν Κύπρο Χρυ
σάνθη.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τό «Βραβείο Γραμμάτων» τοϋ Όμίλου μας άπανεμήθηκε κατ’ άπόφαση τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνη, στόν πολύ γνωστό λογοτέχνη μας ’Ιάκωβο 
Κυθρεόπη, γιά τό πλούσιο καί πολύπλευρο λογοτεχνικό έργο του καί τή συνολική 
έπί δεκαετίες προσφορά του, μέ τό έθνικό καί θρησκευτικό χρώμα πού τή χαρα
κτηρίζει, άλλά καί τήν καθολική συμβολή του στήν προαγωγή τής πνευματικής κί
νησης στόν τόπο μας. Ή τελετή άπονομής έγινε στις 28/1/2004, στό Πολιτιστικό 
Κέντρο Όμίλου Ααϊκής, μετά τή διάλεξη τοϋ καθηγητή Δρα Άνδρέα Σοφοκλέους 
γιά τή συμμετοχή τής Κύπρου στούς ’Ολυμπιακούς άγώνες 1896, στήν όποια άνα- 
φέρθηκα. Τό σκεπτικό τής βράβευσης διάβασε ό ’Αντιπρόεδρος τοΰ ΕΠΟΚ κ. Χρύ
σανθος Κυπριανού καί τό βραβείο έπέδωσε ό έντιμος Πρόξενος τής Ελλάδος 
στήν Κύπρο κ. Ίοιάννης Τσαούχης.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΑΟΥ

Ό Όμιλος μας εκπροσωπήθηκε στούς έπίσημους έορτασμούς τών έθνικών 
έπετείων τής 25ης Μαρτίου 1821 καί τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, καθώς καί τής 1ης 
’Απριλίου 1955. Έπίσης στά έπίσημα έθνικά μνημόσυνα γιά τήν 9η 'Ιουλίου 1821 
γιά τόν 'Εθνομάρτυρα Κυπριανό καί τών άλλων μαρτύρων καί στό καθιερωμένο 
Μνημόσυνο γιά τόν Εθνάρχη Μακάριο στις 19 'Ιανουάριου κάθε χρόνο καί μέ τήν 
κατάθεση στεφάνων στό Μαυσωλείο τοΰ ί. ναού Φανερωμένης γιά τούς μαρτυρή- 
σαντες τήν 9η 'Ιουλίου, καί στό "Αγαλμα τοΰ Μακαρίου στόν περίβολο τής ί. 
’Αρχιεπισκοπής μετά τό μνημόσυνο στόν καθεδρικό ναό 'Αγίου 'Ιωάννη.

Μέ συλληπητήρια τηλεγραφήματα ή καί μέ τήν παρουσία στήν κηδεία άντι- 
προσωπείας άπό τόν Πρόεδρο καί μέλη του Δ.Σ. καί μέ τήν κατάθεση στεφάνων 
άπό τόν Πρόεδρο στή σορό τών έκλιπόντων ό ΕΠΟΚ συμμερίστηκε τό πένθος τών 
οικείων τους καί έξέφρασε τή μεγάλη λύπη του γιά τόν θάνατο: τοΰ ξεχωριστού 
ποιητή μας καί λογοτέχνη Κώστα Μόντη, τοΰ "Αρχοντα Πρωτοψάλτη τής ’Εκκλη
σίας τής Κύπρου Θεόδουλου Καλλίνικου, τοΰ τ. Διευθυντή Έκπαιδεύσεως Κλε
άνθη Γεωργιάδη, τοΰ Γενικού Εισαγγελέα Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη, ύποστηρι- 

κτή τοΰ Όμίλου, τοΰ έπίσης Γενικοΰ Εισαγγελέα Σόλωνος Νικήτα καί τοΰ διακε
κριμένου δημοσιογράφου άγωνιστή Γιώργου Ίακωβίδη, συζύγου του μέλους τοΰ 
Δ.Σ. κας Μαρούλας Ίακωβίδη. ’Εκφράζουμε καί μ' αύτή τήν εύκαιρία τά ειλικρινή 
μας συλλυπητήρια καί τή θλίψη μας γιά τή μεγάλη άπώλεια άνθρώπων τής έπιστή- 
μης καί τοΰ πνεύματος καί εκτιμητών τοΰ έργου τοΰ ΕΠΟΚ. Ιδιαίτερη θλίψη 
έκφράζουμε, καί μ’ αύτή τήν εύακαιρία, γιά τό δυσαναπλήρωτο κενό πού μάς άφη
σε ό άδόκητος θάνατος τής Νίκης Ααδάκη-Φιλίππου, στήν 'Αθήνα, δραστήριου μέ
λους τοϋ ΕΠΟΚ καί του Δ.Σ. πού μας έκπροσωποΰσε στήν 'Αθήνα τά τελευταία 
χρόνια. 'Αντιπρόσωπος τοΰ Όμίλου μας παρέστη στήν κηδεία της καί κατέθεσε 
στεφάνι έπί τής σοροϋ της.

Μέ τηλεγράφημα του στόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας κ. Τ. Παπαδόπουλο, 
στις 8/4/2004, έξέφρασε «Θερμά συγχαρητήρια» γιατί «τίμησε τήν Κύπρο καί τόν 
Ελληνισμό μέ παραδειγματική έθνική άξιοπρέπεια άντάξια τών παραδόσεων καί 
προσδοκιών τοΰ λαού μας», μέ τό ιστορικό διάγγελμά του μέ τό όποιο καλοΰσε τό 
λαό νά άπορρίψει τό σχέδιο Άνάν. Σχετική άνακοίνωση εστάλη σέ εφημερίδες. 
Εύχή όλων μας εΐναι νά κρατηθούμε μέ συνέπεια στό «ΟΧΙ» τοΰ λαού μας κάτω 
άπό όποιες συνθήκες καί πιέσεις, μακριά άπό έθνικά άπαράδεκτες λύσεις.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τά βιβλία τοΰ Όμίλου, πού βρίσκονταν στούς χώρους τής Παλαιός 'Αρχιεπι
σκοπής άνέκαθεν, λόγφ άνακαινίσεως της παρέστη άνάγκη νά μετακινηθοΰν, 
όπως καί τά Βιβλία τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, στό πλησίον εύρισκόμε- 
νο Τυπογραφείο τής ί. ’Αρχιεπισκοπής, μέ τή φροντίδα τής κ. Νίτσας ’Αριστοδή
μου καί Γιάννας Σοφοκλέους, τοΰ Μουσείου Λαϊκής Τέχνης καί τών Κυπριακών 
Σπουδών, τις όποιες καί εύχαριστοΰμε καί μ’ αύτή τήν εύκαιρία.

Κατ’ άπόφαση τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, ό Όμιλος άπεχώρησε άπό τή 
Στέγη Γραμμάτων καί Τεχνών, έπειδή δέν παρεχόταν έπαρκής χώρος λειτουργικός 
πρός χρήση γιά έκδηλώσεις ή άλλες βασικές άνάγκες τοΰ Όμίλου. Τό θέμα θά έπα- 
νεξετασθεϊ άν οί κτιριακές δυνατότητες τής Στέγης τό έπιτρέψουν στό βαθμό πού 
τό Δ.Σ. θεωρήσει ικανοποιητικό.

Σχετικά μέ τή σύνθεση τοΰ Δ.Σ. θά πρέπει ν’ άναφέρω ότι ή κ. Ίακωβίδου πα- 
ρέσθη άνάγκη νά ύποβάλει παραίτηση άπό τή θέση τής Γραμματέως, γιά λόγους 
οικογενειακούς, καί τά καθήκοντα τής θέσης άνάλαβε πρόθυμα ή κ. Ίωαννίδου. 
Εύχαριστώ τήν κ. Ίακωβίδου γιά τήν ώς τώρα προσφορά της καί τήν κ. Ίωαννίδου 
γιά τήν προθυμία της ν’ άναλάβει πρόσθετα καθήκοντα.

Στήν περίοδο αύτή ένεγράφησαν δεκαέξι νέα μέλη στόν Όμιλό μας, άνθρω
ποι τών γραμμάτων καί τών τεχνών, οί πλείστοι εκπαιδευτικοί, καθηγητές Μέσης 
καί ’Ανώτατης έκπαίδευσης. Τούς καλο^σορίζω στόν Όμιλό μας. Προσβλέπουμε 
μέ βεβαιότητα στό ένεργό ένδιαφέρον τους, καί στή συμμετοχή τους στό νέο Διοι
κητικό Συμβούλιο γιά άνανέωση τοΰ Όμίλου πρός συνέχιση τοΰ έργου του μέ τό 
ζήλο πού χαρακτηρίζει τούς νεότερους καί τις άκμαΐες δυνάμεις πού διαθέτουν. 
Μερικοί άπό έμας τούς παλαιότερους γιά λόγους κατανοητούς, άνώτερους τής θέ
λησής μας, θά πρέπει νά παραδώσουμε τή σκυτάλη, άλλά θά είμαστε πάντα «δρα
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στηριοποιημένοι», ενεργά μέλη, σταθεροί συμπαραστάτες τοΰ νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Τελειώνω μέ τήν έκφραση ευχαριστιών: Πρός τόν Θεοφιλέστατο Χωρεπίσκο- 
πο Σαλαμίνος κ. Βαρνάβα καί δΓ αύτοΰ στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο κ.κ. 
Χρυσόστομο γιά τήν έκ. ΛΚ1000.- επιχορήγηση τοΰ τελευταίου τόμου (2002-2003) 
άλλά καί γιά τή φιλοξενία πού συνεχίζει νά προσφέρει άπό τής ίδρύσεως του, στον 
Όμιλο - όπου βρίσκονται καί οί έκδόσεις του - μαζί μέ τις Κυπριακές Σπουδές 
καί τό Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, καί όπου έφιλοξενεΐτο καί ή δωρηθεΐσα στό "Ιδρυ
μα ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' πολύτιμη πινακοθήκη του. Ή προσφορά έγινε 
πρός τόν Μακαριώτατον Πρόεδρον τοΰ Ιδρύματος ’Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Χρυσό
στομο. ’Επίσης εύχαριστίες έκφράζονται στύν Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού 
καί στις Πολιτιστικές ’Υπηρεσίες τοΰ Υπουργείου, γιά τήν στήριξη πού παρέχουν 
στόν ΕΠΟΚ μέ την έκ ΛΚ700.- έπιχορήγηση τής έκδοσης τής «Φιλολογικής Κύ
πρου», στόν Σεβασμιότατο Επίσκοπο Κύκκου κ. Νικηφόρο γιά τή δική του στήρι
ξη μέ τήν άγορά άριθμοΰ άντιτύπων τής «Φιλολογικής Κύπρου» άξίας ΛΚ700.-, 
στόν Όμιλο Λαϊκής γιά τή χρηματοδότηση τοΰ «Βραβείου Γραμμάτων» καί τή φι
λοξενία πού μάς προσφέρει στήν Αίθουσα τοΰ Πολιτιστικού του Κέντρου, στόν 
Πρέσβη τής Ελλάδος γιά τό ένδιαφέρον του καί όσους άλλους μάς βοήθησαν μ’ 
όποιοδήποτε τρόπο. Εύχαριστώ έπίσης τόν Πρόεδρο καί τά μέλη τοΰ νέου Διοικη
τικού Συμβουλίου τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών γιά τήν άμεση άνταπόκρι- 
σή τους νά μάς καταστήσουν προσιτό τόν ιστορικό αύτό χώρο γιά τή Γενική μας 
Συνέλευση καί τό πνεύμα τής συνεργασίας πού έπιδεικνύουν γιά τή συστέγαση 
τών ιστορικών Σωματείων μας.

Τέλος θά ήθελα νά έκφράσω εύχαριστίες σέ όλα τά μέλη τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου γιά τήν άγαστή συνεργασία τους καί τήν πολύτιμη προσφορά καί συμ
βολή τού καθενός στήν έπιτυχία τοΰ έργου πού έπιτελέστηκε, εύχομαι στόν άπου- 
σιάζοντα λόγω άσθενείας ’Αντιπρόεδρο τοΰ Όμίλου κ. Χρύσανθο Κυπριανού τα
χεία άνάρρωση καί στό έκλεγησόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε περαιτέρω 
πρόοδο καί έπιτυχία στό έργο του. Θά είμαι στό πλευρό του, μέ όσες δυνάμεις δια
θέτω, τόσο έγώ όσο καί οί άλλοι - είμαι άπόλυτα βέβαιος γι’ αύτό.

Λευκωσία 20 Σεπτεμβρίου, 2006

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 1896

Ή άποψινή εκδήλωση, ή πρώτη τής έφετινής χρονιάς, είναι άφιερωμένη στήν 
Πολιτιστική 'Ολυμπιάδα τοΰ «ΑΘΗΝΑ 2004», μιά ιδιαίτερα σημαντική χρονιά γιά 
τόν Ελληνισμό. Καί ή έπιλογή τοΰ θέματος «Ή συμμετοχή τής Κύπρου στούς 
'Ολυμπιακούς άγώνες τοΰ 1896» δέν είναι τυχαία. Στοχεύει στό νά ύπογραμμίσει 
ότι ή Κύπρος, ώς γνήσιο τμήμα τοΰ Ελληνισμού, δέκτηκε τότε τήν άναβίωση τών 
'Ολυμπιακών άγώνων στή χώρα πού τούς γέννησε, τούς άνάδειξε καί τούς καθιέ
ρωσε, μέ τόν ίδιο ένθουσιασμό, άγαλλίαση καί έθνική περηφάνεια καί ικανοποίη
ση πού τή δέκτηκαν καί οί "Ελληνες άδελφοί τής Ελλάδας, άλλά καί αί όπου γής 
"Ελληνες. Ή άμοιβαιότητα αίσθημάτυ^ν μεταξύ άδελφών μαρτυρεΐται καί άπό τόν 
ένθουσιασμό μέ τόν όποιο δέκτηκαν στήν Ελλάδα τή συμμετοχή τής Κύπρου 
στούς Πανελλήνιους άγώνες καί μάλιστα στούς 'Ολυμπιακούς μέ τόν Κύπριο 
άθλητή ’Αναστάσιο Άνδρέου νά χαρακτηρίζεται ώς «τό χαϊδεμένο παιδί τού 
άθλητικοΰ κόσμου τής Ελλάδας».

Οί λόγοι γιά τό κλίμα πού έπικράτησε τότε είναι εύνόητοι. Ό άθλητισμός - 
ώς έπίπονη άσκηση, εύγενής άμιλλα καί διάκριση - ύπήρξε βασικό στοιχείο τής 
ζωής καί τοΰ πολιτισμού τών Κυπρίων άπό τά πανάρχαια χρόνια, πού τό έφεραν 
μαζί τους οί "Ελληνες άπό τότε πού έγκαταστάθηκαν στήν Κύπρο καί τήν έξελλή- 
νισαν. Διατηρήθηκε ώς θεσμός καθόλη τήν άρχαιότητα, στούς Ελληνιστικούς χρό
νους καί τή Ρωμαϊκή περίοδο, καί οί Κύπριοι συμμετείχαν, έκτος άπό τούς τοπι
κούς, σέ Πανελλήνιους άγώνες καί στούς άγώνες τής Ολυμπίας, έξασφαλίζοντας 
μάλιστα νίκες σ’ αύτούς. Μέ τή μιά μορφή ή τήν άλλη έπιβίωσαν οί άγώνες καί 
στήν Κύπρο, όπως καί στήν Ελλάδα, τούς κατοπινούς αιώνες, κάτω άπό δυσμε
νείς ιστορικές συνθήκες. ’Αλλά ή άναβίωση τους στήν ’Αθήνα τό 1896 μέ τή μορφή 
τών 'Ολυμπιακών άγώνων, ώς ένός θεσμού μέ διεθνείς διαστάσεις, γιόμισε μέ 
χαρά όλους τούς "Ελληνες, μαζί καί τούς Κυπρίους. Τό κλίμα χαράς καί ένθου- 
σιασμοΰ πού πλημμύρισε τότε τις καρδιές τών Κυπρίων θά διερμηνεύσει ό ομιλη
τής μας, καθηγητής Δρ. Άνδρέας Σοφοκλέους, ό όποιος έχει άσχοληθεΐ ειδικά μέ 
τό θέμα.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ 
ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 1896 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΤΥΠΟ

Α. Τα Γεγονότα

Ο εθνικός ενθουσιασμός και η κινητοποίηση των όπου γης Ελλήνων για τη 
διοργάνωση των Α' σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, δεν ήταν δυνα
τό να μη συγκινήσει και την Κύπρο.

Το πνεύμα αυτό μετέφεραν στο Νησί δύο Αεμεσιανοί ευέλπιδες νέοι που μό
λις είχαν συμπληρώσει τις σπουδές τους στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών τον Ιούνιο του 1892. Αυτοί ήταν οι Χριστόδουλος Σώζου Λοΐζου (μετέ- 
πειτα Δήμαρχος Αεμεσού και ήρωας του Μπιζανίου) και ο Νικόλαος Κλ. Αανίτης 
(μετέπειτα πολιτευτής και ξεχωριστός ρήτορας, διαπρύσιος κήρυκας της ένωσης 
με την Ελλάδα).

Ο Χριστ. Σώζου ήταν μέλος του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου (του 
πρώτου που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1891), γι’ αυτό και μόλις έφθασε στην Κύπρο 
πριότη έγνοια του ήταν η δημιουργία παρόμοιου Συλλόγου και στην Κύπρο. Με τη 
βοήθεια και συμπαράσταση του Δασκάλου (Σχολάρχη) της Αεμεσού Ανδρέα Θεμι
στοκλέους και των Ν. Κλ. Λανίτη, Ιωάννη Κυριακίδη, Α.Κ. Πηλαβάκη, Ηρακλή Σκυ- 
ρανίδη και άλλων ενθουσιώντων νέων, πραγματοποιήθηκε στις 2 Αυγούστου 1892 
στο Αναγνωστήριο «ΙΣΟΤΗΣ» η ιδρυτική συνέλευση «Γυμναστηρίου εν Δεμησσώ», 
το οποίο εξελίχθηκε αργότερα στο Γυμναστικό Σύλλογο «ΟΑΥΜΠΙΑ» Αεμεσού, 
γνωστόν ως Γ.Σ.Ο.1 Μετά την έκκληση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στις 17 
Νοεμβρίου 1895 προς όλους τους Γυμναστικούς Συλλόγους για διοργάνωση προκρι
ματικών αγώνων για επιλογή των αθλητών για συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώ
νες στις 8-10 Μαρτίου 1896, από τους οποίους θα ξεχώριζαν οι αθλητές για συμμε
τοχή στους Ολυμπιακούς, το Συμβούλιο του Γ.Σ.Ο. αποφάσισε τη διοργάνωση και 
στην Κύπρο των πρώτων Παγκύπριων Αγώνων Στίβου για επιλογή των Κυπρίων 
αθλητών που θα αποστέλλονταν στην Αθήνα.

1. Περισσότερες λεπτομέρειες για την ίδρυση του Γ.Σ.Ο. και τη συμμετοχή των Κυπρίων αθλητών 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896, βλέπετε Πέτρου Παπαπολυβίου. Η Κύπρος στην Πρώτη 
Ολυμπιάδα, Χρονικό, Εφημ. «ΠΟΛΙΤΗΣ», 29 Ιουνίου 2003 και Ζαχαρία Κυριάκου, Ολυμπιακοί 
Αγώνες-Γέννηση, Αναβίωση, Επιστροφή, Λευκωσία, 2003. 2. Πέτρου Παπαπολυβίου, στρ ίδιρ, σελ. 12-13.

Οι αγώνες αυτοί διεξήχθηκαν στη Αεμεσό στις 3-4 Φεβρουάριου 1896 σε μια 
χωράφα, κοντά στο σημερινό Δημόσιο Κήπο της Αεμεσού, που διαμορφώθηκε ως 
στάδιο. Την προκήρυξη των πρώτων Παγκύπριων Αγώνων υπέγραψε ο Πρόεδρος 
του Συμβουλίου του Γ.Σ.Ο. Ανδρέας Θεμιστοκλέους.

Στους αγώνες αυτούς δήλωσαν συμμετοχή 22 αθλητές, από τους οποίους οι 
15 προέρχονταν από τη Αεμεσό, δύο από τη Αευκωσία, δύο από την Πάφο, δύο 
από την Κερύνεια (που τελικά δεν εμφανίσθηκαν) και ένας από τη Μόρφου. Η 
Αάρνακα δεν έστειλε αθλητές στους αγώνες.

Τα έπαθλα των νικητών ήσαν «στέφανος εξ ελαίας και δάφνης μετά χρυσών 
επιγραφών και μακρών κυανολεύκων σημαιών».

Νικητές των πρώτων Παγκύπριων Αγώνων Στίβου ήσαν οι ακόλουθοι: Ι.Φ. 
Κολακίδης στο τριπλούν και άλμα εις ύψος. Αναστάσιος Ανδρέου στο 100 και 400 
μέτρα και άλμα εις μήκος, Κ. Ποδαρόπουλος στο μονόζυγο, δίζυγο και στη σφαί
ρα, Μενέλαος Φραγκούδης στο ύψος επί κοντώ, Χαράλαμπος Νικολαΐδης στα 800 
μέτρα.

Πολυνίκης αθλητής αναδείχθηκε ο εκ Αεμεσού Αναστάσιος Ανδρέου, τον 
οποίο το Συμβούλιο του Γ.Σ.Ο. αποφάσισε να αποστείλει στην Αθήνα για συμμε
τοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες και εισηγήθηκε και στο Συμβούλιο του «Κυ
πριακού Συλλόγου» Αευκωσίας να αποστείλει και τον διακριθέντα αθλητή Λευ
κωσίας Χαράλαμπο Νικολαΐδη, ο οποίος όμως δεν κατέστη δυνατό ν’ αποσταλεί 
για οικονομικούς λόγους. Παρά τις προσπάθειες επίσης για αποστολή στην Αθή
να του εκ Αεμεσού Ιωάννη Φ. Κολακίδη, ο ίδιος αρνήθηκε επίμονα τη συμμετοχή 
του προφασιζόμενος διάφορους λόγους2.

Στους Πανελλήνιους Αγώνες Στίβου που πραγματοποιήθηκαν στο αναμαρ- 
μαρωμένο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 9 και 10 Μαρτίου 1896 στην παρουσία με
λών της Βασιλικής οικογένειας, του Πρωθυπουργού Θ. Δελιγιάννη και χιλιάδων 
Αθηναίων, ο Αναστάσιος Ανδρέου αγωνίστηκε στα 100 μέτρα και στα 110 μετ’ 
εμποδίων. Στα 100 μ. προκρίθηκε στον τελικό, αλλά κατέλαβε την τρίτη θέση και 
δεν επιλέγηκε για την Ολυμπιάδα. Στα 110 μ. μετ’ εμποδίων, όμως, τερμάτισε 
πρώτος, άνκαι ήταν ένα αγώνισμα εντελώς άγνωστο σ’ αυτόν, στο οποίο ουδέπο
τε προηγουμένως αγωνίστηκε!

Το γεγονός αυτό χαροποίησε ιδιαίτερα τους Κυπριακούς αθλητικούς παρά
γοντες, αλλά ιδιαίτερα τους Κυπρίους φοιτητές που σπούδαζαν τότε στην Αθήνα 
και το γιόρτασαν δεόντως. Το γεγονός αυτό έτυχε ιδιαίτερης προβολής, δημοσιό
τητας και σχολιασμού στις Αθηναϊκές εφημερίδες. Έτσι η μικρή Κύπρος θα αντι
προσωπευόταν με δικό της αθλητή στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς 
Αγώνες και αυτό προσλάμβανε εθνικές διαστάσεις, αναζοπυρώνοντας το αίτημα 
για την ένωση με την Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι απ' όλες τις χώρες του αλύ
τρωτου Ελληνισμού μόνον η Κύπρος αντιπροσωπευόταν στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες με τα εθνικά χρώματα!

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, η επίσημη έναρξη των Ολυμπιακών 
Αγώνων έγινε στο καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο με κάθε επισημότητα στις 
25 Μαρτίου 1896, μέρα συμβολική της εθνικής παλλιγγενεσίας και των εθνικών 
οραμάτων για μια μεγαλύτερη Ελλάδα.

Ο Αναστάσιος Ανδρέου αγωνίστηκε στα 110 μέτρα με εμπόδια τη δεύτερη μέ
ρα των Αγώνων, συναγωνιζόμενος δύο Αμερικανούς αθλητές. Πρώτος κατετάγη ο 
Αμερικανός Αθλητής Θωμάς Κούρτης, από τη Βοστώνη, αλλά η μη διάκριση του 
Α. Ανδρέου στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν μείωσε καθόλου τη μεγάλη επιτυχία 
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του στους Πανελλήνιους Αγώνες και απετέλεσε το ίνδαλμα και την περηφάνεια 
των Λεμεσίων και ολόκληρης της Κύπρου μέχρι το θάνατό του.

Ο Ανδρέου προσκλήθηκε και στα ανάκτορα και κάθισε σε πρόγευμα με τον 
Βασιλέα και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, μαζί με άλλους υπερδιακόσι- 
ους αθλητές και επίσημους.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες των Αθηνών το 1896 πρώτευσε στο αγώνισμα 
του «πιστολιού από 25 μέτρων» ο Κυπριακής καταγωγής μόνιμος λοχαγός του 
Ελληνικού Στρατού Ιιυάννης Χαραλάμπους Φραγκούδης. Γεννήθηκε στη Ζάκυν
θο. Ο πατέρας του Χαράλαμπος Φραγκούδης γεννήθηκε στη Αεμεσό το 1820. Η οι
κογένεια του όμως εγκατέλειψε την Κύπρο κατά τη διάρκεια των σφαγών του 
1821. Ο ίδιος αθλητής πήρε τη δεύτερη θέση στο αγώνισμα με πολεμικό όπλο από 
300 μέτρα.

Από το 1896 και μετά καθιερώθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες οι οποίοι διεξά
γονται κάθε τέσσερα χρόνια και σε μια διαφορετική πόλη υπό την αιγίδα της Διε
θνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Β. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1896 στις Κυπριακές Εφημερίδες

Οι Κυπριακές εφημερίδες στην Ελληνική γλώσσα που κυκλοφορούσαν στην 
Κύπρο το 1896 ήσαν ο «ΕΥΑΓΟΡΑΣ» και η «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» στη Αευκω- 
σία, η «ΑΑΗΘΕΙΑ» και «ΣΑΑΠΙΓΞ» στη Αεμεσό, η «ΕΝΩΣΙΣ» και το «NEON 
ΕΘΝΟΣ» στη Αάρνακα3.

3. Περισσότερα για τις εφημερίδες αυτές βλέπετε Ανδρέα Κλ. Σοφοκλέους, Συμβολή στην Ιστορία του 
' Κυπριακού Τύπου. Τόμος Α' 1878-1892, Intcrcollege Press, Αευκωσία 1995 και Τόμος Β' 1890- 

1900, Intercollcge Press, Αευκωσία 1998.

Έχω επισημάνει τις πέντε από τις έξι πιο πάνω εφημερίδες, από τις οποίες 
αποδελτίωσα όλες τις πληροφορίες και δημοσιεύματα που σχετίζονται με τους 
πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγιύνες του 1896. Την μόνη εφημερίδα που 
δεν μπόρεσα να βρω σε καμιά συλλογή εφημερίδων ήταν η «ΦΩΝΗ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ» του 1896.

1. Οι Εφημερίδες της Λεμεσού

Τη μεγαλύτερη κάλυψη, έκταση και προβολή των γεγονότων που σχετίζονταν 
με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 έδωσαν πρώτα η εφημερίδα «ΑΑΗΘΕΙΑ» 
της Λεμεσού και μετά η εφημερίδα «NEON ΕΘΝΟΣ» της Λάρνακας. Ακολουθούν 
η «ΣΑΑΠΙΓΞ» Λεμεσού και μετά οι άλλες εφημερίδες.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η «ΑΛΗΘΕΙΑ» της Λεμεσού προηγείται των 
άλλων στο θέμα αυτό. Ήταν η εφημερίδα του κύκλου του Γ.Σ.Ο. με τον Διευθυντή 
της Αριστοτέλη Παλαιολόγο να μετέχει στα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου. Και ας 
μη ξεχνούμε ότι η συμμετοχή της Κύπρου στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του 1896 σημαίνει στην ουσία Γυμναστικός Σύλλογος «Ολύμπια», ο οποίος έστει
λε τον μόνο Κύπριο αθλητή για συμμετοχή στους Αγώνες. Αρα το ενδιαφέρον του 

Γ.Σ.Ο. (δηλαδή των Αεμεσίων) ήταν αυξημένο σε σύγκριση με την υπόλοιπη Κύ
προ και κατ’ επέκταση της εφημερίδας «ΑΑΗΘΕΙΑ». Και δεν είναι τυχαίο ότι ο 
Νικόλαος Κλ. Αανίτης μετέβη στην Αθήνα εκ μέρους του Γ.Σ.Ο. για παρακολούθη
ση των Αγώνων και για να στέλλει τις παλμώδεις από εθνικό ενθουσιασμό αντα
ποκρίσεις του στην «ΑΑΗΘΕΙΑ».

ΓΓ αυτό θ’ ασχοληθούμε πρώτα με την εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ» της Λεμεσού.

-Το πρώτο σχετικό δημοσίευμα της «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» παρουσιάζεται στο φύλλο 
776 της 31ης Ιανουάριου 1896, σελ. 2, με τίτλο οι «ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ» το οποίο ανα
φέρεται στους πρώτους Παγκύπριους Αγώνες Στίβου και μας δίδει τις πιο κάτω 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες: «Εις 22 ανέρχονται όλοι όσοι θα μετάσχωσι των 
Παγκυπρίων εκ Λεμησσού και των διαφόρων επαρχιών. Πιστεύεται ονχ ήττον, 
ότι και άλλαι έγειναν δηλώσεις εις τους κατά τόπους ενδιαφερομένους αίτινες δεν 
εστάλησαν ακόμη εις την επιτροπήν. Και η Πάφος αποστέλλει εις την κονίστραν 
των αγώνων δύο αντιπροσώπους, οίτινες δεν αμφιβάλλομεν ότι μετά και των άλ
λων θα φιλονεικήσωσι μετά δυνάμεως την δάφνην των αγώνων. Εκ Λεμησσού θα 
μετάσχωσι των διαφόρων αγώνων οι επόμενοι κ.κ. Ιω. Φ. Κολακίδης, Μ.Δ. Φρα
γκούδης, Αν. Ανδρέου, Αριστ. Ανδρέου, Λεωνίδας Ευθύβουλος, Ν. Κυπριώτης, 
Χρήστος Ανδρέου, Χαρ. Πολυδώρου, Κ.Θ. Συμεωνίδης, I. Δ. Ρωσσίδης, Νικ. Κλ. 
Αανίτης, Ζ. Κλεοβούλου, Β. Φραγκούδης και X. Σ. Χουρμούζιος.

- Προσεχώς όταν θα καταφθάσωσιν όλαι αι δηλώσεις θέλει δημοσιευθή το 
πρόγραμμα και τα είδη των αγώνων ων θέλουσι μετάσχει οι δηλώσαντες. Ήρξατο 
ήδη παρασκευαζόμενος ο απέναντι του Γυμναστηρίου χώρος, εν ω θα γείνωσιν οι 
αγώνες. Δια τους βουλομένους θα υπάρχη ιδιαίτερον μέρος, με καθίσματα αντί μι
κρού τίνος δικαιώματος εισόδου. Οι αγώνες θ' αρχίσωσι την δεκάτηνπρωινήν. Η 
Ελλανόδικος επιτροπή αποτελείται εκ των κυρίων Ιω. Θωμαΐδου και Τ.Π. Καλλο- 
νά υπό την προεδρείαν του Α.Δ. Θεμιστοκλέους. Ελπίζομεν ότι το πρώτον τούτο 
βήμα θέλει στεφθή υπό επιτυχίας. Ο ζήλος θα εξαχθή και η ευγενής άμιλλα θέλει 
φέρει καρπούς αγλαούς».

- Η «ΑΛΗΘΕΙΑ» επανέρχεται στο επόμενο φύλλο με αρ. 777 (7 Φεβρουάριου 
1896) στη σελίδα 2 και μας δίδει τις πιο κάτω επιπρόσθετες πληροφορίες για τους 
πρώτους Παγκύπριους Αγώνες:

Οι Παγκύπριοι
Το στάδιον επισκευάσθη ήδη καλώς, ανηγέρθησαν δε εκεί και τα αναγκαία πα

ραπήγματα· κόσμος συγκεντρούται καθ’ εκάστην θεώμενος τους γυμναζομένους, 
ως πολλοί γυμνάζονται με τας ιδιαιτέρας στολάς των. Οι αντιπρόσωποι εκάστης 
επαρχίας θα φέρωσι προς διάκρισιν ιδιαιτέραν στολήν. Πρώτος αγών θα γείνη το 
άλμα εις τρία- θα επακολουθήση δε ο αγών του δρόμου των 100 μέτρων, ο έχων 
τους περισσοτέρους αθλητάς εν όλω μετά τας ξεκαθαρίσεις 13. Μετά τον αγώνα 
τούτον θα λάβη χώραν ο αγών δρόμου 400 μέτρων, όστις φαίνεται θα διεξαχθή με
τά πείσματος, και κατόπιν οι αγώνες επί μονοζύγων και διζύγων. Κατά την δευτέ- 
ραν ημέραν οι αγώνες θ’ αρχίσωσιν από του άλματος εις εν μετά δρόμου, κατόπιν 
θα λάβη χώραν η σφαιροβολία, ην θα επακολουθήση αγών άλματος ύφους μετά 
δρόμου- τελευταίος δε θα διεξαχθή μετά πείσματος και δυνάμεως ο δρόμος αντο
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χής των 800 μέτρων μετά οκτώ εν όλω καμπών. Οι δρομείς θα χωρίζωνται απ’ αλ- 
λήλων προς πρόληψην ενδεχομένων συγκρούσεων δια σχοινιού, θ’ απέχωσι δε αλ- 
λήλων δύο καί ήμισυ μέτρα. Οί αγώνες αρχόμενοί από της 10ης π.μ. θα παρατα- 
θώσι μέχρι της 12:30 μ.μ. Ελήφθη πάσα φροντίς, όπως κατά την ημέραν εκείνην 
επικρατή τάξις, της αστυνομίας προθύμως προς τούτο παρεχούσης την αρωγήν 
της. Είς το στάδιον έχον μήκος μέτρων 115 καί πλάτος 41 δεν θα επιτρέπηται είς 
ουδένα η είσοδος.

Πανηγυρική εσπερίς υπέρ των Παγκυπρίων θέλει δοθή υπό νέων εν τω θεά- 
τρω την παραμονήν, ήτοι την προσεχή Πέμπτην. Καίτοί το παρασταθησόμενον έρ- 
γον εκόρεσε την φιλοδοξίαν γενεών όλων, ουχ ήττον ουδαμώς αμφιβάλλομεν ότι ο 
σκοπός της εσπερίδας θέλει προκαλέσει συγκέντρωσίν κόσμου. Κατανοούν επαρ- 
κώς πάντες καί βλέπουσιν όλοι αρκετά καλά τα εκ της γυμναστικής αγαθά- γνωρί- 
ζουσι δ' επίσης πάντες τα πενιχρά μέσα, άτινα διαθέτει ο γυμναστικός σύλλογος 
καί τας μεγάλας δαπάνας είς ας υπεβλήθη εφέτος, αναγκασθείς μετά την υπό της 
πλημμύρας καταστροφήν του παλαιού γυμναστηρίου ν' ανεγείρει νέον τοιούτον. 
Ένεκα τούτου αποδέχεται ο σύλλογος γενναίαν την συνδρομήν της πόλεως προς 
αυτόν καί ελπίζει ότι οι χρηστοί καί φιλοπάτριδες πολίται απασών των κοινωνι
κών τάξεων θα σπεύσωσι να δώσωσι την συνδρομήν των.

Την νύκταν της πρώτης ημέρας των αγώνων, ήτοι την Παρασκευήν, θέλει δο- 
θή «επί τη ευκαιρία των Παγκυπρίων» υπό της νεολαίας επίσημος χορός. Καί άλ
λως δε πανηγυρικοί καί ζωηροί προμηνεύονται οι ΠαγκύπρίΟί, εάν τουλάχιστον ο 
καιρός το επιτρέφη. Το πρόγραμμα εκτυπούμεν κατ' αυτάς, θα διανεμηθή δε κατά 
την ημέραν των αγώνων.

Εκ Λευκωσίας θα μετάσχωσι των αγώνων οι κ.κ. Χαρ. Νικολαιδης καί Κων- 
στ. Π. Ποδαρόπουλος, ούτινος το όνομα τουλάχιστον φαίνεται ότι τω εξασφαλί
ζει την νίκην. Π Πάφος αποστέλλει είς την κονίστραν των αγώνων τους κ.κ. Αρ. 
Μιχαηλίδην καί Σ. Γεωργίου, η δε Κερύνεια καί η Μόρφου τους κ.κ. Κωνσταντί
νου Παυλή, Α. Μιχαήλ και Λοιζον Κωνσταντίνου. Εκ Λάρνακος δεν ελήφθη ουδε- 
μία δυστυχώς δήλωσις.

«Στάδιον» ωνομάσθη λίαν προσφυώς το μικρόν bar, όπερ επί τη περιστάσει 
των αγώνων ανήγειρεν εκεί ο κ. Ηρ. Σκυριανίδης. Εις τους ηττηθησομένους εν τω 
σταδίω συμβουλεύομεν προς παρηγοριάν προσφυγήν εις το «Στάδιον» και εις 
τον ιδιοκτήτην ο γράφων εύχεται όπως ήνε στάδιον κέρδους λαμπρόν το μικρόν 
τούτο «bar».

- Η πρώτη και δεύτερη σελίδα του επόμενου φύλλου με αρ. 778 (14 Φεβρουά
ριου 1896) είναι αφιερωμένες στους Παγκύπριους Αγώνες. Στην πρώτη σελίδα δη
μοσιεύεται παλμώδες κύριο άρθρο με τίτλο «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» του Νικόλαου Κλ. 
Αανίτη, άλλο σχόλιο με τίτλο «ΚΑΑΗ ΑΡΧΗ» και αρχίζει μελέτη με τίτλο 
«ΟΑΥΜΠΙΑ» (συνεχίζεται και στη δεύτερη σελίδα) που αναφέρεται στο ιστορικό 
των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων.

Από το άρθρο «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» παραθέτουμε μόνο την πρώτη παράγραφο:

«Ακτίς φωτός δύναται να ονομασθή η πανήγυρις προς ήν από πάσης Κύπρου 
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γωνίας συγκεντρούνται σήμερον αγωνισταί ευσταλείς, η πανήγυρις η εξεγείρασα 
ενθουσιασμόν εις τας καρδίας σφριγώσης νεότητος, και ήτις αίρουσα το παραπέ
τασμα των αιώνων, φέρει ημάς εις την εποχήν χρόνων ευκλεών και κόσμων αθα
νάτων, εις μίαν εστίαν ανεσπέρου φωτός, ούτινος αι ακτίνες περιέλουσαν το πα
γκόσμιον στερέωμα, εις την ιστορικήν εκείνην πεδιάδα, ης δεσπόζει πευκοσκέπα- 
στος ο Κρόνιος λόφος και ην καταφιλεί το ήρεμον κύμα του Αλφειού, εις την ιε
ρόν της Ολυμπίας Αλτιν, προ της οποίας κλίνει η ψυχή ευλαβές γόνυ εις το προ
σκύνημα της νοερώς φερομένη».

Παραθέτουμε στη συνέχεια το σχόλιο «ΚΑΑΗ ΑΡΧΗ»:

«Σήμερον οι Λευκωσιάται, οι Πάφιοι, οι Κερυνιώται, οι Μορφίται εις Αε- 
μησσόν, του χρόνου ημείς εις τα μέρη των. Οι εφετεινοί Παγκύπριοι είναι μία αρ
χή, ήτις, ως φαίνεται, δεν θα πάγη καθόλου άσχημα. Θα καθιερωθώσιν από της σή
μερον ετήσιοι Παγκύπριοι αγώνες, οίτινες θα αποτελέσωσιν αληθείς εθνικός πα- 
νηγύρεις και θα σημειώσωσι μίαν εποχήν αναγεννήσεως. Αντί των ιπποδρομιών, 
αίτινες ήταν μάλλον μια τερπνέ] συγκέντρωσις ή πανήγυρις, όπως θέλετε, και ήτις 
μας ενθύμιζεν ολίγον εις πολλάς παραστάσεις τους αγώνας των Ρωμαϊκών χρό
νων και τας ταυρομαχίας, θα έχωμεν πλέον Ελληνικούς αγώνας δρόμων, αλμά
των, δισκοβολίας, αγώνας που μας ωφελούν, που μας τέρπουν, που μας παρα
σκευάζουν.

Εις τους ελθόντας αγωνιστάς αποτείνοντες το «καλώς ορίσατε» ευχόμεθα εις 
αυτούς επιτυχίαν εν τη ευγενεί των αμίλλη. Ο ενθουσιασμός με τον οποίον ήλθον, εν
θουσιάζει και ημάς εξίσου και μας φαίνεται, ότι εξασφαλίζει την επιτυχίαν των αγώ
νων και διά το μέλλον. Καλώς ώρισαν εις την Λεμησσόν, ήτις επιφυλάττεται ν’ αντα- 
ποδώση την επίσκεψην, όταν του χρόνου μετατοπισθή το στάδιον των αγώνων.

Έως τότε ελπίζωμεν να κινηθώσιν όλοι και ότι δεν θα μείνη καμμία επαρχία 
χωρίς αντιπρόσωπον εις τους αγώνας.

Έως τότε ελπίζομεν ότι και πολλά σωματεία, άτινα εφέτος δεν ηξίωσαν προ
σοχής την ημετέραν πρόσκλησιν, θα κινηθώσι κάπως και θα καταλάβωσι καλλίτε
ρα και θα αντιληφθώσι σοβαρότερον τον σκοπόν των αγώνων.

Καλή αρχή!»
- Το επόμενο φύλλο της «ΑΑΗΘΕΙΑΣ» (779 της 9/21 Φεβρουάριου 1896) 

αφιερώνει την πράιτη και δεύτερη σελίδα στους Παγκύπριους Αγώνες με πλήρη 
περιγραφή τους κατά τρόπον γλαφυρόν από τον Ν. Κλ. Λανίτην. Από το κείμενο 
αυτό με τίτλο οι «ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ» παραθέτουμε μόνο το εισαγωγικό χαρακτηρι
στικό μέρος της γραφίδας του Ν. Κλ. Αανίτη:

«Αναγέννησις είναι η λέξις, ην εσκόρπισαν εις τον κυπριακόν ορίζοντα οι 
αθλητές οι συνελθόντες εν τη κονίστρα της ευγενούς των αγώνων αμίλλης. Νέα 
εποχή χαράσσεται αύθις εν τη κυπριακή αναγεννήσει, εποχή ζωής παλλομένης και 
νεότητος σφριγώσης. Η αύρα της ελληνικής αγωγής εδρόσισε νεολαίαν διψώσαν 
αυτής. Έπνευσε ζείδωρος ο άνεμος νέας ζωής, νέου βίου. Εις όλον εκείνον τον 
αναρίθμητον κόσμον, εις την συγκέντρωσίν εκείνην την ενθουσιασμένην και χει
ροκροτούσαν, εις τα ριπιζόμενα από την λεπτήν της αύρας πνοήν αναρίθμητα 
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εθνικά σήματα, εις τον όμιλον των δρομέων των ταχυπόδων, των ευρύστερνων δι- 
σκοβόλων, των ενσταλών αθλητών, εις όλην εκείνην την γραφικήν και εξαισίαν ει
κόνα της ελληνικής αναγεννήσεως, εις την εικόνα εκείνην, ην ελάμπρυνον ημέραι 
εξαισίως ωραίαι με τον γαλανόν της Ανατολής ουρανόν, εις το εθνικόν εκείνο πα
νηγύρι, εις ο απέστελλεν η Κύπρος τα παλληκάρια της και του οποίου προΐστατο, 
ατίμητο σύμβολον ελπίδων και πόθων η εθνική της πατρίδος σημαία, μου φαίνε
ται πως έβλεπα ροδινώτερον το μέλλον και πως ηνοίγετο εκεί η μεγάλη οδός η φέ- 
ρουσα ταχέως ημάς εις την πατρίδα των μεγάλων ημών ονείρων. Ποτέ μου δεν 
ησθάνθην στιγμάς ευγενεστέρων συγκινήσεων. Κάθε δάφνης κλωνάρι διδόμενον 
εις τον νικητήν μας έφερεν άκοντας εις τους αθανάτους καιρούς της ιεράς Αλτεως 
της Ολυμπίας και εις τους ονειροπλάστους κόσμους του μέλλοντος».

Παραθέτουμε στη συνέχεια την συγκινητική περιγραφή του Μαραθωνίου και 
τη νίκη του Σπύρου Λούη όπως η γραφίδα των Ν. Κλ. Λανίτη κατέγραψε στο φύλ
λο 788 (24 Απριλίου 1896) σε ανταπόκριση από την Αθήνα:

Άφιξις δρομέων εκ Μαραθώνος

«Η στιγμή είναι κρίσιμος. Εις των δημοσιογράφων, κατηφής, ήρχετο να αναγ- 
γείλη ότι μέχρι των δέκα χιλιομέτρων υπερτερεί ο Α υστραλός κ. Φλακ. Ολίγον εάν 
επέμενεν εις την σκληρόν είδησιν του ο συνάδελφος θα... έτρωγε και ξύλο. Ο φα
νατισμός και η πεποίθησις επί τους Έλληνας δρομείς δεν δέχεται ν’ ακούση άλλον 
υπερέχοντα. Εκ των κερκίδων αίφνης ακούεται μια φωνή: Ψέματα- όντως δε 
μετά μικρόν διαδίδεται ως αστραπή ότι ο Αμαρουσιώτης είναι εμπρός. Εκ των λο
φίσκων φέρει ο άνεμος την βροντώδη φωνήν «Ζάχαρι!» Τα λαϊκώτερα στοιχεία 
ούτω απεκάλεσαν την γλυκυτάτην νίκην του Μαραθωνίου δρόμου.

Ήδη οι τας εις την είσοδον του Σταδίου κερκίδας κατέχοντες εκρήγυνται εις 
κραυγάς χαράς, μη εκφραζομένης. Ο διευθυντής της συνοδείας κ. Παπαδιαμαντό- 
πουλος φθάνει εις την είσοδον, σείων τον πίλον. Τετέλεσται! Έλλην είνε ο νικη
τής. Η A. Υ. Ο Διάδοχος και A. Υ. ο πρίγκηφ Γεώργιος, οίτινες εισίν ύπωχροι εκ 
της συγκινήσεως, εκκινούσι προς την έξοδον τρέχοντες. Την στιγμήν ταύτην ο λα
ός των 75,000 φαίνεται ωσεί θέλων να πηδήση κάτω εκ των κερκίδων. Δεν σειό
νται πλέον πίλοι αλλά ίπτανται εις τον αέρα, δεν ακούονται χειροκροτήματα, αλ
λά μια μυριόστομος βοή χειρών κρουομένων και ποδών, διατόρων ζητωκραυγών: 
Ελλάς, Ελλάς, Έλλην, η σημαία μας. Οι Α.Μ. οι Βασιλείς, πάντες οι Α.Υ. οι πρί- 
γκηπες, η Α.Μ. ο Βασιλεύς της Σερβίας Αλέξανδρος, η Α.Υ. ο Μ. Δουξ Γεώργιος 
εντείνουσι τον ενθουσιασμόν και την συγκίνησιν χειροκροτούντες. Η Α.Υ. ο Διά
δοχος προϋπαντήσας τον Ολυμπιονίκην, περιπτύσσεται αυτόν, πλήρης ενθουσια
σμού, τον ασπάζεται δε ο συνταγματάρχης κ. Κοκκίδης. Η Ελληνική σημαία υψού- 
ται, σύροντος την ταινίαν Έλληνος ναύτου, όστις υπό τον κοντόν χοροπηδά έξαλ
λος. Αι ηνωμένοι μουσικοί ανακρούουσι τον εθνικόν ύμνον, και οι γλυκές φθόγ
γοι αυτού δονούσι τας ψυχάς του αλαλάζοντος λαού. Το θέαμα του Σταδίου την 
στιγμήν ταύτην παριστά τι το οποίον δεν εκφράζεται. Χιλιάδες σημαιών παντός 
μεγέθους σειόνται υπέρ τας ασκεπείς κεφαλάς των ζητωκραυγαζόντων θεατών, τι- 
νές των οποίων εκσφενδονίζουσι τους πίλους των μέχρι του στίβου. Ο ένδοξος 
Ολυμπιονίκης είνε ήδη εν τωΣταδίω και τρέχει ακατάβλητος, με το στεφανοφό- 

ρον μέτωπον υψηλά, με την κυανόλευκον περιβολήν του, φέρουσαν επί του στή
θους τον αριθμόν 17. Τρέχει, αμέσως δ ’ όπισθεν αυτού με βήμα ραγδαίον τρέχει η 
Α.Υ. ο Διάδοχος, η Α.Υ. ο πρίγκηψ Γεώργιος και η επιτροπή. Ρίγος μυχιαιτάτης 
συγκινήσεως διατρέχει το Στάδιον απ' άκρου εις άκρον κατά την παρέλασιν ταύ
την, βίαια δέ συγκρατούσιν οι στρατιώται τους πολίτας των πρώτων σειρών, θέ
λοντας να ορμήσωσιν και περιπτυχθώσι τον Ολυμπιονίκην, τον αθάνατον μαρα
θωνοδρόμον όστις, ούτω εξήγειρε το εθνικόν φρόνιμα και ενέχυσεν εις την ψυχήν 
του ελληνικού λαού τοιούτον τον πατριωτισμόν. Τον αέρα διασχίζουσιν απερι- 
γράπτου ενθουσιασμού επευφημίαι και αι χειροκροτήσεις, κατά την θριαμβευτι
κήν παρέλασιν του νικητού, συγκλονίζουσιν όλον τον ένδοξον χώρον και τον ορί
ζοντα. Αευκοτάτη περιστέρα σύρουσα εις την ουράν της δεδεμένην ελληνικήν ση
μαίαν αφίπταται εκ τίνος κερκίδος και διασχίζει το κενόν υπό τους ήχους του 
εθνικού ύμνου και τας ζητωκραυγάς αίτινες παρατείνονται επί ημισείαν περίπου 
ώραν. Ο Ολυμπιονίκης παρερχόμενος προ της Βασιλικής Οικογένειας επευφημεί
ται, και ακολουθούμενος υπό ημετέρων και ξένων αθλητών οίτινες πάντες ανε
ξαιρέτως ζωηρώς εκδηλούσι την χαράν των διέρχεται την σήραγγα και φθάνει εις 
το αποδυτήριον. Ακολουθούσι και τινες συγχώριοι του εξ Αμαρουσίου. Ο πρόε
δρος της συντεχνίας τωνχρυσοχόων κ. Κυπαρίσσης προσφέρει εις τον νικητήν το 
πρώτον δώρον, πολύτιμον άλυσσον χρυσήν. Επί του πίνακος σημειούται ότι ο 
Ολυμπιονίκης διέτρεξε τον Μαραθώνιον δρόμον εις 2 ώρας 53' και 20έ».

- Η πρώτη και δεύτερη σελίδα του φύλλου 789 (1η Μαΐου 1896) καταλαμβά
νεται από κύριο άρθρο του Ν. Κλ. Αανίτη με τίτλο «ΕΑΑΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ». Στο 
άρθρο αυτό παρατίθεται η στιχομυθία Ν. Κλ. Λανίτη και Διαδόχου Κωνσταντί
νου, όταν τον δέχτηκε στα ανάκτορα. Από το σημαντικό αυτό κείμενο παρατίθεται 
το πιο κάτω απόσπασμα:

«Μα την αλήθειαν εις την Ελλάδα κατεκτήσαμεν τας καρδίας του κόσμου. Το 
όνομα της Κύπρου είνε εγκεχαραγμένον εις τα βάθη των καρδιών μας, μου έλεγεν 
ο πρύτανις του πανεπιστημίου κ. Α. Διομήδης Κυριακός, όστις δεν παρέρχεται ευ
καιρία χωρίς να ομιλήση μετ’ ενθουσιασμού υπέρ της «Ελληνικωτάτης Κύπρου» 
και προχθές ακόμη, όταν εις την 75ην επέτειον της εθνικής παλιγγενεσίας ενώπιον 
χιλιάδων Ελλήνων και ξένων έστεφε τους ανδριάντας των πρωτεργατών της εθνι
κής παλιγγενεσίας. Την Κύπρον δεν ελησμόνησεν εν τω κατά την εθνικήν εορτήν 
πανηγυρικώ του και ο ενθουσιώδης καθηγητής και πρόεδρος του λαμπρού αυτόθι 
συλλόγου ο «Ελληνισμός» κ. Καζάζης. Προς αυτόν άλλως τε έχει πολλούς λόγους 
συμπάθειας και ευγνωμοσύνης ο Κυπριακός λαός, μετά τας κατά τα τελευταία 
υπέρ της ενώσεως συλλαλητήρια πατριωτικός αυτού ενεργείας. Ιδιαιτέρως δε έχει 
λόγους ευγνωμοσύνης ο αθλητικός της Κύπρου κόσμος μετά την συνδρομήν, ην 
υπέρ του γυμναστικού συλλόγου έπεμψε κατόπιν της υπό της πλημμύρας κατα
στροφής του γυμναστηρίου ο σύλλογος, ου προεδρεύει, δους επί τοιπω εσπερίδα, 
καθ’ ην είχεν ομιλήσει ο φίλτατος Φραγκούδης. Πολύ, πολύ μας ηγάπησεν ο φίλ- 
τατος Φραγκούδης. Δεν συναντάτε άνθρωπον, ο οποίον να μη σας εκφρασθή μετά 
της μεγαλειτέρας συμπάθειας υπέρ ημών. Ο κ. Αάμπρος, ο στωμύλος καθηγητής, 
είνε εκ των ενθουσιωδέστερον αγαπώντων και τιμώντων την Κύπρον. Την καρ
διάν του θερμαίνουσι τα μεγάλα εκείνα εθνικά όνειρα τα συγκλονούντα τας ευγε- 
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vnç ψυχάς και όταν μοι ωμίλει περί της Κύπρον, μετά τον βιάζοντας εκείνον τό
νον τον εμπνέοντος ενθουσιασμόν άμα και εμπιστοσύνην, ενόμιζα, ότι επανηρχό- 
μην εις τους ευτυχείς εκείνους χρόνους, καθ’ ους φοιτηταί διεπλέομεν υπό την 
ηγεσίαν αυτού την θάλασσαν της Σαλαμίνος ή ηκροώμεθα αποκεκαλνμμένοι προ 
τον τύμβον των Μαραθωνομάχων της απαραμίλλον αυτού λαλιάς. Μον υπεσχέ- 
θη, ότι τον χρόνον θα μας επισκεφθή. Λογίζομαι ευτυχής διότι το ανακοινώνω εις 
τονς αναγνώστας της «Αλήθειας». Πνέει εν γένει παντού ρεύμα συμπαθειών υπέρ 
της Κύπρον μεταξύ πασών των κοινωνικών τάξεων, συμπαθειών ιδιαιτέρων, ειλι
κρινών, ενδομύχων. Είθε να γείνωμεν άξιοι αυτών των συμπαθειών, διότι νομίζω 
ότι υπερετίμησαν την εθνικήν ημών ενταύθα δράσιν, ήτις ουδέποτε εξήλθε της τυ
πικής εκπληρώσεως απλονστάτων καθηκόντων επιβεβλημένων εις πάντα άνθρω
πον έχοντα συναίσθησιν της καταγωγής και των εθνικών παραδόσεων.

Αλλά τας υπέρ ημών συμπάθειας επηύξανε όχι ολίγον η συμμετοχή ημών εις 
τους αγώνας και επί τούτου κυρίως θα γράψω ολίγας γραμμάς. Ο αθλητικός κόσμος 
έχει τόσον ενθουσιασθή που δεν είχε απίθανον καμμιάν ημέραν εις προσεχείς Πα- 
γκυπρίους να ίδωμεν αντιπροσώπους του. Επήλθε μια ηθική επικοινωνία μεταξύ 
Κύπρου και Αθηνών, αναγκαία άλλωστε και απαραίτητος. Δεν είμεθα πλέον εκεί οι 
παλαιοί εκείνοι ραγιάδες οι κατοικούντες εις την εσχατιάν του Ελληνισμού- είμεθα 
εκεί οι Κύπριοι οι Έλληνες την καρδίαν και το φρόνημα, οι Κύπριοι, ως αι υπέρ της 
ενώσεως εκδηλώσεις αντήχησαν μεγαλόφωνοι εις τους πρόποδας του Υμηττού και 
της Πεντέλης, είμεθα οι Κύπριοι των αγώνων και των αθλητικών σωματείων. Από 
και δια των αθλητικών σωματείων των Αθηνών, των μικρών μας Ολυμπίων, το όνο
μα ήχησε υπερήφανον μέχρι των Βρυξελλών και του Ρήνου και Γερμανικά φύλλα 
αναγράφοντα την συμμετοχήν του ευέλπιδος συλλόγου μας εις τους αγώνας δεν εδί- 
στασανπαρά το όνομα της Κύπρου να θέσωσιν εν παρενθέσει την λέξιν Ελλάς. Εξε- 
τελούνχρέη αντιπροσώπου του γυμναστικού μας συλλόγου εν Αθήναις και δεν ήξευ- 
ρα εις τον ενθουσιασμόν αυτόν ποιον πρώτον να ευχαριστήσω».

Για να ολοκληρώσουμε την αποδελτίωση των εφημερίδων της Λεμεσού, θα 
προχωρήσουμε με την εφημερίδα «ΣΑΛΠΙΓΞ».

-Το πρώτο δημοσίευμα που συναντούμε στην εφημερίδα του Στυλιανού 
Χουρμούζιου «ΣΑΛΠΙΓΞ» σχετικό με το θέμα που εξετάζουμε, είναι μια 
ανασκόπηση των παραδοσιακών κυπριακών εθίμων που σχετίζονταν με 
διάφορες μορφές αγώνων και διαγωνισμών στα πανηγύρια, το Πάσχα και 
σε άλλες γιορτές.

Το κείμενο φέρει τον τίτλο «ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΕΘΙΜΟΝ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ» και 
δημοσιεύεται στο φύλλο 566 (3 Φεβρουάριου 1896) στην πρώτη και δεύτερη 
σελίδα. Είναι προφανές ότι γράφτηκε με την ευκαιρία της διοργάνωσης των 
πρώτων Παγκυπρίων Αγώνων στη Λεμεσό.

-Στο επόμενο φύλλο με αριθμό 567 (20 Φεβρουάριου 1896) δίδονται στην 
πρώτη και δεύτερη σελίδα κάτω από τον τίτλο «ΟΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ 
ΑΓΩΝΕΣ ΕΝ ΛΕΜΗΣΣΩ» τα αποτελέσματα των αγώνων. Το ενδιαφέρον 
αυτό κείμενο αρχίζει ως εξής:

«Δεν εφανταζόμεθα να συρρεύση τόσος κόσμος εις μίαν πανήγυριν, εν η μό
νον η επίδειξης της ρώμης είχε χώρον, αποκλεισμένου καθ’ ολοκληρίαν του υλι
κού συμφέροντος. Και εν τούτοις η συρροή του πλήθους η τόση εμαρτύρησε και επι- 
βεβαίωσεν ότι οι αγώνες ήσαν αείποτε προσφιλείς τοις Κυπρίοις, ότι αι ασκήσεις και 
αι επιδείξεις της ρώμης είνε έμφυτον προσόν των Κυπρίων, και ότι εις τοιαύτα θεά
ματα αρέσκονται καθ’ υπερβολήν Κύπριοι, οι αείποτε εξυμνήσαντες την παλληκα- 
ριάνκαι την ανδρείαν εν τοις ποιήμασί των και τοιςμύθοις των. Μεθ' υπερηφανίας 
λέγομεν τούτο, συναισθανόμενοι την αξίαν της παρακαταθήκης και γνωρίξοντες τί- 
νες οι διά τόσων αιώνων, ως ετηρήσαμενπλείονπάσης άλλης ελληνικής γωνίας ανό- 
θευτον την ελληνικήν γλώσσαν μας και τα ελληνικά έθιμά μας...».

- Στο φύλλο 574 (30 Μαρτίου 1896) δημοσιεύεται στην πρώτη και δεύτερη σε
λίδα εκτενής ανταπόκριση από την Αθήνα στην οποία περιγράφονται οι Πανελλή
νιοι Αγώνες. Ο ακριβής τίτλος του κειμένου είναι «ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΙ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ» (ημετέρου ανταποκριτού). Την ανταπόκριση υπογρά
φει ο «Όλυμπος Κέρκης» που αποτελεί ψευδώνυμο του Ευγένιου Ν. Ζήνωνα, ο 
οποίος ήταν τότε φοιτητής της Νομικής στην Αθήνα.

Η πολύ ενδιαφέρουσα αυτή ανταπόκριση αρχίζει ως εξής:

«Φίλτατέ μου κ. Χουρμούζιε,

Δεν δύναμαι ή να σας ευχαριστήσω δια την ενατεθείσαν μοι τόσω τιμητικήν 
αντιπροσωπείαν της φίλης μου «Σάλπιγγας» κατά τους τε Πανελληνίους και Ολυ
μπιακούς Αγώνας- οφείλω να ομολογήσω, ότι το έργον το οποίον ανεδέχθην είναι 
λίαν βαρύ διά τον ατροφικόν κάπως κάλαμόν μου- διότι οι αγώνες εις τους οποί
ους παρέστην και εις ους θα παρευρεθώ, ενέχουσι τόσον ύψος μεγαλόπρεπείας, 
προσδίδουσιν εις τον θεατήν τοιαύτας συγκινήσεις, τοσαύτας επιφέρουσι ψυχικός 
δονήσεις, ώστε έπρεπε να τας διατυπώσει επί του χάρτου όχι χρονογραφικός κά
λαμος, αλλά χρωστήρ καλλιτέχνου ή ποιητού γραφίς.

Εις τον αιώνα τούτον της ύλης, εις τον αιώνα, καθ’ ον σιδηρά και ανοικτίρ- 
μων η Ανάγκη, επέχει διά των γαμψών ονύχων της πτήσεις του πνεύματος εις ιδε
ώδους κόσμους, εις τον αιώνα του σκοταδισμού και της φθίσεως, μια τοιαύτη της 
αρχαιότητος αναπαράστασις, μιά τοιαύτη προσέγγισις προς τους ημιθέους άν- 
δρας του αρχαίου Ελληνικού κόσμου πρέπει να χαιρετισθή ενθουσιωδώς. Θα 
ήιιην ευτυχής εάν ηδυνάμην να μεταδώσω και εις σας εκεί κάτω ολίγην από την δυ- 
σκατάληπτον συγκίνησιν, την οποίαν ησθάνθηνχθες και προχθές εις το ανακαινι- 
σθέν πως Στάδιον, ολίγην από την ιερόν φρικίασιν, η οποία διέτρεξε τα μέλη μου 
εις την θέαν των ημιγύμνων εκείνων σωμάτων, εις την όψιν των σιδηρών μυώνων 
και αγωνιστών...».

Περιγράφοντας τη θερμή υποδοχή της οποίας ετύγχανε ο Αναστάσιος Ανδρέ- 
ου μετά την πρώτη νίκη του στους Πανελλήνιους Αγώνες, ο Ευγένιος Ζήνων ανα
φέρει στην ανταπόκριση του και τα ακόλουθα: «Εκεί εις την πλατείαν του Κολω- 
νακίου, αθρόοι οι ενταύθα κύπριοι φοιτηταί ενηγκαλίσθησαν δακρύοντες τον νι
κητήν Κύπριον. Τι ησθάνοντο οι ευγενείς αυτοί νεανίαι εις την όψιν ενός Κυπρί
ου, ελθόντος από των περάτων της Μεσογείου, ίνα μεθέξη εις την πρωτεύουσαν 
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τον ελεύθερον βασιλείου της πανηγύρεως τον Πανελλήνιον, σας αφήνω να φαντα- 
σθήτε.

Ο κύπριος αγωνιστής, ο κύπριος νικητής, ο Ολνμπιονίκης ίσως της αύριον, 
ήτο μία περιφανής εκδήλωσις των προς την μητέρα Ελλάδα αισθημάτων της δυ- 
στλήμονος Κύπρον, μία περιφανής απόδειξις της καταγωγής μας, μία μεγάλη δια
μαρτυρία κατά της αναξίας θέσεώς μας. Και οφείλω να σημειώσω, αν και με λύ
πην μου αφ' ενός και υπερηφάνως αφ’ ετέρου, ότι μόνη εκ των υποδούλων χωρών 
η Κύπρος αντεπροσωπεύθη εις τους αγώνας τούτους.

Την εσπέραν της πρώτης ημέρας πανηγυρίζοντες οι κύπριοι φοιτητές του συ
μπατριώτου μας την νίκην, παρεκάθησαν από κοινού εις τράπεζαν. Και αι προπό
σεις και αι ευχαί υπέρ της απελευθερώσεώς μας και η συγκίνησις και η χαρά και η 
υπερεκχείλισις η αισθηματική έφθασεν εις το κατακόρυφον. Ως κατακλείδα της 
σεμνής εορτής οφείλω να αναφέρω ότι ο κ. Ιωάννης Θεοχαρίδης, μουσόληπτος εκ 
Λευκωσίας φοιτητής της ιατρικής, ο γλαφυρός στιχουργός της σήμερον, ο εμπνευ
σμένος ίσως ποιητής της αύριον, απήγγειλεν επί τη ευκαιρία ταύτη ωραιότατον 
ποίημα του ασμένως χειροκροτηθέν».

- Το ψύλλον με αρ. 576 (13 Απριλίου 1896) της «Σάλπιγγος» αφιερώνει την 
πρώτη και δεύτερη σελίδα του εξολοκλήρου στην περιγραφή των Ολυμπιακών 
Αγώνων, μέσα από μια γλαφυρή ανταπόκριση του Ευγένιου Ν. Ζήνωνος.

2. Οι Εφημερίδες της Λάρνακας

(α) To NEON ΕΘΝΟΣ

Η εφημερίδα «Νέον Έθνος» της Λάρνακας, των αδελφών Κλεάνθη και Κλεό
βουλου Μεσολογγίτη, έδωσε εκτενή προβολή και δημοσιότητα τόσο στους πρώ
τους Παγκύπριους Αγώνες, όσο, και ιδιαιτέρως, στους Πανελλήνιους και Ολυ
μπιακούς Αγώνες οτυ 1896. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι ανέθεσε καθήκοντα 
ανταποκριτή της στην Αθήνα στον εκ Λάρνακος φοιτητή τότε της Νομικής στο Πα
νεπιστήμιο Αθηνών Ευάγγελο Χατζηϊωάννου, τον μετέπειτα πολιτευτή, βουλευτή, 
Δήμαρχο Λάρνακας και εκδότη της εφημερίδας «Εφημερίς του Λαού».

- Το πρώτο σχετικό με το αντικείμενο αυτής της εργασίας δημοσίευμα του 
«Νέου Έθνους» συναντούμε στο φύλλο 120 (4 Ιανουάριου 1896) σελ. 2. Πρόκειται 
για αγγελία του Γυμναστικού Συλλόγου «ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ» με τίτλο «ΟΙ 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ».

- Στο φύλο 133 (31/11 Μαρτίου 1896) δημοσιεύεται στην πρώτη σελίδα εκτε
νής ανταπόκριση από την Αθήνα, με ημερομηνία 19/31 Μαρτίου 1896, του γνω
στού ποιητή και λόγιου Νικολάου Δ. Φραγκούδη. Στο πλήρες υψηλών νοημάτων 
αυτό κείμενο περιγράφεται η Αθήνα, η προετοιμασία και η ανάπτυξή της με την 
ευκαιρία τιυν Ολυμπιακών Αγώνων. Παραθέτουμε στη συνέχεια το πρώτο μέρος 
του γλαφυρού αυτού κειμένου:

«Το στάδιον επί του αρχαίου οικοδομηθέν αποπερατούται οσημέραι και ο αν- 
δριάς του εθνικού ευεργέτου Αβέρωφ εστήθη εντός της έξωθεν πλατείας. Μετά 
τους πρώτους δοκιμαστικούς αγώνας, δέχεται ήδη τας προγυμνάσεις παντοίων 

αθλητών, Ελλήνων και ξένων, είνε δε το αντικείμενον απείρων επισκέψεων. Ξέ
νων επισκεπτών υπάρχει ήδη πληθύς, αλλ η συρροή, μέχρι τούδε τουλάχιστον, δεν 
είνε επαισθητή εις το όμμα του παρατηρητού, καθόσον των οδών η κίνησις υπήρ
ξε πάντοτε πλυπληθής.

Η περίστασις η υποδειχθείσα υπό των ξένων και δημιουργηθείσα υπό της φι
λοπατρίας ενός και μόνου ανδρός, δωρούντος εις το εαυτού έθνος και εις τον κό
σμον άπαντα το αρχαίον αθηναϊκόν στάδιον εν όλη αυτού τη παλλεύκω λαμπρό- 
τητι και αναβιβάζοντος ημάς διά της γενναίας αυτού δεξιάς εις τα ύψη της κλασ
σικής αρχαιότητος, είνε θεία έκλαμψις, είνε φωτοβόλον μετέωρον, σελαγίζον τους 
εν σχετική σκοτία διατελούντας νεωτέρους Έλληνας.

Διά της ανασυστάσεως των αθλητικών αγώνων της αρχαίας εποχής, λεπτή 
και εύοσμος αύρα αρχαϊσμού εισδύει εις τα στήθη ημών και το γεγονός τούτο 
ακριβώς πανηγυρίζεται ήδη προ πολλού εν Αθήναις, ένθα ο κόσμος εξ αρχής έκτα
κτον ενδιαφέρον επεδείξατο και ιδιωτικαί συνεισφοραί εγένοντο προς επιτυχή τέ- 
λεσιν των εορτών. Ου μακράν των Αθηνών, εν Καλλιθέα, ανηγέρθη εκ των συνει
σφορών πολυτελές, ευρύ, κομψόν οικοδόμημα, όπερ θα χρησιμεύση ως σκοπευτή- 
ριον εν Φαλήρω κατεσκευάσθη μέγα ποδηλατοδρόμων. Εν ω ήδη διεξήχθησαν πο
δηλατικοί αγώνες εν μεγάλη συρροή και επισημότητι, επί παρουσία των Βασιλέ
ων, υπό τους ήχους στρατιωτικής και ναυτικής μουσικής.

Η Ελλάς των Μουσών και της ποιήσεως, η Ελλάς η ρωμαντική, η Ελλάς του 
ιδανικού κόσμου αναπνέει την εκ των δαφνών της κλασσικής εποχής αύραν και 
ανυψοί την ευγενή αυτής κεφαλήν με εύελπι το βλέμμα προς τους κόλπους και τα 
βάθη της αρχαιότητος. Η άνοιξις έρχεται ήδη εγκαίρως, ίνα προσδώση εις την επί
σημον όψιν τας μυροβόλους αυτής πνοάς. Εν Αθήναις της ανοίξεως η έλευσις 
πανδήμως εορτάζεται εις τα κατάφυτα περίχωρα. Εις πολλά της πόλεως μέρη δια
τηρούνται δασύλλια, υπό τα οποία αισθάνεται τις εαυτόν αναγεννώμενον».

- Το φύλλο 135 είναι σχεδόν εξολοκλήρου αφιερωμένο στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες. Η ανταπόκριση του Ευαγγέλου Χατζηϊωάννου είναι εκτεταμένη, λεπτο
μερής και γλαφυρά. Παραθέτουμε το εισαγωγικό μέρος της εξαντλητικής αυτής 
ανταπόκρισης: «Συν τη μεγάλη εθνική εορτή του ιερού ημών αγώνος εωρτάσθη εν 
Ελλάδι ηέναρξις των Διεθνών Ολυμπιακών Αγώνων. Ανέστη και ανεκαινίσθη εν 
τη πόλει της Ελλάδος η μεγίστη και εθνικωτάτη πανήγυρις των ημετέρων προγό
νων, ανεώχθη δε στάδιον ευγενούς και ειρηνικής αμίλλης διά πάντας τους λαούς. 
Το ευοίωνον και ιστορικόν τούτο γεγονός ενέπλησε φιλοτιμίας και χαράς πάντας 
ημάς αναλογιζομένους τα εκ των σωματικών ασκήσεων και των Ολυμπιακών 
Αγώνων αγαθά. Διά τούτων ημείς οι νεώτεροι απόγονοι, μιμητοί των προγόνων 
αποβαίνοντας εν τη αμίλλη των σωματικών αθλήσεων, θέλομεν ανακτήση συν τω 
χρόνω την υγείαν και την ευρωστίαν, το σωματικόν κάλλος και του καλού το συ
ναίσθημα, την ρώμην του πνεύματος και της ψυχής, μορφούντες έθνος προοδευτι
κόν και εύψυχον, αναδεικνύμενοι δε διά της ευψυχίας, και της ισχυρός βουλήσεως 
ζηλωταί δόξης και ερασταί μεγάλων πράξεων.

Διά ταύτα η πόλις των Αθηνών παρίστα θέαμα έκτακτον, λαμπρόν και μεγα
λοπρεπές, είχε δε εξαιρετικήν εορτάσιμον όψιν. Αι φιλαρμονικαί μουσικοί των 
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διαφόρων ελληνικών πόλεων ανέκρουον από πρωίας ύμνους και παιάνας, άπειρα 
δε πλήθη ξένων και Αθηναίων εκινούντο και συνωστίζοντο εις τας πλατείας και 
τας λεωφόρους, περιμένοντας εναγωνίως την έναρξιν των Ολυμπιακών Αγώνων. 
Από της μεσημβρίας ήρξαντο συρρέοντα εις το Στάδιον, μέχρι δε της τρίτης ώρας 
επλήρωσαν τα περίχωρα του Σταδίου, τους υπερκειμένους αυτώ λόφους και αυτό 
το Στάδιον. Το θέαμα ήτο επιβάλλον και μεγαλοπρεπές. Εξήκοντα πιθανώς χιλιά
δες ανθρώπων, ξένων και ιθαγενών, συνεκεντρώθηκαν περί το Στάδιον και εντός 
αυτού την πρώτην ημέραν, ων οι μεν εθεώντο τους τελουμένους εν τω Σταδίω 
αγώνες, οι δε έβλεπον εξ απόπτου θέαμα, εμφανίζον έκτακτον σκηνικήν μεγαλο
πρέπειαν».

- Στο επόμενο φύλλο 136 (20/2 Μαΐου 1896) δίδεται εκτενής περιγραφή της 
τελετής στέψης των νικητών των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και η τελετή λήξης 
των Αγώνων.

- Ολόκληρη η πρώτη σελίδα και μέρος της δεύτερης σελίδας του φύλλου 137 
(16 Μαΐου 1986) αφιερώνεται σε κύριο άρθρο με τίτλο «ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ». Αφού το άρθρο τονίζει την μεγάλη αξία 
και τα οφέλη από την άσκηση της Γυμναστικής, καταλήγει ως εξής: « Υπό τοιαύτην 
έποψιν αποβλέποντες εις την Γυμναστικήν, εξεδηλώσαμεν ευθύς απ’ αρχής μεγά- 
λην χαράν, διότι και η ημετέρα πόλις εντός ολίγου θα ετοιμάση δημόσιον Γυμνα- 
στήριον, ένθα θα ίδωμεν εξασκουμένους τους μέλλοντας πολίτας της, ευχόμενοι 
όπως, λαμβάνοντες το πράγμα υφ’ οίαν πρέπει σοβαρόν όψιν, περιεσκεμμένως 
φροντίσωμεν περί της πλήρους αυτού επιτυχίας».

- Και το φύλλο του «ΝΕΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» με αρ. 139 (11/23 Μαΐου 1896) αφιε
ρώνεται στη δημιουργία Γυμναστικού Συλλόγου στη Αάρνακα. Σε κύριο πρωτοσέ
λιδο άρθρο με τίτλο «ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ», που συνεχίζεται και στη δεύτερη σελί
δα, ο Ευάγγελος Χατζηϊωάννου με ένα εμπνευσμένο και υψηλών νοημάτων λόγο 
χαιρετίζει τη δημιουργία Γυμναστικού Συλλόγου στη Αάρνακα με το όνομα 
«ΣΤΑΔΙΟΝ» και προοιονίζεται τις καλύτερες μέρες που θ’ ακολουθήσουν για την 
νεολαία της πόλης του Ζήνωνος.

Στο ίδιο φύλλο και κάτω από τον τίτλο «ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ» δίδονται οι λεπτομέ
ρειες για τη δημιουργία του Γυμναστικού Συλλόγου και της πρώτης διαχειριστι
κής επιτροπής του Συλλόγου.

(β) ΕΝΩΣΙΣ

Μικρότερη προβολή και δημοσιότητα στο θέμα έδωσε η άλλη εφημερίδα της 
Αάρνακας «ΕΝΩΣΙΣ» του Χριστόδουλου Κουππά.

- Το πρώτο σχετικό δημοσίευμα στην εφημερίδα παρουσιάζεται στο φύλλο 
553 της 11ης Ιανουάριου 1896 και αφορά τη γνωστή ανακοίνωση του Γυμναστικού 
Συλλόγου «ΟΑΥΜΠΙΑ» για μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής των Παγκυ- 
πρίων Αγώνων λόγω παράκλησης του «Κυπριακού Συλλόγου» Αευκωσίας.

- Στο φύλλο 558 (8/20 Φεβρουάριου 1896) δημοσιεύεται στην πρώτη σελίδα 
και κάτω από τον τίτλο «ΟΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ» περιγραφή των αγώνιυν 
και των αποτελεσμάτων τους.

Στο ίδιο φύλλο δημοσιεύεται η πιο κάτω ανακοίνωση με τίτλο:

«Η ΕΑΑΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΑ ΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ 1896»

«Πανελλήνιο Εικονογραφημένον Αεύκωμα.

Συνεργάται οι διαπρεπέστεροι των Ελλήνων Αογίων και Ζωγράφων. Σειρά 
ολόκληρος φυλλαδίων αποτελούσα το δεύτερον μέρος του έργου θα περιλάβη με- 
λέτας επιστημονικός, διατριβάς, στατιστικός πληροφορίας επί του εμπορίου, της 
βιομηχανίας και της ναυτιλίας, μετά λεπτομερεστάτων περιγραφών των εργοστα
σίων και της μικροβιομηχανίας μας. Αλλο τεύχος περί των επαρχιών, ήθη και έθι
μα, μνημεία, τοποθεσίαι, πολιτισμός. Εις άλλα πάλιν τεύχη ο έξω ελληνισμός ανά 
την Μακεδονίαν, Θράκην, Μικρόν Ασίαν, Νήσους του Αιγαίου.

Συνδρομηταί εγγράφονται και παρ’ ημίν».

- Περιγραφή των αποτελεσμάτων της Β' ημέρας των αγώνων συνεχίζεται στο 
φύλλο 559 (15/27 Φεβρουάριου) στην πρώτη σελίδα. Στη συνέχεια αναφέρε
ται στην απόφαση του Γ.Σ.Ο. «να πέμπψη εις Αθήνας τον εις το άλμα και 
τον δρόμον νικητήν κ. Αναστάσιον Ανδρέου εκ Λεμεσού ίνα συμμετάσχη 
των πανελληνίων αγώνων...».

- Στο φύλλο της 27/10 Μαρτίου 1896 παρατίθεται το «Γενικόν Πρόγραμμα 
των Ολυμπιακών Αγώνων» στη δεύτερη και τρίτη σελίδα, καθώς και τα αποτελέ
σματα της πρώτης ημέρας των Αγώνο^ν. Της παράθεσης των αποτελεσμάτων 
προηγείται το πιο κάτω εισαγωγικό κείμενο:

«Κατά την πρώτην ημέραν των Ολυμπιακών αγώνων ο διάδοχος Κωνσταντί
νος ευθύς και υπερήφανος, Έλλην σωστός, χωρεί προς τον πατέρα του βασιλέα 
και ίσταται προ αυτού, ευλαβώς περιστοιχιζόμενος υπό των μελών της Επιτρο
πείας των αγώνων, παραδίδει δε εις τον Βασιλέα το Στάδιον δι ' ωραίων λέξεων. 
Ο βασιλεύς Γεώργιος ασκεπής ανταντά ούτω: «Κηρύττω την έναρξιν των Διεθνών 
Ολυμπιακών Αγώνων. Ζήτω το Έθνος. Ζήτω ο Λαός». Μυριάδες στομάτων επα- 
ναλαμβάνουσι τας ξητωκραυγάς ταύτας. Τότε όλοι οι συνταγμένοι μουσικοί θία
σοι εκ 350 οργάνων εκτελούσι θεσπεσίως τον μεγαλοπρεπή Ολυμπιακόν Ύμνον 
συντεθέντα υπό του ομογενούς κ. Σαμάρα, ον αφ' υψηλής εξέδρας διηύθυνεν ο 
ίδιος. Το πλήθος ραγδαίως χειροκροτεί την μουσικήν και ζητεί την επανάληψιν 
του ύμνου...».

Στο ίδιο φύλλο δημοσιεύονται και οι πιο κάτω ενδιαφέρουσες πληροφορίες:

«Εις 8.000.000 ανέρχονται τα αναμνηστικά των Ολυμπιακών αγώνων γραμμα
τόσημα, καλλιτεχνικώτατα επεξειργασμένα. Επί τούτων ευρίσκονται διάφοροι εικό
νες τετυπωμέναι ως λ.χ. της Ακροπόλεως, αθλητού δισκοβόλου, του Ερμού προσδέ
νοντας τα πέδιλά του, η κεφαλή του Ερμού, εικών παλαιστών, η της Νίκης κλπ. Το 
απεικονίζον την Ακρόπολιν, τεχνικώτατον πάντων, τιμάται δέκα δραχμών!!

«Ο αρχιμουσικός κ. Καίσαρης συνέθεσε νέον εμβατήριον προς τιμήν του νι- 
κητού του Μαραθωνίου δρόμου Σ. Αούη, το οποίον θα ανακρούση η μουσική της 
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φρουράς κατά την τελετήν. Το περίεργον δε είνε ότι το εμβατήριον άρχεται δια 
σαλπισμάτων δρόμου, διδόντων πολύν χρωματισμόν εις την μουσικήν σύνθεσιν. 
Το νέον εμβατήριόν του ο κ. Καίσαρης ωνόμασε «Νενικήκαμεν».

3. Οι Εφημερίδες της Λευκωσίας

ΕΥΑΓΟΡΑΣ

Η εφημερίδα της Λευκωσίας «ΕΥΑΓΟΡΑΣ» με ιδιοκτήτην/διευθυντήν τον Πε- 
ρικλήν Μιχαηλίδην και Αρχισυντάκτην του Νικόλαον Καταλάνον, του οποίου οι 
πατριωτικές και εθνικιστικές εξάρσεις είναι γνωστές, πρόβαλε επίσης στις στήλες 
της τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ήδη από το φύλλο 304 άρχισε τη δημοσίευση σε συνέχειες του ιστορικού ανα
γνώσματος «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΚΡΑΥΣΙΟΝ» υπό 
Κ.Π., στο οποίο δίδεται σε λεπτομέρειες το ιστορικό των αρχαίων Ολυμπιακών 
Αγώνων.

- Στο φύλλο με αρ. 311 (8 Φεβρουάριου 1896), δημοσιεύεται πρωτοσέλιδα κεί
μενο με τίτλο «ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ» στο οποίο περιγράφονται οι προε
τοιμασίες των Αθηνών για τη διεξαγωγή των αγώνων και την φιλοξενίαν των χι
λιάδων επισκεπτών.

- Στο φύλλο με αρ. 320 ( 11 Απριλίου 1896), δημοσιεύεται στην πρώτη και δεύ
τερη σελίδα της εφημερίδας εκτενής ανταπόκριση εξ Αθηνών με τίτλο «ΟΙ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ» στη οποία περιγράφονται οι αγώνες και δίδονται τα 
αποτελέσματα. Το εισαγωγικό μέρος της ανταπόκρισης έχει ως εξής:

«Επί οκτώ ημέρας τελούμενοι από της 25ης Μαρτίου έληξαν χθες δια της στέ
ψεως των νικητών οι αναβιώσαντες εξ ευτυχούς επινοίας Ολυμπιακοί αγώνες, τη 
συναγωγή και προστασία του διαδόχου του Ελληνικού Θρόνου, της Αυτού Υψη- 
λότητος του Μεγάλου Δουκός Κωνσταντίνου και τη συνεργασία διαπρεπεστάτων 
Ελλήνων, εξόχων επί πλούτω και πνεύματι εθνικώ.

Η αίγλη του λαμπρού της Ελλάδος παρελθόντος μεγαλείου διεφώτισε την πυ
κνήν ομίχλην του παρόντος και κατηύγασε φαεινήν την όψιν του μέλλοντος.

Οι Ολυμπιακοί αγώνες, μετά πολλάς εκατονταετηρίδας λήθης, σκότους και 
δουλείας, αναχθέντες εκ του χάους των αιώνων, εκ του βασιλείου των νεκρών εις 
την ζωήν, ενεφανίσθησαν και πάλιν, υπό διαφόρους μεν όρους, αλλ ’ εν συνόλω 
πλήρεις ζωής και σθένους, πλήρεις ευκοσμίας και κάλλους.

Και η υποφώσκουσα ελπίς ότι εν τη αναγεννήσει των αθλητικών αγώνων 
υψηλόν ενεχόντων προορισμόν εθνικής ενότητος υπολανθάνει δύναμις εθνικού 
μεγαλείου, καθίστησι τους αγώνας τούτους αφετηρίαν μεγάλης προσδοκίας...».

Χωρίς να είμαι βέβαιος, υποψιάζομαι, από το ύφος και την γλώσσαν, ότι την 
ανταπόκριση εξ Αθηνατν έστειλεν ο Ν. Καταλάνος, ο οποίος κατά πάσαν πιθανό
τητα μετέβη στις Αθήνες για παρακολούθηση των Ολυμπιακών Αγώνων την εθνι
κήν αυτήν μυσταγωγίαν δεν ήταν δυνατό να χάσει ο Ν. Καταλάνος.

- Στο επόμενο φύλλο του «ΕΥΑΓΟΡΑ» με αρ. 321 και ημ. 18 Απριλίου 1896, 

δημοσιεύεται στην πρώτη και δεύτερη σελίδα, κάτω από τον τίτλο «ΑΗΞΙΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ - Η ΣΤΕΨΙΣ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ», πλήρης και λεπτομε
ρής περιγραφή της τελετής λήξης των Αγώνων, η στέψη των Ολυμπιακών, η παρέ
λαση των αθλητών, το γεύμα του Δήμου, ο αποχαιρετισμός των αθλητών και των 
επισήμων και η «φωταγώγησις της Ακροπόλεως».

Με την αποδελτίωση μέρους των κυριοτέρων δημοσιευμάτων των πιο πάνω 
πέντε Κυπριακών εφημερίδων, γίνεται προφανής η μεγάλη σημασία και συγκινη
τική προσέγγιση με εθνικές προεκτάσεις που έδωσε ο Κυπριακός Τύπος στο θέμα 
της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 1896.

Επίλογος

Από την παράθεση των ιστορικών γεγονότων, τους σχολιασμούς και τις ζω
ντανές περιγραφές των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896 όπως εκτέθηκαν στις 
προηγούμενες σελίδες, μπορούμε να καταλήξουμε στα πιο κάτω συμπεράσματα:

1. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1896 υπήρξαν ίσως το ύψιστο εθνικό γεγονός 
το οποίο επανένωσε το σύγχρονο με τον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό, αναγέννησε 
το έθνος και εξύψωσε το εθνικό φρόνημα για επίτευξη των εθνικών στόχων για 
μια μεγαλύτερη, αξιοπρεπέστερη και ευημερέστερη Ελλάδα.

2. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1896 έγιναν αφορμή για την οργάνωση της πα- 
ραμελημένης αθλητικής ζωής τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, με τη δημι
ουργία των πρώτων Γυμναστικών και Αθλητικών Συλλόγων και των αθλητικών 
χώρων, την οργάνωση των πρώτων Πανελλήνιων και Παγκύπριων Αγώνων και 
στην καθοδήγηση της νεολαίας στη χαρά της αθλητικής άμιλλας.

3. Για την Κύπρο ιδιαίτερα, η ευκαιρία συμμετοχής αθλητών της για πρώτη 
φορά σε Πανελλήνιους και Ολυμπιακούς Αγώνες, έδωσε το έναυσμα για περαιτέ
ρω εθνικές εξάρσεις και αναζωογόνηση του πόθου για εθνική αποκατάσταση.

4. Ο Κυπριακός Τύπος, παρά τις τεχνικές δυσχέρειες και την οικονομική του 
δυσπραγία, ανταποκρίθηκε σε μεγάλο και συγκινητικό βαθμό στις υποχρεώσεις 
του, έδωσε μεγάλη προβολή και δημοσιότητα στους Αγώνες και τους συνέδεσε με 
την εθνική δόξα και υπερηφάνεια και με τους εθνικούς αγώνες για αποκατάσταση 
των εθνικών δικαίων και την απελευθέρωση των υπόδουλων ελληνικών εδαφών 
περιλαμβανόμενης ασφαλώς και της Κύπρου.

ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Καθηγητής Επικοινωνίας και

Μ.Μ.Ε. Intercollege
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Είναι χαρά μου νά σάς καλωσορίσω στήν αποψινή ομιλία, τή δεύτερη πού 
διοργανώνει ό Όμιλός μας στό πλαίσιο τών εκδηλώσεων για τήν Πολιτιστική 
Ολυμπιάδα τού «ΑΘΗΝΑ 2004». Τό θέμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, γιατί τό 
όνομα του Γάλλου βαρώνου Πιέρ ντε Κουπερτέν συνδέεται άμεσα μέ τήν διοργά
νωση τών πρώτων διεθνών 'Ολυμπιακών αγώνων στήν ’Αθήνα τό 1896. Ή στήλη 
πού είναι στημένη στό χώρο τής αρχαίας 'Ολυμπίας καί πού κρύβει τήν καρδιά 
του, μαρτυρεί τήν έκτίμηση τών 'Ελλήνων καί τήν αναγνώριση τής προσφοράς του 
στόν τομέα αυτό, αλλά καί του ίδιου τή βαθιά αγάπη πρός τήν 'Ελλάδα.

Γιά τήν όλη συμβολή του στήν άναβίωση τών 'Ολυμπιακών άγώνων στή σύγ
χρονη μορφή τους, μέ διεθνείς τις διαστάσεις καί πού ν' απευθύνονται σέ όλους 
τούς λαούς αδιακρίτως, θά μάς μιλήσει σέ λίγο ό εκλεκτός καί ειδικά ασχοληθείς 
μέ τό θέμα ομιλητής μας κ. Άνδρέας Χατζηβασιλείου. Είναι προφανές άπό τόν 
τίτλο τής ομιλίας του, ότι ό Κουπερτέν θεωρείται ότι δέν ήταν απλώς καί μόνον 
ένας λάτρης του Ελληνισμού, ένας φιλέλλην, αλλά ένας πού θά έδικαιολογεΐτο νά 
χαρακτηριστεί ή νά διεκδικήσει τόν τίτλο τού πραγματικού "Ελληνα.

Δέν θά ύπεισέλθω στό ιστορικό τής αναβίωσης τών ’Ολυμπιακών άγώνων 
στήν Ελλάδα πριν άπό τό 1896 ή τής διοργάνωσης Ολυμπιακών άγώνων στήν 
’Αγγλία, πριν άπ’ αυτή τήν χρονολογία. Ή ιδέα πού συνέλαβε καί οί ενέργειες πού 
έγιναν πρός αυτή τήν κατεύθυνση άπό τόν "Ελληνα διανοούμενο Παναγιώτη Σού- 
τσο, ήδη άπό τό 1835 καί τό 1842, άπό τόν μεγάλο ευεργέτη Ευάγγελο Ζάππα καί 
άλλους, οί 'Ολυμπιακοί τού 1859 στήν’Αθήνα, τό ενεργό ένδιαφέρον τού "Αγγλου 
Brookes καί οί «'Ετήσιοι 'Ολυμπιακοί 'Αγώνες τού Γουένλοκ» δύο μήνες νωρίτερα 
τό 1859 καί οί πρώτοι 'Εθνικοί Βρεταννικοί Ολυμπιακοί ’Αγώνες τού Αονδίνου 
τό 1866, έχουν τή δική τους ιστορική σημασία. Οί πρώτοι Διεθνείς Όλυ^ιπιακοί 
’Αγώνες τού 1896 στήν 'Αθήνα, έχουν πίσω τους μιά ιστορία καί ή συμβολή τού δι
κού μας Δημήτριου Βικέλα, τού πρώτου Προέδρου τής Διεθνούς 'Ολυμπιακής 
’Επιτροπής, στενού συνεργάτη τού Κουπερτέν, δέν μπορεί νά παραγνωριστεί.

Όσα έλέχθησαν δέν άποσκοπούν στό νά μειώσουν μέ κανένα τρόπο τή μεγά
λη συμβολή τού Κουπερτέν ούτε νά θέσουν έν άμφιβόλω τις εκτιμήσεις τών πο
λυάριθμων έκτιμητών τού έργου του καί πολύ λιγότερο νά προκαταλάβουν τις 
έκτιμήσεις τού ομιλητή μας. Οί ασχολούμενοι μέ τήν ιστορία τών σύχρονων Όλυ- 
μπιακών άγώνων, καί μάλιστα οί ξένοι, μπορεί νά έχουν τις προτιμήσεις ή καί τις 
προκαταλήψεις τους, πού φαίνεται νά υπαγορεύονται κάποτε καί άπό κίνητρα 
εθνικά. Ό Ολυμπισμός ώς πνευματικό κίνημα έχει προσλάβει μεγάλες, διεθνείς 
διαστάσεις, καί είναι φυσικό νά διεκδικούν πολλοί τήν πατρότητα τους ή νά 
ένδιαφέρονται, κατά τό άνθρώπινο, νά υποβαθμίσουν τή συμβολή άλλων. Ωστό
σο, ή συμβολή τού Κουπερτέν είναι αδιαμφισβήτητη καί διεθνώς αναγνωρισμένη, 
καί όχι λιγότερο στόν 'Ελληνικό χώρο, όπως ήδη άνάφερα.
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Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γιατί έχουμε σήμερα τήν ευκαιρία νά παρακολου
θήσουμε μια εμπεριστατωμένη ομιλία καί ύπεύθυνη γνώμη καί εκτίμηση για ένα 
θιασόπη του αρχαίου Ελληνικού αθλητικού πνεύματος, τόν Πιέρ ντε Κουπερτέν, 
άπό ένα ειδικά άσχοληθέντα επί σειράν ετών μέ τούς σύγχρονους 'Ολυμπιακούς 
άγώνες, τόν έκλεκτό ομιλητή μας κ. Ανδρέα Χατζηβασιλείου.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

Ο κ. Άνδρέας Χατζηβασιλείου στό βήμα του Πολιτιστικού Κέντρου τού 'Ομίλου Λαϊκής 
μιλά γιά τόν Πιέρ ντε Κουπερτέν.

ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ
ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΚΟΥΠΕΡΤΕΝ Ο «ΕΛΛΗΝΑΣ» (1/1/1863-2/9/1937)

Ο Βαρώνος Πιέρ Ντε Κουπερτέν, η μεγαλύτερη ίσως αθλητική φυσιογνωμία, 
γεννήθηκε στο Παρίσι το 1863. Το 1886 άρχισε να δημοσιογράφε!, με αναφορά κυ
ρίως στην Αγγλική Αγωγή. Βασικά του όμως θέματα βρίσκοντο μέσα στα πλαίσια 
της γυμναστικής και του αθλητισμού. Στα 1887 κάνει διαλέξεις πάνω στο ρόλο 
του αθλητισμού στη σχολική ζωή (18/4/87) και δημοσιεύει μελέτη για την υπερκό
πωση (30/8/87), ενώ ταυτόχρονα ιδρύει τον «Σύνδεσμο Φυσικής Αγωγής».

Με βασικό σκοπό την δημιουργία αθλητικής κινήσεως στα Αύκεια και Κολλέ- 
για της Γαλλίας, πραγματοποιεί συγκέντρωση της «Επιτροπής όιαδόσεως των φυ- 
σικιόν ασκήσεων στη Γαλλική Παιδεία». (1888).

Στη συνέχεια καταπιάνεται με το θέμα «Φιλοσοφία του Αθλητισμού» και στα 
1890, αρχίζει την έκδοση μηνιαίας Αθλητικής Επιθεωρήσεως, με βασικό σκοπό, 
την καθιέρωση στενής επαφής μεταξύ αθλητού και διανοουμένων. Ο ανήσυχος 
Κουπερτέν, πολυγραφότατος, συνεχίζει με έκθεση επί του θέματος: «Ανώτατο 
Συμβούλιο Φυσικής Αγωγής» και με μελέτη πάνω στο «Αθλητισμός, ο ρόλος και η 
ιστορία του» (1891).

Το 1892, με την διάλεξη του στην Σορβώνη «Αι φυσικαί ασκήσεις στον σύγχρονο 
κόσμο», εξέφρασε για πρώτη φορά την ευχή για αναβίωση του θεσμού των Ολυμπια
κών Αγώνων. Ο θαυμασμός του και η αγάπη του για την Ελλάδα γίνεται έντονος και 
εμφανής. Με επιστολή του «Δια μέσου του Αθλητισμού» που δημοσιεύτηκε σε τοπική 
εφημερίδα (Ζιουργό Ντε Ντεπά), υπεστήριξε πως η δράσις των μεγάλων δυνάμεων 
απέναντι στην Ελλάδα, υπήρξε βραδύτατη, ανεπαρκής και αρνητική.

Σταθμός στη ζωή και στο έργο του Κουπερτέν ήτο το 1894. Στις 15 Ιουνίου 
δημοσιεύει στην επιθεώρηση του Παρισιού άρθρο για την αναβίωση των Ολυμπια
κών Αγώνων, ενώ στις 23 του ιδίου μηνός στη Σορβώνη, συζητείται το ίδιο θέμα 
και πραγματοποιείται η σύστασις Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Στις 16 Νοεμβρίου με άρθρο του «Ο Νεο Ολυμπισμός» κάμνει έκκληση προς 
την Αθηναϊκή κοινή γνώμη, να αντικρίσει το θέμα με κατανόηση και ρεαλισμό. Σε 
μια προσπάθεια να πείσει και προδιαθέσει την κοινή γνώμη πάνω στον διεθνή 
σκοπό της ιστορικής αποφάσεως, αρχίζει να δημοσιεύει άρθρα (1895) και να κά- 
μνει διαλέξεις: «Η νεολαία της Γαλλίας», «Η διαίρεσις της Αφρικής», «Η Απω 
Ανατολή», κ.ά. Στις παραμονές της τελέσεως των Ολυμπιακών Αγώνων, επανέρ
χεται με την διάλεξη «Ο πρόλογος των Ολυμπιακών Αγώνων».

Το όνειρο του γίνεται πραγματικότητα. Τελούνται οι πρώτοι νεώτεροι Ολυ
μπιακοί Αγώνες στην Αθήνα (1896). Η επιτυχία τους ξεπέρασε κάθε προσδοκία. 
Στην πραγματικότητα δεν ανέμενε κάτι τέτοιο. Η συμμετοχή 13 Κρατών με 484 
αθλητές δεν ήτο μικρό πράγμα για την εποχή εκείνη.

Δεν επαναπαύεται πάνω στις δάφνες αυτής της τεράστιας επιτυχίας. Στρέφε
ται προς την Ιστορία, στην εξέλιξη του σύγχρονου κόσμου, μέσα από την οποία ξε
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χωρίζει τα ελαττώματα και τα σφάλματά του. Γράφει συνεχώς, προβληματίζεται, 
ψάχνει, ερευνά. Μελέτες του όπως: «Ο σχηματισμός των Ηνωμένων Πολιτειών», 
«Η εξέλιξη στη Γαλλία κατά την τρίτη Δημοκρατία», «Η πανεπιστημιακή Αμερι
κή» βλέπουν το φως της όημοσιότητος. Το 1897 πραγματοποιείται, με δική του 
πρωτοβουλία, στη Χάβρη το πρώτο συνέδριο της «Αθλητικής Παιδαγωγικής». Το 
1899 τον βρίσκει στις επάλξεις αγωνιζόμενο, ώστε να δοθεί ξανά στο Αύκειο η αυ
τονομία την οποία είχε χάσει.

Ο Κουπερτέν ήταν ένας φιλόσοφος, ένας παιδαγωγός, ένας ανθρωπιστής μια 
παγκόσμια φυσιογνωμία. Μερικές, σαν τις πιο κάτω φιλοσοφημένες σκέψεις του, 
παραμένουν στην ιστορία, σαν υποθήκες σ’ αυτούς που καταπιάνονται με τον 
αθλητισμό, σ’ αυτούς που τον νιώθουν και τον καταλαμβαίνουν.

«Το ουσιωδέστατο πράγμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν είναι η νίκη, αλλά 
η συμμετοχή, ακριβώς όπως το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή δεν είναι ο θρίαμ
βος αλλά ο αγώνας. Το βασικό πράγμα δεν είναι η κατάκτηση μα ο καλός αγώνας». 
Αυτές του οι σκέψεις προβάλλονται στους φωτεινούς πίνακες στους εκάστοτε 
Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Να γνωρίζεσαι, να διοικείσαι, να κυριαρχείσαι, αιώνια ομορφιά του αθλητι
σμού, είναι οι βασικές προσδοκίες του πραγματικού αθλητού και προϋποθέσεις 
της επιτυχίας του».

«Μπορούμε να κάνουμε τόσα πράγματα με μέσα έστω και μέτρια, όταν απορ- 
ρίψουμε τον παράλογο και βαρύ μανδύα της διαχειριστικής ρουτίνας, της γραφει
οκρατίας».

«Ο Αθλητισμός δεν είναι ένα αντικείμενο πολυτελείας, μια ενέργεια αργόσχο
λων, ούτε ένα μυϊκό αντιστάθμισμα της διανοητικής εργασίας. Είναι για κάθε άν
θρωπο μια πηγή εσωτερικής τελειότητας που εξαρτάται ίσως, όχι από το επάγγελ
μα. Είναι το στόλισμα όλων στο ίδιο βαθμό, χωρίς η έλλειψη της να μπορεί να 
αναπληρωθεί».

«Ο Αθλητισμός είναι η συνειδητή και συνήθης λατρεία της μυϊκής εντατικής 
ασκήσεως, που υποκινείται από την επιθυμία της προόδου και δεν φοβάται να 
φτάσει μέχρι του κινδύνου».

«Ο σύγχρονος αθλητής έχει, εκ του σφύζοντος πολιτισμού μέσα στον οποίο 
ζει, δύο εχθρούς που του είναι πιο φοβεροί από ότι ήσαν εις τους προγενεστέρους, 
την σπουδήν και το πλήθος. Ας φυλαχθεί».

«Ο σύγχρονος αθλητισμός θα διαρκέσει εάν κατορθώσει να είναι αυτό που 
ονόμασαν οι Κορεάτες: «Κράτος του γαλήνιου πρωινού».

Ο Κουπερτέν αποτίνει φόρο τιμής σε δύο αγαπημένους του τόπους: «Υπάρ
χουν δύο μέρη στον κόσμο προς τα οποία η σκέψη μου επαναφέρεται διαρκώς. Το 
ένα είναι εκείνη η περίφημη πεδιάδα που εκτείνεται μέσα στη μοναξιά της χλόης 
και της συννεφιάς, τα αποκαλυφθέντα ερείπια της πολιτείας, η οποία υπήρξε μια 
από τις πιο ζωντανές και τις πιο διαρκείς εστίες του Ελληνικού πολιτισμού, η 
Ολυμπία.

Το άλλο είναι το νέο Γοτθικό παρεκκλήσι ενός Κολλεγίου της Αγγλίας όπου 
μπροστά από το Βήμα και κάτω από τη μονοκόμματη πέτρα, που φέρει απλώς το 
όνομά του, βρίσκεται ο μεγάλος Αγγλος που ονομάζεται Τόμας Αρνολτ.

Μπαίνοντας στο νέο αιώνα το ιστορικό και εκπαιδευτικό του έργο εντείνεται. 
Γράφει συνεχώς πάνω σε θέματα του αθλητισμού όσο και ιστορικά. «Γαλλικές 
απόψεις πάνω στη Γερμανική Αυτοκρατορία», «Ψυχολογία του Αθλητισμού». 
Αρχίζει την έκδοση «Γαλλικά Χρονικά» (1900-1907), σε μια προσπάθεια να δώσει 
στον έξω κόσμο, και ιδιαίτερα στα ξένα πανεπιστήμια, τη ζωή και τα επιτεύγματα 
της Γαλλίας. Συνεχίζει με νέες μελέτες (1901-1903): «Το πρόβλημα της Κεντρικής 
Ευρώπης», «Σημειώσεις επί της Φυσικής Αγωγής», «Οι Εθνικές δυνάμεις του 
Αθλητισμού», «Ο φόβος και ο Αθλητισμός», «Η επίδοσις» κ.ά.

Πρωτοστατεί στη σύσταση της «Επιτροπής ωφελιμότητας της Γυμναστικής» με 
σκοπό, να εδραιώσει τη νέα μέθοδο αθλητικής αγωγής, που άρχισε τον προηγούμενο 
χρόνο. Η ίδια αυτή επιτροπή μετατρέπεται σε «Εταιρεία Ααϊκού Αθλητισμού». Ταυ
τόχρονα εισάγει το χορωδιακό τραγούδι, κατά τες αθλητικές εκδηλώσεις.

Τον Νοέμβριο του 1903 αφήνει τον εσωτερικό του κόσμο να ’ρθει στην επιφά
νεια. Η αγάπη του για την Ελλάδα, όχι μόνο για την Ολυμπία είναι απίστευτα με
γάλη. Τα αισθήματα του, για κάθε τι το Ελληνικό, εξωτερικεύονται κατά τη διάρ
κεια «Φιλελληνικού Συλλαλητηρίου», που γίνεται στο Παρίσι (26/11/1903) με την 
ευκαιρία της Μακεδονικής διαλέξεως του Καζάζη, στην οποία παρέστησαν επιφα
νέστατοι Γάλλοι επιστήμονες και Ακαδημαϊκοί μεταξύ των οποίων οι Ερρίκος 
Ουσαί, Ιωσήφ Ράιναχ οι οποίοι μίλησαν με τα πιο κολακευτικά λόγια για την 
Ελλάδα.

Ο λόγος οτυ Κουπερτέν ήταν ένα ξέσπασμα αγάπης για την Ελλάδα, χείμαρ
ρος αισθημάτων θαυμασμού και αφοσιώσεως για την χώρα που αγάπησε, από τα 
πρώτα χρόνια της ζωής του. Ας ακούσουμε τον ίδιο σ’ αυτή του την εξομολόγηση.

«Αλλά, επειδή βρίσκομαι στο βήμα, επιτρέψετέ μου να κάμω μια απλή παρα
τήρηση. Είπα πως δεν ήθελα να περιληφθώ μεταξύ των ομιλητών για δεύτερο λό
γο, και αυτός είναι η έλλειψις του προς τούτο τίτλου. Πριν από λίγο ακούσαμε ένα 
σημαντικότατο μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας, ακούσαμε τον Πρύτανη του Πανε
πιστημίου Αθηνών. Εγώ δεν προσεκλήθην σαν Πρόεδρος του Δ.Ο.Ε., ώστε να 
πραγματευθώ ανάλογο θέμα, Ίσως λεχθεί πως προσκλήθηκα γιατί είναι γνωστός ο 
Φιλελληνισμός μου. Απαντώ λοιπόν ευθέως πως δεν είναι αυτό. Δεν είμαι «Φι- 
λέλλην», και πιστεύω πως πολλοί θα με δικαιολογήσουν, όταν αποδείξω τι εννοεί 
η κοινή γνώμη με την λέξιν «Φιλέλλην».

«Φιλέλλην» είναι κάποιος Εσπέριος ανεπτυγμένος, ο οποίος αισθάνεται ο,τι- 
δήποτε, όπως και οι όμοιοι του οφείλουν στην αρχαία Ελλάδα, και ο οποίος κατ’ 
ακολουθίαν των υπηρεσιών, τας οποίας η αρχαία Ελλάδα έδωσεν εις τον πολιτι
σμόν, συγκατατίθεται να επιδείξει μεγίστην εύνοιαν προς την νεωτέραν Ελλάδα. 
Κάτι δηλαδή παρόμοιον κάποιου μεγάλου κυρίου, ο οποίος προσκαλεί σε δεξίω- 
σιν ένα φτωχό εξάδελφο του, διότι ενθυμείται τας σχέσεις ισότητας που κάποτε 
είχαν οι γονείς τους. Αφού λοιπόν έτσι αντιλαμβάνεται η κοινή γνώμη την λέξη 

3736 Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



«Φιλέλλην», δεν έχω ανάγκην του επιθέτου αυτού, διότι ο σεβασμός μου δεν απο
τείνεται προς την αρχαία, αλλά προς την νεωτέραν Ελλάδα.

Όλοι γνωρίζουμε βεβαίως, τι έχει κάμει η αρχαία Ελλάδα, αλλά όμως δεν 
πρέπει να ξεχνούμε, πως στες τραγικές περιστάσεις, οι οποίες έθεσαν τέρμα στην 
εθνική της ζωή, βρέθηκε ανίσχυρος να πράξει το ήμισυ των όσων έχει πράξει η νε- 
ωτέρα Ελλάδα για να βγει από τον τάφο μέσα στον οποίο την είχαν κλείσει.

Δεν αγνοώ πως υπήρξε ένα έθνος που έκαμε πολλά, όχι όπως εσείς κ. Πρύτα
νη είπατε μόνο για τους ομοεθνείς του και δια την ανατολήν, αλλά και δια σύμπα- 
σαν την ανθρωπότητα. Θυμάμαι ότι έγραψα κάποτε και το επαναλαμβάνω και πά
λιν, γιατί αυτό θα μείνει η θεμελιώδης πίστη μου προς κάθε τι που αφορά την 
Ελλάδα, ότι δεν υπήρξε εις την ιστορία του 19ου αιώνα γεγονός σημαντικότερο, 
από την ανάστασιν της Ελλάδας.

Από τότε που η Ελλάδα απεκύλησε την πέτρα του τάφου της, μάθαμε πως δεν 
μπορεί κάποιος να σκοτώσει ένα λαό ο οποίος δεν θέλει να πεθάνει. Αυτό μέχρι 
τότε το αγνοούσαμε. Όμως, στην όλη Μακεδονικήν υπόθεση εάν υπάρχουν -έχου
με ήδη γι’ αυτό την απόδειξιν- φυλετικές έριδες, μέρη στα οποία να μου επιτρέψε
τε σαν ξένος να μην εισέλθω.

Υπάρχει όμως κάτι το οποίο κυριαρχεί του όλου θέματος. Φαντάζομαι το θέ
μα αυτό ,σαν πλάστιγγα με πολλούς δίσκους. Τι επιζητούμεν; Ν’ αποδείξωμεν τον 
δίσκον του πολιτισμού;

Ποιος μπορεί να εκπολιτίσει τον δύσμοιρον αυτόν λαόν της χερσονήσου του 
Αίμου απ’ όπου και έρχονται από τα βάθη των αιώνων τόσαι κραυγαί αγωνίας; 
Μήπως μπορεί να κάμει τούτο ο Βουλγαρισμός; Νομίζω και συμφωνώ με τον κ. 
Ερρίκο Ουσαί ότι από πολλά τώρα χρόνια στρέφω τα μάτια μου προς τον ορίζο
ντα ζητώντας να μάθω τι είναι Βουλγαρισμός. Είμαι υποχρεωμένος από καιρό εις 
καιρόν να σηκώνω αλλού τα μάτια μου, γιατί αν Βουλγαρισμός είναι αυτό που 
βλέπουμε, είναι προτιμότερο να μην μιλούμε καθόλου γι’ αυτόν. Επειδή δεν υπάρ
χει Βουλγαρισμός, ικανός να εκπολιτίσει τον Αίμον, ποιος θα τον εκπολιτίσει; 
Θα το κάμει ο δικός μας Εσπέριος πολιτισμός; Θα πάμεν εκεί να φυτεύσουμε τον 
Γερμανισμόν ή τον Αμερικανισμόν; Κάποιος που μπορεί να κάμει τέτοιες σκέ
ψεις, θα πρέπει να ζει σε άλλους κόσμους.

Προς ανακαίνιση λοιπόν της Χερσονήσου του Αίμου, πάντοτε αναγκαίον αλ
λά και αναπόφευκτο είναι ο Ελληνισμός, και υπό τας συνθήκας αυτάς, δεν βλέπω 
ούτε Σλάβους ούτε Βούλγαρους ούτε άλλην εθνότητα, και νομίζω πως είναι 
έγκλημα ο αγώνας εναντίον της Εξελληνίσεως της Χερσονήσου του Αίμου».

Αυτές του τες σκέψεις και τα πιστεύω για την πατρίδα μας, διαλαλούσε πα
ντού και πάντοτε. Δράττετο κάθε ευκαιρίας για ν’ αναπτύσσει την δική του φιλο
σοφία για τον Ελληνισμό και την μακραίωνη ιστορία του. Ένα ξέσπασμα αγάπης 
και αφοσιώσεως για την Ελλάδα, αποτελεί η τελευταία του ομιλία, προτού αφήσει 
την έπαλξη, από την οποία για 30 χρόνια προωθούσε και υμνούσε τον Ολυμπισμό.

Τον Ιούλιο του 1925 τον βρίσκουμε στην Πράγα της Τσεχοσλοβακίας να προ
εδρεύει για τελευταία φορά συνεδρίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Με

τά από 30 χρόνια θα παρέδιδε την προεδρία στους νεώτερους συνεργάτες του. Σ’ 
αυτή την τελευταία επίσημη εμφάνιση του σαν πρόεδρος δεν ξέχασε την Ελλάδα. 
Μεταξύ άλλων ο Κουπερτέν είπε: «Κατά την πιο επίσημη αυτή στιγμή της ζωής 
μου, κατά την οποίαν, ύστερα από 30 συναπτά χρόνια αγώνων για την αναβίωσιν 
των Ολυμπιακών αγώνων, παραδίδω την προεδρία εις τους νεόπερους εκ των συ
νεργατών μου, απευθύνω εξ’ όλης της ψυχής μου, τριπλούν χαιρετισμό. Χαιρετώ 
Κύριοι, τρεις σημαίες, την Ελληνική, την Γαλλική και την Τσεχοσλοβακική.

Πρώτην την σημαία της μητρός Ελλάδας, της οποίας όλοι φιλοδοξούμεν και 
καυχώμεθα πως είμαστε άξιοι απόγονοι, και την οποία οφείλομεν να θεωρήσωμεν 
όχι σαν υπάρξασαν Ιδέαν και ήδη εξαφανισθείσαν, αλλά ως Κράτος πλήρες ζωής 
και δράσεως, άξιον αγάπης και θαυμασμού.

Την αγάπη προς την Ελλάδα όλων των πολιτισμένων λαών, δεν την οφείλο
μεν μόνον εις τον πολιτισμόν, τον οποίον μας έδωκε και εξακολουθεί ακόμα να 
μας δίνει, αλλά και δια την σύγχρονον ιστορία της, η οποία είναι μοναδικόν πα
ράδειγμα ομαδικού σπορ, από απόψεως κατορθωμάτων και ηθικών δημιουργιών, 
εγκαρτερήσεως κατά της δυστυχίας, και τάχιστης εξορμήσεως, προς νέαν δράσιν 
και καλύτερον μέλλον.

Του μοναδικού δε τούτου σπορ το μικρότερον θαύμα είναι η περισυλλογή, η 
φιλοξενία και η δημιουργία παραγωγικής ζωής, εις το εν και ήμισυ εκατομμύριο 
των Ελλήνων της Μικρασίας, των εκδιωχθέντων υπό των Μουσουλμάνων, και 
αφεθέντων από όλον τον κόσμον εις την τύχην του.

Υπήρξα Κύριοι Φιλέλλην και θα είμαι μέχρι τελευταίας μου πνοής και υπε- 
ρηφανεύομαι δια τα αισθήματα μου αυτά προς την Ελλάδα.

Υπερηφανεύομαι δε, διότι δεν υπήρξα εκ των Πλατωνικών εκείνων Φιλελλή
νων, οι οποίοι εκ παραδόσεως ηγάπησαν την αρχαία Ελλάδα, αλλά εξ’ εκείνων οι 
οποίοι αγαπούν και τιμούν και την σύγχρονην Ελλάδα, όσον της αξίζει, διότι αν η 
αρχαία Ελλάδα, έδωκεν εις τον κόσμο το φως του σημερινού και του μελλοντικού 
ακόμα πολιτισμού, δεν ξεχνώ ότι η σημερινή Ελλάδα και το Ελληνικό Πανεπιστή
μιο, εστέγασαν πρώτοι την Ολυμπιακή ιδέα, και εξέπεμψαν εις τον σημερινόν πο- 
λιτισμένον κόσμο το Ολυμπιακό Φως. Η νεωτέρα Ελλάδα, ενεκολπώθη πρώτη την 
ιδέα του Ολυμπισμού, και αυτή πρώτη της έδωσε σάρκα και οστά. Από την Ελλά
δα άρχισε η πραγματοποίηση του κοινού ιδανικού, του οποίου όλοι φιλοδοξού- 
μεν, ότι είμαστε πιστοί εργάτες».

Ο Κουπερτέν, φεύγοντας από τον Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή δεν παρέλει- 
ψε να παραθέσει και τους λόγους που τον ώθησαν να πράξει τούτο:

«Θέλω να αποκτήσω από τώρα, την ελευθερία της προσπάθειας μου, στην 
υπηρεσίαν της λαϊκής διδασκαλίας, διότι επείσθην ότι η σημερινή κοινωνία δεν θα 
αναλάβει από τις καταστροφές που συσσωρεύτηκαν από τις φιλοδοξίες της, και 
τις αδικίες της, και ότι διαφορετικά κοινωνικά συστήματα, θα επιβληθούν εντός 
ολίγου. Στην προκαταρκτική διάρθρωση της παιδείας διακρίνω την μοναδικήν εγ
γύηση της γενικής προόδου.
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Αποχωρώ λοιπόν αλλά θα ’θελα, εσείς που διευθύνετε κατά κάποιο τρόπο τα 
πεπρωμένα του αθλητισμού, και προπαντός την «ερασιτεχνίαν» του αθλητισμού, 
να προφυλαχθείτε από την σημερινή κίνηση η οποία φαίνεται να κατακρίνει την 
αναγέννηση του αθλητισμού αυτού.

Για 33 χρόνια αγωνίστηκα για τον αθλητισμό. Βρήκα υποστηρικτές. Δημιούρ
γησα φιλίες, συνάντησα φοβερές αντιδράσεις, υποχρεώθηκα ν’ αγωνιστώ κατά της 
βίας. Όμως έφτασα να δω την Ολυμπιακή Επιτροπή να αριθμεί 52 μέλη από 41 
κράτη της Ευριύπης, της Αφρικής, της Αμερικής και της Ασίας, και η οποία είναι 
παγκόσμια, η δε δικαιοδοσία της, δεν ήταν ποτέ καλύτερα εδραιωμένη και πιο πο
λύ δεδικαιολογημένη.

Σε σας εναπόκειται κύριοι, ν’ αντιληφθείτε καλά τον ρόλον σας, και να υπο
στηρίξετε τον αθλητισμό, σε ό,τι περιέχει ευγενές και υγιές.

Υπήρξαν τρεις εποχές κατά την διαδρομήν των αιώνων, όπου ο αθλητισμός 
έπαιξε σημαντικό ρόλο εις το σύνολο του πολιτισμού. Κατά την αρχαιότητα με τα 
Ελληνικά γυμναστήρια, κατά τον μεσαίωνα με το ιπποτικόν αξίωμα και εις την 
σύγχρονον εποχήν με την παλαιάν αναβίωσιν».

Ο Κουπερτέν διέβλεπε τον επερχόμενο κίνδυνο, φοβόταν πως τον ερασιτεχνι
σμό τον υπέσκαπτε ο επερχόμενος επαγγελματισμός, και δεν ήθελε τις αρχές του 
να συγκρούονται με εντελώς ξένες προς τον χαρακτήρα του δυνάμεις, δεν ήθελε 
να παραμείνει μέσα στον κόσμο του συμβιβασμού απλός θεατής του επερχόμενου 
κακού. Συνεχίζει λοιπόν την διαθήκη του: «Επαγγελματισμός αφ’ ενός, αδιαφο
ρία της μάζας αφ’ετέρου, αυτά ήσαν τα αίτια της διαλύσεως του αθλητισμού κατά 
την αρχαιότητα και κατά τον μεσαίωνα και σας παρακαλώ να γίνετε σήμερα φρου
ροί, κατά του αθλητικού επαγγελματισμού. Πρέπει να τον καταπολεμήσετε πάση 
θυσία. Η διάρκεια ενός δυνατού ρεύματος σαν αυτό που υφίσταται σήμερα, δεν 
μπορεί να εξασφαλισθεί παρά μόνον με την ετοιμότητα με την οποία θα τροφοδο
τείται, και θα διατηρηθεί και προπαντός με την φρόνηση με την οποία θα γνωρί
ζουμε να το κρατήσουμε και να το περιορίσουμε. Ο «επαγγελματισμός», ιδού ο 
εχθρός.

Θα σας πω επίσης πως είναι απαραίτητο να συνδέσετε τον αθλητισμό με την 
κοινωνική κίνηση. Μέσα από τη μάζα, μέσα από το λαό, θ’ αντλήσετε τις μεγάλες 
αθλητικές δυνάμεις. Ο λαός παίζει πάντοτε με ειλικρίνεια, και λίγο νοιάζεται για 
τους επαγγελματικούς συνδυασμούς. Μη ξεχνάτε πως ο πρώτος από τους κοινω
νικούς τροχούς, πάνω στον οποίο ενεργεί ο αθλητισμός, είναι η συνεργασία.

Εξ’ άλλου η αθλητική συνεργασία δεν υπολογίζει τες κοινωνικές διακρίσεις. 
Ένα σημείο όπου ο αθλητισμός αγγίζει το κοινωνικό ζήτημα, είναι ο κατευναστι- 
κός χαρακτήρας που τον διακρίνει. Ο αθλητισμός χαλαρώνει τα τεντωμένα από το 
θυμό ελατήρια του ανθρώπου.

Τελειώνει δε λέγοντας: «Παρ’ όλες τες απογοητεύσεις, πιστεύω ακόμα στες 
ειρηνικές και ηθικολογικές αρετές του αθλητισμού. Στο πεδίον των αγώνιον, δεν 
υπάρχουν πια, ούτε φίλοι ούτε εχθροί πολιτικοί ή κοινωνικοί, μόνον οι άνθρωποι 
που αγωνίζονται για ένα σπορ, είναι αντιμέτωποι».

Ο Κουπερτέν υπήρξε ένας απόστολος, ένας μεταρρυθμιστής, παιδαγωγός. 
Πέθανε ενώ έκαμνε τον περίπατό του σε πάρκο του Παρισιού στις 2 Σεπτεμβρίου 
1937. Η αγάπη του για την Ελλάδα θα παραμείνει αιώνια. Το πόσο Έλληνας ήταν 
φαίνεται και από την διαθήκη του. Ζήτησε να ταφεί η καρδιά του στον χώρο που 
αγάπησε, στον χώρο που τον ενέπνεε, την Ολυμπία.

Ο ενταφιασμός, έγινε στις 26 Μαρτίου 1938 από τον διάδοχο του Ελληνικού 
θρόνου Παύλο. Παρίσταντο ο υπουργός δημοσίας εκπαίδευσης, ο διοικητής Αθη- 
νών, ο πρεσβευτής της Γαλλίας, η Γραμματεία της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώ
νων και θαυμαστές του Κουπερτέν.

Επιγραμματικά σε ειδική στήλη, εις κλασσικήν Ελληνικήν γλώσσαν, αναφέρει 
πως η Ολυμπία δέχεται την καρδίαν του αναβιωτού των Ολυμπιακών Αγώνων.

Επιγραφή στην άλλη πλευρά της στήλης υπενθυμίζει πως η πρώτη Ολυμπιάδα 
έγινε στην Αθήνα το 1896 επί βασιλείας Γεωργίου του Α, και πως πρόεδρος της 
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ήταν ο Διάδοχος Κωνσταντίνος.

Αόγοι εξεφωνήθηκαν από τον Μέγα Αυλάρχη της Ελληνικής Αυλής κ. Μερ- 
κάτη εξ’ ονόματος της Ελληνικής Επιτροπής και τον Δελατούρ, Πρόεδρο της Διε
θνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, διάδοχο του Κουπερτέν.

Κατά την τελετή διαβάστηκε και επιστολή της χήρας του Κουπερτέν με την 
οποία τόνιζε πως νοερά βρισκόταν στην Ολυμπία, ευχαριστώντας για την μεγάλη 
τιμή που γίνεται στον σύζυγό της, και εκφράζοντας την λύπη της γιατί δεν μπόρε
σε να παραστεί.

Ο Κουπερτέν πέρασε στην Ιστορία. Οι υποθήκες του, η διαθήκη του, έμειναν 
για τις επερχόμενες γενεές. Τιμή σ’ αυτούς που θα την έχουν οδηγό στη ζωή τους.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΑΕ1ΟΥ

Κώστα Γιωργαλλίδη «Θρήνος» σχέδιο
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ*

* Εισήγηση της Κλέας Χατζηστεφάνου - Παπαέλληνα, μέλους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τη 
Φυσική Αγωγή του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστήμιου Κύπρου, στο «Γ ' Συμπόσιο» του 
Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) με θέμα «ΑΘΑΗΤ1ΣΜ0Σ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ», στη Αευκωσία, 15 
Απριλίου 2000, (Ξενοδοχείο Forum)

Κατ’ αρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο του Συμποσίου και τον 
Κ.Ο.Α. που μου δίνουν την ευκαιρία να μιλήσω σήμερα σ’ ένα εκλεκτό ακροατή
ριο και να παρουσιάσω, στα λίγα λεπτά που μου παρέχονται, την πορεία του 
αθλητισμού στην Κύπρο, από την οποία θα διαφανεί, πιστεύω, ότι η Κύπρος παρά 
το μικρό της μέγεθος έχει να παρουσιάσει και στον τομέα αυτό μια μακρά και 
πλούσια Ελληνική αθλητική παράδοση, που άντεξε στο χρόνο και τις ιστορικές 
περιπέτειες της Κύπρου.

Η εμφάνιση του αθλητισμού στην Κύπρο συμπίπτει με τον αποικισμό του νη
σιού από τους Έλληνες, από το 14ο ώς τον 1 Ιο αιώνα π.Χ., και μετά το τέλος του 
Τρωικού πολέμου. Τα διάφορα Ελληνικά φύλα που εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο, 
εκτός από τη γλώσσα, τη θρησκεία, τους μύθους και τις παραδόσεις τους, είναι φυ
σικό να έφεραν μαζί τους τα ήθη και τα έθιμά τους, τον τρόπο της ζωής τους, τους 
θεσμούς και τον πολιτισμό τους γενικά. Ένας τέτοιος θεσμός ήταν και οι αγώνες, 
γνωστοί πιο πολύ σε μας από τον Όμηρο.

Είναι γεγονός ότι για τα χίλια πρώτα χρόνια δεν υπάρχουν γραπτές ιστορι
κές, λογοτεχνικές ή επιγραφικές μαρτυρίες για την ύπαρξη αθλητισμού στην Κύ
προ, και η αρχαιολογική σκαπάνη δεν έφερε στο φως ώς τώρα γυμνάσια ή άλλους 
αθλητικούς χώρους από την περίοδο αυτή. Υπάρχουν, όμως, άλλα ευρήματα, αγ
γεία - κυρίως - με παραστάσεις, ειδώλια και άλλα αντικείμενα, που περιέχουν 
ισχυρές ενδείξεις ότι αθλήματα όπως η πυγμαχία, η πάλη και, ίσως, το παγκρά- 
τιον, οι αρματοδρομίες, τα ακροβατικά στη ράχη ταύρων, το ακόντιον και το τό- 
ξον, ο δρόμος και το άλμα, η κωπηλασία, οι χοροί και η μουσική, δεν ήταν άγνω
στα στην Κύπρο. Και οι στλεγγίδες που βρέθηκαν, από το 750 π.Χ. και ύστερα συ
νέχεια, μπορούν να δικαιολογηθούν καλύτερα στο πλαίσιο μιας αθλητικής παρά
δοσης, με αθλητές, αγωνιστικούς χώρους και αθλήματα.

Όταν φτάνουμε στο τελευταίο τέταρτο του 5ου αι. π.Χ., κινούμαστε σε πολύ 
ασφαλέστερο έδαφος. Ο Αθηναίος ρήτορας Ισοκράτης στο λύγο του Ευαγόρας μι
λά για «αγώνες παίόων» που έγιναν στη Σαλαμίνα της Κύπρου γύρω στο 425 π.Χ., 
και στους οποίους ο Ευαγόρας, παιδί ακόμα, διακρίθηκε ανάμεσα στους συνομή- 
λικούς του, πριν γίνει βασιλιάς διάσημος. Ο ίδιος ρήτορας στον ίδιο λόγο του μας 
πληροφορεί ότι όταν πέθανε ο Ευαγόρας το 374/3 π.Χ., ο γιος του Νικοκλής, που 
τον διαδέκτηκε, θέλοντας να τιμήσει τον πατέρα του οργάνωσε στην ταφή του γυ- 
μνικούς και ιππικούς αγώνες και αγώνες με τριήρεις, ίσως και χορευτικούς και 
μουσικούς αγώνες με ένοπλους στρατιώτες.

Η πληροφορία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Γιατί περίπου μ’ αυτό τον 
τρόπο τίμησε ο Αχιλλέας τον φίλο του Πάτροκλο όταν τον έθαπτε, κι ο Αριστοτέ
λης μας πληροφορεί ότι, όταν οι Αχαιοί ήρθαν στην Κύπρο έφεραν το έθιμο αυτό 
μαζί τους, κι ότι αυτό επέζησε ώς τα χρόνια του, γιατί «και τώρα ακόμα» όπως 
μας λέει, «όταν οι Κύπριοι θάπτουν τους βασιλιάδες τους, οι στρατιώτες προπο
ρεύονται χορεύοντας ένοπλοι τον πυρρίχιο χορό».

Μια άλλη πληροφορία, του Πλουτάρχου, παρουσιάζει ένα άλλο βασιλιά της Σα
λαμίνας, το Νικοκρέοντα, σαράντα και πλέον χρόνια αργότερα, να είναι χορηγός, με 
άλλους Κυπρίους βασιλείς, σε λαμπρούς «κυκλίους χορούς» και άλλους αγώνες που 
διοργάνωσε ο Μέγας Αλέξανδρος στη Φοινίκη, ύστερα από τις νίκες του.

Όσα ανάφερα είναι αρκετά να τεκμηριώσουν ότι, αντίθετα με ό,τι πιστευόταν 
ως τώρα, την περίοδο αυτή των πέραν των χιλίων χρόνων, μαρτυρείται η ύπαρξη 
αθλητισμού στην Κύπρο, αυτού που τον έφεραν μαζί τους οι Έλληνες και τον συ
ντήρησαν ως στοιχείο της κοινωνικής ζωής τους, ως θεσμό θρησκευτικό και ως 
παιδευτικό μέσο για τους νέους.

Στην περίοδο που ακολουθεί μετά τον θάνατο του Μεγ. Αλεξάνδρου, η Κύ
προς ανήκε στο βασίλειο των Πτολεμαίων (325-58 π.Χ.) και ως τμήμα του ευρύτε
ρου Ελληνισμού σημείωσε μεγάλη πρόοδο στα γράμματα, στις τέχνες και τις επι
στήμες. Η γυμναστική και ο αθλητισμός δεν αποτέλεσαν εξαίρεση. Διάφορες πηγές 
μας δίνουν πληροφορίες για γυμνάσια που υπήρχαν σε 5 τουλάχιστον πόλεις - η 
Σαλαμίνα είχε 3, 1 για παιδιά, 1 για έφηβους και 1 για άνδρες -, για υπεύθυνους 
και αξιωματούχους, για Κύπριους αθλητές που πήραν μέρος ή και νίκησαν σε πα
νελλήνιους και άλλους τοπικούς αγώνες στην Ελλάδα, για αγωνίσματα, για Κύ
πριους ή Ελλαδίτες χορηγούς και άλλα. Οι αγώνες διεξάγονταν πάνω σε οργανω
μένη βάση και τα γυμναστήρια ήταν ταυτόχρονα και κέντρα πολιτιστικής και καλ
λιτεχνικής ακτινοβολίας.

Κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο (58 π.Χ. - 330 μ.Χ.) η Κύπρος, με το σεβασμό που 
έδειξαν οι Ρωμαίοι στον Ελληνικό πολιτισμό, συνεχίζει την αθλητική παράδοση, σε 
αυξημένο μάλιστα βαθμό, όπως την παρουσιάζουν οι πλουσιότερες για την περίοδο 
αυτή πηγές. Οι αθλητικοί χώροι που έχουν ώς τώρα ανασκαφεί (το γυμνάσιο της Σα
λαμίνας, το στάδιο του Κουρίου και η οικία των μονομάχων, παλαίστρες, ξυστοί, 
λουτρά κ.ά.) προέρχονται όλοι απ’ αυτή την περίοδο. Μαρτυρούνται οκτώ τουλάχι
στο γυμνάσια. Οι αξιωματούχοι και οι καθαυτό αγώνες διατηρούν' ελληνικά ονόμα
τα. Εκτός από τους τοπικούς αγώνες, είναι γνωστοί και αγώνες νησιωτικοί, για όλη 
την Κύπρο, αλλά και αγώνες οικουμενικοί, που έγιναν στη Σαλαμίνα και το Κίτιο. 
Μαρτυρούνται αγώνες δρόμου, ιπποδρομίες κι αρματοδρομίες, δρόμος ενόπλων, 
πυγμή, πάλη, παγκράτιον, σφαιροβολία, ακόμη και αγών δρόμου γυμνών γυναικών - 
αν και η αξιοπιστία της πηγής αμφισβητείται - και είναι γνωστά ονόματα αθλητών, 
από τους οποίους μερικοί ήταν Ολυμπιονίκες, στεφανίτες, πλειστονίκες, με πιο 
σπουδαίο τον Δημήτριο το Σαλαμίνο που κέρδισε σχεδόν εβδομήντα νίκες σε αγώνες 
στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ασία και αλλού.

Οι μονομαχίες που μαρτυρούνται αυτή την περίοδο ταίριαζαν πιο πολύ στο 
χαρακτήρα των Ρωμαίων, και φαίνεται ότι περιορίζονταν σε οικογένειες πατρι
κίων. ΓΓ αυτό και δεν επηρέασαν τον Ελληνικό χαρακτήρα των αγώνων.
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Η εισαγωγή του Χριστιανισμού στην Κύπρο (τον Ιο αι. μ.Χ.) ήταν επόμενο 
να έχει τις ίδιες αρνητικές επιπτώσεις στον αθλητισμό που είχε και στον υπόλοι
πο Χριστιανικό κόσμο. Η κατάργηση, ωστόσο, των αγώνων ως θεσμού τοποθετεί
ται και για την Κύπρο το 394 μ.Χ., όταν ο Θεοδόσιος με αυτοκρατορικό διάταγμα 
έθεσε τέρμα στη διοργάνωση των Ολυμπιακών αγώνων.

Η επίσημη, όμως, κατάργηση των αγώνων δε σήμαινε και την πλήρη εξαφάνι
ση μίας μακραίωνης παράδοσης αθλητισμού. Η Κύπρος ως επαρχία του Βυζαντι
νού κράτους (330-1191 μ.Χ.) διατηρεί όλα τα στοιχεία του εθνικού της βίου και 
του πολιτισμού της. Έτσι, παρά την έλλειψη οποιοσδήποτε μορφής οργανωμένων 
αθλητικών εκδηλώσεων και μάλιστα αγώνων, είναι βέβαιο, από αδιαμφισβήτητες 
πηγές, ότι αρκετά είδη αθλημάτων επιβίωσαν και στην Κύπρο υπό μορφή παιγνι- 
διών, όπως ο δρόμος, το άλμα, η πάλη, η άρση βαρών, το ακόντιον και το τόξον, η 
ιππασία, το λιθάρι κ.ά.

Κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας (1192-1489 μ.Χ.) και της Ενετοκρατίας 
(1489-1571 μ.Χ.), οι ξένοι κυρίαρχοι έφεραν μαζί τους αγωνίσματα που είχαν σχέ
ση με τη ζωή των ιπποτών, τις κονταρομαχίες και το κυνήγι. Τα τέτοια αγωνίσμα
τα, ωστόσο, πρέπει να περιορίζονταν μεταξύ των ευγενών - όπως στα Ρωμαϊκά 
χρόνια οι ξιφασκίες μεταξύ των πατρικίων - και δεν μπορεί να θεωρηθούν ως χα
ρακτηριστικά της ζωής των Ελλήνων της Κύπρου, στην άθλια μάλιστα κατάσταση 
που βρίσκονταν ως δουλοπάροικοι.

Ο λαός συνέχισε τις δικές του παραδόσεις με αθλήματα που επιβίωσαν, και 
μετά τη Βυζαντινή περίοδο, σε παιγνίδια και σε αυτοσχέδιους αγώνες που διεξά
γονταν στον περίβολο εκκλησιών, στις γιορτές και τα πανηγύρια. Τούτο μαρτυ- 
ρείται ως έθιμο και κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και συνέχισε επί Αγγλο- 
κρατίας σε χωριά στα ενδότερα του νησιού ή σε παραθαλάσσιες πόλεις, μερικές 
από τις οποίες διέθεταν και παλαιά γυμναστήρια. Αγωνίσματα που γίνονταν ήταν 
ο δρόμος, το άλμα, η άρση βαρών, ο δίσκος, το λιθάρι, το ακόντιον, η διελκυστίν
δα, ιπποδρομίες, ακόμη και λεμβοδρομίες ή ιστιοπλοΐες.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το τέλος των Ρωμαϊκών χρόνων ώς 
το τέλος της Τουρκοκρατίας το 1878, δεν μπορεί να γίνει λόγος για ύπαρξη αθλη
τισμού πάνω σε μια συστηματική, όπως ώς τότε, βάση. Ο αθλητισμός αναβίωσε 
μόνο μετά το τέλος της Τουρκοκρατίας, αρχικά ως σχολικός αθλητισμός και ως 
σχολικοί αγώνες, όταν στα προγράμματα των σχολείων της Κύπρου, που αυξάνο
νταν συνεχώς, εισήχθη - σύμφωνα με τα Ελληνικά προγράμματα - το μάθημα της 
Γυμναστικής ως υποχρεωτικό μάθημα για αγόρια και κορίτσια σ’ όλες τις τάξεις 
των δημοτικών και των Γυμνασίων. Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος, οι μαθη
τές διδάσκονταν παιγνίδια και ασκούνταν σε αθλήματα κλασσικού αθλητισμού, 
γίνονταν σχολικές επιδείξεις, χοροί και αγώνες που συνέδεαν το μάθημα της Γυ
μναστικής με την μακρόχρονη Ελληνική παράδοση.

Ο κλασσικός αθλητισμός εκαλλιεργείτο κυρίως στα Γυμνάσια, που διοργάνω- 
ναν, μάλιστα, σε μεταγενέστερο στάδιο περιφερειακούς και Παγκύπριους αγώνες 
και για την επιλογή των καλύτερων αθλητών για συμμετοχή της Κύπρου στους 
Πανελλήνιους Μαθητικούς Αγώνες. Είναι τότε που είχε αναδειχθεί και η Πρόε

δρος του Συνεδρίου, η κυρία Ηρώ Μιτσίδου, όταν το 1947 κατέρριψε το Πανελλή
νιο «ρεκόρ» γυναικών στο άλμα εις μήκος στους Πανελλήνιους αγώνες, και το 
1948 κατάκτησε τρεις Πανελλήνιες νίκες την ίδια μέρα. Κι αυτό σε μια εποχή που 
ήταν ακόμη δύσκολα αποδεκτή από την Κυπριακή κοινωνία η συμμετοχή κορι- 
τσιών σε επιδείξεις και αγώνες.

Η ανεξαρτησία της Κύπρου, το 1960, αποτελεί σταθμό για την Ελληνική παι
δεία και τον κλασσικό αθλητισμό. Επεκτείνεται και οργανώνεται το εκπαιδευτικό 
σύστημα και στελεχώνεται με ειδικούς το Γραφείο Παιδείας και ύστερα το Υπουρ
γείο Παιδείας, αναθεωρούνται τα αναλυτικά προγράμματα, με βάση τα Ελληνικά 
σε όλες τις βαθμίδες, εκσυγχρονίζονται οι μέθοδοι διδασκαλίας, εμπλουτίζονται 
τα σχολεία σε αθλητικά όργανα, επεκτείνονται οι αθλητικοί χώροι και συστηματο
ποιείται ο θεσμός της επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή, προνοούνται αθλητικά 
απογεύματα για ικανούς και ειδικά ενδιαφερομένους μαθητές και ο σχολικός 
αθλητισμός είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όχι μόνο των εκπαιδευτικών 
και του κοινού, αλλά και του κράτους που επιβραβεύει μαθητές που τιμούν την 
Κύπρο έξω από τα σύνορά της.

Ο σχολικός, όμως, αθλητισμός δεν είναι το τέρμα την περίοδο αυτή. Το 1969 
ιδρύεται ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ), η ανώτατη αθλητική αρχή 
του τόπου, με σκοπό την ανάπτυξη του εξωσχολικού αθλητισμού, την προβολή της 
Κύπρου στο εξωτερικό και την καλυτέρευση της θέσης της στη διεθνή αθλητική κί
νηση.

Την πρώτη πενταετία η έμφαση δόθηκε στη δημιουργία απαραίτητων έργων 
υποδομής.

Το 1974 η τουρκική εισβολή έφερε βαρύ πλήγμα στην ανάπτυξη του κυπρια
κού αθλητισμού όπως και στους άλλους τομείς της ζωής. Η προσφυγοποίηση 
200,000 Ελληνοκύπριον, η κατάληψη σταδίων και άλλων αθλητικών χώρων και η 
αποστέρηση του αθλητισμού από ανθρώπινο δυναμικό είχαν ως αποτέλεσμα την 
ανακοπή της αθλητικής δραστηριότητας σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της. 
Γι’ αυτό και η περίοδος μετά το 1975 χαρακτηρίζεται από έντονη δραστηριότητα 
στον τομέα της κατασκευής νέων ή βελτίωσης υφιστασμένων αθλητικών χώρων, 
εντατικοποίηση των προσπαθειών για αναγνώριση της Κυπριακής Ολυμπιακής 
Επιτροπής (ΚΟΕ) από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) και τη δημιουργία 
νέων αθλητικών ομοσπονδιών με αναγνώριση από τις αντίστοιχες διεθνείς. Η 
ΚΟΕ έγινε τελικά πλήρες και ισοδύναμο μέλος της ΔΟΕ το 1979.

Η ΚΟΕ, πέρα από τις καθαρά αγωνιστικές υποχρεώσεις και δραστηριότητες, 
προωθεί την ανάπτυξη των σχέσεων σε όλα τα επίπεδα του Ολυμπιακού Κινήμα
τος. Το 1987 εγκαθιδρύεται η Ολυμπιακή Ακαδημία που μέχρι σήμερα πραγματο
ποίησε 12 Συνόδους στοχεύοντας στη διάδοση και αποδοχή των αξιών του Ολυ
μπισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα της 11ης Συνόδου ήταν «Γυναίκα και 
Αθλητισμός» και ανάμεσα στους εκλεκτούς ομιλητές ήταν η Gunilla Lindberg, μέ
λος της ΔΟΕ, η οποία μίλησε για τη γυναίκα στο ευρωπαϊκό και διεθνές προσκή
νιο του αθλητισμού και επικεντρώνοντας τη διάλεξή της στην Παγκόσμια Διάσκε
ψη για τη Γυναίκα και τα Σπορ.
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H KOE ανταποκρινόμενη στις εισηγήσεις της ΔΟΕ για αντιπροσώπευση των 
γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων συνέστησε επιτροπή που ασχολείται ειδι
κά με το θέμα της εμπλοκής και περαιτέρω ενεργού συμμετοχής των γυναικών 
στον αθλητισμό του τόπου μας. Για τους σκοπούς και στόχους της επιτροπής αυ
τής μας μίλησε ο Πρόεδρος προηγουμένως.

Μετά το 1980 συμπληρώνεται η αθλητική Νομοθεσία, εφαρμόζεται η νέα πο
λιτική του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για την περιφερειακή ανάπτυξη 
του αθλητισμού και την κατασκευή κλειστών αιθουσών και άλλων αθλητικών χώ
ρων, εισάγεται το πρόγραμμα «Αθλητισμός Για Όλους», (ΑΓΟ), το οποίο συμπλη
ρώνει ένα κενό με την εξασφάλιση σε όλες τις τάξεις του λαού ευκαιριών για συμ
μετοχή στον αθλητισμό.

Η περίοδος από το 1985-1990 μπορεί να θεωρηθεί ως εποχή θεμελίωσης της 
αναπτυξιακής πορείας του Κυπριακού αθλητισμού με έντονη την αγωνιστική πα
ρουσία μας στον Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο αθλητισμό, από τους Αγώνες Μι
κρών Κρατών Ευρώπης για τον μαθητικό αθλητισμό, ώς τους Ολυμπιακούς Αγώ
νες. Επεκτείνεται επίσης η βάση των αθλημάτων μας. Και μετά το 1990 υπάρχει 
ακόμη πιο έντονη αγωνιστική παρουσία της Κύπρου στο διεθνή χώρο με σημαντι
κές επιτυχίες.

Στο λίγο χρόνο που είχα στη διάθεσή μου, προσπάθησα να δώσω μία όσο γί
νεται συνοπτικότερη εικόνα της ιστορικής πορείας του αθλητισμού στην Κύπρο 
από τότε που πρωτοεμφανίστηκε ώς σήμερα. Η επιβίωση του στη διαδρομή τρισή- 
μισυ χιλιάδων χρόνων, στη μία μορφή ή την άλλη, και η αναβίωσή του, μετά το τέ
λος της τουρκοκρατίας, ως θεσμού Ελληνικού που συνδέεται με τα ιδεώδη της 
Ελληνικής παιδείας, μαρτυρεί τη δύναμη της ψυχής του λαού και τους προσανα
τολισμούς του που κατευθύνονται από το παράδειγμα της αρχαίας Ελλάδας και 
ιδιαίτερα από το φως της Ολυμπίας.

Καθώς το πνεύμα αυτό απλώνεται σήμερα σ’ όλο τον κόσμο ως πνεύμα ειρή
νης, αλληλοκατανόησης και ισοτιμίας ανθρώπων και λαών στο στίβο της ευγενι
κής άμιλλας, η συνεχώς αυξανόμενη παρουσία της γυναίκας στον αθλητισμό απο
τελεί μία κατάκτηση της εποχής μας που πρέπει να την αξιοποιήσουμε πλήρως. 
Ήδη η Κύπρος κινείται σταθερά προς την Ευρώπη και την παγκόσμια κοινότητα. 
Μετέχει σε Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Συνέδρια Γυναικών, έχει εγκαθιδρύσει 
τη δική της Επιτροπή, διαθέτει αθλήτριες και διεκδικεί θέση σε όλους τους τομείς 
και όλα τα επίπεδα. Το παράδειγμα των πρωτοπόρων, μας δίνει φτερά. Η Δομνί- 
τσα Αανίτου και η Ηρώ Μιτσίδου που έσπασαν τις προκαταλήψεις της κοινωνίας 
για την κάθοδο των γυναικών στον αθλητικό στίβο και τη συμμετοχή της γυναίκας 
στους διοικητικούς και οργανωτικούς μηχανισμούς του μεγάλου πολιτιστικού κε
φαλαίου που φέρει τον τίτλο «ΑΘΑΗΤΙΣΜΟΣ», θα πρέπει να βρουν συνεχιστές. 
Η Κύπρος περιμένει πολλά από αυτό το «Συμπόσιο», και πιο πολλά από μάς που 
θα πρέπει να κάνουμε πράξη κάθε απόφαση που θα προωθεί τους σκοπούς αυτής 
της προσπάθειας, που είναι άξια κάθε επαίνου.

ΚΛΕΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
ΩΣ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Τό θέμα, τό όποιο θά προσπαθήσω νά σκιαγραφήσω μόνο, είναι «Ή 'Ολυ
μπιακή Κληρονομιά, ώς αξία, καί Παγκοσμιοποίηση». Βαρειά αλήθεια κληρονο
μιά έλληνική, πού έρχεται άπό τά βάθη τών αιώνων, εμπλέκεται μέ τόν μύθο και 
τήν ιστορία, βιώνει στήν καθημερινή ζωή τών Ελλήνων διαχρονικώς, ανάγεται ε’ις 
τήν έννοιαν τής Ά ξ ί α ς, τής βασικής άνθρώπινης αξίας, καί ώς τοιαύτη διαβιβά
ζεται άπό γενεά σέ γενεά, άπό πόλη σέ πόλη, λαμβάνει πανελλήνιο χαρακτήρα, με
ταλαμπαδεύεται άπό χώρα σέ χώρα, οίκουμενικοποιείται, άνέρχεται στή σφαίρα 
τής Ιδέας, καί, κατ’ αυτό τόν τρόπο, διατρέχει αυτή ή βαρειά κληρονομιά, ή ολυ
μπιακή, τόν Κόσμο ολόκληρο σήμερα καί τούς Λαούς του Κόσμου τούτου, ώς 
αξία. Καί είναι άλήθεια, πώς ή ποίηση δέν έγινε ποτέ ιστορικό χρονικό, όμως ή 
ολυμπιακή ιδέα έγινε αξία πανανθρώπινη, μέ τούς συμβολισμούς της.

Οί προσχηματισμένες ιδέες, πού δέν είναι τίποτε άλλο άπό τόν ιστορικό λόγο, 
διαμορφώνεται εκεί στήν Ολυμπία, τήν 'Αρχαία 'Ολυμπία, πού είναι καί Νέα καί 
θά είναι καί Μέλλουσα.

Ή Ολυμπία είναι ή κληρονομιά τού ελληνικού ιστορικού χώρου, πού ξεκινά
ει άπό τήν ιδέα τής Πόλης-Κράτος καί τό μεγαροειδές σχέδιο τού έλληνικού ναού, 
προσδίδονται έτσι τόν ιερό χαρακτήρα τής έννοιας, καί φθάνει έως τόν πυρήνα 
τού σταδίου, πού είναι τό έπος, έως τήν γλώσσα τών Ελλήνων καί τά σύμβολα, ώς 
πολλαπλές άποδείξεις τής συνέχειας.

Τά πολυσήμαντα θρησκευτικά καί μυθολογικά κληρονομήματα, όλος σχεδόν 
ό πνευματικός βίος τού ιστορικού έλληνισμού καί ή παιδεία του είχαν βαθειά έπη- 
ρεασθή άπό τήν κληρονομιά τής ήρωϊκής έποχής. 'Εκεί είχε τις ρίζες της ή ιδέα τής 
έθνικής ένότητας καί έκεϊ άνάγεται καί αιτιολογείται κάθε σπουδαία συμμαχία ή 
συνθήκη άνακωχής.

Ή διάσταση τής κληρονομιάς αυτής είναι ή μετάδοση, ή διαιώνηση, ή διαχρονι- 
κότητα καί ή παγκοσμιοδυναμική, ή παγκοσμιοποίηση, ή κοσμικοποίηση πού είναι 
δυνατόν νά έχη μέ τήν ιστορική της βεβαάυς σημασία. Ή πορεία τής ιερής φλόγας 
τής 'Ολυμπίας δίδει τήν απάντηση. Είναι ή διαρκέστερη συνέπεια στήν ιστορική 
έξέλιξη. Ή κατάλυση τού Μυκηναϊκού Κράτους π.χ. δέν έφερε τό τέλος τού Μυκη
ναϊκού Πολιτισμού. Δέν άποκέντρωσε τήν παράδοση τών έπιτευγμάτων του. Καί ή 
κληρονομιά αυτή, αύτή ή παράδοση, άπό ένα σημείο καί μετά έπέζησε καί μεταδόθη
κε στις γενεές πού έπακολούθησαν. Κανείς δέν άμφιβάλλει γιά την παράδοση αύτή. 
Στό σημείο τής έπαφής τής άφής, δέν υπάρχει χάσμα, δέν υπάρχει χάος, δέν ύπάρχει 
κενό. Υπάρχει συνέχεια, πού τήν δίδει ή ιδέα τού σημείου έπαφής, ή μαθηματική 
έννοια τού θετικού ή τού άρνητικού καί όχι τού καλού ή τού κακού.

Τόπος - Τοπίο ολυμπιακό:
Ή 'Ολυμπία είναι ένας χώρος αύθύπαρκτος, ένας τόπος μιας μυστικής καί 

άπέραντης σιωπής, περικλεισμένος στόν έαυτόν του, μιά περικλεισμένη σκέψη καί 
θέληση, έναρμονισμένες στό φυσικό τους περιβάλλον.
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Ή ’Ολυμπία εΐναι ένας τόπος ιστορικής αυτοσυγκέντρωσης, πού εμπνέει 
στόν επισκέπτη τόν απέραντο σεβασμό, ό όποιος αντιλαμβάνεται σιγά-σιγά τήν 
ιερή διαβάθμιση τής δημιουργίας τών αξιών.

Ό ’Αλφειός εΐναι τό παιδί τής ολυμπιακής κοιλάδας, καί, παρασύροντας καί 
τά νερά τοΰ Κλαδέου, χύνεται στήν θάλασσα, καί θά νόμιζε κανείς ότι χάνεται 
στόν θάνατο. Μά όχι! Καθόλου! Κάτω άπό τόν βυθό τής θάλασσας συνεχίζει τόν 
δρόμο του καί φθάνει εκεί μακρυά στή Σικελία, όπου ένώνεται μέ τήν αρχική καί 
ξακουστή Πηγή, τήν Άρέθουσα, πού εΐναι καί ό σκοπός.

Νά ή παράδοση, νά ή κληρονομιά, νά ή αξία...

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ
Έτσι, είσήλθαν στήν ’Ηλεία καί μύθοι, καί σύμβολα καί ήθη νέα πού ενσωμα

τώθηκαν μέ τήν παλαιά πρωτοηλειακή ζωή. ’Από εδώ καί εμπρός ή ανάπτυξη τής 
έλληνικής ζωής παίρνει τό ιστορικό της άνηφόρσμα γιά νά φθάση στις πνευμα
τικές κορυφές, οί όποιες κατακτήθηκαν γιά λογαριασμό όλων τών κατοπινών 
ανθρωπίνων αιώνων καί μέχρι τοΰ σημερινού. Καί ιδού πάλι οί άξιες τών προ
πατόρων μας, οί παραδόσεις, όπου μάς κληρονομήθηκαν, όπου ή πίστη ήταν ένα 
καί τό αύτό μέ τήν λιτότητα, ή καλωσύνη ένα καί τό αύτό μέ τήν αυστηρότητα, ή 
αυτοπειθαρχία ένα μέ τήν έλεγχομένη έλευθερία καί ή συνεργασία μέ τούς άλοφύ- 
λους (Πωνες, Δωριείς) δέν προσέλαβε τήν φυλετική υπερηφάνεια.

Πάντως, στήν ακτίνα τοΰ ματιού καί μόνον, απλώνεται ή σκέψη καί άτενίζο- 
νται ή χλόη, οί έληές, τά πεΰκα, κάθε πράσινο φύλλο πού βλαστάνουν άπό μέσα 
της, άπό τά σπλάχνα της, καί πού κατά τόν ίδιο τρόπο τήν περιβάλλει καί τό νερό 
άπό τήν μία μεριά ό ’Αλφειός ποταμός μέ τή δυνατή σιωπή του καί άπό τήν άλλη ό 
βροντερός παραπόταμος Κλάδεος, στό πλάι της, ποταμός πλατύς καί βαθύς, 
πλαισιώνουν τό τοπίο. Τό γενικό τοπικό περίγραμμα τής 'Ολυμπίας μέχρι σήμερα 
παραμένει τόΐδιο· καί μέσα άπό τή συμβολική πλαστική τριαδικότητα τής 'Ολυ
μπίας οί πρώτοι άνθρωποι άντίκριζαν καί λάτρευαν άμεσα τήν ίδια τήν πηγή τής 
δημιουργίας. Στήν κορυφή τοΰ λόφου « Κ ρ ό ν ι ο ν », όπου ό βωμός, οί άνθρωποι 
αύτοί τής 'Ολυμπίας κατεύθυναν τήν λατρεία τους πρός τήν ήλιακή άκτινοβολία 
τής παντοδυναμίας του. ’Ατένιζαν τήν φλόγα.

Ή Αλτις:
Ή Άλτις ήταν τό σύμβολο τής ψυχής τοΰ Κόσμου, αισθητή στήν ορατή 

ΰλη τής φύσης. Έδώ ή ζωή μεταπλάθεται πάνω σ’ ένα παγκόσμιο στίβο, κι
νείται καί ισορροπεί όλο καί πληρέστερα. Αύτό ήταν ή Άλτις, πρώτα γιά τούς 
έντοπίους, ύστερα γιά τούς πλησιοχώρους, όλους τούς Ήλείους, άργότερα μέ τις 
πρώτες ολυμπιάδες, γιά ολόκληρο τόν Πελοποννησιακό Δωρισμό, όπου λατρευό
ταν ή θεά μ’ ένα Βωμό.

Στήν κορυφή του «Κ ρ ο ν ί ο υ Αόφου», ή θύμηση τής ήλιακής θεότητας έμεινε 
σκοτεινή· στό ύποσυνείδητο όμως τών άνθρώπων τής έποχής τού χαλκού φρόντι
ζαν κάποιοι άλλοι νά κρατούν ζωντανούς τόν Ούράνιο Πατέρα καί τήν ’Αιώνια 
Μάνα. Ήταν τό μυημένο 'Ιερατείο μέ τούς κληρονομουμένους τύπους λατρείας, 

τις εύχές καί τούς θρησκευτικούς ύμνους, σάν άναβε τις φλόγες πρός τόν λαό καί 
πρόσφερε θυσίες πάνω στόν βωμό τοΰ Διός καί τής Ήρας.

Άπό τήν άλλη μεριά ήταν οί τοπικοί Άρχοντες μέ τούς κοινωνικούς, οικογε
νειακούς καί δικαστικούς θεσμούς πού οί ίδιοι έπέβαλαν νά τηρούν γιά τόν έαυτό 
τους καί γιά τόν λαό τους. Ό βίος τοΰ τόπου αύτοΰ διέπεται άπό άρχές καί άξιες, 
όπως ή λατρεία τών νεκρών, ό σεβασμός πρός τήν κληρονομιά, δηλαδή ή άπόλυτη 
άναγνώριση καί θεληματική ύποταγή στό κύρος τής παραδόσεως, τοΰ γονιοΰ, τού 
γεροντότερου, τοΰ άνθρώπου γενικά, ήταν ή μεγάλη ήθική έντολή. Ή κοιλάδα 
αύτή, ή μυστική καί βαθειά κάτω άπό τά πόδια τού Κρονίου λόφου, ή κοιλάδα ή 
ισκιωμένη μέ τις έληές τις γερασμένες τών προγόνων, ή ’Άλτις, όπως τήν κα- 
λοΰσαν μέ τό ήλειακό τους γλωσσικό ιδίωμα, ήταν ή ίδια ή ψυχή τής γής πού καλ
λιεργούσαν καί τούς έτρεφε, ό παλμός, ή καρδιά τής Μεγάλης Μάνας, τής Ήρας, 
ήταν «ό κάλλιστος τής Ελλάδος χώρος». Σ’ αύτήν άνήκε ολόκληρη ή Ολυμπία 
καί έκεΐ έπρεπε νά βασιλεύη πάντα ή γαλήνια συγκέντρωση καί ή θρησκευτική 
σιωπή καί νά μένουν μακρυά τά πάθη καί οί έφήμερες κακίες τών πολέμιον καί τής 
πολιτικής.

Ή Ζωή έδώ νικιέται άπό τόν χρόνο πού εΐναι ό θάναος, καί άπό τόν θάνατο 
τόν ίδιο ξαναπλάθεται ή ζωή μέσα άπό τήν Μάνα, γιατί, όπως μέσα στά ιερά 
σπλάχνα τής Μάνας δέν ύπάρχει χρόνος, άλλά ύπάρχει αίωνιότης, έτσι καί στήν 
'Ολυμπία ύπάρχει Οίκουμενικότης, καί έτσι μέσα άπό τά περασμένα πλά
θονται οί μέλλουσες μορφές, βουλήσεις καί άξιες.

Μέ τήν κυκλική έπιστροφή τής Ζωής στήν άφετηρία της φθάνουμε ώς τήν πα
νανθρώπινη παράδοση, ώς τις προϊστορικές ρίζες τής άνθρωπότητος καί στήν βε
βαίωση τής Κοσμικής ένότητας.

Αύτό συμβολίζει ή Αλτις καί μάς τό κληρονομεί, γιατί ή ίδια πάντα 
εΐναι κέντρο καί ούσία τοΰ τοπίου, μέσα άπό τις γενεές καί τους αιώνες. Λίγο έξω 
άπό έκεΐ κτίστηκε τό Βουλευτήριο γιά νά συνεδριάζη ή Ολυμπιακή Βουλή. Μέσα 
στό χώρο άνηγέρθηκαν μόνο τό Πρυτανείο καί τό Ήραΐον, μέ τήν συμβολική 
άντιστοιχία τους, τό πρώτο μέ τά δύο προγονικά τεμένη καί τό δεύτερο μέ τούς 
δύο βωμούς. "Ομως ή 'Άλτις δέν έχασε τίποτε άπό τήν συμβολική της άνεση. 
Παρέμεινε πλαστικά έλεύθερη γιά τριακόσια (300) ολόκληρα χρόνια. Δέν έπαψε 
ποτέ καί μέχρι τις ήμέρες μας άκόμη, νά άποτελή αίτημα κατηγορικό γιά τήν άλη- 
θινή άνάπτυξη τού άνθρώπου καί τις άξιες του. Αύτό μάς τό υπενθυμίζει στό 
βάθος τής ιστορικής μας μνήμης ή ίδια ή μυστική τριαδικότης τού τοπίου. Μάς 
τό έπιβεβαιώνει τοΰτο ή άρχαιολογική σκαπάνη - καί όχι άπλώς ή ιστορική μας 
μνήμη - ή όποια έφερε εις τό φώς τής ολυμπιακής γής, όχι τήν μνήμη τής θεάς, 
άλλά τήν ίδια τήν θεά μέ τό πάνσεμνο καί γαλήνιο πρόσωπό της, πλασμένη άπό 
τόν 7ον π.Χ. Αιώνα, τήν λατρευτική 'Ήρα, πού τώρα φυλάσσεται στό Μουσείο τής 
Ολυμπίας. Εΐναι άρχαϊκό κεφάλι σκαλισμένο επάνω σέ μαλακό τιτανόλιθο. 
Εΐναι ή Εστία τού Κόσμου.

’Ιδού ή κληρονομιά μας.

Οί 'Ολυμπιακοί Αγώνες κράτησαν 118 6 χρόνια, άπό τή ίδρυσή τους, τό 
776 π.Χ. έως τό 393 μ.Χ., οπότε καταργήθηκαν μέ διάταγμα τοΰ βυζαντινού 
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Αύτοκράτορα Θεοδοσίου Α'. Ό Θεοδόσιος ό Α' έθεώρησε αναγκαία τήν κατάρ
γηση του θεσμού τών 'Ολυμπιακών Άγώνων τήν εποχή εκείνη -θεσμού «είδολο- 
λατρικοΰ»- γιατί ή χριστιανική θρησκεία βρισκόταν κατά τούς χρόνους εκείνους 
σέ κρίσιμες στιγμές.

Σύμφωνα μέ τόν Παυσανία οι πρώτες δέκα τέσσερες (14) 'Ολυμπιάδες είχαν 
μόνο ένα αγώνισμα, τό στάδιον, δρόμο μήκους 192,28 μέτρων. ’Έπαθλον στις 
πρώτες εξ (6) 'Ολυμπιάδες ήταν ένα μήλο.

Άπό τήν έβδομη (7") ’Ολυμπιάδα, μετά άπό χρησμό τού Δελφικού Μαντείου, κα
θιερώνεται ώς έπαθλον «ό Κότινος», τό στεφάνι άπό κλαδί τής «Καλλιστεφάνου 
Ελαίας». Ήταν, πάντα κατά τόν Παυσανία, ή Ιερή άγριεληά, ή όποια είχε βλαστήσει 
έξω άπό τήν νοτιοδυτική γωνιά του όπισθοδόμου του ναού τοϋ Διός.

Συμβολισμός καί αξία: Τά κλαδιά τής ιερής άγριεληάς, τά όποια προωρίζο- 
νταν γιά στεφάνι νίκης, τό έκοβε μέ χρυσό δρεπάνι ένα παιδί πούζοΰσανοί 
γονείς του, «Παΐς αμφιθαλής».

Σύν τώ χρόνω οί 'Ολυμπιάδες έμπλουτίζονταν μέ νέα αγωνίσματα, ούτως 
ώστε τό ολυμπιακό πρόγραμμα στήν τελική του μορφή περιέλαβε δέκα έξ (16) 
αγωνίσματα.

'Αναβιώσεις:
Ουσιαστικά οί «’Ολυμπιακοί» Άγώνες άρχισαν τό 7320 π.Χ. μέ πρωτοστάτες:

1) Τόν Ηρακλή τών Αιγυπτίων.

2) Τόν Ηρακλή, ένα έκ τών Ίδαίων Δακτύλων τής Κρήτης, ό ιδρυτής τών 
'Ολυμπιακών Άγώνων, καί

3) Τόν Ηρακλή τής ’Αλκμήνης, γεννηθείς λίγο πριν τόν Τρωικό Πόλεμο.

Δέν πρέπει νά άγνοηθή τό γεγονός, ότι καί ό Όμηρος άναφέρεται σέ προκή
ρυξη μεγάλων άθλητικών άγώνων ύπό του Άχιλλέως πρός τιμήν του Πατρόκου 
(Ίλιάδα Ψ 258-850), στό τέλος περίπου του Τρωικού Πολέμου, περί τό έτος 3078 
π.Χ. στά άγωνίσματα άρματοδρομίας, πυγμαχίας, πάλης, ακοντισμού, δρόμου τα- 
χύτητος, σφαιροβολίας (καί μάλιστα μέ τήν άχρησιμοποίητη σφαίρα τού Ήετίω- 
νος, πού αποτελεί καί άλλη μιά φορά απόδειξη τής καλλιτεχνικής κατεργασίας 
«τού σιδήρου, πολύ πριν άπό τό οριακό έτος 1100 π.Χ.) καί τοξοβολία, χωρίς νά 
γίνεται ειδικός λόγος γιά τούς ολυμπιακούς άγώνες, πράγμα πού άποδεικνύει 
τήν διακοπή τους λόγω πολέμου.

Τό μέτρο τούτο κανονικά έπρεπε νά έφαρμόζεται καί σήμερα, χωρίς καμμία 
εξαίρεση: Νά μ ή ν έκτελούνται ολυμπιακοί άγώνες σέ κανένα σημείο τής γής, 
έάν σέ κάποιο άλλο σημείο της, σέ όποιοδήποτε, έπικρατεί κατάσταση πολέμου.

Εικάζεται, ότι δέν διεξήγοντο τακτικά καί κατά καθωρισμένα τακτά διαστή
ματα. Μετά σταμάτησαν νά τελούνται μέχρι τοϋ Ίφίτου, ότε έκ νέου έπανε- 
λήφθησαν καί ύπό τούτου καθιερώθηκε ή «Έκεχε ιρία τών ’Εμπολέ
μων», όπως γράφει ό Πλούταρχος στόν «Βίο τοϋ Αυκούργου» (μετάφρ. Μ.Π. 
Μερακλή, έκδ. Γαλαξίας 1968, σελ. 99).

Ή Τρίτη κατ’ ούσίαν άναβίωση τών άγώνων άνά τετραετίαν, έγινε άπό 
τό έτος 776 π.Χ., ότε καί άρχίξει ή άρίθμηση τών χρονολογιών τής Ιστο
ρίας καί συνεχίσθηκε μέχρι τό 3 8 5 μ. X ., οπότε άπαγορεύθηκαν καί έγκατα- 
λήφθη ό ιερός χώρος τής 'Ολυμπίας.

Εκεί, στήν 'Ολυμπία, έπαναθεσπίσθησαν τρεις φορές, χωρίς ποτέ κανείς νά 
διανοηθή νά άλλάξη τόν τόπον τους.

Ή τελευταία όμως άναβίωση, ή τετάρτη κατά σειράν, έγινε τό έτος 1896 
μετά Χριστόν, στήν ΑΘΗΝΑ καί όχι στήν ΟΑΥΜΠΙΑ.

Άπό τότε, οί ιεροί 'Ολυμπιακοί Άγώνες περιφέρονται ή μάλλον τούς περιφέ
ρουν άπό χώρα σέ χώρα, δίκην περιοδεύοντας άνά τόν Κόσμον τσίρκου.

’Έτσι, έχασαν τήν ίερότητά τους, τόν δέοντα σεβασμό καί τήν αίγλη τής εύγε- 
νοϋς άμιλλας, καί όπου είχαν ώς έπαθλον ένα ταπεινό κλωνάρι άγριεληάς, τήν ή 
τόν «Κότινον». Γιατί γιά τούς "Ελληνες ή καρδιά ή «οικουμενική», ή ψυχή τού 
Σύμπαντος Κόσμου βρίσκεται στήν ”Αλτι τής 'Ολυμπίας, βρίσκεται έκεί μέσα 
στόν ιππόδρομο τής 'Ολυμπίας, όπου μπορεί κανείς νά ονειρεύεται τά τέσσερα (4) 
άσπρα άλογα τής Θεσσαλίας νά σύρουν τό άρμα τό δίτροχο, καί τούς άθλητές νά 
άσκοΰν τά άθλήματά τους μέ περισσό θάρρος καί σεμνότητα καί άθλητικό ήθος 
κάτω άπό τήν σκιά ένός στεφάνου άπό κότινο.

Ό Χαρμίδης, φιλοσοφών, φίλος τού Σωκράτη καί τού Πλάτωνα, πιστεύει ότι 
οί μόνες καί πραγματικές ανθρώπινες άξίες τής φρόνησης, τής χρηστής δια
γωγής, τής έγκρατείας, τής μετριοπάθειας, τής γνώσης τών πραγμάτων, τής έπι- 
στήμης, τής αίδούς, τού συνετού λόγου, τής άρετής διδάσκονται στις πλατείες, 
στις παλαΐστρες, κάτω άπό τις στοές, στό στάδιο, στό γυμναστήριο, στήν Άλτι.

Ό Χαρμίδης διδάσκει τήν περιφρόνηση τών παθών καί προτιμά τό μάθημα 
τού άδελφικοΰ χρησμού: «Γνώθι σ’ αυτόν».

Οί ήρωες τού Τρωικού Πολέμου, ό ’Έκτωρ καί ό Πρίαμος, ό Άχιλλέας καί ό 
Όδυσσέας μάς διδάσκουν τήν άρετή καί τό θάρρος, τό καθήκον μας έναντι τών 
γονέων μας, τών προγόνων μας, τής Πατρίδος μας, έναντι τού άνθρωπίνου πόνου 
καί τής δόξας τών θεών. Ό Όμηρος είναι ό δάσκαλός μας, ό όποιος μάς έκπαι- 
δεύει πώς νά ζούμε σέ άρμονία, ένορχηστρωμένη μέσα στά άθλήματα, στούς 
άγώνες, στή μουσική, στό χορό καί στό λόγο.

Στήν Ελλάδα οί άκτίνες τού ήλιου ζεσταίνουν τις καρδιές καί τά σώματα καί 
ή έλληνική σκέψη διαμορφώνεται μέσα άπό έννοιολογικές άξίες, τις άξίες εκείνες 
πού πρυτανεύουν στό ολυμπιακό πνεύμα καί πού ό Κόσμος ολόκληρος άναφωνεϊ: 
«’Ολυμπία! Ολυμπία!». Είναι ό Ολυμπιακός ’Ύμνος τής άναγνωρίσεως, ό 
όποιος άφίπταται πρός τόν ουρανό καί ώς πομπός μεταδίδει στόν Κόσμο ολό
κληρο τό οικουμενικό έλληνικό μήνυμα καί τού ιερού όρκου: «Ου καταισχυνώ 
όπλα τά ιερά...», όταν πρόκειται γιά τήν προστασία τών άξιών.

Ή Ελλάς συσκέπτεται στά γυμνάσια καί ξαναπαίρνει τήν σκυτάλη, διότι οί 
άξίες της καί ή άνθρώπινη κληρονομιά της είναι ή ’Ολυμπία τών άξιών, ή όποια 
μιλάει τήν γλώσσα τών πλατάνων, τής δάφνης ,τής άγριεληάς, τής μυρτιάς, τού 
θυμαριού, τού σέλινου, τού μήλου.
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Μέσα στό στάδιο τής ’Ολυμπίας, έπάνω στήν ’Ακρόπολη τών ’Αθηνών μέ τόν 
Παρθενώνα, μέσα στό Ιερόν τών Δελφών βασιλεόυν ή αρμονία, ή συμμετρία, ή 
ισορροπία, τό αθλητικό πνεύμα, ή αλήθεια, τό διαυγές, ή δικαιοσύνη, ή ειρήνη, ή 
ιδέα τοϋ δικαίου πολέμου όταν καθίσταται αναγκαίο, ή ελευθερία, ή αλληλεγγύη, ή 
ισότητα καί ή νομιμότητα, τό ώραΐο καί τό καλό, μέ άλλα λόγια οί βαθειές ανθρώ
πινες αξίες, στεφανωμένες σαν βραβείο νίκης μέ ένα απλό κλονάρι άγριεληάς.

Τί κρίμα, αύτή ή ηχώ τών βασικών ανθρωπίνων αξιών νά μή φθάνη στά ώτα 
τών Ιθυνόντων καί εΐναι τούτο, πού αυτές οι ανθρώπινες αξίες κακοποιούνται, 
καί “SIC TRANSIT GLORIA MUNDI”.

Είναι καιρός, μέ τήν έναρξη τής δεύτερης εκατονταετίας άπό τήν τελευταία 
αναβίωσή τους καί τής τρίτης χιλιετίας μετά Χριστόν, τήν όποια αρχίσαμε νά δια
νύουμε, νά έπιστρέψουν καί νά εγκατασταθούν μονίμως στόν τόπο πού 
γεννήθηκαν καί έλαμψαν καθ’ οίονδήποτε τρόπον, έπί χιλιετίες, στήν ΟΑΥΜΠΙΑ.

ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ.ΔΕΔΕ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:
Η κ. Ελένη Δ. Δέδε, εκτός από δικηγόρος είναι και αξιόλογος επιστήμονας με κατάρτηση στα ακόλου
θα: Πολιτικές Επιστήμες και Φιλοσοφία Δικαίου, Αρχαιολογία, Παπυρολογία, Οικονομικές και Δι
οικητικές Επιστήμες, Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνείς Δίκαιο, Τέχνη, με πληθώρα σχετικών μελετούν και 
ερευνών. Η κοινωνική της δράση μπορεί να συνοψισθεί ως ακολούθως: μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού Συλ
λόγου Αθηνών, μέλος της Ελληνικής Οργάνωσης Προστασίας της Φύσης, πρώην μέλος του Διοικητι
κού Συμβουλίου του Ελληνικού Συνδέσμου για τα Η.Ε., μέλος του Αρχαιολογικού Συνδέσμου Κρή
της της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας με ενεργό συμμετοχή σε ανασκαφές, μέλος του Δ.Σ. της 
F.I.V.A. (Διεθνής Ομοσπονδία Προστασίας Βασικών Ανθρωπίνων Αξιών) με έδρα το Παρίσι, Πρόε
δρος της F.I.V.A. - HELLAS κ.ά.

Ο ΠΙΝΔΑΡΟΣ, ΟΙ ΟΑΥΜΠΙΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ I KAI X

Ο Ελληνισμός, η Δημοκρατία και ο Ολυμπισμός δεν έχουν σύνορα ούτε πε
ριορίζονται στο μεγαλείο του αρχαίου πολιτισμού. Αποτελούν πνεύμα αθάνατο, 
που μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά.

Αυτή μας η εργασία αποτελεί μικρή συμβολή στον τόμο της «Φιλολογικής Κύ
πρου» τον αφιερωμένο στο Ολυμπιακό πνεύμα. Στο πρώτο μέρος της θα αναφερ
θούμε στη ζωή και το έργο του Πινδάρου, στο δεύτερο γενικά στους Ολυμπιόνι- 
κούς του και στο τρίτο στους υπ’ αριθμό I και X, στους οποίους γίνεται αναφορά 
στην Κύπριδα Αφροδίτη.

Α ' Ο Πίνδαρος, ο μεγαλύτερος λυρικός ποιητής της αρχαιότητας, γεννήθηκε 
στις Κυνός Κεφαλές της Θήβας το 522 π.Χ. από αριστοκρατική γενιά. Γεννήθηκε 
σε μια εποχή, που οι δημοκρατικές ιδέες θριάμβευαν, ύστερα από τη συντριβή του 
ανατολικού δεσποτισμού, και κυριάρχησαν στην Αττική. Η πατρίδα του Π ινδά- 
ρου, Βοιωτία, εθεωρείτο το σύμβολο του στενού τοπικισμού και συντηρητισμού. 
Μεγαλωμένοι μέσα στις παραδόσεις των προγόνων τους, αυτοί οι μεγαλοκτημα- 
τίες επιδίδονταν σε αγωνίσματα. Όλος ο κύκλος της ζωής των Θηβαίων αποτελεί
το από το τραγούδι, την ποίηση, την κιθάρα, το χορό, τη λιτή δίαιτα και την υπερ
τροφική συναίσθηση της προσωπικής τους αξίας. Μέσα σε τέτοιο περιβάλλον αν- 
δρώθηκε ο μεγάλος αυτός ποιητής και είναι γι’ αυτό που’γινε ο βάρδος και υμνη
τής της αριστοκρατικής δωρικής αρετής. Πέθανε στο Αργος γύρω στο 438 π.Χ.

Εκτός από τις πληροφορίες μέσα στα ίδια τα έργα του, που είναι και οι πιο 
αξιόπιστες, οι μόνες βιογραφικές πληροφορίες της αρχαιότητας για τον Πίνδαρο, 
είναι οι τρεις βιογραφίες του, μία σε ποιητικό λόγο και δύο σε πεζό, καθώς και το 
άρθρο της Σούδας· πρόκειται για βυζαντινά κείμενα, στηριγμένα σε παλαιότερες 
βιογραφίες, εκπονημένες από τον περιπατητικό Χαμαιλέοντα του Ποντικό και 
τον Ίστρο, μαθητή του Καλλίμαχου (3ος αι. π.Χ.).

Όταν ήταν μικρός ο Πίνδαρος, όπως αναφέρει ο Χαμαιλέων και ο Ίστρος, 
και κυνηγούσε στον Ελικώνα, κοιμήθηκε καταβεβλημένος από την κούραση· ενώ 
κοιμόταν, μια μέλισσα κάθησε στο στόμα του κι έφτιαξε κερήθρα. Αλλοι λένε ότι 
είδε στον ύπνο του ότι το στόμα του ήταν γεμάτο από μέλι, και έτσι στράφηκε στην 
ποίηση. Πρώτη δασκάλα του της μουσικής και ποίησης ήταν η Κόριννα και μετά ο 
Αγαθοκλής του έμαθε μετρική. Όταν με προσταγή του Αλέξανδρου, γιου του Φι
λίππου, οι Μακεδόνες λεηλάτησαν την πόλη του Κάδμου, οι μανιασμένες φλόγες 
δεν άγγιξαν το σπίτι του Πινδάρου. Ο ποιητής πέθανε στα 80 του. Γονείς του ήταν 
η Κλεοδίκη και ο Δαΐφαντος, ενώ κατ’ άλλους ο Σκοπελίνος, ο οποίος όντας αυ
λητής, του δίδαξε τη μουσική τέχνη. Παντρεύτηκε τη Μεγάκλεια κι απέκτησε ένα 
γιο και δυο θυγατέρες. Έγραψε 17 βιβλία: ύμνους, παιάνες, διθυράμβους, εγκώ
μια, θρήνους και επίνικους: Ολυμπιονίκες, Πυθιονίκες, Ισθμιονίκες και Νεμεονί- 
κες. Τα ποιήματα του Πινδάρου που διατηρήθηκαν καλύτερα και είναι περισσότε
ρο γνωστά είναι τα επινίκια, μέσα στα οποία υμνωδεί το άνθος της ελληνικής νεό
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τητας, που διακρίνονταν στους διάφορους αθλητικούς αγώνες της εποχής του και 
που ήταν εορτασμοί με σύμβολο την πανελλήνια ιδέα. Οι νικητήριες αυτές ωδές, 
που τον ανακήρυξαν στη διεθνή Γραμματολογία «πρίγκιπα» των αρχαίων Ελλή
νων λυρικών, υποδείγματα αρμονίας, μορφής, έκφρασης, πλούτου εικόνων, εφευ- 
ρετικότητας, συνθέτονταν κατ’ εντολή των νικητών αριστοκρατών, του δωρικού 
και συντηρητικού κυρίως κόσμου των Θηβών, της Θεσσαλίας, της Αίγινας, της Σι
κελίας. Με λίγα λόγια ο Πίνδαρος υπήρξε ποιητής πανελλήνιος και ανέπτυξε ως 
την τελειότητα τις επινίκιες ωδές του, πλέκοντας το εγκώμιο του αθλητή, της γε
νιάς του και του τόπου του, έτσι που κάθε του επίνικος να συγκεντρώνει στοιχεία 
ύ μνου προς το νικητή, ηθικού διαλόγου και μπαλάντας, στοιχεία δηλαδή πάντα 
ενδιαφέροντα και διαχρονικά.

Β' Οι Ολυμπιόνικοι ή Ολυμπιονίκες του Πινδάρου ανήκουν στο είδος της 
χορικής ποίησης και είχαν γραφεί κατά παραγγελίαν και επ’ αμοιβή εκ μέρους 
των νικητιύν. Είναι βέβαια αυτονόητο ότι, παρόλο που θεωρητικά στους αθλητι
κούς αγώνες μπορούσαν να λάβουν μέρος άτομα κάθε κοινωνικής τάξεως, ωστό
σο μόνο οι αριστοκρατικοί κύκλοι μπορούσαν ν’ αναλάβουν τα έξοδα μιας αθλη
τικής αποστολής, αφού, ως γνωστόν, το έπαθλο δεν ήταν χρηματικό, αλλά μόνο 
ηθικό, συμβολιζόμενο στους Ολυμπιακούς Αγώνες από στεφάνι αγριελιάς. Είν’ 
επίσης αυτονόητο ότι μόνο οι οικονομικά επιφανείς νικητές μπορούσαν ν’ αναλά
βουν τα έξοδα για τη σύνθεση και την εκτέλεση ενός χορικού επινίκιου άσματος. Ο 
ίδιος λοιπόν ο χαρακτήρας της χορικής ποίησης, αλλά και οι ιδιαίτερες συνθήκες 
μέσα στις οποίες εκτελείτο το επινίκιο χορικό άσμα, είχαν ως αποτέλεσμα τη στε
νή του σχέση με το περιβάλλον στο οποίο ακουγόταν, σχέση που συχνά επέβαλλε 
την κατά καιρούς διαφοροποίησή του. Ωστόσο είχε κατορθώσει να παγιωθεί σ’ 
ένα λίγο ως πολύ καθορισμένο δομικό σύστημα.

Η βασικότερη διάταξη της επινίκιας ωδής είναι τριμερής: αρχίζει με αναφορά 
στο παρόν και τη νίκη, μεσολαβεί η ανάπτυξη ενός μυθικού επεισοδίου στο κέντρο 
και η ωδή κλείνει μ’ επιστροφή στο παρόν. Η νίκη είναι εφήμερο γεγονός, το 
οποίο η ποίηση καλείται ν’ αποθανατίσει. Η προσπάθεια αυτή στηρίζεται κυρίως 
στα ηθικά διδάγματα που βγαίνουν από το μύθο και στα γνωμικά που εισάγει 
στον επίνικο ο ποιητής. Οι μελαγχολικοί τόνοι της πινδαρικής γνωμολογικής σο
φίας, αφορούν κυρίως το θέμα της ύβρεως και της υπέρβασης των ανθρώπινων μέ
τρων. Ήταν συνεπώς φυσικό η μνεία της μεγάλης επιτυχίας να συνοδεύεται από 
προβληματισμό για τις αλλαγές της ανθρώπινης τύχης, προκειμένου να μετρια- 
σθεί κάπως η ευτυχία του νικητή, τόσο στα μάτια των ανθρώπων, όσο και στα μά
τια των θειύν, αφού και στους δυο μπορούσε να προκαλέσει το φθόνο.

Ένα άλλο στοιχείο των πινδαρικών επινίκιων ωδών ήταν οι ευχές που αφο
ρούσαν τόσο το νικητή, την οικογένεια και την πόλη του, όσο και τον ίδιο τον ποι
ητή και την επιτυχία της ποίησής του.

Όλ’ αυτά τα ετερόκλητα στοιχεία που επιβάλλονταν από τη χορική λυρική 
παράδοση, τις περιστάσεις της επινίκιας ωδής και τις προσωπικές επιλογές του 
νικητή και του ποιητή, έπρεπε να συνδεθούν σ’ ένα αρμονικό σύνολο.

Η σύνδεση των μερών, τις περισσότερες φορές, είναι εσωτερική· έτσι οι μετα
βάσεις συχνά φαίνονται απότομες, παρεμποδίζοντας την κατανόηση του κειμέ
νου. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι εμείς σήμερα διαβάζουμε το πινδαρικό κείμενο, 
ενώ αυτό προοριζόταν να εκτελεσθεί μουσικοχορευτικά, μέσα σε συγκεκριμένες 
συνθήκες. Ο Πίνδαρος άλλωστε έγραφε ποίηση, υψώνοντας τη νίκη στο επίπεδο 
του ιδανικού, όπου κάθε εξωτερική σύνδεση μεταξύ των ενοτήτων περίττευε.

Το γλωσσικό ιδίωμα κάθε αρχαιοελληνικού λογοτεχνικού είδους ήταν προκα
θορισμένο. Η χορική λυρική παράδοση επέβαλλε τη χρήση της δωρικής διαλέκτου, 
χωρίς όμως ν’ αποφευχθούν ομηρικά γλωσσικά στοιχεία. Ούτε όμως και το προ
σωπικό ιδίωμα του Θηβαίου ποιητή άφησε ανεπηρέαστη τη δημιουργία του. Ο συν
δυασμός όλων αυτών των στοιχείων έδινε στον Πίνδαρο μια μοναδική ευελιξία 
στην επιλογή των συγκεκριμένων γλωσσικών τύπων και υφολογικών επιλογών, 
που δίνουν ένα τόνο μεγαλοπρέπειας στο έργο του.

Οι περισσότερες πινδαρικές ωδές είναι χωρισμένες σε ατροφικές τριάδες με κοι
νό μεταξύ τους μέτρο. Η πρώτη στροφή κάθε ατροφικής τριάδας ονομάζεται στροφή, 
η δεύτερη αντιστροφή και η τρίτη επωδός. Από νωρίς η χορική ποίηση θεωρήθηκε ξε
περασμένη κι αντικαταστάθηκε από το δράμα. Έτσι η πινδαρική ποίηση, χάνοντας 
σημαντικά στοιχεία, βοηθητικά για την κατανόησή της, κατέστη ένα δυσνόητο ανά
γνωσμα, που παρουσίαζε πλέον φιλολογικό μόνο ενδιαφέρον. Ωστόσο η δυσκολία 
κατανόησης του πινδαρικού κειμένου είχε μάλλον ευεργετικές επιπτώσεις στη διά- 
σωσή του, αφού αντιγραφόταν με μεγάλη προσοχή. Όπως και μ’ όλα τα αρχαία κεί
μενα, αποφασιστική για τη σωζόμενη μορφή του πινδαρικού κειμένου υπήρξε η συμ
βολή των αλεξανδρικών φιλολόγων. Πρώτος με το πινδαρικό κείμενο ασχολήθηκε ο 
Ζηνόδοτος (4ος-3ος αι. π.Χ.), ο πρώτος διευθυντής της Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας. 
Ο Αριστοφάνης ο Βυζάντιος (257-180 π.Χ.) επιμελήθηκε την έκδοση του συνόλου της 
πινδαρικής ποίησης. Ο Αριστοφάνης θεωρείται επίσης ο τελικός διαμορφωτής της 
σειράς παρουσίασης των επινίκιων ωδών. Οι ωδές χωρίστηκαν ανάλογα με τους 
αγώνες στους οποίους κατακτήθηκε η νίκη και μπήκαν σε σειρά ανάλογα με την πα- 
λαιότητα των αγώνων. Έτσι οι Ολυμπιακοί, που άρχισαν το 776 π.Χ., τοποθετήθη
καν πρώτοι. Για την κατάταξη των ωδών ελήφθη υπόψη η αίγλη του αγωνίσματος, 
στο οποίο κατακτήθηκε η νίκη. Τ’ αγωνίσματα, κατά σειράν αίγλης, ήταν τ’ ακόλου
θα: α) η αρματοδρομία με τέθριππο άρμα, β) ο κέλητας, ιπποδρομία δηλ. με άλογο 
χωρίς σέλα, γ) η απήνη, η άμαξα δηλ., την οποία έσερναν μουλάρια, δ) το παγκράτιο, 
σύνθετο αγώνισμα πάλης και πυγμαχίας, ε) η πάλη, στ) η πυγμαχία, ζ) το πένταθλο, 
που περιελάμβανε αγώνα δρόμου, άλματος, δισκοβολίας, ακοντισμού και πάλης, η) η 
οπλοδρομία, όπου οι δρομείς έτρεχαν εξοπλισμένοι, θ) ο δόλιχος δρόμος, δρόμος 
δηλ. αντοχής, ι) ο δίαυλος δρόμος, κατά τον οποίο οι δρομείς διένυαν απόσταση 400 
μέτρων, ια) η σταδιοδρομία, δρόμος 200 περίπου μέτρων και ιβ) η νίκη στους μουσι
κούς αγώνες του αυλού.

Γ' Από τους 14 συνολικά Ολυμιόνικους του Πινδάρου, θα ασχοληθούμε στη 
συνέχεια με τους πρώτο και δέκατο, επειδή σ’ αυτούς γίνεται αναφορά στην Κύ- 
πριδα Αφροδίτη.

Ο πρώτος Ολυμπιόνικος τιτλοφορείται: «Ίέρωνι Συρακοσίιμ Κέλητι» και αρ
χίζει με τους εξής δύο στίχους:
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« ’Αριστον μέν ύδωρ, ό όέ χρυσός αίθόμενον πυρ 
άτε διαπρέπει νυκτί μεγάνορος έξοχα πλούτου·

Η αναφορά στην Αφροδίτη γίνεται στο στίχο 75:
τφ μέν είπε- «Φίλια δώρα
Κύπριας άγ’ εϊ τι, Ποσείδαον, ές χάριν 
τέλλεται...»

(C. Bowra, Oxford Classical Texts)

Ο πιο πάνω Ολυμπιόνικος τίθεται πρώτος, λόγω της μεγαλοπρεπούς και ποι
ητικότατης εισαγωγής του. Έχει τοποθετηθεί πρώτος από τον Αριστοφάνη τον 
Βυζάντιο και από μερικούς θεωρείται το καλύτερο λυρικό ποίημα της αρχαιότη
τας, επειδή περιέχει εγκώμιο των Αγώνων και το επεισόδιο του Πέλοπα, ο οποίος 
πρώτος αγωνίστηκε στην Ηλεία. Έχει γραφεί για τον Ιέρωνα, τύραννο των Συρα
κουσών, που νίκησε σε ιπποδρομία το 476 π.Χ. Πιθανόν να συνετέθη στη Σικελία, 
σε ειδική τελετή για τον εορτασμό της νίκης, στην οποία συμμετείχε και ο Πίνδα
ρος. Ο Ιέροον είναι το πιο σπουδαίο πρόσωπο που ύμνησε ο μεγάλος λυρικός, ο 
οποίος είχε φιλική σχέση μαζί του. Στην ωδή γίνεται αναφορά στη νίκη του Ιέρω
να μόνο στις δύο πρώτες και δύο τελευταίες στροφές. Το κεντρικό μέρος της ωδής 
αναφέρεται στο μύθο του Τάνταλου και του Πέλοπα, με προφανή σκοπό: να προ
τρέξει τον Ιέρωνα να δείξει μετριοπάθεια τώρα που έχει αποκτήσει μεγάλη δύνα
μη, κάτι που δεν έκανε ο Τάνταλος στο παρελθόν, αλλά και να εκθειάσει τη νίκη 
του Ιέρωνα, παραβάλλοντάς την με τη νίκη του Πέλοπα εναντίον του Οινόμαου. Ο 
μύθος κλείνει με τον τάφο του Πέλοπα, που δεσπόζει στην περιοχή τιυν Αγώνων, 
όπου νίκησε κι ο Ιέρων. Έτσι, απ’ το μύθο, επανερχόμαστε στην πραγματικότητα.

Ακολουθεί μετάφραση του πρώτου Ολυμπιόνικου από τον Τάσο Ρούσσο, 
στις εκδόσεις «Κάκτος», στο δεύτερο τόμο, με τίτλο «Αυρικοί ποιητές». Η μετά
φραση καλύπτει την εισαγωγή, το στίχο 75 με αναφορά στην Κύπριδα Αφροδίτη 
και τον επίλογο:

«Το πιο πολύτιμο είναι το νερό, ύστερα το χρυσάφι 
που τόσο ξεχωρίζει απ’ τον περήφανο πλούτο, 
καθώς μια λαμπερή φωτιά μέσα στη νύχτα*  
αν λαχταράς, καρδιά μου, να τραγουδήσεις αγιόνες, 
μη γυρέψεις στον έρημο ουρανό
την ημέρα λαμπερότερο άστρο απ’ τον πάμφωτο ήλιο.
Μήτε θα πούμε πως απ’ της Ολυμπίας τον αγώνα 
υπάρχει άλλος καλύτερος· απ’ αυτόν ο πολυλάλητος ύμνος 
αγκαλιάζει την έμπνευση των ποιητών, 
για να τραγουδήσουν το γιο του Κρόνου, 
μόλις φτάσουν στο πλούσιο κι ευτυχισμένο παλάτι του Ιέρωνα, 
που σκήπτρο βαστάει βασιλικό στη Σικελία με τα πολλά κοπάδια, 
κορφολογώντας από παντού τις αρετές, 
κι ευφραίνεται με τον ανθό της μουσικής, 
που παίζουμε συχνά τριγύρω στο φιλόξενο τραπέζι.

Όμως ξεκρέμασε απ’ το ξύλινο καρφί τη δωρική τη λύρα, αν η χάρη της Πίσας 
και του Φερένικου (το άλογο του Ιέρωνα) ξεσήκωσε την καρδιά σου για γλυκούς 
επαίνους,

όταν κάλπαζε πλάι στον Αλφειό
με το κορμί του ανέγγιχτο από μαστίγιο
και τη νίκη πρόσφερε στον αφέντη του,
τον αλογάρη Συρακούσιο βασιλέα· η δόξα του λάμπει
στην αντρογεννήτρα αποικία του Αυδού Πέλοπα....»

στ. 75 «Και (ο Πέλοπας) του είπε: «Ποσειδώνα, κάνε μια χάρη από τα φιλικά 
δώρα της Κύπριδας, (εννοείται η αγάπη μεταξύ νεαρού Πέλοπα και θε
ού Ποσειδώνα)

στ. 76 Στόμωσε το χάλκινο κοντάρι του Οινόμαου κι απάνω σε άρμα γοργό
τατο στείλε με στην

στ. 77 Ήλιδα, δώσε μου τη νίκη.»

Και ο επίλογος του πρώτου Ολυμπιόνικου:

«Ιέρωνα, ο θεός σε προστατεύει και σε φροντίζει.

Αλλοι είναι μεγάλοι σε άλλα*  μα πάνω στην κορφή τους στέκεται η βασιλεία.

Μη γυρεύεις περισσότερα. Μακάρι σε τούτη τη ζωή σ’ αυτό να στέκεις το 
ύψος κι εγώ πάντοτε μαζί με τους νικητές να βρίσκομαι και να είμαι στους Έλλη
νες για τη σοφία μου ξεχωριστός.»

Και τέλος μια σύντομη αναφορά στο δέκατο Ολυμπιόνικο του Πινδάρου, 
γραμμένο για να υμνήσει τη νίκη του Αγησίδαμου στην πυγμαχία των παίδων, κα
τά την 76η Ολυμπιάδα, το 476 π.Χ. Τιτλοφορείται «Αγησιδάμφ Αοκρώ Έπιζεφυ- 
ρίφ παιδί Πύκτη» και αρχίζει με το στίχο: «Τόν Όλυμπιονίκαν άνάγνωτέ μοι...»

Το ποίημα αρχίζει με την απολογία του ποιητή για την καθυστέρηση του χρέ
ους της εξύμνησης, την οποία είχε υποσχεθεί στο νικητή. Το κεντρικό μέρος της 
ωδής καταλαμβάνει το κύριο σιύμα του μύθου. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 
βασικού μύθου είναι η αναβολή και η εκπλήρωση ενός χρέους. Όπως ο ποιητής εκ
πληρώνει το χρέος του στο νικητή, έτσι και ο Ηρακλής, εκπληρώνοντας το χρέος 
του απέναντι στο Δία, που τον βοήθησε στον πόλεμο εναντίον του Αυγεία, καθιέ
ρωσε τους Ολυ|.ιπιακούς Αγώνες στην Ολυμπία.

Μεγάλη σχέση με το νικητή έχει και η δεύτερη μυθική αναφορά στη φιλία Πα
τρόκλου-Αχιλλέα (β' επωδός). Ο Πάτροκλος ήταν Αοκρός, όπως κι ο νικητής. 
Όποια χάρη όφειλε ο Πάτροκλος στον Αχιλλέα, την ίδια οφείλει και ο Αγησίδα- 
μος στον προπονητή του Ίλα. Με τον εύστοχο αυτό τρόπο γίνεται μνεία στον προ
πονητή του παιδιού, κάτι που συνηθιζόταν στους επίνικους προς τιμήν παιδιών.

Το ποίημα κλείνει με μια αναφορά στο ρόλο που καλείται να παίξει η ποίηση, 
καθιστώντας τους νικητές αθάνατους μέσω των ωδών, όπως ο έρωτας του Δία 
έκανε αθάνατο το Γανυμήδη:
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«Τραγούδησα τον αγαπημένο γιο του Αρχέστρατου, 
καθώς τον είδα να νικάει στη δύναμη των χεριών 
κοντά στο βωμό της Ολυμπίας εκείνο τον καιρό, 
πανέμορφο στην όψη και πάνω σ’ εκείνο το λουλούδισμα 
που κάποτε γλίτωσε το Γανυμήδη με τη βοήθεια 
της Κυπρογένειας (Αφροδίτης) απ’ τον άσπλαχνο θάνατο.

Οι δύο τελευταίοι στίχοι του πρωτοτύπου: «...ά ποτέ άναιδέα Γανυμήδει θά
νατον άλκε συν Κυπρογενεϊ.»

(C. Bowra, Oxford Classical Texts)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

a) D.E. Gerber, A bibliography of Pindar, American Philological Association, 1969.

β) Πάπυρος Ααρούς.

γ) Λυρικοί Ποιητές, τόμος Β ', Εκδόσεις «Κάκτος».

ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Η κ. Σωτηρούλα Γ. Ιωαννίδου στο βήμα τον Πολιτιστικού Κέντρου του Ομίλου Λαϊκής.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 2004, 
ΟΠΟΥ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΞΑΝΑΖΕΙ;

Στην εποχή μας η ανάληψη της διοργάνωσης των Ολυμπιακών αγώνων για 
μια πόλη αποτελεί προνόμιο, αλλά και μεγάλη πρόκληση.

Με τη διοργάνωση του 2004 οι Ολυμπιακοί αγώνες, μετά την ανασύστασή 
τους (1896) επιστρέφουν πάλιν στο γενέθλιο χώρο τους, έχοντας διέλθει βίο περι
πετειώδη και συγκλονιστικό, αφού ως θεσμός παγκόσμιος έχουν υποστεί όλες τις 
μεταλλάξεις και δοκιμασίες του εικοστού αιώνα, ενός αιώνα κυριολεκτικά σαρω- 
τικού που είδε δύο φονικούς παγκόσμιους πολέμους, την ισορροπία του τρόμου, 
την κατάρρευση του κομμουνιστικού μύθου καταλήγοντας στον τεχνολογικό πα
ροξυσμό και το μονοδιάστατο άνθρωπο.

Το ερώτημά μας είναι κατά πόσο οι αγώνες μπορούν να πραγματοποιήσουν 
τους στόχους τους, όπως τους έθεσε ο εμπνευστής της αναβίωσής τους, ο βαρώνος 
Pierre de Coubertin. Πόση άραγε διαφορά θα υπάρχει ανάμεσα στην πρώτη διορ
γάνωση του 1896 της Αθήνας και τη σημερινή; Κι όταν λέμε διαφορά δεν εννοούμε 
το πλήθος, τη μεγαλοπρέπεια και το θέαμα αλλά το πνεύμα.

Είναι γνωστό πως ο Γάλλος παιδαγωγός, ιστορικός και λόγιος αναλαμβάνο
ντας να αναμορφώσει την παιδεία της χώρας του οδηγήθηκε στο να μεταφέρει στο 
σύγχρονο κόσμο τις βασικές αρχές της αρχαίας αγωγής που στηρίζονταν στην αρ
μονική καλλιέργεια των σωματικών, πνευματικών και ψυχικών ικανοτήτων. 
Έβλεπε ακόμη τα σπορ ως μέσο επαφής μεταξύ των λαών για να διευκολύνει τη 
φιλία, την κατανόηση και τη συνεργασία μεταξύ τους.

Ο αθλητισμός ήταν κομμάτι άρρηκτο της αρχαίας αγωγής· ξεκίνησε από τη 
φυσική διάθεση του ανθρώπου να δοκιμάσει τις δυνάμεις του και να ξεπεράσει το 
διπλανό του· απέκτησε όμως βάθος και αξία διαμορφώνοντας το αγωνιστικό 
πνεύμα της ελληνικής ιστορίας, αυτό που μπορεί να νοηματίσει την ανθρώπινη 
ύπαρξη: οι αθλητικοί αγώνες είχαν χαρακτήρα ιερό, χαρακτήρα επικοινωνίας θε
ών και ανθρώπων, καθώς γίνονταν προς τιμή των θεών στους ιερούς τους χώ
ρους· πλάι στους γυμνικούς αγώνες που αφορούσαν το σώμα γίνονταν κι αγώνες 
μουσικοί, στους ίδιους ιερούς τόπους, όπου το θέατρο και το στάδιο ήταν χώροι 
απαραίτητοι, όσο κι ο βωμός του θεού.

Ο καθηγητής Μ. Ανδρόνικος παρατηρεί χαρακτηριστικά: «η αθλητική ιδέα 
όπως προβάλλει στους ελληνικούς αγώνες, ιδιαίτερα στους ολυμπιακούς, προϋ
ποθέτει την καταξίωση του ανθρώπου, την πίστη στην ελευθερία του και την αξία 
του, τη συνείδηση της ευθύνης του στον κόσμο, τέλος την παραδοχή της ισότιμης 
και δημοκρατικής συμμετοχής του στα κοινά... Η θρησκευτική πίστη των Ελλήνων 
δεν τους στερεί από την ανθρώπινη ευθύνη. Η κοινωνική πειθαρχία και η υπαγω
γή στους νόμους της πολιτείας αποτελεί υποχρέωση ελεύθερων και υπεύθυνων 
πολιτών... Για να κατορθώσει ο άνθρωπος να ζήσει με μια τέτοια υπεύθυνη ελευ
θερία, έχει ανάγκη να πιστεύει στον εαυτό του, αυτό θα πει στο κορμί του και στο 
πνεύμα του με μια λέξη στην υπέρτατη αξία της ανθρώπινης ζωής».

59
58 Βιβ

λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Η εξέλιξη των Ολυμπιακών Αγώνων συνοψίζει τους πολιτικούς, οικονομικούς 
και ιδεολογικούς μετασχηματισμούς του 20ου αιώνα. Η τρομερή ανάπτυξή τους ιδι
αίτερα τα τελευταία τριάντα χρόνια, άλλαξε τα οικονομικά δεδομένα της πραγματο
ποίησής τους, επιβαρύνοντας τους διοργανωτές και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις με 
τεράστια ποσά. Για την εξοικονόμηση αυτών των κονδυλίων η οργανωτική επιτροπή 
τιυν αγώνων του Λος-Άντζελες (1984) στράφηκε στην ιδιωτική χρηματοδότηση, απο
κομίζοντας πολύ μεγάλα κέρδη. Έτσι φτάσαμε στην εμπορευματοποίηση τιυν αγώ
νων η εμπορική χορηγία επισημοποιείται το 1985, όταν η Διεθνής Ολυμπιακή Επι
τροπή καθιέρωσε το Ολυμπιακό Πρόγραμμα (TOP) που επιτρέπει στις Εταιρείες ν’ 
αγοράζουν δικαιώματα συναιτερισμού με τους Ολυμπιακούς Αγώνες για περίοδο 
τεσσάρων χρόνιυν. Οι εταιρείες μπορούν ν’ αποκαλούνται «επίσημοι χορηγοί» για 
ορισμένα προϊόντα. Οι αγώνες της Ατλάντα (1996) κατακρίθηκαν σ’ ολόκληρο τον 
κόσμο για την εμπορευματοποίησή τους και την υπερβολική χρήση της χορηγίας. 
Ακούστηκαν σχόλια όπως «οι αγώνες μετατράπηκαν σε ελεύθερο εμπόριο» ή «η πό
λη έμοιαζε μια γιγάντια αγορά εργασίας», καθώς τα εμπορικά σήματα και τα σημεία 
λιανικής πώλησης ήταν εμφανή σε κάθε γωνιά. Κάποιοι αναρωτήθηκαν αν κάποτε ο 
κόσμος θα σταματήσει να παρακολουθεί τους αγώνες, επειδή θα τους θεωρεί πολύ 
εμπορευματοποιημένους. «Πιός μπορούν όλοι αυτοί οι οργανισμοί να βγάλουν χρή
ματα από τους Αγιόνες, όταν το ηθικό υπόβαθρο των Αγώνων αφορά άλλους σκο
πούς και όχι την κερδοσκοπία;» λένε.

Πιστεύουμε πως η Ελλάδα μπορεί ν’ αναβαθμίσει τους αγώνες μετριάζοντας 
την εμπορευματοποίησή τους. Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε σε μια προ
σπάθεια επανασύνδεσης του διεθνούς αυτού θεσμού με τη διαχρονική του ιστορία, 
εξαίροντας το ιδεολογικό και πνευματικό του περιεχόμενο· η πολιτιστική Ολυ
μπιάδα που καλύπτει όλη την τετραετία 2001-2004 δεν είναι απλώς συμπλήρωμα 
της Ολυμπιακής προετοιμασίας, αλλά η ίδια η ουσία της· καθ’ οδόν προς τους 
Ολυμπιακούς αγιόνες της Αθήνας η πολιτιστική Ολυμπιάδα συνιστά: ένα διεθνή 
θεσμό, ένα μεγάλο μήνυμα, ένα στίβο δημιουργίας, μια γέφυρα ειρήνης και συμφι
λίωσης των λαιόν του κόσμου.

Εδώ αξίζει να θυμηθούμε την πρόταση του αείμνηστου Κ. Καραμανλή που θα 
περιόριζε, για να μην πούμε θα καταργούσε την εμπορευματοποίηση των αγώνων: 
τη μόνιμη οργάνωσή τους στην Ελλάδα, στο υπέρκαλλο, αθλητοπρεπές τοπίο της 
Ολυμπίας. Φυσικά κάτι τέτοιο φαντάζει απραγματοποίητο, αφού προσκρούει στα 
συμφέροντα πολλών και μάλιστα των δυνατών του κόσμου μας.

Με τη διοργάνωση του 2004 η Ελλάδα πολλά έχει να προσφέρει στην αναβάθ
μιση του θεσμού: χωρίς τεχνολογικές επιδείξεις με οδηγό το πνεύμα μιας σεμνής 
λιτότητας θα επιχειρήσει ν’ αποκαταστήσει την αίσθηση του μέτρου που αναδει- 
κνύει καλύτερα τη σπουδαιότητα των αθλητικών επιδόσεων.

Πρωταγιυνιστές τιον αγώνων θα είναι οι αθλητές κι όχι οι κάθε είδους εμπο
ρικές επιχειρήσεις.

Ο εμπλουτισμός των αγιόνων, με πολιτιστικές εκδηλώσεις παγκοσμίου, αλλά 
και τοπικού ενδιαφέροντος, εντάσσουν το φαινόμενο του αθλητισμού στη σωστή 
του διάσταση. Τη διάσταση αυτή ενισχύουν ενέργειες όπως η θέσπιση βραβείων 

ήθους για τους συναγωνιζόμενους αθλητές, τα μετάλλια που θα απονέμονται 
στους νικητές παράλληλων καλλιτεχνικών αγώνων, η λιτότητα στα τελετουργικά 
μέρη των αγώνων, η προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας των λαών που συμμε
τέχουν. Παράλληλα με την προσφορά της αυτή στο θεσμό η Ελλάδα έχει να απο
κομίσει και πολλά απ’ αυτή: θα προβάλει την ιδιαιτερότητά της, τη νεοελληνική 
ταυτότητα και τη νεότερη περίοδο της ιστορίας της. Θα ενισχυθεί ο τουρισμός εξα
σφαλίζοντας έργα υποδομής που θα μείνουν σε λειτουργία και μετά το τέλος των 
αγώνων. Θα αναβαθμιστεί η ελληνική περιφέρεια, ενώ η πρωτεύουσα θα καταφέ
ρει να απαλλαγεί από μακροχρόνια προβλήματα όπως το κυκλοφοριακό, το νέ
φος κ.ά.

Μεγάλος κερδισμένος θα είναι ο ελληνικός αθλητισμός που τα τελευταία χρό- 
νια έχει καταφέρει να βγει από την αφάνεια: θα αποκτήσει την υποδομή που του 
λείπει σε υλικοτεχνικό επίπεδο και πλούσιες εμπειρίες από τη συρροή των καλύ- 
τερων αθλητών του κόσμου στην Ελλάδα.

Και το σπουδαιότερο το μέγεθος και η κλίμακα μιας τέτοιας διοργάνωσης 
μπορεί να λειτουργήσει ως παράγων συσπείρωσης του λαού μας για να ξαναζήσει 
το όραμα μιας Ελλάδας περίβλεπτης και σεβαστής ανά το παγκόσμιο. Η συνένωση 
των Ελλήνιον γύρω από τον ευγενικό αυτό σκοπό τονώνει το εθνικό αυτοσυναί- 
σθημα κι αναδεικνύει τους νεοέλληνες αντάξιους του παρελθόντος τους κι ισάξι
ους με την πρωτοπορία των προηγμένων χωρών του κόσμου.

ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΗΑΙΟΦΩΤΟΥ

Κώστα Γιωργαλλίδη «Κορίτσι» χαρακτικό
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ε.Π.Ο.Κ.
ΣΤΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

(Πολιτιστικό Κέντρο Όμίλου Λαϊκής, Δευτέρα 7 ’Ιουνίου 2004,8.00 μ.μ.)

Εΐναι χαρά μου νά χαιρετίσω έκ μέρους του Ε.Π.Ο.Κ. τήν αποψινή συγκέντρω
ση φίλων, συνεργατών καί εκτιμητών του έργου του αείμνηστου Κύπρου Χρυσάνθη. 
Συγχαίρω τόν Πρόεδρο του Παγκύπριου Πολιτιστικού Συλλόγου Δρα Γιώργο Κι- 
τρομηλίδη γιά τήν πρωτοβουλία πού είχε νά διοργανώσει αύτό τό Φιλολογικό Μνη
μόσυνο καί εκτιμώ βαθύτατα τή συμπερίληψη τού Όμίλου μας μεταξύ τών συνδιορ- 
γανωτών. Είναι γνωστοί οί δεσμοί τού τιμωμένου άπόψε μέ τόν Ελληνικό Πνευμα
τικό Όμιλο Κύπρου καί ή τεράστια προσφορά του άπό υπεύθυνες θέσεις καί μάλι
στα άπό αύτή τού Προέδρου τού Όμίλου μας γιά σειρά έτών καί δεκαετιών. Ό 
Ε.Π.Ο.Κ. είχε τήν ευκαιρία νά άποτιμήσει δεόντως αύτή τήν προσφορά σέ προηγού
μενα Φιλολογικά Μνημόσυνα Κύπρου Χρυσάνθη καί σέ άλλες ευκαιρίες καί θά προ
σπαθήσει νά κρατά ζωντανή τή μνήμη του, όπως κι αυτήν τού πρώτου Προέδρου του, 
άείμνηστου Κωνσταντίνου Σπυριδάκι, καί όσων άλλων στήριξαν τόν Όμιλο μας καί 
έκαμαν τήν παρουσία του αισθητή στήν Κύπρο, στήν Ελλάδα, άλλά καί πέραν άπ’ 
αυτήν, στόν ευρύτερο Ελληνισμό καί τόν έξω κόσμο.

’Ιδιαίτερα όμως τιμούμε τόν Κύπρο Χρυσάνθη, καί όλους τούς άλλους στούς 
όποιους άναφέρθηκα, γιά τήν προσφορά τους στήν Κύπρο, γιά τό έργο τους μέ τό 
όποιο πρόβαλαν τήν πατρίδα μας ώς χώρο Ελληνικό, μέ Ελληνική πνευματική 
φυσιογνωμία. Στό τεράστιο σέ όγκο καί ποικίλο σέ περιεχόμενο έργο του, ποιη
τικό καί πεζό, τό πλούσιο καί πολύμορφο καί άντιπροσωπευτικό τού κάθε λογο
τεχνικού είδους, ό χαρισματικός ύμνωδός τής Κύπρου καί τού Ελληνισμού Χρυ
σάνθης, έκλεισε μέσα στούς στίχους του καί τόν άλλο γραπτό λόγο του - πεζό, 
δραματικό, καί ό,τι άλλο - τήν ιστορία τής Κύπρου άπό τά πανάρχαια χρόνια ώς 
σήμερα, έδωσε έκφραση καί μαρτυρία τής Ελληνικής ψυχής τού λαού μας, άποτύ- 
πωσε ήθη καί έθιμα, μύθους καί θρύλους, παραδόσεις, ιστορικές περιπέτειες, όρα- 
ματισμούς, άγώνες καί άγωνίες, πρόσωπα καί πράγματα καί καταστάσεις πού τόν 
παρουσιάζουν έπίκαιρο γιά κάθε περίσταση. Λάτρης τού λαού μας, τό έχει καμάρι 
πού γεννήθηκε "Ελληνας, πού μιλά Ελληνικά καί πού σκέφτεται ώς 'Έλληνας, 
’Αρκαδικός βλαστός κι αύτός μέ τούς άλλους Κυπρίους.

Δέν ευτύχησε νά ζήσει τήν έφετεινή χρονιά τήν έπιστροφή τών ’Ολυμπιακών 
άγώνων στή χώρα πού τούς γέννησε, δέν εύτύχησε νά νιώσει τόν παλμό τής Κύ
πρου νά δονεί τήν ψυχή μας μέ τήν ένεργό συμμετοχή τού λαού μας στό πανηγύρι 
τού Ελληνισμού σάν άναπόσπαστο τμήμα του. Ευτυχήσαμε όμως έμεϊς νά έχουμε 
πλούσιο τόν άθλητικό λόγο του νά καταγράφει τό πνεύμα τής άρχαίας Ολυμπίας, 
νά συνδέει τήν πατρίδα μας μέ τό πνεύμα αύτό, νά παρακολουθεί τήν έξέλιξη του 
άπό τότε πού οί ’Αρκάδες πάτησαν τό πόδι τους στήν Κύπρο ώς τούς σημερινούς 
χρόνους, πώς έπέζησαν οί άγώνες τά Χριστιανικά χρόνια καί πώς άναβίωσαν μέ 
τόν Βικέλα καί τόν Κουπερτέν, πώς τό πνεύμα αύτό μεταλαμπαδεύτηκε σέ όλο τόν 
κόσμο μέ τά ’Ολυμπιακά ιδεώδη ώς τύπο καί υπογραμμό γιά τό σύγχρονο άνθρω
πο στό στίβο τής ζωής, τού «ευ άγωνίζεσθαι» γιά ένα κόσμο καλύτερο.

Όλες οί έννοιες πού συνδέονται μέ τόν άθλητισμό, τό σώμα, ή ψυχή καί τό 
πνεύμα στήν άρμονική τους συνύπαρξη, ή εύγενής άμιλλα, ή νίκη, τό έπαθλο, τό 
κλωνάρι τής έληάς, ή δάφνη, ή τιμή καί ή δόξα κι οί έπαινοι, ή κατεδάφιση τών 
τειχών τής πόλης τού νικητή, τά διάφορα άθλήματα - ό δρόμος, τό πάλαιμα, τό 
άκόντιο, ό δίσκος, τό δοκίμιν - τά τελετουργικά μέ τήν ιέρεια καί τόν Χορό, ή προ
σευχή γιά τή νίκη, κι ό Όρκος τού άθλητή, οί Παγκυπριονίκες, Όλυμπιονίκες, 
Πυθιονίκες καί άλλοι, φανταστικοί ή πραγματικοί, - επινόηση κατά τό πλεΐστον 
τού ποιητή - όλα αυτά καί άλλα πολλά, περνούν μέσα άπό τόν άθλητικό του λόγο, 
θπως θά έχουμε τήν ευκαιρία ν’ άκούσουμε - είμαι βέβαιος - άπό τήν έντρυφήσασα 
στό έργο του άγαπητή συνάδελφο λογοτέχνιδα Κυρία Χρυσόθεμη Χατζηπαναγή, 
τήν όποια δέν ήταν σκοπός μου νά προλάβω, ούτε αυτήν, ούτε τούς δύο άλλους 
επίσης έκλεκτούς ομιλητές καί μέλη τού Δ.Σ. τού Ε.Π.Ο.Κ., τό Δρα Κιτρομηλίδη 
καί τήν Κυρία Σωτηρούλα Ίωαννίδη.

Τούτο μόνο θά ήθελα τελειώνοντας νά πώ: πώς τίμησε πολλούς στόν άθλητι
κό του λόγο ό Χρυσάνθης, όχι μόνο πρόσωπα άλλά καί θεσμούς καί Σωματεία, 
όπως τήν ’Ολυμπιακή ’Ακαδημία Κύπρου καί τις Συνόδους της πού πάντα παρα
κολουθούσε, γι’ αύτό καί δίκαια τιμήθηκε κι ό ίδιος, όχι σάν μιά φιλοφρονητική 
ανταπόδοση γιά τιμές καί έπαίνους πού έπιδαψίλευσε ό ίδιος, άλλά γιά άναγνώρι- 
θη τού πάθους του γιά τό άθλητικό πνεύμα πού τό συνδέει καί μέ τήν έννοια τής 
αρετής στό στίβο τών εθνικών άγώνων μέ στεφανωμένους άθλητές καί νικητές καί 
μέ τό φώς τής φλόγας νά ξαποστέλλεται μέ δύο άπό τρεις δάδες, τήν πρώτη στά 
Φυλακισμένα Μνήματα καί τή δεύτερη στόν Τύμβο τής Μακεδονίτισσας, άναγνώ- 
(?ιση εκπλήρωσης εθνικού χρέους, άπό Κυπρίους, ή πρώτη, κι άπό Έλλαδίτες 
αδελφούς, ή δεύτερη.

Είμαι βέβαιος ότι κι εκεί πού βρίσκεται νιώθει περήφανος κι ή περηφάνεια 
του φτάνει στ’ αύτιά μας προτροπή μέ τού ίδιου τά λόγια:

Ψηλά τό μέτωπο "Ελληνες τής Κύπρου
ψηλά τό μέτωπο "Ελληνες τής γής 
ψηλά τό μέτωπο.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
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Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
«Δεν υπήρξα αθλητής. Ήμουν μόνο ένας γιατρός του στίβου 

σε μαθητικούς και αγροτικούς αγώνες. Μα έβλεπα τ’ αγωνιζόμενα 
κορμιά με την ευθύνη του γιατρού και το ένθεο πάθος 

του αρχαιολάτρη. Έχω χρέος σαν τίμιος Έλληνας 
και πατέρας να παραδώσω στα νιάτα την έμπνευσή μου»

Προσευχή - Όρκος

Η γνήσια ποιητική φωνή του αείμνηστου Κύπρου Χρυσάνθη, που αναδύεται 
από τις σελίδες του πολύτομου και πολύτιμου έργου του, απηχεί στις καρδιές μας 
περισσότερο παρά ποτέ σήμερα και αναμεταδίδεται στους τόνους και στους κρα
δασμούς της επικαιρότητας. Και τη νοιώθουμε απόλυτα δικαιωμένη τούτη τη φω
νή μέσα στους παλμούς της διαχρονικής της διάρκειας, σήμερα που πανηγυρίζου
με τη μεγάλη γιορτή του Αθλητισμού, καθώς οι Ολυμπιακοί Αγώνες δικαιώνονται 
κι αυτοί επιστρέφοντας στην αρχέγονη κοιτίδα της γέννησής τους.

Δεν θα μπορούσαμε, επομένως, να αποτίσουμε καλύτερο φόρο τιμής και 
οφειλόμενο χρέος στον μεγάλο Έλληνα ποιητή της Κύπρου μας από μια σύντομη 
έστω αναφορά μας στον Αθλητικό του Λόγο. Μια αυτοτελή ποιητική συλλογή, 
που όχι μόνο διανθίζει την πολύπτυχη και πληθωρική ποιητική του θεματολογία, 
αλλά και την εμπλουτίζει δυναμικά, εξακτινιύνοντας ακόμη περισσότερο τους ιρι
δισμούς της λάμψης της και την πορφυρή φλόγα του φωτός της. Για τούτο, ανα- 
σταίνεται ανανεωμένη και ολόδροση η φωνή του ποιητή μας, σάλπισμα και προ
σευχή, εγκωμιαστικός λόγος και επίνικος ύμνος, καθώς συναντά μέσα από το με
γαλείο της Αρχαίας Ολυμπίας και της σύγχρονης Ολυμπιάδας της Αθήνας του 
2004 τις δοξαστικές ωδές του αθάνατου Πινδάρου.

Ποιος ξέρει! Ίσως το συναπάντημα να συντελέστηκε κιόλας στα μυστικά κρά
σπεδα του ποιητικού στερειύματος κι οι δυο ποιητές να κατάφεραν να συνομιλή
σουν στην όμορφη γλώσσα της Αθλητικής Μούσας, ενώ το πανάχραντο φως της 
Ολυμπιακής Φλόγας θα τους φώτιζε το αρυτίδωτό τους πρόσωπο. Η θαυματουρ
γή Μούσα του Αθλητισμού θ’ ανέβασε τον ένα από τον Εξώστη της Γης του, της 
πολυαγαπημένης Κυπριακής Γης του, ως τα ουράνια δώματα της αθανασίας, για 
να συναντήσει τον αρχαίο του πρόγονο και για να του ψιθυρίσει από κοντά με 
άκρατη ευγνωμοσύνη:

Από τα βάθη ο Πίνδαρος τον στίχο μαστορεύει:
Ισόθεος ο αθλητής φιλόσοφος.

Τα ποιήματα της συλλογής είναι μια γενναιόδωρη προσφορά στον αθλητισμό 
και ειδικότερα στον ανά τους αιώνες κυπριακό αθλητισμό. Καθώς ο ποιητής

Σημ.: Ομιλία που έγινε στο Φιλολογικό Μνημόσυνο του Κύπρου Χρυσάνθη στις 7 Ιουνίου 2004 και 
ώρα 8.00 μ.μ. Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Π.Π.Σ., ο Ε.Π.Ο.Κ. και η Ε.Ε.Ε.Λ.Κ. 

εμπνέεται από τα ευγενή και αθάνατα αθλητικά ιδεώδη, έρχεται ως άλλος ιεροφά
ντης να εναποθέσει τα μικρά ή μεγάλα αναθήματα τη δωρεάς του στον βωμό του 
ποιητικού του χρέους. Η συλλογή επιμερίζεται στις εξής θεματικές ενότητες: 
Υμνητικά της Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου σε ρυθμό Πινδαρικό και άλλα, 
Δυο Τελετουργικά, Αθλητικοί Διαλογισμοί, Παγκυπριονίκες, Δελφικές Αμφι- 
κτυονίες, Δυο Μουσικές Συνθέσεις.

Ο «Λόγος» του και σε τούτο το δημιουργικό έργο δεν είναι απλώς μεστός 
νοημάτων και μηνυμάτων, που απηχούν τα αποθέματα της διάνοιας και του ψυχι
σμού του, αλλά και μια ζωντανή κατάθεση της άφθαρτης ιστορικής του μνήμης. 
Τούτη τη φορά ο Χρυσάνθης δεν πορεύεται και δεν οδοιπορεί ανάμεσα στους γνώ
ριμους ή σε άγνωστους τόπους με τη λύρα των καθημερινών συναισθημάτων στ’ 
ακροδάκτυλα ή την πολεμική σάλπιγγα της αφύπνισης και της εγρήγορσης. Τούτη 
τΠ φορά άλλοι ήχοι κι άλλοι ρυθμοί πινδαρικοί στο ανάκρουσμα, συντονίζουν τα 
βήματά του, που τα κάνουν ξάφνου να φτερώνουν και να οιστρηλατούν με τον 
καλπασμό τους το κορμί και την καρδιά του. Αθλητής ανάμεσα σε αθλητές και 
πρωταθλητές πανάρχαιους του τόπου και της φυλής του, θέλει ν’ αναπέμψει 
ύμνους δοξαστικούς στον Θεό, που τον αξίωσε μιας τέτοιας μοίρας. Κι είναι, στ’ 
αλήθεια, ένας αθλητής της ποιητικής τέχνης, έτσι πρέπει να αισθάνεται τον εαυτό 
τθθ, γιατί κατάφερε τόσα χρόνια να διανύει όχι μόνο τον ατέλειωτο δρόμο των 
σταδίων αλλά και τους ανεξάντλητους Μαραθοτνίους των νικηφόρων επιδόσεων.

Δρομέας ορμητικός κι ακάθεκτος της Ποίησης και σκυταλοδρόμος πρόθυμος 
των μυστικών της κόσμων, δεν μπορούσε να μη θαυμάσει τραγουδώντας τους 
ακούραστους δρομείς του στίβου, που αγωνίστηκαν και αγωνίζονται μ’ ανιδιοτέ
λεια για τον κότινο μιας ευγενικής φιλοδοξίας και την τιμή της πατρίδας. Κι είναι 
πολλοί οι αθλητές που παρελαύνουν μέσα απ’ τις σελίδες του βιβλίου αυτού κι 
αξιοθαύμαστα τα επιτεύγματα των υψηλών τους στόχων, που λάμπρυναν την 
ιστορία του αθλητισμού της ιδιαίτερής τους πατρίδας.

Στέκεται ο ποιητής με δέος μπροστά στο ανάστημα της ρώμης και της αλκής, 
προσπαθώνταν με τους ταπεινούς του στίχους ν’ αποθανατίσει στιγμιότυπα πα- 
λικαριάς κι ανεπανάληπτες στιγμές αίγλης και μεγαλείου. Συνεπαρμένος από το 
απαράμιλλο αθλητικό τους σθένος και συγκινημένος από το αξεπέραστο αθλητικό 
τους ήθος ζωντανεύει τους αρχαίους τόσο, που να μην ξεχωρίζουν απ’ τους νεό
τερους και τους σύγχρονους συναθλητές. Ο ποιητής προβάλλοντας πρότυπα μο
ναδικής αθλητοπρέπειας, επιτυγχάνει έτσι μια πλήρη και οριστική ταύτιση του 
αρχαίου και νέου Ολυμπιακού πνεύματος. Όπως δεν είναι καθόλου ξένοι και 
απόμακροι οι αθλητές που απεικονίζονται σε μελανόμορφο κυπριακό αγγείο του 
5θυ αι. π.Χ., έτσι κι οι συμπατριώτες του αθλητές που λαμβάνουν μέρος σε διε
θνείς και παγκύπριους αγώνες είναι καμωμένοι από την ίδια πανάρχαιη ουσία 
μιας ακατάλυτης αθλητικής κληρονομιάς. Έτσι για τον ποιητή, ο Νικοκλής από τη 
Σαλαμίνα και ο Αρίστων Νίκωνος από την Καρπασία είναι οι γεννήτορες των 
γνήσιων επιζόντων, είτε του μαραθωνοδρόμου Περικλή Δημητρίου είτε του νικη- 
τΠ των κοινοπολιτειακών αγώνων Μάριου Χατζηανδρέου. Όλους τους βλέπει ν’ 
αγωνίζονται και ν’ αγωνιούν στον ίδιο στίβο και κάτω από τα ίδια χρώματα, που 
μένουν και θα μένουν εσαεί ανεξίτηλα, γιατί ζωηρεύουν ολοένα μέσα απ’ τους κυ- 
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ματισμούς της ίδιας σημαίας. Αυτής που οραματίστηκαν κάποτε οι παλιοί πανέν- 
δοξοι αθλητές προφητεύτοντας το μέλλον με δελφική λαλιά κι αυτής που αναβίω
σαν ο Πιέρ ντε Κουμπερντέν κι ο Δημήτριος Βικέλας, για να κυματίζει αγέρωχη 
στα ολυμπιακά στάδια της οικουμένης. Γι αυτό, ο ποιητής τους τιμά και τους ανα- 
κηρύσσει τον πρώτο ως «Έλληνα κι αδελφό μας» και τον δεύτερο «Ανανεωτή κι 
Ολυμπιονίκη της Ιδέας»:

Πιέρ Ντε Κουμπερντέν

Τον Κουμπερντέν με γράμματα χρυσά 
στα στάδια ζωγραφίζω 
απλώνω γύρω του του αθλήματος το πάθος 
με τα εφτά χρώματα της Ίριδας, 
κούρο, τον λέω, λεβέντη και αρχαιοέλληνα 
γιατί η ψυχή μοιράζεται τη δόξα με το σώμα. 
Όποιος το πνεύμα του Έλληνα λατρεύει 
Έλληνας είναι κι αδελφός μας.

Στον Δημήτριο Βικέλα

Η Ολυμπία μες στην καρδιά μας περιφέρεται 
με τη σημαία της άμιλλας.
Ισόμοιρο κι ισάγγελο στους νέους καιρούς 
ολυμπιακά γραμμένο τ’ όνομά σου 
σε ιστό νεοέλληνα, Βικέλα, 
αθλητικά εξυμνεί το σώμα και το πνεύμα

Χαίρε, λοιπόν, της Ολυμπίας καινούργιο κόσμημα 
μες στον παγκόσμιο πια ρυθμό της, 
ανανεωτή κι Ολυμπιονίκη της ιδέας.

Αλλά ποιοι είναι οι συνεκτικοί άξονες των επί μέρους ενοτήτων της συλλογής 
και ποιοι νοηματικοί πυρήνες δίνουν τον παλμό και το μέτρο της αυτοτέλειας και 
της συνθετικής της συγκρότησης; Δεν είναι άλλοι, ασφαλώς, από ένα θερμό και 
πηγαίο αίσθημα ευγνωμοσύνης προς τους Έλληνες συναγωνιστές αθλητές όλων 
των καιρών και όλων των εποχών, ένας διαλογισμός υψηλών τόνων προς ό,τι 
ωραίο έχουν επιδείξει και αφειδώλευτα προσφέρει και μια έμμεση πρόσκληση 
προτροπής και χρέους προς τους νεότερους.

Είναι ακόμα το κοινό ήθος που διακρίνει τους πρωταγωνιστές αθλητές και 
μαζί εμπνευστές των ποιημάτων, καθώς και των άμεσα συναρτημένων μ’ αυτούς 
χώρων, θεσμών, προσώπων και καταστάσεων. Συνεκτικός ειρμός και κέντρο 
αδιάσπαστης αναφοράς το πνεύμα της Ολυμπίας, που το συνδέει με τον πόθο της 
ψυχής του: τη λευτεριά της πατρίδας. Ενδεικτικά παραθέτουμε το ποίημα που επι
γράφεται «Την Ολυμπία» και που καταθέτει ο ποιητής στη μνήμη ενός άξιου ομό- 
τεκνού του, του Τάκη Δόξα:

Την Ολυμπία, θεϊκό σημάδι, 
σύνορο του νου και της καρδιάς 
θερμή σταγόνα απ’ το αίμα του Θεού, 
πρώτη μου συλλογή την τάζω.

Είν’ τούτη μια βουνοκορφή του πνεύματος.
Την προσκυνώ μ’ ελιάς κλωνάρι από την Κύπρο 
κι εναποθέτω στο βωμό της 
τη λευτεριά της Κύπρου, πόθο ασίγαστο.

Γλαφυρός, λυρικός κι επικός όπως πάντα ο ποιητής και ταυτόχρονα Πινδαρι- 
Χός υμνεί κι εξυμνεί, επαινεί και δοξάζει το μεγάλο, το ωραίο και το αληθινό, αφή
νοντας στην ψυχή μας να ρέουν ακατάπαυστα τα νάματα της κάθαρσης και του εξα
γνισμού. Γιατί ο ποιητής το ξέρει και το κατέχει πιο πάνω απ’ τον καθένα πως χρεί
αν έχομεν πολλήν μιας τέτοιας παρηγορήτρας κι ελπιδοφόρας κάθαρσης, τώρα μάλι
στα που η ύλη κι ο ευδαιμονισμός έχουν αλλοτριώσει μέχρι και τα απαραβίαστα ιδα
νικά του αθλητισμού. Σήμερα, όπου ένας νοσηρός και μικροπρεπής ανταγωνισμός 
ποταπών συμφερόντων πλήττει ανεπανόρθωτα το πνεύμα του αθλητισμού. Ωστόσο, 
στο σημείο αυτό, θαρρώ, πως θα αντιδρούσε έντονα ο ποιητής απευθύνοντας προς 
όλους μας τη δική του ένσταση διαμαρτυρίας, που αποτελεί ταυτόχρονα το καλό μα
ντάτο της αισιοδοξίας και της αλλαγής: το αθλητικό πνεύμα, άτρωτο κι ανέγγικτο μέ
σα στους αιώνες, δεν μπορεί να πληγεί όσες επιβουλές και πειρασμούς κι αν δοκιμά
σει. Γιατί το συντηρούν κάποιοι άγρυπνοι Θεοί αρχαιοελληνικοί και κάποιοι άλλοι 
αρχάγγελοι Χριστιανοί το προστατεύουν. Γιατί ακόμα τρέφεται και γαλουχείται από 
την άμιλλα των ευγενέστερων ιδεωδών του ανθρωπισμού και οικουμενισμού. Γιατί 
σήμερα ξαναγεννιέται από την αρχή στο πανάρχαιο λίκνο των οικουμενικών ολυ
μπιακών ιδεωδών, που κληροδότησε σ’ όλην την ανθρωπότητα και απαιτεί από αυτή 
τΠν εσαεί διαφύλαξη και διάδοσή του.

Πρέπει, όμως, εδώ ν’ αφήσουμε τον ίδιο τον ποιητή ν' απλώσει τη φωνή του 
ωζ τα τρίσβαθα του είναι μας, για ν’ αφουγκραστούμε τις πιο λεπτές αποχρώσεις 
της και τις δονήσεις μιας πλούσιας ευαισθησίας. Το απάνθισμα των στίχων που 
ακολουθεί δεν είναι μόνο μια ενδεικτική επιλογή της γραφής και του περιεχομέ- 
ν°υ της συλλογής, αλλά και μια συμπύκνωση συμβολική των απαυγασμάτων του 
«Λόγου» του, που όχι μόνο «Αθλητικός» πρέπει να ονομαστεί αλλά και ποιητικός 
μσζί. Γιατί, τι άλλο είναι η άθληση παρά μια ποίηση ζωής και δημιουργίας και πώς 
αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί ένας λόγος για τον αληθινό αθλητισμό και μάλι
στα όταν υπηρετεί τη βαθύτερη ουσία και την αποστολή του;

Απάνθισμα από τον Αθλητικό Λόγο

Αμιλλα ομόθρονη του Ολύμπιου Δία, ω πολυσέβαστη, 
καλόπνευστος αγέρας σου κομίζει 
από την Κύπρο το επουράνιο χαίρε!

Το ήθος μου πρόβαλα σε ξένη γη 
πιστός της άμιλλας πολίτης.
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Στο τρέξιμο ξεγέλασε το νόμο.
Έφηβος κέρινος ο Νικοκλής 
μπροστά στο τέρμα στάθηκε να δώσει 
στον δεύτερο την πρώτη θέση.

Κι ο νικητής μ’ ένα σεμνό κεφάλι, 
όπως καρπός ελιάς ειρηνικής, 
με δυσκολία στρογγύλευε τις λέξεις 
που λέγαν τ’ όνομά του και την πόλη.

Κι είναι χαρά να υμνείς τ’ ωραίο κεφάλι 
και πράξεις αγαθές ή ωραίο κορμί.

Τι μέθη, κλείουν οι δοκιμές στοχάσου, Αγία 
και μείνε μες στη μέθη.

Υμνώ την τολμηρή αρετή:
Κάλλος σεμνό της άμιλλας το κάλλος 
ό,τι ψυχή και σώμα ισάξια θρέφει 
με υγεία και κάλλος, κάλλος πρώτο.

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ

ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ*

Η μοίρα όρισε, η γενιά μας να ζήσει σε μιαν εποχή συνεχών μεταβολών και θε
μελιωδών αναπροσαρμογών και εξελίξεων. Για την πραγματοποίηση αυτών των 
αλλαγών, και την επιτάχυνση του ρυθμού τους, ο άνθρωπος έχει σήμερα διαρκώς 
το βλέμμα του στραμμένο προς το μέλλον, και το αποστρέφει συνήθως από το πα
ρελθόν, που έχει τόσα πολλά προσφέρει για την ύπαρξη και την υπόσταση μας.

Ο Ολυμπισμός είναι ίσως μια εξαίρεση, που επιβεβαιώνει, ωστόσο, τον κανόνα. 
Γιατί είναι το παρελθόν που ενέπνευσε τον Γάλλο βαρώνο Πιέρ ντε Κουπερτέν, ακο
λουθώντας τους δικούς μας Ζάππα και Βικέλα, να θελήσει να ανασυστήσει, το τέλος 
του περασμένου αιώνα, τους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες, να τους δώσει μια νέα 
πνθή, μια καθολικότερη διάσταση και μια πανανθρώπινη αποστολή.

Τα ιδανικά της αρχαίας Ολυμπίας μπορεί να είναι ανεπανάληπτα και να ανή
κουν πια στο παρελθόν. Αλλά, «τα ιδανικά», όπως έχει σωστά λεχθεί, «είναι σάν 
τ’ αστέρια: δεν μπορούμε να τα φτάσουμε, αλλά πόσο ωφέλιμη και πόσο γοητευτι
κή είναι η ύπαρξη τους».

Ο αναβιωτής των Ολυμπιακών Αγώνων Κουπερτέν έβλεπε σ’ αυτούς το μέσο 
για την αναμόρφωση της κοινωνίας, την καλλιέργεια της φιλίας και της αλληλοκα
τανόησης μεταξύ ατόμων και λαών, την επικράτηση της ειρήνης, της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, της ευγενικής άμιλλας, της τιμιότητας στις σχέσεις των ανθρώπων, 
ϊενικά την καλλιέργεια αρετών και αξιών που θα αναμόρφωναν τον κόσμο. Ο 
Κουπερτέν έβλεπε στην αρχαία Ολυμπία το πρότυπο γι’ αυτό που οραματιζόταν 
ϊι« το σήμερα. Έβλεπε στον Ολυμπισμό ένα ρόλο κοινωνικό, εκπαιδευτικό, πολι
τιστικό και ανθρωπιστικό.

Τι το κοινό έχουν οι σύγχρονοι με τους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες, και τι 
έχουν επιτελέσει τα εκατό χρόνια από τους πρώτους Ολυμπιακούς της Αθήνας 
του 1896, θα μπορέσουμε να εκτιμήσουμε καλύτερα αν δούμε πρώτα ποιό ήταν το 
Πνεύμα και οι προσανατολισμοί των αγώνων της αρχαίας Ολυμπίας.

Αλήθεια, τι είναι αυτό που έκαμε τους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες να επι- 
ζήσουν για δώδεκα, αν όχι πιο πολλούς κατά συνέχεια αιώνες από το 776 π.Χ. ώς 
το 394 μ.Χ.; Τι έσπρωχνε τα πλήθη να συρρέουν απ’ όλη την Ελλάδα, να κατακλύ
ζουν τους γύρω λοφους να επευφημούν τους νικητές; Τι έκανε σοφούς και καλλι
τέχνες, ιστορικούς, σοφιστές, τυράννους, ποιητές και άλλους διάσημους ανθρώ- 
^ους ν’ αναμένουν αυτή την ευκαιρία να επιδείξουν τη σοφία και την τέχνη τους, 
τα πλούτη και τη δύναμη τους, σε μια πανηγυρικήν ατμόσφαιρα, για το πνεύμα και 
το σώμα; Τι επέβαλε στις πόλεις να τηρούν την τρίμηνη εκεχειρία της Ηλείας, για να 
Φορούν να γίνονται οι αγώνες ανεμπόδιστα και σε χρόνους πολεμικών συγκρούσε-

* Ομιλία στην εκδήλωση που διοργάνωσε το «Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου - Παράρτημα Λευκω
σίας», αφιερωμένη στο Ολυμπιακό Πνεύμα (Ξενοδοχείο «ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ», Λευκωσία, 13 Νοεμβρί- 
Ου 1996). Η ομιλία δημοσιεύεται όπως έγινε τότε, το 1996, παρόλο ότι ορισμένα δεδομένα από αυ- 
τα που αναφέρονται, έχουν διαφοροποιηθεί έκτοτε.
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ων; Τι είναι αυτό που, πάνω απ’ όλα, έκανε τους αθλητές να υποβάλλονται σε μα
κροχρόνια, επίμονη και επίπονη, κάποτε και επικίνδυνη άσκηση, και σε δαπάνες, για 
να κερδίσουν μια νίκη στην Ολυμπία, να γραφτεί τ’ όνομα τους στον κατάλογο των 
Ολυμπιονικών, να υμνηθούν από ποιητές, να «αποθεωθούν» με δόξες και τιμές επι- 
στρέφοντας στις πόλεις τους, να διαλαλούν με θαυμασμό παντού στην Ελλάδα τ’ 
όνομα τους, καύχημα στους δικούς τους, παράδειγμα στους άλλους;

Οι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς θεσμούς της αρ
χαιότητας, που συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στη σύσφιγξη των δεσμών των αρχαί
ων Ελλήνων με την ευκαιρία που τους έδινε να συνειδητοποιήσουν ακόμα πιο πο
λύ «τό όμαιμον, τό όμόγλωσσον και τό ομόθρησκον», την κοινότητα δηλαδή του 
αίματος, της γλώσσας και της θρησκείας που τους συνέδεε.

Οι αρχαίοι αγώνες δεν ήταν, όπως σήμερα, ένα κοινωνικό ή κοσμικό γεγονός. 
Είχαν έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα, διεξήγοντο σε χώρο ιερό, τελούσαν υπό την 
προστασία του Ολυμπίου Διός, προς τον οποίον οι αθλητές έδιναν όρκο ότι θα 
συμμορφώνονται στους κανόνεςτου «εΰ άγωνίζεσθαι».

Στους αγώνες επιτρεπόταν να μετέχουν μόνο Έλληνες. Ο αποκλεισμός των 
ξένων οφείλεται σε λόγους που συνδέονται με τη γένεση και την ιστορική εξέλιξη 
των αγώνων, και δεν ήταν αποτέλεσμα σκόπιμης και προμελετημένης ενέργειας, 
όπως θέλουν να το παρουσιάσουν μερικοί.

Στον ίδιο λόγο οφειλόταν και ο αποκλεισμός των γυναικών, αφού οι κοινω
νικές αντιλήψεις τότε δεν άφηναν περιθώρια στις γυναίκες ν’ αναπτύξουν δρα
στηριότητες έξω από το σπίτι. Η μόνη που μπορούσε να παρακολουθεί απλώς 
τους αγώνες ήταν η ιέρεια της Δήμητρας Χαμύνης, καθήμενη σε βωμό απέναντι 
στους Ελλανοδίκες. Και επειδή στις αρματοδρομίες νικητής ανακηρυσσόταν ο 
ιδιοκτήτης των ίππων και των αρμάτων, και όχι οι ηνίοχοι και αρματηλάτες, 
υπήρξαν περιπτώσεις που νίκησαν γυναίκες, χωρίς να είναι παρούσες, επειδή αυ
τές έστειλαν τα άρματα.

Οι αρχαίοι Ολυμπιακοί αγώνες γεννήθηκαν και ανδρώθηκαν σε μια εποχή, 
που οι σωματικές αρετές, το γεροδεμένο κορμί, η γρηγοράδα των ποδιών, η αντο
χή και η καρτερία, η δεξιοτεχνία στις κινήσεις των χεριών και των ποδιών, η ευ
στάθεια, η ανδρεία και άλλες αρετές, ήταν χρήσιμες όχι μόνο στα άτομα αλλά και 
στην κοινωνία, γιατί οι μάχες κερδίζονταν μ’ αυτές, και οι αρχαίοι ήρωες είναι σ’ 
αυτές που διακρίνονταν. Το «καλός κάγαθός», που ήταν το ιδεώδες των αρχαίων, 
συνδύαζε την ομορφιά με τη γερή συγκρότηση του σώματος, και με άλλες ψυχικές 
και ηθικές αρετές, σε μια αρμονική ανάπτυξη της ψυχής και του σώματος.

Στην εκπαίδευση των αρχαίων η άσκηση του σώματος και η καλλιέργεια των 
σωματικών αρετών, και των ψυχικών που συναρτώνται μ’ αυτές, είχε ασυγκρίτως 
μεγαλύτερη σημασία απ’ αυτήν που έχει σήμερα - όχι μόνο για τους Σπαρτιάτες 
αλλά και για τους Αθηναίους και τους άλλους Έλληνες. Και ο χρόνος που διετί- 
θετο γι’ αυτό το σκοπό υπερτερούσε κατά πολύ τον πολύ περιορισμένο χρόνο - 
που κάποτε μετράται σε λεπτά - που διαθέτουμε σήμερα για τους νέους και τις νέ
ες στα σχολεία μας όλων των βαθμιδών.

Οι παλαίστρες, τα στάδια και τα γυμναστήρια, οι ιππόδρομοι και άλλοι αθλη
τικοί χώροι, ήταν αναγκαίο στοιχείο τιυν αρχαίων πόλειον, και συνδέονταν τόσο 

με την άσκηση των νέων με τους παιδοτρίβες, όσο και των ενηλίκων, αυτών του
λάχιστο που φιλοδοξούσαν να πάρουν μέρος στους Ολυμπιακούς και άλλους Πα
νελλήνιους και τοπικούς αγώνες.

Οι αθλητές αγωνίζονταν, όπως και σήμερα, για τη νίκη, οι δε αγώνες ήταν σα
φώς ανταγωνιστικοί, κι αποσκοπούσαν στην ανάδειξη του ενός μόνο, του πιο ικα
νού και άξιου και δεν ήταν απλώς ευκαιρία για συμμετοχή χάριν της συμμετοχής 
και του συναγωνισμού. Ήταν, επαναλαμβάνω, ανταγωνιστικοί. Δεν υπήρχαν δεύ
τερα και τρίτα βραβεία. Ο ηττημένος ένιωθε την προσβολή της ήττας του όσο μικρή 
κι άν ήταν η διαφορά του από το νικητή, και περιέπιπτε στην αφάνεια, αν όχι και 
θτη χλεύη των άλλων. Το «καλώς άγωνίζεσθαι» ίσχυεν ως κανόνας που έπρεπε να 
τηρηθεί, και δεν ήταν ούτε υποκατάστατο της νίκης ούτε ανακούφιση για την ήττα.

Ύμνοι και έπαινοι ανέμεναν τον νικητή που κάποτε έφθαναν ώς την «αποθέω- 
°η» του, όπως μαρτυρούν οι ωδές του Π ινδάρου για τους Ολυμπιονίκες και τους νι
κητές στους άλλους Πανελλήνιους αγώνες, στα διάφορα αγωνίσματα. Είναι αλήθεια 
ότι οι πόλεις τιμούσαν τους νικητές και με διάφορες άλλες αμοιβές, εκτός από τον 
κότινο της νίκης, π.χ. την δωρεάν σίτιση στο πρυτανείο, την παροχή χρηματικών ή 
άλλων βραβείων. Αυτό όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί και ως το κίνητρο για την συμ
μετοχή τους στους αγώνες. Είναι αμφίβολο αν υπάρχει και σήμερα νικητής στους 
«Ολυ^ιπιακούς αγώνες» που θα δεχόταν να του αποδοθεί σαν βασικό κίνητρο το υλι
κό κέρδος που θα αποκομίσει. Αυτό, στην αρχαιότητα τουλάχιστο, ήταν ένα επακό
λουθο, όχι όμως θεσμοθετημένο, ως αναγνώριση της αξίας του νικητή και ως έκφρα- 
θη ευγνωμοσύνης για την τιμή που έδωσε στην πόλη του.

Δεν είναι δυνατό ν’ αναφερθώ τη στιγμή αυτή σε τεχνικά θέματα και άλλες λε
πτομέρειες, όπως είναι τα είδη και η σειρά των αγωνισμάτων, ο τρόπος διεξαγωγής 
τους, τα προσόντα των αγωνιστών, οι διατάξεις των αγώνων, οι Ελλανοδίκες και οι 
ποινές που επέβαλλαν, κ.ά. Θα πρέπει, όμως, να έχουμε υπόψη μας ότι ένας θεσμός 
που διάρκεσε δώδεκα αιώνες δεν μπορεί να μη είχε και τις αδύνατες στιγμές του και 
να μη υποστεί κάποια αλλαγή μέσα στις νέες συνθήκες που παρουσιάστηκαν, κατά 
τους Ελληνιστικούς και τους Ρωμαϊκούς ιδιαίτερα χρόνους, που άρχισε να εκφυλί
ζεται. Υπάρχουν και πολύ σπάνιες, αν και αμφισβητούμενες, περιπτώσεις παραβα- 
οεως της εκεχειρίας, περιπτώσεις αθλητών χωρίς αθλητοπρέπεια, περιπτώσεις αλλα- 
ΥΠζ ιθαγένειας αθλητών όπως και σήμερα, περιπτώσεις επιδειςιομανίας, παρά τις 
περί του αντιθέτου υπαγορεύσεις του Ολυμπιακού πνεύματος για σεμνότητα και σω
φροσύνη, περιπτώσεις δόλου, και άλλες ανεπιθύμητες και καταδικαστέες και κατα- 
^ικασθείσες και τότε καταστάσεις. Αποτελεί όμως τη μεταλύτερη αδικία η συλλογή 
θυτών των εξαιρέσεων και η προβολή τους ως μονίμων χαρακτηριστικών, για να 
οπιλιύσουν τους αρχαίους Ολυ^ιπιακούς αγώνες, όπως προσπαθούν να κάμουν με 
ώιαίτερο ζήλο μερικοί ξένοι, παρασύροντας και δικούς μας που θεωρώντας τους ως 
αυθεντίες δέχονται τα πάντα ανεξέλεγκτα.

Είναι ευτύχημα που ο Κουπερτέν δεν έζησε αυτή τη φάση. Μπορεί και να εξι- 
δανίκευσε την αρχαία Ολυμπία, σε βαθμό που ενόχλησε μερικούς σήμερα. Μπύρε- 
°αν, όμως, οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες, εκατό χρόνια από τότε, να πραγμα
τώσουν τους οραματισμούς του Κουπερτέν και ποιό το μέλλον του Ολυμπισμού,

Θα πρέπει πρώτα ν’ ποσαφηνιστεί ότι οι νεότεροι Ολυμπιακοί αγώνες αποτε
λούν μια μόνο, την κορυφαία βέβαια, εκδήλωση της Ολυμπιακής κίνησης και είναι
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ως τέτοια που θεωρείται ως αναβίωση των αρχαίων αγώνων. Οι νεότεροι όμως 
αγώνες διαφέρουν από τους αρχαίους σε πολλά, στους τύπους, το πνεύμα καί την 
ουσία. Κατά μια άποψη, το μόνο κοινό που έχουν, είναι το όνομα.

Διεξάγονται και σήμερα κάθε τέσσερα χρόνια, αλλ’ όχι στην Ολυμπία, ούτε καν 
στην Ελλαόα, και είναι μεγάλο το κατόρθωμα του Βικέλα που εγκαινίασε, τρόπον τι- 
να, τους νεότερους με τη διεξαγωγή των πρώτων Ολυμπιακών στην Αθήνα το 1896. 
Οι νεότεροι Ολυμπιακοί είναι «περιοδεύοντες», και η Ολυμπιακή φλόγα φωτίζει κά
θε φορά μια διαφορετική πόλη του πλανήτη μας, που δεν μπορεί να έχει την ιερότητα 
του χώρου της αρχαίας Ολυμπίας, ούτε οι αγώνες τη θρησκευτική χροιά των παλαι- 
ων. Οι σημερινοί «Αθάνατοι», όπως αποκαλούνται τα μέλη της Δ.Ο.Ε., με όλο το κύ
ρος που έχουν, δεν είναι δυνατό να εμπνεύσουν το δέος του «Ολύμπιου» και «Κε
ραύνιου» Δια. Και η προσπάθεια του Κουπερτέν να μετατρέψει τον Ολυμπισμό σε 
θρησκεία που να υποκαθιστά τα θρησκευτικά πιστεύω των οπαδών του κινήματος, 
ούτε επιθυμητή είναι, ούτε δυνατή, και έχει αποτύχει. Η αρχαία εκεχειρία δεν υπάρ
χει, μ όλες τις ατελειες που της καταλογίζονται, και οι ανώμαλες συνθήκες επιδρούν 
αρνητικά πιο πολύ σήμερα παρά στην αρχαιότητα: σε 100 χρόνια έγιναν 26 Ολυ
μπιακοί και «έχουν πέσει θύμα πολέμου τρεις φορές», ενώ στην αρχαιότητα διεξήγο- 
ντο για πέραν των 1000 χρόνων χωρίς διακοπή.

Ποικίλες άλλες διαφορές χωρίζουν τους σημερινούς από τους αρχαίους Ολυ
μπιακούς αναπόφευκτα, που δεν μπορούμε τώρα ούτε ν’ απαριθμήσουμε και πο
λύ λιγοτερο ν’ αναπτύξουμε. Τα αθλήματα σήμερα έχουν πολλαπλασιαστεί και 
διαφοροποιηθεί, το ίδιο και οι νίκες, τα βραβεία και τα έπαθλα, η διαδικασία επι
λογής των αθλητών και διορισμού των κριτών, οι όροι συμμετοχής και οι κανονι
σμοί διεξαγωγής, το πλήθος των αθλητών και οι χώρες προέλευσης τους.

Ωστοσο την αξία των σημερινών Ολυ|.ιπιακών αγώνων θα πρέπει να την ανα
ζητήσουμε στους γενικότερους σκοπούς που θέτουν, τους οραματισμούς του Κου- 
περτεν που αναφεραμε, έστω κι αν ώς τώρα δεν έχουν επιτευχθεί, έστω κι αν πα
ρουσιάζονται αρνητικά στοιχεία, που όλοι γνωρίζουμε, η βία στα γήπεδα, η εμπο- 
ρευματοποιηση, η χρήση αναβολικών, η πολιτική ανάμιξη, η εκμετάλλευση των 
αγωνων για χρηματισμό, για εθνική προβολή ή προβολή κοινωνικών συστημάτων 
η μανία του γιγαντισμού, κ.ά. F

Μεγαλύτερη σημασία έχουν τα θετικά στοιχεία, το άνοιγμα του αθλητισμού 
όλες τις χώρες, η συνεργασία και ο συντονισμός σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

η προσπάθεια εμπέδωσης κανόνων που να έχουν καθολική ισχύ, ώστε στον τομέα 
του αθλητισμού να υπάρχει μια κοινή γλώσσα και μια κοινή ηθική.

Φιλοδοξία και στόχος του Κουπερτέν και της Ολυμπιακής κίνησης γενικότε
ρα ήταν και είναι τα ιδεώδη ή οι αξίες του Ολυμπισμού να αγκαλιάσουν όλα τα 
χώματα του λαού και όλες τις όψεις της ζωής. Ο Ολυμπισμός προσπαθεί να 
εμπλε^ει όλες τις ηλικίες παρέχοντας σε όλους ευκαιρίες και μέσα να ασχοληθούν 
τον ελεύθερο τους χρονο με αθλητικές δραστηριότηρες για αυτοβελτίωση και αυ
τό ικανοποίηση, αλλά και για άμιλλα ευγενική, χωρίς ανταγωνιστικό πνεύμα για 
κατακτηση της νίκης. Σημασία έχει σήμερα η συμμετοχή και όχι η νίκη.

Προγράμματα όπως το Α.Γ.Ο. (Αθλητισμός Για Όλους), οι Γυμνασιάδες, οι 
γωνες μεταξύ μικρών κρατών, κ.ά., σε αυτό ακριβώς αποσκοπούν, να εμπλέξουν 

όσο γίνεται περισσότερους στην Ολυμπιακή κίνηση. Είναι μέσα σε αυτό το πνεύμα 
που μπόρεσε σήμερα η γυναίκα να βγει σιγά-σιγά από την αφάνεια.

Το τέλος του 20ου αιώνα βρίσκει τις γυναίκες όλου του κόσμου σε πλεονεκτικό
τερη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες απ’ αυτήν που είχαν στο παρελθόν. Το αρχι
κό σκεπτικό της Δ.Ο.Ε. ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνονται μόνο τα αθλήματα που 
προβάλλουν τη θηλυκότητα της γυναίκας έχει ξεπεραστεί προ πολλού. Ετσι σταδια
κά καταρρίφθηκε ο μύθος των ανδρικών αθλημάτων. Βέβαια παραμένουν ακόμη 
ορισμένες απάτητες κορφές για τις γυναίκες. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ακόμη 
ολυμπιακά αθλήματα, όπως η πυγμαχία, η πάλη, η άρση βαρών που ανήκουν ακόμη 
αποκλειστικά στους άνδρες. Ταυτόχρονα όμως με την αύξηση του αριθμού των γυ
ναικείων αθλημάτων στο ολυμπιακό πρόγραμμα παρατηρείται, όπως είναι φυσικό, 
και μια αλματώδης αύξηση του αριθμού των γυναικείων συμμετοχών. Έτσι ενω το 
1900 οι γυναίκες αθλήτριες αντιπροσώπευαν υο 0,8% των αθλητών, στην Ατλαντα 
φέτος έλαβαν μέρος 37% γυναίκες. Σαφώς το ποσοστό αυτό δεν ικανοποιεί απόλυτα, 
όχι μόνο γιατί είναι ακόμη χαμηλό αλλά και γιατί στην αύξηση αυτού του ποσοστού 
συμβάλλουν ουσιαστικά μόνο η Ευρώπη, η Βόρειος Αμερική και όλες οι χωρε<, της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Δυστυχώς υπάρχει ακόμη πολύ μικρή συμμετοχή απο τις 
Χώρες της Νοτίου Αμερικής, της Αφρικής, της Απω Ανατολής και τις Ισλαμικες γω- 
ρες. Ας μην ξεχνάμε ότι μόλις το 1984 στην Ολυμπιάδα του Αος Αντζελες εχουμε την 
πρώτη γυναίκα ολυμπιονίκη από ισλαμική χώρα.

Η επίσημη σχέση της Ελληνίδας με τον αθλητισμό και την Φυσική Α/ω/ή ξε 
κινάει με την ίδρυση της πρώτης σχολής γυμναστριών με 40 σπουδάστριες το 189 . 
Η ολυμπιακή πορεία της σύγχρονης Ελληνίδας θα μπορούσε να είχε ^εκινησει 
στους πρώτους Ολυμπιακούς του 1896 όταν, παρ’ όλες τις αρνητικές συνθήκες 
της εποχής, μια θαραλλέα Ελληνίδα, η Μελπομένη, υπέβαλε αίτηση συμμέτοχης 
στο Μαραθώνιο. Η αίτησή της απορρίφθηκε και οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες 
παρέμειναν αμιγώς ανδρικοί. Η Μελπομένη έτρεξε τη διαδρομή μονή της σε - 
ώρες, 88 χρόνια πριν την επίσημη είσοδο του Μαραθωνίου γυναικών στο προ- 
ϊραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του 1984.

Το τένις ήταν το πρώτο γυναικείο άθλημα στην Ελλάδα στις αρχέ^ του αιώνα. Ο 
Ελληνικός γυναικείος αθλητισμός συμμετέχει για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες με επτά Ελληνίδες τενίστριες στη Μεσολυμπιάδα (Αθήνα 1906) κερδίζοντας 
1 Χρυσό, 1 αργυρό και 2 χάλκινα μετάλλια. Αργότερα στο Παρίσι, στους Ολυμπια
κούς του 1924, μετέχει η τενίστρια Βαλαωρίτου, η οποία είναι και η επίσημα πρώτη 
Ελληνίδα αθλήτρια των Ολυμπιακών Αγώνων. Τα πρώτα γυναικεία αθλήματα που 
εμφανίζονται στη δύσκολη εποχή του μεσοπολέμου είναι ο στίβο^,, το κο υμπι, οι κα 
ταδύσεις και το βόλεϊ. Η Κύπρος πρωτοστατεί στο γυναικείο αθλητισμό της εποχής 
με τη Δομνίτσα Αανίτου, η οποία εκπροσώπησε την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς του 
1936 και του 1948. Η «διάδοχος» της Δομνίτσας ήταν το «νεο αστέρι», η Ηρω Μιτσι- 
όου που, μεταξύ άλλων, το 1947 κατέρριψε το Πανελλήνιο «ρεκόρ» γυναικών στο 
άλμα εις μήκος και το 1948 κατέκτησε τρεις Πανελλήνιες νίκες την ίδια μέρα.

Ο θεσμός των Ολυμπιακών αγώνων παρουσιάζει σήμερα μιαν αλματώδη άνο
δο και θεαματικές εξελίξεις, που τον βοήθησαν να κατακτήσει τα πληθη των φίλα
θλων θεατών και'να κερδίσει πολλαπλάσια διάδοση μεταξύ των νέων που μετε- 
Χουν στους αγώνες.
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Η εφαρμοσμένη σύγχρονη τεχνική, η υπεραφθονία των οικονομικών μέσων, η 
κρατική υποστήριξη, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η σταθεροποίηση της Ολυμπιακής 
ιεραρχίας, η συμβολή των βοηθητικών επιστημών της Φυσικής Αγωγής και η συνερ
γασία μεταξύ των ανωτάτων αθλητικών οργανώσεων αποτελούν χαρακτηριστικά της 
εποχής μας, αλλά και παράγοντες που συνέβαλαν στην κολοσσιαία ανάπτυξη του θε
σμού των Ολυμπιακών αγώνων και τη διάδοση της Ολυμπιακής κίνησης.

Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς το μέλλον του Ολυμπισμού και των σύγ
χρονων Ολυμπιακών αγώνων που είναι η αποκορύφωση του. Εξαρτάται από το 
βαθμό στον οποίο θα μπορέσει ο Ολυμπισμός να κρατήσει το πνευματικό περιε
χόμενο του και να κρατηθεί από τις αξίες και τα ιδανικά που διακηρύσσει ως το 
ηθικό υπόβαθρο του. Αν η Ολυμπιακή, πανανθρώπινη σήμερα, οικογένεια συσφίγ- 
ξει τους δεσμούς της, όσο τουλάχιστο μπόρεσαν να το κάμουν οι Έλληνες στην 
αρχαιότητα, για όλους τους Έλληνες πρώτα, και έπειτα για όλους όσοι μετείχαν 
στην Ελληνική παιδεία, μπορούμε να ελπίσουμε ότι η προσέγγιση των λαών θα εί
ναι ένα μεγάλο κατόρθωμα, έστω και για βραχύβιες εκεχειρίες, σαν πρώτο βήμα. 
Ό,τι και να συμβαίνει, η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί, και είναι άξια κάθε 
επαίνου. Ο έπαινος ανήκει πρώτα στους δικούς μας Ζάππα και Βικέλα, και στον 
Κουπερτέν που πήρε την έμπνευση απ’ αυτούς, στον Κουπερτέν, που με τα λόγια 
του «Αθλητικού Αόγου» του Κύπρου Χρυσάνθη,

«κούρο τόν λέω, λεβέντη καί άρχαιοέλληνα 
γιατί ή ψυχή μοιράζεται τή δόξα μέ τό σώμα. 
Όποιος τό πνεύμα τού "Ελληνα λατρεύει, 
"Ελληνας είναι κι άδελφός μας».

Μα επίκαιρη τώρα η στιγμή, από του ίδιου ποιητή το στόμα, του Χρυσάνθη, 
ν’ ακουστούν κι οι έπαινοι του στο Δημήτριο Βικέλα:

«Ή ’Ολυμπία μές στήν καρδιά μας περιφέρεται 
μέ τή σημαία τής άμιλλας».

«Πάντα τής 'Ολυμπίας ή φλόγα 
θά πάλλει αθλητικά μπροστά στή μνήμη σου. 
Κι άν άρετή νά συλλαμβάνεις τήν ιδέα, 
ισότιμη άρετή κι ή δύναμη πού πλέκει 
σέ πράξη τήν ιδέα.
Χαΐρε, λοιπόν, τής 'Ολυμπίας καινούργιο κόσμημα 
μές στόν παγκόσμιο πιά ρυθμό της, 
άνανεωτή κι Όλυμπιονίκη τής ιδέας».

Θα κλείσω με την ευχή, αυτό που κατόρθωσε ο Βικέλας, ως πρώτος Πρόεδρος 
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, δηλαδή να οργανωθούν στην Αθήνα οι 
Πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες, να γίνει πια θεσμός, να επανέλθουν στην γενέτειρα 
τους, την Ελλάδα, μόνιμα οι σύγχρονοι Διεθνείς Ολυμπιακοί Αγώνες.

ΚΛΕΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΠΑΠΑΕΑΑΗΝΑ

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
Φοίβου Κληρίδη

ΣΤΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ

Στης Ηλίδας τα ιερά 
πανάρχαια εδάφη 
φύτρωνε ο Ολυμπισμός 
στέριωνε τα θεμέλια 
μιας πολύπαθης Ειρήνης- 
Τα όπλα δεν κροτάλιζαν 
βασίλευε η ειρήνη 
και κόπαζαν οι πόλεμοι 
στης Ολυμπίας το στίβο.

Τον κότινο αγριελιάς 
στεφανωμένοι οι νικητές 
τροπαιοφόροι διάβαιναν 
κι οι κήρυκες και σαλπιγκτές 
κραύγαζαν ως τα ουράνια 
στην Άλτη Ολυμπιονίκε^.

Για να υμνούν τους άθλουςτους 
στον πηγαιμό τους γκρέμνιζαν 
της πολιτείας τα τείχη- 
Φρόνηση και σοφία, 
ανδρεία, δικαιοσύνη, 
οι αρετές του Ολυμπισμού 
βασίλευαν στους ουρανούς 
της αρχαίας Ολυμπίας.

Του Διαγόρα Ρόδιου 
Ολυμπιονίκη θρυλικού 
με τρεις του γιους Ολυμπιστες 
τους στήσαν ανδριάντα 
στο Ολυμπιακό Περβόλι 
αθάνατο επιτάφιο 
οικογένειας μαρμαρένιας.

Η Ροδία Καλλιπάτειρα 
του Διαγόρα η κόρη 
-αδέλφι των Ολυμπιστών- 
τον θάνατο αψηφώντας 
σαν άνδρας ψευτοντύθηκε
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προσμένοντας το γιο της 
με λαχτάρα ν’ ανταμώσει 
τον Αεισίδωρο ν’ αγωνιστεί 
κι Ολυμπιονίκη να στεφθεί 
να τον σφικταγκαλιάσει νικητή.

Κριτές οι Ελλανοδίκες 
κήρυτταν στον ιππόδρομο 
τους νικητές των αθλημάτων. 
Ο Κόροιβος πρωταθλητής 
του δρόμου ο πρώτος νικητής 
της νίκης άναψε τη δάδα.
Μα κι ο Καρύστιος πυγμάχος 
ο πολυνίκης αθλητής, 
δεκαετίες νικητής, 
οκτώ φορές στα Ίσθμια 
κι οκτώ φορές στα Νέμεα. 
Ο αρματοδρόμος Ευφοριών 
σαν σίφουνας ορμητικός 
ξεχύθηκε θριαμβευτής 
κι αλάλαζαν οι θεατές 
στο νικηφόρο τέρμα του.

Το πένταθλο και η πυγμή, 
Παγκράτιο, ιπποδρομίες, 
και οι αρματοδρομίες 
δέσποζαν τα αθλήματα 
στις καρδιές των Πανελλήνιον. 
Κι όταν ο Ντεκουπερντέν 
τον Ολυμπισμό ανάστησε, 
ο μουσουργός Σαμάρας 
στου Παλαμά τους στίχους 
σκόρπιζε ως τα πέρατα 
τον Ύμνο Ολυμπιάδας, 
και φλόγιζε όλες τις καρδιές 
του κόσμου η Ρωμιοσύνη.

Όταν ο Σπύρος Λούης 
στον μαραθώνιο πρώτευσε 
τις καρδιές αιώνια άγγιζε.

Στον γύρο του στο Στάδιο 
Άντρο Παναθηναϊκό 
μεσ’ τα σπλάχνα της Αθήνας 
πανώριο καλλιμάρμαρο 
τον θρίαμβο του γιόρτασαν

τη νίκη του ετίμησαν 
του κόσμου οι Πανέλληνες.

Κι όταν των Ολυμπιάδων 
το στερνοφίλημα έζωνε 
στον Δία με τις θυσίες 
Πύθεια, Νέμεα, Ίσθμια 
πάντα γιόρταζαν οι Αχαιοί 
για τον Απόλλωνα Θεό.

Η ΚΥΠΡΟΣ

Της Αφροδίτης το νησί 
ξεπρόβαλε πανώριο 
στην τρανή Ολυμπιάδα. 
Δόμνα, Τζωρτζής κι η Καρολίνα 
Χρυσή Παραολυμπιονίκης, 
το τρίδυμο της Κύπρου μας, 
φτεροπόδαροι αθλητές 
στ’ αρχαίο πνεύμ ’ αθάνατο 
της ορθοδοξίας ονειρευτές 
της Σαλαμίνας του Ευαγόρα 
των προγόνων της πατρίδας 
οι αντάξιοι εραστές 
με το στεφάνι της Ελιάς 
της Ολυμπίας το τρόπαιο 
τα επινίκια γιόρτασαν.

ΦΟΙΒΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ

76 77Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Εισαγωγικά γιά τήβράβευση του 'Ιάκωβου Κυθρεώτη 
μέ τό «ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» τού Ε.Π.Ο.Κ.. 2004 
άπό τόν Πρόεδρο τού Δ.Σ. Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου

τη ° '““ί* 305 Κυθρεώτης, καλά γνωστός στήν Κύπρο αλλά καί στόν ευρύτερο 
TO καΧλ“ε? τά A μέ 10 ίστ°ρΐκ0 δΐήγημα·τό '“MW" καί τό θέα
τρο, και αντλεί τα θέματα του απο την ιστορία καί τις παραδόσεις τής πατρίδας uac 
Ζ ίό “sTX’FH άγώνεζ Τ Έλλην1σ'ωΰ Κΐ^ κορυφαίες μορφές, 

γ a το 1821, τον Εθνομάρτυρα Κυπριανό καί, γιά τό 1955, τόν Εθνάρχη Μακάριο
. ' ξ1̂ α'’τΐκη θεση OT0 W του κατέχει ή Παιδική Λογοτεχνία, αλλά καί ή Λαογρα- 

ή Χρΐτΐκή βΐΡλί°υ’ή ά5θ5 Wia σέ περιοδικά καί 
εφημερίδες με πολιτιστικά, τουριστικά, φυσιολατρικά καί κοινωνικά θέματα Επίσης 
η μετάφραση, σχετικά μέ τήν οποία αναφέρω τοις Αχαρνεί^αί τή Λι^Χτού 
Αριστοφάνη που τις είχε μεταφράσει στό Κυπριακό ιδίωμα καί οί όποιε Ξ όνε- 

βασθει απο το Σατιρικό Θέατρο Λευκωσίας. Είναι λάτρης τής Λευκωσίας-^X 
οποία εχει γράψει καί συνεχίζει νά γράφει. ζ Ζ η

Τό συγγραφικό του έργο άρχισε έόώ καί μισό αιώνα καί συνεχίζεται ακόμα. 
Συμμετέχει ενεργά στήν πνευματική κίνηση του τόπου μας ώς τακτικό μέλος Σω 
ματειων τής Κύπρου καί τής Ελλάδος ή καί ώς μέλος των Δω“ών S-’ 

σΧ κ“· εχ£1 ' μέρ°ζ “ 01εθνή λ°ϊ°τεΧνικά συνέδρια καί συναντήσεις 
στην Κύπρο και στο έξωτερικό. s

•en -χΧε1 Γίμηθεΐ πέραν τών τιμητικών διακρίσεων στήν Κύπρο καί τήν 
τικά Μετάλλιαvid Πλ^ ” “ διαΥωνισΒού?· ΕΜ» Μνεία, μέ Τιμη-

Μεταλλια και Πλακετες, με Τιμητικά Χορηγήματα καί άλλους τρόπους

τήν Saon^ άπό μόνα τους
Ιάκωβο ΚυθοΧ τ ψΕΙ ^ΐτοζ τό «ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» στόν 
Ιάκωβο Κυθρεώτη Το σκεπτικό τής βράβευσης άνάλαβε νά συντάξει καί παοου 

σιασει ο καθ ολα αρμόδιος κ. Χρύσανθος Κυπριανοι 'Αντιπρόεδρος τού Ou ' 
ΙφρΖτΧ^ε^01^ “ μέρ°υζ τ°° Δ Σ· ™ go 
σφΤίαί œéroc άπ Τ6 ·Τζ En°K' πρ0ζ τόν ΌΡιλο ^5 πού
» S πως Χαΐ απ° ^0VLa’ τθ Χρηματικό ποσό τών ΛΚ300 - γιά τή
^Κέ™7^ εθιστώ τήν Προϊστάμενη τού Πολιτιστι
κού Κέντρου Ομίλου Λαϊκής Κα Μαρίνα Βρυωνίδου-Γιάγκου, τόσο νιά τήν ποό. 
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,Τ'όσοζ aUn<ni5.T0® ΕΠΟΚ επιχορήγηση τού «ΒΡΑΒΕΙΟΥ 
έκδΧσφ παΡαΧώ^σΊ το® Πολιτιστικού Κέντρου γιά τήν

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

Σκεπτικόν Βράβευσης του Ιάκωβου Κυθρεώτη 
με το «ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» γιά το 2004 
του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου 

Από τον Αντιπρόεδρο του Ε.Π.Ο.Κ.
κ. Χρύσανθο Κυπριανού στο Πολιτιστικό Κέντρο Ομίλου Ααικής 

(Τετάρτη, 28 Ιανουάριου 2004)

Ο Ιάκωβος Κυθρεώτης παρουσιάζεται ως ένας από τους σεμνούς λογοτέχνες 
και συγγραφείς της εποχής μας με σημαντική προσφορά του στα Ελληνικά 1 ραμ- 
ματα.

Δίκαια, λοιπόν, το φετινό «Βραβείο Γραμμάτων» για το 2004 του απονέμεται 

από τον Ε.Π.Ο.Κ.
Η συμβολή του Κυθρεώτη απορρέει από την πεποίθησή του ότι η άμεση επαφή 

με τις ρίζες μας στερεώνει αναμφίβολα την ιστορική, εθνική, ρησκευτικη και 
πνευματική συνείδηση της νέας γενιάς. Γιατί, ακριβώς, η γραφή του κατευ υνεται, 
κυρίως, με θερμό σκοπό και ζήλο να αξιοποιήσει την επιθυμία του όπως προβάλει 
το ανένδοτο και ακατάλυτο πνεύμα των Κυπρίων και να αποτισει φορο τιμή, 
ατούς εκάστοτε ήρωες του λαού μας με κάθε θυσία.

Ως λογοτέχνης γράφει πεζό, ποίηση και θεατρικό και βασίζει τα θέματα του 
με ισορροπία ανάμεσα στον μύθο και στο γεγονός, στην πλούσια ιστορία, στους 
θρύλους και στις παραδόσεις μας.

Συνθέτοντας ιστορικά διηγήματα, μυθιστορήματα, θεατρικά έρ /α και 
ανοίγει δρόμο που τον οδηγεί στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο η σε ενα ιστορι- 

κό γεγονός του τόπου μας.
Ένα μεγάλο μέρος των έργων του συγγραφέα διαβάζεται τόσο απο παιδιαι και 

νέους, αλλά και άνετα από τους μεγαλύτερους, γιατί πιστεύειι οτι το ^αι 
βλίο ψυχαγωγεί, διασκεδάζει, διδάσκει, ενημερώνει και συμβάλλει στη σωστή δια- 
μόρφωση χαρακτήρα του αυριανού πολίτη μέσα στο κοινωνικό περί a 
τα παιδιά να αποχτήσουν τη συνείδηση του προορισμού τους και να ο, 
πίστη, αντοχή και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

Στο ιστορικό παιδικό μυθιστόρημά του «Τον καιρό του Λε°™καρδο 
(Αθήνα, 1979 - Έπαινος «Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς» Εκδοτικού Ο - 
κου I. Κολλάρου, «ΕΣΤΙΑ») σ συγγραφέας κατορθώνει να μετουσιωσει σε τέχνη 
4α ιστορικά γεγονότα της κατοχής και αποχώρησης του ( ασιζ.ια ιΧ 8 .
οντόκαρδου από το πολύπαθο νησί μας. Το έργο αυτό αποτελεσε σταθμό στην 

ωτορία του παιδικού ιστορικού βιβλίου.
Η Λαογραφία κυριαρχεί στο έργο του Ιάκωβου Κυθρεώτη. θ ^“^ας 

μπολιάζει με την ιστορία, τους θρύλους και τις παραδόσεις μα^ τον κ ρμ 
ϊων του, μετασχηματίζοντάς τα σε λογοτεχνία. Παράλληλα, με την αγαπη ου 
προς τον τόπο αυτό ξεκίνησε να συλλέγει πολύ νωρίς λαογραφικο ι ικο,, ρ
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μίες και γνωμικά, βίους Αγίων, τοπωνύμια, ευτράπελες διηγήσεις, δίστιχα και πολύ
στιχα, μύθους και ιστορίες. Όσον αφορά τα Κυπριακά Δημοτικά Τραγούδια άρχισε 
να δημοσιεύει σε περιοδικά, βιβλία και συλλογές Κύπρου-Ελλάδος («Κυπριακά 
Γράμματα» - «Της Τρίχας το Γιοφύριν» Αύγ. 1945), «Ελληνική Δημιουργία» - «Του 
Διγενή και του Χάροντα» Αθήνα 1950) και αρκετά άλλα μέχρι σήμερα).

Πλείστα άρθρα και μελέτες έχουν, κυρίως, καταχωρηθεί στο περιοδικό «Ααο- 
γραφική Κύπρος» του υποφαινόμενου. Αξίζει να αναφερθεί ότι μια παλαιότερη 
«Ααογραφική Συλλογή» (Ααογραφικά Κύπρου) του Κυθρεώτη έτυχε σε Πανελλή
νιο διαγωνισμό Βραβείου Γλωσσικής Εταιρείας της Ακαδημίας Αθηνών, το 1951.

Επίσης, μετάφρασε στο Κυπριακό γλωσσικό ιδίωμα τις αρχαίες κωμωδίες 
του Αριστοφάνη, «Αχαρνείς» (1991) και «Αυσιστράτη» (1994), που ανεβάστηκαν 
σε δεκάδες παραστάσεις από το «Σατιρικό Θέατρο» με μεγάλη επιτυχία.

Παρακάτω σημειώνονται τα υπόλοιπα έργα του Ιάκ. Κυθρεώτη: «Τρία Κυ
πριακά Διηγήματα» (Έκδοση «Αυρικής Κύπρου» Αρ. 11 - 1959), «Αντρειωμένη 
Γη» (Ιστορικά Διηγήματα - 1974) «Εθνομάρτυρας Κυπριανός - 9η Ιουλίου 1821» 
(Θεατρικό σε πεζό - 1979, που παρουσιάστηκε στα πλαίσια των Παγκυπρίων Αγώ
νων Σχολικού Θεάτρου το 1991 και 1995). «Πικρά Χρόνια» (Ιστορικά Διηγήματα 
- Αθήνα 1986) «Οι Αξερίζωτοι» (Ιστορικά Διηγήματα - 1994) «Τα παιδιά τολ
μούν» (Σύγχρονο Παιδικό Μυθιστόρημα - 1997) και «Κυπριανός ο Εθνομάρτυ
ρας» (Θεατρικό σε ποίηση - 2001).

Πάμπολλα είναι τα σχόλια και δεκάδες κριτικές λογοτεχνών Κυπρίων και 
Ελλαδιτών των βιβλίων του, ως και Βραβεία και Έπαινοι, που του έχουν απονε- 
μηθεί σε Κυπριακούς και Πανελλήνιους Διαγωνισμούς και σε Διακρίσεις από 
Ιδρύματα, Ομίλους, Συνδέσμους, Δήμους κ.λ.π.

Έχει συμμετάσχει σε αρκετά διεθνή λογοτεχνικά Συνέδρια και στην Κύπρο. 
Μέρος του έργου του παρουσιάζεται σε Ανθολογίες (στα Ελληνικά και σε ξένες 
γλώσσες) και σε Εγκυκλοπαίδειες και έχουν, επίσης, μεταδοθεί από το ραδιόφωνο 
και την τηλεόραση στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Εκτός αυτών, άρχισε από νεα
ρός ηλικίας να αρθρογραφεί σε περιοδικά, άλλα έντυπα και εφημερίδες Κύπρου- 
Ελλάδος για θέματα πολιτιστικά, φυσιολατρικά, τουριστικά, καλλιτεχνικά, κοι
νωνικά κ.λ.π.

Ο Ιάκωβος Κυθρεώτης εξακολουθεί αδιάλειπτα να μεταφέρει με άνεση και 
γλαφυρότητα στον ιστορικό χώρο ζωντανές τις μορφές και τα γεγονότα με αξιο
θαύμαστη πιστότητα, ευσυνείδητα, συστηματικά και με γνώση κάθε εποχής και να 
προσφέρει πλούσιους καρπούς στην Κυπριακή Γραμματεία.

Στα έργα του κυρίαρχη ιδεολογία είναι η αγάπη για την πατρίδα, διαβλέποντας 
μέσα από τα ιστορικά γεγονότα την κοινή μοίρα Κύπρου-Ελλάδος, τους κοινούς 
αγώνες και τις θυσίες για τη λευτεριά και την πίστη στις παραδόσεις της Ορθοδοξίας.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ

Της κ. Μαρίνας Βρυωνίδου-Γιάγκου, Προϊστάμενης του Πολιτιστικού Κέντρου Ομίλου 
Ααϊκής, μη δυναμένης φέτος να παραστεί στην εκδήλωση όπως επιδιόσει το «Βραβείο 
Γραμμάτων» 2004, χρηματοδοτηθέν υπό του Ομίλου Λαϊκής, παρακληθείς υπό του 
Ε.Π.Ο.Κ. ο κ. Γιάννης Τσαούσης, Πρόξενος της Ελλάδος στην Κύπρο, απεδέχθη ευγενιύς 
και επέδωσε στον Ιάκωβο Κυθρεώτη. Λογοτέχνη και Συγγραφέα, το Βραβείο τούτο.

Ο Πρόξενος της Ελλάδος στην Κύπρο κ. Γ. Τσαούσης επιδίδων 
το «Βραβείο Γραμμάτων» στονκ. Ιάκωβο Κνθρεώτη.
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Αντιφώνηση από τον τιμώμενο Ιάκωβο Κυθρεώτη 
κατά την απονομή του «Βραβείου Γραμμάτων» 2004 

του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου 
(28 Ιανουάριου 2004)

Θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχή, γιατί το Διοικ. Συμβούλιο του Ε.Π.Ο.Κ. με 
ομόφωνη απόφασή του με έχει τιμήσει απόψε με την απονομή του «ΒΡΑΒΕΙΟΥ 
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 2004 του Ομίλου.

Αποδεχόμενος την τιμητική αυτή διάκριση αισθάνομαι μεγάλη συγκίνηση και 
αγαλλίαση και από καρδιάς εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου και τις ολόθερμες ευ
χαριστίες μου.

Οφείλω, επίσης, να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον αγαπητό μας Πρόεδρο 
Δρα Κώστα Χατζηστεφάνου για την Εισαγωγική ομιλία που μου απηύθυνε, όσο 
και τον Αντιπρόεδρο Χρύσανθο Κυπριανού, που επιμελήθηκε και παρουσίασε το 
«Σκεπτικό της απονομής» σκιαγράφοντας σφαιρικά το έργο μου.

Παράλληλα, χαιρετίζω και ευχαριστώ όλους εσάς τους εκλεκτούς προσκεκλη
μένους, ως και τους φίλους και τα μέλη του Ομίλου μας, που με την πρόθυμη πα
ρουσία σας λαμπρύνετε την αποψινή τιμητική εκδήλωση.

Την Προϊσταμένη του Πολιτιστικού Κέντρου του Ομίλου Ααϊκής κυρία Μα
ρίνα Βρυωνίδου-Γιάγκου ευχαριστώ θερμότατα τόσο για τη χρηματοδότηση του 
«Βραβείου Γραμμάτων» του 2004 όσο και για την ευγενική φιλοξενία και ενίσχυ
ση που μας παρέχει.

Όσον αφορά το έργο μου, θα ήθελα να αναφέρω ότι έχω σχεδόν αφιερώσει 
ολόκληρη τη συγγραφική παραγωγή μου στο ιστορικό λογοτεχνικό είδος, όπως το 
ιστορικό διήγημα, το μυθιστόρημα, το θέατρο και την ποίηση.

Η εξήγηση αυτής της ιδιαιτερότητας με παίρνει πολύ μακριά στα πρώτα νεα
νικά μου χρόνια, όταν, ακόμη, ήμουν μαθητής στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Κάποιες 
μετέπειτα συγκυρίες στα διαβάσματά μου με ώθησαν να εντρυφώ και να προβάλ
λω θέματα που με εκφράζουν, όπως είναι η πλούσια ιστορία της Κύπρου, και, ει
δικά, οι αγώνες των Κυπρίων, αλλά, πολλάκις, και όταν συνδέονται με τους 
Έλληνες αδελφούς μας. Επίσης, πάντα με γοήτευαν θέματα που αντλούσα από 
πλούσιες πηγές θρύλων και παραδόσεων του τόπου μας.

Ωστόσο, επειδή προσπάθειά μου ήτο πάντοτε να προσεγγίζω τα επιθυμητά 
μου θέματα, κατέληξα - σχεδόν χωρίς εξαίρεση - να τα επιλέγω από την εθνική μας 
παρακαταθήκη. Έτσι, με βάση το ιστορικό λογοτεχνικό είδος, ξεκίνησα με την ικα
νοποίηση να συμβάλω όσο μπορώ στη συντήρηση των μνημείων του παρελθόντος, 
της γλώσσας, της ιστορίας, της θρησκείας, των ηθών και εθίμων, ήτοι όλων, όσων 
αποτελούν την αρετή των αναπαλλοτρίωτων συστατικών του διαχρονικού πολιτι
σμού μας. Σημειώνω ότι τα βιβλία μου διαβάζονται τόσο από τα παιδιά και τους 
νέους, όσο και από τους μεγαλύτερους.

Διά το κυπριακό γλωσσικό ιδίωμα οφείλω να ομολογήσω ότι τούτο με γοητεύει 
όταν το χρησιμοποιώ, όπως είχα την ευκαιρία να μεταφέρω σε ελεύθερη μετάφραση 
δυο από τις αρχαίες κωμωδίες του Αριστοφάνη, τους «Αχαρνείς» και τη «Αυσιστρά- 
τη». Πιστεύω ακράδαντα πως η γλώσσα μας διατηρεί τα πλούσια και ζωντανά στοι
χεία της, ώστε να διερμηνεύει με ακρίβεια, λιτότητα, δροσιά, αγνό πνεύμα και σοφία 
την ανάγκη και μέριμνα της συντήρησής της ως κόρης οφθαλμού.

Εξάλλου, η φυσιολατρία και ο εκδρομισμός μου ενδυνάμωσαν περαιτέρω την 
πίστη, τη γνωριμία, την ομορφιά και την αγάπη της πατρίδας μου, περιερχόμενος 
με πάθος για χρόνια, σχεδόν ολόκληρη την Κύπρο, τους ιστορικούς και αρχαιολο
γικούς χώρους της, την ύπαιθρο και τους ανθρώπους της, που, πολλάκις είχα την 
ευτυχία να συλλέγω πολύτιμο λαογραφικό υλικό από άγραφες, κυρίως, λαϊκές 
πιΊγές, όπως παραμύθια, δημοτικά τραγούδια, βίους αγίων, παροιμίες, δίστιχα, 

μελέτες κ.λ.π.Στη σύντομη αυτή αντιφώνηση απλά αναφέρω ότι δεν έχω πάψει να είμαι έν
θερμος θιασώτης κάθε γωνιάς του τόπου μας, της γενέτειράς μου Λευκωσίας και 
του λαού μας. Χωρίς κομπασμό, δημοσιεύω από 55 τόσα χρόνια σε περιοδικά, 
έντυπα και εφημερίδες Ελλάδος-Κύπρου, κριτικές βιβλίου Ελλαδιτών και Κυ
πρίων λογοτεχνών και, επίσης, αρθρογραφία για θέματα πολιτιστικά, λογοτεχνι
κά, λαογραφικά, φυσιολατρικά, τουριστικά, καλλιτεχνικά, κοινωνικά κ.λ.

Ξεκινώντας μνημονεύω κάποιους λαϊκούς γέροντες και γιαγιάδες τη^ παιδι
κής μου ηλικίας για τις διηγήσεις τους, τα δημοτικά τραγούδια και άλλα, το δά- 
θκαλό μου και λαογράφο Νέαρχο Κληρίδη και τον καθηγητή μου Γεώργιο Παπα- 
Χαραλάμπους. Επίσης τους αείμνηστους Χριστόδουλο Παπαχρυσοστόμου, Νίκο 
Κρανιδιώτη και Μίκη Κιτρομηλίδη. Μνημονεύω τελευταίο με ευγνωμοσύνη τον 
αλησμόνητο φίλο μου Κύπρο Χρυσάνθη που δεν έπαυε να μου συμπαραστέκεται. 
Κάθε πτυχή των σχέσεών μου με τον άνθρωπο, το λογοτέχνη και τον επιστήμονα 
ήταν σταθερά βασισμένα στην αγάπη, τη φιλία και τη συνεργασία μας.

Τελειώνω με σεβασμό, σεμνότητα και πίστη ότι θα συνεχίσω όσο μπορώ να 
προσφέρω τις προσπάθειές μου με το όποιο δημιουργικό μου έργο - εθνικό, θρη- 
θκευτικό, πνευματικό, πολιτιστικό και κοινωνικό - για να ενισχύσω τα πλαίσια 
του ευρύτερου διαχρονικού χαρακτήρα της πολιτιστικής κληρονομιάς Κύπρου- 
Ελλάδας με γνώμονα τη διαφύλαξη της ιστορίας, της γλώσσας, των παραδόσεων, 
των αγώνων και των περιπετειών του λαού μας με αγάπη, χαρά, περηφάνια και 

Προπαντός αυτογνωσία και δικαίωση. ΙΑΚ. ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ
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ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ ΜΑΡΟΥΛΑ ΒΙΟΛΑΡΗ-ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ1ΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

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

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΑΠΟΝΕΙΜΕΙ

ΣΤΟΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΚΥΡΙΟ ΙΑΚΩΒΟ ΚΥΘΡΕΩΤΗ

το

ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ

ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΥΤΗΣ

ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ,

ΕΙΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004 ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ

ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΧΟΡΗΓΟ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

ο ταμιΑς Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Ο τιμηθείς με το «Βραβείο Γραμμάτων» 2004 Ιάκωβος Κυθρεώτης
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Από την τελετή απονομής του «Βραβείου Γραμμάτων» 2004 του Ε.Π.Ο.Κ. 
στον Ιάκωβο Κυθρεώτη.

ΑΝΑΤΑΣΗ ΨΥΧΗΣ

Βυθίζω το βλέμμα ώς τα βάθη των αιώνων 
απύθμενο αντικρίζω τον ανθρώπινο πόνον.
Τα χέρια εκτείνω ώς τα έγκατα της γης 
ψηλαφίζω τον τρόμο της απροσμέτρητης οργής.

Συντονίζομαι με τους παγκόσμιους κραδασμούς 
στο εσώτατο είναι μου νιώθω παλμούς 
αιώνιους, αρχέγονους, ανθρώπινους και θεϊκούς 
και διασθάνομαι το μέλλον του ανθρώπου στη γη.

Καλύτερα να προδιαγράφεται 
αφού προέλευση έχει θεϊκή.
Μαζεύω τα μέλη μου ξανά, 
προσδοκώντας ανάταση ψυχής συμπαντική.

ΑΓΝΗ ΛΕΑΝΤΖΗ-ΜΕΝΕΛΑΟΥ

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΥΣΣΗΣ

Με την καλλιέργεια των γραμμάτων και την απότιση φόρου τιμής στους αεί
μνηστους δασκάλους μας, αρμόζει να γιορτάζεται κάθε χρόνο η μνήμη των 
«Τριών μεγίστων Φωστήρων», η γιορτή των Ελληνικών Γραμμάτων.

Πηγή έμπνευσης στάθηκε, και τούτη τη φορά, η εργασία του Γιώργου μου, η 
οποία είχε δημοσιευθεί στον ΙΔ' τόμο της Επετηρίδας της Παιδαγωγικής Ακαδη
μίας Κύπρου, το 1973. Γι’ αυτό και την αφιερώνω στην ιερή μνήμη του....

Από τότε που είχε καθιερωθεί η γιορτή των Γραμμάτων, πιθανότατα τον ΙΑ 
μ·Χ. αιώνα, παρουσιάσθηκε μια παράλειψη σε βάρος του «άνδρός μετά τόν άδελ- 
Τόν δευτέρου εν τε λόγοις καί τρόποις», όπως είχε χαρακτηρισθεί ο Γρηγόριος ο 
Νύσσης από την Γ' Οικουμενική Σύνοδο, το 431 μ.Χ.

Πιστεύοντας ότι ο Νύσσης προσεγγίζει με το έργο του, περισσότερο από πολ
λούς άλλους, την έννοια του Ελληνοχριστιανικού, και παράλληλα θεωρώντας ότι 

γιορτή των Γραμμάτων περικλείει στην ουσία της την πιο πάνω έννοια, θα προ- 
οπαθήσω, με τη μεγαλύτερη δυνατή συντομία, να παρουσιάσω τις διαχρονικές φι
λοσοφικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις του «φιλοσοφικωτέρου των Πατέρων», 
τ°υ Γρηγορίου Νύσσης, στον σημαντικότατο «Μέγαν Κατηχητικόν Αόγου» του.

Ο Γρηγόριος Νύσσης, ένας από τους μεγαλύτερους Πατέρες της Εκκλησίας, 
ήταν νεότερος αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, τον οποίον αναφέρει και ως μό- 
ν° δάσκαλό του. Ασκησε το επάγγελμα του ρήτορα και, μετά το θάνατο της συζύ
γου του Θεοσεβείας, επιδόθηκε στον «εμφιλόσοφον βίον» των μοναχών και τη με
λέτη της θεολογίας μέχρι το 371, οπότε ανέλαβε τη διαποίμανση της επισκοπής 
Νύσσης. Πέθανε στην Κων/πολη και η Ζ' Οικουμενική Σύνοδος τον ονόμασε «Πα- 
τέρα Πατέρων», η δε Εκκλησία τον κατέταξε μεταξύ των αγίων και γιορτάζει τη 

Μ-νήμη του στΐς jq Ιανουάριου.
Αξιοσημείωτη υπήρξεν η προσπάθειά του να εκθέσει τις ουσιώδεις αλήθειες 

του Χριστιανισμού, εναρμονίζοντάς τις προς τα φιλοσοφικά δεδομένα τη^ εποχής 
τ°υ. Εύλογα ο «Μέγας Κατηχητικός Αόγος» του θεωρείται ως το πρώτο συστημα- 
τικό έργο στην Πατερική Θεολογία, μετά το «Περί αρχών» του Ωριγένη.

Βάση της όλης σκέψης του αποτελεί η μεταφυσική ιδέα του «είναι». Ο Θεός εί- 
ν«ι το «Όν». Στο Θείο «Όν» μετέχει και ο άνθρωπος. Μεταξύ Θεού και ανθρώ
που υπάρχει η βασική διαφορά ότι ο Θεός έχει «έξ έαυτοϋ» το «είναι» ενώ ο άν- 
θρωπος «έκ μετοχής». Όσο ο άνθρωπος πλησιάζει προς τον Θεό, τόσο επιτυγχά

νει τον προορισμό του, «τήν πρός τό θειον όμοίωσιν».
Οι μεγάλοι Πατέρες του Δ' αι. μ.Χ., με την ελληνική τους μόρφωση και το χρι- 

θτιανικό τους έργο, πέτυχαν τη μεγαλύτερη προσέγγιση του Ελληνισμού με τον 
Χριστιανισμό. Αυτός που προσέγγισε περισσότερο από κάθε άλλον την έννοια 
του Ελληνοχριστιανικού από φιλοσοφικής απόψεως είναι, κατά τον Werner 
Jaeger, «ό τής σοφίας σεβάσμιος μυστολέκτης, Νύσσης ό γρήγορος νους Γρηγό-
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ριος», ο οποίος βρίσκεται ακριβώς στο μέσο του ελληνικού και ανατολικού πνεύ
ματος. Η προσέγγιση επιτυγχάνεται με την προσπάθεια ερμηνείας της χριστιανι
κής διδασκαλίας με ελληνική φιλοσοφική σκέψη και γλώσσα.

Εάν κάποιος αναζητήσει καθαρά παιδαγωγικές συνταγές στο έργο του Γρηγο- 
ρίου του Νύσσης, πιθανό ν’ απογοητευθεί πρόωρα. Διότι ο ιερός πατέρας δεν 
υπήρξε παιδαγωγός με τη σημερινή έννοια της λέξης. Υπήρξε αληθινός παιδαγω
γός, αλλά «παιδαγωγός εις Χριστόν».

Σκοπός της συγγραφής του «Μεγάλου Κατηχητικού Λόγου» είναι η προσπά
θεια αναλύσεως της έννοιας της θείας υποστάσεως, διδασκαλία του ορθού τρόπου 
προσεγγίσεως του ανθρώπου προς τον Θεόν, παρόρμηση του ανθρώπου προς 
υψηλούς στόχους μέσα από αγώνα τελείωσης και μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ση
μαντικό κεφάλαιο της «κατά Χριστόν Παιδείας».

Η «κίνησις τής ψυχής» προς την αθανασία περνά μέσα από την κατάκτηση της 
κατ’ άνθρωπον αρετής, από τη σοφία και το δίκαιο (Μigné, Patrologia Graeca 45, κεφ. 
Κ'). Στην προσπάθεια ακριβώς του ανθρώπου για κατάκτηση του σοφού και του δι
καίου, εντάσσεται και η αποστολή του παιδαγωγού. Η διάκριση του καλού από το 
κακό, η διάγνωση καταστάσεων που χρήζουν θεραπείας, η πίστη στην επιτυχία είναι 
λίγες από τις πολλές προσπάθειες που καταβάλλει ο ευσυνείδητος παιδαγωγός.

Η αρετή, κατά τον Νύσσης, είναι σύζευξη του σοφού με το δίκαιο· εάν αυτά 
διαχωρισθούν τότε δεν υπάρχει δυνατότητα παρουσίας της έννοιας του αγαθού: 
«Πάντως τφ δικαίω τό σοφόν συνεζευγμένον αρετή γίγνεται· εί δέ χωρισθείη, μή 
άν έφ’ έαυτού καταμένη αγαθόν είναι». (P.G. 45,57Α).

Η προσπάθεια του παιδαγωγού τότε μόνο μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη, 
εάν αυτός κατορθώσει αγαθά αποτελέσματα όχι μεμονωμένων μαθητών του, αλλά 
του συνόλου. Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να καταβληθεί για όσους μαθητές παρου
σιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα και με κανένα τρόπο δικαιολογείται από τον παι
δαγωγό η εγκατάλειψη αυτών αντίθετα, η προσπάθεια πρέπει να είναι συνεχής 
και καθολική.

Η αγαθή διάθεση του παιδαγωγού προς τον παιδαγωγούμενον, είναι απαοαίτη- 
τη προϋπόθεση επιτυχίας, καθώς και η ανταπόκριση εκ μέρους του μαθητή. Η αγαθή 
πρόθεση του παιδαγωγού δεν θεωρείται ικανή ν’ αντιπροσωπεύσει μόνη τις εκπαι
δευτικές απαιτήσεις. Χρειάζεται οπωσδήποτε η έμπρακτη απόδειξη της αγαθής δια- 
θέσεως τόσο του παιδαγωγού προς τον παιδαγωγούμενο, όσο και αντίστροφα. «Πώς 
γάρ άν φανείη ή πρόθεσις μή διά τών γινομένων φανερουμενη;» (P.G. 45?57Β.).

Κατά τον Γρηγόριον Νύσσης δεν πρέπει να διστάζουν δάσκαλος και μαθητής 
γα θέτουν υψηλές ιδέες και πρότυπα ως στόχους. Ο πρώτος οφείλει να υποδει
κνύει στον δεύτερο το «δέον γενέσθαι» και ο μαθητής έχει καθήκον ν’ ανταποκρί- 
νεται μ επιτυχία διότι, εάν δεν ακολουθήσει τα όσα του υποδείχθηκαν από το δά
σκαλο - και μάλιστα κατά τρόπον επαναλαμβανόμενον -, τότε δεν θ’ αποχτήσει 
την ανάλογη εμπειρία: «Ίνα κατά τόν άρχηγόν τής σωτηρίας ήμών κατορθωθή 
τοΐς έπομένοις ή μίμησις. Ο δέ μή πράττων τό προδεικνύμενον, άμέτοχος τής τοι- 
αύτης εμπειρίας μένει». (P.G. 88Α).

Ο Ιερός Πατέρας διαπιστώνει πολλές δυσχέρειες ως προς τον τρόπον θερα
πείας ενός κακού. Μεταξύ αυτών επισημαίνει τις εξής χαρακτηριστικές παρατη
ρήσεις, οι οποίες εμπερικλείουν διαχρονικές παιδαγωγικές αρχές: Διαπιστώνει 
κατ’ αρχήν ατομικές διαφορές. Ως εκ τούτου επιβάλλεται και η διαφοροποίηση 
της μεθόδου διδασκαλίας από τον αποτελεσματικό δάσκαλο. Δεν είναι δυνατό να 
έχουμε με την ίδια προσφορά τα ίδια αποτελέσματα σε διαφορετικά άτομα. Ούτε 
πάλιν είναι δυνατό να διορθώνουμε με τα ίδια μέσα δύο διαφορετικές αντιλήψεις: 
«ού τοΐς αύτοΐς θεραπεύσεις του Έλληνος τήν πολυθεΐαν καί τού ’Ιουδαίου τήν 
περί τόν μονογενή Θεόν άπιστίαν». (P.G. 9Β.).

Επιβάλλεται επομένως ο έλεγχος, η διαφοροποίηση και η προσαρμογή των 
μεθόδων διδασκαλίας. Η μέθοδος, εξάλλου, πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα 
προς το αντιμετωπιζόμενο πρόβλημα: «Κατά γάρ τό είδος τής νόσου, καί τόν τρό
πον τής θεωρίας προσαρμοστέον». (P.G. 45, 9Β.).

Η θεραπεία ενός κακού προϋποθέτει υπομονή κι επιμονή, μόχθο κι αδιάλει
πτο ενδιαφέρον: «Ίασις γάρ έστιν άρρωστίας ή τού νοσήματος κάθαρσις, κάν επί
πονος ή». (P.G. 69C.). Οπωσδήποτε η προσπάθεια θεραπείας μιας καταστάσεως 
δεν πρέπει να είναι μονομερής και ο παιδαγωγός θα μεταχειρισθεί τόσο τον έπαι
νο, όσο και την τιμωρία: «πρός τόν σκοπόν άποβλέψαντες, τόν μέν έπαινοΰμεν, 
τόν δέ χαλεπαίνομεν». (P.G. 68D.).

Η προσπάθεια του παιδαγωγού ν’ ανεύρει την αλήθεια, διέρχεται από πολλά 
στάδια. Παιδαγωγικά ορθή θεωρείται η ομαλή μετάβαση από τα γνωστά στα άγνω
στα, μ’ επιλογή των εισηγήσεων που διατυπώνονται. Πρέπει ο παιδαγωγός να εξε
τάζει, εάν είναι δυνατό, όλες τις γνώμες, να επιλέγει τα ορθά και τα χρήσιμα και 
να προχωρεί στην αποκάλυψη της αλήθειας: «...αλλά χρή... πρός τάς υπολήψεις 
τών άνθρώπων βλέπειν, καί κατά τήν έγκειμένην έκάστψ πλάνην ποιεΐσθαι τόν λό
γον, άρχάς τινας καί προτάσεις εύλογους ύφ’ έκάστης διαλέξεως προβαλλόμενον, 
ώς άν διά τών παρ’ άμφοτέροις όμολογουμένων έκκαλυφθείη κατά τό άκόλουθον 
ή διάνοια» (P.G. 45, 12Α.).

Συχνά οι μαθητές αγανακτούν, όταν υποβάλλονται σ’ επίπονες ασκήσεις, όπως 
ακριβώς οι ασθενείς, που ακολουθούν μια θεραπεία. Όταν όμως ξεπερασθούν οι δυ
σκολίες, τότε αναγνωρίζουν τον μόχθο του παιδαγωγού κι εκφράζουν προς αυτόν 
την ευγνωμοσύνη τους: «Νυνί γάρ καθάπερ οί έπί θεραπείρ τεμνόμενοί τε καί καιό- 
μενοι χαλεπαίνουσι τοΐς θεραπεύουσι, τή οδύνη τής τομής δριμυσσόμενοι· εί δέ τό 
ύγιαίνειν διά τούτου προσγένοιτο, καί ή τής καύσεως άλγηδών παρέλθοι, χάριν εϊσο- 
νται τοΐς τήν θεραπείαν έπ’ αυτούς ένεργήσασι». (P.G. 45,69Β.).

...Η καλλιέργεια της γλώσσας και η όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση του 
περιεχομένου του προφορικού και γραπτού λόγου, θεωρούνται από τις ουσιαστι
κότερες επιδιώξεις του ευσυνείδητου παιδαγωγού. Η άγνοια της σημασίας ορισμέ
νων λέξεων, εμποδίζει τον μαθητή ν’ αντιληφθεί πλήρως τα γραφόμενα ή λεγάμε
να: «ίνα έχοιεν οι έντυγχάνοντες τοΐς ύπογεγραμμένοις λόγοις, έκ πρώτης έντεύ- 
ξεως νοεΐν τήν τών λεγομένων δύναμιν καί μή διά τήν άγνοιαν του σημαινομένου 
τών λέξεων πρός τήν κατάληψιν τών έν αύτοΐς θεωρημάτων παραποδίζωνται». 
(P.G. 45, 105C.). Συνεπώς χωρίς γλωσσική καλλιέργεια, αδυνατούμε ν’ αντιλη- 
φθούμε την έννοια της ελληνικής παιδείας, της ανθρώπινης παιδείας.
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...Ο άνθρωπος πρέπει συνειδητά κι ελεύθερα να εργάζεται για την τελείωσή 
του. Ο παιδαγωγός οφείλει να καθοδηγεί τον παιδαγωγούμενον, ώστε να διακρί
νει την παρουσία, στη φύση και στους ανθρώπους, μέρους της θείας χάριτος και 
να τον βοηθήσει ν’ αντιληφθεί την αιώνια τάξη των πραγμάτων, υπό την επιστα
σία και με τη φροντίδα του ενός Θεού: «...έν παντί τήν τελειότητα θεωρεΐσθαι περί 
τήν θείαν φύσιν κατά τό εύλογον τής ακολουθίας ταύτης συγκαταθήσεται. ’Ανάγκη 
πάσα πρός μιας θεότητος ομολογίαν συνθλιβήναι τήν πεπλανημένην περί τοϋ πλή
θους τών θεών φαντασίαν». (P.G. 12Β.).

Η προσπάθεια του ανθρώπου πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από την έν
νοια της ελευθερίας, διαφορετικά του αφαιρεί την ιδέα της «κατ’ εικόνα όμοιώσεως 
πρός τό θειον»: «Εί γάρ τις ανάγκη τή ανθρώπινη έπεστάτει ζωή, διεψεύσθη άν ή 
είκών κατ’ εκείνο τό μέρος, άλλοτριωθεϊσα τώ άνομοίω πρός τό αρχέτυπον. Τής γάρ 
βασιλευούσης φύσεως ή άνάγκαις τισί ύπεζευγμένη τε καί δουλεύουσα, πώς άν είκών 
όνομάζοιτο;» (P.G. 24C.). Η ανθρώπινη φύση έχει εξ αρχής την έννοια του αγαθού: 
«Ώς άγαθής τε καί έν άγαθοίς ούσης καταρχάς ήμΐν τής φύσεως». (P.G. 45,24Α.). Με 
την έννοια του αγαθού συνυπάρχει και η ροπή προς αυτό. Η επιθυμία είναι μεγάλη 
δύναμη· προσφέρει, σε μεγάλο βαθμό, τη δυνατότητα επιτυχίας. Ιδιαίτερα στην περί
πτωση αγαθής προθέσεως, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα μετατροπής της επιθυ
μίας «εις έργον άγαθόν»: «...πάν ό,τι πέρ έστιν άγαθόν, τούτο καί βούλεσθαι. Βουλο- 
μένην δέ, πάντως καί δύνασθαι. Δυναμένην δέ μή άνενέργητον εΐναι, άλλά πάσαν 
άγαθοΰ προαίρεσιν εις ένέργειαν άγει(ν)». (P.G. 16Α.).

Εάν τέλος ο άνθρωπος δεν κατορθώσει να πραγματοποιήσει τα όσα ενυπήρ
χαν σ’ αυτόν ως αγαθή πρόθεση, τότε δεν μπορεί να γίνει λόγος περί αρετής· κι 
όταν απουσιάζει η αρετή - είτε ως πρόθεση είτε ως πράξη - η ζωή χάνει την αξία 
της και παρουσιάζει την εικόνα του τυχαίου και της αταξίας. Ο έπαινος της επιτυ
χίας, μάταια θ’ αναμένει νικητές: «Εί δέ άπρακτος ή προαίρεσις μένοι, ήφάνισται 
κατ’ άνάγκην ή άρετή, τή άκινησίρ τής προαιρέσεως έμποδισθε'ισα· άρετής δέ μή 
ουσης, ό βίος ήτίμωται, καί καθ’ ειμαρμένην χωρεΐ ό λόγος, άφήρηται τών κατορ- 
θούντων ό έπαινος». (P.G. 77C.).

Πιστεύω ότι με τα πιο πάνω αποσπάσματα από τον Μέγαλν Κατηχητικόν Αό- 
γον του Ιερού Πατρός, καταφαίνεται η διαχρονικότητα των φιλοσοφικών και παι
δαγωγικών του αντιλήψεων και συνάμα η τέλεια σύζευξη της ελληνικής του παι
δείας με τη χριστιανική του πίστη, που και για τους σημερινούς δασκάλους πρέπει 
ν’ αποτελούν τους στέρεους πυλώνες της εκπαίδευσης στον όπου γης Ελληνισμό 
και ιδιαίτερα στην ημικατεχόμενη μικρή πατρίδα μας, παράλληλα με το όποιο εγ
χείρημα για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

ΣΩΤΗΡΟΥΑΑ Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. J. - P. Migne, Patrologia Graeca. 2. Π. Κανελλοπούλου, Ο Χριστιανισμός 
και η εποχή μας. Αθήνα, 1953. 3. Ευ. Παπανούτσου, Φιλοσοφία και Παιδεία, Αθήνα, 1954. 4. W. 
Jaeger, Gregorii Nysseni Opera, Leiden, 1958-1964.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ναυπάκτιος Στρατιώτης Νεκρός στην Κύπρο

Κακό ψυχανεμίζομαι, μου πάνιασαν τά χείλη 
καθώς στή χαμοκέλα μου γυρνώ, καί μέσαθέ μου 
νιώθω τής μοίρας πέτρινο νά πέφτει τό σκαμπίλι. 
"Όμως τό αστροπελέκι σου ολόρθο ας μ' εύρει Θέ μου!...

Κοιτάω τήν καψογύναικα νάχει σηκώσει θρήνο: 
Μοναχογιό τόν είχαμε, στήν Κύπρο έχει άπομείνει.
Τήν πού δέν μου περίσσευε παρηγοριά τής δίνω, 
καθώς τό μοιρολόγι της γαμπρό τόν μοσχοντύνει.

Τραγούδια των Βουνών

ΑΤΙΤΑΑ

Καί στούς παλιούς περπάτησα καί στούς καινούριους δρόμους 
μέ λεβεντιά καί μ ’ ένταση καί μέ καθαροσύνη.
Πόθους ικανοποίησα κι άνέβασα στούς ώμους 
τού σώματος καί τής ψυχής μνήμη καί λησμοσύνη.

Σημαντικό ή ασήμαντο στόν κόσμο αύτό κανένα.
Τίποτα έξω απ' τοϋ μυαλού καί τής καρδιάς τή δίνη.
Σέ γαλανή συνείδηση βουτάω τήν άγια πένα.
Τό ποίημα μόνο καθαρήν άγάπη τρώει καί πίνει.

Πάσχα ευωδιάζει σήμερα, πασχάζει ακέρια ή πλάση- 
τόν Κύριο πού άναστήθηκε μυρώνουν τά μελίδια. 
Στά μανουσάκια τόν θωρώ πού εύλαβικά έχω μάσει 
καί τής μορφής του χαίρομαι, όπου άν στραφώ, μοιασίδια.

Τραβάω κατά τις εξοχές στά δέντρα νά μιλήσω 
καί τό χαρμόσυνο νά πάω μαντάτο σέ μιά βρύση, 
πούστό τροπάρι τοϋ 'Απριλίου γλυκοκρατάει τόν ίσο. 
«Χριστός Άνέστη!» θά τής πώ, «Αληθώς!» θά μ'άπαντήσει!

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΑΟΣ
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ΤΡΑΧΙΝΙΕΣ, ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΑΗ 
ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Οι Τραχίνιες κατατάσσονταν παλαιότερα στις αδύνατες τραγωδίες του Σο
φοκλή, είτε γιατί σ’ αυτήν ούτε ο Ηρακλής ούτε η Δηιάνειρα είναι ήρωες είτε γιατί 
δίνεται βαρύτητα στην ισχύν της σεξουαλικότητας είτε γιατί ο Ύλλος επικρίνει 
στο τέλος ανοικτά τους θεούς. Σήμερα όμως έχουν υποστηρικτές και επαινέτες, 
κυρίως γιατί αυτό το έργο βρίσκεται στο κέντρο της κοσμοθεωρίας του μεγάλου 
τραγικού. Εξηγεί ένας σύγχρονος μελετητής:

«Η ιστορία του Ηρακλή, της Δηιάνειρας και της Ιόλης επέτρεψαν στον Σοφο
κλή να δημιουργήσει την πιο περίπλοκη και συναρπαστική δραματοποίηση 
της αστάθειας - της ιδέας της προσωρινότητας και της έλλειψης ασφάλειας σε 
κάθε τρέχουσα ανθρώπινη κατάσταση...»1

2. Οι μεταφράσεις τραγωδιοΑ που χρησιμοποιούνται εδώ ανήκουν στον Τάσο Ρούσσο, εκτός από την 
Αντιγόνη, που ανήκει στον Κ. Μύρη. Όλες είναι παρμένες από τη σειρά ΕΛΛΗΝΕΣ των εκδόσεων

Από μια νέα ανάγνωση, που έκαμα πρόσφατα και των επτά σωζομένων τρα
γωδιών του ποιητή, σημείωσα για το υποβαθμισμένο έργο πολλά στοιχεία που βρί
σκονται και σε άλλα σοφόκλεια (μάλιστα στον Οιδίποδα Τύραννό) και άλλα που 
θυμίζουν Ευριπίδη. Επιπρόσθετα, πες από έλξη πες από αντίδραση προς την πα- 
λαιότερη άδικη κρίση, προχώρησα και σε βαθύτερες μελέτες και ευχαριστήθηκα.

Εδώ θα παρουσιάσω, με χαρά, την πρώτη εργασία, τις σημειώσεις που απέρ- 
ρευσαν από την ανάγνωση (ως ελάχιστο φόρο τιμής στον μεγάλο τραγικό, με την 
ευκαιρία των δυόμισι χιλιάδων χρόνων από τη γέννησή του). Όμως θα προτάξω 
μια περίληψη, τα καίρια σημεία της πορείας του δράματος:

Η Δηιάνειρα εκφράζει φόβο πως κακό μεγάλο συμβαίνει στον άντρα της.

Η Δηιάνειρα δέχεται συμβουλή της Τροφού και παρακινεί τον γιο της να τρέξει...

Ένας αγγελιοφόρος φέρνει την είδηση πως ο Ηρακλής επιστρέφει τροπαι- 
ούχος...

Η Δηιάνειρα με χαρά και με σπουδή φωνάξει τις γυναίκες του σπιτιού και 
της αυλής να τραγουδήσουν.

Ο Χορός πρωτοστατεί φτερουγώντας από χαρά.

Η Δηιάνειρα βλέπει να ’ρχεται ο κήρυκας αλλά με στόλο γυναικών μειώνεται 
η χαρά της.

Ο αγγελιοφόρος προκαλει αλλαγή προς το κακό: ο Ηρακλής ερωτεύτηκε 
σφοδρά τη νεαρή Ιόλη, κατάστρεψε και την πόλη της.

Η Δηιάνειρα αντιδρά με κραυγές ψυχικού πόνου.

Η Δηιάνειρα αναλαμβάνει ένα λυτρωτικό (καθώς νομίζει) έργο.

Ο Χορός τραγουδά την ισχύν της Κύπριδας: σχολιάζει την επική πάλη 
Ηρακλή - Αχελώου με έπαθλο την πανώρια τότε Δηιάνειρα.

Η Δηιάνειρα απευθύνεται ανήσυχη προς τον Χορό: φοβάται μήπως ο χιτώ- 
νας-δώρο που έστειλε στον άντρα της φέρει την καταστροφή του.

Ο Ύλλος επιστρέφει θυμωμένος για το κακό που έπαθε ο καλύτερος των θνη
τών και βρίζει τη μητέρα του.

Η Δηιάνειρα αποσύρεται αμίλητη, και ο γιος, ανυποψίαστος, την καταριέται 
ακόμη.

Η Τροφός φέρνει την είδηση της αυτοκτονίας της Δηιάνειρας και εξιστορεί 
το γεγονός.

Ο Χορός θρηνεί για όσα με υπαιτιότητα της Κύπριδας συνέβησαν στη 
Δηιάνειρα και στον Ηρακλή.

Ο Ηρακλής κλαίει από πόνους αβάσταγους, κραυγάζει, ζητά να του φέρουν 
την κακούργα.

Ο Ηρακλής ακούοντας από τον Ύλλο τα ονόματα «Νέσσος Κένταυρος» και 
«φίλτρον» αυτοαναγνωρίζει το αναπότρεπτο της μοίρας του, υποτάσσεται 
στο θέλημα του θεού.

Ο Ηρακλής δένει τον γιο του μ’ όρκο: να παντρευτεί ο ίδιος την Ιόλη και να 
αναλάβει τη μεταφορά του κορμιού του στην πυρά.

Το έργο κλείνει με τη διαπίστωση: κούδέν τούτων ο,τι μή Ζεύς (=τίποτε χω
ρίς τη θέληση του Δία).

1. Ο πρώτος διάλογος της Δηιάνειρας με τον Ύλλο έχει έκδηλη δραματικότη- 
τα, ζωντάνια: έξι κλητικές εγκαρδιότητας (παιδί μου, μάνα, παιδί μου, μάνα, παι
δί μου, μάνα), έξι ερωτήσεις άγνοιας μερικής (ποιο; πού; πού; ποιές;) ή ολικής (τά
χα ξέρεις...; δε θα πας...;), επτά στιχομυθικούς στίχους (τρεις της μάνας, τέσσερις 
του γιου), τρεις παρακινήσεις από τη μάνα (είναι ντροπή μεγάλη να μην ..., δε θα 
πας να τον συντρέξεις...; εμπρός, πήγαινε...) και ολόθυμη ανταπόκριση από τον 
γιο (θα πάω, τίποτε δε θ’ αφήσω). Δέει ο διάλογος:

ΔΗ. Καμιά φορά, παιδί μου, λεν κι οι δούλοι2 
γνώμες σοφές, γιατί κι αυτή η γυναίκα, 
αν κι είναι σκλάβα, λεύτερο είπε λόγο.

ΥΑ. Ποιο λόγο; Πες, μητέρα, αν πρέπει,
ΔΗ. Είναι ντροπή μεγάλη να μην ξέρεις

πού βρίσκεται ο πατέραςσου που λείπει
τόσο καιρό μακριά σε ξένη χώρα.

1. Μ. Ewans, Sophocles Four Dramas of Maturity, Everyman, 1999, σ. Ivii. ΚΑΚΤΟΣ, Αθήνα.
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ΥΛ. Μα ξέρω, αν θα πιστέψω στις διαδόσεις.
ΔΗ. Και πού έμαθες πως είναι, γιέ μου;
ΥΛ. Το χρόνο που μας πέρασε ήταν, λένε, 

σκλάβος σε μια γυναίκα της Λυδίας.
ΔΗ. Αν έπαθε, λοιπόν, αυτό, κι άλλα ν’ ακούσεις.
ΥΛ. Μα τώρα λευτερώθηκε, ως μαθαίνω.
ΔΗ. Και πού είναι ζωντανός ή πεθαμένος;
ΥΛ. Στην Εύβοια, με του Εύρυτου την πόλη 

πόλεμον έχει, λένε, ή ετοιμάζει.
ΔΗ. Παιδί μου, τάχα ξέρεις πως μαντείες 

μ ’ άφησε καθαρές γι ’ αυτή τη χώρα;
ΥΛ. Ποιες, μάνα; Διόλου δεν τις έχω ακούσει.
ΔΗ. Πως τώρα είναι γραφτό του να πεθάνει 

ή, ξεπερνώντας και τον άθλο τούτο, 
καλύτερα όσες μέρες του απομένουν 
θα ζήσει. Αφού σε τέτοιο είναι, παιδί μου, 
κίνδυνο, δε θα πας να τον συντρέξεις, 
και τότες ή σωζόμαστε, αν εκείνος 
γλιτώσει τη ζωή του, ή πάμε αντάμα 
κι εμείς μ ’ αυτόν για πάντοτε χαμένοι;

ΥΛ. Θα πάω, κι αν εγνώριζα, μητέρα, 
τα όσα οι θεϊκοί χρησμοί προλέγουν, 
από καιρό βοηθός του θα 'χα τρέξει. 
Ωστόσο πάντοτε η καλή του μοίρα 
δεν άφηνε γι ’ αυτόν να ’χουμε φόβους 
κι ανησυχίες. Τώρα όμως που ξέρω, 
τίποτε δε θ' αφήσω, ώσπου να μάθω 
την κάθε αλήθεια για όλα τούτα.

ΔΗ. Εμπρός, παιδί μου, πήγαινε- τι ακόμη 
κι αργά όταν έρθουν οι καλές ειδήσεις, 
πάλι για μας μεγάλο θα ’ναι κέρδος. (61 -93)

2. Το τραγούδι της Παρόδου (94-140), η λυρική αποστροφή προς τον ήλιο, εί
ναι ποίηση ξεχωριστή (προσωποποιήσεις, μεταφορές-εικόνες, επαναφορές, παρο
μοιώσεις):

Εσένα που η αστρόφεγγη νύχτα 
γεννάει πεθαίνοντας, 
κι όταν γέρνεις ολόφλογος 
σε κοιμίζει, εσένα τον ήλιο, 
τον ήλιο ζητώ να μου πεις 
πού είναι, πού βρίσκεται 
ο γιος της Αλκμήνης.
Ω! εσύ που με φέγγος χρυσό 
τα θαλάσσια στενά πλημμυρίζεις 
ή πλαγιάζεις στις μεγάλες στεριές,

πες μου εσύ που είσαι ανίκητος 
σε φωτιά και σε λάμψη. (94-102) 
Κι όπως βλέπει κανένας 
στην ευρύχωρη θάλασσα 
να σηκώνονται κύματα πλήθος 
απ' το βοριά τον ακούραστο 
ή το νοτιά και να φεύγουνε 
κι άλλοτε πίσω να στρέφουν, 
έτσι του πολύπαθου η ζήση 
του Καόμογέννητου, 
τον βουλιάζει και πάλι ψηλά 
τον σηκώνει, σα να ’ναι της Κρήτης 
το πέλαγο. (112-119) 
Αλλά πόνος και χαρά 
κυκλικά γυρίζουν σ' όλους 
όπως πάνε και γυρίζουν
τ’ άστρα του Βοριά σε κύκλους. (129-131)

3. Ποιητική χάρη και απήχηση (στους πονεμένους) έχουν οι στίχοι της Δηιά- 
νειας προς τον Χορό (με προσωποποίηση, μεταφορά, πολυσύνδετο, αντίθεση):

γιατί η νιότη βόσκει 
μες στα όνειρά της κι ούτε την ταράζει 
του ήλιου η ζέστη μήτε η καταιγίδα 
μηδέ κανείς αγέρας, μα ψηλώνει 
έξω από λύπες στη χαρά η ζωή της- 
ώσπου η παρθένα αλλάζει σε γυναίκα 
και μες στις νύχτες έγνοιες αποκτήσει 
και φόβους για τον άντρα ή τα παιδιά της. (144-150)

4. Οι στίχοι του Χορού μετά το γενικόλογο μήνυμα του αγγελιοφόρου και την 
κήρυξη πανηγυρισμού από τη Δηιάνειρα, έχουν και ποιητικότητα και δραματικό- 
τητα και τραγικότητα (=τραγική πλάνη) και συνιστούν ανεκτίμητη σκηνοθετική 
οδηγία:

Ας αντιλαλήσει το παλάτι 
με βαθύλαλα νυφιάτικα τραγούδια 
και με μια φωνή τ’ αγόρια 
τον Απόλλωνα προστάτη το χρυσότοξο 
βροντερά να ψάλουν, κι οι παρθένες 
τον παιάνα, τον παιάνα τραγουδήστε 
στην Αρτέμιδα Ορτυγία την αδερφή του 
που βαστά διπλούς δαυλούς 
και τα ελάφια κυνηγά’ 
τραγουδήστε, τραγουδήστε 
και τις νύμφες των βουνών. 
Φτερουγίζω απ’ τη χαρά μου
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κι ούτε τον αυλό θ’ αφήσω, 
της καρδιάς μου τον αφέντη. 
Κοίτα πώς μ ' αναταράζει 
κι ο κισσός - ευοί, ευοί - τη θλίψη 
συναλλάζοντας σ’ αγώνα 
ξέφρενου χορού. 
Έι, έι, ω! παιάνα.
Στρέψε, κοίταξε, κυρά μου- 
βλέπεις τώρα εδώ μπροστά σου 
φανερά τα πάντα. (205-224)

5. Ποιητική χάρη έχει και η μακρά ομιλία της Δηιάνειρας προς τον Χορό 
(531-587), ιδιαίτερα η σύγκριση της ώριμης γυναίκας με τη νέα (αντιθέσεις, μετα
φορές)):

Ο Ηρακλής, λοιπόν, που εσείς τον λέτε 
καλό και μπιστεμένο, τέτοιο δώρο 
στην τόση πίστη μου που έχω δείξει 
στέλνει για πληρωμή μου. Όμως δεν ξέρω 
μαζί του να θυμώνω που τον έχει 
χτυπήσει τούτ’ η αρρώστια, μα στην ίδια 
στέγη μ ’ αυτήν να κατοικώ και να μοιράζω 
του γάμου το κρεβάτι, ποια γυναίκα 
μπορεί να το βαστάξει; Έπειτα βλέπω 
τα νιάτα εκείνης να γλυκοφουντώνουν 
και τα δικά μου να μαραίνονται ολοένα- 
οι άντρες συνηθίζουν να κόβουν 
με χέρι φλογισμένο από τον πόθο 
της νιότης τον ανθό και να τραβιούνται 
μακριά απ’ τις ώριμες. Λοιπόν, φοβάμαι 
μήπως δικός μου λέγεται άντρας 
ο Ηρακλής μονάχα κι είναι ωστόσο 
άντρας αυτής που 'ναι πιο νέα. (540-556)

6. Η περιγραφή του μαρτυρίου του Ηρακλή, που κάνει ο Ύλλος προς τη μη
τέρα του (749-812), έχει θαυμαστή και... φοβερή παραστατικότητα (εικόνες πολλές 
και αντιθέσεις), που ζητούν μάστορη ηθοποιό:

Και πρώτα 
με την ψυχή γαλήνια προσευχόταν 
ο δύστυχος κι όλο χαρά για την ωραία 
στολή του- όμως σε λίγο, όταν επήρε 
να λαμπαδιάζει η φλόγα από το αίμα 
των ιερών σφαχτών κι απ’ το ρετσίνι 
των ξύλων, μούσκεψ’ ο ιδρώτας το κορμί του 
και στα πλευρά του κόλλησε ο χιτώνας, 
θαρρείς και τον εφάρμοσε τεχνίτης

σ’ όλο το σώμα του επιδέξια- τότε 
μπήκε σουβλιά ως τα κόκαλά του 
και σύγκορμο φριχτοί σπασμοί τον πιάσαν 
ύστερα αρχίζει να τον κατατρώει, 
λες κι ήτανε πικρής οχιάς φαρμάκι. (763-771 ) 
Γιατί στο χώμα σφάόαζεν εκείνος 
κι ανάερα τιναζότανε με βόγκους 
και μουγκρητά- τριγύρω αντιλαλούσαν 
οι βράχοι κι απ’ αλάργου της Λακρίδας 
τα βουνοπλάγια και της Εύβοιας οι κάβοι. 
Κι όταν απόκαμε στη γης ο μαύρος 
με βογκητά και θρήνους να χτυπιέται... (786-790) 
τότε μες στους καπνούς που τον τύλιγαν 
το αναστραμμένο μάτι του γυρνώντας, 
μ ’ αντίκρισε να κλαίω μέσα στο πλήθος 
και μου φωνάζει, το θολό του βλέμμα 
στυλώνοντας... (794-796)

7. Η πρώτιστη περίοδος λόγου,

Υπάρχει στους ανθρώπους ένας λόγος 
πανάρχαιος που λέει πως για κανέναν, 
προτού πεθάνει, δεν μπορείς να μάθεις, 
αν ήταν δύστυχη ή καλή η ζωή του ( 1 -3)

θυμίζει την ύστατη του Οιδίποδα Τυράννου;

...................... Και γι ’ αυτό ποτέ θνητό κανένα 
μη μακαρίζουμε, πριν δούμε τη στερνή του 
μέρα και πριν διαβεί το τέρμα δίχως πόνους. (1528-1530)

Μια πικρή αντίληψη, καθολική και διαχρονική, εκφράζεται από τον Σοφοκλή 
προοιμιακά στο ένα έργο και συμπερασματικά στο άλλο. Βέβαια, η ομοιότητα εί
ναι σχετική, αφού η εκφραστική στις Τραχίνιες είναι αντιθετική:

Υπάρχει μεν μια αντίληψη των ανθρώπων που παρουσιάστηκε από παλιά, 
ότι δεν θα μπορέσεις να μάθεις καλά τη ζωή των θνητών, πριν να πεθάνει κά
ποιος, ούτε δηλαδή αν αυτή είναι καλή σε κάποιον ούτε αν είναι κακή. Εγώ 
όμως, και πριν πάω στον Άδη, ξέρω καλά για τη δική μου ζωή ότι μου είναι 
δύστυχη και βαριά...

8. Οι στίχοι της Δηιάνειρας

και τότες ή σωζόμαστε, αν εκείνος 
γλιτώσει τη ζωή του, ?/ πάμε αντάμα 
κι εμείς μ ’ αυτόν για πάντοτε χαμένοι (84-85)

θυμίζουν τους στίχους του Οιδίποδα Τυράννου

Ή θα σωθούμε
με το θεό βοηθό ή θ' αφανιστούμε. ( 145-146)
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Ο Σοφοκλής αρέσκεται να θέτει πρώιμα τέτοια θεμελιακή (με αισθητικό και τραγι
κό βάρος) όιάζευξη-αντίθεση, που αποτελεί «προανάκρουσμα» της αυτοκατα- 
στροφής του ομιλούντος προσώπου. Όπως δηλαδή στην περίπτωση του Οιδίποδα 
Τυράννου τα πιο πάνω λόγια του πρωταγωνιστή ως προς το δεύτερο μέρος (ή θ' 
αφανιστούμε) υλοποιούνται αργότερα εις βάρος του, με αυτοτύφλωσή του, έτσι 
ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση των λόγων της Δηιάνειρας (ή πάμε χαμέ
νοι,), με την αυτοκτονία της.

9. Η αφήγηση του Λίχα προς τη Δηιάνειρα (248-290) θυμίζει την αφήγηση-πε- 
ριγραφή που κάνει ο παιδαγωγός προς την Κλυταιμνήστρα στη σοφόκλεια Ηλε
κτρα (680-763). Η σύγκριση όμως που χωρεί μεταξύ τους είναι μόνο ως προς την 
πλαστότητα, την ψευτιά, ακριβέστερα ως προς τη συνήθεια του Σοφοκλή να πλά
θει «παραμύθι» ωραίο και ευχάριστο, που όμως δίνει τροφή στην πρόοδο της πλο
κής και της τραγικότητας. Γιατί από άποψη εκφραστικής δύναμης ο λόγος του 
Παιδαγωγού παραμένει ανυπέρβλητος, ίσως άφθαστος.

10. Η Δηιάνειρα αποσύρεται σιγηλή, αμίλητη (813). Ως προς αυτό το στοιχείο 
θυμίζει την Ευρυδίκη στην Αντιγόνη και λιγότερο την Ιοκάστη στον Οιδίποδα Τύ
ραννο:

α) Για την Ευρυδίκη λέει προς τον Κρέοντα ο Χορός των προκρίτων:

Πώς το ξηγάς αυτό; Η κυρά μας έφυγε πάλι, 
προτού να πει μια λέξη, καλή κακή. (1244-1245)

β) Ο Χορός των Τραχίνιων γυναικών ρωτά (επιτιμητικά ή απορηματικά) τη 
Δηιάνειρα:

Πού πας αμίλητη; Δε βλέπεις πως του δίνεις 
δίκιο, σωπαίνοντας σ’ αυτά που λέει; (813-814)

γ) Ο Χορός προκρίτων της Θήβας ρωτά με φόβο τον Οιδίποδα:

Γιατί η βασίλισσα έφυγεν, Οιδίπου, 
θλιμμένη έτσι βαριά; Φόβος με πιάνει 
μήπως γεννήσει συμφορές η σιωπή της. (1073-1075)

Η διαφορετικότητα της Ιοκάστης έγκειται στον τρόπο αντίδρασής της. Είπε 
πρώτα

Αχ! Αχ! δυστυχισμένε- τούτο μόνο
στερνά έχω να σου πω και τίποτα άλλο (1071-1972)

και έφυγε «ύπ’ άγριας ρξασα λύπης». (1073-1074)

Όμως ως προς τα συνακόλουθα της φυγής των τριών γυναικών ομοιότητα με
γάλη παρουσιάζεται μεταξύ της Δηιάνειρας και της Ιοκάστης, ίσως γιατί τόσο η 
μία όσο και η άλλη παίζουν ρόλο βασικό στο δικό τους δράμα.

11. Η σκηνή Τροφού-Χορού (871-946), δηλαδή ο διάλογος και η λεπτομερής 
περιγραφή της αυτοκτονίας της Δηιάνειρας, παραπέ[.ιπει στην τεχνική της σκηνής 
Εξάγγελου - Κορυφαίου του Χορού (1223-1296), με τον διάλογο και τη λεπτομερή 
περιγραφή της αυτοκτονίας της Ιοκάστης και της αυτοτύφλωσης του Οιδίποδα 
στο έργο Οιδίπους Τύραννος. Ο παραλληλισμός είναι ευχερής:

α) Τραχίνιες

- Αχ! φοβερά δεινά, παιδιά μου...
- Τι νέο... έχει γίνει;
- Η Δηιάνειρα έχει κάνει το στερνό της δρόμο...
- Την άμοιρη, τη δόλια- πώς εχάθη;
- Μόνη της εσκοτώθη...
Όταν στο σπίτι της εμπήκε κι είδε...
πέφτοντας στους βωμούς θρηνολογούσε...

β) Οιδίπους Τύραννος

- Ω! εσείς που σας τιμά πάντοτε η χώρα, 
τι έργα θ’ ακούσετε και τι θα δείτε...
- Ποιες άλλες, κοντά σ’ εκείνες, φέρνεις δυστυχίες;
- Χάθηκε η Ιοκάστη.
- Α! η δύστυχη, από ποιαν αιτία τάχα;
- Μόνη της...
Μόλις πέρασε το κατώφλι ταραγμένη, 
στο νυφικό κρεβάτι πάει αμέσως, 
ξεριζώνοντας με τα χέρια τα μαλλιά της...

12. Τα πρώτα λόγια-αποστροφή του Ηρακλή και διάφορα άλλα συνακόλουθα 
θυμίζουν εκδηλώσεις του αυτοτυφλωμένου Οιδίποδα:

α) Δέει ο Ηρακλής:

Ω Δία, 
σε ποιον βρίσκομαι τόπο;
Σε ποιους ανθρώπους 
κι ατέλειωτοι πόνοι 
με βασανίζουν; Αλίμονο 
σε μένα το δύστυχο.
Ωωχ! Να την η κατάρατη αρρώστια, 
με σπαράζει ξανά! Αααχ! (983-987) 
Έε, έε, ώωχ! Τύχη κακιά.
Ξαναγυρίζει, ξανά ζωντανεύει πικρή, 
να μ ' αφανίσει ζητώντας η άγρια 
κι αγιάτρευτη λύσσα.
Ωω! Παλλάδα... ( 1026-1031)

β) Δέει και ο Οιδίποδας:

Ααχ! αχ!
Αλίμονο, αλίμονο ο δύστυχος.
Πού με πάνε τα πόδια μου;
Πού φτερουγά η φωνή μου;
Αχ! μοίρα, πού μ ’ έχεις βουλιάξει; ( 1307-1311) 
Αλίμονο, 
και πάλι αλίμονο- πώς με σουβλίζουν
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0L πόνοι της πληγής μου
κι η θύμηση απ’ τις συμφορές. (1316-1318)

Είναι φανερό ότι τα στοιχεία σύμπτωσης των Τραχινίων με τον Οιδίποδα Τύ
ραννο είναι πολλά. Ίσως τα δυο έργα γειτνιάζουν ως προς τον χρόνο συγγραφής, 
ίσως το πρώτο έργο είναι προδρομική δοκιμή για το δεύτερο, το κορυφαίο δείγμα 
της τραγικής ποίησης.

13. Η εναρκτική ομιλία (της Δηιάνειρας) πάει να μοιάσει με τους ευριπίδειους 
προλογικούς μονολόγους. Όμως από μια βαθύτερη (συγκριτική) μελέτη φαίνεται 
ότι ο σοφόκλειος τρόπος διαφυλάσσεται. Βασικές σκέψεις είναι:

α) Στους προλόγους του Ευριπίδη το πρόσωπο που μιλά προς τους θεατές 
παρουσιάζει με σαφήνεια τον εαυτό του. Κάτι τέτοιο λείπει από την ομιλία της 
Δηιάνειρας, γιατί η σύνδεση του εαυτού της με ονόματα (τον μνηστήρα της Αχε
λώο και τον άντρα της Ηρακλή) δεν έχει στόχο να δηλώσει έμμεσα την ταυτότητά 
της, παρά να εκφράσει προς την Τροφό τα βάσανα που είχε σ’ όλη της τη ζωή3.

3. Ε. Χανόριώτης, Η προσκύνηση των θεατών στην αρχαία ελληνική τραγωδία, Λευκωσία, 1996, σ. 77.

4. Γ. Μιστραότης, Σοφοκλέους Τραχίνιαι, Αθήναι, 1901, σ. 13.

5. J. Hogan, The plays of Sophocles, Bristol, 1991, σ. 14.

β) Ο πρόλογος όδε δεν δύναται να παραβληθεί προς τους ζωηρούς τεχνικούς 
των άλλων τραγωδιών, αλλ’ έχει ευριπιδίους κακίας..., διότι έχει ήθος αφηγηματι
κόν, συνδέεται όμως τη υποθέσει του δράματος και δεν είναι προσκολλημένος δί
κην παραρτήματος ως παρ’ Ευριπίδι4.

γ) Η ομιλία δεν είναι οπωσδήποτε ευριπίδεια ως προς το στυλ· είναι πιο προ
σωπική, πιο ενδοσκοπική και πιο στενά συνδεδεμένη με μεταγενέστερα γεγονότα 
παρ’ ό,τι ο τυπικός ευριπίδειος μονόλογος5.

14. Οι αντιλήψεις του Σοφοκλή για τις συνέπειες του πολέμου φέρνουν στον 
νου μας την κατ’ εξοχήν αντιπολεμική τραγωδία, τις Τρωάδες του Ευριπίδη, έστω 
κι αν αυτή ποιήθηκε αργότερα. Οι τραγικοί ποιητές μπροστά στη στρατιωτική θη
ριωδία στοχάζονται παρόμοια, όχι ακριβώς όμοια:

α) Η Δηιάνειρα νιώθει βαθιά συμπόνια προς τις ξεσπιτωμένες τις γυναίκες:

Γιατί με πλημμυρίζει 
βαθιά συμπόνια βλέποντας ετούτες 
τις άμοιρες σε ξένη γη, ξεσπιτωμένες, 
χωρίς γονιούς και δούλες και που πρώτα 
μπορεί να ’ταν ελεύτερη η γενιά τους, 
μα τώρα σκλαβωμένες πια θα ζήσουν. (297-302)

β) Το ίδιο νιώθει και ο Λίχας, έστω κι αν πέμφθηκε να πει ψέματα: 

μονάχα 
κλαίει ολοένα η δύστυχη, πονώντας 
πάντα της μαύρης συμφοράς το βάρος,

αφόντας άφησε την ανεμοδαρμένη 
πατρίδα της. Η τύχη της κακή 'ναι τούτη, 
όμως συμπόνια αξίζει να της δείξεις. (325-328)

γ) Και η Δηιάνειρα επαναβεβαιώνει τη βαθιά της λύπηση, αίρεται ψηλά μετά 
την ολοκλήρωση της πικρής πληροφόρησής της:

γιατί βαθιά -συμπόνια έχω γεμίσει, 
βλέποντας πως εχάλασε η ζωή της 
από την ομορφιά της κι άθελά της 
έγινε αιτία, η δύστυχη, να πάει 
κατά χαμού η πατρίδα της και σκλάβα. (464-467)

Όμως, πέρα από το ξεσπίτωμα και το σκλάβωμα, ο Σοφοκλής προβάλλει σ’ 
αυτά τα αποσπάσματα των Τραχινίων και την ιδέα της ανατροπής της ευτυχίας 
των μεγάλων και δυνατών, που βρίσκονται στο επίκεντρο της ποιητικής του έκ- 
φρασης-δημιουργίας.

15. Τη Μήδεια στο ομώνυμο έργο θυμίζει η πρόθεση της Δηιάνειρας να στείλει 
στον άντρα της «αντί δώρων δώρα»:

α) Λέει η Μήδεια στον Χορό:

Τι έτσι θα στείλω (τα παιδιά μου) 
στη νύφη φορτωμένα πλούσια δώρα, 
πέπλο χρυσό κι ολόχρυσο στεφάνι, 
για να μη φύγουν απ’ τον τόπο ετούτο, 
που, αν πάρει και φορέσει τα στολίδια, 
φριχτό θάνατο θα βρει κι όποιος άλλος 
θα την αγγίξει- σε φαρμάκια τέτοια 
θα ’χω ποτίσει τα χαρίσματα (αρχ. δωρήματά) μου. (784-789) 

β) Λέει και η Δηιάνειρα πρώτα στον Λίχα

Εμπρός, ας πάμε τώρα 
μέσα, παραγγελίες για να σου δώσω 
και δώρα που να πρέπουν στα δικά του 
να του τα πας- γιατί σωστό δεν είναι 
να φύγεις μ ’ άδεια χέρια, αφού μας ήρθες 
φέρνοντας ένα τόσο πλήθος σκλάβες (492-496) 

και ύστερα στον Χορό:

Πράξεις που φέρνουν το κακό δεν ξέρω 
μήτε θέλω να μάθω, κι όσες τέτοια 
τολμούνε τις μισώ. Με φίλτρα μόνο 
και μαγικά πασκίζω να νικήσω 
την κόρη αυτή και μηχανεύτηκα το έργο, 
τον Ηρακλή για να κερδίσω πάλι, 
αν δε νομίζεις πως μάταιο είναι- 
ειδάλλως να το παρατήσω αμέσως. (582-587)
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Βοίσκουμε από τη σύγκριση ότι η Μήδεια του Ευριπίδη είναι αποφασισμένη 
να προκαλέσει φριχτούς θανάτους με τα δωρήματα της, ενώ η Δηιάνειρα του Σο
φοκλή θέλει με το δώρημά της να ξανακερδίσει την καρδιά του άντρα της· πρόθε
ση κακιά δεν έχει κι ακόμη μισεί όσες γυναίκες τολμούν πράξεις κακές. Βρίσκου
με δηλαδή ότι κοινό στις δυο γυναίκες-συζύγους είναι μόνο το τέχνασμα ή «μηχά
νημα», ενώ ο σκοπός καθεμιάς είναι αντίθετος. Αυτό μας παραπέμπει στην καθιε
ρωμένη εκτίμηση ότι ο Ευριπίδης παρουσιάζει τα πρόσωπα των έργων τέτοια που 
είναι στην πραγματικότητα και ο Σοφοκλής τέτοια που πρέπει να είναι.

16. Προς ευριπίδεια επίδραση στρέφεται η σκέψη μας για την κατεύθυνση του 
πρώτου στάσιμου. Ο Χορός, μόνος, τραγουδά την ισχύν της Κύπριδας:

Πάντοτε η Κύπριδα κάποια 
νίκη μεγάλη κερδίζει.
Αφήνω τα όσα έχει κάνει
στους Θεούς................... (497-499)

Ύστερα επικεντρώνεται, με λεπτομέρειες που θα άκουσε από την ίδια τη φίλη του 
Δηιάνειρα, στην επική πάλη Αχελώου-Ηρακλή, που είχε έπαθλο την πανώρια τότε 
κόρη και εποπτευόταν από την Κύπριδα:

Μα για τους γάμους ετούτης 
ποιοι χεροδύναμοι πάλεψαν, 
ποιοι μόχθησαν σε σύγνεφα σκόνης 
σ' αγώνες γεμάτους πληγές 
το βραβείο να κερδίσουν! (503-506) 
στη μέση μονάχα στεκόταν η Κύπρη, 
η κυβερνήτρα στο κρεβάτι του πόθου, 
τον αγώνα εποπτεύοντας. (515-516)

Η διάθεση του Χορού είναι αφηγηματική και αυτό μαρτυρείται από τους τε
λευταίους στίχους:

Όπως τ’ άκουσα εγώ τα διηγιέμαι- 
στεκόταν η κόρη με βλέμμα 
φοβισμένο που γι ’ αυτήν συμπαλεύαν, 
και ξάφνου απ’ τη μάνα της ξέφυγε 
σα δαμάλι φιλέρημο. (524-530)

Η αφηγηματικότητα, λοιπόν, του χορικού αλλά και η σκέψη ότι εδώ παρέχονται 
πληροφοριακά στοιχεία που οι θεατές της παράστασης πρώτη φορά τα ακούνε και 
ότι επί σκηνής δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόσωπο, για να γίνει δέκτης των νέων 
πληροφοριών, μας οδηγούν στο συμπέρασμα (ή στην αίσθηση) ότι τούτο το χορικό 
κατευθύνεται προς τους θεατές. (Σύμφωνα με δική μου καθολική μελέτη αυτό το 
φαινόμενο ή αυτός ο τρόπος συμβαίνει και σε άλλα δύο στάσιμα του Ευριπίδη και 
σε κανένα άλλο του Σοφοκλή). Αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση ενός μελετητή:

Έχει παρατηρηθεί ότι αυτός ο τύπος λυρικής μπαλάντας είναι σπάνιος, ίσως 
μοναδικός στον διασωσμένο Σοφοκλή. Υπάρχουν πράγματι παραδείγματα 
στον Ευριπίδη όπου ^ιπορούμε να δούμε πόσο εύκολα μπορούν να αναπτυ

χθούν σ’ ό,τι ο Αριστοτέλης ονόμασε εμβόλιμα, χορικά ιντερμέδια μικρής 
εφαρμογής προς τα δραματικά συμφραζόμενα6.

θ· R. Burton, The Chorus in Sophocles’ Tragedies, Oxford, 1980, σ. 56.

17. Σύγκλιση Σοφοκλή και Ευριπίδη βλέπουμε στο τρίτο στάσιμο των Τραχι- 
νίων (821-861), στο στάσιμο «Έρως ’Έρως...» (525-554) του Ιππολύτου και στο 
χορικό «Έρωτες υπέρ μέν άγαν έλθόντες...» (627-662) της Μήδειας, δηλαδή τριών 
συγκαιρινών έργων. Και στις τρεις περιπτώσεις τραγουδούν γυναίκες ευυπόλη
πτες εκφράζοντας απαρέσκεια ή φόβο για την ισχύν της Αφροδίτης:

α) Γυναίκες της Τραχίνας (Τραχίνιες):

Α! μαύρη, πολεμοχαρή λόγχη που τόσο γοργά 
απ’ την ψηλήν Οιχαλία μας έστειλες 
ετούτη τη νύφη, 
κούρσος πολέμου- 
βουβός παραστάτης η Κύπρη στεκόταν, 
κι είναι ολοφάνερο τέτοιο 
πως έδωσε τέλος εκείνη σε τούτα. (856-861)

β) Γυναίκες της Τροιζήνας (Ιππόλυτος):

Την κόρη από την Οιχαλία 
ανήξερη, αζευγάρωτη

και την παρέδωσ’ η Αφροδίτη 
στον Ηρακλή για ματωμένο γάμο- 
δύσμοιρη νύφη! (545-554)

γ) Γυναίκες της Κορίνθου (Μήδεια):

Ας με φυλάγει η φρονιμάδα, 
το πρώτο δώρο απ’ τους θεούς- 
κι η φοβερή Αφροδίτη 
ποτέ να μην ξανάψει την καρδιά μου 
για ξένον άντρα μήτε 
θυμούς αχόσταστους κι αμάχες 
μου δώσει ανήμερες. (636-642)

18. Η έντονη διαμαρτυρία του νεαρού Ύλλου για την αδικία των θεών εις βά
ρος του ημίθεου πατέρα του είναι τολμηρή για τη γραφίδα του Σοφοκλή:

Σηκώστε τον, φίλοι, και δείξτε 
σε μένα για τούτα συμπόνια 
και μεγάλο θυμό (αρχ. αγνωμοσύνην) στους θεούς, 
αφού ξέρετε τα έργα που γίναν.
Αυτοί που μας γέννησαν 
και γονιούς μας τους λένε,
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ατάραχοι βλέπουνε βάσανα τέτοια. 
Κανείς δε γνωρίζει το μέλλον 
μα ετούτα που τώρα συμβαίνουν, 
φέρνουν θλίψη μεγάλη σ’ εμάς 
και σ’ εκείνους ντροπή, 
όμως πάσχει περσότερο απ’ όλους 
αυτός που ένα τέτοιο κακόν υποφέρει. (1264-1274)

Ένας που δεν κατανοεί την πρόθεση του ποιητή, σίγουρα καταπλήσσεται μ' αυτά 
τα λόγια. Ξέρει, βέβαια, ότι αποτελούν μοναδική περίπτωση μέσα στο σύνολο των 
σωζομένων σοφόκλειων τραγωδιών και ζητά την αιτία τους.

Αντίθετα η διαφωνία του Ευριπίδη με κάποιες θεϊκές ενέργειες (μάλλον με 
κάποιες ενέργειες που οι άνθρωποι προσδίδουν στους θεούς) είναι μεν συχνή 
πλην ήπια και φιλοσοφική. Ας δούμε δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα από έργα 
μεταγενέστερα των Τραχινίων.

α) Χάθηκαν για σένανε οι θυσίες
κι οι γλυκόλαλοι ψαλμοί μες στο σκοτάδι 
κι οι γιορτές οι ολονύχτιες των θεών, 
τα χρυσά τ’ αγάλματα, κι οι άγιες 
φρυγικές μας προσφορές οι φεγγαρόφωτες, 
δώδεκα σε κάθε τάμα.
Θα 'θελα να ξέρω, ω! Δία, 
αν τα σκέφτεσαι όλα τούτα 
στον ουράνιο καθισμένος 
θρόνο σου ψηλά στα αιθέρια, 
τώρα που αφανίζεται η πατρίδα 
και τήνε ρημάζουν οι φωτιές. (Τρωάδες, Χορός 1071-1080)

β) Της θεάς οι σοφιστείες δε μ ’ αρέσουν, 
που, αν κανείς θνητός βαφτεί με φόνο 
ή αγγίξει με τα χέρια του λεχώνα 
ή και νεκρό, τον έχει μολυσμένο 
κι απ’ τους βωμούς της τόνε διώχνει, ωστόσο 
οι ανθρωποθυσίες την ευφραίνουν. 
Δεν είναι δυνατό η Δητώ, του Δία 
το ταίρι, τέτοιο ανόητο πλάσμα να ’χει 
γεννήσει. Εγώ τα δείπνα του Ταντάλου 
στους θεούς δεν τα πιστεύω, πως γευτήκαν 
τις σάρκες του παιδιού του, μα νομίζω 
πως είναι οι ντόπιοι ανθρωποκτόνοι κι έτσι 
στη θεά τους το κακό παν να φορτώσουν 
κανείς θεός, θαρρώ, κακός δεν είναι.

(Ιφιγένεια η εν Ταύροις, Ιφιγένεια 380-391)

Για μένα πρόθεση του ποιητή στις Τραχίνιες είναι η προβολή της δύναμης των 
ιερών χρησμών (αυτό που βλέπουμε και στον Οιδίποδα Τύραννο}. Οι απόπειρες 

των δυο ξεχωριστών προσώπων (Ηρακλή και Δηιάνειρας) αποτυγχάνουν και 
προκαλούν τη λύπησή μας· κραταιή μένει η θέληση του θεού. Στη δύναμη των ιε
ρών χρησμών υποτάσσεται ο έρωτας ο παράφορος, ο άλογος.

Αυτή η υποταγή δραματουργείται διά του Χορού. Και στα τρία στάσιμα των 
Τριχινίων εμπεριέχεται η απαρέσκεια ή ο φόβος των κοριτσιών της Τραχίνας για 
τον ρόλο της Κύπριδας. Ανακηρύσσεται, έτσι, ο Χορός ως πρωταγωνιστής κι αυ
τός, ο οποίος κρατά ενωμένη την πλοκή και δίνει το όνομα στο έργο (κάτι μοναδι
κό πάλι για τον Σοφοκλή).

Αρνητική στάση έναντι της ενέργειας του Δία τηρεί μόνο ένα δευτερεύον πρό
σωπο, ο γιος των πασχόντων προσώπων. Έχει όμως αυτό το παρουσίασμα τη 
γοητεία του. Είναι ο Ύλλος νεαρής ηλικίας και, ό,τι κι αν εκστομίζει, τα πράγμα
τα δεν αλλάζουν μόνο την αδυναμία των βροτών υπογραμμίζουν, μόνο την αντί
ληψη για την υπεροχή της θεϊκής θέλησης εμπεδώνουν στους θεατές.

ΕΛΛΑΔΙΟΣ ΧΑΝΔΡΙΩΤΗΣ, ό.φ.

Ο Δρ. Ελλάδιος Χανδριώτης στο Βήμα τον Πολιτιστικού Κέντρου τον Ομιλον Λαϊκής.
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ΠΕΡΣΕΠΟΛΗ 1971 μ.Χ. (ποίηση)

Σε γης αναφτερούγωμα προαιώνιο 
των Περσών η Πόλη.
Τόπος φιλημένος 
από ανεμοανοίξεις μυριάδες 
μηνύματα κι εξαγγέλματα 
ώρες ατέλειωτες 
δέχεται ν’ αργοπέφτουν 
σκοτάδι και διαύγεια 
και ν’ αργοκλώθουνε τις εποχές 
στη γήινη αποσιωπή.

Σε σπήλαια, ρωγμές πετρώματα 
- τα φαράγγια κλεψύδρες - 
σφηνωμένα τον Κύρου τα λόγια. 
Σε παραστάσεις ασταμάτητες 
μια εξιστόρηση λαών.

Και κει, που η αρχή δεν εγγυάται τέλος-συμπλήρωση 
και τη συνέχιση, μόνη ελπίδα, 
τ’ άπλετο φως αντιβοά και αναγράφει 
με του καιρού τις σάλπιγγες 
ό,τι ήθελε έρθη.

Σ ’ ατέρμονη ψυχοπομπή 
οι αόμματοι ερωτούν: 
«Πώς συνοψίζεται το πεπρωμένο 
κι από πού οι προφητείες;» 
Οι ζωντανοί ακολουθούν 
- χορωδιακό απόσπασμα - 
«Πόσον ο πόλεμος ξεχωρίζει απ ’ τον αγώνα 
και οι αγώνες απ’ τη διαμάχη;»

Κι όταν απαγκιστρώνωνται 
οι ιδέες απ’ τη ζωή της πέτρας 
λύνωνται και σκορπίζωνται 
σε παραλήρημα ιστορίας 
τότε και τ’ ακατάλυτο.

Έξω από του Δαρείου τα τείχη 
οροπέδιο γυμνό κι εκτεθειμένο κείτεται. 
Κι είναι εκεί
που μέρα χρυσόφτερη κι ανίσκιωτη 
σκίρτηκε κι ανακάλεσε 
κι από μέσα της

οι μουσικές 
από ανθρώπινα σπλάχνα ξηραμμένα 
ήχος και βοή 
αλαλαγμών όυσβάσταχτη ηχώ 
τους χρόνους έπλεξε.

Έτσι οι χιλιάδες, που πέθαναν στα εκατομμύρια, 
γιγαντώθηκαν σε μια παρέλαση.
Δυναστείες, που φουρτούνιασαν καιρούς 
τρίαινες θεϊκές κατωνομάστηκαν.
Κοσμοπολιτισμοί με δόρατα πρόβαλαν. 
Χρονικά όρια βροντοφώνησαν.
Δυνάμεις καταλύτρες 
σε πρωτόγονους ρυθμούς κυοφόρησαν 
αισθητές τόσο πολύ, που θα ’λεγες συνθήματα 
πανάλλαχτα ως το σήμερα.

Κι οι άνθρωποι που δω κάποτε ’φθαναν 
με δάδες στα χέρια 
πρόσωπα διονυσιακά 
περικεφαλαίες, παπύρους και χάντρες 
γυρεύοντας να ξεσκίσουνπολύστρωτο σκοτάδι 
ή να κάψουν ό,τι χτίστηκε 
θέση δεν πήραν στην παράταξη.

Ελάχιστη η αναφορά 
στα γεγονότα 
που καταθρυμμάτισαν 
της Αριανής το στέμμα.

Πιστή αψίδα 
το πανθεϊστικό τραγούδι. 
Σ’ ερημιάς εκτάσεις 
μιας πανώριας το βάδισμα.

Στις γιορτές της Περσέπολης 
ο Ηρόδοτος 
κι αργότερα ο Ξενοφών 
είπανε λίγα.
Δεν είχαν κι άλλα 
αφού τα έγραψαν 
όταν έπρεπε 
για το κάθε σήμερα 
τις ορδές και το πνεύμα 
το εκάστοτε φως 
που σάλπιζε σατραπισμό 
κι απόπνεε των αρχηγών αρχές.
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Κι αλλού άλλοι έλεγαν:
«πως η χώρα ήταν μεγάλη καί ψηλή 
με αετούς, τσακάλια όρνεα πολλά 
καί πρόσφερε σε είδος αναρίθμητα ερπετά 
αγέλη π’ ανανεωμένη έμπαινε στους μύθους φόβητρο 
ωσότου γεννήθηκε ο Ζωροάστρης 
για να σωθή η Σκέψη».

Κί αφού τιμή στον Κύρο το Μεγάλο δόθηκε 
με κάποια συλλογή 
μακάριοί, ατάραχοι
ο Ηρόδοτος καί ο Ξενοφών 
αφήνοντας στάσεις 
που δίνουν καλλιτέχνες στ' αγάλματα 
σε ομοφωνία
πήραν τους αιώνες σκαλοπάτια.

Η επιστροφή
ανάμεσα
στους ξηρούς τυμπανισμούς των ζάαρμπ 
καί του κορνέτου τ' αριθμητικό ανεβοκατέβασμα 
ανεξάρτητη από της αχτίδας την πορεία 
διαγραφόταν.

Κί όσα μάτια
καί τέρατα του κόσμου
κει 'σμιξαν
είδανε
πρόσωπα απλωμένα στον ανάλαφρο αγέρα 
να ταξιδεύουνε
σιωπηλά κί αγέρωχα.

Πρόσωπα ημερωμένα από σύντομες προσδοκίες 
λέξεις ζεστές καί μελιστάλαχτες.

Είδανε ρόδα καί κρίνα της μοναξιάς 
να γέρνουν από τους στίχους 
για ένα κρυφομίλημα.

Ανθρώπους με τα περιθώρια φτερά 
να μικραίνουν ολοένα 
χτυπώντας στον πλατύ αγέρα.

Ηγέτες με μόνη ακολουθία 
μια πικρόηχη σοφία.

Και αυτά όλα 
ενώ κάπου κοντά 
η μοίρα μοίραζε 
διαρκώς πολλαπλασίαζε, διαιρούσε 
τόσο σπάνια μετρούσε 
μ ' ακρίβεια κι αντιστοιχία...

ΝΑΔΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Κώστα Γιωργαλλίδη «Μάνες» χαρακτικό
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Ο ΗΡΩΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΦΩΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ

Ευχαριστώ τή Διεύθυνση, τόν Καθηγητικό Σύλλογο καί τή Μαθητική Κοινό
τητα τού «Λυκείου Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα» γιά τήν πρόσκληση τους να πα- 
ραστώ καί νά μιλήσω στήν αποψινή εκδήλωση μνήμης καί τιμής πρός τόν ηρώα 
Φώτη Πίττα μέ τήν ευκαιρία τής επετείου τής γέννησης του.

Σάς ευχαριστώ, αγαπητοί μου, μαζί κι όλους έσάς πού μοϋ δώσατε τήν ευκαι
ρία νά ρθώ έδώ ξανά* *,  ευλαβής προσκυνητής, στό χώρο πού έσερνε άπό μικρός τά 
βήματα του ό αθάνατος μας ήρωας, αύτός πού άνάδειξε τό μικρό χωριό του σέ τό
πο δόξας καί έθνικής τιμής, ν’ άναπνεύσουμε άπό τό μυρωμένο άέρα πού έκεΐνος 
άνάπνεε, νά νιώσουμε τις άγωνίες πού τόν βασάνιζαν, τις σκέψεις καί τούς προ
βληματισμούς του, τις άρχές τής ζωής πού τόν καθοδηγούσαν, ν’ άφουγκραστούμε 
πρώτα τούς κτύπους τής καρδιάς του άπό τις πρώτες, τις πιό άγνές καί άδολες 
άγάπες τών παιδικών του χρόνων, αυτές πού τις θυμόταν νοσταλγικά στό κελλί 
τού μαρτυρίου, τή λεύκα πού τού τραγουδούσε, τήν ιτιά πού μέ τό άπαλό μουρ- 
μούρισμα τόν κοίμιζε, τά πουλάκια πού γλένταγαν μαζί του άχόρταγα τήν πλάση, 
τά άγνά παιδάκια πού κΓ αυτά κελαϊδούσαν σάν πουλιά καί τόν συνέπαιρναν μέ 
τό άθώο λάλημα τους:

'Ομιλία στήν εκδήλωση μνήμης καί τιμής πρός τόν ηρώα ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ πού οργάνωσε τό «Λύκειο 
Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα», μέ τήν εύκαιρία τής επετείου τής γέννησής του, στό Κοινοτικό Μέγα
ρο Φρενάρους τήν Παρασκευή, 25 Φεβρουάριου 2005, στις 7.00 μ.μ.
*Ή πρώτη όμιλία μου στό Φρέναρος έγινε τό Σάββατο, 17 ’Ιουνίου 1978, 8.00 μ.μ., στό Φιλολογικό 

Μνημόσυνο γιά τόν ηρώα άγωνιστή τής Ε.Ο.Κ.Α. στήν παρουσία καί τών ζώντων τότε γονέων του.

«Πρώτες μου αγάπες στό χωρώ, λεύκα πούμοϋ τραγούδαγες, κι ώ πούμε κοί
μιζες ιτιά με τ’ άπαλό μουρμούρισμα, πουλάκια πού γλεντάγαμε την πλάση 
πού απλωνότανε λουλουδιασμένη ολόγυρα, κι ώ πάναγνα παιδάκια πού ίδιο 
κελάϊδισμα πουλιών καί τό δικό σας λάλημα καί συντροφιά μοϋ εκάνατε στά 
πρώτα μου τά χρόνια».

Μά τό μικρό παιδί πού τόν έλέγαν «Φώτη» μεγάλωσε νωρίς και άντρώθη, λί
γο στά χείλη του τό γέλιο κι ή πίκρα πιό ζωγραφιστή, φουρτουνιασμένη ή καρδιά 
κι ό λογισμός γεμάτος έγνοιες. Σκλάβα ή πατρίδα του κι αύτός μέ τήν ψυχή στό χέ
ρι έτοιμος νά τήν ρίξει στό Βωμό τής Λευτεριάς, νά θέλει νά βάλει τό χακί τού 
στρατιώτη τής πατρίδας νά βηματίζει ολόρθος άκούοντας πειθαρχικά τήν προ
σταγή της.

Ταπεινωμένα στή σκλαβιά καί τά Ελληνόπουλα τής Κύπρου, μέ τόν "Άγγλο 
νά προσπαθεί νά τούς άλλάξει τήν ψυχή, τή γλώσσα, τή συνείδηση, γιά νά ξεγρά
ψουν άπό τήν καρδιά τους τήν Ελλάδα, τά έθνικά μας χρώματα καί σύμβολα, τόν 
"Υμνο τής Ελευθερίάς.

Κι ό Φώτης, "Ελληνας φλογερός, θέλει νά γίνει τώρα δάσκαλος, δάσκαλος 
στρατιώτης τής πατρίδας. Νά πλάσει τις ψυχές τών παιδιών μας καθώς αύτός τό 
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ήθελε, νά τις προστατέψει άπό τά άφελληνιστικά σχέδια τού δόλιου ’Άγγλου. Νά 
τούς πεΐ πώς άπό τά πανάρχαια χρόνια ήρθαν έδώ οί "Ελληνες, Αρκάδες, 
Άργείοι, Σαλαμίνιοι καί άλλοι, πώς κρατηθήκαμε πεισματικά περιφρονώντας 
άνήμερα θηρία μέ τήν Ελληνική ψυχή μας, χωρίς νά γίνουμε Φοίνικες, Πέρσες, 
Λατίνοι, Βενετσιάνοι, χωρίς νά φραγκέψουμε καί νά τουρκέψουμε. Νά τούς πεΐ 
γιά τούς άγώνες τού λαού μας καί τού έθνους μας, τό αίμα καί τόν ίδρωτα πού πό
τισαν τή γή μας, νά τούς έξηγήσει πάνω άπ’ όλα τό χρέος τό δικό τους άπέναντι σέ 
γονιούς, προγόνους καί πατρίδα.

Μά ό δάσκαλος Φώτης Πίττας ήξερε πώς τό καλύτερο μάθημα, τό πιό πει
στικό γιά τό παιδί, εΐναι τού δασκάλου τό παράδειγμα. Έτσι γίνεται μέλος τής 
Ε.Ο.Κ.Α. τού ’55, αύτής πού τίμησε τήν Κύπρο μέ τήν Ελληνική ψυχή της, μέ τις 
θυσίες τών παιδιών της.

Αποχαιρετά τώρα όλες τις άλλες άγνές άγάπες τής ζωής καί πάει άποφασισμέ- 
νος νά βρει τήν πανώρια Λευτεριά πού άπ’ αυτήν παίρνουν τή χάρη τους οί άλλες:

« ’Αφήνω γειά σ’ όλες εσάς καί στήν κυρά σας πάω!
Τί όλες άπό τή χάρη της τήν ομορφιά σας παίρνετε!...
Φωτιά θά σύρω τό σπαθί μ’αστροπελέκι τ’ όπλο
Ίσως τό θάνατο νά βρώ γιά τήν κυρά όντας μάχομαι!...
Κάθε άγάπη χωριστά γι’αυτό άποχαιρετάω
Καί τό στερνό μου τό φιλί στήν καθεμιά θά δώσω!...»

Όταν ό Φώτης Πίττας παίρνει τήν άπόφασή νά πολεμήσει γιά τή Λευτεριά, 
ήξερε πώς στό κάθε βήμα του τόν παραμόνευε ό θάνατος. Μά αύτός άπτόητος δια
φεντεύει τά χωριά νύκτα καί μέρα μέ τήν ψυχή στητή κι ολόρθη, άστραφτερό τό 
βλέμμα του, κι όταν τόν σέρνουν προδομένο στό κελλί τόν συντροφεύει ή Λευτε
ριά μέ τό σπαθί στό χέρι σάν ζωγραφιάς σχεδίασμα στόν τοίχο βγαλμένη μέσ’ άπ’ 
τήν ψυχή του, όπου τήν κρατούσε φυλακτό.

Ό άγωνιστής κι ό ίδεολόγος στις κρίσιμες στιγμές δοκιμάζεται. Ό Φώτης Πίτ
τας πέρασε ώρες τρόμου, έζησε σκηνές φρίκης, άπειλές, άνακρίσεις βασανιστικές, 
πόνους κι άγωνίες. Ένιωσε τις αισθήσεις του νά τόν άφίνουν, τις δυνάμεις του νά 
παραλύουν, ξάπλα στή γή μέ γογγυσμούς καί πόνους, τράβαγε τό κεφάλι του άπ’ τά 
μαλλιά γιά νά μπορέσει σιγά-σιγά νά τό σηκώσει, έκλαψε μέ παράπονο, δοκιμάστηκε 
στήν πείνα, στή δίψα, στό μαρτύριο, ακούσε τις γοερές κραυγές τών άλλων άνακρι- 
νομένων κάτω άπό τά κτηνώδη κτυπήματα τού δήμιου, θρήνησε γιά τού άνθρώπου 
τήν κατάντια, πού γεννήθηκε γιά ν’ άγαπά κι εΐναι ή καρδιά του όλο μίσος, πού γεν
νήθηκε γιά νά εΐναι λεύτερος καί τόν σέρνουν στά κελλιά σιδηροδέσμιο, τόν σωριά
ζουν στή γής ένα κουρέλι, στήνουν θηλειές άπό σκληρό σκοινί καί τόν κρεμάνε, τού 
τρυπούν μέ σφαίρες τό κορμί, τόν ταπεινώνουν, τόν έξευτελίζουν.

Βγήκε όμως νικητής άπ’ τό μαρτύριο. Άλλ’ άντιστάθηκε άποτελεσματικά καί 
στούς άλλους πειρασμούς, στις χαρές καί τις χάρες τής ζωής πού μάς χαμογελούν, 
στις ομορφιές τής φύσης πού μάς θέλγουν, στά όνειρα πού θερμαίνουν τήν καρδιά 
μας, καί κάνουν κάποτε τόν άνθρωπο νά συνθηκολογήσει, ν’ άναζητήσει γονιούς, 
άδέρφια, γυναίκα καί παιδιά, νά χαρεΐ μαζί τους τή ζωή.
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Μά καί σ’ αυτά βγήκε νικητής ό Φώτης, δέν παραδόθηκε στις γοητευτικές 
σειρήνες τής ζωής, τοΰ κέρδους, τής ευδαιμονίας. Θυσίασε τά πάντα, τή χαρά 
αυτής τής πρόσκαιρης ζωής καί τήν ευτυχία, κι άς ζοΰσε μέ τον πόνο τής ανάμνη
σης τους. Θυσίασε ακόμα καί τών δικών του τήν αγάπη, κι άς έστελνε απ’ τό κελλί 
μηνύματα μέ τά πουλιά τοΰ ουρανού μέ στίχους αυτοσχέδιους:

«Εσείς πουλιά του ουρανού στά ύψη πούπετάτε 
τ’ άδέλφια μου καί τούς γονιούς νά μοϋ τούς χαιρετάτε.»

Οί πειρασμοί πληθαίνουν, οί κάθε λογής, μά κι ή αντίσταση συνεχίζεται. 
«Φωνές καί γέλια ακούονται άνάμικτα μέ τής ζωής τον οργασμό» καθώς εΐναι 
κλεισμένος στό κελλι του κι αύτός νά μή μπορεί μ’ αυτά νά σμίξει τά δικά του. 
’Ακούει τό κουδούνι τοΰ γειτονικού Τούρκικου σχολειού. Κι αύτός νά θυμάται μέ 
πικρό παράπονο τούς δικούς του μαθητές, τό σχολειό, τούς συναδέλφους, νά 
θυμάται τήν άγάπη τών παιδιών πού τόν λατρεύαν, νά τόν καίει ή έγνοια γιά τά 
Ελληνόπουλα, πού θά πρέπει νά μεγαλώσουν μέ τήν άγάπη τής πατρίδας. Τής 
έκκλησιάς οί καμπάνες καί τά σήμαντρα τόν καλούν έπίμονα ν' άνάψει κι αύτός 
ένα κερί μπροστά στό εικονοστάσι, νά σμίξει τις ψαλμωδίες του κάτω άπό τό θό- 
λο της, κι αύτός νά ψέλνει μονάχος στό κελλί του, νά εύχαριστεΐ τό Θεό καρτερι
κά, νά προσεύχεται καί νά έλπίζει, νά έλπίζει στή νίκη, νά προσεύχεται γιά τήν 
πατρίδα...

Ή πίστη τοΰ Φόπη Πίττα στό Θεό ήταν μιά δύναμη θαυματουργός. Καθώς 
άκούει νά κτυπά ή καμπάνα τοΰ Αγίου Έπιφανίου, μαζί κτυπά κι ή δική του καρ
διά κι άναγαλλιάζει, παίρνει θάρρος, παρακαλεΐ νά τόν βοηθήσει ό Θεός ν’ άντε- 
πεξέλθει στό μαρτύριο, κάνει τό τάμα του «μιά λαμπάδα ίση μέ τό άνάστημα μου» 
κι εύχαριστεΐ ύστερα τό Θεό πού τόν έβγαλε άπό τή δοκιμασία τις νύκτες τοΰ τρό
μου καί τής άγωνίας πού μπαίναν στό κελλί άδίστακτοι οί δήμιοι. Κι ή καμπάνα 
του "Αη-Γιώργη καί τό σήμαντρο τής έκκλησιάς, πότε τοΰ δίνουν τό σύνθημα γιά 
προσευχή καί παρακλήσεις, πότε φέρνουν ψαλμωδίες στό στόμα του άπό τή Θεία 
Αειτουργία, μετατρέποντας τό κελλί σέ χώρο ιερό τοΰ Θεού καί τής Πατρίδας, μέ 
τις ψαλμωδίες άνάμικτες μέ πατριωτικά τραγούδια. Ή πλήξη κι ή μονοτονία σπά
ζει, ή θέληση θεριεύει, κι ή πίστη του στεριώνεται. «Δέν χάνω τό θάρρος καί τις 
ελπίδες μου», «δεν πρόκειται νά μάς κάμψουν», διαβεβαιώνει καί πεισμώνει 
καθώς μαθαίνει γιά τις άπώλειες τών συναγωνιστών του, γιά τό θάνατο τοΰ Μάρ
κου Δράκου κι άλλων παλλικαριών.

Ό ήρωας πού τιμούμε άπόψε εΐναι λαμπρό παράδειγμα ψυχικής άντοχής, 
άνωτερότητας καί παραδειγματικής συνέπειας. ’Αγωνίζεται άπτόητος. Συλλαμβά- 
νεται καί βασανίζεται. Μά δέν συνθηκολογεί, δέν λιποψυχεί καί δέν προδίνει. 
Δραπετεύει καί συνεχίζει. Μέ τό στοχασμό τοΰ φιλόσοφου πού άντλεΐ τή γνώση 
άπό τήν πείρα τής ζωής ξέρει ποιοι άξίζει νά εΐναι τών άλλων οδηγοί, ποιοι όλα 
μπορούν στή γή νά κατορθώσουν. Τέτοιοι, μάς λέει, εΐν’ αύτοί πού βάζουν στή ζωή 
ψηλούς κι εύγενικούς σκοπούς, σταθεροί σ’ αύτά πού επιδιώκουν, άλύγιστοι στή 
συμφορά, αύτοί πού δέν μετρούν τής προσφοράς τους τήν άξια άπό τά άποτελέ- 
σματα της, παρά μονάχα άν δέν εΐναι λιγότερη άπ’ όσο πρέπει,

«Αύτοί πόχουν τή δύναμη 
μαρτυρικά τή ζωή τους νά θυσιάσουν 
Γιά ν' άναστήσουν τό δεντρί πού αργότερα 
θανθή καί θά καρπίζη γιά τούς άλλους,

αύτοί πού κι όταν άδικοΰνται, δέν καταδέχονται ν' άδικήσουν οί ίδιοι τό συ
νάνθρωπό τους,

Αύτοί τή σάρκα ένίκησαν
Κι είναι σταυραδελφοί τών ημιθέων
Αύτοί στά πλήθη αξίζει νάν' ηγήτορες.»

Ό άγωνιστής εΐναι γι’ αύτόν ένας ίδεολόγος, πού νικά τις ταπεινές επιδιώ
ξεις, αίρεται πάνω άπό μικρότητες, περιφρονεΐ τό θάνατο καί θυσιάζεται γιά τήν 
πατρίδα, κτυπώντας άνελέητα τήν άδικία, γιά νά πρυτανεύσει τό δίκιο.

Ό Φώτης Πίττας είχε καρδιά μεγάλη. Πολύ μεγαλύτερη άπό τή νεαρή του ήλι- 
κία. Γνοιάζεται γιά τό δράμα τοΰ λαού μας, νιώθει βαθιά τοΰ καθενός τόν πόνο. Στά 
κρατητήρια φέρνει στή σκέψη του δυό χιλιάδες άδέρφια πού στενάζουν νύκτα μέρα 
στοϋ κατακτητή τά ναζιστικά στρατόπεδα. Μά σκέφτεται καί τις δυό χιλιάδες οικο
γένειες πού έχουν άπό χρόνια καί μήνες στερηθεί τόν πατέρα, τόν άδελφό ή καί τούς 
δύο μαζί, τή μάνα πού κλαίει τό δεκαεφτάχρονο παιδί της, τόν άντρα της, τόν άδερ- 
φό, σκέφτεται τό δίχρονο άγοράκι, τή μικρή παιδούλα μέ τόν πατέρα στό κελλί.

«Εΐναι στιγμές», μάς λέει, «πού ή καρδιά τού ανθρώπου πλημμυρίζει άπό πα
ράπονο, ραγίζει καί θέλει νά γίνει χίλια κομμάτια, βλέποντας τό δράμα τοΰ 
Ελληνικού Κυπριακού λαού, τήν τραγωδία τής Κύπρου μας. Μιά δράκα 
"Ελληνες, άντρες, γυναίκες, παιδιά, άγωνίζονται γιά νά διώξουν μιά αύτο- 
κρατορία» Μέ θαυμασμό διαπιστώνει πώς «Ναί, άπό τήν ίδια ύλη φτιαγμένη 
ή καρδιά τής Κύπρου, άπό τήν οποία καί ή καρδιά τών Μαραθωνομάχων, 
τών Σπαρτιατών τοΰ «Μολών λαβέ» καί τοΰ «ή τάν ή έπίς τάς», τών κλεφτών 
τοΰ Είκοσιένα, καί τών παλληκαριών τοΰ Σαράντα».

Ή θυσία τοΰ Φιότη Πίττα, μαζί καί τών άλλων άξιων συναγωνιστών του στόν 
αχυρώνα τοΰ Αιοπετρίου, τό Χάνι τής Γραβιάς τής Κύπρου, έπιβεβαιώνει στήν 
πράξη τις δικές του εκτιμήσεις γιά τήν Ελληνική καρδιά τής Κύπρου. Μάρτυρες 
οί στρατιώτες τοΰ δυνάστη πού δέν μπόρεσαν νά έκπορθήσουν τήν ψυχή τών τεσ
σάρων παλλικαριών, κι άς σώριασαν στή γή μέ σφαίρες τέσσερα λεβέντικα κορ
μιά. Ο Φώτης Πίττας, μαζί καί ό Χρήστος Σαμάρας, ό Ήλίας Παπακυριακοΰ καί 
ό Άνδρέας Κάρυος εΐναι εκεί ριζωμένοι στή γή μας. Καί θρονιασμένος στή μνήμη 
μας σήμερα ολόλαμπρος ό άξιος δάσκαλος νά μάς ύποβάλλει τό χρέος νά φυτέ
ψουμε στις καρδιές τών παιδιών μας τό σπόρο τής Αευτεριάς, τής Πατρίδας άγά
πη, τής Θρησκείας τήν πίστη όπως εκείνος τό έπραξε, πιστός στις έντολές τοΰ σχο
λειού πού τόν μόρφωσε, στής Ελληνικής ιστορίας τό χρέος. ‘“Ετσι τίμησε τό χωριό 
πού τόν γέννησε, τούς γονιούς, τούς προγόνους, τής Κύπρου μας καύχημα, τής 
Ελλάδας καμάρι.

Αύτούς πού μάς τίμησαν δέν τούς θρηνούμε. Τούς θαυμάζουμε. Τούς έχουμε 
πρότυπο, οδηγό στή ζωή μας. Ό Φώτης εΐναι βαθιά ριζωμένος στοΰ καθενός τήν 
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καρδιά μας, εΐναι εδώ μεταξύ μας, παντού όπου υπάρχουνε "Ελληνες, στής Ελλη
νικής ιστορίας τις δέλτους γραμμένος, σπίθα φωτεινή στις ψυχές τών παιδιών μας 
στά σχολεία, κι όπου αλλού, εΐναι άθάνατος σάν τή Ρωμιοσύνη πού τίμησε.

’Αδελφοί μου! Ό ήρωας πού τιμούμε απόψε μεγάλωσε μέ τόν πόθο τής Ελλά
δας βαθειά στήν καρδιά του. Αύτοί πού τού τήν στέρησαν, αυτοί πού τόν θα- 
νατώσαν ήταν εκείνοι πού μαζί τους ή Ελλάδα πολέμησε στό Β ' Παγκόσμιο πό
λεμο, μαζί τους κι εμείς, γιά τά μεγάλα ιδανικά τού ανθρώπου. Μάς ξεγέλασαν, 
όμως. Κι ό προδομένος λαός μας σέρνεται άπό τό ένα κακό εις τό άλλο. Ή σταυ
ρωμένη πατρίδα μας, μοιρασμένη στά δυό, άπό πλεκτάνες τών ξένων, άμυαλοσύ- 
νη δικών μας, τήν προδοσία τής επαίσχυντης Χούντας, βρίσκεται τώρα στον έσχα
το κίνδυνο. Στόχος τού αιμοχαρούς Τούρκου, τού επιτήδειου ουδέτερου τού 
Β ' Παγκοσμίου πολέμου, καί τών δολίων καί στυγνών συμφεροντολόγων συμμά
χων του, πού ξέχασαν πιά τήν οφειλή τους στήν Ελλάδα κι άγκαλιάσαν τόν 
Τούρκο, εΐναι νά ξεριζώσει άπ’ τό νησί μας τούς "Ελληνες, νά τουρκέψουν τήν Κύ
προ. ’Από μάς έξαρτάται αύτό τό κακό, τούτο τό έγκλημα νά μή γίνει ποτέ. Άπό 
μάς πρώτα. Άν όλοι μονιασμένοι πάρουμε τήν άπόφαση νά διεκδικήσουμε τή γή 
τών πατέρων μας άντί πάσης θυσίας, νά υπερασπίσουμε τήν εθνική μας τιμή καί 
τήν άνθρώπινη άξιοπρέπεια μας. Αύτό ζητούσε άπό τόν έαυτό του ό Φώτης Πίτ
τας: ή προσφορά του πρός τήν πατρίδα νά εΐναι άκέρια. Μόνο μέ τέτοια άπόφαση 
μπορούμε νά δούμε καλύτερες μέρες.

Ό Τούρκος δέν κάμπτεται μέ ταπεινωτικές υποκλίσεις καί χορούς ύποτέλει- 
ας, μέ έκδηλώσεις δουλοφροσύνης πού προσβάλλουν τόν αύτοσεβασμό καί τήν 
άξιοπρέπειά μας. Στήν Κύπρο θά πρέπει νά δοθεί ή μάχη τοΰ Ελληνισμού. Στήν 
άνάγκη νά γίνει ή Κύπρος προσκύνημα, ό Βωμός τής Πατρίδας. Θά πρέπει νά τι
μήσουμε τό ΟΧΙ τού Ελληνικού Κυπριακού λαού μέ έργα, ΟΧΙ στήν υποταγή μας 
στόν Τούρκο, άφέντη στό βορρά κι έγγυητή τού άφανισμοΰ μας στό νότο. Άν ή 
Κύπρος χαθεί μέ δική μας υπογραφή, ή Ελλάδα θ’ άντιμετωπίσει ένα άπαιτητικό- 
τερο Τούρκο στό Αιγαίο, στή Θράκη κι άλλου, κι άλλοι γείτονες θά προβάλουν 
άλλου άπαιτήσεις. Αυτός δέν εΐναι ό γνώριμος δρόμος γιά "Ελληνες. Ό γνώριμος, 
τής Ελληνικής ιστορίας ό δρόμος, εΐναι τής θυσίας ό δρόμος, τής άρετής καί τής 
δόξας, αύτός πού τόν περπάτησε έλεύθερος, άγέρωχος, περήφανος ό ήρωας πού 
τιμούμε άπόψε, ό φωτεινός δάσκαλος όλων μας Φώτης Πίττας. Τιμή στούς γο
νιούς πού τούδωσαν τέτοια ψυχή καί πού βρίσκονται τώρα μαζί του, χαρά στ’ 
άδέρφια του καί τούς άλλους δικούς του, στούς δασκάλους πού φύτεψαν μέσα του 
πατρίδας άγάπη, τιμή στό χωριό πού τόν γέννησε, τής Κύπρου καμάρι. Ό Φώτης 
Πίττας γεννήθηκε γιά νά μείνει άθάνατος...

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΜΟΥ

Ελιά μου 
σ' έφερα μαζί μου απ' την αυλή μου 
σαν φυλακτό 
σε κρατώ στην καρδιά μου. 
Με συντροφεύεις 32 χρόνια 
σαν την αγάπη της Ανοιξης 
την αγάπη του Μάη.
Θυμάμαι όταν ο αέρας φυσούσε 
η κουκουβάγια λαλούσε 
στον ιερό ίσκιο σου εγώ καθόμουνα 
έγερνα το κεφάλι μου 
ξαπόσταινα κι αναγεννιόμουνα 
η αγάπη σου μυρίζει ειρήνη 
κι εγώ δεν μύρισα ξανά τέτοια γαλήνη. 
Στην καρδιά μου έχω εσένα 
σύμβολο ειρήνης 
πληθωρική, ολιγαρχική απλόχερη και τιμημένη. 
Ανοιξα την καρδιά μου και βρήκα ένα στεφάνι ελιάς 
Κι άφησα την αγάπη σου
Να φθάσει σ'όλο τον κόσμο 
Τη δώρισα σ'όλα τα παιδιά της γης 
Να γαληνέψουν τα κύματα της εχθρότητας και του μίσους. 
Υποκλίνομαι στο ιερό ανάστημά σου.
Προσκυνώ τα ιερά γηρατειά σου ελιά της αυλής μου. 
Σε προσκυνώ σαν εικόνα.
Σε ευχαριστώ για τα δώρα σου.
Τα φύλλα σου στην εκκλησιά. 
Το λάδι σου στο καντήλι.

Στην καρδιά μου έχω εσένα ελιά της αυλής μου.
Με συντροφεύεις
Σαν την αγάπη της Ανοιξης 
Την αγάπη του Μάη 
Γεμάτη λουλούδια 
Να μυρίζει εσένα.
Νοσταλγώ να ξαποστάσω στον ίσκιο σου 
Ελιά της αυλής μου.

ΝΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ
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Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ*

* Εισαγωγική Ομιλία του Προέδρου του ΕΠΟΚ Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 
1821 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ομίλου Λαϊκής την Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2005,7:30 μ.μ.

Γιορτάζουμε και φέτος την εθνική μας επέτειο σε συνθήκες ιδιαίτερα κρίσιμες 
για το μέλλον της πατρίδας μας, με εμφανείς πια τους κινδύνους επιβολής εθνικά 
απαράδεκτης λύσης. ΓΓ αυτό και επιτακτικό προβάλλει το χρέος για μάς να μη 
υποκύψουμε, να μη εγκαταλείψουμε τη γη που μας γέννησε, τη γη των πατέρων 
μας, στα χέρια του Τούρκου. Μόνο μ’ αυτή την απόφαση μπορούμε να τιμήσουμε 
επάξια την ηρωική γενιά του ’21, όλες τις γενιές των Ελλήνων που άντεξαν τεσ
σάρων αιώνων σκληρή τυραννία χωρίς να λυγίσουν.

Το ’21 άρχισε από την ημέρα της πτώσης με την αυτοβεβαίωση ότι «με χρόνια 
με καιρούς πάλι δικά μας θα ’ναι». Αρχισε με την ελπίδα κι όχι την απελπισία. Ρί
ζωσε με την πίστη, στεριώθηκε με την ιστορική μνήμη, με το καύχημα της παλιάς 
δόξας και την εθνική περηφάνεια. Το ’21 το έθρεψεν ο πόνος, το χαλύβδωσαν τα 
βάσανα, οι βεβηλώσεις, οι διωγμοί κι οι αποκεφαλισμοί, τα πάνδεινα μαρτύρια 
που έκαμαν την ψυχή του Έλληνα ατσάλι.

Το ’21 το δημιούργησαν τέσσερις αιώνες σταθερής πίστης στο Θεό και το Δί
κιο, η αντοχή στον ανοδικό Γολγοθά προς το φως της Ανάστασης, η αποδοχή της 
θυσίας με σφιγμένο τον πόνο της μάνας και τα νιάτα ν’ αποχαιρετούν τη ζωή, με 
τραγούδια της κλεφτουριάς και χορούς του Ζαλόγγου, με βάρδους της λευτεριάς 
φλογερούς να πυρώνουν τα στήθη.

Το ’21 δεν άστραψε ξαφνικά από το μηδέν. Αρχισε με κρυφά σχολειά μες στο 
σκοτάδι με το φως του καντηλιού, να μάθουν τα σκλαβωμένα Ελληνόπουλα δυο 
μόνο λέξεις, αυτές που χρειαζόταν το Γένος για ν’ αναστηθεί, Θεό και Πατρίδα, κι 
ό,τι κρύβει η καθεμιά τους, σεβασμό και φιλότιμο, κάθε λογής αρετή. Έτσι το φως 
του καντηλιού έγινε πυρσός και φώτισαν οι ουρανοί, έτσι ξεπήδησε κι η Αευτεριά 
από κόκκαλα ιερά μέσ’ απ’ τα μνήματα.

Αυτοί που έδωσαν πρώτοι τον Όρκο, και όσοι άλλοι, μυημένοι στη Φιλική Εται
ρεία, δώδεκα φορές επαναλαμβάνουν στον όρκο τους το «Ορκίζομαι» με επιστέγα
σμα την επαναβεβαίωση ότι «Τέλος ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά πλην τρισάθλια πατρίς, 
ότι Συ θα είσαι στο εξής η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου» κι ότι για να σε 
ξεσκλαβώσω θα θυσιάσω ζωή κι αγαθά «και θα είμαι καταραμένος κι αναθεματισμέ
νος από το Θεό και τους ομογενείς μου αν δεν εκπληρώσω το χρέος μου».

Αν μπορούμε κι εμείς σήμερα να δώσουμε αυτό τον όρκο, θα είμαστε άξιοι της 
ημέρας που τιμούμε αυτή τη στιγμή. Τον έδωσαν οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ το ’55 κι 
έδιωξαν, με το λαό στο πλευρό τους, τον Άγγλο δυνάστη. Μα δεν φτάσαμε το στό
χο που θέσαμε τότε. ΓΓ αυτό και το χρέος μας τώρα διπλό. Γιατί η 1η τ’ Απρίλη 
πήρε απ’ το '21 το μεγαλείο της Ελληνικής αρετής, ονόματα αγωνιστών και τρα
γούδια λεβεντιάς, ανηφοριές, πεδία μαχών, Αχυρώνες και Χάνια της Γραβιάς, 

φλέγόμενες σπηλιές και ολοκαυτώματα, αγωνιστές που τραγούδησαν της λευτε
ριάς το τραγούδι λεύτεροι στις αγχόνες και μελλοθάνατοι, και ό,τι άλλο.

Τιμή σ’ αυτούς που τίμησαν τότε την Κύπρο τιμώντας επάξια την 25η Μαρτί
ου. Το χρέος τώρα σε μάς. Η Κύπρος σε έσχατο κίνδυνο. Ανίερες και σήμερα συμ- 
μαχίες μεθοδεύουν τον πλήρη αφανισμό μας. Η τραγωδία της Κύπρου κορυφώνε- 
ται. Η τουρκοποίηση του Ελληνικού μας βορρά έχει ήδη συντελεστεί - όχι μόνο με 
τον ξεριζωμό των νομίμων Ελλήνων κατοίκων αλλά και με τη διαγραφή όλων των 
Ελληνικών ονομάτων και την αντικατάστασή τους με Τουρκικά και με άλλα μέσα 
πλήρους αλλαγής της Ελληνικής φυσιογνωμίας της βόρειας Κύπρου - και ζητείται 
τώρα από μάς να προσυπογράψουμε το ειδεχθές έγκλημα, αναγνωρίζοντας με δι
κή μας υπογραφή τον Τούρκο ως αφέντη στο βορρά αλλά και ως εγγυητή, του 
αφανισμού μας, στο νότο. Ποιος Έλληνας θα μπορούσε ποτέ να δεχτεί ένα τέτοιο 
εθνικό εξευτελισμό, μια τέτοια προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς του;

Έλληνες αδελφοί! Ο Αγώνας του ’21 έγινε για την εκδίωξη του Τούρκου κα- 
τακτητή από τα Ελληνικά εδάφη, και δε μπορεί να τιμηθεί σήμερα από Έλληνες με 
την ενυπόγραφη εκ μέρους μας παράδοση Ελληνικιύν πατρογονικιόν εστιών τρι- 
σήμισυ χιλιάδων ετών στον Τούρκο. Έχουμε χρέος ν’ αντισταθούμε μέχρις εσχά
των. Το βροντερό ΟΧΙ του υπερήφανου λαού μας στο «σχέδιο Ανάν», το ΟΧΙ που 
ακούστηκε υπεύθυνα πρώτα από το στόμα του Προέδρου για να τ’ ακούσουν αυ
τοί που χάλκευαν τα δεσμά της δουλείας μας στον Τούρκο με τη διάλυση του νό
μιμου κράτους ήταν ένα ΟΧΙ που τίμησε την Ελληνική ιστορία.

Θα πρέπει να μείνουμε σταθεροί ώς το τέλος, να μη δεχτούμε υποκατάστατα 
με εικονικές ψευδεπίγραφες αλλαγές που παραχαράσσουν τη λαϊκή θέληση με ένα 
ύποπτο δόλιο ΝΑΙ που θα είναι το τέλος του Ελληνισμού της Κύπρου εις αιώνα 
τον άπαντα. Το μέλλον της πατρίδας μας βρίσκεται τώρα στα δικά μας πρώτα τα 
χέρια, με σταθερό όπως πάντα συμπαραστάτη τη μητέρα Ελλάδα και τους όπου 
γης Έλληνες. Οι εθνικοί αγώνες κερδίζονται πάντα με την ομοψυχία του Έθνους.

Η Κύπρος δεν πρέπει να χαθεί για τον Ελληνισμό. Στην Κύπρο πρέπει να δο
θεί η μάχη του Ελληνισμού, των όπου γης Ελλήνων και όσων νοιάζονται για τους 
Ελληνες. Γιατί αν η Κύπρος χαθεί, θα έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε ένα θρασύτερο, 
ίοχυρότερο και απαιτητικότερο Τούρκο στο Αιγαίο, τη Θράκη και όπου αλλού, 
όπως και άλλοι βόρειοι γείτονες θα προβάλουν αλλού απαιτήσεις. Καλύτερα η 
Κύπρος να γίνει Βωμός της πατρίδας παρά να παραδοθεί με δική μας υπογραφή 
στον άνομο Τούρκο, προς εθνική καταισχύνη. Της Ελληνικής ιστορίας ο γνώριμος 
δρόμος είναι της θυσίας ο δρόμος για την τιμή της πατρίδας, όταν το επιβάλλει το 
χρέος. Η απόφαση είναι δική μας. Θα πρέπει να τιμήσουμε το ιστορικό παρελθόν 
Ρας, την ηρωική γενιά του ’21.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821*

* Ομιλία τον Επίκουρον Καθηγητή Πέτρον Παπαπολνβίον στον εορτασμό της 25ης Μάρτιον 1821 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Ομιλον Λαϊκής από τον ΕΠΟΚ την Τετάρτη, 23 Μάρτιον 2005, 7.30 μ.μ.

Να μου επιτρέψετε πρώτα - πρώτα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο 
του «Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου» και ιδιαίτερα τον πρόεδρό του, κ. 
Κώστα Χατζηστεφάνου, για την τιμητική πρόσκλησή τους να μιλήσω για την εθνι
κή επέτειο της 25ης Μαρτίου του 1821, σε ένα από τα ιστορικότερα πνευματικά 
σωματεία του τόπου, που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη ιστορία 
των ελληνικών γραμμάτων στην πατρίδα μας.

Το 1821 αποτελεί την απάντηση στην πτώση του 1453 όπως, αντίστοιχα, η 
ίδρυση του βυζαντινού κράτους ήταν η απάντηση στην τραγωδία της ρωμαϊκής 
κατάκτησης. Η δεύτερη μεγάλη υποδούλωση του Ελληνισμού ήταν ασύγκριτα 
σκληρότερη και πολύ χειρότερη από την πρώτη. Έπρεπε να περάσουν πολλά και 
δίσεκτα έτη, ώστε «να επέλθει το πλήρωμα του χρόνου» και το ξέσπασμα της ελ
ληνικής επανάστασης να οδηγήσει στο τέλος της μακριάς νύκτας της υποδούλω
σης, για ένα μέρος του Ελληνισμού, και στην ίδρυση του ελληνικού κράτους. Για 
τέσσερις σχεδόν αιώνες, το πνεύμα αντίστασης είχε διατηρηθεί ζωντανό ή καλ
λιεργήθηκε σε εστίες όπως η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Παιδεία, το πνεύμα του Δια
φωτισμού, ο κοινοτικός θεσμός, η εμπορική δραστηριοποίηση και οι ελληνικές 
παροικίες της Διασποράς.

Για την κυπριακή συμμετοχή στο 1821, στην οποία θα επικεντρωθεί η αποψι
νή μας ομιλία, λείπει, ακόμη, μια συστηματική εργασία που θα εντοπίσει και θα 
αξιοποιήσει πλήρως τον όγκο των αρχειακών πηγών, ώστε να φωτιστούν πλήρως 
όλες οι πτυχές του ζητήματος. Τα παραπάνω, βέβαια, δεν παραγνωρίζουν την 
ύπαρξη σημαντικών μελετών για το θέμα, παλαιότερων και σύγχρονων με σημα
ντικότερες τις εργασίες των John Koumoulides, Νεοκλή Κυριαζή, Κώστα Π. Κύρ- 
ρη, Νικ. Κλ. Δανίτη, Σπύρου Δουκάτου, Αγγέλου Ν. Παπακώστα, Εμμ. Γ. Πρωτο
ψάλτη, Βασίλη Βλ. Σφυρόερα και του Λοΐζου Φιλίππου. Από τους νεότερους 
ερευνητές αναφέρουμε τις εργασίες των Γιώργου Γεωργή, Θουκυδίδη Π. Ιωάννου, 
Κωστή Κοκκινόφτα και Στυλιανού Κ. Περδίκη. Για τις σφαγές του καλοκαιριού 
του 1821, εκτός του κλασικού έργου του Γεωργίου I. Κηπιάδη, επισημαίνουμε εδώ 
τις σύγχρονες εργασίες του Ιώαννη Π. Θεοχαρίδη, με τις οποίες αξιοποιούνται 
άγνωστα οθωμανικά έγγραφα.

Τα δραματικά γεγονότα του καλοκαιριού του 1821 στην Κύπρο και το άφθο
νο αίμα των υποδούλων ραγιάδων που χύθηκε για λόγους, ουσιαστικά, προληπτι
κούς ή καθαρά εκδικητικούς, αποδεικνύουν, εκτός των άλλων, ότι η μεγαλόνησος 
στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας είχε διατηρήσει αναλλοίωτο τον ελληνικό της χα
ρακτήρα. Είχε προηγηθεί, ως πρώτη συνεισφορά του νησιού στους κοινούς αγώ
νες του νεότερου Ελληνισμού για την ελευθερία, ο μαρτυρικός θάνατος στο Βελι
γράδι, το 1798, του συνεργάτη του Ρήγα Βελεστινλή, Ιωάννη Καρατζά, από τη 

Λευκωσία. Διάφορες μαρτυρίες, επίσης, καταγράφουν ονόματα νέων από την Κύ
προ, που πολέμησαν με τον «Ιερό Λόχο», στο Δραγατσάνι. Στις πρώτες συγκρού
σεις των επαναστατών με τον τουρκικό στρατό στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες 
αναφέρεται ένας πεσών, ο Ζήνων Κύπριος, στη μάχη - ολοκαύτωμα της Μονής Σέ
κου, στο σώμα του Γεωργάκη Ολύμπιου. Αλλοι τέσσερις Κύπριοι άνδρες του Αλέ
ξανδρου Υψηλάντη μετά την κατάπνιξη του κινήματος κατάφεραν να διαφύγουν 
στη Ρωσία, όπου συνελήφθηκαν και τέθηκαν υπό περιορισμό.

Η Κύπρος δεν ανήκε στις περιοχές όπου προγραμματιζόταν εξέγερση την άνοι
ξη του 1821. Οι επιτελείς της «Φιλικής Εταιρείας» υπολόγιζαν μόνο σε οικονομική 
βοήθεια της Κύπρου, αναγνωρίζοντας ότι οι γεωγραφικές συνθήκες καθιστούσαν 
αποτυχημένη εκ των προτέρων κάθε προσπάθεια για ένοπλη δράση. Οι υπαινιγμοί 
στο «Σχέδιον Γενικόν» των Φιλικών, τον Οκτώβριο του 1820 για τους κινδύνους των 
Κυπρίων ήταν σαφείς. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρον κ. Κυπριανός υπεσχέθη να συνει- 
σφέρη χρήματα ή τροφός, όσας δυνηθή (...) και ναβοηθήση αναλόγως τη φήμη της νή
σου εκείνης, την οποίαν έχουσι το προνόμιον οι Κύπριοι να διοικούν αυτοί σχεδόν 
τοσούτους χρόνους. Στον Κυπριανό αφηνόταν η μέριμνα για (...) να σκεφθή, πώς να 
διαφύλαξη το ποίμνιόν του από τους κατοίκους εκεί εχθρούς.

Φαίνεται πάντως ότι τα κηρύγματα της «Φιλικής Εταιρείας» βρήκαν πρόσφο
ρο έδαφος στην Κύπρο. Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός (ανήλθε στο θρόνο το 1810 
και μια από τις πρώτες του ενέργειες ήταν η ανέγερση ιδιόκτητου κτιρίου για την 
επαναλειτουργία της Ελληνικής Σχολής Λευκωσίας το 1812), και άλλοι εκκλησια
στικοί και κοινοτικοί παράγοντες, είχαν ενημερωθεί και μυηθεί για την προετοι
μασία του απελευθερωτικού αγώνα, διαβεβαιώνοντας τον Μετσοβίτη Φιλικό Δη- 
μήτριο Ίπατρο, που επισκέφθηκε την Κύπρο το 1820, προερχόμενος απο την Κων
σταντινούπολη, ότι θα πρόσφεραν οικονομική βοήθεια στο επαναστατικό κίνημα. 
Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς ο Αλέξανδρος Υψηλάντης έστειλε στον Κυπρια
νό το συνθηματικό μήνυμα ότι «η έναρξις του Σχολείου της Πελοποννήσου εγγί- 
ξει», διαβιβάζοντας την παράκληση όπως ο Κύπριος ιεράρχης «εμβάση τόσον της 
Μακαριότητός του τας συνεισφοράς, όσον και των λοιπών αυτού ομογενών, είτε 
Χρηματικός, είτε είναι ζωοτροφίας, προς τον εν Παλαιά Πάτρα της Πελοποννή- 
θου κύριον Ιωάννην Παππά Διαμαντόπουλον.» Ενώ όμως έχει σωθεί και δημοσι- 
ευθεί το έγγραφο με την ανάθεση της σχετικής αποστολής στον Αντώνιο Πελοπί
δα, όπως και η συνοδευτική επιστολή του Υψηλάντη προς τον Κυπριανό (8-10- 
1820), δεν μπορεί να υποστηριχθεί με απόλυτη βεβαιότητα - λόγω έλλειψης μαρτυ
ριών - ότι ο Φιλικός «Απόστολος» αφίχθηκε (και πότε) στο νησί για την παραλα
βή των κυπριακών συνδρομών. (Στην επιστολή του Υψηλάντη γίνεται λόγος για τη 
«γενναία συνεισφορά» που υποσχέθηκε ο Κυπριανός). Σύμφωνα με την παράδο
ση, πάντως, οι Φιλικοί που επισκέπτονταν το νησί φιλοξενούνταν σε υπόγειο χώ
ρο της Ελληνικής Σχολής, του σημερινού Παγκυπρίου Γυμνασίου, απέναντι από 
την κυπριακή Αρχιεπισκοπή.

Αυτές ακριβώς οι δραστηριότητες προκάλεσαν, από ό,τι φαίνεται, την κινητο
ποίηση και της τουρκικής διοίκησης της μεγαλονήσου με αποτέλεσμα, στις 23 
Απριλίου του 1821, ένα μόλις μήνα μετά την επαναστατική ανάφλεξη στην Πελο
πόννησο, ο Κουτσιούκ Μεχμέτ, διοικητής του νησιού από το 1820, να διατάξει γε
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νικό αφοπλισμό των κατοίκων. Στη συνέχεια, έστειλε στην Υψηλέ] Πύλη κατάλογο 
486 προσώπων (ο αριθμός πρωτοδόθηκε από τον ιστορικό της ελληνικής επανά
στασης Ιωάννη Φιλήμονα στο «Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επανα- 
στάσεως», το 1860, και επικράτησε στη βιβλιογραφία) ζητώντας τη θανάτωσή 
τους, ως «συνεννοηθέντων προς εξέγερσιν μετά των επαναστατησάντων Ελλή
νων». Πρόσφατα, η δημοσίευση από τον Ιωάννη Π. Θεοχαρίδη ενός άγνωστου 
οθωμανικού κατάστιχου, μετρίασε τον αριθμό των προγραφέντων σε 96 άτομα. 
Το κλίμα επιβάρυνε η άφιξη 4.000 στρατιωτών από την Παλαιστίνη και δεν (ΐπό- 
ρεσαν να εκτονώσουν οι κατευναστικές αρχιεπισκοπικές εγκύκλιοι, οι οποίες 
καθ’ ομοίωση των αντίστοιχων πατριαρχικών του Γρηγορίου Ε', καλούσαν τους 
κατοίκους να παραμείνουν ήρεμοι και νομιμόφρονες. Στη σχετική βιβλιογραφία 
οι λόγοι που προβάλλονται για το διάβημα του Κουτσιούκ Μεχμέτ ήταν «η απλη
στία και η φιλοχρηματία του», ότι δηλαδή αποσκοπούσε στη διαρπαγή των ελλη
νικών περιουσιών και στην εκμετάλλευση της ευκαιρίας που του παρουσιάστηκε 
ώστε να απαλλαγεί από τον Κυπριανό, ηγετική προσωπικότητα στην τουρκοκρα
τούμενη μεγαλόνησο, με βαρύνοντα λόγο και ισχυρή επιρροή στην Υψηλή Πύλη.

Όποια και αν ήταν τα κίνητρα του Τούρκου διοικητή, το αίτημά του επισπεύ- 
τηκε από την άφιξη στη Λάρνακα του αρχιμανδρίτη Θεοφυλάκτου (Θεοφίλου) Θη
σέως, από το Στρόβολο, ανιψιού του Αρχιεπισκόπου και Φιλικού, που σκόρπισε 
επαναστατικές προκηρύξεις και επιστολές. Ούτε για τα σχέδια του Θησέως στην 
Κύπρο υπάρχουν σαφείς πληροφορίες, όμως δεν αποκλείεται να είχε κατά νουν 
και την οργάνωση ένοπλης εξέγερσης. Είναι ενδεικτικό ότι ο Γεώργιος I. Κηπιά- 
δης, η σημαντικότερη κυπριακή πηγή για τα γεγονότα του 1821, αποκαλεί τις ενέρ
γειες του Θησέως «απερίσκεπτον πραξικόπημα», με την έννοια ότι έδωσαν την 
αφορμή για τις εκτελέσεις της 9ης Ιουλίου 1821, με τον απαγχονισμό του Αρχιεπι
σκόπου Κυπριανού και τον αποκεφαλισμό των Μητροπολιτών Πάφου, Κιτίου 
και Κυρηνείας στην πλατεία Σαραγιού στη Λευκωσία. Ο μαρτυρικός θάνατος του 
Κυπριανού, που δεν έχει αγιοποιηθεί ακόμη ως εθνομάρτυρας από το Οικουμενι
κό Πατριαρχείο, σε αντίθεση με ότι συνέβη, για παράδειγμα, με τον Πατριάρχη 
Γρηγόριο Ε' ή τον Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο Καλαφάτη, επιβεβαίωσε 
και σε συμβολικό επίπεδο τον εθναρχικό ρόλο της κυπριακής Εκκλησίας. Σύμφω
να με τον θρύλο, στον Αρχιεπίσκοπο προτάθηκε την τελευταία στιγμή να διαφύ- 
γει, αλλά απάντησε ότι θα παρέμενε για να μοιραστεί την τύχη του ποιμνίου του. 
Η πένα του μεγάλου διαλεκτικού ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη έβαλε στο στόμα του 
Κυπριανού τους γνωστούς στίχους, οι οποίοι, ιδιαίτερα στις δεκαετίες των έντο
νων αλυτρωτικών αγώνων που ακολούθησαν, πέρασαν στο συλλογικό υποσυνεί
δητο των Ελλήνων της Κύπρου ως μια ελπιδοφόρα απάντηση εσχατολογικής υφής 
και παραμυθίας για τα γεγονότα του 1821 :

«Η ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζιαρη τον κόσμον 
Κανένας δεν ευρέθηκεν για να την ηξηλειψη 
Κανένας γιατί σσέπει την που τα ύψη ο Θεός μου 
Η ρωμιοσύνη εν να χαθή όντας ο κόσμος λείψη.

Τις επόμενες ημέρες του Ιουλίου 1821 ακολούθησαν οι σφαγές των υπολοί
πων προγραφέντων (και όχι μόνο) κληρικών και πολλών προκρίτων, εμπόρων 

και κτηματιών των πόλεων και των κυριότερων κωμοπόλεων του νησιού. Οι μαζι
κές εκτελέσεις συμπληρώθηκαν από τις λεηλασίες και τις δημεύσεις - ιδιοποιήσεις 
των περιουσιών των φονευθέντων (υπολογίζονται σε περισσότερους από τετρα- 
κόσιους). Από τις δηλώσεις ξεχωρίζει ο εκπληκτικά μακρύς κατάλογος «των 
όσων ήρπασαν από το Μοναστήριον της Κύκκου οι άνθρωποι του Ηγεμόνος Κου- 
τσούκ - Μεχεμέτη (...) και δέκα τουφεκλίδες εν έτει 1821 », όπως δημοσιεύθηκε από 
τον Γεώργιο Κηπιάδη, στο βιβλίο του Απομνημονεύματα των κατά το 1821 εν τη 
νήσω Κύπρω τραγικών σκηνών (Αλεξάνδρεια 1888).

Αρκετά μέλη οικογενειών επιφανιύν Κυπρίων κατάφεραν να γλυτώσουν το 
θάνατο και να διαφύγουν στο εξωτερικό, βρίσκοντας πρυπα καταφύγιο στα Προ
ξενεία της Λάρνακας και της Λεμεσού. Πολλοί άλλοι εξισλαμίστηκαν, για να επι
στρέφουν - οι περισσότεροι - στο πατρώο θρήσκευμα, μετά την κατάπαυση της κα
ταιγίδας. Πιο κραυγαλέο παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του προκρίτου και 
γαιοκτήμονα Ανδρέα Σολομονίδη, «γραμματικού του Σαραγιού», που γεννήθηκε 
στην Έμπα της Πάφου. Για να γλυτώσει τη ζωή του το καλοκαίρι του 1821 έγινε 
Χουρσίτ Αγάς και επέδειξε αρνητική ή αδιάφορη στάση για τους ομοφύλους του, 
με αποτέλεσμα να επωφεληθεί και να πολλαπλασιάσει την περιουσία του ύστερα 
από τις σφαγές. Ο ίδιος, τον Αύγουστο 1828, πρωτοστάτησε στην αποστολή αίτη
σης προς τον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, που υπέγραψε μαζί με τον Αρχιεπί
σκοπο Πανάρετο και άλλους προκρίτους (στέλλοντας και δική του, ξεχωριστή), 
ζητώντας «να εφεύρη τα μέσα, του να ελευθερωθή του ζυγού και αύτη η νήσος». 
Στην επιστολή του ο Σολομονίδης - Χουρσίτ δεν αποφεύγει να αναφερθεί και στο 
προσωπικό του δράμα, αναδεικνύοντας το μέγεθος της εσωτερικής σύγκρουσης: 
Περιστάσεις δεινοί, αν και κατόρθωσαν να αλλοιώσουν τα σώματα και τα ονόμα
τα τινών Κυπρίων, δεν ημπόρεσαν μολοντούτο να βλάψουν τον εσωτερικόν άν
θρωπον. (...) διότι εις την θέσιν μου δεν δύναμαι άλλο, ειμή να παίξω την βαρβα
ρότητα προς μικράν ελάφρωσιν των μαστιζομένων, να παρηγορώ και να συ
μπράττω πάντοτε προς όφελος, ελπίζων μετά Θεόν την συνδρομήν των δυνατών.

Το κεφάλαιο των χρηματικών συνδρομών από τους Έλληνες Κυπρίους προς 
τους επαναστατήσαντες αδελφούς τους στην Ηπειρωτική Ελλάδα, συνδέεται άμεσα 
με την θρυλούμενη και «στηριζόμενη σε ισχυρή παράδοση» (κατά τη διατύπωση του 
Κιόστα Π. Κύρρη), επίσκεψη του Κωνσταντίνου Κανάρη στην Κύπρο, κατά την επι
στροφή του από τα αιγυπτιακά παράλια. Σύμφωνα με την πιο γνωστή εκδοχή, το 
πλοίο του ελλιμενίστηκε στον Αγιο Σέργιο κοντά στην Αμμόχωστο (ή σε ένα μικρό 
λιμανάκι του Τρικώμου βορειότερα), και στον όρμο της Ασπρόβρυσης, στις ακτές της 
Λαπήθου. Ο Γ. Κηπιάδης τοποθετεί την επίσκεψη του «ατρομήτου στολοκαύτου», 
«περί την 19ην Ιουνίου του 1821». Ο κατοπινός πυρπολητής του τουρκικού στόλου 
φέρεται να πήρε μαζί του από την Κύπρο άνδρες, χρήματα και εφόδια. (Ο Κηπιάδης 
μιλά, μάλλον υπερβολικά, για «ολόκληρα φορτία, τριών φορτηγίδων νηών, πρόβατα 
και βόας και σίτον και κριθήν και διάφορα άλλα τρόφιμα»).

Η επίσκεψη του Κανάρη δεν επιβεβαιώνεται από γραπτές πηγές της εποχής 
του. Επιπλέον, τα περί παλλαϊκής υποδοχής θεωρούνται υπερβολικά, αφού ο Κα- 
νάρης το 1821 ήταν ελάχιστα ή καθόλου γνωστός στην κοινή γνώμη. Νεότεροι 
ερευνητές τοποθετούν την πιθανή επίσκεψή του αργότερα, πιθανόν κατά το 1825 ή 
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το 1827, μετά την αποτυχημένη αποστολή του στην Αίγυπτο, όμως και πάλι ελλεί
πουν οι γραπτές μαρτυρίες. Δεν αποκλείεται, βέβαια, η παράδοση για την επίσκε
ψη του 1821 να συνδέεται με την άφιξη κάποιου άλλου Φιλικού, και όχι κατ’ ανά
γκην τον Κανάρη. Πάντως, στη Λάπηθο, στην ενορία της Αγίας Παρασκευής σω
ζόταν, τουλάχιστον μέχρι το 1974, το σπίτι όπου σύμφωνα με τις τοπικές εξιστο
ρήσεις φιλοξενήθηκε ο κατοπινός θρυλικός πυρπολητής. Από τις βεράντες του αρ
χοντικού αγνάντευες την Ασπρόβρυση, στα ερείπια της βυζαντινής Αάμπουσας, 
μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το μοναστήρι της Παναγίας της Αχειρο
ποιήτου. Στην περιοχή, από το 1971, τα σωματεία της Ααπήθου ετοίμαζαν την ανέ
γερση μεγαλοπρεπούς μνημείου για τον Ψαριανό πρωτοκαπετάνιο του αγώνα της 
ανεξαρτησίας. Το μνημείο δεν ευτυχήσαμε να το δούμε ολοκληρωμένο. Αντίθετα, 
κατά τραγική ειρωνεία της ιστορίας, η τουρκική εισβολή του Ιουλίου 1974 όχι μό
νο διέκοψε τις σχετικές εργασίες αλλά έγινε ακριβώς στις ίδιες ακτές, της «αγαπη
μένης θάλασσας της Κερύνειας».

Πολλοί από τους Κύπριους αγωνιστές της ελληνικής επανάστασης ήταν φυ- 
γάδες των σφαγών του καλοκαιριού του 1821. Μάλιστα, οι επιφανέστεροι από αυ
τούς, δεν έπαυσαν από τον πρώτο χρόνο της επανάστασης να απεργάζονται σχέ
δια και να αναζητούν μάταια χρηματοδότες και συνεργούς για την οργάνωση εκ
στρατείας υπέρ της απελευθέρωσης του νησιού μας. Για το σύνολο των Κυπρίων 
εθελοντών αγωνιστών του 1821 δεν μπορούμε να αποφανθούμε με απόλυτη βεβαι
ότητα, αν δεν ολοκληρωθεί η εξαντλητική μελέτη των αρχειακών πηγών. Οι με
τριότεροι υπολογισμοί τους καταμετρούν σε τέσσερις έως έξι εκατοντάδες, χωρίς 
να αποκλείεται να πλησιάζουν τους χίλιους. Κύπριοι αγωνιστές εντοπίζονται σε 
διάφορες μάχες και περιόδους της επανάστασης: Στο Μεσολόγγι, όπου τρεις του
λάχιστον επέζησαν της πολιορκίας και της Εξόδου και επέστρεψαν στην Κύπρο 
μετά την απελευθέρωση (οι Πάφιοι Γιάννης Πασαπόρτης από την Κοίλη και Χα- 
τζηχριστόδουλος Κοκκινόφτας και Νικόλας Χατζησάββας από την Τσάδα), σε 
διάφορες μάχες στην Πελοπόννησο, στην Ιόνιο Φάλαγγα του 1826, στην πολιορκία 
των Αθηνών, σε ναυτικές επιχειρήσεις, και αλλού.

Από τους Κύπριους αγωνιστές του 1821 άξιοι ιδιαίτερης μνείας είναι οι δύο 
που άφησαν πίσω τους εκτενείς γραπτές μαρτυρίες, ο Ιωάννης (Γιάγκος) Δ. Φρα- 
γκούδης, συντάκτης της «Εφημερίδος της κατά του Τυράννου εκστρατείας του 
πλοίου Ηρακλέους, υπό σημαίαν ελληνικήν παρά του πλοιάρχου Αναργύρου 
Αναγνώστου Χατζή-Αναγνώστου διοικουμένου. Από 3 Απριλίου 1821 έως 5 Δε
κεμβρίου 1822» που δημοσιεύθηκε στην Αθήνα το 1926, και ο Ιωάννης Σταυριανός 
από τη Αόφου της Αεμεσού, που έγραψε την «Πραγματεία των περιπετειών του βί
ου μου και συλλογή διαφόρων αντικειμένων αγνώστων έτι εν τη ελληνική ιστο
ρία» (εκδόθηκε το 1982 στην Αθήνα, με εισαγωγή, σχόλια και επιμέλεια της Ελένης 
Αγγελομάτη - Τσουγκαράκη). Ο Σταυριανός, αξιωματικός της Χωροφυλακής μετά 
την ανεξαρτησία, με συμμετοχή στην αντιοθωνική εξέγερση του Ναυπλίου, περι
γράφει με έμφαση το θάνατο του Καραϊσκάκη, υποστηρίζοντας ότι δολοφονήθηκε 
από ελληνικό χέρι.

Θα επιχειρήσουμε μια ονομαστική αναφορά σε ένα μικρό μόνο κατάλογο Κυ
πρίων αγωνιστών, από τους εκατοντάδες, απόλυτα ενδεικτική, και χωρίς κατ’ 

ανάγκην «αξιολογικά» κριτήρια προσφοράς ή δράσης: Ο Φιλικός Χαράλαμπος 
Μάλης, δάσκαλος στην Κωνσταντινούπολη, που κατήλθε στην Πελοπόννησο από 
την αρχή του αγώνα, μυηθείς στη Φιλική Εταιρεία από τον Παπαφλέσσα, αναλαμ
βάνοντας υψηλές διοικητικές θέσεις, με σημαντικότερη τη θέση του γενικού γραμ- 
ματέως (ήταν ο πρώτος ) του «Μινιστερίου της Θρησκείας». Οι αδελφοί Θησείς 
από το Στρόβολο της Αευκωσίας, που πήραν μέρος στην επανάσταση επίσης από 
τους πρώτους μήνες, επικεφαλής και χρηματοδότες ομάδας Κυπρίων, ο Νικόλα
ος, (έμπορος στη Μασσαλία, συνεργάτης του Δημήτριου Υψηλάντη με στενότατες 
σχέσεις με Γάλλους φιλέλληνες, ηγέτης της αποτυχημένης εξέγερσης του 1833 στην 
Κύπρο), ο αρχιμανδρίτης Θεόφιλος ή Θεοφύλακτος που για μια εποχή, το καλο
καίρι του 1825, πήρε το βαθμό του αντιστράτηγου, και ο Κυπριανός. Ο Θεοχάρης 
Χατζηηλία, γιος θανατωθέντος προκρίτου της Ααπήθου τον Ιούλιο 1821, πατέρας 
του γνωστού στρατιωτικού Δεωνίδα Ααπαθιώτη και παππούς του ποιητή Ναπο- 
λέοντα Ααπαθιώτη, ο επίσκοπος Δημητσάνης Φιλόθεος Χατζής, μέλος της Φιλι
κής Εταιρείας, που πέθανε κρατούμενος των Τούρκων στην Τριπολιτσά, το Σε
πτέμβριο του 1821, ο Αγαθάγγελος Μυριανθούσης, από το Μηλικούρι της Μαρα- 
θάσας, πρώην Μητροπολίτης Αγκύρας, που κατήλθε στα 1826 στην Ελλάδα υπη
ρετώντας ως επίσκοπος Θηβών, τοποτηρητής Παλαιών Πατρών και από το 1833 
Μητροπολίτης Αοκρίδος μέχρι το θάνατό του, ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και 
Ζαγοράς Αθανάσιος Κασσαβέτης, ο Μητροπολίτης Νικομήδειας Αθανάσιος Κα- 
ρύδης, που μαρτύρησε μαζί με τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε', στην Κωνσταντι
νούπολη, στις 10 Απριλίου 1821, ο Μιχάλης Κυπραίος, σύντροφος του Μακρυ- 
γιάννη, «καλός και γενναίος πατριώτης», κατά τον Ρουμελιώτη οπλαρχηγό, που 
όπως περιγράφει, χάθηκε «τότε που ριχτήκαμε στο γιουρούσι», στη μάχη των Μύ
λων του Αργους, ο Δημήτριος Φραγκούδης, επαναστάτης, διοικητικός υπάλληλος, 
πρόξενος στη Ζάκυνθο στη δεκαετία του 1840, ο Αντώνιος Ιακώβου Αοίζος, από 
τη Αάρνακα, που πολέμησε υπό τον Φαβιέρο και τραυματίστηκε στη μάχη της 
Ακρόπολης των Αθηνών, δημιουργώντας οικογενειακή εθελοντική παράδοση που 
συνέχισαν ο γιος του, Σώζων Λοίζου, πολεμιστής στην κρητική επανάσταση του 
1866-1869 και ο εγγονός του, Χριστόδουλος Σ. Σώζος, Δήμαρχος Αεμεσού, που 
άφησε την τελευταία του πνοή πολεμώντας στο Μπιζάνι, στις 6 Δεκεμβρίου του 
1912, στον Α' Βαλκανικό πόλεμο.

Την απάντηση στο αφελές σημερινό ερώτημα «γιατί πολεμούσαν οι Κύπριοι 
στην Ελλάδα;» δίνει πειστικά η αναφορά των Κυπριανού Θησέως, Χαράλαμπου 
Μάλη, Κυπρίδημου Γεωργιάδη, Γεώργιου και Δημήτριου Οικονομίδη προς το 
Εκτελεστικό Σώμα, τον Απρίλιο του 1825: «Σεβαστή Διοίκησις· ημείς εχάθηκεν 
μαζί με την πατρίδα και τας οικίας μας· είδομεν τους συγγενείς μας εσφαγμένους 
και ενταύθα απ’ αρχής του αγώνος αγωνιζόμενοι, τρέφομεν αυτάς τας ελπίδας, 
του να ανακτήσωμεν την πατρίδα ελευθέραν. (...) Έχομεν [αυτό] το δικαίωμα ως 
Κύπριοι, και οι οποίοι με την πολυχρόνιον εις την Ελλάδα επιμονήν μας και κό
πους μας εδείξαμεν, ότι δεν αποβλέπομεν παρά εις την ωφέλειαν του κοινού της 
Ελλάδος και πάσχομεν διά την ελευθερίαν της πατρίδος μας.»

Οι συνέπειες των σφαγών του 1821 ήταν πολλές και μακροπρόθεσμες. Εκτός 
οπό τις εκατοντάδες κατοίκων που θανατώθηκαν, ή τις χιλιάδες που αναγκάστη
καν να μεταναστεύσουν και να χάσουν τις περιουσίες τους, όσοι παρέμειναν στο 
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νησί κλήθηκαν να αναλάβουν και τα φορολογικά βάρη των απάντων συμπατριω
τών τους. Η πληθυσμιακή μείωση ήταν τρομακτική, αφού προξενικές πηγές υπο
λογίζουν ότι οι φυγάδες στη δεκαετία του 1820 ξεπέρασαν τις 20.000, γεγονός που 
ανησύχησε την Υψηλή Πύλη (όχι τόσο για λόγους απονομής δικαίου, αλλά φορο- 
εισπρακτικούς) με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να προβεί σε χειρονομίες καλής θέ
λησης, όπως τη χορήγηση αμνηστείας και τη δυνατότητα ανάκτησης της κατασχε- 
θείσης περιουσίας. Τον αναβρασμό αποδεικνύουν και οι εξεγέρσεις ή «επαναστά
σεις» του 1833: Του Νικολάου Θησέως στην περιοχή Λάρνακας, του καλόγερου 
Ιωαννίκιου στην Καρπασία, και του Γκιαούρ - Ιμάμη στην Πάφο. Σύμφωνα με μια 
απογραφή του 1831 που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, ο ανδρικός πληθυσμός του νη
σιού ήταν 15 περίπου χιλιάδες Μουσουλμάνοι και 29 χιλιάδες περίπου ραγιάδες, 
αριθμούς που σχεδόν επιβεβαιώνει και η επόμενη γενική απογραφή του 1841: 
Ελληνες: 73.200, Τούρκοι: 33.300, σύνολο: 108.600. Η αναλογία Τούρκων - Ελλή
νων αυτήν την περίοδο ήταν από τις χαμηλότερες εις βάρος των δευτέρων, στη 
διάρκεια της Τουρκοκρατίας.

Οι τουρκικές σφαγές του καλοκαιριού του 1821 είχαν καταγγελθεί με μια 
προκήρυξη των Κυπρίων, που βρίσκονταν στη Μασσαλία, το Δεκέμβριο του 1821, 
με την παράλληλη έκκληση στις κυβερνήσεις των χριστιανικών λαών της Ευρώπης 
να βοηθήσουν τον αγώνα για την απελευθέρωση της Κύπρου. Σε μια παράγραφο 
υπήρχε και μια από τις πρώτες ενωτικές νύξεις στην κυπριακή ιστορία, αφού το
νιζόταν ότι οι τραγικές σκηνές του Ιουλίου του 1821 είχαν ισχυροποιήσει ηθικά 
τους εθνικούς πόθους των νησιωτών:

Νομιςομεν ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ότι έχομεν κάθε δίκαιον να /ι?/ χνω- 
ρίζωμεν πλέον διά διοίκησιν τους αιμοβόρους τούτους ληστάς, αλλά συμφώνως 
με τους λοιπούς αδελφούς ημών Ελληνας θέλομεν προσπαθήσει διά την ελευθε
ρίαν της ειρηνικής ημών, πάλαι μεν μακαρίας, ήδη δε τρισάθλιας νήσου Κύπρου.

Ο πρώτος σπόρος είχε καρποφορήσει μέσα στη φρίκη και την οδύνη του κα
λοκαιριού του 1821, και η ελπίδα είχε γεννηθεί.

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΟΛΥΒΙΟΥ
Επίκουρος καθηγητής

Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

Πανεπιστήμιο Κύπρου

«Σχέδιο Ανάν και Τοπωνύμια - Επιπτώσεις από την τονρκοποίηση 
των τοπωνυμίων στην κατεχόμενη Κύπρο»

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ*

* Διαβάστηκε στην κοινή εκδήλωση των δώδεκα Συνεργαζομένων Πνευματικών Σωματείων στο Πο
λιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'. την Παρασκευή, 22 Απριλίου 2005, 
7.30 μ.μ. Το κείμενο είχε εγκριθεί ομόφωνα προηγουμένως σε ειδική συνεδρία των Προέδρων ή 
αντιπροσώπων των Συνεργαζομένων Σωματείων, κατά την οποία εγκρίθηκε επίσης και η σχετική 
Διακήρυξη. Βλ. την έκδοση: Σχέδιο Ανάν και Τοπωνυμία: Επιπτώσεις από την Tουρκοποίηση των 
τοπωνυμίων στην κατεχόμενη Κύπρο, Λευκωσία 2005 (Εκδοση Συνεργαζομένων Πνευματικών 
Σωματείων).

Σκοπός της παρουσίας μου στο βήμα, όπως αναγράφεται και στο Πρόγραμ
μα, είναι να «τοποθετηθώ» όχι μόνο εκ μέρους του Ελληνικού Πνευματικού Ομί
λου Κύπρου, τον οποίον αντιπροσωπεύω, αλλά και εκ μέρους των άλλων ένδεκα 
Σωματείων τα οποία συνδιοργανώνουν την αποψινή εκδήλωση, πάνω στο θέμα 
για το οποίο έχει αυτή συγκληθεί, την αλλαγή των τοπωνυμίων της κατεχόμενης 
Κύπρου από τις Τουρκικές δυνάμεις κατοχής και την παράνομη Τουρκοκυπριακή 
διοίκηση, και το οποίο έχει αναπτύξει στις ορθές του διαστάσεις το μέλος της Μό
νιμης Κυπριακής Επιτροπής Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων κ. Ανδρέας 
Μακρίδης.

Πρώτα εκφράζω, εκ μέρους των Σωματείων αλλά και των παρευρισκομένων, 
θερμές ευχαριστίες προς τον κ. Μακρίδην για την εμπεριστατωμένην ομιλίαν του, 
της οποίας το περιεχόμενον τα συνεργαζόμενα Σωματεία και προσυπογράφουν 
χωρίς επιφυλάξεις, καθόσον αυτή διαφωτίζει πλήρως την κατάσταση που έχει δια
μορφωθεί στο υπό Τουρκικήν κατοχήν τμήμα της Κύπρου σχετικά με το επίμαχο 
θέμα της αλλαγής των τοπωνυμίων και άλλων συναφών στοιχείων της πολιτιστι
κής κληρονομιάς μας, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τους σοβαρούς κινδύνους που 
εγκυμονεί για το παρόν και το μέλλον των νομίμων κατοίκων της Κύπρου και ιδι
αίτερα του Κυπριακού Ελληνισμού η τυχόν επιβολή και σιωπηρά αποδοχή της 
απαράδεκτης αυτής κατάστασης.

Η τοποθέτηση των Σωματείων μας επί του θέματος είναι σαφής, αυτονόητη 
και κατηγορηματική και δε θα μπορούσε να είναι άλλη για οποιοδήποτε άνθρωπο 
σέβεται τον εαυτό του, την εθνική καταγωγή του και το ιστορικό παρελθόν του τό- 
που στον οποίο γεννήθηκε.

Θεωρούμε την αλλαγή των Ελληνικών τοπωνυμίων, αλλά και οποιωνδήποτε 
άλλων τοπωνυμίων έχουν καθιερωθεί ιστορικά δια μέσου των αιώνων, ως πράξη 
εγκληματική, ως ασέβεια κατά της ιστορίας, ως περιφρόνηση προς εκείνους, που 
τα καθιέρωσαν και τα χρησιμοποιούσαν για αιώνες και ώς τώρα, ως απαξίωση 
της προσωπικότητάς τους. Γιατί τα τοπωνύμια είναι στοιχείο συμφυές με την ψυ
χοσύνθεση, τις δοξασίες, τους μύθους και τις παραδόσεις, τις ιστορικές 
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περιπέτειες, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και άλλα στοιχεία της παραδόσεως και 
του πολιτισμού του λαού μας και η διά παντός διαγραφή τους αποτελεί ενέργεια που 
αποσκοπεί στην εσκεμμένη εκρίζωση αδιαμφισβήτητης μαρτυρίας για την επί αιώνες 
παρουσία του λαού μας στο χώρο που ζούσε με τα καθιερωμένα τοπωνύμια να μαρ
τυρούν την πραγματική ταυτότητα του κάθε συγκεκριμένου γεωγραφικού σημείου, 
όπως τα ονόματα και τα επώνυμα των ανθρώπων αποτελούν τα νόμιμα, τα σεβαστά 
και αναπαλλοτρίωτα στοιχεία αναγνώρισης της ταυτότητας του καθενός μας.

Εκτός από τη διαγραφή των καθιερωμένων ονομάτων των χωρίων, πόλεων και 
τόπων του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου, η αντικατάσταση τους με Τουρκικά 
είναι επίσης πράξη παράνομη, αυθαίρετη και απαράδεκτη υποκρύπτουσα δόλιους 
σκοπούς με σοβαρότατες συνέπειες για το μέλλον της Κύπρου ολόκληρης.

Είναι μέτρο με το οποίο επιχειρείται από τους συντάκτες του εκτουρκισμένου 
τοπωνυμικού Τούρκους, με τη βοήθεια και τις ευλογίες ξένων δυνάμεων γνωστών 
φιλοτουρκικών και ανθελληνικών αισθημάτων, η επισημοποίηση και αποδοχή 
από τη διεθνή κοινότητα του ήδη συντελεσθέντος εκτουρκισμού της κατεχόμενης 
Κύπρου, με απώτερο στόχο τη συρρίκνωση του Ελληνικού χώρου και την ταπεί
νωση του Έλληνα στις ρίζες του, στη γλώσσα και στον πολιτισμό του, όπως το 
έχει διατυπώσει ο γνωστός από την τραγωδία της Κύπρου απροκαλύπτως ανθελ
ληνικών αισθημάτων Χένρυ Κίσσιγκερ.

Μετά την εκδίωξη των νομίμων κατοίκων, την εισροή Τούρκων εποίκων και 
τη μετακίνηση των Τουρκοκυπρίων στο Βορρά, ο Τουρκικός στρατός κατοχής έχει 
υπό πλήρη έλεγχο σημαντικό μέρος της πατρίδας μας, το οποίο και με τον εκτουρ- 
κισμό των τοπωνυμίων αποκτά μια εντελώς νέα φυσιογνωμία, καθαρά Τουρκική, 
αφού τίποτε δε θα υπάρχει που να μαρτυρεί ότι στο χώρο αυτό για χιλιετίες και 
μέχρι των ημερών μας έζησαν Έλληνες. Στη συνείδηση του κόσμου με την πάροδο 
του χρόνου θα εμπεδωθεί η ιδέα ότι το κατεχόμενο τμήμα είναι καθαρά Τουρκικό 
και μόνο Τουρκικό, το δε παρελθόν θα διαγράφει από τη μνήμη, εφ’ όσον και οι 
ελάχιστοι Έλληνες που με βάση τις απαράδεκτες πρόνοιες του Σχεδίου Ανάν θα 
επιστρέφουν - εάν και όταν επιστρέφουν - δεν θα επιστρέφουν σε χώρους Ελληνι
κούς αλλά με ξένα - τουρκοποιημένα ονόματα.

Ιδιαίτερα ανησυχητική και καταδικαστέα θεωρούμε τη στάση του Γενικού 
Γραμματέα του Ο.Η.Ε. Κόφυ Ανάν επί του θέματος. Στο Σχέδιο που υπέβαλε για 
λύση του Κυπριακού προβλήματος, γνωστό πια ως «Σχέδιο Ανάν», το θέμα της 
αλλαγής των τοπωνυμίων από τους Τούρκους παρασιωπάται, βασικά, από ό,τι 
ξέρουμε και όπως αναφέρθηκε και από τον ομιλητή μας, με προφανή σκοπό να πε
ράσει απαρατήρητο ή ως ήσσονος σημασίας θέμα. Στους χάρτες, ωστόσο, που συ
νοδεύουν το Σχέδιό του υιοθετεί τα ονόματα που έδωσαν οι Τούρκοι παραγνωρί
ζοντας ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, διακηρύξεις, αρχές και αποφάσεις, 
υποδείξεις και συστάσεις αρμοδίων Σωμάτων και Επιτροπών των Ηνωμένων 
Εθνών και άλλων διεθνών Οργανισμών, όπως γίνονται σεβαστά και χρησιμοποι
ούνται μόνο τα καθιερωμένα και εγκεκριμένα από τον Τομέα Τυποποίησης του 
ΟΗΕ κατατεθειμένα και διεθνώς αναγνωρισμένα τοπωνύμια παραβιάζοντας έτσι 
και περιφρονώντας αρχές τις οποίες ετάχθη να υπερασπίζεται και προστατεύει. 
Ουσιαστικά προάγει τον Τουρκικό σωβινισμό και τον Τουρκικό επεκτατισμό, κα

ταστρέφει τις δυνατότητες ειρηνικής συμβίωσης των δύο κοινοτήτων, προωθεί τη 
διαίρεση και τη διχοτόμηση, υπονομεύει δολίως την επιβίωση του Κυπριακού 
Ελληνισμού απεργαζόμενος τον αφελληνισμό της Κύπρου, αποκόπτει τους Ελλη
νοκυπρίους από τον πολιτισμό και το παρελθόν τους, όπως αυτά εκφράζονται μέ
σω των γεωγραφικών ονομάτων και των τοπωνυμίων εξαναγκάζοντάς τους να 
χρησιμοποιούν τουρκοποιημένα, και αντί να προωθεί αρχές δικαίου γίνεται όργα
νο ξένιον συμφερόντων σε βάρος του Ελληνισμού της Κύπρου δημιουργώντας 
προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερα δεινά.

Με βάση τα προαναφερθέντα, τα συνελθόντα στην αποψινή ειδική συγκέ
ντρωση Σωματεία, σύμφωνα και με την εκφρασθείσα θέληση της συντριπτικής 
πλειοψηφίας του Ελληνικού Κυπριακού λαού, με την οποία στις 24 του περασμέ
νου Απριλίου απέρριψε το Σχέδιο Ανάν στο ιστορικό Δημοψήφισμα, θεωρούμε το 
θέμα της τουρκοποίησης των τοπωνυμίων του υπό τουρκικήν κατοχήν τμήματος 
της πατρίδας μας ως υψίστης σημασίας, το οποίο θα πρέπει να καταδικαστεί και 
καταγγελθεί και επισήμως διεθνώς, όπου δει, από τα αρμόδια όργανα του Κρά
τους, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και 
την Κυβέρνηση, ακόμη και από Πολιτικά Κόμματα, Οργανώσεις και Σωματεία, 
προσφυγικά και μη.

Επί πλέον, θεωρούμε απαραίτητο να απαιτηθεί η αποκατάσταση των ιστορικά 
παραδεδομένων και παραδεδεγμένων γεωγραφικών ονομάτων και τοπωνυμίων 
ως απαραίτητη και μη διαπραγματεύσιμη προϋπόθεση λύσης του Κυπριακού, με 
την οποία θα διασφαλίζεται η ιστορική συνέχεια και φυσιογνωμία της Κύπρου 
όπως αυτή εκφράζεται και μέσα από τα γεωγραφικά ονόματα, τα τοπωνύμια, τα 
οικόσημα και άλλα συναφή πολιτιστικά στοιχεία, και δεν θα νομιμοποιούνται τα 
τετελεσμένα της εισβολής και της κατοχής με τον αφελληνισμό της κατεχόμενης 
Κύπρου, τον εκτουρκισμό της και με την αποδοχή του Τουρκικού επεκτατισμού με 
ορατούς τους κινδύνους και για την υπόλοιπη Κύπρο αλλά και άλλους χώρους 
Ελληνικούς.

Τα δώδεκα συνεργαζόμενα πνευματικά Σωματεία δηλο^νουν ότι είναι αποφα
σισμένα να κρατήσουν το θέμα ζωντανό ως μείζονος σημασίας θέμα ενισχύοντας 
έτσι τον αγώνα του λαού μας για απελευθέρωση και αποκατάσταση της Ελληνικής 
φυσιογνωμίας του κατειλημμένου τμήματος της πατρίδας μας, όπως αυτή εκφρά
ζεται και στο γλωσσικό πολιτισμό μας.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
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Ο ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΣ ΕΥΚΛΟΣ
(Ό Συνθέτης των Όμηρικών "Υμνων στήν ’Αφροδίτη;)

Ό Εύκλος είναι κατά τις αρχαίες πηγές1 καί τό περιεχόμενο του έργου του1 2 
αναντίρρητα Κυπριακής καταγωγής. Ή πιό πιθανή εποχή τής ακμής του, σύμφω
να μέ έσωτερικές καί έξωτερικές ενδείξεις καί μαρτυρίες, είναι ό έβδομος αιώνας 
π.Χ., μετά τόν Όμηρο καί τόν Ησίοδο. Ό Εύκλος έπομένως δρά τήν έποχή τής 
ακμής τής επικής ποίησης στήν Κύπρο.3 4

1. Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις (εφεξής Παυσ.) 10.12.11 (Κύπριόν τε Εύκλουν), Τατιανοΰ Πρός 
Έλληνας41 (Εύκλου του Κυπρίου).

2. Παυσ. 10.24.3 (έν είναλίη Κύπριο, Σαλαμίνας καί Κύπρον).

3. Οί άνασκαφές στή Νεκρόπολη τής Σαλαμίνας τής Κύπρου (βλ. V. Karageorgis, Salamis in Cyprus: 
Homeric, Hellenistic and Roman, London 1969 καί Ancient Cyprus (7.000 years of Art and Archaelogy), 
Athens 1981, κυρίως 127-8) άπεκάλυψαν πλούσια 'Ομηρικά ταφικά έθιμα άπό τά τέλη τού 8ου μέ
χρι τά τέλη τού 7ου αί. π.Χ., γεγονός πού υποδηλώνει άνθηση του έπους κατά τήν περίοδο αύτή.

4. Παυσ. 10.12.11 (χρησμολόγονς καί τούτων., έπελεξάμην τούς χρησμούς),'Ησνχ. σλ. έμπυριβήτης 
(χρησμολόγος), Παυσ. 10.24.3 (υπό Εύκλου προθεσπισϋήναι... φασίν, έπιλεξάμενοι τούς χρη
σμούς), Σχόλ. Πλατ. Ίππ. Μείζ. 295 a (τον χρησμολόγου), Ήσύχ. σ.λ. Πελάνα (έν τοίς Εύκλου 
χρησμοΐς).

5. Εύσέβ. Ευαγγελική προπαρασκευή 10.27.
6. Ήσύχ. σ.λλ. έμπυριβήτης καί σκυδά.

7. Τατιαν. Πρός Έλλ. 41, Παυσ. 1024.3, Σχόλ. Πλατ. Ίππ. Μείζ. 295 a, Ήσύχ. σ.λ. Πελάνα.

8. Παυσ. 10.14.6, Ησύχ. σ.λλ. γάλας, Είτισκαί, κακόρας καί καπατάς.
9. Παυσ. 10.12.11.

10. Εύκλους «ευ + κλέος = ό ευκλεής, ό ξακουστός, ύ περίφημος. Τό πραγματικό του όνομα δέν είναι
δυνατόν νά υποτεθεί. Θά μπορούσε κάποιος νά υποστηρίξει ότι ό ποιητής αρχικά ονομαζόταν
Εύμίκλους (στούς κώδικες τού Τατιανοΰ έχουμε τή γραφή Εύμίκλου) καί μέ άπλοποίηση έγινε 
Εύκλους αλλά αύτή ή άποψη δέν στέκει χρονολογικώς, γιατί υπάρχουν παλαιότεροι κώδικες, πού
έχουν τή γραφή Ευκλου καί μάλλον πρέπει ό Εύμίκλου - όπως καί τό Εύκλίτφ σέ κώδικα τού
Ήσυγίου - νά είναι σφάλμα άντιγραφέως.

11. Στόν Εύκλο άποδίδονταν καί χρησμοί μεταγενέστεροι. Συλλογές χρησμών κυκλοφορούνταν μέ τό 
όνομα πολλών μυθικών ή ήμι-μυθικών χρησμολόγων τού μακρινού παρελθόντος, όπως ό Βάκης, 
ή Σίβυλλα, ό Λύκος, ό Μουσαίος καί ό Εύκλος. Βλ. J. Fontcnrose, The Delphic Oracle (its Response 
and Operations, with a Catalogue of Responses), University of California Press 1978, 154 κέ.

12. Γιά τή χρονολόγησή τους βλ. τά σχετικά άρθρα στή RE καί στό OCD.

13. 10.24.3.
14. Τόσο γιά τό άρχαΐο κείμενο όσο καί γιά τή μετάφραση χρησιμοποιείται ή έκδοση τού Ά. Ί. Βοσκού, 

'Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία, τύμ. 1: Ποίηση ('Επική. Λυρική. Δραματική), Λευκωσία (ίδρυμα 
Άναστάσεως Γ. Λεβέντης) 1995. Ή 'Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία (έφεξής ΆΚΥΓ. 1) είναι πραγμα
τικά καί ένα πρωτοποριακό έργο γιά τήν ΰπάρχουσα Κυπριακή έργογραφία, μέ έμφανή τήν επιστη
μονική καί πνευματική της άρτιότητα καί σημασία, καί ένα πολυτιμότατο βοήθημα καί άπαραίτητο 
σημείο άναφοράς γιά κάθε επιστήμονα πού άσχολεΐται μέ τήν ’Αρχαία Κύπρο.

Οί πηγές έμφανίζουν σταθερά τόν Εύκλο ώς Κύπριο χρησμολόγο-ποιητή. Συ
γκεκριμένα, σέ πέντε περιπτώσεις, άμεσα ή έμμεσα, αναφέρεται ώς χρησμολόγος*,  
σέ μια περίπτωση ώς συγγραφεύς,5 ενώ στα πλεΐστα λήμματα του Ησυχίου μνη
μονεύεται απλώς μέ τό όνομά του.

Τό όνομά του, πού μαρτυρεΐται στήν όνομ. Εύκλος,6 στή γεν. Εύκλου,7 8 9 στη 
δοτ. Εύκλρΐ καί στήν αίτιατ. Εύκλου^ (όνομ. Εύκλους στούς κώδικες του Παυ
σανία), πρέπει νά ήταν άρχικά Εύκλους καί αργότερα - πιθανώς άναλογικά μέ τά 
άσυναίρετα δευτερόλεπτα αρσενικό ύνόματα, πού έχουν κοινή κατάληξη στή γε
νική καί δοτική μέ τά συνηρημένα - σχηματίστηκε τό πιό κοινό Εύκλος.

Τό όνομα τού Κύπριου χρησμολόγου μοιάζει καί κατά πάσα πιθανότητα πρέ
πει νά είναι ομιλούν10 * καί φανερώνει τή μεγάλη φήμη πού άπέκτησε μέ τήν ποίησή 

του ό περίφημος άοιδός. Στή έποχή τής άκμής τής επικής ποίησης στήν Κύπρο (μέ 
τούς ποιητικούς άγώνες καί τις γιορτές τής ’Αφροδίτης), ό Εύκλος, μέ τις ικανό
τητες πού δείχνει στούς λίγους αλλά άξιόλογους ποιοτικά σωζόμενους στίχους 
του (βλ. κατωτ.), δέν θά ήταν δυνατόν νά περιοριστεί στούς χρησμούς." Μέ ποιά 
έργα άπέκτησε ό άοιδός τό μέγα κλέος, εΐναι τό έρώτημα πού θά απαντήσουμε.

Ό Παυσανίας μνημονεύει τόν Εύκλο μαζί μέ τούς χρησμολόγους Μουσαίο, 
Λύκον καί Βάκιν12 καί τόν έμφανίζει νά προφητεύει πριν άπό τόν τελευταίο τήν 
έκστρατεία έναντίον τής Ελλάδας άπό τούς βαρβάρους. Τά σχόλια στόν Πλάτωνα 
καί στόν Ησύχιο, όπου διασώζονται μεμονωμένες γλώσσες άπό τά έργα του δέν 
μάς διαφωτίζουν γιά τή δράση τού Εύκλου. Ό Παυσανίας13 διασώζει έξι στίχους 
σέ δακτυλικό έξάμετρο τού ποιητή:

Κύπριοί δέ (οίκειούνται γάρ δή καί ούτοι Όμηρον) Θεμιστώ τε 
αύτφ μητέρα εΐναι των τινα επιχωρίων γυναικών λέγονσι καί υπό 
Εύκλου προθεσπισθήναι τά ές την γένεσιν τήν Όμηρου φασίν έν 
τοΐσδε:

5. (ν. 1 ) καί τότ' έν είναλίη Κύπρφ μέγας έσσετ' άοιδός,
ον τε Θεμιστώ τεύξει έπ'άγρού δια γυναικών 
νόσφι πολυκτεάνοιο πολύκλειτον Σαλαμινος. 
Κύπρον δέ προλιπών διερός θ' υπό κύμασιν αρθείς

(ν.5) Ελλάδος εύρυχόρου μούνος κακά πρώτος άείσας
10. έσσεται αθάνατος καί άγήραος ήματα πάντα.

Μετάφραση:
«Οί Κύπριοι (γιατί βέβαια καί αυτοί οίκειοποιοΰνται τόν Όμηρο) καί λένε ότι 

μητέρα του εΐναι ή Θεμιστώ, μιά άπό τις επιχώριες γυναίκες, καί ισχυρίζονται πώς ό 
Εύκλος προφήτευσε τά σχετικά μέ τή γέννηση τού Όμήρου μέ τους έξής στίχους:

(στ. 1) Καί τότε στή θαλασσόβρεχτη τήν Κύπρο μεγάλος θά ’βγει άοιδός, 
πού θεία γυναίκα ή Θεμιστώ σ’ άγρό θά τόν γεννήσει
έξω άπό τή Σαλαμίνα τη βαθύπλουτη, μέ πλέρια φήμη.
Κι αφήνοντας τήν Κύπρο, κλυδωνισμένος καί λουσμένος άπ’ τά κύματα, 
τής Ελλάδας τής εύρύχωρης άνεπανάληπτα τις συμφορές πρώτος άδοντας 
θά μείνει άθάνατος κι άγέραστος παντοτινά».14 11
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Ό Παυσανίας παραδίδει τούς εξι έπικούς στίχους τού Ευκλου μέ τήν πληρο
φορία ότι οί Κύπριοι - πού καί αύτοί οίκειοποιούνται τόν Όμηρο15 - ύπό Εϋκλου 
προθεσπισθήναί τά ές τήν γένεσιν τήν Όμηρον φασίν έν τοΐσόε. Ό Εύκλος όμως 
τοποθετείται χρονικά μετά τόν Όμηρο καί τόν Ήσίοόο καί κοντά τους. Κατά συ
νέπεια έχουμε δύο πιθανές έρμηνεΐες τού χρησμού: (α) Ό χρησμός πλάστηκε post 
eventum16 σέ συνδυασμό μέ τή διεκδίκηση τού Όμήρου άπό τήν Κύπρο, (β) Ό 
Εύκλους συνέθεσε τό χρησμό άναφερόμενος στόν έαυτό του ή σέ κάποιο άλλο Κύ
πριο ποιητή καί αργότερα έρμηνεύτηκε - ή παρερμηνεύτηκε - ώς χρησμός γιά τή 
γέννηση τού Όμήρου στήν Κύπρο.17

19. Μέ τόν τίτλο ΟΜΗΡΟΥ ΥΜΝΟΙ είναι γνωστή μιά αρχαία συλλογή ύμνων 'Ομηρικής τεχνοτρο
πίας, πού ή σύγχρονη έρευνα θεωρεί μεταγενέστερη τού Ομήρου. Η άπόδοσή τους σέ συγκεκρι
μένο ποιητή, όπως καί ό τόπος καί ό χρόνος σύνθεσής τους παραμένει ιδιαίτερα προβληματική.

20. Βλ. Allen, ό.π. (σημ. 15), 27. Αξιόλογες έκδόσεις τών 'Ομηρικών ύμνων είναι ή έκδοση τών T. W. 
Allen - W.R. Halliday - Ε.Ε. Sikes, The Homeric Hymns, Oxford 1936 (AHS), μέ αναλυτική εισαγωγή, 
κείμενο μέ σχόλια, καί ή έκδοση τού p Càssola, Inni Omerici, Milan 1975, μέ γενική εισαγωγή, κεί
μενο, μετάφραση στήν ιταλική καί σχόλια. Χρήσιμες εΐναι οί έκδόσεις Allen, ό.π. Η. G. Evelyn- 
White, Hesiod, the Homeric Hymns and Homerica, London (Loeb) 1914/1936, μέ αγγλική μετάφραση- 
J. Humbert, Homère: Hymnes, Paris (Budé) 1936, μέ γαλλική μετάφραση- A. Weihger, Homerische 
Hymnen, Munich (Tusculum) 1951/1961, μέ γερμανική μετάφραση. 'Υποδειγματική εΐναι ή έπί μέ
ρους έκδοση τών 'Ομηρικών ύμνων V, VI καί X Εις Άφροδίτηντον I. Βοσκού, ό.π. (σημ. 14), μέ 
εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση καί σχόλια. Γιά τις λοιπές έκδόσεις καί μεταφράσεις τών ύμνων 

βλ. AHS σσ. cx-cxv.
21. Βλ. ΆΚΥΓ.1,56.
22. Βλ. A. Lesky, Ιστορία τής 'Αρχαίας Ελληνικής Αογοτεχνίας, μετάφρ. Άγαπ. Τσοπανάκη, Θεσσα

λονίκη (Εκδοτικός οίκος άδελφών Κυριακίδη) 1981/1983, 143: «Αναπόφευκτο ήταν να διακρί
νουν τόν "Ομηρο στό πρόσωπο τοΰ τυφλού Χιώτη». Πβ. AHS 226. Ο Ε. Drerup, «Die homerische 
Apollonhymnos: Eine methologische Studie», Mnemosyne 5 (1937), 121 κέ., συγκαταλέγεται σ’ 
αύτούς πού άναβίωσαν κατά καιρούς τήν αρχαία αντίληψη γιά ταύτιση τοΰ τυφλού Χίου άοιδοΰ 

μέ τόν "Ομηρο.
23. Στόν στίχο 4 τού σωζόμενου άπό τόν Παυσανία χωρίου (βλ. άνωτ. σ.2) τό μόριο δε δέν έχει ένα- 

ντιωματική ή άντιθετική σημασία, αφού δέν προηγείται μέν, πρός τό όποιο νά άνταποκρίνεται, 
ούτε έχει άπλώς μεταβατική έννοια. Τό δέέδώ εΐναι συνδετικό μόριο καί σημαίνει αλλά, πέραι άπ 
αύτό (βλ. Η. G. Liddell - R. Scott - Η. S. Jones et al., A Greek-English Lexicon, Oxford [Clarendon 
Press] 1940, s.v. άλλά), έκφράζοντας συγχρόνως μετάβαση καί αντίθεση. Εΐναι ένας λειτουργικός 
κρίκος, πού συνενώνει τή δεδομένη κατάσταση (ότι δηλ. ό Εύκλος εΐναι μέγας άοιδός μέ έμψ υτο 
ποιητικό τάλαντο, αφού γεννήθηκε πολύκλειτος) μέ τή νέα πληροφορία (ότι δηλ. πέραν τή, άνω- 
τέρω κατάστασης, ό Εύκλος, έχοντας ήδη καταξιωθεί στήν Κύπρο, ετοιμάζεται νά μεταβεϊ στήν 

Ελλάδα, σίγουρος καί γιά τήν έκεϊ έπιτυχία του).

Πιστεύω καί θά έπιχειρήσω νά τό αποδείξω στή συνέχεια ότι στούς έξι σωζό- 
μενους στίχους, πού φανερώνουν τήν αξιόλογη ποιητική ικανότητα τού Ευκλου, ό 
ποιητής άναφέρεται στόν έαυτό του18 καί αργότερα έχουμε τήν έκ τών ύστέρων 
ερμηνεία τού χρησμού (τόν έξηγοΰσαν δηλαδή ώς χρησμό πού προφήτευε τή γέν
νηση τού Όμήρου στή Σαλαμίνα τής Κύπρου) άπό τούς Κύπριους γιά νά οίκειο- 
ποιηθούν τόν μέγιστο άοιδό.

’Αφετηρία γιά τήν τεκμηρίωση τής πεποίθησής μου ότι ό Εύκλος άναφέρεται 
στόν έαυτό του είναι τό γνωστό απόσπασμα του Όμηρικοΰ ύμνου III19 (Εις 
Απόλλωνά) 165-76, όπου ό ποιητής καλεΐ τόν χορό τών κοριτσιών τής Δήλου νά 
τόν θυμηθούν όταν τις ρωτήσουν ποιός είναι ό ήδιστος άοώών,20 21 καί νά άπαντή- 
σουν όλες μαζί πώς είναι τυφλός άνήρ, ό όποιος κατοικεί στήν κακοτράχαλη τή 
Χίο καί του όποιου πάσαι μετόπισθεν άριστεύουσιν άοώαί2Χ Καθώς ό ύμνος 
άποδιδόταν συχνά στόν "Ομηρο,22 εύλογα θεωρήθηκε ότι γι’ αύτόν γινόταν εδώ 
λόγος καί συντέλεσε στήν έξάπλωση τής φήμης ότι ό μέγιστος άοιδός ήταν άπό τή 
Χίο καί τυφλός.

Ή περίπτωση τοϋ Εΰκλου είναι άνάλογη: Ή Θεμιστώ πιό εύκολα μπορεί νά 
εΐναι ή μητέρα τοϋ Εύκλου παρά τοϋ Όμήρου· καί ή Σαλαμίνα τής Κύπρου μπορεί 
νά εΐναι ή πατρίδα τοϋ ένδοξου - όπως φανερώνει καί τό όνομά του - ποιητή. Οπως 
ό συνθέτης τοϋ Όμηρ. ΰμν. III (Εις Απόλλ.) θεωρεί τόν έαυτό του ώς τόν ήδιστον 
άοώών, έτσι καί ό Εύκλος πιστεύει ότι εΐναι μέγας άοώόςκώ έχοντας άποκτήσει δό
ξα στήν Κύπρο,23 σκέφτεται γιά τό άλμα στήν Ελλάδα, προεξοφλώντας καί «προφη- 
τεύοντας» τήν έπιτυχία του, έπειδή θεωρεί ότι εΐναι ικανός νά τραγουδήσει κατά τρό
πο μοναδικό καί άνεπανάληπτο τις συμφορές τής Ελλάδας.

15. Η Σαλαμίνα τής Κύπρου συγκαταλέγετο ανάμεσα στις πόλεις πού διεκδικοΰσαν τόν ποιητή. Βλ. 
T.W. Allen, Homeri Opera, tom. V, Oxonii (Oxford Classical Texts) 1912/1983, 244 (ow ώκνησαν 0έ 
πνες Σαλαμίνιον αυτόν είπεΐν από Κύπρου). Γιά περισσότερες μαρτυρίες, βλ. Κυρ. Χατζηιωάν- 
νου, Η Αρχαία Κύπρος εις τάς Ελληνικός Πηγάς, Λευκωσία 1971-1992, τόμ. Γα', 2 κέ. Αυτό τό 
γεγονός αποτελεί μια ακόμη απόδειξη γιά τήν ακμή τοϋ έπους κατά τήν αρχαϊκή περίοδο στήν 
Κύπρο, γιατί δέν θά ήταν δυνατόν νά υποστήριζαν οί Κύπριοι ότι ό Όμηρος καταγόταν άπό τή 
Σαλαμίνα, αν δέν ανθούσε στό νησί ή έπική ποίηση κι άν οί Κύπριοι ποιητές δέν δημιουργούσαν 
αξιόλογα επικά ποιήματα.

16. Post eventum oraculum (=μετά τό γεγονός ό χρησμός). Δηλαδή συμβαίνει ένα γεγονός (στή συγκε
κριμένη περίπτωση ή γέννηση τού Ομήρου) κι ύστερα συντίθεται ό χρησμός, γιά νά εξυπηρετηθεί 
κάποια σκοπιμότητα (εδώ: ή οίκειοποίηση τού Όμήρου άπό τούς Κυπρίους). Ό Εύκλος, λοιπόν, 
μετά τή γέννηση τού Ομήρου συνέθεσε τό χρησμό, μέ σκοπό νά ισχυροποιήσει τά επιχειρήματα 
τών συμπατριωτών του γιά τή γέννηση τού Όμήρου στήν Κύπρο, ώστε νά τόν οίκειοποιηθοΰν.

17. Post eventum interpretatio (=έκ τών ύστέρων έρμηνεία). Δηλαδή ή έρμηνεία του χρησμού δέν έχει 
σχέση μέ τήν άρχική σκέψη τού χρησμολόγου. Ό χρησμός έρμηνεύεται αργότερα άνάλογα μέ τις 
περιστάσεις η καί σκοπιμότητες, πβ. Παυσ. 10.14.6 όπου ό περιηγητής μάς πληροφορεί ότι ό

θ' θ θάχΐΊζ - προφήτευσε τούς Περσικούς πολέμους (δέν μπορεί νά άποκλει-
στεΐ η πι ανότητα νά είχε όντως προφητευθεΐ άόριστα κάποιος πόλεμος, πού έκ τών ύστέρων ταυ
τίστηκε με τούς Περσικούς πολέμους), πβ. επίσης καί τά σχετικά μέ τήν έριδα γιά τήν έρμηνεία τού 
«πα αιοΰ» χρησμού (ήξει Διοριακός πόλεμος καί λοιμός άμ'αϋτφ) γιά τόν Πελοποννησιακό πό- 

εμο ( -ουκ. 2.54.2-5), καθώς καί τήν post eventum έρμηνεία τών χρησμών πρός τόν Κροΐσο άπό 
το μαντείο των Δελφών ( Ηρόδ. 1.91 κυρίως). Άλλα παραδείγματα καί βιβλιογραφία στόν 

ontenrose, ο.π. (σημ. 11), 166-70 καί 185. Στή συγκεκριμένη περίπτωση ό Εύκλος συνέθεσε 
αυτους τούς στίχους αναφερόμενος στόν έαυτό του - ή σέ κάποιον άλλο Κύπριο ποιητή - καί σέ 
μετά/ενεστερους χρόνους έδόθη μια άλλη έρμηνεία τού χρησμού μέ σκοπό τήν οίκειοποίηση τού 
Ομηρου απο τους Κύπριους.
Ο Ησίοδος είχαι προφανώς ό πρώτος πού άναφέρεται στόν έαυτό του καί στήν πατρίδα του στά 
_ρ/α του -εογνωσια 22-35, πβ. Εργα 639-40). Στήν αρχαϊκή ιαμβική καί λυρική ποίηση (μέ 
- ρωτο τον ρχι ογο) οί αναφορές τών ποιητών στήν προσωπική τους ζωή, καθώς καί οί πληρο
φορίες τους για τα βιώματά τους πληθαίνουν.
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Έξ άλλου, ό Εύκλος μέ τή χρησιμοποίηση του επιθέτου Πολύκλειτος24 μάς 
οδηγεί μέ αρκετή ασφάλεια στό συμπέρασμα ότι οί σωζόμενοί του στίχοι άναφέ- 
ρονται στόν ϊδιο. Τό έπίθετο αυτό συναντάται για πρώτη φορά εδώ, βρίσκεται σέ 
περίοπτη θέση (στόν τρίτο στίχο αμέσως μετά από τήν κατά τρίτον τροχαΐοντομή) 
καί έξαρτάται άπό τήν αναφορική αντωνυμία ον, ή όποια προσδιορίζει τό μέγας 
άοιδός. Τό Πολύκλειτος παράγεται άπό τό πολύ καί τό κλέος. Τό όνομα του Κύ
πριου χρησμολόγου - ποιητή άπό τό ευκαί τό κλέος. "Αρα τό Πολύκλειτος καί τό 
εϋκλους έχουν τήν ϊδια περίπου σημασία: σημαίνουν καί τά δύο ένδοξος, μεγαλό- 
φημος. Επομένως Πολύκλειτος = Εύκλος. Ό ποιητής, λοιπόν, μάς δηλώνει έμμε
σα, πλάθοντας ad hoc ένα έπίθετο γιά νά δηλώσει - ή μάλλον νά υποδηλώσει - τόν 
ίδιο και τοποθετώντάς το σέ περίοπτη θέση, ότι ό χρησμός άναφέρεται στόν έαυτό 
του. 'Έχοντας αποκτήσει πολλή καί καλή φήμη, έχοντας γίνει Πολύκλειτος καί μέ
γας άοιδός25 στήν Κύπρο έτοιμάζεται νά μεταβεί στήν Ελλάδα, θεωρώντας τήν 
εΐναλίαν νήσον πολύ μικρή γι’ αυτόν καί όντας πεποισμένος ότι μπορεί καί άξίζει, 
πέραν άπό τούς Κύπριους άκροατές,26 27 νά γίνει γνωστός καί Πολύκλειτος καί στό 
ευρύ κοινό τής Ελλάδας.

24. Βλ. άνωτέρω σ. 2, ν. 3.
25. Ο Εύκλος εΐναι πιθανότατα ό συνθέτης τών τριών 'Ομηρικών ύμνων στήν ’Αφροδίτη, οί όποιοι 

χρονολογούνται στόν 7ον αί. π.Χ., βλ. ΆΚΥΓ.1,75 καί 88.
26. Βλ. τή σημασία τού δέ, ό.π. σημ. 23.

27. Δεύτερο συνθετικό είναι τό κτέανον (=κτήμα), πού άπαντά συνήθως στόν πληθυντικό. Βλ. 'Ησίο
δος, Έργα 315.

28. Η Σαλαμίνα ήταν βαθιιπλουτη, όπως φανεριύνουν καί οί μεγαλοπρεπείς ταφές τών βασιλιάδων 
της, μέ τόν άμύθητο πλούτο τών κτερισμάτων πού βρέθηκαν στήν νεκρόπολή τους.

29. Βλ. T.W. Allen, ό.π. (σημ. 15), 64-75 καί 79.

30. Ο τύπος είνάλιος παράγεται άπό τήν πρόθεση είν- (ποιητ. άντί έν) καί τή λέξη αλς, άλόζ, θηλ. = ή 
θάλασσα. Η φράση είναλίη Κύπρουεΐναι πιθανώς μεταγενέστερη έξέλιξη τού τύπου περίρρντον... 
Κύπρον, πού άπαντά στόν 'Ησίοδο (Θεογνωσία 193).

31. Δέν υπάρχει άμφιβολία γιά τήν Κυπριακή καταγωγή τού Εύκλου, καθώς καί γιά τό ότι ό χρησμός 
του, πού διασώζει ό Παυσανίας, συντέθηκε στήν Κύπρο. Στόν Όμηρ. ύμν. X. ή άναφορά τής Κύ
πρου, έμμεσα στόν πρώτο στίχο (στήν πρώτη λέξη: Κνπρογενη) καί άμεσα στόν έπίλογο (Σα- 
λαμΐνος έϋκτιμένης μεδέονσα/είναλίης τε Κύπρον), δέν μπορεί παρά νά οδηγήσει τά βήματά μας 
στήν Κύπρο. Στόν Όμηρ. ύμν. VI. ή άμεση άναφορά στήν Κύπρο στόν δεύτερο στίχο (Κύπρον) 
εΐναι σαφής ένδειξη ότι καί αύτός ό ύμνος συντέθηκε στήν Κύπρο. Ή τυπική φράση είναλίη Κύ- 
πρφ είναι ένα άκύμη σημαντικό στοιχείο γιά τήν Κυπριακή καταγωγή τών άνωτέρω ύμνων. 
Αξιοσημείωτο είναι τό γεγονός ότι στή σχετική μέ τοί»ς Όμηρ. ύμν. Εις Αφρ. - έκτος απ' τήν 
ΆΚΥΓ. 1 - βιβλιογραφία (βλ. Càssola, ό.π. [σημ. 20] κέ. καί 280, καί Jenny Strauss Clay, The Politics 
of Olympus: Fonn and Meaning in the major Homeric Hymns, Princeton [University Press] 1989, 152 
κέ.) δέν ύποστηρίζεται ή Κυπριακή καταγωγή αύτών τών ύμνων (μέ πρόχειρα κι άντιφατικά επι
χειρήματα), καί ή άπόδοσή τους σέ συγκεκριμένο ποιητή εΐναι άτεκμηρίωτη. Βλ. καί ΆΚΥΓ.1, 70.

32. Ή oral poetry είναι ή προφορική ραψωδική ηρωική ποίηση, στήν όλη παράδοση τής όποιας κυ
ριαρχούν τά τυπικά ή τυποποιημένα στοχεΐα ή λογότυπο, μέ τις συχνές έπαναλήψεις τυπικών 
φράσεων ή τυπικών στίχων ή τυπικών σκηνών ολόκληρων.

33. αντάς εγώ καί σεΐο καί άλλης μνήσομ ' άοιδής.
Ή παράλληλη γραφή στόν κώδικα Μ χαΐρε μάκαιρα κυθηρης έϋκτιμένης μεδέονσα φαίνεται με
ταγενέστερη. Βλ. ΆΚΥΓ.I, 75.

35. Ακόμη ένα στοιχείο γιά τό ότι ό Σαλαμίνιος Εύκλος μνημόνευσε τή Σαλαμίνα στά ποιήματά του, 
όπως καί στοί’ς χρησμούς του, άποτελεΐ τό λήμμα τού Ησυχίου στή λέξη Πελάνα (Πελάνα· ή Σα- 
λαμίς έν τοΐς Ενκλον χρησμοΐς).

36. σεύατ'έπί Τροίης προλιπονσ'ενώδεα Κύπρον.

Δίπλα άπό τό έπίθετο πολύκλειτον βρίσκεται τό έπίθετο πολνκτεάνοιο,2Ί πού 
άπαντά καί αύτό γιά πρώτη φορά έδώ. Τό έπίθετο αύτό οδηγεί σ’ ένα ένδοκειμε- 
νικό συνειρμό: Βρίσκεται άμέσως πριν άπό τό πλασμένο ad hoc έπίθετο Πολύκλει
τον μέ τό όποιο έχει κοινό τό πρώτο συνθετικό (πολύ) καί τό όποιο τό χωρίζει 
κατά τρόπο ύπερβατό, άπό τό ούσιαστικό πού προσδιορίζει (Σαλαμινος). Όπως, 
λοιπόν, ή Σαλαμίνα έχει πολύ κτέανον, εΐναι πάμπλουτη,28 έτσι καί ό μέγας άοι- 
δός, ό Εύκλος, έχει πολύ κλέος.

Μέ ποιά έργα όμως άπέκτησε ό ποιητής τό πολύ κλέος; Πιστεύω ότι ή φήμη 
του Εύκλου - πού ξεπέρασε τά όρια τής Κύπρου - οφείλεται καί στή σύνθεση τών 
Ομηρικών ύμνων V., VI. και X. Εις Άφροδίτην.29 30 Εξηγώ: Στόν πρώτο στίχο του 
Εύκλου έχουμε τή φράση είναλίη Κύπριο,1'0 ή όποια άπαντά έπίσης στούς Όμηρ. 
ύμν. (Εις Άφρ.) VI. 2-3 (Κύπρον... είναλίης) καί Χ.5 (είναλίης τε Κύπρον) καί 
πουθενά άλλου. Τό ότι ή φράση αύτή άπαντά μόνο σ’ αύτά τά τρία ποιήματα εΐναι 

πρώτον άπόδειξη τοπικής συγγένειας31 καί δεύτερον συνδέει τον Εύκλο, σύμφωνα 
μέ τούς κανόνες τής oral poetry,32 μέ αύτούς τους ’Ομηρικούς ύμνους. Μέ μιά 
έκφραση έπομένως σαφώς πρωτοποριακή συνδέεται ό Εύκλος μέ τά άνωτέρω ποι
ήματα. Έξ άλλου οί Όμηρ. ύμν. (Εις Άφρ.) VI. καί X. συνδέονται μεταξύ τους καί 
άπό τό ότι ό τελευταίος τους στίχος εΐναι ό ίδιος.33 Έπίσης ό πολύκλειτος Εύκλος 
συνδέεται μέ τόν Όμηρ. ύμν. X καί λόγφ τής μνείας τής Σαλαμίνας στόν χρησμό 
του, όπου λέει ότι τόν μέγαν άοιδόνϋα τόν Όμηρ. ύμν. Χ.4: Χαΐρε θεά Σαλαμινος 
έϋκτιμένης μεδέονσα.34 Τό γεγονός ότι γεννήσει Πολύκλειτον ή Θεμιστώ νόσφι πο- 
λνκτεάνοιο... Σαλαμινος, πβ. δέν εΐναι συνηθισμένο γιά τήν Κυθέρεια ή Παφία 
’Αφροδίτη νά γνοιάζεται τή Σαλαμίνα δείχνει ότι ό 'Ομηρικός αύτός ύμνος συντέ
θηκε στή Σαλαμίνα τής Κύπρου. Ό Εύκλος, όπως άποδείξαμε, άναφέρεται στόν 
έαυτό του στό χρησμό του, δηλώνει ότι εΐναι Σαλαμίνιος καί συνθέτει αύτόν τόν 
Ομηρικό ύμνο κάνοντας ειδική μνεία στή Σαλαμίνα, άπό όπου κατάγεται.35

Καί ό μεγάλος 'Ομηρικός ύμνος στήν Αφροδίτη, ό ύπ. άρ. V., συντέθηκε στήν 
Κύπρο άπό τόν Εύκλο. Ό στίχος 66 αύτοΰ τού ύμνου οδηγεί τά βήματά μας στήν 
Κύπρο.36 Στόν έπίλογο τού ύμνου ύπάρχει άναφορά σέ συγκεκριμένο τόπο, στήν 
Κύπρο, πράγμα πού δέν συμβαίνει σέ κανένα άλλο έπίλογο 'Ομηρικού ύμνου 
(εκτός άπό τόν X.): Χαΐρε θεά Κύπροιο έϋκτιμένηςμεδέονσα. Όπως γίνεται άντι- 
ληπτό, αύτός ό στίχος άφενός δηλώνει τήν πρόθεση τού ποιητή νά συνδέσει τήν 
’Αφροδίτη μέ τήν Κύπρο, άφετέρου οδηγεί στόν έπίλογο τού Όμηρ. ύμν. X.: Χαΐρε 
θεά Σαλαμινος έϋκτιμένης μεδέονσα (μέ άντικατάσταση τού Κύπροιο μέ τό με- 
τρικώς ισοδύναμο Σαλαμινος). Πουθενά άλλού δέν άπαντά ό τυπικός αύτός στί-
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χος, γεγονός ιδιαίτερα αποκαλυπτικό, πού άποδεικνύει στενή συνάφεια μεταξύ 
τών Όμηρ. ύμν. V. καί X, σύμφωνα μέ τούς κανόνες τής oral poetry. Επίσης τό 
επίθετο έϋκτιμένη, συνδεόμενο στή γενική ενικού μέ τή Σαλαμίνα τής Κύπρου 
(Όμηρ. ύμν. Χ.4) καί μέ τήν Κύπρο γενικότερα (Όμηρ. ύμν. V. 292), μάς οδηγεί 
στό έπίθετο πολυκτέανος, πού έπίσης συνάπτεται στή γεν. ένικοϋ μέ τή Σαλαμίνα 
στούς σωζόμενους άπό τόν Παυσανία στίχους τού Εύκλου.

Έξ άλλου, αρκεί μια προσεκτική ματιά, γιά νά διαπιστώσει κανείς τή λεκτική 
ομοιότητα στήν περιγραφή τής σκηνής του στολίσματος37 τής 'Αφροδίτης στήν Κύ
προ στόν Όμηρ. ύμν. V. (στ. 58-65), στόν Όμηρ. ύμν. VI. (στ.5-14) καί στά απο
σπάσματα IV-V τών Κυπρίων Επών,38 γεγονός πού φανερώνει καί τήν τοπική 
συγγένεια τών ανωτέρω ποιημάτων καί τή συνάφεια τών Όμηρ. ύμν. V. καί VI. σέ 
συνάρτηση μέ τούς γλωσσικούς αρμούς πού «δένουν» τούς ανωτέρω ύμνους μέ 
τόν 'Ομηρικό ύμνο X., ό όποιος συντέθηκε άπό τόν Σαλαμίνιο ποιητή καί χρησμο- 
λόγο, τόν πολύκλειτο Εύκλο.

37. Αναμφισβήτητα, είναι εμφανέστατη ή επίδραση τού 'Ομήρου (βλ. Ξ 153 κέ. καί θ 362-66).

38. Βλ. Allen, ύ.π. (σημ. 15), 119-120.

* Η Αέττη Κοιλάκου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954. Τελείωσε το Αρσάκειο Ψυχικού και σπούδασε 
Business Administration στο Deree College. Στη συνέχεια παντρεύτηκε και απέκτησε όνο παιδιά.
Έχει εκδόσει όνο βιβλία, το «Αγαπούλα μ ’ ακούς;», το οποίο βραβεύτηκε από τον Σύλλογο Ελλή
νων Αογοτεχνών και το «Α - όπως Ηδονή». Έχει μεγάλη συλλογή ανέκδοτων ποιημάτων και τον 
τελευταίο καιρό γράφει στίχους τους οποίους μελοποιεί η Αννα Τσιάκα και ερμηνεύει η Βιβέκα 
Φυλακτού, επιδιώκοντας έτσι να ολοκληρώσουν μία δισκογραφική παρουσίαση. Σήμερα η Αέττη 
Κοιλάκου ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Ό Όμηρ. ύμν. V. (Εις Άφρέ) συνδέεται άμεσα μέ τόν Εύκλο καί μέσςο τών προ
φητικών λόγων τής Θεάς ’Αφροδίτης: (α) Στούς στίχους 196-201, όπου ή θεά απευθύ
νεται στόν ’ Αγχίση καί προφητεύει ότι άπό τόν έρωτά τους θά γεννηθεί ό γιύς τους, ό 
Αινείας, ό όποιος θά βασιλέψει στούς Τρώες καί θά έχει συνέχεα λαμπρούς άπογό- 
νους, (β) στούς στίχους 256-258, όπου προφητεύει ότι μόλις γεννηθεί ό Αινείας θά 
τόν πάρουν οί Νύμφες του βουνού καί θά τόν αναθρέψουν (πβ. στ. 273) καί (γ) στούς 
στίχους 274-280, όπου ολοκληρώνει τήν προφητεία γιά τό μέλλον τού Αινεία, τό 
όποιο προβλέπεται λαμπρό, έπαναφέροντας τόν λόγο νοηματικά στούς στίχους 196- 
201. "Ετσι, λοιπόν, λόγφ καί τών προφητικών λόγων τής θεάς, ό Εύκλος φαίνεται ότι 
είναι ό συνθέτης καί αύτού τού 'Ομηρικού ύμνου στήν ’Αφροδίτη καί δέν άποκλείεται 
νά απέκτησε τήν κύρια φήμη του μέ αύτόν τόν ύμνο.

Άνακεφαλαιώνοντας, πιστεύω ότι ό Εύκλος είναι ό συνθέτης τών Όμηρ. ύμν. 
V, VI καί X Εις Αφροδίτην, - η άλλιώς - ότι οί τρεις 'Ομηρικοί ϋμνοι στήν 'Αφρο
δίτη συντέθηκαν έν είναλίη Κ ύπριμ πρός τιμή τής θεάς πού μέδεται τήν έ'ύκτιμένην 
Κύπρο καί τήν πολυκτέανον Σαλαμίνα, άπό όπου κατάγεται ό δημιουργός τους, ό 
μέγας όοιδός, ό χρησμολόγος, ό πολύκλειτος Εύκλος.

ΑΝΤΡΕΑΣ Β. ΚΡΙΓΚΟΣ
Ειδικός 'Επιστήμων

τού Τμήματος Κλασικών Σπουδών 
καί Φιλοσοφίας

τού Πανεπιστημίου Κύπρου

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
(της Αέττης Κοιλάκου*)

Ο ΦΑΡΟΣ

Ανάβεις τσιγάρο και μοιάζει με φάρο τη νύχτα 
Εσύ θα καπνίζεις κι εγώ βουβά θα κοιτώ 
κι όπως τα μάτια σου αργά θα βαραίνει η νύστα 
τη σκέψη σου να ’ρθει και πάλι σε μένα οδηγώ.

Μα όπως τα χείλη καπνό προτιμούν ν’ ανασαίνουν 
αντί να μιλήσουν με λόγια που θα ’ναι σκληρά 
τα μάτια σε λίγο θ' αρχίσουν αργά να μαθαίνουν 
σε κείνα που ήταν, που είναι, μα δεν θα 'ναι πια.

Και όταν ο φάρος αργά στο τασάκι θα σβήσει 
κι η σκέψη για μένα το δρόμο ποτέ δε θα βρει 
το σώμα αθώα στο σώμα ζεστά θ' ακουμπήσει 
κι η αγάπη του ύπνου απλά θα φανεί αληθινή.

Θέλει βαρκάδα η ψυχή στου κρεβατιού την άκρη 
τα μάτια θέλουν χάδι να διώξουν το σκοτάδι.

ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΦΥΓΑΝΕ

Σ’ ερωτεύτηκα 
κι ούτε που σκέφτηκα 
να σε γνωρίσω.

Παρακάλαγα 
ότι κι αν χάλαγα 
να σε κερδίσω.

Μέρες που φύγανε 
πόρτες ανοίγανε 
στη μοναξιά μου.
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Χρόνια περάσανε 
όνειρα αδειάσανε 
απ' την καρδιά μου.

Κοιτούν τα μάτια μου 
ζωής κομμάτια μου 
μες τον καθρέφτη.

Πίσω απ' τα χάδια σου 
στα χέρια τ' άδεια σου 
βλέπω τον φταίχτη.

ΣΤΙΓΜΕΣ

Ήταν της μοίρας η παραξενιά 
να ζω μονάχη χωρίς εσένα 
όμως δεν κράτησαν σφιχτά 
αυτά τα μάτια μου τ' αφηρημένα 
ώρες αγάπης και φιλιά.

Λόγια που φύγαν μα και στιγμές 
χωρίς για πάντα να φυλακίσω 
τα μάτια μου τ' απρόσεχτα 
πώς τώρα να τα τιμωρήσω 
που δεν θυμούνται πια το χτες.

Στιγμές που κρύβουν μια ζωή 
πώς να σας φέρω και πάλι πίσω 
τι να σας τάξω, τι να πω, 
να σας κρατήσει το μυαλό, 
να μην σας χαραμίσω.

Και λέω αγάπη μου, αχ αγάπη μου 
τα χείλη σ' έψαχναν πριν σε γευτούν.
Κι όμως αγάπη μου, γλυκιά μου αγάπη μου 
τα μάτια βιάστηκαν 
να σ' αρνηθούν.

ΑΚΡΟΒΑΤΩΝΤΑΣ

Στης τρέλας το σχοινί ακροβατώ 
και σε παιχνίδια του μυαλού χρωματισμένα. 
Τα λόγια της αγάπης σκοτισμένα 
με φτάνουνε στης νύχτας το βυθό.

Κι εκεί που μοιάζουν να'ναι όλα σκοτεινά 
και σε γιατρούς και χάπια πάλι καταλήγω 
φάρος γίνεται η αγάπη σου για λίγο 
να βγω στην επιφάνεια ξανά.

Το φως μου ρίχνεις και σ' ακολουθώ 
μες στου μυαλού μου το παιχνίδι το χαμένο 
πάντα από σένανε εγώ θα περιμένω 
τη σκέψη να φωτίζεις να σωθώ.

Ακροβατώντας στο σχοινί το τεντωμένο 
ισορροπώ στην τρέλα και τη λογική.
Μα το κοινό πάντα για αίμα διψασμένο 
Γυρνάει την πλάτη του και δεν χειροκροτεί.

ΔΩΔΕΚΑ ΣΥΝ ΕΝΑ

Κάθε Χριστούγεννα η Μαρία κρατάει πάλι το Θείο Βρέφος 
στην αγκαλιά της. Και τότε αρχίζουν να δακρύζουν 
τα εικονίσματα στις εκκλησίες. Και να λιώνουν τα τάματα.

Οι τρεις Μάγοι προσκυνούν τον Ιησού.
Η σφαγή των νηπίων προμήνυμα 
για τη θανάτωση του Μεγάλου Αθώου.

Το περιστέρι ταξιδεύοντας από τον Ιορδάνη 
περιδιαβαίνει τα έθνη.
Κάθε χρόνο την ημέρα εκείνη 
ο ποταμός ματώνει.

Ευλόγησε τα τρόφιμα για να ταΐσει τον λαό που τον άκουγε.
Τώρα, εκ δεξιών του Πατρός, ευλογεί πάντα τα χέρια που ταΐζουν.

Αν δειλιάσω, δε θα 'ναι κανείς κοντά μου για να το δει.
Γιατί κανείς δεν ξαγρύπνησε μαζί μου.
Κοίτα για ποιους θυσιάζεις τον μοναχογιό σου, Πατέρα.
Όμως ας γίνει το θέλημά Σου!

Μη μου μιλάς για επαναστάσεις.
Ακούσε την καρδιά σου και άλλαξε γνώμη φέτος Ιούδα.

Πέτρο, βάλε στη θήκη το μαχαίρι.
Δε θα σου χρησιμεύει
όταν θα σας στείλω σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους.
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Σου’δωσα ξύδι και χολή.
Kl όπως, κρατώντας τον σταυρό της αμαρτίας μου με κoLτoύσες, 
κατάλαβα τη δύναμη της αγάπης καί της συγχώρεσης.

Η Μαρία πλησίασε το σταυρό κι ακούμπησε στα πόδια του γυιού της 
το κρίνο του Ευαγγελισμού.
Κι ο Αρχάγγελος, βλέποντας λυπημένη την κυρά του, 
γονάτισε κι έκλαψε πικρά.

«Ιωάννη ιδού η μήτηρ σου».
Τα τελευταία λόγια του Ιησού ήταν για μας.
Δείχνοντάς μας τη μάνα μας,
μας έδειξε πώς να προσευχόμαστε. Και της επέτρεψε να μας ακούει.

Διαμοιράζοντας τα ιμάτιά μου σε ανίερα παιχνίδια, 
με θεωρήσατε νεκρό.
Μα εγώ κυλάω στα μονοπάτια τ’ ουρανού τις ταφόπλακες της Ανάστασης.

«Τετέλεσται» ψιθύρισε.
Και η Ζωή παιάνισε θριαμβευτικά.
«Όλα τώρα αρχίζουν!».

Στέρεψαν οι λέξεις.
Μα εγώ θα Σε υμνήσω με το βλέμμα, 
όπως Σε υμνεί ένα λουλούδι.
Εγώ θα Σε υμνήσω μυστικά, 
όπως Σε υμνεί η θάλασσα.
Εγώ, πάλι θα Σε υμνήσω.

Θυμάμαι ακόμα τον καιρό 
που ήμουνα το χαϊδεμένο σου παιδί.
Κι όλη η γη δεν με χωράει.
Και τρέχοντας από απόλαυση σε απόλαυση 
και από χαρά σε χαρά, 
προσπαθώ να μεθύσω τις αισθήσεις μου.
Και προσπαθώ να παρασύρω το μυαλό μου να μη σκέφτεται.
Να μη θυμάται.
Να μη θυμάται τους ήχους και τα χρώματα.
Την αίσθηση του απόλυτου.
Την αίσθηση του θριάμβου.
Στον απαγορευμένο παράδεισο.

Δεμένη στο κατάρτι της σιγουριάς, 
σαν νέος Οδυσσέας, 
γέλαγα με το τραγούδι των Σειρήνων.
Κι όσο προκαλούσα τους Θεούς να με δοκιμάσουν 
άνοιξε ο Αίολος τους ασκούς του.
Ναυαγός της ζωής μου τώρα, 
ψάχνοντας για την Ιθάκη των ελπίδων μου, 
ικετεύω τους Θεούς για συγχώρεση. 
Και οι Θεοί σαρκάζουν προκλητικά 
σκληροί και απάνθρωποι 
κατ’ εικόνα και ομοίωση μου.

ΑΤΙΤΛΑ

Μ’ ακούμπησες με τα φτερά σου 
αλλά δε φοβήθηκα, Σκοτεινέ Αρχάγγελε! 
Σε είχα γνωρίσει και σ’ άλλες εποχές. 
Στο άμορφο στερέωμα και στο πυκνό σκοτάδι.
Είχαμε κολυμπήσει μαζί στην παγκόσμια θάλασσα 
κι είχαμε λιαστεί στην ανατολή ενός πρωτοσχημάτιστου ήλιου. 
Τι κι αν τότε ήμασταν αλλιώς φτιαγμένοι;
Εγώ θυμάμαι το ξημέρωμα εκείνων των ημερών.
Και το ξημέρωμα εκείνων των υποσχέσεων.
Και περιμένω την εκπλήρωση μιας υπόσχεσης.
Μίας αιώνιας υπόσχεσης.
Πως θα είμαι εκεί και στη συγκομιδή.
Και δεν σε φοβάμαι πια.

Κάποτε κρατούσε τα παιχνίδια της.
Ύστερα, τα σχολικά της βιβλία μαζί με τα εφηβικά της όνειρα. 
Νιόπαντρη κράτησε τον άντρα της απ’ το χέρι, 
τις σκέψεις της για τον εαυτό της 
και αμέτρητες σακούλες με ψώνια.
Στα καλύτερό της χρόνια
κράτησε και νανούρισε τα μωρά της 
και αργότερα στην εφηβεία τους 
κράτησε απλώς την ψυχραιμία της. 
Κι ύστερα πάλι ψώνια
και βαλίτσες σε ταξίδια και κουτιά με δώρα.
Κράτησε πολλές φορές τα λόγια της, 
την λύπη της και τη χαρά της.
Τώρα, για πρώτη φορά, την κρατάνε τέσσερις.
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Μ’ ακολουθείς σαν το κύμα.
Μόλις στρέψω το βλέμμα μου υποχωρείς.
Μα είσαι πάντα πίσω μου.
Στους δρόμους της Αθήνας, της Ρώμης, της Νέας Υόρκης. 
Μ' ακολουθείς.
Με παραμονεύεις στις γωνίες 
για να μ ’ αρπάξεις.
Και ησυχάζεις στη λεωφόρο.
Η κίνηση σε καθησυχάζει 
κι η μοναξιά σ’ αγριεύει. 
Μεγαλώνεις και μικραίνεις σαν τη σκιά μου. 
Και γίνεσαι ένα μαζί της για να με μπερδέψεις. 
Το πρωί αλλάζεις τη γεύση του καφέ μου. 
Και τα βράδια πίνεις μαζί μου στα μπαράκια. 
Και σε ξορκίζω στις εκκλησίες 
και στις ουρές των κινηματογράφων.
Μα όταν βάζω το κλειδί στην πόρτα 
γλιστράς με το φως από τη χαραμάδα 
κι είσαι πάντα εκεί.
Στον καναπέ και με περιμένεις.
Στον καθρέφτη και με κοιτάζεις.
Κι ενώ είσαι πάντα πίσω μου 
βρίσκεσαι πάντα μπροστά μου. 
Και βρίσκεσαι πάντα μέσα μου. 
Και σε ξορκίζω στον έρωτα και στο ποτό. 
Κι όταν βάζω το κλειδί στην πόρτα εσύ χαμογελάς. 
Και μου ζητάς κι άλλο.
Ότι κι αν σου δίνω μου ζητάς κι άλλο.
Και μου ζητάς τη ζωή μου.
Μ' ακολουθείς σαν το κύμα.
Και με καταβροχθίζεις.
Και γλύφεσαι στην άμμο.
Και πάλι με φτύνεις.
Γιατί το παιχνίδι μας σε τρέφει. 
Το αιώνιο παιχνίδι.

Καλοστημένη παγίδα 
το τραγούδι των Σειρήνων, 
η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή. 
Και στη στροφή του πλοίου, 
οι Συμπληγάδες.

Επίορκος
όλων των υποσχέσεων που σου 'δωσα 
από ποιον Θεό να ζητήσω συγχώρεση:

Ανάμεσα στις επιθυμίες μου και τις δικές σου
μια θάλασσα απέραντη.
Συγχώρεσέ με που δε θα τη διασχίσω.
Έπαψα από καιρό να πιστεύω στα θαύματα.

Στέκομαι μπρος στο πηγάδι των ευχών.
Βάζω το χέρι στην τσέπη.
Βάζω το χέρι στην καρδιά.
Το βγάζω άδειο 
και το πηγάδι στερεύει.

ΛΕΤΤΗ ΚΟ1ΛΑΚΟΥ

Κώστα Γιωργαλλίδη «Πελεκάνοι» χαρακτικό
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Ο «ΔΥΝΑΜΕΝΟΣ» 
(Στο Κυπριακό ιδίωμα)

Ο Πετρής που την Θελέτραν 
επαντρεύτην στο χωρκόν μας 
την Αννούν του Γιακουμή.

Έν" τ/^ηλός τζιαι παλληκάριν, 
τίμιος, εργατικός.
Αννοιξεν τζαι μαχαζίν.
Έν τσαγγάρης που τους πρώτους.
Οι ποινές του που κάμνει 
ένι ξώπρωτες, γερές.

Επεράσασιν μηνάες,
που την μέραν που παντρεύτην 
ο Πετρής, εις το χωρκόν μας. 
Ήρτασιν οι τυρινάες, 
το Πενηνταήμερον.

«Κύριε τώνΔυνάμεων 
μεθ" ημών γενοΰ», 
κάθε νύχταν οι ψαλτάες 
ψάλλουν στον Εσπερινόν.

Ο Πετρής μόλις ακούσει 
την καμπάναν να φακκά, 
σταματά που την δουλειάν του 
για να πά ’ στην εκκλησιάν.

«Ατε χωρκανοί να πάμεν», 
τους φωνάζει ο Πετρής, 
«ούλοι στον ΔΥΝΑΜΕΝΟΝ. 
Σταματάτε την δουλειάν. 
Αρκεψεν η εκκλησιά».

Πέτο τζαι να πεις, Πετρή, 
να πάμεν στον «Δυνάμενον», 
οι χωρκανοί μέσ’ το χωρκόν 
να μεν τους δώκεις αφορμήν, 
από Πετρήν που σε λαλούν 
εφκάλασσε
«ΔΥΝΑΜΕΝΟΝ».

ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΤΗΣ ΛΙΝΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ*

* Ομιλία στην τιμητική εκδήλωση που οργάνωσε η Εθνική Εταιρία Ελλήνων Αογοτεχνών Κύπρου, 
την πρώτη Ιουνίου 2004 στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ααϊκής Τράπεζας.

Η Λίνα Γαρυφαλάκη - Νικολάου, γνήσιος πνευματικός άνθρωπος, με στόχο 
ζωής την ανθρώπινη τελείωση και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, έχει κα
ταπιαστεί επιτυχέστατα με όλα σχεδόν τα είδη του έντεχνου λόγου: ποίηση, ταξι
διωτικό, διήγημα, δοκίμιο, μελέτη. Φαίνεται όμως πως η ποίηση τη γοητεύει με την 
μετάπλαση και την αμεσότητά της, αφού έχει εκδώσει δέκα ποιητικές συλλογές. 
Κύρια χαρακτηριστικά του ποιητικού της λόγου η ευγενική λεπτότητα μιας ρομα
ντικής ευαισθησίας, η γνήσια λυρική συγκίνηση κι η μεταφυσική αναζήτηση που 
μεταπλάθεται σε φιλοσοφικό στοχασμό. Αυτά τα ανιχνεύει κανείς και στους τίτ
λους ακόμη των ποιητικών συλλογών της: «Στην ανέμη της ζωής», «Στα χνάρια 
του χρόνου», «Μπαλάντα των Γιασεμιών», «Ροδοπέταλα στ’ αγέρι», «Ενορατικές 
Δονήσεις».

Ως ποιήτρια δουλεύει αποδίδοντας θαυμάσιο αισθητικό αποτέλεσμα πολύ
στιχα, αλλά και ολιγόστιχα ποιήματα. Ψυχή ανάλαφρη, αισθαντική, ωραιολά- 
τρισσα, αλλά και συγκροτημένη προσωπικότητα μέσ’ από μια διαλεκτική παιδεία, 
δέχεται πασίχαρη το Ποιητικό άγγελμα:

Οι φωτεινές ποιητικές ιδέες 
καλπάζουν στους αιθέρες. 
Τα ουράνια ρεύματα 
φέρνουν το άγγελμα 
της εκλεπτυσμένης ευαισθησίας 
του ποιητή που τις συλλαμβάνει, 
στις χώρες της υπέρτατης αρμονίας. 
Η ψυχή ανάλαφρη ξεδιπλώνεται, 
στον ουρανό πετάει, 
χαϊδεύοντας στο διάβα της 
τα ροζ σύννεφα της Δύσης.
Φθάνει ως τις οριακές 
διόδους τ’ ουρανού 
που χωρίζουν τους δύο κόσμους 
τον Ορατό και τον Αόρατο.

«Ενορατικές Δονήσεις» σελ. 27

Άλλες φορές πάλιν αποστάζει καίρια την ποιητική ουσία σε ολιγόστιχα ποιή
ματα με τη μορφή χάι κου. Τα «ροδοπέταλά της» τέτοια μορφή έχουν:
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Ο σταυρικός θάνατός σου 
διάχυση θείας οντότητας, 
υπερκόσμια θυσία Θεού.

*
Υπερκόσμια γνώση 
εσωτερικής ενόρασης 
η μνήμη του απόλυτου.

Όλοι ξέρουμε πως η ποιητική έμνευση οιστρηλατείται μέσ’ από τις ποικίλες 
περιστάσεις που η βιοτική ατομική περιπέτεια του καθενός μας εξυφαίνει: περι
στάσεις χαράς, ευχαρίστησης, γαλήνης, αλλά και τρικυμίας, πόνου, οδύνης πολλές 
φορές. Μια απερίγραπτη οδύνη για τη μητέρα και δημιουργό ήταν ο αδόκητος χα
μός του παιδιού της, στην ολάνθιστη άνοιξη της ζήσης του. Δυο ποιητικές συλλο
γές διεκτραγωδούν τούτο τον αβυσσαλέο πόνο: το ελεγείο «Χθες... σήμερα» κι ένα 
χρόνο αργότερα η ποιητική συλλογή «του Νικόλα», με την αφιέρωση;; «Στο Νικό
λα μου... Τ’ άστρο που έδυσε πρόωρα στη γη, για να λαμπρύνει πιότερο τους αστε
ρισμούς της αιωνιότητας, με το αθάνατο μεσουράνημά του στους κόσμους του 
Παντός».

Ο χρόνος της κεραυνωμένης μητέρας μοιράζεται ανάμεσα στο χτες της ύπαρ
ξης και το σήμερα της ανυπαρξίας του γλυκύτατου τέκνου της. Μια τρικυμιώδης 
διαδοχή συναισθημάτων που αρχίζουν από τη συντριβή και την εκμηδένιση και 
πορεύονται μέσ’ από τη νοσταλγία των εκδηλώσεων της υπέρτατης μητρικής αγά
πης προς ένα ωραίο χαρισματικό παιδί ως την τωρινή ουράνια κατοικία του, ως 
τον απελπισμένο πόθο να ’παίρνε τη θέση του στον τάφο ή να βρισκόταν μαζί του 
στην αιωνιότητα. Κι όλα τούτα απολήγουν σε «θρόμβους από αίμα» που παραπέ
μπουν στον ποιητικότατο θρήνο της Μεγάλης Παρασκευής, όταν «η ζωή κατατίθε
ται εν τάφω» και «αι γενεαί πάσαι ύμνον προσφέρουσι τη ταφή Χριστού του ζωο
δότου». Ακούμε ένα δείγμα:

Ω ψυχή της ψυχής μου 
μεσ’ τη μήτρα της γης 
ανασταίνεις το χώμα.

*
Η πάναγνη ψυχή σου 
αιώνια ταξιδεύει 
μαζί με τους αγγέλους.

*
Αστέρια γονάτισαν 
τιμή να αποδώσουν 
στα τραγικά σου νιάτα.

*
Βασίλεψες για πάντα 
Ω ήλιε της ζωής μου 
που φώτιζες την πλάση.

Στις «Ενορατικές Δονήσεις» διαγράφεται η ιδεαλιστική κοσμοθεωρία της 
ποιήτριας: η πνευματική φύση του ανθρώπου τον ωθεί στην περιοχή του όντος, 
του Ενός, του θείου· αλλά πεπερασμένο ον ο άνθρωπος, δεν μπορεί να το συλλά- 
βει με τη δύναμη του ανθρώπινου λόγου, διότι το θείο ως καθάριο πνεύμα κείται 
«επέκεινα της ουσίας» και μόνο ενορατικά συλλαμβάνεται. Οι πεπαιδευμένες και 
αγνές ψυχές δονούνται ενίοτε από την ενόραση της θείας εμπνοής. Αυτές τις ενο
ρατικές δονήσεις μας δίνει η ποιήτρια στην ομώνυμη ποιητική συλλογή για την 
οποία ο Σαράντος Καργάκος λέει: «Είναι μια δοκιμασία εσωτερικού βασανισμού, 
ενδοσκόπησης, αναζήτησης, ενατένισης, σε μια προσπάθεια υπέρβασηςτου ενθαδι- 
κού και επέκτασης προς το ιδεατό επέκεινα, το ασύλληπτο και από τις πιο ευαί
σθητες ποιητικές κεραίες». Και ο Κυρ. Βαλαβάνης συμπληρώνει: «είναι ένα έργο 
υπαρξιακής και μεταφυσικής επαγρυπνήσεως, τρυφερότητας, αμεσότητας, ανοχής 
και αγάπης».

Αυτός ο αφάνταστα πλούσιος εσωτερικός κόσμος της Αίνας Γαρυφαλάκη - 
Νικολάου ζωγραφίζει, εμψυχώνει, ερμηνεύει και τους κόσμους της ταξιδιώτισσας. 
Μεστή, πρωτότυπη, στοχαστικά συγκινημένη παρουσιάζεται και στα ταξιδιοπικά 
της κείμενα: «Δύο κόσμοι» και «Σεντόζα το νησί της φαντασίας». Οι «Δύο κό
σμοι» περιέχουν τις εντυπώσεις της από ένα ταξίδι στη Μακρινή Ασία: την Μπα- 
γκόγκ, το Τόκιο, τη Σιγκαπούρη. Δύο κόσμους βλέπει η συγγραφέας να στέκονται 
αντιμέτωποι: το μεγάλο πλούτο και την αβάσταχτη φτώχεια, την πρόοδο μέσα 
στην εξαθλίωση, τη Δύση και την Ανατολή. Ενώ μοναδικό καταφύγιο των όπου 
γης ανθρώπων στέκεται η πίστη, η προσευχή, η εγκαρτέρηση. Σ’ αυτούς τους μα
κρινούς τόπους όλα είναι τόσο αλλιώτικα από τη μεσογειακή μας πατρίδα: ασφυ
κτική τροπική βλάστηση, μυριάνθιστοι, λουλουδιασμένοι τόποι, μεγαλόπρεποι 
βουόικοί ναοί, μεγάλα παλάτια, πλωτές αγορές, ιαπωνικό θέατρο, διεθνή μουσεία, 
πολιτισμοί πανάρχαιοι, άνθρωποι μ’ άλλο χρώμα, άλλο πρόσωπο, μα με τους ίδι
ους ανθρώπινους καημούς. Και παντού η μεγάλη καρδιά της ταξιδιιύτισσάς μας 
να παρατηρεί, να μελετά τα πάντα και να καταλήγει στον άνθρωπο:

«Βρεθήκαμε λοιπόν να στεκόμαστε όρθιες στον διάδρομο του τραίνου μεταξύ 
των καθισμάτων, περιστοιχισμένες από μικρόσωμα εξωτικά πλάσματα, με σκιστά, 
αθώα, μαύρα μάτια, και χρυσαφένιο δέρμα. Είναι αληθινά εντυπωσιακή η πραότητα 
^αι η γαλήνη που καθρεφτίζονται στα λοξά ολόμαυρα μάτια των Γιαπωνέζων. Τόσο 
διαφορετικά στην έκφραση από τα αγάλματά τους, που συναγωνίζονται σε αγριάδα 
τα μάτια των δρακόντων οι οποίοι κοσμούν εξωτερικά τους Ναούς τους.»

Στο δεύτερο ταξιδιωτικό της κείμενο «Σεντόζα το νησί της φαντασίας» βλέ
πουμε νοερά ένα παραμυθένιο νησί, διαμορφωμένο σε τουριστικό παράδεισο με 
την επινοητική-δημιουργική επέμβαση του ανθρώπου: υπερθαλάσσιες γέφυρες, φι
λόξενες αποβάθρες, μουσείο κοραλλιών, ασιατικών εντόμων, πάρκο με ζωντανές 
πεταλούδες και πιο συνταρακτική η μαγεία του βυθού γονιμοποιεί κι επεκτείνει τη 
θκέψη της.

«Μια μικρή υπόγεια κοινωνία, μικρογραφία του θαλάσσιου βυθού, που συνυ
πάρχει ειρηνικά δίχως «το μεγάλο ψάρι να τρώει το μικρότερο», αν και πολλές 
φορές αγγίζονταν μέσα στο στενό χώρο, χωρίς όμως να συμβαίνει τίποτα το αξιο
πρόσεκτο ή το ανώμαλο, που να ταράζει την αρμονική συνύπαρξή τους.
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Όπως τα παρατηρούσα να κολυμπούν αδελφωμένα το ένα δίπλα στο άλλο, 
αυτόματα ο νους μου άρχισε να συγκρίνει τα πλάσματα αυτά της Δημιουργίας, τα 
οποία διαθέτουν μόνον ομαδικό Πνεύμα και ζωογονούνται από αυτό, με τις κοι
νωνίες των ανθρώπων.»

Προλογίζοντας τη «Σεντόζα» ο λογοτέχνης Δημ. Καραμβάλης λέει χαρακτη
ριστικά:

«Έχει αναμφισβήτητα ένα δικό της, απόλυτα προσωπικό τρόπο η ποιήτρια να 
προσεγγίζει τα θέματα, τους χώρους, τους τόπους και τους ανθρώπους δημιουργώ
ντας μιαν υποβλητική ατμόσφαιρα και ξεφεύγοντας από τα συνήθως ανιαρά και 
ανούσια και χλιαρά κείμενα αυτής της κατηγορίας των λογοτεχνικών κειμένων. Ιδι
αίτερα οι μεταφυσικές της αναζητήσεις, πάνω στα προαιώνια προβλήματα της ζωής 
και του θανάτου, αλλά και ο γεμάτος αθωότητα και τρυφερότητα ψυχικός της κό
σμος, αναδύεται πεντακάθαρα μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου.»

Με τον εκφραστικό τίτλο «Παράθυρο στην καθημερινότητα» η Λίνα Γαρυφα- 
λάκη - Νικολάου έχει κυκλοφορήσει το 2000 ένα τόμο διηγημάτων. Τα είκοσι διη
γήματα σύντομα, απλά, εύληπτα απηχούν συμβάντα της καθημερινότητας κι αν
θρώπους πραγματικούς, λιγότερο ή περισσότερο ολοκληρωμένους, δοσμένους 
όμως με ρεαλισμό, συμπάθεια και αγάπη. Αριστοτεχνικό ξεδίπλωμα και λόγος 
βιωμένος τέρπουν τον αναγνώστη και του δημιουργούν ενδιαφέρον να γνωρίσει 
τους απλούς ή παράξενους καμιά φορά ήρωες και την ιστορία τους. Στα διηγήμα
τα έχουμε και κάποιες αναδρομές στο παρελθόν που προέρχονται από ακούσμα
τα, όπως η διάσωση του πατέρα της συγγραφέως στα 1922 κατά τη μικρασιατική 
καταστροφή ή αναμνήσεις από τα πρώτα χρόνια της ζωής της. Εντυπωσιακή η δε
ξιότητα της στη σύντομη σκιαγράφηση των προσώπων και των χαρακτήρων:

«Καλός και αγνός άνθρωπος όπως ήταν, προικισμένος με την καλοσύνη αυτή 
που χαρακτηρίζει τους αληθινά ταπεινούς, χωρίς ίχνος δουλοπρέπειας όμως στην 
ευγενική συμπεριφορά του, ξεχώριζε με το ήθος και την εντιμότητά του από όλους 
τους άλλους νοικοκυραίους της περιοχής.

Παπαδοπαίδι ο ίδιος, μεγαλωμένος όμως σε ένα ελεύθερο για την εποχή του 
περιβάλλον, είχε βαθιά ριζωμένες εντός του τις αρχές της ηθικής που εδράζεται 
στην καρδιά, καθώς και τις ρήσεις των Ευαγγελίων, χωρίς να είναι θρησκόληπτος. 
Ηθικός και τίμιος, ήταν ακόμη προικισμένος με τετράγωνη λογική και κρίση. Με 
την έμφυτη αίσθηση δικαιοσύνης που διέθετε, η οποία πηγή της είχε τη διαίσθηση, 
συνδυασμένη με την ορθή κρίση και την αγάπη για τον άνθρωπο, κέρδιζε τον σε
βασμό και την εμπιστοσύνη εκείνων με τους οποίους ερχότανε σε επικοινωνία. 
Τάφος εχεμύθειας, πρόθυμος ν’ ακούσει τα προβλήματα των άλλων, η συμβουλή 
του βοηθούσε χωρίς όμως να δίνει λύσεις, από σεβασμό στην ελευθερία της βούλη
σης του άλλου, όπως έλεγε.»

Απαραίτητο και θεμελιακής σημασίας συμπλήρωμα του συγγραφικού έργου 
της αγαπητής Λίνας είναι τα δοκιμιακού χαρακτήρα έργα της: «Η αξία της προσω
πικότητας και στοχασμοί Α!», «Στοχασμοί γύρω από τη ζωή και τον άνθρωπο Β», 
«Φιλοσοφικές και μεταφυσικές προεκτάσεις», «Σκέψεις για τον άνθρωπο και τη 
ζωή». Διότι αυτά μας φανερώνουν την καθόλου παιδεία της, την αισθητική θεωρία 

της με την οποία καταξιώνεται η καλλιτεχνική δημιουργία, τους μεταφυσικούς 
προβληματισμούς της και γενικά την κοσμοθεωρία και τη βιοσοφία της.

Θα χρειαζόταν «μακρά πραγματεία» για να δοθούν αυτά τα μεγάλα κι ανεξά
ντλητα για την ανθρώπινη διανόηση κεφάλαια. Λόγω περιορισμένου χρόνου λοι
πόν θα περιοριστώ σε μερικά ουσιώδη ενδεικτικά στοιχεία μόνον.

Την προσωπικότητα τη βλέπει να εκδηλάινεται σε τρία στάδια: την πλαστή, 
αληθινή και εξελιγμένη και να βεβαιώνεται κατά βαθμούς διάφορους, ανάλογα με 
την ευρύτητα των προσωπικών εμπειριών του καθενός, ενώ βασική προϋπόθεση 
της γνήσιας προσωπικότητας θεωρεί την αυτογνωσία.

Οι στοχασμοί της πηγάζουν από τις προσωπικές της εμπειρίες αλλά και από 
την «τεκμηριωμένη εσωτερική γνώση». Διακρίνονται για την παρατηρητικότητα, 
την αλήθεια τους. Γίνονται έτσι αξιοπρόσεχτοι, λυτρωτικοί κι αφάνταστα ενισχυ- 
τικοί στην ανθρώπινη δοκιμασία.

Τα δοκίμια «Φιλοσοφικές και Μεταφυσικές προεκτάσεις» έχουν εγκωμιαστεί 
αφειδώς από την κριτική κι έχουν κυκλοφορήσει σε δεύτερη έκδοση. Πρόκειται 
για τρεις φιλοσοφικές αναγνώσεις σύγχρονων λογοτεχνικών κειμένων και τρεις 
ομιλίες υπό μορφή μελέτης που ανακοινώθηκαν ανάμεσα στο 1995 και 1997. Η 
προπη ανάγνωση επιγράφεται: «Μεταφυσική ανάλυση του ποιήματος του Τάσου 
Λναγνιύστου «Σην οδό της θυσίας» από το βιβλίο του «Ο άλλος της κρυμμένης 
λάμψης».

Το ποίημα είναι μια ποιητική μετάπλαση της Σταυρικής Θυσίας του Χριστού 
με υπαινικτική συμβολοποίηση των περιστάσεων και των κινήσεων των ανθρώ
πων που την εξετέλεσαν όπως η δίψα του Χριστού και η προσφορά σ’ Αυτόν 
όξους, το ακάνθινο στεφάνι, η λόγχη που του τρύπησαν την πλευρά και προπα- 
ντός η απιστία του όχλου.

Στην ανάγνωση αυτού του κειμένου η δοκιμιογράφος Λίνα Γαρυφαλάκη επε
κτείνει τους ποιητικούς υπαινιγμούς με την προσωπική φιλοσοφική της ενατένι- 
στΚ με μια βιωμένη θα έλεγα θεολογία, όπου η ενανθριόπιση του θείου Αόγου πα
ρουσιάζεται ως υπέρτατο δέον για τη σωτηρία του ανθριύπου, αλλά και τη συμπα
θητική ισορροπία, μια που το κακό, όπως η ίδια λέγει «δονούσε αρνητικά τους δι- 
μιουργημένους κόσμους απειλώντας τους με ολοκληρωτική καταστροφή».

Στη δεύτερη ανάγνωση θ’ αναφερθώ εκτενέστερα, διότι αφορά ένα πολυθρύ
λητο θέμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας: την πρωτοτυπία. Επιγράφεται «Σχέση 
του πρωτότυπου λόγου του λογοτέχνη και της προσοιπικότητάς του. Σκέψεις που 
^ροκάλεσε η ανάγνωση του ποιήματος του Τάκη Σκανάτοβιτς «Γλιόσσα και Πρω
τοτυπία».

Γλώσσα και πρωτοτυπία

(Περιθωριακό ποίημα - αφιερωμένο στους 
Ελληνόφωνους δημιουργούς. Διαπίστωσης, 

παραίνεσης και δεοντολογίας κείμενο, 
ούτως ειπείν πρωτότυπο)
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Σκοπός είναι η Πρωτοτυπία σου, η αυθεντικότητα σου, 
να μην είναι τρομαγμένη, ούτε κυνηγημένη ή βιασμένη. 
Ούτε τούτο το ίδιο το απόφθεγμα που θέλει να την κουβαλήσει, 
να « ’ναι ανήσυχο, να ακκίζεται, να παραπαίει.

Η πρωτοτυπία σου π ρέπει να ’ναι αγνή και ανυποψίαστη.
Να ’ναι αφελής κι ανεπιτήδευτη. Να ’χει μια εσώτερη 
διάθεση -μεράκι- να ξαφνιάσει με πρωτόγονη εντελώς 
προσωπική κι απροσχημάτιστη ροπή μια πιθανή νωχέλεια τη ς Κλειώς.

Γενικά η Πρωτοτυπία, έχει έν’ απέραντο πεδίο δράσης 
- έτσι που απλώνεται σ’ όλες τις τέχνες- και τις επτά- 
και το πιστεύω της Αγάπης. Του «αν είναι να ’ρθει 
θε να ’ρθει» του Κώστα Ουράνη. Κι έχει ταίρι έναν αληθινό, 
ρωμαλέο Αυθορμητισμό στην εκμυστήρευση μιας αποκάλυψης.

Η Πρωτοτυπία έχει μεγάλη αδυναμία στην αναπάντεχη 
εμπειρία, στο πρώτο ξύπνημα και στο πρωτόφαντο 
και στο πρωτάκουστο και στο πρωτόγνωρο. Αναδύεται 
άσπιλη στη φαντασία και στα ημερονύχτια όνειρά σου.

Την Πρωτοτυπία συντρόφεψαν ανέκαθεν η Διαίσθηση 
κι η Ενόραση. Σφιχτοδεμένες με την Έμπνευση όλες, 
βρήκαν έξοδο ευκλεή, μέσα από εγκέφαλους σαν της Σαπφώς, 
του Ηράκλειτου, του Πλάτωνα, του Αλκαίου, του Πίνδαρου, 
του Αισχύλου... με την τελειότερη έκφραση στο σύμπαν: 
Την ανεπανάληπτη γλώσσα του Ομήρου! Τη δική σου.

Στην ανάγνωση τούτου του ποιήματος η δοκιμιογράφος διατυπώνει την προσω
πική της θέση σχετικά με την καταξίωση του καλλιτεχνικού έργου· λέει δηλαδή πως 
στις συλλήψεις των ιδεών, των καταστάσεων, των εμπνεύσεων από την καλλιτεχνική 
φαντασία και στην επεξεργασία τους από τη διάνοια ως την τελική διαμόρφωση και 
έκφραση με τη γλώσσα του λογοτεχνικού έργου είναι απαραίτητη η συνεργασία της 
όρασης με τη δημιουργική ενόραση· ενόραση θεωρεί την τεκμηριωμένη γνώση, τη σο
φία του βάθους, την εσωτερική εκείνη όραση που υπάρχει στο ανθρώπινο, ατομικό 
πνεύμα και εκδηλώνεται ποιοτικά και ποσοτικά ανάλογα με την ευαισθησία, την εσω
τερική καθαρότητα και το εξελικτικό επίπεδο του κάθε δημιουργού. Αν ο δημιουργός 
δε διαθέτει αυτή την ενόραση, τότε η πνευματική του δημιουργία υπολείπεται, καθώς 
δεν μπορεί να συνδυάσει το φανερό κίνητρο δημιουργίας που το συλλαμβάνει με τις 
αισθήσεις και τα αισθήματα και το κρυφό κίνητρο που είναι «η αγάπη του για τον άν
θρωπο και η αγωνία του για την ανασταλτική πορεία της Πνευματικής εξέλιξης του 
συλλογικού κορμού της ανθρωπότητας. Αναστολή την οποία ευνοεί ιδιαίτερα η ση
μερινή, ιδιαζόντως υλιστική εποχή».

Για τα δοκίμα αυτά ο Νότης Ρυσσιάνος επισημαίνει πως «παρουσιάζουν ιδι
αίτερο ενδιαφέρον, έτσι καθώς έρχονται ν’ αναζητήσουν στο έργο τέχνης, όχι μό

νο τη λαμπρότητα της έκφρασης και την πρωτοτυπία των νοημάτων αλλά και κάτι 
βαθύτερο που πολύ έχει αμεληθεί τελευταία. Εννοώ τον ψυχικό κραδασμό και τη 
μεταφυσική αγωνία που προϋποθέτει αυτός».

Οι τρεις ομιλίες είναι: «Η ανά τους αιώνες μεταφυσική διάσταση της εξελι
κτικής πορείας του ανθρώπινου όντος μέσω του καλού», «Η σημαντική της αγά
πης και η επίδραση που έχει στη ζωή του ανθρώπου» και «Η επίδραση της ανομοι- 
ότητας στην εκδήλωση της γνήσιας προσωπικότητας».

Οι ομιλίες αυτές έχουν ως βάση την ιδεαλιστική, χριστιανική θεωρία για τον 
κόσμο και τον άνθρωπο. Κύριο γνώρισμα του θείου είναι οι αρετές της Σοφίας 
και της Αγάπης που στάθηκαν πυρήνες της δημιουργίας του κόσμου και που εν δυ
νάμει υπάρχουν στον άνθρωπο. Με την κατάλληλη αγωγή ο άνθρωπος μπορεί δια 
της αυτογνωσίας να κατακτήσει την αρετή και εισδεχόμενος τα θεία ρεύματα της 
πίστης, της αγάπης και της ελπίδας να καταστεί συνειδητός εργάτης του αγαθού, 
ουνεπίκουρος της θείας δημιουργίας. Το νόμο της ανομοιότητος τον βλέπει «να 
σφραγίζει το κάθε ον με μια ιδιαιτερότητα, χαρίζοντάς του τη δυνατότητα να εκ- 
ψράσει δια της αυτογνωσίας και της ατομικής πείρας τη μοναδική κι ανεπανάλη
πτη προσωπικότητά του».

Αγαπητοί φίλοι, αυτά μπόρεσα να καταθέσω απόψε ενώπιον σας για το λο
γοτεχνικό έργο της εκλεκτής μου φίλης Αίνας Γαρυφαλάκη Νικολάου. Ασφαλώς 
έχω παραλείψει πολλά. Αυτό είναι φυσικό επακόλουθο της περίστασης, μια που 
έγινα ο μεσάζων ανάμεσα σε σας και την πνευματική της δημιουργία.

Είμαι βέβαιη πως ταξιδεύοντας προς την πνευματική σου Ιθάκη «η σκέψη σου 
έμεινε υψηλή κι εκλεκτή συγκίνηση σου άγγιζε το πνεύμα και το σώμα». Για τούτο 
και καταξιώθηκες τους αδαπάνητος θησαυρούς της αρετής, της πνευματικής δημι
ουργίας και της ακράδαντης πίστης στο Θεό και τον άνθρωπο. Εύχομαι τα ρεύμα- 
τα της διεισδυτικής Σοφίας και της περικαλπυτικής Αγάπης του Θεού να σε περι- 
ψρουρούν, να σε ενδυναμώνουν και να σε εμπνέουν πάντα για να χαρούμε κι άλ- 
λες πνευματικές σου δημιουργίες.

ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΗΑΙΟΦΩΤΟΥ
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ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ ΧΡΩΜΑΤΑ 
(διήγημα)

Ο ανοιξιάτικος ήλιος του Απρίλη άρχισε ν’ ανηφορίζει. Η πρωινή λιακάδα 
ήταν απλωμένη παντού στην αυλή του σχολείου, κι όσο η ώρα προχωρούσε κι ο 
ήλιος έβγαινε πιο ψηλά, τόσο πιο έντονες και πυκνές γινόντουσαν οι σκιές των 
θεόραστων ευκαλύπτων που περίφρασσαν το νότιο μέρος της αυλής του σχολείου 
προς την πλευρά του χωριού.

Τα παιδιά του δημοτικού είχαν ήδη τελειώσει το πρώτο τους μάθημα και, με το 
κτύπημα του κουδουνιού, πλημμύρισαν την αυλή σαν μια απέραντη παιδοθάλασσα. 
Ήταν σκορπισμένα παντού, σε ακανόνιστες και ασύμμετρες ομάδες, πηδούσαν, χό
ρευαν, έπαιζαν τρεχτό και μπάλα, κι οι φωνούλες τους γιόμιζαν την πρωινή ατμό
σφαιρα με μιαν άτακτη, αλλά χαρούμενη και γλυκιά μελωδία. Μια μελωδία που έσμι
γε με το κελάηδημα των πουλιών, που άλλα πετούσαν και σπάθιζαν τον αέρα πάνω 
από τα αμέριμνα και ψιλοκουρεμένα κεφαλάκια των μικρών παιδιών, ιδιαίτερα τα 
χελιδόνια, και άλλα κούρνιαζαν στις φωλιές τους και στα κλωνιά των ανθισμένων 
ευκαλύπτων. Το βαθύ πράσινο χρώμα του φρεσκοκλαδεμένου γρασιδιού φαινόταν 
ακόμη πιο έντονο στην πρωινή λιακάδα και, μαζί με τα πολύχρωμα λουλούδια των 
καλοπεριποιημένων κήπων του σχολείου, συμπλήρωναν τη χαρούμενη και γραφική 
εικόνα εκείνου του ανυποψίαστου κι αμέριμνου πρωινού του Απρίλη.

Τι χαρά και σήμερα!... Τι όμορφα και χαρούμενα εδώ σ’ αυτόν το μικρό παι
δικό παράδεισο!...

Ξάφνου όμυ>ς όλα σταμάτησαν απότομα κι οι φωνούλες των παιδιών μεμιάς 
σίγησαν. Όλα τα παιδιάτικα μάτια καρφώθηκαν περίεργα σε ένα σημείο προς την 
ίδια κατεύθυνση. Από την είσοδο της αυλής, ένας νέος προχωρούσε με σκυφτό το 
κεφάλι, σκεφτικός και περίλυπος, αλλά με γοργό βήμα προς τα γραφεία του διευ
θυντή και των δασκάλιυν. Σε λίγα λεπτά μέσα τον είδαν να βγαίνει από τα γραφεία 
και να κατευθύνεται στο βόρειο τετράγωνο της αυλής, εκεί που συνήθως έπαιζαν 
τα παιδάκια των μικρών τάξεων. Φάνηκε ότι ο νέος ήξερε ακριβώς πού κατευθυ- 
νόταν, γιατί η πορεία του ήταν σταθερή κι ευθεία και δεν αμφιταλαντευόταν. Τα 
μικρά παιδιά τον είχαν αναγνωρίσει. Ήταν ο Αντρέας, ο μεγάλος αδελφός του 
συμμαθητή τους του Παντελάκη, της πρώτης τάξης.

- Έλα... πάμε σπίτι, του ’πε με προστακτικό αλλα γλυκό ύφος...
- Ήλθε ο μπαμπάς; μου’ φερε τα χρώματα; τον ρωτάει με τη λεπτή φωνούλα 

του και με ανυπομονησία το μικρό παιδί.
- Πάμε παιδί μου, θα σου πω..., του απάντησε καθησυχαστικά ο μεγάλος.

Τον πήρε από το χέρι, τον έκατσε στη σκάλα του ποδηλάτου κι έφυγαν. Τα πε
ρίεργα ματάκια των παιδιών ακολούθησαν παραξενεμένα τον Ανδρέα και τον Πα
ντελάκη, που πήραν το στρίψιμο κι εξαφανίστηκαν πίσω από τα πρώτα σπίτια του 
χωριού. Στον τόπο του μικρού Παντελάκη έμεινε να αιωρείται στα μυαλουδάκια των 
μικρών συμμαθητών του η απορία γι’ αυτή την ξαφνική κι απρόσμενη φυγή του!...

* * *

Ο Παντελάκης ήταν ένα μικροσκοπικό αγοράκι ίσαμε εφτά χρόνων. Μελαχρι
νό, με μεγάλα μαύρα κι έξυπνα μάτια. Ήτανε το έβδομο της οικογένειας. Το πιο 
όμορφο, το πιο αγαπητό και, όπως ήταν φυσικό, ήταν και το πιο χαϊδεμένο, μια 
και ήταν και το πιο μικρό: το παιγνίδι και το καμάρι ολωνών. Στα μαθήματα του 
πάντα πρώτος. Κοντά στ’ άλλα χαρίσματα είχε και κάτι που ξεχώριζε από τα άλ
λα παιδιά της τάξης του: του άρεσε πολύ να σχεδιάζει. Έκανε σπιτάκια, δέντρα, 
ζώα, αυτοκίνητα. Ό,τι έβλεπε κι ακόμη ό,τι φανταζόταν το μικρό του μυαλουδάκι, 
το σκιτσάριζε στο τετράδιο του. Είχε γίνει ο καλλιτέχνης, να πούμε, της τάξης του 
κι ακόμη ολόκληρου του σχολείου. Ο δάσκαλος τού έδινε μικρές εικόνες ηρώων 
από το βιβλίο της ιστορίας, αυτός τις μεγάλωνε κι ο δάσκαλος τις καρφίτσωνε 
στον πίνακα ή στους τοίχους της τάξης. Σωστός μικρός ... καλλιτέχνης! Όλοι τον 
θαύμαζαν κι οι μικροί συμμαθητές του ακόμη τον ζήλευαν... για το ταλέντο του μα 
και για την ξεχωριστή συμπάθεια που του έδειχνε ο δάσκαλος.

Σε σχέση μ’ αυτό του το χάρισμα, ο Παντελάκης είχε ένα όνειρο, ένα μεράκι. 
Ένα μεράκι που δεν τον άφηνε να ησυχάσει. Κάθε βράδυ που ερχόταν ο πατέρας 
σπίτι από τη δουλειά και κυρίως από τα μακρινά του ταξίδια, ο Παντελάκης, πριν 
ακόμη πει μια καλησπέρα στον πατέρα, πάντα τον ρωτούσε με ανυπομονησία: 
«μου ’φερες τα χρώματα πατερούλη;...». Αυτή η ερώτηση κατάντησε ρουτίνα. Πά
ντα η ίδια ερώτηση κρεμόταν στα χείλη του μικρού παιδιού κι όσο περνούσε ο και
ρός κι ο πατέρας δεν κατάφερνε να τα οικονομήσει και να φέρει τα χρώματα, όλο 
και πιο ανυπόμονη και φορτική γινόταν...

Ο κυρ-Γιάννης, ο πατέρας του Παντελάκη, ήτανε τυραννισμένος άνθρωπος. 
Περιουσία δεν είχε καμιά. Μια ζωή παλεύει να τα φέρει βόλτα, να τα κονομήσει, 
να θρέψει την οικογένεια. Από μικρός ορφανεύτηκε. Μόνος κι έρημος στον κόσμο, 
αναγκάστηκε να κάνει όλων των ειδών τις δουλειές για να επιβιώσει, να μεγαλώ
νει, να αντρωθεί, να κάνει οικογένεια. Είναι μόλις σαρανταπέντε χρόνων κι όμως 
φαίνεται γερασμένος. Όλα του σχεδόν τα μαλλιά, όσα δεν του ’πεσαν, έχουν 
ασπρίσει. Το πρόσωπο αυλακωμένο, ζωγραφισμένο και χαραγμένο από τον πόνο 
και τον ατέλειωτο μόχθο της βιοπάλης. Ο σκληρός αγώνας της ζωής και της επι
βίωσης τον έχει γεράσει πρόωρα.

Ο Θεός όμως τον ευλόγησε γενναιόδωρα. Αφού κτήματα δεν είχε, περιουσία 
δεν του ‘δώσε καμιά, του ’στείλε παιδιά. Αρκετά παιδιά, μια φωλιά: τέσσερα αγό- 
θαχ, τρία κορίτσια. Εφτά στόματα, που όσο πάνε και μεγαλώνουν και θέλουν πιο 
πολύ ψωμί, ζυμωμένο με πιο πολύ ιδρώτα και περισσότερο μόχθο. Φορτώθηκε το 
ϊομάρι των εφτά παιδιών και βάλθηκε να δουλέψει σκληρά να τα αναστήσει, να τα 
ζήσει, να τα καλοτυχίσει. Να βγάλει το ψωμί, με κάθε τρόπο, με όποια δουλειά και 
να’ ναι, εύκολη, δύσκολη, φτάνει να είναι τίμια και παστρική. Να τα μεγαλώσει, 

βγουν στην κοινωνία προκομμένα, να τα βλέπει και να τα καμαρώνει και ν’ 
«γάλλεται η ψυχή του. Τέλειωνε μια δουλειά κι έπιανε άλλη. «Η δουλειά δεν είναι 
ντροπή», συνήθιζε να του λέγει ο μακαρίτης ο πατέρας του, «φτάνει να είναι τίμια 
δουλειά και προ πάντων να μην γίνεται σε βάρος άλλων ανθρώπων».

Στην προσπάθεια του απάνω να δουλέψει, έγινε απρόβλεπτα εφευρετικός. 
Ανακάλυπτε δουλειές και κουτσοδούλια από την πέτρα, που λέει ο λόγος. «Η πε
νία τέχνας κατεργάζεται» έλεγε και ξανάλεγε ο παλιός ο δάσκαλος κάθε φορά που 
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έβλεπε μερικούς δουλευτάδες νοικοκυραίους ανθρώπους να μοχθούν και να τρέ
χουν μέρα νύχτα από τη μια δουλειά στην άλλη για να αντεπεξέλθουν και να επι
βιώσουν κι εκείνοι κι οι οικογένειες τους. Να καταφέρουν να μείνουν όρθιοι μέσα 
σε κείνες τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούσαν, ιδιαίτερα στα χωριά, μετά τα 
χρόνια του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, που άφησε πίσω του τόσα ερείπια και 
τόση συμφορά και δυστυχία και ανέχεια.

Ο κυρ-Γιάννης αγόραζε από τα περβόλια της διπλανής κωμόπολης προϊόντα 
και τα μεταπουλούσε στα χωριά, σ’ εκείνα κυρίως που δεν είχαν την ίδια παραγω
γή: από πατάτες, φασόλια, αγκινάρες μέχρι κρεμμύδια, σταφύλια και κυρίως πορ
τοκάλια.. .Α, ναι! Τα πορτοκάλια ήτανε το κύριο φρούτο της περιοχής αλλά και το 
προϊόν που κρατούσε για μια μεγάλη περίοδο. Ήταν το φρούτο που του γέμιζε τη 
ζωή με περιπέτειες και την τσέπη με λεφτά, αλλά και τα στόματα των μικρών παι
διών του με φαΐ. Ήταν το φρούτο και το προϊόν που τον έστελνε από τόπο σε τό
πο, από χωριό σε χωριό, πλούτιζε τη ζωή του με περισσότερες εμπειρίες και του 
’φτιάχνε ιστορίες να αφηγείται στα μικρά του βλαστάρια τις κρύες νύχτες του χει
μώνα, σαν καθόντουσαν όλοι γύρω-γύρω από το πρόχειρο αυτοσχέδιο τζάκι και 
κρεμόντουσαν από τα χείλη του.

Η διπλανή κωμόπολη είχε πολλά περιβόλια. Αγόραζε τα πορτοκάλια σε καλή 
χοντρική τιμή, φόρτωνε το γαϊδούρι του όσο έσωνε κι έπαιρνε σβάρνα τα γύρω 
χωριά, σε τόπους που δεν είχανε τέτοια φρούτα, σε ξενοχώρια από τα πιο κοντινά 
μέχρι και τα πιο μακρινά και τα μεταπουλούσε κι έβγαζε καλό κέρδος. Ο κόπος 
ουδέποτε τον πείραζε και ουδέποτε τον κούραζε όσο κι αν ήταν δύσκολη και επί
πονη η διαδρομή και το ολοήμερο στασίδι και γυρολόγι. Φόρτωνε κι έφευγε το 
βράδυ με τη δροσούλα για το ταξίδι. Πουλούσε στη διάρκεια της ημέρας από σπίτι 
σε σπίτι και γυρνούσε συνήθως το επόμενο βράδυ και στρωνόταν στη δουλειά και 
την προετοιμασία για την επόμενη διαδρομή. Κάποτε φόρτωνε και δεύτερο άλογο 
και διανυχτέρευε στα χωριά: έκανε δυο και τρεις μέρες μακριά από το σπίτι του 
και την οικογένεια του. Αυτό δυσκόλευε τα πράματα πιο πολύ, αλλά επιβαλλόταν 
από τις πιεστικές και μεγάλες ανάγκες της οικογένειας και δεν μπορούσε να κάνει 
κι αλλιώς. Πήγαινε με τα κοφίνια και τα δισάκια γεμάτα και γυρνούσε ξεφόρτω- 
τος αλλά με τις τσέπες γεμάτες, για να γεμίσουν τα στόματα και να χορτάσουν τα 
πεινασμένα στομάχια των παιδιών και της υπόλοιπης οικογένειας.

Κάθε φορά ο Παντελάκης την ίδια κουβέντα, το ρεφρέν:

- Αντε μπαμπάκη, πότε να μου φέρεις εκείνα τα χρώματα;
- Θα σου τα φέρω, μωρό μου, θα σου τα φέρω.
- Να μου φέρεις και πράσινο να σχεδιάζω τα δέντρα...
- Και πράσινο, μικρό μου.
- Το κουτί θα ’χει και γαλάζιο μέσα;
- Βέβαια, και γαλάζιο θα ’χει κι απ’ όλα θα ’χει.
- Με το γαλάζιο θα κάνω τη θάλασσα, τα ποτάμια και τον ουρανό. Τα λου

λούδια θα τα κάνω με το κόκκινο... Το κόκκινο...α, κόκκινο θα ’χει;
- Απ’ όλα αγοράκι μου, απ’ όλα, για να ζωγραφίζεις ό,τι θέλεις... και θάλασ

σες και ποταμούς ακόμη και το ουράνιο τόξο...

Τ’ άκουε ο Παντελάκης και χοροπηδούσε. Έτρεχε πάνω, κάτω, δεξιά, αριστε
ρά να το πει και να το διαλαλήσει σ’ όλους: στη μαμά, στ’ αδελφάκια του, να κα
ταλάβουν κι αυτοί τί σημαίνουν γι’ αυτόν τα χρώματα, να νοιώσουν κι αυτοί και 
να μοιραστούν μαζί του τη χαρά του και την αγαλλίαση του...

Το ’βλεπε ο κυρ-Γιάννης το στερνοπαίδι του πόσο χαρούμενο ήταν που του 
είχε δώσει την υπόσχεση πως οπωσδήποτε τούτη τη φορά θα του ’φερνε τα χρώμα
τα και γέμιζε κι αυτουνού η ψυχή χαρά που το ’βλεπε έτσι ευτυχισμένο. Ταυτό
χρονα, όμως, σκιζόντουσαν τα σπλάχνα του από την ενοχή που τόσον καιρό δεν 
είχε καταφέρει να εκπληρώσει την υπόσχεση του. Ήταν, βέβαια, βαρύ το φορτίο 
στους ώμους του κι οι προτεραιότητες του πολλές και πιεστικές που δεν είχε την 
πολυτέλεια και την ευχέρεια να ξοδεύει για πράματα που δεν ήταν πρώτης ανά
γκης. Και τι δεν ήταν πρώτης ανάγκης αυτές τις μέρες!

Δεν είχε καλά καλά τελειώσει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, που άφησε τό
σα ερείπια πίσω του, τόσο θρήνο και τόση στέρηση, και μπήκε ο τόπος σ’ έναν άλ
λο κυκειύνα και μιαν άλλη κούρσα μίσους και φανατισμού, σκληρού και αδυσώ
πητου, που δηλητηρίαζε τις καρδιές των ανθρώπων: προσπαθούσε ο ένας να χτυ
πά και να ζημιώνει τον άλλον που ανήκε σε αντίπαλο κομματικό και πολιτικό 
στρατόπεδο. Όσο κι αν ο κυρ-Γιάννης δεν είχε αυτή την αρρώστια να μπλέκεται 
στα πολιτικά και στις φατρίες, δεν ήταν δυνατό να μείνει ανέπαφος κι ανεπηρέα
στος, έστω κι άθελα του. Αφού, ακόμη κι οι συγγενείς, ακόμη και τ’ αδέλφια σκυ- 
λοτρώγονταν αναμεταξύ τους, παρασυρμένοι από το δηλητηριασμένο κλίμα των 
καιρών. Έτσι, ακόμη κι οι δουλειές επηρεάζονταν από άλλους παράγοντες κι η 
βιοπάλη ήταν σκληρή κι οι προτεραιότητες ήταν να ^ιπορεί ένας να εξασφαλίζει τα 
βασικά είδη διατροφής και επιβίωσης, ιδιαίτερα εκείνοι που είχαν μεγάλη οικογέ
νεια να ζήσουν και πολλά στόματα να θρέψουν.

Δεν ήταν, λοιπόν, αδικαιολόγητη η παράλειψη του κυρ-Γιάννη να ικανοποιή
σει πιο πριν την επιθυμία του μικρού αγοριού του, που δεν ζητούσε και τίποτα 
σπουδαίο και ακριβό, παρά μόνο ένα κουτί χρωματιστά μολύβια. Σίγουρα ήταν 
αναγκασμένος να ικανοποιήσει τις πιο πιεστικές ανάγκες της οικογένειας. Τούτη 
τύ φορά, όμως, δεν μπορούσε να το αναβάλει άλλο. Το ’πε στο παιδί, του το έταξε. 
Πόσες φορές να το ξεγελάσει! Μέσα στα μάτια του μικρού παιδιού είδε όλη την 
αγωνία της μακράς προσμονής μα και τη λάμψη της ικανοποίησης που πήρε την 
'κατηγορηματική υπόσχεση από τον πατερούλη του ότι θα του ’φερνε τα χρώματα. 
Το πήρε πια απόφαση: στο κάτω κάτω ας μείνει ο ίδιος και μια και δυο νύχτες νη
στικός, αλλά να δώσει λίγη χαρά και λίγη ευτυχία στο σπλάχνο του...

Αποχαιρέτησε, λοιπόν, τα παιδιά του και τη γυναίκα του με ένα φιλί, όπως 
χσθε φορά που έφευγε για την εξόρμηση του στα γύρω χωριά. Πήρε από τις μα
σχάλες το μικρό παιδί, το σήκωσε ψηλά να το φιλήσει. Κούνησε τα βλέφαρα του 
τ° μικρό πλασματάκι με αθωότητα, σταυρώθηκαν οι ματιές τους. Δεν άντεξε ο πα- 
τεθας. Έκλεισε τα μάτια και δυο χοντρά δάκρυα πρόλαβαν και κύλησαν στο ρυτι- 
δωμένο πρόσωπο. Αύγισε η σκληραγωγημένη καρδιά κι ο πατέρας δάκρυσε. Έσφι
ξε το παιδί στην αγκαλιά του κι έμεινε έτσι, κρατώντας το σφικτά σφικτά και γιό- 
μισε η ψυχή του χαρά μα και πόνο μαζί. Το απόθεσε κάτω, πήρε τα άλογα του κι 
εψυγε φορτωμένος συγκίνηση μα και ευτυχία μαζί...
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* * *
Ο ήλιος, πιο λαμπερός τώρα και ζεστός, ανηφόρησε για καλά, κι οι αχτίδες 

του παιχνίδιζαν απάνω στα πράσινα σπαρτά. Ο Παντελάκης κι ο αδελφός του ο 
μεγάλος έκοψαν αρκετό δρόμο με το ποδήλατο του Αντρέα. Μπήκαν ήδη στην κω
μόπολη. Έφτασαν σε μια πλατεία με πολλά σπίτια γύρω τριγύρω. Στάθηκαν για 
λίγο μπροστά σ’ ένα κτίριο κάτασπρο με κήπους ολοτρόγυρα και παγκάκια. Κό
σμος μαζεμένος, μικροί, μεγάλοι, και πολλές γυναίκες που είχαν τα κεφάλια τυ
λιγμένα με μαύρες μαντίλες. Τα μάτια τους πέσανε σ’ ένα παγκάκι λίγο πιο πέρα 
κι ο Αντρέας τράβηξε ενστικτωδώς τον Παντελάκη προς τα εκεί. Μια γυναίκα, 
ντυμένη στα μαύρα, με το κεφάλι καλυμμένο με μαύρη κουρούκλα, με τα μπράτσα 
σταυρωμένα στο στήθος, καθότανε στο παγκάκι περίλυπη, με το κεφάλι γερμένο 
μπροστά σε στάση απόγνωσης... Ήτανε η μάνα τους.

Πήγαν κοντά της. Αντάλλαξαν δυο βλέμματα με τον μεγάλο. Τη φίλησε κι αυτή 
κάτι του ψιθύρισε στ’ αυτί. Σηκώθηκε κι αυτή και δίχως να χάσουν καιρό, τράβηξαν 
για το μεγάλο κτίριο, σέρνοντας μαζί τους από το χέρι και τον μικρό Παντελάκη.

Ο στενόμακρος διάδρομος του νοσοκομείου ήταν γυμνός. Για κάποιον που 
έμπαινε για πρώτη φορά σε τέτοιο χώρο, του προκαλούσε βαριά μελαγχολία. Τη μο
νότονη και βαριά ατμόσφαιρα διέκοπταν πού και πού λευκοντυμένες νοσοκόμες με 
τα κεφάλια καλυμμένα με άσπρους σκούφους, που μπαινόβγαιναν αμίλητες από 
τους θαλάμους σαν τις μέλισσες από τις κηρήθρες και κινούνταν βιαστικά-βιαστικά 
λες και κάποιος τις κυνηγούσε. Η διαπεραστική μυρωδιά των φαρμάκων τους χτύ
πησε στα ρουθούνια κι έκανε την αγωνία και την ανησυχία τους ακόμη πιο μεγάλη.

Ο Αντρέας εράπησε μια νοσοκόμα κι αυτή του απάντησε πρόθυμα: «στο δεκα
εφτά, στο δεκαεφτά». Εδώ μέσα ονόματα δεν υπάρχουν, η πιο συνηθισμένη γλώσ
σα είναι οι αριθμοί. Στη μνήμη του Αντρέα έρχονται ξανά τα χαρακτηριστικά λό
για του θείου του που είχε τραυματιστεί στον πόλεμο κι έκανε πολύ καιρό σε νο
σοκομείο: «Σαν ο άνθρωπος περάσει μέσα από τη μεγάλη άσπρη πόρτα, χάνει την 
οντότητα του, η προσωπικότητα του γίνεται μια μονάδα μέσα στις τόσες άλλες. 
Ένας αριθμός, τίποτα περισσότερο».

Η αδελφή τους οδήγησε στο δεκαεφτά: ένας μακρύς θάλαμος με πολλά κρεβά
τια σε δυο παράλληλες σειρές, σαν θάλαμος στρατώνα. Οι ασθενείς κι οι τραυμα
τίες πολλοί, οι επισκέπτες όμως λιγοστοί γιατί ήταν νωρίς ακόμη για επισκέψεις. 
Επιτρέπονταν μόνο οι έκτακτες επισκέψεις, όπως στη δική τους περίπτωση, που ο 
τραυματίας ήταν νιοφερμένος και το περιστατικό πολύ σοβαρό. Η νοσοκόμα τους 
έδειξε ένα κρεβάτι στην άκρη του διαδρόμου, προσωρινά τοποθετημένο, ώσπου να 
αδειάσει κατάλληλος χώρος για να τον τοποθετήσουν οριστικά. «Να, ο δικός σας» 
τους δείχνει η νοσοκόμα.

Ο δικός τους! Ποιος δικός τους; Απάνω στο κρεβάτι ένας όγκος, ένα μακρου
λό πράμα χωσμένο στους επιδέσμους. Κυριολεκτικά χωσμένο... κι από τους επι
δέσμους ξεπρόβαλλε μονάχα στο πάνω μέρος ένα κομμάτι σάρκας, ένα κομμάτι 
πρόσωπο καταματωμένο, χλωμό και μελανιασμένο...

* * *

Κείνο το βράδυ - ήταν Κυριακή - ο κυρ-Γιάννης είχε ξεπουλήσει όλο το εμπό
ρευμα του κι ήταν ευχαριστημένος που είχε τελειώσει σχετικά νωρίς και δεν θα ήταν 
υποχρεωμένος να διανυχτερεύσει ακόμη ένα βράδυ μακριά από την οικογένεια. Θα 
μπορούσε να ακολουθήσει τη συνηθισμένη διαδρομή και να επιστρέφει από το χωμα
τόδρομο μέσα από τα χωριά, όπως πάντα. Εκεί που ήταν έτοιμος να βάλει μπροστά 
για τον γυρισμό, θυμήθηκε την υπόσχεση που είχε δώσει στον μικρό Παντελάκη: να 
του πάρει οπωσδήποτε τα χρώματα που του είχε υποσχεθεί τόσες και τόσες φορές. 
Δεν το ’κάνε η καρδιά του να τον απογοητεύσει άλλη μια φορά.

Έτσι, τούτη τη φορά άλλαξε δρομολόγιο. Πήρε τον αμαξιτό για να περάσει 
από το μεγάλο χωριό, στον κύριο δρόμο που ένωνε τη Αευκωσία με την κωμόπολη 
και τα γύρω χωριά. Είχε υπολογίσει ότι στο παντοπωλείο του μεγάλου χωριού, 
που πουλούσε και είδη βιβλιοπωλείου, θα εύρισκε να αγοράσει τα χρωματιστά μο
λύβια για τον Παντελάκη. Ο δρόμος ήταν καλός, αλλά η κίνηση ήταν πυκνή γιατί 
απ’ εκεί περνούσαν όλα τα αυτοκίνητα μεταξύ της κωμόπολης και της πρωτεύου
σας. Χρειαζόταν, λοιπόν, προσοχή γιατί, σε ορισμένα σημεία μέσα από το χωριό, 
ο δρόμος ήταν πολύ στενός, μια και η περιοχή ήταν πυκνοκτισμένη, και τον καιρό 
που είχε κατασκευαστεί ο δρόμος - μερικές δεκαετίες πριν - δεν υπήρχαν αυτοκί
νητα και μόνο άμαξες κυκλοφορούσαν. Ιδιαίτερα εκεί στο πέρασμα του γιοφυρι
ού. Μόλις που χωρούσε ένα αυτοκίνητο να περάσει. Εκεί ακριβώς χρειαζόταν πιο 
πολλή προσοχή, ιδιαίτερα την Κυριακή που η κίνηση ήταν αυξημένη.

Έριξε μια ματιά, μπροστά, μια πίσω, σιγουρεύτηκε ότι ο δρόμος ήταν καθα
ρός, τράβηξε το ζώο και μπήκε στο γιοφύρι. Ήταν βέβαιος πια ότι θα το περνούσε 
ήσυχα κι ανενόχλητα. Δεν πρόλαβε, όμως, να φτάσει μέχρι τη μέση του γιοφυριού 
και στ’ αυτιά του έφτασε βουητό αυτοκινήτου. Τον περιλούσε κρύος ιδρώτας απ’ 
τη λαχτάρα του. Επιτάχυνε το βήμα του και τράβηξε το σχοινί του ζώου σε μια 
προσπάθεια να περάσει όσο πιο γρήγορα γινόταν. Δέκα... οχτώ... πέντε βήματα 
«κόμη και θα δρασκελούσε το γιοφύρι. Θα ’φτάνε στην άλλη άκρη του γιοφυριού 
πριν μπει σ’ αυτό το όχημα που πλησίαζε. Το βουητό, όμως, πλησίαζε με μεγαλύ
τερη ένταση, που όσο πήγαινε γινόταν πιο έντονο. Ένιωσε πια ότι το θεριό κό
ντευε ακάθεκτο...

Τα χρειάστηκε για καλά. Βάλθηκε να κάνει μια τελευταία προσπάθεια. Στάθη
κε δίπλα στο ζώο, ψήλωσε τα χέρια όσο |.ιπορούσε, και παρά τη μεγάλη του κού- 
θαση, μάζεψε όση δύναμη του είχε απομείνει από το κοπιαστικό ταξίδι και τη φόρ
τωσε σε μια υστερική κραυγή:

- Ε... ε... ε... σταμάτα... σταμάτα...

Μια εκτυφλωτική λάμψη του θά^ιπωσε τα μάτια, ακολούθησε ένας δυνατός 
υπόκωφος γδούπος και μετά τίποτα... Το θεριό παρέσυρε τα πάντα στην τρελή πο
θεία του, πέρασε ακάθεκτο και χάθηκε μέσα στη σκοτεινή νύχτα... αφήνοντας πίσω 
του τη συμφορά, ίσως και το θάνατο...

* * *

Το θάμπωμα, που στην αρχή σκέπασε ξαφνικά τα μάτια της μάνας και του με
γάλου αγοριού στ’ αντίκρισμα της άμορφης μάζας, που δεν ήταν παρά το πρόσω
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πο του πατέρα, άρχισε να καθαρίζει κάπως. Προσπάθησαν να συγκρατηθούν όσο 
μπορούσαν, για να μην πληγώσουν το μικρό παιδί που κοίταζε καταλυπημένο κι 
απορημένο χωρίς να καταλαβαίνει και πολλά πράγματα για το τι είχε συμβεί και 
τι συνέβαινε κείνη την τραγική στιγμή. Όλος εκείνος ο πόνος, η θλίψη, τα δάκρυα, 
το κλάμα δέθηκαν όλα έναν κόμπο στο λαιμό τους, σαν μια σιδερένια γροθιά που 
τους έπνιγε.

Δεν μπορούσε, όμως, και το μικρό παιδί να συνειδητοποιήσει τί έγινε έτσι 
αναπάντεχα κι ο πατέρας ήταν έτσι τραυματισμένος και τυλιγμένος με τους επιδέ
σμους και γιατί βρισκόταν στο νοσοκομείο. Ούτε και μπορούσε, μικρό παιδί που 
ήταν, να ξέρει από συγκρατημούς και επιφυλάξεις και σκοπιμότητες, ούτε και 
ήταν σε θέση να συγκροτήσει τα αισθήματα του και τον αυθορμητισμό του όπως 
έκαναν οι μεγάλοι...

Τον πήρε ο Αντρέας από τις μασχάλες, τον σήκωσε ψηλά και τον απίθωσε 
απάνω στο κρεβάτι του πόνου, δίπλα από τον πατέρα που τον είχαν κάπως ανα- 
καθισμένο πάνω σε ψηλά μαξιλάρια, όπως ήταν οι οδηγίες του γιατρού. Προσπα
θώντας να μην πληγώσει πιο πολύ την τρυφερή ψυχούλα του μικρού παιδιού και 
συνάμα να του μεταδώσει ελπίδα και μια νότα αισιοδοξίας, του ψιθύρισε.

«Θα γίνει καλά ο πατερούλης, Παντελάκη μου... Μη φοβάσαι, οι γιατροί κι 
οι νοσοκόμες τον φροντίζουν, θα τον κάνουν καλά και θα γυρίσει στο σπίτι σύ
ντομα...»

Δεν ήταν ούτε κι ο ίδιος βέβαιος ότι βρήκε τη δύναμη και είπε αυτά τα λόγια. 
Ούτε κι ο ίδιος ήξερε αν έπρεπε να πιστεύει σ’ αυτά που είπε στο παιδί και πόση 
βαρύτητα μπορούσε να δώσει σ’ αυτή τη φευγαλέα αισιοδοξία. Η μάνα, όταν την 
είχε συναντήσει στον κήπο του νοσοκομείου, η πρώτη κουβέντα που του είχε πει 
ανάμεσα σ’ αναφυλλητά ήταν ότι οι γιατροί πίστευαν πως, αν άντεχε τις πρώτες 
εικοσιτέσσερις ώρες, είχε πιθανότητες να τη γλιτώσει, να επιβιώσει... «Ο Θεός, γιε 
μου, να μας λυπηθεί...» αναστέναξε με πόνο η μάνα. Δεν μπορούσε, λοιπόν, ούτε ο 
ίδιος να πιστεύει στα ίδια του τα λόγια. Ωστόσο, βρήκε τη δύναμη κι εμψύχωσε το 
μικρό του αδελφάκι.

«Πατερούλη»... ακούστηκε κελαηδιστή, γυμνή και παραπονιάρικη η λεπτή φω- 
νούλα του μικρού παιδιού: «πατερούλη, μου ’φερες τα χρώματα;»

Το ποτήρι ξεχείλισε... Το τείχος της λογικής, του συγκρατημού και των επιφυ- 
λάξεων σκίστηκε κατάμεσα. Γκρεμίστηκε μπροστά στη σκληρή πραγματικότητα 
και στην παιδική αγγελική αφέλεια και ειλικρίνεια! Οι μεγάλοι ξαφνιάστηκαν, συ
γκλονίστηκαν κι ανατρίχιασαν. Κοίταξαν με αμηχανία ο ένας τον άλλον, έσφιξαν 
τα χείλη με πόνο για την αναπάντεχη συμπεριφορά του μικρού Παντελάκη... Ακό
μη κι η νοσοκόμα κοίταξε παράξενα το παιδί, μετά κοίταξε τους μεγάλους με ένα 
ύφος γλυκό, γεμάτο συμπόνια και βγήκε βιαστική από τον θάλαμο, λες κι έτσι 
ξαφνικά είχε πάρει ένα μυστικό επείγον μήνυμα που δεν μπορούσε να περιμένει.

Τα πρησμένα μάτια του πατέρα, που τόση ώρα ήταν ακίνητα και καρφωμένα 
στο άπειρο, σάλεψαν και με κόπο γύρισαν και κοίταξαν το μικρό... Δυο δάκρυα, 
θολά και μεγάλα, κύλησαν στο ματωμένο πρόσωπο - όσο ήταν ακάλυπτο - και τα 

κατάπιε ο επίδεσμος. Τα πρησμένα χείλη σάλεψαν κι αυτά ελαφριά και με μεγάλο 
κόπο, φορτωμένα με πολύ πόνο αλλά και με μια γεύση κατανόησης κι ανάλαφρης 
ικανοποίησης, λες και πάσκιζαν να διαγράψουν ένα μισό χαμόγελο. Κανένας από 
τους μεγάλους δεν μπορούσε να καταλάβει τι αναστάτωση είχε γίνει μέσα στην πο- 
νεμένη ψυχή του άμοιρου πατέρα..

Μέσα σε κείνη τη θλιβερή και βαριά ατμόσφαιρα, απάνω σ’ εκείνη τη φορτι
σμένη στιγμή, ακούστηκε παράξενα η φωνή της νοσοκόμας, που στο μεταξύ γύρι
σε και ξαναμπήκε στο θάλαμο κι έσκυψε με στοργή πάνω από το μικρό παιδί:

«Φαίνεται ο πατερούλης σε αγαπά πολύ, Παντελάκη μου, σε λατρεύει... Αυτό 
το κουτί τα χρώματα το κρατούσε σφικτά σφικτά στον κόρφο του όταν μας τον 
έφεραν ψες μισοπεθαμένο... Δυσκολευτήκαμε πολύ να το αποσπάσουμε από τα χέ

ρια του!!!...»
ΚΩΣΤΑΣ ΠΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ
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Ί

ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ 
(Ποιήματα Ιάκωβου Κυθρεώτη)

ΑΑΑΗΓΟΡΙΕΣ

Mia γλυκιά ανάσα 
ένα χάδι ελαφρό.
Ένα κρώξιμο του γλάρου 
ανατριχίλα στον αφρό.

Άκριες του γιαλού 
αγαπημένες παρειές.
Βράχια κι αμμουδιές 
σκιρτήματ’ αγκαλιές.

Πράσινες πλαγιές, 
σκιές, μουρμουρητά.
Φυλλώματα, δροσιές 
στήθια και φιλιά.

Του γιαλού γαλήνεμα 
η ψυχή μας ευτυχεί.
Στ’ αηδονιού κελάδημα 
η καρδιά μας αντηχεί.

Θείας δημιουργίας σύλληψη 
στο πνεύμα αγαλλίαση.
Των παθών η εγκαρτέρηση 
στο σώμα εξαΰλωση.

Δυο χειλάκια κερασένια 
τριαντάφυλλα στο στήθος 
και ο ψίθυρος τ’ αγέρα 
κάποιος ξεχασμένος μύθος.

Το θρόισμα των φύλλων 
του δέντρου το ψιθύρισμα.
Της βρύσης το κελάρυσμα 
της κόρης παραλήρημα.

ΠΑΑΑΙΑΣ και ΚΥΘΡΩΝ 
(Παλιά Χώρα - Καϊμακλί)

Τ’ Άη Δημήτρη συννεφιάσματα 
στο σούρουπο του Δευκομιάτη 
όλα μια σύνθεση απλή 
όσο μετράει το μάτι.

Μια πολιτεία αναπαύεται 
στη γη θαμμένη τώρα, 
στα βουνά ο Πενταδάχτυλος 
στο νότο η Παλιά Χώρα.

Παλαιός και Κύθρων το βασίλειο 
τ’ Άη Τριφύλλιου οι χώροι 
Δημητριανός και Διομήδιος 
δυο άγιοι οδοιπόροι.

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ

Πόσα χρόνια καρτερώ 
να περάσ' η νιότη 
να μπορώ να νοσταλγώ 
τη χαρά την πρώτη.

Τέτοια χρόνια δε γυρνούν 
και γοργά μας φεύγουν 
σαν πουλιά διαβατικά 
μακριά μας παίρνουν.

Αχ, να ζούσαμε ξανά 
τα παλιά τα χρόνια, 
τώρα που ’ρθαν στα μαλλιά 
τα λευκά τα χιόνια.
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ΕΠΙΚΛΗΣΗ

Γάλα της γης, 
νερό 
που αναβρύζεις 
από τ’ ορθόστηθο 
της μάνας κεφαλόβρυσο, 
δώσε τα φλογισμένα χείλη 
να βυζάξουν 
δροσιά μέσ' την αναβροχιά.

Δώσε στο χώμα σου, 
μήτρα 
που δέχτηκε το σπόρο 
μέσ' του φθινόπωρου την αγιασμένη ώρα, 
την ευλογία:
Η φύτρα να καρπίσει, 
να σοδιάσει.

ΤΑ ΣΤΕΝΟΣΟΚΑΚΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Μνήμες παλιές 
όπου πλανιέστε 
στα στενοσόκακα της Λευκωσίας 
ξυπνήστε 
διαβατάρικες.

Τα αχνισμένα πρωινά 
Οι κάψες του καλοκαιριού 
Τα δειλινά στο σούρουπο 
Οι δροσερές βραδιές 
την ώρα αυτί] 
που αργοσέρνω τα βήματα 
στα στενοσόκακα της Λευκωσίας 
απόσταξη σταλάζουν 
καιρού λησμονημένου.

Κι όσο φαρδαίνουν 
οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια, 
τόσο οι μνήμες 
πάνε να σβήσουν, 
λιγοστεύουν.

Μαζί 
αργοπεθαίνουν 
με τα στενοσόκακα της Λευκωσίας.

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ
Ύμνος του Εκδρομικού Συνδέσμου Λευκωσίας

Αφιερώνεται στό περιοδικό «'Ελληνικό "Υπαιθρο», Αθηνών. 
(Χρόνος ΙΕ - Τεύχος 19-20 (133) - Σεπτ./Οκτωβρ. 1948)

Τής Φύσης πρώτος χαίρεται τάπάρθενα τά κάλλη, 
σάν σύννεφο ροδόλουστο στή δόξα τής αυγής. 
Στό δάσος πρώτος αγροίκα τή σιωπή νά ψάλλη 
διθύραμβους στόν Ποιητή τού ουρανού, τής γής...

Καί τών κυμάτων τήβουή νανούρισμα τήν κάνει. 
Του άσπρογάλαν'ούρανού τή γελαστή θωριά 
σάν δέν τή βρίσκει συντροφιά, γιά τήχαρά τού φτάνει 
τό πλάνο στερνοφύσημα τού παγερού βορηά.

Σώμα χαλύβδινο, ψυχή ανόθευτη τή θέλει. 
Νάναι ταχύφτερο πουλί, ζωή νά κυνηγά. 
Μιά μέλισσα π' αχόρταγα, σαν τών ανθών τό μέλι, 
άπό τής Φύσης τή σχολή τή γνώση νά τρυγά.

Αευκωσία, 1948

ΣΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΑΔΕΛΦΟ

Λεν πρόφτασε να μαζέψει 
τ' ανοιγμένα του φτερά. 
Ο ήλιος λαμπερός 
δεν όδευσε στη δύση του ακόμα. 
Τα γλυκά του οράματα 
δεν μαδήσανε μαραμένα τριαντάφυλλα. 
Της γραφής του το μελάνι 
ήτανε ακόμα νωπό.

Όμως, νωρίς, 
στα ξάρτια της ζωής 
κρεμάστηκαν οι σημαίες του θανάτου. 
Το πλοίο χτύπησε η φουρτούνα!
Και βούλιαξε αδύναμο.
Δεν έκανε να γαληνέψει ο γιαλός.

Της λησμονιάς οι ανθοί 
ποτέ δεν θα βλαστήσουν 
στα περιγιάλια.
Στες αγκαλιές των αστεριών 
θα πυργώσουν οι μνήμες.

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ
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ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
Αρχών Πρωτοψάλτης της Εκκλησίας της Κύπρου. 
Εμβριθής μουσικολόγος, μελοποιός και Δάσκαλος. 
Ο πρώτος που συνέλεξε, κατέγραψε και μελέτησε 

την παραδοσιακή μουσική της Κύπρου.

Από τις πιο εξέχουσες φυσιογνωμίες της Κύπρου η προσωπικότητα και το έρ
γο του Θεόδουλου Καλλίνικου δεσπόζουν όλον τον 20ον αιώνα τόσο στο χώρο 
της Βυζαντινής Μουσικής όσο και του δημοτικού τραγουδιού της Μεγαλονήσου.

Γεννήθηκε στην πανέμορφη κωμόπολη Λευκόνοικο Μεσαορίας (σήμερα είναι 
κατεχόμενο) στις 5 Μαΐου 1904.

Αποφοίτησε από το εννεατάξιο σχολείο του χωριού του. Προικισμένος με 
ωραία φωνή και πηγαίο ταλέντο στη μουσική, μαθητής ακόμα έψαλλε κοντά στους 
ιεροψάλτες της γενέτειράς του ενώ ένοιωσε την ανάγκη να μελετήσει συστηματικά 
τη Βυζαντινή Μουσική.

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε η οικογένειά του κατάφε- 
ρε να φοιτήσει στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής του αείμνηστου μεγάλου Μουσι- 
κολόγου Στυλιανού Χουρμούζιου την περίοδο 1919-1924.

Τον επόμενο χρόνο διορίστηκε ιεροψάλτης στο χωριό Πραστειό της Μεσαο
ρίας. Τις ικανότητές του αναγνώρισε πολύ γρήγορα ο τότε Αρχιεπίσκοπος Κύ
πρου Κύριλλος ο Τρίτος, ο οποίος τον διόρισε Πρωτοψάλτη στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Σάββα στην Αευκωσία.

Ξετυλίγοντας το νήμα των αναμνήσεων του σε μία από τις πολλές συνεντεύ
ξεις που ο Αρχών Πρωτοψάλτης της Κύπρου έδωσε στη γράφουσα και που μετα
δόθηκαν από το Ραδιοφωνικό Ιδρυμα Κύπρου, με απλότητα, ευγένεια και παρρη
σία μας διηγήθηκε ότι ακολουθώντας τις προτροπές του δασκάλου του Στυλιανού 
Χουρμούζιου και θέλοντας να γνωρίσει παράλληλα τον κρυμμένο θησαυρό της 
Δημοτικής Μουσικής της Μεγαλονήσου πήγε στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών την πε
ρίοδο 1933-1934. Εκεί ολοκλήρωσε τις σπουδές του τόσο στη Βυζαντινή όσο και 
στην Ευρωπαϊκή Μουσική παίρνοντας Πτυχίο με το βαθμό ΑΡΙΣΤΑ με τις υπο
γραφές μεγάλων Μουσουργών και Μουσικοδιδάσκαλων όπως των Ιωάννη Σα- 
κελλαρίδη, Μανώλη Καλομοίρη και Σπύρου Καψάσκη. Και πρόσθεσε την υπέ
ροχη ρήση του δασκάλου του Στ. Χουρμούζιου:

«Όταν κανείς γνωρίζει μόνο το ένα είδος μουσικής - τη Βυζαντινή - τό
τε πατά στο ένα του πόδι. Όταν γνωρίζει μόνο το άλλο είδος μουσικής - 
την Ευρωπαϊκή - τότε πατά στο άλλο του πόδι. Όταν όμως γνωρίζει και τα 
δύο είδη τότε πατά και στα δύο του πόδια». Έτσι το πολυσχιδές, φυσικό τα
λέντο με το οποίο πλουσιοπάροχα τον προίκισε η φύση, το ολοκλήρωσε και με τον 
ανάλογο τεχνικό οπλισμό αλλά και με σκληρή εργασία.

Από το 1924-1948 επισκέφθηκε ολόκληρη σχεδόν την Κύπρο και κατέγραψε, 
κάτω από αντίξοες συνθήκες, και έφερε στην επιφάνεια τα Κυπριακά Δημοτικά 

Τραγούδια. Όπως μας είπε για τρία χρόνια αφού ξεκαθάρισε το διασκορπισμένο, 
ακατέργαστο και κρυμμένο θησαυρό από τα ανάμεικτα και «ξενικά» στοιχεία και 
τις ξένες επιδράσεις τα εξέδωσε στο γνωστό βιβλίο του «Κυπριακή Μούσα» τόσο 
στην Βυζαντινή όσο και στην Ευρωπαϊκή Μουσική.

Ο Θεόδουλος Καλλίνικος είναι ο πρώτος που κυκλοφόρησε σε δίσκους των 
78 στροφών της Εταιρείας H.M.V. παραδοσιακά τραγούδια της Κύπρου. Στην 
Αμερική εξάλλου η εταιρεία R.C.A. κυκλοφόρησε χιλιάδες δίσκους «αν κρίνω από 
τα δικαιώματα που μου έστειλε», μας είπε με ένα χαμόγελο ικανοποίησης, φυσικά 
όχι τόσο για τα χρήματα που πήρε, όσο για το γεγονός ότι τα τραγούδια της Κύ
πρου έγιναν γνωστά και στο εξωτερικό.

Το 1934 αντικατέστησε το δάσκαλό του Στυλιανό Χουρμούζιο και διορίστηκε 
Πρωτοψάλτης στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Ιωάνου Λευκωσίας, θέση που κατείχε 
μέχρι την τελευταία του πνοή.

Το 1937 ίδρυσε στη Αευκωσία «Σχολή Βυζαντινής Μουσικής» υπό την αιγίδα 
της Εκκλησίας Κύπρου. Με την οικονομική στήριξη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύ
πρου από τον τότε αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο (του οποίου η σχο
λή φέρει και το όνομα) το 1954, η φοίτηση γίνεται δωρεάν. Η Σχολή αυτή λειτουρ
γεί μέχρι σήμερα από τους διαδόχους του μ. Θεόδουλου Καλλίνικου. Υπήρξε το 
φυτώριο όπου φοίτησαν οι πιο αξιόλογοι ιεροψάλτες της Κύπρου.

Δεν είναι υπερβολή πιστεύω να πούμε ότι ο Θεόδουλος Καλλίνικος δημιούρ
γησε δική του «Σχολή» σε ότι αφορά τη Βυζαντινή Μουσική στην Κύπρο. Δίκαια 
θεωρείται ο «πατέρας» τόσο της Βυζαντινής όσο και της Δημώδους Μουσικής του 
τόπου μας.

Παραδοσιακά τραγούδια της Κύπρου καθώς και Βυζαντινούς Εκκλησιαστι
κούς Ύμνους με τον Όμιλο φίλων Βυζαντινής Μουσικής «Χουρμούζιος ο Κύ
πριος» του οποίου υπήρξε ο ιδρυτής, κυκλοφόρησε και με άλλες εταιρείες δίσκων 
ενώ έχει παρουσιαστεί και ερμηνεύσει το διφυή αυτό φορέα και εκφραστή της πο
λιτιστικής μας κληρονομιάς σε Ραδιοφωνικούς και Τηλεοπτικούς Σταθμούς της 
Κύπρου και του εξωτερικού: Αλεξάνδρεια, Κάιρο, Ναϊρόμπι, Κολωνία, Μόναχο, 
Παρίσι, Δονδίνο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Επίσης έδωσε διαλέξεις με θέμα «Το τραγούδι του Γάμου» με τα ήθη και έθι
μα που το συνοδεύουν.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του θα πρέπει ν’ αναφέρουμε τις Επιστημο
νικές Ανακοινώσεις που έκαμε στο A και Β Κυπρολογικό Συνέδριο το 1971 και 
!982 αντίστοιχα με θέμα: «Οι Ορθογραφικοί κανόνες που διέπουν τη Β. Μουσική 
του 1814», «Η εκτέλεση των χαρακτήρων της ποσότητος και της ποιότητος της Β. 
Μουσικής και «Το Πατριαρχικόν Εκκλησιαστικό Υφος της Μεγάλης του Χρι- 
°τού Εκκλησίας».

Κατά περιόδους διηύθυνε 70μελή Εκκλησιαστικό Χορό στο Δημοτικό Θέατρο 
Λευκωσίας και αλλού σε Μουσικές Εκκλησιαστικές Εκδηλώσεις προς τιμήν Πα- 
τριαρχών, Αρχιεπισκόπων και άλλων ξένων επισήμων.
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Παράλληλα ερμήνευσε τα παραδοσιακά τραγούδια της Κύπρου που ο ίδιος εξέ
δωσε σε πλείστες Σχολικές, Εθνικές και Σωματειακές εκδηλώσεις και εορτασμούς.

Το 1958 με δική του εισήγηση προς τον μακαριστό Κωνσταντίνο Σπυριδάκι, 
Γυμνασιάρχη του Παγκυπρίου Γυμνασίου, δίδαξε στους μαθητές αφιλοκερδώς 
δύο φορές τη βδομάδα τους Κυπριακούς χορούς και τα τραγούδια της Κύπρου 
μας, συμβάλλοντας έτσι στη καθιέρωση της διδασκαλίας της παραδοσιακής Μου
σικής της Κύπρου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ο Θεόδουλος Καλλίνικος συ
νεχίζοντας την προσφορά του δίδαξε τους Κυπριακούς χορούς για τρία χρόνια 
και στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου και πάλιν άνευ αμοιβής.

Εξαίρετος Μουσικολόγος, δόκιμος μελοποιός και πολυγραφότατος συγγρα
φέας ο Θεόδουλος Καλλίνικος έχει εκδώσει 21 τόμους βιβλίων Βυζαντινής Μου
σικής (ανάμεσά τους και το Μέγα Θεωρητικό (1981).

Επίσης έχει εκδώσει πέντε δίσκους μακράς διάρκειας για τη Μεγάλη Εβδομά
δα και το Αγιο Πάσχα κατά τρόπο τελετουργικό: κρούουν πρώτα οι καμπάνες της 
Εκκλησίας και κάνει εισαγωγή ο ομιλητής και στη συνέχεια παίρνουν μέρος ο διά
κονος, ο ιερέας και οι ιεροψάλτες.

Πήρε μέρος σε τρία Διεθνή Κυπρολογικά Συνέδρια με θέμα «Η Βυζαντινή 
Μουσική της Κύπρου», στο Κυπριακό Ααϊκό Συμπόσιο με θέμα «Το Κυπριακό 
Δημοτικό τραγούδι» και στο Ευρωπαϊκό Μουσικό Συνέδριο στους Δελφούς με 
θέμα «Οι κλίμακες της Βυζαντινής μουσικής στη Μεσόγειο».

Για τη μεγάλη προσφορά του η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας Κύπρου του απέ- 
νειμε το μεγαλύτερο τιμητικό Οφίκιο: «Άρχων Πρωτοψάλτης της Εκκλησίας 
Κύπρου», το 1977. Για την όλη προσφορά του και για τη συμβολή του στη διάσωση 
και διάδοση του διφυούς προγονικού μας θησαυρού (της Βυζαντινής και Δημοτι
κής μας μουσικής) στη διάρκεια της μακράς επίγειας ζωής του ευτύχησε να γνωρί
σει πολλές τιμητικές διακρίσεις από διάφορους φορείς.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τον «Έπαινο της Ακαδημίας Αθηνών (1978), το 
Χρυσό Σταυρό του Οικουμενικού Πατριαρχείου (1986) και το Αριστείο Γραμ
μάτων και Τεχνών της Κυπριακής Δημοκρατίας (1993).

Ο Θεόδουλος Καλλίνικος υπηρέτησε με θρησκευτική ευλάβεια τόσο τη Βυζα
ντινή Μουσική όσο και το δημοτικό τραγούδι της Κύπρου και παρά τις τιμές και 
τη δόξα που γνώρισε παρέμεινε αγνός και ταπεινός. Υπήρξε φορέας ενός ήθους 
και μιας ευγένειας εσωτερικής που σπάνια συναντά κανείς σε τόσο μεγάλους άν- 
δρες που στη ζωή τους γνώρισαν την καταξίωση. Αυτόφωτος, ταλαντούχος και 
επαρκής, ο Θεόδουλος Καλλίνικος διέθετε σπάνιο χιούμορ, θέληση, ευγένεια, αυ- 
τοσυγράτηση και ήθος: ιδιότητες που κοσμούν μόνο τους Μεγάλους και τους εκλε
κτούς Ανθρώπους της Τέχνης και του Πνεύματος, τέτοιες μορφές δυστυχώς σπα
νίζουν στην εποχή μας.

Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε στη γράφουσα το γεγονός ότι σε όλες τις συνεντεύ
ξεις που έδωσε για το Ρ.Ι.Κ., στη διάρκεια της μακράς συνεργασίας μας επιμελώς 
απέφευγε να αναφέρεται, να σχολιάζει ή και να αφήνει υπαινιγμούς για οποιον- 
δήποτε άλλο ομότεχνό του. Όταν σε κάποια συνομιλία μας του το ανέφερα απά

ντησε: «Μα δεν το γνωρίζεις, αγαπητή μου Αυγία, ότι το να σχολιάζει ο ένας τον 
άλλο αυτό είναι ένδειξη αδυναμίας. Η αξία του καθενός φαίνεται μέσα από το έρ
γο και την προσφορά του».

Αναμφίβολα τις αρχές του αυτές αντλούσε μέσα από την παιδεία του αλλά και 
τη μεγάλη του πίστη προς τον Κύριο που Τον υπηρετούσε με αγάπη και συνέπεια μέ
χρι το τέλος της επίγειας ζωής του. Συμπαραστάτης στη ζωή αλλά και στις δραστη- 
ριότητές του ήταν η αφοσιωμένη σύζυγός του Μαρούλλα. Της αφιέρωσε μάλιστα και 
το ωραίο τραγούδι του «Αούλλα μου Μαρούλλα μου». Μαζί απόκτησαν και τη θυγα
τέρα τους Μαργαρίτα που για χρόνια υπηρέτησε στο Ρ.Ι.Κ., ενώ υπήρξε αγωνίστρια 
στον αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α., 1955-59. Ο Θεόδουλος Καλλίνικος άφησε τα εγκόσμια 
πλήρης ημερών στις 10/5/2004 πέντε μέρες μετά τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από 
τη γέννησή του, εκπληριόνοντας την υπόσχεση που έδωσε στον εαυτό του: «Αινέσω 
Κύριον εν τη ζωή μου. Ψαλώ τω Θεώ μου έως υπάρχω». Όπως η γράφουσα ανέ- 
ψερε σε ομιλία της στο πρώτο φιλολογικό μνημόσυνο που διοργάνωσε ο Δήμος Δευ- 
κονοίκου και η οικογένειά του για τον ένα χρόνο από την εκδημία του στις 9 Μάιου, 
2005 στο Προσφυγικό Σωματείο «Το Αευκόνοικο» και όπου παρέστησαν μεταξύ άλ
λων ο Επίσκοπος Κύκκου κ. Νικηφόρος, πατέρες της Εκκλησίας, Εκπρόσωπος του 
Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, άλλοι επίσημοι και πλήθος κόσμου:

«Όσοι ευτυχήσαμε να τον γνωρίσουμε από κοντά νοιώθουμε εσωτερικά 
πλουσιότεροι. Το παράδειγμα του Θεόδουλου Καλλίνικου είναι ένας φάρος φω
τεινός που θα εξακολουθεί να φωτίζει όλους και σήμερα και αύριο και στο μέλ
λον. Η Κύπρος μας είναι ιδιαίτερα περήφανη που τον γέννησε.

Έφυγε αλλά το έργο του συνεχίζει να κοσμεί το Οικοδόμημα της Εθνικής μας 
Μουσικής τοποθετώντας το όνομά του στο Πάνθεον των Αθανάτων.

Η θεία φωνή που είμαι σίγουρη ότι τώρα συμψάλλει μετά των Αγγέλων»

ΑΥΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, 
ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΕΡΕΥΝΗΤΡ1Α

164 165Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΑΛΜΠΟΥΡΟ - 12 Τραγούδια για τη θάλασσα 
χαι τον Οδυσσέα (Κεφαλονιά-Ιθάχη, Αύγουστος 2005) 

Νέαρχου Λ. Κληρίδη

ΕΛΠΙΔΕΣ

ΟΝΕΙΡΑΤΑ

Τα ονείρατα αφρός 
που σβήνεται, στην άμμο, 
καράβια που ξανοίχτηκαν 
στο πέλαγο 
και χάθηκαν στην άκρη 
του ορίζοντα 
μ ’ ένα σκοπό πυξίδα 
για πηγεμό κι επιστροφή 
μονάχα στην εκπλήρωση 
του πόθου.

Το κύμα γαλανό 
διάφανο στην πρύμνη 
δελφίνια με τοξωτές ράχες 
συνταξιδιώτες στην ηρεμία 
και στην ταραχή 
του πελάγου.

Βουίζει η θάλασσα 
ορμά και χάνεται 
το κύμα 
και τα πανιά γεμάτα 
ούριο άνεμο 
σπρώχνουν το σκαρί 
γοργά να πάει 
στου σκοτωμού τον τόπο 
στο ξανθό ακρογιάλι 
και τα κάστρα του Ηλιου 
ψηλά κατακόρυφα τείχη 
κλειστοί φραγμοί 
άπιαστα όνειρα 
που έχουν αρχή 
μα τελειωμό δεν έχουν.

Το κύμα σπαρταρά 
στο πέλαγο 
ασημένιο ψάρι. 
Νησιά ορθόπλωρα καράβια 
σε καμπυλόσχημα κύματα 
αναδυόμενες από τη θάλασσα 
οι ελπίδες.

ΣΤΑ ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ

Ακούω τη φουρτούνα 
που έρχεται
Ακόμα και στην κάμαρα μου 
οσφραίνομαι 
την θάλασσα.
Αικνίζονται τα κύματα 
ασημένια κήτη.
Το αγέρι σε παίρνει 
στα πλοκάμια 
του ονείρου.

ΜΕΛΛΟΥΜΕΝΑ

Ποιος να γνωρίζει 
τα μελλούμενα 
σ’ αυτή τη χώρα 
που την λεν Ιθάκη. 
Εδώ τα ονείρατα 
ζουν μέσα στους γιαλούς. 
Παρόν και παρελθόν 
γίνονται ένα με τις κροκάλες 
που τις φιλά το κύμα.
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ΤΟΠΙΟ ΙΘΑΚΗ -1

Κυπαρίσσια ορθόκλωνα 
ευθυτενείς στρατιώτες 
στις λαγκαδιές 
ελιές κεκλιμένες 
που σκύβουν 
να φιλήσουν το χώμα. 
Ακρωτήρια πρύμνες 
χαϊδεύουν το πέλαγο 
ακόμα και τα βράχια μιλούν 
σαυτούς τους τόπους.

Χαμένα τα γελάδια 
του ήλιου 
το πράσινο κατατρόπωσε 
τις γειτονιές και τα παλάτια 
του Οδυσσέα.
Ο πόντος αναλλοίωτος 
προκλητικός παρασέρνει 
σε νέες περιπέτειες 
νέο κυνήγι της δόξας 
σε άλλες εκστρατείες μακρινές 
χωρίς ανακωχές.

ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ

Το σκαρί πάτησε 
στην Ιθάκη.
Στις κορυφογραμμές 
της συννεφιάς θείο χάδι.

Παντού ελιές 
που χρόνια περιμένουν. 
Τα γαλανά νερά 
τ' ουρανού καθρέφτες. 
Πίσω από μια πτυχή 
του βουνού 
κρυμμένο το χωριό 
του Οδυσσέα.

Μια βαρκούλα ετοιμάζεται 
να ξανοιχτεί στο πέλαγο. 
Ακρωτήρια πρύμνες 
τριήρεων έμβολα.
Κάπου ένα κανόνι 
που τ' άφησε πίσω της 
η Φραγκιά.

Σγουρή βλάστηση 
κι ανάμεσω της η θάλασσα 
γαλανή, γαλανή.
Γαλανό και πράσινο 
το χρώμα της Ιθάκης 
ο ήχος της κύμα 
φλοίσβος της θάλασσας 
φωνές από μνήμες 
μέσα στ' αγέρι.

ΙΘΑΚΗ - II

Μια απαλάμη γης 
μέσα στο γαλαξία 
του γαλάζιου.

ΤΑΞΙΔΙΑ

Ουράνια γαλήνη 
στις ακρογιαλές 
Το πέλαγο ξετυλίγεται 
γαλανό μέσα στη στεριά 
Κάπου μια σπηλιά 
που θυμάται τον Οδυσσέα 
Στο γαλάζιο ανοιχτά 
τ' άσπρα πανιά 
Από εδώ ξεκινούν 
όλα τα ταξίδια 
κι εδώ καταλήγουν 
όλοι οι γυρισμοί.
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ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ

Το ηλιοβασίλεμα εδώ 
δεν έρχεται μόνο του 
φέρνει μαζί του 
τον Οδυσσέα 
που κάθε απόγευμα 
επιστρέφει συχωρεμένος 
από τους Θεούς 
και τους ανθρώπους.

στο πέλαγο
χωρίς ασπίδες ν’ αστράφτουν 
κι ορμές αρχέγονες
να κυματίζουν στα ξάρτια.

ΓΥΡΕΨΑ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ

ΤΑΞΙΔΕΜΑ

Δεν φαίνονται στο πέλαγο 
τα σκαριά του Οδυσσέα. 
Το περήφανο βουνό 
σιωπηλό περιμένει.
Μόνο η βουή της θάλασσας 
πηγαινοέρχεται στ' ακρογιάλι 
μουσική ο φλοίσβος της 
από κιθάρες και λύρες 
από καβούκια χελώνων.

Τα όμορφα πρόσωπα 
υγρά από την αλμύρα 
τα φύκια πλεγμένα 
στα μαλλιά πλεξούδες 
σημάδια από τη μάχη 
με τη θάλασσα.

Κι ο ουρανός
να τους καλωσορίζει νικητές 
αυτούς που τόλμησαν
να διασχίσουν τα πελάγη 
που ξαγρύπνησαν
μ ’ ονείρατα στα μάτια 
γιαλούς της πατρίδας 
στοργικούς
ακρογιαλιά πετράδια
π' ανάστησαν τη ζωή τους 
και το βιός μιας άλλης εποχής 
που τα νερά γαλήνευαν

Γύρεψα την Ιθάκη 
στην Ιθάκη 
κι όμως τη βρήκα 
στην πατρίδα. 
Κάθε πατρίδα 
μια Ιθάκη 
κάθε γυρισμός 
μια επιστροφή.

ΝΕΑΡΧΟΣ Λ. ΚΛΗΡΙΔΗΣ

Κο'χπα Γιωργαλλίδη «Τοπίο» χαρακτικό
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Η ΑΛΟΗ
(«Από τη χλωρίδα της Κύπρου»)

«Την πέτραν που επάτησες τζ’ εμπήκες μεσ’ την βάρκαν, 
να την καπνίσω ξυλαλάν τζαι να την λούσω δάρκα» 

(Κυπριακό τραγούδι της ξενιτειάς)

Η αλόη είναι γένος φυτών της οικογένειας Liliaceae (Λιλιείδες). Το γένος αυ
τό περιλαμβάνει 200 περίπου είδη, ιθαγενή κυρίως των θερμών χωρών. Το πιο 
γνωστό από αυτά είναι η Aloe vera (Αλόη η γνήσια), που χρησιμοποιείται πολύ 
συχνά τόσο ως διακοσμητικό, όσο και ως φαρμακευτικό και καλλυντικό.

Η ονομασία αλόη πιστεύεται ότι προέρχεται από το αραβικό «alloeh». Στην 
Κύπρο την αλόη τη λένε και «αλά». Καταχρηστικά κάποτε ονομάζεται και 
«αγαύη».

Το φυτό αυτό προήλθε από την Αφρική, την Αμερική και την Κίνα, όπου αυ- 
τοφύεται. Στην Κύπρο εισήχθη και εγκλιματίστηκε από τα πανάρχαια χρόνια. Την 
καλλιεργούσαν δε συνεχώς σε τέτοιο βαθμό, που τη βρίσκουμε σήμερα αυτοφυή σε 
αρκετές περιοχές του νησιού (κυρίως σε πεδινές και παραθαλάσσιες).

Η έντονη παρουσία της αλόης στην Κύπρο δηλώνεται και από τα τοπωνύμια 
που συναντούμε, όπως: η «Αλόα», το τούρκικο χωριό της επαρχίας Αμμοχώστου, 
δυτικά του χωριού Αιμνιά, που παλαιότερα αναφερόταν και ως «Αλόδια». Το χω
ριό αυτό πήρε λένε το όνομά του, επειδή όταν πρωτοκτίστηκε φύτρωναν εκεί πολ
λές αλόες. Με την ονομασία «Αλάς» συναντούμε στο νησί μας πολλά άλλα τοπω
νύμια.

Η αλόη είναι πολυετές φυτό, ύψους 40-50 εκατοστών. Χαρακτηριστικό είναι 
ότι το φυτό αυτό μπορεί να ζήσει σε μέρος, όπου δεν υπάρχει νερό. Τα σαρκώδη, 
απλωτά και μακρόστενα, με λευκά στίγματα φύλλα της είναι σκεπασμένα με μία 
επιδερμίδα αδιαπέραστη σαν λάστιχο. Έτσι δεν εξατμίζεται καμμία σταγόνα νε
ρού και το φυτό αντέχει θαυμάσια στη ξηρασία.

Χαρακτηριστικό είναι επίσης το ότι όταν χαράξουμε τα φύλλα ή τον κορμό 
της αλόης, βγαίνει μια πίσσα (ρητίνη). Η πίσσα αυτή είναι ο λεγόμενος στην Κύ
προ «ξυλαλάς», που έχει πολύτιμη φαρμακευτική χρήση. Από την πίσσα αυτή λέ
γεται ότι πήρε ο Νικόδημος μαζί με τον Ιωσήφ τον από Αριμαθαίας και μύρωσαν 
το σώμα του Χριστού προτού Τον ενταφιάσουν:

« Ηλθε δέ καί Νικόδημος ό έλθώνπρός τόν Ίησονν νυκτός τό πρώτον, φέρων 
μίγμα σμύρνας καί αλόης ώς λίτρας έκατόν».

Η αλόη ανθίζει από τον Μάιο μέχρι τον Ιούνιο. Τα άνθη της είναι πρασινοκί- 
τρινα και διατάσσονται στην κορυφή του διακλαδισμένου ανθοφόρου στελέχους. 
Ο δε καρπός της είναι τριγωνική «κάψα».

Πολλαπλασιάζεται συνήθως με σπέρματα ή μοσχεύματα και μερικά είδη της 
με παραφυάδες. Είναι φυτό, όπως είπα διακοσμητικό, αλλά και φαρμακευτικό, γι’ 

αυτό και καλιεργείται συχνά. Μπορεί δε να αναπτυχθεί ως οικιακό φυτό στα εύ
κρατα γενικά κλίματα.

Στη γλώσσα των ποιητών η αλόη συμβολίζει τη λύπη, αλλά και τη στοργή. Οι 
ανατολικοί γενικά λαοί και κυρίως οι μουσουλμάνοι αποδίδουν στην αλόη μυστη
ριώδεις δυνάμεις και θεωρούν ότι το φυτό αυτό τους απομακρύνει από τα λεγά
μενα «κακοποιά στοιχεία». Στην Κύπρο το συναντούσαν παλαιότερα αρκετά συ
χνά στα τούρκικα νεκροταφεία.

Το φυτό αυτό θεωρείται γενικά αντιβασκανικό, γι’ αυτό στα χωριά κυρίως 
της Μεσαορίας φύτευαν «αλά» σε γλάστρες, τις οποίες κρεμούσαν πάνω στις εξώ
πορτες και μέσα στις αυλές των σπιτιών τους, αφού πίστευαν ότι θα τους προφύ- 
λασσε από τον «βάσκανον οφθαλμόν».

Οι θεραπευτικές ιδιότητες της αλόης είναι πάρα πολλές. Αρκετές από αυτές 
ήταν γνωστές από την αρχαιότητα. Στις μέρες μας η αλόη έχει επανέλθει θα λέγα
με στο προσκήνιο από τους σημερινούς επιστήμονες, οι οποίοι έχουν ξαναανακα- 
λύψει τις «θαυματουργές ιδιότητες της».

Η αλόη χρησιμοποιείται στην τόνωση γενικά του οργανισμού, αλλά και στην 
καταπολέμηση συγκεκριμένων παθήσεων.

Το φυτό αυτό εκτός από τη ρητίνη που αναφέραμε προηγουμένως, περιέχει 
«αλοίνες» και «ανθρακοκινόνες». Στις τελευταίες οφείλει τις ισχυρές καθαρτικές 
ιδιότητες που έχει. Είναι επίσης πλούσια σε αμινοξέα, ένζυμα, μέταλλα, ιχνοστοι
χεία και βιταμίνες.

Ο χυμός της αλόης, αφού περιέχει τόσα πολλά θρεπτικά συστατικά απαραίτη
τα στον οργανισμό, (.ιπορεί να αναπληρώσει πολύ εύκολα κάποιο από τα καθημε
ρινά γεύματα και να χρησιμοποιηθεί για απώλεια βάρους.

Στην Αφρική, απ’ όπου κατάγεται το φυτό, τη χρησιμοποιούσαν κυρίως ως 
«ντίδοτο στις πληγές από τα δηλητηριασμένα βέλη. Η αλόη ήταν επίσης γνωστή 
στους αρχαίους Έλληνες και στους Ρωμαίους, που χρησιμοποιούσαν την παχύ- 
θευστη πηκτώδη ρητίνη της (το όπισμά της), τη «γέλη» όπως λέγεται σήμερα, στις 
πληγές. Τη ρητίνη αυτή τη μνημονεύει χαρακτηριστικά ο Διοσκουρίδης:

«Γεννάται δέ, έν τη 'Ινδική πλείστη, έζ ης τό όπισμα κομίζεται, φύεται δέ καί 
έν 'Αραβία καί έν 'Ασία καί έν τισι παραθαλασσίοις τόποις καί νήσοις, ώς έν 
Άνδρφ, ούκ εύχρηστος εις όπισμόν».

Αλλά και οι Αιγύπτιοι τη χρησιμοποιούσαν στο βαλσάμωμα των νεκρών τους.

Στις τροπικές χώρες ακόμα και σήμερα το φυτό αυτό βρίσκεται πρόχειρο στο 
περβάζι κάθε παραθύρου κουζίνας, ώστε να χρησιμοποιηθεί για κάθε ανάγκη και 
ιδίως για τα καψίματα. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών κόβουν ώριμα φύλλα, τα 
ξεφλουδίζουν για να βγει η ζελατίνη και στη συνέχεια τα τοποθετούν πάνω στο 
Χάψιμο.

Πράγματι ο «χυμός» της αλόης αποτελεί ιδανική πρώτη βοήθεια για εγκαύμα
τα, πληγές και κάψιμο από τον ήλιο. Ο φρέσκος χυμός χρησιμοποιείται εξωτερικά 
Χαι κατά των εγκαυμάτων και των τσιμπημάτων από έντομα. Είναι επίσης χρήσι
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μος κατά της ξηροδερμίας, ιδιαίτερα στα εκζέματα γύρω από τα μάτια. Πιστεύεται 
ότι θεραπεύει τις μολύνσεις των αυτιών. Καθώς δε είναι πλούσιος σε πρωτεϊνο- 
λυτικά ένζυμα είναι ιδανικός κατά της κυτταρίτιδας.

Η ρητίνη αυτή της αλόης χαίρει μεγάλης εκτίμησης στην Ινδία ως δροσιστικό 
τονωτικό. Μετά από ζύμωση με μέλι και μπαχαρικά φτιάχνουν τη γνωστή στη χώ
ρα αυτή «κουμαρυασάβα», που χρησιμοποιείται συχνά για την καλή λειτουργία 
του πεπτικού συστήματος και κατά των διαταραχών του ήπατος και της αναιμίας.

Ο «χυμός» της αλόης θεωρείται ότι αυξάνει κατ’ αρχήν τα επίπεδα της ενέρ
γειας και βοηθά στην απόκτηση σωστής υγείας. Διεγείρει ακόμα την όρεξη, είναι 
τονωτικός για το στομάχι και χρησιμοποιείται κατά της δυσπεψίας. Αποτελεί επί
σης ένα χολαγωγό, δραστικό καθαρτικό και εμμηναγωγικό φάρμακο.

Το δε κρασί αναμεμιγμένο με αλόη συνιστάται κατά των αιμορροΐδων. Αξίζει 
όμως να σημειωθεί ότι δεν ενδείκνυται σε περιπτώσεις αιμορραγίας, όπως μη
τρορραγίες, αιματουρίες κ.λ.π.

Εδώ πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι επειδή προκαλεί συσπάσεις της μήτρας 
πρέπει να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κατά το θηλασμό. 
Αυτό γιατί εκκρίνεται στο μητρικό γάλα και μπορεί να ενεργήσει ως καθαρτικό 
για το παιδί.

Η αλόη χάρη στο ιώδιο που περιέχει χρησιμοποιείται αρκετά συχνά σε περι
πτώσεις υποθυρεοειδισμού. Βοηθά επίσης το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανι
σμού. Εκτός των άλλων χρησιμοποιείται κατά της ναυτίας, της υδρωπικίας, αλλά 
και στη θεραπεία των μυκητιακών λοιμώξεων. Είναι δε παρασιτοκτόνος και χρη
σιμοποιείται κλύσμα της για την απαλλαγή των σκουληκιών των εντέρων.

Θεωρείται επίσης ότι βοηθά τις νεφρικές ανωμαλίες, το άσθμα, τους πόνους 
από ρευματισμούς, τα αρθριτικά, τα χρόνια προβλήματα στην πλάτη, καθώς και 
τα προβλήματα της όρασης (π.χ. μυωπία κ.λ.π.), στο έλκος, στην κολίτιδα, στην δυ
σκοιλιότητα.

Εισπνοή της ρητίνης της συνιστάται επίσης κατά των βρογχιακών συμφορή
σεων. Καθώς δε περιέχει σίδηρο χρησιμοποιείται συχνά κατά της αναιμίας.

Χαρακτηριστικό είναι ακόμα το ότι παλαιότερα έβαζαν τα εκχυλίσματα των 
φύλλων της πάνω στα δάκτυλα των παιδιών, για να τα εμποδίζουν να τρώνε τα 

„ νύχια τους.

Ο δε Πλίνιος συμβούλευε τους Ρωμαίους να τρίβουν με φύλλα αλόης τα αν
δρικά γεννητικά όργανα, όταν ήθελαν να αποκτήσουν σεξουαλική ανικανότητα. Ο 
λαός μας όταν κάποιος είναι ανίκανος λέει γι’ αυτόν χαρακτηριστικά: «Φαίνεται 
εποτίσαν τον αλάν», ή « Έφαε πίτταν με αλεύρι αλά».

Κατά το Μεσαίωνα η αλόη ήταν πολύ δημοφιλής ως καθαρτικό, κυρίως τα 
φύλλα της, τα οποία τα θεωρούσαν αποτελεσματικά για την αποτοξίνωση του ορ
γανισμού. Ελεγαν επίσης ότι τα φύλλα της μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμε
τώπιση της ανορεξίας, είτε σε μορφή σκόνης, είτε σε μορφή βάμματος. Εδώ όμως 

πρέπει να σημειωθεί ότι μεγάλες ποσότητες μπορεί να προκαλέσουν εμετό, γιατί η 
γεύση τους είναι αρκετά δυσάρεστη.

Αλλά και οι αρχαίοι Σπαρτιάτες χρησιμοποιούσαν αρκετά συχνά το «χυμό» 
των φύλλων της αλόης για το άνοιγμα των αποστημάτων και το τράβηγμα του πύ
ου, στους μώλωπες και τις μελανιές.

Ο δε Μητροφάνης στο «Ιατροσοφικόν», της Μονής Μαχαιρά, συνιστούσε 
«ξυλαλά», μαζί με μαστίχα και κοπανισμένα φύλλα δάφνης, σελινόσπορου σε πε
ρίπτωση δυσοσμίας του στόματος.

Στην Κύπρο οι άνθρωποι σε παλαιότερες εποχές συνήθιζαν επίσης τη χρήση 
του «ξυλαλά», με εντριβές στις ρίζες των μαλλιών, γιατί πίστευαν ότι τα τόνωνε 
και σταματούσε την τριχόπτωση.

Όπως είπα η αλόη είναι γνωστή για τις θεραπευτικές της ιδιότητες εδώ και χι
λιάδες χρόνια. Γύρω στο 1930 Αμερικανοί γιατροί ανακάλυψαν ότι η ζελατίνη της 
μπορούσε να θεραπεύσει τα καψίματα που προκαλούσαν οι ακτίνες X. Από τότε 
ξανάρχισε η ζήτηση της αλόης.

Στο μεταξύ ανακάλυψαν ότι ήταν κατάλληλη για καλλυντικό και αναπτύχθη
κε έτσι βιομηχανικά. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται σήμερα ευρύτατα. Είναι 
πασίγνωστα άλλωστε τα σαμπουάν, οι καθοριστικές «λοσιόν», τα ενεργοποιητικά 
«λάδια» και «ζελέ» της αλόης, που περιποιούνται, συσφίγγουν, προστατεύουν το 
δέρμα και χαλαρώνουν γενικά τον οργανισμό.

Η χρήση του χυμού της αλόης για τη θεραπεία της ακμής και των πανάδων εί
ναι πλέον απαραίτητη σε συνδυασμό με τις θεραπείες που συστήνονται με τα 
προϊόντα περιποίησης προσώπου.

Στις μέρες μας συνεχίζονται τέλος οι έρευνες για τη χρήση της κατά του καρ
κίνου και κατά του aids.

ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΧΡ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
Βιολόγου

(Από το ανέκδοτο βιβλίο:
«Από τη χλωρίδα της Κύπρου.
Μύθος-παράδοση. Χρήσεις και 

θεραπευτικές ιδιότητες. Τόμος Β'», 
που θα κυκλοφορήσει προσεχώς)
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ-ΠΑΡΜΕΝΙΔΟΥ

I. Εις έκ τών πλέον έξύχων λογίων καί πρωτοπόρων ποιητών τών μέσων τοΰ 
ΙΘ' αίώνος ήτο ό Χρηστός Άναστασιάδης, όστις συχνάκις υπέγραφε τα έργα του 
καί ώς Χρηστός Παρμενίδης. Παρ’ ότι δέ ή άχλύ τοΰ χρόνου έσκέπασεν καί τόν 
ίδιον καί τό καθόλου έργον του οί σοβαροί έρευνηταί της λογοτεχνίας μας ήτο 
αδύνατον νά προσπεράσουν τήν συμβολήν του εις τά Νεοελληνικά γράμματα.

II. Ελάχιστα είναι τά βιογραφικά στοιχεία τά όποια γνωρίζομεν περί αύτοΰ. 
Αγνοούμε τόν χρόνον γεννήσεώς του. Όχι, όμως, καί τόν τόπον ό οποίος είναι ή 
Κωνσταντινούπολή (1). Βέβαια είναι μόνον ή Χρονολογία τοΰ θανάτου του  τό 
1869. Πρωτότυπα ποιήματα καί μεταφράσεις αποτελούν τήν κατάθεσιν τοΰ Χρή
στου Άναστασιάδη εις τήν τράπεζαν τοΰ Ελληνικού ρομαντισμού. Άναλυτικώτε- 
ρον, τώρα, τό corpus τών ποιημάτων του εύρίσκεται εις τάς συλλογάς «Ό Ααιμο- 
τομούμενος» (Έρμούπολις 1839), «Αί πρώται έμπνεύσεις» (Κωνσταντινούπολή 
1844) καί «Νέα Ποιήματα» (Άθήναι 1858). Ένφ μετέφρασε σπουδαΐά τινα βιβλία 
τής ευρωπαϊκής γραμματείας ώς «Ό Λάσκαρης ή οί "Ελληνες κατά τόν ΙΕ' 
αιώνα» (Άθήναι 1847) τοΰ Βιλλεμαίν, «Βίος Λαυρέντιου τοΰ άπό Μεδίκων έπι- 
καλουμένου Μεγαλοπρεπούς» (Άθήναι 1858) τοΰ Γουλιέλμου Ρόσκου, «Θεοδώρα 
Φρατζή ή ή πτώσις τής Κωνσταντινουπόλεως» (Άθήναι 1860) τοΰ Ι.Μ. Neale καί 
«Σαρδανάπαλος καί ό υιός τής Δούλης καί Ευγενία» (Άθήναι 1865) τοΰ Βύρωνος 
(2). Διά τάς μεταφράσεις του αύτάς θεωρείται αξιομνημόνευτος. Καί ιδιαιτέρως 
διά τήν μετάφρασιν «Ό Λάσκαρης ή οί "Ελληνες κατά τόν ΙΕ' αιώνα» (3).

*

III. Εις τό «Ήμερολόγιον» (1845-1867) τοΰ Στεφάνου Λ. Κουμανούδη (4) καί 
εις τήν έγγραφήν τής 23ης Ιουνίου 1846 ό Χρήστος Άναστασιάδης παρουσιάζεται 
ώς έπιδιώκων ή, τουλάχιστον, έπιθυμών τήν ποιητικήν άνανέωσιν τής Ελλάδος 
κατά τό Γερμανικόν πρότυπον. Ασχέτως τοϋ ότι ό ίδιος ό Κουμανούδης άμφι- 
βάλλει περί αύτοΰ έξ αιτίας τοΰ τρόπου γραφής τών ποιημάτων τοΰ «Λάσκαρη». 
Έν τφ αύτφ ήμερολογίφ (5) φαίνεται ό Άναστασιάδης μετέχων ένεργώς τής πνευ
ματικής ζωής τών Αθηνών. Ένφ ή έκδοσις τών ποιημάτων του, κατά τήν ήμερο- 
λογιακήν έγγραφήν τής 11ης Φεβρουάριου 1847 (6), μάλλον προκαλεΐ ζήλια εις 
τόν σοφόν Λατινιστήν καί άξιοπρόσεκτον ποιητήν Κουμανούδην. Πέραν, όμως, 
όλων τών άνωτέρω ό Χρήστος Άναστασιάδης-Παρμενίδης διέθετε καί άξιόλογον 
κριτικήν σκέψιν. Διά τό δράμα τής Ευανθίας Καΐρη «Νικήρατος» θά γράψη (7): 
«Ό Νικήρατος είναι δράμα πού τιμμ έξόχως όχι μόνον τόν πατριωτισμόν, άλλά 
καί τήν δραματικήν τέχνην τής συγγραψάσης. Ύπό τό όνομα τοΰ «Νικηράτου» 
άναπαριστάται ή ήρωϊκή μορφή τοΰ σεβασμίου Μεσολογγίτου γέροντος Χρήστου 
Καψάλη· διό τό δράμα έπαίχθη πολλάκις καί εις Μεσολόγγι κατά τά πρώτα έτη 
τής Εθνικής Παλιγγενεσίας». Ένφ, όπως παρατηρεί ό Ήλίας Βουτιερίδης (8), ό 
Αναστασιάδης είναι εις έκ τών πρώτων Αθηναίων σονεττογράφων.

IV. Ή ένταΰθα περιήγησίς μας εις τήν ποίησιν τοΰ Χρήστου Άναστασιάδου- 
Παρμενίδου θά γίνη μέσα άπό τάς ποιητικός του συλλογάς «Αί πρώται έμπνεύ- 

σεις» καί «Νέα Ποιήματα», άφοΰ δέν έστάθη δυνατόν νά άνακαλύψωμεν «Τόν 
Λαιμοτομούμενον» εις τάς δημοσίας βιβλιοθήκας...

V. Ή ποίησις τοΰ Χρήστου Άναστασιάδου είναι όπως ό Τανός. Έχει δυό 
πρόσωπα. Πλάι εις άτεχνα καί άδικαιολογήτως πολύλογα ποιήματα μέ έλαχίστην 
έως άνύπαρκτον αισθητικήν συναντάμε άληθεΐς ποιητικούς άδάμαντας γεμάτους 
άρμονίαν, λυρισμόν καί μουσικότητα. Δυστυχώς τό μεγαλύτερον μέρος τής ποιή- 
σεώς του άνήκει εις τήν πρώτην κατηγορίαν όπου κυριαρχεί ή έκζήτησις καί τό μέ- 
τρον καθίσταται ύπερδεκαπεντασύλλαβον. Πολλά δέ άπό αύτά τά ποιήματα, ένδε- 
χομένως, νά ήταν άπαράδεκτα καί διά τήν έποχήν καθ’ ήν έγράφησαν. Έπιπρο- 
σθέτως δέ τά διαπερνά καί ψυχρότης αισθημάτων. Εις αύτό συντείνει καί ή συ
χνάκις άπαντωμένη μεγαλοστομία καί ρητορεία, αϊτινες είναι συνήθεις εις τήν 
στιχουργίαν τής έποχής αυτής. Όμως ή ποίησις τοΰ Χρήστου Άναστασιάδου έχει 
καί άρκετάς ευτυχισμένος στιγμάς, όπου καταφαίνεται ή δεξιοτεχνία του. Έδώ 
χάνεται ή ποιητική ακαμψία. Τρυφερά καί χαριτωμένα ποιήματα, πρωτότυπα καί 
άκρως συγκινητικά έλεγεϊα, στίχοι έμπλεοι ποιητικότητος, οί όποιοι καί σήμερον 
συγκινοϋν τάς εύαισθήτους ψυχάς, κομψότης έκφράσεως συναισθημάτων καί πη
γαία έμπνευσις άνευρίσκονται έν αύταΐς. Καθώς, έπίσης, καί ιδιαιτέρα αίσθαντι- 
κότης. Ό Χρήστος Άναστασιάδης-Παρμενίδης εις τά, συνήθως, πολύστιχα ποιή- 
ματά του, γραμμένα εις ύπερκαθαρεύουσαν, χρησιμοποιεί ποικίλας καί έπιτυχη- 
μένας ομοιοκαταληξίας. Καί στολίζει τόν λόγον του μέ έντυπωσιακές, ένίοτε, 
εικόνες, ώραΐα καί ήχηρά έπίθετα, ρητορικός έρωτήσεις, παρομοιώσεις, μετα
φοράς καί άσύνδετα σχήματα. Έκ τών δυό μεγάλων του άφηγηματικών έργων ό 
«Χρύσανθος» μέ τήν περιγραφικήν του άδολεσχία κουράζει. Ένφ ή «Χρυσή» έχει 
ένδιαφέρουσα πλοκήν καί δημιουργεί έντονον συγκινησιακήν φόρτισιν. Είναι δέ 
έργον γονίμου φαντασίας. Θεματολογικώς συναντάμε κύκλους ποιημάτων οϊτινες 
όναφέρονται εις τήν Έπανάστασιν τοΰ 1821, εις τόν Ελληνικόν Μεγαλοϊδεατι
σμόν, εις τό δεινά τής κοινωνίας, εις τόν έρωτα, εις τήν έλευθερίαν άλλά καί εις 
τόν θάνατον. Ένφ τά έλεγεΐά του έχουν συχνά μεταφυσικός ένατενίσεις.

VI. Ό Χρήστος Άναστασιάδης-Παρμενίδης είναι γνήσιον ποιητικόν τέκνον τής 
έποχής του έκφράζον τόν κρατούντα τότε Γαλλικόν ρομαντισμόν. Βεβαίιυς καί είναι 
θαυμαστής καί μιμητής τοΰ Αλεξάνδρου καί τοΰ Παναγιώτου Σούτσων. Όμως, ή 
ποίησις του προοιωνίζει τήν έλευσιν τοΰ Άχιλλέως Παράσχου πρωτίστως καί τών 
Δημητρίου Παπαρρηγοπούλου καί Σπυρίδωνος Βασιλειάδου. Είδικώς δέ εις τά ποι- 
ήματά του τά όποια προσιδιάζουν εις τήν «Σχολήν τοΰ Νεκροταφείου».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

(1) Κ.Θ. Δημαρά «'Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας», Ζ' έκδοσις, εκδόσεις «Ίκαρος, Αθήνα 

1983, σελίς 286.

(2) Φαίδωνος καί ΓλυκερίαςΜπουμπουλίδου «Ή Νεωτέρα Ελληνική Λογοτεχνία», τόμος Λ', έν 
«Έπετηρίδι 'Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών», Αθήνα 1984, σελίς 270.

(3) Κ.Θ. Δημαρά, αυτόθι. Καί Γεωργίου Θ. Ζώρα « Ελληνικός Ρωμαντισμός καί Φαναριώται», έκδο- 
σις τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών, Άθήναι 1968, σελίς 348.
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(4) Στεφάνου A. Κουμουνούδη «Ήμερολόγιον» (1845-1867), έκδόσεις «'Ίκαρος», ’Αθήνα 1990, σελίς 48.

(5) Στεφάνου Α. Κουμανούδη, αυτόθι, σελίς 79.

(6) Στεφάνου Α. Κουμανούδη, αυτόθι, σελίς 74.

(7) Γιάννη Κορδάτου «Ιστορία τής Νεοελληνικής Αογοτεχνίας», τόμος Πρώτος», εκδόσεις «’Επικαι- 
ρότητα», ’Αθήνα 1983, σελίς 381.

(8) Ήλία Βουτιερίδη «Ιστορία τής Νεοελληνικής Αογοτεχνίας», Γ' έκδοσις, εκδόσεις «Δήμ. Ν. Παπα- 
δήμα», Άθήναι 1976, σελίς 292.

ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Κώστα Γιωργαλλίδη «Εγκλωβισμένο αγόρι» χαρακτικό

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΥ

Η Αμμόχωστος καί τον Μόρφου 
τεντώνουν αδιάκοπα 
τις δυο άκριες 
της ματωμένης αλυσίδας, 
υπομένοντας και μοχθώντας 
να σπάσουνε 
το ζωνάρι του Αττίλα 
και προσμένουν...

Και προσμένουν 
και προσμένουν 
μέχρι που να ροδίσει 
το αντιφέγγισμα της ανατολής 
και μέχρι που ο φωτοδότης ήλιος μας 
να ξεπλύνει τη μαυρίλα που σκιάζει 
σαν ψυχοφθόρα πάχνη 
τον ζωοδότη κάμπο μας 
και μέχρι που οι απρόσκλητοι μουσαφίρηδες 
ξεκουμπιστούν από τα ρημαγμένα σπίτια μας 
και μέχρι που να χρυσώσουν 
τα μήλα των Εσπερίδων 
και να καρπίσουν ξανά τα μποστάνια μας 
και μέχρι που να μυρίσει ξανά 
το ακλάδευτο γιασεμί 
κι ο αμύριστος βασιλικός 
στις πατημένες αυλές μας 
και μέχρι να ζεματίσουμε γλυκά τα δάχτυλα μας 
με το ζεστό φωμί από τους απύρωτους φούρνους μας 
και μέχρι που ο καταπράσινος κάμπος μας 
να μας δεχτεί να κυλιστούμε αμέριμνα 
στηνπονεμένη αγκαλιά του...
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΘΙΣΑΝ ΠΑΛΙ ΟΙ ΜΥΓΔΑΛΙΕΣ

Σπατάλησε μια ζωή ολόκληρη, 
κάνοντας σχέδια 
και πλάθοντας όνειρα 
και υφαίνοντας οράματα.

Πάντα κοίταζε μακριά 
και στόχευε ψηλά 
κι υπολόγιζε πολλά 
και λογάριαζε μεγάλα 
και σπουδαία 
και πρωτόγνωρα 
και σημαδιακά.

Στο τέλος, 
σαν έκανε τον ισολογισμό, 
διαπίστωσε πως έμεινε χρεωμένος 
με πολύ μόχθο 
και περισσέ] αγωνία 
και άφθονο μίσος 
κι απροσμέτρητο φθόνο.

Κοίταξε έντρομος τα χέρια του 
και τα βρήκε ζαρωμένα 
και ματωμένα και άδεια, 
βυθομέτρησε την ψυχή του 
και δεν κατάγραψε 
ούτε μια σταγόνα αγάπης, 
ούτε ένα κάποιο ίχνος συμπόνιας, 
ούτε ένα ψήγμα ανθρωπιάς, 
ούτε καν ένα χαμόγελο...

Ανθισαν πάλι οι μυγδαλιές 
και χάραξαν το χρόνο.
Οι μυγδαλιές δεν γνοιάζονται 
για λύπες και για πίκρες, 
για κλάψες και για βάσανα, 
γι ’ αυτούς που λείπουν, 
κι όσους 
στα νιάτα τους χαθήκανε 
απάνω στ’ άνθισμα τους, 
παλεύοντας τιτάνια 
τέρατα και βαρβάρους, 
και βάφοντας σταλιά, σταλιά 
τα χώματα, τη γη μας, 
με την ψυχή πινέλο τους 
το αίμα τους για χρώμα, 
πασκίζοντας ν’ αδράξουνε 
ένα κλωνάρι ελιάς.

ΑΠΛΟΧΕΡΙΑ

Σου ζήτησα ένα ποτήρι νερό 
κι εσύ μου πρόσφερες μια ολόκληρη πηγή, 
σου ζήτησα ένα τριαντάφυλλο 
κι εσύ μου χάρισες έναν ολάνθιστο ανθόκηπο, 
σου ζήτησα ένα μειδίαμα 
κι εσύ μου άνοιξες την καρδιά σου, 
σου ζήτησα ένα χαμόγελο 
κι εσύ μου πρόσφερες την ψυχή σου στο πιάτο, 
σου ζήτησα ένα χάδι 
κι εσύ μ ’ έπνιξες στη ζεστασιά της αγκάλης σου.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΑΑΑΙΔΗΣ
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ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ A. ΡΗΓΑΤΟΥ «ΑΕΞΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Με τον πιο πάνω τίτλο, και υποτίτλους: Μέρη και Λειτουργίας του Σώματος, 
Συμπτώματα και Παθήσεις, Θεραπευτικά Μέσα και Θεραπευτές, οι εκδόσεις Βήτα 
της Αθήνας μας έδωσαν το σημαντικό βιβλίο του φίλου Γεράσιμου Α. Ρηγάτου: 
«Λεξικό Ιατρικής Λαογραφίας» Αθήνα 2005, με πρόλογο του Μιχάλη Γ. Μερακλή, 
ομότιμου Καθηγητή Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος τονίζει 
σχετικά με το βιβλίο αυτό:

«Το Λεξικό της Ιατρικής Λαογραφίας είναι μια κορυφαία στιγμή της ως τώρα 
δράσης του στον τομέα αυτόν. Περιλαμβάνει 4.198 λήμματα και είναι ακόμη 
στολισμένο με 55 εικόνες. Η ύλη που προέρχεται αφ’ ενός από τη γνώση της 
προφορικής παράδοσης που έχει ο κ. Ρηγάτος και αφετέρου από την αναδί
φηση που έκανε σε γραπτές πηγές, ιατροσόφια και βιβλία σχετικά με τη λαϊ
κή ιατρική που συνέταξαν διάφοροι τοπικοί λόγιοι. Πλούσια είναι η προ
σφυγή στη λαϊκή λογοτεχνία (δημοτικά τραγούδια, παροιμίες, παραδόσεις) 
αλλά και στην επώνυμη...».

Μένω κατάπληκτος από τις ερμηνείες του συγγραφέα, που κινείται στην 
έκταση του ελλαδικού χώρου, αντλώντας από πληθώρα συγγραφέων. Για παρά
δειγμα για τη λέξη θέρμη(η) γράφει: - Ο πυρετός, η ελονοσία - «θερμή τριτάνα, ο 
τριταίος πυρετός. Κάποτε απαντάται στον πληθυντικό: - θέρμες (Κ. Κρυστάλλης 
«Μη του βαρούν τα βότανα; Μη τ’ άναψεν η θέρμη;») (Κ. Παλαμάς: «Ω ψυχούλα 
ολάκριβη, που η θέρμη τώρα τρώει») (Από το δημοτικό τραγούδι «Χωρίς θέρμη 
θερμάθηκε»).

Πλήθος πληροφοριών δίδει στο βιβλίο του αυτό ο Γεράσιμος Ρηγάτος για 
ποικίλες χρήσεις και θεραπείες που χρησιμοποιεί ο λαός μας: Αντλώ από το λήμ
μα «αιθέρια έλαια», όπου σημειώνει:

«Γνωστά με την κοινή ονομασία «λάδια», παρασκευάζονται από διάφορα φυ
τά με έκθλιψη, με εκχύλιση, με ξηρά ή υγρά απόσταξη. Χρησιμοποιούνται σε 
διάφορες ενδείξεις της οικιακής ιατρικής. Ειδικότερα τα πιο κοινά σε χρήση 
αιθέρια έλαια τα εξής:

αμυγδαλόλαδο: Παραλαμβάνεται με έκθλιψη ή με εκχύλιση. Σε υποκλυσμούς, 
διαλυμένο σε νερό, χρησιμοποιήθηκε για την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότη
τας. Με ασβεστόνερο σε ίσα μέρη, χρήση για χιονίστρες.

γαρυφαλλόλαδο: Παρασκευή από τα γαρύφαλλα, κοινώς μοσχοκάρφια. 
Εφαρμογή με μικρό κομμάτι βαμβακιού σε κοιλότητες δοντιών για αντιμετώ
πιση του πόνου. (Προκαλούσε νέκρωση του οδοντικού πολφού και των μι
κρών νευρικών ριζών). Το κύριο συστατικό του γαρυφαλλόλαδου, η ευγενό- 
λη, χρησιμοποιείται ευρέως στη σύγχρονη οδοντιατρική.

δαφνόλαδο: Σε σταγόνες επάνω σε ζάχαρη χορηγείται ως διαφορικό (εφιδρω- 
τικό) και θερμαντικό, σε κρυολογήματα. Σε υπέρβαση δόσης κίνδυνος δηλητη
ρίασης με ναυτία, εμετούς και κολικούς. Εξωτερική χρήση, ανακατεμένο με 
λάδι, για εντριβές, σε μυαλγίες, νευραλγίες κλπ.

κεντρόλαδο: Από τον κέδρυ, παραλαμβάνεται με ξηρά απόσταξη. Σε υποκλυ
σμούς χορηγήθηκε για θεραπεία χολολιθίασης και νεφρολιθίασης. Για δερμα
τοπάθειες έκαναν απλή επάλειψη, για αναπνευστικές παθήσεις εντριβές. Ανα
κατεμένο με ελαιόλαδο σε σταγόνες επάνω σε ζάχαρη, το χορηγούσαν για 
αντιμετώπιση κολικών. Τοπική εφαρμογή επίσης για τη ψώρα.

μυρτιόλαδο: Έλαιο παυσίπονο και πραϋντικό. Επί ψώρας, επαλείψεις σε όλο 
το σώμα. Εντριβές για μυαλμίες, αρθραλγίες και νευραλγίες.

φασκομηλόλαδο: Χρησιμοποιήθηκε στις διάρροιες ως στυπτικό, διαλυμένο 
σε νερό. Σε ανάμιξη με ελαιόλαδο, το χρησιμοποιούσαν σε εντριβές για νευ
ραλγίες αρθραλγίες κλπ. Σε σταγόνες πάνω σε ζάχαρη είχε αναληπτική δράση 
λαμβανόμενο εσωτερικώς. Αυτούσιες σταγόνες ενσταλαζόμενες στον ομφα- 
λό, ανακούφιζαν τους κωλικούς της κοιλιάς».

Πρόκειται για επίπονη και εύχρηστη εργασία πάνω στη λαϊκή ιατρική, που 
τεκμηριώνει στοιχεία της ιατρικής του λαού, παραπέμποντας σε σχετικές πε
ποιθήσεις και αντλώντας από πλείστα μέρη της Ελλάδας. Για παράδειγμα ση
μειώνει τα εξής:

α) Αγία Λεχούσα: Ανύπαρκτη αγία. Παράγεται από παραφθορά της Πανα
γίας Ελεούσας. Την επικαλούνταν λεχώνες για τα προβλήματα της λοχείας 
τους.

β) Αγιάννης: Βότανο με φαρμακευτικές δράσεις (Salvia Sclarea Salvia 
officinalis). Αλλιώς αγιανίτης, αγριοβασιλικός, γοργογιάννης.

Ακόμα ένα παράδειγμα παίρνω από την πολύτιμη αυτή εργασία του Γεράσι
μου Ρηγάτου. Αναφέρομαι στη λέξη αίμα, όπου σημειώνει:

«αίμα (το): το πολύτιμο και αναγκαίο για τη ζωή υγρό, που βρίσκεται στα αγ
γεία. Οι λαϊκές αντιλήψεις θεωρούν ότι το αίμα φτιάχνεται με την καλή τρο
φή και το κρασί. Το αίμα δηλητηριάζεται από τις στενοχώριες, ενώ χάνεται με 
τις αιμορραγίες (κατουρώ αίμα, φτύνω αίμα, στάζω αίμα από τη μύτη κ.ο.κ.). 
Οι γυναίκες χάνουν αίμα όταν έχουν περίοδο. Η λευχαιμία δηλώνεται με τη 
φράση: «γίνεται το αίμα του νερό». Κάθε άνοιξη (Μάιο), γινόταν αφαίρεση 
αίματος με νυστέρι ή με εφαρμογές βδελλών, για πρόληψη νοσημάτων από 
πληθώρα αίματος. Πλέξη αίμα χρησιμοποιείται επίσης με πλήθος αίματος. Η 
λέξη αίμα χρησιμοποιείται επίσης με πλήθος μεταφορικών εννοιών: ανάβει το 
αίμα μου (οργίζομαι), βάνω στα αίματα (παρασύρω), κόπηκε το αίμα μου 
(τρόμαξα), παίρνω το αίμα μου πίσω (εκδικούμαι), στάζει το μάτι μου αίμα 
(εκδηλώνω μίσος), φτύνω αίμα (καταβάλλω μεγάλη προσπάθεια), είναι αίμα 
μου (έχω συγγένεια) και πολλά άλλα».

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
Φιλόλογος - λαογράφος
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ΕΠΙ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΑΝΕΜΩΝ III 
ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

(του Κώστα Κωνσταντίνου)

ΧΡΩΜΑΤΑ

Έπεφτε η νύχτα στη βαμμένη ακρογιαλιά 
ξετυλιγόταν της αγάπης μας το νήμα, 
γλυκά οι μανάδες νανούριζαν τα παιδιά 
και χίλιοι γλάροι κρυφοπέταγαν στο κύμα.

Ένα βαπόρι χαιρετούσε στ’ ανοιχτά, 
στα λίγα φώτα ανταμώναν τα μεράκια, 
δίκιά μου σ’ είχα και σε κράταγα σφιχτά, 
σιγοσφυρίζαν του νησιού μας τα δρομάκια.

Γλίστραγε η άμαξα γελώντας σαν κρασί - 
ο μπαγλαμάς μ ’ έκοβε τότε δυο κομμάτια - 
δίκιά μου σ’ είχα και ρουμπίνι θαλασσί, 
τ’ αστέρια χόρευαν στα πράσινό σου μάτια.

Ήταν απόβραδα γραμμένα ταπεινά, 
ώρες αγάπης χαραγμένες σ’ άσπρο τοίχο, 
ένα τραγούδι των παιδιών στα σκοτεινά, 
σειρήνα φεγγαρόλουστη στου καραβιού τον ήχο.

ΠΑΡΑΠΟΝΟ

Γλυκός απόψε ο ουρανός διαμαντοστολισμένος, 
απλώνει την αγκάλη του κι η γης κρυφοκοιτάζει, 
τέτοιος μη μείνει στεναγμός κατάχαμα ριγμένος 
τραγούδι μίλα, τι να πω σωστά να τους ταιριάζει;

Τι να τους πω που ορκίζονται μες στους ανθούς, στους κλώνους, 
εσέ που συλλογίζομαι κι όλα μπροστά μου ανοίγουν, 
τέτοιο σκοπό πού να τον βρω, ποιους να ξεχάσω φόβους 
κάθε νυχτιά κι απόβραδο, κάθε που ξανασμίγουν;

Να σ’ είχα μες στα χέρια μου να σε γλυκοκοιμίσω, 
η πλάση απόψε είναι όμορφη όπως εσύ κυρά μου, 
να δει κι η γης κι ο ουρανός πώς θα τους τραγουδήσω, 
μα χώρια σου μαραίνομαι και χάνω τα νερά μου.

ΕΣΥ

Είναι η καρδιά μου σίδερο, ο ήλιος με σταυρώνει, 
κυλάνε μπρος στα πόδια μου αγέλαστα νερά, 
παίρνει ο καπνός τη σκέψη μου, τις μέρες μου οργώνει 
κι όλο η ζωή μου άπιαστη στέκει να καρτερά.

Μα είσαι συ που ορθώνεσαι να με γλυκοκοιτάζεις, 
χάνεται ο κόσμος ο κακός ζωσμένος στους καημούς, 
στέκεσαι σαν αμάραντος και ξέρεις να μ ’ αλλάζεις, 
παραμερίζει εκστατικός ο πονεμένος νους.

ΗΡΘΑΝΕ ΜΕΡΕΣ

Ήρθανε μέρες φίλε μου 
σβησμένες με τον κόμπο της υπομονής 
με τα πνιγμένα μάτια 
να κοιτούν 
στην άκρη των χειλιών, 
που μείναν δίχως λόγια.

- Κάτι όνειρα είχαμε και εμείς 
μα ο χρόνος δεν αντέχει -

Ήρθανε μέρες φίλε μου 
να βγάλουν τα όνειρά μας στο σφυρί, 
να μείνουν πάντα όνειρα, 
να γίνουν αναμνήσεις...

ΤΡΑΓΙΚΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ

Αγαπώ στο τραγικό μεγαλείο 
των μοναχικών ανθρώπων 
την αναλαμπή 
κάθε σιωπηλής τους ελπίδας. 
Αυτούς, που παραμένουν μοιραίοι 
μέσα στις σκέψεις τους, 
αυτούς που χωρίς να βγάζουν μιλιά 
προσπαθούν μόνο ν’ αντέξουν.

Αγαπώ τους ανθρώπους που μιλούν 
την καλοακονισμένη γλώσσα της νύχτας, 
αυτούς που ξοδεύουν τη ζωή τους 
σε απλές ώρες αβάσταχτες,
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που κοιμούνται με του πόνου το αγκάλιασμα, 
κρατώντας όμως το κεφάλι ψηλά.

Έτσι ταξιδεύει η πίκρα με άσπρο πανί 
σε κάθε γωνιά του γιαλού μου 
κι αγαπώ πιο πολύ την αυγή.

ΦΟΒΟΣ

Ο φόβος σκοτώνει το πνεύμα 
στις σκοτεινές ερημιές της κατάθλιψης 
και η ανυπομονησία παγώνει κραυγαλέα 
το αδικημένο παρόν.
Έτσι είναι ωραίο, 
να μην λες ποτέ όχι στην πρόκληση, 
να έχεις το φόβο αδελφό 
στη δεξιά σου παλάμη 
και το παρόν δροσερό τριαντάφυλλο 
στο αριστερό σου αυτί...

ΘΑΛΑΣΣΑ

ΕΩΘΙΝΟ

Αχ τη μοναξιά,
θέλω χρυσή καρφίτσα να την κάνω, 
στον τοίχο ξεχασμένη ζωγραφιά 
σε πλαστική κορνίζα, 
τη μοναξιά που τραγουδά 
σκυφτή, κλαμένη, σιωπηλή 
στου πετεινού το κράξιμο, 
κάθε που φεύγει η νύχτα.

Θάλασσα με τα χρώματα 
οι μυστικοί σου δρόμοι 
μοιάζουν πλεξίδα κοριτσιού, 
θυμίζουν πέταγμα πουλιού 
σε φουσκωμένα στάχυα.

Μια αγάπη αθώα καλοκαιρινή 
θάλασσα γλυκοθάλασσα 
θα ζητιανέψω μέρα 
μ ’ όμορφα λόγια σκοτεινά 
στα ηδονικά σου κύματα 
κάθε κακό πανάρχαιο 
να το ξορκίσω πέρα.

Σαν κάποιος ναύτης του βυθού 
- ο Ποιητής το ξέρει - 
μ ’ ανατολίτες συγγενείς 
και με θωριά σπουδαία 
θα σε μαγέψω θάλασσα, 
κάθε κρυφή μου πεθυμιά 
ν’ απλώσει στο γαλάζιο σου, 
να μου γινείς κατάσαρκα 
και φίλη και μητέρα.

Ο ΣΤΡΑΤΗΣ

Λένε πολλοί για το Στρατή 
πως είναι ευτυχισμένος, 
γιατί είναι καμωμένος - άκου - 
να ψηλοπερπατεί.

Μα η νύκτα κατατρέχει το Στρατή 
μες στη βαριά του σκέψη 
και πόσο πια θ’ αντέξει 
κανείς δεν ξέρει να το πει.

Κανείς δεν ξέρει του Στρατή 
τον καημό το σφάχτη, 
πως κάθε βράδυ στάχτη 
του βασανίζει τη ζωή.

Γιατί σαν πέσει σκοτεινιά 
τον ζώνουν οι αναμνήσεις, 
που αν πεις να τις μετρήσεις, 
γίνονται θάλασσα πλατιά.

Κι όταν τον δεις να περπατά, 
έχει σκυφτό κεφάλι 
και τον τυλίγει ζάλη 
σε κόσμους άλλους σαν γυρνά.

Γιατί κανείς, 
κανείς δεν ξέρει του Στρατή 
τον πιο κρυφό του πόνο - 
μακριά της που 'ναι μόνο 
καίγεται σαν ξερό δεντρί...

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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«ΔΕΥΤΕ ΛΑΒΕΤΕ ΦΩΣ»
«Κάντε τη νά μιλήσει 
γονατιστέ απάνω της» 
(Κώστα Μάντη: Η ΕΛΠΙΔΑ)

24 Απριλίου 2004. Εκείνην τήν ημέρα τά θαύματα έπέστρεψαν στήν ζωή. Οι 
άνθρωποι, μόλις σήκωσαν ψηλά τά μάτια τους, έμειναν άναυδοι. Στήν γαλάζια 
σκεπή τού κόσμου φεγγοβολούσαν, αντί γιά έναν, πενηνταπέντε ήλιοι! Σάν νά 
τούς έσπειρε ό καλός Θεός άπό τό βράδυ, γιά νά φωταγωγήσουν τήν θέλησή του.

Πενηνταπέντε ήλιοι στόν ουρανό, πού σημάδευαν κι έριχναν πύρινες σαΐτες, 
φωτοβολώντας τήν άνατολή τής έσταυρωμένης σωτηρίας. Τό φως ήταν εκτυφλω
τικό· πενηνταπέντε φορές φωτεινότερο! Τώρα μπορούσες νά δεις τά μικρόβια, 
πού φτερουγοΰσαν στόν άέρα- μπορούσες νά δεις τούς δορυφόρους, πού περιφέ
ρονταν στό χάος· μπορούσες, μέ γυμνό μάτι, νά δεις τήν άόρατη άλήθεια καί νά 
τήν ξεχωρίσεις άπ’ τά πλάνα ψέματα!

’Ακόμα καί μιά τυφλή νυχτερίδα μπορούσε νά διαβάσει τήν κεφαλαιογράμμα- 
τη έπιγραφή στό έπιστύλιο τού άρχαίου ναού: «ΤΙΜΕΟ ANANOS ET DONA 
FERENTES», καί τό άρτιγέννητο βρέφος νά άναγνώσει μεγαλοφώνως εις τήν 
κούνια του άπό τό ’Ανθολόγιο τού Στοβαίου: «Περίανδρος έρωτηθείς τί έστιν 
έλευθερία είπεν: άγαθή συνείδησις»! Στό χώμα βλαστούσαν κατά χιλιάδες τά γα
λάζια κρινάκια τής έλπίδας.

Πενηνταπέντε ήλιοι, πού έλαμψαν άλλοτε άνέτειλαν όλοι μαζί στόν ουρανό! 
Οί ιερείς μιλούσαν γιά θαύμα καί προειδοποίηση τής έλευσης τής Βασιλείας τού 
Θεού. Οί ’Αμερικανοί έπιστήμονες, πού ήσαν πλήρως πεπεισμένοι γιά τήν δική 
τους άλήθεια, δέν ήξεραν νά έξηγήσουν τίποτε· τό φαινόμενο τούς βρήκε πα
ντελώς άπροετοίμαστους!

* * *

’Απ’ τά χαράματα οί άνθρωποι, σύροντας τήν βαρειά σκιά τους καί τήν σιδε
ρένια σφαίρα, πού τούς έδεσαν στήν καρδιά, πήγαιναν ομάδες ομάδες πρός τά 
έκλογικά κέντρα, γιά νά άσκήσουν τό... καθήκον τής τιμίας ψήφου!

Μέ τό πρώτο φώς, τσάκισαν όλοι ένα μικρό... όστρακο άπ’ τήν άκρη τής 
ψυχής τους καί χάραξαν άπάνω μέ τό νύχι τους, τήν άπόφασή τους... «ΟΧΙ»! 
Ελαμπαν τά πρόσωπα κάτω άπ’ τήν φωτεινή άλω, ή οποία τούς άκολουθούσε, 

σάν νάτανε άγιοι, πού μόλις βγήκαν άπ’ τις σεπτές εικόνες τών ναών! Νέοι καί γέ
ροντες, πλούσιοι καί πτωχοί, όλοι έλαμπαν!

Μαζί τους βάδιζαν μπουλούκια οί άρρωστοι καί οί λαβωμένοι, φασκιωμένοι 
μέ γάζες καί επιδέσμους· παράλυτοι καί παραπληγικοί, πού σέρνονταν καταγής· 
έτοιμοθάνατοι κίτρινοι σάν τό κερί, πού ζήτησαν άναβολή λίγων λεπτών, γιά νά 
ψηφίσουν. Χωλοί καί άκρωτηριασμένοι προχωρούσαν γονατιστοί- τυφλοί πού 
ψηλαφούσαν τό σκοτάδι. Περπατούσαν, τρέκλιζαν, έπεφταν καί σηκώνονταν, 
μπουσουλούσαν καί... έλαμπαν όλοι!

Στόν δρόμο έσμιγαν κάθε τόσο μέ τις άτέλειωτες πομπές τών άρχαίων, πού 
έρχονταν πέρα άπό τις οκτώ γωνιές τού ορίζοντα, καί μέ τούς ομίλους τών πεθα
μένων, πού είχαν σηκωθεί κι αυτοί άπ’ τό άραχλο μνήμα, γιά νά πράξουν τό ύπε
ρέσχατο καθήκον τους. "Ελαμπαν οί νεκροί καί άστραφτοκοποΰσαν!

* * *

Τό γνώριζαν όλοι πολύ καλά πώς οί... θεοί τής γής άπαιτούσαν άπ’ αυτούς νά 
αύτοκτονήσουν. Τό δικαίωμα τού ψηφίζειν ήταν άνευ δεύτερης έπιλογής, χάριν 
τού θεαθήναι καί τού... δημοκρατικού παραδόξου! Τό νεόδμητο έκτρωμα έπιχρυ- 
σωμένο καί άπολυτοποιημένο έπρεπε νά... δικαιωθεί! Ή άποενοχοποίηση καί ή 
νομιμοποίηση τού κατακτητή έπρεπε νά έπικυρωθεΐ μέ σπονδές αίματος, τού δι
κού τους αίματος!

Τούς έδειχναν μέ τό μακρύ δάκτυλο τής έξουσίας τά καμένα σπαρτά καί τά 
δάση, πού τά ρήμαξε ή λαίλαπα τής φωτιάς- τούς έδειχναν τήν καυτή λάβα τών 
ήφαιστείων καί τούς άπειλούσαν ότι θά γίνουν στάχτη καί πούλβερη, άν δέν συ- 
ναινούσαν στό θέλημά τους!

Άχθος άσήκωτο ή άπόφαση, σάν δηλητήριο φιδιού πού μουδιάζει καί παρα
λύει τόν νού σου! Σάν Αερναία "Ύδρα, μέ χίλια κεφάλια, πού σέ κατατρώγει!

Όμως αυτοί δέν άμφιταλαντεύονταν, ή ψυχή τους άρνεϊτο επίμονα νά... δι
χοτομηθεί. Τήν άπόφασή τους τήν είχαν πάρει πριν άπό χιλιάδες χρόνια στόν Μα
ραθώνα, στις Θερμοπύλες, στήν Σαλαμίνα! Τήν άπόφασή τους τήν ζύμωσαν μέ δά
κρυ καί αίμα στήν ’Αλαμάνα, στό Μανιάκι καί στά Δερβενάκια. Τήν άπόφασή τους 
τήν διδάχθηκαν άπό τήν ζωή μέσα στά άντίσκηνα τής προσφυγιάς, κόβοντας πάνω 
στό γόνατο μέ τήν χούφτα τό σκληρό καρβέλι τού ξεκληρισμού!

* * *

Καί ξαφνικά... τούς είδαν νά καταφθάνουν στεφανωμένοι άπό τά τέσσερα ση
μεία τού ήλιου κι άπ’ τις φωτοδότρες πηγές τής αιωνιότητας καί νά σμίγουν μέ τά 
πλήθη. Πρόσχαροι, ταπεινοί καί ευπροσήγοροι, άλλοι μέ τό χαμόγελο τής αγχόνης 
στά χείλη, άλλοι μέ τήν λάμψη τής φυλακής καί τού τάφου στά μάτια· Καί όλοι μέ 
τό χρυσό μετάλλιο τού ευ άγωνίζεσθαι, νά φέγγει στό στήθος τους, σάν πανσέλη
νος!

Κρατούσαν σεμνά στό άναμάρτητο χέρι άπό ένα κλαδάκι δάφνης καί στό 
άλλο τήν Δευτέρα Παρουσία, πού τήν μοίραζαν στούς πάσχοντες άδελφούς τους, 
σάν πρόσφορο. 'Οχλοβοή άκούστηκε τότε καί έπιφωνήματα θαυμασμού, πού στά 
άπλά Ελληνικά τής ψυχής έσήμαιναν: «ώς ευ παρέστητε άδελφοί μας!»

Ήταν οί άθάνατοι πεθαμένοι τής ΕΟΚΑ, πού έρχονταν νά συμπαρασταθούν 
στούς άνήμπορους καί στούς έχοντες χρείαν, γιά νά φθάσουν στήν κάλπη. Είχαν 
σηκωθεί άπ’ τά ξημερώματα, τίναξαν άπό πάνω τους τήν σκόνη καί τις ώχρες τού 
θανάτου, νίφτηκαν, κτενίστηκαν καί ξεκίνησαν άπό τά πέρατα τής άθανασίας, μέ 
τά φωτερά καί φαεσφόρα άρματα τού Ύπερίωνος καί τού προφήτη Ήλία.
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Υποβάσταζαν τούς χωλούς, στήριζαν τούς αρρώστους, μετέφεραν στήν αγκα
λιά τους, τούς κατάκοιτους. "Ετρεχαν προσηνείς εδώ κι εκεί, δίνοντας τό χέρι 
τους γιά βοήθεια, προσφέροντας τό μπράτσο τους για αντιστύλι καί τήν ψυχή 
τους γιά όχημα στούς αδύναμους. Καί μέσα στις ιερές κάλπες, πίσω απ’ τήν κουρ
τίνα, κρατούσαν άπ’ τόν καρπό τά χέρια τών γερόντων καί τών άρρωστων, πού 
έτρεμαν!

* * *

’Αργά τό βράδυ κάθισαν όλοι, νεκροί καί ζωντανοί, στις ακτές τοΰ νησιού καί 
τραγουδώντας ύμνους νικητήριους άνέμεναν ήρεμοι τό... θαύμα! Καί πράγματι 
στήν οθόνη τού ορίζοντα, κατάνυχτα, ακούστηκαν οί γλυκές μελωδίες τών ’Αγγέ
λων καί μέσα στήν πάνλευκη μυσταγωγία τού ανέσπερου φωτός, άνέτειλε μέ πύρι
να γράμματα, σάν ήλιος τής αξιοπρέπειας, τό τεράστιο... ΟΧΙ τής Κύπρου!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ

ΛΕΜΕΣΟΣ
ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΣΟΣ

Νεάπολις πόλις νεωτέρα-αϋτη κατέστη 
χώρα μάλιστα άφ’οΰ ό Ριχάρδος τής 
Έγκλητέρραςβασιλεύς, έχάλασεν τήν 
Άμαθούντα. ('Αρχιμανδρίτη Κυπριανού: 
«Ιστορία Χρονολογική τής Νήσου Κιπρου»)

"Ενα ποίημα τής τό έχρωστούσα τής Άφροδι- 
σιάζουσας καί θαλασσοχαρούς πόλεως. Γράφω όχι 
άπό ποιητικό οίστρο μά από ένδοφλεβή ύποχρέ- 
ωση πρός τήν πόλη πού μέ έγέννησε καί μέ θήλασε 
καί μού έδωκεν τά ώραια ταξίδια τά αφρογέννητα 

καί έρωτοήλατα.

Γράφω λοιπόν άπό οίστρηλασίαν έρωτικήν πρός 
τήν πόλην τήν αιχμάλωτη τών ιαματικών πνοών καί 
τών όρθρων. ’Αχθοφόροι άνεμοι άποθέτουν τά ζωο
γόνα άρώματα τών πεύκων πού μεταφέρουν άπό 
τό Τρόοδος. Ζέφυροι κουβαλούν άπ’ τά περβόλια 
τής δύσης τά μύρα τών λεμονανθών καί τών 
εύκαλύπτων. Θηλυκές αύρες μετακομίζουν άπ’ τήν ένδοχώ- 
ρα τούς άναστεναγμούς τών θυμαριών καί 
τής άναθρήκας τού Μάρτη. Νοτιάδες καί Όστριες 
τήν λούζουν μέ τις μυρωδιές τών έφιππων κυμά
των. Κι αύτή... κατακλινόμενη στούς βωμούς τού γαλάζιου 

ηλιάζεται καί σεληνιάζεται 
ώς είδωλολάτρις έταίρα!

Ό Αεόντιος Μαχαιράς άναφερόμενος ρητώς στήν 
’Αγία Ελένη τό λέει ξεκάθαρα: «καί ήρτεν εις τήν 
Κύπρον καί έπέζεψεν πρός τήν Αεμεσόν». Πρός Θεού... 

είναι θέμα Ιστορίας!...

Μά ποιός εΐμαι έγώ γιά νά σέ ύμνήσω θαλασσοφίλητη 
πού δέν ξέρω νά μαστορεύω λυρικούς στίχους καί 
στιλβωμένες κολακείες; Μπροστά μου ύψώνονται 
ώς όρη ποιητές Ααιστρυγόνες καί Κύκλωπες· πώς 
νά τούς ύπερβώ γιά νά σέ τραγουδήσω φιλαινάδα; 
Μήν μού παραπονιέσαι κάθε βράδυ κλαψουρίζον
τας άνάμεσα στά φυλλοκάρδια μου. Τί νά πώ γιά 
σένα πού δέν είχες τήν... τύχη ούτε οί Τούρκοι νά σέ κατα
κτήσουν τό έβδομήντα τέσσερα; Έγώ ένας ταπεινός καί 
ισόβιος θαλάμαξ - ήτοι κωπηλάτης τής 
κατωτάτης σειράς τών έδωλίων τής τριήρους - πώς νά σέ
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τραγουδήσω, πώς νά σέ δώ σαν χρυσοπράσινο φύλλο ριγμέ
νο στό πέλαγος; "Ελα... μάζεψε λίγο τά μπούτια σου νά 
ξαπλώσω κι έγώ άνετα. Επιτέλους τό μισό 

κρεβάτι τό δικαιούμαι.

Είδωλόθυτο άστυ...
τυφλοί καί έθελότυφλοι συκοφάντες - δοξοποιούμενοι ζη
λωτές - σέ ιστορούν ώς πόλη τής ακολασίας 
καί τού εγκλήματος καί άλλοι μονόφθαλμοι παλαιο- 
λόγοι έπιχαίρουν καί βαυκαλίζονται γιά τά ξεφαντώματά 
σου. Μά έγώ... δέν ξέρω καρναβαλίστικες καντάδες 
καί άσματα τού κρασιού νά σού τραγουδήσω. Έγώ σπού
δασα μόνο τούς ποιητές καί τά θέατρά σου...
έγώ μέθυσα μέ τούς έθνικούς σου άγώνες καί ξαγρύπνησα 
δίπλα στόν Βασίλη Μιχαηλίδη πού ξεψυχούσε στό γηροκο
μείο σου... Μά ποιός τέρπεται σήμερα άπό τέτοιες φλυαρίες 
γιά νά τις περιλάβω στό ποίημά σου; Μήν τό ξεχνάς... 
είμαι ό σταθερός έραστής τής 
αθέατης όψης σου· δέν μπορώ νά κλείσω τήν αρετή σου 

στό φέρετρο!

Λεμεσούλα μου... μοσχομύριστο κοριτσάκι μου... 
πόσο όμορφη είσαι τώρα τόν ’Απρίλη τώρα πού 
κυκλοφορείς φορτωμένη μέ τούς άνθούς τού έρωτα! 
Πόσο όμορφη ήσουν πέρσι στις 24 ’Απριλίου... 
όταν σέ συνάντησα στήν ’Ακτή τής ’Αρχαίας Άμα- 
θούντας μ’ ένα ψάθινο πανέρι νά συλλέγεις 
τά όστρακα καί τά κογχύλια ΟΧΙ!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ: ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ 
ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ*

Η Κύπρος κατοικείται, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις των αρχαιολό
γων, πέραν από 8.000 χρόνια π.Χ. (γύρω στο 8200 π.Χ.), και πέρασε τη μακρά νε
ολιθική περίοδο πεντέμισυ σχεδόν χιλιάδες χρόνια αργότερα, μπαίνοντας στη 
χαλκολιθική εποχή γύρω στο 3.000 π.Χ. Ύστερα από τη μεταβατική αυτή περίοδο, 
μπήκε στην πρώιμη εποχή του χαλκού το 2.300 π.Χ., πέρασε σταδιακά στη μέση κι 
έφτασε στην ύστερη χαλκοκρατία το 1.600 π.Χ. Την τελευταία αυτή περίοδο, 
υπάρχουν ενδείξεις ότι η Κύπρος είχε εμπορικές επαφές και με την Κρήτη, όπως 
είχε και με χώρες της εγγύς Ανατολής, αλλά οι επαφές αυτές σταμάτησαν λίγο με
τά το 1400 π.Χ. με την πτώση της Κνωσσού και την επικράτηση των Μυκηναίων.

Τότε είναι περίπου που άρχισε η εγκατάσταση Ελλήνων στην Κύπρο, γύρω 
στο 1400 π.Χ. Έφθασαν πρώτα οι Μυκηναίοι ως έμποροι, και τους δύο αιώνες 
που ακολούθησαν δημιούργησαν σε παραλιακές πόλεις εμπορικά κέντρα φέρνο
ντας πιθανότατα μαζί τους και τεχνίτες, για το εμπόριο που διεξήγαν και με πό
λεις της Συρο-Παλαιστινιακής ακτής, όπως και οι Κύπριοι.

Ο καθαυτό αποικισμός της Κύπρου πραγματοποιείται δύο αιώνες αργότερα, 
το τέλος του 13ου αιώνα, γύρω στο 1220 με 1200 π.Χ., με τη μαζική κάθοδο Ελλή
νων και τη δημιουργία αποικιών, για μόνιμη αυτή τη φορά εγκατάσταση. Και ένα 
αιώνα αργότερα, περί το 1100 π.Χ., ο αποικισμός της νήσου ολοκληρώνεται, με 
την άφιξη ενός δεύτερου κύματος Ελλήνων, που αναγκάστηκαν -φαίνεται- να 
εγκαταλείψουν τις εστίες τους πιθανότατα λόγω της καθόδου των Δωριέων.

Και στις τρεις περιπτώσεις, η εγκατάσταση τους ήταν ειρηνική και δεν φαίνε
ται να υπήρξε σύγκρουση με τους αυτόχθονες κατοίκους του νησιού.

Ποιοι, όμως, ήταν οι Έλληνες που αποίκισαν την Κύπρο, από πού ήρθαν και 
τι έφεραν μαζί τους; Την απάντηση μας τη δίνουν πρωτίστως οι αρχαιολόγοι με τα 
ευρήματα των ανασκαφών τους, αλλά και άλλες ποικίλες πηγές και μαρτυρίες για 
τη γλώσσα, τη θρησκεία, τους θεσμούς που είχαν, πολιτικούς, κοινωνικούς και άλ
λους, τα ήθη και τα έθιμα τους. Μας τη δίνουν ακόμα οι διάφορες παραδόσεις και 
οι μύθοι, η πνευματική δημιουργία και ο πολιτισμός τους γενικά.

Από όλες αυτές τις πηγές και μαρτυρίες, θα επικεντρωθούμε σήμερα στις πα
ραδόσεις που αποδίδουν την ίδρυση των πόλεων της Κύπρου σε Έλληνες, όπως 
τις κατέγραψαν αρχαίοι συγγραφείς από τον 6ο αι. π.Χ. και ύστερα. Αυτές οι πα
ραδόσεις δεν έχουν, βέβαια, το κύρος ιστορικών μαρτυριών. Πολλές, όμως, απ’ 

*' Ομιλία του Διευθυντή τον Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ Καθηγητή Κώστα Ε Χατζηστεφάνου στην 
εκδήλωση που διοργάνωοε η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΑΓΓΔΙΑΣ» στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», στο 
Λονδίνο, στις 29 Οκτωβρίου 2001.
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αυτές πρέπει να ήταν στο στόμα και στη μνήμη του λαού αιώνες πριν τις κατα
γράψουν οι συγγραφείς. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικές όταν τις επιβεβαιώνουν 
αρχαιολογικά και άλλα δεδομένα που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Πίσω από 
τις παραδόσεις κρύβεται ένας πυρήνας ιστορίας.

Επειδή πολλές απ’ αυτές τις παραδόσεις συνδέουν τον αποικισμό της Κύπρου 
με το τέλος του Τρωικού πολέμου και το ταξίδι της επιστροφής των Ελλήνων από 
την Τροία στην Ελλάδα, είναι χρήσιμο να δούμε ποιες σχέσεις είχε η Κύπρος με τον 
αρχηγό της εκστρατείας, τον Αγαμέμνονα, αλλά και με άλλους Έλληνες βασιλείς, 
πριν από την εκστρατεία, πριν δηλ. αποικίσουν οι Έλληνες την Κύπρο.

Αναφέρεται, ότι βασιλιάς της Πάφου και της Κύπρου ήταν τότε ο Κινύρας, 
φημισμένος για τα πλούτη του και άλλες αρετές του. Ο Όμηρος αναφέρει ότι ο Κι
νύρας, όταν κάποτε πληροφορήθηκε ότι οι Έλληνες θα εξεστράτευαν στην Τροία, 
έστειλε στον Αγαμέμνονα ως δώρο ένα πολύ σπουδαίο θώρακα κι ότι αυτόν τον 
θώρακα, που μας τον περιγράφει ο Όμηρος, τον φόρεσε ο Αγαμέμνονας όταν 
επρόκειτο να μπει στη μάχη. Σύμφωνα με μια άλλη παράδοση, ο Κινύρας φιλοξέ
νησε τους Αχαιούς στο δρόμο τους προς την Τροία και υποσχέθηκε να τους στεί
λει εκεί «τά αναγκαία». Έδωσε μάλιστα όρκο στο Μενέλαο, ότι θα τους έστελλε 
πενήντα πλοία, αλλά τους ξεγέλασε στέλλοντας τους μόνο ένα, φτιάχνοντας τα 
άλλα από πηλό μαζί και πήλινους στρατιώτες μέσα.

Από τέτοιες παραδόσεις - ανεξάρτητα από άλλες πολλές που υπάρχουν για 
τον Κινύρα, ως αρχιερέα του ναού της Αφροδίτης, ως αγαπημένο του θεού της 
μουσικής Απόλλωνα, κ.ά. - μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε ότι για τους Έλλη
νες ο Κινύρας δεν ανήκε στον Ελληνικό κόσμο. Μαθαίνοντας για τη δύναμη του 
Αγαμέμνονα και των Πανελλήνων, ο Κινύρας φρόντισε με δώρα, χειρονομίες φι
λοξενίας και υποσχέσεις - με «διπλωματικά», θα λέγαμε σήμερα, «μέσα» - να κερ
δίσει την εύνοια τους, από φόβο ίσως, για λόγους δικής του ασφάλειας. Η Κύ
προς, για τους Έλληνες της Τρωικής εκστρατείας, του 1230 περίπου π.Χ., δεν κα- 
τοικείται από Έλληνες και ο Κινύρας δεν είναι βασιλεύς Ελλήνων.

Επανερχόμαστε στο θέμα μας: με ποιους Έλληνες συνδέουν τον αποικισμό της 
Κύπρου οι διάφορες παραδόσεις που υπάρχουν; Σύμφωνα με μια απ’ αυτές, που 
μας τη διάσωσαν τρεις συγγραφείς - ο Παυσανίας, ο Στράβων και ο Αυκόφρων - οι
κιστής της Πάφου, μιας από τις σπουδαιότερες πόλεις στο δυτικό άκρο της Κύπρου, 
ήταν ο Αγαπήνωρ, βασιλιάς της Τεγέας της Αρκαδίας στην Πελοπόννησο, ο αρχηγός 
των Αρκάδων στον Τρωικό πόλεμο. Μετά την εκπόρθηση της Τροίας, ο Αγαπήνωρ - 
σύμφωνα με τον Παυσανία - παρασυρμένος από τα κύματα έφτασε στην Πάφο κι 
έκτισε εκεί το ναό της Αφροδίτης, φημισμένο σ’ όλη την αρχαιότητα.

Μια από τις απογόνους του Αγαπήνορα, σύμφωνα με τον ίδιο ιστορικό, η Ααο- 
δίκη, έστειλε ένα πέπλο στο ναό της Αθηνάς Αλέας, στην Τεγέα, με ένα επίγραμμα 
επάνω που έλεγε, ότι ‘Αυτός ο πέπλος είναι της Ααοδίκης, και τον έστειλε σαν αφιέ
ρωμα στην Αθηνά της, στην ευρύχωρη πατρίδα της, από την Κύπρο την ιερή’:

«Λαοδίκης όδε πέπλος- έρ δ'άνέθηκεν Άθηνμ
πατρίδ'ές εύρνχορον Κύπρου από ζαθέας».

Η Ααοδίκη, μάλιστα, επισφράγισε τους δεσμούς των Αρκάδων της Κύπρου με 
τους Τεγεάτες Αρκάδες, με ένα ναό που λέγεται ότι ίδρυσε στην Τεγέα για την 
Αφροδίτη της Πάφου, την Παφία Αφροδίτη.

Είναι πολλά τα ευρήματα των αρχαιολόγων από το ναό της Αφροδίτης, που 
τον έκτισαν με τεράστιους πελεκητούς ογκόλιθους οι Έλληνες άποικοι, και που 
οδηγούν τους αρχαιολόγους στη διαπίστωση, ότι κοινά είναι τα χαρακτηριστικά 
του πολιτισμού της Πάφου με αυτόν της Πελοποννήσου και ιδιαίτερα των Μυκη
νών, στα τέλη του 13ου αι. π.Χ. (γύρω στα 1200 π.Χ.): μεταξύ άλλων πολλών, 
αντικείμενα αγγειοπλαστικής και χρυσοχοΐας, αλλά και κατεργασίας του ελεφα- 
ντόδοντος και μεταλλοτεχνίας, με τεχνική και παραστάσεις που μαρτυρούν καθα
ρά Μυκηναϊκή επίδραση.

Με τον ερχομό των Ελλήνων επισημαίνεται μια ανάπτυξη στις τέχνες, που 
μαρτυρείται και στα ευρήματα των άλλων αποικιών που ίδρυσαν οι Μυκηναίοι, 
στην Έγκωμη, στο Κίτιον κι αλλού. Και ένα αιιύνα αργότερα όταν φθάνει το νέο 
κύμα αποίκων - ανάμεσα σ’ αυτούς πιθανότατα και Κρήτες, ίσως και από άλλα 
μέρη της Ελλάδας - και επικρατεί πια οριστικά το Ελληνικό στοιχείο, σημειώνε
ται από τους αρχαιολόγους και μία αλλαγή στον τρόπο της ζωής, στο ντύσιμο, στα 
έθιμα ταφής και άλλα, εναρμονισμένα με αυτά που έφεραν μαζί τους οι νέοι άποι- 
κοι, από την Πελοπόννησο κυρίως, μαζί με τη γλώσσα τους, όπως έχει τώρα επι
βεβαιωθεί.

Σε ένα τάφο της νεκρόπολης Παλαιπάφου - Σκαλών, ανακαλύφθηκε πριν εί
κοσι χρόνια (το 1980), ένας ορειχάλκινος οβελός, με χαραγμένο επάνω του ένα κύ
ριο όνομα στην Αρκαδική διάλεκτο, σε πτώση γενική, το όνομα του ιδιοκτήτη ή 
του αφιερωτή του οβελού, του Οφέλτου, του Οφέλταϋ, όπως αναγράφεται. Είναι η 
πρώτη και σημαντικότερη, γι’ αυτό, γραπτή μαρτυρία που έχουμε για το ότι οι Πά- 
φιοι τουλάχιστο, αλλά και ευρύτερα οι Έλληνες της Κύπρου, γύρω στα 1100 π.Χ., 
αλλά και οπωσδήποτε νωρίτερα, είχαν ως γλώσσα τους την Ελληνική όπως μιλιό
ταν στην Αρκαδία. Θα δούμε αργότερα ότι Αρκαδικά γλωσσικά στοιχεία διασώζο
νται σε τοπωνύμια και άλλες γραπτές πηγές μεταγενεστέρων χρόνων.

Η Πάφος, όμως, δεν είναι η μόνη πόλη που συνδέει την Κύπρο με την Πελο
πόννησο. Στα βόρεια της Κύπρου, οι δύο πανάρχαιες πόλεις, η Αάπηθος και η Κερύ- 
νεια - κατειλημμένες τώρα από το 1974 από τον Τουρκικό Αττίλα - μιλούσαν την 
Ελληνική γλώσσα, είχαν Ελληνικά έθιμα και δημιουργούσαν Ελληνικό πολιτισμό, 
από τότε που κατά την παράδοση έφθασαν στην Κύπρο και τις αποίκισαν, την πρώ
τη ο Πράξανδρος από τις Θεράπνες της Αακωνίας, τη δεύτερη ο Κηφεύς από την 
Αχαΐα «Λάπαθος τε έστι πόλίζ... Αακώνων κτίσμα καί Πραξάνδρου»; γράφει ο 
Στράβων για τη Αάπηθο (14.682.3). Και ο Αυκόφρων γράφει για τον Κηφέα, ότι 
έφθασε οδηγώντας πλήθος στρατού από την Ώλενο, τη Δύμη και τη Βούρα:

«.... (όχλον) απ' Ώλένου,

Δύμης τε Βουραίοισιν ήγεμών στρατού». (Αυκ. 590-1)

Οι άποικοι που ήρθαν από τις τρεις αυτές πόλεις της βόρειας Πελοποννήσου, 
κατά το Σουηδό αρχαιολόγο Einar Gjerstad, φαίνεται πως δεν συμφωνούσαν μετα
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ξύ τους ποιας απ’τις τρεις πόλεις το όνομα να δώσουν στην αποικία που θα 
ίδρυαν, γι’ αυτό και της έδωσαν το όνομα Κερύνεια, μιας πόλης που ήταν κοντά 
στις πόλεις τους, να τους θυμίζει την Βόρεια Πελοπόννησο και τις πόλεις της κα
ταγωγής τους.

Ο Κηφεύς, όμως, και ο Πράξανδρος που αναφέραμε, θα φθάσουν, κατά τον Λυ- 
κόφρονα, «πέμπτοι τέταρτοι» ‘στη γη της Αφροδίτης, της βασίλισσας των Γόλγων’: 
«γαΐαν ϊξονται Θεάς / Γόλγων άνάσσης» (588-9). Οι Γόλγοι, κοντά στη σημερινή Αθη- 
αίνου, ήταν κι αυτοί αποικία Πελοποννησίων, που ιδρύθηκε, σύμφωνα μ’ αυτά που 
παραδίδει ο Στέφανος ο Βυζάντιος (s.v. Γολγοι), από τους Σικυωνίους, κοντά στην 
Κόρινθο, με αρχηγό τους τον Γόλγο. Παρόλο που μια άλλη παράδοση συνδέει το 
όνομα της πόλης με τον Γολγό, γιό της Αφροδίτης και του Άδωνη, η πριύτη εκδοχή 
που αναφέραμε έχει πιο πειστικά ερείσματα. Οι Γόλγοι ήταν γνωστοί για τη λατρεία 
της Αφροδίτης, κι η Αφροδίτη ήταν ταυτόχρονα η πιο διάσημη θεά της Σικυώνας, με 
σύμβολο της το περιστέρι πάνω στα νομίσματα της πόλης. Στην περιοχή των Γόλγων 
αφθονούσε ο χαλκός κι η Αφροδίτη λατρευόταν ως θεότητα της ευφορίας, προστάτι- 
δα του χαλκού και της μεταλλουργίας. Μεγάλος αριθμός πήλινων και άλλων αντι
κειμένων που βρέθηκαν θεωρείται ότι ήταν αφιερώματα προς τη θεά, και τα χαρα
κτηριστικά της τέχνης πολλών από αυτά συνηγορούν στην παρουσία Μυκηναίων στο 
τέλος της 13ης χιλιετίας π.Χ. (γύρω στα 1200 π.Χ.).

Αίγα μόνο χιλιόμετρα έξω από τη Αευκωσία, νοτιοανατολικά, στο δρόμο 
προς τη Αεμεσό, βρίσκεται το Δάλι, το αρχαίο Ιδάλιον, γνωστό από τη σθεναρή 
αντίσταση του κατά των Περσών και των Κιτιέων Φοινίκων, που το πολιόρκησαν 
το πρώτο ήμισυ του 5ου αι. π.Χ. - όπως καταγράφεται στην περίφημη πινακίδα 
του Ιδαλίου που βρέθηκε στο ναό της Αθηνάς, της πιο σπουδαίας θεάς της πόλης, 
και τώρα βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων.

Σύμφωνα με την παράδοση (Στέφανος ο Βυζάντιος, s.v.), το Ιδάλιο έκτισε ο 
βασιλιάς Χαλκήνωρ ή Χαλκάνωρ, που δεν ξέρουμε, όμως, από ποιά πόλη της 
Ελλάδας καταγόταν. Ωστόσο, ανασκαφές αποκάλυψαν στη δυτική ακρόπολη ναό 
αφιερωμένο στον Απόλλωνα, όπως φανερώνουν τρεις δίγλωσσες επιγραφές, στην 
Ελληνική και τη Φοινικική, που βρέθηκαν εκεί, οι δύο με το επίθετο Άμυκλοςκι η 
τρίτη με το Αμυκλαΐος. Από το επίθετο αυτό, μπορεί βάσιμα να υποτεθεί και έχει 
υποστηριχθεί, ότι το ναό έκτισαν άποικοι από τις Αμύκλες της Αακωνικής που 
ήταν σπουδαία πόλη τον 13ο αι. π.Χ. και όπου λατρευόταν ο θεός ως 'Αμυκλαΐος, 
όπως γράφει ο Παυσανίας (3.19.6) «Θεών δέ σέβουσιν οί ταύτη τόν τε Άμυκλαΐον 
καί Διόνυσον».

Η τεχνική με την οποία είναι κτισμένος ο ναός - γνωστή στην Κύπρο από τον 
13ο άι. π.Χ. - και οι τάφοι που βρέθηκαν εκεί και πολλά αγγεία συνδέουν το Ιδάλιο 
με τον Αιγαιακό - Μυκηναϊκό πολιτισμό. Γι’ αυτό και το Ιδάλιον πρέπει να κτίστηκε 
από Μυκηναίους και να υπήρχε εκεί Μυκηναϊκός οικισμός ήδη από το 1100 π.Χ.

Μια άλλη πόλη, από τις σπουδαιότερες της Κύπρου, το Κούριον, μας παρα
δίδεται από αρχαίους συγγραφείς, τον ιστορικό Ηρόδοτο και το γεωγράφο Στρά
βωνα, ότι ήταν κτίσμα των Αργείων. Η πόλη βρίσκεται στα νοτιοδυτικά του νησι
ού, κοντά στη θάλασσα, λίγο έξω και δυτικά της Αεμεσού, στο δρόμο προς την Πά

φο. Με βάση τη χρονολόγηση των αρχαιολογικών ευρημάτων, η πόλη πρέπει να 
κτίστηκε γύρω στο 1100 π.Χ. Και η ομοιότητα των ευρημάτων από βασιλικό τάφο 
- χρυσό σκήπτρο, κατάλοιπα είδους ασπίδας, αιχμή δόρατος, και άλλα - με άλλα 
παρόμοια που βρέθηκαν στην Αργολίδα και τις Μυκήνες, επιβεβαιώνουν τους 
στενούς δεσμούς του Κουρίου με το Άργος.

Αλλ’ υπάρχουν και άλλα ενισχυτικά στοιχεία για τις σχέσεις του Κουρίου με 
το Αργος. Ο πιο σπουδαίος ήρωας του Άργους ήταν ο Περσέας. Στο Κούριο λα
τρευόταν, ως ο κατ’ εξοχήν ήρωας της πόλης, ένας Περσεύτης - άγνωστος από αλ
λού - που θεωρείται ότι ήταν το ίδιο πρόσωπο με τον Περσέα, μια ακόμη πιθανή 
μαρτυρία για την καταγωγή των Κουριέων από το Άργος.

Στο Κούριο υπήρχε ο περίφημος ναός του 'Απόλλωνα Ύλάτη - του 8ου αι. 
π.Χ. - κτισμένος στο ιερό άλσος του θεού, που ήταν γνωστό ως "Υλη, δηλ. δάσος, 
από το οποίο πιστεύεται ότι ο Απόλλωνος πήρε το όνομα Ύλάτης, ‘προστάτης 
των δασών’. Ωστόσο, ο G. Neumann σημειώνει ότι «ήδη στη μυκηναϊκή εποχή 
στον χώρο της Πύλου συνάγεται ένα τοπωνύμιο / *Hula  / βάσει του ονόματος προ
σώπου u-re-u/Heleus/.»

Η περίπτωση της Σαλαμίνας, της πιο σπουδαίας πόλης της αρχαίας Κύπρου, δη
μιουργεί ερωτηματικά για το ποιοι την αποίκισαν. Πολλές γραπτές πηγές της αρχαι
ότητας αποδίδουν την ίδρυση της στον Τεύκρο, το γιό του Τελαμώνα, του βασιλιά της 
Σαλαμίνας της Ελλάδας. Ο Τεύκρος είχε λάβει μύρος στην Τρωική εκστρατεία μαζί 
με τον αδελφό του Αίαντα. Όταν επέστρεψε, μετά το τέλος του πολέμου, ο πατέρας 
του - σύμφωνα με την παράδοση - τον έδιωξε, επειδή δεν είχε αποτρέψει την αυτο
κτονία του αδελφού του Αίαντα. Θαλασσοδαρμένος έφθασε στην Κύπρο, προσορμί
στηκε αρχικά στα βόρεια παράλια, στο σημείο που ονομάστηκε 'Αχαιών ακτή, κι 
ύστερα προχώρησε και ίδρυσε τη Σαλαμίνα της Κύπρου, ονομάζοντας την έτσι για 
να του θυμίζει τη γενέτειρα του, τη Σαλαμίνα της Ελλάδας.

Ωστόσο, ορισμένοι μελετητές προσγράφουν τη Σαλαμίνα στις αποικίες που 
ιδρύθηκαν από Αργείους, θεωρώντας τις παραδόσεις που τη συνδέουν με τη Σα
λαμίνα της Ελλάδας ως επινόηση της Αθήνας, μεταγενεστέρων χρόνων, για σκο
πούς πολιτικής προπαγάνδας.

Ως επιβεβαίωση της καταγωγής των Σαλαμινών της Κύπρου από τους Αργεί
ους προσάγεται ένα επίγραμμα που βρέθηκε στο Άργος για το βασιλέα της Σαλα
μίνας Νικοκρέοντα, του 4ου αι. π.Χ. Ο Νικοκρέων έστελλε στο Άργος κάθε χρόνο 
βραβεία από χαλκό για τους νικητές των αγώνων που διεξάγονταν εκεί στη γιορτή 
της μεγάλης θεάς του Άργους Ήρας, τα Ηραία. Οι Αργείοι για να τον τιμήσουν, 
του ανήγειραν ανδριάντα με το επίγραμμα που σώθηκε και που έλεγε ποιος ήταν, 
πού γεννήθηκε, ποιος ήταν ο πατέρας του και η γενιά του, ποιά η μητρόπολη του, 
ποιοι τον έστησαν εκεί, για ποιό λόγο και με ποιά ευκαιρία. Το κείμενο του επι
γράμματος έχει ως εξής:

[Μ]ατ[τρόπολ]ίς μοι χθών Πέλοπος τό Πελαζγικόν Άργος

Πνυταγόρας δέ πατήρ Αιακού εκ γενεάς 
είμί δέ Νικοκρέων, θρέψεν δέ με γά περίκλυστος
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Κύπρις θειοτάτων έκ προγόνων βασιλή.
στάσαν ό’ Άργεΐοί με χάριν χαλκοϊο τίοντες
Ήρςι ον εις έροτιν πέμπο[ν άε]θλα νέοις. (Kaibel 846)

(Χατζηιωάννου, ΑΚΕΠ, τ.Δ., αρ. 85, σ. 218)

Σε μετάφραση

‘Μητρόπολη μου είναι η γή του Πέλοπα, το Αργος το Πελασγικό.
Πατέρας μου ο Πνυταγόρας απ’ τη γενιά του Αιακού.
Είμαι ο Νικοκρέων και μ’ έθρεψε η θαλασσοζωσμένη γή 
της Κύπρου βασιλιά από τους πιο θεϊκούς προγόνους.
Με έστησαν οι Αργείοι τιμώντας με για το χαλκό
που έστελνα στης Ήρας τη γιορτή έπαθλα για τους νέους’.

Αξίζει να σημειωθεί, σ’ αυτή τη συνάφεια, ότι η καταγωγή των Τευκριδών, των 
απογόνων του Τεύκρου, από τους οποίους κατάγεται ο Νικοκρέων, συνδέεται με το 
Αργος, γιατί ο Τελαμώνας, ο πατέρας του Τεύκρου, ήταν γιος του Αιακού, κι ο Αια
κός ήταν γιος του Δία και της Αίγινας, κόρης του (ποταμού) Ασωπού του Αργους.

Μια άλλη προβληματική περίπτωση, παρόμοια με της Σαλαμίνας, είναι αυτή 
των Σόλων, στον κόλπο της Μόρφου κοντά στο Καραβοστάσι. Σύμφωνα με τον 
γεωγράφο Στράβωνα, τους Σόλους ίδρυσε ο Ακάμας, γιος του βασιλιά της Αθήνας 
Θησέα, και ο Φάληρος, εγγονός του Ερεχθέα, επίσης βασιλιά της Αθήνας. Από την 
άλλη μεριά, ο Πλούταρχος παραδίδει ότι την πόλη ίδρυσε ο Δημοφών, αδελφός 
του Ακάμαντα, και ότι το όνομα της ήταν Αΐπεια, δηλαδή πόλη κτισμένη σε ψηλό 
λόφο (αίπύζ, αίπεΐα, αΐπύ, στα αρχαία, σημαίνει ‘ψηλός’, ‘απόκρημνος’). Υπάρχει 
μάλιστα η παράδοση ότι ο διάσημος νομοθέτης της Αθήνας Σόλων επισκέφθηκε 
την Αίπεια, τον 6ο αι. π.Χ., και συμβούλευσε το βασιλιά της Φιλόκυπρο να μετα
τοπίσει την πόλη στην πεδιάδα, κι ότι ο Φιλόκυπρος αφού ακολούθησε τη συμβου
λή του ονόμασε τη νέα πόλη Σόλοι, προς τιμήν του Σόλωνα.

Το όνομα, όμως, των Σόλων προυπήρχε του Σόλωνα και οι μελετητές θεω
ρούν και αυτή την παράδοση, όπως στην περίπτωση της Σαλαμίνας και των Χύ- 
τρων, που θα δούμε σε λίγο, ως επινόηση της Αθήνας για πολιτικούς σκοπούς, χω
ρίς αυτό να αποκλείει επίσκεψη του Σόλωνα στους Σόλους. Αυτό που έχει σημα
σία είναι ότι στην περιοχή της Αίπειας-Σόλων βρέθηκε Μυκηναϊκή πυξίδα του τέ
λους του 13ου αι. π.Χ., και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα, θραύσματα αγγείων, 
του 11ου αι. π.Χ. που επιτρέπουν να θεωρήσουμε την πόλη ως κτίσμα των Αχαιών 
του δεύτερου κύματος, αν όχι νωρίτερα. Και δεν είναι, ασφαλώς, τυχαίο το γεγο
νός ότι στη Αακωνία υπάρχει τόπος με το ίδιο όνομα, δηλαδή Αΐπεια.

Όσο για τους Χύτρους, μια πόλη κτισμένη σε λόφο κοντά στη σημερινή Κυ- 
θρέα, λίγα μόνο χιλιόμερα από τη Αευκωσία, στα βορειοανατολικά της, παραδίδε
ται ότι ήταν κτίσμα του Χύτρου, εγγονού του Ακάμαντα, του ιδρυτή των Σόλων. 
Οι ανασκαφές, στη νεκρόπολη, αποκάλυψαν τάφους σύμφωνα με τα Μυκηναϊκά 
έθιμα και τα ευρήματα τοποθετούν την ίδρυση της στα μέσα του 11ου αι. π.Χ. Γι’ 
αυτό και θεωρείται οικισμός Μυκηναϊκός, και η παράδοση για την ίδρυση της από 
το Χύτρο ως επινόηση των Αθηναίων.
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Από όσα αναφέραμε ώς τώρα, μπορεί να βγει το συμπέρασμα ότι οι παραδό
σεις που αποδίδουν την ίδρυση πόλεων στην Κύπρο σε πρόσωπα και πόλεις της 
Πελοποννήσου επιβεβαιώνονται από τα αρχαιολογικά ευρήματα που πιστοποι
ούν ότι ο πολιτισμός των πόλεων της Κύπρου ήταν ο ίδιος με αυτόν της Πελο
ποννήσου.

Αλλά η Πάφος, η Αάπηθος, η Κερύνεια, οι Γόλγοι, το Ιδάλιον, το Κούριον, η 
Σαλαμίνα, οι Σόλοι και οι Χύτροι δεν είναι οι μόνες πόλεις της Κύπρου που μαρ
τυρούν την ύπαρξη Αιγαιακού - Μυκηναϊκού πολιτισμού. Πολλοί άλλοι πανάρ- 
χαιοι οικισμοί και πόλεις για τις οποίες δεν αναφέρεται το όνομα του ιδρυτή τους, 
αποκαλύπτουν σαφή και αδιαμφισβήτητα τα χαρακτηριστικά του Μυκηναϊκού 
πολιτισμού τους.

Η Έγκωμη, κοντά στη Σαλαμίνα, στην Αμμόχωστο, είναι από τις αρχαιότερες 
και τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Εμπορικό πρώτα κέντρο των Μυκηναί- 
ων από τον 14ο αι. π.Χ. και νωρίτερα, αποικίζεται το τέλος του 13ου αι. (γύρω 
στα 1200 π.Χ.) και γίνεται μια ακμάζουσα Ελληνική πόλη με αδιάψευστους μάρ
τυρες τα στοιχεία του Μυκηναϊκού πολιτισμού της: τα «κυκλώπεια» τείχη και τα 
οχυρά της, το «ανάκτορο» του βασιλέα, τα τρία ιερά της και πλείστα όσα αρχαιο
λογικά ευρήματα. Ένα χάλκινο άγαλμα νεαρού θεού με περίζωμα και κράνος με 
κέρατα, από ιερό του τέλους του 13ου αι. π.Χ., ο Απόλλων Κεραιάτης - όπως εί
ναι γνωστός - δεν είναι άλλος από τον Απόλλωνα Κεραιάτη που λατρευόταν 
στην Αρκαδία ως θεός προστάτης των βοσκών και των ποιμνίων. Κι ένα άλλο 
χάλκινο αγαλμάτιο με χαρακτηριστικά Ελληνικού θεού του 12ου αι. π.Χ., με γένι, 
και αυτός με περίζωμα, κράνος με κέρατα, αλλά και με περικόρμιο και κνημίδες, 
οπλισμένος με ασπίδα και δόρυ, θεωρείται προστάτης της μεταλλουργίας καθώς 
στέκει πάνω σε βάση με σχήμα ταλάντου από χαλκό. Και θα πρέπει ν’ αναφερθεί 
ένα ακόμα δείγμα Μυκηναϊκής τέχνης από την Έγκωμη, ένα ασημένιο κύπελλο με 
παραστάσεις ταυροκεφαλών και λωτών, ένθετες, από χρυσό και ‘νιέλο’, παρόμοιο 
του οποίου βρέθηκε στα Δενδρά της Πελοποννήσου.

Το Κίτιον επίσης, κοντά στη Αάρνακα, ενώ δεν ξέρουμε από ποιάν ή ποιές 
πόλεις ήταν οι Έλληνες που το αποίκισαν γύρω στα 1200 π.Χ., είμαστε βέβαιοι ότι 
ήταν δραστήριοι και καινοτόμοι Αχαιοί, που έδωσαν νέα πνοή με τα στοιχεία του 
πολιτισμού τους που έφεραν. Και εδώ οχυρωματικά έργα, «Κυκλώπεια» τείχη με 
τετράπλευρους προμαχώνες, εργαστήρια κατεργασίας χαλκού σε νέα σημεία, τά
φοι και κτερίσματα, νέοι ναοί και τεμένη, με βωμούς, τράπεζες προσφορών και 
άδυτα για τα ιερά σκεύη και το άγαλμα της θεότητας, τελετές και ιερές πομπές 
στην αυλή των ναών με τη χρήση κεφαλών βοδιών ως προσωπεία. Ακόμη, τετρά
πλευρα επίκρανα πεσσών και πέτρινα «κέρατα καθοσιώσεως», ένα στοιχείο συμ
βολικό της Μυκηναϊκής (αιγαιακής) θρησκείας.

Είναι αργότερα, γύρω στα 1000 π.Χ., που η πόλη μετακινείται προς τη θάλασ
σα, στα νότια, κι ακόμη αργότερα που εγκαθίστανται οι Φοίνικες στην εγκαταλε- 
λειμμένη περιοχή, γύρω στα 850 π.Χ., με αποτέλεσμα το Κίτιον να μετατραπεί σε 
μια Φοινικική πόλη, με επεκτατικές κατά καιρούς διαθέσεις στα ενδότερα της Κύ
πρου συμμαχώντας με τους Πέρσες εναντίον των Ελλήνων στην περίπτωση του 
Ιδαλίου και άλλες.
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Υπάρχουν και άλλοι συνοικισμοί, οχυρά και πόλεις που μαρτυρούν την παρου
σία Ελλήνων στην Κύπρ την περίοδο που μας απασχολεί, που αν και δεν ξέρουμε 
από πού ήρθαν οι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν σ’ αυτούς, τα αρχαιολογικά ευρή
ματα τους συνδέεουν βασικά με τον Αιγαιακό πολιτισμό και την Πελοπόννησο.

Τα «Κυκλώπεια τείχη», της Χερσονήσου της Μάας - Παλαιόκαστρο στην Πά
φο μοιάζουν με αυτά της Έγκωμης και του Κιτίου, όπως και τα τείχη της Σίντας, 
δυτικά της Έγκωμης στην πεδιάδα της Μεσαορίας - εκτός άλλων Μυκηναϊκών ευ
ρημάτων.

Ο συνοικισμός της Πύλας - Κοκκινόκρεμμος στη νότια ακτή ανατολικά του 
Κιτίου προστατευμένος απ’ όλες τις πλευρές με τα ογκώδη τείχη του εγκαθιδρύ- 
θηκε την ίδια περίπου περίοδο όπως η Μάα.

Το Κοιμητήριο του Αλαά, στη Χερσόνησο της Καρπασίας, με τους τάφους 
Μυκηναϊκού (αιγαιακού) τύπου και τα πλούσια κτερίσματα (του 11ου αι. π.Χ.) 
δείχνουν την μεγάλη εξέλιξη που σημειώθηκε στις τέχνες αυτή την εποχή, που τη 
μαρτυρούν και τα ευρήματα του Κουρίου και της Πάφου.

Η πόλη που βρίσκεται κοντά στην Αλυκή της Αάρνακας, όχι μακριά από το 
Κίτιο, με Μυκηναϊκά ευρήματα, κτίστηκε πριν από το Κίτιο και διατηρήθηκε και 
μετά την ίδρυση του ώς και τον 12ο αι. π.Χ.

Στη Μύρτου, της επαρχίας Κερύνειας, βρέθηκε ιερό με κέρατα καθοσιώσεως - 
σύμβολο της αιγαιακής θρησκείας - σαν αυτά του Κιτίου, της Έγκωμης και του 
ναού της Αφροδίτης στην Πάφο. Και ο κατάλογος θα μπορούσε να αυξηθεί.

Και από όσα έχουν λεχθεί, γίνεται φανερό ότι με το τέλος του 12ου αι., γύρω 
στο 1100 π.Χ., βρίσκουμε τους Έλληνες εγκατεστημένους σε όλη την Κύπρο, από 
τη Δύση ώς την Ανατολή και από το Βορρά ως το Νότο. Η παρουσία των Πελο- 
ποννησίων τεκμηριώνεται από τα αρχαιολογικά ευρήματα, τις κτιριακές εγκατα
στάσεις, οχυρά, σπίτια, ναούς, τάφους, ιερά, τεμένη, βωμούς, τόπους επεξεργα
σίας μετάλλων, αντικείμενα μεταλλοτεχνίας, αγγειοπλαστικής, χρυσοχοΐας, αργυ- 
ροχοΐας, αγάλματα και ειδώλια, παραστάσεις σε αγγεία, ιερά σύμβολα, αφιερώμα
τα, τρίποδες, είδη καθημερινής χρήσεως ή επισήμων εκδηλώσεων, και πλείστα άλ
λα, επιτόπιας κατασκευής που μαρτυρούν ένα πολιτισμό παρόμοιο μ’ αυτόν που 
έφεραν μαζί τους από την Πελοπόννησο, χωρίς να λείπουν στοιχεία από την Κρή
τη, ίσως και από άλλα μέρη της Ελλάδας, με το τελευταίο ιδιαίτερα κύμα των 
αποίκων, όπως και στοιχεία που πήραν από τους αυτόχθονες χωρίς να αλλοιωθεί 
ο βασικά Ελληνικός χαρακτήρας του πολιτισμού τους.

Με αυτό το πλούσιο και ποικίλο αρχαιολογικό υλικό, αποκτούν ιδιαίτερη βα
ρύτητά και κύρος ιστορικών απηχήσεων οι παραδόσεις για την ίδρυση των Κυ- 
πριακιόν πόλεων από οικιστές που έφθασαν από την Πελοπόννησο ή που συνδέο
νται μ’ αυτήν.

Ωστόσο, τα αρχαιολογικά ευρήματα δεν είναι τα μόνα που πιστοποιούν την 
εγκατάσταση Πελοποννησίων στην Κύπρο επιβεβαιώνοντας τις παραδόσεις. Μια 
εξ ίσου ισχυρή μαρτυρία είναι τα τοπωνύμια, τα ονόματα που έδωσαν σε οικι
σμούς και πόλεις, ποταμούς και άλλους χώρους όπου πάτησαν το πόδι τους για 

πρώτη φορά ή εγκαταστάθηκαν. Θα αναφερθώ σε μερικά τέτοια τοπωνύμια από 
πρόσφατη μελέτη ξένου επιστήμονα, του G. Neumann.

Η Αΐπεια της Κύπρου, θυμίζει - όπως ανάφερα - τόπο στη Αακωνία με το 
ίδιο όνομα. Το Ασίνου φέρνει στο νού μας το Ασίνη, που μ’ αυτό ονομάζονται 
τόποι στη Αακωνία, τη Μεσσηνία και την Αργολίδα. Το Αχαιών ακτή, στη βόρεια 
Κύπρο, μας θυμίζει το Αχαιών λιμήν στη Μεσσηνία. Η Έλαιούς και η Ελαία, που 
σημαίνουν ‘τόπο γεμάτο από ελαιόδενδρα’, παραπέμπει σε παρόμοιο τοπωνύμιο 
στο ‘Αργος, το δε Επίδαυρον της Κύπρου στην Επίδαυρο της Αργολίδας. Η Κα- 
ριοποταμία και το *Καριοπόταμος  στον ποταμό Καρίωνατης Αρκαδίας, η Κερύ- 
νεια, όπως αναφέραμε, στην πόλη και στο όρος της Αχαΐας με το ίδιο όνομα, και η 
Κορώνη στο ίδιο τοπωνύμιο της Μεσσηνίας. Το Ααμπάδιστος, τόπος με πολλές 
‘λαμπάδες’, το φυτό άγριες λυχνίδες, παραπέμπει στο Αρκαδικό τοπωνύμιο Αά- 
μπεια, η Αεύκουσα - Λευκουσία - Αευκοσία στο επίσης Αρκαδικό τοπωνύμιο 
Αευκάσιονκαι στο όνομα ενός ποταμού Αευκασία στη Μεσσηνία.

Το όνομα Μακαρία, με το οποίο λεγόταν περιοχή στη βόρεια ακτή της Κύ
πρου και ύστερα ονομάστηκε με αυτό όλη η Κύπρος, το βρίσκουμε ως τοπωνύμιο 
στην Αρκαδία, και ήταν επίσης το όνομα πεδιάδας στη Μεσσηνία.

Κοντά στο αρχαίο Ιδάλιον υπήρχε πεδιάδα Μαλανία από το *Μελανία,  που 
σημαίνει ‘μαύρο χώμα’, ‘εύφορη γή’. Και στην Πύλο υπάρχει το Μαλάνιοςή Μα- 
λανίων, χωρίς να ξέρουμε αν υπήρχε και τοπωνύμιο.

Μια περιοχή στα βόρεια της Πάφου, πιθανώς το αρχαίο όνομα της Αμαργέ- 
της, λεγόταν Μέλανθος. Τούτο ήταν και όνομα προσώπου από τη Σπάρτη με πιθα
νώς Μυκηναϊκή προέλευση.

Υπάρχει η άποψη ότι το όνομα της Αεμεσού ήταν αρχικά η Νέμεσος, της Νε- 
μεσού, που έγινε με ανομοίωση η Λέμεσος, της Αεμεσού. Η ρίζα του Νέμεσος υπο- 
κρύνεται, σύμφωνα μ’ αυτή την άποψη, στο τοπωνύμιο Νεμέα, την πόλη της Αργο
λίδας μεταξύ Κλεονών και Φλιούντος.

Παραδίδεται ότι στην Κύπρο υπήρχε το όνομα Παλαιά, δηλαδή η Παλαιά πό
λη για δύο τόπους, και το ίδιο τοπωνύμιο βρίσκουμε στη Αακωνία, στη Θεσσαλία 
και Συρία.

Το ακρωτήριο Τρήτοι και η πόλη Τρήτα που πήρε το όνομα της από αυτό, πα
ράγονται από ρίζα που σημαίνει ‘τρύπιος’, ‘κοίλος’ (τετραίνω=τρυπώ), και στο 
Αργος υπάρχει περιοχή 'Τρήτον' και στην ακτή της Κρήτης ‘ τρητόν άκρον'.

Η ύπαρξη στην Κύπρο τοπωνυμίων που απαντούν και στη Μεσσηνία, στη Λα
κωνία, στην Αρκαδία, στην Αχαΐα, την Αργολίδα και αλλού της Πελοποννήσου 
επιβεβαιώνει το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει ο G. Neumann, ότι «Οι μετανά
στες Αχαιοί, οι οποίοι μετά την κατάκτηση και εγκατάσταση των Δωριέων εξόρ- 
μησαν απ' όλες αυτές τις περιοχές και απεβιβάσθησαν κατά κύματα στη νήσο, έφε
ραν μαζί τους τα ονόματα». Τούτο πρέπει να ισχύει και γι’ αυτούς που αποίκισαν 
την Κύπρο πριν από την κάθοδο των Δωριέων.

Το ότι μερικά τοπωνύμια απαντούν και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, δεν μειώ
νει το κύρος της πιο πάνω παρατήρησης, αφού οι μαρτυρίες του αποικισμού της 
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Κύπρου από την Πελοπόννησο είναι πλουσιότερες και ισχυρότερες. Θα πρέπει, 
ωστόσο, να σημειωθεί ότι δεν έπαυσαν να υπάρχουν προελληνικά τοπωνύμια 
στην Κύπρο - τούτο, άλλωστε, παρατηρείται και στην Ελλάδα - μερικά μάλιστα 
από τα οποία οι Έλληνες προσάρμοσαν στη δική τους γλώσσα, εννοώ τη γραμμα
τική, τις καταλήξεις και τις κλίσεις.

Εκτός από τα τοπωνύμια ως μάρτυρες της προέλευσης των Ελλήνων της Κύ
πρου από τον χώρο της Πελοποννήσου, έχουμε ήδη αναφέρει ότι και η γλώσσα 
που μιλούσαν κι έγραφαν οι Έλληνες άποικοι της Κύπρου από τα μέσα του 11ου 
αι. π.Χ. ήταν η Αρκαδική διάλεκτος. Τόσο στενή, μάλιστα, ήταν η σχέση της Αρκα
δικής με την Αρκαδο-Κυπριακή διάλεκτο, κατά το διάσημο γλωσσολόγιο Carl 
Darling Buck, όσο δεν ήταν ούτε αυτή η Αττική με την Ιωνική. Στοιχεία της Αρκα- 
δο-Κυπριακής διαλέκτου βρίσκουμε και στους δύο σπουδαίους αρχαίους Κυπρί
ους συγγραφείς του 8ου/7ου αι. π.Χ., τον χρησμολόγο Εύκλον και τον ποιητή των 
Κυπρίων έπών Στασίνο. Δεν είναι τυχαίο το ότι και οι δύο, παρόλο ότι έγραψαν 
στην πανελλήνια επική διάλεκτο, χρησιμοποίησαν - ως Κύπριοι - και ιδιωματικές 
λέξεις της Κυπριακής, Αρκαδο-δωρικής διαλέκτου.

Ενα άλλο βασικό στοιχείο που έφεραν μαζί τους οι Έλληνες άποικοι της Κύ
πρου και που πιστοποιεί την Πελοποννησιακή προέλευση τους, είναι και η θρησκεία. 
Οι θεοί τους, όπως είδαμε, ανήκουν στο Ελληνικό Πάνθεον, τους Πανελλήνιους θε
ούς του Ολύ[.ιπου με υπέρτατο όλων τον Δία, «πατέρα άνδρών τε θεών τε».

Οπως σήμερα, έτσι κι αυτοί, είχαν, τότε, τους πολιούχους θεούς τους. Στην 
Πάφο την Αφροδίτη, που της έκτισαν οι Αρκάδες ναό και 'βωμόν θυήεντα’, που τα 
ξέρουμε και από τον Όμηρο και τον Ομηρικόν "Υμνον εις Άφροδίτην. Είδαμε τις 
παραδόσεις που τη συνέδεαν με την Τεγέα της Αρκαδίας. Στην Πάφο την ονόμαζαν 
«άνασσαν», βασίλισσα, και το ίδιο επίθετο είχε και στους Γόλγους, όπου λατρευό
ταν ως η προστάτιδα του χαλκού, μια ιδιότητα που είχε και στην Πάφο, και ίσως 
στο Κούριον και σε άλλες πόλεις.

Αναφερθήκαμε, ακόμα, στον κερασφόρο θεό της Έγκωμης Απόλλωνα, που 
ταυτίστηκε με τον Αρκαδικό Απόλλωνα Κεραιάτη, και στον 'Απόλλωνα Ύλάτη 
του Κουρίου που το όνομα του συνδέουν μερικοί με τον Μυκηναϊκό κόσμο.

Για τη Σαλαμίνα, μας παραδίδεται ότι από τον καιρό που ιδρύθηκε υπήρχε 
ναός του Δία, και ότι μάλιστα ο Τεύκρος που την ίδρυσε ήταν ο πρώτος αρχιερέας 
σ αυτόν. Σε μεταγενέστερους χρόνους η λατρεία του εισήχθη και σε άλλες πόλεις, 
όπως και η λατρεία άλλων θεών, της Αθηνάς, της Ήρας Αργείας, της Αρτέμιδος 
Αγροτέρας, θεάς της άγριας φύσης - που πιστεύεται από τον Mitford ότι λατρευ
όταν από παλιά -, της Δήμητρας και της Κόρης, του ήρωα Ηρακλή και άλλων.

Στο τέλος της δεύτερης χιλιετίας η Κύπρος είναι πια ένα Ελληνικό νησί, βασικά 
μία προέκταση της Πελοποννήσου στην Ανατολική Μεσόγειο, με έκδηλα τα χαρακτη
ριστικά του Ελληνικού πολιτισμού σε όλους τους τομείς, στη γλώσσα, στις τέχνες, 
στον τρόπο της ζωής, τις θρησκευτικές αντιλήψεις, στα ήθη και τα έθιμα. Οι αυτό- 
χθονες αφομοιώνονται σταδιακά και όσοι έμειναν προσκολλημένοι στον δικό τους 
τρόπο ζωής και πολιτισμό συγκεντρώνονται στην Αμαθούντα, κοντά στη Αεμεσό. Σε 
όλο το άλλο νησί η φυσιογνωμία της Κύπρου έχει αλλάξει, είναι Ελληνική.

Η Κύπρος είναι οργανωμένη σε πόλεις - βασίλεια, της μορφής που απηχείται 
στα έπη του Ομήρου για τον Ελληνικό κόσμο της ηρωικής εποχής, του Τρωικού 
πολέμου. Ο βασιλιάς είναι ο ανώτατος άρχων με πολιτική, αλλά και στρατιωτική 
και θρησκευτική εξουσία - είναι και ο αρχηγός του στρατού και ο θρησκευτικός 
αρχηγός. Παραδίδεται ότι ο Τεύκρος ήταν αρχιερέας του ναού του Δία στη Σαλα
μίνα. Η βασιλεία ήταν κληρονομική. Και πρέπει να υπήρχε τάξη ευγενών, των 
‘αρίστων’, οι οποίοι ενεργούσαν ως σύμβουλοι του βασιλέα. Στα ανάκτορα, και σε 
άλλους δημόσιους χώρους, θα διοργανώνονταν πολιτιστικές δραστηριότητες, 
όπως στους ναούς γίνονταν τελετές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, και στους ίδι
ους αυτούς ή άλλους χώρους δημόσιους γίνονταν χοροί, ποιητικοί και άλλοι δια
γωνισμοί, αν κρίνουμε από τους Ομηρικούς "Υμνους εις Άφροδίτην που γράφτη
καν για γιορτές για την Αφροδίτη και τον Αδωνη.

Ο θεσμός της βασιλείας στην Κύπρο επέζησε ώς το τέλος σχεδόν του 4ου αι. 
π.Χ., ώς τότε που η Κύπρος έγινε επαρχία του βασιλείου των Πτολεμαίων. Μαζί 
με το θεσμό επέζησαν κι ορισμένα έθιμα ταφής των βασιλέων, λόγω της χαρακτη
ριστικής συντηρητικότητας των Κυπρίων αλλά και της σχετικής απομόνωσης τους 
από την Ελλάδα - υπό τους Ασσυρίους, τους Αιγυπτίους και για δύο σχεδόν αιώ
νες υπό τους Πέρσες. Το έθιμο της σφαγής δούλων, για παράδειγμα, κατά την τα
φή των βασιλέων ή και ευγενών, που παραδίδεται ότι το έφερε ο Τεύκρος, επέζησε 
ως την αρχαϊκή περίοδο και στην Παλαίπαφο και την Ταμασό. Ανθρωποθυσίες 
μαρτυρούνται και στη Αάπηθο. Και συνήθιζαν, επίσης, να προσφέρουν οβελούς 
και κρατευτές, ένα έθιμο που το βρίσκουμε στο Αργος, στο Ναύπλιο και την Κρή
τη - για πολεμιστές. Σχετικά με τη σφαγή αλόγων στο διάδρομο τάφου στη Σαλα
μίνα του 7ου αιώνα π.Χ., ένα άρμα και άλλα ευρήματα, σ’ αυτόν και άλλους τά
φους, που θεωρούνται ως αναβίωση Ομηρικών εθίμων, δεν αποκλείεται να απο- 
δειχθεί στο μέλλον ότι δεν πρόκειται για αναβίωση, αλλά επιβίωση εθίμων. Και, 
για να κλείσω, θ’ αναφερθώ σε ένα ακόμη έθιμο που έχει τελευταία επισημανθεί κι 
εκτιμηθεί στις ορθές του διαστάσεις. Είναι δε ιδιαίτερα σημαντικό γιατί επιβίωσε 
ως τον 4ο αι. π.Χ.

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, στην Κύπρο, όταν εθάπτοντο οι βασιλείς, πή
γαιναν μπροστά οι στρατιιύτες χορεύοντας ένοπλοι τον «πυρρίχιο» χορό, «τών 
γάρ βασιλέων κηδευομένων αυτός προηγείται πυρριχίζων ό στρατός». Πρώτος ο 
Αχιλλέας, μας λέγει ο Αριστοτέλης, χρησιμοποίησε τον χορό αυτό στην ταφή του 
Πάτροκλου, και οι Αχαιοί έφεραν το έθιμο αυτό στην Κύπρο - προφανώς όταν 
την αποίκισαν, μετά το τέλος του Τρωικού πολέμου.

Μια ενισχυτική πληροφορία για το έθιμο αυτό, αλλά και για αγώνες στην τα
φή των βασιλέων της Κύπρου, είναι η πληροφορία του Αθηναίου ρήτορα Ισοκρά
τη ότι, όταν πέθανε ο διάσημος βασιλιάς της Σαλαμίνας Ευαγόρας, το 374 π.Χ., ο 
γιος του Νικοκλής τίμησε τον τάφο του πατέρα του όχι μόνο με πλήθος εκλεκτών 
προσφορών, αλλά και με χορούς και μουσική, και με αγώνες γυμνικούς, ιππικούς 
και με τριήρεις. Ο Αριστοτέλης στο απόσπασμα που ανάφερα, αφήνει σαφώς να 
νοηθεί ότι το έθιμο της ταφής των βασιλέων στην Κύπρο με ένοπλους στρατιώτες 
να πηγαίνουν μπροστά χορεύοντας, επέζησε μέχρι της εποχής του.
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Αν αυτό το έθιμο επέζησε από τότε που το έφεραν οι Αχαιοί, μπορούμε να 
υποθέσουμε -και έχει πειστικά υποστηριχθεί- ότι και οι αγώνες (γυμνικοί, ιππι
κοί και με τριήρεις) που όιοργάνωσεν ο Νικοκλής για να τιμήσει τον τάφο του πα
τέρα του, ήταν κι αυτοί επιβίωση ενός παμπάλαιου εθίμου που το ξέρουμε, άλλω
στε, από τον Όμηρο, από τους αγώνες που όιοργάνωσεν ο Αχιλλέας προς τιμήν 
του νεκρού φίλου του Πατρόκλου. Αυτούς τους αγώνες, που με τόσες λεπτομέρει
ες περιγράφει ο Όμηρος σε ολόκληρη ραψωδία, δεν τους αγνοούσαν βέβαια οι 
Αχαιοί. Υπάρχουν, μάλιστα, ενδείξεις, όπως έχει επίσης υποστηριχθεί, ότι η πυγ
μαχία και η πάλη, η ιππασία και η αρματοδρομία, οι ακροβασίες στη ράχη ταύρων 
και αλόγων, το άλμα και ο δρόμος (το τρέξιμο), οι λεμβοδρομίες, ο χορός και η 
μουσική, δεν ήταν άγνωστα στους Αχαιούς της Κύπρου. Και είναι πιθανό να καλ
λιεργούνταν, είτε για σκοπούς αναψυχής, είτε για σκοπούς θρησκευτικούς και τε
λετουργικούς, είτε ως εκδηλώσεις ‘πολιτιστικές’, είτε σε συνάφεια με έθιμα ταφής 
και μάλιστα των βασιλέων, χωρίς να αποκλείεται και η ύπαρξη πραγματικών 
αγώνων.

Δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Στόχος μου ήταν να παρουσιάσω τις παραδό
σεις που αποδίδουν τον αποικισμό της Κύπρου σε Πελοποννησίους και να δείξω 
ότι τα πορίσματα της επιστημονικής μελέτης και έρευνας, τα αντικειμενικά δεδο
μένα, επιβεβαιώνουν τις παραδόσεις αυτές. Οι ρίζες του Κυπριακού Ελληνισμού 
φθάνουν στην Πελοπόννησο. Και τα στοιχεία της Ελληνικής φυσιογνωμίας της 
Κύπρου είναι αυτά που έφεραν μαζί τους από την Αρκαδία, τη Μεσσηνία, τη Αα- 
κωνία, την Αργολίδα και άλλους χώρους της νήσου του Πέλοπα γλώσσα, θρη
σκεία, θεσμοί, παραδόσεις, τρόπος ζωής, πολιτισμός, ήθη και έθιμα.

Αυτά τα στοιχεία, τα διατήρησαν με πείσμα, εμμονή και προσήλωση οι Έλλη
νες της Κύπρου, ως στοιχεία της φυλετικής και εθνικής τους ταυτότητας, μέσα σε 
συνθήκες αντίξοες, υπό ποικιλώνυμους κατακτητές, και κράτησαν ζωντανούς 
τους δεσμούς τους, στους εκάστοτε προσφερομένους τομείς, με την Πελοπόννησο, 
σε όλες τις ιστορικές περιόδους, την Ελληνιστική εποχή και τους Ρωμαϊκούς χρό
νους, τη Βυζαντινή περίοδο, τη Φραγκοκρατία, την Τουρκοκρατία, την Αγγλοκρα- 
τία και ώς σήμερα. Για την καθεμιά απ’ αυτές δεν θα αρκούσε μία ειδική ομιλία. 
Θα ήταν, ωστόσο, παράλειψη να μη αναφερθεί, για την περίοδο της Φραγκοκρα
τίας, η μεγάλη υποστήριξη που παρέσχε στην ώς τότε διωκόμενη Ελληνορθόδοξη 
Εκκλησία της Κύπρου η γενναία και μορφωμένη Μοράίτισσα, η βασίλισσα Ελένη 
Παλαιολογίνα (1442-1458 μ.Χ.), σύζυγος του Ιωάννου Β' Αουζινιανού, κόρη του 
Θεοδώρου Β' δεσπότη του Μυστρά και Δούκα της Σπάρτης, η οποία έφερε στην 
Κύπρο και την πνοή της Παλαιολόγειας Αναγέννησης. Και θα πρέπει να αναφέρω 
ακόμα^για το τέλος της Τουρκοκρατίας και τις αρχές της Αγγλοκρατίας, ότι είναι 
από την Πελοπόννησο που ήρθαν στην Κύπρο οι πρώτοι διδάσκαλοι και καθηγη
τές που θεμέλιωσαν την Ελληνική Κυπριακή εκπαίδευση, από εκεί και ο ιδρυτής 
της Κυπριολογίας ως επιστήμης, Μέγας Διδάσκαλος του Γένους Αναστάσιος Σα- 
κελλάριος, που κατέδειξε με αδιάσειστα επιστημονικά τεκμήρια την ακραιφνή ελ
ληνικότητα της Κύπρου.

Ιδιαίτερα σημαντικοί ήταν οι στενοί δεσμοί Πελοποννήσου και Κύπρου 
στους κοινούς αγώνες για την Ελληνική ελευθερία. Το θρυλικό Εικοσιένα, Κύπρι

οι αγωνιστές με το δικό τους Ελληνικό λάβαρο στο χέρι, τη «ΣΗΜΕΑ ΕΑΗΝΗΚΙ 
ΠΑΤΡΗΣ ΚΗΠΡΟΥ» πολέμησαν στο πλευρό των Πελοποννησίων αδελφών τους 
για την αποτίναξη του Τουρκικού ζυγού. Και το 1940 συμμετέσχαν στον ηρωικό 
αγώνα της Μητέρας Ελλάδας, και στην Πελοπόννησο, εναντίον των δυνάμεων του 
Αξονα.

Αλλά και πολλών Πελοποννησίων αδελφών τα «ιερά κόκκαλα» είναι θαμμέ
να στην Κυπριακή γη για το κοινό ιδανικό, την Ελληνική Ελευθερία. Τη γη των 
πατέρων μας, που κατάγονταν και από τους δικούς τους και δικούς σας πατέρες, 
αγαπητοί Πελοποννήσιοι αδελφοί, την πότισαν και πρόσφατα με το αίμα τους 
στην πείσμονα αντίσταση κατά του Τούρκου εισβολέα. Ανάμεσα στους νεκρούς 
και τους αγνοούμενους της Κυπριακής τραγωδίας θρηνούμε κι αναζητούμε ακόμα 
και αδελφούς μας από την Πελοπόννησο, προασπιστές της Κυπριακής γης, θύμα
τα της τουρκικής βαρβαρότητας. Και είναι χιλιάδες οι Κύπριοι που μετά την Κυ
πριακή τραγωδία κατέφυγαν στη φιλόξενη Πελοπόννησο και ζουν εγκατεστημένοι 
εκεί ανάμεσα στους Πελοποννησίους αδελφούς τους, οι οποίοι με κάθε τρόπο και 
κάθε ευκαιρία εκδηλώνουν έμπρακτα τη συμπαράσταση τους στον αγωνιζόμενο 
Κυπριακό Ελληνισμό.

Ο μεγαλύτερος, όμως, ασήκωτος πόνος είναι η σκλαβωμένη γη των πατέρων 
μας. Οι Σόλοι, η Μόρφου, η Αάπηθος, η Κερύνεια, οι Χύτροι, η Σαλαμίνα, η 
Έγκωμη, η Χερσόνησος των Αγίων Καρπασία, η Αχαιών ακτή κι άλλοι χώροι 
πολλοί, όπου πρωτοπάτησαν το πόδι τους Πελοποννήσιοι, είναι ξεμοναχιασμένοι 
από τους απογόνους τους σήμερα, με ξεριζωμένους τους Έλληνες από πατρογονι
κές εστίες και τάφους προγόνων, με βεβηλωμένα τα ιερά και τα όσια της φυλής, με 
τους Τούρκους θρονιασμένους στα σπίτια μας, με αλλαγμένα τα ονόματα των χω
ριών και των πόλεων, με στόχο να μη μείνει τίποτε που να θυμίζει πως εκεί έζησαν 
Έλληνες για τρισήμισυ χιλιάδες σχεδόν χρόνια, Χριστιανοί για δύο χιλιετίες.

Το χρέος είναι βαρύ και είναι δικό μας να ξαναστεριωθεί ο Ελληνισμός στον 
βορρά της πατρίδας μας, να λάμψει ξανά σε όλη την Κύπρο η Ελληνική φυσιο
γνωμία της, όπως τη διαμόρφωσαν και μας την παράδωσαν οι Πελοποννήσιοι 
άποικοι από τα πανάρχαια χρόνια, όπως τη συντήρησαν όλες οι γενιές ώς την 
αποφράδα ημέρα της Τουρκικής εισβολής. Το Ελληνικό φιλότιμο, με τη συστρά- 
τευση των όπου γης Ελλήνων, θα θαυματουργήσει κι αυτή τη φορά, όπως πάντα 
στις κρίσιμες ώρες. Το δικό σας παράδειγμα, αγαπητοί Πελοποννήσιοι αδελφοί, 
μας δίνει κουράγιο. Σας ευγνωμονούμε, και θα σας ευγνωμονούμε για πάντα. Μα
ζί με μάς, κι οι γενιές των προγόνων, αυτών που θεμέλιωσαν τον Ελληνισμό σε 
όλη την Κύπρο, την Πελοπόννησο της Ανατολικής Μεσογείου.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

204 205Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΥΘΡΕΩΤΗ, «ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ Ο ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ» 
Ελληνικός Πνευματικός Ομιλος Κύπρου

Αευκωσία, 2001
Ιστορικό δράμα σε ποίηση. Σε πέντε πράξεις.

Ο φίλος Ιάκωβος Κυθρεώτης, γεννημένος στη Λευκωσία το 1925, απόφοιτος 
του Παγκυπρίου Γυμνασίου και με σπουδές στα Εμπορικά, έγραψε διηγήματα, μυ
θιστορήματα και θεατρικά έργα, όλα εμπνευσμένα από την ιστορία, τις παραδό
σεις και τους αγώνες των Ελλήνων της Κύπρου. Δημοσίευσε, επίσης, λαογραφικές 
μελέτες, ταξιδιωτικά, ποίηση, κριτική βιβλίου και μετέφρασε στο κυπριακό γλωσ
σικό ιδίωμα αρχαίες κωμωδίες του Αριστοφάνη.

Είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, Αθηνών, του Κύκλου του 
Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, Ελλάδος, του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύ
πρου, του Κυπριακού Κέντρου Συγγραφέων Π ΕΝ, του Κυπριακού Συνδέσμου 
Παιδικού-Νεανικού Βιβλίου, της Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου, της 
Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου και άλλων.

Έργα του έχουν περιληφθεί σε Ανθολογίες, μεταδόθηκαν από το ραδιόφωνο 
και την τηλεόραση και δημοσιεύθηκαν σε περιοδικά της Κύπρου και της Ελλάδας. 
Το 1951 βραβεύτηκε από τη Γλωσσική Εταιρεία της Ακαδημίας Αθηνών για Λαο- 
γραφική Συλλογή του και έχει βραβευθεί ή επαινεθεί σε λογοτεχνικούς διαγωνι
σμούς στην Κύπρο και στην Ελλάδα.

Το συγκεκριμένο έργο του με τίτλο «Εθνομάρτυρας Κυπριανός - 9η Ιουλίου 
1821» στον πρόλογο, στη σελίδα 5, γράφει ότι για τη σύνθεσή του βασίστηκε «σε 
έρευνα ανάμεσα σε γνωστές και άγνωστες ιστορικές πηγές και στην πλούσια πα
ράδοση και τους θρύλους του τόπου μας», θέλοντας να αποδώσει τα τραγικά γε
γονότα στην Κύπρο πριν και μετά την έκρηξη της Επανάστασης του 1821.

Με τέτοιο περιεχόμενο, αλλά στον πεζό λόγο, είχε εκδοθεί το 1979 και ανεβά- 
στηκε στα πλαίσια Παγκύπριων Αγώνων Σχολικού Θεάτρου στη Λάρνακα (1991) 
και στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, το 1995. Ωστόσο, ο συγγραφέας διευκρινί
ζει ότι η πρωταρχική μορφή του κειμένου γράφτηκε σε ποιητικό λόγο και ολοκλη
ρώθηκε το 1973. Με αυτό το σκεπτικό η επόμενη έκδοση με τίτλο «Κυπριανός ο 
Εθνομάρτυρας» πραγματοποιήθηκε το 2001.

Στο νέο του βιβλίο «ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ στους αγωνιστές της Ελευθερίας». Κλεί
νοντας τον πρόλογό του, τονίζει ότι «επιδίωξή μου είναι η προβολή των συνεχών 
αγώνων του Κυπριακού Ελληνισμού για ελευθερία, ώστε η διαχρονικότητα τους 
να ενισχύει την αυτογνωσία και τις ευθύνες μας για το μέλλον του τόπου μας».

Θα τολμούσαμε να πούμε ότι το έργο αποτελεί μια πολύ ποιοτική παραλλαγή 
της «9ης Ιουλίου 1821» του επικολυρικού μας ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη, όμως 
έχει και την καινοτομία της εμπλοκής του πυρπολητή Κωσταντή Κανάρη, καθώς 
και την παρεμβολή του επεισοδίου της διάσωσης της Φλωρεντίας, κόρης του Πα- 
πάπετρου, από τον Ελληνοκύπριο Φιλικό Χαράλαμπο Μάλη, που την απομάκρυ

νε απ’ το χαρέμι του Μουσελίμη Κουτσούκ Μεχμέτ και τον κίνδυνο ν’ αλλαξοπι- 
στήσει. Κι όλα αυτά είχαν σχεδιασθεί από τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και υλο
ποιήθηκαν από τον Μάλη και άλλους αφοσιωμένους συνεργάτες του Εθνάρχη.

Στην τρίτη πράξη ο Κανάρης, συγκινημένος, ευχαριστεί τον Κυπριανό με τού
τα τα λόγια στην πανελλήνια δημοτική, στην οποία είναι γραμμένο ολόκληρο το 
έργο, που γίνεται έτσι κατανοητό απ’ τους Πανέλληνες:

«Μές’ τους αγώνες λογαριάζεται, 
ακόμα και μια σπίθα, τόση δα! 
Μονάχη της μπορεί να θρέψει 
του μπουρλοτιέρη τον πυρσό 
για να τινάξει μια ολάκερη αρμάδα 
συντρίμια στον αγέρα και στα κύματα. 
Τυφλός κι αν ήμουν θα ’βλεπα 
το αίμα, τα δεινά και τις θυσίες σας. 
Κρατεί στους κόρφους της η μάνα 
σφιχτά με χάρη μητρική 
τους ομογάλαχτους της Κύπρου 
και σένα, πάν’ απ’ όλους, τον Εθνάρχη της!»

Και ο Κυπριανός απαντά με σεμνό, αλλά και γνωμολογικό τρόπο:

«Της αρετής οι λόγοι ειπωμένοι 
από αγνούς και άξιους πατριώτες 
όπως εσένα, Καπετάν Κανάρη, 
καλόδεχτοι από εμάς τους ταπεινούς. 
Κάθε αγώνας να στεριώσει η πατρίδα 
κι αν γίνεται στην Κύπρο ή στην Ελλάδα 
πάντα κοινός και ιερός λογιέται. 
Μακάριοι που μάχονται και πέφτουν 
για της Φυλής μας το ξεσκλάβωμα.»

Συγκινητική είναι και η στιγμή, κατά την οποία ο Κιόρογλου, με κίνδυνο της 
ζωής και της θέσης του, έρχεται να προειδοποιήσει τον φίλο του Κυπριανό για την 
επικείμενη σφαγή από τον Μουσελίμ Αγά:

«Σαν φίλο μου σε λογαριάζω.
Δεν αντέχω το μυστικό μη μάθεις: 
Στα χέρια του πήρε το πρωί 
ο Κουτσιούκ Μεχμέτ, ο Μουσελίμης, 
νέο φιρμάνι απ’ τον Σουλτάνο. 
Απόψε, όλοι μαζί οι Αγάδες 
βγάλαν απόφαση πως τη δική σου 
κι όλες τις άλλες κεφαλές 
της Εκκλησίας, των Προεστών σας 
θα τις κρεμάσει ή θα τις κόψει σύριζα!...»

Και στη συνέχεια:
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«Γι’ αυτό το λόγο έτρεξα, 
φίλε μου Πασ’ πίσκοπε, 
να σε προλάβω. Ήρθα να σου δώσω 
βοήθεια για να προφυλαχτείς.
Άδικα δεν το αντέχω να χαθείς.»

Όμως ο Κυπριανός, έχοντας νικήσει το φόβο του θανάτου και πιστεύοντας 
ότι καλύτερα να θυσιαστεί αυτός για να σώσει το ποίμνιό του, ευχαριστεί συγκι- 
νημένος τον Κιόρογλου και αναμένει προσευχόμενος τη σύλληψή του και τον 
απαγχονισμό του, μαζί με άλλους επιφανείς κληρικούς και λαϊκούς.

Αφού κοινώνησε ο Κυπριανός, είπε στους συμπατριώτες του:

«Τέκνα αγαπητά και περιπόθητα, 
φεύγω σε λίγο απ’ τη ζωή.
Μα, πάντα θα πλανάται στο πλευρό σας 
το πνεύμα μου. Θαρσείτε!
Στην πίστη σας ατράνταχτοι σταθείτε 
στην αρετή σας, στην Ελλάδα...
Με σπαραγμό σας αποχαιρετώ.
Οδεύετε με την ευχή μου στη ζωή 
και βοηθός ο Ύψιστος να στέκει.»

Πολύ αποφθεγματικά ακολουθούν τα τελευταία λόγια του Εθνομάρτυρα Κυ
πριανού, πρώτα προς τον Κουτσούκ Μεχμέτ και τέλος προς τον Κύριο:

«Η Ρωμιοσύνη βλάστησε στη γη 
απ’ τον καιρό που ρίζωσε ο κόσμος. 
Ανθρώπου δύναμη δε φτάνει 
να πνίξει, ν’ αφανίσει τη Φυλή μας. 
Πάντα τρανή θα ζει μέσ’ τους αιώνες, 
γιατί τη σκέπει από πάνω ο Θεός μου...

Ζημιά δική σας ο χαμός μας.
Το αίμα κι αν χυθεί των δεσποτάδων 
τις γλώσσες πύρινες θα θρέψει 
του καμινιού για να τυλίξει εσάς!...

Κύριε, που σκυφτός απάνωθε γροικάς 
τα πάθη και τα κρίματα γινώσκεις, 
απ’ της ψυχής τα έγκατ’ αναπέμπω 
θυμίαμα την υστερνή ικεσία: 
αυγχώρεση στον ταπεινό σου δούλο 
να ευδοκήσεις, πολυέλεε!...
Μακρόθυμε, Θεέ μου!
Οικτίρησε το γένος των Ελλήνων, 
σκέπε και δώριζε ζωής πηγάς.»

Η πέμπτη και τελευταία πράξη του έργου ολοκληρώνεται με τη «φωνή λαού» 
από το βάθος σε αργό ρυθμό, που θυμίζει έντονα το εξόδιο άσμα του χορού σε αρ
χαία ελληνική τραγωδία:
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«Κυπριανέ, Εθνομάρτυρα,
νέε της Κύπρου άγιε!
Συ, που για στάλα φεγγοβόλημα
του λυχναριού σου ξόδιασες το λάδι,
σήκω να δεις τον ήλιο που ’κάψε
τις σκοτεινές πύλες του Αδη
και φώτισε του Γένους την Ανάσταση!...»

Στις σελίδες 77-79 του βιβλίου περιλαμβάνονται κολακευτικές κριτικές και 
σχόλια για τον «Εθνομάρτυρα Κυπριανό - 9η Ιουλίου, 1821», (σε πεζό λόγο) Λευ
κωσία, 1979, από πολλούς ειδικούς, μεταξύ των οποίων οι: Χαρά Μπακονικόλα, 
Αντης Περνάρης, Αλκής Τροπαιάτης, Κύπρος Χρυσάνθης, Ευάγγελος Αβέρωφ - 
Τοσίτσας, Νίκος Σπανός κ.ά.

Ευχαριστούμε το φίλο Ιάκωβο Κυθρεώτη, που μας έδωσε την ευκαιρία με το 
έργο του ετούτο, ν’ αναβαπτισθούμε στα νάματα της Φυλής και της Ιστορίας μας 
και προτρέπουμε τους Ελληνοκύπριους όλων των ηλικιών να το διαβάσουν.

ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Κιύστα Γιωργαλλίδη «Βάζο» χαρακτικό
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Αντιφώνηση προς τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
κύριο Τάσσο Παπαόόπουλο, στην τελετή της απονομής 
του Ετήσιου Τιμητικού Χορηγήματος στους ανθρώπους 

των Γραμμάτων και των Τεχνών, στις 27Δεκεμβρίου 2004

Νιώθω διπλά συγκινημένη για τη δεύτερη αυτή τιμή που μου επιδαψιλεύετε 
απόψε, να αντιφωνήσω εκπροσωπώντας τόσους εκλεκτούς λειτουργούς της Τέ
χνης, των Γραμμάτων και του Πνεύματος, στον ιστορικό αυτό χώρο κι ενώπιον 
του Ανώτατου Αρχοντος της Πολιτείας. Πιστεύω ακόμη πως η όλη εκδήλωση και 
χειρονομία επιστρέφει κι αντανακλά την ίδια τιμή προς την Πολιτεία.

Ακράδαντη πεποίθησή μας ήταν πάντα πως η Πολιτεία, η διακυβέρνηση δηλα
δή ανθρώπων έχει ανάγκη τους διανοουμένους, όσο και αν τα δυο τους - διανόηση 
και πολιτική - φαίνονται ασυμβίβαστα σε κάποιο βαθμό. Η πολιτική ως άσκηση 
δύναμης κι επιβολή εξουσίας χρειάζεται τους διανοουμένους όχι λιγότερο από 
τους τεχνοκράτες, τους επικοινωνιολόγους ή τους επιχειρηματίες. Και τούτο, διό
τι η δύναμη χωρίς πνευματικά κίνητρα και ερείσματα καταλήγει στον κυνισμό, τη 
βιαιότητα και την ασυδοσία. Όσο και αν η πλατωνική ρήση «εάν μη ή οι φιλόσοφοι 
βασιλεύσωσι ή οι βασιλείς λεγόμενοι φιλοσοφήσωσι γνησίως τε και ικανώς, κα
κών ου λήξει τα ανθρώπινα γένη» απεδείχθη ανέφικτη μέσα στους αιώνες, ωστόσο 
το πνεύμα που την διακατέχει υποβάλλει μια μεγάλη αλήθεια: πως η φιλοσοφική 
συγκρότηση κι η ιστορική γνώση συνιστούν πρωταρχικά εφόδια στην ενάσκηση 
της εξουσίας, αφού μ’ αυτά τα όπλα ο πολιτικός άρχων που διαρκώς καλείται να 
επιλύσει προβλήματα, ν’ αντιμετωπίσει διλήμματα, τραγικά πολλές φορές, να 
εξεύρει διεξόδους, θα δυνηθεί μέσα στα ιδιαίτερα κι αστάθμητα πολλές φορές δε
δομένα της κάθε περίπτωσης, να διακρίνει τι είναι «δέον» και τι δευτερεύον, τι «το 
μη χείρον» ανάμεσα σε διάφορα κακά και ποιες οι αλυσιδωτές επιπτώσεις της 
εκάστοτε επιλογής του.

Εξάλλου ακόμη και στους χαλεπούς καιρούς μας, στην εποχή της παγκοσμιο
ποίησης, της οικουμενικής τρομοκρατίας και της αφόρητης συμπίεσης των πνευ
ματικών αξιών ανάμεσα στην κομματοκρατία και την αγοροκρατία, βασικό δια
χρονικό αίτημα της πολιτικής πρέπει να παραμένει πάντα η εξασφάλιση της αν
θρώπινης ποιότητας: η βελτίωση των πολιτών όχι μόνον όσον αφορά την κάλυψη 
των οικονομικών αναγκών τους, αλλά και ως ελεύθερων και αυτόνομων όντων, 
ως ανθρώπων. Διότι σ’ αυτό ακριβώς το καίριο σημείο κρίνεται η δυνατότητα εξυ
γίανσης της κοινωνίας. Τα εγκλήματα, τα σκάνδαλα, οι καταχρήσεις, η προχειρό
τητα, η ανευθυνότητα, η απληστία, όσα συνθέτουν την κοινωνική σήψη και φθορά 
προέρχονται πρωτίστως από τη χαμηλή ως ανύπαρκτη ανθρώπινη ποιότητα. Εάν 
λοιπόν η Πολιτεία αποβλέπει στην κοινωνική εξυγίανση, βλέπει τον εαυτό της ως 
παιδαγωγούσα αρχή, έχει πολλά να αποκομίσει από τη διανόηση, υπό την προϋ
πόθεση ότι οι διανοούμενοι θα έχουν την ευκαιρία ν’ ακουστούν, να διατυπώσουν 
θέσεις και απόψεις πάνω σε τρέχοντα σοβαρά προβλήματα ως άνθρωποι ελεύθε
ροι και ανέντακτοι. Αλλωστε η γνήσια δημοκρατική ελευθερία δεν είναι παρά ένας 
υπερκερασμός των αντιθέσεων κι όχι εκπλήρωση των επιθυμιών του καθενός δια 

της δύναμης, του εκβιασμού ή του κυκλώματος υπό το πρόσχημα του δημοκρατι
κού δικαιώματος.

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι,

θέλησα καλοπροαίρετα να μοιραστώ απόψε μαζί σας κάποιες σκέψεις μου για 
τη συνάντηση διανόησης και πολιτικής που μ’ έχουν μακροχρόνια προβληματίσει 
και μερικές φορές βασανιστικά, μόλο που διατρέχω τον κίνδυνο αυτές μου οι σκέ
ψεις να εκληφθούν ως εξωπραγματικές φαντασίες ενός αιθεροβάμονα θεωρητικού 
ή ως «καινά δαιμόνια». Απλά, «ήταν καιρός να πούμε τα λιγοστά μας λόγια, γιατί 
η ψυχή μας αύριο κάνει πανιά» κατά τον ποιητή.

Τελειώνοντας δεν έχω παρά να ευχαριστήσω και πάλιν όλους τους συντελε
στές της αποψινής συγκέντρωσης: τον Εξοχότατο Πρόεδρο για τη φιλοξενία, τον 
έντιμο Υπουργό Παιδείας, τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες και ξεχωριστά βέβαια την 
κριτική Επιτροπή και να ευχηθώ κάθε καλό στον καθένα μας για τον καινούργιο 
χρόνο, επαναλαμβάνοντας την κοινή ευχή κι επιθυμία όλων μας να δει ο τόπος 
μας καλύτερες μέρες.

ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΗΑΙΟΦΩΤΟΥ

Κώστα Γιωργαλλίδη «Εκτοπισμένος» χαρακτικό
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ΜΝΗΜΗ ΚΑΡΑΒΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΧΟΑΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΩΝ

ΤΩΝ ΣΧΟΑΕΙΩΝ ΚΑΡΑΒΑ

Τά κείμενα πού δημοσιεύονται πιό κάτω αντέγραψα γύρω στα 1960 - μεταξύ 
τού τέλους τού 1959 καί τοΰ 1960 ή καί 1961, απ’ ο,τι θυμάμαι - στό Δημαρχείο 
Καραβά, από βιβλίο μέ τίτλο «Βιβλίον των Πεπραγμένων των κατά καιρούς σχο
λικών Επιτροπειών τών σχολείων Καραβά 1917».

Τό βιβλίο έθεσε ύπόψη μου, καί είχε τήν καλοσύνη νά μου επιτρέψει ν’ αντι
γράψω άπ’ αύτό τά δημοσιευόμενα Πρακτικά, ό μακαριστός Ηρακλής Χατζηδα- 
μιανοΰ, τότε Δημοτικός Γραμματεύς τού Δήμου Καραβά. "Ημουν τότε καθηγητής 
στήν Παιδαγωγική ’Ακαδημία Κύπρου, στή Λευκωσία, καί επισκεπτόμουν συχνά 
τόν Καραβά, από όπου καί κατάγομαι, καί συγκέντρωνα λαογραφικό ύλικό καί 
άλλες πληροφορίες γιά τό χωριό μου.

Τά πλεΐστα κείμενα άντέγραψα ίδιοχείρως, τά δέ ύπόλοιπα μέ γραφομηχανή. 
Τά λίγα κενά πού ύπάρχουν - ϊσως γιατί ήταν δυσανάγνωστα - περιέλαβα σέ 
αγκύλες στό δημοσίευμα [...], μερικά δέ απ’ αύτά συμπλήρωσα ό ίδιος, μέ σχετική 
άσφάλεια, αφήνοντας τά άλλα άσυμπλήρωτα. Δυνατόν, ωστόσο, νά ύπάρχουν λά
θη - ήσσονος, ελπίζω, σημασίας - πού νά μοΰ διέφυγαν κατά τήν αντιγραφή (δέν 
είχα τήν εύκαιρία νά τά ελέγξω αργότερα). Αύτά μόνο μέ άντιπαραβολή μέ τό 
πρωτότυπο κείμενο είναι δυνατό νά ελεγχθούν.

Δέν μού είναι δυνατό νά θυμηθώ, άν στό «Βιβλίον» ύπήρχαν καί άλλα «Πε
πραγμένα» πού δέν άντέγραψα. Ελπίζω, τόσο τό πιό πάνω «Βιβλίον», όσο καί τά 
άλλα Βιβλία τού Δημαρχείου Καραβά νά έχουν διασωθεί.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

«ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΡΑΒΑ 1917»

Τά πρό τού 1917 γεγονότα έν συντομία

Τό σήμερον εύρισκόμενον κτίριον τού άρρεναγωγείου παρά τόν ναόν Εύαγγε- 
λιστρίας έκτίσθη τό 1863. Πριν κτισθή τούτον, έχρησιμοποιεϊτο ως σχολείον τό 
μετόχιον τής μονής Κύκκου, όπου σήμερον είναι ό ναός τής Εύαγγελιστρίας. 'Εν 
αύτώ κατά τό 1853 διδάσκαλος ήτο ό άείμνηστος Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης. 
Μετά τούτον διωρίσθη διδάσκαλος ό Δημήτριος Οίκονομίδης. Πλήν τού σχολείου 
τούτου έχρησιμοποιούντο ώς ιδιωτικά σχολεία τά μικρά μαχαζάκια όπου ό ιδιο
κτήτης έγνώριζε νά άναγινώσκη τήν 'Οκτώηχον. Τό σήμερον ύπάρχον άρρεναγω- 
γειον έκτίσθη ώς εϊπομεν τό 1863 όντος Μητροπολίτου Κυρηνείας Μελετίου.

Πρώτος διδάσκαλος ύπήρξεν ό 'Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης καί ό Δημή- 
τριος Οίκονομίδης. Κατά σειράν έδίδαξαν έν αύτώ μέχρι σήμερον καί οί έξης δι
δάσκαλοι: Παπαδόπουλλος, ΑάϊΌς, Γεώργιος Ψύλλος, Γ. Αοϊζίδης, 'Ιωάννης 
Κωνσταντινίδης, Αάμπρος Βασιλειάδης, ’Ιωάννης X” Γεωργίου, Θεόφιλος Σοφο
κλέους έκ Λευκωσίας, Γεώργιος Σπουρδής, Νικόλαος Καλαβάς, Μιχαήλ Τσάκκας, 
Χριστ. Άλετράς, Γρηγόριος Σπανούδης, Θωμάς Κοιλαρά, Σω/ριος Κυριακίδης.

Έκ τοΰ ιερού τούτου τεμένους άπεφοίτησαν πλεΐστοι μαθηταί έξ ών τινές 
ήκολούθησαν άνώτερα μαθήματα εις τό τότε έν Λευκωσίρ σχολαρχεΐον καί έπειτα 
εις τό Παγκύπριον Γυμνάσιον καί Διδασκαλεΐον. Τέσσαρες δέ μόνον έκ τών μα
θητών τούτων ήκολούθησαν καί περαιτέρω Πανεπιστημιακά μαθήματα εις τό έν 
Άθήναις Εθνικόν Πανεπιστήμιον: 1) 'Ιωάννης Παπαπορφυρίου, Θεολόγος, 2) 
Σάββας Σπανούδης, Δικηγόρος, 3) ’Ιωάννης Πηγασίου, ’Ιατρός, 4) ’Ιωάννης Χρι
στόφορου, Φυσικός.

Έκ τοΰ σχολείου τούτου άπεφοίτησαν τέκνα, τέκνα πραγματικά τής Πατρί- 
δος, τής όλης Ελλάδος. Πλέον τών 60 έλαβον μέρος εις τούς ένδοξους πολέμους 
τοΰ 1912 καί 1913, ήτοι κατά τόν Ελληνοτουρκικόν καί Έλληνοβουλγαρικόν πό
λεμον. Δύο δέ έξ αύτών έπεσαν νεκροί εις τό πεδίον τής τιμής. Ο μέν εις Νικόλας 
Γεωρ. Λοή έπεσεν εις τό Κιλκίς ό δέ έτερος Χριστοφής ’Αρσενίου ε’ις τά στενά τής 
Κρέσνας κατά τόν Έλληνοβουλγαρικόν πόλεμον. Καί οί δύο ήσαν ήλικίας μόλις 
18 έτών. Μή λησμονήτε αύτούς. Μακαρίζετε αύτούς όλαι αί γενεαί. Πλέον δέ τών 
10 είχον τραυματισθή, οί δέ λοιποί έπέστρεψαν ύπερήφανοι καί νικηταί εις τήν 
κωμόπολίν των. Τούς ύπεδέχθη ή Κωμόπολις θριαμβευτικώς προσφωνήσας 
αύτούς άπό τήν ώραίαν πύλην τοΰ ναοΰ Εύαγγελιστρίας ό αιδεσιμότατος Παπά 
Πορφύριος μέ δακρυβρέκτους οφθαλμούς. Εις τά ολίγα αύτά λόγια τοΰ σεβασμί
ου ίερέως άπήντησεν ό έκ τών έθελοντών I. Πηγασίου μακαρίσας τούς διδασκά
λους πού είχον τοιούτους μαθητάς, τρισμακαρίσας τούς γονείς πού έγέννησαν τοι- 
ούτους άγωνιστάς.

Αύτά έν συντόμιυ.
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Τό σήμερον ύπαρχον παρά τόν ναόν Ευαγγελίστριας Παρθεναγωγεΐον έκτί- 
σθη τό 1880. Έν αύτφ έδίόαξαν έως σήμερον περίπου έννέα διδασκάλισσαι εξ ών 
ή Κυριακή Νικολάου καί Ελένη Χριστοφόρου έκ Καραβά.

Έν Καραβά, τή 30 Ιουλίου 1917

Γεώργιος Ψύλλος πρφην διδάσκαλος έν τφ Άρρεναγωγείω Καραβά. Έτελεύ- 
τησεν τή 25 Μαΐου 1918 κατά τήν 1 Ιην μ.μ. (νύκτα). Ή κηδεία έτελέσθη έν τφ ναφ 
Εύαγγελιστρίας τή 10 π.μ. τής 26/5/918 τήν όποιαν παρηκολούθησαν πάντες οί δι
δάσκαλοι μετά των μαθητών. Έπί τής σοροΰ κατετέθη στέφανος εκ μέρους τής 
σχολής έκ μέρους ένός έκ των διδασκάλων αύτής.

Ι.Π.(= Ί. Πηγασίου)

Τήν αύτήν ημέραν ή έπιτροπεία άπεφάσισε νά έπιφέρη επιδιορθώσεις τινάς 
εις τό άρρεναγωγεΐον Καραβά άπεφάσισε όπως διά μειοδοτήσεως δόση ταύτας εις 
εργολαβίαν. Άπεφασίσαμεν πρός τούτο νά έπισυνάψωμεν προσωρινόν δάνειον 
δέκα αγγλικών λιρών από τό ταμιευτήριον «Ό Καραβάς» όπερ θέλομεν χρησιμο
ποιήσει διά δαπάνην διά τάς έν λόγφ έπιδιορθώσεις. Ή έξόφλησις τού έν λόγφ 
δανείου θέλει γίνει έκ τού κονδυλίου τών είσπραχθησομένων δικαιωμάτων διά 
έπιδιορθώσεις κ.λ.π. δΓ όπερ προνοεΐ ό νόμος.

Ή Έπιτροπεία
Ό Πρόεδρος Τ. Πηγασίου

Χρ. X" Κυριάκού
Σοφοκλής Σ. Μούσουλου
Π ιερής X" Λουκά
Σοφοκλής Δ. Ττόφα

Ψήφισμα τής Επιτροπείας τή 12/25 9/917

Συνεδριάσασα σήμερον ή έπιτροπεία άπεφάσισε καί έπεψήφισεν, όπως 
ίδρυθή έν Καραβά ταμεϊον ύπό τό όνομα «μαθητικόν ταμεϊον τών άπορων μα
θητών καί μαθητριών τών σχολείων Καραβά». Ή τού τοιούτου ταμείου διαχείρη- 
σις, σκοπός, καί πόροι, καί λοιπά θά διεξάγωνται ώς άκριβώς ορίζουν οί συντα- 
χθέντες ορισμοί τού τοιούτου ταμείου.

Ύπογραφαί τών μελών τής Επιτροπείας 
Ό Πρόεδρος Τ. Πηγασίου

Π ιερής X" Λουκά
• Σοφοκλής Σ. Μούσουλου

Σοφοκλής Δ. Ττόφα
Χριστόδουλος X" Κυριάκού

Ψήφισμα τής αύτής ημέρας

Συνεδριάσαντες σήμερον άπεφασίσαμεν όπως ή Έπιτροπεία έπισυνάψη έτε
ρον δάνειον άπό τό ταμιευτήριον «ό Καραβάς» τό ποσόν πέντε άγγλικάς λίρας 
(£5-0-0) όπερ θά χρησιμοποιηθή διά τάς ύπαρχούσας έλλείψεις τών σχολείων Κα- 

ραβά [...] έξοφληθή έκ τού κονδυλίου τών είσπραχθησομένων δικαιωμάτων ώς 
προνοεΐ ό νόμος περί παιδείας.

Έν Καραβά
τή 12/25/9/917

Τ. Πηγασίου
Σοφοκλής Μούσουλου 
Π ιερής X" Λουκά 
Σοφοκλής Δ. Ττόφα 
Χρ. X" Κυριάκού

Συνεδρίασις τής επιτροπείας τή 15/28/1/918
α) Συνεδριάσασα σήμερον ή έπιτροπεία καί λαβοΰσα ύπ’ όψει τήν ύπό ήμερ. 

σημερινήν έπιστολήν τής έπιτροπείας τών έκκλησιών Καραβά όπως δοθή αύτή ή 
σιδηρά πόρτα ή εύρισκομένη εις τό άρρεναγωγεΐον Καραβά ϊνα χρησιμοποιηθή 
διά τό νεκροταφεΐον άπεφάσισεν όπως δοθή αύτή ή σιδηρά πόρτα ύπό τόν όρον νά 
χρησιμοποιηθή μόνον διά τό νεκροταφεΐον.

β) Άπεφάσισεν νά κατασκευασθή έν έρμάριον εις τό άρρεναγωγεΐον τό 
όποιον θά χρησιμοποιηθή διά βιβλιοθήκην τού άρρεναγωγείου.

γ) Νά κτισθή τοίχος ό όποιος θά χωρίζη τόν κήπον τού Τηλεμάχου X" Ττοφά 
άπό τήν αύλήν τού σχολείου ούτως ώστε νά καθίσταται άδύνατος ή διάβασις.

Ή σχολ. Έπιτροπεία
Ό Πρόεδρος Ί. Πηγασίου

Χρ. X" Κυριάκού 
Σοφοκλής Δ. Ττόφα 
Σοφοκλής Σ. Μούσουλου 
Π ιερής X" Λουκά

Ψήφισμα τής Έπιτροπείας τή 7/20/3/918
Συνεδριάσασα σήμερον ή έπιτροπεία έψήφισεν τά έξής:

1) Νά έπισυνάψη ή έπιτροπεία δάνειον £8-0-0 παρά τίνος Ταμιευτηρίου όπερ 
θέλει έξοφληθή έκ ψηφισθημένων κατά σχολ. έτος 918-919 χρημάτων συμφώνως 
τού νόμου.

2) Λαβούσα ύπ’ όψιν τάς προσφοράς πρός άνοικοδόμησιν τοίχου πρός τήν Ν. 
πλευράν τής αύλής σχολείου κ.λ.π. τού Σταυρή Κ. Καριολη £13-0-0, τού Σάββα 
Φυλακτή £13-0-0, τού Δούκα Κακοπιέρου £12-0-0 έδέχθη νά δοθή τό έν λόγψ 
έργον εις τόν τελευταϊον μειοδότην ήτοι εις τόν Δούκαν Κακόπιερον όστις θέλει 
δόσει καί τό έπί τούτφ άναγκαΐον έγγραφον.

Ή Έπιτροπεία
Ό Πρόεδρος Ί. Πηγασίου

Σοφοκλής Δ. Ττόφα
Χρ. X" Κυριάκού
Σοφοκλής Σ. Μούσουλου
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Πρός τούς αξιότιμους διδασκάλους 
τού ενταύθα Άρρεναγωγείου

Κύριοι

Παρακαλώ υμάς, όπως ευαρεστηθείτε νά λάβετε υπό σημείωσιν τήν έξης πα- 
ράκλησιν έκ μέρους μου.

Όταν εις εξ ύμών έχει άπαίτησιν τινα, είτε παράπονον τι είτε αναμεταξύ 
υμών είτε από τήν σχολικήν επιτροπείαν, τότε πολύ σάς παρακαλώ, αντί δεικνύε
τε δυσαρέσκειαν και αποχήν πρός έκτέλεσιν καθήκοντος, άφορώντος τό σχολεϊον 
άποτείνεσθε πρός τήν έπιτροπείαν.

Ζητώ συγγνώμην διότι έτόλμησα να κάμω ύμϊν τοιαύτην ύπόδειξιν.

Διατελώ μεθ’ ύπολήψεως
Ί. Πηγασίου

Έν Καραβά 14/3/918

'Αξιότιμε κ. Χρ. Γ. Χριστοφίδη.

Σήμερον μέ πληροφορήσατε ότι ό κ. Γ. Καλαβάς σάς έδήλωσεν ότι δέν αναλαμ
βάνει τό μέρος του Δράματος, τό όποιον άνετέθη εις αυτόν καί ότι έμήνυσεν εις τούς 
μαθητάς νά μή μελετήσωσιν ούτε αυτοί τό μέρος των. Παρακαλέσατε τόν κ. Κα- 
λαβάν, όπως, άν εύαρεστήται, άνακαλέσει τήν άπόφασίν του, άλλως δόσατε τό έν 
λόγιο μέρος εις μερικούς μαθητάς νά τό αντιγράψουν, καί νά μάς τό στείλετε.

Πολύ δέ απόρησα διατί έμήνυσεν τοιαΰτα εις τούς μαθητάς. 'Ενστήσατε [Συ
στήσατε;] εις τούς μαθητάς αυτούς νά μή παύσωσιν μελετώντες άν ό κ. Καλαβάς 
άρνηθή νά πράξη τούτο. Έάν δέ οί μαθηταί αυτοί δέν υπακούσουν εις υμάς, τότε 
νά μέ πληροφορήσετε περί τούτου.

Μεθ' ύπολήψεως 
Ί. Πηγασίου

Καραβάς 13/3/918
(δέον νά προταχθή τής προηγουμένης)

Συνεδρίασις τής Επιτροπείας τή 29/4/918

Συνεδριάσασα σήμερον ή έπιτροπεία όπως κατά [τό έπί;] θύραις σχολικόν 
1918-1919 προσθέση εις τάς ύπαρχούσας τάξεις τού άρρεναγωγείου Καραβά άκό- 
μη δύο τάξεις έβδόμην καί όγδόην τάξιν τά μαθήματα τών οποίων θά διδάσκη Ιδι- 
αίτερος·διδάσκαλος όστις πλήν τών ήδη υπαρχόντων τριών θά διορισθή έπί τούτςο 
τφ σκοπφ άν ή άποψις αυτή [ήθελεν έγκριθή;] υπό τού 'Εκπαιδευτικού Συμβουλί
ου. Τά μαθήματα τών δύο προστεθησομένων τά[ξεων] θά διδάσκονται ώς διαλαμ
βάνει τό πρόγραμμα τού Παγκυπρίου Γυμνασίου.

Ί. Πηγασίου

Τά μέλη
Π ιερής X "Λουκά
Σοφοκλής Σ. Μούσουλου
Χρ. X" Κυριάκού

Άντίγραφον τής έπιστολής τής σταλείσης εις τήν έπαρχιακήν έπιτροπείαν 
Κυρηνείας.

Πρός τόν "Εντιμον Κον Πρόεδρον.
Καί λοιπά μέλη τής ’Επαρχιακής Έκπαιδ. 'Επιτροπείας.

"Εντιμοι Κύριοι.
Λαμβάνομεν τήν τιμήν νά πληροφορήσωμεν υμάς ότι έν συνεδριάσει άπεφα- 

σίσαμεν όπως πρός άνωτέραν μόρφωσιν τών μαθητών τού ήμετέρου Άρρεναγω- 
γείου προστεθή εις τάς ύπαρχούσας εξ τάξεις καί έβδομη καί όγδοη τάξις κατά τό 
σχολικόν έτος 1918-1919. Σημειωτέον δέ ότι τήν μέν έβδόμην θά άποτελέσουν οί 
τής έκτης τάξεως τού ήμετέρου Άρρεναγωγείου καί τινες τών πέριξ χωρίων ώς 
έχομεν ήδη δηλώσει, τήν δέ όγδόην θά άποτελέσουν μαθηταί έκ Καραβά οϊτινες 
έφοίτησαν κατά τό σχολικόν έτος 1917-1918 εις τήν έβδόμην τάξιν άλλων σχολών 
έκτος τού Καραβά. Διά τήν διδασκαλίαν τών μαθημάτων τών έν λόγψ τάξεων 
(έβδόμης-όγδόης) θέλομεν διορίσει κατά τό σχολικόν έτος 918-919 έτερον (τέταρ
τον) προσοντούχον διδάσκαλον, ούτινος ό μισθός θέλει πληρώνεσθαι συμφώνως 
τφ περί παιδείας νόμςο.

Θερμώς παρακαλούμεν υμάς όπως εύαρεστούμενοι έπικυρώσετε τήν τοιαύ
την άπόφασίν ήμών. Εύελπιστούμεν δέ ότι θά έχωμεν ταχεϊαν άπάντησιν διά τήν 
άπόφασίν Ύμών, ϊνα οΰτω κατορθώσωμεν καί μεριμνήσωμεν διά τά δέοντα.

Καραβάς 12/5/[918]
(Έπονται αί ύπογραφαί τών μελών τής Σχολ. Επιτροπείας)

(Άντίγραφον)

Αιδεσιμότατον κ. Νιούχαμ Άρχιεπόπτην τής Παιδείας

Αιδεσιμότατε.

Ή Σχολική έπιτροπεία Καραβά ής έχω τήν τιμήν νά προεδρεύω έν συνεδριά
σει άπεφάσισεν, όπως κατά τό σχολικόν έτος 1918-1919 προσθέσει εις ύπαρχού
σας εξ τάξεις τού άρρεναγωγείου μας άκόμη δύο, έβδόμην καί όγδόην. Διά τάς έν 
λόγφ τάξεις θά διορισθή καί τέταρτος διδάσκαλος. Τήν μέν έβδόμην τάξιν θά άπο
τελέσουν οί τής έκτης μαθηταί τού ήμετέρου Άρρεναγωγείου καί τινες μαθηταί 
τών σχολείων τών πέριξ χωρίων τήν δέ όγδόην θά άποτελέσουν μαθηταί έκ Κα
ραβά, οϊτινες ήδη φοιτούν εις τήν έν Λαπήθφ σχολήν.

Θερμώς παρακαλώ τήν Ύμετέραν Αίδεσιμότητα όπως παράσχη τήν πολύτι
μον ύποστήριξίν της πρός έπικύρωσιν τής τοιαύτης άποφάσεως τής σχολικής 
'Επιτροπείας Καραβά, όταν θέλει τεθή ένώπιον τού ’Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ή 
αϊτησις διά τήν έν λόγςο ύπόθεσιν. Αίαν δέ θά έχαιρε καί θά ηύχαριστείτο ή Σχο
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λική Επιτροπεία Καραβά, άν πρό τής υποβολής τής τοιαύτης αίτήσεως, έλάμβανε 
τάς έπί τούτφ οδηγίας καί σκέψεις τής Ύμετέρας Αίδεσιμότητος εγκαίρως.

Διατελώ μετά σεβασμού
Ό Πρόεδρος τής Σχολικής Επιτροπείας Καραβά
Ί. Πηγασίου

Έν Καραβά
13/5/918

(Άντίγραφον)
Πρός τόν άξιότιμον κ. Άράπην.
Επόπτην τής Παιδείας.

’Αξιότιμε κ. Άράπη.

Σάς πληροφορώ ότι ή Σχολική Επιτροπεία Καραβά άπεφάσισεν όπως κατά 
τό σχολικόν έτος 1918-1919 προσθέσει δύο ακόμη άνωτέρας τάξεις (έβδόμην, 
όγδόην) εις τό Άρρεναγωγεΐον μας. Καί τήν μέν έβδόμην θά άποτελέσουν οί τής 
έκτης μαθηταί τού Άρρεναγωγείου μας καί τινες των πέριξ χωρίων, τήν δέ όγδόην 
οί μαθηταί Καραβά οί φοιτώντες εις τήν έβδόμην Ααπήθου. Διά τάς έν λόγιο τά
ξεις θέλει διορισθή καί τέταρτος διδάσκαλος.

Έπεθύμουν πριν ύποβάλω τήν τοιαύτην αϊτησιν έκ μέρους τής Επιτροπείας, 
νά είχον τήν ιδέαν σας καί οδηγίας σας πώς πρέπει νά πράξω.

Εχω μεγίστην έπιθυμίαν όπως φέρωμεν εις πέρας καί έκπληρωθή αυτή ή 
άπόφασις, καί ου μόνον έγώ αλλά ανεξαιρέτως όλοι οί κάτοικοι.

Εχω δέ απόλυτον πεποίθησιν ότι ου μόνον υμείς θά υποστηρίξετε άλλά θά 
καταβάλετε καί τάς πολυτίμους ένεργείας σας όπου δει πρός έκπλήρωσιν τής τοι
αύτης επιθυμίας τού Καραβά.

Βεβαίως έπρεπε πρώτον νά προστεθή μία τάξις καί εις άλλο έτος άλλη τάξις. 
Αφού όμως ύπάρχουν 5-6 μαθηταί Καραβιώται διά τήν όγδόην άπεφασίσαμεν νά 
προστεθή καί αυτή ή τάξις καί τοιουτοτρόπως θά έχωμεν μιά μικρόν απολαβήν έκ 
τών εισιτηρίων, άφ’ έτέρου καί αυτοί θά άναγκασθώσι νά συνεχίσωσι τάς σπουδάς 
των, έν μ) έν Ααπήθςο δέν έχουν τοιαύτην άπόφασιν. Θερμώς λοιπόν σάς παρα
καλώ όπως μοι [...] άφ’ ένός μέν, διά τήν Ιδικήν σας ιδέαν [...], άφ’ έτέρου δέ μάς 
οδηγήσετε πώς θά ένεργήσωμεν.

Διατελώ μεθ’ ύπολήψεως καί αγάπης
Ί. Πηγασίου

Συνεδρίασις τής Επιτροπείας τή 19/1/6/918

Συνεδριάσασα σήμερον ή Επιτροπεία άπεφάσισε καί έψήφισε τά έξής:

1) Κατά τό σχολικόν έτος 1918-1919 εις τάς ύπαρχούσας έξ τάξεις τού άρρενα
γωγείου νά προστεθή έβδομη καί όγδοη τάξις μέ ίδιον τέταρτον διδάσκαλον ούτινος 
ό ετήσιος μισθός θά είσπράττηται άπό εισιτήρια μαθητών τών δύο άνωτέρων αυτών 
τάξεων, καί άπό διαφόρους συνδρομάς. Υπεύθυνοι άπέναντι τής μισθοδοσίας αυτής 

άλληλεγγύως θά είναι υπεύθυνα τά μέλη τής επιτροπείας. Εκτός ή εΐσπραξις τής τοι
αύτης μισθοδοσίας γίνει συμφώνως τφ περί παιδείας νόμω του 905.

Πάσα πράξις ή ύπόθεσις άφορώσα τόν διορισμόν τού τετάρτου διδασκάλου 
καί τών δύο αυτών τάξεων θά καθορίζεται συμφώνως τής άποφάσει τής σχολικής 
έπιτροπείας τής πλειονοψηφίας. Καί πάσα δέ δαπάνη ήτις θέλει γίνει δι’ αυτόν 
τόν σκοπόν συνυπεύθυνα θά είναι πάντα τά μέλη τής σχολικής έπιτροπείας. Νοη- 
τέον όμως ότι κατά τό σχολικόν έτος 918-919 ώς πρόγραμμα μαθημάτων τών δύο 
αυτών άνωτέρων τάξεων θά είναι τό τοϋ Παγκυπρίου.

Έν Καραβά 19/1/6/918 
Ή Σχολική Επιτροπεία 
Ί. Πηγασίου

Χρ. X" Κυριάκού 
Σοφοκλής Δ. Ττόφα 
Σοφοκλής Σ. Μούσουλος 
Π ιερής X" Αουκά

Συνεδρίασις τής έπιτροπείας τήν αυτήν ήμέραν
Ααβόντες ύπ’ όψιν τήν έκ τοϋ άρρεναγωγείου Καραβά αποβολήν τού μαθητου 

[άναγράφεται τό όνομα, τό όποιον παραλείπω γιά ευνόητους λόγους] τή 7/5 τή 
άποφάσει τών διδασκάλων καί επικυρώσει τής άποφάσεως αυτής ύπό τής σχο
λικής έπιτροπείας καί λαβόντες ύπ’ όψει τήν άποδοχήν τοϋ έν λόγφ μαθητοϋ ύπό 
τών διδασκάλων έν τφ σχολείφ πρό τής λήξεως τοϋ χρόνου τής συμπληρώσεως 
τών ήμερών τής άποβολής έν άγνοίρ τής έπιτροπείας καί λαβόντες ύπ’ όψει τήν 
άποκοπήν τοϋ φύλλου έν φ ήτο εγγεγραμμένη ή άπόφασις αύτή έκ μέρους τών δι
δασκάλων, άποφασίζομεν όπως διαταχθώσιν οί διδάσκαλοι νά συμμορφωθώσι μέ 
τήν ύπό ήμ. 7/5 άπόφασιν καί έπικύρωσιν τής έπιτροπείας καί έξέλθη ό έν λόγφ 
μαθητής έκ τοϋ σχολείου καί τότε θά έπανέλθη έως ού συμπληρωθούν αί 15 ήμέραι 
τής άποβολής, εκτός άν ή επιτροπεία άποφασίση καί χαρισθή αύτφ καί τόν δεχθή 
πρό τής λήξεως τών 15 ήμερών.

Νά διαταχθώσιν οί διδάσκαλοι όπως τήν γενομένην πράξιν διά τήν άποβολήν 
έν τφ βιβλίςυ νά άντιγραφή αύτή ώς ήτο εις τό άποκοπέν φύλλον.

Ή Επιτροπεία 
Ί. Πηγασίου

Π ιερής X" Λουκά 
Σοφοκλής Σ. Μούσουλος 
Σοφοκλής Δ. Ττόφα
Συνεδρίασις τής έπιτροπείας τής 11/6/918 (ϊδε σελ. 41)

Συνεδριάσασα σήμερον ή έπιτροπεία καί λαβοΰσα ύπ’ όψει τήν ΐδρυσιν άνω
τέρας Ελληνικής Πρακτικής σχολής έν συνενώσει μετά τής κοινότητος Ααπήθου 
άπεφάσισε νά δεχθή τήν τοιαύτην συνένωσιν ύπό τούς έξής όρους:

1) Ή Σχολή νά όνομασθή «Άνωτέρα Ελληνική Πρακτική Σχολή Ααπήθου 
Καραβά».
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2) Έφ’ όσον όέν ύπάρχει κοινόν κτίριον εις τό διάμεσον Καραβά Ααπήθου, ή 
τοιαύτη σχολή θά λειτουργή άνά δύο έτη εις Αάπηθον καί άνά δύο έτη εις Κα- 
ραβάν. Ή έναρξις θά γίνη εις Λάπηθον άπό του προσεχούς σχολικού έτους.

3) Τό Διοικητικόν σώμα τής εν λόγςο σχολής θά είναι επιτροπεία άπαρτιζομέ- 
νη άπό τών σχολικών έπιτροπειών έκάστης κοινότητος έκ τών ιδίων μελών των.

4) Ό Πρόεδρος τής έν λόγςο έπιτροπείας διά πλειονοψηφίας. Έν περιπτώσει 
ίσοψηφίας, εις τήν τοιαύτην εκλογήν θά εχη τήν νικώσαν ό κατά καιρόν Μητροπο
λίτης Κυρηνείας, όστις θά εΐναι ό επίτιμος Πρόεδρος τής έν λόγςο έπιτροπής. Με 
τόν αύτόν τρόπον θά έκλέγηται καί αντιπρόεδρος καί ό ταμίας καί γραμματεύς.

5) Έν περιπτώσει ίσοψηφίας εις τάς συνεδρίας τής έπιτροπείας θά εχη τήν 
νικώσαν ό έπίτιμος Πρόεδρος. Έν περιπτώσει όμως καθ’ ήν καταστή αδύνατον 
έντός οκτώ ήμερών νά δώση τήν νικώσαν ψήφον ό Έπίτιμος Πρόεδρος άπό τήν 
ήμέραν τής συνεδρίας, τότε θά εχη τήν νικώσαν ψήφον ό τακτικός Πρόεδρος.

6) Τό προσωπικόν τής Σχολής.

Έάν μέν εΐναι εις ό διορισθησόμενος διδάσκαλος τότε θά διορίζεται ύπό τής 
πλειονοψηφίας, ό δέ μισθός αυτού θά πληρώνεται έξ ίσου ύπό τών δύο κοινοτή
των. Έάν δέ οί διορισθησόμενοι διδάσκαλοι είναι δύο τότε έκάστη κοινότης (τά 4 
μέλη) θά υποδεικνύουν ένα έκ τών δύο. Καί ώς διευθυντήν θά διορίζη ή πλειονο
ψηφία. Οί μισθοί αυτών θά πληρώνωνται ύπό τών δύο κοινοτήτων έξ ίσου. Έν πε- 
ριπτώσει καί είναι τρεις οί διορισθησόμενοι διδάσκαλοι ή πλείονες τούτων τότε οί 
υπεράριθμοι θά διορίζωνται διά πλειονοψηφίας. Καί ό μισθός θά πληρώνηται έξ 
ίσου ύπό τών δύο κοινοτήτων.

7) Πάσα δαπάνη ήτις θέλει γίνει διά τήν έν λόγςο σχολήν πλήν τού μισθού θά 
πληρώνονται έξ ίσου ύπό τών δύο κοινοτήτων.

8) Παν χρηματικόν ποσόν προερχόμενον έξ είσπράξεως άπό εισιτήρια καί 
συνδρομάς κ.λ.π., τότε θά είναι προς όφελος τής έν λόγςο σχολής.

9) Ό 6ος δύναται νά τροποποιηθή ούτως. Τό διδακτικόν προσωπικόν τής έν 
λόγςο σχολής θά διορίζη ή πλειονοψηφία. Ύπό τόν όρον όμως ότι όταν τό σχο- 
λεΐον λειτουργή έν Λαπήθςο θά ύποχρεούται ό εις έκ τών διδασκάλων νά κατοική 
έν Καραβ$. Καί τούτο πρός έπίβλεψιν τών μαθητών τής έν λόγςο σχολής τών δια- 
μενόντων έν Καραβά-

Ό Πρόεδρος
Ί. Πηγασίου

Χρ. X" Κυριάκού
Σοφοκλής Σ. Μούσουλος 
Π ιερής X" Λουκά
Σοφοκλής Δ. Ττόφα

Συνεδρίασις τής έπιτροπείας τή 24/6/918

Συνεδριάσασα σήμερον ή έπιτροπεία καί διασκεφθεϊσα διά τούς διορισμούς 
τών διδασκάλων έν τφ άρρεναγωγείςο Καραβά διώρισεν κατά τό σχολικόν έτος 
1918-1919 τούς έξής:

1) Διωρίσαμεν ώς διευθυντήν τού Άρρεναγωγείου τόν κ. Χρίστον Γ. Χριστο- 
φίδην μέ έτήσιον μισθόν πεντήκοντα Άγγλ. λίρας (£50-0-0) μέ τήν ύποχρέωσιν ότι 
καθ’ όλον τό σχολικόν έτος θά έκτελή καί καθήκοντα ψάλτου έν Καραβά κατά τάς 
Κυριάκός καί έορτάς.

2) Ώς βοηθόν δεύτερον διωρίσαμεν τόν κ. Σωτήριον Κυριακίδην μέ έτήσιον 
μισθόν τεσσαράκοστα πέντε άγγλικάς λίρας (£45-0-0).

3) Ώς βοηθόν τρίτον διδάσκαλον διωρίσαμεν τόν κ. Γεώργιον Καλαβάν μέ 
έτήσιον μισθόν τεσσαράκοντα πέντε ’Αγγλικές λίρας (£45-0-0), μέ τήν ύποχρέωσιν 
ότι θά ψάλλη καθ’ όλον τό σχολικόν έτος κατά τάς Κυριάκός καί έορτάς εις τάς 
έκκλησίας Καραβά.

Ή Σχολική Έπιτροπεία
Ό Πρόεδρος 
Ί. Πηγασίου

Σοφοκλής Σ. Μούσουλος
Π ιερής X" Λουκά
Χρ. X" Κυριάκού
Σοφοκλής Δ. Ττόφα

Οί ύποφαινόμενοι ένταύθα διδάσκαλοι δηλούμεν ότι δεχόμεθα τούς διορισμούς 
ήμών ώς άπεφάσισεν ή έπιτροπεία καί άναλαμβάνομεν τάς άνω υποχρεώσεις.

Έν Καραβά τή 24/6/918 
Χρίστος Γ. Χριστοφίδης 
Γεώργιος I. Καλαβάς 
Σ. Κυριακίδης

Συνεδριάσασα τήν αύτήν ήμέραν ή έπιτροπεία καί λαβούσα ύπ’ όψει ότι αί 
έπιτροπειαι τών σχολείων Λαπήθου δέν άπήντησαν εις τήν ύπό ήμ. 11/6/918 έπι- 
στολήν μας, δΓ αύτό άποφασίζομεν όπως τεθή εις Ισχύν ή άπόφασις ήμών ή γενο- 
μένη τή 29/4/918. Οΰτω λοιπόν εις τάς ύπαρχούσας έξ τάξεις τού Άρρεναγωγείου 
άποφασίζομεν καί ψηφίζομεν όπως προστεθούν έτεραι δύο άνώτεραι τάξεις αϊτι- 
νες θά είναι άνεξάρτητοι τών τού άρρεναγωγείου καί θά άποτελούν μίαν σχολήν 
ύπό τό όνομα «Άνωτέρα Ελληνική Σχολή Καραβά».

Αί τάξεις θά όνομάζωνται «Έβδομη, όγδοη τάξεις». Προγράμματα τών δύο 
τούτων τάξεων θά είναι τά ίσχύοντα έν τφ Παγκ. Γυμνασίςμ (A', Β' τάξεως) Ώς δι
ευθυντήν διά τήν έν λόγςο άνωτέραν Ελληνικήν Σχολήν Καραβά διορίζομεν διά τό 
σχολικόν έτος 1918-1919 τόν κ. Γεώργιον Χρυσούλλην μέ έτήσιον μισθόν πεντή
κοντα πέντε άγγλικάς λίρας όστις πληρωτέος κατά διμηνίας ώς πληρώνονται οί 
διδάσκαλοι τού δημοτικού σχολείου.

Ώς ταμίαν διά τήν έν λόγςο σχολήν διορίζομεν τόν κ. Ί. Πηγασίου. Πόροι τού 
ταμείου θά είναι τά εισιτήρια καί διάφοροι συνδρομαί, πωλήσεις βιβλίιον κ.λ.π. 
Διά τήν πληρωμήν τού έν λόγςο μισθού άλληλεγγύως συνυπεύθυνοι εϊμεθα πάντες 
οί ένταύθα ύπογεγραμμένοι.

Σημ. Τά έκ τής πωλήσεως βιβλίων κέρδη θά άφιερωθούν κατά τό τρέχον σχο
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λικόν έτος 918-919 εις τό ταμεϊον τής άνωτέρας Έλλην. Σχολής.

Ή σχολ. Επιτροπεία 
Ό Πρόεδρος 
Ί. Πηγασίου

Π ιερής X" Λουκά
Σοφοκλής Δ. Ττόφα
Σοφοκλής Σ. Μούσουλος 
Χρ. X" Κυριάκου.

Άντίγραφον
Προς τον έντιμον Πρόεδρον καί λοιπά μέλη τού Έκπαιδ. Συμβουλίου

"Εντιμοι κύριοι

Λαμβάνομεν τήν τιμήν νά πληροφορήσωμεν ύμάς ότι άπεφασίσαμεν εν συνε
δριάσει ϊνα κατά τό σχολικόν έτος 918-919 προστεθή εις τάς ύπαρχούσας εξ τά
ξεις του ήμετέρου Άρρεναγωγείου καί έτέρα ανώτερα τάξις έβδομη ής τό πρό
γραμμα μαθημάτων διδασκαλίας έσται έπί τό πρακτικώτερον. Έπί τούτφ προέβη- 
μεν εις τόν διορισμόν καί τετάρτου διδασκάλου.

Παρακαλοϋμεν τό έκπ. συμβούλιον όπως εύαρεστηθή καί έγκρίνη τήν πράξιν 
ημών καί ψηφίση ϊνα ό μισθός τού διορισθέντος τετάρτου διδασκάλου είσπράττη- 
ται συμφώνως τώ περί παιδείας νόμφ.

Διατελοϋμεν μετά τής προσηκούσης τιμής ύπολήψεως

Υπογραφή Επιτροπείας 
ότι πιστόν άντίγραφον

Καραβάς 3/16/7/918 ό Πρόεδρος Ί. Πηγασίου

Πρός τόν Κύριον

['Αναγράφεται τό όνομα, τό όποιο παραλείπω] διδάσκαλον
Κύριε

Εχοντες ύπ’ όψει τόν διορισμόν σας, όστις έγένετο τή 24/6/918 ώς διευθυντοϋ 
τού Άρρεναγωγείου Καραβά διά τό σχολικόν έτος 1918-1919, καί έχοντες ύπ’ 
όψει τήν ύπόσχεσιν, ήν έδώκατε πρό του διορισμού σας εις τήν επιτροπείαν, ότι 
θέλετε άναλάβει νά διδάσκητε εις τήν ζ'. καί η', τάξιν άν ίδρυθοΰν τοιαύται, καί ή 
έπιτροπεία λαβούσα ύπ’ όψει τήν ύπόσχεσιν σας άνέλαβε προσωπικήν ευθύνην καί 
διώρισε διδάσκαλον δΓ αύτάς τάς δύο τάξεις μέ μισθοδοσίαν έτησίαν £55-0-0.

Καί λαβόντες ύπ' όψει τήν άναίρεσιν τής ύποσχέσεώς σας, ήτις έδόθη πρό τού 
διορισμού σας ύφ’ υμών, καί ήτις άναίρεσις έγένετο μετά τόν διορισμόν σας. Καί 
λαβόντες ύπ’ όψει διότι αύθαδώς φερόμενοι άπεκαλέσατε ψεύστας μέλη τής έπι- 
τροπείας, διότι έτόλμησαν νά σάς ύπενθυμίσουν τήν ύπόσχεσιν σας. Ταΰτα πάντα 
έχοντες ύπ’ όψει καί δή τήν τελευταίαν σας συμπεριφοράν σας καί ότι κρυφίως 
ήρχίσατε νά διεγείρετε τούς κατοίκους κατά τού διορισθέντος διδασκάλου τής ζ' 
και η' τάξεως, διά τούτο θεωρούμεν ότι άδύνατον εϊναι νά έξακολουθήσητε νά 
ησθε διδάσκαλος ένταύθα, διό σας πληροφορούμεν, ότι ή σχολική έπιτροπεία έν 

συνεδριάσει άπεφάσισεν, όπως παύση ύμάς τού νά εϊσθε διδάσκαλος έν τώ ήμε- 
τέρω Άρρεναγωγείφ κατά τό σχολικόν έτος 918-919 καί έστω είς γνώσιν υμών, 
ότι ούδεμίαν ευθύνην θέλει άναλάβει ή έπιτροπεία διά παν συμβησόμενον όπερ 
άφορρ τόν διορισμόν σας.

Διατελούμεν κ.λ.π.
Ή Σχολική Έπιτροπεία
Έν Καραβμ
τή 8/21/7/918
Ό Πρόεδρος Ί. Πηγασίου

Π ιερής X" Λουκά 
Σοφοκλής Δ. Ττόφα 
Σοφοκλής Σ. Μούσουλος 
Χρ. X" Κυριάκού

Συνεδρίασις τής ’Επιτροπείας τή 16/29/7/918

Συνεδριάσασα σήμερον ή έπιτροπεία άπεφάσισε καί έψήφισε τάδε.

1) Διωρίσαμεν άντί τού παυθέντος διευθυντού [παραλείπω τό όνομα] ώς δι
ευθυντήν τού άρρεναγωγείου Καραβά τόν κ. Γεώργιον Χρ. Χρυσούλλην, διά τό 
σχολικόν έτος 1918-1919 μέ ετήσιον μισθόν πεντήκοντα Άγγλικάς λίρας (£50-0-0) 
Ι.Π. Π.Χ" Λ. Σ.Δ.Τ. Σ.Σ.Μ. Χ"Κ. [διαγράφηκε τό: τεσσαράκοντα έξ άγγλικάς καί 
έγράφη τό: πεντήκοντα]

2) Επειδή οί δύο διορισθέντες διδάσκαλοι (ό τε δεύτερος καί τρίτος), εύρέθη- 
σαν ώς συμπρ[άξαν]τες μετά τού παυθέντος διορισμού (διευθυντού) είς τάς πρά
ξεις, αϊτινες προύκάλεσαν τήν παύσιν τού έν λόγφ διευθυντού, δΓ αύτό ή έπιτρο
πεία επιεικώς φερομένη πρός τούς έν λόγφ δύο διδασκάλους, περιορίζεται είς τό 
νά προσκαλέση τούς δύο τούτους διδασκάλους όπως ζητήσουν γραπτώς συγνώ
μην άπό τήν έπιτροπείαν, δηλούντες σύν τούτοις ότι ουδέποτε θά δώσουν άφορ- 
μήν τοιαύτην κ.λ.π.

Άν οι έν λόγψ διδάσκαλοι άρνηθώσι νά συμμορφοθώσι μέ τήν τοαύτην άπαί- 
τησιν τής έπιτροπείας τότε θά έφαρμοσθή τό αύτό μέτρον όπερ έφηρμόσθη καί είς 
τόν παυθέντα διευθυντήν.

Ή άπάντησις τού έν λόγςυ διδασκάλου (διδασκάλων) θά δοθή έντός δύο 
ήμερων άπό σήμερον.

Ό Πρόεδρος Ί. Πηγασίου

Σοφοκλής Σ. Μούσουλος
Σοφοκλής Δ. Ττόφα
Χρ. X" Κυριάκού 
Π ιερής X" Λουκά

Έντιμε κ. Δ. Σεβέρη

Ή πρός τόν κ. Ί. Πηγασίου σταλεϊσα ύμετέρα επιστολή έλήφθη, ήτις άφορά 
διά τόν συμβιβασμόν έξωδίκως μεταξύ τής σχολικής Έπιτροπείας Καραβά καί 
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του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου, διά τήν φορολογίαν τής Μονής Αχειροποιή
του διά σχολ. δικαίωμα κατά τό παρελθόν σχολ. έτος.

Θερμώς εύχαριστοΰμεν υμάς διά τό φιλικόν ένδιαφέρον σας καί διά τήν πο
λύτιμον σύστασίν σας. Άγνοοΰμεν άν ή Α. Πανιερότης εφερεν τήν ύπόθεσιν ενώ
πιον τού δικαστηρίου.

Ή σχολ. επιτροπεία κ. Σεβέρη, στηριχθεΐσα επί του 2ου άρθρου τού περί παι
δείας νόμου τού 905 (έδαφ. εκκλησία σημαίνει...) έφορολόγησεν τήν εκκλησίαν τής 
Μονής ’Αχειροποιήτου. Έκ τής τοιαύτης υπέρ τών σχολείων μας νομίμου πράξε- 
ως ούδέν έγκλημα βλέπομεν ότι προήλθεν, ούτως ώστε να προκαλέση τήν χαλάρω- 
σιν τών σχέσεων ημών καί τού Μητροπολίτου μας. Άν δέ ό Άρχιερεύς ημών έθε- 
ώρησε ώς έγκλημα τήν έν λόγφ νόμιμον πράξίν μας, ουδόλως ημείς πταίομεν. 
Ήμεϊς δέν παύομεν τού νά έκτιμώμεν καί να σεβώμεθα τόν Αρχιερέα μας. Έφ’ 
όσον δέ άντιλαμβανόμεθα ότι ή έν λόγω φορολογία καί νόμιμος είναι καί δικαία 
άδυνατούμεν νά δεχθώμεν άλλην λύσιν. Δηλούμεν δέ ότι καί άν μέχρι δικαστηρίου 
άχθώμεν διά τήν έν λόγφ φορολογίαν καί πάλιν ημείς ουδόλως θά 
δυσαρεστηθώμεν μέ τόν ’Αρχιερέα μας. Άν δέ Ούτος δυσαρεστηθή μεθ’ ημών τότε 
ουδόλως ημείς πταίομεν.

’Αφού έπιθυμεΐτε δυνάμεθα νά έλθωμεν εις μίαν συνεννόησιν μεθ’ υμών διά 
τήν έν λόγςυ ύπόθεσιν, δηλούμεν όμως έκ τών προτέρων ότι άδυνατούμεν νά δε
χθώμεν τού νά παύσωμεν νά φορολογώμεν τήν έκκλησίαν τής Μονής ’Αχειροποι
ήτου. Γράψατε ήμϊν διά νά συναντηθώμεν όπου έπιθυμεΐτε.

Διατελούμεν μεθ’ ύπολήψεως καί αγάπης 
ή Σχολ. Επιτροπεία Καραβά 
ότι πιστόν άντίγραφον.
Ό Πρόεδρος 
Ί. Πηγασίου

Καραβάς 
18/31/7/918

Συνεδρίασις τής [ Επιτροπείας] τή 20/2/8/918

Συνεδριάσασα ή έπιτροπεία καί άκούσασα τήν προφορικήν ομολογίαν τών 
δύο διορισθέντων διδασκάλων ότι έσφαλαν δΓ όσα έγένοντο καί ότι υπόσχονται 
ότι θά έργασθώσιν έν όμονοίμ καί αγάπη άναμεταξύ, ή έπιτροπεία έθεώρησεν ώς 
λήξαν τό έπεισόδιον τό προκληθέν έκ τών έν λόγω σφαλμάτων τών διδασκάλων.

Ή Έπιτροπεία
Ό Πρόεδρος 
Ί. Πηγασίου

Π ιερής X" Αουκά 
Σοφοκλής Σ. Μούσουλος 
Σοφοκλής Δ. Ττόφα 
Χρ. X" Κυριάκού

Οί διδάσκαλοι έπιβεβαιούσι
Σ. Κυριακίδης
Γ. Καλαβάς

Συνεδρίασις τής Σχολικής Επιτροπείας τή 30/12/8/918

Συνεδριάσασα σήμερον ή έπιτροπεία ένέκρινε καί άπεφάσισε τά έξής:

1) Διώρισεν ώς διδασκάλισσαν (Διευθύντριαν) τού Παρθεναγωγείου τήν Δαν 
Ελένην Χριστοφόρου διά τό σχολικόν έτος 918-919 αντί έτησίου μισθού τριάκο
ντα καί τριών αγγλικών λιρών £33-0-0.

2) Ώς βοηθόν διδασκάλισσαν διά τό σχολικόν έτος 918-919, διώρισε τήν Δαν 
'Αντιγόνην Ί. Ψυλλίδου έκ Αευκωσίας άντί έτησίου μισθού είκοσι καί έπτά Άγγλ. 
λιρών (£27-0-0).

3) Ή υπό ήμερομ. 11/6/918 γενομένη άπόφασις τής σχολικής έπιτροπείας διά 
τήν προσθήκην έβδομης καί όγδοης τάξεως εις τό άρρεναγωγεΐον αναβάλλεται δΓ 
εύνοϊκωτέρας περιστάσεις.

Ή Σχ. Έπιτροπεία
Ό Πρόεδρος Ί. Πηγασίου

Χρ. X" Κυριάκού 
Π ιερής X" Αουκά 
Σοφοκλής Σ. Μούσουλος 
Σοφοκλής Ττόφα

Σημ.: Παραιτηθέντων τών τριών σχολικών επιτρόπων, ό κ. διοικητής διώρισεν τούς 
μειονοψηφίσαντας εις τάς έκλογάς, κ.κ. Στ. I. Ξενήν καί Σοφόκλην Φ. Ττόφα.

(Άντίγραφον)

Έντιμον κ. Διοικητήν Κυρήνειαν
Έντιμε Κύριε.

Τά ύποφαινόμενα μέλη τής Σχολικής Έπιτροπείας Καραβά παρακαλούμεν 
τήν Ύμ. Εντιμότητα, όπως όρίση ήμέραν συνελεύσεως τών κατοίκων Καραβά, 
ϊνα άποφανθώσιν άν έγκρίνωσι νά συνάψωμεν δάνειον χιλίων άγγλικών λιρών 
(1000-0-0) πληρωτέον τοκοχρεωλυτικώς έπί τριάντα έτη. Τό έν λόγςυ ποσόν θά 
χρησιμοποιήσωμεν πρός κατασκευήν νέου σχολικού κτιρίου δΓ άρρεναγωγεΐον 
καί διά έπιδιόρθωσιν τού ύπάρχοντος Άρρεναγωγείου, τό όποιον χρησιμεύει ώς 
Παρθεναγωγεΐον. Τό έν λόγςο ποσόν θά δανεισθώμεν έκ τού δανειστικού ταμείου.

Εύπειθεΐς θεράποντες
Τά μέλη τής σχολικής Έπιτροπείας 
Ό Πρόεδρος Ί. Πηγασίου 

(έπονται αί ύπογραφαί)
Καραβάς 6.19.[ ]

224 225Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Συνεδρίασις τής επιτροπείας τή 3.7.922

Συνεδριάσασα ή επιτροπεία άπεφάσισε τά έξης:

1) Διωρίσαμεν ώς διευθυντήν του Άρρεναγωγείου Καραβά διά τό σχολικόν 
έτος 1922-1923 τόν κ. Λάπαν αντί ετησίου μισθού £100-0-0 μέ ύποχρέωσιν όπως 
ψάλλη εις τήν έκκλησίαν Καραβά.

2) Διωρίσαμεν ώς δεύτερον διδάσκαλον τόν κύριον Σωτήριον Σαρ[δά]νην 
αντί ετησίου μισθού £70-0-0 διά τό σχολικόν έτος 1922 ώς 1923.

Διωρίσαμεν ώς τρίτον διδάσκαλον διά τόν σχολικόν έτος 1922-1923 τόν κ. 
Κυριάκον Μαυραδαν αντί ετησίου μισθού £70-0-0.

Καραβάς 3.7.922
Ό Πρόεδρος Ί. Πηγασίου

Σοφοκλής Δ. Ττόφα
Π ιερής X" Λουκά

Συνεδριάσασα σήμερον ή έπιτροπεία διώρισεν ώς διδασκάλισσαν τού Παρθε
ναγωγείου τήν Δίδαν Εύθαλίαν Ν. Καλαβά μέ έτήσιον μισθόν £35-.0-0 διά τό σχο
λικόν έτος 1922-1923 καί ώς δεύτερην διδασκάλισσαν τήν δίδαν Κατίνα Χριστο
δούλου μέ έτήσιον μισθόν £35-0-0.

Καραβάς 28.7.922

Ό Πρόεδρος Ί. Πηγασίου

Π ιερής X" Δούκα
Σταύρος Ί. Ξενή
Σοφοκλής Δ. Ττόφα

Σημείωσις. Διωρίσαμεν ώ διευθυντήν τού Άρρεναγωγείου τόν κ. Τιμόθεον 
Χρ. Κολοκάση μέ έτήσιον μισθόν £70-0-0 διά τό σχολικόν έτος 1922-1923 αντί τού 
κ. Κ. Λάπα όστις δέν άπεδέχθη τόν διορισμόν. Θά ύποχρεοΰται νά ψάλλη έν τή 
Έκκλησίρ.

Καραβάς 28.8.922

Ό Πρόεδρος Τ. Πηγασίου

Π ιερής X" Δούκα 
Σοφοκλής Δ. Ττόφα 
Σταύρος Τ. Ξενής

Ό άντιγράψας 
ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

MARCO BOZZARIS, THE GRECIAN HERO - 
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ, Ο ΕΑΑΗΝΑΣ ΗΡΩΑΣ

Του Όλιβερ Μπελλ Μπανς (Oliver Bell Bunce) (1828-1890)

Μετάφραση: Μάριος Βύρων Ραΐζης

Λ: Ο Δραματουργός και το θεατρικό έργο:

Το θεατρικό έργο Marco Bozzaris, the Grecian Hero, (Μάρκος Μπότσαρης, ο 
Έλληνας Ήρωας), γράφτηκε το 1849 από τον Ιρλανδικής καταγωγής Αμερικανό, 
Όλιβερ Μπελλ Μπάνς (Oliver Bell Bunce). Ο Όλιβερ Μπελλ Μπάνς γεννήθηκε το 
1828 στη Νέα Υόρκη και απέθανε το 1890. Ήταν δραματουργός, ηθοποιός και 
σκηνοθέτης θεάτρου. Εκτός από το έργο Μάρκος Μπότσαρης, ο Έλληνας Ήρωας 
έγραψε κι άλλα θεατρικά έργα, μερικά από τα οποία απέσπασαν εξαιρετικές κρι
τικές. Μερικά ανεβάστηκαν στο θέατρο κι άλλα απλά δημοσιεύτηκαν. Το έργο 
Μάρκος Μπότσαρης, ο Έλληνας Ήρωας ανεβάστηκε στη Νέα Υόρκη το 1850, σε 
σκηνοθεσία του ιδίου του συγγραφέα. Αυτή ήταν ίσως και η μοναδική φορά που 
παίχτηκε στο θέατρο. Το έργο ακολούθως καταχωρήθηκε στον κατάλογο χειρο
γράφων της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Harvard όπου το εντόπισε ο καθηγη
τής Μάριος Βύρων Ράίζης ο οποίος προέβη στην επιμέλεια του κειμένου και μετά
φρασή του στα Ελληνικά

Όταν έγραψε το έργο αυτό ο Μπανς ήταν μόλις 21 ενός χρονών, εντούτοις 
απέδειξε ότι μπορούσε να χειριστεί το λόγο με δεξιοτεχνία. Η γλώσσα που χρησι
μοποίησε ήταν η καθομιλουμένη της εποχής του, ανάμεικτη με την αρχαϊκή γλώσ
σα από την δραματική παράδοση του Αγγλικού θεάτρου στην Αναγέννηση και αρ
γότερα. Το θεατρικό έργο αυτό παρουσιάζει μια εξαιρετική συνοχή στην πλοκή 
του και μια ακολουθία των δρώμενών του που κρατά τον αναγνώστη ή θεατή σε 
συνεχή αγωνία. Αυτό δείχνει ότι ο Μπανς είχε μελετήσει το θέμα του σε βάθος, αλ
λά και ότι είχε διαβάσει ή δει μεγάλο αριθμό ποιοτικιόν θεατρικών έργων για να 
μπορέσει να γράψει θεατρικό έργο που να είναι εφάμιλλο άλλων έργων γνωστών 
Αγγλων δραματουργών.

Η παρούσα δίγλωσση έκδοση περιλαμβάνει το Αγγλικό πρωτότυπο κείμενο 
με επιμέλεια, εισαγωγή και μετάφραση στα Ελληνικά από τον Μάριο Βύρωνα 
Ράίζη, ομότιμο καθηγητή Αγγλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 
βιβλίο αυτό εκδόθηκε σε 1000 αντίτυπα από το Σύλλογο προς Διάδοσιν Ωφελίμων 
Βιβλίων στην Αθήνα το 2005 με τον τίτλο του πρωτοτύπου Marco Bozzaris, the 
Grecian Hero και την Ελληνική μετάφραση του τίτλου Μάρκος Μπότσαρης, ο 
Έλληνας Ήρωας. Το εξώφυλλο της έκδοσης αυτής κοσμεί παλαιότερο ελληνικό 
γραμματόσημο που κυκλοφόρησε το 1930 με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εκα
τόν χρόνων από την απελευθέρωση της Ελλάδας στο οποίο απεικονίζεται ο Μάρ
κος Μπότσαρης. Κεντρικός ήρωας του θεατρικού έργου είναι φυσικά ο Μάρκος 
Μπότσαρης, ο ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Β:Ιστορικό υπόβαθρο

Όπως όλοι γνωρίζουμε, Ο Μάρκος Μπότσαρης ήταν Σουλιώτης οπλαρχηγός.
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Γεννήθηκε στο Σούλι το 1790 και σκοτώθηκε στη μάχη του Καρπενησιού το 1823 
σε ηλικία 33 χρόνων. Το 1803 κατά την πολιορκία του Σουλίου από τον Αλή Πασά 
των Ιωαννίνων κατόρθωσε να διαφύγει μαζί με τον πατέρα του και κατέφυγαν 
στην Κέρκυρα. Εκεί εντάχθηκαν στο Γαλλικό στρατό της Επτανήσου και ο Μάρ
κος Μπότσαρης έφθασε στο βαθμό του εκατόνταρχου. Το 1810 παντρεύτηκε τη 
Χρυσούλα, κόρη του αρματολού της Πρέβεζας Χριστάκη Καλογήρου, με την 
οποία απέκτησε όύο παιδιά την Κατερίνα και το Δημήτρη, ο οποίος μετέπειτα διε- 
τέλεσε υπουργός στρατιωτικών του Ελληνικού Βασιλείου από το 1860 μέχρι το 
1867. Το 1814 ο Μάρκος Μπότσαρης επέστρεψε στην Ήπειρο και εγκαταστάθηκε 
με την οικογένειά του στον Κακόλακκο σε κτήμα που είχε παραχωρήσει στον πα
τέρα του ο Αλή Πασάς.

Το 1820 όταν τα σουλτανικά στρατεύματα πολιορκούσαν στα Ιωάννινα τον 
Αλή Πασά, ο οποίος είχε αποστατήσει από το Σουλτάνο, ο Αλή Πασάς ζήτησε τη 
βοήθεια του Μάρκου Μπότσαρη και των Σουλιωτών με αντάλλαγμα να τους επι
στρέφει πίσω το Σούλι. Με τη βοήθεια του Μάρκου Μπότσαρη ο Αλή Πασάς κα
τόρθωσε να απωθήσει τα στρατεύματα του Σουλτάνου. Το 1821 πήρε μέρος σε άλ
λες μάχες κατά των Τούρκων, οι οποίοι στο μεταξύ είχαν αιχμαλωτήσει την οικο- 
γένειά του. Ο Μάρκος Μπότσαρης κατόρθωσε να απελευθερώσει την οικογένειά 
του με αντάλλαγμα τα χαρέμια του Χουρσίτ Πασά, που είχαν συλληφθεί στη μάχη 
της Τριπολιτσάς. Ακολούθως έστειλε όλη την οικογένειά του στην Ανκόνα της Ιτα
λίας, ενώ ο ίδιος παρέμεινε στην Ελλάδα και συνέχισε να πολεμά εναντίον των 
Τούρκων.

Το καλοκαίρι του 1823 στη μάχη του Καρπενησιού μεταξύ 1.200 Ελλήνων 
υπό τις διαταγές του Μάρκου Μπότσαρη από τη μια πλευρά και του Μουσταφά 
Μουσταή Πασά και 10.000 Τουρκαλβανών από την άλλη, ο Μάρκος Μπότσαρης 
πυροβολήθηκε στο κεφάλι και εξέπνευσε σχεδόν αμέσως. Τάφηκε με μεγάλες τιμές 
στις 10 Αυγούστου το 1823.

Η ανδρεία του και η δόξα του πέρασαν τα Ελληνικά σύνορα. Απετέλεσαν πη
γή έμπνευσης στην Ευρώπη. Εξυμνήθηκαν από Γάλλους, Αγγλους και Γερμανούς 
ποιητές οι οποίοι είδαν στο πρόσωπό του να αναγεννώνται οι Ομηρικοί ήρωες. 
Διάσημοι Ευρωπαίοι ζωγράφοι απεικόνισαν τη μορφή του σε πίνακες που παρι
στάνουν τις μάχες και τη θυσία του.

Είναι κατανοητή η απήχηση που είχε η θυσία του Μάρκου Μπότσαρη στα Ευ
ρωπαϊκά κέντρα, λόγω του φιλελληνικού πνεύματος που υπήρχε την εποχή εκείνη. 
Είναι όμως άξιο περιέργειας πώς έφτασε η φήμη του στην άλλη πλευρά του Ατλα
ντικού. Πιθανόν ο Μπανς να έμαθε για το Μάρκο Μπότσαρη μέσω του διάσημου 
ποιητή της εποχής του, του Ουίλιαμ Κάλλεν Μράϊαντ, ο οποίος ήταν γνωστός φι
λέλληνας και ίσως να τον μύησε στο φιλελληνισμό. Δεν γνωρίζουμε όμως τι ακρι
βώς από τα πιο πάνω γνώριζε για τη ζωή του Μάρκου Μπότσαρη.

Φαίνεται όμως ότι στόχος του Μπανς δεν ήταν να γράψει ιστορικό θέατρο 
αλλά μάλλον θέατρο χαρακτήρων και μάλιστα ηρωικών χαρακτήρων. Για το λόγο 
αυτό δεν προσκολλάται και δεν περιορίζεται από τα ιστορικά γεγονότα. Δεν τον 
ενοχλεί ακόμα και να χρησιμοποιήσει και ανακρίβειες. Για παράδειγμα, η γυναίκα 

του Μάρκου Μπότσαρη, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω ονομαζόταν Χρυσούλα αλ
λά ο Μπανς προτίμησε το όνομα Ελένη ή Έλενα, στα Αγγλικά Helena, ίσως για να 
τη παρομοιάσει με την ωραία Ελένη, που είναι ευρέως γνωστή στον Αγγλοσαξωνι- 
κό κόσμο, ή ακόμα και με την Αγία Ελένη. ΓΓ αυτό επίσης και τον αδελφό του 
Μάρκου Μπότσαρη τον ονόμασε Κωνσταντίνο, στα Αγγλικά Constantine, και όχι 
Κώστα, όπως ήταν πιο γνωστός τότε, αν και εδώ δεν ξεφεύγει πολύ από το ιστο
ρικό πρόσωπο. Εντελώς όμως ατυχής, αδικαιολόγητη και καθόλου Ελληνική ήταν 
η επιλογή του ονόματος του γιου του Μάρκου Μπότσαρη, από Δημήτριο τον ονό
μασε Ιζόγκα. Αυτό είναι άξιο απορίας. Επίσης, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ο 
Μάρκος Μπότσαρης έστειλε όλη την οικογένειά του στην Ανκόνα της Ιταλίας, 
αφού πέτυχε την απελευθέρωσή τους. Ωστόσο, ο Μπανς προτίμησε να τους έχει 
στην Ελλάδα μαζί με τον Μάρκο Μπότσαρη και ακόμα να τους εμπλέξει και στις 
μάχες, σε μια από τις οποίες ο Ιζόγκα, ο γιος του Μάρκου πέφτει μαχόμενος και η 
μητέρα του συλλαμβάνεται αιχμάλωτη.

Γ: Πλοκή

Για να πετύχει τη σκιαγράφηση των χαρακτήρων του θεατρικού του έργου ο 
Μπανς περιορίζει την πλοκή του έργου στο εξής απλό σενάριο: Οι Σουλιώτες βρί
σκονται σ’ ένα μεγάλο σπήλαιο συγκεντρωμένοι γύρω από τον πρόεδρο της Φιλι
κής Εταιρείας, ο οποίος τους καλεί να ορκιστούν πίστη στην πατρίδα και να αγω
νιστούν για τη λευτεριά της. Ανάμεσα τους όμως βρίσκεται κι ένας προδότης ονό- 
ματι Αλβάρης, ο οποίος ορκίζεται μεν πίστη στον αγώνα αλλά στα ραδιούργα σχέ
διά του είναι να καταδώσει και να προδώσει στους Τούρκους τις θέσεις των 
Ελλήνων. Υπόσχεται στο Μάρκο Μπότσαρη να μεταβεί στο στρατόπεδο των 
Τούρκων και αφού μάθει τα σχέδιά τους να τα μεταβιβάσει σ’ αυτόν. Ο Μπότσα
ρης τον στέλλει, αλλά επειδή δεν τον εμπιστεύεται πλήρως στέλλει και το γιο του 
Ιζόγκα να τον παρακολουθήσει και να του διαβιβάσει τυχόν προδοτικές του κινή
σεις. Ο Αλβάρης τον αναγνωρίζει, τη στιγμή που προδίδει στον Μουσταφά Πασά 
τα μυστικά μονοπάτια που οδηγούν στο σπήλαιο των Σουλιωτών και τον κατα
διώκει. Ο Ιζόγκα κατορθώνει να διαφύγει τη σύλληψη και καταφθάνει στο σπή
λαιο καταδιωκόμενος από τους Τούρκους. Ακολουθεί μάχη σώμα με σώμα. Ο Ιζό- 
γκα προσπαθεί να προστατέψει τη μητέρα του αλλά πυροβολείται από τους Τούρ
κους και πεθαίνει. Η μητέρα του αιχμαλωτίζεται. Όταν ο Μάρκος Μπότσαρης μα
θαίνει τα συμβάντα ορκίζεται να εκδικηθεί το θάνατο του γιου του και να απελευ
θερώσει τη γυναίκα του από τις ορέξεις του Πασά. Με μια ολιγάριθμη δύναμη επι
τίθεται στο στρατόπεδο των Τούρκων. Ακολουθεί σκληρή μάχη στην οποία ο 
Μάρκος Μπότσαρης τραυματίζεται σοβαρά αλλά συνεχίζει μέχρι να απελευθερώ
σει τη γυναίκα του. Μόλις όμως το κατορθώνει πέφτει νεκρός από τις πολλαπλές 
λαβωματιές αναφωνώντας «Πεθαίνω για σύζυγο κι Ελλάδα»

Δ: Χαρακτήρες

Πάνω σ’ αυτή την απλή πλοκή ο Μπανς κατόρθωσε με εξαιρετική δεξιοτεχνία 
να σκιαγραφήσει τους χαρακτήρες του έργου του. Αν και βρισκόταν χιλιάδες μι
λιά μακριά από τα γεγονότα και εικοσιέξι χρόνια μετά το θάνατο του Μάρκου 
Μπότσαρη, κατόρθωσε με μεγάλη επιτυχία να συλλάβει τον πόνο και τη δυστυχία 
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του σκλαβωμένου Έλληνα, ο οποίος δεν αντέχει πλέον τη σκλαβιά και είναι τώρα 
έτοιμος να εγερθεί, να αγωνιστεί και να θυσιαστεί για τη λευτεριά της πατρίδας 
του. Το έργο είναι γεμάτο από σκηνές πατριωτισμού αρκετά έντονες. Παράλληλα 
όμως παρουσιάζει τους κυριότερους χαρακτήρες του να διακατέχονται συνεχώς 
από ανάμεικτα συναισθήματα πατριωτισμού και θυσίας για την πατρίδα από τη 
μια πλευρά και αγάπης, στοργής, λύπης και οδύνης από την άλλη.

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζει το Μάρκο Μπότσαρη ως αγαπημένο σύζυγο, 
ως στοργικό πατέρα, ως αγωνιστή, ως πατριώτη, ως ήρωα.

Για παράδειγμα απαντώντας στη γυναίκα του, όταν τον ρώτησε τι νέα έχει να 
της πει, της λέει χαρακτηριστικά:

Of blood and carnage - torture - agony
What thought can scarcely speak of misery
And suffering Greece, Greece! When will thy woes
E’er cease? Thy power, thy ancient power, arise

Αίματος και σφαγής - μαρτυρίου - αγωνίας - 
ό,τι η σκέψη μόλις μπορεί να πει γι’ αθλιότητα 
και δύσμοιρη Ελλάδα, Ελλάδα! Πότε θα πάψουν κάποτε 
οι συμφορές σου; Η δύναμή σου, η αρχαία σου δύναμη 
πότε θα εγερθεί;

Και πιο κάτω, απευθυνόμενος στο γιο του για το καθήκον του προς την πα
τρίδα του λέει εμφαντικά:

Thou' rt born for Greece and what so e’er she doth
Command it is thy holy duty

Γεννήθηκες για την Ελλάδα κι ο,τιδήποτε αυτή σε 
προστάζει είναι δικό σου ιερό καθήκον

Παρουσιάζει την Έλενα τη γυναίκα του Μάρκου Μπότσαρη ως αγαπημένη 
σύζυγο, στοργική μητέρα και Ελληνίδα αγωνίστρια, η οποία καταπιέζει το μητρι
κό της ένστικτο θέτοντας τη θυσία του γιου της για την απελευθέρωση της Ελλάδας 
από τους Τούρκους κατακτητές πάνω από τη μητρική αγάπη.

Για παράδειγμα, πευθυνόμενη στο γιο της του λέει:

Boy, thou wert born a hero after thy
Dear father’s mould. Thou art my only son, 
But if thy immolation would preserve 
Our land from miseries so black and dread, 
I’d deck thee for thy noble sacrifice,

Αγόρι μου, γεννήθηκες ήρωας από του αγαπητού σου 
Πατέρα το καλούπι. Είσαι ο μόνος μου γιος,

Αλλά εάν η θυσία σου θα προφύλαγε τη γη μας 
Από αθλιότητες τόσο ζοφερές και τρομακτικές, 
Θε να σε στόλιζα για την ευγενική θυσία,

Παρουσιάζει τέλος το γιο τους τον Ιζόγκα ως περήφανο για την ανδρεία του 
πατέρα του και πρόθυμο και αδημονούντα να ομοιάσει του πατέρα του στον ηρω
ισμό και να θυσιαστεί για την Ελλάδα.

Για παράδειγμα, στην πιο κάτω σκηνή ο Ιζόγκα εκφράζει στον πατέρα του την 
μεγάλη του επιθυμία και προθυμία να θυσιαστεί για την Ελλάδα:

....To die for Greece,
I’ve often heard my father say, is deed
So proud that none could e’er desire aught more.
If my poor life would save her from this yoke
How gladly would I give it for her sake!

... να πεθάνεις για την Ελλάδα, 
συχνά άκουα τον κύρη μου να λέει, είναι πράξη τόσο 
υπερήφανη που κανείς ποτέ δεν μπορεί να θέλει περισσότερο. 
Αν η φτωχή ζωή μου θα την έσωζε απ’ αυτό το ζυγό 
με τι χαρά θα την έδινα για χάρη της.

Και πιο κάτω, αναλαμβάνοντας την αποστολή που του ανέθεσε ο πατέρας 
του, ο Ιζόγκα τον επιβεβαιώνει ότι θα φανεί αντάξιός του λέγοντας:

For Greece I'll do it. Thou shall see how well
I’ll prove myself thy son! These tears may show
My boyish heart - I’ll be a man so soon
The time’s arrived.

Για την Ελλάδα θα το κάνω. Θα δεις πόσο καλά 
θ’ αποδείξω ότι είμαι γιος σου! Αυτά τα δάκρυα ίσως 
δείχνουνε την παιδική καρδιά μου - άντρας θα γίνω ευθύς 
ως έρθει η ώρα.

Ε: Η μετάφραση:

Για να είναι επιτυχημένη μια μετάφραση πρέπει αυτή να διαβάζεται ωσάν το 
κείμενο να είχε γραφτεί αρχικά στη γλώσσα της μετάφρασης. Αυτό πραγματικά 
χαρακτηρίζει τη μετάφραση του καθηγητή Μάριου Βύρωνα Ράίζη, γιατί διαβάζο
ντας το θεατρικό έργο αυτό μπορεί κάποιος να πάρει την εντύπωση πως γράφτηκε 
αρχικά από Έλληνα συγγραφέα της εποχής εκείνης. Ο μεταφραστής κατόρθωσε να 
νιώσει τον παλμό και το ύφος του πρωτότυπου και με επιτυχία να το αποδώσει 
στη μετάφρασή του. Κατόρθωσε επίσης να διατηρήσει αμείωτο το ενδιαφέρον και 
την αγωνία του θεατή ή αναγνώστη ο οποίος ζει ψυχικά την κάθε στιγμή των γεγο
νότων και συμπάσχει με τους πρωταγωνιστές.

Η μετάφραση του καθηγητή Μάριου Βύρωνα Ράιζη είναι πιστή στο πρωτότυ
πο, όχι όμως λέξη προς λέξη γιατί αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να αποδοθεί πι
στά το νόημα. ΓΓ αυτό ορθά κατά τη γνώμη μου αποδίδει τη φράση pregnant fancy 
δηλαδή κατά λέξη έγκυος φαντασία ως πλούσια φαντασία, τη φράση I am marble 
now! Είμαι μάρμαρο τώρα ως Τώρα έχω γίνει πέτρα! και ’Gad! Thou art a very 
Tarquin! Θεέ μου! Είσαι πολύ Ταρκύνιος (όνομα παρμένο από τον ερωτύλο πρί
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γκιπα Ταρκύνιο από το έργο του Σαίξπηρ ο Βιασμός της Λουκρητίας) ως Θεέ 
μου! Είσαι πραγματικός Καζανόβας. Αυτές είναι μόνο ενδεικτικές περιπτώσεις. 
Ανάλογες φράσεις υπάρχουν πολλές.

Επίσης με τη σωστή επιλογή των όρων και των λέξεων μας μεταφέρει νοερά 
στην εποχή του Εικοσιένα. Για παράδειγμα, μεταφράζει τις λέξεις father, σε πολ
λές περιπτώσεις, όχι ως πατέρας αλλά ως κύρης, Greek και Grecian όχι ως Έλλη
νας αλλά ως Ρωμιός, fastnesses όχι ως οχυρά, φρούρια αλλά ως ταμπούρια, yard 
όχι ως υάρδα αλλά ως πήχης, belt όχι ως ζώνη αλλά ως σελάχι (που ήταν δερμά
τινη ζώνη της τότε εποχής με θήκες για φορητά όπλα), scimitar όχι ως σπαθί αλλά 
ως γιαταγάνι, carbine όχι ως τυφέκιο, καραμπίνα αλλά ως καριοφίλι και πολλά 
άλλα. Γενικά η μετάφραση του καθηγητή Μάριου Βύρωνα Ραΐζη είναι, τόσο από 
γλωσσικής όσο και αισθητικής πλευράς, μια άρτια, επιμελημένη και καλοπροσεγ- 
μένη δουλειά.

Τελειώνοντας, πιστεύω πως το θεατρικό έργο Marco Bozzaris, The Grecian 
Hero - Μάρκος Μπότσαρης, ο Έλληνας ήρωας είναι ένα αξιόλογο θεατρικό έργο. 
Το γεγονός πως γράφτηκε από ξένο συγγραφέα έχει για μας ιδιαίτερη σημασία και 
μας τιμά ιδιαίτερα γιατί μια πτυχή της ιστορίας μας έγινε γνωστή στο εξωτερικό. 
Τώρα με τη νέα αυτή δίγλωσση έκδοση αυτή η πτυχή της ιστορίας μας επανέρχεται 
στο προσκήνιο και όπως γράφει και ο μεταφραστής στην εισαγωγή του «του αξίζει 
να παιχθεί στη σύγχρονη σκηνή από Αμερικανούς θεατρικούς καλλιτέχνες που ξέ
ρουν να το εκτιμήσουν σήμερα, και από ευγνώμονες Έλληνες όλων των εποχών». 
Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε τον καθηγητή Μάριο Βύρωνα Ραΐζη γιατί με την 
έρευνά του επεσήμανε και με την επιμέλεια του κειμένου και μετάφρασή του στα 
Ελληνικά, έβγαλε από την αφάνεια και κατέστησε γνωστό στο ευρύτερο Ελληνικό 
και Αγγλόφωνο κοινό ένα άγνωστο μέχρι τώρα για την Ελληνική Ιστορία έργο.

Δρ Αντη; Παναγιώτου (Χατζηοόυσσέως) 
Επιθεωρητή; Αγγλικών ΥΠΠ

Παρουσίαση της «ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΣΚΥΠΡΟΥ2002-2003» 
από τον Αντιπρόεδρο του ΕΠΟΚ 

κ. Χρύσανθο Κυπριανού
(Πολιτιστικό Κέντρο Ομίλου Λαϊκής, Τετάρτη 2/2/2005, 7.00 μ.μ.)

Η «Φιλολογική Κύπρος» περιέχει την λογοδοσία του προέδρου του Ε.Π.Ο.Κ. 
δρος K. Ε. Χατζηστεφάνου, που έγινε στη γενική συνέλευση, στο Συνοδικό της 
Παλαιός Αρχιεπισκοπής, στις 29 Μαΐου 2003.

Επίσης του ιδίου εισαγωγικές ομιλίες στην εκδήλωση με ομιλητή τον καθηγη
τή Πανεπιστημίου κύριο Γιάννη Δάλλα, με θέμα «Η μυθική μέθοδος στην ποίηση 
του Αγγέλου Σικελιανού»· στην εκδήλωση του Ε.Π.Ο.Κ. προς τιμή της διακεκριμέ
νης μουσικού κυρίας Αουλούς Συμεωνίδου (για της οποίας την μοναδική προσφο
ρά δημοσιεύεται η ομιλία της κυρίας Μάρως Σκορδή). Δημοσιεύεται επίσης η 
αντιφώνηση της κυρίας Αουλούς Συμεωνίδου. Από τον ίδιο η παρουσίαση του βι
βλίου του Στεφάνου Σταυρίδη «Σύντομες πατρίδες»· εισαγωγική ομιλία στην εκ
δήλωση «Μνήμη Παύλου Αιασίδη», όπου μίλησε ο Χρύσανθος Κυπριανού με θέ
μα «Η προσφορά του Παύλου Αιασίδη» και επίσης κατέθεσε μια συνομιλία του με 
τον ποιητή ο Γιώργος Κιτρομηλίδης. Δημοσιεύεται η ομιλία του Χρύσανθου Κυ
πριανού για τον Παύλο Αιασίδη. Δημοσιεύεται κριτική παρουσίαση της ποιητικής 
συλλογής του Φοίβου Ν. Κληρίδη «Η μοιρασμένη μου πατρίδα» από τον Ιάκωβο 
Κυθρεώτη.

Του Κώστα Χατζηστεφάνου δημοσιεύεται στη συνέχεια η εισαγωγική ομιλία 
στην εκδήλωση «Παρουσίαση εκδόσεων του Παγκυπρίου Γυμνασίου». Ακολουθεί 
η ομιλία του Γιώργου Χατζηκωστή «Η έκδοση διδακτικών βιβλίων από το Παγκύ- 
πριο Γυμνάσιο στα χρόνια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου» και επίσης του Χρύ
σανθου Στ. Κυπριανού «Οι εκδόσεις του Παγκυπρίου Γυμνασίου».

Παρουσίαση επίσης από τον Κ. Χατζηστεφάνου του ομιλητή Κάρολου Μη- 
τσάκη στην παλαμική εορτή, όπου μίλησε ο καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών Κ. Μητσάκης με θέμα «Ένας μεγάλος λυρικός: Ο 
Κωστής Παλαμάς ως πετραρχικός ποιητής». Δημοσιεύεται επίσης η εργασία του 
καθηγητή Μητσάκη «Ο Κωστής Παλαμάς (1869-1943) ως πετραρχικός».

Ακολουθεί σκεπτικό της απονομής βραβείου γραμμάτων του Ε.Π.Ο.Κ. στον 
πανοσιολογιώτατο αρχιμανδρίτη Αεόντιο Χατζηκώστα από τον Χρύσανθο Κυ
πριανού αντιπρόεδρο του Ε.Π.Ο.Κ. και προσφώνηση στην απονομή από την κυ
ρία Μαρίνα Βρυωνίδου Γιάγκου, προϊσταμένη του πολιτιστικού κέντρου του 
Ομίλου Ααϊκής.

Επίσης σύντομη εισαγωγική ομιλία του Κ. Χατζηστεφάνου κατά την απονομή 
του βραβείου γραμμάτων στον αρχιμανδρίτη Αεόντιο Χατζηκιύστα.

Επίσης εισαγωγική ομιλία του Κ. Χατζηστεφάνου και ομιλία του κυρίου 
Ελλάδιου Χανδριώτη με θέμα «Η ρήση του Πελασγού στις Ικέτιδες του Αισχύλου 
και η σημασία του όρου: Κύπριος χαρακτήρ». Εισαγωγική ομιλία του Κ. Χατζη-
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στεφάνου στην εκδήλωση στη μνήμη Παύλου Βαλδασερίδη και Παύλου Κριναίου 
με σύντομη παρουσίαση των ποιητών αυτών από τον Γ. Κιτρομιλίδη.

Η «Φιλολογική Κύπρος» συνεχίζεται με χαιρετισμό στην τιμητική εκδήλωση 
για τον Νίκο Παναγιώτου εκ μέρους του Ε.Π.Ο.Κ. από την Γραμματέα του κυρία 
Μαρούλα Βιολάρη Ιακωβίδου και, επίσης, στην προσφώνηση από τον Ιάκωβο Κυ- 
θρεώτη προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κύριο Γλαύκο Κληρίδη 
κατά την τελετή απονομής του διπλώματος ετησίου τιμητικού χορηγήματος προς 
τους εργάτες του πνεύματος και της τέχνης.

Από τον Ιάκωβο Κυθρεώτη γίνεται στη συνέχεια η παρουσίαση της ποιητικής 
συλλογής της Νίκης Λαδάκη Φιλίππου «Προς Κερίνιν» και από τον ίδιο η ωραία 
εργασία «Λόγια μνήμης» για τον αείμνηστο Κύπρο Χρυσάνθη.

Του Μιχαλάκη Μαραθεύτη ομιλία με θέμα «Τα Τραγούδια της Φυλακής και η 
Βιοθεωρία του Χριστόδουλου Γαλατόπουλου» και του Κ. Χατζηστεφάνου επίσης 
εισαγωγική ομιλία στην πιο πάνω εκδήλωση εις μνήμην του Χρ. Γαλατόπουλου. 
Του ιδίου η σημαντική εργασία «Ο Όμηρος και η Κύπρος στη συλλογή του Σεφέ- 
ρη: Ημερολόγιο Καταστρώματος Γ' (Κύπρον, ου μ’ έθέσπισεν)». Αξιόλογη και η 
εργασία «Τα πετρώματα στη ζωή και την τέχνη των Κυπρίων» που ακολουθεί, από 
τον Ανδρέα Κλ. Σοφοκλέους και η εργασία της Μαρούλας Τζούβα-Παΐκου «Τεύ- 
κρος Ανθίας όπως τον γνώρισα»· του Κώστα Γιωργαλλίδη το διήγημα «Διπλό τά
μα» και η σημαντική εργασία επίσης του Κώστα Κωνσταντίνου «Περί τα πολιτι
στικός και πολιτισμικός».

Ακολουθούν ποιήματα από την Ανδρούλα Νεοφύτου - Μούζουρου, την Αννα 
Φαρμακά, από ανέκδοτη συλλογή της Ιάνθης Θεοχαρίδου, την Ρούλα Ιωαννίδου- 
Σταύρου, την Βασιλική Κ. Αεονταρίτη, τον Ξενοφώντα Ααζάρου, τον Φοίβο Κλη
ρίδη, τον Κώστα Γιωργαλλίδη, την Ειρήνη Αλιφέρη, τον Κώστα Κωνσταντίνου. 
Επίσης η εργασία του Στέφανου Σταυρίδη «Περιμένοντας τον Αουτσιάνο».

Την ύλη κλείνουν οι ενδιαφέρουσες εργασίες «Απόστολος Μελαχρινός: ένας 
αιρετικός ποιητής του μεσοπολέμου» του Γιώργου Πετρόπουλου και «Ο Χαρα
κτήρας του Οδυσσέα στην Εκάβη του Ευριπίδη» του Αντρέα Κρίγκου.

Τέλος δημοσιεύεται ο πανηγυρικός για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρί
ου, από τον Σάββα Χατζηγεωργίου, εκπαιδευτικό - μέλος της Επιτροπής Εκπαι
δευτικής Υπηρεσίας.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Π.Ο.Κ.
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