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ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (1947-2007)*

* Ομιλία στην εκδήλωση «Εξηντάχρονα του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου» στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων της Δημοσιογραφικής Εστίας στη Λευκωσία, την Τετάρτη, 30 Μαΐου 2007, ώρα 7.30 μ.μ.

Ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου, που γιορτάζει φέτος τα Εξηντά- 
χρονά του, ιδρύθηκε στις 30 Μαρτίου 1947 από μια μικρή ομάδα φωτισμένων 
πνευματικών ανθρώπων και επιστημόνων της Λευκωσίας, κατά το πλείστον καθη
γητών, Κυπρίων και Ελλαδιτών, του Παγκυπρίου Γυμνασίου, με πρωτεργάτη και 
πρώτο Πρόεδρο του Ομίλου τον Κωνσταντίνο Σπυριδάκι, Γυμνασιάρχη τότε του 
Παγκυπρίου Γυμνασίου και δεσπόζουσα μορφή στα εκπαιδευτικά πράγματα της 
Κύπρου, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, μετά την Ανεξαρτησία διετέλεσε Πρόεδρος 
της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης και μεταγενέστερα Υπουργός Παιδείας.

Σκοπός της ίδρυσης του Ομίλου, σύμφωνα με το καταστατικό του, ήταν η 
καλλιέργεια των Ελληνικών γραμμάτων και τεχνών, η στενότερη επικοινωνία και 
πνευματική επαφή μεταξύ των μελών του, η ανάπτυξη της πνευματικής ζωής της 
Κύπρου και η σύσφιγξη των πνευματικών δεσμών της Κύπρου με την Ελλάδα.

Στην πραγματικότητα, ο Ε.Π.Ο.Κ. ιδρύθηκε ως πνευματική έπαλξη της Κύ
πρου προς εξουδετέρωση της ανθελληνικής προπαγάνδας της τότε Βρετανικής 
αποικιακής διακυβέρνησης, η οποία, με διάφορους τρόπους και μηχανισμούς, δυ
σφημούσε την Ελλάδα συστηματικά σαν χώρα καθυστερημένη σε όλους τους το
μείς και πρόβαλλε στους Κυπρίους την Αγγλία σαν πρότυπο και σαν την κατ’ εξο
χή προηγμένη και πολιτισμένη χώρα.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη σημασία, την αναγκαιότητα και τη σκοπι
μότητα της ίδρυσης του Ε.Π.Ο.Κ., πρέπει να επισημάνουμε τις τραγικές συνθήκες 
που επικρατούσαν στη δοσμένη στιγμή στην υπόδουλη Κύπρο. Υπέφερε ακόμη ο 
τόπος από τα στυγνά μέτρα της Παλμεροκρατίας που είχαν επιβληθεί μετά τα 
Οκτωβριανά του 1931. Ο β’ παγκόσμιος πόλεμος έληξε και επικρατούσε σύγχυση, 
χαώδης κατάσταση και κρίση πνευματικών αξιών. Οι Αγγλοι, ανάμεσα σε πολλά 
άλλα, είχαν καταργήσει τα τρία Ελληνικά διδασκαλεία ιδρύοντας το δικό τους Δι
δασκαλικό Κολέγιο, αντικατέστησαν τα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού που 
κατά παράδοση έρχονταν από την Ελλάδα με άλλα δικά τους δημιουργήματα που 
παρουσίαζαν την Κύπρο σαν ξένη προς την Ελλάδα, ιστορικά και γεωγραφικά, 
μεθοδεύοντας με όλα αυτά τον εθνικό αποπροσανατολισμό των Ελλήνων της Κύ
πρου, απαγορεύοντας, εκτός από τον Ελληνικό εθνικό ύμνο και την ανάρτηση φω
τογραφιών Ελλήνων ηρώων και ιστορικών μορφών, και αυτούς ακόμα τους 
Ελληνικούς χορούς.

Θα προσπαθήσω να δώσω μια συνοπτική εικόνα των δραστηριοτήτων του 
Ομίλου τα πρώτα δεκατρία χρόνια της ζωής του μέχρι την Ανεξαρτησία της Κύ
πρου, που ανάγλυφα απεικονίζονται στα πρακτικά του Ε.Π.Ο.Κ. και στα επτά
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Δελτία του Ομίλου που εκδόθηκαν μέχρι το 1960 οπότε άρχισε η έκδοση της «Φι
λολογικής Κύπρου», η οποία εκδίδεται μέχρι σήμερα και αριθμεί 34 τόμους(από 
τους οποίους 10 είναι διπλοί και ένας τριπλός).

Όλες σχεδόν οι εκδηλώσεις του Ομίλου γίνονταν στη Μεγάλη Αίθουσα του 
Παγκυπρίου Γυμνασίου και μετείχαν σ’ αυτές πνευματικοί άνθρωποι και επιστή
μονες, εκπαιδευτικοί, μαθητές και άλλοι. Παρόντες ήταν σχεδόν πάντοτε ο Γενι
κός Πρόξενος της Ελλάδας και άλλα μέλη του Προξενείου, ο Αρχιεπίσκοπος και 
άλλοι εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Η συνεργασία του Προξενείου ήταν σταθερή 
και ποικιλόμορφη και η ηθική και οικονομική βοήθεια της Εκκλησίας σημαντική. 
Αναπτύχθηκαν ουσιαστικοί δεσμοί και στενή συνεργασία με πνευματικά σωμα
τεία, έντυπα και θεσμούς στην Ελλάδα, καθώς και με διακεκριμένες προσωπικό
τητες των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών. Από αρκετά χρόνια τώρα 
οι εκδηλώσεις γίνονται στο Μεγάλο Συνοδικό της Παλιάς Αρχιεπισκοπής και στο 
Πολιτιστικό Κέντρο της Ααϊκής Τράπεζας.

Ενδεικτικά αναφέρονται πιο κάτω μερικές από τις πολλές προσωπικότητες 
που έδωσαν διαλέξεις της ειδικότητάς τους από το βήμα του Ε.Π.Ο.Κ. από το 1947 
μέχρι το 1955 που άρχισε ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ και που 
ουσιαστικά και αναγκαστικά ανεστάλησαν οι δραστηριότητες του Ομίλου για ευ
νόητους λόγους:

1. Δημήτριος Σφαέλος, βουλευτής Πειραιώς(1947)
2. Μανώλης Καλομοίρης, ο διάσημος μουσουργός και ακαδημαϊκός(1950, 

1951, 1952, 1954)
3. Σωτήριος Αγαπητίδης, διακεκριμένος καθηγητής του Μετσοβείου Πολυτε- 

χνίου(1952, 1954)
4. Στράτης Μυριβήλης, ο γνωστός λογοτέχνης(1952)
5. Αθηνά Ταρσούλη, διάσημη συγγραφέας και καλλιτέχνης( 1952 δύο φορές 

και 1953)
6. Μελής Νικολαϊδης, διακεκριμένος Κύπριος λογοτέχνης και δημοσιογρά

φος, που έμενε στην Αθήνα(1953)

Παράλληλα ο Ε.Π.Ο.Κ. διοργάνωνε ποικίλες πνευματικές και εθνικές εκδη
λώσεις με τις οποίες τόνιζε τη σημασία μεγάλων εθνικών γεγονότων καθώς και 
εσωτερικές συγκεντρώσεις για την καλύτερη γνωριμία της Ελληνικής και της Κυ
πριακής λογοτεχνίας, εκθέσεις Κυπριακού και Ελληνικού βιβλίου και έργων τέ
χνης, ρεσιτάλ Ελλήνων καλλιτεχνών, φιλολογικά μνημόσυνα και πολλά άλλα, 
φέρνοντας με ποικίλους τρόπους τη ζωντανή Ελλάδα πιο κοντά στην Κύπρο. Το 
1952 με ειδική Σολωμική εορτή μάζεψε το πρώτο ποσό για τη φιλοτέχνηση της 
προτομής του Διονυσίου Σολωμού στη Αευκωσία και το 1955 έκανε το ίδιο για 
τον Αιπέρτη. Την 9η Ιουλίου 1954 ο Ε.Π.Ο.Κ. διοργάνωσε ειδική έκθεση εικόνων, 
εγγράφων, αμφίων που σχετίζονταν με τον Εθνομάρτυρα Κυπριανό και αποκάλυ
ψη αναμνηστικής πλάκας στο υπόγειο του Παγκυπρίου Γυμνασίου όπου- κατά 
την παράδοση - φιλοξενήθηκαν οι Φιλικοί που εστάλησαν προς το Αρχιεπίσκοπο 
Κυπριανό.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, κατά την περίοδο του απελευθερωτικού αγώνα του 
1955-59 η δράση του Ομίλου ουσιαστικά ατόνησε λόγω της έκρυθμης κατάστασης 
που επικρατούσε, των περιοριστικών μέτρων της αποικιακής κυβέρνησης, της 
σύλληψης, κράτησης και φυλάκισης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και με
λών του Ομίλου και γιατί ύψιστη προτεραιότητα των Ελλήνων της Κύπρου ήταν η 
ενίσχυση και η επιτυχία του διεξαγόμενου αγώνα.

Μετά το τέλος του αγώνα, παρά τη ματαίωση των ελπίδων του Κυπριακού 
Ελληνισμού και την επιβολή μιας κολοβής ανεξαρτησίας, η κατάσταση στα πνευ
ματικά πράγματα άλλαξε ριζικά προς το καλύτερο. Οι πνευματικοί άνθρωποι πια 
είχαν την άνεση να εκφραστούν και να δράσουν ελεύθερα, εμφανίστηκαν στον ορί
ζοντα πολλά άλλα πνευματικά σωματεία και εκφραστικά όργανα, το ίδιο το Κρά
τος είχε λόγο και ρόλο πια στην ενθάρρυνση και ενίσχυση των πνευματικών αν
θρώπων και οι δεσμοί με την πνευματική Ελλάδα πύκνωσαν και ενδυναμώθησαν 
με πολλούς τρόπους και ποικίλες μορφές.

Ο Ε.Π.Ο.Κ. συνέχισε τη δράση του όπως και πριν αλλά κάτω από το πρίσμα των 
νέων δεδομένων. Από το 1960 στη θέση του «Δελτίου» του εκδίδεται η «Φιλολογική 
Κύπρος» πιο ογκώδης και πλούσια σε περιεχόμενο και με πιο πολλούς εκλεκτούς 
συνεργάτες από την Κύπρο και την Ελλάδα. Ο Ε.Π.Ο.Κ. έδωσε ιδιαίτερη έμφαση 
στην πνευματική αξιοποίηση του ανεπανάληπτου έπους του απελευθερωτικού αγώ
να, τίμησε τους αγωνιστές και τους ήρωες με διάφορους τρόπους και ιδιαίτερα προ
κηρύσσοντας διαγωνισμούς ποίησης και πεζογραφίας με κεντρικό θέμα τον αγώνα.

Η πολυδιάστατη δράση του Ομίλου είναι καταγραμμένη κυρίως στα «Δελ
τία» του, στους τόμους της «Φιλολογικής Κύπρου», στις πέραν των 70 αυτοτελών 
εκδόσεών του(αρκετές από τις οποίες δημοσιεύτηκαν πρώτα ως Προσαρτήματα 
της «Φιλολογικής Κύπρου» και στα πρακτικά του Ε.Π.Ο.Κ. τα οποία πρόσφατα 
αποτέλεσαν βασική πηγή για δυο έρευνες και μελέτες φοιτητών του Πανεπιστημί
ου Κύπρου. Αναντίλεκτο παραμένει ότι η «Φιλολογική Κύπρος» υπήρξε(και εξα
κολουθεί να είναι) το εκφραστικό όργανο του Ομίλου αλλά και των πιο πολλών 
Κυπρίων λογοτεχνών στα πρώτα τους βήματα και στην πρώτη τους εμφάνιση, η 
στέγη που τους φιλοξενούσε με θέρμη, κατανόηση και ενθάρρυνση και το εφαλτή
ριο τους μέχρι που τους βρίσκουμε φτασμένους δημιουργούς με τις δικές τους πια 
αυτοτελείς εκδόσεις και έργα και τη θέση τους στο στερέωμα της Κυπριακής λογο
τεχνίας. Η «Φιλολογική Κύπρος» δεν είναι μια έκδοση που παραμένει κλειστή στο 
καβούκι της και μεταξύ των μελών της. Εκτός από τα μέλη της, έχει εκλεκτούς συ
νεργάτες από την Κύπρο και την Ελλάδα, αποστέλλεται δωρεάν σε εκλεκτούς δη
μιουργούς, βιβλιοθήκες και Πανεπιστήμια του εξωτερικού καθώς και σε λύκεια 
και άλλα σχολεία της Κύπρου για τις βιβλιοθήκες τους αλλά και για βράβευση μα
θητών που αριστεύουν στην Ελληνική γλώσσα. Ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
έχουμε ήδη κάνει διευθετήσεις από φέτος ώστε η «Φιλολογική Κύπρος» να διατί
θεται στα βιβλιοπωλεία και τα περίπτερα, προκειμένου το περιεχόμενό της να πε
ριέρχεται σε γνώση και να γίνεται κτήμα όσο το δυνατό περισσότερων πνευματι
κών ανθρώπων και άλλων ενδιαφερομένων.

Ουσιαστικό επίσης ρόλο στην πορεία του Ομίλου διαδραμάτισαν οι πολυά
ριθμοι διαγωνισμοί και οι ανθολογίες. Έκφραση τιμής, επιβράβευσης αλλά και εν
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θάρρυνση για τους νεότερους είναι και οι θεσμοί πια του Ομίλου, τα Αφιερώματα 
τόμων της «Φιλολογικής Κύπρου» και η απονομή του «Βραβείου Γραμμάτων» σε 
αξιόλογες μορφές του Ομίλου και των Ελληνικών Γραμμάτων για το έργο και την 
προσφορά τους.

Για όλα αυτά τα επιτεύγματα εργάστηκαν και πρόσφεραν πολλοί, μέλη των 
εκάστοτε Διοικητικών Συμβουλίων, απλά μέλη, συνεργάτες και φίλοι του 
Ε.Π.Ο.Κ. και της «Φιλολογικής Κύπρου». Πρωταρχικό, όμως, και ηγετικό ρόλο 
διαδραμάτισαν οι αείμνηστοι Πρόεδροι του Ομίλου Κωνσταντίνος Σπυριδά- 
κις( 1947-1975) και Κύπρος Χρυσάνθης( 1976-1998) των οποίων τη μνήμη τιμήσα
με ως οφείλαμε με κάθε ευκαιρία και τιμούμε και σήμερα. Επίσης οι μετέπειτα 
Πρόεδροι Κώστας Χατζηστεφάνου( 1998-2006), τον οποίο τιμούμε σήμερα με την 
ανακήρυξη του σε Επίτιμο Πρόεδρο του Ομίλου, και Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβί- 
δου(2006-2007), την οποία επίσης τιμούμε σήμερα απονέμοντας σ’ αυτή το «Βρα
βείο Γραμμάτων» του Ε.Π.Ο.Κ. Και τους δυο συγχαίρω θερμά.

Η ανταμοιβή του Ομίλου και των μελών του δεν είναι ούτε ωφελιμιστική ού
τε υλική. Είναι μονάχα η ικανοποίηση που δοκιμάζουν για το έργο που επιτελούν 
στα Κυπριακά και τα Ελληνικά γράμματα και ο ρόλος και ο σκοπός που υπηρε
τούν. Η μεγαλύτερη, όμως, τιμή και αξεπέραστη επιβράβευση υπήρξε η απονομή 
στον Όμιλο το 1979 του «ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ», μιας διά
κρισης σπάνιας και μοναδικής.

Για τη σημερινή ηγεσία του Ε.Π.Ο.Κ. οι αγώνες και η αποστολή του Ομίλου δεν 
έχουν ημερομηνία λήξης στα εξήντα του χρόνια. Ο Ε.Π.Ο.Κ. δεν αφυπηρετεί, δεν τί
θεται στη σύνταξη. Αντίθετα, με σταθερό γνώμονα και πυξίδα τους σκοπούς του, 
αντλώντας σοφία και καθοδήγηση από την πείρα των 60 γόνιμων χρόνων καθώς και 
δύναμη από το σφρίγος, τους προβληματισμούς και τα οράματα των νέων ανθρώ
πων που ολοένα πυκνώνουν τις τάξεις του και των νέων συνεργατών που συμπο
ρεύονται μαζί του, θα συνεχίσει την πορεία του και την ανιδιοτελή προσφορά του 
στον πνευματικό και πολιτιστικό τομέα ειδικότερα και στον τόπο γενικότερα.

Σ’ αυτή του την πορεία ο Ε.Π.Ο.Κ. ευελπιστεί ότι θα συνεχίσει να έχει την εν
θάρρυνση, τη συμπαράσταση και την ηθική και οικονομική στήριξη από τους φο
ρείς, τους οργανισμούς και τους ιδιώτες, που τον έχουν στηρίξει όλα αυτά τα εξή
ντα χρόνια της ζωής και της δράσης του. Καταλήγοντας, λοιπόν, εκφράζω και με 
την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης προς όλους αυτούς που μας στήριξαν και 
μας στηρίζουν ευγνώμονες ευχαριστίες και συγκεκριμένα στην Εκκλησία της Κύ
πρου γενικά και ειδικά στον αείμνηστο Εθνάρχη Μακάριο και τον Μακαριότατο 
Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Χρυσόστομο που είναι Επίτιμοι Πρόεδροι του Ομίλου καθώς 
και στον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Β', του οποίου η ανακήρυξη σε Επίτιμο 
Πρόεδρο επίκειται, και στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας 
κ.κ. Νικηφόρο για τις χορηγίες τους. Στο πρώην Γενικό Προξενείο και την μετέ- 
πειτα Πρεσβεία της Ελλάδος με τον εκάστοτε Πρέσβη να είναι Επίτιμο Μέλος του 
Ομίλου. Επίσης στο Μεγάλο Ευεργέτη του Ε.Π.Ο.Κ. αείμνηστο Μιχαλάκη Κυθρε- 
ώτη, στον Ιερό Ναό Φανερωμένης, στους μακαριστούς Καλλιόπη Καραγιώργη και 
Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη, στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παι
δείας και Πολιτισμού για την ετήσια χορηγία τους, στον Όμιλο Ααϊκής για τη χρη
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ματοδότηση του «Βραβείου Γραμμάτων» και την από πολλά χρόνια φιλοξενία που 
μας προσφέρει στο «Πολιτιστικό Κέντρο» της Ααϊκής, στον Πρόεδρο Συντακτών 
Κύπρου κ. Ανδρέα Καννάουρο και τη Δημοσιογραφική Εστία που μας φιλοξε
νούν απόψε δωρεάν.

Τέλος ευχαριστώ θερμά όλα τα κατά καιρούς μέλη του Διοικητικού Συμβου
λίου, τα μέλη και τους συνεργάτες του Ε.Π.Ο.Κ. για την προσφορά τους, όλους 
όσους μετέχουν στο αποψινό πρόγραμμα, την κα Γεωργία Λέαντρου Σίταρου για 
την ευγενή παραχώρηση της χορωδίας «Δέαντρος Σίταρος» της Πνευματικής Στέ
γης Αευκωσίας, την κα Μάρω Σκορδή που διευθύνει την χορωδία και όλα τα μέλη 
της καθώς και όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ
Πρόεδρος ΕΠΟΚ

Ο Πρόεδρος του ΕΠΟΚ Κώστας Γιωργαλλίδης
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Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 
ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α '

Του Χωρεπισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου 
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου

Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής 
και πάσης Κύπρου Χρυσόστομος ο Α ' από το μεσημέ
ρι της 22ας Δεκεμβρίου 2007 δεν βρίσκεται ανάμεσα 
μας, αλλά κατετάγη στη χορεία των πολιών πρωθιε
ραρχών, που πέρασαν και διαποίμαναν τον ορθόδοξο 
χριστιανικό λαό της νήσου μας.

Ο Χρυσόστομος ο Α' εγκατέλειψε τα εγκόσμια με 
τον πλέον ήσυχο τρόπο. Σχεδόν δεν το πήραμε είδηση! 
Και τούτο γιατί τα πέντε και πλέον έτη της πολλαπλής 
δοκιμασίας του ήσαν αρκετά για να ξεχαστεί προς 
στιγμή ο ηγέτης της κυπριακής Εκκλησίας, ο Εθνάρχης 
του Κυπριακού Ελληνισμού, ο υπέρμαχος των δικαίων 
των αδικημένων και κατατρεγμένων. Κηδεύτηκε την 
24η του ιδίου μηνός και ετάφη στο παλαιό κοιμητήριο Αευκωσίας, πλησίον των 
προκατόχων του: Σωφρονίου, Κυρίλλου Β ', Κυρίλλου Γ', Αεοντίου και Μακαρί
ου Β'. Πέρασε πλέον στην αιωνιότητα «ένθα ουκ έστι πόνος ου λύπη, ου στεναγ
μός αλλά ζωή ατελεύτητος» (βλ. Εξόδιος ακολουθία).

Γεννήθηκε στο χωριό Στατός της Επαρχίας Πάφου, στις 27 Σεπτεμβρίου 1927. 
Υπήρξε μέλος πολυμελούς οικογένειας. Έλαβε αρχές από τους γονείς του απα
ραίτητες για τη μετέπειτα πολυκύμαντη πορεία της ζωής. Με ιδιαίτερη περηφά- 
νεια περιέγραφε την ευεργεσία των γονιών του και ιδιαίτερα του πατέρα του προς 
όλα τα παιδιά της οικογένειας, ο οποίος κρατούσε πολύ τις αξίες της χριστιανικής 
παράδοσης σε θέματα εκκλησιασμού και νηστειών. Ήταν ο πρώτος μεταξύ των 
συμμαθητών του στο χωριό! Οι χωριανοί σκεφτόντουσαν κάποτε να τον αναδεί
ξουν δάσκαλο ή κοινοτάρχη! Και τούτο ένεκα των καλών επιδόσεων στο σχολείο, 
αλλά και των ηγετικών του προσόντων. Εκείνος όμως, με τη συνοδεία του μεγα
λύτερου αδελφού του, το 1941 πήγε στο μοναστήρι της Παναγίας του Κύκκου.

Εκεί, στη Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή, ο έφηβος Χριστοφόρος θα βρει 
το κατάλληλο περιβάλλον και την ατμόσφαιρα, όπου με προσευχή και μελέτη, αλ
λά και περισυλλογή, θα καταρτιστεί λαμβάνοντας τα απαραίτητα εφόδια. Με την 
πάροδο του χρόνου και μέσα από βαθιά μελέτη θα λάμψουν τα προσόντα της αγά
πης του για την πρόοδο, της σταθερότητας για τη φιλέργεια και της αυστηρότητας 
για την επιμέλειά του. Έτσι από δόκιμος μοναχός, με τη συμπαράσταση του θείου 
του Αρχιμανδρίτη Χριστοφόρου Κυκκώτη, αδελφού της μητέρας του, και τη συνο- 
δοιπορία του εξάδελφού του (από τη μητέρα) Γεωργίου, μετέπειτα Γρηγορίου 
Κυκκώτη Μητροπολίτου Κυρηνείας (1974-1994), θα ενταχθεί στην Αδελφότητα 
της Μονής. Να σημειωθεί για ιστορικούς λόγους, ότι την ίδια εποχή είναι μαζί του 

δόκιμοι μοναχοί οι μετέπειτα Αρχιμανδρίτες της Μονής Προηγούμενος Διονύ
σιος, Έφορος Κύριλλος, Σκευοφύλακας Μακάριος και Οικονόμος Ευγένιος, με 
τους οποίους θα συνδεθεί πάρα πολύ.

Στο σημείο αυτό επιθυμώ να καταθέσω ένα γεγονός, που πολλές φορές περιέ
γραψε ο ίδιος, αφού τον «προκαλούσα» για να μάθω περισσότερα για τον ίδιο και 
τα νεανικά του χρόνια. Το γεγονός αυτό συνέβηκε το 1948, όταν ο Εθνάρχης Μα
κάριος - ως Μητροπολίτης Κιτίου - ήρθε στη Μονή Κύκκου για να λειτουργήσει. 
Όταν ζήτησε ο δάσκαλος της εκεί σχολής από τους μαθητές να γράψουν, υπό μορ
φήν περιλήψεως, την ομιλία-κήρυγμα του Μακαρίου, ο Χρυσόστομος ο Α ' παρα
κολούθησε το κήρυγμα του Μητροπολίτου Μακαρίου και το κατέγραψε λεπτομε
ρώς. Όταν διαβάστηκε ενώπιον του Μακαρίου, εκείνος ξαφνιασμένος αντέδρασε 
έκπληκτος λέγοντας ότι «ο Χρυσόστομος θα πρέπει να μελέτησε το ίδιο το κείμε
νό μου και να το αντέγραψε». Δικαιολογημένα αιφνιδιάστηκε ο Μακάριος, διότι ο 
Χρυσόστομος κατέγραψε επί λέξει ολόκληρη την ομιλία του.

Ενδεικτικό τού πόσο πολύ εισάγεται στα πράγματα της Μονής και τον εμπι
στεύονται οι πατέρες είναι το ενδιαφέρον του Ηγουμένου Χρυσοστόμου, ο οποίος 
τον προωθεί, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Παγκύπριο Γυμνάσιο 
στη Αευκωσία και μεταβαίνει στην Αθήνα για ευρύτερες σπουδές στη φιλολογία 
και θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στην Αθήνα θα συνεργαστεί με τον 
Εθνάρχη Μακάριο και θα αναλάβει την ευθύνη του Εθναρχικού Γραφείου. Επι
στρέφει στην Κύπρο και διακονεί ως Αρχιμανδρίτης-Ιεροκήρυκας και καθηγητής 
Μέσης Εκπαίδευσης στο Γυμνάσιο Κύκκου και στην Ιερατική Σχολή.

Ο Ηγούμενος Χρυσόστομος τον προορίζει για διάδοχό του, ακόμη και μετά 
την εκλογή του, από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου, σε Χωρεπίσκο- 
πο Κωνσταντίας (14-4-1968). Θέση από την οποία ως βοηθός του Αρχιεπισκόπου, 
θα στηρίξει τον ίδιο στο εκκλησιαστικό, ιεραποστολικό και εθνικό του έργο. Θα 
αναδειχθούν τα σπουδαία ηγετικά του προσόντα, τόσο στην Εκκλησία με την ποι- 
μαντικοδιδακτική ευθύνη, αλλά και ανάμεσα στον λαό ευρύτερα σ’ εκείνα τα δύ
σκολα χρόνια για την πατρίδα μας.

Θα στηρίξει, λοιπόν, την Εκκλησία στα χαλεπά εκείνα χρόνια της εκκλησια
στικής κρίσης με σθένος και απαράμιλλο πατριωτισμό. Αργότερα, συνεχίζει το 
ποιμαντικό έργο από τη θέση του Μητροπολίτη Πάφου και συμβάλλει τα μέγιστα 
στη διασφάλιση της ενότητας στους κόλπους της Εκκλησίας της Κύπρου. Θα ζήσει 
όλη την τραγωδία τού πραξικοπήματος και της εισβολής των Τούρκων. Μέσα σε 
εκείνες τις τραγικές ώρες αναλαμβάνει τον αγώνα της φροντίδας των προσφύγων 
και δηλώνει με περισσή τόλμη και παρρησία την αναγκαιότητα της επιστροφής του 
νόμιμου Ηγέτη, του Αρχιεπισκόπου και Εθνάρχη Μακαρίου. Κάτι που θα τύχει 
παλλαϊκής αποδοχής, όπως αποδεικνύεται από τη μεγαλειώδη υποδοχή στον πε
ρίβολο του Αρχιεπισκοπικού Μεγάρου, στις 7 Δεκεμβρίου 1974.

Στις 12 Νοεμβρίου 1977 θα εκλεγεί Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, σε διαδοχή του 
μεγάλου Ηγέτη, ο οποίος έφυγε πονεμένος στις 3 Αυγούστου του ίδιου έτους. Ως 
Προκαθήμενος της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσό
στομος Α ' θα κάνει το παν για να απαλύνει τον πόνο από τη δοκιμασία και τα 
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προβλήματα που προκάλεσε η εισβολή και κατοχή. Θα στηρίξει με κάθε τρόπο τον 
αγώνα για αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία καταστρατη
γούνται λόγω της συνεχιζόμενης κατοχής της μισής νήσου από το μεσαιωνικό 
Αττίλα. Θα αναβαθμίσει εκπαιδευτικά, μορφωτικά και πνευματικά τον κλήρο, θα 
αναπτύξει κάθε σύγχρονο μέσο διάδοσης του ευαγγελικού μηνύματος. Στον οικο
νομικό τομέα θα διασφαλίσει μακροπρόθεσμα την οικονομική ευρωστία της 
Εκκλησίας με ασφαλείς επενδύσεις. Θα οικοδομήσει ναούς και θα οργανώσει νέες 
ενορίες. Θα επανδρώσει παλαιά μοναστήρια, ενώ σε άλλες περιπτώσεις θα οικο
δομήσει καινούρια.

Ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Α ' κατέστησε την Εκκλησία της 
Κύπρου σεβαστή στον ορθόδοξο χώρο. Διεύρυνε περαιτέρω τις διεκκλησιαστικές, 
διαχριστιανικές και διαθρησκειακές σχέσεις και την ευρύτερη επικοινωνία της 
Εκκλησίας μας με τους άλλους, τον κάθε άνθρωπο που προσβλέπει στην Εκκλησία.

Όλες οι κατά τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες, με επιστολή τους προς τον Μα- 
καριώτατο Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο τον Β ', εξέφρασαν τη συμπάθειά τους για 
τη μετάσταση του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου. Επίσης τα πλείστα των εκκλησιαστι
κών επίσημων περιοδικών των άλλων Εκκλησιών, δημοσίευσαν αναφορές στη 
ζωή και την προσφορά τού Χρυσόστομου Α '.

Για τριάντα σχεδόν χρόνια διαποίμανε την Ορθόδοξη παλαίφατη Εκκλησία 
τής Κύπρου με φρόνημα εκκλησιαστικό, με επιμονή και επαγρύπνηση, σύμφωνα 
με τα δεδομένα της εποχής του και τις ανάγκες του πληρώματος. Την κρίση την 
αφήνουμε στον ιστορικό του μέλλοντος, εμείς τον γνωρίσαμε ως πατέρα και ευερ
γέτη. Εκείνο που μένει είναι η προσευχή μας ο Θεός να τον αναπαύει εν χώρα ζώ- 
ντων και δικαίων.

ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡ1ΟΣ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Ο μεγάλος μύστης και δάσκαλος της τέχνης.

Του Κώστα Γιωργαλλίδη

Ένας από τους πιο σημαντικούς Κύπριους ζωγράφους, που άντλησε εμπνεύσεις 
για το έργο του από την Κυπριακή γη και τους ανθρώπους της, ο Λευτέρης Οικονό
μου, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς στα 77 του χρόνια την 1η Νο
εμβρίου 2007, αφήνοντας πίσω του πλούσιο, πολύπλευρο και αξιόλογο έργο. Ένας 
μύστης και δάσκαλος της τέχνης που συνέχισε την παράδοση με τέχνη απλή, αυστηρή, 
μεγαλόπρεπη και εκφραστική, με πολύτιμες λιτές αρμονίες γεωδών χρωμάτων. Κα
θιέρωσε τη δική του προσωπική έκφραση αντλώντας θέματα και έμπνευση από τον 
κάματο του εργάτη και του αγρότη, τις ασχολίες του, τα προβλήματα και τα δεινά της 
Κύπρου και από τον αδιάκοπο και τιτάνιο αγώνα του λαού της Κύπρου για λευτεριά 
και αξιοπρεπή επιβίωση και άρση της κατάφορης αδικίας σε βάρος του. Έπαιρνε 
διαρκώς το άρωμα της γης που τον γέννησε και αρμονικά και επιδέξια συνταίριαζε 
χρώματα και φως, μορφές και σχήματα στη σύγχρονη εικαστική αντίληψη.

Ο Αευτέρης Οικονόμου γεννήθηκε το 1930 στο χωριό Φρέναρος της επαρχίας 
Αμμοχώστου από οικογένεια αγροτών. Μετά το δημοτικό του χωριού του και το 
Γυμνάσιο Αμμοχώστου, σπούδασε καλές τέχνες στο Λονδίνο στις Σχολές Καλών 
Τεχνών St. Martin’s School of Art, Sir John Cass College και Goldsmiths’ School of 
Art. Από το 1955 που επέστρεψε στην Κύπρο μέχρι το 1990 που αφυπηρέτησε, ερ
γάστηκε ως καθηγητής τέχνης και τεχνικού σχεδίου στη Μέση Εκπαίδευση, τρία 
χρόνια ως καθηγητής στο Διδασκαλικό Κολέγιο Μόρφου(μετέπειτα Παιδαγωγική 
Ακαδημία Κύπρου) και για ένα χρόνο ως διοργανωτής και επιθεωρητής στη Μέση 
Εκπαίδευση. Σ’ όλο αυτό το διάστημα ζωγράφιζε, σχεδίαζε και χάρασσε αδιάκο
πα, μετουσιώνοντας σε τέχνη το Κυπριακό τοπίο, το οποίο ζούσε έντονα και το 
ζωγράφιζε πάντοτε εκ του φυσικού(πράγμα δυστυχώς σπάνιο για τους ζωγρά
φους της εποχής μας), καθώς και τα στενά σοκάκια με τα χαρακτηριστικά παρα
δοσιακά κτίρια της Αευκωσίας. Όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν ή και να δι
δαχθούν την τέχνη απ’ αυτόν, έχουν και σίγουρα θα έχουν για πάντα τις καλύτε
ρες αναμνήσεις για τον χαρισματικό δάσκαλο και καλλιτέχνη, τον άνθρωπο με το 
ανοιχτό και ανεπιτήδευτο χαμόγελο και το αστείρευτο χιούμορ, τον καταδεκτικό 
και άκακο και πάντα προσηνή και ευκολοσχέτιστο.

Ο Οικονόμου πραγματοποίησε αναρίθμητες ατομικές εκθέσεις στην Κύπρο, 
την Ελλάδα και την Αγγλία και πήρε μέρος σε πανελλήνιες εκθέσεις, σε διεθνείς 
εκθέσεις στην Αμερική, την Ινδία, την Αίγυπτο και σε χώρες της Ευρώπης. Το 1974 
πήρε μέρος στο Salon International de Mai(Diplôme d’Honneur) στο Παρίσι και το 
1976 στο Ιόώόΐ-ύΙάύάό στη Γερμανία. Έργα του βρίσκονται σε κρατικές, κοινοτι
κές και ιδιωτικές συλλογές στην Κύπρο και το εξωτερικό (Ελλάδα, Αγγλία, Αμε
ρική, Ευρώπη, Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία κ.α.).

Το 2002 τιμήθηκε με το Βραβείο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την καλλι
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τεχνική του προσφορά και με το Βραβείο Τεύκρου Ανθία και Θεοδόση Πιερίδη 
του ΑΚΕΛ. Τιμήθηκε επίσης με τα πιο κάτω διεθνή βραβεία και διακρίσεις:

1. Global Year of Excellence, 2006.

2. Degree of Excellence in Fine Arts.

3. Leonardo Da Vinci Diamond Award(Mεγάλo Βραβείο Διεθνούς Κέντρου 
Βιογραφιών).

4. Περίληψη του ονόματος του στις 100 εξέχουσες προσωπικότητες του κό
σμου (Παλάτι Διασημοτήτων).

5. Η ζωή και το έργο του δημοσιεύτηκε στην Παγκόσμια Εγκυκλοπαίδεια του 
"Cambridge International Biographical Centre" με τίτλο "Great Lives of the 21st 
Century", 2004.

6. Η βιογραφία του περιλήφθηκε στη Μεγάλη Διεθνή Εγκυκλοπαίδεια «2000 
Εξέχουσες Προσωπικότητες του Πνεύματος του 21ου Αιώνα».

Παράλληλα με την εκπαιδευτική και καλλιτεχνική δημιουργική δραστηριότη
τα του είχε πρωτοστατήσει και στην ίδρυση του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών 
Κύπρου(ΕΚΑΤΕ), του οποίου διετέλεσε πρόεδρος για μια πενταετία.

Κάτι, όμως, που πολύ λίγοι γνώριζαν για τον Αευτέρη Οικονόμου ήταν ότι τα 
τελευταία χρόνια ασχολήθηκε συστηματικά με τη λογοτεχνία, γράφοντας ένα με
γάλο αριθμό διηγημάτων(αφηγημάτων), αντλώντας από τα μεστά βιώματά του και 
τον πλούσιο συναισθηματικό του κόσμο, κείμενα γεμάτα λυρισμό και πολλές αλή
θειες της Κυπριακής ζωής και της κοινωνίας μας. Πολλά απ’ αυτά τα εικονογρα
φούσε με φανταστικά σχέδια και εικόνες και αποτελούν μνημεία ολοκληρωμένης 
τέχνης, πάντρεμα του λόγου και της εικαστικής αυθόρμητης και ανεπιτήδευτης έκ
φρασης, κάτι, εξάλλου, που πάντοτε χαρακτήριζε τον Αευτέρη σε όλη τη δημιουρ
γική του πορεία. Ακόμη στα γραπτά του, ανεξάρτητα από την όποια στάση του σε 
σχέση με το τυπικό της θρησκείας, διαφαίνεται ξεκάθαρη βαθιά ουσιαστική πίστη 
του στον θεό και ιδιαίτερα σε ένα σύντομο έγχρωμα εικονογραφημένο ποίημα του, 
του οποίου ένα υπογραμμένο αντίγραφο μου είχε αφιερώσει ένα χρόνο ακριβώς 
πριν το θάνατό του. (Βλέπε σελ. 23).

Κάθε φορά που κατάφερνα και τον επισκεπτόμουν στο στούντιο του είχαμε 
πολλά να πούμε. Ιδιαίτερα, όμως, τον έβρισκα να ασχολείται εντατικά και με πολ
λή αγάπη και αφοσίωση στο χειρόγραφο βιβλίο που ετοίμαζε για τον αγαπητό και 
αξέχαστο φίλο και συμφοιτητή του Χριστόφορο Σάββα, τον πρωτοπόρο της σύγ
χρονης Κυπριακής τέχνης, τον οποίο υπεραγαπούσε και λάτρευε αλλά και το έργο 
του οποίου ανεπιφύλακτα θαύμαζε. Μου έδειχνε την πρόοδο και την εξέλιξη γι’ 
αυτό το έργο που ετοίμαζε(και που τιτλοφορούσε «Το βοσκαρέτιν της Μεσαρ- 
κάς»), και μου μιλούσε με ενθουσιασμό, με καμάρι και νοσταλγία, μια εργασία 
που την ένοιωθε σαν οφειλή και τάμα και μνημόσυνο για τον ακριβό φίλο του, που 
τόσο πρόωρα είχε φύγει από τη ζωή και τόσο πολύ τον στερήθηκε η Κυπριακή τέ- j 
χνη. Κάθε φορά ένοιωθε την ανάγκη και το απολάμβανε να μου διαβάζει και ένα 
από τα διηγήματά του.

Με τον Αευτέρη μας έδενε μια ειλικρινής και γνήσια φιλία που αναπτύχθηκε 
στην πορεία του χρόνου τις τελευταίες τρεις δεκαετίες περίπου, μέσα από μια σχέ
ση που δημιουργήθηκε τυχαία θα έλεγα. Τον πρωτοείδα γύρω στο 1956 να έχει 
στημένο το καβαλέτο του στην πλατεία Μεταξά(τώρα Ελευθερίας) στη Λευκωσία, 
μπροστά από την προτομή του Νικόλαου Καταλάνου, και να ζωγραφίζει τα απο- 
μεινάρια του καμένου Βρετανικού Ινστιτούτου που είχε πυρποληθεί από τους 
αγανακτισμένους διαδηλωτές στο ξέσπασμα του απελευθερωτικού αγώνα της 
ΕΟΚΑ. Ένα χρόνο μετά, όντας ένα απόγευμα στο ταπελογραφείο του καλού φί
λου Ανδρέα Καραμαλλάκη, στην οδό Τρικούπη κοντά στο «ΟΧΙ», (όπου σύχναζα 
και όπου είχα πρωτογνωριστεί με τον μετέπειτα φίλτατο και συγκάτοικο μου ζω
γράφο Άντη Ιωαννίδη), μου έδειξε ο Καραμαλλάκης τον «κύριο Λευτέρη»(όπως 
τον αποκάλεσε, γιατί ο Καραμαλλάκης ήταν και ένας από τους πρώτους που 
έπαιρνε τότε μαθήματα ζωγραφικής απ’ αυτόν) να κάθεται μέσα στο αυτοκίνητό 
του, ένα Morris Minor αν δεν λανθάνομαι, και να σκιτσάρει με μολύβι μια χαρα
κτηριστική σκηνή με τα παλιά σπίτια, τους πασσάλους των τηλεφώνων και του 
ηλεκτρισμού με τον ουρανό να κομματιάζεται από τα σχήματα που δημιουργού
σαν τα εναέρια καλώδια. Χρόνια μετά, προς το τέλος της δεκαετίας του εβδομή
ντα, περνώντας ένα απόγευμα με τον μικρό μου γιο τον Πανίκκο από την οδό 
Ακροπόλεως(ακριβώς μπροστά από το σημερινό Marks & Spencer) πρόσεξα και 
πάλι τον Αευτέρη να στέκει και να ζωγραφίζει με λάδι το απέναντι τοπίο προς την 
έξοδο της Ακρόπολης(στη σημερινή διασταύρωση των λεωφόρων Αθαλάσσας και 
Ιωσήφ Χατζηωσήφ) με τον χαρακτηριστικό ανεμόμυλο «του πρόσφυγα» που δέ
σποζε τότε του τοπίου και που σήμερα, θύμα κι αυτός της αδηφάγου «ανάπτυξης», 
αποτελεί ακόμη μια νοσταλγική ανάμνηση. Σταματήσαμε και τον θαυμάσαμε, 
ανταλλάξαμε μια - δυο κουβέντες, αλλά δεν είχαμε ακόμη γνωριστεί.

Η ουσιαστική γνωριμία μας άρχισε γύρω στο 1982, όταν μια αγαπητή φίλη, η 
Ανθή Σαββίδου, βλέποντας μερικά σχέδια μου, δημιουργήματα μιας εικοσιπεντάχρο- 
νης μέχρι τότε πορείας μου στη μελέτη του σχεδίου και της ζωγραφικής, επέμεινε και 
με έπεισε και μπήκα σε μια ομάδα ώριμων βραδινών εβδομαδιαίων «μαθητών» στο 
στούντιο του Αευτέρη Οικονόμου(στην οποία ήταν και η ίδια), όπου τελικά έμεινα 
οκτώ χρόνια και πήρα τις πραγματικές βάσεις του χρώματος αλλά και της χαρακτι
κής. Αυτή την περίοδο κι απ’ αυτή τη σχέση ευεργετήθηκα αφάνταστα από τις επιση
μάνσεις, τις υποδείξεις και τις πρακτικές εφαρμογές ενός μεγάλου δασκάλου και μύ
στη της τέχνης, ενός ανθρώπου που δεν κρατούσε τίποτα για τον εαυτό του, έδινε και 
μετέδιδε αφειδώλευτα και ανεπιτήδευτα και χωρίς οποιαδήποτε σκοπιμότητα, συμ
φέρον ή υστεροβουλία. Παίρναμε τα φώτα του αλλά και ζήσαμε μαζί του αξέχαστες 
ευχάριστες στιγμές από την ατμόσφαιρα που ο ίδιος δημιουργούσε με την απλοχεριά 
του, την καλοσύνη του, το αστείρευτο χιούμορ του και τα ανεξάντλητα ανέκδοτα που 
είτε αναπαράγαγε είτε σκαρφιζόταν ο ίδιος, αντλώντας από την πλούσια εμπειρία 
και παρατηρητικότητα του και την ευχάριστη και εύθυμη διάθεσή του.

Σαν ομάδα απολαύσαμε μαζί του πολλές εξορμήσεις στο ύπαιθρο και σε χω
ριά, όπου ζωγραφίσαμε εκ του φυσικού τη φύση και την παράδοση. Αρκετές φο
ρές, όμως, βγήκαμε και ζωγραφίσαμε εμείς οι δυο μόνο, κάτι που πραγματικά το 
απολαμβάναμε και το επιδιώκαμε. Χαρακτηριστική, ακόμα και οδυνηρή, είναι η 
τελευταία ανάμνηση μιας προγραμματισμένης εξόρμησης για να ζωγραφίσουμε 
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στον Ποταμό του Αιοπετρίου. Δυο μήνες περίπου πριν «φύγει» με πήρε στο τηλέ
φωνο να τα πούμε, κάτι που συνηθίζαμε. Μου είπε ότι, επειδή είχε ένα ατύχημα με 
τα πόδια της η σύζυγός του, η αγαπητή μας Ελένη, ένιωθε κι ο ίδιος καθηλωμένος 
και ψυχολογικά κάπως «μπλοκαρισμένος», και θα το ήθελε πολύ να βγούμε να ζω
γραφίζουμε μαζί και εισηγήθηκε τα Λύμπια που έχει ελιές. Του είπα γιατί να μην 
πάμε στον Λυθροδόντα που έχει πιο πολλές ελιές, είναι οικείος σε μας γιατί είχα
με πάει κι άλλες φορές, ιδιαίτερα στο εξοχικό μου. Δεν διαφώνησε. Στη συνέχεια, 
όμως, του είπα: «νομίζω έχω μια πιο καλή ιδέα. Να πάμε στην περιοχή της γενέ
τειράς σου, στον Ποταμό του Λιοπετρίου, όπου το τοπίο είναι πιο ποικίλο και εν
διαφέρον, συνδυάζει ύπαιθρο με θάλασσα και υπάρχουν και καλά εστιατόρια». 
Συμφωνήσαμε και το άφησα κοντά του όποτε τον βόλευε να με ειδοποιήσει. Δυ
στυχώς το αναπάντεχο θλιβερό μαντάτο του θανάτου του μας πρόλαβε!

Ο θάνατος του, όμως, ματαίωσε και κάποια άλλα σχέδια μας, μιαν άλλη προ
γραμματισμένη εκδήλωση. Ως φίλος αλλά και με την ιδιότητα μου ως προέδρου 
του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου - ΕΠΟΚ(του οποίου ο Λευτέρης 
ήταν μέλος) τον παρακάλεσα να μας κάνει μια διάλεξη της ειδικότητάς του, πράγ
μα που αποδέχτηκε πρόθυμα, προτείνοντας να κάνει μια διάλεξη και παρουσίαση 
για το έργο και τη γνωριμία του με πέντε ζωγράφους, πρωτοπόρους της Κυπρια
κής τέχνης, τους οποίους ο ίδιος έτυχε να γνωρίσει: Μιχαήλ Χρ.Κάσιαλος(1885- 
1974), Αδαμάντιος Διαμαντής( 1900-1994), Σολομός Φραγκουλλίδης( 1902-1981), 
Τηλέμαχος Κάνθος(1910-1993), Χριστόφορος Σάββα( 1924-1968). Η πρόεδρος του 
ΕΚΑΤΕ Δάφνη Τριμικλινιώτη υιοθέτησε εισήγησή μου και συμφώνησε να συν- 
διοργανώσουμε την εκδήλωση(ΕΠΟΚ-ΕΚΑΤΕ), ορίζοντας την για το βράδυ της 
27ης Νοεμβρίου 2007. Δυστυχώς η μοίρα είχε άλλα σχέδια!**

** Ο ΕΠΟΚ, σε κοινή εκδήλωση με το ΕΚΑΤΕ που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών 
Λευκωσίας, την Παρασκευή 4 Απριλίου 2008, τίμησε τη μνήμη του Λεύτερη Οικονόμου. Σ’ αυτή απη- 
ύθυνε χαιρετισμό η Δρ Ελένη Νικήτα, Διευθύντρια των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού, και έκανε διάλεξη για το έργο του ζωγράφου συνοδευόμενη από διαφάνει
ες η ιστορικός τέχνης Τόνια Λοΐζου.

Βαθιά στη μνήμη μου θα παραμένει ένας απέραντος θαυμασμός για τον ζω
γράφο Αευτέρη Οικονόμου, έναν μάστορα του σχεδίου, της ζωγραφικής, της χαρα
κτικής και όχι μόνο, και στα συναισθήματά μου ένας ανεπιτήδευτος φίλος. Νοερά 
τον βλέπω ακόμη να συνεχίζει να μου κάνει επισκέψεις στο σπίτι μου, στο στού
ντιο μου, χωρίς προειδοποίηση - η άνεση στη σχέση μας δεν απαιτούσε προειδο
ποιήσεις - και χωρίς ποτέ να μου κτυπήσει το κουδούνι και να μπει από την μπρο
στινή πόρτα - η οικειότητα μας δεν του επέτρεπε τυπικότητες - να κάτσει μαζί μας 
για λίγη ώρα, να αραδιάσει στα πεταχτά τα αστεία και τα ανέκδοτά του, να ανταλ
λάξουμε μερικές κουβέντες για την τέχνη γενικά και για τα μελλοντικά σχέδιά του, 
εκφράζοντας συχνά και το παράπονό του, μάλλον την επισήμανση και την επίκρι
σή του ότι στην Κύπρο οι καλλιτέχνες δεν αγοράζουν έργα των συναδέλφων τους. 
Τον θυμάμαι ακόμη να παίρνει στην κατάλληλη εποχή γύρη από την αρσενικιά 
φοινικιά μου για να επικονιάσει την θηλυκιά φοινικιά του, που κάθε χρόνο τόσο 
καυχιόταν για τον καρπό της.

Ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου, τιμώντας τη μνήμη του Λευτέρη 
Οικονόμου, τιμώντας τον καλλιτέχνη, το λογοτέχνη, τον άνθρωπο, για όλα όσα 
πρόσφερε στην παιδεία, στους νέους, στον τόπο και πάνω απ’ όλα στην τέχνη, με 
το έργο του και τη στάση του στη ζωή, φιλοξενεί σ’ αυτό τον τόμο της Φιλολογι
κής Κύπρου ένα από τα διηγήματά του καθώς και μερικά αντιπροσωπευτικά δείγ
ματα από το αξιόλογο ζωγραφικό έργο του.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ
Πρόεδρος ΕΠΟΚ

Ο Κώστας Γιωργαλλίδης, ο φιλότεχνος Φόνος Κυθρεώτης, ο Λεύτερης Οικονόμου 
και ο συλλέκτης Ιάκωβος Γεωργιάδης.
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Κυπριακή οικογένεια

Λαϊκή αγορά

Στο καφενείο

Ταβλαδόροι
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Ανοιξη

Παλιά Λευκωσ;ια

Σοκάκι Λευκωσίας Φθινόπωρο

Ποταμός Λιοπετρίου
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t θ κΡχιβηιοκοποο κυπρου
xpycoctomocΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κχ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥΠΑΤΑ ΕΞΗΝΤΑΧΡΟΝΑΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (Ε.Π.Ο.Κ.)*
Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού 

Πνευματικού Ομίλου Κύπρου (Ε.Π.Ο.Κ.) κ. Κώστα Γιωργαλλίδη, για την πρό
σκλησή του να παραστούμε και να χαιρετίσουμε προσωπικά τη σημερινή εκδήλω
ση, την οποία ο Όμιλος διοργανώνει με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εξήντα 
Χρόνων ζωής, δράσης και προσφοράς του προς το λαό και την πατρίδα μας. Λυ
πούμαστε, γιατί, λόγω άλλων υποχρεώσεων, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε.

Αναμφίβολα, πολυσήμαντο υπήρξε το έργο του Ε.Π.Ο.Κ. σε όλα αυτά τα χρό- 
νια προσφοράς και δημιουργίας. Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν - και είναι- η συμβολή 
του στην προαγωγή της όλης πνευματικής και πολιτιστικής ζωής, και ειδικότερα 
των Ελληνικών Γραμμάτων στον τόπο μας. Τούτο, βεβαίως, οφείλεται σε όλα ανε- 
ξαίρετα τα κατά καιρούς Διοικητικά Συμβούλια, αλλά και σε όλα τα μέλη του 
Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου. Με την αγάπη και το ζήλο τους για δρά
ση και προσφορά, κατέστησαν τον Ε.Π.Ο.Κ. εστία εθνικής, επιστημονικής, πνευ
ματικής και πολιτιστικής δημιουργίας.

Μακαρίζουμε με ευγνωμοσύνη τον αείμνηστο Ιδρυτή και πρώτο Πρόεδρο του 
Ομίλου Κωνσταντίνο Σπυριδάκι, όπως και όλα τα άλλα μέλη, που σήμερα δεν 
βρίσκονται πλέον μαζί μας. Είμαστε βέβαιοι, όμως, ότι οι ψυχές τους συμμετέχουν 
νοερά στη χαρά της παρούσας εορταστικής εκδήλωσης.

Συγχαίρουμε, όλως ιδιαιτέρως, το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο για την 
ωραία πρωτοβουλία του να διοργανώσει τη σημερινή πνευματική-επετειακή εκδή
λωση. Συγχαίρουμε επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο και ευρύτερα όλα τα αξιότι
μο μέλη, γιατί, με τη θέρμη της αγάπης και του ενδιαφέροντος τους, συντηρούν και 
στις δύσκολες αυτές ημέρες ημικατοχής, που διερχόμαστε, ζωντανή την παρουσία 
και την προσφορά του Ε.Π.Ο.Κ. στην κοινωνία μας. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια 
απευθύνουμε και προς τον τιμώμενο πρώην Πρόεδρο του Ομίλου κ. Κώστα Χα- 
τζμστεφάνου για τη μεγάλη του συμβολή στο πνευματικό έργο του Ομίλου.

Χαιρετίζοντας τα εξηντάρονα του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, 
ευχόμαστε πατρικά τον άνωθεν φωτισμό «εκ του πατρός των φώτων» για κάθε 
επιτυχία και πρόοδο και ασφαλώς συνέχιση και στο μέλλον της γόνιμης και καρ
ποφόρας δράσης και προσφοράς του, για την πνευματική άνοδο του λαού και το 
καλό της πατρίδας μας.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, 
30 Μαΐου 2007

Ευχέτης προς Κύριον/fi
Εκφώνηση από τον Μεσαορίας Γρηγόριο.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

;ΐ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΤΑ ΕΞΗΝΤΑΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΕΠΟΚ (1947 - 2007)

Ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου, ένα από τα μα
κροβιότερα πνευματικά σωματεία της Κύπρου, το οποίο για την 

πλούσια δράση του και την πολιτιστική προσφορά του έχει τιμηθεί με το 
Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, γιορτάζει τα όΟχρονά του( 1947-2007) με ει
δική εκδήλωση που διοργανώνει στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοσιογρα
φικής Εστίας στη Αευκωσία την Τετάρτη, 30 Μαΐου 2007 και ώρα 7.30 μ.μ.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης, ανάμεσα στ’ άλλα, θα γίνει η απονομή του 
«ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» του ΕΠΟΚ για το 2006 στη συγγραφέα και 
πρώτη γυναίκα δημοσιογράφο κα Μαρούλα Βιολάρη - Ιακωβίδου, ανακήρυξη 
του πρώην Προέδρου του ΕΠΟΚ κ. Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου σε Επίτιμο 
Πρόεδρο του Ομίλου και παρουσίαση του τελευταίου τόμου της «Φιλολογικής 
Κύπρου», εκφραστικού Οργάνου του ΕΠΟΚ.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για κάθε ενδιαφερόμενο.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση για τα εξηντάχρονα του ΕΠΟΚ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΗΝΤΑΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΕΠΟΚ (1947-2007)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΕΠΟΚ, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 60 χρόνων ζωής και δράσης 
του Ομίλου,

σας προσκαλεί

σε ειδική εκδήλωση που διοργανώνει στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοσιο
γραφικής Εστίας στη Λευκωσία την Τετάρτη, 30 Μαΐου 2007 και ώρα 7.30 μ.μ.

(Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα γίνει η απονομή του «ΒΡΑΒΕΙΟΥ 
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» του ΕΠΟΚ για το 2006 και ανακήρυξη του πρώην Προέδρου 

του ΕΠΟΚ κ. Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου σε Επίτιμο Πρόεδρο του Ομίλου)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
' · Εναρξη εκδήλωσης με το «Φως ιλαρόν» από την κα Λυγία Κωνσταντινίδου 

2· Χαιρετισμοί

Συνοπτική παρουσίαση της εθνικής προσφοράς και πνευματικής δράσης του 
ΕΠΟΚ από τον Πρόεδρο του Ομίλου κ. Κώστα Γιωργαλλίδη

4· Σύντομη παρουσίαση του τελευταίου τόμου της «Φιλολογικής Κύπρου 
2004-5» από τον Ταμία του Ομίλου κ. Ανδρέα Κρίγκο

Βράβευση της κας Μαρούλας Βιολάρη-Ιακωβίδου με το «Βραβείο Γραμμά
των» του ΕΠΟΚ

6· Ανακήρυξη του πρώην Προέδρου του ΕΠΟΚ κ. Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου 
°ε Επίτιμο Πρόεδρο του Ομίλου

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα:

(α) Τραγούδια από τη χορωδία «Λέαντρος Σίταρος» υπό τη διεύθυνση της 
κας Μάρως Σκορδή

(β) Απαγγελίες από τις κυρίες Λούλλα Χρυσάνθη και Βαρβάρα Μιχαήλ
8· Δεξίωση

(Διάρκεια εκδήλωσης: 1 ώρα)
Π.Α. Τηλ. 99384608 και 99655100
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΑΕΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω την αποψινή εκδήλωση του Ελληνικού 
Πνευματικού Ομίλου Κύπρου. Ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου είναι 
ένα από τα παλαιότερα πνευματικά σωματεία της Κύπρου με ενεργό προσφορά 
στα πνευματικά και καλλιτεχνικά δρώμενα του τόπου.

Η παρουσία του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου στην πνευματική ζωή του 
τόπου υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια ιδιαίτερα σημαντική τόσο ως προς την περαιτέ
ρω ανάπτυξη των γραμμάτων και των τεχνών όσο και στη σύσφιγξη των πνευμα
τικών δεσμών της Κύπρου με την Ελλάδα.

Φέτος ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου συμπληρώνει εξήντα χρό
νια γόνιμης και ουσιαστικής προσφοράς στον πνευματικό στίβο του τόπου μας. 
Ως γνωστό, ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου ιδρύθηκε το 1947 από μια 
μικρή ομάδα πνευματικών ανθρώπων και επιστημόνων, ως επί το πλείστον Καθη
γητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου, με πρωτεργάτη το σκαπανέα των γραμμάτων 
Κωνσταντίνο Σπυριδάκι, ο οποίος διετέλεσε πρώτος Πρόεδρος του Ομίλου και 
μεταγενέστερα Υπουργός Παιδείας.

Στα πλαίσια της πολυσχιδούς του δραστηριότητας ο Ελληνικός Πνευματικός 
Όμιλος Κύπρου εκδίδει από το 1960 τη Φιλολογική Κύπρο, η οποία αποτελεί σημα
ντική πνευματική έπαλξη των πνευματικών δημιουργών και επιστημόνων. Παράλλη
λα, ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου έδωσε ιδιαίτερη σημασία στη συντήρη
ση της μνήμης του ανεπανάληπτου έπους του απελευθερωτικού αγώνα με την προκή
ρυξη διαγωνισμών ποίησης και πεζογραφίας με κεντρικό θεματικό άξονα τον αγώνα.

Το σημαντικό αυτό έργο του Ομίλου δεν θα μπορούσε να πραγματοιηθεί χω
ρίς την άοκνη και αφιλοκερδή εργασία των μελών του, οι οποίοι χωρίς να φει- 
σθούν κόπου και χρόνου εργάστηκαν με μοναδική ανταμοιβή τους την έμπρακτη 
υλοποίηση των στόχων του Ομίλου.

Πρωταρχικό ρόλο διαδραμάτισαν οι Πρόεδροι του Ομίλου Κωνσταντίνος 
Σπυριδακις (1947-1975) και Κύπρος Χρυσάνθης (1976-1998) των οποίων τη μνή
μη τίμησε και εξακολουθεί να τιμά ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου. 
Επίσης, οι μετέπειτα Προέδροι Κώστας Χατζηστεφάνου (1998-2006) τον οποίο τι
μά σήμερα ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου με την ανακήρυξή του σε 
Επίτιμο Πρόεδρο του Ομίλου και τη Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβίδου (2006-2007) 
την οποία τιμά επίσης σήμερα ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου με την 
απονομή του βραβείου Γραμμάτων.

Αναμφίβολα οι αγώνες του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου δεν τε
λειώνουν σήμερα εδώ. Η αποψινή σεμνή τελετή είναι ένα μήνυμα προς τους νέους 
μας για συνέχιση του πολυσήμαντου έργου του Ομίλου με την ίδια ανιδιοτέλεια 
και αυταπάρνηση που διέκριναν τους πρωτεργάτες του Ομίλου.

Συγχαίρουμε θερμά την πρωτοβουλία σας αυτή για τη διοργάνωση της αποψι
νής εκδήλωσης και ευχόμαστε ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου να συ
νεχίσει την ίδια απρόσκοπτη πορεία διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην πνευματική και επιστημονική ζωή του τόπου μας.

Κύριε Πρόεδρε και αγαπητά μέλη του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύ
πρου,

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών θα ήθελα να σας 
απευθύνω θερμό εγκάρδιο χαιρετισμό με την ευκαιρία του εορτασμού των 60 χρό
νων από την ίδρυση του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου (ΕΠΟΚ), αδελ
φού σωματείου της Εταιρείας μας.

Ο ΕΠΟΚ στην εξηντάχρονη δημιουργική πορεία του έχει προσφέρει τεράστιο 
έργο στην πνευματική ζωή της ιδιαίτερης πατρίδας μας. Ιδρυμένος σε χρόνια δίσε
κτα κατά τα οποία ο Ελληνισμός της Κύπρου υπέφερε κάτω από ξένο δυνάστη, ο 
ΕΠΟΚ κατόρθωσε ως φάρος πνευματικός να φωτίσει με την ανάπτυξη των ελλη
νικών γραμμάτων στην Κύπρο και να τονώσει τις πνευματικές, λογοτεχνικές σχέ
σεις Κύπρου - Ελλάδος.

Συνεκτικός κρίκος και για πολλά χρόνια Πρόεδρος του ΕΠΟΚ και της Εται
ρείας Κυπριακών Σπουδών ήταν ο αείμνηστος γιατρός Κύπρος Χρυσάνθης, ένας 
από τους πιο αξιόλογους Κύπριους λογοτέχνες του 20ού αιώνα τον οποίο μνημο
νεύουμε με ιδιαίτερο σεβασμό.

Συγχαίρουμε λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΠΟΚ και ευχαριστούμε 
για την αγαστή συνεργασία που είχαμε μέχρι σήμερα και που είμαστε σίγουροι ότι 
θα συνεχιστεί και στο μέλλον για το καλό του τόπου.

Σας ευχαριστώ.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΖΙΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

Είναι πράγματι μεγάλη χαρά και ικανοποίηση να βρίσκεται κανείς σε τέτοιες 
ιδιαίτερα σημαντικές εκδηλώσεις και να συμμετέχει σε επετείους και εορτασμούς 
για πολύχρονη και αξιόλογη πνευματική και πολιτιστική προσφορά.

Η Πνευματική Αδελφότης Ελληνίδων Κύπρου, το πρώτο Γυναικείο Πνευμα
τικό Σωματείο στην Κύπρο, αισθάνεται πράγματι υπερηφάνεια γιατί για τόσα 
χρόνια πορεύτηκε με τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου που σήμερα αξιώ
νεται να γιορτάζει 60 χρόνια ζωής και γόνιμης προσφοράς, στην Πνευματική και 
Πολιτιστική ζωή του τόπου μας.

Χαιρετίζουμε γι’ αυτό εγκάρδια τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου 
που για 60 χρόνια στάθηκε φάρος φωτεινός και πνευματικός οδοδείκτης σε και
ρούς χαλεπούς, αλλοτινούς και σύγχρονους. Οι εκάστοτε ηγεσίες του παλαιότερες 
και τωρινές, μαζί με τα μέλη τους, προσηλωμένοι στους σκοπούς και τους στό
χους που διαπνεονται από τις ιδέες του Ελληνικού πνεύματος και του χριστιανι
σμού, πανανθρώπινες δηλαδή και Ευρωπαϊκές αξίες, πρόβαλαν πάντοτε με το δι
κό τους τρόπο, την πολιτιστική φυσιογνωμία και τις κοινωνικές ιδιαιτερότητες 
του αδικαίωτου ακόμη λαού μας.

Και συνεχίζει ακόμη ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου με το πολύ
πλευρο έργο του να προστατεύει και να διατηρεί τόσο την εθνική μας ταυτότητα 
όσο και το ανθρώπινο πρόσωπο της Κύπρου μας προάγοντας παράλληλα τον πο
λιτισμό και τις παραδόσεις μας σήμερα ειδικά που απειλούμεθα παντοιοτρόπως· 
Και είναι ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε, όλα τα πνευματικά σωματεία να ενώσουμε τις 
δυνάμεις και τις αντοχές μας και να αγωνιστούμε γι’ αυτά τα ιδανικά.

Για μας όμως, την Πνευματική Αδελφότητα, η σημερινή μας εκδήλωση αποκτά 
ιδιαίτερη σημασία, γιατί μέσα στα πλαίσια αυτών των εορτασμών μας, τιμάτε 
μίαν εκλεκτή φίλη και συνεργάτιδα την κυρία Μαρούλα Βιολάρη Ιακωβίδου, μίαν 
αξιόλογη γυναικεία προσωπικότητα με πλούσια πνευματική αλλά και εθνική προ
σφορά και που έχουμε την τιμή και τη χαρά να ανήκει στις τάξεις του Σωματείο^ 
μας και να είναι μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου.

Την συγχαίρουμε από τα βάθη της καρδιάς μας και γι’ αυτήν την καθ’ όλα δί
καιη τιμή της ευχόμαστε υγεία, κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία αλλά 
και δύναμη να συνεχίσει να προσφέρει με το ποικίλο έργο της.

Με αυτές τις σκέψεις εκ μέρους της Π.Α.Ε.Κ. σας συγχαίρω και πάλι θερμά 
για ότι μέχρι σήμερα έχετε δώσει στον τόπο μας και ευχόμαστε ολόψυχα, δύναμή 
και αντοχή για να συνεχίσετε το υψηλό και πολύπλευρω έργο που επιτελείτε.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Δρα ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ

Ο Παγκύπριος Πολιτιστικός Σύλλογος συμμετέχει στις εκδηλώσεις για τα 60 
χρόνια από την ίδρυση του Ε.Π.Ο.Κ. και συγχαίρει θερμά τον Πρόεδρο, τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου και τα λοιπά μέλη του Ομίλου.

Ο Ε.Π.Ο.Κ. έγραψε τη δική του ιστορία στα Κυπριακά Γράμματα και στην 
πνευματική και πολιτιστική ζωή του τόπου μας.

Για εξήντα τώρα χρόνια ο Ε.Π.Ο.Κ. δίνει έντονη την παρουσία του και συμ
βάλλει αποφασιστικά στην πνευματική μας αναβάθμιση. Με εκδηλώσεις, εκδόσεις, 
διαλέξεις, ημερίδες και συνέδρια ο Ε.Π.Ο.Κ. άφησε ήδη το δικό του στίγμα στα- 
πνευματικά και πολιτιστικά μας θέματα.

Σήμερα που γιορτάζουμε και τιμούμε τα 60 χρόνια του Ε.Π.Ο.Κ. θυμούμαστε 
ιδιαίτερα τους ιδρυτές, τα ιδρυτικά μέλη, τους Πρώτους Προέδρους του 
Ε.Π.Ο.Κ., τους αείμνηστους Κωνσταντίνο Σπυριδάκι και Κύπρο Χρυσάνθη και 
τον αείμνηστο Γραμματέα του Ε.Π.Ο.Κ. Γιώργο Ιωαννίδη.

Συγχαίρουμε θερμά τον Ε.Π.Ο.Κ. και τον ευχαριστούμε για την προσφορά 
του.

Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗ-
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΜΕ ΤΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΤΟΥ Ε.Π.Ο.Κ.

ΓΙΑ ΤΟ 2006 ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΟΜΙΑΟΥ 
ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ Γ. ΙΩΑΝΝΊΔΟΥ*

* Ομιλία στην εκδήλωση για τα εξηντάχρονα του ΕΠΟΚ στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Δημοσιογρα
φικής Εστίας, την Τετάρτη, 30 Μάΐου 2007, ώρα 7.30 μ.μ.

Η φίλη Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβίδου είναι ένα σωστό στέλεχος μέσα στην 
παραπαίουσα κοινωνία της μικρής πικρής πατρίδας μας. Ένας άνθρωπος με ήθος 
και παρρησία, που ορθώνει το Ελληνικό της παράστημα και, παρά τις δοκιμασίες 
της ζωής, αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. ΓΓ αυτό και το Διοικητικό Συμβού
λιο του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, με συγκίνηση και χαρά, της 
απονέμει, ως «δίκαιον έπαινον» για τη σημαντική προσφορά της στα Ελληνικά 
Γράμματα του τόπου Το «Βραβείο Γραμμάτων» για το 2006.

Η Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβίδου γεννήθηκε στα Σπήλιά το 1937. Αποφοίτησε 
από το Παγκύπριο Γυμνάσιο και, ως τελειόφοιτη, κέρδισε επάξια το Βραβείο στον 
Σεβέρειο Διαγωνισμό Διανοήσεως και Συνθέσεως. Την επαύριον της αποφοίτησής 
της, το 1955, χρονολογία έναρξης του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, μπήκε 
στη δημοσιογραφία και είναι η πρώτη γυναίκα δημοσιογράφος στον τόπο μας, μά
λιστα σε καιρούς χαλεπούς. Υπηρέτησε ενεργά τη δημοσιογραφία για 42 χρόνια, 
τόσο από τα έντυπα όσο και από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης δηλαδή τις 
εφημερίδες, τα περιοδικά και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και με τον αείμνη
στο σύζυγό της Γιώργο Ιακωβίδη, είχε αναπτύξει ενεργό δράση στο Έπος του 
1955-59. Ταυτόχρονα, σταθερή και αδιάλειπτη είναι η δράση και προσφορά της 
στην πνευματική και πολιτιστική ζωή του νησιού μας. Ο Ελληνικός Πνευματικός 
Όμιλος Κύπρου, τον οποίον υπηρέτησε και ως Πρόεδρος και εξακολουθεί να υπη
ρετεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της οφείλει πολλά.

Ακολουθεί μια ενδεικτική αναφορά στο ποιοτικό της έργο, με την εγκάρδια 
ευχή να συνεχίσει την προσφορά της στα Ελληνικά Γράμματα του τόπου μας:

1. Στην πρώτη της έκδοση, υπερίσχυσε η ιδιότητα της ως δημοσιογράφου. 
Πρόκειται για το έργο «Σελίδες του Απελευθερωτικού μας Αγώνα, όπως γράφτη
καν τότε». Πρώτη και δεύτερη έκδοση το 1992 και τρίτη έκδοση το 2002.

2. «Ψηφίδες Ποίησης», Αευκωσία 2000.

3. «Μνήμες 1974-2001»

4. «Ρήγας Φεραίος: Πολιτικός, Διανοητής, Εθνικός οραματιστής», Αευκωσία 
2001.

5. «Ωδές και Βιώματα», ποιητική συλλογή, 2004.

6. «Νεφέλη», 2004: ιστορικό μυθιστόρημα, μείγμα προσωπικών βιωμάτων της 
συγγραφέως και ιστορικών γεγονότων.

7. Πρόσθετα έδωσε διαλέξεις και δημοσίευσε μελέτες πάνω σε ποικίλα θέμα
τα. Ογκώδες έργο της είναι κατάσπαρτο σε έντυπα και εκπομπές.

Η Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβίδου, εμπνευσμένη από αγάπη για τον τόπο και 
τη νεότερη ιστορία μας, μετουσιώνει σε λογοτεχνία τα συναισθήματα και τις γνώ
σεις της και τα προσφέρει με άνεση και γλαφυρότητα, με ευαισθησία και εθνική ευ
συνειδησία, σ’ όλες τις ηλικίες των Ελλήνων της Κύπρου. Τη συγχαίρουμε και την 
ευχαριστούμε.

Σκεππκό βράβευσης της Μαρούλας 
Βιολάρη - Ιακωβίδου από τη 
Σωτηρούλα Γ. Ιωαννίδου.

ΕΝΩΣΗ 
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 
ΚΥΠΡΟΥ
Δημοσιογραφική

Εκφώνηση του χαιρετισμού του 
Αρχιεπισκόπου από τον Χωρεπίσκοπο 

Μεσαορίας Γρηγόριο.

Ο Πρόεδρος του ΕΠΟΚ Κώστας Γιωργαλλίδης και η Μαρούλα Βιολάρη - Ιακωβίδου 
κατά τη βράβευσή της.
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ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ Δρα ΚΩΣΤΑ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΠΟΚ

Το Δ.Σ. Του ΕΠΟΚ, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού 
του, σε πρόσφατη συνεδρία του αποφάσισε ομόφωνα όπως, τιμής ένεκεν, ανακη- 
ρύξει τον Δρα Κώστα Χατζηστεφάνου, επιφανή εργάτη των γραμμάτων και της 
παιδείας και διατελέσαντα Πρόεδρο του ΕΠΟΚ επί σειρά ετών (1998-2006), σε 
Επίτιμο Πρόεδρο του ΕΠΟΚ για τη μεγάλη προσφορά του στα Ελληνικά Γράμμα
τα και τη σημαντική προαγωγή των σκοπών του Ομίλου.

Η επίσημη αναγγελία της τιμής αυτής πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη, 30 
ΜαϊΌυ 2007, με την ευκαιρία των Εξηντάχρονων του ΕΠΟΚ.

Αγαπητέ κε Χατζηστεφάνου, σας συγχαίρω θερμά και σας εύχομαι υγεία και 
δύναμη για συνέχιση της δημιουργίας και της προσφοράς σας στον πολιτισμό και 
στον τόπο.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ
Πρόεδρος τον ΕΠΟΚ

■

ΕΝΩΣΗ 
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 
ΚΥΠΡΟΥ
Δημοσιογραφική 
Εστία

Ο Πρόεδρος του ΕΠΟΚ Κώστας Γιωργαλλίδης ανακηρύσσει 
τον Δρα Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου σε Επίτιμο Πρόεδρο του ΕΠΟΚ.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ Δρα ΚΩΣΤΑ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

Φίλε κύριε Πρόεδρε και αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΕΠΟΚ να με ανακηρύξει ως Επίτιμο Πρόεδρο του ιστορικού Σωματείου μας 
με συγκίνησε βαθύτατα.

Αποτελεί, η απόφασή σας αυτή, ιδιαίτερη τιμή για το πρόσωπό μου, τιμή που 
αντανακλά ταυτόχρονα στους εκλεκτούς συνεργάτες μου τα χρόνια της θητείας 
μου ως Προέδρου και παρακαλώ δεχθείτε τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου.

Αισθάνομαι ωστόσο ότι η μικρή προσφορά μου προς τον Όμιλό μας ήταν 
οφειλόμενο χρέος προς τη μακρά παράδοση του ιστορικού Σωματείου μας, το 
οποίο λάμπρυναν με την πολυετή δράση τους και πολύτιμη προσφορά τους οι αεί
μνηστοι Πρόεδροι Κωνσταντίνος Σπυριδάκις και Κύπρος Χρυσάνθης, οι πραγ
ματικοί στυλοβάτες του Σωματείου μας.

Θεωρώ περιττό να σας διαβεβαιώσω και μ’ αυτή την ευκαιρία, και παρακαλώ 
να το θεωρήσετε ως δεδομένο, ότι το ενδιαφέρον μου για τον Όμιλό μας θα παρα- 
μείνει σταθερό και αδιάπτωτο και θα καταβάλω κάθε προσπάθεια, στο μέτρο των 
ταπεινών μου δυνάμεων, να συμβάλω στην περαιτέρω δράση και την ενεργό πα
ρουσία του Ομίλου μας στα πολιτιστικά δροιμενα του τόπου μας ως χώρου Ελλη
νικού και στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Με την επαναβεβαίωση της εκτίμησης και των ευχαριστιών μου εύχομαι και 
σε Σας, κύριε Πρόεδρε και αγαπητά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε επι
τυχία στο έργο σας, την οποία θεωρώ δεδομένη, γνωρίζοντας το ζήλο όλων, τις 
ικανότητες και το ενδιαφέρον σας.

Πριν κατέλθω του βήματος, θα ήθελα να μου επιτραπεί να ευχαριστήσω τον 
Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Χρυσόστομο Β' για τα καλά του λόγια για μένα 
στο Χαιρετισμό του, το ίδιο και τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη κ. Χατζη- 
ουρανίου, τον φίλτατο Πρόεδρο της Ένωσης Συντακτών κ. Καννάουρο για τα πο
λύ θερμά και καθ’ υπερβολήν επαινετικά του λόγια, αλλά και όλους τους παρευ- 
ρισκομένους για την τιμητική παρουσία τους, και όλως ιδιαιτέρως την εκπρόσωπο 
του Εξοχότατου Πρέσβη της Ελλάδας, που η παρουσία της υπογραμμίζει τους 
ιστορικούς και στενούς δεσμούς του Ομίλου μας με την επίσημη εκπροσώπηση της 
Μητέρας Ελλάδας στην Κύπρο, από της ιδρύσεως του Ομίλου ως σήμερα.

Σας ευχαριστώ.

30.5.2007

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ 
τέως Πρόεδρος του ΕΠΟΚ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ «ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2004-2005»*  
από τον φιλόλογο Δρα Ανδρέα Β. Κρίγκο, Ταμία του ΕΠΟΚ

* Η παρουσίαση έγινε κατά την εκδήλωση για τα Εξηντάχρονα του ΕΠΟΚ, στις 30.5.2007. στη Δηηο 
σιογραφική Εστία.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΑΩΣΗ ΓΙΑ 
ΤΑ ΕΞΗΝΤΑΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΕΠΟΚ

Είναι χαρά και τιμή για μένα να παρου
σιάσω τον τελευταίο τόμο της Φιλολογικής 
Κύπρου 2004-2005. Της Φιλολογικής Κύπρου 
που δικαίως έχει βραβευθεί από την Ακαδημία 
Αθηνών. Είναι δύσκολο να εκθέσω με συντο
μία την πλούσια, ποικίλη και πολυεπίπεδη ύλη 
του τόμου αυτού, ο οποίος αφιερώθηκε στην 
«Πολιτιστική Ολυμπιάδα «Αθήνα 2004». Ο δι
πλός τόμος περιλαμβάνει ομιλίες σχετικές με 
τις εκδηλώσεις και την όλη δράση του Ομίλου 
μας, ποιήματα και πεζογραφήματα, καθώς και 
επιστημονικές εργασίες.

Ο Δρ. Ανδρέας Β. Κρίγκος 
παρουσιάζει τη «Φιλολογική 

Κ ύπρο 2004-2005»

Ο τόμος περιέχει τη λογοδοσία του πρώην 
προέδρου του ΕΠΟΚ και νυν επίτιμου προέ
δρου κ. Κώστα Χατζηστεφάνου, και του ίδιου 
εισαγωγική ομιλία στην εκδήλωση για την πα
ρουσία της Κύπρου στους Ολυμπιακούς Αγώ
νες του 1896, στην οποία κύριος ομιλητής ήταν

Η Λυγία Κωνσταντινίδου (αριστερά) ανοίγει την εκδήλωση ψάλλοντας το 
«Φως ιλαρόν», η Λούλλα Χρυσάνθη και η Βαρβάρα Μιχαήλ, απαγγέλουν ποιήματα.

ο Δρ. Ανδρέας Σοφοκλέους, Καθηγητής Επικοι
νωνίας και Μ.Μ.Ε. του Intercollege, η ομιλία του οποίου δημοσιεύθηκε στον τομο.

Δημοσιεύεται επίσης η ομιλία του διακεκριμένου αθλητικού παράγοντα 
Ανδρέα Χατζηβασιλείου για τον Πιερ ντε Κουπερντέν. Περιέχονται επίσης οι ομι
λίες και χαιρετισμοί στο φιλολογικό μνημόσυνο για τον Κύπρο Χρυσάνθη, όπως 
αυτή της λογοτέχνιδας - φιλολόγου Χρυσοθέμιδος Χατζηπαναγή. Επιπρόσθετα, 
δημοσιεύονται τα εισαγωγικά και το σκεπτικό για τη βράβευση του λογοτέχνη Ιά
κωβου Κυθραιώτη με το «Βραβείο Γραμμάτων», καθώς και η αντιφώνηση του 
βραβευθέντος. Περιέχεται και η ομιλία από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύ
πρου Δρα Πέτρο Παπαπολυβίου για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης 

Μαρτίου, που διοργανώθηκε από τον Όμιλό μας.
Τέλος, δημοσιεύονται πολύ ενδιαφέροντα ποιήματα και αξιόλογες εργασίες 

από καταξιωμένους ή και εκκολαπτόμενους πνευματικούς ανθρώπους, που κα
λόν είναι να αναγνωσθούν και να μελετηθούν τόσο για ψυχαγωγία (με την αρχαία 

έννοια του όρου) όσο και για πνευματική καλλιέργεια.
Δρ. ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΚΡΙΓΚΟΣ 

Φιλόλογος

Η χορωδία «Λέαντρος Σίταρος» της Πνευματικής Στέγης Λευκωσίας στην εκδήλωση 
για τα Εξηντάχρονα του ΕΠΟΚ. Διευθύνει η Μάρω Σκορδή.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου και ο Παγκύπριος Πολιτιστικός 
Σύλλογος πραγματοποίησαν σύντομη και λιτή εκδήλωση προς τιμή του τέως καθηγη- 
J1]1» Φ^οσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ακαδημαϊκού και συγγραφέα πολλών 

ί ιβλίων Ευάγγελου Μουτσόπουλου, την Τετάρτη της Διακαινησίμου, 11 Απριλίου I 

007 και ώρα 7.30, στο Συνοδικό της Παλιάς Αρχιεπισκοπής στη Αευκωσία.
Τον κ. Μουτσόπουλο παρουσίασε σε συντομία η κα Σωτηρούλα Γ. Ιωαννίδου, ■ 

φι ο ογος και Γραμματέας του ΕΠΟΚ. Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόε- 
( ρος του ΕΠΟΚ Κώστας Γιωργαλλίδης, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Πολιτιστι
κού υ Λόγου Γιώργος Κιτρομηλίδης και ο καθηγητής αρχαίας Ελληνικής φιλο- 

ογιας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ανδρέας Βοσκός.
Μπροστά σε ένα πυκνό ακραοατήριο από ανθρώπους των γραμμάτων, μέλη, συ-1 

νεργατες και φίλους του ΕΠΟΚ, παλιούς μαθητές του κ. Μουτσόπουλου και άλλους I 

εκτιμητές του έργου του, ο κ. Μουτσόπουλος ανέπτυξε με γλαφυρότητα το πολύ εν- 
( ιαφερον έμα «Η Ανθρώπινη πλάνη» και απάντησε σε ερωτήσεις του ακροατηρίου.

Στο τέλος της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του ΕΠΟΚ Κώστας Γιωργαλλίδης ευ
χαρίστησε τον καθηγητή για την τιμή που έκανε στα δυο πνευματικά σωματεία, τον 

/χαρηκε ερμά για τη διάλεξή του και του επέδωσε τιμητικά το πρώτο αντίτυπο 
υ νέου τομου της «Φιλολογικής Κύπρου 2004-5» που μόλις είχε εκδοθεί.

η εισανωΎικΠ ομιλία της κας Ιωαννίδου, οι χαιρετισμοί και η διά

λεξη του κ. Μουτσόπουλου.

Χαιρετισμός του Προέδρου του Ε.Π.Ο.Κ. Κώστα Γιωργαλλίδη

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Αισθάνομαι ιδιαίτερα προνομιούχος που έχω την τύχη, ως Πρόεδρος 

Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, ενός ιστορικού πνευματικού σωι 
ου που φέτος συμπληρώνει 60 χρόνια ζωής και δράσης, να καλωσορίσω ε /καρ , 
στην Κύπρο και σ’ αυτό το βήμα τον εκλεκτό διδάκτορα Καθηγητή της φι οσ° J 
και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών κ. Ευάγγελο Μουτσόπουλο. Ενα επιστημι 
του οποίου η φήμη και η δράση έχουν υπερβεί από πολλού και κατα πο υ τα ι 
του Ελληνικού χώρου, διαγράφουν τη δική του ξεχωριστή πορεία και αφν 
δικό του ιδιαίτερο στίγμα στο στερέωμα του Ελληνικού αλλά και του πάγκο | 
πνεύματος. Ανάμεσα στο πλούσιο έργο του κ. Μουτσόπουλου, ξεχωρκοι λ 
έρευνες του στους τομείς της συστηματικής φιλοσοφίας και της ιστορίας τη^ <( ι 
σοφίας που τον οδήγησαν στη θεμελίωση και στη διεθνή επιβολή πέντε χέωχ (ίι 
σοφικών κλάδων: 1. της καιρολογίας (ο ίδιος είναι διεθνώς γνωστός ω^ ο η ι 
σοφος της καιρικότητος"), 2. της φιλοσοφίας της τέχνης, 3. της φιλοσοφία·? τοι 
ληνικού πολιτισμού, 4. της ιστορίας της νεοελληνικής φιλοσοφίας και 5. της φι 
σοφίας του κοσμοχώρου.

Ο κ. Μουτσόπουλος ίδρυσε και διευθύνει το φιλοσοφικό περιοδικό «Διοτί- 
μα» και είναι επόπτης του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακα
δημίας Αθηνών. Είναι επίτιμος διδάκτορας πολλών πανεπιστημίων, έχει τιμηθεί 
με πολλές διακρίσεις και είναι επίτιμο, τακτικό ή αντεπιστέλλον μέλος πολλών 
εθνικών ή διεθνών ακαδημιών του εξωτερικού. Τα έργα του, που καλύπτουν πολ
λές δεκάδες τόμων, έχουν εκδοθεί κατά τό ήμισυ στο εξωτερικό και εξ αυτών πλεί- 
στα έχουν μεταφρασθεί σε πολλές ξένες γλώσσες.

Κύριε Καθηγητά, σας καλωσορίζω μαζί με την ερίτιμο σύζυγό σας και σας ευ
χαριστώ θερμά για την τιμή που μας κάνετε να είστε μαζί μας και να μας προσφέ
ρετε λίγο από το άπλετο φως της γνώσης σας με την αποψινή σας ομιλία με θέμα 
«Η ανθρώπινη πλάνη».

Επίδοση τόμου της «Φιλολογικής Κύπρου» στον Ευάγγελο Μουτσόπουλο από τον 
Πρόεδρο του ΕΠΟΚ Κώστα Γιωργαλλίδη.

Χαιρετισμός του Δρα Γιώργου Κιτρομηλιόη, Προέδρου 
του Παγκύπριου Πολιτιστικού Συλλόγου

Εκ μέρους του Παγκύπριου Πολιτιστικού Συλλόγου με ιδιαίτερη χαρά και 
ικανοποίηση σας καλωσορίζω στη σημερινή, ξεχωριστή εκδήλωσή μας, που συν- 
όιοργανώνουν ο Ε.Π.Ο.Κ.και ο Π.Π.Σ.

Η εκδήλωση εντάσσεται και στις εκδηλώσεις που οργανώνονται φέτος μέσα στα 
πλαίσια των 60 χρόνων του Ε.Π.Ο.Κ., του λαμπρού αυτού Σωματείου μας, το οποίο 
για 60 τώρα χρόνια (1947-2007) προσφέρει πολλά στην πνευματική ζωή του τόπου.

Είχα τη χαρά και την τιμή να διατελέσω μέλος του Δ.Σ. του Ε.Π.Ο.Κ., παλαι- 
ότερα μέχρι πρόσφατα, και τώρα ως Πρόεδρος του Π.Π.Σ. έχω τη μεγάλη χαρά και 
ικανοποίηση της συνεχούς και άψογης συνεργασίας με τον Ε.Π.Ο.Κ.. Μέσα σ’ αυ
τά τα πλαίσια εντάσσεται και η συνδιοργάνωση αυτής της εκδήλωσης.
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Φιλοξενούμενος, τιμώμενο πρόσωπο και κύριος ομιλητής στη σημερινή μας 
εκδήλωση είναι ο διαπρεπής, γνωστός σ’ όλους καθηγητής και Ακαδημαϊκός 
Ευάγγελος Μουτσόπουλος, εκλεκτός φίλος της Κύπρου μας.

Προσωπικά - ας μου επιτραπεί να το αναφέρω - ευτύχησα να τον έχω ως κα
θηγητή μου, στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, γύρω στο 1970, 
όταν ο κ. Μουτσόπουλος διαδέκτηκε τότε, στην Α' έδρα Φιλοσοφίας, τον διαπρε
πή και γνωστό καθηγητή, αείμνηστο Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο.

Καλωσορίζουμε στην Κύπρο, για μια ακόμα φορά, τον κ. Ευάγγελο Μουτσό- 
πουλο και τον ευχαριστούμε θερμά, γιατί με μεγάλη προθυμία ανταποκρίθηκε στην 
πρόσκλησή μας να είναι απόψε ο κύριος ομιλητής, με θέμα την «Ανθρώπινη πλάνη», 
θέμα καίριο, εύστοχο, πολύ σημαντικό, που ενδιαφέρει άμεσα όλους μας πάρα πολύ.

Η νέα κάθοδος του κ. Μουτσόπουλου στην Κύπρο είναι η συνέχιση μιας φι
λίας, μιας συνεργασίας και μιας προσφοράς του προς την ιδιαίτερη πατρίδα μας, 
που έχουν όλοι σαν την αφετηρία τους και στους παλαιότερους, σημαντικούς δε
σμούς του καθηγητή και με τον αείμνηστο φίλο, πρώην Γραμματέα του Ε.Π.Ο.Κ. 
Γιώργο Ιωαννίδη.

Έτσι, ας μου επιτραπεί, παρακαλώ, να εισηγηθώ σ’ όλους τους Συνέδρους, 
όπως η σημαντική διάλεξη του κ. Μουτσόπουλου είναι ένα Φιλολογικό Μνημόσυ
νο του Γιώργου Ιωαννίδη, με τον οποίο ο κ. Μουτσόπουλος είχε μια ξεχωριστή φι
λία αλλά και συνεργασία.

Θα ήθελα να εκφράσω και τη δική μου προσωπική χαρά και μεγάλη ικανοποί
ηση για την πραγματοποίηση της σημερινής συζήτησης, που φέρνει κοντά μας, για 
μια ακόμα φορά, τον μεγάλο φίλο της Κύπρου, Ευάγγελο Μουτσόπουλο.

Χαιρετίζω επίσης με ικανοποίηση την παρουσία και συμμετοχή του αγαπητού 
και εκλεκτού φίλου και συμπατριώτη Καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πα
νεπιστημίου Αθηνών Ανδρέα Βοσκού.

Τελειώνοντας, ευχαριστώ ξανά τον Ε.Π.Ο.Κ. για τη συνεργασία μας αυτή και 
ιδιαίτερα όλους όσους εργάστηκαν για την ετοιμασία της, ξεχωριστά, βεβαίως, την 
κ. Σωτηρούλα Ιωαννίδη, μέλος του Δ.Σ. του Ε.Π.Ο.Κ.

Ευχαριστώ θερμά και τον χορηγό της εκδήλωσής μας τις Πολιτιστικές Υπη
ρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Τέλος, ευχαριστώ όλους εσάς που τιμάτε με την παρουσία σας τη σημερινή 
μας εκδήλωση.

Χαιρετισμός του Ανδρέα I. Βοσκού
Καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την αποψινή εκδήλωση προς τιμή του Καθηγητή 
και Ακαδημαϊκού Ευάγγελου Μουτσόπουλου, δασκάλου αγαπητού και φίλου της 
Κύπρου μας εκλεκτού. Συγχαίρω θερμά τους οργανωτές, ιδιαίτερα τους φίλτα- 
τους Προέδρους Κώστα Γιωργαλλίδη και Γιώργο Κιτρομηλίδη (από τη μια), και 
τη Σωτηρούλα Ιωαννίδη (από την άλλη).

Η Κύπρος οφείλει πολλά στον Ευάγγελο Μουτσόπουλο, που μέσα στις πά- 
μπολλες δραστηριότητες του εύρισκε και βρίσκει πάντοτε καιρό να ασχοληθεί με την 
προβολή της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού μας και των δικαίων 
του Κυπριακού Ελληνισμού, κι απόψε του αποδίδεται μέρος της οφειλόμενης τιμής.

Το εξαίρετο έργο και την προσωπικότητα του εκλεκτού τιμωμένου θα μας πα
ρουσιάσει -εύστοχα όπως πάντα και με αγάπη πολλή- η φίλτατη Σωτηρούλα Ιωαννί
δη. Κι είμαι βέβαιος πως μαζί μας θα βρίσκεται απόψε εκείνος στον οποίο οφείλουμε 
κι οι δύο την πλούσια αγάπη του Ευάγγελου Μουτσόπουλου: ο αγαπημένος του μα
θητής και συνεργάτης Γιώργος Ιωαννίδης· θα χαίρεται κι αυτός μαζί μας, ξέροντας 
πως τον έχουμε πάντα ολοζώντανο στις καρδιές και στη μνήμη μας.

Χρόνια πολλά, δάσκαλε. Να συνεχίσετε το εθνωφελές έργο μας. Σας χρειάζε
ται πολύ ακόμα η Κύπρος μας, στον δρόμο του Γολγοθά που της έχει επιφυλάξει 
μοίρα βάσκανη. Να ’στε εδώ όταν -συν Θεώ- θα γιορτάσουμε τα ΕΑΕΥΘΕΡΙΑ. 
Εμείς σας ευχαριστούμε για όλα. Φτωχό αντίδωρο ας είναι η αγάπη μας.
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΕΠΟΚ*

* Η παρουσίαση γράφτηκε με βάση προσωπικές εμπειρίες, αλλά και σχετικό, εκτενέστερο κείμενο, τον 
αείμνηστου συζύγου μου, Γεωργίου Κ. Ιωαννίδη (3.1.1977, Αίθουσα Τελετών της Παιδαγωγικής Ακα
δημίας Κύπρου). Ο Γιώργος μου σεμνυνόταν ότι υπήρξε πνευματικό τέκνο του κ. Μουτσόπουλου.

Η όποια προσπάθεια παρουσίασης μιας πολυδιάστατης και πολυδύναμης 
προσωπικότητας προσκρούει πάντα στο ολιγόχρονο. Η προσπάθεια αδρομερούς 
παρουσίασης της ανοδικής πνευματικής πορείας του Καθηγητή κ. Μουτσοπούλου 
θα περιορισθεί στην αναφορά στις κυριότερες φιλοσοφικές εργασίες του και τις 
προσπάθειες, στον ελληνικό και διεθνή χώρο, σχετικά με τη νεοελληνική φιλοσο
φία και τη διάδοση του φιλοσοφικού του στοχασμού.

Αθηναίος την καταγωγή ο κ. Μουτσόπουλος σπούδασε στα Πανεπιστήμια 
Αθηνών και Παρισιού. Την κλασική και φιλοσοφική του μόρφωση συμπλήρωσε η 
μουσική και μουσικολογική του κατάρτηση. Σε ηλικία 28 ετών, ανακηρύχθηκε κρα
τικός διδάκτωρ στη Γαλλία, το 1965 έγινε τακτικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης και το 1969 μετακλήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πανεπιστήμια 
κι άλλα επιστημονικά ιδρύματα της Ευρώπης και της Αμερικής, τον προσκάλεσαν να 
διδάξει ή να διεξαγάγει έρευνες σ’ αυτά. Μεταξύ αυτών το Institute for Advanced 
Study, του Princeton (1967-68), το University of Arkansas (1972), η Unesco κι άλλοι, ελ
ληνικοί και διεθνείς οργανισμοί. Ο κ. Μουτσόπουλος μετέχει ενεργά κι έχει επιβλη
θεί ως φιλοσοφική φυσιογνωμία, όχι μόνο στην ελληνική κι ευρωπαϊκή φιλοσοφική 
κίνηση, αλλά και διεθνώς. Ο ίδιος είναι επίτιμο μέλος επιστημονικών και φιλοσοφι
κών ιδρυμάτων, όπως π.χ. του Comité France-Crète, της Società di Studi Umanistichi, 
της Ελληνικής Εταιρείας Φιλοσοφικών Μελετών της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εται
ρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής, της American Philosophical Association, 
της Διεθνούς Μεσογειακής Εταιρείας Φιλοσοφίας και πολλών άλλων. Ο ίδιος οργά
νωσε το 1975 την Α Διεθνή Συνάντηση Μεσογειακής Φιλοσοφίας στις πόλεις Lecce 
και Otranto της Ιταλίας. Η συγγραφική δραστηριότητά του καλύπτει ευρύ πεδίο φι
λοσοφικών αναζητήσεων, που επεκτείνοτναι από τα πρώτα βήματα της ελληνικής φι
λοσοφικής διανόησης στις ακτές της Ιωνίας, μέχρι και τις μέρες μας. Ο ίδιος έχει 
συγγράψει στα Ελληνικά, τα γαλλικά και τ’ αγγλικά βιβλία, άρθρα και ανακοινώσεις 
σε συνέδρια. Το 1966 ίδρυσε το Corpus Philosopherum Groecorum Recentiorum, με το 
οποίο κατέστησε διεθνώς γνωστά τα νεοελληνικά φιλοσοφικά έργα. Το 1974 ίδρυσε 
το Ίδρυμα Έρευνας και Εκδόσεων Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, ενώ συγχρόνως ίδρυ
σε και διευθύνει τα διεθνή φιλοσοφικά περιοδικά «Διοτίμα»*.  Ανάμεσα στα αξιόλο
γα έργα του κ. Μουτσοπούλου, διακρίνουμε την τρίτομη «Πορεία του πνεύματος», 
με τους υποτίτλους για κάθε τόμο: «Τα όντα», «Αι ιδέαι» και «Αι αξίαι». Ασχολήθη
κε επίσης συστηματικά με το έργο του Πλάτωνα, του Πλωτίνου, του Kant, του 
Bergson κι άλλων. Για τη σοβαρή παρουσίαση του έργου του κ. Μουτσοπούλου, ου

δέποτε θ’ αρκέσει ο χρόνος.

Ο αποψινός ομιλητής μας έχει δημιουργήσει τους φιλοσοφικούς κλάδους της 
καιρολογίας (ο ίδιος είναι διεθνώς γνωστός ως ο «φιλόσοφος της καιρικότητος) 
και άλλους όπως λ.χ. της φιλοσοφίας του ελληνικού πολιτισμού κα ιτης αισθητικής 
σε δέυτερον βαθμό, ως φιλοσοφίας της τέχνης. Το έργο του είναι εκδεδομένο σε πε
ρισσότερους από 60 τόμους. Έχει τιμηθή με πολλά διεθνή φιλοσοφικά βραβεία και 
είναι επίτιμος διδάκτωρ πολλών ξένων πανεπιστημίων. Μέλος της Ακαδημίας 
Αθηνών από το 1984, είναι και επίτιμος Εταίρος πολλών ξένων Ακαδημιών.

Η πρώτη επίσκεψη του κ. Μουτσόπουλου, με την αγαπητή συζύγό του κα Μισιέλ 
στο νησί μας ήταν τον Δεκέμβρη του 1973, στο Α' Παγκύπριο Συνέδριο Ελληνικού 
Πολιτισμού· κι από τότε οι δεσμοί του ζεύγους με την Κύπρο έγιναν άρρηκτοι. Αξί
ζει να σημειωθεί ότι αξιότιμος κύριος καθηγητής διετέλεσε Αντιπρόεδρος της «Επι
τροπής Συμπαραστάσεως Κυπριακού Αγώνος» του Πανεπιστημίου Αθηνών, που 
ιδρύθηκε τον Σεπτέμβρη του τραγικού έτους 1974. Η σημερινή παρουσίασή του είναι 
απλώς η συνέχεια της ειλικρινούς, έμπρακτης για την Κύπρο αγάπης του.

Παρακαλώ τον κ. Μουτσόπουλο να καταλάβει το βήμα.

Ο Ακαδημαϊκός Ευάγγελος Μουτσόπουλος
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Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΛΑΝΗ
Του Ακαδημαϊκού Ευάγγελου Μουτσόπουλου

«Πλανώμαι επειδή είμαι άνθρωπος», εννοούσε ο Αυγουστίνος. Και, προ αυ
τού, ο Σωκράτης είχε διδάξει: «ουδείς εκών αμαρτάνει», ο δε Descartes βεβαιώνει 
πώς κάθε πλανώμενος είναι κάποιος που αγνοεί: «omnis peccans est ignorans».

H πλάνη, συντυχία σύμφυτη, κι ως ενδεχόμενο ιδιάζον στη φύση του ανθρώ
που, αν θεωρηθεί ως κάτι το αρνητικό, δεν εξηγείται επαρκώς. Είναι ανάγκη να την 
εξετάσω και θετικά, ξεκινώντας από την έννοια του πεπλανημένου ως πρώτου δε
δομένου, έννοιαν στην οποίαν και θα αναγνωρίσωμε θεωρητικήν αξία κατηγορίας 
λόγω της κεφαλαιώδους σημασίας που αυτή έχει ως νοητικό δημιούργημα. Στα 
επόμενα θα εξετάσω τα ζεύγη των εννοιών πεπλανημένο-ψευδές και πεπλανημένο- 
εσφαλμένο, διαφωτίζοντας έτσι περισσότερο την κατηγορία του πεπλανημένου.

Στην έννοια του ψευδούς ενυπάρχει κάτι που του προσδίδει ενεργητικήν διάθε
ση. Το ψευδές παρουσιάζεται ως συγκεκριμένη και μεθοδική άρνηση του αληθινού 
στο οποίο αντιτίθεται μεθοδικά με δυο τρόπους: με απλή δηλαδή αναίρεση, από το 
ένα μέρος, των συστατικών στοιχείων της αλήθειας· και, από το άλλο, με αντικατά
στασή τους από τα μερικά ή τα συνολικά ή αντίθετά τους. Σύμφωνα λοιπόν μ’ αυτά, 
το ψευδές θεμελιώνεται επάνω σε μιαν αρχή που αποδεδειγμένα είναι μη αληθής και 
που επιλέγεται κάθε φορά εκούσια, αντί να θεμελιώνεται επάνω στη μοναδική ορθό
τητα της οποίας αποτελεί αντίστιγμα. Μιά εκούσια ενέργεια εξυπακούει ωρισμένη 
πρόθεση εκ μέρους της νοήσεως που προσφεύγει σ’ αυτήν. Η οικοδομητική αυτή 
προσφυγή έχει τους νόμους και τους κανόνες της, καθώς και τις δικές της αρχές δί
χως τις οποίες δεν είναι δυνατόν να τελειωθεί. Η συνοχή των στοιχείων από τα 
οποία απαρτίζεται το όλον απαιτεί τη στενή τους συναρμογή, ώστε να παρέχεται τι 
εντύπωση της ορθότητας, κι ολόκληρη η κατασκευή ν’ αποκτά μορφή αντικειμενικής 
αληθοφάνειας. Το ψευδές, συστηματικός παραμερισμός του αληθούς, και που υπα
κούει σε κάποια νοητική του προστακτική, προϋποθέτει τη γνώση του αληθούς κι 
αποτελεί αντιστικτική παράθεση αναληθών στοιχείων προς τα στοιχεία του αλη
θούς, τα οποία, έπειτα, συνδυάζονται με τρόπο κατάλληλο, ώστε να μην αντιτίθε
νται φαινομενικά προς το έρεισμά τους που έχει αναγνωρισθεί κατ’ αρχήν ως μΠ 
αληθές. Για να γίνει πιστευτό, το ψευδές έχει ανάγκη από εμφάνιση γοητευτική.

Το πεπλανημένο αντιτίθεται προς το ψευδές, που υπόκειται στον καταναγκα
σμό της ενεργητικότητας από την οποία προέρχεται, με το να οικοδομεί ελεύθερα 
τον εαυτόν του ως προς την κατασκευή των νοητικών του σχημάτων και μορφών. 
Ενώ το ψευδές αντιτίθεται προς το αληθές, το πεπλανημένο πολλές φορές συγχέε- 
ται, αν δεν συμπίπτει, προς εκείνο· είναι δηλαδή κατά ένα μέρος αληθές και κατά 
ένα μέρος μη αληθές, δεν διάκειται όμως αρνητικά προς το αληθές, όπως το ψευ
δές, αλλά αδιάφορα. Μη παρουσιάζοντας αντίθεση προς την αλήθεια, είναι όχι H 
ίδια η αλήθεια ακριβώς, γι’ αυτό κι η αρχή στην οποίαν επάνω στηρίζεται το οικο
δόμημά του δεν είναι a priori αποδεδειγμένως αναληθής, όπως συμβαίνει με το 
ψευδές. Αυτό σημαίνει πως είναι πιο ελεύθερη απ’ όσο η αρχή της αλήθειας. Στον 
βαθμό όπου το πεπλανημένο δεν αντιτίθεται προς το αληθές, η ελευθερία του είναι 

απόλυτη, ενώ η ελευθερία του ψευδούς, η οποία λαμβάνεται ως πλήρης άρνηση 
του αληθούς, είναι ελευθερία αυθαίρετη, υποκειμενική, υποτασσόμενη στον λογι
κό καταναγκασμό της αρνήσεως που ο ψευδόμενος έχει επιλέξει. Το πεπλανημένο 
εμπεριέχει κάτι το απόλυτα ελεύθερο, καθ’ ότι δηλαδή δεν αποσκοπει στη συσκό
τιση της αλήθειας, που την φωτίζει απλώς με τρόπο κάπως διαφορετικό. Ο κοσμος 
που προβάλλεται δια του πεπλανημένου δεν είναι ούτε υπαρκτός ούτε ανύπαρ
κτος, αλλά δυνατός, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο μέτρο αληθινός.

Αν ταυτίζομε το όν προς το αληθές, το πεπλανημένο δεν παρεχει επαρκείς εγ
γυήσεις για να γίνει δεκτό με πλήρη δικαιώματα στον κόσμο των οντων. Αςίολο- 
ϊϊκώς, η θέση του είναι σε κάποιον προθάλαμο. Είναι ο φτωχός συ γ'/ενής του α η 
θούς, ενώ, στην ίδια τάξη ιδεών, αυτός που το υποδύεται είναι το ψευδες. Η συνο
χή των στοιχείων του πεπλανημένου δεν είναι βεβιασμένη, όπως είναι του ψευ 
δούς που αποβλέπει σε παράσταση αληθοφανή· είναι φυσική και φυσιολογική, ως 
συνοχή των στοιχείων ενός μέρους της αλήθειας, προς το οποίο το πεπλανημένο 
συμπίπτει. Η αληθοφάνειά του θα έπαυε να είναι αναγκαία, αν αυτό συνεπιπτε 
π9ος το σύνολο της αλήθειας. Ο χαρακτήρας της αληθοφάνειας αυτής είναι υπο
κειμενικός, αφού αφορά στο νοούν υποκείμενο, κατ αντίθεση προς τον χαρακτή 
9α της αληθοφάνειας του ψευδούς, ο οποίος είναι αντικειμενικός, εφ όσον αυτή 
αποβλέπει στο να πείσει για την ορθότητά της. Το πεπλανημένο, παρ όλον οτι, ει 
ναι συνεκτικό, όπως και το ψευδές, δεν προϋποθέτει και τέλεια γνώση τη^ α ή ει 
αζ την οποίαν, εξ άλλου, δεν διαστρέφει, αλλά γνώση ενός μέρους της. Το πεπλα- 
νημένο, όπως και η τέχνη, είναι ελεύθερη νοητική στάση που διαφωτίζει νεες πτυ- 
Χέζ της αλήθειας, αλλά συγχρόνως είναι και οι ίδιες αυτές πτυχές της αλήθειας. Αν 
°μως η πλάνη ήταν τέχνη, θα παρείχε, με τις νέες αυτές πτυχές, πλήρη ενορατική 
εικόνα της αλήθειας, πράγμα που βέβαια δεν είναι σε θέση να πράξει, έτσι όπως 
εμφανίζεται. Το πεπλανημένο είναι μεν γνωσιολογικώς νοητική απόπειρα που δεν 
επέτυχε απόλυτα, αξιολογικά όμως διατηρεί την αυτοτέλειά του, αφού θεμελιώνε
ται επάνω στην ελευθερία, θεμελιώνοντας συγχρόνως κι εκείνη.

Προχωρούμε τώρα στην εξέταση των σχέσεων του πεπλανημένου και του 
εσφαλμένου. Το τελευταίο αυτό παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα ακούσιας διαδικα- · 
σίας οε σύγκριση προς τη νοητική δραστηριότητα. Εμπεριέχει την έννοια του,ο ι 
σθήματος, το οποίο οφείλεται σε κάποιαν αιτίαν τελείως άσχετη προς το κατ’ αρ- 
Χήν ορθό των διεργασιών της νοήσεως της οποίας η ευθύνη περιορίζεται εδω στην 
παράβλεψη των νέων δεδομένων τα οποία απαιτούν αναπροσαρμογή της συμφω- 
να μ’ αυτά, έπειτα από την αλλαγή που έχει επέλθει. Για τον λόγο αυτόν, και παρα 
το ότι οι ψυχαναλυτές τοποθετούν, πίσω απ’ αυτό, μιαν υποσυ\είδητη ε\ερ/εια, 
θωρούμενη ως αιτίαν του, αναγνωρίζομε στο εσφαλμένο χροιάν αποτελέσματος 
μια; μηχανικής κι αυτόματης διεργασίας της νοήσεως, που οφείλεται σε προσωρι- 
νή της ακαμψία, αν και η ψυχανάλυση γενικά το θεωρεί ακριβώς ως αποτέλεσμα 
ευκαμψίας του νου. Το εσφαλμένο παρουσιάζεται ως απότομη εμμονή σ εςωτερι- 
κ°ύς όρους που δεν ισχύουν πια, όταν νέοι όροι απαιτούν αλλοίωση των επί με- 
9°υς τύπων στους οποίους ανάγονται οι νοητικές δεργασίες. Στιγμιαίο και παρο- 
θικό, το εσφαλμένο χαρακτηρίζεται ως παραφωνία της νοήσεως που είναι αφ 
εαυτής φανερή.
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Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και όταν πρόκειται για το πεπλανημένο ως ανα- 
φερόμενο όχι σε συγκεκριμένο γεγονός απομονωμένο, αλλά σε σύνολο μερικότε- 
ρων διανομημάτων, και θεωρούμενο ως αποτέλεσμα περιπλανήσεως του νου δια 
μέσου ιδεών που είτε αποκλίνουν από το ορθό είτε καταλήγουν σ’ έκβαση μέσα 
από κάποιο παράλληλο δρόμο, που οδηγεί στο «επίστασθαι» και λαμβάνεται ως 
απόλυτος κι αναγκαίος. Το απόλυτο του ενός και μόνο δρόμου είναι ενδεικτικό 
κάποιου γενικού γνώμονος της νοήσεως. Περ’ απ’ αυτό, η νόηση είν’ ελεύθερη να 
φθάσει μεσ’ από τον δικό της δρόμο, μέχρι το αντικείμενό της. Το πεπλανημένο εί
ναι λοιπόν αποτέλεσμα κακής αρχικής εκτιμήσεως. Δεν οφείλεται μόνο αποκλει
στικά σε ολιγωρία του νου, όπως το εσφαλμένο, αλλά, κυρίως, σε προσωρινή, του
λάχιστον, εμμονή σε μιαν αρχή, αληθοφανή, βέβαια, όχι όμως κι αποδεδειγμένα 
ορθή. Το πεπλανημένο δεν αντιτίθεται προς το αληθές αλλά σε μια μερικότερη κα
τηγορία, το ορθό. Καθώς είδαμε, στο καθόλου αληθές αντιτίθεται το ψευδές, συνε
παγόμενο τη λογική του άρνηση κι αναίρεση. Αντίθετα, το πεπλανημένο έχει σχέση 
με την αλήθεια, και βρίσκεται, όπως είδαμε, αναμεμειγμένο μ’ αυτή.

Εποπτικήν εικόνα των σχέσεων αυτών παρέχει ένα νοητό επίπεδο του οποίου 
οι δύο επιφάνειες αποτελούν το όριο των δύο αντίστοιχων κόσμων, ενός θετικού 
κι ενός αρνητικού και των οποίων ο ένας είναι συμπλήρωμα του άλλου. Κάθε ση
μείο της επιφάνειας που αναφέρεται στον θετικό κόσμο, τον οποίον αντιστοιχεί σε 
κάποιο πρόβλημα, προεκτείνεται και προς την αρνητική επιφάνεια. Η κάθετη ευ
θεία που άγεται από κάποιο σημείο προς τη θετική φορά αντιπροσωπεύει το σύ
νολο των νοητικών διεργασιών οι οποίες απολήγουν στο ορθό. Η προέκταση τηζ 
κάθετης αυτής ευθείας προς το επίπεδο που αντιστοιχεί προς την αρνητική φορά 
αντιστοιχεί προς τις νοητικές διεργασίες οι οποίες αποβλέπουν στη γένεση του 
ψεύδους. Από το δεδομένο σημείο είναι δυνατό να αχθούν ευθείες πλάγιες των 
οποίων ο αριθμός είναι πρακτικώς άπειρος, αφού υπάρχουν άπειρες περιπτώσεις 
ως προς τον βαθμό αποκλίσεως και κατευθύνσεώς τους γύρω από τη μοναδική δυ
νατή κάθετη ευθεία η οποία αντιπροσωπεύει το ορθό. Η απειρότης αυτή είναι εν
δεικτική του πλούτου τον οποίον η κατηγορία του πεπλανημένου συνεπάγεται γώ 
την νόηση. Οι προεκτάσεις των άπειρων αυτών ευθειών προς την πλευρά του αρ
νητικού αντιστοιχούν προς τον κόσμο του παράλογου, ο οποίος αντιτίθεται τόσο 
προς το θετικό του αληθούς, όσο και προς το ωργανωμένο του ψευδούς. Η προη- 
γηθείσα εικόνα, βοηθεί στην κατανόηση της σχέσεως του πεπλανημένου προς τιζ 
θετικές και τις αρνητικές νοητικές κατηγορίες. Το πεπλανημένο βρίσκεται μέσο 
στον κόσμο της πραγματικότητας, τον κόσμο των όντων, αν και δεν αντιστοιχεί 
απόλυτα σε κάθε μοναδικό όν που παριστάνεται από το ορθό. Ταυτίζεται προς 
αυτό κατά ένα μέρος, αφού έχει κοινό σημείο αναφοράς προς εκείνο, κατά τ’ άλ

λα όμως αποκλίνει απ’ αυτό.
Αν θεωρηθεί σε σχέση προς το ορθό, που αντιπροσωπεύει την ουσία της πρα- 

γατικότητας η οποία είναι αξίας μοναδικής, το πεπλανημένο αντιπροσωπεύει 
«γίγνεσθαι» της νοητικής συλλήψεως, μ’ εξεικόνιση της πραγματικότητας, όταν 
την νοούμε ως ένα «γίγνεσθαι» το οποίο είναι αξίας πολλαπλής. Η τελευταία αυ
τή ιδιότης αποτελεί και την αξία που αναγνωρίζεται γνωσιολογικώς εις στο Jt£' 
πλανημένο, έκφραση της ελευθερίας του πνεύματος, όταν αυτό αποδεσμεύετώ 
από καταναγκασμούς κι αποκτά αυτάρκεια απέναντι στον κόσμο. Η κατάσταΟ11 

αυτή θα είταν ιδεώδης, αν δεν απέκλειε προσωρινώς κάθε ορθή γνώση του κόσμου. 
Γνωσιολογικώς λοιπόν, το πεπλανημένο είναι απαράδεκτο ως κάτι το απόλυτο το 
οποίο εμποδίζει ν’ αναδειχθεί το όν που προβάλλεται προς γνώση. Πάντα όμως θα 
διατηρεί την αυτοτέλειά του. Ο κόσμος του, βέβαια ασύγκριτα πλουσιότερος, από τον 
κόσμο του ορθού, μπορεί απλώς να παράσχει στην νόηση ένα μέτρο της ορθότητος. 
Αντιστρέφοντας τη ρήση του Spinoza, θ’ αναγνωρίσωμε στην πλάνη την ιδιότητα της 
γεννήτριας όχι απλώς της αλήθειας αλλά και, ιδιαίτερα, της ίδιας της ορθότητος.

Ορθό και πεπλανημένο αναφέρονται σ’ ένα πρόβλημα που θεωρεί κάθε φορά η 
νόηση. Στη βάση κάθε νοητικής διεργασίας υπάρχει κάποιο δεδομένο που καθίσταται 
αφετηρία σειράς διανοημάτων. Δεν συμβαίνει όμως πάντα αυτό ν’ ανταποκρίνεται 
προς τα δεδομένα της πραγματικότητος. Η απόλυτη υποκειμενική του αξία, εξ αιτίας 
διαταραχών της νοήσεως, φύσεως κυρίως θυμικής, καθίσταται, εφεξής, σχετική, αν 
και η νόηση έχει απόλυτη συνείδηση του αντικειμένου της. Θέλει όμως ν αγνοεί το 
πώς έχει αυτό το αντικείμενο, αφού παραβλέπει και την αιτία του εκσχετικισμού των 
κριτηρίων της. Ενώ δηλαδή η αφετηρία των διεργασιών της νοήσεως εμφανίζεται ως 
απόλυτη κι απρόσβλητη, υπόκειται ωστόσο σε κριτική, κατ αρχήν εξ αιτίας, κυρίως, 
του μη ορθού της χαρακτήρα, αλλά και του ότι η ίδια δεν έχει ακόμα αναγνωρίσει της 
αφετηρίας αυτής ειλικρινά τον προσωρινό χαρακτήρα. Το βασικό δεδομένο της νοή- 
σεως, από σταθερό, καθίσταται απλώς ευσταθές, παρουσιάζοντας εφεξής χαρακτήρα 
αιτήματος περισσότερο παρά αξιώματος. Το δεδομένο αυτό είναι έννοια φανερή αφ 
εαυτης, μόνον όμως για το νοούν υποκείμενο, ενώ η γενικότερη παραδοχή του καθί 
οταται εφικτή μόνο μ’ επιφύλαξη.

Η κατηγορία του πεπλανημένου προϋποθέτει δική της καταστατική διεργα- 
οία, την πλάνη, η οποία θεμελιώνεται επάνω σε παρεξήγηση συνισταμένη στην πα
ραδοχή κάποιου αιτήματος που θεωρήθηκε ως αξίωμα. Κάθε αίτημα που γίνεται 
παραδεκτό δεν οδηγεί αναγκαία σε πλάνη, κάθε πλάνη όμως προϋποθέτει την 
ύπαρξη αιτήματος, δηλαδή ενός γεγονότος που δεν επιβεβαιώθηκε ή που δεν επι
δέχεται αντικειμενικής επιβεβαιώσεως. Αυτό γίνεται φανερό αν λάβομε υπ’ όψη 
την περίπτωση της ευκλείδειας γεωμετρίας η οποία αποτελεί οικοδόμημα απόλυ
της συνοχής, υ^ό τον όρο ν’ αποδεχθούμε το αίτημα στο οποίο επάνω αυτή στηρί
ζεται, και το οποίο διατυπώνεται ως εξής: «από σημείο κείμενο εκτός ευθείας μία 
μόνη παράλληλη προς αυτήν μπορεί να αχθεί», ως αίτημα περιέ,χον αξίαν απόλυ
τη, γιατί αλλιώς αυτό παραμένει χωρίς επιβεβαίωση.

Ας εξετάσομε, τώρα, κάτω από το πρίσμα αυτών των διαπιστώσεων, ποιαν 
σημασία μπορούμε ν’ αναγνωρίσομε στη νοητική επιλογή. Αναγνωρίσαμε προη
γουμένως στη νόηση την ύπαρξη ωρισμένης προθετικότητος η οποία κατευθύνει 
τιζ διεργασίας της. Η νόηση δεν είναι αδιάφορη, γιατί, αν ήταν, θα αρκείτο στην 
εντύπωση παραστάσεων, σ’ εναποθήκευση δηλαδή αχρήστων γι’ αυτήν υλικών, κι 
«υτό, εξ αιτίας ακριβώς της βασικής υποθετικής αδιαφορίας της. Η νόησή μας, με 
τθ να μην είναι αδιάφορη, δεν αρκείται -ευτυχώς- στην ακατάστατη και τυχαία 
συγκέντρωση νοημάτων, αλλά προβαίνει σε μεγαλύτερη οργανική επεξεργασία 
των πρώτων δεδομένων της, ανάλογα προς τη φύση των διαφόρων λειτουργιών 
τιΊζ οι οποίες διαπιστώνουν και συσχετίζουν, συνθέτουν και αναλύουν, διαπλάσ- 
σουν και αναπλάσσουν, πάντα όμως σύμφωνα μ ωρισμένους νύμου^ που α\ά ; ο 
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νται σε κάποιον νόμο γενικό, τον νόμο της εντάξεως του νοούντος υποκειμένου 
στον κόσμο των πρώτων δεδομένων τα οποία, από την αρχική τους ασύνδετη κα
τάσταση, οδηγούνται στη σύνθεση τους μέσα στη νόηση, υποκατάστατο της συνδέ- 
σεώς τους στο πλαίσιο της αντικειμενικής πραγματικότητας. Έτσι η νόηση, κατά 
τις λειτουργικές διεργασίες των δεδομένων της λαμβάνει υπ’ όψη της όχι μόνο την 
αιτιότητα, αλλά και την τελικότητα των σχέσεών τους. Η γνώση της αλήθειας στη 
γενικότητά της, οφείλεται στη λογική της αναζήτηση. Αναζήτηση όμως σημαίνει 
ελεύθερη επιμονή, πράγμα που οδηγεί ακριβώς στην έννοια της βουλήσεως και 
στην διερεύνηση της σπουδαιότητάς της ως παράγοντος κατά τη διαδικασία της 
πλάνης, παράγοντος τον οποίον όμως, χάριν συντομίας, θα παρακάμψω.

Ξεκινώντας από τις θετικά δεδομένες κατηγορίες του πεπλανημένου και τις 
«συγγενείς» προς αυτήν κατηγορίες του εσφαλμένου και του ψευδούς αναγνωρί
σαμε ακριβώς νοητικό αυτοματισμό στην κατηγορία του εσφαλμένου το οποίο, εύ
λογα, αντιτίθεται προς το πεπλανημένο. Στο εσφαλμένο αποδώσαμε χροιάν ολι
σθήματος, και το συσχετίσαμε προς την μπεργκσονική έννοια του κωμικού, ωσάν 
να περιέχει κάτι το μηχανικό, και αυτήν ακριβώς την ιδιότητα αρνηθήκαμε να 
αποδώσομε ως συστατικό στοιχείο στο πεπλανημένο, αφού το θεωρήσομε προϊόν 
ελεύθερης και, συνεπώς, έλλογης, γενικά, νοητικής διεργασίας. Για μιαν ακόμα 
φορά αντιλαμβανόμαστε πως η συνήθης παρανόηση της πραγματικότητας προκύ
πτει από την ασυγχώρητη σύμφυρση των εννοιών του εσφλαμένου και του πεπλα
νημένου, η οποία οφείλεται στην αδιάκριτη χρησιμοποίηση των όρων πλάνη και 
σφάλμα. Η ανάλυση όμως των παραγώγων τους επέτρεψε τον σαφέστερο προσ
διορισμό του περιεχομένου του καθενός όρου, και, έμμεσα, της καθεμιάς νοητικής 
διεργασίας από την οποία το παράγωγο αυτό προέρχεται.

Εάν η νόηση πλανάται μέσα στην περιοχή του δυνατού, φερόμενη έξω από το 
αναγκαστικά μοναδικό πεδίο του ορθού, αυτό οφείλεται κυρίως στον τρόπο με 
τον οποίο τα δεδομένα στοιχεία φωτίζονται- γιατί η νόηση, αναμφισβήτητα, είναι 
λογικώς άριστα εξοπλισμένη ώστε να βρίσκει, οσάκις της παρέχεται η ευκαιρία γι’ 
αυτό, το στοιχείο που ανταποκρίνεται στην προθετικότητά της, και το οποίο ανα
ζητεί. Οπωσδήποτε, το πεπλανημένο επιδέχεται την παρομοίωσή του προς μίαν 
προκαταρκτική και δοκιμαστική βολή που αποσκοπεί στην προοδευτική προσέγ
γιση ενός στόχου μέχρι της επιτεύξεώς του. Η τελική αστοχία είναι πάντοτε ενδε
χόμενη. Χρέος όμως της συνειδήσεως συνιστά η επιδίωξη της επιτυχίας, δηλαδή 
της κατά το μέτρο του εφικτού συμπτώσεως του πεπλανημένου προς το ορθό, χά
ριν τελικής υπερβάσεώς του.

Απομένει ο θυμικός παράγων αλλά και αυτός είναι αδύνατο να θεωρηθεί ότι 
στηρίζει άμεσα τουλάχιστον την κατηγορία του πεπλανημένου, γιατί, αν και εξώ' 
λογικός, ή μάλλον ακριβώς για τον λόγο αυτόν, δεν συμβιβάζεται προς το έλλογο 
της νοήσεως. Δεχθήχαμε πως το πεπλανημένο, αντίθετα προς το ψευδές, καλύπτει 
κάποιο μέρος της περιοχής του αληθούς. Μέσα στο πλαίσιο ακριβώς αυτό και μό
νον αντιτίθεται προς το ορθό, κυρίως γιατί αδυνατεί να συμπέσει εξ ολοκλήρου 
προς εκείνο, αν και, υποκειμενικά, θεωρείται κάθε φορά σαν να είναι το ίδιο 
ορθό. Αν προτιμάται αντί εκείνου, τούτο οφείλεται αναγκαστικά σε κάποιαν αιτώ 
που του παρέχει αποφασιστικό δικαίωμα έναντι της κριτικής ικανότητας του voV·

Η κατηγορία του πεπλανημένου προϋποθέτει έλλογη νοητική διερ /ασία και 
όχι νοητικό αυτοματισμό. Η επίδραση του συναισθήματος επί της νοήσεως εξηγεί
ται με την εκ μέρους της αποδοχή συμπερασμάτων τα οποία φαινομενικά παραμέ
νουν δίχως επιβεβαίωση. Στην πραγματικότητα, η νόηση προχωρεί μέχρι την επι
βεβαίωση των πορισμάτων της, συμβαίνει όμως να χαρίζεται κάποτε στο συναι 
αθημα γενικά, οπότε και γεννιέται μια κακή συνείδηση. Τούτο οφείλεται στο οτι η 
νόηση παραιτείται από το δικαίωμά της να λάβεL γνώση, ή και στο ότι, και αφού 
λάβει γνώση της πραγματικής σχέσεως των αντικειμένων της, την οστοσιωπα, ενω 
τα πορίσματά της φαινομενικά παραμένουν χωρίς επιβεβαίωση. Σύμφωνα μ οσα 
προηγούνται, το πεπλανημένο είναι κατηγορία που εκδηλώνεται σε κάποια νοητι- 
κή διεργασία η οποία φαινομενικά μόνο δεν προχωρεί μέχρι την έρευνα των υνα 
τοτήτων επιβεβαιώσεως των πορισμάτων της. Και πάλι εδώ αναγνωρίζομε τον γμ- 
ρακτήρα της ελευθερίας, ο οποίος προβάλλεται διά μέσου του πεπλανημένου επά
νω στην ουσία της ίδιας της νοήσεως, ελευθερώνοντας την από τον περιορισμό του 
καταναγκασμού, τον οποίο και καταλύει.

Η ανάλυση των διαστάσεων και των παραμέτρων του προβλήματος της πλά
νης μέσω της αναγωγής της εις το παράγωγό της, την κατηγορία δηλαδή του πε
πλανημένου, μας επέτρεψε να την αντιπαραβάλομε προς το σφάλμα και προς το 
ψεύδος, προς τα οποία συχνά την συγχέομε, όσο και να την συνδέσομε προς την 
«ξία της αλήθειας που την περιέχει, όπως και προς την ορθότητα την οποία προ
σεγγίζει η και υπερβαίνει μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της αλήθεια^,.

Η δημιουργία της πλάνης οφείλεται σ’ αίτια ψυχολογικά, αμιγώς λογικά, ή 
αισθητικά και ηθικά που συνιστούν τα ερείσματα επί των οποίων η ίδια οικοδο- 
μείται. Για λόγους συντομίας, θα παρακάμψω την επί μέρους ανάλυση όλων, πλην 
των ηθικών στα οποία αποδίδω ιδιαίτερη σημασία. Ας υπενθυμίσω το Σωκρατικό 
«ουόείς εκών αμαρτάνει», που προϋποθέτει άγνοια του ορθού. Υπάρχουν όμως 
περιστάσεις κατά τις οποίες το ορθό, αν αυτό νοηθεί ως το συμφέρον, επιβάλλε
ται ηθικώς ν’ αγνοηθεί, μολονότι είναι συνειδητό. Απλώς, τότε η έννοια του ορθού 
μετατίθεται προς την περιοχή του πεπλανημένου που, ως εκ τούτου, καθίσταται 
ύθικό πρόσταγμα. Τότε το στενώς εννοούμενο συμφέρον, επιφέρει, ατίμωση και 
ϊΓ αυτό απορρίπτεται. Το πεπλανημένο συνειδητώς επιλέγεται ως ανάδειξη τη^, 
εσωτερικής ελευθερίας. Το συνηθέστερο σύμπτωμα συμφεροντολογικής συμπερι
φοράς έιναι ο μηδισμός των συνειδήσεων που επιλέγουν την επιβίωση μέσα στην 
ατίμωση. Αντιθέτως, η εσωτερική τους ελευθερία διασφαλίζεται μεσ από τα με
γάλα Ό/t από τα οποία η ιστορία, ιδιαίτερα η ελληνική είναι γεμάτη (Θερμοπύ
λες). Η θυσία, τότε, ως όρθωμα ελευθερίας, δικαιώνει την πλανώμενη ανθρώπινη 
ύπαρξη, αλλά και την ίδια την πλάνη την οποία καταξιώνει θετικώς ως μοναδική 
εκάστοτε παραδειγματική έξαρση δίκαιης συμπεριφοράς μέσα στην διαδρομή των 
αιώνων.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
της Ακαδημίας Αθηνών
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ*

* Μια συνέντευξη του προέδρου, της αντιπροέδρου και της γραμματέως του ΕΠΟΚ στη Λυγία Κων
σταντινίδου (που επιμελείται και παρουσιάζει το πρόγραμμα του ΡΙΚ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ με συνεργώ' 
σία της Τοσούλας Λεκάκη) στις 20 Ιουνίου 2007, με την ευκαιρία των εξήντα χρόνων ζωής του Ελλά
νικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου.

Μία περιδιάβαση στο χώρο του πνεύματος και της τέχνης.

Τη; Λυγίας Κωνσταντινίδον

Λυγία Κωνσταντινίδου: Αγαπητοί ακροατές του Πρώτου Προγράμματος του Ρα
διοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, γεια σας. Οι αναζητήσεις μας σήμερα έχουν τη με
γάλη χαρά και την ξεχωριστή τιμή να φιλοξενούν τρεις προσωπικότητες της Τέ
χνης και των Γραμμάτων του τόπου μας. Την κυρία Αούλα Χρυσάνθη, με ποικίλες 
δραστηριότητες και μια πλούσια προσφορά στα πνευματικά και πολιτιστικά δρώ
μενα της Κύπρου, σήμερα όμως τη φιλοξενούμε με την ιδιότητα της ως αντιπροέ
δρου του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου. Την κυρία Σωτηρούλα Γ. Ιω- 
αννίδου, φιλόλογο και εκπαιδευτικό, με έντονη επίσης προσφορά στα πολιτιστικά 
πράγματα του τόπου μας και την οποία ονομάζω ψυχή του Ελληνικού Πνευματι
κού Ομίλου Κύπρου.

Ιωαννίδου: Σας ευχαριστώ

Κωνσταντινίδου: Η σημερινή φιλοξενία μας αφορά ακριβώς την ιδιότητα της ως 
γραμματέως του ΕΠΟΚ. Επίσης φιλοξενούμε τον κύριο Κώστα Γιωργαλλίδη, ποι
ητή, πεζογράφο, χαράκτη και για χρόνια Έπαρχο στην Πάφο και στη Λευκωσία 
και σήμερα πρόεδρο του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου. Ευκαιρία πή
ραμε από την εκδήλωση του Ομίλου για τα όΟχρονα του, που έγινε στην αίθουσα 
εκδηλώσεων της δημοσιογραφικής εστίας στη Λευκωσία την Τετάρτη 30 Μαΐου. 
Στα πλαίσια της εκδήλωσης έγινε και η απονομή του Βραβείου Γραμμάτων του 
ΕΠΟΚ στην κ. Μαρούλα Βιολάρη Ιακωβίδου για το 2006 και η ανακήρυξη του 
πρώην προέδρου του ΕΠΟΚ δρα Κώστα Χατζηστεφάνου σε επίτιμο πρόεδρο του. 
Σήμερα κυρίες και κύριοι θα παρουσιάσουμε και ένα ενδιαφέρον βιβλίο του κ. 
Κώστα Γιωργαλλίδη με τίτλο, «Ο αδελφός μου ο προδότης». Στο σημείο όμως αυ
τό θα πρέπει να αναφέρω και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΕΠΟΚ, που είναι ο κ. Ανδρέας Κρίγκος, φιλόλογος και ταμίας του Ομίλου, η δε
σποινίς Βαρβάρα Μιχαήλ, φιλόλογος και μέλος επίσης του Διοικητικού Συμβου
λίου του ΕΠΟΚ, που ελπίζουμε να σας παρουσιάσουμε σε μιαν άλλη εκπομπή· 
Σήμερα δεν ήταν δυνατό να είναι μαζί μας. Ευελπιστούμε επίσης να φιλοξενήσου
με και την τιμώμενη με το Βραβείο Γραμμάτων την κ. Μαρούλα Βιολάρη Ιακωβί- 
δου, πρόεδρο του Ομίλου την περίοδο 2006 και αρχές του 2007 και τώρα μέλοζ 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΠΟΚ σε επόμενο πρόγραμμα μας. Μέλος επί
σης τέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΠΟΚ είναι και η ομιλούσα. Στο ση
μείο, όμως, αυτό θα παρακαλούσα τον κ. Γιωργαλλίδη, τον πρόεδρο του ΕΠΟΚ, 
να μας κάνει μια σύντομη αναφορά στον Όμιλο, στο πέρασμα των 60 χρόνων ζω

ής του, με προέδρους μεγάλες προσωπικότητες του τόπου μας, όπως ο δόκτωρ 
Κωσταντίνος Σπυριδάκις, ο δόκτωρ Κύπρος Χρυσάνθης και ο δόκτωρ Κώστας 
Χατζηστεφάνου και να τον παρακαλέσουμε να μας πει τι ήταν αυτό που ώ ησε 
στην ίδρυση του Ομίλου και μάλιστα σε χαλεπούς καιρούς την περίοδο της αποι 
κιοκρατίας στην Κύπρο. Σας δίνω το μικρόφωνο κ. Γιωργαλλίδη
Γιωργαλλίδη;: Ευχαριστώ πολύ. Ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου, ή 
ΕΠΟΚ για συντομία, ιδρύθηκε στις 30 Μαρτίου του 1947, είναι δηλαδή ένα απο τα 
πιο παλιά πνευματικά σωματεία, τα μακροβιότερα, το οποίο έχει με /άλη προσφορά 
κατά αντικειμενική κρίση από πολλούς επάίοντες στα γράμματα και στις τέχνες και 
γενικά στην πνευματική ζωή και στον πολιτισμό της Κύπρου. Ιδρύθηκε απο μια 
ομάδα φωτισμένων ανθρώπων κυρίως καθηγητών του Παγκυπρίου Γυμνάσιου, 
Ελλαδιτών και Κυπρίων, με πρωτεργάτη τον Κωνσταντίνο Σπυριδάκι, ο οποίος τό
τε ήταν ο Γυμνασιάρχης του Παγκυπρίου Γυμνασίου και, όπως είναι /νωστό, μετά 
την ανεξαρτησία ήταν πρόεδρος της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης Κύπρου και 
αργότερα Υπουργός Παιδείας. Στόχος της ίδρυσης του ΕΠΟΚ ήταν η στενότερη 
επαφή μεταξύ των πνευματικών ανθρώπων, η ανάπτυξη των ελληνικών /ραμμάτων 
στην Κύπρο και η στενότερη επικοινωνία και επαφή με πνευματικούς ανθρώπου^ 
στην Ελλάδα και γενικά η συντόμευση όσο γίνεται της απόσταση^, τη^ πνευματικής 
μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδος. Ανάμεσα στις πολλές δραστηριότητες που ανέ
πτυξε από την αρχή ο ΕΠΟΚ ήταν διαλέξεις, διάφορες γιορτές με την ευκαιρία των 
εθνικών επετείων και άλλων σημαντικών γεγονότων στην Κύπρο και η έκδοση ενός 
«Δελτίου» στο οποίο καταγράφονταν τα πεπραγμένα και οι δραστηριότητες του 
Ομίλου. Από το 1947 μέχρι το 1955 είχαν εκδοθεί 7 «Δελτία», διότι στο μεταξύ, επει
δή άρχισε ο αγώνας της ΕΟΚΑ, ο απελευθερωτικός αγώνας, αναγκαστικά οι δρα
στηριότητες του Ομίλου ατόνησαν, μέχρι το 1960 με την ανεξαρτησία, οπόταν τα 
πράγματα άλλαξαν όσον αφορά τα πνευματικά πράγματα του τόπου, παρά τα διά
φορα προβλήματα και την απογοήτευση που επικρατούσε τότε, κάποια, από τη μιαν 
ανακούφιση γιατί επιτέλους η Κύπρος απέκτησε την δική της οντότητα και τη δίκη 
της ανεξαρτησία, αλλά, όπως είναι γνωστό, κολοβή ανεξαρτησία, ιοστόσο στον το 
μέα των γραμμάτων δεν επικρατούσε πλέον η στυγνή κατάσταση που επικρατούσε 
επί Αγγλοκρατίας. Τότε που ιδρύθηκε Όμιλος το 1947 ήταν πολύ πρόσφατη η Πα 
μεροκρατία και όλα εκείνα τα αυστηρά μέτρα και απαγορεύσεις στην Κύπρο.
Κωνσταντινίδου: Κύριε Γιωργαλλίδη, αν θέλουμε κάτι να ψέξουμε θα λεγα την 
αποικιοκρατία ήταν ότι μεθοδικά και με έναν ύπουλο τρόπο προσπαθούσε να 
αφαιρέσει την ελληνική παιδεία ή αν θέλετε να προωθήσει τη δική της κουλτούρα, 
μάλιστα φτάνοντας στο σημείο να μας λένε ότι ήταν αδύνατο να μάθουν οι άλλοι 
την ελληνική γλώσσα. «It sounds Ότο61<»(ηχεί ελληνικά), όπως λένε για γλώσσες 
άλλες δύσκολες, και τώρα, ύστερα από χρόνια, ακούμε τους ξένους διπλωμάτες 
να μιλούν άπταιστα την ελληνική γλώσσα. Μας είχαν δημιουργήσει ένα σύμπλε μ 
μα κατωτερότητας αν θέλετε και έπρεπε όλοι να μιλούμε αγγλικά και ευνοούνταν 
πράγματι και σε κυβερνητικές θέσεις όσοι είχαν τελειώσει αγγλικές σχολές ή εμπο
ρικές σχολές ή έπρεπε τουλάχιστον να είχαν περάσει το γνωστό Cyprus Certificate 
παι φαντάζομαι ένας από τους σκοπούς του Ομίλου ήταν να διαφυλάξει και \α 
προωθήσει την ελληνική παιδεία στους δύσκολους εκείνους καιρούς.
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Γιωργαλλιόης: Ακριβώς αυτός ήταν ο σκοπός και αυτή ήταν από την άλλη πλευρά 
η πολιτική της αποικιακής κυβέρνησης. Ήταν ο αποπροσανατολισμός των Ελλή
νων της Κύπρου από την Ελλάδα, από το ελληνικό πνεύμα και γενικά από τον ελ
ληνικό πολιτισμό. Δηλαδή, η προπαγάνδα τους Άγγλους αποικιοκράτες τότε ήταν 
ότι «τι είναι η Ελλάδα, γιατί θέλετε την Ελλάδα, είναι μια πτωχή ανύπαρκτη χώρα, 
είναι υποανάπτυκτη, δεν μπορεί να ζήσει η ίδια πως μπορείτε να πάτε εσείς; Θα εί
στε σε χειρότερη κατάσταση εάν ενωθείτε μαζί τους» και έφτασαν μέχρι του σημεί
ου, εκτός από πολλά άλλα μέτρα, όπως είπαμε, απαγόρευσαν τα βιβλία για τα δη
μοτικά σχολεία, τα οποία έρχονταν τότε από την Ελλάδα - ζήσαμε αυτές τις κατα
στάσεις - και απαγόρευσαν, εκτός από την ανάκρουση του εθνικού ύμνου και την 
ανάρτηση φωτογραφιών ηρώων και μεγάλων μορφών του γένους, ακόμα και τους 
ελληνικούς χορούς, δηλαδή έφτασαν μέχρι αυτού του σημείου απαγόρευσης κάθε 
τι του ελληνικού. Τώρα, όσο για το ότι οι ξένοι εγκύπτουν στον ελληνικό πολιτι
σμό, στην ελληνική γραμματεία, στα ελληνικά γράμματα, με κεντρίζετε να θυμηθώ 
ένα πρόσφατο γεγονός: όντας στο Λονδίνο τον Μάρτη, ανάμεσα στα παλιά αντι
κείμενα που ψάχνω, αντίκες, αλλά κυρίως παλιά βιβλία, είχα ανακαλύψει, εκτός 
από ένα βιβλίο με ποίηση του λόρδου Βύρωνα του 1853, ένα άλλο βιβλίο σε άριστη 
κατάσταση με τις τραγωδίες του Σοφοκλή στην αρχαία ελληνική με πολλές σημει
ώσεις στα λατινικά, υποσημειώσεις και επεξηγήσεις. Μέσα σ’ αυτό βρήκα χειρό
γραφες σημειώσεις με μολύβι, των ανθρώπων, εκείνων των φωτισμένων ανθρώ
πων, που μάθαιναν τα αρχαία ελληνικά, τότε, δηλαδή το 1850 και πιο πριν.

Ιωαννίδου: Μπορώ κι εγώ, με συγχωρείτε, να προσθέσω κάτι;

Κωνσταντινίδου: Παρακαλώ.
Ιωαννίδου: Δεν πρέπει να ξεχνάμε τον μεγάλο Καζαντζάκη, ο οποίος στο έργο τον 
«Αγγλία» μιλά με περηφάνια για τη διαπίστωση ότι στα μεγαλύτερα και αξιολογό- 
τερα από τα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το Κέμπριτζ και την Οξφόρδη, βρήκε Ελλη
νικές επιγραφές και το γεγονός ότι πάρα πολλοί από τότε ως σήμερα μελετούν συ
στηματικά και σπουδάζουν την αρχαία ελληνική γλώσσα μαζί με τα λατινικά.

Κωνσταντινίδου: Και να πω κι εγώ ότι οι μεγαλύτερες σχολές βυζαντινολογία*  
είναι στην Αγγλία, είναι στη Γερμανία, στη Δανία, στις Η.Π.Α., Ιταλία, Γαλλία και 
μετά στην Ελλάδα. Βέβαια να πούμε και μιαν αλήθεια: μεσολάβησαν οι τέσσερις 
αιώνες στην Ελλάδα κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό, και στην Κύπρο κάτι ανάλο
γο. Αλλά οι Αγγλοι εκείνο το οποίο είχαν κάνει και το έζησα στο ΡΙΚ, γιατί δεν ξέ
ρω αν μπορώ να πω τη λέξη «ευτύχησα» να εργαστώ τουλάχιστο τέσσερα χρόνια 
μέχρι την ανεξαρτησία, μιλούσαμε εδώ αγγλικά ακόμα και μεταξύ μας και υπάρ
χουν και κάποιοι όροι που έχουν μείνει μέχρι τώρα, δηλαδή μας έκαναν, μας είχαν 
«πείσει» σε εισαγωγικά, ότι έπρεπε να μιλούμε στα αγγλικά και όπως είπατε πολύ 
ωραία, το πρώτο τραγούδι που μαθαίναμε στο δημοτικό σχολείο ήταν ο Αγγλικός 
ύμνος και τον μαθαίναμε σπίτι τον εθνικό μας ύμνο, ήμουν κόρη δασκάλων κώ 
τον μάθαινα στο σπίτι μου στο μαντολίνο τον εθνικό ύμνο. Η κα Αούλλα Χρυ
σάνθη, όμως, ως ένα από τα αρχαιότερα μέλη του ΕΠΟΚ, θα έχει σίγουρα κάποι
ες όμορφες στιγμές να μας διηγηθεί.
Χρυσάνθη: Ναι. Εγώ θέλω να επανέλθουμε στο θέμα του ΕΠΟΚ. Εκτός από ύ1 

«Φιλολογική Κύπρο» ο ΕΠΟΚ έκαμε και άλλες εκδόσεις, έκαμε για την ελληνική 
Κύπρο ένα βιβλίο, είναι η εξέγερση του 31. Εν τω μεταξύ έβγαλε και άλλα: είναι η 
νεοελληνική βιβλιοθήκη, η εκλογή από το πρώτο έργο του Πολίτη, για τον Σικε- 
λιανό, τον Παλαμά και τον Εθνικό μας ύμνο. Ε τότε δημιουργήθηκε ένα ζήτημα. 
Θυμάστε, ο Φρίξος Πετρίδης έκαμνε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα στο ΡΙΚ, το 
«Απαντήστε παιδιά», και ερωτούσε τα παιδιά για τον εθνικό ύμνο και τα παιδιά 
δεν ήξεραν να απαντήσουν. Τότε ανέλαβε ο ΕΠΟΚ και εξέδωσε τον εθνικό ύμνο 
συνοδευόμενο από ένα κείμενο του Γεωργίου Προδρόμου και, όπως αναφέρεται 
οτο κείμενο, η επαφή με την ποίηση του εθνικού ύμνου δημιουρ /εί στην ψυχή τέ 
τοιους κραδασμούς, που οι έννοιες πατρίδα και ελευθερία αναθερμαίνονται και 
αποκτούν τον καθοδηγητικό τους χαρακτήρα και ελπίζει η εργασία αυτή να προ
στεθεί στη γενική κίνηση για αυτογνωσία και συντήρηση της ελληνικής μας ταυτό
τητας. Αυτό το βιβλιαράκι εκδιδόταν κάθε χρόνο και δινόταν στους μαθητές στα 
σχολεία έναντι μικρού ποσού, δηλαδή πέντε σελίνια. Η πρώτη χορηγία ήταν απο 
το Αευτέρη Ευγενίου, ο οποίος ανακηρύχτηκε και επίτιμο μέλος του ΕΠΟΚ. Ετσι 
με το μικρό αντίτιμο δημιουργείτο ένα απόθεμα ώστε να γίνεται η επανέκδοση. 
Αυτό γινόταν μέχρι το 94. Δυστυχώς έκτοτε, δεν ξέρω γιατί, σταμάτησε. Νομίζω 
ότι πρέπει να τη συνεχίσουμε, τουλάχιστον για τα βλαστάρια μας.

Κωνσταντινίδου: Τα έχετε θέσει τα πράγματα όπως πρέπει.

Γιωργαλλίδης: Θα ήταν δίκαιο, όμως, να ολοκληρώσουμε γιατί αφήσαμε αξιόλο
γους ανθρώπους πίσω. Πρώτος πρόεδρος, όπως είχα πει, ήταν ο Κωνσταντίνος 
Σπυριδάκις από το 1947 μέχρι και το 1975. Από το 1975 μέχρι το 1998 ο γνωστό
τατος λογοτέχνης Κύπρος Χρυσάνθης.
Κωνσταντινίδου: Και γιατρός.

Γιωργαλλίδης: Και γιατρός βέβαια, η περιωπή, όμως, στην οποία ανήκε στη λογο
τεχνία επίσκιασε την ιατρική.
Κωνσταντινίδου: Για να πω την αλήθεια έχετε δίκαιο αλλά εμείς είχαμε παιδιά 
που τα είδε ως γιατρός.
Γιωργαλλίδης: Μετά τη φυγή και του γιατρού, ο δόκτωρ Κώστας Χατζηστεφάνου 
μέχρι πρόσφατα, μέχρι το 2006, για κάποια περίοδο η κυρία Μαρούλα Βιολάρη, 
την οποία τιμήσαμε στα 60χρονα μάλιστα. Επίσης είναι σημαντικό να αναφέρου
με ότι, ανάμεσα στις δραστηριότητες και στις διαλέξεις που γίνονταν, είχαν κατε- 
βεί στην Κύπρο μέχρι το 55, που πλέον απαγορευόταν να έλθει Ελληνας να δώσει 
διάλεξη, σημαντικοί άνθρωποι, σημαντικές προσωπικότητες του πνεύματος όπως 
ήταν ο Στρατής Μυριβήλης, η Αθηνά Τασούλη, ο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, ο Βενέ- 
ζύζ, ο Μελής ο Νικολαΐδης, Κύπριος λόγιος που ζούσε στην Αθήνα.

Χρυσάνθη: Ένα σημαντικό γεγονός ήταν και η άφιξη του Σεφέρη. Να πούμε κατά 
κάποιο τρόπο το ιστορικό. Ο Σεφέρης θα ερχόταν εδώ για διακοπές και ακούσα
με τότε ότι θα τον παραλάμβανε το British Council. Τότε υπήρχε κάποιος αναβρα
σμός για την προετοιμασία της εξέγερσης του 55 και οι Άγγλοι θα τον χρησιμο
ποιούσαν για προπαγάνδα. Ο Κύπρος και ο Κρανιδιώτης άκουσαν αυτή την πλη
ροφορία και επήγαν και τον παρέλαβαν, του είπαν τα σχετικά και τότε έδωσε και
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διαλέξεις ο Σεφέρης εδώ. Φιλοξενήθηκε στα σπίτια μας. Ήλθε το 54 και ύστερα το 
έμαθε ότι οι Άγγλοι θα τον χρησιμοποιούσαν. Ήταν μια έγκαιρη παρέμβαση του 
ΕΠΟΚ, μια σημαντική προσφορά.

Γιωργαλλίδης: Βεβαίως.
Κωνσταντινίδου: Στο σημείο αυτό κύριε Γιωργαλλίδη, κυρία Ιωαννίδου και κυρία 
Χρυσάνθη, νομίζω να ακούσουμε ένα τραγούδι γιατί το επόμενο θέμα μας που είναι 
η παρουσίαση του βιβλίου σας κύριε Γιωργαλλίδη, «Ο αδελφός μου ο προδότης», το 
οποίο θα μας αναλύσει η κυρία Σωτηρούλα Ιωαννίδου, η οποία ταυτόχρονα ασχο- 
λείται με τη μελέτη λογοτεχνικών έργων και τη βιβλιοπαρουσίαση. Να πω ότι εκτός 
από φιλόλογος έχετε πάρει και το βραβείο στο διαγωνισμό το Σεβέρειο, επομένως 
έχετε όλα τα ατού εσείς για να το κάνετε αυτό. Να πω ότι στον ήχο σήμερα είναι η 
Καίτη Αδάμου και τη μουσική επιμέλεια έχει η Τασούλα Λεκάκη. Να ακούσουμε ένα 
τραγούδι για να σας ξεκουράσω και θα μιλήσουμε για το ωραίο αυτό βιβλίο με τον 
ιδιότυπο, θα ’λεγα, τίτλο, τον τολμηρό «Ο αδελφός μου ο προδότης».

Γιωργαλλίδης: Αυτός ο τίτλος έχει χαρακτηριστεί «προκλητικός» και «προβοκα- 
τόρικος».

(Τραγούδι)
Κωνσταντινίδου: Αγαπητοί ακροατές του πρώτου προγράμματος του ραδιοφωνι
κού ιδρύματος Κύπρου, ακούτε την εκπομπή «αναζητήσεις». Σήμερα έχουμε τη με
γάλη χαρά και την ξεχωριστή τιμή να φιλοξενούμε τρεις προσωπικότητες της τέ
χνης και των γραμμάτων του τόπου μας. Είναι η κ. Αούλα Χρυσάνθη, αντιπρόε
δρος του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, η κ. Σωτηρούλα Ιωαννίδου 
γραμματέας και ο κ. Κώστας Γιωργαλλίδης, ο σημερινός πρόεδρος του Ελληνικού 
Πνευματικού Ομίλου Κύπρου. Ήδη μιλήσαμε για τον ΕΠΟΚ και τώρα ήρθε η σει
ρά να παρουσιάσουμε και ένα καινούργιο πρόσφατο πολύ τολμηρό βιβλίο του Η. 
Γιωργαλλίδη με τίτλο «Ο αδελφός μου ο προδότης» και δίνω το λόγο στην κ. Σω
τηρούλα Ιωαννίδου, η οποία ως φιλόλογος και ως εκπαιδευτικός που ασχολείται 
με τα λογοτεχνικά έργα και τη βιβλιοπαρουσίαση, να μας το παρουσιάσει.

Ιωαννίδου: Ευχαρίστως. Ο φίλος και δραστήριος πρόεδρος του ΕΠΟΚ Κώστας 
Γιωργαλλίδης, ως άνθρωπος που έλαβε ενεργό μέρος στον απελευθερωτικό μας 
αγώνα του 55-59, εμπνεύστηκε κιόλας απ’ αυτόν, ήταν πολύ φυσικό, αρκετά από 
τα έργα του μεταξύ των οποίων και το υπό παρουσίαση μυθιστόρημα του, που 
προσωπικά με άγγιξε όσο λίγα μυθιστορήματα. Το μυθιστόρημα λοιπόν «ο αδελ
φός μου ο προδότης», είναι μια καλαίσθητη έκδοση του Αθηναϊκού εκδοτικού οί
κου Καλέντης και κοσμείται με εξώφυλλο, που αναπαριστάνει τον πίνακα του Γε- 
ώργιου Πολυβίου Γεωργίου με τίτλο «Cypria Saga», δηλαδή το έπος της Κύπρου, 
και είναι φανερό ότι και αυτός είναι εμπνευσμένος από τον απελευθερωτικό αγώ
να. Το μυθιστόρημα αυτό αφιερώνει ο συγγραφέας στον ήρωα της Ζώδιας, τον 
χωριανό του και φίλο του Νικόλαο Πέτρου Πάγκου που, όπως μας πληροφορεί ο 
συγγραφέας μας, ήταν ομαδάρχης της ΕΟΚΑ, βασανίστηκε και κράτησε όμως ως 
το τέλος, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στα χέρια των Άγγλων και Τούρκων 
βασανιστών του και που η σωρός του δεν βρέθηκε ποτέ. Το αφιερώνει επίσης 0 
συγγραφέας στον πατέρα του, στη μητέρα του και στον αδελφό του, στους οποίους 
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ποτέ δεν επιτράπηκε να γυρίσουν, ούτε ακόμα και να ταφούν στο τουρκοκατεχόμε 
νο χωριό τους. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα ιστορικό και ψυχογραφικό, δηλαδη 
ιστορικό αφενός γιατί είναι βασισμένο εν πολλοίς σε ιστορικά γεγονότα και ψυχο
γραφικό, διότι περιγράφει με πολλή-πολλή ζωντάνια αυτά που συμβαίνουν μέσα 
στην ψυχή των ηρώων του έργου και προπαντός του κεντρικού ήρωα καθώς και του 
αδελφού του. Αοιπόν, καθηλώνει πιστεύω τον αναγνώστη από την 1 μέχρι και την 
248 σελίδα του, ακριβώς χάρη στην απλότητα και αμεσότητα της αφή /ησης, χάρη 
στον άνετο χειρισμό της γλώσσας, χάρη στη δραματικότητα του διαλόγου και χάρη 
στην επαγγελματική κατ’ εμέ μαεστρία με την οποία ο μυθιστοριογράφος καταφέρ
νει να διεισδύσει στα μύχια της ψυχής του κεντρικού ήρωα, αλλά και του αδελφού 
του και εν συνεχεία να εξωτερικεύσει αυτά τα συναισθήματα και τις σκέψεις. Αφη- 
ϊείται με λίγα λόγια, τη δράση του κεντρικού ήρωα ως στελέχους στον ιερό εκείνο 
αγώνα, ενός στελέχους που ούτε στιγμή ξεχνούσε τον όρκο για πατρίδα και λευτε
ριά και όμως παράλληλα ως άνθρωπος έζησε όλες τις πράξεις ενός εσωτερικού οι
κογενειακού δράματος, συγκεκριμένα από τη στιγμή που πληροφορήθηκε οτι ο 
αδελφός, ο αδελφός του κεντρικού ήρωα, εκατηγορείτο, άδικα βέβαια...

Κωνσταντινίδου:. ..και το άδικα εκ των υστέρων όμως κ. Σωτηρούλα, στην αρχή ο 
ίδιος δεν ήξερε ότι ήταν άδικα.

Ιωαννίδου: Επίστευε βέβαια εξ αρχής στον χαρακτήρα του αδελφού του αλλα. σί
γουρα αμφιταλαντεύτηκε, ήρθε η στιγμή που αμφιταλαντεύτηκε. Αοιπόν και εξ ου 
και ο τίτλος του έργου, και παρακολουθούμε, χάρη στη ζωντανή αφήγηση, όλη αυ
τή την εσωτερική πάλη, την κορύφωση της αγωνίας μέσα στην ψυχή του κεντρικού 
ήρωα, την αντιπαράθεση των συκοφαντιών που άκουσε ενάντια στον αδελφό του, 
αλλά και των υπεύθυνων πληροφοριών που ο ίδιος εφρόντισε να συγκεντρώσει 
"για να υπερασπισθεί την αθωότητα του αδελφού του και τέλος, όμως, μας οδηγεί 
μεθοδικά στη λύση του δράματος και την κάθαρση - πρόκειται πραγματικά για ένα 
δράμα εσωτερικό όπως ακριβώς και στα στάδια της αρχαίας τραγωδίας - και τη 
δικαίωση του αδελφού του, ο οποίος παράλληλα με όλες αυτές τις περιπέτειες 
του, σαν άνθρωπος δεν ξέχασε και την πρώτη μεγάλη του αγάπη, η οποία μάλιστα, 
κατά τραγική σύμπτωση ήταν και η κόρη του αληθινού προδότη. Πραγματικά, πά
ντα κατά την άποψή μου, πρόκειται για ένα έργο που θα μπορούσε άνετα να μετα
φερθεί και στη θεατρική σκηνή, γιατί, όπως είπαμε, το διακρίνει ο δραματικός διά
λογος. Εγώ από πλευράς μου θα ήθελα να συγχαρώ το φίλο λογοτέχνη, να του ευ
χηθώ δύναμη για να μας χαρίσει και άλλα τέτοια αξιόλογα έργα του και με την κά
ποια πείρα που διαθέτω συστήνω θερμά την απόλαυση του μυθιστορήματος αυ
τού, από όλες τις ηλικίες των Ελλήνων της Κύπρου γιατί είναι ένας τρόπος λογο
τεχνικός για να μας θυμίζει την πρόσφατη ιστορία μας.
Κωνσταντινίδου: Και να μας δίνει τις αρχές και να μας δίνει και πρότυπα θα έλεγα. 

Ιωαννίδου: Και προσανατολισμούς

Κωνσταντινίδου: Και πρότυπα που η νεολαία μας σήμερα λίγο στερείται. Ομως 
να δώσουμε και στον συγγραφέα το λόγο γιατί όντως είναι ένα βιβλίο που έτσι και 
το αρχίσει κανείς να το διαβάζει τον καθηλώνει και μάλιστα δεν έχεις την περιέρ
γεια να διαβάσεις στο τέλος για να δεις τι έγινε. Γιατί θέλεις να το ζήσεις, να βιώ
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σεις όλα του τα στάδια. Κύριε Γιωργαλλίδη τι ήταν αυτό που σας είχε εμπνεύσει, 
πως έχετε συλλάβει εσείς αυτή την ιδέα;

Γιωργαλλίδης: Να ξεκινήσω απ’ αυτό που είπατε ότι δεν αγωνιάτε να φτάσετε στο 
τέλος αλλά...

Κωνσταντινίδου: Όχι δεν θέλουμε...

Γιωργαλλίδης: Αγωνιάτε μεν αλλά ...

Κωνσταντινίδου: Αγωνιώ αλλά δεν τολμώ.

Γιωργαλλίδης: Είναι κάτι παράλληλο με το ταξίδι του Καβάφη που λέει ότι έχει 
σημασία να απολαύσεις το ταξίδι, να το ... βιώσεις. Το ίδιο νιώθω και όταν εργά
ζομαι στην τέχνη. Την ώρα που εργάζομαι απολαμβάνω, βέβαια απολαμβάνω 
ύστερα το τελικό έργο, αλλά την ώρα που εργάζομαι απολαμβάνω τη διεργασία, τη 
διαδρομή. Εν πάση περιπτώσει με έχετε συγκινήσει. Ευχαριστώ για όσα έχετε πει 
και για τις ευχές σας, πρέπει να σας πω ότι έκτοτε έχουν ολοκληρωθεί άλλα τέσ
σερα μυθιστορήματα και αγωνιώ πότε να τα δω να φτάνουν στο χέρι του αναγνώ
στη, διότι σημασία έχει να μην τα κρύβουμε στα συρτάρια μας όπως δυστυχώς κά
νουν πολλοί και είχα κάνει και εγώ αναγκαστικά για κάπου 30 χρόνια. Με το για
τρό το Χρυσάνθη ως «Πνευματική Κύπρος», στον οποίο οφείλω πολλά, και με τα 
άλλα περιοδικά άρχισα να δημοσιεύω από το 1960-61 που εκδόθηκε η «Πνευματι
κή Κύπρος», τα «Κυπριακά Χρονικά» και μετά ο «Κυπριακός Αόγος». Δυστυχώς 
εδέησε να μπορέσω να εκδώσω για πρώτη φορά το 1990. Το πρώτο μου βιβλίο εί
ναι τα διηγήματα «Στην Κόψη». Συνεπώς όταν νιώσουμε ότι είναι ώριμο κάτι 
πρέπει να το δώσουμε και να υπάρχει και η αρωγή για να μπορέσει το έργο του 
δημιουργού να φτάσει στα χέρια του αναγνώστη ή του ανθρώπου που θα απολαύ
σει το έργο.

Κωνσταντινίδου: Ακριβώς, πιστεύω ότι είναι υποχρέωση του δημιουργού, του 
προικισμένου προσώπου που μπορεί να γράψει, είναι υποχρέωση του να τα δώσει 
προς τα έξω γιατί αυτός είναι και ο σκοπός που μας δίνονται τα τάλαντα από τη 
φύση. Αν δεν τα αξιοποιήσουμε, αν δεν τα κάνουμε κτήμα και των άλλων, τότε 
γιατί έχουμε μια δεξιοτεχνία ή μια δεξιότητα στη ζωή!

Γιωργαλλίδης: Δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δώτε ...

Κωνσταντινίδου: Ακριβώς είναι η παραβολή των ταλάντων ...

Γιωργαλλίδης: Τώρα τι με εκέντρισε; Όπως είπε και η κ. Ιωαννίδου, εν πολλοίς το 
έργο εδράζεται πάνω σε πραγματικά γεγονότα. Πάντα στημένο βέβαια με το μύθο 
και με το χειρισμό του, όσα μπόρεσα να κατορθώσω και να δώσω στο έργο πραγ
ματικά γεγονότα του αγώνα, στον οποίο αγώνα η ζωή και ο θάνατος ήταν πολύ 
κοντά. Φτάνει να σας πω ότι το έργο στην αρχή πήρε τον τίτλο «λεπτή κλωστή»· 
Ήταν τόσο λεπτά τα πράγματα, δηλαδή το δίκαιο και το άδικο, η προδοσία και ο 
ηρωισμός, το σωστό και το λανθασμένο και πολιτικά αλλά και στην καθημερινή 
ζωή και στη διεξαγωγή του αγώνα, που μπορούσε να δημιουργήσει, να προκαλέσεί 
τραγωδίες, όπως σ’ αυτή την περίπτωση. Τελικά, μετά από πολύ προβληματισμό 
και διαβούλευση με τον εκδότη, πήρε τον τίτλο «Ο αδελφός μου ο προδότης», με 

πολλά ρίσκα βέβαια γιατί έρχονται πάρα πολλοί που το διαβάζουν και λένε, μα ο 
Γιωργαλλίδης είχε αδελφό προδότη;

Κωνσταντινίδου: Τώρα με το απλό μυαλό του καθενός και στη μικρή μας κοινω
νία...και κάποιος που δεν εβίωσε τον αγώνα...Ότι μπορούσε να εχει και κάποιος 
αδελφό προδότη, ένα συγγενή προδότη...

Ιωαννίδου: Ε, μα ακριβώς αν επιτρέπεται και εγώ να παρέμβω ο ήρωας του μυθι
στορήματος σκέφτεται πάρα πολύ εάν ο μη γένητο ήταν αληθινή αυτή η κατη /όρια 
ενάντια στον αδελφό του πόσο θα υπέφερε μάλλον μπορούσε και να θανάτωνε τον 
πατέρα τους να μάθει τέτοιο πράγμα για το γιο του.
Γιωργαλλίδης: Ναι ακριβώς αυτό το δράμα που εξελισσόταν...

Κωνσταντινίδου: Ήταν μια προσβολή πολύ μεγάλη την εποχή του αγώνα.

Ιωαννίδου: Εστενοχωρείτο προκαταβολικά και για τον πατέρα.

Γιωργαλλίδης: Ακριβώς αυτό το δράμα που εξελισσόταν ή υπήρχε ο κίνδυνος να 
εξελιχθεί προκάλεσε αγωνίες και εφιάλτες και πόνο στον πρωταγωνιστή και 
στους πρωταγωνιστές.
Κωνσταντινίδου: Ναι, θα μου επιτρέψετε και πολύ αριστοτεχνικά καταφέρατε μέ- 
XQt το τέλος να μην είναι κανείς βέβαιος αν ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος αδελφός 
ήταν όντως αθώος ή όχι. Εντελώς προς το τέλος φαίνεται πως δεν είναι προδότης 
αλλά να είναι και ήρωας και ομαδάρχης και πάνω από τον ίδιο τον αδελφό, δηλα
δή να έχει και θέση στην οργάνωση ίσως και μεγαλύτερη από τον ίδιο τον ηρώα, 
αυτό δεν το περίμενε κανείς και ήταν και η μεγάλη έκπληξη.
Γιωργαλλίδης: Μέσα στα βιώματα...έχω ζήσει τέτοιες καταστάσεις, ανεξάρτητα 
από τα φυσικά, αυτή ήταν η λεπτή κλωστή. Εγώ τότε εργαζόμουν στις Κεντρικές 
Φυλακές, στα γραφεία πάνω, ως γνώστης της αγγλικής γλώσσας και ήμουνα κυ
βερνητικός υπάλληλος και η επιτυχία να είσαι σωστό στέλεχος της Οργάνωσης 
ήταν η μυστικότητα, η εχεμύθεια. Δεν μπορούσες να πεις κάτι, ένα μυστικό, ούτε 
ακόμη και στον εαυτό σου, πόσο μάλλον στον διπλανό σου... Μου έτυχε πολλές 
ψαρές... Εκείνη την εποχή ζούσα ένα δράμα: να είναι μέσα οι κατάδικοι ή οι κρα
τούμενοι αγωνιστές ή αυτοί που εκτελέστηκαν, αυτοί που οδηγούνταν στην αγχό
νη, να βγαίνουν ή να μπαίνουν στις φυλακές, 17χρονος, 18χρονος τότε εγώ σε μια 
εξαιρετικά τρυφερή ηλικία, να με βλέπουν ότι...υπηρετούσα τους Εγγλέζους και 
να διερωτώμαι και να πληγώνομαι τι να σκέφτονται αυτοί για μένα. Και να είναι 
οτους διαδρόμους έξω, στους χώρους αναμονής ή στην καφετερία να κάθονται οι 
συγγενείς τους, δηλαδή τα μέλη του δράματος και το δράμα των καθημερινών αν
θρώπων και εγώ να περνώ αχάπαρος και άνετος υποτίθεται, ανάμεσά τους και να 
νιώθω να εξελίσσεται ένα δράμα μέσα μου γιατί δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω 
σ αυτούς τους ανθρώπους που νιώθω και συμπονώ, ότι συμπάσχω μαζί τους, εί- 
μαι κι εγώ σ’ αυτή την προσπάθεια... Και από πάνω να έχω αγωνιστές κρατούμε
νους, σκληροπυρηνικούς, να νομίζουν ότι είμαι Τούρκος, γιατί εγώ ήμουν και με- 
λαχρινός ενώ οι τουρκοκύπριοι συνάδελφοι μου ήταν άσπροι, ήταν πιο καλό το 
χρώμα τους, και να νομίζουν ότι είμαι εγώ ο Τούρκος και όταν μ έβλεπαν στο 
μπαλκόνι των γραφείων να μου φωνάζουν από κάτω «βρε βρωμόσκυλε, βρε βρω-
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μότουρκε»... Λοιπόν αυτά τα πράγματα είναι βιώματα που πληγώνουν. Μπορού
σε από στιγμή σε στιγμή κάποιος να πει: να αυτός εργάζεται στον τάδε τόπο συνε
πώς είναι όργανο των Άγγλων και συνεπώς... Χρειαζόταν συνεπώς έρευνα μεγάλη 
για να καταλήξει ένας ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λανθασμένο. Τώρα 
όσο για το δράμα που εξελισσόταν, δηλαδή το ψυχολογικό δράμα του ήρωα του 
έργου, η οικογένεια των πρωταγωνιστών δεν ήξερε τίποτε βέβαια - να μου επιτρέ
ψετε σε κάποιο στάδιο να αναφερθώ στο απόσπασμα του βιβλίου που παραπέμπει 
εκείνους όλους τους προβληματισμούς στην τραγωδία του Λιοπετρίου για τους 
τέσσερεις ήρωες του αχυρώνα. Δηλαδή ήταν κάτι παράλληλο το δράμα που οι τέσ
σερεις αγωνιστές αντάρτες προδόθηκαν από ένα συναγωνιστή τους, από τον αδελ
φό ενός από τους τέσσερεις. Και τι σημαίνει προδόθηκαν δηλαδή; Απλά ήταν τό
σο απάνθρωπα και κτηνώδη τα βασανιστήρια που δεν άντεξε ο αγωνιστής και μί
λησε...και είναι εδώ που είναι εκείνη η λεπτή κλωστή, ποιος είναι ήρωας και ποι
ος είναι προδότης!
Κωνσταντινίδου: Σίγουρα. Όμως, στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα τραγούδι ται
ριαστό με το θέμα του βιβλίου μας, να σας ξεκουράσω και εσάς και τους φίλους που 
μας ακούουν και θα συνεχίσουμε... μετά θα μας διαβάσετε το απόσπασμα.

(Τραγούδι: «Το γελαστό παιδί»)

Κωνσταντινίδου: Και το τραγούδι που ακούσαμε νομίζω ταιριάζει πολύ και με το 
θέμα μας και να πω ότι στην επταετία της χούντας το ΡΙΚ δεν απαγόρευσε κανένα 
τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, πλην από αυτό. Θυμάμαι, όταν η αγγλική κυβέρ
νηση, επειδή λέει και από βόλι Αγγλου κλπ. κλπ. είχε κάνει παραστάσεις προς το 
ΡΙΚ να το αποφεύγουμε και φυσικά εμείς το αποφεύγαμε, έτσι ας πούμε διακριτι- 
κά. Ο Θεοδωράκης και όλοι οι άλλοι αντιστασιακοί συνθέτες στην περίοδο τιΐζ 
επταετίας από το ΡΙΚ μεταδίδονταν όλοι, ενώ η ΕΡΤ βέβαια και τα άλλα μέσα εκ^1 
στην Ελλάδα δεν τα μετέδιδαν γιατί υπήρχε η απαγόρευση της χούντας. Όμως, Χ· 
Γιωργαλλίδη, θα μας διαβάσετε κάτι από το βιβλίο σας.
Γιωργαλλίδης: Ευχαρίστως. Είναι σκηνή παράλληλη και ανάλογη με εκείνη του 
αχυρώνα. «Πέρασε και προσκύνησε όλο το χωριό. Κι ο καθένας, νέοι, νέες, γέρο1 
και μικρά παιδιά, τους έριχνε κι από ένα λουλούδι. Τα κορίτσια κρατούσαν πανέ
ρια και τους έριχναν ροδοπέταλα και στάρι, λες και γινόταν γάμος, λες και γινό
ταν ο γάμος των πέντε παλικαριών με τη λευτεριά και την αθανασία. Για μια στιΥ' 
μή λες από ένα βουβό σύνθημα παραμέρισε το πλήθος, άνοιξε διάδρομο και πέρ«' 
σε ο γέρος, ο πατέρας του Παρασκευά και του Αευτέρη, ο γέρο-Τρύφωνας. Βαρύ?· 
σταθερός, αξύριστος με κρεμασμένα τα μουστάκια, διέσχισε το διάδρομο ανάμεου 
στο πλήθος. Όλα βουβά. Ακουγόντουσαν μοναχά τα βαριά βήματα από τις μαύρες 
ποδίνες του και το κυμάτισμα της βράκας του, που σερνόταν πίσω του και χιΤ' 
πούσε μ’ ένα ανάλαφρο υπόκωφο ανέμισμα πάνω στις μπότες. Στάθηκε μπροστά 
στα αποκαΐδια των σωρών των πέντε παλικαριών, γονάτισε και τους φίλησε ένά' 
ένα, ούτε που ξεχώρισε μέσα του ποιος ήταν ο γιος του. Για τον ίδιο ήταν όλο1 
τους παιδιά του. Σηκώθηκε, ύψωσε το δεξί του χέρι, σταύρωσε τα δυο δάχτυλο 
όπως κάνει ο παπάς και τους ευλόγησε. «Στο καλό παιδιά μου, είμαι περήφανο? 
για όλους σας. Χαλάλι της πατρίδας. Καλή λευτεριά. Καλή αντάμωση. Μακάρι νθ 

’ταν και ο Αευτέρης μου μαζί σας». Έκανε υπόκλιση και γύρισε περήφανος προς 
το πλήθος που τον παρακολουθούσε. «Αιωνία τους η μνήμη. Κατάρα στο\ προ ο 
τη». Η καρδιά του μοιράστηκε. Το ένα του παιδί ήρωας και το άλλο προδότη.,, 
ψυχή όμως έμεινε όρθια, ούτε ένα δάκρυ, έτσι όπως αρμόζει σε λεβεντόγερους που 
/εννοβολούν και αναθρέφουν παλικάρια και τα κάνουν δώρο στην πατρίδα τους. 
Έκανε μεταβολή. Τραυματισμένος, λαβωμένος μα περήφανος, αγέρωχος. Εκανε 
ν’ ανοίξει ξανά διάδρομο ανάμεσα στο πλήθος για να γυρίσει στο σπίτι του. Ενας 
ψίθυρος ακούστηκε από το πλήθος. «Ο πατέρας του προδότη. Είναι ο πατέρας του 
προδότη». Η καρδιά λύγισε. Ο λεβεντόγερος, που μόλις είχε κατευοδώσει περήφα
να και αγέρωχα τα πέντε παλικάρια, που φάνηκε βράχος ακλόνητος μπροστά στο 
θάνατο, στη θλίψη και στο θρήνο για τον άδικο χαμό του γιου του και των άλλων 
παλικαριών χωρίς να χύσει ένα δάκρυ για να μην ντροπιαστεί μπροστά στους 
στρατιώτες του δυνάστη, δεν άντεξε το όνειδος και την ντροπή που του φόρτωσε ο 
άλλος γιος του, ο προδότης. Ο γέρο-πλάτανος δεν άντεξε, λύγισε κι έσβησε κάτω 
από το βάρος της ντροπής...»

Κωνσταντινίδου: Κύριε Γιωργαλλίδη, η λέξη συγχαρητήρια είναι μικρή. Μας έχε
τε φορτίσει συναισθηματικά, μας έχετε πάρει σε κόσμους όμορφους, την εποχή 
που υπήρχαν τα ιδεώδη της πατρίδας και της θρησκείας. Πράγματι, θα συμφωνή
σω με την κ. Σωτηρούλα Ιωαννίδου. Να σας ευχαριστήσουμε και να σας ευχηθού
με δύναμη ώστε και σε μιαν άλλη εκπομπή να μας παρουσιάσετε και τα άλλα σας 
τα βιβλία. Ευχαριστώ την κ. Αούλλα Χρυσάνθη που ήταν σήμερα μαζί μας, εσάς κ. 
Σωτηρούλα Ιωαννίδου, ευχαριστώ την Καίτη Αδάμου που ήταν στον ήχο, την Το
σούλα Λεκάκη στους δίσκους, και όλους εσάς φίλοι μου που ήσασταν μαζί μας. 

Γιωργαλλίδης: Ευχαριστώ κι εγώ για τις ευχές.

ΛΥΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
Μέλος του ΔΣ του ΕΠΟΚ
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Η ΨΑΔΜΩΔΟΣ ΛΥΓΙΑ ΓΑΛΑΖΗ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
Του Δρα Πανικόν Γ. Γιωργούδη*

* Ομιλία κατά την παρουσίαση του διπλού ψηφιακού δίσκου της Λυγίας Κωνσταντινίδοι 
«ΜΕΛΩΔΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ», την 1η Φεβρουάριου 2007, στη Δημοσιογρ

Εστία στη Λευκωσία.

Είναι ιδιαίτερη η τιμή που μου αποδίδεται σήμερα και με χαράι απο
δέχτηκα την πρόσκληση των οργανωτών της σημερινής λιτής εκδηλωσ ης βΐ
σκομαι εδώ ανάμεσα σας. ©α παρουσιάσω σύντομα τη ψαλμωδο κυρία AVΓΙΑ 
ΓΑΛΑΖΗ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, καθώς και τον τελευταίο της διπλό ψηφιακό 
σκο με τίτλο ΜΕΛΩΔΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.

Η σύγχρονη μουσικολογική κοινότητα της Κύπρου έχει συνδέσει το όνομα 
«κα Λυγία» με την καλλιέργεια και την προώθηση των πιο έντεχνων μορφών τη? 
Ελληνικής μουσικής, όπως η λαϊκή, η παραδοσιακή και η βυζαντινή μουσική (γ 
να περιοριστούμε μόνο στην ελληνική μουσική). Είτε με την μορφή της παραγωγή 
μουσικών εκπομπών, ή της συγγραφής σχετικών άρθρων και τέλος οπο ί 
πιά της μουσικής εκτέλεσης. Γι’ αυτό και πριν 1-2 χρονιά τιμήθηκε απο ην^Πολι 
τεία με για τη συνεισφορά της στην οικοδόμηση της Σύγχρονη^ Πολιτιστικής 
σιογνωμίας της Κύπρου με εισήγηση της Μουσικολογικής Εταιρίας Κυπρου. ,

Η κα Λυγία κατάγεται από τη Λευκωσία, και από μικρή είχε την τύχη τώ*  
παιδιών με πατέρα δάσκαλο. Τον ακολουθούν, γίνεται ο πρώτος τους δασκαλ , 
και κυρίως μαθαίνουν, από το πατέρα, για την παράδοση. Φοίτησε μετά στο 
γκύπριο Γυμνάσιο, όπου συμμετείχε στην Ορχήστρα και επαιζε μαντό ινο μ 
ντόλα, ενώ μετά την αποφοίτησή της γράφτηκε στην Ελληνική MmnAx*  
όπου πήρε μαθήματα μονωδίας. Συνέχισε τις σπουδές της στο Εθνικό Ωδείο Κ 
πρου, Μονωδίας και Μελοδράματος. Μελέτησε με τον αείμνηστο Γιαγκο Μιχ« 
λίδη Ανώτερα θεωρητικά. Ιστορία της Μουσικής. Μετεκπαιδεύτηκε στην Ελλά 
την περίοδο 1963-1964 στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών, οπού ανέπτυξε και πλε 0 
καλλιτεχνική δραστηριότητα και στην Ελληνική Ραδιοφωνία (αφού απο το 19 
είχε ήδη προσληφθεί στο ραδιόφωνο και για μεγάλο διάστημα ήταν παραγωγό. 

Ελληνικών Μουσικών προγραμμάτων).
Στο διάστημα αυτό έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο παραδοσιακό τραγούδι tfl' 

Κύπρου αλλά και του ευρύτερου Ελληνικού ιστορικού χώρου με σειρες οπ * 
«Ο Χαρακτήρας της Δημοτικής μας Μουσικής», «Η Δημοτική μας Μθξθα»’« ν 
ντά στήν Παραδοσιακή μας Μουσική», «Μουσική και τραγούδια του Ελ η 
Κόσμου», «Τα Ελληνικά», «Ήχος Ελληνικός» κ.ά.

Σημαντικό ρόλο στη ζωή της έπαιξαν εκτός από τα εθνικά της ιδεώδη 

υπηρέτησε πιστά και έμπρακτα και οι δεσμοί της με τη 
σημειώσουμε ότι, πρώτη στην Κύπρο, η κα Λυγία πήρε ΠΤΥ 
το 1987, καί το 1992 ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.

Από το 1987 και για μια και πλέον δεκαετία έψαλλε στον Ιερό Ναό Αποστό- 
ου Βαρνάβα (Σχολή Τυφλών) και άπό το 2000 μέχρι το 2004 στον Ιερό Ναό Τιμί- 

ου Προδρόμου στη Λευκωσία Από το 2004 και μετά συνεχίζει να ψάλλει σε διάφο- 
Ο°υς άλλους Ιερούς Ναούς όπως στον Αγιο Παύλο, στη Λευκωσία, στο Μυλικού- 
0ι κ.ά. Είναι δηλαδή η ίδια ένα ζωντανό κύτταρο της λειτουργικής μουσικής και η 
I υςαντινή μουσική είναι μια ζωντανή παράδοση για την ίδια. Δεν είναι ούτε ακα- 
( ηίιαίκή γνώση, ούτε αρχειακά ψάλματα για αυτήν. Είναι μια ζωντανή ψαλτική 
τεχνη την οποία με πάθος και πίστη πάνω από όλα υπηρετεί.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της σχέσης της με την ψαλτική τέχνη και πρωτοπο- 
θωντας, το 1994 κυκλοφορεί τον πρώτο της ψηφιακό δίσκο: «Βυζαντινοί Εκκλη- 
θιαστικοί Υμνοι», («Το τροπάριο της Κασσιανής και άλλοι»), με παραγωγό Εται- 

:να δίσκος που καταγράφεται ήδη στον «Κατάλογο της 
1950-2000», του Πέτρου Δραγουμάνου.

Με την ευκαιρία της δισκογραφικής αυτής αναφοράς να πούμε ότι, το όνομά 
τιΊζ εχει συμπεριληφθεί στον τόμο 6 ( σελ.646), του «Λεξικού Ελληνικής Μουσι- 
κης» Τον Τάκη Καλογερόπουλου και ειδικότερα στο λήμμα «ψάλτριες και καθηγή-

Βυζ. Μουσικής», όπως επίσης και στο βιογραφικό λεξικό "WHO IS WHO IN 
« US ', 2004-2005. To 2000 ηχογραφεί το δεύτερο ψηφιακό δίσκο: «Βυζαντινοί 

Εκκλησιαστικοί Ύμνοι αρ. 2».

Σήμερα, όμως, παρουσιάζουμε την τρίτη δισκογραφική της δουλειά που είναι 
εν&ζ διπλό ψηφιακός δίσκος με το γενικό τίτλο ΜΕΛΩΔΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.

την All Records Ltd,. 
λληνικής Δισκογραφίας

Η ηχογράφηση έγινε το 2006 με παραγωγό εταιρεία και πάλιν την ALL 
ORDS Ltd. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να συγχαρώ την ALL RECORDS που 

λαμβάνει την παραγωγή τέτοιων δίσκων που δεν είναι καθόλου εμπορικοί.

Στους δίσκους και ειδικότερα στα ισοκρατήματα ακούγεται ο Μάριος Βασιλείου 
στηρίζει ψαλμωδό, ενώ η ηχογράφηση έγινε από τον Αντώνη Τριλλίδη.

Πρόκειται λοιπόν για μια μουσική έκδοση που συνοδεύεται από ένα ΙΟσελιδο 
Π 5το σύντομο βιογραφικό σημείωμα, ένα προλογικό σημείωμα του Φίλιππου '

ΟΝΟΜΟΥ, και αναλυτικά στοιχεία για το περιεχόμενο των ψηφιακών δίσκων.

θ 1οζ ψηφιακός δίσκος περιλαμβάνει 16 ύμνους και ειδικότερα ΨΑΑΜΟΥΣ, 
^ΤΙΦΩΝΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ, ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ, ΚΟΝΤΑ-

Α κ.ά., καθώς και ΜΙΑ ΕΥΧΗ του Σώζου Τομπόλη (του 1987, αφιερωμένη
κα Λυγία), και ως bonus περιλαμβάνει μια εκτέλεση (60 περ. δευτερολέπτων) 

ζ μουσικής μεταγραφής από την επιτύμβια πλάκα που αποδίδεται στο έργο του 
ικιλου ΤΟ ΣΚΟΛΙΟΝ (από τον Ιον μ.Χ αι.). Η πλειοψηφία των ύμνων του 1ου 

’ηφιακού δίσκου εκτελούνται στον Ήχο β', και στον Πλάγιο δ', ενώ μικρότερος 
θι μος Υμνων ετελούνται στον Ήχο α', στον βαρύ και στον γ'.

Ο 2ος ψηφιακός δίσκος είναι χωρισμένος σε τέσσερις κατηγορίες ύμνων:

(α κατ. ) τέσσερις Ύμνοι των Χριστουγέννων, τρεις σε Ήχο β' και ο τέταρτος 
νος είναι το Δεύτε ίδωμεν πιστοί σε Ήχο δ'.
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(β κατ. ) Επτά Ύιγυϊ ΕΠΕΦΑΝΗ Ο ΣΩΤΗΡ θ^0^017^» μεταξύ των οποίων το Εξαποστειλά- 
πλπ TH OIKOYMfmu ' Χαΐ το κοντάκιο σε ήχο ό' ΕΠΕΦΑΝΗΣ 
βΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΟΥ κγρ” Χαΐ βέβαια ™ Απολυτίκιο ΕΝ ΙΟΡΔΑΝΗ 
στ°ν Ηχο β' και ^νας θε ήχθ α'. Οι υπόλοιποι ύμνοι εκτελούνται

j j λ - *είναι Υμνοι της μεγάλης EBôouâs1^ Τ°υ 2θυ ^ηΤΐ«κού δίσκου (11 τον αριθμό) 
ς του δίσκου αυτού, αληθινό ( Yμνων που θα κάνει τους ακρο-

τυσ ακουστικό ερέθισμα Από^1νων0υς των Παθών του Κυρίου, με ένα μο- 
Π5 Μ. Πέμπτης σε Ήχο’πλ οι περισσότεροι είναι

ΘΗΜΕΡΟΝ σε Ήχο γ' ‘ ‘ XCtL το Εξαποστειλάριον ΤΟΝ ΛΗΣΤΗΝ

(δ κατ.) Η τέταρτη 'πε9ι^αμβάνει Yuvonr Οποία ολοκληρώνεται και ο 2ος ψηφία- μεταξύ άλλων, το της Κυριακής του Πάσχα. Περιλα^νε. βέ-

θ 'καιτοκοντάκιο El KAI ΕΝ τΐ aV, AtV“V ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΑ σε Ήχο
ς αΐ ro ^«εοστειλάριο ΣΑΡΚ1 νί νο ΛΤ"ΛΘΕΣ ΑΘΑΝΑΤΕ σε Ήχο β', κα- 

,Πα όλους όσοι έχετε „ ΑΣ ΩΣ ®ΝΗΤΟΣ σε Ρ'
νούυί) σύν°λ° των ουγκεκρυάτ?™ Vv Ott ΤΟυξ ΥΙινου5 που ανέφερα πιο πάνω, 
θ0 ου5 και Ί επιλογή από την y ^ινων “ποτελεί το απαύγασμα του βυζαντι- 
οάδοση^τη-'; ™X<Xia· Απο«λεί ένα αντ^οοη™ πα^ωνό της - είμαι σίγου- 

λεγμένο γ^ Χ“τουδΥικής μουσικής τη- ο'°παοάδηρ/ VOt ^^τήσει πρώτα τ™- ζ ,^θ00°ζθυ Εκκλησίας, προσεκτικά επί' 
βυίανη Χαΐ ^λιστα με τη εκτέΛ ανάγλυφη καταγραφή της μουσικής αυτής 

ΤΥ(1ν- « όλους σχεδόν τους Ήχους της 
ου· ρ ί1ν αναόειξη των φωνητικών ικανοτήτων

Υθάψει^κα’ θτι με μόνο^^^θ^ δίσκους στα X^l<*  μου και τους πρω-
ν νει^ τ° μέγεθος του εννειηή l0Ta^VT1 ακρόαση είναι δυνατόν να περί'

Ακθυσα λοιπόν και ζανό ? Λυγία^
δός αποδί°8 θ^!1’ απ° το βήμα αυτό ζ Υμνους των 2 αυτών ψηφιακών δίσκων 
(που ποοέτ81 Τ°υζ Υμνουζ με μεγάλη την άποψη πως η ψαλμω-
σγέση τη ^εται απθ την τριβή TTr _ ■ ‘ ε^ιοτεΧνία και ώριμη τεχνική της φωνής

τη μελθδ^Ϊ Χθσθ βυζαντινή μουσική7 όσο και από τη

της φΰΙΤ81 τ°υζ ^Μλούς τόνου- Ε μεγαληανεσι1 κ«ι άριστη τεχνική (γισ 
τόνων εκτελοϊ^^ Την ^θ00^ των υφηλί^8 T°V ί01° Τρ0π° σωστή τοποθε' 
αποφεύγοντα- έτ^ καθα^ότητα και ue v7 °L ^oai^ κ«τηγορίες των 
αποαάκηΉτ ζ εΤσΐ τη όΐ1ίαουργία FVT1, < χαρακτηριστική απλότητα, απέριττα 
9« στο εξωτεΧε^ λεση 0110 το ύψος ίις βΧ™ρ·Χής TeaV0UÔÎOTeiaÇ. που θ°

ί. ύ περιγραφή των ψαχ.^ * ζαντινης μουσικής. Αυτά όσον αφθ'

Υπάρχει όμως και n Fn T°JV
S^°σθχή ■ ?ς αισθητικής των εκτελέσεων πον

η ^Υάλη προσπάθεια τη- ή)Γ V(* διακρίνει το σεβασμό προς την πα-
5 Τα^·Ρωδού να αναδείξει το λειτουργικό κεί' 

μενο αλλά ταυτόχρονα να μην υποτάξει σε αυτό το μέλος. Μια πρακτική που η 
Εκκλησία θέλει να στηρίζει, δηλαδή την μη υποταγή του λειτουργικού κειμένου, 
παρά τις παραινέσεις να υμνούμε τον κύριο με χορδές και όρyava.

Τελειώνοντας και παραφράζοντας τον Υμνωδό, θέλω να τονίσω πως «οι χορ
δές οι φωνητικές της ψαλμωδού κας Λυγίας Κωσταντινιδου στις εκτελέσεις των 
δίσκων ΜΕΛΩΔΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ, που σήμερα παρουσιάζουμε, κράτησαν την ισορ
ροπία της κειμένου και της μουσικής σταθερά και εναρμόνισαν τις εκτελέσεις με 
την πρακτική και τις παραινέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας .

ΠΑΝΙΚΟΣ Γ. ΓΙΩΡΓΟΥΔΗΣ
Μουσικολόγος,

Καθηγητή; του Πανεπιστημίου Κύπρου
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ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΔΙΠΛΟ CD

Ομιλία τής Δνγίας Κωνσταντινίδου

Δημοσιογραφική Διάσκεψη, 1/2/2007 στη Δημοσιογραφική Εστία

«.... Πληρούσθε εν Πνεύματι λαλούντες εαυτοίς ψαλμοίς και 
ύμνοις και ωδαίς πνενματικαίς άδοντες και ψάλλοντες εν τη 
καρδία υμών τω Κυρίω» (Εφεσίονς Επ. Παύλου Κεφ. Ε '8-19).

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ολόψυχα για τη μεγάλη τιμή που μου κάνετε 
σήμερα να είστε εδώ στην πρώτη επίσημη παρουσίαση της τρίτης εργασίας μου με 
Βυζαντινούς Ύμνους στο διπλό ψηφιακό δίσκο της Εταιρείας ALL RECORDS 

Ltd., «ΜΕΛΩΔΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ:
Πρώτα απόλα θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο GREGORY 

KONYALIAN, ιδιοκτήτη της ALL RECORDS, που με ενθάρρυνε και στην προ- 
σπάθειά μου αυτή με πολλή προθυμία. Δε διστάζω να πω ότι σε μια τυχαία συνά
ντησή μας το περασμένο καλοκαίρι μου είπε: "Τι λες Αυγία, να ετοιμαστείς για άλ
λη μια δισκογραφική εργασία με ένα διπλό CD αυτή τη φορά που να περιλαμβάνει 
ύμνους αγαπητούς στο πλατύ κοινό, από όλο το φάσμα της Βυζαντινής Μουσι
κής». Σαν να διάβαζε δική μου ενδόμυχη επιθυμία. Κι ' ακόμα εισηγήθηκε όπως 
επανεκδώσουμε και τους δύο προηγούμενους δίσκους με Βυζαντινούς Εκκλησια
στικούς ' Υμνους της ALL RECORDS Ltd., που έχουν ήδη εξαντληθεί. Ελπίζω να 
τηρήσει την υπόσχεσή του αυτή. Αλλωστε είναι γνωστό το ενδιαφέρον της ALL 
RECORDS για τα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας, ιδιαίτερα τώρα που η Κύ
προς είναι μέλος της μεγάλης Ευρωπαϊκής Οικογένειας. Ευχαριστώ επίσης θερμά 
τον κύριο Μίλτο Ανδρέου διευθυντή της ALL RECORDS για την πολύτιμη συ
μπαράσταση και την όλη συμβολή του ώστε να γίνει πραγματικότητα το διπλό

CD., που σας παρουσιάζουμε σήμερα.
Όπως σε κάθε δισκογραφική εργασία μου σχετικά με τη Βυζαντινή Μουσική 

έτσι και τώρα συνεργάστηκα με το γνωστό καλλιτέχνη, άνθρωπο των Μέσων Μαζι
κής Επικοινωνίας, ερμηνευτή και μελετητή της Βυζαντινής Μουσικής, Μάριο Βασι
λείου, που πρόθυμα ανέλαβε τα ισοκρατήματα και τον οποίο ευχαριστώ γι’ άλλίΐ 
μια φορά. Επίσης την εκλεκτή σοπράνο και καθηγήτρια του Εθνικού Ωδείου Κύ
πρου κυρία Αέλλα Συμεωνίδου για τις πολύτιμες συμβουλές της, στις ασκήσεις φω
νητικής μουσικής που έχει την καλοσύνη να μου προσφέρει, οσάκις την χρειαστώ..

Δε μπορώ να παραλείψω από τις ευχαριστίες μου τον έμπειρο και εξαίρετο 
επαγγελματία και φίλο ηχολήπτη Αντώνη Τριλλίδη, που όλοι μαζί αφιερώσαμε μέ
ρες και ώρες ολάκερες για την ηχογράφηση αυτή στο στούντιο "Suite Sixteen". Ko1 
φυσικά τη φίλη μου Τασούλα Αεκάκη παρούσα σε κάθε πνευματικό μου έργο. Όσο 

για το αποτέλεσμα το αφήνω στη δική σας κρίση.
Στο σεβαστό πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Χαράλαμπο Κούρρη , γνωστό of 

όλους μας, κυρίως μέσα από τις πάμπολλες εκπομπές του στο ΛΟΓΟ και στο ΡίΚ 
εκφράζω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου για την τιμή που μου κάνει σήμερα να εί' 

ναι μαζί μας. Παρά τις πάμπολλες ασχολίες του και το κρύο ήλθε από το μακρι
νό Πεδουλά. για να μιλήσει για την όλη εργασία μου - ιδιαίτερα στον τομέα της 
ψαλτικής τέχνης - προσφέροντας από το περίσσευμα της αγαπης τ0^ 
ντα- σε κάθε άνθρωπο (ανεξάρτητα από φύλο), που εργάζεται πνε μ 
προσφέρει, στο μέτρο του δυνατού, τις υπηρεσίες του στην κκ ησια ς

Όσο για τον εθνομουσικολόγο Δρα Πανίκο Γιωργούδη που με παρουσίασ I 
τόσο υπερβολικά θετικά σχόλια, η εκτίμηση, η αγάπη και οι ευχαριστίεςμ 
δεδομένες, νοουμένου ότι γνωριζόμαστε από χρόνια σε φιλικό και επαγ 
επίπεδο.

Με τη μεθοδικότητα και τον επιστημονικό τρόπο, που μόνο ο ίδιος 
να Χρησιμοποιεί, κατάφερε να δώσει το στίγμα της όλης ερ /ασια^, και προσφ 
Μ-θυ. Προ πάντων ανέλυσε θάλεγα παράλληλα και την ύλη προσωπικότητα t 
Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα όσα έχει προσφέρει σε μένα.

Ευχαριστίες πολλές εκφράζω προς το σύζυγο μου Φάνο, για την μεγάλη κα 
τανόηση και τη συμπαράσταση του, όλο αυτό τον καιρό, καθώς και στις κόρες μ 
Δρα. Φώφη Κωνσταντινίδου και κυρία Μαριάννα Αλετράρη, που μας παροτσια 
ζει και το πρόγραμμα σήμερα.

Θάναι παράλειψή μου αν δεν ευχαριστήσω τον κύριο Φίλιππο Οικονόμου, με 
ϊάλο μύστη της Βυζαντινής Μουσικής, Φυσικό, Μουσικοιστοριοδίφη- υγ γραφεα 
και Πρόεδρο Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής Αιγιαλείας, που με τιμά με 
τα ευμενή σχόλιά του για την προσφορά μου γενικά και ειδικά /ια το ιπ ο μοι 
αυτό CD.

Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ανδρέα Καννάουρο , Πρόεδρο της 
Ενωσης Συντακτών Κύπρου, για τον εγκάρδιο χαιρετισμό του καθώς και τα α 

λα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μας παραχώρησαν τον ωραίο αυτό χω- 
θ° για την εκδήλωση μας αυτή. Επίσης όλη τη δημοσιογραφική οικογένεια, στην 
θποία αισθάνομαι άλλωστε ότι ανήκω, αφού στη διάρκεια της μακράς επαγγε μα 
τικής προσφοράς μου στάθηκε πάντοτε στο πλευρό μου. Άλλωστε συνερ γαζομαι 
με Τον κυπριακό τύπο και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας (ηλεκτρονικά και έντυ
πα) εδώ και πολλά χρόνια.

Ευχαριστίες απευθύνω στο υπέροχο κοινό της Κύπρου και όλους τους φί 
Ουζ, που με στηρίζουν με την αγάπη τους ώστε να συνεχίσω το δημιουργικό μου 

έργο.

θά ήθελα επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον Μακαριότατο 
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο τον Β , που αποδέχτηκε ευμενώς την 
καινούργια εργασία μου, αλλά και την προσφορά μου γενικά ως ιεροψάλτριας, 
επιδαψιλεύοντας τις ευλογίες του.

Καί επειδή, το ζην το χρωστάμε στους γονείς μας αλλά το ευ ζην στους διδα- 
αχάλους μας, δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω τη χαλκέντερη μεγάλη Μουσικο 
^αι Παιδαγωγό, ερίτιμη κυρία Αουλλού Συμεωνίδου, Διευθύντρια του Εθνικού 

είου Κύπρου, που όχι μόνο με ενθάρρυνε, αλλά προ πάντων στάθηκε ένας θετι- 
Χ°ζ σύμβουλος σε κάθε προσπάθειά μου στον τομέα της Μουσικής και όχι μόνο.
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Επίσης τους καθηγητές μου, Δρα Σ. Χατζησολωμό, που μαζί του μελέτησα για το 
Πτυχίον Ιεροψάλτου καθώς και τον μακαριστό Αρχιμανδρίτη Διονύσιο Μαχαι- 
ριώτη, που ήταν καθηγητής μου για το «Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής», Η μνή

μη του ας είναι αιώνια.
Ως ελάχιστο φόρο τιμής στον μεγάλο πρωτοψάλτη, μελοποιό και μουσικολό- 

γο μ. Σώζο Τομπόλη περιέλαβα στο πρώτο CD και «Μια ευχή», που ο ίδιος έγρα
ψε για μένα στις 2/12/1987 , τιμής ένεκεν, με αφορμή το Πτυχίον Ιεροψάλτου, που 
αξιώθηκα να πάρω την περίοδο εκείνη.

Επίσης στο ίδιο CD. έχω περιλάβει και το «Σκόλιον του Σεικίλου» ένα από τα 
λίγα δείγματα αρχαίας ελληνικής μουσικής, που έχουν διασωθεί, για να δείξω, την 
άμεση σχέση που η Βυζαντινή Μουσική έχει με τη μουσική των Αρχαίων Ελλήνων.

Στο δεύτερο CD., έχω περιλάβει ύμνους για τα Χριστούγεννα, τα Αγια Θεο- 
φάνεια, τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα. Και των δύο CD., οι ύμνοι είναι σε 

διάφορους ήχους.
Ωστόσο, επειδή πρόκειται για «κλασσικά μαθήματα», θα παρατηρήσετε ότι 

πρυτανεύει ο δεύτερος ήχος, που είναι αρχαιότατος και προσφέρεται για τους συ
γκεκριμένους ήχους.

Όπως όμως λέει ο ψαλμωδός, «Εν εκκλησίαις ευλογείτε τον Θεόν...»(Ψαλμός 

67ος).
Με όλη τη δύναμη της ψυχής μου ευχαριστώ το Θεό, που με αξίωσε για τρίτη 

φορά να εντρυφήσω στους πάντερπνους ύμνους, που μελοποίησαν κορυφαίες μορ
φές της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής και να τυπωθούν στο διπλό αυτό 
CD, που θεωρώ ένα είδος συμπλήρωμα της όλης δισκογραφικής προσφοράς μου.

Με συναίσθημα βαθιάς ευθύνης κι ' έχοντας πάντα στη σκέψη μου τη ρήση: «Ο 
ιεροψάλτης όταν ψάλλει πρέπει να προσεύχεται και προσευχόμενος να ψάλλει», 
προσπάθησα να είμαι όσο το δυνατό πιο πιστή στα κλασσικά κείμενα.

Αλλωστε η Βυζαντινή μουσική είναι, «δίαυλος θείων μηνυμάτων», και ο ιε
ροψάλτης οφείλει να είναι σε θέση, να μεταφέρει τα θεία αυτά μηνύματα στους πι
στούς και ν ' ανευρίσκει την κλίμακα, που οδηγεί όλους μαζί, στα ουράνια δώματα 
και καταλήγει στην «κατά χάρη» ένωση με το Θεό. Την κλίμακα τη νοητή που ανε
βάζει «ου μόνον από γης εις το όρος» αλλά και στα ουράνια. Μ’ ένα ανάλογο τρό
πο που ο αναχωρητής, παράτολμος ασκητής στις απάτητες κορυφές, ανακαλύπτει 
τη μυστική αυτή κλίμακα.

Ο ιερός Χρυσόστομος μας συμβουλεύει:
"Ει παιδεύσωμεν την γλώτταν ψάλλειν, αισχυνθήσεται η ψυχή, ταύτης ψαλ- 

λούσης, τα εναντία βουλευομένη».
Οι ιεροψάλτες μιμούνται (θα πρέπει τουλάχιστο να προσπαθούν) να μιμού

νται τη δοξολογία των αγγέλων.
Αλλωστε το φως του Χριστού μας δεν το κουβεντιάζει κανείς, Το ζει, το βιώ- 

νει. Το φώς το αληθινό είναι ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ. Γι ' αυτό και ψάλλομε

«Δόξα σοι τω δείξαντι το ΦΩΣ».

Κανείς μα κανείς, σεβαστοί Πατέρες και εκλεκτοί προσκεκλημένοι, δεν ριο- 
Q£i και δεν πρέπει να καυχιέται για οποιοδήποτε χάρισμα, δεξιότητα, η ταλέντο 
Αναθέτει. Δεν είναι δικά μας, αλλά προέρχονται εκ των άνω: είναι μια δωρεά του 
Δημιουργού, μια σπίθα από το Αγιον Πνεύμα. Με την ίδια ευκολία που μας τα χα- 
θ^ζει ο Κύριος, μπορεί και να μας τα πάρει πίσω, αν δεν κάνουμε τη σιοστή χρήση 
τουζ....Και επειδή μόλις αυτές τις μέρες μπήκαμε στο Τριώδιο ας θυμόμαστε όλοι 
άτι ο Κύριος «υπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοίς δε δίδωσι χάριν. Κρείσσον 
ϊαρ εστίν αμαρτάνοντα επιστρέφειν ή κατορθούντα επαίρεσθαι....Πρώτον και χεί- 
ριστον των παθών είναι η αλαζονεία και η οίησις»: Ρήσεις που πάντα πρέπει να 
συνοδεύουν όλους μας αν θέλουμε να θεωρούμε τους εαυτούς μας καλούς Χρι
στιανούς.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΛΥΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΚΩΣΤΑ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΣΤΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ*

* Η εκδήλωση έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ομίλου Λαϊκής στη Λευκωσία, την Πέμπτη, 16 Μάρτιοι' 

2006 στις 7.30 μ.μ.
1. Το Μνημόσυνο διοργάνωσαν τα Σωματεία «Παγκύπριος Πολιτιστικός Σύλλογος» (Π.Π.Σ.), 0 
«Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου» (Ε.Π.Ο.Κ.), ο Δήμος Μόρφου και η «Παγκοινοτική Κίνη
ση Ζώδιας» (Π.Κ.Ζ.), 40 χρόνια από το θάνατο του (ΜΝΗΜΗ ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ), με ομιλητές τονζ 
Τάκη Χατζηδημητρίου, Γιάννη Κατσούρη και Ανδρέα Σοφοκλέους. Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσηζ 
οι Δρ. Γιώργος Κιτρομηλίδης, Πρόεδρος του ΠΠΣ, ο Δήμαρχος Μόρφου Χαράλαμπος Πίττας, και ο 

Βουλευτής Ανδρέας Παπαπολυβίου, εκ μέρους της ΠΚΖ.
2. Ως πρωτοετής φοιτητής στην Αθήνα το 1945 τον γνώρισα ένα βράδυ στα γραφεία εφημερίδας, αν δ^ 
απατώμαι, που εξέδιδε τότε - τα «Καθημερινά Νέα». Είχα πάει μαζί με το συμφοιτητή και συγκάτοικθ 
μου Νίκο Κονομή, συμπολίτη και πολύ γνωστό του Ακρίτα, που πήγε για να κάνει διορθώσεις για ΤΠ* 

έκδοση της εφημερίδας.

Σας καλοσωρίζω, εκ μέρους του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, 
στο αποψινό Φιλολογικό Μνημόσυνο1 του διακεκριμένου συμπατριώτη μας Αου- 
κή Ακρίτα και χαιρετίζω την παρουσία σας ως εκδήλωση τιμής προς ένα άξιο τέ
κνο της κωμόπολης Μόρφου που πρόβαλε την Κύπρο στον ευρύτερο Ελληνισμό. 
Η μνήμη των διαπρεπών ανδρών δε σβήνει ποτέ. Και ξεχωριστοί είναι όσοι εργά
στηκαν για το καλό της ιδιαίτερής μας πατρίδας αλλά και της κοινής πατρίδας μας 
Ελλάδας, για το καλό του Ελληνισμού αλλά και του ανθρώπου γενικότερα, μέσα 

στο πνεύμα του Ελληνικού ανθρωπισμού.
Ο Αουκής Ακρίτας, ένα ανήσυχο πνεύμα και δραστήριος άνθρωπος, συνεπής 

αγωνιστής και στρατευμένος πατριώτης, εμπνευσμένος οραματιστής και τολμηρός 
αλλά σώφρων μεταρρυθμιστής και καινοτόμος, ένας ευθυτενής Έλληνας ιδεολό- 
γος -όπως τον αντίκρυσα κάποια στιγμή2-, ένιωθε την Ελλάδα, ως χώρα των 
αξιών της ζωής και των ιδανικών, να τον εμπνέει για πράξεις που καταξιώνουν 
τον άνθρωπο και δικαιώουν την ύπαρξή του. Η ελευθερία, η θυσία, η αρετή, η δό
ξα δεν ήταν λέξεις κενές ούτε απλά συνθήματα για τον Αουκή Ακρίτα. Ήταν οι συ
νεκτικοί δεσμοί και η πεμπτουσία της μακραίωνης ιστορίας του Έλληνα από τα 
πανάρχαια χρόνια, στοιχεία βιωματικής παιδείας που εγγυώνται ένα μέλλον 

αντάξιο της προγονικής κληρονομιάς.
Η ζωή του, το πολύπλευρο έργο του και η πολυσχιδής δράση του συμπλέκο

νται και περιστρέφονται γύρω από τον ίδιο αυτό κεντρικό άξονα: την αγάπη της 
πατρίδας, την αγάπη της ελευθερίας, την προσφορά για το κοινό καλό και την 
πρόοδο - οι λαμπροί πυλώνες της δράσης του. Από το Αλβανικό Μέτωπο, ‘Αρμα
τωμένος’ γράφει για το ‘μεθύσι της μάχης που σε κάμνει να ξεχνάς τα πάντα’, για την 
‘ηρωική ατμόσφαιρα’ στην οποία ‘ζει και κινείται’, για την ‘υπερηφάνεια που τον 
πλημμυρίζει ότι σαν Κύπριος κάνει αυτή τη στιγμή δυο φορές το καθήκον του’.3 Σαν 

πολιτικός αγωνίζεται για τη δημοκρατία και συμμ ελληνικές ρίζες μας και στον πο
υγιούς μεταρρύθμισης που να μας κρατα γέραι παοεχθόν και την πνευματική
λιτισμό μας, στη γλώσσα, στη θρησκεία, °τ° - χι ώς σήμερα ύποπτες και παρει-
δημιουργία μας, αυτά ακριβώς που ηρθ θ^ραφέας, τέλος, και δημοσιογρα-
σακτες ‘μεταρρυθμίσεις’ να υπονομευο . ν^ικΟινωνήσει με το λαό, ολα τα 
φος ο Αουκής Ακρίτας, ένας διανοουμε ς, διαφωτίζει, να δώσει τη δίκη του 
στρώματα του Ελληνικού λαού, να συςη η ’ Ρλλάδαζ.
κατάθεση για την αναμόρφωση και την προο 0 ηιάαουν κα-

- nn Το Αουκή Ακρίτα θα μας παρουσιάσουν, καΔεν θα επεκταθώ περισσότερό. Το οποίους εκφράζω
θώς του ταιριάζει, οι τρεις εκλεκτοί
και εγώ τις θερμές ευχαριστίες μας. Θα η · Πρόεδρος του Ομίλου μας Κυ- 
ϊραμματικά’ που έγραψεν εύστοχα ο αεμ η - -
προς Χρυσάνθης το 1965 ως

«Αποχαιρετιστήριο στο Αουκή Ακρίτα

Στην ένδοξη στιγμή ο θάνατος δεύτερη α^ία.
Κρατάμε τη γραφή σου.

Το τελευταίο κεφάλαιο θα συνθέσει 
ο νέος στο μέτωπο.

Καλλιλογούμε πολεμώντας»? . ·ν0 θα ’ρθει, όταν

Η «ένδοξη στιγμή» για μάς δεν έχει Μόρφου, έστω κι αν
μπορέσουμε να τιμήσουμε το Λουκη Ακριτα ! - τον ‘άξιο θάνα-
Χρειαστεί το τελευταίο κεφάλαιο να γραφτεί «στο Μεσολόγγι, όπως το
το’, αν το απαιτήσει το χρέος. Είμαστε Ελλη ς. ~ςΠήωανου Έλληνα, του 
ύμνησε και το οραματίστηκε το ελεύθερο πνεύμα ε Κύποο 6'Εχει συγκλονίσει 
Λουκή Ακρίτα, δε βολεύεται σε μιατουρκοκρατουμ^ εμπνεύσει κι εμάς, για μια 
την καρδιά του, την ψυχή του, το είναι του. Πρ η-τΡλευθέοωσης.
ελεύθερη Κύπρο. Θα του το χρωστάμε ώς την ωρα τ ς

Λευκωοία 16/2/2006
ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ 

Πρόεδρος ΕΠΟΚ

3· Από γράμμα του Αουκή Ακρίτα που έστειλε το Φεβρουάριο 1941 από τα Αλβανικά ^ύ_
^σε ως στρατιώτης. Βλ. ΉΣυμβολή τής Κύπρου εις τον Β' Παγκόσμιόν
πρ°ς 1975> σσ. 59-60. (Έκδοσις τοϋ Παγκυπρίου Συνδέσμου Πολεμιστών του Β Πα ( .
4. Αναφέρομαι στην Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα το 1976 επί υποιρ μα^ Γε ρ ( 

η πλήρη κατάργηση των Αρχαίων Ελληνικών από όλες τις τάξεις του υμ - '
την Ελληνική Παιδεία στις γλωσσικές, ιστορικές και πολιτιστικές ρίζες όκ, και την ' -ν « θ των

Μεταρρύθμ1ση στην Κύπρο που αποσκοπεί προφανώς στον εθνικό αποπροσ
ήνων Κυπρίων μαθητών με τον χαρακτηρισμό της Κύπρου ως «έθνους-κράτους»_ και

λιεργεια στους μαθητές μιας όχι Εχχηνικής αλλά ανύπαρκτης «Κυπριακής εθνικής
«πανανθρώπινης ταυτότητας»!
5· Περιοδικό «Πνευματική Κύπρος» (Μάρτιος 1965).
6· Το «Μεσολόγγι», στο πνεύμα μνημειώδους Ομιλίας του στο Μεσολόγγι, 26 Απριλίου
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ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ 
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ OXEN ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ*

* Ομιλία στην τελετή των αποκαλυπτηρίων στις 29 Απριλίου 2007 σττον Ιερό Ναό Φανερωμένης. 

Εκ μέρους του Ε.Π.Ο.Κ. κατέθεσε στεφάνι ο Πρόεδρος του Κιόστας Γιωργαλλίδης.

Του Οικονόμου Φώτιον Καλογήρον

Κυνηγημένος ο θεόπτης Μωυσήζ από τη φονική μανία του Φαραώ εναντίον 
του, έφυγε από την Αίγυπτο και εγκαταστάθηκε στη Μαδιάμ. Ενώ έβοσκε τα πρό
βατα του πεθερού του Ιοθόρ, εκεί στο όρος Χωρήβ, επρόσεξε κάτι το περίεργο: από 
μία βάτο έβγαινε φωτιά αλλά η βάτος δεν κατεκαίετο. Έμενε ακέραιη. Μόλις κινή
θηκε να πλησιάσει για να δει από κοντά τι ακριβώς συνέβαινε, μια επιτακτική φω
νή ακούστηκε να βγαίνει από τη βάτο: «Μωυσή-Μωυσή .. λύσε το υπόδημα εκ των 
ποδών σου· ο γαρ τόπος εν ω συ έστηκας, γη αγία εστί». (Έξοδος Γ ' 4-5)

Τα ίδια αυτά λόγια απευθύνει και σ ' εμάς η ιστορία αυτού του Ναού και του 
περιβάλλοντος αυτόν χώρου: «...ο τόπος εν ω υμείς εστήκατε γη αγία εστί».

Η φωνή που ακούστηκε από τη βάτο ήταν η φωνή του Θεού. Και η φλεγομένη 
και μη καταφλεγομένη βάτος εσυμβόλιζε την Αειπάρθενον Θεοτόκον Μαρίαν η 
οποία εδέχθη στα σπλάχνα της το πυρ της Θεότητος χωρίς να υποστεί οποιανδή- 
ποτε φθοράν! Συνέλαβε «εκ Πνεύματος Αγίου,» εκυοφόρησε, εγέννησε και γαλού- 
χησε τον εν χρόνω ενανθρωπήσαντα προαιώνιον Y ιόν και Αόγον του Θεού και 
έμεινε άφθορος και Αειπάρθενος. Εδώ έχουμε πάντοτε αισθητή «εν πολλοίς τεκ- 
μηρίοις» (Πραξ. Α ' 3) την ευεργετική παρουσία της Αειπαρθένου· της Παναγίας 
της Φανερωμένης, της προστάτιδος της Αευκωσίας. «Ο τόπος εν ω εστήκαμεν γΐΊ 
αγία εστί»: Εδώ δεσπόζει αλώβητος και ασύλητος, παρά τις ποικίλες προσβολές 
και επιβουλές ο πάνσεπτος Ναός της, όπου τεθησαύρισται η χαριτόβρυτος εικόνα 
της Μεγαλόχαρης, πάντα ρεραντισμένη με τα δάκρυα του πόνου και της ευγνωμο
σύνης όσων με πίστη προστρέχουν στη χάρη της. Ναι- «γη αγία εστίν» ο τόπος αυ
τός, γιατί εδώ κάτω από το Μαυσωλείο φυλάσσονται ευλαβικά τα μαρτυρικά λεί
ψανα του απαγχονισθέντος Εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, των τότε 
Μητροπολιτών της Κύπρου και των άλλων κληρικών και λαϊκών προκρίτων που 
σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους μεταξύ 9ης και 12ης Ιουλίου του 1821.

Από εδώ ξεκίνησε η λαϊκή εξέγερση τον Οκτώβριο του 1931 για το Κυβερνείο 
με επικεφαλής σημαιοφόρο τον Οικονόμο της Φανερωμένης Διονύσιον Κυκκώτη· 
Εδώ, στις αίθουσες των Κατηχητικών της Φανερωμένης, ιερουργούντο τα ελληνο
χριστιανικά ιδεώδη στις ψυχές χιλιάδων παιδιών της Αευκωσίας, μαθητών και 
μαθητριών, όπως και των εκατοντάδων νέων και νεανίδων της OXEN, δηλαδή τηζ 
Ορθοδόξου Χριστιανικής Ενώσεως Νέων, της οποίας ευκλεείς καρποί είναι και οι 
τιμώμενοι σήμερον ήρωες. Εδώ δίδαξαν με τον λόγο, την πείρα και την αγάπη των, 
μαζί με τους ιερείς της Φανερωμένης, με πρώτο τον αείμνηστο φλογερόν πατριώ
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τη και χαρισματικόν λευίτη τον Παπασταύρον Πα^αγαθαγγέλου, πλειάδ ι 
κριμένων θεολόγων, κληρικών και λαϊκών. Οπως 01 ^ΐμα θί Σταιια- 
Αθηνών Πάμφιλος Παπαγιάννης από το 1946 ως το 1950 και 
ύπουλος από το 1950 ως το 1955. Τον απέλασαν οι Αγγλος
Κύπρο ως ιεροκήρυκες της Αρχιεπισκοπής και γενικοί υπευ θοησκευτικών 
τές του όλου χριστιανικού κινήματος, των Κατηχητικών
Συλλόγων της Αρχιεπισκοπικής περιφέρειας (και οχι μονον με < ρ $
ψεία της ΟχίΝ Φανερωμένης. Αναφέρω επίσης τους:
τον πρώτον Διευθυντήν της Ιερατικής Σχολής και επειτα Μητροπολίτην Τρικκη, 
και Σταγών Διονύσιον Χαραλάμπους, όλοι κεκοιμημενοι τώρα. biba^av 
φορά του ονόματος των εις μνημόσυνον τιμής και ευγνωμοσύνης. Επίσηςδίδαξαν 
οι λαϊκοί θεολόγοι: Δημήτριος Ρέβελας της «Ζωής» επι σεκτών » 
νος Λευκωσιάτης, Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Θεοχαρη, χιςα,, j » 
φιλόλογος και παιδαγωγός Μιχαλάκης Μαραθεύτης και άλλοι ειδικά εκπα δευμε- 
νοι ως Κατηχητές. Εις δε το τμήμα θηλέων ετέρα ομάδα διδασκαλισσων και καθη- 
ϊύτριών με επικεφαλής την αείμνηστον Ουρανίαν Κόκκινου, ω στ .
ων και νεανίδων και κυριών εσφυρηλατούντο χαρακτήρες ακε^αιθ1· Εξα^0ν 
και ^καλλιεργούντο συνειδήσεις. Εφωτίζοντο και εφλογίζοντο οι ψυχέςμ 
διδάγματα του Ευαγγελίου και εβιώνοντο κατά αυθεντικόν τροπον τα Ελληνθ^ ' 
θτιανικά ιδεώδη. Εκτός από τις πλούσιες δραστηριότητές τη», - ιεραποστ , 
εθνικές και κοινωνικές- είχε η OXEN και Νυκτερινή Σχολή όπου εργαζόμενό - 
01 εδιδάσκοντο θρησκευτικά, ελληνικά, μαθηματικά, ιστορίαν και αγγ ικ 
δασκάλους και καθηγητές μέλη και φίλους της OXEN.

Αλλά «ελήλυθεν η ώρα»! (Ιωάν. IB, 23). Η ώρα της Κρίσεωζ! Οι κατακ^εζ_ 
αθέτησαν και τις υποσχέσεις που έδιδαν στην Ελλάδα όταν εξε εια αν την j ρ 
θψορά της στον δεύτερο παγκόσμιον πόλεμο. Αγνόησαν και Δημοψηφίσματα κ 
ειρηνικές εκκλήσεις για αυτοδιάθεση του κυπριακού λαού. Σε όλα αυτα απαντη
θώ με το ιταμό «ουδέποτε» του Χόπκινσον. Η Εθναρχία της Κυπρου, με επικε- 
ψαλής τον Εθνάρχη Μακάριο τον Γ ', δεν είχε άλλην εκλογή. Μόνο με επαναστα 
τικόν Αγώνα μπορούσε να διεκδικήση αποτελεσματικά την απελευθέρωση της κυ- 
^ρου. Επελέγη ως κατάλληλος να ηγηθεί συνωμοτικής επαναστατικής Ορ /άνωσης 
° τότε εν αποστρατεία Συνταγματάρχης Γεώργιος Γρίβας, κύπριος την καταγω

Ηλθε επανειλημμένα στην Κύπρο. Μελέτησε τη κατάσταση. Εκαμε τα σχε ια 
του· Ζήτησε έπειτα από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο να του υποδείξει αν ρωπου^ 
Αθ τον βοηθήσουν. Ο Μακάριος τον έστειλε στην OXEN αφού προηγουμένως 
μας είχε ενημερώσει. Συνάντησε τον πατέρα Σταύρο και τα είπανε. Τα συζητήσαμε 
με τον π· Σταύρο. Από τη στιγμή εκείνη άρχισε ένα καινούργιο κεφάλαιο για την 

ΧΕΝ. Τα εθνικά συνθήματα, τα εθνικά τραγούδια, τα «Ζήτω», οι διαδη ωσεις.. 
θλα ήταν χρήσιμα · αλλά ανώδυνα. Τώρα, οι Οχενιστές και τα μέλη των θρησκευ- 
^ικών Συλλόγων σε όλη την Κύπρο, όντες «ενδεδυμένοι την πανοπλίαν του - εου» 
( ψεσ. ΣΤ ' 11), θα εκαλούντο να πάρουν στα χέρια τους και τα πολεμικά όπ α της 

θτρίδας και να πολεμήσουν για την απελευθέρωσή της. Φόρτιση εθνική στις ψυ 
χες όλων των νέων και των νεανίδων της OXEN υπήρχε άμετρη. Απούσιαζε όμως 

η πολεμική πείρα και η ανάλογη συναισθηματική εμπειρία. Ομως ήμαστε 
είai0L π(θς η συναίσθηση του χρέους προς την πατρίδα και ο πόθος τη^ ε ευ ε 
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ρίας που φλόγιζε τα στήθη των θα εξουδετέρωναν τις όποιες ελλείψεις. Μόνο πλη
ροφόρηση εχρειάζοντο· ούτε καν παρότρυνση. Έπρεπε όμως να ξέρουν πως δεν 
παραβαίνουν την έκτην εντολή, το «ου φονεύσεις». Σ ' αυτή την απορία έπρεπε να 
είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε οι Πνευματικοί τους. Οι απαντήσεις στις απορίες 
εδίδοντο: από την παράδοση της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας που πάντα 
πρωτοστατούσε στους Αγώνες του Έθνους. Από την Αγία Γραφή. Από τις γνώμες 
των Πατέρων της Εκκλησίας. Σαφεστάτη είναι η γνώμη που διατυπώνει στην Κα
νονική επιστολή του προς τον μοναχόν Αμμού ο Μέγας Αθανάσιος. Γράφει: «Φο- 
νεύειν ουκ έξεστι· αλλ’ εν πολέμω αναιρείν τους αντιπάλους και έννομον και 
επαίνου άξιον...αφίεταί τε και συγκεχώρηται». Κι εμείς τώρα αρχίζαμε κανονι
κόν πόλεμο με τον κατακτητή για την απελευθέρωση της πατρίδος μας, αφού τον 
κήρυξε η Αρμόδια Εθνική Αρχή: Η Εθναρχία της Κύπρου.

Ακολούθησε η μύηση και η ορκωμοσία. Σχεδόν το σύνολο των νέων, νεανίδων 
και κυριών της OXEN εντάχθηκαν με ενθουσιασμό στην ΕΟΚΑ. Τα μέλη τηξ 
OXEN απετέλεσαν τους πρώτους πυρήνες της ΕΟΚΑ. Γράφει και ο Διγενής στο 
"Χρονικό του Αγώνος" στη σελίδα 40: «Η OXEN υπήρξε η αρχική πηγή στελεχών 
του αγώνος, τα οποία απετέλεσαν βραδύτερον τους στρατολόγους νέων αγωνι
στών». Εις δε τα Απομνημονεύματά του, σελ.27, σημειώνει: «Ως βάσιν εκκινήσεωζ 
διά μίαν μετέπειτα πληρεστέραν συγκρότησιν των μαχητικών ομάδων, εθεώρησα 
σκόπιμον να χρησιμοποιήσω τας υφισταμένας ήδη οργανώσεις OXEN και ΠΕΟΝ 
μετά των ηγητόρων των οποίων είχον έλθει εις επαφήν κατά την δευτέραν επίσκε- 
ψίν μου εις Κύπρον και είχον μάλιστα συγκροτήσει εκ τούτων μαχητικός τιναζ 
ομάδας προοριζομένας ιδία διά την παραλαβήν και αποθήκευσιν του οπλισμού»· 
(Την ΠΕΟΝ- Παγκύπρια Εθνική Οργάνωση Νεολαίας- την ίδρυσε ο Μακάριοζ 

όταν ήτο Μητροπολίτης Κιτίου).
Εκεί κάτω, στην υπόγεια αίθουσα της Φανερωμένης συναντούσε ο Διγενής 

τους άνδρες του, μέλη της OXEN. Εκεί τους έδωσε τα πρώτα μαθήματα και τουζ 
ωργάνωσε σε ομάδες κρούσεως και τακτοποίησε άλλους στους διάφορους τομείς 
Όλες οι βοηθητικές υπηρεσίες ανελήφθησαν από μέλη της OXEN άνδρες και γν- 
ναίκες. Οι νεάνιδες και οι κυρίες της OXEN ανέλαβαν ως κινητοί αστικοί σύνδε
σμοι. Για κάλυψη και βοήθεια των ομάδων κρούσεως. Για κάλυψη στην μετακίνιΐ- 
ση καταζητουμένων. Από αυτές επολυγραφούντο και διενέμοντο τα φυλλάδια κώ 
άλλα έντυπα της ΕΟΚΑ. Αλλες για στήριξη και βοήθεια των οικογενειών των κ«' 
ταζητουμένων και συλλαμβανομένων. Όλοι και όλες εξετέλεσαν με επιμέλεια κώ 
αποτελεσματικότητα κάθε υπηρεσία και αποστολή που τους ανατέθηκε. Οι ομάδε*  
κρούσεως έδρασαν με θάρρος και αυταπάρνηση στις πόλεις και στην ύπαιθρο- 
Στα βουνά του Πενταδακτύλου, της Μαδαρής, του Τροόδους και του Κύκκου.

Όμως...το κόστος για την OXEN Φανερωμένης Λευκωσία 
υπήρξε μεγάλο! Εφτά μέλη της έπεσαν στον Αγώνα της ΕΟΚΑ 
1955-59 για την απελευθέρωση της Κύπρου μας: αναφέρω πρώτο τθν 
απαγχονισθέντα στις 9/8/1956 Ιάκωβο Πατάτσο που είναι ο αντιπρ0' 
θωπευτικός τύπος του Οχενιστή χριστιανού με τη θηλειά της αγχόνΐΐ? 
στο λαιμό και στο στόμα το «Χριστός Ανέστη» και τον Εθνικόν 

Ύμνο!

Ακολουθούν με τη χρονολογική σειρά που έπεσαν οι άλλοι ήρωες:

Πέτρος Ηλιάδης. Πυροβολήθηκε από Αγγλους στρατιώτες στη Λευκωσία 
στιζ 14/6/1956, αφού έριξε βόμβαν εναντίον των.

3l/12^9Xa^^Xll? Γιωργάλλας. Αντάρτης. Έπεσε μαχόμενος στη Ζωοπηγή στις

Μάρκος Δράκος, αντάρτης. Έπεσε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με Αγγλους 
θ τιωτες που του έστησαν ενέδοα, αργά την νύκτα της 18/1/1957 στα βουνά πά- 

νωαπότηνΕυρύχου.

, Νίχος Γεωργίου, αντάρτης. Συνελήφθη στο Σαράντι και απεβίωσε στα ανα- 
ανα^θlCX, Π λατρών έπειτα από τα βασανιστήρια στα οποία υπεβλήθη από Αγγλους

^θτι’λιανός Λένας, αντάρτης. Επληγώθη σε συμπλοκή με Αγγλους στρατιώ- 
ΑκοΧθντ^ °τ0 Πελέντρι. Τον συνέλαβαν και τον μετέφεραν στο Νοσοκομείον 

< ηριου όπου, σοβαρά τραυματισμένον, τον υπέβαλαν σε εξαντλητικές ανα- 
κθωειςκαιαπεβίωσετην^8/^/19>7 -

από Γεωργιάδης, αντάρτης. ΕφονεύΟη στο Κούρδαλι στις 20/6/1958
εκρη^η βόμβας την οποίαν κατεσκεύαζε.
^υτο^01 ηρωικοί νέοι, με τον αγώνα και τη θυσία τους, εδόξασαν την Πατρί- 

πείς - ^lCtV περηΤ«νες τις οικογένειές τους μέσα στον πόνο τους. Υπήρξαν συνε- 
τους χα^1 θαν(*του στα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη τα οποία διδάχτηκαν στο σπίτι 
Δ ' 3) σ σΤΓ|ν θΧΕΝ. Τα ονόματά τους είναι γραμμένα «εν βίβλω ζωής» (Φιλιππσ. 
πνευματιν °υ^ανθ' κ(^τω’ σ αυτή τιΊν «αγίαν γην», όπου αναγεννήθηκαν 
με την κ^τω απθ τη σχέπη και τη χάρη της Μεγαλόχαρης της Φανερωμένης, 
χαι till ' ^1επαινΡ απόφαση της Επιτροπής της Φανερωμένης, σε ένδειξη αγάπης 
ονόματά ’ δαπάναις του Ναού, αναμνηστική στήλη με χαραγμένα τα
έδεσαν Αυτ(* τα ονθματα των εφτά νέων της OXEN που αγωνίστηκαν και 
Χθίοτιαν απελευθερωση της Κύπρου, θα είναι εσαεί φωτεινό παράδειγμα 
για τουσ **0  α?ετι^ χαι εθνικής καταξίωσης σε όσους θα τα διαβάζουν. Ιδιαίτερα

μ ήτες και τις μαθήτριες που θα περνούν από εδώ για το σχολείο τους.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΟΚ ΚΩΣΤΑ 
ΓΙΩΡΓΑΛΛΙΔΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΔΕΚΑΧΡΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ*

* Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από τα συνεργαζόμενα πνευματικά σωματεία στις 19/5/2008, 
8.15μ.μ., στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Τράπεζας Κύπρου(Αγία Παρασκευή), Λευκωσία.

Ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου τιμά τη μνήμη του Κύπρου Χρυ
σάνθη, του συνιδρυτή και στυλοβάτη του ΕΠΟΚ και ενός από τους πιο δραστήρι
ους και δημιουργικούς πνευματικούς ανθρώπους και καταξιωμένους λογοτέχνες 
και συγγραφείς της σύγχρονης Κύπρου. Τιμούμε τον Κύπρο Χρυσάνθη, τον επι
στήμονα, το λογοτέχνη, τον άνθρωπο, για όλα όσα πρόσφερε στην επιστήμη, στην 
παιδεία, στους νέους, στον άνθρωπο και πάνω απ’ όλα στη λογοτεχνία, με το λό
γο και το έργο του, με τη γραφή του και τη δράση του.

Πολλά σωματεία γνώρισαν την ευεργετική παρουσία, πρωτοβουλία και δράση 
του και πιο πολύ ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου, η Εταιρεία Κυπρια
κών Σπουδών και η Εθνική Εταιρεία Λογοτεχνών Κύπρου, τα οποία ο αείμνηστος 
και ακάματος εργάτης του πνεύματος Κύπρος Χρυσάνθης υπηρέτησε κυρίως από 
τη θέση του Προέδρου. Πιο πολύ όμως γεύτηκαν τη στοργική παρουσία του, την 
ενθάρρυνση, την καθοδήγηση, την ενίσχυση και τη στήριξη οι νέοι λογοτέχνες της 
εποχής, στα πρώτα φτερουγίσματά τους στη σφαίρα της λογοτεχνίας, στα πρώτα 
αγνά όνειρά τους, στα πρώτα σκιρτήματά τους, στα πρώτα πετάγματά τους.

Μιας τέτοιας ευεργεσίας είχα την τύχη να γευτώ κι εγώ προσωπικά, όταν, στα 
δύσκολα χρόνια της δεκαετίας του 60, δειλά, δειλά τόλμησα να του στείλω μερικά 
από τα πρώτα διηγήματά μου. Η νεανική αδημονία μού έφερε τη μεγάλη απογοή
τευση και την απόγνωση της βέβαιης απόρριψης, αφού πέρασαν μερικοί μήνες και 
δεν είχα ανταπόκριση. Η έκπληξή μου, όμως, ήταν πολύ μεγάλη και η χαρά μου 
απρόσμενη όταν μια μέρα χτύπησε το τηλέφωνο στο γραφείο μου και άκουσα τη 
χαρακτηριστική φωνή του Κύπρου Χρυσάνθη να απολογείται γιατί τα γραπτά 
μου είχαν παραπέσει μέσα στις στοίβες των γραπτών του πολυπράγμονα γιατρού 
και λογοτέχνη και να μου μεταδίδει το χαρμόσυνο άγγελμα ότι του άρεσαν και θα 
δημοσιευτούν στην «Πνευματική Κύπρο». Σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν πια συ
ναντηθήκαμε στο ιατρείο του στην οδό Λήδρας και γνωριστήκαμε, μου πρότεινε 
να τα εκδώσουμε σε ένα τόμο στη σειρά εκδόσεων «Λυρική Κύπρος» που ο ίδιος 
ίδρυσε και διηύθυνε και που άφησε το δικό της στίγμα στην Κυπριακή λογοτεχνία 
με τόσα και τόσα αξιόλογα έργα Κυπρίων δημιουργών, ιδιαίτερα νέων.

Θυμούμαστε και τιμούμε τον Κύπρο Χρυσάνθη όλοι εμείς που τύχαμε της ευ
εργεσίας του και της στήριξης του στη λογοτεχνική μας πορεία. Ο Ελληνικός 
Πνευματικός Όμιλος Κύπρου ιδιαίτερα τον τιμά με διάφορους τρόπους και τον 
ευγνωμονεί για όλα όσα του πρόσφερε από διάφορες θέσεις και ιδιαίτερα από τη 
θέση του Προέδρου για δεκαετίες, από την ίδρυση του Ομίλου το 1947 μέχρι την 
ημέρα που ο Χρυσάνθης άφησε την τελευταία του πνοή. Τον ευγνωμονεί για τΠ 

σταθερή προώθηση των σκοπών και των επιδιώξεών του Ομίλου και κατ επέκτα
ση για την προβολή και διάδοση των Ελληνικών πνευματικών άξιων στο μαρτυρι
κό νησί μας κάτω από αντίξοες συνθήκες και καιρούς χαλεπούς.

Ο ΕΠΟΚ θα τιμά τον Κύπρο Χρυσάνθη για πάντα. Γι’ αυτό σαν ελάχιστο φό
ρο τιμής και σαν πρώτη προτεραιότητα έχει θέσει σαν στόχο την υλοποίηση μέσα 
σ’ αυτό τον χρόνο προηγούμενης απόφασής του για φιλοτέχνηση και ανέγερση 
προτομής τ0υ Κύπρου Χρυσάνθη σε κατάλληλο χώρο στη Λευκωσία, όπως είχε 
πράξει για τον Διονύσιο Σολωμό, τον Δημήτρη Λιπέρτη, τον Άντη Περναρη και 
άλλες αξιόλογες προσωπικότητες που πρόσφεραν στα γράμματα και στην πατρί
δα. Ήδη το έργο της φιλοτέχνησης έχει αποφασιστεί να ανατεθεί σε έμπειρο γνω
στό Κύπριο γλύπτη' Απομένει η εξεύρεση του αναγκαίου ποσού που δεν υπερβαί
νει τις 10,000 Ευρώ. Ο ΕΠΟΚ, σε συνεργασία με τα αδελφά σωματεία, την Εται
ρεία Κυπριακών Σπουδών και την Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύ
πρου, αρχίζει, εκστρατεία για τη συλλογή αυτού του ποσού απο παλιούς συνεργα- 
τεζ του Χρυσάνθη, συναδέλφους του, την πληθώρα των μαθητών του, φιλοτέ
χνους και γενικά εκτιμητές του έργου και της μνήμης του. Με την ευκαιρία αυτή 
απευθύνουμε θερμή έκκληση με την ελπίδα ότι κάποιος ή κάποιοι εκτιμητές της 
μνήμης του που έχουν τις οικονομικές δυνατότητες θα ευαρεστηθούν να συν ρα 
μουν στην υλοποίηση αυτής της ελάχιστης οφειλόμενης τιμής για να μας απαλλα- 
?°υν από τη διαδικασία του εράνου, που για μένα ισοδυναμεί με επαιτεία. Γιατί η 
μνήμη αξιόλογων δημιουργών, όπως ο Κύπρος Χρυσάνθης, που πρόσφεραν τόσα 
χαι τόσα στον πολιτισμό του τόπου, δεν θα πρέπει να επαιτεί τιμές. Είναι πιστεύω 
Χρέος της Πολιτείας και δική της τιμή να τιμά τη μνήμη των δημιουργών εμπρα- 
Χτσ, με την ανέγερση μιας προτομής, και να μην επαφίεται στην πιθανή περιστα- 
σιακή ανάληψη κάποιας πρωτοβουλίας από ιδιώτες; πράγμα που μπορεί και να 
μην γίνει ποτέ.

Εμείς τιμούμε και θα τιμούμε με τον τρόπο μας και μέσα στα πλαίσια των δυ
νατοτήτων μας τον Κύπρο Χρυσάνθη και θα τον θυμούμαστε για πάντα.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ
Πρόεδρος ΕΠΟΚ

80 81Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΚ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΥΠΡΟΥ 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ Β'

Ο Πρόεδρος του ΕΠΟΚ Κώστας Γιωργαλλίδης επιδίδει τον τελευταίο τόμο 
της «Φιλολογικής Κύπρου» στον Μακαριότατο.

Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΠΟΚ, με επικεφαλής τον 
Πρόεδρο του Κώστα Γιωργαλλίδη, συναντήθηκε με τον Μακαριότατο Αρχιεπί
σκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β’ στο γραφείο του στην Ιερά Αρχιεπισκοπή, την 
Πέμπτη 29 Μαρτίου 2007, τον συγχάρηκε για την εκλογή του στον αρχιεπισκοπικό 
θρόνο, του ευχήθηκε υγεία και δύναμη για να άντεπεξέλθει με επιτυχία στην υψη- 
λή θρησκευτική, κοινωνική και εθνική αποστολή του για το καλό του Ελληνισμόν 
και της ορθοδοξίας και του τόπου γενικότερα και διαβεβαίωσε τον Μακαριότατο 

για τη συμπαράσταση του ΕΠΟΚ στο έργο του.
Ο Πρόεδρος του ΕΠΟΚ, επιδίδοντας προς τον Μακαριότατο αριθμό αντιτύ

πων του τελευταίου τόμου της «Φιλολογικής Κύπρου», εξέφρασε προς στον Μα
καριότατο τις άπειρες ευχαριστίες του ΕΠΟΚ τόσο προς την Ιερά Αρχιεπισκο^ 
όσο και προς τον εκάστοτε Αρχιεπίσκοπο και ιδιαίτερα προς τον ίδιο για τη δια
χρονική βοήθεια προς τον Όμιλο, χωρίς την οποία η λειτουργία και η δράση τον 
Ομίλου θα ήταν προβληματική αν όχι και αδύνατη, καθώς και την πεποίθηση ότι 
αυτή η βοήθεια θα εξακολουθήσει να παρέχεται αν είναι δυνατό σε αυξημένο βαθ' 

μό λόγω των επαυξημένων δραστηριοτήτων και αναγκών του Ομίλου.
Ο Μακαριότατος, ευχαριστώντας τον κύριο Γιωργαλλίδη και τα μέλη 

αντιπροσωπείας, εξέφρασε τα συγχαρητήρια του για τη δράση και την προσφορά 
του Ομίλου στα Ελληνικά γράμματα και τον πολιτισμό της Κύπρου και διαβεβο1' 
ωσε ότι η εκκλησία θα εξακολουθήσει να προσφέρει την ηθική και υλική στήρι?11 
της στον Όμιλο για να συνεχίσει να επιτελεί με επιτυχία το αξιόλογο έργο του.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΚ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΡΑΛΛΗ

Στις 6 Ιουνίου 2007, αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΕΠΟΚ, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Κώστα Γιωργαλλίδη, έγινε δεκτή από τον 
Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο κ. Δημήτριο Ράλλη, στο γραφείο του, στην πα
ρουσία της λειτουργού της Πρεσβείας κυρίας Βασιλικής Γούναρη, η οποία είχε εκ
προσωπήσει τον Πρέσβη στην εκδήλωση για τα Εξηντάχρονα του ΕΠΟΚ που είχε 
πραγματοποιηθεί στις 30 Μάίου 2007 στη Δημοσιογραφική Εστία στη Αευκωσία.

Ο Πρόεδρος του ΕΠΟΚ, επιδίδοντας προς τον εξοχότατο πρέσβη τον τελευ
τά τόμο της «Φιλολογικής Κύπρου», ευχαρίστησε τόσο τον ίδιο προσωπικά οσο 
Ηαι την Πρεσβεία για τη διαχρονική βοήθεια προς τον Ομιλο, και εξέφρασε την 
προσδοκία ότι αυτή η βοήθεια θα εξακολουθήσει να παρέχεται. Επίσης τον ενημέ
ρωσε ότι ο εκάστοτε Πρέσβης της Ελλάδας είναι και Επίτιμο Μέλος του Ομίλου.

κύριος Ράλλης, εκφράζοντας τη χαρά του για την επίσκεψη και ευχαριστώ- 
0 , Τθν κ^ρι° Γιωργαλλίδη και τα μέλη της αντιπροσωπείας, εξέφρασε τα συγχα- 
και ΤΟυ τη και την προσφορά του Ομίλου στα Ελληνικά γράμματα 
Οω Τ0ν π°λιτισμό της Κύπρου και διαβεβαίωσε ότι η Πρεσβεία και ο ίδιος προ- 
Ομιχοα θα ε^ακ°λουθήσουν να προσφέρουν κάθε δυνατή στήριξη και αρωγή στον

» μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων και των δραστηριοτήτων της Πρεσβεί- 
κπι Γ VCI μ^θρέσει ο Όμιλος να συνεχίσει να επιτελεί με επιτυχία το αξιόλογο 

1αΧρονικό έργο του.

iAS του Ε11ΟΚ Κώστας Γιωργαλλίδης επιδίδει τον τελευταίο τόμο 
της «Φιλολογικής Κύπρου» στον Πρέσβη της Ελλάδας.
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ΖΗΝΩΝ Λ. ΜΙΤΣΙΓΠΔΗΣ

(Ο αθλητής, ο γιατρός, ο αγωνιστής, ο ποιητής)

Του Ιάκωβου Κνθρεώτη

Ο Ζήνων Λ. Μιτσιγγίδης γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1889 και αποφοίτησε 
από το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Υπήρξε αθλητής με τα χρώματα του Γυμναστικού 
Συλλόγου Παγκύπρια (Γ.Σ.Π.), βραβευθείς όλων των εποχών 1896-1998 Παγκυ- 
πριονίκης.

Έγινε δάσκαλος και δίδαξε μόνο ένα χρόνο στο Μπέλλα Πάις.

Ήταν στενά συνδεδεμένος με τον καθηγητή-αγωνιστή Νικόλαο Καταλάνο, ο 
οποίος διέμενε στο πατρογονικό της οικογένειας του θείου μου Μιτσιγγίόη στην οδό 
Λήδρας.

Πολλές φορές συνόδευε τον Καταλάνο στις διάφορες εθνικές εξορμήσεις του 
το 1912-13.

Το ίδιο καλοκαίρι βοήθησε την Επιτροπή Εράνων από χρήματα, κοσμήματα, 
προϊόντα, υφάσματα, δώρα κ.λ.π. πέραν των έξι χιλιάδων λιρών υπέρ του Εθνι
κού Στόλου.

Ο Ζήνων Μιτσιγγίδης υπήρξε ιδεαλιστής και φλογερός πρόμαχος της ελευθερίας.

Ένθερμος ζηλωτής των εθνικών αγώνων ειδοποίησε τον θείο του Πέτρο 
Αντωνιάδη, χειρούργο, Διευθυντή Προσωπικού του Ελληνικού Νοσοκομείου Αλε
ξανδρείας και μαζί του κατέπλευσαν στην Ελλάδα. Απ’ εκεί προωθήθηκαν βόρεια 
και πήραν μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους στο Μπιζάνι.

Περαιτέρω, ελαυνόμενος υπό του διττού πόθου, πρακτικής περί την επιστή
μην του άσκησης και της παροχής των ιατρικών υπηρεσιών του προς τους ηρωι
κούς συμμάχους των Ορθοδόξων Ελλήνων ομόθρησκους Σέρβους, ο θείος Πέτρος 
Αντωνιάδης εξετέθη εις όλας τας κακουχίας εμπολέμου στρατού και καίτοι νέος, 
υπέκυψε σε υπερκόπωση, προσβαλούσαν την νόσον του εξανθηματικού τύφου. Μη 
ευτυχήσας να απολαύσει πλήρως των καρπών ευγενών αγώνων, επήλθε ο θάνατος 
του και ετάφη στη Σερβία τον Νοέμβριο, 1914.

Ακολούθως, ο Ζήνων, καίτοι τραυματισθείς, συνέχισε τον αγώνα μέχρι τη νί
κη των Βαλκανικών πολέμων.

Με την έκρηξη του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου κατατάχθηκε στη Λεγεώνα 
των Ξένων και πολέμησε στη Γαλλία.

Όταν τελείωσε ο πόλεμος, σπούδασε στο Παρίσι Ιατρική και ανακηρύχθηκε 
Διδάκτορας.

Νυμφεύθηκε με Γαλλίδα και απόκτησε τέσσερα παιδιά. Σημειωτέον ότι, το 
1924 ένα διάστημα εξασκούσε την ιατρική στη γενέτειρά του Λευκωσία. Μάλιστα 
υπήρξε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Γ.Σ.Π.».
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To 1932 η οικογένειά του γύρισε στο Παρίσι και εγκαταστάθηκε εκεί μόνιμα 
μέχρι το θάνατό του το 1939.

Έγραψε ποίηση, η οποία δυστυχώς δεν διασώθηκε λόγω του ότι το σπίτι της 
οικογένειας του στο Παρίσι είχε βομβαρδισθεί κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκο
σμίου Πολέμου.

Το θεατρικό του σε ποίηση με τίτλο «ΕΠΙΚΛΗΣΗ» αποτελεί ίσως το μοναδι
κό έργο που διασώθηκε και είναι χαρακτηριστικό δείγμα της γραφής του.

Μεταδόθηκε από το ΡΙΚ με μουσική υπόκρουση σε ραδιοσκηνοθεσία και επι
μέλεια του Φώτου Φωτιάδη. Τους ρόλους ερμήνευσαν η Βάνια Κωνσταντίνου, ο 
Τάκης Χριστοφάκης, η Μήδεια Χάννα και ο Φώτος Φωτιάδης.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο Ζήνων Μιτσιγγίδης είναι από τους ελάχι
στους Κύπριους που γράψανε ποίηση στα Γαλλικά. Δυστυχώς, δεν πρόλαβε να 
γράψει νέα ποιήματα, γιατί σε λίγους μήνες επήλθε ο θάνατός του το 1939 σε ηλι
κία 50 χρόνων.

Κάρτα του Μιτσιγγίδη, προς το φίλο του Νικόλαο 
Καταλάνο το 1915.

Ο Ζήνων Μιτσιγγίδης 
στη Λεγεώνα των Ξένων.

Pere
Soutiens moi un peu ô 
mon fils, mesgenoux commencent 
à sentir le poids de mon age.

Fils
Voulez-vous continuer en 
ralentissant votre pas jusqu ’ aux 
rochers de la grande source, 
et reposer vos membres fati 
gués en ces lieux évocateurs 
de votre jeunesse?
Ou bien aimez-vous mieux 
vous étendre ici surce doux 
gazon, pour contempler à l'aise 
la plus belle aurore du printemps?

Pere
Marchons encore en racentissant 
nos pas et soutiens moi. La 
source me sembleprès.

Fils
Cent pas seulement nous en 
séparent, voice déjà les jolis 
platanes dont les feuilles.
Agitées par la brise 
matinale refletent Lean 
mouvementée de la source 
(Enchantée)

Pere
La vue de ces lieux bien 
animés releue mes forces! 
Ecoute ô mon fils les harmonieux 
murmureset les interminables 
chansons de la source.

Regarde là bas les riantes 
vaueés et les jolies montagnes 
boisees.
Que jesuis heureux de revoir 
ces rochers aux fleurs fécondes, 
eux, les témoins et les confidents 
des plus heureux moments de mavie. 
Doux bndt cadencé, Γ écho 
monotone et berceur, répète 
d’amoureux pro pos bien lointains 
Prends mon sac et mon bâton, 
et aide moi a m ’ asseoir.

Fils
Reposez fous bien Pere dans 
ce lieu sacré, a l'heure 
exquisen du printemps. Moi 
jemodulerai sur ma flûte 
tous les airs qui pourront 
agrémenter votre repos.

Pere
Joue tout doucement o mon 
fils, mon âme se sent plus 
jeune au milieu de ces 
délicieux souvenirs.
Etemelle harmonie des sentiments 
et des tonalités de la 
nature, chaque instant varie 
a Γ infini le charme de ton 
aspect et de la poésie.
Ames infortunées qui n ' ont 
pas eu letemps de contempler 
les essences duciel, vous pouvez 
ici évoquer au moins 
leur souvenir et vous elever 
vers elles
Arrête-toi ômon fils pour ne 
pas eveiller la jalousie de no 
tre pan, jecrains que les vallées 
De ces montagnes répètent 
plus fort les echos de tes 
airs mélodieux qui pourraient 
le tirer de ses occupations 
matinales.

Fils
O pan immortel, je n ’ ia 
jamais voulu vous offenser 
Je reconnais votre supériorité 
divine. En ces lieux que vous 
aimez, devant les gardiens 
de votre repos, appres les 
fatigues matinales, jejure de 
vous offrir en sacrifice 
le premier chevreau de mon 
troupean.

Pere
Mais si nos tyrans nous 
enlevent nos troupeaux, 
comment pourras tu tenir 
ta promesse

88 89Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Fils
Jeles défendrai avec tous mes 
moyents afin d’étrefidele 
a mon voeu, et si 
je meurs, mons acrifice 
peut etre nous attirera 
la sympathie des dieux et 
la fin de nus souffrances.

Is
Tu as bien hérité, ômon 
fils, de ma flamme et de 
mes sourirs, mais jusqu a 
quand subirons - nous cette 
odieusety rannie? Est ce que 
par nos souffrances nous n ’ avons 
pas suffisamment expié les 
crimes de nos ancêtres?

Jouez encore votre flute, il y aura 
toujours des douleurs a adoucir.

Pere
Salut fille aux yeux bleus 
quelle bonheur vous a guidée 
en ces lieux monotones et tranquilles 
a cette heure matinale.

Zenia
Votre age et vos cheveux 
argentés me donnent du courage.

Pere
Parlez ô ma fille, votre sexe 
est tou jours protégé e bien écouté 
dans ce pays.
Oh dieux, assistez moi 
dans matristesse.

Fily
Vos larmes, ômon pere 
ne seront pas stériles chaque 
goutte reflété sous ces rayons 
d'or du soleil toutes nos 
douleurs.... ne pleurez plus 
ma femme sout le sentier.

Pere
Elle me semble étrangère

Fils
Son allure est gracieuse 
sa fiqure paraît souffrante 
son ensemble délicat.

Fille qu ’ elle ne connaisse 
quele sacré panas de nos 
dieux immortels, me voila, 
depuis lademiere lune 
dans ces montagnes et uallées, 
toute seule sans refugeni 
protection pour fuir l’escla 
vage demon pays.

Père
Fille infortunée, vos pensées 
ont mal conduit vos pas.
Notre pays est aussi dans T escla 
vage...

Zenia
Pere
Elle s’approche avec lenteur 
et paraît dans V incertain.

Fils
Fille bien faite approchez 
vous, votre solitude est savie 
dans notre pays.

Zénia
Salut ô noble chanteur! Jouez,

Oh divine justice, nous ne 
pouvons pas éviter d’expier 
nos crimes.
Mais, allez, guidez, moi dans 
un autre pays de peur que 
ma presence prolonge 
vos souffrances.

ΕΠΙΚΛΗΣΗ
Μετάφραση από τα Γαλλικά της ΕΙΡΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΑΔΑΜΙΔΟΥ

ΠΑΤΕΡΑΣ: Στήριξε με λίγο 
γιε μου 
τα γόνατά μου αρχίζουνε να νιώθουν 
το βάρος 
απ' τα χρόνια μου

ΓΙΟΣ: Θέλεις να συνεχίσεις
με βήμα πιο αργό 
μέχρι τα βράχια 
της μεγάλης πηγής 
και ν’ ανάψεις 
τα κουρασμένα σου μέλη 
σε κείνους τους τόπους, 
θύμησες της νιότης σου. 
Ή, πάλι, προτιμάς 
να ξαπλώσεις εδώ, 
πάνω σε τούτο το απαλό χορτάρι 
για να θαυμάσεις 
άνετα
την ωραιότατη αυτή της Ανοιξης;

ΠΑ ΤΕΡΑΣ: Ας περπατήσουμε ακόμα, 
κονταίνοντας το βήμα μας 
και στήριξέ με.
Η πηγή μου φαίνεται κοντά.

ΓΙΟΣ: Εκατό βήματα μονάχα
μας χωρίζουν.
Να τα κιόλας τα όμορφα πλατάνια 
που τα φύλλα τους, 
καθώς τα κουνά το πρωινό αεράκι, 
καθρεφτίζουν το κυματιστό νερό 
της μαγεμένης πηγής!

ΠΑ ΤΕΡΑΣ: Σαν βλέπω ταύτα τ ’ αγαπημένα μέρη 
παίρνω δύναμη: 
Ακου, γιέ μου, 
τ’ αρμονικά μουρμουρητά 
και τ’ ατέλειωτα τραγούδια 
της πηγής.
Κοίταξε κει κάτω
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τις γελαστές κοιλάδες 
και τα όμορφα βουνά, 
γεμάτα δάση.
Πόσο είμ ’ ευτυχισμένος 
που ξαναβλέπω 
τούτα τα βράχια με τα γόνιμα λουλούδια, 
μάρτυρες και μυστικοΰύμβουλους 
των ωραιότερων στιγμών 
της ζωής μου.
Θόρυβος γλυκός, 
ρυθμικός, 
η μονότονη και λικνιστικη ηχώ 
επαναλαμβάνει ερωτικούς σκοπούς, 
πολύ μακρινούς.
Πάρε το σακί και το μ παστούνι μου 
και βοήθησέ με 
να καθίσω.

ΓΙΟΣ: Ξεκουράσου, πατέρα,
σε τούτο το μέρος το ιερό, 
την υπέροχη ώρα 
της Ανοιξης.
Εγώ θα ταιριάξω 
στη φλογέρα μου 
όλους τους σκοπούς 
που θα μπορούσαν 
να στολίσουν 
την ανάπαυσή σου.

ΠΑΤΕΡΑΣ: Παίξε πολύ σιγά, 
γιέ μου.
Η ψυχή μου νιώθει 
ανάμεσα σε τούτες τις εξαίσιες αναμνήσεις. 
Αιώνια αρμονία 
από αισθήματα 
και τονικότητες της Φύσης.
Κάθε στιγμή 
αλλάζει απεριόριστα 
τη γοητεία 
της όψης και της ποίησής σου. 
Ατυχες ψυχές 
που δεν είχαν τον καιρό 
να θαυμάσουνε 
τ’ αρώματα του ουρανού, 

• μπορείτε, τουλάχιστον εδώ, 

να τις φέρνετε στη μνήμη σας 
και ν’ ανυψώνεστε 
για να τις φτάσετε.
Σταμάτα, 
γιέ μου, 
για να μη ξυπνήσεις τη ζήλεια 
του Πάνα μας.
Φοβάμαι 
πως οι κοιλάδες των βουνών 
κουβαλούν 
πιο δυνατά
την ηχώ απ’ τους μελωδικούς σκοπούς σου, 
που θα μπορούσανε 
να τον τραβήξουν 
απ’ τις πρωινές του ασχολίες.

ΓΙΟΣ: Ω! αθάνατε Πάνα:
Ποτέ δε θέλησα να σε προσβάλω. 
Αναγνωρίζω τη θεϊκή σου ανωτερότητα. 
Σε τούτα τα μέρη που αγαπάς, 
μπροστά στους φρουρούς 
της ανάπαυσής σου 
ύστερ ’ από τους πρωινούς μόχθους, 
ορκίζομαι 
να σου προσφέρω 
θυσία 
το πρώτο κατσικάκι απ’ το κοπάδι μου.

ΠΑΤΕΡΑΣ: Μαάνοι τύραννοι 
μας πάρουν τα κοπάδια μας, 
πώς θα μπορέσεις 
να κρατήσεις 
την υπόσχεσή σου;

ΓΙΟΣ: Θα τα υπερασπίσω
με όλα μου τα μέσα 
για να μείνω πιστός 
στον όρκο μου. 
Και αν πεθάνω, 
ίσως η θυσία μου 
προκαλέσει 
τη συμπάθεια των θεών 
και το τέλος των δεινών μας.

ΠΑΤΕΡΑΣ: Κληρονόμησες, 
γιέ μου,
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τη φλόγα
και
τους στεναγμούς μου.
Όμως, 
ως πότε 
θ’ αντέχουμε τούτη τη μισητή τυραννία;
Μήπως, 
με τις οδύνες μας 
δεν έχουμε ξεπλύνει 
αρκετά 
τις αμαρτίες 
των προγόνων μας;

ΓΙΟΣ: Τα δάκρυα, 
πατέρα μου, 
δε θα στερέψουν... 
Κάθε σταγόνα 
αντιφεγγίζει 
κάτω από τούτες 
τις χρυσές αχτίδες 
του ήλιου 
όλους μας τους πόνους... 
Πάψε να κλαις!
Η γυναίκα μου ακολουθεί το μονοπάτι.

ΠΑΤΕΡΑΣ: Μου φαίνεται σα ξένη.

ΓΙΟΣ: Το βάδισμά της έχει χάρη.
Η όψη της μοιάζει πονεμένη 
κι είναι ολάκερη μια τρυφεράδα.

ΠΑΤΕΡΑΣ: Σιμώνει αργά, 
σα σε αβεβαιότητα.

ΓΙΟΣ: Καλοφτιαγμένη κόρη, 
έλα κοντά, 
η μοναξιά σου 
είν’ η ζωή 
στη χώρα μας...

ΞΕΝΙΑ: Χαίρε, 
ευγενικέ τραγουδιστή! 
Παίξε 
παίξε πάλι 
τη φλόγα σου.
Πάντα

θα υπάρχουνε πόνοι 
για να τους απαλύνει.

ΠΑΤΕΡΑΣ: Χαίρε, 
κορίτσι με τα γαλάζια μάτια! 
Ποια ευτυχία 
σ’ οδήγησε 
σε τούτα τα μονότονα και ήσυχα λημέρια 
αυτή την ώρα του πρωινού!

ΞΕΝΙΑ: Τα χρόνια σου
και τ’ ασήμενια σου μαλλιά 
μου δίνουνε κουράγιο.

ΠΑΤΕΡΑΣ: Μίλα, 
κόρη μου! 
Το φύλο σου 
προστατεύεται 
κι ακούγεται 
πάντα 
σε τούτη τη χώρα...

ΞΕΝΙΑ: Ω! θεοί,
παρασταθείτε μου 
στη θλίψη μου! 
Κόρη, 
που δεν ξέρει 
παρά μονάχα 
τα ιερά προπύλαια 
των αθανάτων θεών μας, 
να με, 
από την τελευταία σελήνη, 
σε τούτα τα βουνά και τις κοιλάδες 
ολομόναχη, 
δίχως καταφύγιο και προστασία 
για να ξεφύγω 
απ’ τη σκλαβιά 
της χώρας μου.

ΠΑ ΤΕΡΑΣ: Δ υστυχώς κόρη, 
οι σκέψεις σου 
οδήγησαν 
κακά 
τα βήματά σου. 
Και η δική μας χώρα 
είναι σκλαβωμένη.
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ΞΕΝΙΑ: Ω! θεία δικαιοσύνη, 
δεν μπορούμε 
ν’ αποφύγουμε 
την εξιλέωση 
για τα εγκλήματα μας! 
Όμως, 
ελάτε, 
οδηγείστε με 
σε άλλη χώρα, 
μήπως 
η παρουσία μου 
παρατείνει 
τα δεινά σας...

ΤΕΛΟΣ

ΜΝΗΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1941-44 
(ΡΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ)

Του Παναγιώτη Γιάγκου

Βιογραφικά στοιχεία

«Ο Ροδίων Γεωργιάδης γεννήθηκε στη Λεμεσό, όμως αποφοίτησε από το Παγκύ- 
πριο Γυμνάσιο. Ο Μιλτιάδης ήταν ο μικρότερος του αδελφός. Ο Ροδίων φοίτησε στη 
φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Μιλτιάδης στη Σιβιτανίδειο 
Επαγγελματική Σχολή . Στον Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο ο Ροδίων κατετάγη εθελοντής 
και πολέμησε στην Αλβανία. Στην Κατοχή υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος της αντιστασια
κής Οργάνωσης Εθνικόν Επαναστατικόν Κομιτάτον, το οποίο χρησιμοποιούσε ως 
αοχηγείο το σπίτι των αδερφών Γεωργιάδη. Το 1943 οι δύο αδελφοί συνελήφθησαν 
και καταδικάστηκαν από το γερμανικό στρατοδικείο σε δεκαετή φυλάκιση, για σύ
νταξη και διανομή επαναστατικών φυλλαδίων. Οι Γερμανοί τους έκλεισαν αρχικά 
στις φυλακές της Αίγινας και τον Γενάρη του 1944 τους μετέφεραν στι^ φυλακές του 
Βραδε^ιβούργου στη Γερμανία. Ο Ροδίων πέθανε στη φυλακή από φυματίωση στις 16/ 
10/1944. Για τον Μιλτιάδη η τελευταία πληροφορία που υπάρχει είναι ότι βρισκόταν 
στην κηδεία του αδελφού του στις φυλακές. Από τότε αγνοείται η τύχη του».1 2

1. Χατζηκωστής Ν. Γεώργιος, Επιγραφές και επιγράμματα στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, 1893 Εκατο
νταετηρίδα 1993, Παγκύπριο Γυμνάσιο, Λευκωσία 1992 σ.σ 15-16.
2. Χατζηκωστής Ν. Γεώργιος , Έπος και μαρτύριο οι Κύπριοι ήρωες του Αλβανικού έπους και της 
Εθνικής Αντίστασης : Ροδίων και Μιλτιάδης Γεωργιάδης, Λευκωσία 1995 σελ. 12.

Στοιχεία για το Μνημείο Εθνικής Αντιστάσεως 1941-44, Ροδίων και Μιλ

τιάδης Γεωργιάδη

Με πρωτοβουλία του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου (É. Π. Ο. Κ), 
το 1974 (αν και κάπως αργά από τον θάνατο των δυο αδελφών, ίσως λόγω της 
έναρξης του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της Ε. Ο. Κ. Α. του 1955-59, των δια- 
κοινοτικών διαταραχών ή λόγω έλλειψης χρημάτων και συνεννόησης των εμπλε- 
κομένων μερών στην υπόθεση) τοποθετήθηκε στο ανατολικό μέρος του προαυλίου 
του Παγκυπρίου Γυμνασίου μια μαύρη, γρανιτένια, ορθογώνια αναμνηστική στή
λη ύψους 2,5 μέτρων με την ανάγλυφη απεικόνιση των αδελφών Γεωργιάδη, πάνω 
σε λευκό μάρμαρο, προς το κάτω μέρος της. Στο κάτω άκρο της μνημειακής αυτής 
στήλης, πάνω στην ορθογώνια μαύρη γρανιτένια βάση, υπάρχει λαξευμένη πάνω 
σε λευκό μάρμαρο, η επιγραφή: ΜΝΗΜΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1941-1944 
ΡΟΔΙΩΝ Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ. Στην πίσω ακριβώς 
θέση της βάσης αυτής υπάρχει η λευκή μαρμάρινη επιγραφή. ΕΑΛΗΝΙΚΟΣ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ. Η βάση του μνημείου πατά πάνω σε ορ
θογώνιο λευκό μαρμάρινο αναβαθμό. «Κατά την συνεδρία του Ε. Π. Ο. Κ. στις 
01/05/1969, ο τότε αντιπρόεδρος του Φρίξος Βράχας εισηγήθηκε την δημιουργία 
μνημείου, εις μνήμη των αδερφών Γεωργιάδη. Η ηρωοτόκο^ θέκλα Γεωρ /ιάδη εί-
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χε αφήσει 400 Λ. Κ. διαθήκη στον Ε. Π. Ο. Κ. για τον σκοπό αυτό. Επίσης ο αρ
χιεπίσκοπος Μακάριος Γ ', ο τότε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, χορήγησε 
για τον ίδιο σκοπό κάποιο χρηματικό ποσό? Στις 26/05/1969 ο Ε. Π. Ο. Κ. δέχτηκε 
οικονομική βοήθεια από το Υπουργείο Παιδείας. Κατά τη συνεδρία του ομίλου στις 
09/02/1970, εισηγήθηκε το όνομα του γλύπτη Γεωργίου Κυριάκου για τη φιλοτέχνηση 
των γλυπτών τμημάτων του μνημείου. Τελικά η εισήγηση αυτή δεν έγινε αποδεκτή και 
η φιλοτέχνηση των γλυπτών τμημάτων του μνημείου ανατέθηκε στον γλύπτη Νίκο 
Δυμιώτη από τη Δευκωσία, διατελέσαντα καθηγητή τέχνης στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. 
Ο Ν. Δυμιώτης την περίοδο 1969- 1974 πειραματίστηκε στην γλυπτική αφηρημένων 
τάσεων, δίνοντας μερικές γεωμετρικές συνθέσεις.3 4 Στις 08/01/1971 ο γλύπτης Ν. Δυ
μιώτης πληρώθηκε το ποσό των 160 Δ. Κ. από τον Ε. Π. Ο. Κ. για την προεργασία ( 
α ' φάση του έργου). Ο Ε. Π. Ο. Κ. αποφάσισε να ζητήσει οικονομική αρωγή από την 
Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Δευκωσίας, για τα λοιπά έξοδα. Όμως στις 
12/04/1973 η Εφορεία αρνήθηκε. Τον Μάιο του 1973 ο δήμαρχος Κερύνειας προ- 
σφέρθηκε να αναλάβει τα έξοδα για την ανέγερση του μνημείου και να το τοποθετήσει 
έξω από το δημοτικό μέγαρο Κερύνειας. Στις 14/05/1973 ο σύνδεσμος γονέων του 
Παγκυπρίου Γυμνασίου απάντησε πως μπορεί να καλύψει τα έξοδα για την ανέγερση 
του μνημείου, αλλά παρέμενε το ερώτημα για το που θα τοποθετείτο το μνημείο. Δε
καπέντε μέρες μετά αποφασίστηκε όπως το μνημείο τοποθετηθεί στο προαύλιο του 
Παγκυπρίου Γυμνασίου. Στις 29/05/1973 ο Ε. Π. Ο. Κ. πλήρωσε 220 Δ. Κ. στον γλύ
πτη Ν. Δυμιώτη. Όπως μαρτυρείται στο αριστερό πλευρό του ανάγλυφου μέρους του 
μνημείου, το ανάγλυφο φιλοτεχνήθηκε το 1973, από τον προαναφερόμενο γλύπτη. 
Τον Ιούλιο του 1973 η Εφορεία δέχτηκε να καταβάλει το ποσό των 200 Δ. Κ. για τη 
βάση του μνημείου. Τον Σεπτέμβριο του 1973 καταβλήθηκε από τον Ε. Π. Ο. Κ. το 
ποσό των 522 Λ. Κ. για την αγορά του μαρμάρου. Με βάση τον υπολογισμό του κό
στους ζωής του 1973, το συνολικό ποσό των 1120 Λ. Κ. περίπου, που δαπανήθηκε 
για την ανέγερση του μνημείου αυτού τότε, ήταν αρκετά μεγάλο. Ο διακεκριμένος αρ
χιτέκτονας Χαρίλαος Δίκαιος ανέλαβε την δωρεάν εκπόνηση των σχεδίων και την 
εκτέλεση του μνημείου.5

3. Φιλολογική Κύπρος 1973-1974, μνήμη Κωστή Παλαμά, Ε. Π. Ο. Κ σελ. 34.
4. Διαλετή Κομνηνή Δώρα κ.α , Λεξικό ελλήνων καλλιτεχνών : ζωγράφοι, γλύπτες, χαράκτες, 16ος - 
20ος αιώνας, Τόμος 2, Εκδοτικός Οίκος "Μέλισσα«, Αθήνα 1997-2000 σελ. 396.
5. Φιλολογική Κύπρος 1973-1974, μνήμη Κωστή Παλαμά, Ε. Π. Ο. Κ σελ. 34.
6. Τηλεφωνική συνομιλία με την κυρία Βαρβάρα Μιχαήλ, Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Πνευματι
κού Ομίλου Κύπρου ( Ε. Π . Ο. Κ) 02/05/2007.
7. Χατζηκωστής Ν. Γεώργιος, Επος και μαρτύριο οι Κύπριοι ήρωες τον Αλβανικού έπους και της 
Εθνικής Αντίστασης : Ροδίων και Μιλτιάδης Γεωργιάδης, Λευκωσία 1995 σελ. 154 και Φιλολογική Κύ
προς 1973-1974, μνήμη Κωστή Παλαμά, Ε. Π. Ο. Κ σ.σ 31-38. 8. Φιλολογική Κύπρος 1973-1974, μνήμη Κωστή Παλαμά, Ε. Π. Ο. Κ σελ. 34-35, 38.

Τον Μάρτιο του 1974 λήφθηκε η απόφαση για την τέλεση των αποκαλυπτηρίων 
του μνημείου.6 Τα αποκαλυπτήρια έγιναν σε ειδική τελετή στις 24 Μαρτίου 1974, πα
ραμονή της εθνικής επετείου, κατά τη διάρκεια της οποίας ο δρ. Κωνσταντίνος Σπυ- 
ριδάκις εκφώνησε εισαγωγική ομιλία και ακολούθως εκφώνησε ομιλία ο τότε πρέ
σβης της Ελλάδος στην Κύπρο, Ευστάθιος Δαγάκος, ο οποίος αναφέρθηκε στη ζωή 
και στη δράση των δύο ηρώων και στην τραγική οικογένεια. Ακολούθως ο πρέσβης 
της Ελλάδος αποκάλυψε το μνημείο.7 Ο σκοπός που εξυπηρετεί η ανέγερση του μνη

μείου αυτού κατά τον Κωνσταντίνο Σπυριδάκι είναι: «για να μας εμπνέει την ιδέα 
της ελευθερίας και η εθνική διδασκαλία, επιταγή και ιδεολογία, που απευθύνεται δι ' 
αυτού... προς τον σύμπαντα ελληνικό λαό της νήσου μας, αλλά κατ ' εξοχήν προς την 
μαθητιώσαν νεολαίαν...» Ο Ευστάθιος Δαγάκος είπε: «οι μαθηταί ...θα αντικρίζουν 
κάθε ημέραν τας ευγενείς μορφάς των. Θα κλίνουν την κεφαλήν, θα ενθυμούνται ότι 
οι αγαθοί ού μακρούβίου, αλλά λαμπρού δέονται και θα λέγουν υπερηφάνως: Αμμες 
δέ γ’ εσσόμεθα πολλώ κάρρονες»!8 Μ’ αυτό τον τρόπο θα διαιωνίζονται οι αξίες 
και τα ιδανικά για τα οποία αγωνίστηκαν οι δυο ήρωες αδελφοί Γεωργιάδη, καθώς 
και οι ίδιοι και οι αγώνες τους θα τιμούνται. Επίσης οι εμπνευστές του μνημείου 
ίσως να προσπαθούν να δείξουν ποια είναι η θέση τους στην ιστορία».

Η λειτουργικότητα του μνημείου αυτού είναι η κατάθεση στεφάνων. Αυτό το 
μνημείο ίσως να είναι το μοναδικό στη Κύπρο, που είναι αφιερωμένο στη Μνήμη 
της Εθνικής Αντιστάσεως 1941-44 και που τιμά τη συμβολή των Ελλήνων της Κύ
πρου σ αυτήν. Αυτό το μνημείο εντάσσεται θεματικά στον Β Παγκόσμιο Πόλε
μο (Εθνική Αντίσταση - ήρωες αγωνιστές, μικροϊστορία ).

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΓΚΟΥ

** Μνημείο: Έργο Χαρίλαου Δίκαιου

Μνημείο Εθνικής Αντιστάσεως (1941-1944) και των Κυπρίων Αγωνιστών Ροδίωνος 
και Μιλτιάδη Γεωργιάδη.
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ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ: ΜΙΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Του Κώστα Κωνσταντίνου, δ.φ.

1. Διάλεκτος - Ιδίωμα - Ταυτότητα

Θα αρχίσω με την Εκπαίδευση και θα τελειώσω με τον ίδιο τρόπο. Τα παιδιά 
της Α' Λυκείου διδάσκονται, από ένα απόσπασμα της νεοελληνικής γραμματικής 
του Μ. Τριανταφυλλίδη, ότι «Ιδίωμα και διάλεκτο ονομάζουμε συνήθως το ίδιο 
πράγμα, υποδιαιρέσεις της γλώσσας. Συχνά ονομάζουν διάλεκτο ένα ιδίωμα με 
μεγάλη έκταση ή που διαφέρει σημαντικά από την κοινή γλώσσα. Κάποτε πάλι 
ονομάζουν μειωτικά το ιδίωμα που έμεινε λογοτεχνικά ακαλλιέργητο» (Έκφραση 
- Έκθεση). Η συνήθης ερώτηση των μαθητών είναι «τι σημαίνει το που διαφέρει 
σημαντικά από την κοινή γλώσσα;».

Έχοντας κατά νουν ότι μία απάντηση που να ανταποκρίνεται στα πράγματα 
καθορίζει ενδεχομένως και τη δύναμη της ταυτότητας των διαλεκτόφωνων, θεωρώ 
την ερώτηση καίριας σημασίας. Ήταν, άλλωστε, η αιτία για ό, τι θα ακουστεί πιο 
κάτω. Θα προσπαθήσω να διαγράψω μερικές πλευρές των δύο γλωσσικών ποικι
λιών (κρητικής και κυπριακής) που περιχαρακώνουν αυτή τη διαφορετική (γλωσ
σική) ταυτότητα. Ομολογώ ότι θα θέσω πολύ περισσότερα ερωτήματα από αυτά 
που θα προσπαθήσω να απαντήσω.

2. Μηχανιστικά μοντέλα σύγκρισης

Με δεδομένη τη δυναμική κάθε συστήματος για συνεχή αλλαγή και την, εξ 
όσων γνωρίζω μέχρι σήμερα, ατελή κωδικοποίηση της νόρμας της ΚΝΕ, μοιάζει 
να είναι μονόδρομος ο εντοπισμός μερικών στοιχείων, εξ ορισμού υψηλής δομι
κής σημασίας αλλά και στατιστικά υψηλής συχνότητας, τα οποία θα αποτελέσουν 
τη βάση της σύγκρισης. Σημαντικός επίσης περιορισμός είναι τα φαινόμενα να 
έχουν λίγο ή πολύ υπερτοπική παρουσία, τουλάχιστο σε μία από τις δύο γλωσσι
κές ποικιλίες. Γι’ αυτό θα προσπαθήσω να μεταβώ από την παραδοσιακή σύγκρι
ση της διαλεκτικής τυπολογίας σε μια πιο δυναμική διαδικασία.

Μηχανιστικά μοντέλα σύγκρισης λειτουργούν καλά σε λεξιλογικό επίπεδο 
και σε «κατά μέτωπον» αντιπαραθέσεις. Σε γενικές γραμμές η λεγάμενη απόσταση 
Levenshtein (το σχετικά παλαιό αλλά όμως σημείο αναφοράς στη διαλεκτομετρία) 
είναι ένας υπολογισμός της ομοιότητας μεταξύ δύο σειρών (strings), από τις οποί
ες η μία είναι η πηγή και ή άλλη ο στόχος (για μια απλή και χρηστική παρουσίαση 
δες Gilleland).

Η απόσταση αυτή είναι ο αριθμός των διαγραφών, εισαγωγών ή αντικατα
στάσεων που απαιτούνται για να μετατραπεί η σειρά-πηγή στη σειρά-στόχο. Η τε
λική τιμή μπορεί να είναι το άθροισμα αυτών των διεργασιών, οι οποίες μπορούν 
να ζυγίζονται εξίσου, ή ανισομερώς, ανάλογα με το μοντέλο/εφαρμογή. Έτσι, για 
παράδειγμα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) με πηγή τη σειρά «μάτια» της νόρμας και σειρά στόχο 
το «μάθια» της Κρητικής (ΚρΔ) η απόσταση είναι 1, αφού απαιτείται μία αντικα

τάσταση του /t/ από το /θ/. Αντίθετα, η απόσταση για το «αμμάθκια» της Κυπρια
κής (ΚΔ) είναι 4, επειδή απαιτείται μία εισαγωγή του /a/, μία αντικατάσταση του 
απλού /m/ από διπλό, μία αντικατάσταση του /t/ από το /θ/ και μία εισαγωγή επί
σης του /k/. Σ’ αυτό λοιπόν το σημείο η ΚΔ είναι διαλεκτικότερη:

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

Είναι αυτονόητο ότι σε άλλες εφαρμογές του μοντέλου η κατάσταση είναι 
εντελώς διαφορετική.

Επειδή γνωρίζουμε όμως από τις πρωτοποριακές εργασίες των νεογραμματι- 
κών του 19ου αιώνα (Osthoff, Brugmann, Paul και άλλων) ότι συγγενείς ποικιλίες 
τείνουν να δείχνουν σειρές από κανονικές ηχητικές αντιστοιχίες, γίνονται προ
σπάθειες από τους ειδικούς να συ|.ιπληρωθεί του μοντέλο edit με τεχνικές που 
ανακαλύπτουν αυτόματα αυτές τις αντιστοιχίες (Hinrichs).

Για παράδειγμα, τα αρκτικά μέσα ηχηρά της ΚΔ μετατρέπονται σε άηχα, είναι 
σταθερό το περιβάλλον των κωφώσεων στα βόρεια ιδιώματα, ο πληθυντικός του 
άρθρου στην ΚρΔ συχνότατα εμφανίζεται ως τσι. Ολα αυτά, για την λί γο ή πολύ 
ιστορική αντίληψη περί διαλέκτου. Τέτοιες αντιστοιχίες παραδοσιακά ανευρίσκο
νται μετά από πολύ κόπο αλλά με τις σύγχρονες ηλεκτρονικές στατιστικές τεχνι
κές αντιστοίχησης τα αντιπαραβολικά παραδείγματα συσσωρεύονται πολύ πιο 
εύκολα. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι η γραπτή απόδοση της διαλέκτου (για τη 
Βαυαρική δες το μοντέλο του Ammon σιο Scheutz και Rein).

3. Ιστορικότητα - Διαλεκτικότητα

Ζήτημα πάντως είναι ο βαθμός σύνδεσης της διαλεκτικότητας με την ιστορι
κότητα. Μπορεί κατά τη διαδεδομένη άποψη να θεωρηθεί διαλεκτικότερη η ποικι
λία που διατηρεί παλαιότερα στοιχεία (τα οποία δεν υπάρχουν στην Κοινή) αλλά 
αυτό από μόνο του αρκεί να την εντάξει σε ένα διαλεκτικότερο επίπεδο σε σχέση 
με μία άλλη ποικιλία που δεν επιδεικνύει τον ίδιο βαθμό διαλεκτικότητας αλλά 
απλά διαφέρει; Το κριτήριο, άρα, της διαφορετικότητας πρέπει να είναι το πρώτο.

Με την ιστορική πλευρά του θέματος και με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολο
γίας μπορεί σίγουρα κανείς να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Η ιστορικότητα όμως 
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ανάγει το όλο ζήτημα στο πεδίο έρευνας των ειδικών και επομένως δεν μπορεί τε
λικά να ενδιαφέρει το χρήστη. Η απόσταση επίσης μεταξύ των γλωσσικών κέ
ντρων ήταν πάντα πολύ σημαντική. Δεν εννοείται όμως ως προς το φυσικό της χι
λιομετρικό μέγεθος. Σε παλαιότερες εποχές η διαμόρφωση του εδάφους καθώς και 
κάθε είδους φυσικοί φραγμοί καθόριζαν καίρια την επικοινωνία.

Εάν η κοινωνική επαφή προκαλεί τη μεταφορά γλωσσικών χαρακτηριστικών 
από τη μία ποικιλία στην άλλη, τότε θα μπορούσαμε να απαριθμήσουμε τη γενική 
της επίδραση σε ολόκληρες περιοχές. Προφανώς, η γενική επίδραση εξαρτάται 
από τον αριθμό των ατομικών επαφών, που με τη σειρά τους εξαρτώνται από το 
πόσο απομακρυσμένες μεταξύ τους είναι οι γλωσσικές κοινωνίες. Γιατί, η χιλιο
μετρική απόσταση εμποδίζει την επικοινωνία. Τα δύο αυτά μεγέθη πρέπει να θεω
ρούνται αντιστρόφως ανάλογα.

Ο Trudgill συνδυάζει σε ένα τύπο το μέγεθος ενός γλωσσικού οικισμού και τις 
ευκαιρίες που δίνονται για επικοινωνία με άλλους, εισάγοντας ένα γλωσσικό 
αντίστοιχο στο νόμο της βαρύτητας (Trudgill). Έτσι η φόρμουλα εγκολπώνει μία 
άποψη για το πώς το μέγεθος του πληθυσμού και η γεωγραφική απόσταση μπορεί 
να επιδράσει στις διαφορές μεταξύ διαλέκτων. Οι δύο συνέπειες αυτής της θεω
ρίας (της βαρύτητας) είναι ότι η αλληλεπίδραση συσχετίζεται θετικά με το πληθυ- 
σμιακό παράγωγο και αρνητικά με την τετραγωνισμένη απόσταση (Νόΐέ’όοό). Αυ
τά όμως ως προς τους τύπους.

Σε μία έρευνα στην Νορβηγία (Gooskens), που ως στόχο είχε την αναζήτηση τρό
πων για την πρόβλεψη των γλωσσολογικών αποστάσεων μεταξύ των νορβηγικών 
διαλέκτων με τη βοήθεια των γεωγραφικών αποστάσεων, φάνηκε ότι όταν συσχετίζο
νται οι γλωσσικές αποστάσεις με τους σύγχρονους τρόπους διακίνησης ο συσχετι
σμός είναι χαμηλός, ενώ είναι αρκετά υψηλότερος όταν συσχετίζονται με τους χρό
νους διακίνησης παλαιοτέρων εποχών (έτος 1900). Η διαπίστωση αυτή φαίνεται να 
απεικονίζει το γεγονός ότι οι γλωσσικές αποστάσεις μεταξύ των σύγχρονων διαλέ
κτων σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν διαμορφωθεί ανάλογα με τον τρόπο διακίνησης στο 
παρελθόν, καθοριζόμενες από τη φυσική χιλιομετρική κατάσταση και τη μεγαλύτερη 
σημασία που είχε παλαιότερα. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Σημαίνει τελικά 
ότι όσο περνούν τα χρόνια μειώνεται η σημασία της ιστορικότητας. Παραμένει όμως 
πάντα σημαντική η θέση του κάθε κέντρου σε σχέση με τον ευρύτερο χώρο διακίνη
σης, η πληθυσμιακή του σύνθεση και η γενικότερη πολιτιστική του παρουσία.

Όμως, τα ιστορικά αλλά και γενικότερα τα κοινά σημεία των δύο για την πε
ρίπτωσή μας γεωγραφικών ποικιλιών, (ΚρΔ και ΚΔ) πρακτικά δεν ενδιαφέρουν 
τους σχετικούς διαλεκτόφωνους συνομιλητές, επειδή δεν γίνονται αντιληπτά. Δεν 
έχει π.χ. καμία σημασία (γενικά μιλάμε) για τον διαλεκτόφωνο πομπό ή δέκτη 
(ΠΙΝΑΚΑΣ 2), αν λέμε ότι και οι δύο χαρακτηρίζονται από τον λεγόμενο νότιο 
φωνηεντισμό, διατηρούν δηλαδή αδιατάρακτο το φωνηεντικό τους σύστημα στις 
άτονες συλλαβές ή (χωρίς να είμαστε απολύτως συγκεκριμένοι) ότι φυλάσσουν 
στοιχεία από παλαιότερες φάσεις τη Ελληνικής. Ή επίσης ότι κάποια κοινά στοι
χεία είναι ο σχηματισμός του β' πληθ. των παρωχημένων χρόνων σε -έτε καί όχι - 
άτε, η συλλαβική αύξηση (με την ιδιαιτερότητα της κρητικής (ίπαιξα), ρήματα με 
αντικείμενο σε γενική, η επίταξη της αδύνατης αντωνυμίας.

Επομένως, εάν (εν είδει εργασίας πάντα) αποδώσουμε στη νόρμα το μηδέν (0), 
στην μικρότερη διαλεκτική απόκλιση το ένα (1) και στη μεγαλύτερη (όταν δεν 
υπάρχει «ενδιάμεσος σταθμός» σε καμία από τις δύο γλωσσικές ποικιλίες) το δύο 
(2), έχουμε (για ό, τι είπαμε πιο πριν) την «ισόπαλη» (8 - 8) εικόνα του πίνακα:

(ΠΙΝΑΚΑΣ 2)

ΚΝΕ ΚΡ. ΚΥ.

φωνηεντισμός 0 0 0

β’ πληθ. παρωχ. χρόνων -ατε 0 2 2

αύξηση 0 2 2

ρήματα με αντικ. σε γενική 0 2 2

θέση αδύνατης αντωνυμίας 0 2 2

Σύνολο: 8 8

4. Διαφοροποίηση - Σύγκρουση

Όμως, εάν το μυαλό του ανθρώπου αποθηκεύει μορφήματα, τότε σημαίνει ότι 
μεγάλη διαφοροποίηση με τη νόρμα σημαίνει και μεγάλη σύγκρουση. Με βασικό 
κριτήριο λοιπόν την ακουστική και νοηματική αντιπαράθεση μεταξύ του διαλε- 
κτόφωνου και του ομιλητή της ΚΝΕ και έχοντας κατά νουν γενικά φαινόμενα - 
όπου υπάρχει κοινό πεδίο σύγκρισης - και όχι τοπικά περιορισμένα, μπορούμε να 
κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις. Η σύγκριση θα μπορούσε να έχει τον χαρακτήρα 
ενός λογικού πεδίου: είτε δηλαδή συμφωνεί (λίγο ή πολύ) με την ΚΝΕ είτε όχι.

Να δώσω ένα παράδειγμα (ΠΙΝΑΚΑΣ 3): Γνωρίζουμε ότι στην ΚΝΕ δεν 
υπάρχουν διπλά σύμφωνα. Το ίδιο και στην ΚρΔ. Αντίθετα, στην ΚΔ είναι παντα- 
χού παρόντα, ως διπλά ή παρατεταμένα. Η ΚΔ όχι μόνο φυλάσσει τα παραδομένα 
αλλά εμφανίζει και νέα τάση για δίπλωση. Η σχετική τιμή λοιπόν της ΚΝΕ «επιβε
βαιώνεται» στην ΚρΔ αλλά αντίθετα εμφανίζεται ως αποκλίνουσα στην ΚΔ.

Ας πάρουμε ακόμα την ανάγνωση ενός κειμένου σε ΚΝΕ. Από την πλευρά του 
Κυπρίου είναι διάχυτη παντού η λεγόμενη «βαριά» προφορά. Αντίθετα, βαριά 
προφορά (άγνωστη στο συγκεκριμένο περιβάλλον στην ΚΔ) παρατηρείται στην 
ΚρΔ για το γ μπροστά από ι (φιλολογία), και λιγότερο όσον αφορά τα άλλα ουρα- 
νικά κ, χ, αφού φωνητικά τα χείλη δεν είναι πιο στρογγυλά απ ό, τι στην ΚΝΕ, σε 
αντίθεση με την ΚΔ).

Παρατηρείται επίσης μία ρινικότητα στην ΚΔ καθώς και πολλά από ιστορι
κής πλευράς δικαιολογημένα αλλά και αυθαίρετα ανεπτυγμένα τελικά ν, ακόμα 
και εκεί που δεν δικαιολογούνται (παράδειγμαν). Αντίθετα, γνωρίζουμε ότι στην 
ΚρΔ εμφανίζεται σε πολλές περιπτώσεις μία πτώση του τελικού ν, όπως των 
αθρώπω, δε τως έδιδα πράμα.
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Γνωρίζουμε ακόμα ότι η ΚΔ χαρακτηρίζεται από χαλαρή άρθρωση των ψιλών 
κυρίως συμφώνων αλλά και από την ευρύτερη τάση να αποβάλλει συχνότατα σύμ
φωνο μεταξύ φωνηέντων.

Επιπλέον παρατηρείται στην ΚΔ μία αηχοποίηση των ξένων ηχηρών μέσων 
(b, d, g), αντί δηλαδή μπίρα, πίρα, μπάσκετ, πάσκετ.

Στο ερώτημα επίσης τι είναι διαλεκτικότερο, το «άλογον» γ στο κρητικό ζη- 
λεύγω ή το επίσης άλογον κ στο κυπριακό ζηλεύκω η απάντηση θα δοθεί από τις 
πιθανές προσαρμογές στο φωνητικό περιβάλλον. Έτσι, στον κρητικό τύπο το ηχη
ρό /ν/ μένει το ίδιο, ενώ στον αντίστοιχο κυπριακό προκαλείται προληπτική αφο
μοίωση κατά τρόπον άρθρωσης αλλά όχι πάντα (κοινωνιόλεκτο). Είναι επομένως 
διαλεκτικότερο.

Αντίθετα, η ηχηροποίηση και απορρινοποίηση του κρητικού ντ (σε δ) μπρο
στά από ημίφωνο ι στο κονβεόιάζω είναι διαλεκτικότερη του αντίστοιχου κυπρια
κού κουβενγκιάζω, ο οποίος παραμένει πιο κοντά στην ΚΝΕ.

Από την άλλη, διαλεκτικότερος είναι ο τύπος της ΚΔ αμμάδκια, όχι μόνο λό
γω της, από συγχρονικής πλευράς, ανάπτυξης στοιχείου ανύπαρκτου στην ΚΝΕ 
(α-) αλλά και επειδή απομακρύνεται (ως κανονική αλλοφωνική παραλλαγή δίπλα 
στο αμμάθκία) από το άηχο τ της νόρμας.

Δεν είναι όμως πάντα τόσο εύκολα τα πράγματα. Πώς αποφασίζει κανείς 
ποιος επιτονισμός ή ποια ιστορικά στοιχεία (αρχαιοπινή, ονομάζονται συνήθως) 
είναι διαλεκτικότερα; Επομένως:

(ΠΙΝΑΚΑΣ 3)

ΚΝΕ ΚΡ. ΚΥ.

ιστορικότητα 0 2 2

επιτονισμός 0 2 2

διπλά 0 0 2

προφορά 0 ι (γ+ι) 2

ρινικότητα 0 0 2

τελικό -ν 0 0 2

χαλαρή άρθρωση 0 1 2

πτώση τελικού υποχρεωτικού -ν 0 2 0

αηχοποίηση ξένων ηχηρών μέσων 0 0 2

Σύνολο: 8 16

Φαίνεται έτσι ότι η γενικά η ΚΥ από φωνητικής πλευράς είναι διαλεκτικότερη. 
Αρκεί όμως αυτό για να ενταχθεί σε συγκριτικά υψηλότερο διαλεκτικό επίπεδο;

Αν στρέψουμε το ενδιαφέρον μας στη μορφολογία και στη σύνταξη, θα δούμε 
ότι η κατάσταση είναι διαφορετική (ΠΙΝΑΚΑΣ 4). Η κατάληξη λ.χ. -σιν για το τρί
το πρόσωπο πληθ. (εκτός του παρακειμένου βεβαίως), ενώ είναι πολύ διαδομένη 
στην Κύπρο, στην Κρήτη σπανίζει. Συνηθισμένοι είναι επίσης ρηματικοί σχηματι
σμοί σε -ίσκω, άγνωστοι στην Κρήτη. Γνωρίζουμε ακόμα ότι στην Κρήτη προτιμά- 
ται αποκλειστικά σχεδόν το θεματικό φωνήεν -ο-, (προσπαθήσομε) ενώ η κυπρια
κή χρησιμοποιεί και τα δύο (ου, ο. προσπαθήσουμεν, προσπαθήσομεν).

Ο σχηματισμός επίσης του Μέλλοντα στην Κρήτη με το να + ρήμα + θέλω (να 
πάω θέλω) είναι διαλεκτικότερος του κυπριακό έννα, γιατί φωνητικά (μοντέλο 
όίάώ) αλλά και δομικά (όχι θέλω να) απομακρύνεται περισσότερο από τη δομή της 
νόρμας. Διαλεκτικότεροι είναι και οι μονολεκτικοί μέλλοντες της ΚρΔ σε -ξω, 
όπως και οι αντίστοιχοι Αόριστοι σε -ξα (φτύξω, έφτυξα).

Οι ιδιαιτερότητες όμως της ΚρΔ συνεχίζονται. Έτσι, η αντωνυμία προτάσσε
ται της προστακτικής, όταν υπάρχει πριν από αυτή το αντικείμενο του ρήματος 
(ένα νερό μου δώσε). Από την άλλη, το να αποβάλλεται μετά από άρνηση (δεν έχω 
που πάω). Και στη διαχείριση των κληρονομημένων συζυγιών των ιστορικά περι- 
σπώμενων ρημάτων η κατάσταση είναι διαφορετική στις δύο ποικιλίες. Η Κύπρος 
προτιμά τους σχηματισμούς σε -ας συντριπτικά περισσότερο απ’ ό, τι η Κρήτη. 
Σημαντική είναι και η διαφοροποίηση τη Κρήτης με το τσι είτε ως αντωνυμία είτε 
ως «ά-φυλο» άρθρο (γι’ αυτό το εντάσσω στη μορφολογία, σύγκρινε γερμ.). Επι
πλέον, σχηματισμοί με πρόταξη του ετερόπτωτου προσδιορισμού σε γενική προ- 
σφέρονται για σύγκριση: Κόκκινη Χάνι, Αγάκου μετόχι (στην ΚΥ όμως: μετόχιν 
του Κύκκου), του τζίνι ματζίνι ο σεβντάς (από τίτλο κρητικού παραμυθιού). Το 
ίδιο και η προτίμηση ή μη στη δημιουργία επιθετικού προσδιορισμού, αντί ετερό
πτωτου σε γενική: βαθιανός κάμπος (κυπρ. ο κάμπος της Τσακκίστρας), ευκαιρια
κό κέντρο (εμπορική ονομασία στην είσοδο των Χανίων. για κάποιον διαλεκτό- 
φωνο που δεν γνωρίζει λοιπόν, τηλεφωνικό κέντρο θα μπορούσε να σημαίνει τον 
«χώρο που βρίσκει κανείς τηλέφωνα»...). Η παραβίαση επίσης της συνήθους μορ
φολογίας είναι ένα άλλο πεδίο αντιπαραβολής: ΚρΔ η βοσκαρέ. Αρα:
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(ΠΙΝΑΚΑΣ 4)

ΚΝΕ ΚΡ. ΚΥ.

ρημ. κατάληξη -σιν 0 1 2

ρημ. σε -ίσκω 0 0 2

θεματικό φωνήεν 0 2 1

σχηματισμός περιφρ. Μέλλοντα 0 2 1

μονολεκτικός Μέλλων, Αόριστος 0 2 0

πρόταξη αντωνυμίας (περί προστακτικής) 0 2 0

«βαρύτονα» 0 1 2

άρθρο 0 2 0(τες;)

πρόταξη του ετερόπτωτου προσδιορισμού 0 2 0

επιθετικός προσδιορισμός αντί ετερόπτωτος 0 2 0

παραβίαση μορφολογίας (θηλυκά σε -ε) 0 2 0

Σύνολο: 18 8

Η ΚρΔ φαίνεται έτσι διαλεκτικότερη στο μορφολογικό/συντακτικό επίπεδο. 
Σε κάθε περίπτωση, σημασία έχει το συνολικό διαλεκτικό αποτέλεσμα που προκύ
πτει από τον συνδυασμό των διαλεκτικών χαρακτηριστικών.

Προφανώς λοιπόν, όσο λιγότερες οι συγκρούσεις, τόσο λιγότερη και η διαλε- 
κτικότητα. Όπου οι διαλεκτόφωνοι δεν συγκρούονται μεταξύ τους, δεν υπάρχει 
διάλεκτος. Και ας το γράφουν τα βιβλία. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι θέμα στατιστι
κής. Η στατιστική διαλεκτομετρία αλλοιώνει τη γνώση μας για την αντίληψη περί 
διαλεκτικότητας που έχει ο δέκτης, επειδή δεν λαμβάνει υπόψη ούτε το γλωσσικό 
του υπόβαθρο, ούτε την πραγματική συχνότητα των μονάδων στη ζωντανή ομιλία 
αλλά ούτε και τη δυναμική των διαφόρων συνθηκών της γλωσσικής περίστασης.

4.1 Προφορικότητα

Καίριας σημασίας είναι και το ερώτημα τι προηγείται από πλευράς γραμμα
τικής; Ποια η σχέση των διαφόρων γραμματικών επιπέδων; Όλοι συμφωνούν ότι 
το πρώτο που αντιλαμβάνεται ο μη διαλεκτόφωνος είναι η διαφορετική προφορά. 
Πρέπει επομένως να θεωρηθεί πρωταρχικής σημασίας. Ταυτοχρόνως όμως προ
σλαμβάνει και τον διαφορετικό επιτονισμό. Τι κάνουμε σ’ αυτή την περίπτωση; 
Ετσι η δύναμη της προφορικότητας δεν μπορεί παρά να είναι μία σοβαρή απόδει
ξη για την ισχύ της ποικιλίας. Ε-νώ π.χ. σήμε-ρα ένας κρητικός ιε-ρέας δια-βάζει 
Λοίζε το οΊζΐηο/ κα-νέ-νας Κύπριος συ-νά-δελ-φός του δεν "τολ-μά" να πει 
*Λοηάζ6’Γοη ε’Τζΐηοη/. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο Κρητικός επιβάλλει την 
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προφορικότητά του στο οπτικό ίνδαλμα της λέξης, ενώ ο Κύπριος μέσω αυτού την 
καταπιέζει. Εάν λοιπόν σε μία διαλεκτομετρική μέθοδο το κριτήριο για τον βαθμό 
διαλεκτικότητας είναι και η επιβολή της προφοράς σε πιο τυπικές καταστάσεις 
επικοινωνίας (όπως ακούει κανείς Κρήτες βουλευτές, και εντός του Κοινοβουλί
ου, ευθαρσώς να υποστηρίζουν κάποια κρητικά γλωσσικά χαρακτηριστικά) τότε σ' 
αυτό το σημείο η Κρήτη είναι διαλεκτικότερη της Κύπρου, σε αντίθεση με ότι εί
παμε πιο πριν. Το ίδιο συμβαίνει και με τα διπλά στην περίπτωση των Κυπρίων. 
Και στα δύο παραδείγματα έχουμε επιβολή της προφορικότητας.

Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιοι είναι οι πλέον βαρύνοντες συνδυασμοί χαρα
κτηριστικών; Είναι τόσο σημαντική τελικά τέτοιου είδους διαβάθμιση; Μπορεί 
κανείς, αλήθεια, να θέτει ένα τέτοιο ερώτημα; Τα διαλεκτικά χαρακτηριστικά πά
ντως έχουν την τάση να συνδυάζονται. Αποφασίζοντας κανείς για την τύχη του 
ενός προδιαγράφει κατά κάποιο τρόπο και την τύχη του άλλου.

4.2 Διαλεκτοτοφωνία
Από την άλλη, αν θέλει κανείς να οριοθετήσει το περιεχόμενο της έκφρασης 

«διαλεκτοφωνία» πρέπει να διακρίνει μεταξύ του αισθήματος του κατά περίπτω
ση διαλεκτόφωνου από την μια και ενός ουδέτερου παρατηρητή από την άλλη, υπό 
την έννοια ότι δεν μετέχει του διαλεκτικού κώδικα.

Πώς όμως ορίζεται ο ουδέτερος (διαλεκτικά) παρατηρητής; Υπάρχει καθόλου 
τέτοιος παρατηρητής; Επομένως η διάλεκτος (από πλευράς πομπού και δέκτη και 
όχι κάτω από τη ματιά του ειδικού) είναι μία δυναμική έννοια με ρευστό περιεχό
μενο. Αντικειμενική διαλεκτικότητα (για την ακοή του χρήστη) δεν υπάρχει. Είναι 
ένας γλωσσικός υποκειμενισμός ο οποίος οριοθετείται συνεχώς κατά τη διάρκεια 
της γλωσσικής περίστασης.

Πρέπει να τονιστεί εξάλλου ότι η διαλεκτοφωνία (ακόμα και για τον μη δια- 
λεκτόφωνο) δεν έχει σε όλες τις περιστάσεις τον ίδιο βαθμό απόρριψης ή αποδο
χής. Ευκολότερα π.χ γίνονται ανεκτά σε μία μετάδοση τα διαλεκτικά παραστρατή
ματα στο ποδόσφαιρο παρά στο καλλιτεχνικό πατινάζ. Αυτό σημαίνει ξεκάθαρα 
ότι το θέμα προδιαθέτει για την ενδεδειγμένη γλώσσα. Αντίστροφά, η μη ενδεδειγ- 
μένη γλώσσα μπορεί να παραποιήσει στερεοτυπικά το θέμα. Να δώσω ένα (όχι και 
τόσο επιτυχημένο ίσως) παράδειγμα. Τι πραγματικά γνωρίζουμε από τις αρχαίες 
λογοτεχνικές διαλέκτους; Από τη στιγμή που το θέμα συνδυαζόταν με συγκεκριμέ
νη μορφή γλώσσας και άρα περίμενε να το ακούσει ο ακροατής, τι είδους συ
γκρούσεις αναπτυσσόντουσαν κατά τη διαδικασία της πρόσληψης; Ητανε όντως 
διάλεκτος, όπως την ορίζουμε εδώ;

Η εμπλοκή όλων των δυνατών εκείνων μεταβλητών που καθιστούν τη διαδι
κασία ορισμού των εννοιών «διάλεκτος» και «ιδίωμα» μία δυναμική διεργασία, 
ουσιαστικά εξατομικευμένη, είναι για μένα από εκπαιδευτικής πλευράς πρωταρ
χικός στόχος. Θεωρώ ότι η έννοια της συγκριτικής διαλεκτικότητας είναι μια σχέση 
αλληλεξάρτησης, είναι μία μεταβλητή η οποία δεν καθορίζεται σταθερά ως προς τη 
νόρμα (ΚΝΕ) αλλά εξαρτάται από την εκάστοτε διαλεκτική διαφορά κάθε ποικι
λίας με τη νόρμα. Με τη σειρά της επηρεάζει και την τιμή της άλλης ποικιλίας.
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5. Διαβαθμισμένη διαλεκτικότητα

Χρησιμοποίησα κάποια παραδείγματα από τα δύο μεγάλα νησιά του Ελληνι
σμού για να δείξω ότι για τη διδασκαλία της ΚΝΕ τελικός στόχος πρέπει να είναι, 
κατά την άποψή μου, η κατασκευή ενός «τεστ διαβαθμισμένης διαλεκτικότητας» 
που πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο τους παράγοντες επικοινωνίας, όσο και την 
ευρύτερή μας γνώση από τα διδάγματα της κοινωνιογλωσσολογίας. Στη θεωρία 
της βαρύτητας δηλαδή να προβλεφθεί και ένας χώρος για τις δυναμικές παραμέ
τρους της επικοινωνίας (φύλο, ηλικία, μόρφωση ...). Αυτό σημαίνει ότι θα γνώρι
ζα, ας πούμε προκαταβολικά, τα πεδία δυσκολίας ως προς τη νόρμα. Θα ερωτήσει 
ίσως κανείς προς τι αυτή η προσπάθεια. Δεν θα πρόκειται για κάτι που θα «προ
λέγει» αλλά για κάτι που θα περιγράφει ή καλύτερα θα πιθανολογεί. Δεν θα είναι 
κάτι που θα ενδιαφέρει τους ειδικούς μόνο αλλά θα καθίσταται αξιοποιήσιμο και 
στην εκπαίδευση. Για μένα τα πράγματα είναι εδώ χρηστικά. Εάν αποδεδειγμένα 
μεγαλύτερη διαλεκτικότητα σημαίνει και μεγαλύτερη απόσταση από τη νόρμα, εάν 
το γνωρίζω αυτό εκ των προτέρων τόσο για την περιοχή που διδάσκω όσο και για 
την κοινωνική προέλευση των μαθητών μου, τότε αυτονόητο είναι ότι δεν μπο
ρούν όλοι οι διαλεκτόφωνοι να διδάσκονται με την ίδια μέθοδο την ΚΝΕ. Η διά
λεκτος πρέπει επιτέλους να χρησιμοποιηθεί στο σχολείο ως κατά περίπτωση βάση 
εξόρμησης και όχι ως βάρος για απόρριψη. Κάποια αναμόρφωση προγραμμάτων 
κατά περιοχές θα ήταν τότε απαραίτητη. Αλλά αυτό σημαίνει και χρήμα...
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ δ.φ. 
Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ*

* Ομιλία στο Συμπόσιο/Ημερίδα της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΑΕΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ», για την 
Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση (Λευκωσία, 17 Μαρτίου 2007).
1. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Επιτροπή Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, Προοπτικές ανασυγκρότησης 
και εκσυγχρονισμού, Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Λευκωσία, 31 Αυγούστου 2004), σ.1, Πρόλο
γος, όπου γίνεται λόγος «για μια σφαιρική και διαμορφωτική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση».
2. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Επιτροπή Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, Προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού, ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ, Σύνοψη της Φιλοσοφίας και των 
Προτάσεων (Αευκωσία, 31 Αυγούστου 2004), σ. 3 (=σ. 95 της Εκθεσης).

3. «Μανιφέστο», ο. 3 (=σ. 95 της Έκθεσης).

Του Κώστα Ε. Χατζηστεφάνον

Το πιο βασικό κριτήριο για την αξία μιας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, και 
μάλιστα «σφαιρικής»,* 1 αποτελούν οι σκοποί και οι στόχοι που θέτει για την παι
δεία των νέων. Το έγκυρο αυτό κριτήριο αποκτά ιδιαίτερη σημασία για μάς, την 
ιστορική αυτή στιγμή, αφού δηλώνεται ρητά ότι στόχος της μεταρρύθμισης είναι 
«η μεταμόρφωση του Κυπριακού σχολείου», η αλλαγή του προσανατολισμού και 
των σκοπών της Κυπριακής εκπαίδευσης, ο «ιδεολογικός αναπροσανατολισμός 
και η αναμόρφωση της σκοποθεσίας» της, όπως αναγράφεται στο «Μανιφέστο».2 3

Πρόκειται για ριζική αλλαγή του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος της 
Κύπρου όπως αυτό λειτουργούσε ώς σήμερα. Ποιά είναι τα τρωτά του που πρέ
πει, κατά την εκτίμηση των «μεταρρυθμιστών», να αλλάζουν άρδην ως απαράδε
κτα; Το ότι, όπως υπολαμβάνουν οι ίδιοι, «το πλαίσιο της σύγχρονης Κυπριακής 
εκπαίδευσης», το «ιδεολογικό και πολιτικό», ήταν και «παραμένει ελληνοκυπρια- 
κοκεντρικό, στενά εθνοκεντρικό, και πολιτισμικά μονολιθικό», αγνοεί τη «διαπο- 
λιτισμικότητα» και την «πολυπολιτισμικότητα της Κυπριακής κοινωνίας», αγνοεί 
ακόμη και τον «εξευρωπαϊσμό» αλλά και την «διεθνοποίηση» της Κυπριακής εκ
παίδευσης, όπως αναγράφεται.·1 Με άλλα λόγια, η Κυπριακή εκπαίδευση αγνοεί 
σχεδόν τα πάντα και έμεινε στενά προσηλωμένη και καθηλωμένη στην Ελλάδα, 
στην Κύπρο μας, στο έθνος μας και μόνο στον πολιτισμό μας.

Η θεραπεία που προτείνεται είναι η δημιουργία «Δημοκρατικού και Ανθρώπι
νου Σχολείου» για τον ορθό ιδεολογικό προσανατολισμό του οποίου θεωρούν ότι 
επιβάλλεται πρώτα «η απάλειψη των στενά εθνοκεντρικών, μονοπολιτισμικών και 
κατ’ επέκταση εθνικο-δυιστικών στοιχείων», όπως αναφέρεται, και έπειτα η προ
σθήκη στόχων οι οποίοι, μεταξύ άλλων, αποσκοπούν στη δημιουργία «ελεύθερου 
δημοκρατικού πολίτη μιας ενωμένης Κύπρου, του πολίτη της νεο-Ευρωπαίκής 
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Ένωσης, και ευρύτερα του «κόσμου πολίτη», όπως θα έλεγε ο Διογένης Λαέρτης»,4 
όπως γράφουν εννοώντας, προφανώς, τον γνωστό πιο πολύ ως Διογένη Λαέρτιο.

4. «Μανιφέστο», σ. 3 (=σσ. 95-96 της Εκθεσης). Σε ό,τι αφορά ειδικά τον «Διογένη Λαέρτη» - πρόκειται 
προφανούς για τον πιο γνωστό ως Διογένη Λαέρτιο - δεν αναφέρεται από τον συγγραφέα του «Μανιφέ
στου» σε ποιον από τους ογδόντα δυο «διαπρεπείς φιλοσόφους» του έργου του αποδίδεται το «κόσμου 
πολίτης» και με ποιαν έννοια, ούτε πώς τούτο συνδέεται με τον Κύπριο: με τη συντήρηση και της εθνικής 
του ταυτότητας (ως Ελληνα, Τούρκου, Αρμένιου) ή απλά ως Κύπριου (του «εθνους-κράτους»), ως Ευ- 
ρωπαίου ή ως άχρωμου κοσμοπολίτη: Yποθέτω ότι πρόκειται μάλλον για το τελευταίο, για * Κύπριο’ χω- 
ρίς ταυτότητα εθνική και μάλιστα Ελληνική, όπως βάσιμα συνάγεται από το όλο πνεύμα του «Μανιφέ
στο» και της Εκθεσης. Πάντως ο Διογένης Λαέρτιος αποδίδει τον όρο «κοσμοπολίτης» όχι στον εαυτό 
του, αλλά στον κυνικό φιλόσοφο Διογένη τον Σινωπέα, ο οποίος, «έρωτηθείς πόθεν εϊη», «κοσμοπολίτης» 
εφη» (Diogenis Laertius, vol. Π, vi.63: R.D.Hicks, Loeb Classical Library, 1956)’
5. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καθ. Α. Καζαμίας παίρνοντας άμεσα το λόγο και με έντονο ύφος και 
τροπο απο υτο και κατηγορηματικό, μη επιδεχόμενο αμφισβήτηση, δήλωσε ότι «διαφωνώ πλήρως τό
σο με τον κ. Χατς,ηστεφάνου, όσο και με τον κ. Ουράνιο Ιωαννίδη και τον κ. Περσιάνη», προβείς εν 
σπου η σε πολύ γενικές παρατηρήσεις, στις οποίες όμως δεν μου δόθηκε ο λόγος για ν’ απαντήσω, 
ηΐίχΛπν γ™081’ Στην πραγματικότητα, δεν έγινε συζήτηση αλλά «τοποθετήσεις» (από την ΠΟΕΔ, 
ΟΕΛΜΕΚ, ΟΑΤΕΚ) ή πολύ σύντομα σχόλια και παρατηρήσεις.

6. Βλ. οημ. 1 ανωτέρω, μετά την οποία αναφέρομαι α αυτήν μόνο με το Εκθεση. Καλύπτει 360 σελίδες 
συμπεριλαμβανομένου και του «Κεφαλαίου 5: Μανιφέστο Διαμορφωτικής Εκπαιδευτικής Μιταρρύθ- 
μισης» σελ. 94-123 (σ’ αυτές δεν περιλαμβάνονται «Το σύστημα διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση» 
Κεφ. 11 της ξεχωριστής έκδοσης του «Μανιφέστο», βλ. σημ. 2).
7. «Μανιφέστο», σελ. 15 (=σ. 114 της Έκθεσης). Γίνεται επίσης λόγος για «παιδεία» του πολίτη (σ. 8), 
του «ανθρώπου πολίτη» (σ. 2), του «κόσμου-πολίτη» (σ. 3: βλ. και σημ. 4), «πολίτη της νεο-Ευρωπαϊ
κής ένωσης» (σ. 15), κ.ά.
8. «Μανιφέστο» σσ. 3-4 (=σσ 95-96 της Έκθεσης).

Μια πρώτη τοποθέτηση πάνω στην Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση είχα την ευ
καιρία να κάμω στην «Ημερίδα» που οργάνωσε στην Πανεπιστημιούπολη η Σχολή 
Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου 
(27 Νοεμβρίου 2004). Οι τρεις πρώτες, από τις εννέα ομιλίες που έγιναν συνολικά, 
είχαν ως θέμα το «Προσανατολισμοί της Παιδείας στην Ευρωπαϊκή Κύπρο του 
21ου αιώνα» με ομιλητές τον Πρόεδρο της «Επιτροπής Εκπαιδευτικής Μεταρρύθ
μισης» κ. Ανδρέα Καζαμία, που στήριξε βέβαια τη Μεταρρύθμιση, τον πρώην 
Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ουράνιο Ιωαννίδη, που εκδήλωσε την αντίθε
ση του σε αρκετά σημεία, και τον τ. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Πανα
γιώτη Περσιάνη, που διατύπωσε ορισμένες παρατηρήσεις, διαφωνίες ή επιφυλάξεις.

Στο ένα, ενάμισι λεπτό που μου δόθηκε ο λόγος στο τέλος της «Ημερίδας» 
αναφερόμενος στην εισήγηση της Επιτροπής για «απάλειψη των στενά εθνοκε- 
ντρικών, μονοπολιτισμικών και κατ’ επέκταση εθνικο-δυιστικών στοιχείων», 
όπως τα χαρακτηρίζει, δήλωσα ότι:

«Η προσωπική μου άποψη είναι ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν περι
λαμβάνει στοιχεία που να χαρακτηρίζονται από «στενά εθνοκεντρικό» πνεύμα, 
ότι έχει δημοκρατικό χαρακτήρα, ότι λαμβάνει υπόψη και εκτιμά τους πολιτι
σμούς άλλων λαών και δεν χαρακτηρίζεται από μισαλλοδοξία.

Αναγνωρίζω, είπα, ότι περιθώρια βελτιώσεως μπορεί να υπάρχουν και σ’ αυ
τόν και σε άλλους τομείς, αλλά τούτο δεν αποτελεί-πιστεύω- δικαιολογία η εκπαί
δευση των Ελληνοκυπρίων να μη έχει ως δεδηλωμένο στόχο, και βασικό μάλιστα, 
να καλλιεργήσει και συντηρήσει την Ελληνική ταυτότητα των Ελληνοκυπρίων και 
τη Χριστιανική αγωγή και πίστη τους, κάτι το οποίο δεν βλέπω να σημειώνεται ως 
στόχος των Ελληνικών σχολείων της Κύπρου στην Έκθεση της Επιτροπής».

Πρόσθεσα ότι η παράλειψη μπορεί να μη έγινε ενσυνείδητα κι η Επιτροπή να μη 
είχε ορθή πληροφόρηση γι’ αυτό που ονομάζει «στενά εθνοκεντρικών στοιχείων».5

Ωστόσο, μια προσεκτική μελέτη του «Μανιφέστου» αλλά και της ογκώδους 
«Έκθεσης της Επιτροπής»6 οδηγεί, πιστεύω, στο αβίαστο συμπέρασμα ότι στόχος 
της μεταρρύθμισης είναι ο εθνικός και θρησκευτικός αποπροσανατολισμός των 
Ελληνοκυπρίων μαθητών με την αποφυγή καλλιέργειας Ελληνικής εθνικής συνεί
δησης και Χριστιανικής πίστης, του αισθήματος του ανήκειν σε μια ευρύτερη εθνι
κή οικογένεια όμαιμων, ομοθρήσκων και ομογλώσσων με κοινό πολιτισμό, παρα
δόσεις και ιστορικές περιπέτειες. Η ιδιότητα του Έλληνα της Κύπρου ως Κύπρι
ου πολίτη, ως Ευρωπαίου πολίτη ή και ως κοσμοπολίτη, όπως τον θέλει η Μεταρ
ρύθμιση, εκτοπίζει την έννοια της εθνικής καταγωγής, και ενώ απαιτείται από τον 
εκπαιδευτικό να αναπτύξει στους μαθητές «πανανθρώπινη ταυτότητα»7 -αν 
υπάρχει κάτι τέτοιο- ούτε λόγος πρώτα για εθνική ταυτότητα. Υπάρχουν πλείστα 
όσα στοιχεία μέσα στο «Μανιφέστο» και την « Εκθεση» της Επιτροπής που επιβε
βαιώνουν αυτή την εκτίμηση.

Δεν μπορεί να είναι τυχαίο το ότι στους εκπαιδευτικούς στόχους της μεταρ
ρύθμισης, που καταγράφονται και που καλύπτουν πέραν της μίας σελίδας, δεν 
αναφέρεται πουθενά ότι στόχος των σχολείων μας πρέπει να είναι η καλλιέργεια 
της εθνικής συνείδησης των Ελληνοκυπρίων μαθητών και της χριστιανικής πίστης 
τους. Επιμελώς διαγράφεται η λέξη «Έλληνας» και «Χριστιανός» από τους στό
χους της παιδείας σαν να πρόκειται περί εκπαιδευτικού μιάσματος, ενώ είναι τοις 
πάσι γνωστόν ότι ο Ελληνικός και Χριστιανικός ανθρωπισμός σέβονται και εκτι
μούν τις άλλες εθνότητες, θρησκείες και πολιτισμούς και ουδέποτε έβλαψαν άλ
λους αλλά, ως στοιχεία αυτοσεβασμού, επιστρατεύτηκαν για την προάσπιση και 
επιβίωση του λαού μας. Υπήρξαν πάντα τα όπλα της άμυνας μας, της αντοχής μέ
σα στα δεινά, της διεκδίκησης των δικαίων μας και της απελευθέρωσης μας από 
ξένους κατακτητές και δυνάστες.

Αντί τούτου, μιας ελληνοπρεπούς δηλαδή ανθρωπιστικής παιδείας, στόχος 
καταγραμμένος της Μεταρρύθμισης είναι αυτό που εντυπωσιακά χαρακτηρίζεται 
ως «απελευθερωτική ανθρωποκεντρική παιδεία», που να «απελευθερώνει», δηλα
δή, -υποθέτω- τα παιδιά μας από του να λέγονται, να είναι και να νιώθουν Έλλη
νες και Χριστιανοί αλλά απλά «άνθρωποι». Η τέτοια «απελευθερωτική» παιδεία- 
από τα δεσμά της «αγάπης» της πατρίδας- θα στοχεύει στη «διαμόρφωση ανθρώ- 
πων-πολιτών», που σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση θα χαρακτηρίζονται από «κριτι
κή σκέψη, ευστροφία πνεύματος, αυτογνωσία (αν είναι δυνατό!)- όχι βέβαια εθνι
κή- από φαντασία, δημοκρατικές αρετές και διαθέσεις και «ανθρωπιά»,8 ως εάν εί
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ναι αδύνατο να διαθέτει κάποιος τις αρετές αυτές αν λέγεται και είναι Έλληνας άν
θρωπος, Άγγλος, Γάλλος , Γερμανός, και όχι απλά άνθρωπος χωρίς ταυτότητα.

Ένας άλλος παρεμφερής στόχος που καταγράφεται είναι η «διαμόρφωση αν- 
θρώπων-πολιτών με δημοκρατικό πνεύμα, δημοκρατικές αξίες, ηθικοπολιτικές αρε
τές (civic virtues) και διαθέσεις/στάσεις (όπως η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, η «φιλία», 
η ανεκτικότητα, η συνεργασία, η ευαισθησία, η σωφροσύνη), και με κριτικό και αν
θρώπινο νου/μυαλό/σκέψη.»9 Αλλά οι αρετές αυτές, όπως και οι προηγούμενες και 
άλλες που προστίθενται ως «στόχοι» της Μεταρρύθμισης, και που τις καλλιεργεί το 
«Δημοκρατικό σχολείο» για να προικίσει μ’ αυτές τον «άνθρωπο-πολίτη», ούτε ήταν 
ούτε είναι εκτός των στόχων του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Και, εν πάση περι- 
πτώσει, μπορεί να τις διαθέτει και τις διαθέτει και ένας που έχει διαμορφώσει υγιά 
εθνική συνείδηση. Αλλοίμονο αν οι πιο πάνω αρετές προσιδίαζαν μόνο σε ανθρώ
πους άχρωμους. Δύσκολα θα εύρισκε τότε κανείς λαούς που να τις διαθέτουν. Γιατί 
λοιπόν πρέπει εμείς να αρνηθούμε την Ελληνικότητα μας;

9. «Μανιφέστο», σ. 3 (=σ. 95 της Έκθεσης)
10. «Μανιφέστο», σ. 7 (=σ. 102 της Έκθεσης)

11. «Μανιφέστο», σ. 12 (=σ. 110 της Έκθεσης)
12. Παραθέτω, δειγματικά, απόσπασμα από την «Ετήσια Εκθεση 2003 του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού», το οποίο δημοσιεύεται στην Έκθεση της Επιτροπής, και το οποίο μιλεί από μόνο του: 
«Με βάση κοινωνικοοικονομικές, πολιτιστικές και εθνικές ανάγκες της Κύπρου, η Δημόσια Μέση 
Εκπαίδευση προσφέρει ίσες ευκαιρίες μόρφωσης και στοχεύει στην προαγωγή και ανάπτυξη μιας υγι
ούς και ηθικής προσωπικότητας με σκοπό να δημιουργήσει ικανούς, δημοκρατικούς και νομοταγαείς 
πολίτες. Στοχεύει επίσης στην εμπέδωση της εθνικής ταυτότητας, των πολιτιστικών αςιών, των πα
γκόσμιων ιδανικών για Ελευθερία, Δικαιοσύνη, Ειρήνη, στην καλλιέργεια αΥάπης και σεβασμού των 
ανθρώπων, στην αλληλοκατανόηση» (Η Έκθεση της Επιτροπής, σ. 130).

Φαινομενικά λιγότερο απόλυτη, στην πραγματικότητα όμως εξίσου επικριτική 
για την Ελληνική παιδεία της Κύπρου είναι η εκτίμηση που καταγράφεται, χωρίς 
την αναγκαία τεκμηρίωση, ότι «Η Φιλοσοφία του Ελληνοκυπριακού σχολικού συ
στήματος όπως διατυπώνονται στα επίσημα κείμενα περιλαμβάνουν (sic) μερικές 
σύγχρονες και προοδευτικές ιδέες/αντιλήψεις, αλλά στα εν λόγω κείμενα συμπερι- 
λάμβάνονται και πολλά στοιχεία της παραδοσιακής ελληνοεθνοκεντρικής φιλοσο
φίας». Πάλιν οι λέξεις του σκανδάλου, «Έλληνας» και «Έθνος», τόσον ενοχλητικές 
για μερικούς, χωρίς να κατονομάζονται ποια είναι συγκεκριμένα αυτά τα «πολλά» 
και βλαβερά «στοιχεία» της τόσον αποκρουστικής «παραδοσιακής ελληνοεθνοκε
ντρικής φιλοσοφίας».10 Μας θυμίζει τούτο τα αισθήματα των Άγγλων αποικιοκρα- 
τών που δεν μπορούσαν να «χωνέψουν» το Παγκύπριο Γυμνάσιο και τα άλλα Ελλη
νικά Γυμνάσια της Κύπρου που αντιστάθηκαν στα μέτρα της ξένης κυβέρνησης και 
στο δέλεαρ της επιχορήγησης για αλλαγή του προγράμματος τους και στάθηκαν 
αγωνιστικές επάλξεις με επί κεφαλής την Εθναρχούσα Εκκλησία, ενώ από την άλλη 
μεριά οι Άγγλοι προσπαθούσαν να εξυψώσουν τα Αγγλοκρατούμενα σχολεία και 
ιδιαίτερα την Αγγλική Σχολή, «The English School», προωθώντας δικούς τους απο
φοίτους, και με άλλα ανθελληνικά μέτρα, όπως την κατάργηση των Ελληνικών Δι
δασκαλείων και την ίδρυση του Teachers Training College Morphou, κ.ά. Ενοχλού
νταν οι Άγγλοι από τις λέξεις Έλληνας, Ελληνοκύπριος, Ελληνική γλώσσα και παι
δεία, Ελληνικό έθνος και κάθε τι Ελληνικό. Γιατί, όμως, πρέπει να ενοχλούμαστε κι 
εμείς, και να πρέπει να τα διαγράψουμε από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, 
από το λεξιλόγιο κι από την καρδιά μας;

Ποια είναι αυτή η «παραδοσιακή Ελληνοεθνοκεντρική φιλοσοφία» δεν μας 
εξηγούν, αποφαίνονται όμως ότι «παρά τις προσπάθειες ανανέωσης και εκσυγ
χρονισμού, το πρόγραμμα των μαθημάτων, ο βασικός τους κορμός, οι συσχετι
σμοί στο ωρολόγιο πρόγραμμα, η αντιστοιχία του διδακτικού χρόνου προς τη δι

δακτέα ύλη, η έννοια και το περιεχόμενο της Γενικής Παιδείας και ο ημερολογια
κός χρόνος στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Αύκειο ουσιαστικά έχουν παραμεί- 
νει αναλλοίωτα.» Αυτά που καταλογίζονται σε βάρος της παιδείας μας, δεν έχουν 
γενική ισχύ για όλα τα πιο πάνω, γι αυτό και είναι παραπλανητικά. Και ένα μόνο 
παράδειγμα διαψεύδει τον απόλυτο αυτό ισχυρισμό: ο ολέθριος εξοστρακισμός 
της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας από όλα τα Γυμνάσια του Ελληνισμού εν μια νυ- 
κτί και η ενίσχυση της Νεοελληνικής και των (ωρών των) ξένων γλωσσών. Είναι η 
μόνη «Μεταρρύθμιση», από όσες έχω υπόψη μου, που έπληξε -όπως αναφέρω πιο 
κάτω- την Ελληνική Παιδεία στις ρίζες της, σε αντίθεση με άλλες μεταρρυθμίσεις, 
και άλλα εκπαιδευτικά μέτρα και σοβαρές καινοτομίες που είχαν ληφθεί κατά και
ρούς με ευεργετικά αποτελέσματα για την επίδοση της Ελληνικής Παιδείας, τον 
εκσυγχρονισμό και την εκδημοκρατικοποίησή της.

Ποια μέτρα εισηγείται η Μεταρρύθμιση για να απαλλαγεί η εκπαίδευση μας από 
τις αδυναμίες, τα τρωτά και τις δυσάρεστες συνέπειες του «ελληνοκυπριακοκεντρι- 
κού,» «στενά εθνοκεντρικού» και «πολιτισμικά μονολιθικού» προσανατολισμού της; 
Ένας από τους βασικότερους τρόπους είναι, όπως εισηγείται, να αλλάξει το περιε
χόμενο της εκπαίδευσης, τα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά βιβλία για να 
προσφέρουν «πολυπολιτισμική/διαπολιτισμική εκπαίδευση». Άλλα μέτρα που θεω
ρείται αναγκαίο να ληφθούν είναι η κατάλληλη μόρφωση και επιμόρφωση των εκ
παιδευτικών για την εφαρμογή της Μεταρρύθμισης και τα χαρακτηριστικά που να 
τους διακρίνουν, οι στόχοι που πρέπει να θέτουν στο μάθημα, η εισαγωγή νέων με
θόδων διδασκαλίας, και άλλα. Οπωσδήποτε είναι αποδεκτός και επιβάλλεται ο εκ
συγχρονισμός και η συνεχής βελτίωση στα πιο πάνω και σε άλλα θέματα.

Δυστυχώς, όμως, και στα θέματα αυτά παραγνωρίζεται ή υποτιμάται ό,τι γι
νόταν μέχρι σήμερα, ή αισθητά απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στην παιδεία 
ως συνδεόμενη με την παιδεία Ελλήνων εκπαιδευτικών και Ελλήνων μαθητών. Οι 
δάσκαλοι, αναφέρεται, πρέπει να «καταρτίζονται και να μορφώνονται ως δημο
κρατικοί παιδαγωγοί» με «περισσότερη έμφαση στην Παιδεία του Δημοκρατικού 
πολίτη (citizenship education)» και να είναι «στοχαστικο-κριτικοί» με έμφαση στην 
εκπαίδευση τους στην «κριτική παιδαγωγική».11 Καμμιά αναφορά σε χαρακτηρι
στικά που να τον διαφοροποιούν ως Έλληνα δάσκαλο. Εξ άλλου, στους οκτώ 
στόχους του εκπαιδευτικού που καταγράφονται, επιμελώς παραλείπεται ως στό
χος η καλλιέργεια στους μαθητές εθνικής συνείδησης αλλά η ανάπτυξη, όπως ανά- 
φερα, «πανανθρώπινης ταυτότητας» εκεί που αναμέναμε ότι πρέπει να καλλιεργή
σει πρώτα τη δική του ταυτότητα με σεβασμό και στην ταυτότητα των άλλων.12
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Δεν είναι δυνατό να επεκταθώ περισσότερο. Αλλά θα αποτελούσε σοβαρή εκ μέ
ρους μου παράλειψη, που θα προσήγγιζε τα όρια της αγνωμοσύνης, αν δεν απέρρι- 
πτα ως αβάσιμο τον ισχυρισμό ότι η Ελληνική παιδεία της Κύπρου που έφθασε σε 
πολύ υψηλά επίπεδα τα χρόνια της Ανεξαρτησίας , ευθυγραμμισμένη βασικά με την 
παιδεία της Ελλάδας, και πριν ακόμα επί Αγγλοκρατίας με τα Γυμνάσια που ανάφε- 
ρα, ότι αυτή η ζηλευτή παιδεία αγνοούσε και αγνοεί δήθεν όλο τον άλλο κόσμο, όλες 
τις ηπείρους και τους λαούς, όλους τους άλλους πολιτισμούς και ασχολείται τάχα 
μόνο με την Ελλάδα και την Κύπρο, είναι «Ελληνοκυπριακοκεντρική». Σαν να μη μι
λάμε ούτε για Αγγλους, ούτε για Γάλλους, ούτε για Γερμανούς, Ιταλούς και Ρώσους, 
ούτε για Τούρκους, ούτε για την Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τις άλλες ηπεί
ρους, ή σαν να παραγράφουμε όλους τους άλλους πολιτισμούς και εκθειάζουμε μα 
ναρκισσισμό μόνο το δικό μας πολιτισμό σε ένα πλαίσιο «πολιτισμικά μονολιθικό» 
και «στενά εθνοκεντρικό». Ουδέν τούτου αναληθέστερον όπως γνωρίζουν όσοι απο
φοίτησαν από Ελληνικό Γυμνάσιο στην Κύπρο από της Αγγλοκρατίας μέχρι σήμερα. 
Η αξιολόληση και τυχόν αναθεώρηση του περιεχομένου της εκπαίδευσης είναι θεμι
τή, όχι όμως με την εκ προοιμίου καταδίκη, την παρασιώπηση ή την παραπλανητική 
παρουσίαση του τι πράγματι γίνεται ή επετεύχθη.

Το παρελθόν δεν πρέπει να μηδενίζεται, όταν είναι άξιον επαίνου. Αλλά ούτε 
και το παρόν, αδίκως και υπερφιάλως. Όταν ως στόχος του εκπαιδευτικού, όπως 
τον θέλει η Μεταρρύθμιση, καταγράφεται η εκ μέρους του «συνειδητοποίηση ότι 
πρέπει η διδακτική του προσέγγιση να διαφέρει από τον τρόπο που ο ίδιος διδά- 
κτηκε»,13 αποτελεί τούτο απορριπτέα και αντιπαιδαγωγική θέση γιατί εκ προοιμί
ου καταδικάζονται αυθαίρετα συλλήβδην όλες οι ώς τώρα μέθοδοι διδασκαλίας, 
όλων των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευσάντων τούτους, ως υποδεέστερες και 

. από τη χειρότερη μέθοδο του χειρότερου, υποθετικά, εκπαιδευτικού της Μεταρ
ρύθμισης. Τώρα θα αρχίσει για πρώτη φορά, η μόνη ορθή εκπαίδευση των εκπαι
δευτικών της Κύπρου; Ή μήπως τώρα για πρώτη φορά θα διδαχθούν πώς θα δι
δάσκουν τον Κύπριο του «έθνους-κράτους», τον Έλληνα Κύπριο που δεν πρέπει 
να προσβλέπει στην Ελλάδα για ανώτερες σπουδές, όταν θα έχει επιτευχθεί ο στό
χος της Μεταρρύθμισης για «Σταδιακή μέιωση της εξάρτησης (!) της Κύπρου από 
την Ελλάδα»,14 αντί ευγνωμοσύνης για γενναιόδωρη μητρική προσφορά δωρεάν 
παιδείας- ανώτατης, ανώτερης, μέσης και κατώτερης -σε χιλιάδες χιλιάδων Κυ
πρίους; Μήπως το θέμα είναι η σταδιακή μείωση των στενών επαφών και δεσμών 
των Ελλήνων της Κύπρου με την Ελλάδα;

13. «Μανιφέστο», σ. 15 (=σ. 114 της Έκθεσης).

14. «Μανιφέστο», σ. 9 (=σ. 106 της Εκθεσης). Στην «Ημερίδα για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση» 
της 27/11/2004 του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην οποία αναφέρθηκα πιο πάνω, μία ομιλήτρια, η κα- 
θηγήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου που μίλησε για τον «Οικονομικό Σχεδίασμά και την Εκπαιδευ
τική Μεταρρύμιση: Βασικές Αρχές και Διαδικασίες», υπογράμμισε ιδιαίτερα το ότι, με την προτεινό- 
μενη Μεταρρύθμιση, όπως είπε με έκδηλη ικανοποίηση, «η Κύπρος δεν θα έχει πια ανάγκη των Πανε
πιστημίων της Ελλάδας» (!!) και έτσι ‘θα απαιτείται και λιγότερη δαπάνη για τις σπουδές των Κυ
πρίων με την εξοικονόμηση συναλλάγματος’., (καμία αναφορά για Πανεπιστήμια της Αμερικής, της 
Αγγλίας ή άλλων χωρών: αυτά, φαίνεται, δεν ενοχλούν, ούτε απαιτούν υπερβολικό συνάλλαγμα... και 
γιατί να ενοχλούν είτε αυτά είτε, μάλιστα, τα Ελληνικά;).

Σταματώ εδώ και συνοπτικά αναφέρω ότι, κατά τη άποψη μου, δεν υπάρχουν 
Ελληνοκυπριακοκεντρικά στοιχεία στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Δεν είναι εθνοκεντρικό και πολιτισμικά μονολιθικό αλλά επεκτείνεται και 
στη γνώση της ιστορίας και του πολιτισμού άλλων λαών.

Καλλιεργεί τις ανθρωπιστικές, ηθικοπολιτικές αρετές, τις νοητικές και άλλες 
ικανότητες, τις οποίες το Σχέδιο της Μεταρρύθμισης προσθέτει ως μη υπάρχουσες 
στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Καλλιεργεί την έννοια του ελεύθερου δημοκρατικού πολίτη αλλά όχι του 
άχρωμου πολίτη.

Όπως οι άλλοι Ευρωπαϊκοί λαοί της ενωμένης Ευρώπης προάγουν την Ευ
ρωπαϊκή συνείδηση και διάσταση χωρίς να έχουν διαγράψει ή απαρνηθεί την εθνι
κή ταυτότητα τους, έτσι συμβαίνει και στη δική μας περίπτωση.

Η εκπαίδευση μας δεν καλλιεργεί το ρατσισμό, όπως εξυπακούει η εισήγηση 
να γίνουν προγράμματα αντιρατσιστικής εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχει κοινωνικός αποκλεισμός από τα σχολεία μας, ώστε να δικαιολο
γείται η εισήγηση για καταπολέμηση του.

Η έννοια του κράτους δεν υποκαθιστά την έννοια του έθνους, όπως και η έννοια 
του πολίτη δεν εκμηδενίζει την εθνική συνείδηση. Γι αυτό και δε νοείται η Κύπρος να 
μετατραπεί σε «έθνος-κράτος», όπως χαρακτηρίζεται από τη Μεταρρύθμιση.

Αποσαφηνίζω και πάλιν, ότι δεν τάσσομαι εναντίον της Μεταρρύθμισης στο 
σύνολο της , χωρίς τούτο να σημαίνει ότι και συμφωνώ με όλες τις εισηγήσεις της 
Επιτροπής στα άλλα επί μέρους θέματα. Περιθώρια βελτιώσεως υπήρχαν, υπάρ
χουν και πάντα θα υπάρχουν, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά σε όλες τις χώρες. Η εκ
παίδευση είναι ζωντανός οργανισμός που χρειάζεται συνεχή αξιολόγηση και επι
δέχεται βελτίωση σε πλείστους όσους τομείς.

Η ριζική διαφωνία μου εντοπίζεται στους σκοπούς και στόχους που θέτει ή 
δεν θέτει η Μεταρρύθμιση, στους προσανατολισμούς της παιδείας, στον τύπο του· 
ανθρώπου και του Κυπρίου που θέλει να διαμορφώσει.

Αν υιοθετηθεί η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, τα σχολεία της Κύπρου αλλά
ζουν ριζικά χαρακτήρα και προσανατολισμό. Στο «Ανθρωποκεντρικό σχολείο», 
όπως ονομάζουν το σχολείο που θα διαδεχθεί τα σχολεία που είχαμε και έχουμε, ο 
τρόφιμος δεν είναι πια ο Έλληνας άνθρωπος, που σέβεται τον εαυτό του ως 
Ελληνα και Χριστιανό και τους άλλους, αλλά ο άχρωμος άνθρωπος, ο κοσμοπο
λίτης, χωρίς ταυτότητα και χωρίς εθνική συνείδηση.

Τέτοιοι άνθρωποι δεν υπάρχουν πάνω στη γη και δεν δικαιούμαστε να συναι- 
νέσουμε στον εθνικό αποχρωματισμό και το θρησκευτικό αποπροσανατολισμό 
των νέων μας.

Η στάση της Εθναρχούσας Εκκλησίας της Κύπρου, όπως τη διακήρυξε επίση
μα στον ενθρονιστήριο λόγο του, αλλά και σε άλλες ευκαιρίες, ο Μακαριώτατος 
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β', είναι απόλυτα σύμφωνη με τη μα
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κραίωνη παράδοση της Εκκλησίας μας που στήριξε την παιδεία, συντήρησε την 
Ελληνική παράδοση και προάσπισε το λαό μας από ποικίλους κινδύνους. Η εκ
κλησία θα τιμήσει τις κατακτήσεις της και σήμερα με δραστικά μέτρα. Την ίδια 
διαβεβαίωση και αποφασιστικότητα εξέφρασε, ουχί άπαξ, και ο Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Ιε- 
ράς Συνόδου και της Επιτροπής Βιοηθικής. Το αίτημα της Εκκλησίας να εκπρο
σωπείται στο Συμβούλιο Παιδείας είναι το ελάχιστο που δικαιούται, δεδομένου 
μάλιστα ότι, απ’ ότι έχω υπόψη μου, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος τέως Κύ
πρου Χρυσόστομος Α' παρίστατο στις Συνεδρίες του τότε Εκπαιδευτικού Συμ
βουλίου.

Μεταξύ των μέτρων τα οποία, όπως έγινε γνωστό, η Εκκλησία της Κύπρου 
μελετά και φαίνεται αποφασισμένη να λάβει για τη διασφάλιση του εθνικού και 
θρησκευτικού προσανατολισμού της παιδείας μας, ως Ελληνοχριστιανικής, είναι 
και η εξαγγελθείσα ίδρυση σχολείων, συμπεριλαμβανομένου και προτύπου ή προ
τύπων σχολείων.

Τούτο έγινε ευμενώς δεκτό από την κοινή γνώμη. Προσωπικά, χαιρετίζω με 
ιδιαίτερη ικανοποίηση την απόφαση ή τη μελετώμενη λήψη του μέτρου αυτού, κα
θότι φέρνει στην επικαιρότητα παλαιότερη «Εισήγηση» μου «Προς την Ιερά Σύνο
δο της Εκκλησίας της Κύπρου για την Ίδρυση, Οργάνωση και Αειτουργία στην 
Κύπρο ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΑΑΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΑΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ». Την 
Εισήγηση, που καλύπτει όλα τα θέματα σε πέραν των σαράντα σελίδων, υπόβαλα 
τον Αύγουστο 1986 με σκεπτικό την «Ανάγκη ενίσχυσης της Ελληνικής και Χρι
στιανικής Παιδείας» και την πεποίθηση, ότι θα μπορούσε «να γίνει υπόδειγμα για 
όλο τον Ελληνισμό και να εξελιχθεί στον τομέα της σε μία Μεγάλη του Γένους 
Σχολή», σε μια εποχή που η προηγηθείσα κατάργηση των Αρχαίων Ελληνικών από 
το Γυμνάσιο είχε πλήξει σοβαρά -καίρια, θα έλεγα- όχι μόνο την αρχαία ελληνική 
αλλά και τη Χριστιανική παιδεία.15

15. Η «Εισήγηση» για την ίδρυση «Προτύπου Ελληνικής Σχολής Μέσης Έκπαιόεύσεως» δημοσιεύεται 
ως ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ στον ίδιο αυτό τόμο της «Φ1ΑΟΑΟΓΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2006-2008» και θα κυκλο
φορήσει και ως ξεχωριστή έκδοση σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων.
16. Βλ. «Φιλολογική Κύπρος 2006-2008», («ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ» σ. 6).

17. Παραθέτω το κείμενο όπως δημοσιεύτηκε σε εφημερίδα των Αθηνών, από σχετική φωτοτυπία που 
μου δόθηκε.
18. Μεταξύ αυτών που στο τελευταίο τουλάχιστο στάδιο φαίνεται να διαδραμάτισαν αποφασιστικό 
ρόλο στο να πείσουν τον Υπουργό Ράλλη να προχωρήσει στην πλήρη κατάργηση των Αρχαίων Ελλη
νικών από το Γυμνάσιο περιλαμβάνεται και Κύπριος εκπαιδευτικός του εξωτερικού - όχι από τους 
ένθερμους υποστηρικτές της Ελληνικής παιδείας. Την απόλυτα έγκυρη αυτή πληροφορία μου έδωσε ο 
τότε Πρόεδρος του Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως (ΚΕΜΕ) του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος μ. Αλέξανδρος Καρανικόλας, στενότατος συνερ
γάτης του Ράλλη, ο οποίος όμως διαφωνούσε με αυτόν στο θέμα της κατάργηρης των Αρχαίων. Επει
δή κι οι δικές μου απόψεις συνέπιπταν με τις δικές του, ο Καρανικόλας με παρακάλεσε να τις εκθέσω 
στον Υπουργό Ράλλη την επομένη σε συνάντηση που ανάλαβε ο ίδιος, με δική του πρωτοβουλία, να δι
ευθετήσει —βρισκόμουν τότε στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους ως Τμηματάρχης Ανωτέρας και 
Μέσης Εκπαιόεύσεως. Πρόθυμα αποδέκτηκα και μάλιστα -είπα- «είμαι πρόθυμος να τις εκθέσω στην 
παρουσία και του άλλου Κυπρίου, αν ο κ. Υπουργός το επιθυμεί». Οταν την επομένη πήγα έτοιμος 
για τη συνάντηση, ο Καρανικόλας πλήρως απογοητευμένος αντί να με συνοδεύσει, μου είπε, με θλίψη, 
άτι «ό,τι και να του είπε ο συμπατριώτης σου για σας, ο Υπουργός μου είπε ότι τις αποβάσεις του τις 
έχει πάρει και δεν θα δεχτεί κανένα»... Υπάρχει και συνέχεια για κατοπινή συνάντηση μου με τον Κα- 
ρανικόλα στο σπίτι του στην Εκάλη, όταν η απόφαση του Υπουργού είχε ληρθεί οριστικά, κι ο Καρα
νικόλας είχε ως ένα βαθμό προσαρμοσθεί. Προσπάθησε να με καθησυχάσει διαβεβαιωνοντας με ότι θα 
προσπαθούσε να αυξηθούν οι ώρες των Αρχαίων στο Αύκειο. Του απάντησα ότι θα ήταν προτιμότερο 
στην ανάγκη, να μειωθούν έστω και κατ’ ελάχιτο στο Αύκειο αλλά να διατεθεί ο χρόνος αυτός στις τά
ζεις του Γυμνασίου για να μη αφανιστεί πλήρως το μάθημα, οπότε θα ήταν terra incognita γι αυτούς 
°το Αύκειο κι ελάχιστα ελκυστικό χωρίς κάποια προπαιδεία σ αυτό. Δυστυχώς ο Υπουργός Ράλλης 
ήταν αμετάπειστος όπως μου ανάφερε αργότερα ο Καρανικόλας.

Αόγω της μεγάλης δαπάνης που θα συνεπαγόταν η ίδρυση της Σχολής δεν ανε- 
λήφθη τότε το έργο από την Εκκλησία. Ενημέρωσε, όμως, ο Μακαριώτατος τ. Κύ
πρου Χρυσόστομος Α’ τον τότε Υπουργό Παιδείας Ανδρέα Χριστοφίδη, ο οποίος 
και ανάλαβε να μετατρέψει το ιστορικό Παγκύπριο Γυμνάσιο σε Πρότυπο Σχολή, 
στο πνεύμα της Εισήγησης με «μεγαλύτερη έμφαση στα καλασσικά γράμματα». 
Τούτο ανάφερε σε ομιλία του στην Αίθουσα Τελετών του Παγκυπρίου Γυμνασίου, 
στις 13 Δεκεμβρίου 1987, στον Επίσημο Εορτασμό των 175 χρόνων του Παγκυ
πρίου Γυμνασίου. Πρόσθεσε μάλιστα, προεκτείνοντας την εισήγησή μου, ότι «ανά
λογα ειδικά σχολεία θα ήτο δυνατόν να μελετηθεί να γίνουν στις τρεις άλλες πό
λεις των ελεύθερων περιοχών της Κύπρου^ στον τομέα των θετικών, των οικονο
μικών και των γεωργικών επιστημών αντιστοίχως».16 17

Είναι λυπηρό το ότι, ατυχώς, λόγοι οικονομικοί και άλλες συγκυρίες δεν επέ
τρεψαν την ίδρυση τότε της Σχολής. Αν ιδρυόταν θα είχε ζωή σχεδόν είκοσι ετών. 
Και η ακτινοβολία της θα ξεπερνούσε τα σύνορα της Κύπρου, κι αυτά ακόμα της 
Ελλάδας.

Ποτέ δεν είναι αργά. Γιατί ο Ελληνισμός πρέπει να επιβιώσει. Και για να επι
βιώσει πρέπει να εξουδετερωθούν όσοι απεργάζονται τον εθνικό αποχρωματισμό 
και τον θρησκευτικό αποπροσανατολισμό του με την αποσύνδεση μας από τις φυ
λετικές και γλωσσικές ρίζες μας, το ιστορικό παρελθόν μας, από τον πνευματικό 
και πολιτιστικό πλούτο και τη θρησκευτική μας παράδοση. Η συνταγή είναι δο
σμένη για όσους θέλουν να πλήξουν τον Ελληνισμό. Τη διατύπωσεν εύγλωττα ο 
γνωστών αισθημάτων απέναντι του Ελληνισμού Χένρι Κίσσιγκερ, με τα εξής που 
φέρεται να είπε σε ομιλία του: «Ο Ελληνικός λαός είναι ατίθασος και γι ’ αυτό 
πρέπει να τον πλήξουμε βαθιά στις πολιτιστικές του ρίζες. Τότε ίσως συνετισθεί. 
Εννοώ δηλαδή να πλήξουμε τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα πνευματικά και ιστορικά 
του αποθέματα, ώστε να εξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητα του να αναπτυχθεί, 
να διακριθεί, να επικρατήσει, για να μη μας παρενοχλεί στα Βαλκάνια, να μη μας 
παρενοχλεί στην ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, σε όλη αυτή τη νευραλ
γική περιοχή μεγάλης στρατηγικής σημασίας για μάς, για την πολιτική των 
ΗΠΑ»^

Το πρώτο πλήγμα κατά του Ελληνισμού, μέσα σε αυτό το πνεύμα, κατέφεραν 
οι εμπνευστές ή ο εμπνευστής της Μεταρρύθμισης του 1976 επί Υπουργίας Ράλ
λη,18 στην οποία αναφέρθηκα, με τη σαρωτική εξαφάνιση των Αρχαίων Ελληνικών 
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από τα Γυμνάσια που μας συνέδεαν με τις γλωσσικές ρίζες μας αλλά και με άλλες 
διαστάσεις του πολιτισμού μας. Η αναγνώριση- όπως πληροφορούμαι- από τον 
ίδιο τον Ράλλη19 του μεγάλου λάθους του κι η μεταμέλεια του ήρθαν πολύ αργά 
και κανένα από τα ημίμετρα που λήφθηκαν αργότερα δε μπόρεσε ν’ αντισταθμίσει 
τις αρνητικές συνέπειες του μέτρου τούτου, τις οποίες γνωρίσαμε κι εμείς εδώ 
στην Κύπρο.

19. Σε Ομιλία του, της οποίας έλαβα γνώση πρόσφατα, αναφέρει: «Έχω δημόσια αναγνωρίσει, κατά και
ρούς, ότι είχαν γίνει όρισμένα λάθη (όπως ήταν π.χ. οί όχι και τόσο δόκιμες μεταφράσεις ή μή συμπαρά- 
θεση τοϋ αρχαίου κειμένου στις μεταφράσεις αυτές, ή παράλειψη τής διδασκαλίας άπό τό πρωτότυπο 
άπλών κειμένων τής κοινής διαλέκτου -λογουχάρη τοϋ Ευαγγελίου καί πατερικών λόγων- καθώς καί λο
γοτεχνιών κειμένων, π.χ. τοΰ Παπαδιαμάντη- στά Νεοελληνικά ’Αναγνώσματα τοϋ Γυμνασίου). Αυτά τά 
λάθη όμως... καθώς καί άλλα πού θά άναφαίνονταν... άσφαλώς θά άντιμετωπίζονταν...». Στη συνέχεια 
πληροφορεί για προσπάθεια που καταβλήθηκε από τον ίδιο και, ύστερα από δική του παράκληση, μεταξύ 
1977-1981 από διακεκριμένες προσωπικότητες (όπως ό Ε. Παπανοϋτσος, ό Ε. Κριαράς κ.ά.), «γιά τήν 
εμπέδωση τής ορθής νεοελληνικής γλώσσας». Στη συνέχεια, ωστόσο, απεκδύεται ευθύνης για τα θλιβερά 
αποτελέσματα που ακολούθησαν. «Δυστυχώς», σημειώνει, «μετά τό 1981, ή σπουδαία έκείνη προσπάθεια 
άλλοτε στρεβλώθηκε καί άλλοτε έγκαταλείφθηκε. Τό άποτέλεσμα είναι σήμερα, ύστερα άπό 20 χρόνια, νά 
έχουμε φτάσει σέ χειρότερη άκαταστασία καί σύγχυση άπό έκείνη τοϋ 1976». Ο κρίνων δεν υπέχει μικρο- 
τέραν ευθύνην από τους κρινομένους, έστω και υπερθεματίζοντας επί του θέματος εν εξουσία. (Βλ. «Ή 
Γλωσσική Μεταρρύθμιση είκοσι χρόνια μετά» ('Ομιλία στή Φιλολογική Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών), στο έργο: Γ.Ι. Ράλλης, Μέ ήσυχη τή συνείδηση, ’Αθήνα 2002, σελ. 98-99.
20. Ιδιαίτερα ύποπτη είναι, μεταξύ άλλων πολλών, και η προτεινόμενη από το συγγραφέα του «Μανιφέ
στο» «Συγκρότηση ομάδας επιστημόνων, αποτελούμενης από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, για 
αναθεώρηση των βιβλίων της Ιστορίας» στο πλαίσιο της «Ανανέωσης του Περιεχομένου της Εκπαίδευ
σης» και των «Αναλυτικών Προγραμμάτων» {«Μανιφέστο», σ. 8). Στόχος φαίνεται να είναι ο εθνικός 
αποχρωματισμός της Ελληνικής ιστορίας και παιδείας και η νόθευση του εθνικού φρονήματος των Ελλή
νων Κυπρίων με την παραχάραξη της ιστορικής αλήθειας, με διάφορους τρόπους για σταδιακό αφελλη
νισμό της Κύπρου.

Ένα δεύτερο πλήγμα, πολύ σοβαρότερο για την Κυπριακή εκπαίδευση και το 
λαό μας θα είναι η τυχόν εγκατάλειψη των βασικών σκοπών και στόχων της παι
δείας μας, να μη καλλιεργείται δηλ. στο εξής Ελληνική εθνική συνείδηση και Χρι
στιανική πίστη στους μαθητές μας, αλλά η συνείδηση ότι ως Κύπριοι ανήκουν σε 
δικό τους έθνος-κράτος, την Κύπρο, με Ευρωπαϊκή ταυτόχρονα υπερεθνική συ
νείδηση του Ευρωπαίου πολίτη και με «πανανθρώπινη ταυτότητα».

Όπως όλοι ξέρουμε, η Κύπρος δεν είναι έθνος-κράτος. Είναι δικοινοτικό 
κράτος με δύο κοινότητες, και κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται, από το «Ελλη- 
νο-Κυπριακή» κοινότητα και το «Ελληνο-κύπριος», να διαγράφει το «Έλληνας» 
και να μείνει μόνο το «Κύπριος», με εθνική σημασία, θα πρέπει να εξουδετερωθεί. 
Ο αγώνας για τη συντήρηση της εθνικής μας ταυτότητας είναι εξίσου ιερός με τον 
αγώνα για την προάσπιση της πατρίδας και την απελευθέρωση της τουρκοκρατού
μενης γης των πατέρων μας, που την έχουν κάμει αγνώριστη οι Τούρκοι κατακτη- 
τές με την τουρκοποίηση των Ελληνικών ονομάτων, τη βεβήλωση των Χριστιανι
κών ναών μας και με άλλους τρόπους. Ο πρώτιστος σκοπός των σχολείων μας 
πρέπει να είναι η απελευθέρωση της πατρίδας μας και όχι η αλλαγή του Ελληνο
κυπρίου σε Κύπριο και άχρωμο κοσμοπολίτη.20

Πλείστοι όσοι επισήμαναν ήδη τον κίνδυνο του αποπροσανατολισμού της 
παιδείας μας με τον προτεινόμενο «ιδεολογικό αναπροσανατολισμό και την ανα
μόρφωση της σκοποθεσίας» της Κυπριακής εκπαίδευσης. Και δεν υπάρχει αμφι
βολία ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν με αισθητή πάντα την ενεργό παρου
σία της Εκκλησίας της Κύπρου στην πρώτη γραμμή. Είναι στους δικούς της αγώ
νες και θυσίες που οφείλεται πρωτίστως η επιβίωση μας ώς σήμερα ως Ελλήνων 
και ως Χριστιανών Ορθοδόξων. Στο καίριας σημασίας αυτό θέμα, την ανάγκη συ
ντήρησης της ταυτότητας του Ελληνισμού της Κύπρου, πρέπει όλοι να σταθούμε 
στο πλευρό της. Η οργάνωση του σημερινού Συμποσίου, για το οποίο η «Εταιρεία 
Μελέτης Ελληνικών Θεμάτων» είναι άξια συγχαρητηρίων, ας αποτελέσει την 
απαρχή για τη διοργάνωση παρόμοιων εκδηλώσεων και κινητοποιήσεων για ορθή 
διαφώτιση και εγρήγορση.

Ο Ελληνισμός της Κύπρου πρέπει να επιβιώσει, να επιβιώσουμε ως Έλληνες, 
με Ελληνική εθνική ταυτότητα, όχι ως άχρωμοι κοσμοπολίτες, με μια ανύπαρκτη 
«πανανθρώπινη ταυτότητα».

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
τ. Διευθυντής Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 

τ. Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην Υφυπουργός Παιδείας
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Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΑΙ 0 ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ*

Του Ανδρέα Μακρίδη

Ή Λεμεσός στάθηκε γιά τόν Βασίλη Μιχαηλίόη ή πνευματική γή Χαναάν τών 
όραματισμών του, καί άναδείχθηκε ώς ή δική του... θεά πόλη, πλάι στήν Καβαφική 
’Αλεξάνδρεια, καί στό Παρίσι τοΰ Ζάν Μορεάς.

Ή πρώτη συνάντηση τοΰ ποιητή μέ τήν πόλη του έγινε στά 1878, ύστερα άπό 
μιάν περιπετειώδη καί βασανιστική αναζήτηση τής πολιτισμικής του μοίρας στό 
Αευκόνοικο, στήν Λάρνακα, στό Δάλι, στήν Λευκωσία, στήν ’Ιταλία καί στήν 
Ελλάδα. Στήν Λεμεσό, σέ ήλικία μόλις 29 έτών (ή λίγο μικρότερος) άρχισε τήν 
καινούρια ζωή του, τήν ίδια άκριβώς περίοδο, πού άρχιζε καί ή δεύτερη Άγγλο- 
κρατία. Έκτοτε έλάχιστες φορές έφυγε άπό τήν Λεμεσό, καί πάντα γιά περιορι
σμένης χρονικής διάρκειας ταξίδια. Προτού... άγκυροβολήσει στήν πόλη μας ήταν 
περισσότερο ζωγράφος. Έδώ έγινε ποιητής. ’Ορθότερα έγινε ό ποιητής!

Ή Λεμεσός θεωρεί τόν Βασίλη Μιχαηλίδη δικό της πνευματικό παιδί. Τό 
Αευκόνοικο πού τόν γέννησε ήταν πολύ μικρό γιά νά τόν κρατήσει. Ή Λάρνακα 
καί ή Λευκωσία τόν έδιωξαν. Ή ’Ιταλία τόν άντιμετώπισε σάν ξένο. Ή Λεμεσός 
τόν άγκάλιασε, τόν περιέθαλψε, τόν έργοδότησε, τόν φιλοξένησε, τόν άναγνώρισε 
καί τόν τίμησε ώς ποιητή, τόν πολιτογράφησε Λεμεσιανό. Οί λόγοι τής ποιητικής 
άνάδειξης καί καταξίωσης τού Μιχαηλίδη στήν Λεμεσό εΐναι προφανείς:

• Μέ τήν έγκατάστασή του στήν Λεμεσό τελειώνει ή... «νομαδική» ζωή τού 
ποιητή, ή έσωτερική καί έξωτερική του μετανάστευση. Ό Βασίλης δέν 
είναι πιά ένας άνέστιος, περιπλανώμενος «τσιγγάνος». Εγκαθίσταται μό
νιμα καί έχει πιά τήν πόλη του, τήν δική του μικρή πατρίδα, πού τοΰ προ
σφέρει ψυχική άσφάλεια καί ήρεμία, πού τοΰ υπόσχεται μέλλον καί προο
ρισμό.

• Ή Λεμεσός δέν ήταν μιά τυχαία έπιλογή - ταίριαζε μέ τόν χαρακτήρα τοΰ 
ποιητή. Πόλη τοΰ γλεντιοΰ έκείνη, χοροκόπος, χωρατατζής καί γλεντοκό- 
πος αύτός. Κέντρο τοΰ πνεύματος καί τοΰ φωτός ή πόλη, ποιητής καί ζω
γράφος ό ίδιος. Φιλόξενη καί άνοιχτή έκείνη, μεγαλόψυχος καί μεγαλό- 
φρων ό Βασίλης. Εστία ένωτικής έθνικοφροσύνης ή Λεμεσός, πατριδολά- 
τρης καί έθνικός άγωνιστής ό Μιχαηλίδης. Διάλεξε τήν Λεμεσό γιατί έμοι
αζε στήν ψυχή του!

• Γιά πρώτη φορά στήν Λεμεσό ό Βασίλης Μιχαηλίδης γίνεται αύτοσυντή- 
ρητος. Εξασφαλίζει τό καθημερινό του ψωμί μέ τήν έργασία του, χωρεΐς 
νά έπαιτεϊ ή νά έξαρτάται άπό τήν γενναιοδωρία τών άλλων.

Η εργασία παρουσιάσθηκε στις 7-12-2005 στήν μεγάλη αίθουσα τοΰ Δημοτικού μεγάρου σέ έδκήλω- 
ση μνήμης τοΰ Βασίλη Μιχαηλίδη, πού συνδιοργάνωσε ό Δήμος, μέ τήν Εταιρεία Λογοτεχνών Δεμε- 
σοΰ. Πλήθος κόσμου

• Στήν Λεμεσό δημιουργεί τούς πρώτους στενούς καί μόνιμούς του φίλους, 
πού θά τόν στηρίξουν ψυχικά καί πνευματικά: ό δήμαρχος Χριστόδουλος 
Καρύδης, ό συντάκτης καί εκδότης τής «’Αλήθειας» Ά. Κ. Παλαιολόγος, ό 
Μιχαήλ Ήράκλη Μιχαηλίδης μετέπειτα δήμαρχος κ.ά.

• Στήν πόλη τής Λεμεσού ό ποιητής βρίσκει τό ένθουσιώδες έθνικό πνεύμα 
καί τόν άδιαπραγμάτευτο πόθο τής Ένωσης, τόν παλμό τής ελευθερίας, 
πού τόσο ταίριαζαν μέ τό δικό του πνεύμα, τόν δικό του πόθο καί τούς δι
κούς του παλμούς. Ή χωράφα τοΰ Στεφάνή συγκλονίζεται άπό τά έθνικά 
συλλαλητήρια· ό μεγάλος δάσκαλος Άνδρέας Θεμιστοκλέους κηρύσσει 
παντοΰ τό εύαγγέλιο τής Ένωσης μέ τήν μητέρα Ελλάδα· ή πόλη δονεΐται 
καί πάλλεται άπό τούς σεισμούς, πού ξεσηκώνει ή έθνική άνάσταση καί 
άνάταση τοΰ λαού.

Σ’ αύτήν τήν άτμόσφαιρα, πού συνδυάζει τό πνεύμα μέ τόν έθνισμό, τήν φιλοξε
νία καί τήν φιλία μέ τήν άποδοχή καί τήν δυνατότητα ό Βασίλης Μιχαηλίδης ένώνει 
κι αύτός τό πνεύμα, τήν καρδιά, καί τόν έθνισμό του μέ τήν ποίηση καί μάς δίνει τά 
άθάνατα ποιητικά του άριστουργήματα, τήν 9η ’Ιουλίου, τήν Χιώτισσα καί τόσα 
άλλα. Πολύ χαρακτηριστικά γράφει ό Γλαύκος Άλιθέρσης γιά τό θέμα αύτό:

«Ή Λεμεσός ξύπνησε πρώτη μετά τήν Αγγλική κατοχή τής Κύπρου. Ήταν ή 
πιό παραγωγική επαρχία. "Όταν ή πρωτεύουσα Λευκωσία διατηρούσε ακόμα τό 
φόβο τών Τούρκων, κι ή Λάρνακα ή πόλη τών Προξενείων, ναρκισευότανε στόν 
αριστοκρατισμό της, ή Λεμεσός δούλευε καί προόδευε άλματικά.

Ή τραχεία ϋπαιθρη φύση της μέ τό πυρόξανθο χρώμα της «σά δέρμα λιοντα
ριού» διαμόρφωνε χαρακτήρες τολμηρούς κι ατίθασους. Η νεολαία τής Λεμεσού 
ακούε τά «ρήματα» τού δασκάλου της. Ό Ανδρέας Θεμιστοκλέους ένθουσίαςε τά 
πλήθη, μιλώντας τους γιά λευτεριά, κι απλώνοντας μπρος στά μάτια τους τ όραμα 
τής Αρχαίας Ελλάδας, άπανωντυμένης μέ τήνχριστιανική Βυζαντινή πορφύρα.

Σέ τέτοια έλπιδοφόρα κι αναστάσιμη ατμόσφαιρα, ό Βασίλης αισθάνεται, 
σκέφτεται άνασυντάσσεται. Νοιώθει καί πρέπει νά τραγουδήση τή φυλή καί τούς 
πόθους της».

Προκλητικά άδικη εΐναι ή κρίση κάποιων μελετητών άπέναντι στήν Λεμεσό 
καί τόν Δήμο της, όσον άφορά στόν τρόπο άντιμετώπισης τοΰ Βασίλη Μιχαηλίδη.

Ό Γιάννης Λεύκης καί άργότερα ό Νίκος ,χίούτας παρουσιάζουν τήν μισθο- 
δοτική — οικονομική κατάσταση τοΰ ποιητή ώς δραματική καί άποδοκιμάςουν 
έντονα τόν Δήμο Λεμεσού, διατεινόμενοι ότι συμπεριφέρθηκε άνάρμοστα στόν με
γάλο μας ποιητή. Ή έπικριτικότητα καί καταγγελία τών άρχών, έν εϊδει πολιτι
σμικού κλαψουρίσματος ήταν άνέκαθεν γιά μάς τούς Ελληνες προσφιλής μόδα. 
Αναμφιβόλως, συνήθως εΐναι δικαιολογημένη· στήν προκειμένη περίπτωση όμως 
εΐναι άδικη καί άνυπόστατη.

• Ό Βασίλης Μιχαηλίδης έφθασε στήν Λεμεσό ( 1878) σέ άξιοθρήνητη κατά
σταση, ρακένδυτος, άρρωστος μέ ρευματισμούς καί άπένταρος. Οί Λεμε- 
σιανοί έκαναν έρανο, γιά νά τοΰ άγοράσουν «πολιτικά» ρούχα. Ενας άπό 
τούς πρώτους οί οποίοι τοΰ συμπαραστάθηκαν στις δύσκολες εκείνες 
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ώρες τής ζωής του ήταν ό Δήμαρχος τής πόλης Χριστόδουλος Καρύδης, ό 
όποιος έργοδότησε τόν ποιητή άπό τό 1879.

Τά πρακτικά τοΰ Δήμου Λεμεσού καταγράφουν ώς χρονολογία έργοδότη- 
σης τοΰ Βασίλη Μιχαηλίδη τό 1884: «Βασίλης νοσοκόμος προσωρινός 
καί διά τήν έποπτείαν τών σφαζομένων προβάτων». Υπάρχουν όμως 
άδιάσειστα στοιχεία και προσωπικές μαρτυρίες ότι άπό τις άρχές τοΰ 
1879 ό ποιητής πήρε δουλειά στόν Δήμο τής Λεμεσοΰ. Πιθανώτατα, ή μή 
άναγραφή τής έργοδότησης τοΰ Μιχαηλίδη στά πρακτικά τοΰ Δήμου, 
οφείλεται στό ότι τήν περίοδο εκείνη ήταν προσωρινός καί άνεπίσημος.

• ’Αστήρικτη είναι και ή γνώμη τοΰ Λεύκη - τήν όποιαν υιοθετεί καί ό Ξιού- 
τας - ότι ό ποιητής στά χρόνια 1879-1884 δούλευε στόν Δήμο Λεμεσοΰ 
χωρίς μισθό, έναντι μόνο στέγης καί τροφής. Ό Γιάννης Κατσούρης πα
ρατηρεί ότι «εΐναι δύσκολο νά δεχθεί κανείς ότι ήταν δυνατό ένας άνθρω
πος 25 ετών νά εργάζεται γιά πέντε χρόνια... χωρίς μισθό.» Πράγματι, σέ 
τέτοια περίπτωση δέν έξηγεϊται ό τρόπος κάλυψης τών άλλων προσω
πικών έξόδων τοΰ ποιητή. Άπό τήν άλλην ό στενός φιλικός δεσμός τοΰ 
Καρύδη πρός αυτόν, καί ή σταθερά ευνοϊκή μεταχείρισή του άπό τόν 
Δήμο δέν συνάδουν μέ τήν εικόνα τής μισθοδοτικής έκμετάλλευσης, πού 
ύποστηρίζυν οί μελετητές αυτοί.

• Στήν συνεδρίαση τής 22-5-1884 υπό τήν προεδρία τοΰ δημάρχου Χρ. Κα
ρύδη ό Βασίλης Μιχαηλίδης διορίζεται έπισήμως ώς έπιστάτης τοΰ Νοσο
κομείου καί έπόπτης, μέ μηνιαίο μισθόν £4: «... "Ετεροι δημοτικοί υπάλ
ληλοι έθεωρήθησαν ώς αναγκαίοι καί διωρίσθησαν οί έπόμενοι:.. Βα
σίλης Μιχαηλίδης έπιστάτης τοΰ Νοσοκομείου καί έπόπτης τών έν τφ 
σφαγείφ σφαζομένων ζώων μέ μηνιαΐον μισθόν £4. Τό Συμβούλιον θεω
ρεί καλόν όπως ούτος καταγίνη καί έκμάθη τήν φαρμακοποιίαν».

Κάποιοι θεώρησαν τόν μισθό αυτόν ώς έξευτελιστικό καί τήν μεταχείριση τοΰ 
ποιητή ύποτιμητική. Καταγγέλλουν καί έπικρίνουν έν άδίκω. Ό Μιχαηλίδης διο
ρίσθηκε σέ μιάν πολύ σημαντική θέση, χωρίς κανένα προσόν, μέ μόνο κριτήριο τήν 
άξια του ώς ποιητής, όταν αύτή βρισκόταν άκόμη στά άρχικά της βήματα. Ό ποι
ητής δέν είχε όποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα, δέν είχε καν τελειώσει τό σχολείο, 
ήταν σχεδόν άμόρφωτος καί δέν μιλούσε Αγγλικά, ένώ βρισκόμαστε στήν περίοδο 
τής Αγγλικής Αποικιοκρατίας. Ή θέση πού τοΰ έδωσαν δέν ήταν ... άξιοκρατική. 
Κάποιος θά μπορούσε νά πει ότι ή Μούσα έκανε ρουσφέτι πρός όφελος τοΰ δικοΰ 
της παιδιού...

Νά έπισημάνουμε άκόμη ότι τρεις μόνον άνθρωποι στόν Δήμο έπαιρναν μι
σθό μεγαλύτερο τοΰ Βασίλη Μιχαηλίδη: Ό Δήμαρχος κάτι περισσότερο τών £8 
μηνιαίως, ό Ελληνας Γραμματέας καί ταμίας μέ £7, καί ό άντίστοιχος Τούρκος 
υπάλληλος μέ £5,10. Άρα ό άμόρφωτος ποιητής ήταν μισθολογικώς ό τέταρτος τή 
τάξη υπάλληλος τού Δημαρχείου.

Ομως καί αυτός ό υπολογισμός εΐναι πλασματικός. Γιά νά προσδιορισθοΰν οί 
πραγματικές άπολαβές τοΰ Μιχαηλίδη πρέπει νά συνυπολογισθοΰν καί κάποια 
άλλα δεδομένα. Η στέγη, ή διατροφή καί τά άλλα έξοδα καθημερινών άναγκών: φω

τισμός, ύδρευση, είδη υγιεινής, καθαριότητα κ.τ.λ., πού τοΰ παρείχε ό Δήμος δωρε
άν, καθώς καί ή προσωπική χρησιμοποίηση τοΰ προσωπικού τοΰ Νοσοκομείου.

Νά ληφθεϊ υπόψη ότι ό κάθε τρόφιμος τοΰ Νοσοκομείου, σύμφωνα μέ τά δη
μοτικά πρακτικά τής συνεδρίασης τής 24ης Ιουλίου 1886, κόστιζε στόν Δήμο 7 
γρόσια ήμερησίως. Καί μέ τό ίδιο κόστος νά ύπολογίσουμε τά έξοδα γιά τόν έπι- 
στάτη, αυτό σημαίνει άλλα 210 γρόσια τόν μήνα, δηλαδή περισσότερο άπό μιάμισι 
λίρα. Αυτά μαζί μέ τά έξοδα στέγης καί διαβίωσης πλησιάζουν, άν δέν ξεπερνούν, 
τόν μισθό τοΰ Δημάρχου. Δέν είναι λοιπόν ύπερβολή νά πούμε ότι ό ποιητής άμει- 
βόταν μέ μισθόν... δημάρχου.

Άπό τόν Γιάννη Κατσούρη, ό όποιος φωτίζει έπαρκώς τό θέμα αυτό μεταφέ
ρω άποσπασματικά τά πιό κάτω: «Βλέπουμε, δηλαδή, ότι ό Μιχαηλίδης παίρνει 
πιό μεγάλο μισθό άπό άλλους υπαλλήλους, πού έχουν περίπου τις ίδιες αυτόν 
ευθύνες. Καί αυτό έρμηνεύεται μόνο άπό τό γεγονός ότι αυτός εΐναι ένας έπώνυ- 
μος πολίτης, ποιητής άνεγνωρισμένος, άξιος γιά πιό ευνοϊκή μεταχείριση».

Σαφώς όλα τά άνωτέρω άξιολογούνται ορθότερα, άν ληφθεϊ υπόψη καί ή 
άπελπιστική οικονομική κατάσταση τού Δήμου τήν έποχή έκείνη.

• Ή προτροπή τού Συμβουλίου πρός τόν Μιχαηλίδη νά έκμάθει τήν φαρμα
κευτική άποτελεϊ άλλην μιάν προσπάθεια οικονομικής καί έπαγγελμα- 
τικής κατοχύρωσης τοΰ ποιητή. Αύτήν τήν έποχή οί Άγγλοι έπιχορηγοΰν 
τό νοσοκομείο καί άπαιτοϋν τόν έλεγχό του. Η θέση τοΰ μή προσοντού- 
χου έπιστάτη Βασίλη Μιχαηλίδη κινδυνεύει.

'Η στήριξη τοΰ Δήμου Αεμεσοΰ πρός τόν μεγάλο μας ποιητή ήταν διαρκής καί 
άμετάπτωτη. Έπί τροχάδην νά σημειώσουμε μερικές άλλες όψεις τής στήριξης 
αυτής, τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου.

• Συνεδρίαση 14.1.1886 Δήμαρχος I. Καραγεωργιάδης

«Τό Συμβούλιον άποφαίνεται όπως άπό τής 1 ης Φεβρουάριου προσεχούς 
άνοιχθή τό Δημοτικόν Φαρμακεΐον έπί ές μήνας διά δοκιμήν έν ω θέλει 
έργάζεσθαι ώς φαρμακοποιός ό κ. Βασίλης Μιχαηλίδης έπιστάτης του 
Νοσοκομείου έπί τή προσθήκη μιας λίρας μηνιαίως εις τόν μισθόν του».

• Στά 1898 ό ποιητής έρχεται σέ σύγκρουση μέ τήν Εγγλέζα νοσοκόμα Miss 
Christian, πού ούσιαστικά ήταν διευθύντρια τοΰ Νοσοκομείου καί απαι
τούσε νά μήν κοιμάται τά βράδια στό νοσοκομείο ό ποιητής. Η Δημοτική 
’Επιτροπή τάχθηκε ύπέρ τού Μιχαηλίδη καί ή Εγγλέζα παραιτήθηκε καί 
έπέστρεψε στήν Αγγλία.

• Άπό τά πρακτικά τού ’Ιουλίου τοΰ 1901 πληροφορούμαστε ότι οί σχέσεις 
Μιχαηλίδη καί Δήμου οδηγούνται σέ κρίση. Ό άνταγωνισμός μέ τήν νέα 
νοσοκόμα πού προσελήφθη, τό πιοτό πού έκανε τόν ποιητή άλκοολικό καί 
ή άνάρμοστη συμπεριφορά του, ύποχρεώνουν τό Δημοτικό Συμβούλιο νά 
μειώσει τόν μισθό του κατά μία λίρα.

Καί στήν προκειμένη όμως περίπτωση ή άντιμετώπιση τοΰ ποιητή ήταν χαρι
στική. Ή ποινή έπεβλήθη μετά άπό άλλεπάλληλες παρατηρήσεις καί προειδοποιή-
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σεις. Κανονικά ό Μιχαηλίδης θά έπρεπε νά απολυθεί εφόσον δέν έκτελοΰσε τά 
εργασιακά του καθήκοντα, όμως αντί τούτου τοΰ έμειώθη ό μισθός κατά μίαν λί
ρα. Πέραν τούτων ή μισθολογική τιμωρία τοΰ Μιχαηλίδη διήρκεσε μόνο πέντε 
μήνες. Μετά, πιθανώτατα χωρίς νά άρθοΰν οί λόγοι τής τιμωρίας, ή ποινή διεκό- 
πη, μάλιστα μέ εισήγηση τοΰ γιατρού πού τόν είχε καταγγείλει.

• ’Άλλη μιά προνομιακή άντιμετώπιση τοΰ ποιητή άπό τόν Δήμο Λεμεσού 
ήταν ή άδεια άπουσίας δύό μηνών, πού τοΰ χορηγήθηκε στά 1889. Ό 
Δήμος δέχθηκε νά τοΰ προπληρώσει τούς μισθούς τεσσάρων μηνών. Ή 
χαριστική αυτή στάση τοΰ Δήμου καθίσταται άκόμη πιό γενναιόδωρη, άν 
ληφθεΐ υπόψη ότι ό ποιητής πήγαινε στήν ’Αθήνα γιά νά άσχοληθεΐ μέ τήν 
φωτογραφική τέχνη (’Εφημερίδα «’Ένωσις») καί όχι γιά λόγους υγείας, 
όπως καταγράφηκε στά πρακτικά τοΰ Δήμου.

Ό ποιητής παραβιάζει αυθαίρετα τήν διάρκεια τής άδειάς του καί μένει στήν 
’Αθήνα γιά τέσσερεις μήνες. Όταν έπιστρέφει ζητά άπό τόν Δήμο νά τοΰ χαρι- 
σθοΰν οί μισθοί τών τεσσάρων μηνών, πού πήρε μαζί του φεύγοντας - στήν πραγ
ματικότητα νά τοΰ ξαναπληρωθοΰν. Ό Δήμος, πού κανονικά θά έπρεπε νά τόν 
άπολύσει γιά τήν... άνταρσία του δέν ικανοποιεί μέν τό υπερβολικό αίτημά του, 
τοΰ δίνει όμως δώρο, γιά τις... μακρές του υπηρεσίες, τεσσάρων λιρών. "Αλλες δύο 
φορές, στά 1904 καί 1906, ό Δήμος τοΰ δίνει άδεια άπουσίας γιά λόγους υγείας.

Τελειώνοντας τήν σύντομη αυτήν άναφορά, νά άναφερθοΰμε λίγο καί στά τε
λευταία χρόνια τοΰ ποιητή, πού κατά καιρούς επισύρουν τήν άδικαιολόγητη κατα
κραυγή κάποιων μελετητών. Γενικά έπικρατεΐ ή έντύπωση ότι ό Βασίλης Μιχαηλί
δης... «έπετάχθηκε» σέ κάποιο ίδρυμα, γιά νά πεθάνει εκεί, όπως όλοι οί έγκατα- 

* λειμμένοι γέροντες. Αύτό βεβαίως δέν είναι ορθό.

Ό Βασίλης Μιχαηλίδης παύθηκε άπό τήν θέση του στά 1910, άπό τόν φίλο 
του δήμαρχο Χριστόδουλο Σώζο, υστέρα άπό άλλεπάλληλες προσπάθειας συμ
μόρφωσης. Ό ποιητής όμως ήταν πιά άλκοολικός καί ή υγεία του είχε κλονισθεΐ 
άνεπανόρθωτα. Οί παράγοντες αυτοί καθιστούσαν καί τήν συμπεριφορά του σο
βαρά προβληματική.

Καί πάλι όμως ό Δήμος δέν έγκατέλειψε τόν ποιητή. Τοΰ παραχωρεί δωμάτιο 
στό δημαρχείο καί τοΰ άναθέτει άλλην δουλειά «σχετική μέ τήν καθαριότητα τής 
πόλεως», δηλαδή τήν άπολύμανση σπιτιών καί άποχωρητηρίων, μέ μισθό δύο λί
ρες τόν μήνα.

Στά 1915 ή 1916 ο Βασίλης Μιχαηλίδης εισέρχεται στό πτωχοκομεΐο, πού έπα- 
νιδρύθη στά 1915, μέ δική του θέληση, προτιμώντας το, άντί τής έργασίας πού είχε 
καί τής άμοιβής του έκ δύο λιρών. Όμως ουδόλως πρόκειται γιά εγκατάλειψη. Εκεί 
τοΰ δίνουν τό καλύτερο δωμάτιο καί ιδιαίτερη περιποίηση καί φροντίδα, ένώ ό 
Δήμος τοΰ παρέχει καί μηνιαίο έπίδομα 10 σελινιών. Τακτικά τόν έπισκέπτονται μέ 
δώρα κυρίες διαφόρων συλλόγων καί φίλοι, ποιητές καί άνθρωποι τών γραμμάτων.

Μιάν εικόνα τής όλης καταστάσεως δίνει ή άπάντηση τής εφημερίδας 
«ΑΑΗΘΕΙΑ» (2.12.1916, άρ. φύλλου 1859) πρός επιστολογράφο, πού άγνοώντας 
τήν κατάσταση τοΰ ποιητή διαμαρτυρόταν.

«Γνωρίζομεν καί εΐμεθα εις θέσιν νά βεβαιώσωμεν ότι ό ποιητής κ. Β. Μι- 
χαηλίδης, έζήτησε μετ' επιμονής νά άλλάξη τόν πρώτον τουβίονμε τήνδί- 
λιρον σύνταξιν καί εν δωματίω άκαθάρτω καί άνεν ούδεμιάς περιποιήσε- 
ως με τήν εν τώ δημοτικά) πτωχοκομείω τωρινήν διαμονήν τον, όπου τώ 
παρεχωρήθη δωμάτων τής εκλογής του, τώ παρέχεται τροφή μέ έξαιρε- 
τικήν πρόνοιαν τών κυριών, φορέματα εσωτερικά καί εξωτερικά, ύπηρε- 
σία καί περιποίησις καί δυστυχώς χρειάζεται πολλήν ώς έκ τής καταστά- 
σεώς του. Πρός τούτοις τό Δημαρχεΐον εξακολουθεί νά τώ παρέχη μη- 
νιαΐον επίδομα 10 σελινιών κατά μήνα διά τά μικρά του έξοδα. Ό διά τήν 
αϋξησιν τοΰ επιδόματος τούτου συνηγορώνέν τή «Σάλπιγγι» «Πολίτης» ή 
άγνοεί τάς έξεις τοϋ άτυχούς ποιητού ή προτιμά νά συντομεύση τήν ζωήν 
του. "Ενα μόνον πράγμα είναι βέβαιον, ότι ό «Πολίτης» ούτος έπρεπε νά 
γνωρίζη τά πράγματα πρίνπροβή εις δημοσίας επικρίσεις».

Καί όταν άκόμη είσήχθη στό πτωχοκομεΐο ό ποιητής συγκέντρωνε τό ενδια
φέρον τής πόλεώς του καί τοΰ Δήμου. Εξάλλου τό πτωχοκομεΐο δέν ήταν άλλο 
άπό τό νοσοκομείο, όπου έργάσθη γιά 30 σχεδόν χρόνια. Ό χώρος, οί υπάλληλοι 
τά πρόσωπα έκεΐ τού ήταν γνωστά καί φίλια.

Όταν άπεβίωσε ό ποιητής, στίς 8 Δεκεμβρίου 1917, ό Δήμος ήταν καί πάλιν 
παρών. Άνέλαβε τά έξοδα τής κηδείας καί πρωτοστάτησε γιά τήν καλύτερη οργά
νωσή της. Καί μετά τόν θάνατό του ό Δήμος Δεμεσού δέν έπαψε ποτέ νά τιμά τόν 
ποιητή καί νά προβάλλει τό ποιητικό του έργο.

• Δύο βδομάδες μετά τόν θάνατό του οργανώθηκε στήν Λεμεσό τό πρώτο 
φιλολογικό μνημόσυνο γιά τόν ποιητή, στό όποιο μίλησε ό φίλος του Πά

γκος Ήλιάδης.
• Έκτοτε ό Δήμος οργάνωσε δεκάδες έκδηλώσεις στήν μνήμη τοΰ ποιητή.

• Μέ πρωτοβουλία τοΰ Δήμου Λεμεσού καί προσφορά του έκ £50 έγιναν οί 
έρανοι καί οί ένέργειες γιά τήν δημιουργία τής προτομής καί τής πλατείας 
«Βασίλη Μιχαηλίδη», στήν Λεμεσό.

• Ή επιτροπή Δημοτικής Βιβλιοθήκης, μετά άπό μεγάλες προσπάθειες έξέ- 
δωσε τά ποιήματα τοΰ Βασίλη Μιχαηλίδη, μέ προλεγόμενα τοΰ Νικόλα 
Ξιούτα στα 1960 καί τά έπανέκδωσε στά 1972.

Είθε καί σήμερα οί ποιητές καί οί πνευματικοί άνθρωποι, πού πρόσφεραν σ' 
αυτόν τόν τόπο νά είχαν τήν ίδια άντιμετώπιση άπό τήν πολιτεία καί τις δημο

τικές άρχές.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡ1ΔΗΣ 
Φιλόλογος - Ιστορικός

Νοέμβριος 2005
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ΜΙΑ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ

Του Γιώργον Πετρόπουλου

Χωρίς έξώφυλλον καί χρονολογίαν έκδόσεως ήγόρασα πρό καιρού μίαν 
ανθολογίαν ποιημάτων διά τούς Βαλκανικούς πολέμους. Ήτο έκδοσις τοΰ «Πα
νελληνίου Συνδέσμου Γραμμάτων καί Τεχνών», όστις έτέλει ύπύ τήν επίτιμον 
προεδρείαν τοΰ τότε πρίγκηπος Νικολάου. Άποτελεΐται άπό 156 σελίδας. Καί ώς 
χρονολογίαν έκδόσεως δέον νά δεχθώμεν εν εύλογον διάστημα μετά τήν ΙΟην 
Αύγουστου 1913 (Συνθήκη τοΰ Βουκουρεστίου) τοΰ αύτοΰ, όμως, έτους. Αφού εις 
τό ποίημά του «Στούς ήρωας τών δυό πολέμων» ό Σπύρος I. Περούλης ύποδέχε- 
ται εις τήν Κέρκυραν τούς έπιστρέφοντας εκεί συμπατριώτας του στρατιώτας.

Εις τόν μονοσέλιδον πρόλογον ό αντιπρόεδρος Άντ. Μαυρουκάκης καί ό 
γραμματεύς Σωτήριος Δαρειώτης τοΰ «Πανελληνίου Συνδέσμου Γραμμάτων καί 
Τεχνών »άπευθυνόμενοι πρός τόν Πρόεδρόν του Άχιλλέα Καραβίαν, εις γλώσσαν 
καθαρολόγον, ψυχράν καί άχαριν, τονίζουν ότι άποδεχόμενοι τή πρόθεσίν του διά 
τήν έκδοσιν τής τοιαύτης άνθολογίας θεωρούν τήν έκδοσιν αύτήν ύποχρέωσίν 
των. Καί σημειώνουν ότι μόνον ή ποίησις εκφράζει τά συναισθήματα άτόμων καί 
φυλών, εις τά μεγάλα γεγονότα. Ώς, εν προκειμένφ, οί «πανένδοξοι καί έθνικώ- 
τατοι πόλεμοι».

’Ενταύθα άνθολογοΰνται κατ’ άλφαβητικήν σειράν οί: Διονύσιος Αίγαΐος 
(«Ή Ελλάς» (σελίς 5), «Κωνσταντίνος Δωδέκατος» (σελίς 6), «Θαλασσογέννη- 
τοι» (σελίδες 6-7), «Βουλγαροφάγοι» (σελίς 7), «Εΰζωνοι» (σελίς 8) καί «Κωνστα
ντίνος» (σελίδες 8-9). Ι.Μ. Βουγιουκλάκης («Στό Στρατηλάτη», «’Όνειρα», «Εύχή 
τής Μάννας») (σελίς 10), «Νίκη», «Κάμετε θέση» (σελίς 4), «Τό παραμύθι, τό όνει
ρο» (σελίς 12), «Στή γλυκειά πατρίδα» (σελίς 12), «Στό Στόλο» (σελίς 13), «Στόν 
Άβέρωφ» (σελίδες 13-14), «Στήν ’Αφάνταστη», «Μή κλαΐτε» (σελίς 14), «Στά Γιάν
νενα» (σελίς 15), «Τράβηξε εμπρός» (σελίδες 15-16), «Οί τρεις κουμπάροι» καί «Ή 
Πασχαλιά» (σελίς 6), Άλέκος Γαλανός («Στό Γεώργιο Κολοκοτρώνη», «Ή σπίθα 
τοΰ Κανάρη» (σελίς 7), «Στό στρατηλάτη μας» (σελίς 18), «Τό Μπιλάνι» (σελίδες 
18-19) καί «’Αποχαιρετισμός τοΰ πολεμιστοΰ» (σελίς 19). Στέφανος Δάφνης («Τά 
Γιάννενα», «Ρήγας Φεραΐος» (σελίς 20), «Χαιρετισμός στή Νίκη» (σελίδες 20-22), 
«Ό Κατσαντώνης» (σελίς 22), «Κανάρης» (σελίδες 22-23), «Κολοκοτρώνης» 
(σελίς 23), «Ζή καί βασιλεύει» (σελίς 24), «Τό τραγούδι τών Μαύρων Βουνών» 
(σελίδες 24-26). Στεφανία Δάφνη («Ό πόλεμος» (σελίδες 26-27). Π. Δημητρακό- 
πουλος («Μιναρές», «Ώρες», «Σέρβοι» (σελίς 28), «Πριγκίπισσες», «Μουεζίνης», 
«Ημισέληνος» (σελίς 29). Κλεαρέτη Δίπλα («Ό χαμός τοΰ παλληκαριοΰ» (σελίς 
30), «Στά Γιάννενα» (σελίδες 30-31), «Έχει γειά» (σελίδες 31-32), «Ό ύπνος τού 
στρατιώτου» (σελίς 32). Ειρήνη Δεντρινοΰ («Εις τόν άνδρεϊον άξιωματικόν Αυ- 
μπερόπουλον. Άποθανόντα εν τφ Νοσοκομείου Κερκύρας» (σελίς 3). Άχιλλέως 
Γ. Καραβία («Εύχή είσακουσθεϊσα» (σελίς 34), «Ό Κανάρης καίων τήν τουρκικήν 
ναυαρχίδα εις Χίον» (σελίδες 34-35), «Εις τόν δαφνοστεφή στρατηλάτην βασιλέα 
μας» (σελίδες 35-36), «Ή ναυμαχία τής Αήμνου» (σελίδες 37-38) καί «Ή δόξα» 

(σελίς 38). Κωνστ. Λυκόρτας («Στή Σημαία μας» (σελίς 39), «’Εμπρός, παιδιά 
μου ζηλευτά» (σελίδες 39-40), «Έλα, Δόξα», «Ό ναύτης τοΰ Αιγαίου (σελίς 40), 
«Ή άλωσις τών Ίωαννίνων» (σελίς 41). Σπύρος Ματσούκας («Στά παιδιά τοΰ 
πυρός» (σελίς 42), «Στά παιδιά μας», «Στόν άρχηστράτηγο βασιλιά μας» (σελίς 
43), «Ή Πρωτομαγιά τών νεκρών» (σελίς 44), «Στόν άρχηγό μας βασιλέα» (σελί
δες 44-45), «Άνθούς τοΰ Μάη», «Όργή Θεού» (σελίς 45), «Στό Στρατό μας», «Οί 
ξανθές πριγκιποποΰλες», «Στή νέα βασιλοπούλα μας» (σελίς 46). Άντ. Μαυρου
κάκης («Βρόντα-Αάμψε, τουφέκι» (σελίδες 47-48), «Τό παράσημο», «Ό πληγωμέ
νος σημαιοφόρος» (σελίς 48), «Στόν δεύτερο Κανάρη» (σελίδες 48-49), «Φθάνει τό 
Μπιζάνι», «Τοΐς προμάχοις τής ’Ηπείρου» (σελίς 50), άπόσπασμα «Άπό τόν 
παιάνα Κωνσταντίνου IB' (σελίδες 50-52), «Εις τούς άθανάτους ήρωας τής ’Ηπεί
ρου» (σελίς 52), «Ό Εΰζωνος» (σελίδες 52-55), «Όραμα Βουλγάρου Τσάρου» (σε
λίδες 55-57), «Τό φσμα τοΰ φρουροΰ» (σελίδες 57-58), «Τό Στέμμα» (σελίδες 58- 
59), «Στή γιορτή τής Α.Μ. τοΰ Βασιλέως τής Μεγάλης Ελλάδος Κωνσταντίνου 
IB' τοΰ νικητοΰ» (σελίς 59), «Εύαγγελισμός» - 25 Μαρτίου «’Επωδός» (σελίς 60), 
«Ή Κρήτη εις τήν Μητέρα Ελλάδα» (σελίδες 61-62). Στανίσλαος Σ. Μινέϊκος 
(«Μπάτε, κορίτσια, στό χορό» (σελίδες 63-64). Τάκης Μπαρλάς («Έλλάδα-Ρωμη- 
οσύνη» (σελίς 65), «Άπό τούς παιάνες» (σελίδες 66-67), «Νιγρίτα» (σελίδες 67- 
68). Άνδρέας Δ. Νικολάρας («Ό βασιλιάς στόν πόλεμο», «Δυό βασιλιάδες» 
(σελίς 69), «Ό ήλιος τής έλευθερίας» (σελίς 70). Ίωάν. Δ. Νικολάρας «Ή μάννα 
τών παλληκαριών» (σελίδες 71-74). Κωστής Παλαμάς («’Εμπρός» (σελίς 75), 
«Στή χώρα πού άρματώθηκε» (σελίδες 75-77), «Στή χώρα πού αρματώθηκε» (σελί
δες 77-78). Σπύρος Παναγιωτόπουλος(«Μακεδονία» (σελίς 79), «Στό Μαβίλη» 
(σελίδες 79-80), «Στούς Σταυραϊτούς μας», «Γιά τούς μεγάλους νεκρούς» (σελίς 
80), «Ή Ελληνική δόξα» (σελίς 81). Φωκίων Πανάς («Τά Γιάννενα» (σελίδες 82- 
84), «Ό θείος Υμέναιος» (σελίδες 84-85), «Εις τόν νέον Βουλγαροκτόνον» (σελί
δες 86-88), «Εις τόν ηρώα τών ήρώων», «Εις τούς πεσόντας» (σελίς 88). Άργ. Πα- 
παδίσκος («Ή δόξα καί ή νίκη» (σελίς 89). Γεώργιος Παράσχος («Στή γαλανή 
μας» (σελίδες 90-91), «Εις τόν βασιλέα Γεώργιον τόν Α'» (σελίδες 91-92), «Τό πα- 
ληό πλατάνι τής Τουρκίας» (σελίδες 92-93), «Εις τόν διάδοχον τού θρόνου Κων
σταντίνον» (σελίς 93), «Οί ήρωες τού Μπιζανίου» (σελίδες 94-95). Γιάννης Περ- 
γιαλίτης («Τά τάμματα» (σελίς 96),«Στις νησιώτισσες» (σελίδες 96-97). Σπύρος 
Περεσιάδης («Ό παληός καί ό νέος» (σελίδες 98-99), «Τό Κέντημα» (σελίδες 99- 
100), «Στό νεκρό βασιλιά μας» (σελίδες 100-101), «Στό Βότση» (σελίδες 101-102), 
«Χωρίς άνθούς καί δάκρυα» (σελίς 102), «Διάβαινε» (σελίδες 102-103). Σπύρος I. 
Περούλης («Στόν άείμνηστο ηρώα Ααυρέντιο Μαβίλη» (σελίδες 103-104), «Στούς 
ήρωας τών δυό πολέμων» (σελίς 104). ’Ιωάννης Πολέμης («Ό πόνος τής Μάν
νας» (σελίς 105), «Στήν Πάργα πίσω» (σελίς 106), «Μπιζάνι» (σελίδες 106-107), 
«Ρημάδι» (σελίς 107), «Έρχεται» (σελίδες 107-108), «Οί Νικηταί» (σελίς 108), «Τό 
σχολείο» (σελίδες 109-110), «Στίχοι βάρβαροι», «Κατάρα» (σελίς 110), «Γιατί;», 
«Χαρά», «Καί πάλι» (σελίς 111), «Καμάρι», «Καράβια», «Τοΰ Αιγαίου τό κύμα» 
(σελίς 112), «Τρανοί τής γής», «Κορνιαχτός», «Τρεις Ψυχές» (σελίς 113), «Τά 
σφάγια», «Στό βασιλέα μας» (σελίς 114), «Ή δόξα Σου» (σελίδες 114-115), «Ταθά- 
νατο νερό» (σελίς 115) καί «Ό θρόνος Σου» (σελίς 116). Γεώργιος Α. Πετρίτης 
(«Εις τούς προγόνους μας» (σελίς 116), «Εις τόν άτρόμητον Βότσην» (σελίς 117),
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«Εις τόν Κωνσταντίνον μας» (σελίδες 117-118). Λέων Δ. Πετροπουλάκης («Πα
τριωτικοί στίχοι» (σελίς 119), «Στούς νεκρούς της Ηπείρου» (σελίδες 119-120), 
«Στα Έλληνόπαιδα» (σελίς 120), «Στό γιγαντωμένο στρατό μας», «Ό ελευθε
ρωτής Έλλην» (σελίς 121). ’Αριστομένης Προβελέγγιος («Τό Σαραντάπορο» (σε
λίδες 122-123), «Ή Κρήτη πρός τήν Ελλάδα» (σελίδες 123-124), «Τά δύο λάβαρα» 
(σελίς 124-126), «Ό στρατός μας» (σελίδες 126-128), «’Από τούς βράχους τής 
Χρυσοπηγής» (σελίδες 128-130). Κωνσταντίνος Σέψης («Πρός τούς Πανέλληνας» 
(σελίδες 130-132), «Ό ιερός συμμαχικός αγών» (σελίδες 133-134), «Εις τόν δαφ
νοστεφή Κωνσταντίνον» (σελίδες 134-136). Άγγελος Σημηριώτης («Ό Βασιλεύς 
στό Μπιζάνι» (σελίδες 136-139). Γεώργιος Θ. Σημηριώτης («Στήν Ελληνική Ση
μαία» (σελίς 140). Άγγελος Σικελιανος («Δέηση» (σελίδες 141-142), «Μνημόσυ
νο» (σελίδες 142-143), «Παρηγορήτισσα» (σελίδες 143-144). Γεώργιος Σουρής 
(«Ό θρήνος», «Ή ναυμαχία» (σελίς 145), «Ή χανούμισσα Έμβέρ», «Ό νέος Στρα- 
βογιώργης» (σελίς 146), «Τό Χαμηδιέ», «Τό Χαμηδιέ καί πάλι» (σελίς 147), «Ό νε
κρός βασιλεύς» (σελίδες 147-148),«Ή περιήγησις τοΰ Διαδόχου» (σελίς 148), «Ό 
πολεμιστής βασιλεύς» (σελίδες 148-149), «Οί δύο Κωνσταντίνοι» (σελίς 149), «Ή 
μικρά πριγκίπισσα» (σελίς 149), «Ή Βουλγαρία», «Βουλγάρου πέρασμα» (σελίς 
150), «’Επέτειος μεγάλη» (σελίδες 150-151) καί «Εις τούς νεκρούς» (σελίδες 151- 
152). Γεώργιος Στρατήγης («Στούς Εύζώνους» (σελίς 152), «Πρόγονοι καί άπό- 
γονοι» (σελίς 153), «Νησιά καί νησάκια» (σελίδες 153-154), «Στό αστέρι Σου» 
(σελίς 155). Καί ό Διονύσιος Ταβουλάρης («Στή Σημαία» (σελίς 156).

Ή έν θέματι ανθολογία διά τούς Βαλκανικούς πολέμους είναι άνισος. Πλη
σίον άσημάντων στιχουργών τής εποχής ύπάρχουν μεγάλα ποιητικά αναστήματα. 
Έν(ό άπό τήν γενικήν μετριότητα τών στίχων ενίοτε αναδύονται αληθείς ποιητικοί 
άδάμαντες. Εις παραδοσιακήν τεχνοτροπίαν έξαίρονται ύψηλαί ίδέαι άλλ’ όχι πά
ντοτε μέ αισθητικήν άρτιότητα.

Ενταύθα καταφαίνεται ό ενθουσιασμός διά τάς νίκας τοΰ στρατού καί τού 
στόλου μας καί εκφράζεται ή χαρά καί ή ύπερηφάνεια διά τήν άπελευθέρωσιν τών 
σκλάβων άδελφών μας. Ένώ διαιωνίζονται αί τιτάνιαι μάχαι τού στρατού μας, 
ώς εις τό Σαραντάπορον, Γιαννιτσά, Κιλκίς, κ.ά. Έξαίρεται δέ ή ένότης καί ή ομο
ψυχία τοΰ Λαού εις τόν ιερόν αύτόν άγώνα. Καί, γενικώς, είναι ένα μεγάλον ποι
ητικόν ξέσπασμα εις τό όποιον κυριαρχεί ό Μεγαλοϊδεατισμός. Καί εις τό όποιον 
αί νίκαι τών Βαλκανικών πολέμων παραλληλίζονται μέ τά άρχαϊα κλέη καί τήν 
ένδοξον Έπανάστασιν τοΰ 1821. Τής οποίας θεωρούν συνέχεια τούς πολέμους 
1912-1913 άρκετοί ποιηταί. Έξαίρεσιν εις τό γενικευμένον αύτό κλίμα εθνικής 
άνατάσεως άποτελεϊ τό ποίημα τής Ειρήνης Δενδρινοΰ «Εις τόν άνδρεΐον ’Αξιω
ματικόν Λυμπερόπουλον, άποθανόντα εν τφ νοσοκομείφ Κερκύρας». Εις αύτό 
καταλογίζονται εύθύναι βαρύταται εις τούς άνωτέρους τοΰ εν θέματι θανόντας 
άξιωματικοΰ. ’Αξίζει νά τό καταγράψωμεν.

Άμετρες ώρες στό βοριά, στό χιόνι, 
ή άφροντισιά τοΰ άρμοδίου σ’ είχε στήσει. 
Τό κρύο τής νυχτιάς τρυπάει, παγώνει, 
-στερεύει τής ζωής- ώϊμέ! τή βρύση. 
Σέ σπαραγμού κρεββάτι σ’ είχαν φέρει 

καί κατόπι νεκρό στό κοιμητήριο· 
τοΰ επιδέξιου χειρούργου τό μαχαίρι 
δέ σοΰδωκε ζωή, μόνο μαρτύριο.
Βόλι Τούρκου δέ σοΰπεσε στά στήθια, 
νά στολίση, λεβέντη, τή θανή σου. 
Τά μαρτύρια στό σώμα-μαύρη άλήθεια! 
καί θάνατο σοΰ δώκαν οί δικοί σου.

Εις τήν επί μέρους, τώρα, θεματολογίαν πολλά έκ τών ποιημάτων είναι δοξα
στικά διά τόν στρατόν καί τόν στόλον. Κάθε νίκη τών έλληνικών όπλων γίνεται 
τραγούδι όπου εγκωμιάζεται ό ήρωϊσμός καί ή άνδρεία τών πολεμιστών μας. 
Όμως δέν λείπουν καί τά ελεγεία διά τούς ύπέρ πατρίδος πεσόντας. Ακόμη καί ό 
Γεώργιος Σουρής γράφει έλεγειακά. Ασχέτως άν παρακάτω σατιρίζει γνωστός, 
όπως ό βομβαρδισμός τής Σύρου άπό τό τουρκικόν θωρηκτό «Χαμηδιέ», καί 
άγνώστους πτυχάς τών πολέμων. ’Υμνείται ή Ελληνική σημαία, ένώ κάποιοι στί
χοι στρέφονται καί κατά τών Μεγάλων Δυνάμεων τής εποχής. Μάλιστα ό Γεώρ
γιος Δροσίνης λαβών άφορμήν έκ τής άπελευθερώσεως τής Πάργας ύπενθυμίζει 
ότι προεπαναστατικώς, όταν ή πόλις έπωλήθη άπό τούς Άγγλους εις τούς Τούρ
κους, οί Παργιανοί τήν έγκατέλειψαν συναποκομίζοντες καί τά οστά τών προγό
νων των. ’Ιδιαίτερα, ώστόσον, έμφασις δίδεται εις τάς Βουλγαρικός ώμότητας καί 
θηριωδίας κατά τού άμάχου έλληνικοϋ πληθυσμού τής Μακεδονίας (σφαγή τοΰ 
Δοξάτου, καταστροφή τής Νιγρίτας, κ.ά.). Βεβαίως «οί Πρώσσοι τοΰ νότου», 
όπως αύταρέσκως αύτοαποκαλοΰντο οί Βούλγαροι, εΐχον σχετικώς ενωρίς άπο- 
καλύψει τάς άρπακτικάς των διαθέσεις καί μέ τήν κατάληψν τής έλληνικωτάτης 
Ανατολικής Ρωμυλίας (1885) καί μέ τόν άτυχή διά τούς Σέρβους Σερβοβουλγα
ρικό πόλεμον τοΰ ίδιου έτους. Έτσι ούδόλως είναι παράξενον ότι κατά τόν 
πρώτον Βαλκανικόν πόλεμον πανηγυρίζονται έν τή παρούση άνθολογίμ αί νίκαι 
τών Σέρβων καί τών Μαυροβουνίων άλλ’ όχι τών Βουλγάρων.

Ό τότε διάδοχος τοΰ θρόνου καί ολίγον άργότερον βασιλεύς Κωνσταντίνος 
διεκδικεΐ τήν μερίδα τοΰ λέοντος έπί τών ποιημάτων τά όποια είναι άφιερωμένα 
εις πρόσωπα. Τονίζεται εις όλα ή γενναιότης του. Ένώ εις άρκετά έξ αύτών θε- 
ρεϊται, ώς Κωνσταντίνος IB', διάδοχος τοΰ Κωνσταντίνου ΙΑ' Παλαιολόγου εις 
τόν θρόνον τοΰ Βυζαντίου. Ύπάρχουν καί τινα θρηνητικά ποιήματα διά τόν Βα
σιλέα Γεώργιον Α' όστις έδολοφονήθη εις τήν Θεσσαλονίκην τό 1913 άπό τόν 
Σχοινά, δΓ άγνώστους μέχρι σήμερον λόγους. Εις αύτά άντικατοπτρίζεται ή άγά- 
πη τοΰ Ελληνικού Ααοϋ διά τόν νεκρόν βασιλέα του. Διότι, πράγματι, ό Γεώργιος 
Α' ζών ήγαπήθη μεγάλως ύπό τών ύπηκόων του. Έν παράδοξον αύτής τής άνθο- 
λογίας είναι ότι δέν ύπάρχει καμμία άναφορά εις τόν τότε πρωθυπουργόν Ελευ
θέριον Βενιζέλον. Μόνον εις τό ποίημα τοΰ Αριστομένη Προβελέγγιου «Ή Κρήτη 
πρός τήν Ελλάδα» ό Ελευθέριος Βενιζέλος υπονοείται άλλά δέν κατονομάζεται. 
Αλλα πρόσωπα τά όποια έξαίρονται είναι ό άρχηγός τοΰ στόλου ναύαρχος 

Παύλος Κουντουριώτης, ό τότε ύποπλοίαρχος Νικόλαος Βότσης διά τόν τορπιλι- 
ομόν τουρκικού πολεμικού εις τόν λιμένα τής Θεσσαλονίκης, ό ήρωίκός ταγμα- 
τάρχης ’Ιωάννης Βελισσαρίου όστις έφονεύθη κατά τόν Β' Βαλκανικόν πόλεμον 
καί ή Φανή Ζαλοκώστα διά τήν περίθαλψιν τών τραυματιών καί τών άσθενών τών 
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πολέμων. Βεβαίως δέν περνμ καί απαρατήρητος ό θάνατος τοΰ ποιητοΰ Αορέ- 
ντζου Μαβίλη, ό όποιος έφονεύθη εις τόν Δρίσκον τών Ίωαννίνων τό 1912.

Πριν κλείσωμεν τήν αναφοράν μας εις αυτήν τήν ανθολογίαν τών Βαλκα
νικών πολέμων αξίζει νά σταματήσωμεν εις τό ποίημα τοΰ Κωστή Παλαμά 
«Εμπρός» καί είς αύτό τοΰ Κωνσταντίνου Λυκόρτα «Ό ναύτης τοΰ Αιγαίου», τό 
όποιον καί σήμερον εΐναι έμβατήριον τοΰ πολεμικού μας ναυτικού. Διότι εΐναι 
ποιήματα τά όποια ξεχωρίζουν καί έχουν μίαν ιδιαιτέραν δυναμικήν. Ώστόσον 
είμαι βέβαιος ότι καί άλλα, έξ ίσου σημαντικά ποιήματα λανθάνουν είς τόν τύπον 
τής εποχής ή είς ποιητικός σύλλογός λησμονημένος σήμερον. ΔΓ ό καί μία εμπερι
στατωμένη έρευνα θά έφερε καί πάλιν είς τό φώς σημαντικά έργα τοΰ θεματολογι- 
κοΰ αύτού κύκλου.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΗΔΕΙΑ ΚΑΙ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ, 
ΟΙ ΦΟΝΙΣΣΕΣ

Της Ανόρεανής Ηλίοφώτου

Ή ωραία πρωτοβουλία τοΰ Σατιρικού Θεάτρου ν’ άνεβάσει επί σκηνής τή 
«Φόνισσα» τοΰ Παπαδιαμάντη έφερε στό νού μου διάφορες σκέψεις καί προβλη
ματισμούς γύρω άπό τις δύο άκραϊες γυναικείες μορφές τής λογοτεχνίας μας, πού 
βυθομετροΰν συγκλονιστικά τά πεπρωμένα τής γυναικείας παρουσίας στόν κό
σμο, τις παιδοκτόνους Μήδεια καί Φραγκογιαννοΰ. Φοβερή τραγική ειρωνεία 
άλήθεια ή μήτρα τής ζωής, τό θηλυκό, νά σκοτώνει, νά έξολοθρεύει τά παιδιά της, 
τά έγγόνια, τά μικρά κοριτσάκια!

Δοσμένες οί δύο αύτές μορφές άπό μεγάλους δημιουργούς, τόν Εύριπίδη καί 
τόν Παπαδιαμάντη, ένώ άπέχουν μεταξύ τους πολλούς αιώνες, φανερώνουν ότι ή 
γυναίκα κάτω άπό άντίξοες περιστάσεις μπορεί νά φτάσει στό έσχατο αύτοκατα- 
στροφικό έγκλημα, τήν παιδοκτονία. Εΐναι αύτονόητο πώς ή πράξη αύτή έρμηνεύ- 
εται μέν μέ διάφορες θεωρίες (κοινωνικά, ιδεολογικά, ψυχοπαθολογικά) άλλά 
ποτέ δέ δικαιολογείται ώς λύση τών προβλημάτων τους.

Μια σύντομη επισκόπηση τών δύο περιπτώσεων θά μάς επιτρέψει νά έμβαθύ- 
νουμε στό παράδοξο, άλλά καί τό άπαράδεκτο αύτού τού φαινομένου: ό μύθος τής 
Μήδειας εΐναι παρμένος άπό τήν Άργοναυτική έκστρατεία· ό Ίάσονας θά αποτύγ
χανε νά πάρει τό χρυσόμαλλο δέρας, χάνοντας καί τή ζωή του, άν ή κόρη τοΰ βασι
λιά τής Κολχίδας Μήδεια δέν τόν ερωτευόταν καί δέν τόν βοηθούσε μέ τις ύπερφυ- 
οικές δυνάμεις πού διέθετε. Στήν ομώνυμη τραγωδία τοΰ Εύριπίδη ή Μήδεια εΐναι ή 
προδομένη γυναίκα, σύζυγος καί μητέρα. Έδωσε τά πάντα γιά τόν Ίάσονα- έγκλη- 
μάτισε όχι μιά φορά γιά χάρη του, τοΰ έσωσε τή ζωή σκοτώνοντας τόν ίδιο τόν άδελ- 
ψό της· γιά νά τόν άκολουθήσει έγκατέλειψε πατρίδα, σπίτι, οικογένεια. Ή Μήδεια 
τ’ ομολογεί άπό τήν πρώτη πρώτη στιγμή τής εμφάνισής της στή σκηνή:

’Απ’ όλους ό χειρότερος μοΰ βγήκε
ό άντρας, π’ όλος ό κόσμος ήτανε γιά μέ. (στ. 229-230)

Κι’ ό Ίάσονας πώς τής τό άνταποδίδει; Συμφεροντολόγος καί ξεδιάντροπος 
ξεσκεπάζεται πώς άπό συμφέρο τήν πήρε καί τώρα τήν εγκαταλείπει κι’ αύτή καί 
τά παιδιά του γιά νά νυμφευτεί άλλη γυναίκα, τή βασιλοκόρη τής Κορίνθου.

Ή προδοσία τοΰ Ίάσονα εΐναι φυσικό νά κάνει τήν ψυχή τής Μήδειας νά έπα- 
ναστατεΐ. Τήν κυριεύει τό πάθος τής εκδίκησης- θέλει νά τόν κάνει νά πονέσει, νά 
τόν εκμηδενίσει μέ κάθε μέσο- μάγισσα, άδίστακτη, έξοικειωμένη μέ τό έγκλημα, 
Φτάνει στήν παιδοκτονία. "Αλλωστε εΐναι μιά γυναίκα βάρβαρη- μές στις συμφο
ρές του ό Ίάσονας διαπιστώνει πώς «ούκ έστιν ήτις τοϋτ’ άν Έλληνίς γυνή έτλη 
πόθ’...» (Καμιά γυναίκα τής Ελλάδας δέ θά τό τόλμαγε ποτέ. στ. 1339-1340).

Στή «Μήδεια» έχουμε τήν πάλη τών φύλων, πού φτάνει στά έσχατα, στήν εξό
ντωση. Έδώ ή ήρωίδα παρουσιάζεται ώς ή εκπρόσωπος τοΰ γυναικείου φύλου 
πθύ επαναστατεί καί σκοτώνει διαμαρτυρόμενη γιά τήν άδικία καί τήν καταφρό
νια πού ή κοινωνία τής εποχής επιβάλλει στή γυναίκα:
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«ΚΓ άπό τά πλάσματα όσα έχουν γνώση καί ψυχή 
οί γυναίκες είμαστε τό πιό δυστυχισμένο, 
πού πρώτα πρέπει δίνοντας χρήμα πολύ 
άντρα κι’ άφέντη τοΰ κορμιού μας ν’ άγοράζουμε (στ. 230-233)

αρχίζει ή Μήδεια διεκτρογωδώνταςτή μοίρα τής γυναίκας καί τελειώνει:

«Λένε (οί άντρες) πώς ήσυχη ζωή ζοΰμε στό σπίτι, 
ενώ εκείνοι μέ τό κοντάρι πολεμούν.
Κάλλιο τρεις φορές πλάι στήν άσπίδα νά σταθώ, 
παρά μονάχα νά γεννήσω μιά φορά. (στ. 248-250).

Μά κι’ ό Ίάσονας στό πρόσωπο τής Μήδειας άποδοκιμάζει όλο τό γυναικείο 
φύλο:

«Άπό κάπου άλλού έπρεπε νά κάναμε παιδιά 
καί θηλυκό στή γή νά μήν ύπάρχει» (στ. 573-574).

Στή «Μήδεια», τήν τρικυμία αύτή τών ανθρωπίνων παθών μπορεί ό Εύριπί- 
δης νά δίνει τήν εντύπωση ένός προδρόμου του Στρίμπεργκ, επίκεντρό του όμως 
δέν εΐναι ούτε ή ανελέητη πάλη τών φύλων ούτε ό μισογυνισμός. Μπορεί ν’ άτύ- 
χησε στούς γάμους του ή νά έπλασε γυναΐκες-ένσαρκώσεις τοϋ κακού, όπως ή Μή
δεια καί ή Εκάβη, άλλά ώς «άπό σκηνής φιλόσοφος» μελετά τό κοινωνικό πρό
βλημα «γυναίκα» κι’ άνευρίσκοντας τά αίτια πού συντελούν στή διαστρέβλωση 
τού ψυχικού της κόσμου θέλει νά δείξει στήν άνδροκρατούμενη κοινωνία τού και
ρού του ώς ποϋ μπορεί νά φθάσει ή γυναίκα, όταν άδικεΐται καί καταπιέζεται 
ύπέρμετρα· εξάλλου στό θέατρό του ύπάρχουν ύπέροχες κι’ αξιοθαύμαστες γυ
ναικείες παρουσίες όπως ή Άλκηστη, ή ’Ιφιγένεια, ή Μακαρία.

Μαθητής τοϋ φιλόσοφου ’Αναξαγόρα, ποιητής καί στοχαστής βυθίζει τό μάτι 
του στήν άνθρώπινη ψυχή, εξετάζει ήθικά, θρησκευτικά, κοινωνικά καί βιοτικά ζη
τήματα, προβάλλοντας άπό σκηνής τούς φιλοσοφικούς στοχασμούς στό μεγάλο 
κοινό.

**********

Κι' ενώ ή ήρωίδα του Εύριπίδη μέ τή λύση τοϋ «άπό μηχανής θεού» φεύγει 
άλώβητη από τή σκηνή μέ τό φτερωτό άρμα τοϋ πάππου της ’Ήλιου μαζί μέ τά νε
κρά σώματα τών σκοτωμένων παιδιών της, άφήνοντας στήν ψυχή τού θεατή πε
ρισσότερο τή διαμαρτυρία παρά τόν έλεον, ή ήρωίδα τοϋ Παπαδιαμάντη στέκεται 
στή συνείδησή μας ώς μιά άξιολύπητη ύπαρξη πού ενσαρκώνει τήν άνθρώπινη 
άντιφατικότητα σέ σημείο οριακό, έκεΐ πού ή ζωή συναντιέται μέ τό θάνατο. Κάτι 
άνάλογο μέ τό Σαιξπηρικό «νά ζεΐ κανείς ή νά μή ζεΐ». Ή Φραγκογιαννοΰ εΐναι 
γριά «σχεδόν έξηκοντούτις» μάς λέει ό συγγραφέας, κουβαλά δηλαδή στούς ώμους 
της όλο τό φορτίο της δυστυχισμένης ζωής της, «ολον τόν βίον της τόν άνωφελή 
καί μάταιο καί βαρύ». Αύτό τό βίο ό Παπαδιαμάντης, άριστοτέχνης τής διήγησης 
καί τής περιγραφής μάς τόν δίνει μ’ ένα διαρκές πήγαινε-έλα άνάμεσα στό παρόν 
καί τό παρελθόν, άποφεύγοντας τή μονοτονία τής εύθύγραμμης έξιστόρησης· 
άρχίζει in media res καί μέσω τών άναμνήσεων τής ήρωίδας παραστατικά καί λε
πτομερέστατα μάς δίνει τά πάντα πού τήν άφοροϋν.

Ή Φραγκογιαννοΰ δέν έχει κανένα κίνητρο εκδίκησης· προσπαθώντας ν’ 
άντεπεξέλθει στά τόσα βάσανα καί τις στερήσεις τής καθημερινότητας, έπαναστα- 
τεΐ ένάντια στή μοίρα τής γυναίκας όπως ή ίδια τήν είχε βιώσει στά μέσα τοϋ 19ου 
αιώνα στό νησί της, τή Σκίαθο. ’Αδικημένη καί βασανισμένη, δέ γνώρισε ούτε γιά 
μιά στιγμή τή συμπόνοια καί τήν άγάπη. «Ή μάνα της ήτο κακή, βλάσφημος καί 
φθονερά. Ήτον μία άπό τάς στρίγλας τής έποχής της. ’Ήξευρε μάγια». Τό φυσικό 
λοιπόν προικιό της ήταν άρνητικό· παράλληλα μεγαλώνει κάτω άπό τήν έπίδραση 
κακού προτύπου: ή μάνα της έκλεβε άπό τό σύζυγό της· ή μάνα της τήν άδικεΐ: τήν 
παντρεύει δεκαεφτά χρονών γιά νά τή ξεφορτωθεί, δίνοντάς της άνάξια λόγου 
προίκα. Άντιδρώντας λοιπόν κι’ αύτή κλέβει άπό τή μάνα, τόν πατέρα κι’ άργότε- 
ρα άπό τό σύζυγό της. Εΐναι βέβαια πονηρή, άλλά μέ τήν εργατικότητα καί τό δυ
ναμισμό της προσπαθεί ν’ άντεπεξέλθει στις σκληρές βιοτικές άνάγκες, νά βολέψει 
μέ χίλιους τρόπους τήν πολυμελή οίκογένειά της. (’Απέκτησε έπτά παιδιά, τέσσερα 
άγόρια καί τρία κορίτσια). Ξενοδουλεύει λοιπόν, ύφαίνει, κάνει τή μαμμή, τή γιά- 
τρισσα, πουλώντας διάφορα βότανα.

Ξενυχτώντας στό προσκεφάλι της πρώτης θυγατέρας της, της Δελχαρώς, πού 
εΐναι λεχώνα - γέννησε ένα άρρωστο κοριτσάκι - καί περιτρέχοντας όλο τόν πρότε- 
ρον βίο της συμπεραίνει πώς ή μοίρα της καί γενικά ή ζωή τής γυναίκας εΐναι φριχτή 
καί άβάστακτη- σ’ όλη της τή ζωή πορεύεται φορτωμένη τό βάρος τής άνθρώπινης δι
αιώνισης, μιά αίιύνια σκλάβα κι’ ύπηρέτρια όλων: γονιών, συζύγου, παιδιών, έγγό- 
νων. Έπί πλέον ώς μητέρα πρέπει νά ύποβληθεί σέ φοβερές στερήσεις γιά νά εξοικο
νομήσει τήν άπαιτούμενη γιά τά κορίτσια της προίκα, ένώ οί γαμπροί σπανίζουν, 
άφοΰ οί νέοι μεταναστεύουν γιά νά ξεφύγουν τή φτώχεια καί τή μιζέρια. Ή άναχώ- 
ρηση λοιπόν άπό τή ζωή τών μικρών κοριτσιών ήταν εύλογία, έργο τών άγγέλων, 
άφοΰ καί τά ίδια καί οί γονείς τους άπαλλάσσονταν άπό πολλά βάσανα.

Βυθισμένη στή δική της δυστυχία κυοφορεί τή βρεφοκτονία μέσα της ώς θερα
πεία καί διέξοδο τής βαριάς μοίρας τοΰ θηλυκού, όπως οί περιστάσεις τήν έχουν 
διαμορφώσει. Ένώ πιστεύει στό Θεό, άπιστεΐ στήν ιερότητα τής ζωής καί νομίζει 
πώς βοηθει τό έργο τών άγγέλων σκοτώνοντας τά μικρά κορίτσια. Μέ τις σκέψεις 
αυτές μάς λέει ό Παπαδιαμάντης «Τής Φραγκογιαννοΰς άρχισε πράγματι νά ψη
λώνει ό νοΰ της... Επόμενον ήτο, διότι εΐχεν έξαρθεΐ εις άνώτερα ζητήματα» 
Όντας όν άντιφατικό ό άνθρωπος δέν ^ιπορεΐ νά κατέχει τήν άπόλυτη γνώση ούτε 
νά έχει τήν άπόλυτη κυριότητα τής ζωής του· αύτά ύπερβαίνουν τις άνθρώπινες 
δυνατότητες. Όσάκις ό άνθρωπος τό επιχειρήσει, θεοδικεΐ, άρνεΐται τό ύπέρλογο 
καί τό μυστηριακό πού τόν καθορίζει· ύποκαθιστώντας λοιπόν τό Θεό καί τακτο
ποιώντας τά εγκόσμια ερήμην τοϋ θείου περιπίπτει στήν Άτη καί συντρίβεται. 
Αυτό άκριβώς συμβαίνει μέ τή Φραγκογιαννοΰ. Πόσο όμως έξοχα καί ζωντανά 
μάς δίνει τή βιοτική περιπέτεια τής ήρωίδας του ό μεγάλος χριστιανός καλλιτέ
χνης, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, μέ όλες τις διακυμάνσεις άπό τις οποίες περ
νά ή έπαναστατημένη της συνείδηση στή διάρκεια τής διάπραξης τών εγκλημάτων 
jnç! Γιατί συνεχώς ταλαντεύεται άνάμεσα στήν πεποίθηση ότι έπιτελεϊ θεάρεστο 
εθΥο καί τήν άμφιβολία, τήν ένοχή καί τό κρίμα.

Τά έγκλήματα τής Φραγκογιαννοΰς άνατρέπουν τήν κοσμική τάξη κΓ ό φυ- 
θικός κόσμος πού εΐναι «ποίηση τών χειρών τού Θεού» την πετροβολά καί τήν 
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πνίγει. Τό τέλος της, ό πνιγμός της, αληθινά συγκλονιστικό κι’ απροσδόκητο δέν 
επιβάλλεται ούτε άπό τή θεία ούτε άπό τήν ανθρώπινη δικαιοσύνη, δέν έρχεται 
ούτε ώς τιμωρία ούτε ώς εξιλέωση. Είναι μια φυσική νομοτέλεια, άφοΰ ή ήρωίδα 
αψήφησε τή φυσική τάξη, τό φυσικό νόμο πού ύπαγορεύει τό σεβασμό καί τή συ
ντήρηση τής ζωής ώς πράγματος ιερού καί απαραβίαστου. Βρίσκει λοιπόν ή γριά 
Χαδούλα τό θάνατο «εις τό πέραμα τού 'Αγίου Σώστη, εις τόν λαιμόν τόν ένώνο- 
ντα τόν βράχον τού ερημητηρίου μέ τήν ξηράν, εις τό ήμισυ του δρόμου, μεταξύ 
τής θείας καί τής άνθρωπίνης δικαιοσύνης». Πόση συγκίνηση καί συμπόνοια νιώ
θει ό άναγνώστης γιά τό τέλος τής βασανισμένης, δυστυχισμένης αύτής γυναίκας 
πού πιστεύοντας πώς μπορεί ή ανθρώπινη πρωτοβουλία καί δύναμη νά λύσει τό 
ύπαρξιακό πρόβλημα ή νά περιορίσει τόν άνθρώπινο πόνο καί δυστυχία έκτρο- 
χιάζεται, «ψηλώνει ό νούς της» κι’ εγκληματεί έπανειλημμένα!

Πιστεύουμε πώς οί δύο μεγάλοι δημιουργοί έπλασαν τίς φόνισσές τους, καθι
στώντας τες διαχρονικά σύμβολα τής ιδιαίτερης μοίρας τής γυναίκας, όχι γιά νά 
ύποτιμήσουν ή νά διαπομπεύσουν τό γυναικείο φύλο, άλλά άπό συμπάθεια καί 
συμπαράσταση, γιά νά καταδείξουν στις άνδροκρατούμενες κοινωνίες τής έποχής 
τους πού εΐναι πιθανόν νά οδηγηθεί ή γυναίκα, όταν υπέρμετρα άδικεΐται, κατα
πιέζεται καί δυστυχεί.

Σήμερα γιά τή γυναίκα ή κατάσταση άλλαξε άρδην. Στις άναπτυγμένες χώρες 
τουλάχιστον έχει πλήρως χειραφετηθεί καί θεωρητικά τής έχουν άναγνωριστεΐ ίσα 
δικαιώματα μέ τόν άντρα. Όπως παρατηρεί όμως σύγχρονος φιλόσοφος, στήν 
υλιστική καί καταναλωτική κοινωνία τού καιρού μας, πού σ’ ένα βαθμό παραμέ
νει άκόμη άνδροκρατούμενη, διαπιστώνουμε «τήν άχρείωση τού θηλυκού στοιχεί
ου», χαρακτηριστικό τής συγκαιρινής μας ήθικοπνευματικής παρακμής.

ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΗΑΙΟΦΩΤΟΥ
Φιλόλογος - Συγγραφέας

ΤΕΥΚΡΟΣ ΑΝΘΙΑΣ
ΕΝΑΣ ΚΥΠΡΙΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ

Του Τάσου Δ. Βολτή

Στοχάζομαι, με αφορμή κάποια ποιήματά του, πως ο ποιητής Τεύκρος 
Ανθίας, διέγραψε, κατά το διάβα του από τη ζωή, μιαν ελλειπτική τροχιά. Προ- 
σπέρασε τη ζωή διαβατάρης, κουβαλώντας στο είναι του την άρνηση και τον πόνο, 
καθώς η ψυχή του παράδερνε σ’ έναν κόσμο τραγικά αποπροσανατολισμένο, σαρ
κάζοντας την και έφυγε πικραμένος και λησμονημένος.

Με έκφραση λόγου, καθαρά υποκειμενικού, έδωσε ως δείγμα αξιολόγησης, 
την αναμφισβήτητη πνευματική του διαύγεια, όπως αυτή αναδεικνύεται με την εκ
φορά του ποιητικού του έργου.

Ίσως, για πολλούς, να είναι άγνωστο ακόμα και το όνομά του, μα το ποιητι
κό του σκαρίφημα στοιχειοθετείται από μιαν ιδιαίτερη προσωπική χροιά.

Μα ίσως και η ποιητική του δημιουργία να μην αντέχει σε κριτικές που θα 
μπορούσαν ν’ ασκήσουν οι σημερινοί λόγιοι. Και όμως· μέσα από τους στίχους 
των ποιημάτων του, αναδύεται ένας ανεπιτήδευτος και γνήσιος στοχασμός. Έτσι, 
ο μελετητής του έργου του θ’ αναγνωρίσει το καυτηρίασμα μίας εποχής - της επο
χής που έζησε - διακρίνοντας το βαθύ χάσμα ιδεών και προκαταλήψεων, που χα
ρακτηρίζουν τον άνθρωπο των αρχών του 20ου αιώνα.

Η δική του υποκειμενική αντίληψη για τη ζωή, όπως ο ίδιος την εκφράζει, 
συνθέτει το μείγμα των ανησυχιών, των δισταγμών και των αναζητήσεων, μέσα 
από ένα λιγοψύχισμα του ανθρώπου, που προσπαθεί ν’ ανακαλύψει το μυστήριο 
του προορισμού του και την άπιαστη και άϋλη σαν όνειρο ευτυχία, που όσο κι αν 
προσπαθεί ποτέ δεν την πλησιάζει, καθώς η σκληρή πραγματικότητα τον εξουθε
νώνει. Και η ψυχική αυτή τρικυμία, οδηγεί στην ουτοπία, την άρνηση ενός κόσμου 
που δεν έχει να του προσφέρει προσανατολισμό. Αν και υποκειμενική η αντίληψη 
αυτή, γίνεται ταυτόχρονα και ρεαλιστική, καθώς όλο το έργο του εκφράζει αυτήν 
την άρνηση που η καθημερινότητα την αναδεικνύει.

Αυτή του η εσωτερική αναταραχή, εκφράζεται ως αποτύπωση ενός πιστεύω 
και αντικατοπτρίζει το κενόν από ιδανικά, καθώς οι σκέψεις του αποκαλύπτουν 
το θολό τοπίο, όπου η ανεκπλήρωτη υλοποίηση των οραμάτων του, συνθέτει την 
Ιδια την έκφραση των ιδεών του.

Παρά ταύτα, μέσα στους στίχους του, θα διακρίνεις την ενατένιση της πικρής 
νοσταλγίας, έστω κι αν το όνειρο διαφαίνεται απατηλό και το προσδόκιμο συνθέ
τη τη χίμαιρα του απραγματοποίητου.

Επεσε στα χέρια μου ένα τμήμα του όλου έργου του - άλλωστε δεν είναι και 
εκτενές - και καθώς είδα μιαν αφιέρωση του Τεύκρου Ανθία - ποιητικής του συλ
λογής - στον αείμνηστο πατέρα μου Δημήτρη Βολτή - καθηγητή φιλόλογο - ένιω
θα την ανάγκη να γνωρίσω τον ποιητή μέσα από το έργο του με τη μελέτη πέντε εκ 

134 135Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



των συλλογών του, όπως: «ΤΑ ΣΦΥΡΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΑΗΤΗ» - «ΑΓΙΕ ΣΑΤΑΝ 
ΕΑΕΗΣΟΝ ΜΕ» - «ΛΟΥΑΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» - «ΣΚΟΡΠΙΑ 
ΡΟΔΟΠΕΤΑΛΑ» και το πεζό του: «ΚΑΑΟΤΥΧ’ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ...». Μπορώ να πω, 
πως διέκρινα σ’ αυτά, έναν εργάτη του στοχασμού, που ανοίγει την ψυχή του, όταν 
στοχάζεται και καταγράφει φαινομενικά σκόρπιες ιδέες, αλλά εκφραστικές, κα
θώς χρωματίζει τον καμβά του έργου του με πινελιές ενός ζωγράφου ιδιόρρυθμου 
μεν σε τεχνοτροπία, αλλά αξιόλογου σε ενάργεια σκέψης, με έντονο τον προβλη
ματισμό για το αγαθό της ζωής.

Βλέπει τον κόσμο μιας εποχής - της δικής του - μέσα από την ίδια ύπαρξή 
του, με έντονο πεσιμισμό, που τον τονίζει ζωηρά, όταν οι σκέψεις του αντανα
κλούν και στη δική του ύπαρξη. Και τον συμπονείς. Γίνεται συμπαθής, έστω κι αν 
γίνεται αρνητής των πάντων.

Γράφει λοιπόν στο αφιέρωμα εκείνο της ποιητικής του συλλογής: «ΑΓΙΕ 
ΣΑΤΑΝ ΕΑΕΗΣΟΝ ΜΕ» ιδιόχειρα στην προσφορά προς τον Δημήτρη Βολτή: 
«Του αγαπημένου φίλου Μήτσου Βολτή, ένα μικρό ενθύμιο, από μιαν άθλια ζωή».

Χαρακτηρίζει ο ίδιος την ύπαρξή του άθλια, όταν και στα ποιήματά του καυ
τηριάζει την αθλιότητα που διακρίνει ανάμεσα σ’ έναν κόσμο που του στέρησαν τα 
ιδανικά του. Μια γνωριμία με τους στίχους του, που πιστεύω πως σκιαγραφούν 
την προσωπικότητα, τις σκέψεις και τις ιδέες που εκφράζει, γίνεται στη συνέχεια.

Χαρακτηριστικό είναι ένα απόσπασμα από το ποίημα: «ΚΑΤΡΑΚΥΛΙΣΜΑ». 
Γράφει:

«ΟΔΟ ΞΕΠΕΦΤΕΙΣ - και ξεπέφτεις δίχως τέλος - 
για τιποτένια πραγματάκια της ζωής.
Είσαι παλιάτσος κι όμως δείχνεσαι Οθέλος, 
με τις αστείες προσωπίδες που φορείς».

Στην «ΑΝΗΣΥΧΙΑ» εκφράζεται διαφορετικά:

«Να! μια στιγμούλα έχεις ποθήσει, αυτό το βράδυ, 
απ’ των πραγμάτων τα δεσμά να λυτρωθείς, 
μα φτερουγώντας μες το γύρω σου σκοτάδι, 
βρήκες νεκρή την οπτασία που ακολουθείς».

«Κι είναι η κραυγή σου: ένας θρήνος αδυσώπητος 
κι είναι η κραυγή σου: κάποια τρίλια, ολολυγμός, 
ο συρφετός των στοχασμών σου είναι αφόρητος 
και πληχτικός ο αγαπημένος σου καημός».

Αυτή η εναγώνια αναζήτηση της πραγμάτωσης του οράματος, χάνεται, λες, 
στο ξεκίνημά της, σαν να σκεπάζεται από το ομιχλώδες πέπλο της αμείλικτης σιω
πής, που αν κάποια στιγμή ανασηκωθεί, στους ορίζοντες θα διαγράφει η ερημιά 
του τίποτα.

Οι ιδέες - ίδιος αντικατοπτρισμός στην έρημο - σε ξεγελούν, ώσπου να φανεί 
η καινούργια πλάνη. Δεν υπάρχουν στηρίγματα! Όλη η πορεία στη ζωή μια πλάνη. 
Ξέφτια τα ιδανικά.

Στο ποίημα: «Κωμωδία», εκφράζεται μ’ εκείνη την εναγώνια αναζήτηση για 
λυτρωμό και αντί γι’ αυτόν συναντά την ειρωνεία εμπρός του, όταν τα πάντα 
εμπορευματοποιούνται:

«...Πολλά θα πεις θα στοχαστείς, 
κι αφού σκληρά βασανιστείς, 
θα καταλήξεις ως εξής:
Φριχτόν εμπόριον τα πάντα, ναι, τα πάντα.
Όλοι παλιάτσοι, μασκαράδες τριγυρνάμε 
σ’ αυτό το μέγα φρενοκομείο της ζωής»

Και όμως μια μακρινή αντήχηση, μια νότα ήρεμης μελαγχολίας, είναι εκείνη 
που θα τονίσει, ανάμεσα στη σιωπή. Κάποια σύμβολα της ανθρώπινης τραγωδίας, 
καθώς οι ήρωές του, μέσα από την καθημερινότητά τους, σε στιγμές δραματικές 
της ανύπαρκτης ύπαρξής τους, συνειδητοποιούν τον πόνο, την αβεβαιότητα και τη 
δυστυχία τους από τον αγώνα μιας άσκοπης ζωής, στη μιςέρια της καθημερινότη- 
τάς των.

Θλιβερά, σιγαλινά διαβαίνει ο άνθρωπος και αφουγγράζεται γύρω του, για να 
γευτεί την πικρή παρουσία της δυστυχίας του.

Στο ποίημα: «ΤΡΑΓΩΔΙΑ» ζωγραφίζει αδρά τη συντομία της διάβασης μέσα 
από την άσκοπη ζωή.

Αν και ζωντανός, στην ύπαρξή του την αδιάφορη, οδεύει καθημερινά προς 
την ανυπαρξία:

«ΤΗ ΑΥΓΜΙΚΗ την τραγωδία του θανάτου, 
στο περιθώριο της ζωής, 
σαν ένα δόγμα κάποιου Όντος υπερτάτου, 
σκύβεις μοιραία να ακροαστείς».

«...Στην τρίτη πράξη, ο κλονισμός σου κορυφώνεται 
και σου ξεφεύγει μια κραυγή,
που αστραπιαία μες το Σύμπαν όιακλαδώνεται:

«Ω! τόσο λίγη είν’ η ζωή;».
Στη «ΝΥΧΤΑ ΑΥΤΡΩΜΟΥ» παρατηρείται μια στροφή. Σαν σε οραματισμό 

παρατηρεί τη ζωή τη δική του, νιώθει την ύπαρξη μιας φευγαλέας ελπίδας λυτρω
μού, που σαν φως, σαν μια απόχρωση στην ερημιά της ζωής, καρτερεί αυτόν τον 
λυτρωμό, που δεν θα φτάσει ποτέ.

«Κι αν έρθει κάποτε, ως θαρρώ, σα μια λευκή οπτασία, 
και πάμε στ’ όμορφο νησί μια γραφική αυγή, 
τότες θα πω, σφυρίζοντας μ’ αληθινή ευτυχία:

«Τον έχει φέρει ο έρωτας που γίνηκε Στοργή».
Μια ψυχική διάθεση που διαφαίνεται πάντα υποκειμενική σ’ έναν ατομικό 

θθαματισμό με ψείγματα ελπίδας στη ζωή ενέχει, πιστεύουμε, και μια κάποια 
αντικειμενική απόσταση στην πλατύτερή της έννοια.
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Δεν την εκφράζει ως συναίσθημα τεχνητό και ψεύτικο. Νιώθει να υπάρχει και 
η υπόσταση αυτή τον ωθεί να διαλογιστεί, πως οι σκέψεις του εδράζονται κάπου, 
στέκουν ως ιδέες, καθώς μια ακτίδα φωτός αφήνει μιαν ελάχιστη υποψία, πως, 
ναι, υπάρχει μια δυνατότητα να σωθείς. Στον «ΣΑΡΚΑΣΜΟ», αυτές οι σκέψεις 
διαφαίνονται αμυδρά με την υποτιθέμενη ελπίδα μιας κάποιας μακρινής ευτυ
χίας, σαν ένα πέρασμα μέσα από μυστικές θύρες. Μα και πάλι δυσπιστεί, γιατί η 
πλάνη αυτή εμπεριέχει το πρόσκαιρο, το μή μόνιμο, καθώς η άπιαστη ελπίδα λίγης 
ευτυχίας, δεν εγγυάται τη συνέχεια.

Ενεδρεύει πάντα ένας σκεπτικισμός, μια επιφύλαξη, που πλανάται με το ερώ
τημα πάντα: υπάρχει σωτηρία;

«...Και τώρα; Τι σου απόμεινε;
Για πού θα πας αγαπητέ!
Μήτε τα ύψη λαχταράς 
μήτε τα κρύφια της χαράς 
κι ούτε μπορείς ν’ αγωνιστείς, 
ίσως φτωχέ ποτέ σωθείς;»

Αναπολεί και δεν θ’ απαρνηθεί όμως εκείνες τις συγκινήσεις που πέρασαν 
βιαστικά και έφυγαν γοργά. Ίσως ξαναγυρίσουν, για να ενισχύσουν την υποψία 
της ελπίδας.

Στο ποίημα: «ΝΕΑ ΖΩΗ», που υπόσχεται το γκρέμισμα των παλιών πύργων, 
αφήνει να διαφανεί και πάλι η ελπίδα για νέο ξεκίνημα:

«Με πόνο στα ερείπια προσευχήθηκα, 
χωρίς ποτέ δυο δάκρυα να χύσω, 
και μες το σεληνόφωτο ξεκίνησα 
τη νέα μου ζωή να τραγουδήσω...»

Και το διατυπώνει σαφέστερα σαν προσμονή, στο ποίημά του «ΕΥΧΗ», κα
θώς αφήνει τη βάρκα της ζωής να πλεύσει, με τη λαχτάρα να γνωρίσει πλατειές θά
λασσες, ωκεανούς απέραντους:

«Κι άμποτε, αλήθεια, μια βραδιά που η θάλασσα θα ουρλιάζει 
και θα θυμώνει τρίζοντας τα δόντια, κάποιο κύμα, 
δίχως φωνή, δίχως μιλιά, 
σε μια μικρήν ακρογιαλιά,
τα κουρασμένα μας κουπιά, γελώντας ν’ αγκαλιάζει· 
κι ας γίνει ο πόνος μας: ΣΚΟΠΟΣ
κι η ευτυχία μας ΜΝΗΜΑ».

Στη συλλογή του αυτή, το τελευταίο ποίημα ασφαλώς και επιγράφεται: 
«ΕΠΙΑΟΓΟΣ». Κι εδώ, ο λυτρωτής του κουρασμένου στρατοκόπου της ζωής, δεν θα 
έλθει μετά από την άνιση μάχη με τη ζωή, αλλά από τον αδιάλειπτο και άνισο αγώνα 
των συναισθημάτων, όταν οδηγούν στην ψυχική συντριβή, την πλέον εξουθενωτική.

«...Αλήτη· δε θα πεις ποτέ πως ήσουν κουρασμένος 
απ’ τον αγώνα τον σκληρό της άρρυθμης ψυχής σου...»

«Αλήτη! Απόψε είν’ η βραδιά τόσο καλή, τόσο καλή.
Μπορείς να πας να κοιμηθείς σ’ ένα παγκάκι, Αλήτη.
Πλάτυνε η σκέψη τη ζωή τόσο πολύ, τόσο πολύ 
πούκανε ο άνθρωπος τη γη κι όλο το Σύμπαν: ΣΠΙΤΙ»

Μελετώντας την δεύτερη ποιητική συλλογή: «ΑΓΙΕ ΣΑΤΑΝ ΕΑΕΗΣΟΝ ΜΕ», 
διαπιστώνεις πως ο ποιητής κι εδώ σαρκάζει τους θεσμούς και τη ζωή.

Σαρκάζει την τυραννία της ζωής, όταν πνίγει με τις αντιξοότητες και τις στε
ρήσεις της τον άνθρωπο:

«Ελέησόν με, άγιε Σατάν το βράδυ αυτό, 
κι άκουσε, αν θέλεις, της κοιλιάς μου το γουργουρητό. 
Κλαρίνα, πίπιζες, ταμπούρλα, τα έντερά μου, 
μια χλαλοή, ένα πανηγύρι διοργανώνουν.
Σαν εφιάλτες οι αναμνήσεις με κυκλώνουν, 
γελούν σαν μέγαιρες, τριγύρω τα όνειρά μου...»

«Κάθε μου δάκρυ, που απ’ τα μάτια μου έχει στάξει, 
φωτιά θα γίνει, ’που ό,τι με σφίγγει, θα ρημάξει.
Γαλάζια η νύχτα θα χορεύει ολόγυρά μου, 
λαμπρά τ’ αστέρια θα οργιάζουν μες το φως. 
Αγιε Σατάν τώρα που γέρασε ο Θεός, 
οδήγει Εσύ, οδήγει Εσύ, τα βήματά μου».

Σε άλλους στίχους διαπιστώνουμε ότι τον πνίγει ασφυκτικά ο κλοιός και 
έχουν στήσει γύρω του χορό η ανέχεια και η καταπίεση. Ξεπερνούν τα όρια της 
ανοχής και οι δυνάμεις του καταπιεσμένου ανθρώπου έχουν πάψει πλέον να ανθί- 
στανται, καθώς η καταπίεση του εργάτη που ξοδεύτηκε σωματικά και ψυχικά στις 
υπόγειες φάμπρικες, έφτασε στα όριά της.

Τα έδωσε όλα στη δουλειά του εργοστασίου χρόνια τώρα, αλλά ποτέ κανένα 
από τ’ αφεντικά δεν έσκυψε απάνω απ’ τις ανάγκες του, για να ικανοποιήσει έστω 
τα ελάχιστα και στοιχειώδη από τα δίκαιά του. Δραματικά εκφράζεται τούτο στο 
ποίημα «Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», όπου διαφαίνεται το τέλος της υπομονής, καθώς το 
ψυχικό ξέπασμα - αποτέλεσμα της καταπίεσης - ξεπηδά ορμητικά, στοιβαγμένο 
Χρόνια στα κατάβαθα της ψυχής. Διαμαρτυρία τρανταχτή· ώρα αποτίναξης της 
καταπίεσης και της ανθρώπινης τυραννίας, που τόσα επεσώρευσε στην ψυχή του:

«...Κι όταν σταμάτησε ο Γιαμάς, 
από τον σύντροφο Αναστάσιο, 
όπου σιωπούσε ολημερίς, 
βγήκε μια άγρια φωνή 
που τράνταξε το εργοστάσιο:

«Θάρθει κι η άνοιξη για μας 
κάνετε αδέλφια, υπομονή...». F

F=H επιλογή των ονομάτων δεν είναι τυχαία· Ενυπάρχει σ’ αυτά ένας συμ
βολισμός.
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Και στη συλλογή αυτή των ποιημάτων του ο «ΕΠΙΛΟΓΟΣ» περιέχει επανα
στατικούς στίχους, όπου στο νόημά τους, η αναζήτηση του λυτρωμού, τυραννική 
σκέψη όιαρκείας, ανταριάζει το μυαλό και συγκλονίζει το είναι, όταν οι αισθήσεις 
φλέγονται, καμίνι έτοιμο να εκραγεί.

«...Κι όταν θα σβήσει κάποτε των στεναγμών ο συρφετός 
και δεις μια νέα ανατολή αγνάντια να ροδίζει.
Άνθρωπε, τότε πια θα πεις πως: 
είναι μόνον δυνατός, να κτίζει, 
εκείνος που μπορεί κι είν’ άξιος να γκρεμίζει».

«Άνθρωπε! Απόψε δεν είναι η βραδιά τόσο καλή.
Δεν ημπορείς το γύρω σου σκοτάδι ν’ αγνοήσεις. 
Σύγνεφο ερωτηματικών σε κύκλωσε τόσο πολύ, 
που σου ανταριάζει το μυαλό και σου κλονίζει τις αισθήσεις».

Αίγα, από τα πολλά της ποίησης του Τεύκρου Ανθία, αποτελούν όσα σταχυολό- 
γησα. Στο ποιητικό του έργο υπάρχουν ιδέες θετικές, αλλά και ανατρεπτικές. Ο μελε
τητής του συνόλου του έργου του μπορεί να εξαγάγει πά|.ιπολλα συμπεράσματα.

Ας δούμε όμως κι ένα δείγμα πεζού λόγου απ’ το «ρομάντσο» «ΚΑΑΟΤΥΧ’ 
ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ...».

Στον αναγνώστη, που θα το μελετήσει προσεκτικά, αφήνει μια γεύση πικρής 
συγκίνησης, μα διαπιστώσει ταυτόχρονα την τάση του ποιητή να κτυπήσει ανελέη
τα την αδιαφορία και τα ψεύτικα πιστεύω των ανθρώπων, μέσα από αμφιλεγόμε
να και επίπλαστα δείγματα δήθεν συναισθημάτων, που εκδηλώνονται για να εξυ
πηρετήσουν τιθέμενους σκοπούς. Η φθισικιά ηρωίδα του, Αγνή, αν και στα πρό
θυρα του θανάτου, απορρίπτει και σαρκάζει τις απατηλές απολαύσεις της ζωής 
και τις φρούδες ελπίδες, καθώς περιφρονεί τα πλούτη του πατέρα της.

Νοιάζεται για τα αγνά αισθήματα που διακατέχουν την ίδια και τον αγαπημέ
νο της Άγγελο, που περιφρονεί ο πατέρας της.

Η φθίση την λυώνει, μα η αγάπη της και το αίσθημά της παραμερίζουν τη σκέ
ψη του επερχόμενου θανάτου.

Κι όταν φεύγει πλέον, τις τελευταίες εκείνες στιγμές, σφίγγει στα στήθη της τα 
λίγα γράμματα και τη φωτογραφία του αγαπημένου της.

Ξεψυχά ήσυχα, αφήνοντας μόνο ένα βαθύ «Αχ!». Κι ο επίλογος εκείνος γίνε
ται το πικρό φινάλε του πεζογραφήματος.

«Κάτω απ’ το χλωμό του φεγγαριού φως, που κρυμμένο στα σύγνεφα θρη
νούσε κι αυτό το φινάλε μιας αγνής αγάπης, ο Άγγελος σκυφτός σ’ έναν ανθοστό- 
λιστο τάφο, πλέοντας σε ωκεανό τόσων αναμνήσεων ψιθύριζε: «Καλότυχοι οι νε
κροί που λησμονάνε την πίκρα της ζωής...»

Από το δείγμα αυτό του πεζού του λόγου, αναδύεται και πάλι - όπως και 
από τους στίχους των ποιημάτων του - η σκληρή πραγματικότητα του ανέφικτου 
στην πάλη με τη ζωή.

Ο Τεύκρος Ανθίας για το έργο του αυτό σημειώνει:

«Ανάμεσα στα σύγχρονα (εποχή αρχών 20ου αιώνα) ρεαλιστικά έργα, ίσως το 
ρομαντικό μου: «ΚΑΑΟΤΥΧ’ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ» να είναι μια παραφωνία. Βλέπετε 
όμως πως στη ζωή μας τέτοιες τραγωδίες παίζονται και δεν μπορούν ν’ αφήσουν 
ασυγκίνητο ένα μελετητή τους. Ο Άγγελος, η Αγνή, ο Φωτεινός, η Φρόσω και τ’ άλ
λα πρόσωπα υπήρξαν και ίσως κάποιοι ζουν ακόμα. Ταξιδεύοντας ψηλότερα απ’ 
τους γήινους ορίζοντες, γράφω με κάποιο ποιητισμό για τη δυστυχία των θυμά
των αυτών του κοινωνικού ξεχαρβαλώματος».

Πιστεύουμε πως οι ιδέες και σκέψεις του ποιητή Τεύκρου Ανθία ίσως ανηφο- 
ρίζουν σε δύσβατα μονοπάτια, μα πάντα κινούνται και στροβιλίζονται σ’ αυτήν 
την αιώνια αναζήτηση του ανθρώπου περί του νοήματος της ζωής, πλαταίνοντας 
έτσι το αέναο ξετύλιγμα ενός τιτάνιου αγώνα στη σύλληψη της έννοιας «ανθρώπι
νη ύπαρξη» στο δύσβατο μονοπάτι της σύντομης διέλευσης του ανθρώπου. Και σ’ 
αυτόν τον αγώνα κυρίαρχος στέκεται ο ΠΟΝΟΣ.

«Γιατί αυτός είναι ο αιώνιος δημιουργός της ηθικής, της θρησκείας και της 
τέχνης» κατά τη μεστή νοήματος έκφραση του τεχνίτη του λόγου Ζαχαρία Παπα- 

ντωνίου.
ΤΑΣΟΣ Δ. ΒΟΛΤΗΣ
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ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΩΣ ΔΥΝΑΜΗ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑΣ

Του Ανόρέα Μακρίόη

Ή λέξη όνομα προέρχεται άπό τό αρχαίο ουσιαστικό «όνυμα» της δωρικής, 
άλλά καί τής ιωνικής διαλέκτου. Έν συνθέσει εύρίσκεται καί σέ πολλές λέξεις τοΰ 
σύγχρονου, νεοελληνικού λόγου: έπώνυμον, τοπωνύμιον καί (ή) τοπωνυμία, ανώ
νυμος, συνώνυμος, παρωνύμιον κ.ά.

Άπ’ τις απαρχές τής Ιστορίας κάθε πρόσωπο φέρει ιδιαίτερο όνομα, τό 
όποιον τό διακρίνει άπό τό κοινωνικό σύνολο. Τά ονόματα έχουν συμβατικό-ση- 
μειωτικό χαρακτήρα, κάποτε όμως, Ιδιαίτερα τά τοπωνύμια, προσλαμβάνουν καί 
έννοιολογικές διαστάσεις περιγράφοντας συγκεκριμένα, υπαρκτά χαρακτηρι
στικά τοΰ προσώπου, τής πόλης ή τοΰ χωριού, πού ονομάζουν: Καμπούρης, Μαυ- 
ρομμάτης, Γαλανός, (άναφερόμενα στόν πρώτο, πού πήρε τήν ονομασία) καί 
Αμμόχωστος (ή χωμένη στήν άμμο), Αίγυπτος (έκ τοΰ Αΐα=γή-ύπτιος· δηλαδή επι
κλινής πρός τήν θάλασσα),1 Ελλάς (ή χώρα-λάς τοΰ Έλ, δηλαδή τοΰ ήλιου).2 Τό 
όνομα συνδέεται στενά μέ τήν ίδια τήν ύπαρξη αύτοΰ, πού τό φέρει καί καθορίζει 
έντονα τό περιεχόμενο (χαρακτήρας, συμπεριφορά, ήθος, δράση, θετική ή άρνη- 
τική προσφορά κ.τ.λ.) τής άτομικότητάς του. Έν όλίγοις περιγράφει καί ιστορεί 
ολόκληρο τόν βίο καί τήν πολιτεία τοΰ κάθε άνθρώπου, εΐναι ή βιτρίνα τής προ
σωπικής του Ιστορίας.

M2. Δικές μου ετυμολογήσεις
3· εχθρεύομαι

Αύτήν άκριβώς τήν πραγματικότητα μαρτυροΰν καί οί γνωστές φράσεις: 
«έχει καλόν όνομα» ή «άφήκεν λαμπρόν (ή ένδοξον) όνομα» καί... «έχει κακόν 
όνομα στήν κοινωνία». Είναι σαφές ότι πέρα άπό τις άλλες του σημασίες, τό όνο
μα δηλώνει καί: δόξα, φήμη, τιμή ή άτιμίαν καί καταισχύνη. Τό άκουσμα π.χ. τών 
ονομάτων: Περικλής, Αεωνίδας, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Θεόδωρος Κολο- 
κοτρώνης, Γρηγόρης Αύξεντίου κ.τ.λ. διεγείρει αύτόματα αισθήματα τιμής καί δό
ξας, ένώ τά ονόματα: Εφιάλτης, Ιούδας κ.τ.λ. προκαλοΰν άποστροφή.

Εΐναι χαρακτηριστικό ότι οί 'Ομηρικοί 'Έλληνες έφεραν ονόματα άνάλογα 
τής δράσης τους. Ό Αγαμέμνων έκ τοΰ άγαν καί μίμνω ή μένω, πού άντιπροσω- 
πεύει τόν πολύ έπίμονον καί μεγαλοπρεπή. Ό Όδυσσεύς, έκ τοΰ ρήματος όδύσσο- 
μαι3 είναι ό μισούμενος καί διωκόμενος άπό θεούς καί άνθρώπους.

Ή οικογενειακή τιμή καί ό πρέπων σεβασμός πρός τήν γενιά καί τόν άρχηγό 
τής οικογένειας πατέρα καθιέρωσαν, κατά τούς πρώτους ιστορικούς χρόνους, τήν 
συνήθεια νά συνδυάζεται τό όνομα τοΰ κάθε προσώπου μέ εκείνο τοΰ πατέρα του, 
π°ύ σχεδόν παίρνει τόν χαρακτήρα έπωνύμου: Περικλής ό Ξανθίππου, Σωκράτης 
ό Σωφρονίσκου, Νικίας ό Νικηράτου. Άλλοτε ή ονομαστική τιμή συνδέεται καί 
Μνημονεύει τήν πόλη ή τόν τόπο καταγωγής τοΰ προσώπου: 'Ηρόδοτος ό Άλικαρ- 
νασσεύς, Θουκυδίδης ό Αθηναίος κ.τ.λ.
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Τά ονόματα εΐναι πειστικοί μάρτυρες τής Ιστορικής πορείας τών λαών καί 
τής διαχρονικής τους αύτοσυνειδησίας, είναι τεκμήρια καί μνημεία, πού άνασυν- 
θέτουν τό παρελθόν καί τήν Ιστορία. Σ’ αυτήν τήν πραγματικότητα παραπέμπει 
τό αρχαίο απόφθεγμα τών Στωικών «αρχή παιδεύσεως ονομάτων έπίσκεψις», 
άφοϋ ακριβώς ή μελέτη τών ονομάτων αποτελεί έκπαίδευση καί παιδεία, άλλά 
ταυτόχρονα καί αυτογνωσία.

Τήν ίδιαν άντίληψη περί τών ονομάτων τόνιζε καί ό Σιμός Μενάρδος, όταν 
έγραφε: «πλεϊσται ίστορικαί καί γλωσσικαί περιπέτειαι τών λαών καταλείπουσιν 
ίχνη επί τών ιστορικών αυτών ονομάτων».4

Πράγματι, καί ή κυπριακή πραγματικότητα συνυφαίνει πάντοτε τά ονόματα 
μέ τά γεγονότα, τίς τάσεις, τίς ίσχύουσες νοοτροπίες καί τίς ιδέες, πού κυριαρ
χούν σέ κάθε εποχή. Ή μελέτη τών ονομάτων, διαχρονικώς, άναδεικνύει καί άπο- 
δεικνύει τήν άρρηκτη συνάφεια τών ιδεών καί τών άντιλήψεων μέ τούς άνθρώ- 
πους. Τστορία καί ονόματα άποτελοϋν άδιαχώριστη σύζευξη.

Έπί Τουρκοκρατίας,5 όταν ή οθωμανική καταπίεση καί οί έξισλαμισμοί κλό
νιζαν καί άπειλοΰσαν τά θεμέλια τής θρησκευτικής πίστης, παρατηρείται μιά έντο
νη στροφή πρός τά ονόματα τής Παλαιός Διαθήκης. Οί Κύπριοι ώς νά προσπα
θούσαν νά θωρακισθοΰν άπό τόν κίνδυνο τής άλλαξοπιστίας παίρνουν ονόματα, 
όπως: Άβράμης εκ τού ’Αβραάμ, Γαβρίλης εκ τού Γαβριήλ, Δανίλης εκ τού Δανιήλ, 
Γιωσήφης εκ τού ’Ιωσήφ, άκόμα καί Γιωήλης (ό παποΰς μου στό χωριό Λόφου) εκ 
τού Ίωήλ, καί Ραχηλού εκ τού Ραχήλ, στό χωριό Άρσος, όπως μάς πληροφορεί ό 
Σΐμος Μενάρδος στό έργο του «Περί τών ονομάτων τών Κυπρίων».

Τήν ίδιαν έποχή άλλοι "Ελληνες τής Κύπρου άναζητούν τήν εθνική καί θρη
σκευτική τους προστασία σέ ονόματα προερχόμενα άπό άγιους, όπως: Άρκάδιος 
(τό όνομα δύο αρχιεπισκόπων), Βαρνάβας (ό ιδρυτής τής Κυπριακής ’Εκκλησίας), 
Ήρακλείτης (εκ τού ’Αγίου Ήρακλειδίου), Μύρος (εκ τού Μύρωνος, επισκόπου 
Ταμασσού) κ.ά. Μέσω τών ονομάτων τών άγιων επανέρχονται καί άρχαΐα έλλη- 
νικά ονόματα, τά όποια έφεραν οί άγιοι: Ιάσων, Νέστωρ, Ξενοφών, Όνησιφόρος, 
Ορέστης, Φίλιππος, κ.ά.

Γιά τήν θρησκευτική τους προστασία οί Κύπριοι βαφτίζουν τά παιδιά τους, 
δίνοντάς τους ονόματα άπό τίς διάφορες γιορτές τής Εκκλησίας μας: Θεοφάνης, 
Θεοφανώ, Θεοφανού άπό τά Θεοφάνεια, Φωτεινή, Φωτεινός άπό τά Φώτα, Βαν- 
τζιέλης, Βαντζιελοΰ, Βαγγέλης, Βαγγελού άπό τόν Εύαγγελισμό, Θεοτότζιης, Πα
ναγιώτης, καί Παναγιώτα άπό τήν Παναγία, Πασκάλης άπό τό Πάσχα, Λαμπρής, 
Λαμπριανός κ.τ.λ. άπ’ τήν Λαμπρή.

Πράγματι, τά ονόματα εΐναι άψευδεΐς μάρτυρες τών γεγονότων, πίσω τους 
κρύβουν καί άνασυνθέτουν τήν ιστορία ένός τόπου. Στά ονόματα άποτυπώνονται 
παράλληλα καί οί έπιδράσεις άπό τούς κατακτητές, τά γλωσσικά κατάλοιπά τους 

στόν χώρο τών ονοματοθεσιών. Οί Φράγκοι, έπί παραδείγματος χάριν, μάς κλη
ροδότησαν ονόματα, όπως: Λοΐζος, Πκέρος (Πιέρος, Π ιερής), Ντζένιος ή Ζένιος, 
Ντζουάννης, Φραντζής, Άννέζα, Μαρκαρού, κ.ά.

Ή έθνική καί φυλετική σημασία τών έλληνικών ονομάτων άποκαλύπτεται με
γαλόπρεπα κατά τήν περίοδο τής Επανάστασης τού 1821. Ό υπέρμετρος θαυμα
σμός καί ή άγάπη τών ηρώων στρέφει τόν άπλό λαό πρός τά όνόματά τους καί 
ταυτόχρονα πρός τά άρχαΐα ελληνικά ονόματα. Τό αίμα τής ’Ελευθερίας καί οί 
ονομασίες, ή έθνική έξαρση καί ό άγωνιστικός παλμός άναβαπτίζουν καί τήν έθνι
κή τους συνείδηση.

Ή μεταστροφή στά άρχαΐα ελληνικά ονόματα έμφανίζεται πλέον ώς έθνικόν 
καθήκον. Ό Διονύσιος Πύρρος κηρύττει πρός τόν ύπόδουλο λαό, άπό τό 1810 
ότι: «άν τινας νέος έχη όνομα ή ρωμαϊκόν, ή έβραϊκόν, ή ρωσσικόν ή άραβικόν, 
πρέπει εύθύς νά τό άλλάξη καί νά ονομάζεται μέ όνομα έλληνικόν τούτέστιν ή 
Μιλτιάδης, ή Θεμιστοκλής, ή Άχιλλεύς».6

Ό Σΐμος Μενάρδος σχολιάζει ώς έξής τό φαινόμενο αύτό: «’Αληθώς ούδέν 
άλλο άπεικονιζει ζωηρότερον τόν νεανικόν ένθουσιασμόν όστις έθέρμανε τότε τούς 
ύποδούλους ή τ’ άρχαΐα έκεΐνα ονόματα, όσα έσπευσαν νά άναστήσωσιν έπί τών τέ
κνων αύτών καί τών έγγονών... Ή νεκρανάστασις έκείνη τών ονομάτων έθεωρήθη 
ώς άνακήρυξις νέων, φιλελεύθερων ιδεών καί καταδίκη τής δουλοφροσύνης».7

Ό ίδιος συγγραφέας έπισημαίνει ότι κατά τήν προεπαναστατική καί τήν έπα- 
ναστατική περίοδο διεδόθη καί στήν Κύπρο ό ίδιος ένθουσιασμός καί ή ίδια 
στροφή πρός τά άρχαΐα έλληνικά ονόματα. Γράφει: «Εις τήν τοιαύτην σπουδήν 
σχεδόν έπρώτευσαν οί Κύπριοι, έξαγνίζοντες τρόπον τινά τό σφάλμα τών λινο- 
βαμβάκων. Άλλ’ ό έξελληνισμός έκεΐνος έφαίνετο κατόπιν καί ώς φόρος θαυμα- 
σμού πρός τόν ’Αγώνα...»8 καί συνεχίζει: «’Εντεύθεν έξηγεΐται καί διατί μεταξύ 
τών άρχαίων ονομάτων προετιμήθησαν τά τών στρατηγών καί τών άνδρείων, τού 
Μιλτιάδου καί τού Λεωνίδου, του Θεμιστοκλέους καί τού ’Αλεξάνδρου...».9 Από 
τά άρχαΐα ονόματα, χρησιμοποιούνται σχεδόν όλα: Περικλής, Αλκιβιάδης, Αγα
θοκλής, ’Αφροδίτη, ’Αγλαΐα, Νεοκλής, Άθηνά, ’Αντιγόνη, ’Αριστείδης, ’Αριάδνη, 
Έρμιόνη, Νέαρχος, Κλειώ, Μενέλαος κ.τ.λ.

Ή έπανασύνδεση καί ό συσχετισμός τών άρχαίων ονομάτων μέ τό έπαναστα- 
τικό άπελευθερωτικό πνεύμα καί τόν άναζωογονημένο έθνισμό εΐναι κοινωνικό ί- 
οτορικό φαινόμενο πολύ σημαντικό. ’Εντάσσεται στό εύρυτερο κίνημα τού Ελλη
νικού Διαφωτισμού καί διεδραμάτισε τόν δικό του ρόλο στήν άφύπνιση τού 
Ελληνισμού καί στήν έξαρση τής έπαναστατικής του συνείδησης.

Ή έπίσημη διοίκηση τής 'Οθωμανικής Αύτοκρατορίας καί οί ύποτυπώδεις, 
τότε, μυστικές της υπηρεσίες στάθηκαν ανίκανες νά πληροφορηθούν ή νά ύποψια- 

4. Σίμου Μενάρδου «Περί τών όνομάτων τών Κυπρίων».
51. Τα στοιχεία παρμένα άπό τό έργο του Σίμου Μενάρδου «Περί τών ονομάτων τών Κυπρίων».

θ· «Χειραγωγία τών παιδιών», Ένετ. 1810.
?· «Περί τών όνομάτων τών Κυπρίων».
8>9. Σίμου Μενάρδου «Περί τών όνομάτων τών Κυπρίων» (σελ. 64-65).
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σθοΰν έστω τήν δράση τής Φιλικής Εταιρείας καί τήν προετοιμασία τής Επανά
στασης, παρά τήν ενθουσιώδη καί έκδηλη ροή τών πραγμάτων. Υπήρχε όμως κά
ποιος, πού μυρίτηκε τήν προετοιμασία τού ξεσηκωμού, ό Άλή Πασάς, καί είναι 
εκπληκτικό νά αναφέρουμε ότι οί υποψίες του γεννήθηκαν άπό τήν ένθερμη 
στροφή τών ραγιάδων πρός τά αρχαία ελληνικά ονόματα. Ό πανούργος πασάς 
τών Ίωαννίνων, έλεγε στά 1819: «Εσείς οί "Έλληνες μπρέ κάτι μεγάλο έχετε στό 
κεφάλι σας. Δέν βαφτίζεται πιά τά παιδιά σας Γιάννη, Πέτρο, Κώστα, παρά Λεω
νίδα, Θεμιστοκλή, ’Αριστείδη. Σίγουρα κάτι μαγειρεύετε».10

10. Κ.Θ. Δημαρά «Τό σχήμα τοΰ Διαφωτισμού» (Ιστορία Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΑ', σελ. 3410
11,12 « Ιστορία Νεώτερη καί Σύγχρονη» Β. Σκουλάτου - Ν. Δημακόπουλου - Σ. Κόνδη, τεύχος Β', Γ'
Λυκείου, ΟΕΔΒ, Έκδ. Α', 1983.

Ή ούσιώδης συνάρτηση τής στροφής πρός τά άρχαΐα έλληνικά ονόματα καί 
τού άναγεννημένου άπελευθερωτικού φρονήματος ενυπάρχει καί τονίζεται καί 
στούς λόγους τού δασκάλου ’Αθανάσιου Πύρρου, ό όποιος στήν άρχή τών μαθη
μάτων του οργάνωνε καί τελετές μετωνομασιών. ’Αναφέρει ό ίδιος: «’Εγώ δέ 
λαβών έναν κλάδον δάφνης καί ελαίας τόν έδιδον εις τόν μαθητήν... καί τώ έλεγον: 
’Ιδού τώρα, δέν είναι τό όνομά σου πλέον ’Ιωάννης ή Παύλος κ.τ.λ. άλλ’ είναι Πε
ρικλής ή Θεμιστοκλής ή Ξενοφών κ.τ.λ., λοιπόν φοβού τόν Θεόν, βοήθησον τήν 
πατρίδα σου, άγάπα καί τήν φιλοσοφίαν».11

Είναι προφανές ότι ή μετονομασία τών μαθητών γινόταν γιά τήν πατρίδα. 
Γιά τήν απελευθέρωση τής πατρίδας άλλαξαν τά πάντα: ’Από τό σχολικό εγχειρί
διο «"Ιστορία Νεώτερη καί Σύγχρονη» διαβάζουμε:

«"Ο λαός, μέσα στό γενικό κλίμα τής πολιτιστικής εύφορίας άντιδρά μέ τόν τρό
πο του. Οί καραβοκύρηδες δίνουν στά καράβια τους άρχαία ονόματα: Λεωνίδας, 
Άθηνα, Διομήδης, Θεμιστοκλής. Τά οίκογενεικά τους ονόματα πολλοί ήταν πρόθυ
μοι νά τά άλλάξουν, νά τούς δώσουν όψη άρχαία: ό Καλμούκος έγινε Καλλιμάχης, ό 
Μπιρίκος, Εμπειρικός- τά βαφτιστικά ονόματα γιά τά παιδιά τους, ολοένα μέ μεγα
λύτερη συχνότητα, τά διάλεγαν άπό τά άρχαία. Στά 1817 π.χ. στις Κυδωνιές οί δά
σκαλοι συντάσσουν ένα ψήφισμα καί τό ύπογράφουν ό καθένας μέ δύο ονόματα: 
Τζάνος - Επαμεινώνδας, Κωνσταντίνος - Χαβρίας, Χαράλαμπος - Παυσανίας».12

"Η έθελούσια αύτή άλλαγή τών ονομάτων άποτελούσε, άναντίλεκτα, άληθινή 
έκφραση τής ψυχικής, πνευματικής καί έθνικής άναγέννησης τών "Ελλήνων, έπα- 
νασύνδεση μέ τις ρίζες καί τήν παράδοσή μας, άνάσταση τής άρετής καί τού πό
θου, πού σήκωσε τό τουφέκι καί τό σπαθί τής ’Ελευθερίας.

"Η ίδια σχέση ονομάτων καί άγώνων έλευθερίας παρακολουθεί καί χαρακτη
ρίζει άδιάλειπτα τήν 'Ιστορία μας, πυρώνει τις συνειδήσεις καί άναζοπυρώνει τήν 
άπόφαση τής θυσίας γιά τήν πατρίδα.

Τό έθνώνυμο «Έλλην» ύπήρξε άνέκαθεν δύναμη έλευθερίας καί έθνικής ύπε- 
ρηφάνειας καί γιά τούς 'Έλληνες τής Κύπρου. "Ο χρόνιος άλυτρωτισμός τού νη
σιού φόρτιζε διαχρονικά τήν δυναμική τού έθνικού αύτού όνόματος καί τήν 

έθνοϊστορική συνείδηση τών Κυπρίων. Οί ξένοι κατακτητές έθεωρούνταν πάντοτε 
ώς εφήμεροι, ενώ τό όραμα τής έλευθερίας καί τής Ένωσις ήταν διαρκές καί άμε- 
τάβλητο. Αύτήν άκριβώς τήν πραγματικότητα συμπυκνώνει ή επιγραφή, πού φω
τογράφισε ό Γιώργος Σεφέρης σέ τοίχο τού χωριού Άλωνα, κατά τήν διάρκεια 
τού έθνικοαπελευθερωτικοιύ μας ’Αγώνα: «ΤΗΝ ΕΑΛΑΔΑ ΘΕΛΟΜΕΝ ΚΙ ΑΣ 
ΤΡΩΓΩΜΕΝ ΠΕΤΡΕΣ».13

Τό ϊδιο φρόνημα μεταφέρουν καί οί στίχοι τών ποιητών αύτού τού τόπου:

«Άν έχω περηφάνειαν κι άν έχω νά φουμίζω 
μέσ’ τούν τόν κόσμον είσαι εσού»
(Βασίλη Μιχαηλίδη: "Η Κύπρος στήν Μάναν της)

«Καρτερούμεν μέραν νύχταν να φυσήσ’ ένας αέρας
Σ’ τούντον τόπον πόν’ καμένος τζι εν θωρεί ποττέ δροσιάν, 
Για να φέξει καρτερούμεν το φως τζείνης της ημέρας 
Πόν’ να φέρει στον καθέναν τζαι χαράν τζαι ποσπασιάν.
Την Μανούλλαν μας για πάντα μιτσοί μιάλοι καρτερούμεν
Για να μας σφιχταγκαλιάσει τζαι να νεκραναστηθούμεν».
(Δημήτρη Αιπέρτη: Καρτερούμεν μέραν νύχταν)

«Κι ή Ελλάδα τελευταίος θάμνος στόν γρκεμνό 
νά τόν άρπάζει ή λευτεριά νά κρατιέται»
(Κώστα Μάντη: ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ)
Ή "Ελλάδα καί ή συνείδηση τής ελληνικότητάς μας άπετέλεσαν κατά τούς 

αιώνες τής σκλαβιάς τό σταθερό στήριγμα τού άλύτρωτου Κυπρίου καί τό ζωοφό- 
2° του όραμα.

Ή Ελλάδα καί ή Ελευθερία είναι έννοιες ταυτόσημες. Ελλάδα χωρίς Ελευ
θερία δέν μπορεί νά ύπάρξει. Ή άδιαχώριστη αύτή δυαδικότητα πραγματώνει τήν 
Κορυφαία της έξαρση στις ψυχές τών άλύτρωτων Ελλήνων, στις άλύτρωτες πα
τρίδες. Τό Πενηνταπέντε άποτελεΐ ένα τέτοιο ορόσημο άναζωπύρωσης τού έθνι- 
θμού καί τής Έλλαδολατρείας τών άλύτρωτων Κυπρίων. Η άγάπη γιά τήν Ελλά
δα καί τήν "Ένωση, ή συνείδηση τής Ελληνικότητας τών Ελλήνων τής Κύπρου, 
θπήρξε ή άνεξάντλητη πηγή ήρωϊσμού, ή δύναμη, πού έκανε τά άθάνατα εκείνα 
Παιδιά νά άψηφούν τόν θάνατο, νά στέκονται άγέρωχα, μέ τό χαμόγελο στά χείλη, 
^άτω άπ’ τήν άγχόνη, καί νά ξεψυχούν τραγουδώντας.

«Τήν Ελλάδα άγαπώ...»

Άς θυμηθούμε μερικές τέτοιες στιγμές:

Η μητέρα τού Αύξεντίου τού έγραψε άπό τήν Κύπρο, όταν αύτός βρισκόταν 
στήν Ελλάδα:

’3· «ΚΥΠΡΟΣ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ». Μέ τόν φακό του Γιώργου Σεφέρη. Έκδοση: Πολιτιστικό 
^προ Ααίκής Τράπεζας, Λευκωσία 1990.
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«Γιατί έμέν άρνήθηκες γιά ν’ άγκαλιάσεις άλλην 
σ’ άρέσαν άπό μακρυά τά νόστιμα της κάλλη;»

Ή μάνα εννοούσε βεβαίως τήν Ελλάδα, καί ό Γρηγόρης τής άπάντησε:

«Δέν είναι άπό μακριά πού γνώρισα τά κάλλη της μητέρα 
μεσ’ τήν καρδιά μου είχαν την καί νύχτα καί ήμερα».

Ό Κυριάκος Μάτσης σέ επιστολή του πρός τούς γονείς του τά Χριστούγεννα 
τοΰ 1957 έγραφε μεταξύ άλλων:

«Άν ό καλός Θεός μάς επιφυλάσσει τήν λαμπρόν τύχην νά δώσωμεν τήν ζω
ήν μας γιά τήν πατρίδα, τότε ή χαρά σας πρέπει νά είναι απέραντη. Δέν ξέρω άν 
μπορή νά όνειρευθή ένας άνθρωπος καλύτερη τύχη άπό αύτή. Καί δέν μπορώ νά 
σκεφθώ γονείς πού νά είναι πιό περήφανοι γιά τά παιδιά τους πού έπεσαν για τήν 
πατρίδα».

Ό Μιχαήλ Γιωργάλλας περικυκλωμένος μαζί μέ τόν Αύξεντίου έδινε μάχη, όταν 
μια εχθρική ριπή τόν κτύπησε στό στήθος. Ξεψυχώντας, φώναξε στόν Αύξεντίου:

«Μάστρε μου πεθαίνω. Ζήτω ή Ελλάς»

Στά 1958 βρέθηκε σκοτωμένος σ’ ένα φαράγγι, μετά άπό κάποια ένέδρα ό 
Νίκος Εύαγόρου, μόλις 17 ετών. Στήν τσέπη του, πάνω σ’ εν κομμάτι χαρτί βρέθη
κε γραμμένη ή πιό κάτω φράση:

«Ναι γλυκειά μου πατρίδα, θά πολεμήσω καί θά πεθάνω γιά τή δίκιά σου λευ
τεριά».

Καί ό άρχάγγελος ήρωας Εύαγόρας Παλληκαρίδης έγραψε κι αύτός πολλά 
γιά τήν Ελλάδα του...

«Κάθε βρυσούλα μουρμουρίζει: λευτεριά
κάθε βουνό φωνάζει: Μάνα Ελλάδα»

Κατά τήν περίοδο πού προηγείται τοΰ Απελευθερωτικού μας Αγώνα, ιδιαί
τερα άπό τήν εξέγερση τοΰ 1931 ώς τό 1955, όπως καί στό Είκοσιένα, παρατη
ρείται καί στήν Κύπρο, παράλληλα μέ τό πάθος καί τόν πόθο τής Ένώσεως, μιά 
έθνεγερτική στροφή πρός τά εθνικά μας ονόματα, πού συνακολουθεί τό έθνικό κί
νημα Διαφωτισμού, πού ξεκίνησε άπό τις τελευταίες δεκαετίες τοΰ 19ου αιώνα καί 
κορυφώθηκε στά ’55-’59.

Οι έθνοκεντρικές ονοματοθεσίες καί μετονομασίες τής περιόδου αύτής καί 
πρωτίστως τών δεκαετιών, πού προηγήθηκαν τοΰ άπελευθερωτικοΰ μας ’Αγώνα, 
συγκρότησαν τό γλωσσικό φρούριο τής EÔKA καί ένα άπό τά πολιτικά πεδία μά
χης τοΰ λαού. Άπλοι άνθρωποι τοΰ μεροκάματου καί τοπικοί παράγοντες, δηλώ
νουν τήν προσήλωσή τους στόν άγώνα ονομάζουν ή μετονομάζουν τούς συλλό
γους, τά καφενεία, τά ζαχαροπλαστεία, τις λέσχες, τά σωματεία, τά καράβια καί 
τις ψαρόβαρκές τους μέ εθνικά ονόματα. "Ετσι, τό νησί γεμίζει μέ συλλόγους καί 
σωματεία, πού φέρουν εθνικά ονόματα, όπως: Διγενής, Ακρίτας, Εύαγόρας, Σα- 
λαμίς, Απόλλων, Όνήσιλος, Κινύρας κ.τ.λ. Στάδια μνημονεύουν τήν έλληνική 
μας προέλευση, όπως: Γ.Σ. Πράξανδρος, Γ.Σ. Ζήνων, Γ.Σ. ’Ολύμπια, Γ.Σ. Εύαγό- 

ρας κ.ά. Κινηματογράφοι παίρνουν ονόματα, όπως: Ελλάς, Παλλάς, Αθήνα (Λεμε
σός), Άθήναιο, Όλυμπος, κ.τ.λ. Εφημερίδες ονομάζονται: Κύπρος, Εύαγόρας, 
Ελευθερία, "Εθνος, Άκρόπολις, Εθνική, Ζήνων, Πατρίς, Σαλαμίς, Στασΐνος κ.τ.λ. 
Λέσχες παίρνουν ονόματα, όπως: Ένωσις, τά Πάτρια, Πατριωτικός Σύνδεσμος, 
Ένωσις Έλληνίδων Κυριών Λευκωσίας, Πνευματική Αδελφότης Έλληνίδων Κύ
πρου, Έλληνική Λέσχη (Άμμοχώστου) κ.ά. Περιοδικά φέρουν ονόματα, όπως: Παρ- 
θενών, Ζήνων, Έλικών, Έστιάδες, Παλλάδιον, Αγωνιστής, Ελληνική Κύπρος κ.ά.

Τά πιό πάνω αποτελούν μικρό δείγμα τής παλλαϊκής έφεσης πρός τά εθνικά 
ονόματα, ένώ παράλληλα καί στά ονόματα τών ανθρώπων κυριαρχούν τά έθνικά- 
ίστορικά καί θρησκευτικά ονόματα.

Άπό τήν περίοδο τού Άγώνα καί μετά πλεϊστοι Κύπριοι ονομάζουν τά παι
διά τους Γρίβα ή Διγενή, Μακάριο, Γρηγόρη, Εύαγόρα, άπό τά ονόματα τών 
ήγετών τοΰ Άγώνα καί τών ήρώων μας.

Τά ονόματα είναι, ούσιαστικά, γλωσσικά σύμβολα. Ονοματοδοτοΰν σημειω
τικά (συμβατικά) έναν άνθρωπο, μιάν πόλη, ένα χωριό, παραπέ^ιπουν όμως επιτα
κτικά στήν 'Ιστορία καί στήν παράδοση αύτού, πού φέρει τό όνομα, σ ολόκληρο 
τό παρελθόν του. Τά ονόματα π.χ. Κερύνεια, Σαλαμίς, Πάφος, Γόλγοι, Χύτροι, 
Ακάμας, Λάπηθος, Αΐπεια, Σόλοι, δέν είναι νεκρά ή απλώς σημειωτικά ονόματα. 
Εχουν πίσω τους ολόκληρη Ιστορία, παραπέμπουν στούς άχαιούς ιδρυτές τους, 

θτόν Κηφέα, στόν Τεύκρο, στόν Άγαπήνωρα, τόν Γόλγο, τόν Χύτρο, τόν Ακάμα- 
ντα, τόν Πράξανδρο, τόν Δημοφώντα, τόν Φάληρο, καί διά μέσου τους στά. Τωρι
νά, στήν κάθοδο τών Δωριέων, στήν επέκταση τών Αχαιών, τήν έγκατάσταση τών 
Μυκηναίων-Άχαιών στήν Κύπρο, τήν ίδρυση τών πόλεων βασιλείων κ.τ.λπ.

Ή Έλληνική, ώς ή μοναδική έννοιολογική γλώσσα, έχει καί πλήθος κυρίων 
ονομάτων ή επωνύμων καί τοπωνυμίων, στά όποια ό σημειωτικός χαρακτήρας 
υποχωρεί ή δέν έχει καμιάν θέση, απέναντι στό έννοιολογικό περιεχόμενο τοΰ 
ονόματος. Μερικά παραδείγματα. Τό όνομα Αμμόχωστος ονοματίζει περιγρα
φικά τήν πόλη, πού είναι χωμένη στήν άμμο. Η Αχαιών Ακτή τήν περιοχή, όπου 
αποβιβάσθηκαν οί Αχαιοί. Τό όνομα Σκάλα σημειώνει τό ζωτικό γιά τόν πληθυ- 
ομό λιμάνι τής πόλης. Ή ονομασία Αμίαντος δηλώνει τό όμώνυμο ορυκτό τή^ πε- 
9ιοΧήζ, όπως καί ή Σκουριώτισσα κ.τ.λ.

Τά ονόματα καί τά τοπωνύμια είναι ζωντανή μνήμη. Περικλείουν καί διατη
ρούν τό παρελθόν ώς άφθαρτα θησαυροφυλάκεια μνήμης. Οί γονείς δίδουν στά 
παιδιά τους τό όνομα τοΰ πατέρα καί τής μητέρας τους, κρατιοντας ζωντανή, έτσι, 
τήν μνήμη τών προσφιλών τους προσώπων. Οί άνθρωποι δίδουν, μετά άπό μιάν 
ψυοική καταστροφή ή βίαιη μετακίνηση καί ξερριζωμό, στό νέο τους χωριό, τό 
ονομα τοΰ παλιού τους χωριού, βαφτίζουν ότι άποκτοΰν (καράβια, πολυκατοι
κίες, πάρκα, γήπεδα κ.τ.λ.) μέ τά ονόματα άνθρώπων πού αγαπούν καί σέβονται.

Σέ κάποια άνακοίνωσή του ό Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος « Ομόνοια» 
τήζ Ασσιας κατάφερε πραγματκά να συμπυκνώσει τήν πολυδιάστατη σημασία 
τών ονομάτων σέ λίγες λέξεις. Άναφερόμενοι στό όνομα της Ασσιας έγραφαν. 
<<— είναι τό κλειδί μέ τό όποιο άνοίγει ή πόρτα τής μνήμης καί μέ τό όποιο έπανα- 
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φέρονται στήν συνείδηση τών κατοίκων οί υπέροχες αναμνήσεις, πού βίωσαν, 
ζώντας στό χωριό τους πρό τής Τουρκικής Εισβολής».14

14. Εφημερίδα: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ, 23-3-1995
15. Περί τών όνομάτων τών Κυπρίων.

Πράγματι, αυτή εΐναι ή πολύτιμη καί ατίμητη αξία τών ονομάτων, πού γιά 
πολλούς θεωρούνται απλώς ώς κώδικες καθημερινής επικοινωνίας. Στό όνομα 
τής Ελλάδας θυσιάσθηκαν χιλιάδες άνθρωποι, όπως καί στό όνομα τού Χριστού 
ή του Μωάμεθ.

Τά ονόματα διεγείρουν, φορτίζουν καί ήλεκτρίζουν τούς ανθρώπους, θετικά 
ή αρνητικά κάποτε. Στό όνομα τοΰ Χίτλερ παραληρούσαν χιλιάδες Γερμανοί. Στό 
όνομα τού κοριτσιού του καταλαμβάνεται άπό πάθος ό ερωτευμένος καί άντι- 
στρόφως ή ερωτευμένη. Πολλές φορές τά ονόματα μετατρέπονται σέ λατρεία.

Ό Μάο, ό Στάλιν, ό Κάστρο, ό Τσέ Γκεβάρα, ό Κέννετυ, ό Μακάριος εΐναι με
ρικά άπό τά ονόματα, πού λατρεύθηκαν. Σέ άλλες περιπτώσεις γίνονται άντικεί- 
μενα λατρείας άκόμα καί τά ονόματα άθλητικών όμάδων: ΑΕΛ = Θρησκεία, 
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΑΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ, ΑΠΟΕΑ ή ΑΠΟΑΑΩΝ ΘΡΥΑΟΣ, Όλυ- 
μπιακέ μου, Θρύλε Θεέ μου κ.τ.λ.

Τά παραδείγματα αύτά έπισημαίνουν τήν απεριόριστη δυναμική τών ονομά
των καί τό πολυδιάστατο περιεχόμενο, πού εγκλείουν μέσα τους, πολλές φορές 
ικανό νά άποτελέσει σύμβολο καί σημαία Ιδεών καί οραμάτων, νά κρατήσει όρθιο 
τό φρόνημα, τήν πίστη, τήν ελπίδα, τήν μαχητικότητα.

Σχολιάζοντας τήν σημασία τών ονομάτων ό Σιμός Μενάρδος εύστοχα παρα- 
* τηρεί καί τά εξής:

« 'Εάν πατρός τε καί μητρός καί τών άλλων απάντων τίμιώτερον ή πατρίς, 
ούδεμία άλλη μελέτη τιμιωτέρα τής ιστορίας τής πατρίδος. Διά τής σπουδής τών 
ονομάτων, έστω καί μόνον τών κωμών, εύρομεν έπιζώσαν τήν γεραράν άρχαιότη- 
τα πολύ πλέον ή όσον ένομίζετο μέχρι τούδε».15

Οί άποικιοκράτες καί κατακτητές γνώριζαν άπό πολύ παλιά τήν άνυπέρβλητη 
δύναμη τών ονομάτων καί τών τοπωνυμίων, γι’ αύτό σέ όλους τούς τόπους, πού 
κατέκτησαν, μαζί μέ τούς λαούς πού ξεκλήρισαν μέ σφαγές, γενοκτονίες καί έθνο- 
κτονίες, ξερίζωσαν καί τά ντόπια, έθνικά ονόματα, επιβάλλοντας άλλα, πού κου
βάλησαν άπ’ τις μητροπόλεις ή κατασκεύασαν.

Ενδεικτική εΐναι, μεταξύ πολλών άλλων, καί ή περίπτωση τής 'Ιρλανδίας. 
Στά 1827, μέ διάφορες προφάσεις, οί "Αγγλοι συγκρότησαν Επιτροπή‘ειδικών 
πρός χαρτογράφηση τής κατεχόμενης Ιρλανδίας καί μέ εντολή νά δώσουν σέ 
όλους τούς τόπους νέα τοπωνύμια, όπως άκριβώς εΐχαν πράξει, μερικώς ή γε
νικώς, καί στις άποικίες τους.

Τήν πολιτική αύτή τής έθνοκάθαρσης μέσω τών τοπωνυμικών μετονομασιών 
καταγγέλλει καί ό διάσημος θεατρικός συγγραφέας Μπράιαν Φριελ στό θεατρικό 

του έργο «Ό Ξερριζωμός». Τό έργο τοΰ ’Ιρλανδοί συγγραφέα άνεβάσθηκε στήν 
’Αθήνα τό 2003. Γράφοντας γιά τήν παράσταση στήν «Καθημερινή» ο Γιάννη, 
Βερβέρης σημειώνει:

«Ό Μπράιαν Φρίελ καταγγέλλει τήν άποικιοκρατική στάση τών Βρετανών τό 
1833 σέ μιαν παραμεθόρια Ιρλανδική περιοχή, που αναγκαςεται να αγγλοποιησει τα 
τοπωνύμιά της, χάνοντας έτσι μέσω τής γλώσσας καί τήν ε ικη τη, ταντοτητα» και 
πιο κάτω προσθέτει: «κυριότερος άξονας (τού έργου) ή γ ώσσα ως φορέας ιατηρ 
σης τοϋ πολιτισμοί τών λαών απειλούμενος άπό τις στρατηγικές των ισχυρών

Πράγματι τά όνόματα καί τά τοπωνύμιά μας_ είναι ισχυρός φορέας της 
εθνικής μας ταυτότητας καί κρηπίδωμα του ιστορικού μας πο ’ 
ρη επιμονή στήν ελληνικότητά μας καί ή μέχρι θυσίας ατρεια τη, ·
σμένη καί στά τοπωνύμιά μας, αποτελεί σήμερα το απροσπε α · -’ 
δούλωση τών Ελλήνων τής Κύπρου. Αμερικανοί, Αγγλοι, Τούρκο κα οσοι 
άλλοι έπιβουλεύονται τήν ελευθερία μας γνωρίζουν πολύ καλα πως; γ ια να επιβα- 
λουν τά σχέδιά τους πρέπει πρώτα νά σβήσουν την εθνική 
νων τής Κύπρου, πρέπει πρώτα νά άκυρώσουν την αγαπη και σ>
νοιώθουμε γιά τήν ιστορική μας καταγωγή, για την α · ■
αυτούς τούς δεσμούς επικεντρώνονται τά βέλη τους, επειδή γνωρίζουν πως 
αναιρώντας τήν Ελληνική μας συνείδηση καί δημιουργώντας εθνικούς 
μπάσταρδους, άναιρούν καί παραμερίζουν τήν άρνηση και την αντίσταση μας σ 
ληστρικά τους σχέδια.

Άπό τά 1952 οί Άγγλοι αφυπνίζοντας τις τουρκικές “^^Χ^ή 
ταξύ άλλων υποκίνησαν τούς Τουρκοκυπρίους νά αρχίσουν και ,
τών όνομάτων τών χωριών, όχι μόνο τών τουρκοκυπρίων κα ων μεοαων.αλλα 
καί τών άμιγώς ελληνικών, κίνηση, πού διόγκωσε την επιχειρο ·,
διαφυλετικοϋ διχασμοί καί καλλιεργούσε τό μίσος και την συγκρο

Οί μετονοιιασίες τών Τουρκοκυπρίων αυξήθηκαν στά 1955 μέ τήν έναρξη τού 
άπελευθΖΧZ Αγώνα καί κορυφώθηκαν στά '’57·'ζ58.^^.α“ 

τουρκικά όνόματα, πού κατασκευάσθηκαν αυτήν την Καοπασίας)
λουθα: Akdeniz (ή Άγια Ειρήνη), Sazlikôy καί Sazhkoy (τα Λ^α, 
Mallidag (ή Μελοϋντα), Ergazi (τό Όβγορος), Siniruslu (η Συγκρασις), Dagyo 
Φώττα), Kiliçaslan (ό Κοντεμένος) κ.ά.

Μετά τήν Τουρκική Εισβολή, οί δυνάμεις κατοχής άχνάοι
ματική άλλαγή τών τοπωνυμίων μας, επιχειρώντας να εξ ί,χοποιούιιενης 
ελληνικής παρουσίας στήν κατεχόμενη γή τα π , ζ νυιιίων καί 
έθνοκάθαρσηςκαί έξισλαμισμού επέβαλαν40.000
μικροτοπωνυμίων στά κατεχόμενα καί άρκετές χι ια ες στη^ πούβοίσκο- 
ένώ τουρκοποίησαν καί όλα τά όδωνύμια στις πόλεις και τα χωρία, που βρισκο 

νται ύπό τήν κατοχή τους.

16· Καθημερινή, 12-1-2003, Γιάννης Βερβέρης.
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Οί μετονομασίες παραπέμφθηκαν μέ σχέδιο νόμου καί έγκρίθηκαν άπό τήν 
ψευδοβουλή, ένώ, πέρα άπό κάθε άρχή τών Ηνωμένων Εθνών, καί μέ προκλητική 
άπαθεια, χρησιμοποιήθηκαν έπίσης στούς χάρτες καί στά σχέδια τοΰ Κόφυ Άνάν, 
ό όποιος προηγουμένως μάς διαβεβαίωνε έγγράφως ότι οί μετονομασίες τών 
Τούρκων αποτελούν έγκλημα και ότι ούδέποτε έπρόκειτο νά γίνουν αποδεκτές.

Ή τουρκική έπιτροπή μετονομασιών έξάντλησε όλο τό μένος της στά χωριά 
μας, πού έφεραν ονόματα αγίων. Ό "Αγιος Βασίλειος έγινε Turkeli, ό "Αγιος Ιά
κωβος - Altinova, ό "Αγιος Συμεών - Artepe, ό "Αγιος Χαρίτων - Ergenekon, ό 
"Αγιος Νικόλας - Yamaçôy κ.τ.λ.

Στις τουρκικές μετονομασίες περιέχονται καί πάρα πολλές, οί όποιες αποτε
λούν ιταμή πρόκληση, έφάμιλλη μέ εκείνη τών τουρκικών σημαιών, πού κατα
σκευάσθηκαν στον Πενταδάκτυλο. Μεταξύ άλλων παραδείγματα προκλητικών με
τονομασιών είναι καί τά έξης:

• Ή Αμμόχωστος καί τό τουρκοκυπριακό Magusa (πού αποτελούσε παρα
φθορά τοΰ Famagusta) μετονομάσθηκε σέ Gazimagusa, πού σημαίνει πόλη τών Γα- 
ζήδων, δηλαδή τών αμείλικτων μαχητών τοΰ Ιερού Πολέμου.

• Ό "Αγιος Γεώργιος Κερύνειας «μεταβαπτίσθηκε» μέ τό όνομα τοΰ 
Karaoglonoglou, τοΰ Τούρκου στρατιωτικού καί «ηρώα», πού σκοτώθηκε στό Πέντε 
Μίλι.

• Ό "Αγιος Χαρίτων τιμωρήθηκε μέ τό όνομα τής Ergenekon, παραστρατιω- 
τικής, μυστικής οργάνωσης τών Τούρκων μέ μεγάλο έγκληματικό παρελθόν.

• Στόν Καραβά δόθηκε τό όνομα Alsancak = ’Ερυθρά σημαία.

• Στήν Σίντα τό όνομα Inonou.

• Στήν Γαλάτεια τό έπαίσχυντο όνομα Mehmetçik, τό όνομα δηλαδή τών φο
νιάδων εισβολέων.

"Ακρως έκτουρκιστικά καί προκλητικά εΐναι καί τά όδώνυμα, τά όποια έδω
σαν οί Τούρκοι στις πόλεις καί στά χωριά μας, έπιλέγοντας ονόματα τούρκων πο
λιτικών, πεσόντων κατά τήν εισβολή, ή άλλα παρμένα άπό τήν Ιστορία καί τό 
αίματόβρεκτο παρελθόν τους. Μερικά παραδείγματα:

• Ή 28η 'Οκτωβρίου στήν Μόρφου όνομάσθηκε Atatürk καί ή Ποσειδώνος - 
Ecevit. Ή Ρήγα Φερραίου - Kokatepe, ή Αργακίου Fazil Küçuk καί ή Σόλων - 
Ankara.

• Στήν Κερύνεια ή 'Αγίου Ίλαρίωνος όνομάσθηκε Inonü καί ή λεωφόρος Θη
σέως - Bedrettin Demirel άπό τό όνομα τοΰ Τούρκου στρατηγοΰ τής Εισβολής.

• Στήν κατεχόμενη Αευκωσία ή Νέλσωνος - Osman Ρα^α, ή ΤεπελενίουAtatürk, 
ή Çemit Alhay - Karaoglanoglu κ.τ.λ.

• Στήν Αμμόχωστος, ή Γρίβα Διγενή-Fevzi Çakmak, ή Αεωφόρος Δημοκρα
τίας - Kemal Servet, ή Ανεξαρτησίας - Polat Ρα^α, ή Ταγματάρχου Πουλίου - Ziya 
Gôkalp.

Πέρα άπό τήν άλαζονική έπίδειξη ισχύος, τήν προφανή πρόθεση ταπείνωσις 
τών Ελλήνων τής Κύπρου καί τήν απάλειψη τοΰ έλληνικοΰ παρελθόντος, οί 
τουρκικές μετονομασίες ύπηρετούν καί άλλες σκοτεινές έπιδιώξεις. Τά τοπωνύ
μια εΐναι ιστορικά τεκμήρια, πού δηλώνουν τόν ιδιοκτήτη. Ό δικαιούχος ένός τό
που, ένός καραβιού, μιας ιδιοκτησίας, όπως καί οί γονείς ένός παιδιού έχουν τό 
προνόμιο νά τό βαφτίζουν καί νά τό ονομάζουν. Τό όνομα π.χ. ένός άγιου τής 
’Ορθοδοξίας σ’ ένα χωριό δηλώνει Έλληνες κατοίκους, όπως καί τά ονόματα χω
ριών, πού εΐναι ομώνυμα τών ιδρυτών τους: Άκάμας, Χύτροι, Σόλοι κ.τ.λ.

Τά ονόματα εΐναι φορείς καί μεταφορείς ταυτοτήτων. Ή άλλαγή τοΰ ονόμα
τος άναιρεϊ τήν ταυτότητα τοπωνυμίου καί ιδρυτών, τοπωνυμίου καί αύτοχθόνων 
καί παράγει νέες ταυτίσεις, πού άναδεικνύουν τό νέο όνομα, καί τόν κατακτητή ώς 
νέον ιδιοκτήτη.

Ή πείσμων καί άδιάλλακτη προσπάθεια τοΰ κράτους τών Σκοπιών νά ύπο- 
κλέψει καί ιδιοποιηθεί τό ιστορικό έλληνικό όνομα τής Μακεδονία άποτελεϊ σαφή 
καί διαφανή απόδειξη τής σημασίας τών ονομάτων.

Ο έφησυχασμός άπέναντι στόν έκτουρκισμό τών τοπωνυμίων μας στά κατε- 
Χόμενα ή σέ άπόπειρες, όπως αύτή τών Σκοπιανών ίσοδυναμοΰν μέ σιωπηρή άνα- 
Υνώριση καί νομιμοποίηση, μέ έκούσια μεταβίβαση τής ιδιοκτησίας τών χωριών 
καί τών τόπων μας στούς έπίβουλους καί στούς κατακτητές. Τήν γή μας τήν ύπε- 
θασπισθήκαμε άναρίθμητες φορές μέ τό σπαθί καί τό αιμα μας, τώρα πρέπει, μαζί 
μέ τήν γή μας, νά ύπερασπισθοΰμε άνυποχώρητοι καί μέ αύταπάρνηση τά πανάρ- 
Χαια - ιστορικά μας ονόματα, πού άποτελοϋν μνημεία καί άπαραχάρακτα τεκμή
ρια τοΰ πολιτισμού καί τής Ελληνικής μας ταυτότητας.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ
Φιλόλογος - Ιστορικός
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ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΓΩΔΙΩΝ -
Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Του Δρα Ελλάδων Χανδριώτη

Σύμφωνα με τον Όμηρο ο πορθητής της Τροίας γύρισε, ύστερα από ταλαιπω
ρίες, στην πατρίδα του και με συγκίνηση φίλησε το χώμα της και... χωρίς χρονο
τριβή άνανδρα δολοφονήθηκε από τον Αίγισθο (Οδύσσεια δ 519-543), ενώ ο Ορέ- 
στης, αργότερα, έβγαλε απ’ τη μέση τον φονιά του ξακουστού γονιού του και πήρε 
δόξα αθάνατη στον κόσμο (Οδύσσεια α 306-308).

Οι τρεις τραγικοί ποιητές του πέμπτου αιώνα έκαμαν αλλαγές, αναγκαίες στο 
δραματικό είδος, ως προς τα στοιχεία του μύθου. Κράτησαν τη δολιότητα και την 
αδικία της δολοφονίας, αλλά εισήγαγαν τη γυναικεία συμμετοχή (της Κλυταιμνή
στρας και της Ηλέκτρας) και αντικατέστησαν την προσωπική δόξα του τιμωρού με 
την αποκατάσταση του δικαίου και της ηθικής τάξης.

Ο σκοπός και οι επιδιώξεις της τραγωδίας δεν είναι ο ηρωισμός που καταλή
γει στον θρίαμβο και στη δόξα. Δεν είναι ακόμη το μονόπλευρο (ο Αίγισθος σκό
τωσε τον ξακουστό Αγαμέμνονα με δόλο - ο Ορέστης εκδικήθηκε τον φόνο του 
πατέρα του). Είναι κάτι συνθετότερο (θεϊκή επέμβαση, γυναικείος ρόλος, πάθος, 
πάλη θυμοειδούς και λογιστικού της ψυχής). Γι’ αυτό ο δραματουργός δημιουργεί 
νέο μύθο, με ανάπτυξη, και δίνει εξέλιξη και συγκρούσεις και τέτοια λύση, που να 
μπορούν να φέρουν μηνύματα και συγκινήσεις ή προβληματισμούς στους συμπο
λίτες και συνανθρώπους του χρήσιμα και αποτελεσματικά.

Είναι σημαντική κληρονομιά για τους Έλληνες αλλά και για όσους γίνονται 
μέτοχοι της ελληνικής παιδείας η περίσωση των τριών παράλληλων έργων που 
πραγματεύονται την ώθηση του Ορέστη στην τιμωρία των δολοφόνων του πατέρα 
του ή, ιδιαίτερα, στη διάπραξη μητροκτονίας (εννοώ τις τραγωδίες Αισχύλου Χοη
φόροι, Σοφοκλέους Ηλέκτρα και Ευριπίδου Ηλεκτρά). Αυτή η παραλληλία ωθεί και 
τον μελετητή να προβαίνει σε συγκρίσεις που μπορούν να βοηθήσουν τον αναγνώ
στη να χαρεί την τέχνη και τις ιδιαιτερότητες του κάθε τραγικού. Αυτής εδώ της με
λέτης απώτερος σκοπός είναι η προβολή της διαφορετικότητας του Σοφοκλή.

Οπως φαίνεται στον Πρόλογο κάθε έργου, το στόλισμα του πατρικού τάφου 
από τον Ορέστη είναι θεμελιακό στοιχείο της δραματικής πράξης (Αισχύλου Χοη
φόροι 4, Ευριπίδου Ηλέκτρα 90, Σοφοκλέους Ηλέκτρα 51). Αλλο κοινό θεμελιακό 
στοιχείο είναι ότι ο Ορέστης γύρισε πίσω, για να εκδικηθεί τον φόνο του πατέρα 
του (Α.Χ. 22-23) ή για να ξεπληρώσει με φόνο τους φονιάδες του γονιού του (Ε.Η. 
89) ή για να ξεπλύνει τις ντροπές από θεούς σταλμένος και... να γίνει κληρονόμος 
κι άρχοντας μες στο σπίτι του (Σ.Η. 70-71) - κάποια διαφορά υπάρχει εδώ.

Στο σοφόκλειο έργο - σύμφωνα πάντα με τον Πρόλογο - παρατηρείται και 
μια άλλη διαφορά. Είναι εντολή του Φοίβου «χωρίς στρατό, ξαρμάτωτος και μό- 
νος/με δόλο να πράξει το δίκαιο φόνο» και αυτό το σχέδιο ο εντεταλμένος το θέ
τει πρώτο σε εφαρμογή, πριν από το στόλισμα του τάφου.

Η διαφορετικότητα του σοφόκλειου έργου, που άρχισε από τον Πρόλογο, θα 

οδηγηθεί σε κορύφωση μετά τη συμπλήρωση της τιμωρίας, μετά τον φόνο της μη
τέρας. Ας δούμε από κοντά τα πράγματα:

α) Χοηφόροι

935-972

Ο Χορός τραγουδά θριαμβευτικά:
Ο εξόριστος (Ορέστης) πέτυχε τον στόχο του· ο Απόλλωνος τον καθοδή
γησε, η Δίκη οδήγησε το χέρι του· αξίζει να τιμήσουν την ουράνια δύναμη, 
να χαιρετίσουν τη λύτρωση του παλατιού.

973-1064
Εμφανίζεται ο Ορέστης, συνοδευόμενος από τον Πυλάδη. Στα πόδια του κεί- 

τονται τα δύο νεκρά σώματα (στίχοι 973-977). Μαζί του έχει - ίσως το κουβαλούν 
δούλοι του παλατιού - και το αιματοβαμμένο ύφασμα που μ αυτό η Κλυταιμνή
στρα είχε σκοτώσει τον Αγαμέμνονα (στίχοι 981-982). Στο χέρι του (σφιχτά) κρα
τά εστεμμένο θαλλό, σημάδι αναπότρεπτης επικείμενης καταφυγής του στο μεσόμ- 

φαλο ίδρυμα του Αοξία (στίχοι 1035-1038).
Ξέρει ότι θα δικαστεί για τη μιαρή πράξη της μητροκτονίας (στίχ. 987). ^έρει 

όμως ότι με το δίκιο του έχει σκοτώσει τη θεομίσητη φόνισσα και ότι το μαγικό κε- 
ντρί της τόλμης του το έβαλε ο ίδιος ο Αοξίας (στίχοι 1027-1030). Ενώπιον του φι
λικού Χορού των αιχμαλωτίδων παρουσιάζει το αποτέλεσμα της τιμωρίας. Δε 
θριαμβολογεί όπως έπραξαν εκείνες πριν από λίγο. Αιτιολογεί την πράξη του, όχι 
για να αποκτήσει τη συμπάθεια και την επιδοκιμασία των μελών του Χορού, που 
οπωσδήποτε την έχει (και την είχε από πριν), αλλά, από πίεση ψυχική, για να προ
βάλει την αναγκαιότητα και το αναπόφευκτο της πράξης του.

Παρέχει λεπτομέρειες για τη θανάτωση του πατέρα του και διατυπώνει οςείς 
Χαρακτηρισμούς για τη μάνα του. Όμως, επειδή ο Χορός δεν παρασύρεται από τα 
παραστατικά και γεμάτα πάθος λόγια του, παρά εκφράζει (ρυθμικά) λύπη και φό
βο (στίχοι 1007-1008), ο μητροκτόνος προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο αιτιολόγησης 
και ταυτόχρονα εκρήγνυται σε θρήνο, γιατί έχει φορτωθεί γι αυτήν εδώ την τύχη 
του αζήλευτα μιάσματα (στίχ. 1017). Έτσι, στη ζυγαριά του ψυχικού του φορτίου 
βαρύτερο γίνεται το άλλο στοιχείο, ο πόνος και η ταραχή.

Σ’ ό,τι αφορά την ποιητική σύλληψη μπαίνω στον πειρασμό να αναφέρω ένα 

δείγμα (σε ποιητική μετάφραση Τ. Ρούσου):

.......................... θαρρώ πως είμαι 
σ’ άλογα κυβερνήτης που τραβάνε 
έξω απ’ τον ίσιο δρόμο· νικημένον 
τα φρένα μου ανυπάκουα με ξεσέρνουν 
κι είναι έτοιμος μπρος στην καρδιά μου ο φόβος 
να ψάλλει το τραγούδι του κι εκείνη 
στον άγριο να χορέψει τον αχό του. (1021-1025).

Διαλαλεί πως δίκαια έχει σκοτώσει τη συζυγοκτόνο μάνα και μάλιστα με του 
Αοξία την υπόδειξη, και προβάλλει τον εστεμμένο θαλλό. Τότε οι τύψεις τον βα
θαίνουν περισσότερο· τις βλέπει (μόνος αυτός, βέβαια) που τον κυνηγούν σαν 
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γοργόνες σταχτόμαυρα φορώντας και με πλήθος φίδια ζωσμένες και τρέχει, ενώ η 
Κορυφαία τού εύχεται να έχει τη θεϊκή προστασία.

Άρχισε ο Ορέστης με την ειρωνεία, ξανοίχτηκε πολύ στη φρικαλεότητα του 
προγενέστερου κακουργήματος της μάνας του και πέρασε στον θρήνο και στην τα
ραχή και τώρα στον τρόμο και στη δοκιμασία. Δηλαδή όλα αυτά στηρίχτηκαν ή 
ήταν επακόλουθα των δύο αντικειμένων που έφερνε εξαρχής μαζί του όταν πα
ρουσιαζόταν ενώπιον του Χορού, του αιματοβαμμένου υφάσματος και του εστεμ
μένου θαλλού.

1065-1076

Τέλος ο Χορός, μόνος επί σκηνής, στοχάζεται στα τρία φονικά που έπληξαν 
τα βασιλικά παλάτια (το παιδαφάγωμα του Θυέστη κάποτε, τη σφαγή του πολε
μάρχου αργότερα και τη μητροκτονία τώρα) και αναρωτιέται «πού θα τελειώσει 
και πού θα σταθεί χορτασμένη η μανία της Άτης».

β) Ευριπίδου Ηλέκτρα
1177-1359

Είναι φυσικό τώρα στη διάρκεια της ολοκλήρωσης του χρέους να πλεονάζει ο 
λυρισμός. Η θανάτωση της μάνας από τα παιδιά της γίνεται μέσα στο καλύβι. Έξω 
στ’ αυτιά του Χορού έφτασαν μόνο δύο κραυγές της:

Για τους θεούς, τη μάνα σας παιδιά μου 
μη θανατώσετε (1165) 
ωχ, ωχ! (1167)

Γι’ αυτό και το σχόλιο του Χορού είναι σύντομο πολύ:

Κι εγώ σε θρηνώ που σε σφάζουν τα τέκνα σου.
Μοιράζει το δίκιο ο Θεός, όταν έρθει 
η μοιρόγραφτη ώρα. Φρικτά σε κτυπήσαν 
πάθη, με φρικτές όμως πράξεις κι εσύ 
τον άντρα σου κτύπησες, δύστυχη. (1169-1171)

Η Κορυφαία προσθέτει (επικά) την ώρα που παρουσιάζονται οι νέοι φονιά
δες με τα πτώματα των παλιών φονιάδων:

Απ' τη γενιά του Τάνταλου κανένα σπίτι
πιο δύστυχο δεν είναι μήτε υπήρξε. (1175-1176)

Λυπάται ο Χορός. Είναι ανθρώπινος.

Θλίψη και φρίκη εκφράζει στη συνέχεια ο Χορός στις λίγες παρεμβάσεις του, 
στη λυρική έκθεση της τραγικής πράξης από τα δύο αδέλφια, αλλά μένει σταθερός 
στην ηθική του θέση:

(προς το πτώμα της Κλυταιμνήστρας)
Δίκαια πλήρωσες του γονιού τους το φόνο. ( 1189)
(προς τον Ορέστη)
Η άμοιρη, πώς βάσταξες να δεις 
της μάνας σου να χύνεται το αίμα

καθώς ψυχομαχούσε; (1218-1220)
(προς την Ηλέκτρα)
Φρικτότατο έκανες κακούργημα. (1226)
(προς τους δύο ή και τους τρεις) 
Στην πιο ψηλή κορφή τους φτάσαν 
του παλατιού οι μεγάλες συμφορές. (1232)

Από την άλλη πλευρά οι ίδιοι οι μητροκτόνοι βασανίζονται μ’ αυτό που έχουν 
αράξει. Ζουν συνεχώς ολόκληρη τη σκηνή της μητροκτονίας, σε κάθε της λεπτομέ
ρεια, και κλαίνε για τη συμβολή του ο καθένας τους (η Ηλέκτρα σαν φωτιά έπεσε 
πάνω σ’ εκείνη που τη γέννησε - ο Ορέστης άρπαξε τη μάνα απ’ τα μαλλιά τη στιγ
μή που εκείνη η δύσμοιρη του ’δείξε τα στήθη της και γονάτισε στο χώμα... και με 
το μανδύα σκεπάζοντας τα μάτια του της έμπηξε το μαχαίρι στο λαιμό... - η Ηλέ- 
κτρα έδωσε θάρρος στον αδελφό της και του ξανάβαλε το σπαθί στα χέρια, που 
του είχε πέσει τη στιγμή που η μάνα του είχε γαντζωθεί απ τα γένια του ικετεύο
ντας). Ρωτούν απελπισμένα:

(Ορέστης)
Σε ποιαν άλλη
χώρα θα πάω; Ποιος άντρας θεοφοβούμενος, 
ποιος φίλος θα γυρίσει να αντικρίσει 
εμένα που έσφαξα τη μάνα μου; (1194-1197) 
(Ηλέκτρα, μεταμελημένη)
Σε ποιες
γιορτές θα πάω; Σε ποιους γόμους;
Και ποιος άντρας
θα με δεχτεί σε νυφικό κρεβάτι; (1198-1200)

Προσφωνούν με κλάμα τη μάνα τους:

Να, λοιπόν, εγέννησες παιδιά για να σε σφάξουν. (1229) 
Αγαπημένη εσύ και μισημένη,
μ'αυτά τα πέπλα σε σκεπάζουμε. (1230-1231)

Η ανθρωπινότητα είναι ακέραιη, η ψυχολογία των προσώπων ελκύει τον θεατή, η 
μίμηση της ζωής είναι πειστική.

Πειστικά είναι και τα λόγια τα επικά του Κάστορα (προς τον Ορέστη), που 
εμφανίζεται στο θεολογείο:

Ετούτη δίκαια τιμωρήθηκε, μα δίκαια 
δεν έπραξες εσύ. Ο Φοίβος, ναι ο Φοίβος,

αν και σοφός, δε σου 'δώσε μαντείες 
σοφές........................................................ (1244-1246)
Οι φοβερές θεές, οι σκυλομάτες 
οι Κήρες θα σε κυνηγήσουν................. (1249-1253)

Η ανθρωπινότητα συντροφεύει ίσαμε το τέλος και τα δύο αδέλφια:

Ηλέκτρα:
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Σφικτά, ακριβέ αδερφέ μου, αγκάλιασε με, 
γιατί οι κατάρες της μητέρας οι θανάσιμες 
μας αποδιώχνουν απ το σπίτι μας. (1321-1324)

Ορέστης:
Πέσε στην αγκαλιά μου, αγκάλιασε με, 
και κλάφε σαν να κλαις πάνω σε τάφο. (1325-1326)

Η αντίληψη του Ευριπίδη ως προς την ψυχική τιμωρία του Ορέστη μοιάζει με 
εκείνη του Αισχύλου, καθόλου με του Σοφοκλή. Λέγει ο Κάστορας:

Οι σκύλες να τες, φεύγα στην Αθήνα, 
για να σωθείς' ξωπίσω σου χιμάνε 
φρικτές και σκοτεινές, φίδια κρατώντας.
Κέρδος τους ο αβάστακτος είναι πόνος. (1342-1346)

Στο τέλος ο Χορός αποχαιρετά εκείνους που φεύγουν μακριά από την πόλη 
τους μ’ ένα θερμό «χαίρετε» και τελειώνει με την οδυνηρή διαπίστωση ότι ευτυχι
σμένος θνητός είναι μόνο εκείνος που μπορεί να χαίρεται χωρίς να φέρνει κανέ- 
ναν πόνο. Όμως αν αυτή η διαπίστωση εκφράζεται από την Κορυφαία ή το σύνο
λο του Χορού προς τους θεατές, που επίσης είχαν μια οδυνηρή εμπειρία παρακο
λουθώντας την παράσταση, είναι άλλο θέμα.

γ) Σοφοκλέους Ηλέκτρα
Ο Χορός κάνει χαιρετισμό προς τον Ορέστη:

Σπορά του Ατρέα, πολλά σου τα πάθη- 
λυτρώθηκες τώρα, με νέαν ορμή 
και λεύτερη πήρες τη στράτα. ( 150S-1510)

Δηλαδή πολύ υπέφερες, τελειώθηκες με την τωρινή ορμή σου και λυτρώθηκες.

Το πιο αξιοπρόσεκτο είναι ότι σ’ αυτό το έργο δε γίνεται καθόλου λόγος για 
τύψεις συνειδήσεως του ήρωα εξαιτίας του φόνου της μητέρας του. Ακόμη και η 
φράση του Ορέστη

Μες στο σπίτι καλά, αν κι ο Απόλλων πρόσταζε καλά (1424-1425) 

δεν αποτελεί κλονισμό, αφού αμέσως συμπληρώνει

............................Μη φοβάσαι πια
το θράσος πως θα σ'ατιμάζει της μητέρας. (1426-1427)

Αυτή όμως η φράση του δραματουργού είναι προϊόν συνέπειας. Στον πρόλογο 
του έργου λέγει ο Ορέστης ότι στόχος του είναι να γίνει «κληρονόμος πάλι κι άρ
χοντας μες στο σπίτι» του. Ακριβώς γι’ αυτό δέεται στη γη και στους θεούς του τό
που του. Και αυτό κυνηγά ως το τέλος. Ξέρει, άλλωστε, ότι αυτό είναι το θέλημα 
του καθοδηγητή θεού, του Απόλλωνα.

Αξιοπρέπεια από την πλευρά του Αίγισθου είναι κυρίως δυο λόγια: α) να πω 
κι εγώ το θρήνο μου στο συγγενή μου και β) πρέπει, λοιπόν, να δει το σπίτι τούτο 
τις πρωτινές και τις μελλούμενες μας συμφορές-, Το πρώτο δείχνει ανθρωπινότη- 
τα, η οποία σ’ αυτή τη στιγμή παραμερίζει την όποια κακία κι έρχεται στην επιφά

νεια δυνατή. Το δεύτερο δείχνει πόσο βαθύς γνώστη; είναι ένας που
θιά μπλεγμένος στα πλοκάμια της μοίρας. Ομως,9 θ/τουν περνθώρι0
νης (Ηλέκτρας) και η άτεγκτη πορεία του τιμωρο ( γ, .
την ανθρωπινότητα και την προφητικότητα του με ο

Αποτελεσματικό εργαλείο σύγκρισης των τριών έργων είναι και η διαίρεση 
της δραματικής πράξης σε χρονικά στάδια.

α) πριν από τη συνάντηση των δύο αδελφών
β) από τη συνάντηση ως τη χαρά της ανα/νωρισης
γ) προς την τιμωρία
δ) κατά την τιμωρία
ε) μετά την τιμωρία.

Από τον παραλληλισμό (βλ. πίνακα) βρίσκουμε ανάμεσα σ’ άλλα και τα εξής:

Η έκταση του έργου του Αισχύλου είναι 1076 στίχοι του
του Σοφοκλή 1510. Ο Αισχύλος χρησιμοποίησε μεχρ θ *
δολοφόνων 934 στίχους (ποσοστοτου,εργ θ τουέργου99,80%). Δηλαδή 
του έργου 86,53%) και ο Σοφοκλής 1507 (και ποσοσ ργ (ποσοστό
ο Αισχύλος φίλαγε για το στάδιο μετά τ„
13,20%), ο Ευριπίδης 183(ποσοστο 13,47%) και ο Σοφοκλή, μο « ’
κτικούς στίχους του Χορού (και ποσοστό 0,2 ο).

Αν πάμε πίσω, θα δούμε ότι για τα στάδιάΊ MU το
ησε μόλις το 22,77% των στίχων τθ’’·
85,23%. Έτσι, στην πορεία προς την τιμωρία κ 1ΙΡνάλο ποσοστό 64,03%, ο
δια 3 και4, ο Αισχύλος είχε να χρησιμοποιήσει.το. Ψ ζ τ0υ.Ευριπίδης το σχετικά μεγάλο 42,75% και ο Σοφοκλή, μονο το

Είναι φανερό ότι ο Σοφοκλής, £ αυ_
στάδιο (1097 στίχους η ποσοστο 72 65%του συν ο όπ τόσ0 η μάχη
τοιΓορέστη όσοκαι οζτόχο'ς του^οφοκλή θα είχαν την ποθητή επιτυχία.

Οι δολοφόνοι του Αγαμέμνονα, του πο^
που τους ταίριαζε και στα τρία παραΠηλα ργ Ηλέκτρα> στην περί.
περίπτωση του αισχύλειου έργου και, μαζί 1 η ° δα πικρά, τυραννικά επακό- 
πτωση του ευριπίδειου, είχαν, όπως «λλω< / ’ ^άτι που ο Αισχύλος 
λουθα που θα γίνονταν αντικείμενο νέας δ I και 0 Ευριπίδης με
εποιησε ομαλά με το τρίτο έργο της Ορεστειας , 1
το μεταγενέστερο και ανεξάρτητο έργο του, Ορέστη^.

Είναι εκπληκτικές και οι δύο αυτές συγκλίσεις, πρΟς την κά-
τδ την τιμωρία στα έργα Χοηφόροι και Ευριπιδου ~ προ, τη 
θαρσητουΟρέστηστοαισχύλειο Ευμενίδες""S Αισχύλου 
Θά χρόνου μεταξύ τους είναι 40 και 50 χρόνια, άλλοι ιναι οι
παι άλλοι επί Ευριπίδη (και Πελοποννησιακου πο 1 ' διαφορετικότητα του
ατις των δύο τραγικών προβάλλουν
έργου του Σοφοκλή, ενός ποιητή που διετελε
ρου και του νεότερου ομότεχνού του. ΕΛΛΑΔΙΟΣ ΧΑΝΔΡΙΩΤΗΣ, δ.φ.
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Συγκριτικός πίνακας των τριών τραγωδιών

Πορεία
Αισχύλου Χοηφόροι Ευριπίδου Ηλεκτρα Σοφοκλέους Ηλέκτρα

Διαίρεση Πρόσωπα Έκταση Διαίρεση Πρόσωπα Έκταση Διαίρεση Πρόσωπα Έκταση

1 Πριν από τη Προλ. μονόλ. 53 Αυτουργός 53 (3,90%)
συνάντηση Πρόλογος 21 Ορέστης Πρόλογος 113 Ηλεκτρα Πρόλογος 120 Παιδαγωγός

Πάροδος 62 Χορός Αυτουργός Ορέστης
Α' Επεισόδιο 128 Ηλεκτρα Ορέστης Ηλέκτρα

Κορυφαία Πάροδος 46 Χορός Πάροδος 130 Χορός
Χορός 211 (19,61%) Ηλέκτρα Ηλέκτρα

Α' Επεισόδ. 2 Κορυφαία 161 (11,85%) Α' Επεισόδ. 221 Κορυφαία 
Ηλέκτρα 
Χορός 
Χρυσόθεμις

Α' Στάσιμο 44 Χορός
Β' Επεισόδ. 542 Κλυταιμ. 

Ηλέκτρα 
Κορυφαία 
Παιδαγωγός 
Χορός 
Χρυσόθεμις

Α' Επεισόδ. 217 Β' Στάσιμο 40 Χορός 1097 (72,65%)
2. Από τη συνά- A Επεισόδιο 34 Ορέστης Ηλέκτρα Γ Επεισόδ. 190 Ορέστης

ντηση ως τη Ηλεκτρα 34 (3,16%) Ορέστης Κορυφαία
χαρά της Κορυφαία Ηλέκτρα 190(12,58%)
αναγνώρισης Α' Στάσιμο 55 Αυτουργός

Β' Επεισόδ. 109 Χορός 
Πρέσβυς 
Ηλέκτρα 
Χορός 381 (28,03%)

Συγκριτικός πίνακας των τριών τραγωδιών

ο

Αισχύλου Χοηφόροι Ευριπίδου Ηλέκτρα Σοφοκλέους Ηλέκτρα
Πορεία Διαίρεση Πρόσωπα Έκταση Διαίρεση Πρόσωπα Έκταση

3. Προς την τι
μωρία

Α' Επεισόδιο 339 Ορέστης 
Ηλέκτρα 
Κορυφαία 
Χορός 339 (31,50%)

Β' Επεισόδ. 103 Ορέστης 
Πρέσβυς 
Ηλέκτρα 103 (7,58%)

Γ' Επεισόδ. 96 Ορέστης 
Ηλέκτρα 
Παιδαγωγός 96 (6,36%)

4. Κατά την τι
μωρία

Α' Στάσιμο
Β' Επεισόδιο

Β' Στάσιμο 
Γ' Επεισόδιο

68
130

55
97

Χορός 
Ορέστης 
Ο ικέτης 
Κλυταιμή- 
στρα (έσωθεν) 
Χορός 
Τροφός 
Χορός 
Αίγισθος 
Κορυφαία 
Χορός 
Οικέτης 
Κλυταιμή- 
στρα 
Ορέστης 
Πυλάδης 350 (32,53%)

Β' Στάσιμο 
Γ' Επεισόδ.

Γ' Στάσιμο 
Έξοδος

48
400

18
12

Χορός 
Κορυφαία 
Ηλέκτρα 
Αγγελος 
Χορός 
Ορέστης 
Κλυταιμ. 
Χορός 
Κλυταιμ. 
Κορυφαία 478 (35,17%)

Γ' Στάσιμο 
Έξοδος

14
110

Χορός 
Ηλέκτρα 
Κορυφαία 
Κλυταιμ. 
Χορός 
Αίγισθος 124 (8,21%)

5. Μετά την τι
μωρία

Γ' Στάσιμο 
Έξοδος

Έξοδος

38
92

12

Χορός 
Ορέστης 
Κορυφαία 
Χορός

Χορός

130(12,08%)

12(1,12%)

Έξοδος

Έξοδος

180

3

Ορέστης 
Ηλέκτρα 
Χορός 
Κάστωρ 
Κορυφαία 
Χορός

180(13,25%)
3 (0,22%)

Έξοδος

Έξοδος 3 Χορός 3 (0,20%)

1076 1076 1359 1359 1510 1510
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ΓΥΡΟΛΟΓΟΙ
Στην παλιά Λευκωσία

Τον Ιάκωβον Κυθρεώτη

Γλυκά αναπολώ τα πρωινά 
νωρίς της Λευκωσίας πριν ξυπνήσει, 
όταν μικρός σε χρόνια πρωτινά 
μόλις ο πετεινός της γειτονιάς είχε λαλήσει 
που έπαιρνε ο γαλατάς κάθε σοκάκι 
βόλτα σηκώνοντας στη ράχη 
ή στο γαϊδούρι φορτωμένο το δισάκι 
για το ψωμί του δίνοντας τη μάχη.

Αρχίζανε σε λίγο οι γυρολόγοι 
να διαλαλούν αράδα την πραμάτεια τους 
κι από το κάθε σπίτι, χαμηλό είτε ανώγι, 
ρίχναν οι δούλες κι οι κυρές τα μάτια τους 
προτού ανοίξουνε την πόρτα για να δούνε 
γυρεύοντας το διαλεχτό ή φρέσκο για να βρούνε.

Τα πάντα απ’ το δρόμο ν’ αγοράσεις 
μπορούσες τότε δίχως κόπο μήτε έγνοια. 
Λε χρειαζόταν αντίκρυ να περάσεις 
ή να φωνάξεις, να χαλάς τη ζαχαρένια. , 
Λπό την πόρτα σου, λοιπόν, μ ένα σου I εμί 
το κάθε τι στα χέρια, στην ποδιά σου. 
Ψάρια και κάρβουνα, θρουμπιά και ρέγγα 
θούχα, χόρτα, ψωμί, όλα δικά σου.

Οσο για πληρωμή σου κάναν χίλιες χάρες 
και έκπτωση και πίστωση με δόσεις, 
κι αν ξόφλαγες με πενταροδεκάρες 
έβρισκες αφορμή για να... κορδώσεις!

Με το γαϊδουράκι του κι ο Κώτσιος ο πετρολαδ \ 
κι ο τροχιστής για τα ψαλίδια και μαχαίρια.
Με το δοξάρι του και ο παπλωματάς 
κι ο καλαθάς με ψάθες και πανέρια.

Εύρισκες όσπρια μονόχογλα, καλόψηνα 
κι ολόφρεσκο καφέ και μυρωδάτο.
Μα κι ο χασάπης, ως και με τα «αμολόγητα» 
°ε σκλάβωνε με το καλάθι του γεμάτο.

Παπλωματάς
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Kl αν τη σειρά του στης γειτονιάς τη βρύση 
δεν άντεχε κάποιος για νερό, 
από του νεροφόρου τις κούζες να γεμίσει 
πλήρωνε «τ’ Ανεμομύλου» δροσερό.

Τέτοιο νερό και μπόλικο στις κούζες 
σε τάβλα τις τραβούσε γαϊδουράκι.
Όσο για διαλεχτά λουκάνικα και λούντζες 
«να φάν’ κι οι κότες» κι όποιος είχε μεράκι.

«Γανώννουμεν αντζιά καλά, πολύ καλά», 
φώναζε για πελάτες ο γανωματζής.
Μα, και παπούτσια, γόβες μέχρι σάνταλα 
έπαιρνε για διόρθωμα κι ο παπουτσής.

Όταν στο σινεμά τον Φράνκενστάιν 
βρυκόλακα τον δείχνανε για τρόμο, 
τ’ ομοίωμα πελώριο σε κάρο 
τραβούσαν για ρεκλάμα στον Μακρύδρομο.

Δημοπρασίες, θέατρο, καραγκιόζη 
και σινεμά χειμώνα-καλοκαίρι 
διαλαλούσαν οι ντελλάληδες στους δρόμους 
με καμπανέλλα και χωνί στο χέρι.
Στην κάψα του καλοκαιριού τα δειλινά 
το Δημαρχείο πάσχιζε στη Δήδρας 
δροσιά στο δρόμο ραντίζοντας να δώσει 
μ ’ ένα ντεπόζιτο νερό-κλεψύδρα!

«Ελιωτές, μιλλόπιττες, τασιινόπιττες, 
χαλλουμωτές βραστές» ήταν εμπόρευμα, 
που καρτερούσαν μερακλήδες ταχτικοί 
την ίδια ώρα κάθε απόγευμα.

«Ν’ αγαπάς και να μην αγαπιέσαι!» 
ο κουλλουράς με πάθος τραγουδούσε 
σπρώχνοντας τ’ αμαξάκι του 
κι έτσι πελάτες μπόλικους τραβούσε.

Της κρέμας, της μπανάνας «τοντουρμά» 
ο Τούρκος παγωτάρης διαλαλούσε.
Και έκανε καλές δουλειές 
αφού νωρίς το πράμα ξεπουλούσε.

«Αυκά οφτά του φούρνου βράζουν», 
φήμιζε ένας άλλος χωρίς λάθη,

Στη βρύση

ώσπου στο σπίτι γύριζε το βράδυ 
δίχως τ’ αυγά με άδειο το καλάθι! 
Κι αν θέλετε να μάθετε, αγαπητοί, 
πόσο πουλούσε ο Τούρκος τα αυγά: 
«Τρία πενήντα», διαφήμιζε, 
ζητώντας ένα γρόσι κι ένα τέταρτο, 
πενήντα παράδες, δηλαδή, 
και για τά τρί’ αυγά μαζί.

Τις νύχτες του χειμώνα άλλος γυρολόγος 
«— βράζει, κύριοι», μέσ’ τα σοκάκια 
με πρόχειρο γυρνούσε καροτσάκι 
πρόθυμος να μας ζεστάνει τα στομάχια.

«Ούλλο, ούλλο κουελλινό» γιαούρτι 
ο Τούρκος «Σιαχουρής» σαν βράδιαζε 
γνήσιο και σε κεσέδες καθαρό 
εύκολα, κιόλας, τ’ αμαξάκι άδειαζε.

Παπουτσής

Καζαντζής (χαλκωματάς)

Ποιος ήτανε ο «Δράκος του Νερού» 
πρέπει να σας τον ιστορήσω.
Δράκος αληθινός δεν ήτανε 
θ-α, άνθρωπος, μην τον παρεξηγήσω.

Μάστορας πρώτος και εργατικός 
τύς «Χώρας» τα κλειδιά κρατούσε 
και ανοιγόκλεινε νερό στις γειτονιές 

όλος ο κόσμος ξεδιψούσε.

Κιτρομηλίδης Γιάννης - Σούβερτζης 
σ°·ν μάγος τα «κιρίζια» τα κινούσε, 
κι ακόμα, τις σωλήνες τους διόρθωνε. 
θ ξακουστός και νυχτοήμερα ξυπνούσε!

Γνωστός του ΑΠΟΕΑ Αευκωσιάτης 
στο παλιό Στάδιο του Γ.Σ.Π. 
ύταν ο πανταχού παρών Ευρής. 
^ταν θριάμβευε η ομάδα του 
τύ σάλπιγγά του σήκωνε φυσώντας, 
ξεπέταγε τους φλογερούς φιλάθλους 
^λά φωνές απ’ τις κερκίδες, 
και άναβε φωτιές μέσ’ τις ψυχές τους, 

π^ώτα πρώτα τη δική του.
τύ δόξα της φυσούσε βροντερή 

τύζ σάλπιγγας του μερακλή Ευρή!
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Καλοκαιριάτικες βραδιές της Λευκωσίας 
του Γυμνασίου μαθητές παρέα 
περιδιαβάζαμε ανάμεσα 
του Γ.Σ.Π. ως το «Ρολόι».
Μα, τύχαινε κάποια φορά 
στο δρόμο ν’ ανταμώσουμε 
τον Μέλιο, «Όνομα και πράμα!» 
Γλυκός, φιγούρα, άνθρωπος λαϊκός, 
ψηλός με μακριά μαλλιά, 
πλεγμένα και ριγμένα στο λαιμό 
να κρέμονται λογής λογής λουλούδια 
φαινόταν καταδεχτικός.

Τότ’ ένας από μας τον χαιρετήσαμε 
«Γειά σου, Μέλιο» του ψιθύρισε.
Ευθύς με στόμφο και με χάρη 
ακούστηκε: «Είν’ τα χαπάρκα, ρε Νταούλ;» 
Κι όταν με γενική παράκληση 
δέχτηκε για να μας τραγουδήσει 
με μια φωνή «μελίρρυτη» 
άρχισε να σκορπά τον έρωτα και πάθος: 
«Στην ανθισμένη Σεβίλλη!...»

Κάθε πρωί ο Τούρκος διαλαλούσε: 
«Σιάμισι βράζει, κυροί κυροί» 
και «ένα Κύπρο - ένα μάστρο, όι θκυό!» 
Έτσι η μέρα μας κυλούσε λαμπερή.

Με τον πέλεκυ στον ώμο του γυρνώντας 
στις γειτονιές ο ξυλοκόπος φώναζε: 
«Σιίζουμεν ξύλα για τους φούρνους, 
τες τσιμινιές τζαι τα καζάνια» 
να ’βρει δουλειά για το ψωμί του.

Σπρώχνοντας τ’ αμαξάκι του ο Γιασής 
με διακριτκή φωνή διαλαλούσε: 
«Σιμιδαλλένος χαλουβάς, παιδιά!» 
Τρέχανε οι πελάτες σαλιαρίζοντας 
κι ευθύς στις γειτονιές τον ξεπουλούσε.

Στο «Ελένειο» δημοτικό σχόλιό 
θυμόμαστε τον γέρο Γιαννακό, 
τον επιστάτη με την τόση καλοσύνη. 
Ητανε πρόσωπο πράο και γραφικό.

«Αμερική πιλέ μου εν έσιει, 
όι μέσ’ το Χώρα», τριγυρνούσε 
με το πανέρι στο κεφάλι 
και ο Τούρκος σιιαμισιιάρης ξεπουλούσε.

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ

Πλανώδιοι Μουσικοί
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ΠΕΝΤΕ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΦΤΑΝΕΙ
Του Κώστα Γιωργαλλίδη

ΧΑΘΗΚΕ ΜΙΑ ΖΟΥΓΚΑΑ!

Παραπανίσιο τον είχες 
Θεέ μου τον Γιο Σου 
και τον έστειλες 
να δαμάσει τους ανθρώπους;

Χάθηκε μια ζούγκλα 
με αιμοβόρα θηρία., 
χάθηκε μια ζούγκλα 
με σαρκοβόρες ύαινες, 
χάθηκε μια ζούγκλα 
με φονικές τίγρεις 
που θα ’ταν πιο εύκολο 
το έργο του 
και θα ’χε και κάποια 
πιθανότητα 
ν’ αποφύγει τη σταύρωση, 
γιατί τα άγρια θηρία 
τουλάχιστο 
δεν ξέρουν πως 
να σταυρώσουν 
ένα Θεάνθρωπο...

Δεν κλαίμε πια τα δάση 
που μας κάψαν’ οι «ναπάλμ», 
δεν σκύβουμε με θρήνους κι οιμωγές 
απάνω στα κουφάρια 
των τσουρουφλισμένων μας ονείρων, 
μας φτάνει μοναχά που σήμερα 
βλάστησε μια βιολέτα στην αυλή μας.

ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ

Προσέξετε στα παζαρέματα, 
δε φτάνει που πέτυχε 
η συνομωσία της ζωής, 
θα ’ταν ασυγχώρητο 
να μας εξαπατήσει κι ο θάνατος...

ΗΤΑΝ ΤΌΣΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ !

Ήταν ανάγκη να περάσουμε 
από τις συμπληγάδες πέτρες 
για να φτάσουμε στ’ ανοικτά;

Ήταν ανάγκη να μεσολαβήσει 
εκείνη η θεριεμένη τρικυμία 
για να φτάσουμε στη γαλήνη;

Ήταν ανάγκη να διασχίσουμε 
το πηκτό σκοτάδι του Άδη, 
σκουντουφλώντας και παραπαίοντας, 
για να χαράξει η αυγή 
και ν’ αντικρίσουμε 
τις αχτίδες του ήλιου;

Ήταν ανάγκη να κλάψουμε 
νεκρούς και χαμένους 
για να γευτούμε 
μια σταλιά λευτεριά;

Ήταν ανάγκη να γραφτεί 
μια ολόκληρη Οδύσσεια 
για να φανεί ο καπνός της Ιθάκης, 
ήταν ανάγκη να δεινοπαθήσει ο Οδυσσέας 
για δέκα ολόκληρα χρόνια 
για να μάθει 
πόσο τίμια ήταν η Πηνελόπη;

Ήταν τόσο απαραίτητο!
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ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ

Έτσι κι αλλιώς 
μιαν ολάκερη πατρίδα 
που την είχαμε 
μας έπεφτε πολλή 
κι είδαμε κι αποείδαμε 
να την κάνουμε κομμάτια.

Τόσους αιώνες σκλαβωμένοι, 
τόσα χρόνια δουλοπάροικοι, 
τόσους καιρούς υποζύγιοι 
ξένων αφεντάδων, 
είχαμε τουλάχιστον 
ένα μόνιμο στόχο: 
είχαμε τουλάχιστον 
έναν εχθρό να πολεμάμε, 
είχαμε τουλάχιστον 
μια πατρίδα να λευτερώσουμε...

Δεν ήταν εύκολο 
«όλως αιφνιδίως» 
να ζήσουμε χωρίς 
έναν ξένο 
πάνω απ’ τα κεφάλια μας, 
δεν ήταν εύκολο 
να συνηθίσουμε 
χωρίς έναν εχθρό 
να πολεμάμε 
κι ας ήταν κι ο ίδιος 
ο εαυτός μας... 
κι ας ήταν κι η ίδια μας 
η πατρίδα...

Τότε ποιον θα ’χαμέ 
να λέμε 
πως πολεμάμε!...

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ

ΚΟΡΚΥΡΑΕννιά ποιήματα
Του Νέαρχου Λ. Κληρίδη

ΠΙΣΤΕΥΑ

Κάποτε πίστευα στα όνειρα 
στη σκοτεινή πλευρά 
του φεγγαριού

Ζωή παράθυρο στο φως 
στα πορφυρά κογχύλια 
λευκά μάρμαρα χωρίς πνοή 
της ομορφιάς

Τ’ αρχαίου θεού η λατρεία 
καταποντίστηκε στη λήθη

Στον ορίζοντα ένα μεταξωτό 
πανί
αρχίζουν πάλι το τραγούδι 
οι κωπηλάτες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αραχνοΰφαντα νησιά 
μπλεγμένα με τη θάλασσα 
δυο τοξωτά πανιά 
κι ένα παιδί 
που μάθαινε να περπατά 
πάνω στα κύματα

Σας γνώρισε ο Πρωτέας 
προτού χαθεί 
μες στα νερά

μα ο άλλος γιατί κίνησε 
για τον απάνω κόσμο

ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ

Ξέρες ναυάγια 
της Κασσιόπειας 
φωνή
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Ξάστερη θάλασσα 
θαλασσοφίλιτη γενιά 
πατρίδας μνήμες

Κατάρτι μαύρο 
άπληστα χέρια 
αγάλματα
Όνειρο πον ξανοίχτηκε 
στον ουρανό

Πως περπατά 
η ζωή χωρίς αχνάρια

ΝΑΥΣΙΚΑ

Αναδύεται η Ναυσικά 
από τους ίσκους

Μια πόλη
που να την ξέρεις εσύ 
που μεγάλωσες μες 
τα καράβια
μες τους αφρούς 
απέραντη ψυχή 
αφρογένεια μια πατρίδα

Το απολίθωμά σου 
τώρα στα βράχια τάμα 
κι ο Αγιος καραβοκύρης 
μέσα στους ήχους 
της μουσικής.

ΠΑΞΟΙ

Του Ποσειδώνα 
πλατειά παλάμη 
θάλασσα
νησιά χαρά 
της Αμφιτρήτρης

Παξοί
ποιος να το ξέρει 
το νησί
ποιανού νάναι πατρίδα

ΣΤΙΣ ΘΙΝΕΣ

Θυσία
ξεκινήσαν οι στρατοί 
κι αντάμωσαν 
στη μέση του πελάγου

Αντήχησε η φωνή τους 
στους γιαλούς 
στις θίνες ύστερα 
διαβάτες

Σκουτάρια μες τα λιόδεντρα 
ιστορίες ξεχασμένες 
ναυμαχίες, ταξίδια 
πειρατές.

Σ’ ΑΡΑΞΟΒΟΛΙ

Γοργόνα η πρύμνη 
ζωντανή 
και ταξιδεύουμε 
δεμένοι στα κατάρτια

Ξύλινα ταξίδια 
παλιοί ναυτικοί 
τη θάλασσα αρνηθήκατε 
στο πρώτο αραξοβόλι.

ΥΣΤΕΡΑ

Χρυσό αραξοβόλι 
σ’ άφησα νύχτα 
με βροχή

πεύκα κατέβηκαν 
στη θάλασσα 
κέδροι του Αιβάνου 
χτίζαν τα νέα καράβια

Ύστερα το μεγάλο 
κύμα 
που φέρνει πάντα 
τη σιωπή.

ΝΕΑΡΧΟΣ Λ. ΚΑΗΡΙΔΗΣ
Αύγουστος 2007
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ΕΠΙ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΑΝΕΜΩΝ IV 
ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Του Κώστα Κωνσταντίνου

ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
Δακρυσμένα πουλιά 
μάζεψαν με υπομονή 
σε ένα λευκό μαντίλι 
καιρούς πολύπλοκους μέσα στο χρόνο 
τη νοσταλγία του κόσμου 
και την απόθεσαν 
φεύγοντας αργά αργά 
στην προκυμαία της σιωπής.

Και τώρα - ποιος ίσως να το ξερε - 
ήρθανε πάλι με το αλμυρό τους άγγιγμα 
να ταράξουν τα κουρασμένα μας όνειρα 
να γλυκάνουν - τάχα - μνήμες 
που καραδοκούν στον ορίζοντα.

Μα εγώ κι αν κοιτώ αυτά τα πουλιά 
δεν τα βλέπω 
κι ας τ'ακούω 
σε κάθε μου βήμα 
είσαι μόνο εσύ που αγαπώ έτσι απλά 
με ένα τρόπο αλλιώτικο.

Τα δικά μας πουλιά ταξιδεύουν ακόμα 
και σε κάθε λιμάνι κουβαλούν σιγανά 
τα πιο όμορφα λόγια σου, 
εκεί που το κύμα ξανασμίγει 
πιο κύμα στα μάτια σου.

21/10/1988,23.30
(δια θαλάσσης, από Κρήτη για Κύπρο)

ΧΩΡΙΣΜΟΣ
Ξέρεις τι είναι χωρισμός;

Ένα βαρύ του Στέλιου ζεϊμπέκικο 
να το χορεύεις ολομόναχος 
με πόδια καρφωμένα καταγής, 
να την πατάς την άκαρδη ζωή, 
ας είναι μόνο και για μια στιγμή 
να γίνεται δική σου.

Ξέρεις τι είναι χωρισμός;

Να περπατάς κι η σκέψη σου 
να τριγυρνά στα σκοτεινά, 
να πολεμάς να διώξεις από τ' όνειρο 
κάθε κρυφό καημό σου 
κι ύστερα να κτυπάς το ξύπνημα κατάματα - 
να ανοίγεις έτσι ακόμα πιο βαθιά 
την ύπουλη πληγή σου.

Ο χωρισμός είναι ένα σπίτι έρημο, 
είναι ο Στράτος που σου τραγουδά 
"βρέχει φωτιά στη στράτα μου" - 
είναι μια πίκρα χαραγμένη στην καρδιά, 
μια μοναξιά κι ένα παράπονο 
να τρέχουν τοίχο τοίχο...

Κολωνία, 06/1/1985

ΣΑΒΒΑΤΟΒΡΑΔΟ
Να που η νύχτα απλώθηκε γύρω καλοφτιαγμένη 
κι είμαι στρωτός στην κούνια μου να την καλωσορίσω, 
είναι η καρδιά μου κρύσταλλο, η χούφτα μου.δεμένη, 
μα πώς στα χελιδόνια μου τόσα φτερά να κλείσω;

Αναθροΐζει η γλάστρα μου και γέρνει σαν τη λεύκα, 
οι πετεινοί μου αμίλητοι μην τη γλυκοπλανέψουν, 
σπάζουνε με τα ράμφη τους τα μολυβένια πεύκα 
κι ύστερα τα μαζεύουνε και κλαιν τι να πιστέψουν.

Ανατριχιάζει ο ουρανός να πλέκει κουβαρίστρες, 
η κοιμισμένη πόρτα μου γεύεται τη σκουριά της, 
μιλάνε σαν τα μάτια της, μιλάνε σαν σφυρίχτρες, 
μπερδεύονται σαν θάλασσα δυο κύκνοι στα μαλλιά της.

29/06/1981

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΗ ΘΑΙΨΗ
Στην καύτρα του τσιγάρου 
τρεμοπαίζουν τα νυσταγμένα μου όνειρα.

Μιαν όψη μου τέτοια γεμάτη θορύβους 
ζωγραφίζει του προσώπου 
η πολύμορφη πένα.
Ό,τι κι αν πω ανεβαίνει
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στον καπνού το στρατί 
δακρυσμένο 
ένα γέλιο 
που κλείνεται μέσα σε τέσσερις τοίχους 
μαρμάρινο βλέμμα 
φυλακή μου.

Η προσμονή μου 
με την πάχνη ντυμένη 
ενός ακόμη αθώρητου 
πρωινού του χειμώνα 
αντιστέκεται τώρα 
όπως στο νοτισμένο φύλλο 
η τελευταία ξεχασμένη σταγόνα 
πριν κλάψει για χίλια ρυάκια.

Ας μη με αφήσει μονάχο 
μα ας κρατά με για πάντα - 
ας είναι και σκλάβο της - 
η στερνή ζωντανή 
της ζωής μου εικόνα.

21/11/1982

Η ΛΕΞΗ
Από καιρό 
ξυπνήσανε οι λέξεις στη ψυχή μου 
σκοτεινές 
και βράδυ με σκοτώνουν 
δυο φορές 
με τον ανθό της νιότης τους, 
με το σπαθί των χρόνων τους.

Οι λέξεις 
είναι ο πιο στυγνός κατακτητής, 
αυτός που χρόνια με περίμενε 
σαν πιτσιρίκι νηστικό 
το αχνιστό καρβέλι.

Και ήρθανε λύκοι 
οι λέξεις μες στην παγωνιά 
με κάθε τι το αληθινό 
να οργώσουν το μυαλό μου, 
με της σιωπής τη μουσική 
να ουρλιάζουν σαν νυχτώνει:

Σκλάβε,
όμορφη κι άγνωστη σαν θάλασσα, 
η λέξη που περίμενες, 
είτε το θες ή δεν το θες, 
πάντα θα σε σταυρώνει.

09/05/1984

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ
Αέξεις που ποτέ δεν τις μάθαμε, 
λέξεις που παίξουν 
στα ακρόφυλλα του νου 
λέξεις που οργώνουν τη ψυχή μας 
καθημερινά 
που λευτερώνουν 
το χορό της σκέψης.

Οι λέξεις...
το χαλινάρι κάθε λόγου 
και η κολακευτική του φυλακή.

Οι λέξεις, η υποταγή... 
ο ξέφρενος παράδεισος 
των αισθημάτων.

06/03/1984

ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Μα είναι αλήθεια άνθρωποι αυτοί;

Ποια μάνα να τους γέννησε;
Ποιος ουρανός ανέχτηκε να τους σκεπάσει; , 
αυτούς που με το βήμα αυθάδες κίνησαν 
για να δαμάσουν - καθώς λέγαν - τους αλήτες, 
λες κι ήταν δυνατό ποτέ 
ο άνεμος στο διάβα του 
να κάνει κάθε τυραννίσκου το χατίρι!

Ένα σωρό με παλιοσίδερα 
κατάφεραν μονάχα να υποτάξουν 
οι σιδερόφρακτοι των ψευδαισθήσεων, 
- ένα σωρό με παλιοσίδερα και τίποτε άλλο - 
αυτοί που νόμισαν 
πως το νερό, μια νύχτα και μια μάνικα 
αρκούν για να ξεπλύνουν τις ντροπές τους.
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Βαμμένα κόκκινα τα όνειρα δεν σβήνουνε ποτέ 
μόνο γυρνούν μέσα στου κόσμου την ανία 
στον ύπνο τους νεκρούς να ξεσηκώνουνε 
ΨΩΜΙ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΑΕΥΘΕΡΙΑ!

Νοέμβριος 2001, επέτειος Πολυτεχνείου

ΕΛΕΓΑ
Και φέτος έλεγα πως δεν θα δακρύσω 
δεν είναι άλλωστε ούτε πολιτικά ορθό.

Μεγάλωσα πια.

Είναι όμως εκείνη η φωνή της Βέμπο 
βουτηγμένη στο χιόνι 
φορτωμένη στο τρένο 
που σε τρέχει με χίλια.
Αντε να ξεφύγεις λοιπόν, αν μπορείς, 
από την καμπουριασμένη πλάτη της μάνας 
που σου λυγίζει τα τρίσβαθα.

Έλεγα και φέτος πως δεν θα κλάψω.

Πώς να αποφύγεις όμως την Πίνδο
- Πενταδάκτυλέ μου πού να 'σαι - 
όταν σου αγκιστρώνει το βλέμμα 
σε σέρνει στον ήλιο ψηλά 
και σε ρίχνει στην άβυσσο;

28/10/2002

ATM
Τελευταία τον πήρε το παράπονο
Γιατί κανένας δήθεν δεν τον καταλάβαινε
Είναι αλήθεια
Πως του το είχε εκμυστηρευθεί ένας φίλος
Με άκρα δυσκολία
Αλλά και με περίσσια ανακούφιση
Μα τι να έφταιξε άραγε
Και είχε μελετήσει φιλοσοφία και λογική
Με όλα εκείνα τα καλούδια του Θεού
Που σε κάνουν ίσα - ίσα να ξεχωρίζεις 
Όπως ακριβώς φαίνεται
Σε μια κόλλα χαρτί το περιθώριο...

Θυμάται μικρός τους δασκάλους του 
Να του λένε ότι η γνώση αμείβεται 
Ότι είναι πάντα ατίμητη 
(μάθε τέχνη κι άστηνε) 
Φυσικό λοιπόν
Με τα όνειρά του να τα έχει πάντα καλά 
Αλλά και με τον ξύπνο του οι ενοχές 
Να κάνουν τις ανοχές των ανθρώπων στενότερες 
Τώρα βέβαια στη μέση του βίου του 
Με οικογένεια και υποχρεώσεις 
Σούζα μπροστά σε ένα έι τι εμ 
Με προσοχή και ταπείνωση 
Καταλαβαίνει καλά 
Τι σημαίνει ζωή ΑΤιΜη.

02/10/2003

ΑΝ ΗΤΑΝ ΚΑΤΙ
Α ν ήταν κάτι που ήξερα 
με την αρχή του άλφα
να...
- τίποτα σπουδαίο δηλαδή - 
γυάλινες σκέψεις τον νερού, 
ρυτίδες βρόχινες τον νου 
να τρέχουν στην αλάνα...

τώρα μου μοιάζει δισταγμός, 
πέτρινος αναστεναγμός 
παρατημένης βρύσης, 
ένα λογάκι της στιγμής 
την ώρα μιας πνιχτής κραυγής 
λίγου προτού ξυπνήσεις...

Ηράκλειο, 05/10/2006
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ
Του Θανάση Παπαθανασόπουλου

Η ΕΛΑΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΗ
έχοντας γιά σκέπη τά τουφέκια τα εθνικά. 

ΣΟΛΩΜΟΣ

(δεύτερος ’Αττίλας, ή έξοδος άπό τό ΝΑΤΟ)

Ki άν έμεινα μόνη
ξέρω άπ9 αυτά τά μάρμαρα 
πού κάθε πρωίμοϋ δωρίζουνε τό φως μου 
πώς ό Μονός άριθμός σηκώνει τό άέτωμα.

Πειραιάς 15 Αυγούστου 1974
Παναγίας Παλλάδας τής Τροπαιοφόρου

Η ΕΛΑΑΔΑ
μίμηση όμότιτλου ποιήματος τοΰ Σολωμοΰ

Τήν Ευρώπη κοιτάει πώς θέ νά πράξει: 
Τή θέλει στήν ΕΟΚ ή δεν τή θέλει;
Μέ τό Μεμέτη όπλα θ' άνταλλάξει 
μέ όπιο; Θά τής ρίξει ό Λούντς τά βέλη; 
Τόν ’Αττίλα θ’ άφήσει γιά ν’ άδράξει 
άπ’ τό λαιμό τήν Κύπρο; Μή σέ μέλει 
Έλλαδα. Δέ σέ μάτωσαν Βουγλάροι. 
Τοϋ ΝΑΤΟ οί σύμμαχοι σοϋ γίναν Χάροι.

Γύθειο 10-7-1976

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
μέ γλώσσα τοΰ Έρωτόκριτου, 
δυό χρόνια άπό τή συμφορά της.

Στά μπλιό βαθιά σέ ρίζωσα 
σα ζγουραφιά τού πόθου 
κι άς σέ βαρίσκουν οί γι9 οχτροί, 
τοϋ άφανισμοϋ άς σ’άμπώθου.

Μά έσύ δέν θέτεις του χαμού 
καί δέν κακαποδίνεις.
Τά μάτια σου ξεφέγγουσι, 
τόν άφορμάρη κρίνεις.

Γλοτσοπατάς τό χάρο σου 
χάλαυρα τόν φιλεύεις 
γδικιώνεσαι τό χαλασμό 
κι ένα δεντρί φυτεύεις

στό χάσμα π9 άνοιξε ό σεισμός 
τής μαύρης τών κακότης, 
Ακρίτας χιλιαπέθαντος 
κι άγιος Μηνάς στραθιώτης.

Αρτόδεντρο 9σαι τσή φιλίας 
τ9ς άγάπης καί τσή δράσης. 
Κι άν δέ σέ ’βρούνε άφανισμοί 
δέ βρίσκουν σέ Αναστάσεις.

Γύθειο 15-7-1976

ΚΥΠΡΟΣ, 11 και 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1996 ·
Τάσος 1σαάκ
Σολωμών Σολωμοϋ.
Είμαστε όνόματα δύο απλών άνθρώπων 
πού τούς στερήθηκε ή έλευθερία.
Είμαστε δύο άθάνατοι στίχοι 
άπό τήν Ίλιάδα τοϋ Νέου Ελληνισμού.
Στίχοι είναι καί οί χρονολογίες τοϋ θανάτου μας.

Απιθώσαμε τις καρδιές μας
πάνω στής Ελλάδας τήν άγια Τράπεζα.
Έμπιστευθήκαμε τήν οργή μας στά χέρια τής ποίησης- 
τό δίκιο μας, στής Νέμεσης τόν κεραυνό.

ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΑΠΕΑΠΙΣΜΑ

1
Ή σιωπή τής μάνας
μια μέρα πριν άπό τήν κοίμηση 
τοϋ στρατιώτη γιοϋ της 
καί 25 χρόνια μετά τήν εισβολή.
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2 ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ
Πήγα στόν τόπο τής πυράς τήν άλλη μέρα.
Στό ανθισμένο άγκάθι 
τό καμμένο του πουκάμισο.
Λίμα δεν είδα. Αναλήφθηκεν ολόσωμος.

3
Τέτοιος γεωλογικός συγκλονισμός, 
νά φύγει τό μισό νησί άπό τή θέση του, 
εΐχε νά γίνει άπ’ τόν καιρό τού πλειόκαινου.

4
Έσφιξα τή γροθιά μέσα στήν τσέπη μου- 
τούς κατατρόμαξα!

5
Ή Ελευθερία γράφει στούς άφοσι ωμέ νους της 
μέ συμπαθητική μελάνη.
Γιά νά διαβάσεις τά μηνύματά της 
πρέπει νά πλησιάσεις τή φωτιά.

14 ΝΕΚΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Κακό ψυχανεμίζομαι, μου πάνιασαν τά χείλη 
καθώς στή χαμοκέλα μου γυρνώ, καί μέσαθέ μου 
νιώθω τής μοίρας πέτρινο νά πέφτει τό σκαμπίλι. 
"Ομως τό άστροπελέκι σου όλόρθο ας μ ’ εϋρει Θέ μου!...

Κοιτάω τήν καφογύναικα ν’ άχει σηκώσει θρήνο: 
Μοναχογιό τόν είχαμε, στήν Κύπρο έχει άπομείνει.
Τήν πού δεν μου περίσσευε παρηγοριά τής δίνω, 
καθώς τό μοιρολόγι της γαμπρό τόν μοσχοντύνει.

Βαγία, 18-5-1997

Δέν ήταν σημείωμα αύτό, ήταν επιτύμβιο 
στήν ταφόπλακα μιας μαύρης ώρας τού Ελληνισμού. 
Κι έλεγε μέ τόν τρόπο του πώς τό βιβλίο εκείνο 
είναι ό μόνος οπλίτης πού διασώθηκε.
Οί άλλοι έμειναν στά λατομεία τών Συρακουσών.

Μαρούσι, 18 Φεβρουάριου 2006

Η ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ

Τού Μιχ. Μαραθεύτη

Τού Σολωμού τριγύρω οί μαύρες πέτρες 
καί τά ξερά όλόχρυσα χορτάρια.
Μπροστά ή Σπηλιά, 
τό φοβερό του βήμα
τά άγιο βήμα τής ψυχής. 
Καί πάνω ή Δόξα 
μελετώντας νέα παλικάρια. 
Ή Δόξα ή άφτέρουγη σεμνών 'Ελλήνων. 
Καί τό στεφάνι άειθαλές 
στη φλογισμένη κόμη.
Καί τής Σπηλιάς τό άνοιγμα κάθοδος Αδη 
βωμός πυρπολημένου 'Ηρακλή 
καί πύλη Αναστάντος.

Λευκωσία, 18 Οκτωβρίου 2006

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΑΟΣ

ΕΠΙΤΥΜΒΙΟ

Στόν Κυριάκο Πλησή

«Παρακαλώ, τό βιβλίο πού σάς στέλνω 
νά μοϋ έπιστραφεί
γιατί είναι τό μόνο άντίτυπο πού έχω.
Τά άλλα έχουν μείνει στήν Αμμόχωστο».
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ΕΝΝΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Της Αγνής Αεαντζή-Μενελάου

ΔΙΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ*

το άπειρον διασχίζω ωσάν αστραπή
τον χρόνο διατρέχω εις μίαν μόνο στιγμή
από το μέλλον εις το παρελθόν, αγνοώντας το παρόν 
από το μη ον, ευρίσκομαι εις το ον 
από το πλην έρχομαι εις το συν
την ύλη γνωρίζω και την αντί
την ιστορία του κόσμου και τα γιατί
την ουσία γνωρίζω και την ιδέα
και τον ενυπάρχοντα νου,
των πάντων διαισθάνομαι το είναι
το τέλος οραματίζομαι και την αρχή
εις το σημείον να εφάπτονται μηδέν 
η αρχή το τέλος είναι και το τέλος η αρχή 
και φως γίνομαι ευτύς και ακτίνα θεϊκή.

7/12/2004

ΜΗΤΡΑ ΑΡΧΕΓΟΝΗ

ω μήτρα θεϊκή της μάνας γης 
αιώνια ερωτευμένη και διαχρονική 
μέσα σου έτοιμη τα πάντα να δεκτείς 
για να δώσεις ό,τι με αγάπη κι έρωτα γονιμοποιείς 
σαν μήτρα αρχέγονη, ω μάνα γη, 
που στα σπλάχνα σου το αιώνιο γίγνεσθαι λειτουργεί 
και με θείο έρωτα τα πάντα αγκαλιάζεις και φιλείς 
με αγάπη διεργάζεσαι και κάθε Άνοιξη μας καλείς 
τους καρπούς των ερώτων σου να γευτούμε μαζί 
χαίρε μάνα αιώνια, χαίρε μάνα γη.

13/5/2004

ΜΑΖΕΥΩ ΤΗΝ ΠΙΚΡΑ*

Τον χαμένο μου χρόνο με πίκρα μετρώ 
Και όσα θα μπορούσα να κάμω τούτο τον καιρό 
Μα, στα ασήμαντα στάθηκα και στα κενά, 
Κυνηγώντας χίμαιρες και ξωτικά 
Κι αφήνοντας τον χρόνο μάταια να κυλά 
Και τις σκέψεις ανάκατα να πέφτουν στο κενό 
Χωρίς να μετουσιώνονται σε έργο γραπτό 
Τί να τις κάνεις όμως τις σκέψεις, όσο κι αν είναι καλές 
Όταν αφήνονται να φύγουν ταξιδιώτισσες τρελές 
Να χάνονται στο άπειρον σαν να μην υπήρξαν ποτέ, 
Για τούτο την πίκρα μου μαζεύω στο χαρτί 
Με σύνεση και περισυλλογή, 
Και, ο λόγος μου, είθε να γίνει Ποίηση μεστή.

3/1/2004

ΔΟΣ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ...*

Λος μου Κύριε, μπροστά μου καιρό 
Να γράψω όσα θέλω και μπορώ 
Να κερδίσω τον χρόνο που μετρώ 
Ό,τι άφηνα να κυλάει αδειανός 
Δίχως ένα χρήσιμο λεπτό, 
Τί σπατάλη των χρόνων των καιρών 
Και των συμβάντων των νεανικών 
Των άσκοπων τρελών μου στιγμών 
Και κάθε λογής λαθών
Όταν έλεγα, τότε, ο χρόνος είναι αρκετός 
Είμαι μικρή, έχω πολύ καιρό
Και να ’μαι τώρα, μετέωρη στέκω εδώ 
Κι είναι ο χρόνος μου μικρός 
Και το μέλλον βλέπω νάναι σκοτεινό 
Αβέβαιο κάθε μου βήμα που πατώ, 
Αχ, να ’χα τότε, όσο τώρα έχω μυαλό 
Ποτέ και τίποτε να μη σπαταλώ, 
Λος μου, Κύριε, μπροστά μου καιρό 
Ποίηση να γράψω, θερμά παρακαλώ.

Από την ανέκδοτη ποιητική συλλογή «Ταξίδι στα σύμπαντα»

186 187Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΣΚΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΕΓΓΑΡΙ

Σκαλιώτικο τον Αυγούστου φεγγάρι, μαγικό
Στο γαλάζιο αναμεσίς ουρανού και θαλάσσης σε θωρώ 
Που κατακόκκινο κρεμμάστηκες, ωσάν ζωγράφου σκηνικό 
Σαν άλικο τριαντάφυλλο του Μαγιού φανταστικό 
Ερωτιάρικο, ποιητικό κι ονειρικό 
Ανάλαφρα σου γνεφω και σ' ακολουθώ 
Στον δρόμο που χάραξες τον μυστικό 
Στον Αυγουστιάτικο έναστρο ουρανό 
Μεθυσμένη από ευτυχία περπατώ 
Και στου έρωτα τη στράτα φτεροκοπώ 
Με σένα αγαπημένο κι αλάνθαστο οδηγό 
Σκαλιώτικο φεγγάρι του Αυγούστου, πορφυρό.

ΣΕΑΗΝΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

Σαν άλλη Αφροδίτη από της θαλάσσης τα νερά 
Αργυρόχροη Σελήνη, αναδύθηκες και τούτη τηβραδυά 
Και τα ουράνια στόλισες σαν υπέρλαμπρη θεά 
Τον περίπατο αρχίζεις στα ουράνια σκηνικά 
Ενώ τ’ αστέρια σου στολίζουν τα μαλλιά 
Λαμπυρίζοντας επάνω στο κορμί σου θεϊκά, 
Αυταπάτες και όνειρα μας δίνεις με χαρά 
Κι όλα όσα υπάρχουν στον κόσμο, μαγικά 
Απλόχερα με αγάπη σε όλους μας σκορπάς 
Και με του έρωτα ακόμα μας αγγίζεις τα φτερά 
Κάνοντας γοργά να κτυπάει και τρελλά 
Κάθε ρομαντική κι ευαίσθητη καρδιά
Θα σε προσμένω, λοιπόν, κάθε μυστηριακή νυκτιά 
Ξεπροβάλλοντας από της θαλάσσης τα νερά 
Ν’ ανταμώνεις την ερωτευμένη μου ματιά 
Και να χάνεσαι στην τρυφερή μου αγκαλιά

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Και πάλι βρίσκομαι εδώ 
Να μετρώ χρόνια εικοσιοκτώ 
Από το μεγάλο μας φευγιό, 
Τον αβάστακτο πόνο και καϋμό 
Από Ιούλη σε Ιούλη μετρώ 
Που είναι ο μαύρος σταθμός 
Σημείο αναφοράς ζοφερό

Και κτύπημα διπλό
15 του Ιούλη μας κτυπά χέρι αδελφικό 
στις 20, στα σπίτια μας μπαίνει ο εχθρός 
ο Ιούλιος φταίει θαρρώ 
δεν κάνει για μας ο μήνας αυτός 
που κάρφωσε τον τόπο μ ’ ένα μεγάλο σταυρό. 
Ας τον διαγράφουμε από του χρόνου τον τροχό.

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΑΗΓΕΣ

Μνήμες ξεθωριασμένες παλιές 
Στο χρονοντούλαπο φυλαγμένες, σαν ιερές 
Που ακόμα με καίνε σαν ανοικτές πληγές 
Μνήμες αγαπημένες παιδικές 
Μνήμες μαθητικές, νεανικές 
Μνήμες αγνές ερωτικές
Γεμάτες από της Μόρφου τις ευωδιές, 
Στα στενά, τα καντούνια, τις γειτονιές 
Τα γέλια των παιδιών και τις φωνές 
Τα παιγνίδια στων σπιτιών τις αυλές, 
Μνήμες μόνο δικές μου γλυκιές 
Όπου υπέροχες έζησα στιγμές 
Νύκτες καλοκαιρινές, μαγικές 
Νύκτες χρονικά τόσο μακρυνές 
Μα, πάλι, θαρρείς πως είναι τόσο κοντινές 
Αλήθεια, σαν να ’ τανε μόλις χτες 
Μνήμες ξεθωριασμένες, παλιές 
Σας ζωντάνεφα πάλι προχτές 
Σαν χρωμάτισα με ανεξίτηλες μπογιές 
Με ναφθαλίνες σας ράντισα πολλές 
Με τάξη σας έβαλα σε σειρές 
Σαν εικόνες άγιες και σεπτές 
Στου μυαλού μου όλες τις γωνιές 
Όταν ανάσανα της Μόρφου ξανά τις ευωδιές 
Πηγαίνοντας σαν ταπεινοί προσκυνητές 
Μέτρησα τον πόνο μου, την θλίφη και τις αντοχές 
Και ξέρω πως θ’ αντέξω άλλες 29χρονιές 
Γιατί είναι οι ρίζες μου πολύ βαθιές.
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ΜΟΙΡΑΣΜΕΝΟ ΝΗΣΙ

Κύπρος πατρίδα μου τόσο μικρή 
Μία κουκίδα μόλις στον χάρτη της γης 
Στης Μεσογείου την άκρη την ανατολική 
Από τους έρωτές σου μέσα γέννησες θεάν ερωτική 
‘Αφροδίτην την Κύπριδα’, Ολύμπιαν καλλονή 
πού δίδαξε τον έρωτα σ’ ολόκληρη τη γη, 
Κύπρος, πατρίδα μου, της Κύπριδας νησί 
Με έρωτα ζούσες την κάθε σου στιγμή 
Ώσπου του Ολύμπου σε ζηλέψαν οι θεοί 
Και σου στέλλαν κάθε τόσο βάρβαρο κατακτητή 
Έδιωχνες τον ένα κι άλλος ερχόταν βιαστής 
Μα ποτέ δεν σου απέκοψε κομμάτι κανείς 
Μονάχα ο Τούρκος άρπαξε τον Βορρά και τον κρατεί 
Τα χωράφια και τα σπίτια μας με την μπότα του πατεί 
Κι ’ έχει μείνει η πατρίδα μου σχεδόν η μισή 
Και χαθήκαν πια οι έρωτές μας οι αληθινοί 
Ψεύτικοι γίναν κι αυτοί κι αναληθείς 
Όπως κατάντησε πλέον όλη μας η ζωή 
Υποτονική, λαθραία και λειψή 
Στης Αφροδίτης το μοιρασμένο νησί.

ΑΓΝΗ ΛΕΑΝΤΖΗ-ΜΕΝΕΛΑΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ
Της Ανδρεανής Ηλιοφώτου

Αμέτρητα φορτία φως άφήνει 
στά πόδια σου, Γή Αιολική, 
ή γλαυκή τού Αιγαίου διαφανάδα. 
Νεράιδες δροσόλουστες τά Μοσχονήσια, 
μεθυσμένα απ’ τά χίλια τους μύρα 
απλώνουν έμπρός σου τά θεσπέσια μέλη. 
Ουράνιο μήνυμα εξαϋλώνει τήνπλάση, 
γελούν φωτοπερίχυτοι οί γιαλοί 
κι ' ή σοφία πουλί γοργοφτέρουγο 
περιτρέχει τη θεόμορφης Γη.
'Εδώ πρωτανέτειλε τής γνώσης τό φως 
κι ’ ό λογισμός τών Ελλήνων θεμέλιωσε 
τού άναρχου Αόγου τήν πρώτη Αρχή.

* * *

* Οί άρχαΐοι άποκαλοΰσαν τή Σαπφώ «δεκάτην Μούσαν» καί «λεσβία άηδόνα».

Κατάντικρυ ή Αέσβος βαθύκολπη, 
μέ τό καθάριο βλέμμα τών βουνών, 
τήν τρισμακάριστη ειρήνη τής ελιάς, 
σμαράγδι λαμπροπράσινο, σέ χαιρετάει. 
Ελλάδα Τής Αιολικής πούμε τής Μούσας σου' 
τό γλυκολάλο στόμα μελωδείς 
τού έρωτα τίς φλογερές λαχτάρες.
Αέσβος πολύβλαστη, χελιδονοφωλιά τής πίστης, 
τού Ταξιάρχη τά φτερά σέ σκέπουν.
Ελλάδα Τής Αιολικής, ό κόσμος σου δόξα Θεού, 
φώς πού πατεί χαρούμενο 
τό Χάρο καί τό Χρόνο.

ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ
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ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Του Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδη

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ

Στη μητέρα μου

Έργα γενναία δίδαξες, με αυτά σε τιμώ, Κυπρία μήτηρ

που νόμο δεν πήρες κανενός γιατί είχες το δικό σου 
κι εκείνον της Πολιτείας και της Επουράνιας τον καλό, 
εσύ, που φρόντιζες άμοιρους και συγχώραγες εχθρούς, 
που τη φτώχια δεν είχες για ντροπή- κι αν χρήμα λάχαινε 
μεμιάς ξύλα αγόραζες για έργα και νήμα για εργόχειρα.

Η δημοκρατία ένας κήπος, ο καθείς μας το λουλούδι του, 
λαλείς, θέλει μέλισσες να συνομιλούν το μέλι μη στερέψει.

Μάθαινες, γι ’ αυτό θράσος δεν είχες όπως τόσοι αμαθείς, 
διάβαζες τον κίνδυνο, τα κέρατά του από πού ν’ αρπάξεις, 
δε χανόσουν σε σκέψεις απύθμενες ούτε έρημες, γι ’ αυτό 
η θάλασσα και η στεριά σού διάνοιγαν διαδρομή διάπλατη.

Φιλία σημαίνει όχι να σου δίνουν μα να δίνεις · έτσι, πλούσια 
ταξιδεύεις δωρεάν στα ουράνια, μη χρωστώντας σε κανένα.

Αδύναμες οι αδυναμίες σου, αφού την πίστη έκανες σφυρί, 
την ελπίδα δεξαμενή στην αυλή, την αγάπη ζύμη για ψωμί.

Επιτάφιος έπαινος είναι η δίκαιη Μνήμη, η αιώνια Γαλήνη 
για όσους έχουν ελεύθερη ψυχή που υποφέρει ως το τέλος*.

* Το παιδί της αδελφής της Χαρίτας Μάντολες, μπροστά στο νεκρό πατέρα του
* Χαρίτα Μάντολες: φιλούσε τον ακέφαλο σκελετό του άνδρα της που αναβρέθηκε.
* Ττάκκας: ξέφυγε με μια βάρκα από την κατακτημένη Καρπασία και κατέληξε στον κόλπο του Λα-
τσιού όπου έστησε ψαροταβέρνα και έζησε (ως το 2006) με τον πόθο του γυρισμού.

Εσύ δεν έχεις ανάγκη ένα Όμηρο να σ’ επαινεί*.  Δάκρυα 
τέλος, γυρνάμε στη μάχη σου να αγάλλεται η ψυχή σου.

Λάρνακα (17 Ιουνίου, 2007)

Στ. 18 «Καρδιά μου πολέμα ακατάπαυστα. Οι τίμιοι δεν εξαφανίζονται. Όσοι υπέμειναν και υπέφεραν 
ως το τέλος θα βρουν την αιώνια γαλήνη». Αυτοσχέδια προσευχή Δέοντος Τολστόι, λίγο πριν πεθάνει. 
Στ. 19 «ουδέν προσδεόμενοι ούτε Ομήρου επαινέτου», Περικλέους Επιτάφιος (Θουκυδίδου Ιστορία).

ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ

Ο άνδρας με τον παράλυτο γέρο στους ώμους, 
που βαδίζει στη σκόνη, πάνω σε πέτρες καυτές, 
είναι ο Αινείας που κουβαλά τον πατέρα Αγχίση. 
Κρατά σφιχτά απ’ το χέρι ένα παιδί που τσίριζε: 
‘να ο μπαμπάς μου.,.ζει, το χέρι του είναι ζεστό». * 
Οδηγεί γυναίκες χωρίς σάνδαλο και σύντροφο, 
χωρίς άλλο δάκρυ να πήξει στα αιμάτινα μαλλιά.

Ορμήνεψε τους Τρώες να παρέδιδαν την Ελένη. 
Μα ποιος παραχωρεί χρυσάφι σαν του λάχει;
Όμορφη ήταν και η μάνα του η Αφροδίτη, ήξερε 
πόσοι ξένοι τη φυλάκιζαν μην τους την πάρουν. 
Όλο έσπρωχνε την πόρτα προς τα έξω να βγει, 
μα άνοιγε προς τα μέσα φράσσοντας την έξοδο.

Βαδίζει με το βλέμμα του άνωθεν και πρόσω- 
δεν το στρέφει στην Τροία, που χάνεται άδοξα. 
Είναι ο πρόσφυγας που ξαναχτίζει στις φλόγες 
περνά από Κύπρο, κι από Ιταλία σε κάθε ήπειρο. 
Θα ανασύρει το κρανίο του άντρα της Χαρίτας,*  
θα φέρει με βάρκα τον πρόσφυγα σε νέο βωμό**.

Δυνατοί δεν είμαστε περισσότερο απ’ αυτόν 
που τα χάνει όλα και λαλεί: ‘μου φτάνει ο ήλιος’.

Κόλπος του Ττάκκα, Λατσί, 06.08.2008

Το ποίημα θα εμφανιστεί στην Ποιητική Συλλογή 
«ΔΙΑΔΡΟΜΗ Δ' - Περί Ουσίας και περιουσίας», 2009.
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ΤΙ ΣΟΪ ΜΑΡΤΥΡΙΟ Η ΑΓΑΠΗ

Tl σόι μαρτύριο η αγάπη, ρωτά εκείνη. 
Βαδίζεις, σου φουσκώνει τα πόδια, 
ενώ σ' ανεβάζει, σ’ αφήνει στο κενό, 
σε φυτεύει, μα σου τραντάζει τις ρίζες, 
σε ποτίζει, μα σε κλαδεύει οδυνηρά. 
Τι σόι μαρτύριο αυτή η αγάπη!
Στάχυ είσαι, σε θερίζει και σε δεματιάζει 
σε ξεφλουδίζει, σ’ αλωνίζει, σκόνη εσύ 
που σκύβει ο άνεμος και την παίρνει.

Μάθε, της απαντά, η αγάπη είναι αγαθό 
το πρώτο, που μόνο με κόπο κατακτάς. 
Με πόνο θα γίνεις αλεύρι, μα θα ’σαι αγνή. 
Θα σε ζυμώνουν σφιχτά και θα πονάς, 
μα απαλή θα γίνεις ζύμη, να πλάθεις.
Στη φωτιά θα κλαις, μα έγινες πια ο άρτος, 
σε μασούν, μα ήδη λειτουργείς μες στο αίμα. 
Χωρίς πόνο, τι σόι σάπιο στάχυ θα ήσουν;
Θα ’λιωνες- χωρίς ν’ αγγίζεις ή να σ’ αγγίζουν.

Μα η αγάπη είναι ο ηρωικός εαυτός της- 
κούρεψε την Αφροδίτη και θα σου δώσει 
τα μαλλιά της κοράλλια- κλέψε της σπόρο 
και κρυφά τη νύχτα θα σου τον ποτίζει.

Λευκωσία (Αύγουστος, 2008)

Το ποίημα θα εμφανιστεί στην Ποιητική Συλλογή 
«ΔΙΑΔΡΟΜΗ Δ' - Περί Ουσίας και περιουσίας», 2009.

Έξω διερωτούνται γιατί η σημαία λείπει. 
Λένε: η Πρόεδρος την άπλωσε στην πλατεία, 
εκεί που αγοράζουν και πωλούν αντίκες, 
ως και κινητά δέκα κιλών προς ένα ευρώ, 
ή την κυματίζει σε αγώνες ράλυ, σε πάρκο 
τεχνολογίας ή σε νησάκι εξοχικό. Μ’ ας λένε.

Έξω, στο Ελσίνκι, έχουνale-rea-εκπτώσεις: 
για πέδιλα του σκι, για κέρατα ταράνδου, 
για παγωτό, αν σου τ’ αρπάξουν οι γλάροι, 
για μπύρα σε φεστιβάλ, σε ποτήρι δανεικό. 
Εδώ στην εκκλησία δεν υπάρχουν εκπτώσεις. 
Η πληγή είναι πληγή, το μύρο της ίασης μύρο, 
και η σημαία στο σώμα του αγγέλου σημαία- 
κυμάτιζε και σε άπνοια, από ρίγος και μόνο.

ΙΩΣΗΦ Σ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

Ελσίνκι, 25.07.2008

Το ποίημα θα εμφανιστεί στην Ποιητική Συλλογή 
«ΔΙΑΔΡΟΜΗ Δ' - Περί Ουσίας και περιουσίας», 2009.

* Εκκλησία Τεμπλιόκιο, στο κέντρο του Ελσίνκι
* Πίνακας του Hugo Simberg: Ό πληγωμένος άγγελος’ (Haavoittunut enkeli), Μουσείο Ateneum, 
Ελσίνκι. Δυο παιδάκια θλιμμένα μεταφέρουν σε ξυλοκρέβατο ένα άγγελο τραυματία στο μέτωπο 
σκυμμένο, με διπλωμένες φτερούγες.
* Το μόνο άγαλμα ξένου κατακτητή που διατηρούν οι Φινλανδοί είναι του Τσάρου Αλέξανδρου, για
τί αναγνώρισε τη φινλανδική γλώσσα και ενθάρρυνε τη χρήση της.

ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
(Haavoittunut enkeli)

Στηνβραχόχτιστη εκκλησΦία Τεμπλιόκιο, 
αγνοώ το πώς εγώ ο Πορφύριος δάκρυσα! 
Να ’ναι το πιάνο που ’παίζε η μάνα μου; 
Να ’ναι για τον άγγελο πάνω στο φορείο 
καθώς τον κατεβάζουν θλιμμένα παιδιά*;  
Να ’ναι η Πρόεδρος που γονυπετεί, 
που υποκλίνεται και προσεύχεται 
κι απλώνει τη σημαία της στον άγγελο, 
με το Τσάρο*  να ψάλλει φινλανδικά;
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ΕΠΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Του Μαρίνου Στυλιανού

ΠΡΩΙ
Ξημερώνει
και ο ήλιος αγκαλιάζει τα σημάδια σου- 
Στις συλλαβές σου,
χορεύει η μυρωδιά της θάλασσας 
και στην άμμο ψάχνει τ’ άρωμά σου

ΜΕΣΗΜΕΡΙ
Ψίθυρος στα χέρια σου η αυγή, 
τραγούδι γλυκό στα βήματά σου, 
ανέβηκε το φως και κούρνιασε 
κρυφά μες τα μαλλιά σου.

ΥΠΝΟΣ
Τα σύννεφα μαράθηκαν 
και πέσαν στην αυλή σου 
και ο ουρανός ξενύχτησε 
εμπρός στη κάμαρή σου.

Λουλούδια κι όλα ανθίσανε 
τον ύπνο σου να ντύσουν 
μ ’ αρώματα από θαύματα 
γλυκά να σε κοιμήσουν

Μαγεύτηκες και βιάστηκες 
τα βλέφαρα να κλείσεις 
με ψίθυρους και ονόματα 
του αυγερινού καμώματα 
τον ύπνο ν’ αντικρύσεις.

ΔΕΙΛΗΣ
Μη με ξεχνάς, πως σ’ αγαπώ· 
στη γη, στο κύμα, στ’ όνομά σου· 
γυμνή- το στήθος σαν βροχή, 
πλημμύρισε ο ουρανός μες τα φιλιά σου.

ΝΥΧΤΑ
Κρύβεται 
στα μάτια σου η σιωπή, 
στα βλέφαρά σου, 
νανουρίζεις τη θάλασσα· 
Μ’ ένα φιλί, 
κοκκίνισε ο ουρανός, 
και χάθηκε στ’ αστέρια 
και συ, 
στη αγκαλιά μου

ΛΟΓΙΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
Σύννεφα που γνωρίζετε την όψη των πραγμάτων, 
μοναχικές καρδιές, στο δρόμο αοράτων 
αλλάχτε χρώμα κι ’ ουρανό, να είν’ η βροχή πιο λίγη 
αχ και η καρδιά μου απόχτησε κλεφτό φιλί στα χείλη.

Κύματα κόρες του νερού και των αλόγων λήθη 
στη χαίτη σας κοιμήθηκαν τα όνειρα εκείνης 
που στο λαιμό τραγούδησε της νιότης η χαρά 
το φως της κάμαρας απόψε ξενυχτά.

Πως παίρνουν όψη, όσα θες, κρυφά να τα ξεχάσεις 
γίνονται λόγια μυστικά, στου βαποριού την άκρη 
γλυκός ο χρόνος φάνηκε στης αγκαλιάς το χάδι, 
και το κουπί ξεχάστηκε στης θάλασσας το δάκρυ.
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ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
Tl χρώμα έχει το δάσος 
όταν τα πουλιά σιωπούν 
σαν παν για ύπνο τα μυστικά της μέρας 
λες και ανάβουν φωτιές να ζεσταθούν.

Σταμάτα και άκουσε
το ανήσυχο θρόισμα των φύλλων 
να δείχνουν το δρόμο στον αγέρα 
που μόνος αποφάσισε απόψε να μαζεύει 
τις διωγμένες κρυαγές των λύκων.

Ησύχασαν τα αστέρια του ουρανού- 
που καρτερούσαν το πέρασμα της μέρας 
και στριμωχτήκαν πάνω εκεί 
για μια θέση 
στην άκρη των ματιών.

Όταν οι πρώτες αχτίδες τρυπούν το σκηνικό 
είναι δύσκολη η ώρα 
διώκοντας τους φοβισμένους δρόμους 
να κρυφτούν όλο και πιο βαθιά-

στο πίσω μέρος της καρδιάς.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΕΞΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Του Τάσου Αριστοτέλους

ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ 
ΜΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΑ
Τα σπίτια μας 
γέμιζαν αγριοκανάρινα 
αλάγια αγριοκανάρινα 
στις αυλάδες μας 
τσιμπολογούσαν πράσινη χλόη 
και αγριοτσουκνίδες 
και ήταν χαρά θεού 
να τα ακούς την άνοιξη 
να ερωτοτροπούν.

ΚΟΚΚΙΝΟΚΑΝΑΡΙΝΑ 
(SERINUS PUSILLUS) 
Το χειμώνα του ’68 
μέχρι και το 69 και το 70 
στο βιότοπο Ζακακιού 
ήρθαν τα κοκκινοκανάρινα 
Η φωνή τους ήταν από μέταλλο 
σαν παίξιμο βιολιού 
Πετούσαν ανάμικτα με άλλα πουλιά 
σε μεγάλα αλάγια 
Ένα στα χίλια 
ίσως και σε περισσότερα 
Ένα στα χίλια 
και ξεχώριζε η φωνή του 
σαν βιολί σε ορχήτρα!

ΑΠΑΙΧΤΕΣ ΝΟΤΕΣ
Ο σπόρος ζωής 
που έμεινε αγονιμοποίητος 
Το αυγό, που δεν εκκολάφθηκε 
Η φωλιά που δεν χάρηκε 
τιτιβίσματα μικρών πουλιών 
Το τριαντάφυλλο που δεν άνοιξε 
Το όνομα σου 
που δεν θυμάμαι 
ο στίχος 
που δεν πρόλαβα να καταγράψω.
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ΖΩΗ ΤΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ

Η ζωή μας φεύγει σαν φως 
μέσ’ από μια λάμπα 
αν διακόψεις την παροχή 
πιέζοντας ένα κουμπί 
σαν μια νότα που παίχτηκε στο πιάνο 
σαν ένα άλογο κούρσας 
που τρελάθηκε ξαφνικά 
κι έριξε τον αναβάτη του κατα γης 
φεύγοντας αφηνιασμένο 
στο βάθος του ορίζοντα 
σαν τον άνεμο που τρέχει στις ιτιές 
και πνίγεται στο ποτάμι 
σαν εκείνο το πουλί 
που κάθισε ένα πρωί στην αυλή μας 
να ξεκουραστεί για μια στιγμή 
και δεν θυμόμαστε απ’ αυτό 
παρά λίγο μαύρο, παρά λίγο άσπρο 
πάνω από τις φτερούγες του.

Κοίταζα για λίγη ώρα 
τα πυροτεχνήματα 
με ενδιαφέρον 
ένα πυροτέχνημα γεννιέται 
μεγαλώνει και πεθαίνει 
μέσα σε ένα σύντομο 
κύκλο από χρώματα 
με κρότο ή χωρίς κρότο 
όπως η ζωή του ανθρώπου.

ΤΑΣΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΜΙΑ ΠΑΛΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Κρατά μια παλιά φωτογραφία της 
και την κοιτάζει τρέμοντας, 
πού πήγε τόση δροσιά;
Πού πήγε τόση ομορφιά;
Πού πήγανε τα νιάτα;
Χάθηκαν όλα!
Από στιγμή σε στιγμή θα σωριαστεί 
χάμω
μια φωνή την φέρνει πίσω στον κόσμο 
«γιαγιά»
«γιαγιά»
τώρα αγκαλιάζει την αγαπημένη της 
εγγονούλα
την αγκαλιάζει σφιχτά 
χαμογελά.
Να που πήγανε σκέφτεται 
και ησυχάζει!!

Το ποίημα «Ζωή» βραβεύτηκε σε πανελλήνιο διαγωνισμό ποίησης που οργάνωσε η Χ.Ο.Ν. (πνευματι
κή, μουσική και πολιτιστική κίνηση στο Π. Φάληρο) το 1990.
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ΔΙΗΓΗΜΑ

ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Του Λεύτερη Οικονόμου

Ξεκινήσαμε οι έξι καλοί φίλοι, τέσσερις Αμμοχωστιανοί και μεις οι δύο κά
τοικοι Λευκωσίας αλλά καταγωγής από χωριά της επαρχίας Αμμοχώστου και μά
λιστα ο ένας από το χωριό Φρέναρος, των γνωστών Κοκκινοχωριών.

Οι πέντε της παρέας είναι στα «ήντα» και ο Μιχαλάκης, ο αρχηγός της παρέ
ας, στα «όντα» του και χρόνια. Τα τρία αυτά αχώριστα ζευγάρια, μιας κάποιας 
ηλικίας, ας πούμε τον μέσον όρο, που ’ναι τα εβδομηντατρία περίπου έτη, είναι 
καλοί φίλοι από τα παλιά. Πολύ συχνά και συστηματικά κάνουν μαζί εκδρομές 
τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Όλοι ανήκουν στον ίδιο Σύνδεσμο, 
«Υπαίθριος Ζωή Αμμοχώστου». Είναι ένας αξιέπαινος μικρός σύνδεσμος με σε
βαστή δράση και ποικίλη δραστηριότητα. Όλες κι όλες είναι περίπου εκατό πενή
ντα ψυχές μιας κάποιας ηλικίας, θάλεγα πολύ σεβάσμιας. Ανάμεσα μας δυο τρεις 
νέοι και νέες, που ’ναι παιδιά των μελών μας και κατά ένα παράξενο τρόπο ακο
λουθούν πιστά τους γονείς τους, σε κάθε εκδρομή και σε κάθε εξόρμηση. Αποτε
λούν μια κτυπητή παραφωνία και μια έντονη αντίθεση στο όλο τούτο ιδιόμορφο 
πλήθος. Κάθε φορά που βρισκόμαστε κάπου, όλο αυτό το παρδαλό ασκέρι, προ
σέχουμε πως είναι λιγότεροι, γιατί μερικοί κάνουν μεγαλύτερο ταξίδι από το δικό 
μας και μάλιστα μονάχοι. Αν κανένας από μας θυμηθεί τα πρόσωπα τούτα και 
ρωτήσει από ενδιαφέρον ή από περιέργεια, ακολουθεί συνήθως μια ολιγόλεπτη σι
γή και στα μάτια των πιο ευαίσθητων, των παρευρισκομένων, ένα δάκρυ ζεστό κυ
λά με προορισμό τη μάνα γη και πιο βαθιά μέσα μας αντηχεί η φράση «αιωνία η 
μνήμη».

Είναι ένα συγκλονιστικό συναίσθημα που το ’χουν προνόμιο οι άνθρωποι 
μόνο, γιατί μόνο οι άνθρωποι έχουν συναισθήματα και συναισθάνονται τουλάχι
στον μερικοί και το νοιώθουν έντονα, ειδικά όταν βρεθείς σε τέτοιες στιγμές και 
μπροστά σε τέτοιο μωσαϊκό που ονομάζεται «Υπαίθριος Ζωή Αμμοχώστου», κι 
ειδικά μακριά ή τόσο κοντά στις δικές μας εστίες. Ο καθένας και η καθεμιά πούγι- 
νε μέλος αυτού του Συνδέσμου, ασφαλώς έγινε μέλος για κάποιο λόγο, γνωστό ή 
άγνωστο, λογικό ή μη λογικό, παλαιότερα ή πολύ πρόσφατα ή για πολλούς και 
ποικίλους λόγους! Εγώ και η καλή μου γυναίκα Ελένη, γίναμε μέλη πριν από λίγα 
χρόνια, κάπως καθυστερημένα, κι ούτε τους ακολουθούμε πιστά, αλλά κάπως επι
λεκτικά θα ’λεγα, επιλέγοντας μια κάποια εκδήλωση ή εκδρομή. Υπάρχουν ανάμε
σα μας μερικές και μερικοί που ’γιναν ίσως μέλη, γιατί εκεί συμπληρώνουν το 
«καρέ», που παίζουν χαρτιά κι έτσι φοιτούν σε Κολέγιο χαρτοπαιξίας, κάπως πα
ράνομα, και μάλιστα με εξαιρετικές επιδώσεις και μάλιστα με διακρίσεις! Είναι 
κι αυτό μια κάποια λύση ή πιο σωστά, μια κάποια κανονική δικαιολογία, έτσι 
σκοτώνοντας τη δίκη τους ανία. Γίνονται εκεί οι πιο αλλοπρόσαλλες εκδηλώσεις,
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από εκδρομές ως προσκυνήματα. Σε εκκλησίες και μοναστήρια, μαθήματα πατρι
δογνωσίας ή χαρτοπαιξίας για μερικούς μόνο, είναι βλέπετε μάθημα ειδικό επιλο
γής, άλλοι κι άλλες πάλι κάνουν διαγωνισμό ή επίδειξη στο δημόσιο κάπνισμα κι 
ας είναι και σε χώρο απαγορευμένο για το κάπνισμα. Μερικοί και μερικές δεί
χνουν την λαιμαργία τους και τέλος μερικοί και μερικές, άνθρωποι πάντα ανώρι
μοι, που προσπαθούν ανέλπιδα τάχα πως δεν είναι ηλικιωμένοι αλλά πολύ νεότε
ροι ή κάποιας νεότερης ηλικίας, με το δικό τους ντύσιμο ή με τις κομμώσεις τους! 
Φαίνεται πως τους διαφεύγει το γεγονός, ότι, οι λευκές ρίζες των δικών τους μαλ
λιών είναι λευκές και το πρόσωπο τους ζαρωμένο ή «προσιασμένο»*  κατά τα κυ
πριακά, κι οι πεισματικές κι ανεξίτηλες ρυτίδες είναι εκεί, και δεν μπορούν να 
εξαγοραστούν με κανένα τίμημα ή με κανένα μέσο! Κι εδώ ο άνθρωπος κυνηγάει 
την ματαιότητα, όπως κυνηγάει συνήθως την ματαιοδοξία!

Θυμάμαι πολύ έντονα μια διήμερη εκδρομή μας στην Αγία Νάπα, στο ξενοδο
χείο «Napia STar» ενός συγχωριανού μας, εκεί στο κέντρο της κωμόπολης. Η Αγία 
Νάπα είναι κοντά στα δικά μας χωριά, αφού καταγόμαστε από το μεγαλοχώρι 
Φρέναρος, που ’ναι τόσο κοντά όσο και τόσο μακριά, λίγα χιλιόμετρα από την 
Αμμόχωστο και το δικό μας Βαρώσι!

Πήγαμε για ένα Σαββατοκύριακο και με μια τυπική πληρωμή, εκ μέρους μας!

Ήταν μια χειμωνιάτικη εκδρομή, μέσα στις μεγάλες γιορτές των Χριστουγέν
νων, και τότε που οι άνθρωποι επιδιώκουν τη ζεστασιά, την καλή κι ευχάριστη πα
ρέα και προπαντός την επικοινωνία. Εκεί στο ωραίο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 
μας π’ άκουες πολύ καθαρά το φλοίσβο της θάλασσας και τα μουρμουρητά ή τους 
καυγάδες των φαριών που λέει ο λόγος.

Το Ξενοδοχείο διαθέτει ένα ευρύχωρο και τεράστιο «Λόμπυ» που ’ναι και ευ
χάριστο, ζεστό και ξεκούραστο με τις ωραίες και τόσο αναπαυτικές του πολυθρό
νες με ωραία διάταξη και σαν μικρά σαλονάκια, δημιουργήσαμε οι διάφοροι γνω
στοί και φίλοι τις δικές μας παρεούλες, ή τα γνωστά πηγαδάκια. Εκεί άκουες ή 
έλεγες διάφορες κουβέντες, λίγα αστεία, τα περί της καλής ή κακής μας υγείας, και 
ο καθένας, μπορούσε να διαγωνιστεί με τους υπόλοιπους για ένα νέο ρεκόρ!

Ποιος ή ποια από μας όλους παίρνει επί καθημερινής βάσεως τα πιο πολλά 
χάπια ή «χαπούδκια», κι είμαι βέβαιος πως δεν υπάρχει στο βιβλίο «Γκίνες» του 
Αονδίνου τέτοιο ή παρόμοιο ρεκόρ! Μερικοί από μας, οι πιο πνευματώδεις κι οι 
ολιγότερο πεζοί, διηγούμαστε μ’ ωραίο τρόπο δύο ιστορίες ή ένα αστείο ωραίο, 
πρόσφατο ή παλιό, κι ας είναι και μηλλωμένο. Πιο κουλτουριάρικα ας πούμε «σό
κιν». Ποτέ, όμως, δεν γελάμε με τους άλλους, αλλά μαζί με τους άλλους και πιο 
συχνά γελάμε και με τον εαυτό μας ακόμα!

Εκεί, λοιπόν, μια κυρία συνταξιώτισσά μου και από το Γυμνάσιο, με θυμήθη
κε. Είχαμε κι οι δυο μας τόσο αλλάξει, κι είχα να τη δω για πάρα πολλά χρόνια. Κι 
όμως και γω τη θυμήθηκα. Δεν είχα έκτοτε ακούσει τίποτα γι’ αυτήν, γιατί δυστυ
χώς οι άνθρωποι, σχεδόν όλοι οι άνθρωποι, με μόνον λίγες εξαιρέσεις λίγων τυχε
ρών και προικισμένων ανθρώπων, που ο καλός Θεός τους έχει προικίσει μ’ ενα 
εξαιρετικά μεγάλο ταλέντο ή με μια μεγάλη ικανότητα, και μετά με σκληρή δου
λειά γίνονται μεγάλοι δημιουργοί, κι έτσι νικούν τον θάνατο και κερδίζουν την 

αθανασία! Αυτοί οι λίγοι άνθρωποι οι εκλεκτοί του Θεού, οι τόσον τυχεροί κι ευ
λογημένοι, με το πνευματικό τους έργο, παίρνοντας την ύλη που τους εμπιστεύτη
κε ο μεγάλος Θεός, και την κάνουν πνεύμα, πνεύμα αθάνατο. Δεν είναι τυχαία πως 
αυτοί οι άνθρωποι στην ισοπέδωση της ζωής, αυτοί λάμπουν σαν αστέρια! Είμαι 
πολύ τυχερός που ο καλός Θεός στάθηκε για λίγο και μου δώρισε αυτό το τ αλέντο 
η αυτή την μεγάλη ικανότητα, και πάντα θα τον ευγνωμονώ.

Κι εύχομαι ποτέ να μην τον προδώσω. Φύγαμε λοιπόν από τα σοβαρά, τα δύ
σκολα και τα μεγάλα κι αράξαμε, άθελά μας, στα καθημερινά, στα κουτσομπολιά 
και στις ηλικίες. Κάποια, μια κυρία που ήταν παρούσα και μεγαλύτερης ηλικίας, 
από μας, ρώτησε, κάπως αγενώς θα ’λεγα, για τη δική μας ηλικία. Ήθελε, φαίνεται 
να μας κατατάξει σε ποια τάξη του Γυμνασίου ήμασταν, μιας κι αυτή παραδεχό
ταν πως ήταν μεγαλύτερη από μας και σε πιο μεγάλη τάξη. Εγώ την θυμόμουν για
τί ήταν συνταξιώτισσα του Γιώργου Κεφάλα Φ., κι αυτοί, με περνούσαν πέντε 
ολόκληρες τάξεις. Εγώ βέβαια, χωρίς δισταγμό, της είπα μ’ ακρίβεια την ηλικία 
μου. Και μάλιστα και την ακριβή ημερομηνία γέννησης μου, εικοστή πέμπτη του 
Μάρτη, του χίλια εννιακόσια τριάντα! Και μάλιστα της τόνισα μεταξύ πολύ σοβα
ρού κι αστείου, ότι τρία μεγάλα γεγονότα έχουν συμβεί, την αγίαν αυτήν ημέρα! 
Πρώτον το ξεκίνημα της μεγάλης ελληνικής επανάστασης του εικοσιένα, ο Ευαγ
γελισμός της Παναγίας, πριν από δύο χιλιάδες και δύο χρόνια και τρίτον η Γέννη
ση του Αευτέρη Οικονόμου στο χωριό Φρέναρος, το χίλια εννιακόσια τριάντα!

Μ’ έτεκεν η καλοσυνάτη και καρπερή Θεφανού, εν κινήσει, και όχι στο κρεβά
τι, ακριβώς εκεί στο έμπα του διχώρου και του αρχοντικού, εκεί στα δύο σκαλο
πάτια! Όλοι γέλασαν με τα λεγόμενο μου, ίσως λίγοι να τα κατάλαβαν και μετ ά 
ακολούθησε ένα διάλειμμα... μια παύση. Και τότε η συνταξιώτισσα μου σπάζο
ντας την ηρεμία της στιγμής, επέμενε πως είναι μικρότερη μου και μάλιστα ότι 
ήταν γέννημα του Τριαντα Τρία... παρακαλώ! Μερικοί μειδίασαν άλλοι πάλιν 
απορούσαν και γω της είπα, δηλαδή πήγες στο Γυμνάσιο στα εννιά σου χρόνια! 
Ουδέν σχόλιο... η περιττό παν σχόλιον!

Δύο τρεις κυρίες που έτυχε να ’ναι εκεί παρούσες, τη νύχτα κοιμήθηκαν κα
λύτερα, γιατί την είχαν φαίνεται πολύ στο στομάχι! Κι ο κύριος υπαίτιος για να 
λάμψη η αλήθεια, ήμουν, ως συνήθως, εγώ!

Βλέπετε πως πάντα η αλήθεια, δεν είναι ούτε αρεστή, μήτε ευχάριστη! Ο άν
θρωπος έμαθε να ζει μέσα στις ψευτιές και μες τις ψευδαισθήσεις! Διαφορετικά 
πως μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός πως δύο δισεκατομμύρια τρελοί είναι μανιώ
δεις καπνιστές ή ναρκομανείς στην υφήλιο;

Θυμάμαι πολύ έντονα και τόσο καθαρά πως μετά από το ωραίο μας γεύμα της 
Κυριακής, πίνοντας και δύο ποτήρια κόκκινο κρασί, είχε βγει για σεργιάνι ο 
ήλιος, αφού είχε κρυφτεί πίσω από τις βαριές γκρίζες κουρτίνες του Θεού, και 
χαιρετούσε το λιμανάνι κι όλη την ήσυχη παραλία της Αγίας Νάπας.

Πρόφτασε κι είδε και θαύμασε επίσης τα λυγερά κορμιά με τα ελάχιστα και 
διάφανα ρούχα των σύγχρονων Αφροδιτών του Βορρά, που τη\ ώρα εκείνη σερ
γιάνιζαν ανέμελα και νωχελικά στην παραλία της κυρίας Δημάρχαι\α<, (κα^ Βαρ
βάρας)!
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Δύο τρεις από μας είχαμε πολλές φορές ζήσει εκεί και λίγο πιο πέρα στον Μα
κρόνησο προ μισού και αιώνα. Παρέα με τις αλιζαύρες και τους λιγοστούς γλά
ρους. Κάθε βράδυ, έχοντας σκεπή τον ουρανό με τ’ άστρα και παρέα και συντρο
φιά τα φιλικά κύματα της ακτής, όλα ήσυχα κι ανέμελα, σαν νάταν σταματημένα 
στο χρόνο! Ίσως κινόταν ρυθμικά κι ασταμάτητα χωρίς απειλή, κάνοντας πάντα 
την ίδια ακριβώς προδιαγραμμένη ίδια πορεία και με τα ίδια τακτά διαστήματα, 
όπως ακριβώς κάνει το τραινάκι του Λέλλου στη Λευκωσία στις οδούς Ονασαγό- 
ρου και Λήδρας τις Κυριακές!

Τότε, στα νιάτα μας κάναμε εκεί μια ομάδα γυμνασιοπαίδων του Φρέναρου 
κατοχή και μάλιστα ήμασταν οι πρώτοι τουρίστες της περιοχής. Κάναμε τα μπά
νια μας και μάλιστα χωρίς την πολυτέλεια ενός μαγιό ελεύθεροι σαν σπαρτιάτες!! 
Ήμασταν τότε πολύ νέοι κι ωραίοι, γεμάτοι από όνειρα κι ελπίδες!

Οι πλείστοι από μας έγιναν μετά απλοί υπάλληλοι, μια κι όντας πιο τυχεροί 
που γνώριζαν λίγα γράμματα, και μπόρεσαν κι έγιναν πετυχεμένοι αστοί στην 
Αμμόχωστο. Έζησαν ειρηνικά και δημιουργικά για είκοσι πέντε ολόκληρα χρόνια, 
όπου δημιούργησαν το νοικοκυριό τους στη νέα και χαρούμενη πόλη των Βαρω- 
σιών κοντά στη χρυσή αμμουδιά και τη θαλασοφίλητη παραλία της Γλώσσας!

Ζήσαμε και δεκατέσσερα χρόνια σε μια κόλαση ανεξαρτησίας, έως ότου μερι
κοί άφρονες ντόπιοι και οι προδότες στρατιωτικοί συνταγματάρχες της ελληνικής 
χούντας έκαναν το πραξικόπημα κι άνοιξαν τις κερκόπορτες της εισβολής, κι έτσι 
πήραν όλοι τους το δρόμο της προσφυγιάς και του ολέθρου, με μόνη εξαίρεση τη 
δική μου οικογένεια που βρέθηκε, λόγω επαγγέλματος, στη Λευκωσία! Βέβαια έχω 
ζήσει από κοντά την προσφυγιά, την έχω αισθανθεί στο ακέραιο, και νοιώθουμε 
ακόμα την προδοτική μαχαιριά και την αιμάσσουσα ανοικτή πληγή στο γυμνό στή
θος της μικρής μας πατρίδας.

Φτάνοντας εκεί, έχουν όλα αλλάξει, ο Τουρισμός, η ανάπτυξη, η αλλαγή ανθρώ
πων και πραγμάτων, το άφθονο χρήμα, η απότομη αλλαγή στο μέγεθος και των υλι
κών στις κατασκευές το ύψος και το μέγεθος των πάντων και προπαντός η αλλοίωση 
του χαρακτήρα και του χρώματος τόσο των ανθρώπων όσο και της περιοχής.

Η μαζική κάθοδος των Ευρωπαίων και κυρίως των νέων γυναικών έχει αλλά
ξει και αλλοιώσει τα πάντα, ήθη, έθιμα, τρόπο σκέψης και δράσης και λίγη πρόο
δο κυρίως υλική και πολύ οπισθοδρόμηση πολιτιστική και πνευματική. Μερικές 
πέτρες λίγα βότσαλα στην παραλία, λιγοστοί βράχοι είναι ακόμα εκεί, ίσως μικρό
τεροι από τότε, από την αιώνια πάλη τους με το μαλακό αλλά ύπουλο κύμα!

Στέκουν ακόμα εκεί υπερήφανοι κι ολόρθοι, κι αγναντεύουν τη θάλασσα και 
κάνουν παρέα με τους γλάρους και τα καβούρια, μα με μια μεγάλη κουφάλα και 
αγιάτρευτη πληγή στα δικά τους σωθικά.

Η θάλασσα η ίδια, δεν δείχνει σημεία αλλαγής, πάντα με το ίδιο μπλε σκούρο 
χρώμα, βαθιά κι ανεξερεύνητη, με τις χιλιάδες αποχρώσεις και την ίδια ανοιχτο- 
σύνη και την κρυφή δύναμη.

Η θάλασσα μοιάζει πολύ με ένα φίδι που κοιμάται, είναι ακίνδυνη, ήρεμη και 
γαλήνια, μα εάν ξυπνήσει από το λήθαργο της, αγριεύει απότομα και σε καταπίνει.

Ο ορίζοντας στο βάθος με την ανεπαίσθητη καμπύλη του γραμμή, είναι ακόμα 
εκεί για να τον κοιτάζει ο ονειροπόλος άνθρωπος και κάπου-κάπου να του σπάζει 
τη μονοτονία το πέρασμα ενός πλοίου στο βάθος της θάλασσας. Η όλη διάρκεια 
της πλεύσης του πλοίου διαρκεί ένα λεπτό και λίγα δευτερόλεπτα μονάχα, το δε 
πλοίο φαίνεται σαν ένα μικρό πλαστικό παιχνιδάκι! Κι όμως πάνω σ’ αυτό το 
πλοίο, αν τύχει κι είναι ένα κρουαζιερόπλοιο, συχνά ταξιδεύουν δύο χιλιάδες άν
θρωποι κι είκοσι τυχεροί σκύλοι ράτσας, με δέκα χιλιάδες όνειρα!

Εκεί στη γνώριμη παραλία, που έχει πρόσφατα ανακαινιστεί από την καλή 
Δημάρχαινα *κα  Βαρβάρα, καθόταν ένας σεβάσμιος χωρικός, καλοντυμένος και 
καθαρός, με τη μεγάλη του μουστάκα, που’ταν πολύ φροντισμένη, κι ακουμπούσε 
τις δικές τους σκέψεις και νοσταλγίες και φόβους πάνω σε μια καλοφτιαγμένη και 
στερεή μπαστούνα.

Το μπαστούνι του γέρο-τόπακα, σκαλισμένο και λουστραρισμένο και με μια 
ασφάλεια στο κάτω άκρο! Κοίταζε το πλακόστρωτο κάτω από το δικό του παγκά
κι και συχνά κοίταζε τους λιγοστούς διαβάτες και πιο πολύ τον ορίζοντα, που 
’ταν στο βάθος του δρόμου, κοντά στο φιλήσυχο λιμανάκι με τις ψαρόβαρκες ν’ 
αναπαύονται ύστερα από την ολονύχτια τους πάλη με τη θάλασσα!

Ήταν ένας λεβεντόγερος των ογδόντα εφτά χρόνων, με μεγάλη σιγουριά κι 
αυτοπεποίθηση. Κάθισα και γω δίπλα του στο ευρύχωρο παγκάκι του δήμου, 
αφού τον είχα χαιρετήσει μ’ ένα πλατύ χαμόγελο. Πιο πέρα, στο διπλανό παγκάκι 
καθόταν η καλοσυνάτη νέα κοπέλα που τον φρόντιζε και τον περιποιόταν, από τη 
μακρινή Ασία, έχοντας κι αυτή στο δικό της συρτάρι της δικές της ανησυχίες κι 
όνειρα. Τελικά βρεθήκαμε και κάπως γνωτοί με τον γέροντα, μάλλον γνώριζε από 
μικρός τον δικό μου πατέρα, που ’χε πολλές σχέσεις και καλές γνωριμίες μ’ όλους 
τους διασκεδαστικούς τύπους όλων των χωριών της δικής μας επαρχίας.

Άθελα μας, κι οι δυο μας ακούσαμε τη συνομιλία των δυο κυριών, που σιγο- 
κουβέντιαζαν φωνακτά και μεγαλόφωνα, μιας κάποιας ηλικίας μ’ ένα συγκεκρι
μένο πρόβλημα οικογενειακό. Εδώ ίσχυε το γνωστό ρητό «Τα εν οίκω ουκ... εν δή- 
μω... αλλά εν κωμοπόλη»! Συνήθως οι άνθρωποι της Κύπρου δεν συζητούν, αλλά 
μονολογούν. Ο Έλληνας της Κύπρου ήταν πάντα σκλάβος, γι’ αυτό δεν έμαθε νά- 
ναι λεύτερος. Είναι πολύ παράξενο όσο και ανεξήγητο γιατί αυτός ο αιώνια σκλα
βωμένος λαός πρόκοψε μέσα στη σκλαβιά του, κι επιβίωσε κι επέζησε όλων των 
κατακτητών του!!

Οι μεγάλες αυτές και σεβάσμιες κυρίες συζητούσαν σε δημόσιο χώρο, εκείνο 
το ηλιόλουστο απόγευμα, για τα δικά τους παιδιά θηλυκά κι αρσενικά χωρίς καμ- 
μιά διάκριση και φόβο. Είχαν εκφράσει κι εκμυστηρευτεί η μια στην άλλη το μεγά
λο τους πόνο και προβληματισμό, για τους σημερινούς νέους! Τους δώσαμε τα 
πάντα, γέννα, ξενύχτι και ανατροφή, μόρφωση και προίκα, φροντίδα κι αμέτρητη 
αγάπη, και σαν μεγαλώσαμε, μας δείχνουν την αγνωμοσύνη τους και την ανεξήγη
τη δική τους αδιαφορία.

Και συμφώνησαν κι οι δυο τους απόλυτα, το μόνο που απορούσαν ήταν... 
στο τι έπρεπε να κάνουν ή καλύτερα... τι μπορούσαν να κάνουν οι καημένες! Κι 
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έτσι κατέληξαν στην πιο πρόχειρη λύση. Και την πιο εύκολη κι ανώδυνη. Κι η πρό
ταση ήρθε αμέσως κι άμεσα από την πιο σοφή ή κοινώς την πιο πολλοπάϊσσα*  
(πολύ επαΐων) κι ήταν το γνωστό «δεκάδκιασμα» ή μουντζούρωμα, κάνοντας την 
γνωστή και την τόσο αγαπημένη και προσφιλή χειρονομία, που ’ναι τόσο γνωστή 
κι αποδεκτή και πρόχειρη στον κάθε κύπριο από την νεανική του κι’ όλας ηλικία.

Αφού «δεκαδκιάστηκαν» με τη σειρά τους, η μουντζουρώθηκαν, χρησιμοποι
ώντας τη μια παλάμη του ενός χεριού, αλλά δις, κάνοντας τη γνωστή κίνηση, πά
ντα όμως συνοδευόμενη με το γνωστό επιφώνημα «ΝΝΑ», έμειναν πλήρως ικανο
ποιημένες, με τον εαυτό τους. Κι έτσι έκαναν και τα δικά τους χέρια τη δική τους 
συμβολή στο όλο πρόβλημα!

Ο γέρος τις άκουε, όπως και εγώ φυσικά χωρίς να το θέλουμε ούτε το είχαμε 
επιδιώξει, άθελά μας, ακούσαμε την όλη συζήτηση των δύο κυριών της μεσαίας τά
ξης. Ήμασταν κι οι δυο μας τόσο κοντά τους. Σ’ απόσταση αναπνοής, κι υπήρχε 
τόση ησυχία στην παραλία, που η στικομυθία των δύο απλοϊκών γυναικών έφθα- 
σε αναλλοίωτη στα δικά μας αυτά, σαν να ήθελαν κι από μας τη δική μας συγκα
τάθεση ή διάψευση, αν θες. Παρ’ όλο που το παγκάκι του Δήμου ήταν ξύλινο, ήταν 
πολύ βολικό και πολύ αναπαυτικό. Ο γέρος χαμογέλασε, κούνησε την κεφαλή του 
και με κοίταξε με τα δυο του σοφά και καλοσυνάτα μάτια, κι αμέσως εγώ που προ- 
έβλεψα και περίμενα την κίνηση του, πρόλαβα και τον ρώτησα αν συμφωνούσε κι 
αυτός με τις δυο κυρίες! Χαμογέλασε και με το πονηρό του μάτι, με κοίταξε εξε
ταστικά, και μ’ ένα ύφος κάπως πολιτικό και μου ’πε τούτο: Γιέ μου, εγώ είμαι χή
ρος, δεν έχω γυναίκα, έχει συγχωρεθεί από καιρό τώρα, αλλά έχουν δίκιο. Εμένα 
με φροντίζει αυτή η καλή κοπέλα, αλλά πιστεύω πως ο καθένας μας ζει και βασα
νίζεται με κάποιο πρόβλημα, μεγάλο ή μικρό. Και τότε διαισθανθήκαμε την πα
ρουσία τριών Αφροδιτών του Βορρά, με τ’ αλαφρύ το ντύσιμο κι ας ήταν στην 
καρδιά του χειμώνα. Πέρασαν ξυστά από μας με σκέρτζο και με νεανικό νάζι, έκα
ναν πιο φανερά τα δικά τους κάλλη, με κύρια προβολή τα της κοιλιακής χώρας, τα 
ωραία γλυπτά τους οπίσθια με τα λαξευτά τους ψηλά πόδια. Γυάλισε τότε το μάτι 
του γέρου, και το δικό μου μάτι τις θαύμασε. Δεν λέω αλλά καλλιτεχνικά, σαν 
καλλιτέχνης που είμαι, θαυμάζω και μ’ ενδιαφέρει πάντα η φόρμα, ο όγκος, και το 
χρώμα και η αρμονία γενικά. Αναστέναξε ο γέρος και μου ’πε με ειλικρίνεια μεγά
λη σαν μια εξομολόγηση θα ’λεγα: Τούτες γιε μου μιλούν για τα παιδ(κ)ιά τους 
εγώ κοιτάω, και κοίταξε κάπως στο κέντρο του σώματος του, εκεί που κάποτε 
υπήρχε κάτι το ζωντανό και το ανεξέλεγχτο, κι είπε με κάποια δόση θλίψης: ΝΝΑ 
ΡΕ, ΝΝΑ ΡΕ, και μουντζούρωσε με δυο πεντάδες το σημείο εκείνο και το όργανο 
εκείνο, όσο απέμεινε, που του ’δώσε με τη δράση του πέντε γιους λεβέντες και 
τρεις καλοφτιαγμένες κόρες, πριν από εξήντα εφτά τόσα χρόνια!

Ήμουνα σίγουρος πως είχε απόλυτα δίκιο! Φύγαμε απ’ εκεί, ανεβαίνοντας τη 
μικρή ανηφόρα με τους δύο φίλους που πήγαμε ως εκεί ενωρίς το απόγευμα!

Περπατήσαμε αντάμα, μέχρι που φτάσαμε στο δικό μας ξενοδοχείο, που δέ
σποζε υπερήφανα στο κέντρο του άλλοτε μικρού χωριού και τώρα της πολύβουης 
και πολύχρωμης κωμόπολης, χωρίς να μπορούμε ν’ ανταλλάξουμε μια κουβέντα. 
Μέσα μας στριφογύριζαν οι μεγάλες κουβέντες κι οι τόσο πετυχημένες χειρονο
μίες των τριών ηλικιωμένων ανθρώπων. Αλλωστε τι μπορούσαμε να πούμε εμείς, 

αφού τα ’παν όλα απλά κι απέριττα, πρώτα οι δυο κυρίες και μετά ήρθε τόσο πε
τυχημένα η σωστή κίνηση κι αντίδραση ενός σοφού γέροντα;

Ήταν μια παράσταση τόσο παραστατική, όχι στο θέατρο αλλά στην σκηνή της 
ίδιας της ζωής!!

Γράφοντας τις δικές μας σημειώσεις την ίδια κι όλας βραδιά για να μη χα
θούν, είχα γράψει πρόχειρα πως οι άνθρωποι, οι πιο τυχεροί, ανήκουν σε δύο κα
τηγορίες: πρώτα όσοι με την ευλογία του μεγάλου Θεού έχουν προικισθεί με τη με
γάλη ικανότητα της δημιουργίας και οι άλλοι που με τις δικές τους πράξεις και 
τον δικό τους έντονο βίο και πολυτέλεια αποτέλεσαν οι ίδιοι αντικείμενο δημι
ουργίας. Στην πρώτη περίπτωση αναφέρω τα λαμπρά παραδείγματα ενός Αεονάρ- 
ντο Ντα Βίντζι, ή ενός Μιχαήλ Αγγέλου, ή ενός Μότσαρτ, που λάμπρυναν την τέ
χνη και τη μουσική με το μεγάλο τους έργο.

Στη δεύτερη περίπτωση αναφέρω τον ιδιόρρυθμο εκείνο τύπο, τον Αλέξη 
Ζορμπά, που ο μεγάλος Κρητικός Νίκος Καζαντζάκης τον πήρε και τον μετέτρεψε 
σ’ ένα σύγχρονο ήρωα, σ’ ένα και μοναδικό τύπο που η ζωή του και ο βίος του κυ
λάει σαν παραμύθι ή σαν θρύλος. Κανένας δεν γνωρίζει που σταματάει ο μύθος 
και που αρχίζει η αλήθεια ή που αρχίζει η πραγματικότητα και που τελειώνει τη 
ζωή του ο θρύλος!!

Η αλήθεια με το μύθο και θρύλο είναι όλα ένα κουβάρι, είναι ένα κι αδιαχώ
ριστο σύνολο ή ένα και το αυτό.

Κι έτσι η μικρή τούτη παρέα που ’ναι γνωστοί και φίλοι απ’ τα πολύ παλιά βρί
σκονται και τα πίνουν και τα λεν, και διηγούνται συνήθως τα παλιά και τα περα
σμένα, πάντα μ’ ένα γέλιο κι ένα χαμόγελο και με λίγη, αρκετή ή πολλή νοσταλγία.

Κι όλα αυτά συνήθως λα^ιβάνουν μέρος σε μια απάχικη ταβέρνα κοντά στο 
παλιό λιμάνι με σκεπή τη καλαμένια καλύβη, κάπως πρόχειρα κι αδέξια κατα
σκευασμένη, δίπλα στη βραχώδη παραλία που ο σύγχονος πολιτισμός έχει μολύνει 
με τις δικές του εφευρέσεις και τη δική του ασυδοσία.

Συνεχίζει μετά η όλη σύναξη, με την κατάληξη στην ωραία και δροσερή βερά
ντα των φίλων Μιχαλάκη και Αυγίας, σε μια νέα συνοικία της Αεμεσού. Σπάνια ο 
άνθρωπος χωράει και ταιριάζει σωστά σ’ ένα όνομα, μα στην προκειμένη περί
πτωση, του Μιχαλάκη «Μιμόζα» είναι τόσο πετυχημένο. Είναι ο άνθρωπος καλ
λιτέχνης στο είδος του, με πνεύμα ενός ανήσυχου και μεγάλου επιχειρηματία από 
τα παιδικα του χρόνια, φτιάχνοντας αριστουργήματα με λουλούδια μυρωδάτα, με 
τα χιλιοτραγουδημένα γιασεμιά, και που τα πουλούσε ο ίδιος όταν ήταν παιδί.

Έπαιρνε ένα κλωνάρι του γιασεμιού κι αφού το στόλιζε μ’ υπομονή μεγάλη 
και αγάπη αμέτρητη, με τα νεαρά λουλούδια «μπουμπούκια» των γιασεμιών, και 
τα στόλιζε με τόση μαεστρία και τέχνη, σ’ ένα ωραίο μυρωδάτο μπουκέτο, από 
γιασεμιά! Ίσως να ’ταν ένα δώρο σε μια κοπέλα με πολλές και ποικίλες προεκτά
σεις και συμβολισμούς ή και κάτι το εφήμερο που μοιάζει πολύ με τη δίκιά μας 
εφήμερη ζωή! Την νύχτα τα λουλούδια έφτασαν στη πλήρη τους ανάπτυξη και στο 
ζενίθ της δικής του μυρωδιάς.
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Αυτή την ιδιόρρυθμη και μοναδική κατασκευή κι ενασχόληση τη συνεχίζει μέ
χρι και σήμερα και δειλινά, δουλεύοντας μονάχος με μοναδικό εργαλείο ένα μικρό 
μαχαιράκι, που του είναι τόσο χρήσιμο κι απαραίτητο. Παρ’ όλα τα ογδόντα του 
τόσα χρόνια, την τέχνη αυτή τη συνεχίζει και τα ωραία αυτά δημιουργήματα, που 
δυστυχώς τα τόσο εφήμερα και πρόσκαιρα τα χωρίζει ο ίδιος σε κυρίες ή δεσποι
νίδες μ’ ιπποτικό τρόπο, που ο ίδιος εκτιμάει δώρα είναι αυτά που δεν κοστίζουν 
τίποτα, μα είναι καμωμένα και δοσμένα μ’ άπειρη αγάπη.

Είναι ένα δώρο από την καρδιά του, ευλογημένο από τον μεγάλο Θεό και τη 
μεγάλη μάνα γη και φύση, αγνό κι ευωδάτο... χωρίς κανένα περιτύλιγμα.

Λέγεται πως το βρέφος, βλέπει πρώτα τη μάνα του και μετά τον ουρανό και τ’ 
άστρα.

Όμως τη μάνα του την κοιτάει ωφελιμιστικά, γιατί του δίνει το απαραίτητο 
γάλα του, κι ας είναι κάποτε και του κουτιού, την προστασία της, που ’ναι η συνέ
χεια της πρώτης περιόδου της εγκυμοσύνης, και γενικά τη ζεστασιά της.

Μετά, το μωρό κοιτάει τον ατελείωτο ουρανό και τ’ αμέτρητα άστρα, και τό
τε γίνεται άνθρωπος και θεάται άνω, το ένστικτο υποχωρεί κάπως και προχωράει 
το μυαλό! Τότε και μόνο τότε, αρχίζει η δική του επικοινωνία με τον άγνωστο Θεό 
και τη μεγάλη κι ανεξερεύνητη φύση.

Αν και βλέπουμε και αισθανόμεθα την ύπαρξη του Θεού, μέσα από και στο 
καθετί, στη ζωή, και μέσα στο πιο μικρό κι ασήμαντο χορταράκι, μονο σαν κοιτά
ξουμε άνω το σύμπαν, μόνο τότε νοιώθυμε με δέος το μεγαλείο και την παντοδυ
ναμία του Θεού και της φύσης και μαζί τη σοφία τους.

Κι έτσι εκεί στη δροσερή βεράντα των «Μιμόζα» θυμάται ο Μιχαλάκης και 
μεις τα παλιά και μεις όλοι γινόμαστε βρέφη και μικρά παιδιά και παίρνουμε κι 
αναπνέουμε την ανθοκατασκευή από τα μυρωδάτα γιασεμιά και μάλιστα δωρεάν.

Κι εκεί πετάει η μνήμη ανεμπόδιστα στα παλιά, και τόπους απροσπέλαστους 
και τόσο κοντινούς, που μένουν μέσα μας ολοζώντανοι. Εκεί ακριβώς πήραμε τη 
μεγάλη απόφαση να πάμε για διακοπές για οκτώ μέρες στη Θεσσαλονίκη και τη 
Χαλκιδική, στα τέλη του Ιούλη κι αρχές τ’ Αυγούστου. Η Κύπρος, μ’ επίκεντρο τη 
Λευκωσία και λιγότερο τις άλλες παραθαλάσσιες πόλεις, καιγόταν στο μεγάλο 
καλοκαιρινό καμίνι των σαράντα και βαθμών κελσίου, και την αφιλόξενη και 
κολλώδη υγρασία να φτάνει στα ογδόντα τα εκατό!

Η Θεσσαλονίκη, εκεί που βρίσκεται στα Βόρεια της Ελλάδας, ήταν μια κά
ποια ελπίδα, ή μια όαση κι η Χαλκιδική και Έδεσσα, δύο πόλοι δροσιάς κι ανά
σας, για τα βασανισμένα και πυρακτωμένα μας κορμιά!

Και πετάξαμε ως εκεί, αφού διασχίσαμε τους αιθέρες, με την προσμονή να 
δούμε θαυμαστά μέρη του Θεού και της φύσης, και καταπληκτικές κατασκευές και 
δημιουργίες του ανθρώπου. Ζήσαμε το ονειρικό πράσινο της περιοχής Έδεσσας 
και Νάουσας με τους μοναδικούς καταρράκτες και τα ποτάμια που κυλάνε αστα
μάτητα χωρίς ν’ απεργούν ποτέ. Εκεί θαυμάζει ένας τα ατελείωτα περιβόλια, τις 
τεράστιες φυτείες με την άριστη γεωμετρική τους τάξη, τις μεγάλες φυτείες από 
ροδακινιές, νεκταρινιές και κερασιές. Δεν μπορεί παρά ν’ ακούσει τα γάργαρα 

νερά των ποταμών όπως κυλάνε από τα πανύψηλα βουνά, και ποτίζουν μ’ άφθο
νο νερό τα γύρω περιβόλια και τις φυτείες από καλαμποκιές.

Σαν βρεθείς εκεί και μπροτά από τους καταρράκτες της Έδεσσας, κι αφού 
πρώτα ακούσεις και μετά δεις την απίστευη κίνηση και ορμή, των νερών που βγαί
νουν μαγικά από τα σπλάχνα της γης από μια τεράστια σκισμή στην πλαγιά του 
βουνού και μετά προχωρούν με μανία ακολουθώντας τη μεγάλη κατηφόρα, τότε 
μόνο μπορείς να τρομάζεις μπροστά από τη δύναμη της φύσης. Σ’ αυτή όμως την 
περίπτωση, ο άνθρωπος με τη σοφία του έβαλε τη φύση σ’ ένα καλούπι και με τη 
σοφή επέμβαση του, καθοδήγησε σωστά τη φύση στη σωστή της πορεία, χτίζοντας 
τα κανάλια αυτά με θαυμαστό τρόπο. Σαν βρεθείς εκεί στην πλατεία, κάτω από τα 
θεόρατα αιωνόβια πλατάνια, με τους τεράστιους κορμούς και τις βαθιές τις ρίζες 
τότε μονο νοιώθεις πόσο ασήμαντος κι εκμηδενισμένος είσαι, ιστάμενος κάτω 
από τα γιγαντιαία πλατάνια, που έχουν νικήσει την τεράστια δύναμη του ήλιου κι 
εμποδίζουν πεισματικά τις ακτίνες του βασιλιά ήλιου, από του να φτάσουν και να 
κάψουν τη γη το θερμό καλοκαίρι.

Απλά απορείς και εξίστασαι συνάμα, μελετώντας τα πλατάνια, συλλογίζεσαι 
πόσο νερό καταπίνουν την ημέρα και τη νύχτα για να μπορούν να κρατούν δροσε
ρό το κορμί τους. Πιο κάτω κοιτάς τα μικρά αδύναμα ανθρωπάκια ν’ αγοράζουν 
διατακτικά μισό λίτρο εμφιαλωμένου νερού, για να δροσίσουν έστω και για λίγο 
το ταλαιπωρημένο και διψασμένο τους κορμί, και μάλιστα πληρώνοντας ένα ευ
ρώ από πάνω, το κάθε μικρό μπουκαλάκι. Λίγα χιλιόμετρα απ’ εκεί, ζήσαμε και 
θαυμάσαμε όλοι μαζί, αφού μελετήσαμε τα θαυμαστά δημιουργήματα των καλλι
τεχνών της εποχής του Βασιλιά Φίλιππου στη γειτονική Βεργίνα. Εκεί είχαν ζήσει 
στο σκοτάδι για χιλιάδες χρόνια ώσπου ένας ονειροπόλος, τολμηρός και έξυπνος 
άνθρωπος, ο μεγάλος καθηγητής αρχαιολόγος Ανδρόνικος, αποκάλυψε με τις 
ανασκαφές του κι έφερε στο φως με τις υπεράνθρωπες του προσπάθειες το μεγα
λείο του Βασιλιά Φίλιππου. Δεν είναι το χρυσάφι εκεί που σε θαμπώνει, είναι πιο 
πολύ η τέχνη και το πνεύμα που σε αιχμαλωτίζει και σε σκλαβώνει, που ’βάλε σε 
τάξη και σε μορφή την ύλη και απλά δίπλα σε σκλαβώνει!

Ο Φίλιππος, ο μεγάλος Μακεδόνας βασιλιάς, μπορεί να σκλάβωσε μερικούς · 
λαούς ανάξιους, μα πιο πολλούς λαούς ξεσκλάβωσε με το μεγάλο του πνεύμα και 
την ωραία τέχνη.

Μελετώντας λοιπόν την Τέχνη, την κάθε τέχνη και της κάθε εποχής, δεν γίνε
σαι σκλάβος της γιατί απλά το πνεύμα κι η ψυχή ξεπερνούν το αιώνιο και το σύ- 
μπαν. Μέσα σ’ εκείνη τη σκοτεινή στοά, σ’ εκείνο το ολόφωτο κι αυτόφωτο σπή
λαιο, νοιώθεις το πνεύμα νάναι λεύτερο και να πετάει ψηλά και να ξεπερνάει το 
μεγάλο και πανύψηλο Έβερεστ!

Τ’ απόγευμα κατηφορίσαμε από τα ωραία και τα μεγάλα και τα πνευματικά 
και σιγά-σιγά, προσγειωθήκαμε στα πεζά και τ ανθρώπινα. Φτάνοντας στο δικό 
μας ξενοδοχείο, στο Κέντρο μιας πολύβουης πόλης, γεμάτης από θορύβους και 
καυσαέρια, αλήτες και ληστείες, σ’ έναν κόσμο σύγχρονο γεμάτο από άγχος και 
πάθη και δίψα για κλοπή, με πάντα κάποια πρόχειρη δικαιολογία, προσγειωθήκα
με κάπως ανώμαλα στο δικό μας σύγχρονο κόσμο!
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Ο Μέγας Αλέξανδρος κι ο βασιλιάς Φίλιππος κι η ένδοξη Βεργίνα κι η μεγά
λη Τέχνη, χάθηκαν και μπήκαν στα συρτάρτια της δικής μας μνήμης.

Αφού ταξιδέψαμε άνετα με το καινούργιο Μερσεντές, έχοντας διαρκώς σε λει
τουργία το κλιματιστικό μας κι αφού πρώτα απολαύσαμε το μεσημεριανό με συνο
δεία τη μοναδική μουσική του καταρράκτη στην Έδεσσα, αφήνοντας πίσω μας τη 
μοναδική δροσιά αυτού του αξέχαστου χώρου, πήραμε την κατηφόρα που οδηγεί 
στις πεδιάδες που τελικά τελειώνουν στις μεγαλουπόλεις. Φτάσαμε, άθελα μας βέ
βαια, στο μικρό μας δωμάτιο, με όλες τις δυνατές ανέσεις, και που φαίνεται να ’γί
νε με τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία χώρου και χρήματος, που μπορούσε να γίνει!

Καθίσαμε κι οι δύο μας αφού πρώτα θέσαμε σε λειτουργία το θαυματουργό 
μηχανάκι που λέγεται κλιματιστικό, δίπλα στην αγαπημένη μου σύντροφο Ελένη, 
και προσπαθήσαμε να ξεκουραστούμε. Πέρασε λίγη ώρα και αφού βρήκαμε την 
ηρεμία, θυμηθήκαμε την τηλεόραση, που σε ξεκουράζει μεν, αποβλακώνοντας σε 
δε! Τότε πήρα το στυλό μου και τις λιγοστές κόλλες που βρήκα εκεί με τα διαφη
μιστικά του ξενοδοχείου κι έριξα κάτω δυο-τρεις σημειώσεις για τούτο ακριβώς 
το γραφτό! Σαν μου λείψουν οι μπογιές και τα κανναβάτσα τα πινέλα και τα μο
λύβια, και τυχαία βρεθεί ένα στυλό και λίγες κόλλες πρόχειρες, μου είναι υπέρ αρ
κετά να κάνω την ύλη πνεύμα!

Πέρασε η ώρα, ασχολούμενοι μ’ ουσιώδη και επουσιώδη, κι έφτασε το από
γευμα της ίδιας μέρας. Βρεθήκαμε με την υπόλοιπη παρέα κάτω στο μπαρ του ξε
νοδοχείου με τις παράξενες πολυθρόνες και καναπέδες, που σου θύμιζαν παλέτα 
του ζωγράφου, παρά καναπέ και μοντέρνο έπιπλο. Πήραμε για να δροσιστούμε το 
ζεστό μας το τσάι, κι είπαμε δύο κουβέντες με τους υπόλοιπους φίλους. Έξω άρ
χισε να σκοτεινιάζει, και σχεδόν αμέσως γέμισε ο ουρανός από βαριά και γκρίζα 
σύνενφα, κι άρχισε απρόσμενα μια δυνατή βροχή που κράτησε σχεδόν δύο ώρες. 
Επιτέλους ο καλός Θεός απεφάσισε να μας δροσίσει, κάνοντας την παρουσία του 
τόσο αισθητή, και μ’ αυτό τον απίστευτο τρόπο, και να μας καθαρίσει την όλη 
ατμόσφαιρα από τα ενοχλητικά και βλαβερά καυσαέρια, παρασύροντας τα προς 
τη θάλασσα, που είναι εκατό μέτρα πιο κάτω.

Χαζέψαμε μέσα από τα καθαρά τζάμια του φιλόξενου ξενοδοχείου, που πριν 
λίγο τα ’χαν καθαρίσει με τόση φροντίδα κι επιμέλεια οι καλές και απλοϊκές κα
θαρίστριες του ξενοδοχείου, σαν να είχαν συνεννοηθεί με τον ίδιο τον Θεό προη
γουμένως, και μετά άρχισε σιγά-σιγά να σκοτεινιάζει. Η βροχή ήδη είχε κοπάσει, 
κι ο ουρανός καθάρισε και πήρε το κανονικό του χρώμα!

Κι έφτασε η ώρα του δείπνου μας, που είναι μια βιολογική ανάγκη τ’ ανθρώ
που, έστω κι αν συχνά ξεγελούσε το στομάχι μας μ’ ένα σάντουιτς, και κινήσαμε 
κι οι έξι μας προχωρώντας προς την πανέμορφη πλατεία Αριστοτέλους, που είναι 
ομολογουμένως κατασκευασμένη αριστουργηματικά!!

Στις δύο της πλευρές, με τα κεντράκια να διαδέχονται το ένα το άλλο και με 
κάποια έκταση προς τη δημόσια πλατεία... στολισμένα με πολύ γούστο και με τις 
γραφικές και σκιερές τους ομπρέλες και τα ξύλινα ή μεταλλικά τραπεζάκια να 
μας περιμένουν ανυπόμονα. Οι άνθρωποι κάθε ηλικίας, κάθε φυλής και χρώμα

τος, καλοφτιαγμένοι και κακοφτιαγμένοι, σουλατσάρουν ή αναπαύονται σ’ αυτό 
το χώρο, κι οι ομάδες από σκυλιά να τριγυρνούν σ’ αυτό τον ίδιο χώρο, μεγάλοι 
και μικροί, αδέσποτοι ή δεσποτικοί, δεμένοι λίγοι με λουριά ή κάμποσοι λυμένοι, 
να τριγυρνούν άσκοπα στην πλατεία Αριστοτέλους!

Μέσα-μέσα, συναντούσες και μια κυρία ευγενική και με «Ιώβια» υπομονή, και 
καλή νεοφώτιστη ευρωπαία, να σύρεται αντί να σύρει το λουρί του γιγαντιαίου 
της σκύλου, κι έχοντας πρόχειρο το πλαστικό σακούλι στο χέρι κι άλλα δύο στη 
δική της τσάντα για ριζέρβα, να παίρνει μ’ ευλάβεια «τα πολύτιμα και τ’ ακριβά» 
και να τα τοποθετεί σ’ ένα σκυβαλοδοχείο ή να τα ρίχνει «αιδώ» στο παρακείμενο 
χορτάρι κοπρίζοντας το με φρέσκο δηλητήριο.

Αν μερικά παιδιά παίζουν ανέμελα στο ζωντανό χορτάρι είναι μια άλλη ιστο
ρία. Κι όμως έβλεπες αυτή τη χοντρή κυρία που την συνόδευε ένας ευτραφής και 
άσχημος σκύλος, να σκύβει μετά δυσκολίας πάνω σε τούτη τη γη, έτσι τυπικά για 
την τήρηση του νόμου! Περάσαμε δύο ώρες εκεί, πίνοντας το δικό μας αναψυχτι- 
κό και το δικό μας σάντουιτς, το καπιρομένο, με τα γευσάτα ελληνικά τυριά, έχο
ντας πάντα τις δικές μας συζύγους κοντά μας και δίπλα μας, να υποβστάζουν και 
να επιτηρούν τις δικές τους τσέντες από ψώνια, από πολύ γνωστές κι άγνωστες 
για μας μάρκες, ακριβά και φτηνά προϊόντα, μιας κι έτυχε να ’ταν η εποχή των εκ
πτώσεων!! Αν τα καημένα μας πορτοφόλια έπαθαν «πτώχευσιν» ή ξεφούσκωσαν 
είναι άλλου παπά ευαγγέλιον!

Σε κάποια στιγμή, π’ άρχισε κάπως να δροσίζει κι ένας δροσερός άνεμος άρ
χισε να φυσάει, στην ωραία και ευρύχωρη πλατεία και το ρολόι στη μεγάλη πλα
τεία κτύπησε «έντεκα» πήραμε το δρόμο του γυρισμού.

Περπατούσαμε σιγά-σιγά χωρίς καμιά βιασύνη οι έξι της παρέας, ανάμεσα σ’ 
αγνώστους κάθε ηλικίας και κάθε χρώματος, μ’ απίθανες κομμώσεις και μ’ απί
στευτα χρώματα και συνδυασμούς χρωμάτων, κυρίως στα μαλλιά των γυναικών, 
και με φορέματα πάσης ιδιοτροπίας και φαντασίας... αφάνταστης! Μια κι η βρα
διά ήταν ακόμα καλοκαιρινή, η γύμνια υπερίσχυε των ενδυμάτων, οι δε γυναίκες, 
κυρίως οι νέες, οι μοδάτες κι οι «ποδκιάντραπες»*  έδειχναν και πρόβαλλαν σχε
δόν τα πάντα, κάλλη κι ασχήμιες μαζί. Φτάσαμε μετά από μια ολιγόλεπτη πορεία, 
στη φωτεινή γωνιά του δικού μας ξενοδοχείου, που οι αδελφοί Ααμπροπούλου 
κυριαρχούν στο χώρο, που ’γίνε για μας τόσο γνώριμος κι οικείος.

Οι γυναίκες πάντα αχόρταγα κοιτούσαν τις προκλητικές μεγάλες φωτεινές 
βιτρίνες με τις άψυχες κι αψεγάδιαστες κούκλες να ποζάρουν χωρίς να ξεκουρά
ζονται και να ομορφαίνουν τις τέλειες κι εφαρμοστές μπλουζίτσες και τα εφαρμο
στά φορέματα των γνωστών μόδιστρων! Μελετώντας τις γυναίκες εκείνη ακριβώς 
τη στιγμή, ένας καλός μελετητής διερωτάται τι ακριβώς η γυναίκα που βλέπει τη 
βιτρίνα, τι θαυμάζει περισσότερο, το φόρεμα ή την κούκλα!!

Όσο για μας, η αλήθεια είναι οτι μερικοί θαυμάζανε τις ωραίες και καλο- 
φτιαγμένες γυναίκες, που τόσο απλόχερα προσέφεραν δοιρεάν θέαμα στους περα
στικούς κι άλλοι μιας κάποιας ηλικίας, προσέχαμε και λίγο τα πεζοδρόμια, γιατί 
ο κίνδυνος καραδοκεί στο «καρτερίμι» παρά στις ωραίες και περαστικές γυναί
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κες! Ελάχιστοι από τους διαβάτες μάλλον θαυμάζουν τις ωραίες γυναίκες ειδικά 
οι τυχεροί εκείνοι που στα νιάτα τους είχαν την οικονομική άνεση ν’ απολαύσουν 
στη νεανική τους ηλικία τη ζωή στην πληρότητά της!

Είχα φτάσει τελευταίος στη γωνιά του δρόμου ενώ συνήθως είμαι ο πιο βια
στικός κι ο πιο ευκίνητος της παρέας και κάποτε κι ο πιο τυχερός, γιατί εκεί στη 
γωνιά, δίπλα στα πλαστικά μαύρα σακούλια βρήκα κάτι. Ήταν ένα ολοκαίνουρ
γιο κινητό τηλέφωνο και ένα πόδι πάρα κάτω βρέθηκε κι η δική του θήκη. Ήταν 
καινούργιο, NOKIA και σε λειτουργία παρακαλώ. Τα πήρα και τα δυο, τα φίλεψα 
κα τάβαλα μαζί και προχώρησα μερικά μόνον μέτρα και μπήκα στο δικό μας ξε
νοδοχείο. Αμέσως με καλωσόρισαν οι υπάλληλοι της υποδοχής, ή πιο ευρωπαϊκά 
και κουλτουριάρικα οι άνθρωποι της “Reception”, μ’ ένα ζεστό χαμόγελο. Δεν άρ
γησαν να μας ρωτήσουν για την εκδρομή μας στην Έδεσσα, στους καταρράκτες 
και για τη Βεργίνα.

Ήταν εκεί ο ευγενικός και ολοπρόθυμος Μπάμπης, που μετά δυσκολίας υπε
ρέχει του πάγκου της “Reception”, ένας ευγενέστατος κύριος, αδύνατος κι εύ
θραυστος και διοπτροφόρος, έτοιμος να μας εξυπηρετήσει μ’ άψογο τρόπο. Είμαι 
σίγουρος πως έχει διαβάσει και περάσει μ’ άριστα το “Savoir Vivre”!

Μαζί του και δίπλα του ένας νέος βοηθός, εξίσου ευγενικός και καλοσυνάτος 
κι ολοπρόθυμος. Τους φώναξα και τους παρέδωσα το ολοκαίνουργιο κινητό τηλέ
φωνο, μάρκας NOKIA και τους εξήγησα πως και που το βρήκα!

Δεν πέρασαν λίγα λεπτά και το κινητό άρχισε να εκπέμπει το γνωστό σήμα, 
ίσως και να ’ταν μια κραυγή απόγνωσης.

Η ανταπόκριση από τον καλό Μπάμπη ήταν άμεση και καίρια, με την απά
ντηση έτοιμη από πριν. Τόχω εδώ κύριε το τηλέφωνο σας και τη θήκη του μαζί, 
εδώ στο ξενοδοχείο «ΣΙΤΥ». Είναι κοντά στους Δαμπρόπουλους το μαγαζί. Και 
πράγματι, μετά από λίγα λεπτά καταφτάντει ένας νεαρός, γύρω στα είκοσι πέντε 
του χρόνια, ξύπνιος, γεμάτος από αγωνία και περιέργεια μαζί. Του πρόσφερε το 
κινητό του τηλέφωνο, που μόλις μισή ώρα εκείτο προύμυτα στο καρτερίμι, δίπλα 
στα σκουπίδια κι αμέσως το εξετάζει και νοιώθει μιαν απερίγραπτη χαρά και μια 

• τεράστια ανακούφιση.

Είπε ένα μεγάλο ευχαριστώ, κι ήθελε «ιδίοις όμμασι»*  να δει τον άνθρωπο 
που αφού το βρήκε μετά το παρέδωσε στο “Reception”!

Του ’δείξε πρόθυμα την αφεντιά μου, κι ήρθε ολόισια πάνω μου, ήθελε πρώτα 
να βεβαιωθεί και δεύτερο να με γνωρίσει! Μόλις του συστήθηκα μ’ ένα πλατύ χα
μόγελο, μου ’πε αμέσως, «μήπως είστε Κύπριος;»... σταμάτησε για λίγο και μετά 
με κοίταξε μ’ απορία και κάποιο κρυφό θαυμασμό. Δεν μπόρεσα να καταλάβω 
πως το κατάλαβε και μάλιστα με τόση σιγουριά! Ναι, τούπα, είμαι Έλληνας της 
Κύπρου. Είμαστε όλοι τουρίστες και προσκυνητές μαζί και πολύ χαρήκαμε που 
εμείς βρήκαμε το κινητό του τηλέφωνο!

Έμεινε ο άνθρωπος για λίγα λεπτά άναυδος και μ’ έκδηλη τη δική του απορία. 
Κι είπε τούτο μ’ έμφαση μεγάλη. Μα υπάρχουν ακόμη άνθρωποι, απίστευτο! Μέ
σα μου είπα, «Ναι καλέ μου νεαρέ, στην αρχαία Ελλάδα ο μεγάλος φιλόσοφος 

Διογένης άναβε μέρα μεσημέρι το φανάρι του και προσπαθούσε (στην Αθήνα) χω
ρίς ελπίδα ίσως βρει έναν άνθρωπο! Σήμερα, αφού πέρασαν δυόμισι χιλιάδες χρό
νια, δεν είναι ανάγκη ν’ ανάψεις νεαρέ μου το φανάρι σου γιατί εδώ στο φιλόξενο 
τούτο χώρο του «Λόμπυ» του ευρύχωρου ξενοδοχείου «Σίτυ» της Θεσσαλονίκης, 
πούναι ολόφωτο με τις πολλές του «Φλορέσενς» και που ο άνθρωπος που αναζη
τάς είναι απέναντι σου, είναι ολοζώντανος, βαρύς και καλοσυνάτος και που ζυγί
ζει ογδόντα δύο κιλά! Ναί, ακόμα υπάρχουν άνθρωποι... σπάνιοι μεν αλλά υπάρ
χουν!!»

Έφυγε ο νέος κουνώντας το κεφάλι του και κρατώντας σφικτά το κινητό του 
και μέσα του να πλανάται ακόμα η απορία. «Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι; είναι 
ποτέ δυνατόν;»

Σειρά: «Ένας ζωγράφος ταξιδεύει»
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

29/8/2003

* ρυτιδιασμένο
* σιελεντρούνες
* κα Βαρβάρα Περικλέους

* πολλοπάϊσσα, του=ο πολύ επαΐων ίουσα
* ξεδιάντροπες
* με τα ίδια τα μάτια
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ΔΙΗΓΗΜΑ

«Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ»

Ο Φίλιππος και ο Cogito στο ‘Galileo ΠΓ

Του Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδη

Με τον Cogito βρέθηκα σε αποστολή το 2020, όταν η ESA μάς επέλεξε να 
επανδρώσουμε το Galileo II. Το έστελνε η Ευρώπη να διορθώσει τα λάθη του μη 
επανδρωμένου Galileo I που είχε εκτοξεύσει με ένα σύστημα 30 δορυφόρων το 
2013. Τότε η Ευρώπη διχάστηκε άγρια στα δυο.

‘Θα ξεσκίσουμε Αμερικανούς, Ρώσους και Κινέζους’, έλεγαν οι υποστηρικτές.

'Βλακείες! Οι Αμερικάνοι αλωνίζουν παντού με το σύστημα GPS. Το έχουν 
πουλήσει σε ταξιτζήδες και ντετέκτιβς για να εντοπίζουν διευθύνσεις με ακρίβεια 
10 ως 100 μέτρα.

‘Εμείς με ακρίβεια εκατοστού! Giove-A βρετανικό, Quaere γαλλογερμανικό! 
Οι γαιοκτήμονες, τα αεροπλάνα, τα πλοία θα παρακαλούν να τους πουλήσουμε’.

‘Σιγά το κατόρθωμα! ’, απαντούσαν ειρωνικά οι άλλοι που ήξεραν καλά πόσο 
προηγούνταν οι Αμερικάνοι με την NASA τους. Το 1989 έστειλαν δικό τους Galileo 
που έφτασε το 2008 στο Δία, περιστράφηκε 34 φορές και έστειλε σήματα στη Γη. 
Το βύθισαν στο Δία μόλις είχαν εξαντληθεί τα προωστικά καύσιμα. Το 2008 προ
σγείωσαν σκάφος στους πόλους του Αρη για έρευνες.

Οι υποστηρικτές της Ευρώπης δε θεωρούσαν, όπως ο Ηράκλειτος, πατέρα 
των πάντων τον πόλεμο, αλλά το εμπόριο. Πρόσβλεπαν να πουλήσουν την νέα τη- 
λεϋπηρεσία τους σε Κινέζους, Ινδούς, Αραβες. Δεν τους ενδιέφερε ο Ψυχρός Πό
λεμος των Αμερικάνων με το G PS και των Ρώσων με το Glosnass.

Ό GPS θα κολλήσει σανβδέλλα στο δικό σας Galileo’, ειρωνεύονταν οι άλλοι 
‘Θα τον απομυζά! Ο αμερικάνικος Galileo το 2008 βρήκε στρώματα αλμυρού νε
ρού, κάτω από την επιφάνεια των φεγγαριών του Δία: την Ευρώπη, το Γανυμήδη, 
την Καλλιστώ. Εντόπισε και δράση ηφαιστείου στο φεγγάρι Ιώ. Ο Galileo τους εί
ναι οδηγός, ο δικός μας ουραγός, πρωταθλητής τριχολογίας’.

Η ιδέα για έναν επανδρωμένο Galileo II, άνοιξε την όρεξη της Ευρώπης και το 
σχεδίασε για το 2020. Μας κάλεσαν τους δυο κι είπαν απλά: ‘μπρος για ταξίδι 
κερδών’.

* * *

Ετοιμοι, λοιπόν, να το επανδρώσουμε : εγώ ο Φίλιππος από την Κύπρο και ο 
Cogito από την Πολωνία. Εκείνος λιγομίλητος, σκεφτικός, απόμερος. Μου θύμιζε 
τον συμπατριώτη του Κοπέρνικο. Αυτόν που γνώριζε την ηλιοκεντρική θεωρία 

του Αρίσταρχου και ενέπνευσε τον Γαλιλαίο, ο οποίος μετά βρήκε τον μπελά του. 
Σπουδάσαμε σε Σχολή Μηχανολογίας-Τηλεπικοινωνιών, και το 2015 ενταχθήκα
με στο σώμα των Ευρωπαίων αστροναυτών της ESA.

Σαν γυρίσαμε από το ταξίδι του Galileo II, μας υποδέχτηκαν πλήθη, παιδιά.

‘Γιατί αποφασίσατε να γίνετε αστροναύτης;’ ρωτούσαν με δέος τα παιδιά.

Εξήγησα πως πρέπει κανείς να σπουδάσει μηχανολογία, φυσική, πλοήγηση, 
να γνωρίζει ιατρική, βιολογία. Πρόσθετα, ν’ αντέξει άλλα τρία χρόνια σκληρή 
άσκηση, να έχει δυνατή υγεία και να την προσέχει. Φυσικά και γερό μυαλό.

‘Πώς νιώσατε με την εμπειρία του Galileo II στο διάστημα;’ ρωτά ένας νέος.

‘Υπέροχα! Ήμουν ενθουσιασμένος που απογειώθηκα προς το διάστημα. Την 
επιστροφή, τώρα στη γη, την ένιωσα ακόμη πιο συναρπαστική’, του απαντώ.

Επιτέλους, αναπνέουμε ξανά καθαρό αέρα!’ μουρμουρά απόμερα ο Cogito.

‘Το ότι βλέπαμε τη γη από ψηλά, αυτό αντάμειβε όλες τις ταλαιπωρίες μας’.

‘Πολλοί οι κίνδυνοι! Έτσι; Ποιος είναι ο μεγάλος εφιάλτης;’ ρωτά ένας γέρος.

‘Όταν δε λειτουργεί καλά ο πύραυλος ή το όχημα εισόδου. Μα ευτυχώς...’

Ή άλλη άβυσσος, το άλλο χάος, η ανακρίβεια,’ επεμβαίνει αιφνίδια ο Cogito.

Εννοούσε, την προσαρμογή μας στη βαρύτητα μετά από τόση παραμονή στο 
διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι επιστρέφοντας είχαμε μπερδεμένο το κέντρο ισορ
ροπίας του σώματός μας. Εμείς είχαμε ίλιγγο κενού, ενώ οι πολιτικοί της Ευρώ
πης που μας υποδέχτηκαν ένιωθαν, λέει, υπερήφανοι. Είναι αυτό που εξόργιζε τον 
Cogito. Το δικό μας αίμα να παλεύει να στραφεί πίσω στο κεφάλι και στους μύες 
μας, και οι ηγέτες να ανοίγουν σαμπάνιες!

‘Μην παρεξηγείτε το φίλο μου τον κ.Cogito...είναι ευέξαπτος από κούραση’.

‘Γιατί δεν τους λες, ότι οι ηγέτες ζητούσαν να σπάσουμε το ρεκόρ των 435 
ημερών, ξεπερνώντας τους Αμερικάνους σε παραμονή;’ εξανίσταται ο Cogito.

Παραδέχτηκα πως έμοιαζε με εξοντωτική κούρσα Ολυμπιακών. Μας φόρε
σαν διαστημική στολή EVA, δοκίμαζαν αν αντέχαμε με ξηρή τροφή, κονσέρβες, 
και οκτώ ώρες διαστημικό περίπατο. Όλο παραμίλαγε ο Cogito πως μας ξεθέωσαν 
σε πειράματα, καθαριότητες.

Εγώ δεν έπληττα. Ρέμβαζα τα μεγάλα άστρα... το Σείριο, όπως οι Αιγύπτιοι.

Στο γεύμα που μας πρόσφεραν, τους εξήγησα πως ένας πλανήτης έχει ζωή όχι 
μόνο αν υπάρχει εκεί νερό ή οξυγονο αλλά και μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρα
κα. ΓΓ αυτό κάνουμε πειράματα βιολογίας, υλικών. Ομολόγησα δειλά για ύπαρξη 
ζωής σε άλλους πλανήτες. ‘Κάποτε θα αποδειχθεί’, είπε ο Cogito.
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Και ξαφνικά ένας μαθητής έριξε στο κεφάλι μου ερώτηση δέκα τόνων.

‘Ποιο το όφελος αυτών των ταξιδιών, κύριε Φίλιππε; Σε τι ωφέλησε τον κό
σμο; Ο Galileo I και ο II βοηθούν να εντοπίζουμε με ακρίβεια μια χαμένη βέρα, ένα 
θηλυκό κουνούπι. Πώς λύνουν τα σοβαρά προβλήματα; Ξοδεύει τόσα χρήματα η 
Ευρώπη, μα πόσα για σχολεία...φτωχά παιδιά...ανάπηρους;’

Ένιωσα κεραυνόπληκτος. Πήγα να πω ‘ξέρετε η έρευνα θα φέρει, νέες ιδέες για 
το καλό των ανθρώπων'. Μ’ έσωσε ο Cogito λέγοντας πώς κάποια μπορεί να γίνουν, 
όπως η εντόπιση λαθραίων ή κλεμμένων ή η πρόληψη πυρκαγιάς από τον καπνό’.

‘Και σεισμούς, τσουνάμι, πετρελαιοκηλίδες, κλεμμένα ή παράνομα’, τόλμησα.

Ξαφνικά ένα άλλο παιδί μού έριξε δεύτερο κεραυνό: ‘Βλέπετε τα παιδιά σας; ’

Έκανα ότι και ένας κλόουν που χαμογελά κρύβοντας τον πόνο του. Θεέ μου! 
Τι να του έλεγα; Πως σε λίγα χρόνια θα έχω χρόνο να τα βλέπω; Δάγκωσα τα χεί
λη. Πήγα να πω πως τους δίνω παράδειγμα από μακριά, μα δίστασα.

‘Ντροπή να το πω, μα τους παρακολουθώ όσο κρατούν τα κινητά τους παντού’.

* * *

Η συγκυρία με έφερε και πάλι μαζί με τον Cogito,στην πτήση του Galileo III. 
Λες και το ‘θελε ο Θεός. Μεσήλικες πια στο 2030, πιο κοντά εγώ στην ποίηση, στο 
στοχασμό ο Cogito. Πιο μακριά οι δυο από πολιτικούς και χίμαιρα. Λίγο μας 
ένοιαζαν τα υπερκέρδη της Ευρώπης που εξασφάλισε από τους Galileo.

‘Παράξενο καθόλου δεν είναι που η αρετή δεν υπήρξε η νύφη πραγματικών 
ανδρών, στρατηγών, αθλητών της εξουσίας, τυράννων’, σχολιάζει ο Cogito.

‘Κλαψιάρα καθώς είναι και γεροντοκόρη, ξεχνιέται σε λέξεις λησμονημένες’.

‘Ξέρεις γιατί Cogito; Εδώ στο σύμπαν η ζωή είναι εξαίσια και, μόλις χαράξει 
ο ήλιος, ροδοκόκκινη σαν σφαγείο. Μα αυτή η κλαψιάρα, αν ήταν εδώ, θα έφτανε 

. στο σημείο να ενταφιαστεί σε μια μεταλλική θήκη του Galileo’.

‘Ναι, Φίλιππε. Και θα έσβηνε συνεχώς και πιο πολύ, σαν βουητό στο αυτί’.

‘Αν ήταν λίγο πιο νέα, αν πετούσε στο πνεύμα των καιρών, αν κούναγε λίγο 
τους γοφούς σε ρυθμό ηλιακού ανέμου ή της metal music του Eurovision, ίσως να 
την είχαν αγαπήσει οι άνδρες και οι αθλητές της εξουσίας’.

‘Αποκλείεται. Η αρετή εκεί κάτω στη Γη ούτε καν φροντίζει τον εαυτό της.

Αφού να φανταστείς, δεν ξέρει ποια είναι η Μπριζίτ Μπαρντό’.

Για αυτόν η αρετή ζει απόμερη σε τόπους δύστυχους, στη δυσωδία. Δε μιλά, 
αν δεν έχει κάτι να πει, όπως εμείς. Κι αν τη φέρναμε εδώ ψηλά, θα συνέχιζε να λέ
ει μεγαλόπρεπα το Όχι της, με ένα πείσμα ακατάλυτο. Αν ήταν εδώ, θα ήταν 
αστεία σαν σκιάχτρο, θα ονειρευόταν σαν τη Ζαν ντ’ Αρκ στις φλόγες, σαν τον 
Αγιο Φραγκίσκο με τις τρύπιες παλάμες, σαν ένας κουρελής ασκητής.

‘Ίσως αυτή η αλλόκοτη αρετή να μας πρόσεχε τα βράδια απ’ την άβυσσο’.

Όχι, δε φοβόταν το ταξίδι με το Galileo. Έξω από την πόρτα του φοβόταν, 
σαν θα ερχόταν η σειρά του να κάνει περίπατο για να ελέγξει τα ραντάρ.

‘Κιτρίνισες! Τρέμεις την άβυσσο; Νομίζεις είναι η άβυσσος του Ντοστογιέφσκι;’

Με κομμένη ανάσα μου διηγήθηκε πως την προηγούμενη φορά που βγήκε τον 
κυνηγούσε παντού. Στενά, σαν κορσές. Έφτασε στο πτερύγιο, και αυτή σταμάτησε 
πίσω του. Διόρθωνε ένα έλασμα στην ουρά του διαστημόπλοιου κι αυτή περιεργα
ζόταν το εργαλείο του, πάνω απ’ τον ώμο του. Για κάθε βίδα που βίδωνε, ένιωθε 
να τον ανακρίνει, αν η Ευρώπη κάνει καλά τη δουλειά της, αν θα άνοιγε πιο πολ
λές δουλειές για τον κόσμο, πιο καλές, αν προλάβαινε.

‘Ανατριχιαστικό!’

‘Καθόταν σαν ερπετό στην πλάτη μου. Περίμενα να ρουφήξει αίμα, κύτταρα’.

‘Γιατί δεν έξυσες την πλάτη σου στην πλάτη του Galileo; Να έβαζες πούδρα’.

‘Σαν γύρισα άφησα την άβυσσο απ’ έξω, τη σκέπασα με μια τριμμένη στολή’.

‘Μα εσύ δεν είπες πως απάνω στο Galileo θα νιώθουμε σαν τον Άγιο Γεώργιο 
από ψηλά, και έτσι θα υπολογίζουμε με ακρίβεια τις κινήσεις του τέρατος;’

Εννοούσα...’

Σταμάτησε. Κατάλαβα τι πρέπει να εννοούσε. Εννοούσε τη στρατηγική αφ’ 
υψηλού. Από ψηλά εποπτεύουμε και μπορούμε με ακρίβεια να ζυγίζουμε τις κινή
σεις του εχθρού. Μα, πρέπει να δυσκολευόταν να το ομολογήσει. Όχι, όχι. Δε θα 
’θελε να ελέγχει έναν εχθρό που βρίσκεται ξαπλωμένος κάτω. Γιατί τώρα που περ
νάμε δίπλα απ’ τον Κρόνο, πρέπει να νιώθει πως κάθεται στην πιο χαμηλή σέλα 
ενός δακτυλίου του, και πως αυτός ανοίγει από πάνω μας τη μασέλα του. Με φλο
γισμένα μάτια. Μες στα νέφη. Στο κενό. Το τέρας, χωρίς διαστάσεις, έτοιμο να 
μας κατασπαράξει σαν τα παιδιά του. Τα εκατό παιδιά του... που σαν ξεκίνησε ο 
Galileo I, τα νομίζαμε για εβδομήντα.

‘Η θλίψη μοιάζει ασύνορη πάνω απ’ τα σύνορα των πατρίδων μας, Φίλιππε. 
Δε μαζεύεται με δίχτυ, με σεντόνι, με εκσκαφέα. Δεν τρυπιέται, ούτε σπάει.

Αν δεν ήταν αυτό το σφίξιμο στο λαιμό, θα έλεγα πως είναι παραίσθηση’.

Αρχισα να τον πιστεύω. Υπάρχει ’, μονολογούσα, σαν καυσαέριο στην ατμό
σφαιρα, σαν τρύπα στη στοιβάδα του όζοντος, σαν τρύπα στα μυαλά, στις καρ
διές, σαν νίτρο στα πηγάδια μας, σαν μύκητας στα νύχια μας. Όλα αυτά δεν είναι 
απόδειξη πως το τέρας υπάρχει. Μα τότε πώς αφήνει χνάρια;

Μιλούσε και δεν έβρισκα ησυχία. Ούτε τη νύχτα που ξάπλωσα. Εκεί που η 
σκέψη άπλωνε σαν νερό, ξαφνικά ρυτίδωνε, γεμίζει κιβώτια, ξύλα, πτώματα.

Το πρωί περάσαμε από τον Πλούτωνα. Τον συμπαθώ αυτό τον πλανητάκο, 
μοιάζει άφραγκος βασιλιάς. Καίει τα διαμάντια του, για να πλάσει ενέργεια. 
Ένιωσα άδειος απ’ όλα. Αμέτοχος στα λάθη, χωρίς γράμμα, ούτε οσμή.
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‘Θα ήθελα να ’ξέρα, αν αυτό το ταξίδι, χωρίς βιβλία και φίλους όπως στη Γη, 
σημαίνει αιωνιότητα! Ωστόσο, ελέγχουμε τα δευτερόλεπτα, τη λεπτομέρεια’.

‘Κύπριε! Χάνω τη σοφία για τη γνώση, τη γνώση για την πληροφόρηση. Τι!

Θα ζω χρόνια απεριόριστα, αλλά σαν άρρωστος αυτοκράτορας σε εξορία;

Ο Πολωνός μ’ έκανε να βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη γερασμένο. Ή 
οδοκαθαριστή του δρόμου που οδηγεί τον κόσμο στην αιωνιότητα. Ηρέμησα σαν 
θυμήθηκα τον Θωμά να ρωτά ‘πού οδηγεί η οδός σον; ’, και τον Χριστό να του 
απαντά Έγώ είμαι η Οδός’. Γιατί, λοιπόν, κοιτάμε χαλάσματα και μέσα από κλει
δαρότρυπες; Να, εκεί μπροστά μας ο Σείριος. Λένε έχει κήπους.

‘Κι όμως, Cogito. Από εδώ ερευνούμε την εξαφάνιση ειδών και την παρακμή 
του ανθρώπου και της ρίζας του, αν στους πόλους του Άρη υπάρχει νέα ζωή’.

‘Τι τη θες τέτοια κατασκοπία ακρίβειας στη Γη, αν δεν μπορείς να μετρήσεις 
τα πτώματα κάτω απ’ τα ερείπια, την καρδιά του αγάλματος του έρωτα που ακό
μα χτυπά μέσα απ’ την πέτρα του, τους φυλακισμένους στα υπόγεια’.

Ήθελα να τον καθησυχάσω λέγοντας ότι δέχομαι να χάσω την όραση, την 
ακοή, την όσφρηση, τη γεύση και ότι αντέχω μόνο με την αφή. Με το χάδι της αφής 
μου μπορώ να απλώσω το χέρι μακρύ και να χαϊδέψω τα μαλλιά ενός ορφανού, 
είτε της Γης είτε ακόμα και του Κενταύρου εκεί μπροστά μας.

‘Ας είχα εδώ μια γλάστρα να χαϊδεύω λίγο χορτάρι μέσα της, μια τσουκνίδα’.

‘Με παρακολουθεί το τηλεσκοπικό μάτι του Θεού. Όπως το δικό μας τους αν
θρώπους εκεί στη Γη. ΓΓ αυτό η ψυχή μου σαν φύγει, δε θα μιλά. Η δική σου πού 
θα τριγυρνά; Σε ηπείρους ασύνορες; Σε χρόνους ατέρμονους;’

Του έκανα την ίδια ερώτηση στο προηγούμενο μας ταξίδι. Και μετά από δέκα 
χρόνια μου απάντησε το ίδιο, πως θα ένιωθε την ψυχή του να πετάει, χωρίς να 
στέλνει μηνύματα, χωρίς να δηλώνει διεύθυνση.

‘Τι αλλόκοτος ο Galileo μας! Μετρά με ακρίβεια στη Γη την απόσταση απ’ το 
. σπίτι σου στο δικό μου, ενώ δεν μπορεί να μετρήσει αυτή των ψυχών μας’.

‘Διότι, Φίλιππε, η ακρίβεια είναι για το εμπόριο: προσθέτει ψηφία, αφαιρεί 
βαθμούς, διαιρεί χιλιοστόγραμμα, πολλαπλασιάζει κλωνοποιημένα κύτταρα’.

Εδώ συμφωνούσαμε. Πλήρης η αβεβαιότητα και η αμέλεια στα θέματα για τον 
άνθρωπο! Ένα φάντασμα που λέει δεν ξέρει ακριβώς, αν και πόσοι είναι οι άστε
γοι, αν μια γριούλα αντέχει δέκα μέρες κάτω από χαλάσματα σεισμού.

‘Δεν ξέρει ποιοι έμποροι πουλάνε ηρωίνη που ο Galileo την περνά για αλεύρι’

‘Ή τέφρα πολέμου που ο Galileo τη νομίζει για στάχτη τζακιού στον αέρα’.

‘Βλέπει χέρια κομμένα, σταυρούς σε πρόχειρους τάφους, μα δεν αναγνωρίζει. 
Μόνο οι ασφαλιστικές υπολογίζουν ακριβώς αυτό που δε θα αποζημιώσουν’.

‘Ακρίβεια. Χα! Οι κρίσιμοι αριθμοί φυγαδεύονται, Cogito. Κάπου υπάρχει 
λάθος.

‘Πώς μπορούμε, Φίλιππε, να καταμετρούμε αυτούς που διασώζονται και που 
κινούνται, ενώ αδυνατούμε για τους ζωντανούς, τους οριστικά νεκρούς;’

‘Με ακρίβεια συντηρούμε τόση ανακρίβεια! Θάβουμε ό,τι δεν ξέρουμε πως εί
ναι νεκρό; Γιατί τα χελιδονόψαρα άλλοι τα νομίζουν ψάρια, άλλοι πουλιά;’

‘Κάτι μας βγαίνει λάθος. Από εδώ δεν ξέρεις αν η πόλη εκεί στον πλανήτη 
αποκοιμήθηκε ή αν αποδήμησε. Το παράθυρό μας είναι αμίλητος πίνακας!’

‘Ακρίβεια! Ουπς! Μήπως θέλει να είναι επιλεκτική; Μα, γιατί ίδρωσες, Cogito;’

Μου έδειξε πιο πίσω την Αφροδίτη να οργιάζει μέσα σε αστρικό νέφος και με
τά με νόημα τη Νέα Ορλεάνη εκεί στη Γη. Είδα οργιώδη τον καρνάβαλο, και από 
πίσω του να εφορμά με μανία ο τυφώνας Κατρίνα. Μέτρησα δέκα να πουλούν σώ
μα. Δεν μπόρεσα να μετρήσω τους άπειρους που στο σκοτάδι το αγοράζουν. 
Ίδρωσα με τη σκέψη, μήπως οι Galileo μας με στατιστικές τους, κόβουν τον αριθ
μό όσων μια εξουσία τους έχει κόψει τη ζωή. Πάγωνα με τη σκέψη, μήπως ο καρ
νάβαλος παρελάσει του χρόνου πάνω στα ερείπια.

Ο Cogito δεν πίστευε στους αυτόπτες μάρτυρες. Όλοι έχουν κατακόκκινα μά
τια από τα δακρυγόνα της εξουσίας, πολλοί έχουν κουφαθεί από τις κλαγγές των 
πυροβόλων. Απαντούν τρέμοντας: ‘περνούσα τυχαία’, ‘καπνός’, ‘περίπου’.. Αχ, 
αυτό το ‘περίπου’, πόσα κορμιά ξέχασε που στρίμωξαν στα απαίσια κελιά.

Αχ, Πομπηία, έπαθλο του κανενός, δόξα του ποτέ. Και η επιστήμη; Τι κάνει 
για τη δικαιοσύνη; Μόνο του εμπορίου είναι ο υπηρέτης; Του ανθρώπου;

‘Ναι, Cogito. ΓΓ αυτό συγχύζουμε την ουσία με την περιουσία. Σαν βλέπω άν
θρωπο βιαστικό, πρέπει να του τηλεμηνύω: γιορτάζει το παιδί σου. Σε 51 μέτρα 
πουλούν δώρα. Τρία τα καλύτερα: ένα χάδι, ένα φιλί, μια συμβουλή’.

‘Τους βλέπεις εκεί στη γη; Βαδίζουν καμπουριασμένοι. Μετρώ 47,4 εκατοστά 
μέση καμπούρα. Δεν ιδρώνουν, δε γελούν. Απλά πεθαίνουν με ελλείμματα’.

Ξέραμε και οι δύο μας πως το μέσο ύψος του ανθρώπου, 1,70. Είναι ο μέσος 
γεωμετρικός της διαμέτρου ενός ατομικού πυρήνα και της μέσης απόστασης δύο 
αστεριών. Ξέραμε το μέσο βάρος του ανθρώπου, 60 κιλά. Είναι ο μέσος γεωμετρι
κός του βάρους ενός αστεριού και του βάρους ενός πρωτονίου. Αν γνώριζαν οι 
άνθρωποι τέτοιες θείες αρμονίες. Αν.,.αν δεν υπήρχε αυτό το Αν.

‘Πόσο γελοίο: το υπερτηλεσκόπιό μας, της υπερακρίβειας, δε βρίσκει άτομα 
να βαδίζουν ευθυτενή. Όλοι γονατισμένοι, λέει, με την πλάτη στον τοίχο!’

Εξαλείφεται το είδος του γενναίου. Δεν υπάρχει πια ένας Σωκράτης να πε
θαίνει με αξιοπρέπεια και φως’.

‘Έρημα, όλα στεγνά. Εκτός απ’ τα χείλη των ερωτευμένων!

Όι σοφοί βοούν στην έρημο. Κι ας μην ακούγονται και ας μην εισακούονται’.

‘Κοίτα, Cogito, στο ζωολογικό! Στέκουν οι αλαζόνες και οι ρατσιστές μπρος 
στα κλουβιά των πιθήκων και κάνουν γκριμάτσες σαν πίθηκοι’.
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‘Πόσο είναι το μήκος της αλαζονείας τους από τις τόσες ανακλάσεις της 
μπροστά στη σειρά των παράλληλων κατόπτρων; Μόνο ο Αρχιμήδης ξέρει’.

‘Πόσα τα νεύρα των δασών του Αμαζόνιου, Φίλιππε; Μέτρα πριν χαθούν’.

Το οξυγόνο του είναι οξυγόνο, συλλογίστηκα. Μα ο υλοτόμος, που τέμνει 
ύλη, τέμνει τη ζωή του ποταμού. Όσο αγαπώ την ελληνική γλώσσα τόσο αυτή παί
ζει μαζί μου. Θυμάμαι το δάσκαλο που έλεγε Αφρική, και του απαντούσα ‘Α! Φρί
κη’. Θύμωνε! Μα γιατί, ρωτούσα, τι λάθος έκανα; Αν είχαν οι δάσκαλοι στις μέρες 
μας λίγη φαντασία, οι μαθητές θα πέταγαν. Ο Γαλιλαίος μετρούσε τις ταλαντώ
σεις του εκκρεμούς κρατώντας το σφυγμό του.

‘Έλα στο παράθυρο, Cogito. Δες!! Στη ζωή μας δεν μπορούμε να πετύχουμε 
μεγάλα πράγματα, μόνο μικρά...με μεγάλη αγάπη. Τέτοια μικρά με κρατούν!’

‘Τι βλέπω! Μια ελιά, κοντά στη Αάρνακα. Πρέπει να είναι αιωνόβια. Έτσι;’

‘Ναι. Μια νύχτα ξάπλωσα μες στην κουφάλα της και μετρούσα τ’ άστρα’.

‘Να ένα κρανίο πάνω σε παλούκι ..Τι βλέπω! Μέλισσες φτιάχνουν μέσα μέλι’.

‘Του Ονήσιλου το κεφάλι που το έκοψαν εχθροί, το ανάστησαν οι μέλισσες’.

Τότε άρχισα να μαθαίνω στον Cogito την ιστορία της Κύπρου, τον άγνωστο 
ποταμό Βώκαρο που την προστατεύει, και που δεν το βλέπει ο Galileo. Αυτός 
απάντησε πως η Πολωνία σαν πονά, γεννά ποιητές. Το βράδυ με λίγο κρασί, το φι
λοσοφήσαμε.

Του έμαθα πως ο φιλόσοφος Ζήνων της Κύπρου δίδασκε ότι στην αρχή ο Θε
ός υπήρχε μόνος, εντός του εαυτού του. Ύστερα μετέβαλε το σύνολο της πρώτης 
κοσμικής ύλης από αέρα σε ύδωρ. Και όπως ακριβώς το σπέρμα υπάρχει στον ορ
γανισμό ενός νεογνού απ’ τη στιγμή που γεννιέται, έτσι κι ο Θεός είναι ο σπερμα
τικός λόγος του κόσμου, της φύσης. Βρίσκεται στο ύδωρ ως σπερματικός λόγος. 
Τα πρώτα στοιχεία που γεννά είναι το πυρ, το ύδωρ, ο αήρ, η γη. Είναι φθαρτά, 
αφού μετουσιώνονται διαρκώς...

Φοβόμουνα μη νυστάξει ο Cogito, μη χάσω έτσι το μοναδικό ακροατή μου. 
Αλλά έβαλα έναν ψηφιακό δίσκο με τον Σοπέν στο πιάνο, τη Μαζούρκα, όπου τα 
δάχτυλά του ανταγωνίζονται την ταχύτητα του Galileo III. Έτσι, πρόλαβα να του 
σερβίρω για δείπνο τη συνταγή του Ζήνωνα: «Ο Θεός είναι ο Αόγος, ο Αόγος είναι 
Φύση, και ο Θεός ενυπάρχει στη Φύση, ταυτίζεται μ’ αυτήν».

‘Πιο ωραίο μέρος από εδώ ψηλά, δεν υπήρχε, για να μου αποκαλύψεις τέτοια 
σπουδαία’, αναγνωρίζει ο Cogito, που εδώ έπαψε πια να είναι ολιγομίλητος. Έδώ 
ψηλά βρίσκεις τις τέσσερις αρετές του Ζήνωνα: σύνεση, δικαιοσύνη, ανδρεία, σω
φροσύνη’....κι αποκοιμήθηκε.

Α, ξέχασα να πω τι κάναμε, προτού κοιμηθούμε εκείνο το βράδυ. Επειδή τον 
Γαλιλαίο τον έθαψαν ανάμεσα στον Μιχαήλ Αγγελο και στον Μακιαβέλι, στη 
Santa Croce της Φλωρεντίας, παίξαμε κορώνα-γράμματα για το ’πού έκλινε ελα
φρά το κεφάλι του ο Γαλιλαίος : προς το Πνεύμα ή προς την Εξουσία; Προς την 

Ουσία ή την περιουσία;’ Μείναμε άφωνοι σαν είδαμε την όψη του κέρματος και 
ξαπλώσαμε με...μειδίαμα Τζοκόντας.

Σημείωμα προς τους αναγνώστες της Γης: Όταν δείτε το μειδίαμά μας στην 
οθόνη σας, το νέο αυτό για μας είναι κιόλας παλιό. Σ’ εσάς συμβαίνει τώρα, σ’ 
εμάς συνέβη πριν πολλά έτη φωτός. Όσα για να φτάσει η είδηση σ’ εσάς.

Για σας η ημέρα είναι εικοσιτετράωρη, γιατί μετράτε τα ασήμαντα. Για μας, 
που συνεχίζουμε το ταξίδι, η ημέρα είναι άπειρη, γιατί ο Πλάστης πλάθει στο χά
ος μεγάλα. Γιατί πλάθεται ο ίδιος Αδάμας και κόβει τις γερές αλυσίδες μας.

‘Σας φιλούμε όλους γραπτώς κι εξ’ αποστάσεως’ - όπως έγραψε απ’ το κελί 
του στους αγαπημένους του ο ήρωας της Κύπρου Ευαγόρας... πριν τον απαγχονί- 
σουν και αναληφθεί στους αιθέρες, όπου ταξιδεύει πια ως ποιητής.

ΙΩΣΗΦ Σ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

* Το πιο πάνω Διήγημα φαντασίας-επιστήμης-στοχασμού επιλέγηκε από τους Λογοτεχνικούς Οργα
νισμούς Lettres Européennes (Έδρα Κονιάκ, Γαλλία) και CNES (National Space Studies Centre, με 
Έδρα Παρίσι, Βρυξέλλες) για να περιληφθεί στην Ανθολογία 27 επίλεκτων διηγημάτων της Ευρώπης, 
με θέμα «Η Ευρώπη και το Διάστημα» και να αντιπροσωπεύσει την Κύπρο. Η Ανθολογία προγραμ
ματίζεται να παρουσιαστεί σε επίσημη τελετή στο Στρασβούργο, τον Οκτώβρη του 2008 Το Διήγημα 
θα παρουσιαστεί στην πολύγλωσση Ανθολογία σε τρεις γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά 
(εθνική γλώσσα του συγγραφέα).
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ΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΑΛΛΙΔΗ : «Ο Αδερφός μου ο Προδότης», 
Ιστορικό μυθιστόρημα, Εκδόσεις ΚΑΛΕΝΤΗΣ (Αθήνα 2003)*

Του Τάκη Χατζηόημητρίου

Τη μέρα που ήρθε στο γραφείο μου ο Κώστας Γιωργαλλίδης για να μου δώσει 
το βιβλίο του «Ο Αδερφός μου ο Προδότης» και να μου ζητήσει να το παρουσιάσω 
ομολογώ ότι ένιωσα ιδιαίτερη συγκίνηση. Ήταν για μένα μια εξαιρετική τιμή και 
δείγμα εμπιστοσύνης. Δεν είναι απλό πράγμα να έρχεται ένας συγγραφέας και να 
σου εναποθέτει ότι πιο σημαντικό αντιπροσωπεύει στη ζωή του, το τελευταίο του 
έργο. Να σου καταθέτει τους κόπους, τα ξενύχτια, τις αγωνίες του δημιουργού, τους 
προβληματισμούς του, τα πάθη και τις έγνοιες της ψυχής του, τους καημούς του.

Τη στιγμή που πήρα το βιβλίο ένοιωσα βαρύτατη την ευθύνη, αν ήμουν σε θέ
ση να ανταποκριθώ στις προσδοκίες του συγγραφέα να τοποθετηθώ σωστά έναντι 
στο έργο του.

Είχε όμως η συνάντηση μας και το ανθρώπινο στοιχείο. Έτσι γνωριστήκαμε 
με τον Κώστα Γιωργαλλίδη πριν από 40 και πλέον χρόνια.

Ήρθε και πάλι στο οδοντιατρείο μου με μια δέσμη χειρόγραφων. Τότε βγάζα
με τα «Κυπριακό Χρονικά» στο 1960 που σημάδεψε την πνευματική και πολιτι
στική ζωή του τόπου, όσο λίγα περιοδικά στην σύγχρονη ιστορία της Κύπρου.

Διάβασα το γραπτό και χωρίς άλλη συζήτηση πήρε το δρόμο για το τυπογρα
φείο. Ήταν κιόλας στην επόμενη έκδοση των Κυπριακών Χρονικών.

Ένας νέος λογοτέχνης έδινε το παρόν του. Έκτοτε ο Κώστας Γιωργαλλιόης, 
πολυτάλαντος, έδωσε πολύ έργο, κινήθηκε σε διάφορες κατευθύνσεις. Έγραψε κι 
άλλα διηγήματα, εξέδωσε ποιήματα, έκανε εκθέσεις ζωγραφικής και τώρα δίνει 
και πάλι το παρόν του με ένα μυθιστόρημα. Ένα σημαντικό μυθιστόρημα που εκ
φράζει μια μοναδική εποχή της ιστορίας της πατρίδας μας. Την εποχή όπου η μοί
ρα της ιστορίας συναντήθηκε με την πορεία ενός λαού. Δύσκολο και μεγάλο το εγ
χείρημα του να μας δώσει την εποχή εκείνη και να ζωντανέψει μπροστά μας το 
ανεπανάληπτο και μοναδικό κλίμα μιας εποχής.

Μόνο όσοι κράτησαν μια πέννα και πάσχισαν να γράψουν, γνωρίζουν πόσο 
δύσκολη υπόθεση είναι η γραφή και γνωρίζουν ακόμη καλύτερα πόσο δύσκολη εί
ναι η συγγραφή ενός μυθιστορήματος. Είναι το πιο δύσκολο είδος. Θέλει σύνθεση, 
θέλει συναίσθημα, θέλει ζωντάνεμα ενός κόσμου ολόκληρου. Κι αυτό είναι που 
μπόρεσε ο Κώστας Γιωργαλλίδης να μας δώσει. Να μας κάνει κοινωνούς και να 
μας ταυτίσει με τους ήρωες του και την εποχή τους.

Προκλητικός, οδυνηρός και απίστευτος ο τίτλος του βιβλίου «Ο Αδερφός μου 
ο Προδότης». Όμως, μέσα από τις έντονες αντιθέσεις που προκαλεί το ενδεχόμενο 
να έχει ένας αγωνιστής αδερφό προδότη αναδύεται ο κόσμος της Κύπρου. Το πο
λιτικό υπόβαθρο του αγώνα, οι άχαρες πολιτικές αντιπαραθέσεις που από την 
απόσταση του χρόνου τις βλέπει πια με ψυχραιμία ο συγγραφέας. Οι αγωνιστές με
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σημείο αναφοράς στον αρχηγό, έτοιμοι να θυσιάσουν τη ζωή τους, όμως ταυτό
χρονα έτοιμοι να εκτελέσουν οποιαδήποτε διαταγή. Ακόμη κι αν πρόκειται για την 
εκτέλεση ενός προδότη, έστω κι αν αυτός είναι ο αδερφός τους. Σ’ αυτό δεν υπάρ
χει έλεος ούτε συγχώρεση όσο πόνο ψυχής και να νιώθει, όσο κι αν αισθάνεται ότι 
ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα ήταν συντριπτικό για την οικογένεια του. Μιας οικογέ
νειας, που στη συγκεκριμένη περίπτωση, το μόνο που διέθετε στο χωριό ήταν η 
αξιοπρέπεια κι η μεταξύ τους αγάπη και αλληλεγγύη.

Το μόνο που μπορεί να κάνει ο αγωνιστής είναι να ερευνήσει να μάθει την αλή
θεια. Να ανακαλύψει αν είναι ή όχι προδότης ο αδερφός του αλλά και πάλι τον δια
κατέχει η έγνοια ότι δεν θα ’ναι πιστευτές οι τυχόν αθωωτικές δικές του πληροφο
ρίες και διαβεβαιώσεις. Η αμφιβολία είναι ένα στοιχείο που διαποτίζει το βιβλίο και 
την ψυχή του ήρωά του. Συνυπάρχει η αμφιβολία μαζί με την καχυποψία για κάθε 
κίνηση, επίσκεψη ή συνάντηση που καταλογίζεται στον υποτιθέμενο ύποπτο.

Οι συνωμοτικές συνθήκες του αγώνα κι η ένταση μέσα στον οποίο διεξαγόταν 
δεν επέτρεπαν την αμφισβήτηση του και δεν μπορούσαν να κάνουν ανεκτή την 
όποιαν αντίθετη άποψη. Η διαφωνία έναντι του αγώνα ήταν υπόσκαψη κι ήταν εν
δεικτική προαναγγελόμενης προδοσίας.

Κι εδώ, ως επιβαρυντικό στοιχείο, υπήρχαν τα λόγια, υπήρχε η κριτική, η αρι
στερή τοποθέτηση του αδερφού του Σταύρου.

Με κάποια σύμπτωση περιστατικών, όπως η επίσκεψη σ’ έναν αστυνομικό 
σταθμό, ήταν αρκετό να συνυπολογιστεί με την αριστερή τοποθέτηση του νέου για 
να θεωρηθεί προδότης... Να είναι υποψήφιος για εκτέλεση...

Στο βιβλίο κυριαρχεί η έννοια της αναμέτρησης ανάμεσα στους αγωνιστές και 
την προδοσία. Την αισθάνεται να αιωρείται σ’ όλο το βιβλίο αδιόρατα και ακαθό
ριστα μέχρις ότου λυθεί το πρόβλημα και γίνει η επισήμανση του προδότη. Όταν 
πια ο προδότης παίρνει συγκεκριμένη μορφή υπάρχει κι ένα είδος κάθαρσης. Γίνε
ται η τοποθέτηση του προδότη μέσα στην κοινωνία. Γίνεται εξιστόρηση της ζωής 
και ανάλυση του χαρακτήρα του. Ο προδότης είναι ο καιροσκόπος, ο άνθρωπος 
όλων των εποχών που εκμεταλλεύεται καταστάσεις με μόνο στόχο το όφελος.

Καπηλεύεται τον πατριωτισμό, την εθνικοφροσύνη, την εκκλησία και δεν έχει 
δυσκολία να γίνει άνθρωπος του κατακτητή, προδότης των συγχωριανών, των φί
λων του.

Αυτός είναι ο Μαμωνίδης, ο εχούμενος του χωριού, ο παράγοντας που ότι 
σκέφτεται ή κάνει ακόμη και σ’ ότι αφορά την τύχη των παιδιών του στόχο έχει το 
κέρδος, την συσσώρευση πλούτου. Στη σκέψη και τις ενέργειες του κυριαρχεί το 
στοιχείο του υπολογισμού.

Υπάρχει και ο άλλος προδότης. Εκείνος που συλλαμβάνεται, βασανίζεται κι’ 
αποκαλύπτει το κρησφύγετο που βρίσκονται ο αδελφός του μαζί με άλλους τρεις 
αγωνιστές. Εκείνοι δίνουν μάχη, θυσιάζονται. Ο πατέρας προσκυνά τους νε
κρούς. Εύχεται να ήταν και ο άλλος του γιος μαζί τους και φεύγοντας με σταθερή 
φωνή λέγει «Στο καλό παιδιά μου». Μακάρι να ήταν και ο Αευτέρης μαζί σας. Κα- 
τάρα στον προδότη». Επανέρχεται στο βιβλίο μέσα από την εμβόλιμη ιστορία των 

τεσσάρων νεκρών αγωνιστών η δραματική σύγκρουση της θυσίας και της προδο
σίας κι ο συγκλονισμός από τα συμβάντα μέσα σε μια οικογένεια. Εθνικό και οι
κογενειακό δράμα συνυπάρχουν.

Το βιβλίο είναι ένα μυθιστόρημα του αγώνα, των ανθρώπων που τον στελε
χώνουν, του τρόπου δουλειάς και δράσης, των μηχανισμών και της οργάνωσης. 
Δίνει το κλίμα της εποχής με τη συνωμοτική δραστηριότητα και τις κρυφές δια
συνδέσεις, τα συνθηματικά μηνύματα, τη δικτύωση. Κρατά το ενδιαφέρον του 
αναγνώστη και η αναζήτηση του προδότη ξετυλίγεται μέσα από έρευνα κι αναζή
τηση μ’ έναν αστυνομικό μπορεί να πει κανείς τρόπο...

Στο βιβλίο δεν υπάρχουν μόνο γεγονότα, υπάρχει και η κοινωνία του χωριού 
και η κοινωνία της πόλης,την εποχή όπου οι άνθρωποι τα έβγαζαν δύσκολα πέρα 
κι η στέρηση ήταν ο πιο συχνός τους σύντροφος. Την ώρα που γίνονταν όλα αυτά 
τα μεγάλα και σημαντικά, υπάρχει και η εκκλησιαστική επιτροπή που ξεχώριζε τα 
καλά κτήματα της εκκλησίας για τα μέλη της ή για τους συγγενείς τους.

Δύσκολη η ζωή στο χωριό... Ο κάμπος, τα μποστάνια είναι το περιβάλλον των 
ανθρώπων, η πηγή της ζωής αλλά και η αιτία της φτώχιας τους.

Στην πόλη άλλοι ήταν οι λόγοι της στέρησης. Ο αγώνας, οι κατ’ οίκον περιο
ρισμοί, η παθητική αντίσταση για τα αγγλικά προϊόντα στοίχιζαν πιο πολύ στους 
μικρούς καταστηματάρχες παρά στη βρετανική οικονομία.

Δεν μένει όμως ο συγγραφέας μόνο σ’ αυτά, ξανοίγεται και στ’ ανθρώπινα. 
Μιλά για νέους ανθρώπους κι είναι φυσικό να υπάρχει κι ο έρωτας, που παίρνει 
κι αυτός σημαντική θέση στην πλοκή της υπόθεσης. Ο έρωτας του Σταύρου, του 
υποτιθέμενου προδότη που αποκαλύπτεται τελικά κι αυτός αγωνιστής, με την 
Ελλάδα, την κόρη του Μαμωνίδη. Η ιστορία του δένεται απόλυτα με το μύθο και 
τους χαρακτήρες του βιβλίου. Παρ’ όλη τη σκληρότητα των συνθηκών έρχεται ο 
έρωτας να δώσει μιαν ανθρώπινη θερμή προέκταση στο δράμα που περιβάλλει 
τους ανθρώπους και τον τόπο. Είναι μια έκφραση πίστης και μιας εσωτερικής 
ενότητας ότι μέσ’ από την τραγωδία μπορεί να αναδυθούν καλύτερες και γιατί όχι 
ευτυχέστερες μέρες.

Ο Κώστας Γιωργαλλίδης πετυχαίνει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Δίνει 
νόημα στις λέξεις και τις ταυτίζει με το κλίμα της εποχής. Όταν διαβάζουμε στις 
σελίδες του βιβλίου αναφορές σε συναντήσεις ανθρώπων και σε φιλίες, νιώθουμε 
ότι αναφερόμαστε σε μια εποχή που οι φιλίες δένονταν εύκολα και ήταν δυνατές. 
Δεν είχαν συμβατικό χαρακτήρα, ήταν προσφορά και ταύτιση πάνω στην οποία θα 
μπορούσαν οι άνθρωποι να βρουν στήριγμα.

Μας λέγει ο συγγραφέας ότι ο μύθος του βιβλίου βασίζεται σε πραγματικά γε
γονότα. Το σημαντικό είναι ότι την πραγματική ιστορία την έκανε μυθιστόρημα, 
κι’ αυτό είναι που θα συντηρήσει το έργο του στο βάθος του χρόνου.

ΤΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

* Ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου στις 8 Μαρτίου 20(Μ (7.30 μ.μ.) στην Αίθουσα «Μελίνα Μερ- 
κούρη» του Δήμου Αευκωσίας.
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ΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΑΑΑΙΔΗ: «Σταθερό σημείο», 
Διηγήματα. Εκδόσεις Επιφανίου, Λευκωσία 2007

Της Σωτηρούλας Παλαντζή-Ιωαννίδου

Πρόσφατα κυκλοφόρησε η συλλογή διηγημάτων του αγαπητού φίλου Κώστα 
Γιωργαλλίδη, «Σταθερό σημείο» από τις εκδόσεις Κώστα Επιφανίου. Πρόκειται 
για έναν καλαίσθητο τόμο, τον οποίο ο λογοτέχνης αφιερώνει στη σύζυγο και τα 
παιδιά τους και διανθίζει με τα χαρακτικά 7 Κυπρίων καλλιτεχνών, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνεται και ο ίδιος.

Τα διηγήματα ανέρχονται σε επτά, τα εξής: Σταθερό σημείο, που ο τίτλος του 
ισχύει για ολόκληρη τη συλλογή, Διπλό τάμα, Επίμονη διαδρομή, Με κλειστά πα
ράθυρα, Ένα κουτί χρώματα, Η δόξα και το όνειδος και Η συναλλαγή. Τα δυο τε
λευταία διηγήματα είναι αποσπάσματα του ιστορικού μυθιστορήματος του Κώ
στα Γιωργαλλίδη «Ο αδερφός μου ο προδότης», τα οποία αποτελούν συνάμα δυο 
άρτια κι αυτοτελή διηγήματα, εμπνευσμένα από τον απελευθερωτικό αγώνα του 
1955-’59. Τα δυο πρώτα διηγήματα της συλλογής είναι βασισμένα στα βάσανα των 
προσφύγων μας, μετά την τραγωδία του 1974, και ζωντανεύουν τη λαχτάρα των 
ξεριζωμένων μας για επιστροφή στις πατρογονικές εστίες.

Η «Επίμονη διαδρομή» τονίζει την εργατικότητα του λαού μας σε προχωρη
μένη ηλικία και τη συγκινητική αφοσίωση ενός βιοπαλαιστή σ’ ένα ξεπερασμένο 
πια επάγγελμα, που έπαψε να είναι κερδοφόρο.

Το διήγημα «Με κλειστά παράθυρα» μας μεταφέρει στα δύσκολα χρόνια αμέσως 
μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας τον Αύγουστο του 1960, οπότε ο 
ήρωάς μας δεν εκμεταλλεύτηκε τη συμμετοχή του στον Αγώνα για να εξασφαλιστεί 
επαγγελματικά, αλλά «μπαλώθηκε» σε μια ιδιωτική επιχείρηση και πρόσεχε μη χάσει 
τη θέση του και πεινάσει. Καθώς διάβαζε την κυριακάτικη εφημερίδα, τα μάτια του 
έπεσαν στην είδηση για τη δολοφονία ενός γνωστού του οικογενειάρχη βιοπαλαιστή, 
πιθανότατα από Τούρκους, και συγκλονίστηκε. Σκέφτηκε ότι οι Αγγλοι, εκδικητικοί, 
όπλισαν τότε κι έστρεψαν εναντίον των Ελληνοκυπρίων, τους Τουρκοκύπριους, με 

. τους οποίους πριν τα γεγονότα του 1963 είχαν αρμονικές σχέσεις. Εφάρμοσαν δηλα
δή και στην Κύπρο την προσφιλή τους πολιτική του «διαιρεί και βασίλευε».

ΓΓ αυτό και ο ήρωάς μας είδε τους σπιτονοικοκύρηδές του φοβισμένους και 
να κάθονται με τα παράθυρα του σπιτιού ερμητικά κλειστά.

Τέλος, στο διήγημα «Ένα κουτί χρώματα», ξεδιπλώνεται (.ιπροστά μας το δράμα 
μιας πολυμελούς, φτωχής οικογένειας, που ο πατέρας αγωνίζεται σκληρά για τον 
επιούσιον, κι όμως δεν ξεχνά την υπόσχεσή του ν’ αγοράσει, με το υστέρημά του και 
με κίνδυνο της ζωής του, ένα κουτί χρώματα για το μικρό αγγελούδι του...

Απόλαυσα τη συλλογή διηγημάτων του Κώστα Γιωργαλλίδη, που μεταφέρει 
με το γνωστό γλαφυρό ύφος του, σε καιρούς αλησμόνητους αλλά και δύσκολους, 
που σφράγισαν καθοριστικά την προσωπική μας ζωή και κυρίως τη νεότερη ιστο
ρία του νησιού μας, μετουσιώνοντας την σε λογοτεχνία επιπέδου υψηλού.

ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ ΠΑΛΑΝΤΖΗ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΒΙΒΛΙΑ - Επιλογές
ΑΝΑΡΕΑ ΠΕΤΡΙΑΗ: «Μικρό Οδοιπορικό στην Ποίηση του 
Ρ.Μ.Ρίλκε», ποιήματα, (δίγλωσση έκδοση Γερμανικά-Ελληνι- 
κά), Εκδόσεις ΜΕΤΑ 2007:
«Σπίτι όποιος δεν έχτισε, δεν χτίζει τώρα 
όποιος δεν βρήκε συντροφιά, μονάχος μένει, 
θα ξαγρυπνά, θα μελετά, μεγάλα γράμματα θα γράφει 
κι ανήσυχος στους δρόμους θα περιπλανιέται, 
ανάμεσα σε φύλλα που τα παίρνει ο αγέρας.»(ΡθΜε, 1902)

ΑΝΑΡΕΑ ΠΕΤΡΙΑΗ: «Αναφορές», κείμενα λογοτεχνικής κρι
τικής, Έκδοση Εταιρείας Λογοτεχνών Πάφου, 2007: 
«Λίγα πράγματα κι απλά 
φτιάχνουνε τη ζωή και την αγάπη 
και την καρδιά χορταίνουν: 
Μια καλημέρα, το νερό, το λάδι, το ψωμί 
τα ίδια που τώρα 
ακινητοποιημένα 
μέσα στην απουσία σου 
σαν ανερμάτιστα 
τηνε σκοτώνουν...»(Αντώνη Πιλλά)

ΑΝΑΡΕΑ ΤΣΙΚΕΑΑΗ: «Έν όρομαν που ’ θώρουν», ποίημα 
στην Κυπριακή διάλεκτο, Εκδόσεις Επιφανίου, 2007: 
«Η εισβολή τζι ’ η κατοχή 
οι φόνοι τζι ’ οι κατατρεγμοί 
των γυναικών οι βιασμοί 
πο ’καμεν η Τουρκία 
εν θεωρούνται αδίκημαν 
εν εν’ τρομοκρατία;
Γιατί την ανεκτήκετε 
μιαν τέτοιαν αδικίαν

με είδτεε, μ ’ ακούσετε 
για μας μόνον επάθετε 
ούλλοι σας μυωπίαν;»

ΑΝΑΡΕΑΝΗΣ ΗΑΙΟΦΩΤΟΥ: «Η μοίρα της Ελένης», δράμα 
σε δύο μέρη, Εκδόσεις Εθνικής Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών 
και POWER PUBLISHING, 2006:
«Υπάρχουν πολλών ειδών μοναξιές: η μοναξιά της παρέας, η 
μοναξιά του πένθους, κι η τελευταία... τελευταία που μόνος ανα
χωρείς για τας αιωνίους μονάς, τότε που φεύγεις στον αγύριστο 
που λένε. Μεγάλη προδοσία ο θάνατος, συντροφάκι μου, να το 
ξέρεις. Πού πας βρε κύριε και τ'αφήνεις όλα;... Να μου πεις δεν 
πας σε πάνε, θες δε θέλεις... Μα έλα που έτσι μάθαμε να λέμε...»
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ΑΡΤΕΜΗΣ ANTOMOr

ΗΛΚΑΧΗΧ ΟλΙΕΙβΑΝΑΣΟΠΟΤΛΟΙ

ΤΟ ΑΜΗΧΑΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ
TOT KOTPOr

ΤΕΡΤΣΙΝΕΧ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

F.KAOLUZ ΜΕΛΓΑΠΌΧ

μπαίνει στην Ιστορία, κι ωσάν κρίνο 
' στα δυο του τίμια χέρια το βαστάζει, 

που το αποθέτουν επιτάφιο θρήνο»

ΑΡΤΕΜΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: «Αρμοί γεγονότων», ποιήματα, Λευ
κωσία 2008:
«Μένει ένα όραμα 
σαν μια δράκα καρπός 
στη ραβδισμένη χαρουπιά 
να δούμε ξανά τα τρακτέρ 
σε μέτωπο ειρήνης 
να σβήνουν με αυλακιές σποράς 
κάθε σημάδι 
απ' τις ερπύστριες των τανκς»

ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΑΟΥ: «Το αμήχανο χαμό
γελο του κούρου», ποιήματα, Εκδόσεις Μελέαγρος, Αθήνα 
2007:
«Γυμνός χειροκροτεί γυμνό το βασιλιά του. 
Και το φιλάληθες παιδί γυμνό κι αυτό κοιτάζει 
και δεν τολμάει τη φωτεινή κραυγή να ξεστομίσει 
χαιράμενο το γενικό ξεγύμνωμα του κόσμου. 
Όλα γυμνά πια καρτερούν και ξετραχηλισμένα 
το μυστικό πονόψυχο χιόνι για να τα ντύσει»

ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΑΟΥ: «Τερτσίνες για τον 
νέο Ελληνισμό», ποιήματα, Εκδόσεις Μελέαγρος, Αθήνα 2008: 
«Η Ελλάδα Καραϊσκάκη τόνε κράζει 
μα δρακοκτόνο άϊ-Γιώργη στην καρδιά της 
τον έχει και το στόμα μέλι στάζει 
κάθε που θα δοξάζει τ’ όνομά του 
Μα και στον ουρανό τον ανεβάζει 
Με το πειρακτικό παράνομό του: 
«Ο Γιόκας της Καλογριάς!». Μ’ εκείνο, 
της δόξας του ήλιου και τερπνή σκιά του

Όρχς 

του περασμένου καλοκαιριού

άσπρο μαντήλι που αναχώρησε 
σε μια στροφή του δρόμου 
μουσκεμένο στον ιδρώτα»

ΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΑΑΑΙΑΗ: «Σταθερό σημείο», διηγήματα, 
Εκδόσεις Επιφανίου 2007:
«Πολλές φορές του ’ρχόταν να πάρει σβάρνα όλες τις πρεσβεί
ες των μεγάλων, να τους βάλει φωτιά. Ίσως ταράξει την απά- 
θειά τους, ίσως τραβήξει την προσοχή του κόσμου. Ίσως γρα
φτεί κάτι στις εφημερίδες, ίσως βουίξει κάποιο ραδιόφωνο δι
κό μας ή ξένο πως υπάρχουν ακόμη άνθρωποι σ ' αυτό τον κό
σμο, τον πολιτισμένο, που ’φτάσε μέχρι το φεγγάρι... άνθρωποι 
που δεν τους επιτρέπεται να γυρίσουν και να ζήσουν στα δικά 
τους τα σπίτια, στους τόπους που γεννήθηκαν κι αναστήθηκαν

και στη γη τους που πότισαν με αίμα και ζύμωσαν με ιδρώτα και μόχθο.»

ΜΥΡΙΑΝΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΠΑΠΑΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ: 
«Αριες του περασμένου καλοκαιριού», ποιήματα, Έκδοση 
Εταιρείας Λογοτεχνών Πάφου, 2007: 
«Δεν μας κτυπάνε πια την πόρτα 
τ’ ανέμελα πουλιά της νιότης 
της πρώτης Άνοιξης τα χρώματα 
ταξίδεψαν μακριά 
ρυάκια βιαστικά 
κατρακυλώντας στην αρχέγονη κοίτη.
Κι ο έρωτας

ΠΑΝΤΕΛΗ ΧΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ: «Απομνημονεύματα Στιχη- 
ρά», ποιήματα, Εκδόσεις Επιφανίου, 2007:
«Οι πολέμιοι εισβάλλουν. Πολυάριθμοι. Στερημένοι βιαστές 
απ’ της Εύας το κορμί. Ταξιαρχίες ιμάμηδων, λειτουργοί τ’ άλ
λου υψίστου. Γεμίζουν με βενζίνη του φανατισμού τις θερί- 
στρες. Απειροπόλεμοι δούλοι κι αγωγιάτες Τσιγγάνοι. Ορδές 
τυχοδιωκτών κακοποιούν τ’ άχραντο σώμα της ιστορίας. Ο 
πορθητής διευκρινίζει: Τριήμερο πανηγύρι λεηλασίας τουρκι
κό, πατροπαράδοτο. «Τα κτίρια δικά μου, όλα τ’ άλλα δικά 
σας».

ΤΑΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ: «Γρηγόρης Αυξεντίου - Ο ήρω- 
ας της λευτεριάς - 50 χρόνια από τότε», ποιήματα, Εκδό
σεις Επιφανίου, 2007:
«Ήταν ένα βουνό και ο Μαχαιράς
Σαν όλα τ’ άλλα
Μέχρι που πήγε ο Γρηγόρης εκεί»

ΤΑΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ: «45 Μικρές Σταγόνες Ήλιου», 
ποιήματα σε Χάϊ Κάϊ», Εκδόσεις Αριστοτέλους, 2006: 
«Πού είναι ο χρόνος 
να δανειστώ μια στιγμή 
μετά το τέλος;»

Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ
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ΚΩΣΤΑ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
(ΜΕΛΕΤΗ - Λευκωσία 1986)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2009
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ*

* Τό Ενημερωτικό αύτύ Σημείωμα όπως καί οί σχετικές Σημειώσεις γράφτηκαν τόν Ιούνιο 2008 γιά 
ένημέρωση τού αναγνώστη κάτω άπό ποιες περιστάσεις γράφτηκε ή Μελέτη καί γιά ποιό σκοπό δημο
σιεύεται τώρα, είκοσι δύο καί πλέον χρόνια μετά τή συγγραφή καί τήν υποβολή της.

Οί λόγοι πού μέ ώθησαν ν’ ασχοληθώ μέ τή συγγραφή μελέτης για τήν 
ίδρυση στήν Κύπρο Προτύπου Ελληνικής Σχολής Μέσης Παιδείας ανάγο
νται στό 1984, άν όχι νωρίτερα, κι έπεξηγοΰνται στό ΜΕΡΟΣ Α' τής δημο
σιευόμενης «ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ» καί στή συνο
δευτική έπιστολή πρός τόν αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο καί τότε Πρόεδρο τής 
Τέρας Συνόδου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ Α' (σελ. 15-22). Τις σκέψεις μου ανακοί
νωσα ήδη εκτοτε στόν Μακαριώτατο, ένθερμο ύποστηρικτή τών Ελλη
νικών Γραμμάτων, φλογερό μαχητή καί διαπρύσιο κήρυκα τής Ελευθε
ρίας, ό όποιος καί ένστερνίστηκε τήν ίδεά καί αύτοβούλως άνάλαβε νά τή 
θέσει ένώπιον τής Τέρας Συνόδου.

Πράγματι, ή Τερά Σύνοδος σέ συνεδρία της τό Σεπτέμβριο 1984 - άπό 
ο,τι ένθυμούμαι καί έχω ύπόψη μου- άντίκρυσε τό θέμα θετικά καί υιοθέ
τησε τήν πρόταση. Κατόπιν τούτου άνάλαβα μέ συναίσθηση εύθύνης καί 
ιδιαίτερο ζήλο τή συγγραφή τής μελέτης, μέ τήν έλπίδα πάντοτε ότι ή ύπο- 
βολή της θά οδηγούσε στήν ίδρυση τής Σχολπης, έφ’ όσον βέβαια ή Εισήγη
ση θά άνταποκρινόταν στίς προσδοκίες καί θά ικανοποιούσε τις άπαιτή- 
σεις τής Τέρας Συνόδου. Τήν Εισήγηση υπέβαλα στήν Τερά Σύνοδο δύο 
χρόνια άργότερα, τό τέλος Αύγούστου 1986 (βλ. σελ. 15).

Σχετικά μέ τήν τύχη τής «Εισήγησης» πληροφορήθηκα άργότερα άπό 
τόν άοίδιμο Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομον Α', άπό τόν όποιον ζήτησα πλη
ροφορίες, ότι λόγω τής μεγάλης δαπάνης πού κατά τήν έκτίμηση τής Τέρας 
Συνόδου θά συνεπαγόταν ή ίδρυση καί λειτουργία τής Σχολής, δέν άνελή- 
φθη τό έργον άπό τήν Εκκλησία. 'Ορισμένες εισηγήσεις μου πρός τόν Μα
καριώτατο γιά τήν άντιμετώπιση τοϋ οικονομικού προβλήματος, ώστε νά 
καταστεί δυνατό ή Εκκλησία νά συνεχίσει, επί τοϋ προκειμένου, τή λα
μπρή παράδοση τοϋ Εθνομάρτυρα Κυπριανού, μέ τήν ίδρυση μίας νέας 
Σχολής άντάξιας, μέσα στά σημερινά δεδομένα, τής ιστορικής Ελληνικής 
Σχολής, τοϋ Παγκυπρίου Γυμνασίου, δέν ήραν τις έπιφυλάξεις Του. Μέ 
διαβεβαίωσε, ώστόσο, ο Μακαριώτατος καθησυχάζοντάς με, ότι ή Εισήγη
ση θά προωθηθεί γιά πραγματοποίηση δι’ άλλης όδοϋ.

Συγκεκριμένα, ένημέρωσε πάνω στό θέμα ο Μακαριώτατος, όπως μέ 
πληροφόρησε, τόν τότε Υπουργό Παιδείας Ανδρέα Χριστοφίδη καί τό συζή-
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τησε σέ επαφές πού εΐχε μαζί του μέ στόχο τήν έφαρμογή τής μελέτης. Συ- 
ναφώς, ό Υπουργός άνάλαβε νά μετατρέψει τό Παγκύπριο Γυμνάσιο σέ 
Πρότυπο Σχολή στό πνεύμα τής Εισήγησης - ή δική μου άποψη ήταν νά κτι
στεί νέα σύγχρονη σχολή, πουν’ άνταποκρίνεται στις απαιτήσεις τής σύγχρο
νης παιδείας. Πληροφορήθηκα επίσης ότι ό Υπουργός Ά Χριστοφίδης εΐχε 
συνάντηση ή συναντήσεις καί έπαφές μέ τόν τότε Υπουργό Εθνικής Παιδεί
ας καί Θρησκευμάτων τής Ελλάδος Αντώνη Τρίτση, ύπέρμαχο τής έπανα- 
φοράς τής διδασκαλίας τών Αρχαίων Ελληνικών στό Γυμνάσιο. Δέν απο
κλείω καθόλου τήν πιθανότητα νά αντάλλαξαν άπόψεις πάνω στό θέμα τής 
γλώσσας άλλά καί τής Σχολής - μάλλον τό άντίθετο θά ήταν άπορίας άξιο.

Θά πρέπει νά άναφέρω ότι γιά τό θέμα τής «Εισήγησης» μου ούδέποτε 
μίλησα μέ τόν Άνδρέα Χριστοφίδη, ούτε ό ίδιοςμού άνάφερε ποτέ γιά τή συ
νάντηση ή τις συναντήσεις καί τή συνεννόηση του μέ τόν Μακαριώτατο. 
Επιβεβαίωση, όμως, τών όσων μού είπε ό Μακαριώτατος άποτελούν όσα 
σχετικά εϊπεν ό ίδιος ό Υπουργός Α. Χριστοφίδης στήν «'Ομιλία» του 
«στόν Επίσημο Εορτασμό τών 175 χρόνων τού Παγκυπρίου Γυμνασίου, 
στήν Αίθουσα Τελετών Παγκυπρίου Γυμνασίου, τήν Κυριακή, 13.12.1987, 
ώρα 10.30 π.μ.». Συγκεκριμένα, διατύπωσε τήν άποψη ότι «δεν θα ήτο άκαι- 
ρον σήμερον να αντιμετωπίσουμε και ημείς το Παγκύπριο Γυμνάσιο ως 
ίδρυμα εκτός τόπου και χρόνου», ούσιαστικά δηλαδή ώς ένα πρότυπο ίδρυ
μα όχι γιά τήν Κύπρο μόνο άλλά γιά όλο τόν Ελληνισμό καί όλες τις έποχές, 
«του οποίου ο προορισμός θα είναι να δίδη την μεγαλύτερη δυνατή έμφαση 
στα κλασσικά γράμματα, ει δυνατόν σε όλες τις βαθμίδες του» και «σε όλους 
εκείνους εκ Αευκωσίας ή αλλού οι οποίοι έχουν κλίσιν και ικανότητες για τα 
κλασσικά γράμματα», και μάλιστα «με την ενίσχυση της Πολιτείας ή και της 
εκκλησίας, για εκείνους που θα αντιμετώπιζαν οικονομικό πρόβλημα...... 
«Πιστεύω», είπε, «ότι μια τέτοια εξέλιξη και για την ιδιαιτέρα μας πατρίδα 
και για τον Ελληνισμό θα είχε τεράστια σημασία» (σελ. 10).*

* Επαινετικό υπαινιγμό γιά τήν απόφαση τοΰ 'Υπουργού Ά. Χριστοφίδη γιά τήν «υιοθέτηση εισήγη
σης γιά τή δημιουργία προτύπου σχολείου πού νά τιμά τήν Κύπρο καί τόν Ελληνισμό» έκαμα στόν 
Επικήδειο πού, κατά παράκληση τοΰ άοίδιμου ’Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Α', έκφώνησα στόν 
Καθεδρικό ναό Αγίου Ιωάννη, στή Αευκωσία, στις 26 ’Ιουνίου 1998, ώρα 11.00 π.μ., στό τέλος τής 
νεκρώσιμης άκολουθίας τής όποιας προέστη ό ίδιος ώς άνω ’Αρχιεπίσκοπος. (Βλ. «Φιλολογική Κύ

προς 1998-1999”, τοΰ Ε.Π.Ο.Κ., Αευκωσία 2000, σελ. 245).

Εΐχε μάλιστα τήν έμπνευση νά προεκτείνει τήν Εισήγηση μου καί νά πει 
ότι «ανάλογα ειδικά σχολεία θα ήτο δυνατόν να μελετηθή να γίνουν στις 
άλλες πόλεις των ελευθέρων περιοχών της Κύπρου, στον τομέα των θετι
κών, των οικονομικών και των γεωργικών επιστημών αντιστοίχως», άλλά 
μέ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα καί στις τρεις περιπτώσεις πού θά εξα
σφάλιζε ότι «δεν θα έχουμε μονομέρεια», ενώ «το κύριο βάρος θα ευρίσκε- 

το στον ένα τομέα». «Με αυτές τις σκέψεις» καλούσε σέ ένα διάλογο πού 
θά οδηγούσε, όπως πίστευε, στήν «αποκατάσταση του Παγκυπρίου Γυμνα
σίου ως Παγκυπρίου Σχολής για τα κλασσικά γράμματα» (σ. 11 ).

Δέν έχω ύπόψη μου αν διεξήχθη διάλογος. Γνωρίζω μόνο ότι, όταν τερ
ματίστηκαν οί υπηρεσίες του ώς Υπουργού, άσχολήθηκε - όχι γιά πολύ 
καιρό, άπό δ,τι θυμάμαι - μέ τή μελέτη άρχειακού ύλικού τής Τεράς Αρχιε
πισκοπής γιά τήν ιστορία τής Παιδείας τής Κύπρου σέ Γραφείο πού τού 
παραχωρήθηκε στό Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ - τό θέμα τού 
Γραφείου φρόντισα ό ίδιος ώς Διευθυντής - κατόπιν οδηγιών τού Μακα- 
ριωτάτου, μέ τόν όποιον ό Χριστοφίδης εΐχε συχνά συναντήσεις, ίσως όχι 
άσχετες μέ τό τί θά άκολουθούσε. Αργότερα, πάντως, άφιέρωσε όλο τό 
χρόνο του - μπορεί καί ταυτόχρονα - γιά τήν ίδρυση καί τή λειτουργία τού 
Ραδιοφωνικού Σταθμού «Ο ΑΟΓΟΣ», τού όποιου ήταν καί ό πρώτος Διευ
θυντής, μέ τή μεγάλη έμπειρία πού διέθετε ώς έπί μακράν διατελέσας Διευ
θυντής τού κρατικού Ραδιοσταθμού (Ρ.Ι.Κ.). Δέν είμαι σέ θέση νά γνωρίζω 
αν, μετά τό Υπουργείο Παιδείας, τά ένδιαφέροντα τού μ. Χριστοφίδη έπι- 
κεντρώνονταν πιό πολύ στήν ίδρυση ειδικού Ραδιοσταθμού τής Εκκλη
σίας μάλλον παρά προτύπου Σχολής.

Εΐναι λυπηρό, πάντως, τό ότι άτυχώς λόγοι οικονομικοί καί άλλες 
ίσως συγκυρίες δέν έπέτρεψαν τήν ίδρυση τότε τής Σχολής. Αν ιδρυόταν 
θά εΐχε ζωή δύο σχεδόν δεκαετιών διαρκώς έκσυγχρονιζόμενη μέσα στά 
έκάστοτε νέα δεδομένα τής τεχνολογικής έποχής μας, άλλά χωρίς νά χάνει 
τόν ούσιώδη χαρακτήρα της ώς προτύπου Ελληνικής Σχολής. Ή άκτινο- 
βολία της θά ξεπερνοϋσε, πιστεύω, τά σύνορα τής Κύπρου, κι αύτά άκόμα 
τής Ελλάδας καί θά γινόταν διεθνώς γνωστή καί μάλιστα στόν άπόδημο 
Ελληνισμό. Θά εΐχε δώσει ώς τώρα άποφοίτους πού θά τιμούσαν τό όνομα 
της, όπως ή άλλοτε Ελληνική Σχολή τού Εθνομάρτυρα Κυπριανού, τό 
Παγκύπριον Γυμνάσιον.

Ωστόσο δέν εΐναι άκόμη άργά. Ίσως μάλιστα ό εθνικός καί θρησκευ
τικός άποπροσανατολισός τής παιδείας μας στόν όποιο στοχεύει ή ύπο
πτου, κατά τούτο τουλάχιστον, προελεύσεως «Εκπαιδευτική Μεταρρύθμι
ση»- νά μή καλλιεργείται δηλ. στό εξής στούς μαθητές μας Ελληνική 
έθνική συνείδηση, ή έπίγνωση τής Ελληνικής τους ταυτότητας, άλλά μία 
άνύπαρκτη νόθα Κυπριακή έθνική συνείδηση καί ταυτότητα, έπειδή δήθεν 
ή Κύπρος εΐναι ξέχωρο «έθνος-κράτος» (καί όχι άπλά 'κράτος'), καθιστά 
τήν άνακίνηση καί μελέτη τού όλου θέματος όχι μόνο έπίκαιρη άλλά καί 
αναγκαία- καί τούτο γιά έξουδετέρωση τών πιό πάνω άπαράδεκτων στό
χων όπως καθορίζονται στό «Μανιφέστο» τής Μεταρρύθμισης. Επί τού 
προκειμένου ή στάση τής Έθναρχούσας Εκκλησίας τής Κύπρου, όπως τή 
διακήρυξε ό Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β' άλλά καί ό 
Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος, ώς Πρόεδρος τής Επι
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τροπής Παιδείας της Τ. Συνόδου καί της Επιτροπής Βιοηθικής, μέ τήν 
εξαγγελία μέτρων γιά τήν περιφρούρηση του Ελληνοχριστιανικού χαρα
κτήρα τής παιδείας μας, μεταξύ τών οποίων καί ή ίδρυση άπό τήν Εκκλη
σία σχολείων, συμπεριλαμβανομένου καί προτύπου ή προτύπων σχολείων, 
αποτελεί ευοίωνο σημείο καί χαιρετίστηκε μέ ανακούφιση.*

* Γιά σχετική αναφορά μου στά πιό πάνω, βλ.: τό Κείμενο 'Ομιλίας μου μέ θέμα «Ο εθνικός και θρη
σκευτικός αποπροσανατολισμός της παιδείας της Κύπρου στο Σχέδιο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθ
μισης και η ανάγκη εξουδετέρωσής του», πού έγινε σέ «Ημερίδα για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμι
ση» πού διοργάνωσε ή Εταιρεία Μελέτης 'Ελληνικών Θεμάτων στις 17 Μαρτίου 2007 στή Λευκωσία 
(:«ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ 2006-2008», Λευκωσία 2009, σελ. 109).

Ή διακηρυχθεϊσα πιό πάνω θέση τής Εκκλησίας φέρνει στήν έπικαιρό- 
τητα καί δικαιολογεί, πιστεύω, τή δημοσίευση τής «ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ» πού 
υποβλήθηκε τό 1986 γιά ίδρυση Προτύπου Σχολής, άλλα μπορεί ταυτόχρο
να καί νά ένισχύσει τήν προσπάθεια γιά αποκατάσταση τής διδασκαλίας 
τής ’Αρχαίας Ελληνικής στά Γυμνάσια καί τά Λύκεια τής Κύπρου, στά 
οποία είναι αισθητά υποβαθμισμένη. Τά ολέθρια άποτελέσματα τής μεταρ
ρύθμισης Γ. Ράλλη άπό τήν πλήρη κατάργηση τών Αρχαίων Ελληνικών 
άπό όλες τις τάξεις τού Γυμνασίου έχουν άπό πολλού έπισημανθεΐ καί 
άναγνωρισθεί, άλλά ένφ στήν Ελλάδα ή διδασκαλία τού μαθήματος έχει 
άποκατασταθει σέ πολύ μεγάλο βαθμό - άπό ο,τι πληροφορούμαι - στήν 
Κύπρο δυστυχώς δέν συμβαίνει τό ίδιο. ’Αποτελεί πεποίθηση μου ότι καί ή 
διδασκαλία τών ’Αρχαίων Ελληνικών στά Γυμνάσια καί Λύκεια τής Κύ
πρου πρέπει νά άποκατασταθει στόν έμπρέποντα βαθμό, καί ή ίδρυση Προ
τύπου Σχολής είναι έφικτή καί θά έξυπηρετήσει, έστω καί καθυστερημένα, 
έθνικό σκοπό.

Έχω πλήρη επίγνωση τού γεγονότος ότι ή «ΕΙΣΗΓΗΣΗ» δέν είναι δυ
νατό νά έφαρμοστεί τώρα ώς έχει. Τά δεδομένα σήμερα, είκοσι τρία χρόνια 
καί πλέον μετά τήν υποβολή της, έχουν άλλάξει. Νέα μαθήματα θά πρέπει 
νά προστεθούν (π.χ. ’Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, άλλες ξένες γλώσσες, τε
χνολογικές γνώσεις, καί άλλα), νέες μέθοδοι καί σύγχρονα μέσα διδασκα
λίας κ.ά. Αυτά όμως, όπως καί άλλα, όπως τό ώρολόγιο καί τό άναλυτικό 
πρόγραμμα, τό θέμα τής πρωινής ή καί άπογευματινής φοίτησης, μπορούν 
νά έπανεξεσταστούν καί άναθεωρηθούν γιά νά προσαρμοστούν στά νέα δε
δομένα. Τό ίδιο ισχύει καί γιά τό θέμα τού υπολογισμού τών έξόδων γιά τή 
λειτουργία τής Σχολής, όπως έγινε τότε, καί τό όποιο θά πρέπει νά έπανε- 
ξεταστεϊ γιά νά γίνει ό προϋπολογισμός τής Σχολής υπό τό φώς τής 
άλλαγής, έκτοτε, τών κλιμάκων, τής άμοιβής τών έκπαιδευτικών, τών 
υπαλλήλων, άλλά καί άλλων στοιχείων ή παραγόντων.

Λέν είναι πρόθεση μου νά εκσυγχρονίσω καί έπανυποβάλω τήν 
«ΕΙΣΗΓΗΣΗ», πού ύποβλήθηκε τότε, πρός έφαρμογήν σήμερα μέ τις θεω
ρούμενες ώς άναγκαϊες άλλαγές. Σκοπός μου είναι νά άνακινήσω τό θέμα 
γιά προβληματισμό καί μελέτη. Άνληφθεΐ άπόφαση γιά ίδρυση μίας τέτοι
ας Προτύπου Μεγάλης τού Γένους Σχολής, άπό τήν Εκκλησία τής Κύπρου 
ή όποιονδήποτε ή όποιουσδήποτε άλλους - τήν Τεράν Μονήν Κύκκου, τό 
Ύπουργεϊον Παιδείας καί Πολιτισμού, άπό άτομα δυνάμενα νά παραμεί
νουν στήν ιστορία ώς Μεγάλοι Ευεργέτες τού Κυπριακού Ελληνισμού καί 
τού Έθνους - τότε όλα τά θέματα μπορούν νά μελετηθούν άπό αρμόδια 
Επιτροπή ειδικών πού θά διορίσει ή Τ. Σύνοδος ή καί τό κράτος ή καί 
άλλοι παράγοντες - άνάλογα μέ τήν περίπτωση. Είναι αυτονόητο ότι ή 
συμβολή τού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων τής 
Ελλάδος θά είναι πολύτιμη.

Θεώρησα σκόπιμο στήν έκδοση αυτή νά συμπεριλάβω δύο σύντομα κεί
μενα πού δέν άναφέρονται μέν στήν «Εισήγηση» γιά ίδρυση Προτύπου 
Σχολής, τό θέμα όμως πού θίγουν δέν είναι άσχετο μέ αυτήν, άφοϋ τάσσον
ται υπέρ τής έπαναφοράς τής διδασκαλίας τής ’Αρχαίας Ελληνικής γλώσ
σας στά Γυμνάσια καί στά Λύκεια. Τά κείμενα αυτά, τά όποια υπέβαλα έπί- 
σης τότε στήν Ί. Σύνοδο, είναι:

1. «Παράγραφοι άπό τήν ΑΘΗΝΑ, του ΚΩΣΤΑ ΣΕΡΕΖΗ: Απόψεις 
για τη θέση των αρχαίων Ελληνικών στην εκπαίδευση. Η ΔΙΑΧ
ΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ». Πρόκειται γιά άνταπόκρι- 
ση άπό τήν ’Αθήνα, πού δημοσιεύτηκε στήν έφημερίδα τής Λευκω
σίας, Κύπρου «Ο Φιλελεύθερος», Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 1986.

2. «Η διδασκαλία τών ’Αρχαίων Ελληνικών στό Γυμνάσιο» - 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ τού Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου 
(Ε.Π.Ο.Κ.), Αευκωσία, 21 Νοεμβρίου 1986. Ή «Διακήρυξη» έπιδό- 
θηκε καί στόν τότε Μακαριώτατον ’Αρχιεπίσκοπον Κύπρου 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ Α', στά μέλη τής Τέρας Συνόδου τής Εκκλησίας 
Κύπρου, στόν τότε Πρέσβη τής Ελλάδος στήν Κύπρο κ. Ευθύμιο 
Στοφορόπουλο καί έστάλη έπίσης σέ 13 ’Εφημερίδες στήν ’Αθήνα, 
στις 22 Νοεμβρίου 1986, μέ συνοδευτική επιστολή.

Εύχομαι καί έλπίξω ή «ΕΙΣΗΓΗΣΗ» αυτή νάβρεΐ ένκαιρώ τήνάναμε- 
νόμενη άνταπόκριση μέ τήν ίδρυση μίας Νέας Προτύπου Ελληνικής, Με
γάλης τού Γένους, Σχολής, μίας φωτεινής εστίας Ελληνικών γραμμάτων 
πού νά τιμά τήν Κύπρο καί τον Ελληνισμό στό σύγχρονο κόσμο καί θά 
συμβάλει άποφασιστικά στόν άγώνα τού λαού μας γιά έθνική επιβίωση 
έσαεί, στή γή τών πατέρων μας.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ 
Λευκωσία,
’Ιούνιος 2008
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

30 Αύγουστου, 1986

Μακαριότατο Πρόεδρο
τής Τέρας Συνόδου
τής Εκκλησίας Κύπρου
κ.κ. Χρυσόστομο
καί "Αγίους Συνοδικούς
Ιερά ’Αρχιεπισκοπή Κύπρου

Μακαριότατε,
"Άγιοι Συνοδικοί,

Λαμβάνω τήν τιμή νά ύποβάλω ΕΙσήγηση γιά τήν ϊδρυση, τήν οργάνω
ση καί τή λειτουργία στήν Κύπρο μίας έξατάξιας Προτύπου "Ελληνικής 
Σχολής Μέσης Έκπαιδεύσεως γιά τήν έλληνοπρεπή καί ορθόδοξη χριστια
νική μόρφωση αρίστων στήν έπίδοση καί τό ήθος "Ελληνοπαίδων τής Κύ
πρου, μαθητών καί μαθητριών, πού έχουν τήν εύγενή φιλοδοξία νά άνα- 
πτύξουν στόν άνώτατο δυνατό βαθμό τις ίκανότητές τους καί νά εκπληρώ
σουν τήν άποστολή τους ώς διακεκριμένα μέλη τής κοινωνίας.

Στή σκέψη αύτή οδηγήθηκα έχοντας ύπόψη μου ότι ή ’Εκκλησία τής 
Κύπρου στάθηκε ό στυλοβάτης τοΰ "Ελληνισμού καί τής ’Ορθόδοξης Χρι
στιανικής πίστης μέσα σέ χρόνους ιστορικών δοκιμασιών τοΰ λαοΰ μας, 
διατήρησε στή ζωή τά "Ελληνικά Γράμματα καί τήν "Ελληνική Παιδεία καί 
γαλούχησε τό ποίμνιό της μέ τις αιώνιες άξιες τής "Ελληνικής παράδοσης, 
τά ιδανικά τής φυλής, καί τά διδάγματα τής Χριστιανικής Θρησκείας περι- 
φρουρώντας το έτσι άπό τόν κίνδυνο τοΰ άφανισμοΰ.

"Η ηθική κρίση τής εποχής μας άλλά καί ή όχι τόσο ενθαρρυντική κατά
σταση στήν παιδεία μας σήμερα - εδώ καί στόν εύρύτερο "Ελληνικό χώρο - 
ιδιαίτερα δε ή εγκατάλειψη τά τελευταία χρόνια ούσιωδών παιδευτικών καί 
μορφωτικών στοιχείων τής παράδοσης μέ άποτέλεσμα ή "Ελληνική παιδεία 
νά έχει ύποβαθμιστεΐ αισθητά καί σέ άνησυχητικό, θά έλεγα, βαθμό άπό ορι
σμένες τουλάχιστο άπόψεις - όπως ή συγκροτημένη γλωσσική κατάρτιση, ή 
εμπέδωση τοΰ αισθήματος τής ιστορικής συνέχειας καί εθνικής ταυτότητας 
τοΰ "Ελληνισμού καί ή προσήλωση στις δοκιμασμένες εθνικές, θρησκευτικές 
καί ηθικές άξιες ώς οδηγών τής ζωής - δικαιολογούν, πιστεύω, τήν άνάληψη 
πρωτοβουλίας άπό τήν ’Εκκλησία τής Κύπρου γιά τήν ϊδρυση μιας Σχολής 
πού μπορεί νά γίνει ύπόδειγμα γιά όλο τόν Ελληνισμό καί νά εξελιχθεί στόν 
τομέα της σέ μία Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή.

Δέ μπορεί νά ύπάρξει άμφιβολία, ότι καί τή φορά αύτή ή ’Εκκλησία τής 
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Κύπρου θά άνταποκριθεΐ στήν κλήση τών καιρών καί θά άποδειχθεϊ αντά
ξια τής μακραίωνης έθνοσωτήριας παράδοσής της άναλαμβάνοντας ένα 
ιστορικής σημασίας καί εθνικής άποστολής έργο πού θά λαμπρύνει τήν 
ίδια, θά προσδώσει αίγλη στήν Κύπρο καί θά τροφοδοτήσει τόν Ελληνι
σμό όχι μόνο μέ διακεκριμένους πολίτες καί διαπρεπείς έπιστήμονες άλλά 
πρό παντός μέ μιά εθνικά καί θρησκευτικά συγκροτημένη πνευματική ήγε- 
σία μέ αίσθημα ύψηλής άποστολής καί’βαθιά συναίσθηση ευθύνης γιά τήν 
εθνική έπιβίωση τής Κύπρου καί τήν προκοπή του Ελληνισμού.

Γιά ένα τέτοιο έργο μπορεί κανείς νά εΐναι βέβαιος ότι ή ευγνωμοσύνη 
τού 'Έθνους θά συνοδεύει αιώνια τήν Ιερά Σύνοδο τής Εκκλησίας τής 
Κύπρου.

Μέ τή διαβεβαίωση ότι είμαι πρόθυμος νά εργαστώ μέ ζήλο καί νά συμ
βάλω, στό μέτρο τών ταπεινών μου δυνάμεων, στήν πραγματοποίηση τού 
πιό πάνω ιερού σκοπού,

Μέ βαθύτατο Σεβασμό,

Κώστας Ε. Χατζηστεφάνου 
Διευθυντής

ΜΕΡΟΣ Λ'

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Α' ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

"Ενας άπό τούς σοβαρότερους λόγους πού έπιβάλλουν τήν ίδρυση μιας 
νέου τύπου Σχολής Μέσης Έκπαιδεύσεως στήν Κύπρο εΐναι, πιστεύω, ή άνά
γκη ένίσχυσης τής Άρχαίας Ελληνικής καί τής Χριστιανικής παιδείας, μέ τήν 
έπανεισαγωγή καί τήν αποκατάσταση τών Αρχαίων Ελληνικών στις τάξεις 
τού Γυμνασίου1 καί τού Λυκείου καί μέ τή διδασκαλία τού Ευαγγελίου καί 
τών ’Εκκλησιαστικών κειμένων στή γνήσια γλωσσική μορφή τους καί στήν 
παιδαγωγικά κατάλληλη ήλικία γιά μορφωτικούς σκοπούς.

Παρόλο πού ή έκτίμηση τών άποτελεσμάτων ένός έκπαιδευτικοΰ συστή
ματος εΐναι, ώς ένα σημείο, θέμα ύποκειμενικό (ιδιαίτερα όταν δέ στηρίζε

ι. Η έπανεισαγωγή τών ’Αρχαίων Ελληνικών στις τάξεις του Γυμνασίου - μέ μεγάλη μάλι
στα καθυστέρηση - όχι μόνο δέν προσήγγισε κάν τή διδασκαλία του μαθήματος - σέ άριθ
μό ώρών, διδασκόμενη ΰλη καί ειδικά καταρτισμένους έκπαιδευτικοΰς - όπως αυτό προ- 
σφερόταν πριν τήν πλήρη κατάργησή του, άλλά συνοδεύτηκε καί μέ τή δραματική μείωση 
τών ώρών διδασκαλίας τοΰ μαθήματος καί στις τάξεις τοϋ Λυκείου άντίθετα μέ ο,τι άναμε- 
νόταν μέ βάση σχετικές διαβεβαιώσεις. Έτσι στήν Α' Γυμνασίου διδάσκονται μόνο 1,5 πε
ρίοδο ’Αρχαία Ελληνικά (καί 1,5 ’Αρχαία Ελληνική Γραμματεία άπό μετάφραση), στή Β' 
καί Γ' τάξη Γυμνασίου, έπίσης 1,5 περίοδο ’Αρχαία (άλλά 2 περιόδους Γραμματεία άπό με
τάφραση). Στό Λύκειο διδάσκονται ’Αρχαία Ελληνικά μόνο στήν Α' τάξη 2 περιόδους τή 
βδομάδα (καί 1 περίοδο Γραμματεία άπό μετάφραση), στή Β' τάξη μόνο ’Αρχαία Γραμμα
τεία άπό μετάφραση 1 περίοδο τή βδομάδα, καί στήν Γ' τάξη ούτε Γραμματεία. Σέ μαθητές 
τοϋ Λυκείου πού έπέλεξαν τό μάθημα, τά ’Αρχαία Ελληνικά διδάσκονται στή Β' καί Γ' τά
ξη 4 περιόδους τή βδομάδα. Θά πρέπει νά σημειωθεί ότι στήν Ελλάδα ή διδασκαλία τοϋ μα
θήματος έχει άποκατασταθεί σέ πολύ μεγαλύτερο βαθμό καί θά έπρεπε τοϋτο νά είχε γίνει 
καί στήν Κύπρο.
Γιά τά στοιχεία πού παραθέτω πιό πάνω ευχαριστώ τή Σύμβουλο Καθηγήτρια τοΰ Υπουρ
γείου Παιδείας καί Πολιτισμού (γιά τά Φιλολογικά Μαθήματα) Ειρήνη Ροδοσθένους καί 
τόν Ειδικό ’Επιστήμονα τοϋ Πανεπιστημίου Κύπρου Άνδρέα Κρίγκο. Ευχαριστώ έπίσης 
τόν τ. Διευθυντή τοϋ Παγκυπρίου Γυμνασίου κ. Χρίστο Εκκέσιη καί τή Βοηθό Διευθύντρια 
καί Συντονίστρια Φιλολογικών Μαθημάτων Δ. Παπαγιάννη, γιά χρήσιμο πληροφοριακό 
υλικό πού μοϋ έδωσαν γιά τήν ύλη τών διδασκομένων φιλολογικών μαθημάτων, καθώς καί 
τή συντονίστρια τοϋ Γυμνασίου Διανέλλου καί Θεοδότου Ρ. Βαρνάβα.
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ται πάνω σέ δεδομένα έλεγμένα μέ τρόπο έπιστημονικά αποδεκτό) καί πα
ρόλο πού στήν τέτοια έκτίμηση υπεισέρχονται κάποτε παράγοντες πού εΐναι 
ένδεχόμενο νά ωθούν ορισμένους είτε στό νά ύποτιμοΰν καί νά έπικρίνουν 
είτε νά ύπερτιμούν καί νά έπαναπαύονται ή καί νά θριαμβολογούν γιά τά 
άποτελέσματα, ωστόσο εΐναι πολύ άμφίβολο άν ή έκφραση ικανοποίησης 
γιά τή σημερινή κατάσταση τής Ελληνικής παιδείας, έδώ καί στήν Ελλάδα, 
θά εΰρισκε γενική άπήχηση - γιά ορισμένες τουλάχιστο απόψεις της. Δέν 
εΐναι όμως σκοπός αύτής τής Εισήγησης νά άσχοληθεΐ μέ αύτό τό θέμα, νά 
άναζητήσει λόγους ή νά είσηγηθεΐ μέτρα γιά βελτίωσή της. Άφορμάται μόνο 
άπό τό άντικειμενικά άδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ή Αρχαία Ελληνική 
γλώσσα έχει ύποβαθμιστεϊ αισθητά καί σέ έπικίνδυνο βαθμό στή Μέση 
Εκπαίδευση, καί άπευθύνεται πρός τήν "Ιερά Σύνοδο τής Εκκλησίας τής 
Κύπρου, ώς τήν Άνώτατη Εκκλησιαστική Αρχή, μέ τήν πεποίθηση ότι ή 
ΈθναρχούσαΈκκλησία τής Κύπρου έχει δικαιωματικά έκ παραδόσεως λό
γο νά ένδιαφερτεϊ ένεργά γιά τήν Ελληνική καί Χριστιανική παιδεία τού 
λαού μας καί, άν πιστεύει ότι αύτή δέν εΐναι άπό όποιαδήποτε άποψη ικα
νοποιητική - ώς έλλιπής, άνεπαρκής ή καί πλημμελής - έχει τό άναπαλλο- 
τρίωτο δικαίωμα νά έπιληφθεΐ τού θέματος, ώς σοβαρού, καί νά μελετήσει 
τρόπους έποικοδομητικής καί άποτελεσματικής άντιμετώπισής του. Εΐναι 
μέσα σέ αύτό τό πνεύμα πού ύποβάλλεται, μέ τόν άπαιτούμενο Σεβασμό, ή 
παρούσα Εισήγηση, χωρίς νά θίγει "σφαιρικά’ τό θέμα καί τό πρόβλημα 
«Παιδεία», είτε στις άδυναμίες του είτε στούς άλλους πιθανούς τρόπους θε
ραπείας του. Γι’ αύτό καί περιορίζεται στή διατύπωση ορισμένων παρατη
ρήσεων καί άπόψεων άποκλειστικά πάνω στό έπίμαχο θέμα τής θέσης τών 
Αρχαίων "Ελληνικών στά Σχολεία Μέσης Παιδείας, ώς ένα στοιχείο πού 
καί άπό μόνο του θεωρείται ότι δικαιολογεί τήν Εισήγηση γιά τήν "Ίδρυση 
μιας Προτύπου "Ελληνικής Σχολής Μέσης Έκπαιδεύσεως άπό τήν "Ιερά Σύ
νοδο τής Εκκλησίας τής Κύπρου, ώς ένα άπό τά μέτρα πού ένδεχομένως

• μπορεί νά προωθήσει γιά τό καλό τής Κύπρου καί τού "Ελληνισμού.
Κάθε "Έλληνας -ίσως καί κάθε "Ελληνολάτρης ξένης έθνικότητας- πού 

έχει συνείδηση τής προσφοράς τών "Ελληνικών Γραμμάτων πρός τό Έθνος 
καί τήν Ανθρωπότητα, κάθε Έλληνας πού νιώθει σεβασμό καί δέος πρός 
τά Γράμματα πού τόν μόρφωσαν σέ άνθρωπο καί τόν έδεσαν μέ τήν ιστο
ρία τής φυλής του, πρέπει νά προβληματίστηκε πολύ σοβαρά άν δέ συγκλο
νίστηκε άπό τόν παραγκωνισμό, στήν πραγματικότητα τόν έξοστρακισμό 
τής γνήσιας μητρικής μας γλώσσας άπό τά Γυμνάσια. Ποιούς καρπούς 
άπέδωσαν στον "Ελληνισμό τά ύποκατάστατα; ’Ανεξάρτητα άπό όποιαδή
ποτε άλλα θετικά άποτελέσματα εΐναι δυνατό νά ύποστηριχθεΐ ότι εΐχαν οί 
έκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στήν "Ελλάδα τήν τελευταία δεκαετία, εΐναι 
δύσκολο νά ισχυριστεί κανείς ότι οί πρόνοιές τους ειδικά γιά τήν πλήρη 
κατάργηση τής ’Αρχαίας "Ελληνικής γλώσσας άπό τις τάξεις τού τριτάξιου 

Γυμνασίου καί ή συμπίεση τής διδασκαλίας του μόνο στις τάξεις τού Λυ
κείου άπέβη μέτρο εύεργετικό γιά τή διδασκαλία τού μαθήματος αύτού καί 
γιά τή μόρφωση τών "Ελληνοπαίδων γενικότερα.

"Η γλωσσική άνεπάρκεια πού παρουσιάζουν -στήν Κύπρο τουλάχιστο- 
όχι μόνο οί άπόφοιτοι τού Γυμνασίου άλλά καί οί άπόφοιτοι τού Λυκείου, ή 
γλωσσική σύγχιση πού τούς χαρακτηρίζει, ή έλλειψη τού αισθήματος τής 
γλωσσικής συνέχειας τού "Ελληνισμού άπό τά άρχαΐα χρόνια ώς σήμερα 
-κατά τρόπο συνειδητό μέ τήν άναγωγή τών λέξεων στις ρίζες τους- άκόμα 
καί ή άποστροφή πού νιώθουν κάποτε πρός τήν ’Αρχαία "Ελληνική καί τήν 
Καθαρεύουσα καί ή άντίκρυση τών γλωσσών αύτών καί τών μνημείων τού 
γραπτού λόγου πού εΐναι διατυπωμένα σ’ αύτές ώς ξένων ή άσχετων πρός τή 
Δημοτική γλώσσα ώς έκφραστικό όργανο τού προφορικού καί τού γραπτού 
λόγου, εΐναι μερικά μόνο άπό τά άρνητικά άποτελέσματα τών τελευταίων 
έκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων καί άποτελούν συμπτώματα μιας προϊούσας 
άποξένωσης τού μαθητή άπό τις γλωσσικές ρίζες καί τις πηγές τής νεοελλη
νικής παράδοσης στή γνήσια γλωσσική μορφή τους, δηλ. τήν ’Αρχαία "Ελλη
νική γλώσσα καί Γραμματεία άπό τό πρωτότυπο.

Γιά ν’ άναφερθώ σέ δύο μόνο άρκετά έμφανή, πιστεύω, μειονεκτήματα, 
οί άπόφοιτοι τών Γυμνασίων, άν όχι καί τών Λυκείων -μέ εξαίρεση, ίσως, 
αύτούς πού έπιλέγουν τό μάθημα γιά έπιπρόσθετες ώρες- δέν εΐναι πιά σέ 
θέση νά κατανοήσουν έπαρκώς τό Εύαγγέλιο, εκκλησιαστικούς ύμνους, 
τροπάρια καί άλλα εκκλησιαστικά κείμενα, ή νά παρακολουθήσουν τή θεία 
λειτουργία, μέ τήν ίδια τουλάχιστο εύκολία πού μπορούσαν νά τό κάνουν 
οί μαθητές πού διδάσκονταν τήν ’Αρχαία "Ελληνική στις κατώτερες Γυμνα
σιακές τάξεις ή καί οί μαθητές τών Δημοτικών σχολείων όταν διδάσκονταν 
συστηματικά τήν Καθαρεύουσα στις τελευταίες τάξεις. Τό άποτέλεσμα 
εΐναι ότι, σέ έποχή πού καυχόμαστε ότι έχουμε γενικεύσει τή μόρφωση γιά 
όλους -ύποχρεωτικά μάλιστα ώς ορισμένη ήλικία- σκεφτόμαστε ώς ύπο- 
κατάστατο τή μετάφραση τού Εύαγγελίου, τής θείας λειτουργίας καί τών 
έκκλησιαστικών κειμένων, γιά νά εΐναι προσιτά στό λαό, ίσως καί άπό τήν 
τάση νά φαινόμαστε έτσι πιό "προοδευτικοί’ καί "έκσυγχρονισμένοΓ, χωρίς 
νά μάς έχει άπασχολήσει σοβαρά μέ ποιό άντίτιμο θά πληρώσουμε τήν 
έγκατάλειψη μιας μακραίωνης ύγιούς καί έθνοσωτήριας παράδοσης. Άπό 
τήν άλλη μεριά, ή έπιβράδυνση2 τής διδασκαλίας τής Αρχαίας "Ελληνικής 
στις τάξεις τού Λυκείου -ή Καθαρεύουσα στήν πράξη έχει έγκαταλειφθεϊ 
όλότελα- καί ή όλη διάρθρωση τού προγράμματος διδασκαλίας τού γλωσ-

2. Τούτο ϊσχυε τό 1986 όταν γράφτηκε ή παρούσα μελέτη. Παρά τό γεγονός ότι τώρα διδά
σκεται ή ’Αρχαία Ελληνική στό Γυμνάσιο, οί περίοδοι διδασκαλίας είναι τόσο περιορισμέ
νες, ώστε τά προβλήματα παραμένουν γιά τούς μαθητές πού θά φοιτήσουν στο Λύκειο.
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σικού μαθήματος καί Ιδιαίτερα τής ’Αρχαίας Ελληνικής στις διάφορες τά
ξεις ή μέ τις προσφερόμενες έπιλογές του σημερινού Λυκείου, χωρίς όποι- 
αδήποτε προπαιδεία3 καί εξοικείωση του μαθητή στή γλώσσα αυτή στις Γυ
μνασιακές τάξεις, δημιουργεί τέτοια σύγχυση, ώστε όταν τό μάθημα δέν 
εΐναι άνιαρό ή όλότελα άποκρουστικό (όπως φαίνεται νά συμβαίνει δυ
στυχώς στις πιό πολλές περιπτώσεις), προσφέρει πενιχρότατα άποτελέ- 
σματα σέ σύγκριση μέ τό παρελθόν, καί στούς λίγους ακόμα μαθητές πού 
τό έπιλέγουν είτε άπό ένδιαφέρον πρός αύτό είτε γιά λόγους αδυναμίας 
τους νά άνταποκριθοΰν στις απαιτήσεις τύπων Λυκείου μέ ένισχυμένα τά 
μαθήματα τών θετικών έπιστημών. Δέν εΐναι υπερβολή νά λεχθεί ότι μα
θητές παλαιού τύπου Σχολών Μέσης Παιδείας πού δέ διδάχτηκαν συστη
ματικά ή καί καθόλου τή Δημοτική εΐναι σέ θέση νά τή χειρίζονται σέ 
άρκετά ικανοποιητικό βαθμό, χωρίς νά έχουν χάσει τά πλεονεκτήματα άπό 
τή διδασκαλία τής ’Αρχαίας Ελληνικής. ’Αντίθετα οί μαθητές πού διδά
σκονται σήμερα τή Δημοτική κατά κόρον - έξι χρόνια στό Δημοτικό, τρία 
στό Γυμνάσιο καί, στή συνέχεια, άκόμη καί στό Λύκειο- δέν άποκομίζουν 
τέτοια οφέλη καί πλεονεκτήματα πού νά μπορούν νά άντισταθμίσουν τήν 
άπώλεια άπό τή μή διδασκαλία τής ’Αρχαίας Ελληνικής ούτε καί αυτής 
άκόμα τής Καθαρεύουσας.

3. Σήμερα μπορεί νά γίνει λόγος γιά «κάποια προπαιδεία» στό Γυμνάσιο, ή όποια ώστόσο 
δέν εΐναι ικανοποιητική, ούτε μπορεί νά συγκριθεΐ μέ αυτήν πού αποκτούσαν οί μαθητές 
πριν καταργηθούν τά ’Αρχαία Ελληνικά άπό όλες τίς τάξεις τού Γυμνασίου (βλ. σημ. 1).

4. Δεδομένου ότι έχουν έπανεισαχθεΐ τά ’Αρχαία Ελληνικά σέ πολύ περιορισμένο έστω 
άριθμό ώρών, αύτό πού άπαιτεΐται τώρα εΐναι ή «αύξηση» τών περιόδων διδασκαλίας τους 
όχι μόνο στό Γυμνάσιο άλλά καί στό Αύκειο, όπου τό μάθημα έχει δυστυχώς υποβαθμιστεί.

5. Αύτό, βέβαια, ώς έσχατο μέτρο ή ύπαλλακτική λύση γιά ν’ άποφευχθεί ή πλήρης κατάρ
γηση του μαθήματος άπό τίς τάξεις τού Γυμνασίου, τό όποιο θά επηρέαζε δυσμενέστατα τήν 
άποδοχή τού μαθήματος ώς πρωτοδιδασκόμενου στις τάξεις του Λυκείου καί μάλιστα σέ 
μαθητές πού θά άγνοοΰσαν άκόμη καί τήν καθαρεύουσα.

Τό σημερινό πρόγραμμα διδασκαλίας τού μαθήματος τών ’Αρχαίων 
Ελληνικών στή Μέση Εκπαίδευση έκτος τού ότι άδικεΐ καί τήν Ελληνική 
παράδοση -τή 'λόγια’ τής Καθαρεύουσας καί τήν ’Αρχαία Γραμματεία άπό 
τό πρωτότυπο- καί τήν 'Ορθοδοξία, τους δύο στυλοβάτες τού έθνους, εΐναι 
άκόμα έκ διαμέτρου άντίθετη καί πρός τήν καλώς νοούμενη «δημοκρατικο
ποίηση τής παιδείας», έν όνόματι τής όποιας καταργήθηκε ή ’Αρχαία 
Ελληνική καί ή Καθαρεύουσα γιά νά ευθυγραμμιστεί τάχα ή Παιδεία μας 
μέ τις σύγχρονες τάσεις. Μία άπό τις πιό βασικές άρχές τής «δημοκρατικο
ποίησης» εΐναι ή άρχή τής προσφοράς στό μαθητή τής μόρφωσης πού άντα- 
ποκρίνεται στις κλίσεις καί τά διαφέροντά του καί ή άνάπτυξη τών δυνα
τοτήτων του στόν άνώτατο δυνατό βαθμό. Ένώ όμως γιά όλα τά μαθήματα 
έπιλογής τού Αυκειακοΰ κύκλου προσφέρεται στό μαθητή ή δυνατότητα 
προπαιδείας στόν οικείο κλάδο, στό έπίπεδο τού Γυμνασίου, κι έτσι τού 
παρέχεται ή εύκαιρία νά γνωρίσει τό μάθημα, νά άναστραφεΐ μέ αύτό καί 
νά δοκιμάσει τις δυνάμεις του, τά ’Αρχαία Ελληνικά εΐναι τό μόνο μάθημα 
στό όποιο ό μαθητής στερείται αύτή τή δυνατότητα. Εΐναι τελείως ξένος 
πρός αύτό, τό μάθημα όλότελα νέο γιατί τού προσφέρεται στό Λύκειο γιά 
πρώτη φορά, τότε άκριβώς πού καλείται καί νά τό έπιλέξει, άν θέλει, γιά 

έπιπρόσθετες ώρες χωρίς όμως καί νά τό έχει γνωρίσει, ένώ έπιπρόσθετα 
εΐναι συνήθως καί έκτεθειμένος στό μυκτηρισμό καί τίς ειρωνείες τών κα
θηγητών άλλων ειδικοτήτων πού μιλούν μέ περιφρόνηση γιά τό μάθημα 
ασκώντας έμμεσα ψυχολογική πίεση πάνω στό μαθητή μέ τό δυσμενές κλί
μα πού δημιουργούν σέ βάρος τών ’Αρχαίων. ’’Ετσι ή μετάθεση τής διδα
σκαλίας τών ’Αρχαίων Ελληνικών στό Λύκειο άποδεικνύεται, σέ τελευ
ταία άνάλυση, μέτρο άντιδημοκρατικό καί, ώς ένα βαθμό τουλάχιστο, 
άντεθνικό καί άντιθρησκευτικό, άνεξάρτητα άπό τίς προθέσεις τών ειση
γητών τής μεταρρύθμισης.

Ή έπανεισαγωγή4 τής ’Αρχαίας Ελληνικής στις τάξεις τού Γυμνασίου 
καθίσταται, έπομένως, άναγκαία καί γιά γενικότερους μορφωτικούς σκο
πούς πού συνδέονται άμεσα καί μέ τήν έθνική καί θρησκευτική μόρφωση 
καί άγωγή τών Έλληνοπαίδων άλλά καί γιά λόγους δημοκρατικής συνέπει
ας. Μέ αύτό δέν έξυπακούεται κατ’ άνάγκη όποιαδήποτε αύξηση τών ώρών 
διδασκαλίας τών ’Αρχαίων Ελληνικών στό σύνολό τους, άν καί τούτο 
εΐναι άπόλυτα δικαιολογημένο, άν ληφθεΐ μάλιστα ύπόψη ότι εΐναι άπό 
αύτό τό μάθημα πού συνεχώς άφαιρούνται ώρες γιά νά δοθούν σέ άλλα 
πού θεωρούνται πρακτικά χρησιμότερα. Ή άποκατάσταση τών ’Αρχαίων 
μπορεί νά έπιτευχθεΐ μέ τήν άναδιάρθρωση τού προγράμματος σέ τρόπο 
πού νά εξασφαλίζεται ή έγκαιρη εισαγωγή τού μαθήματος καί ή συνέχεια 
στή διδασκαλία του, άπό τήν πρώτη τάξη τού Γυμνασίου ώς τήν τελευταία 
τάξη τού Λυκείου, γιά όσους θά ολοκληρώσουν καί τούς δύο κύκλους 
σπουδών τής Μέσης έκπαίδευσης. Μέ τήν εισαγωγή τής ’Αρχαίας Ελλη
νικής σέ τρεις ή δύο τουλάχιστο περιόδους τή βδομάδα στις Γυμνασιακές 
τάξεις5 πού μπορούν ν’ άφαιρεθούν άπό τήν ’Αρχαία Ελληνική Γραμμα
τεία, τά Νέα Ελληνικά ή καί άλλα μαθήματα (χωρίς μ’ αύτό νά ζημιωθούν 
τά μαθήματα αύτά), μέ τήν έπιλογή τής κατάλληλης ύλης καί τήν υιοθέτηση 
τών ένδεδειγμένων μεθόδων, ό μαθητής θά έχει τό μεγάλο πλεονέκτημα νά 
γνωρίσει έγκαιρα τήν ’Αρχαία Ελληνική καί ν’ άποκτήσει ορισμένες βα
σικές γνώσεις, τίς όποιες νά προεκτείνει στις Λυκειακές τάξεις, είτε στό 
έπίπεδο τής γενικής μόρφωσης, είτε καί πιό πέρα άπό αύτό, στό έπίπεδο 
τού Λυκείου Κλασικής Κατεύθυνσης, άν έπιλέξει τό μάθημα γιά έπιπρό- 
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σθετες ώρες. Μέ τόν τρόπο αύτό κάθε μαθητής θά έχει διδαχθεί τήν ’Αρχαία 
Ελληνική σέ όλες τις τάξεις τοΰ Γυμνασίου, θά συνεχίσει στίς τάξεις τοΰ 
Λυκείου σέ καθορισμένο υποχρεωτικά γιά όλους άριθμό ώρών άνάλογα μέ 
τήν κατεύθυνση πού θά άκολουθήσουν, καί θά έχει τή δυνατότητα έπιλογής 
τοΰ μαθήματος αύτοΰ έπί ϊσοις όροις μέ τά άλλα μαθήματα έπιλογής, έφό- 
σον θά έχει γνωρίσει άπό πριν τό μάθημα. Μέ τήν άρση τής προκατάληψης 
έναντίον τοΰ μαθήματος τών ’Αρχαίων Ελληνικών καί μέ τήν εύκαιρία 
γνωριμίας του καί έξοικείωσης μ’ αύτό στίς τάξεις τοΰ Γυμνασίου, τό Λύ
κειο Κλασικής Κατεύθυνσης άναμένεται ότι θά προσελκύσει ικανοποιη
τικό άριθμό άπό ικανούς καί άριστους μαθητές πού θά τό έπιλέξουν, όπως 
συνέβαινε καί στό παρελθόν, άπό άγάπη καί ένδιαφέρον πρός αύτό καί όχι 
γιά λόγους άσχετους μέ τήν άξια του, τις κλίσεις, τις ικανότητες καί τά 
προσωπικά τους ένδιαφέροντα.

Ή παροχή εύκαιριών στούς άριστους νά άναπτύξουν στόν άνώτατο 
δυνατό βαθμό τις ικανότητές τους καί νά ικανοποιήσουν τις Ιδιαίτερες κλί
σεις καί τά διαφέροντά τους είναι μέτρο θεμιτό, δημοκρατικό καί δίκαιο. 
Καί ή ίδρυση τής Σχολής θά έξυπηρετήσει, καί άπό αύτή τήν άποψη, ένα 
χρήσιμο σκοπό μέ τήν παροχή μιας τέτοιας εύκαιρίας σέ ορισμένο έστω 
άριθμό μαθητών πού θά άποκαλύψουν κλίσεις καί διαφέροντα τοΰ είδους 
πού ή Σχολή θά είναι σέ θέση νά ικανοποιήσει καί καλλιεργήσει.

Παρόλο πού θά μπορούσαν νά προβληθοΰν καί άλλοι σοβαροί λόγοι 
γιά τή σκοπιμότητα καί τήν άναγκαιότητα τής ίδρυσης τής Σχολής, δέ θε
ωρώ άναγκαΐο νά έπεκταθώ σ’ αύτούς. "Ας μοΰ έπιτραπεΐ μόνο νά σημειώ
σω ότι τά μεγάλα έργα δικαιώνουν τήν παράδοση άλλά καί τήν άνανεώ- 
νουν, καί μέ τή συντήρηση καί τήν άναβίωση μιας άξιας παράδοσης οί πιθα
νότητες έπιβίωσης τοΰ λαοΰ μας γίνονται περισσότερες. Πιστεύω ότι μέ τήν 
ίδρυση τής Σχολής ή Εκκλησία τής Κύπρου θά ύπομνήσει τήν Έθναρχική 
άποστολή της μέ έργα πού μένουν καί θά κάνει τήν παρουσία της πολύ 
αισθητή στήν Κύπρο καί τήν Ελλάδα, άκόμα καί πιό πέρα σ’ όλο τόν Ελλη
νισμό καί στόν άλλο κόσμο μέ τούς καρπούς πού θ’ άποδώσει ή νέα Τροφός 
Σχολή ώς δίδυμο τέκνο τής Εκκλησίας καί άξια διάδοχος τής λαμπρής 
Εκείνης Ελληνικής Σχολής τοΰ Εθνομάρτυρα Κυπριανοΰ. Καί ή παρου
σία της θά είναι τό μήνυμα πού θά έκπεμφθεϊ μέ τή διακήρυξη τής άπόφασης 
τής Τέρας Συνόδου τής Εκκλησίας τής Κύπρου νά στηρίξει τήν Ελληνική 
Παιδεία μιά στιγμή πού κλονίζεται. Μήνυμα άλλά καί αίτημα μαζί πρός τό 
λαό... «Δράξασθε Παιδείας»,... Παιδείας Ελληνικής καί Χριστιανικής.

ΜΕΡΟΣ Β'

I. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ6

6 Στο «Σχέδιο Προγραμμάτων τής Προτύπου Σχολής...», τόσο τοϋ Γυμνασιακού όσο καί 
τοϋ Λυκειακοϋ Κύκλου (βλ. ΜΕΡΟΣ Β', I, σελ. 23-27) θά πρέπει να προστεθεί τό μάθημα 
τών ’Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στίς τάξεις πού θά κριθεΐ ότι τούτο επιβάλλεται. Στην 
περίπτωση μάλιστα πού θά άποφασιστεΐ ή ίδρυση τής Σχολής, νοείται ότι τό όλο πρόγραμ
μα θά επανεξεταστεί καί θά διαμορφωθεί μέ τρόπο πού ν’ άνταποκρίνεται στις σύγχρονες 
άνάγκες καί τις τεχνολογικές έξελίξεις, χωρίς όμως νά επηρεαστεί ουσιαστικά ό χαρακτή
ρας τής Σχολής ώς Προτύπου Σχολής ’Ανθρωπιστικής Παιδείας, Ελληνικών Γραμμάτων.

1. ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Προσφερόμενα μαθήματα καί περίοδοι κατά τάξη

A Β Γ
Θρησκευτικά 2 2 2
Νέα Ελληνικά 4 4 4
’Αρχαία Ελληνικά 3 3 3
’Αρχαία Ελληνική Γραμματεία άπό μετάφραση 3 2 3
Τστορία- Τστορία τής Κύπρου 3 3 3
Μαθηματικά 4 4 4
Φυσικές Επιστήμες 3 4 4
Γεωγραφία-Γεωγραφία τής Κύπρου 2 2 2
’Αγγλικά 4 4 4
Γαλλικά/Γερμανικά - - 2
Λατινικά (Εισαγωγή στή Λατινική γλώσσα) - - 1
Σωματική ’Αγωγή 3 3 ‘ 3
Τέχνη 2 2 1
Μουσική 2 2 1
Πρακτικές Γνώσεις 2 ' 2 -

Σύνολο 37 37 37

22 23Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



2. ΛΥΚΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

(α) ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

Προσφερόμενα μαθήματα και περίοδοι διδασκαλίας κατά τάξη

2. ΛΥΚΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

(β) ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

Προσφερόμενα μαθήματα καί περίοδοι διδασκαλίας κατά τάξη

Α Β Γ

Θρησκευτικά 2 2 2
Νέα Ελληνικά 5 5 5
Αρχαία Ελληνικά 7 7 7
'Ιστορία- 'Ιστορία τής Κύπρου 3 3 3
Φιλοσοφικά - 2. 2
Στοιχεία Κοινωνικών ’Επιστημών καί Δημογραφίας - 1 -
Μαθηματικά 4 3 4
Φυσικές καί Βιολογικές Επιστήμες 4 3 4
’Αγγλικά 4 4 4
Γαλλικά/Γερμανικά 2 2 2
Λατινικά 3 3 3
Τ έχνη/Μουσική/Δράμα/Χορός 2 1 -
Γυμναστική 2 2 2

Σύνολο 38 38 38

Α Β Γ
Θρησκευτικά 2 2 2
Νέα 'Ελληνικά 4 4 4
’Αρχαία Ελληνικά 4 4 4
'Ιστορία- 'Ιστορία τής Κύπρου 2 2 2
Φιλοσοφικά - 1 1
Στοιχεία Κοινωνικών ’Επιστημών καί Δημογραφίας 1 - -
Μαθηματικά 5 4 4
Φυσικά 5 6 6
Χημεία 3 4 4
Βιολογία 3 3 3
’Αγγλικά 4 4 4
Γαλλικά/Γερμανικά 2 2 2
Γυμναστική 2 2 2
Τέχνη/Μουσική 1 - -

Σύνολο 38 38 38
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Ί. ΛΥΚΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

(γ) ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟΥ- 
ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Προσφερόμενα μαθήματα καί περίοδοι διδασκαλίας κατά τάξη

A Β Γ

Θρησκευτικά 2 2 2
Νέα Ελληνικά 4 4 4
’Αρχαία Ελληνικά 4 3 3
Τστορία- Τστορία τής Κύπρου 2 2 2
Φιλοσοφικά - 1 1
Μαθηματικά 6 7 7
Φυσικά 5 5 6
Χημεία 3 4 4
Βιολογία 2 - -
’Αγγλικά 4 4 3
Γαλλικά/Γερμανικά 2 2 2
Τεχνικό Σχέδιο 1 2 2
Γυμναστική 2 2 2
Τέχνη/Μουσική 1 - -

— — —
Σύνολο 38 38 38

2. ΛΥΚΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

(δ) ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Προσφερόμενα μαθήματα καί περίοδοι διδασκαλίας κατά τάξη

Θρησκευτικά
Νέα Ελληνικά 
’Αρχαία Ελληνικά 
Ιστορία- Τστορία της Κύπρου 
Φιλοσοφικά
Μαθηματικά
Φυσικά
Χημεία
Βιολογία
’Αγγλικά
Γαλλικά/Γερμανικά
Τεχνικό Σχέδιο
Γυμναστική
Τέχνη/Μουσική

A Β Γ
2 2 2
4 4 4
4 3 3
2 2 2
- 1 1
6 6 6
5 6 6
3 3 4
2 2 2
4 4 3
2 2. 2
1 1 1
2 2 2
1 - -
— — —

Σύνολο 38 38 38
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΚΕΙΟΥ 
ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

II. ΣΧΟΛΙΑ, ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Τά Σχόλια καί οί Επεξηγήσεις πού ακολουθούν εΐναι άλληλένδετες μέ 
τά Ωρολόγια Προγράμματα πού παρατέθηκαν πιό μπροστά καί εΐναι με
ρικά μόνο άπό πολύ περισσότερα πού θά μπορούσαν νά γίνουν γιά σκο
πούς έκτίμησης τού τί άντιπροσωπεύουν τά Προγράμματα αύτά.

1. Οί προσφερόμενοι τύποι Λυκείου
Ή ίδρυση ένός προτύπου Σχολείου, μέ Σχέδια Ωρολογίων Προγραμ

μάτων όπως αύτά πού ύποβλήθηκαν, θά ικανοποιήσει τις άνάγκες καί τά 
διαφέροντα μαθητών μέ άπόκλιση πρός τις θεωρητικές έπιστήμες - τις 
Κλασικές Σπουδές, τή Νεοελληνική Λογοτεχνία ή τή Λογοτεχνία γενικά, 
τήν Ιστορία καί Αρχαιολογία, τή Θεολογία, τά Νομικά, τις Πολιτικές καί 
Κοινωνικές Έπιστήμες, κ.ά. Στήν Εισήγηση συμπεριελήφθη καί τύπος Λυ
κείου Θετικών Επιστημών, όπως ήταν περίπου αύτός πού ϊσχυε πριν λίγα 
χρόνια στήν Κύπρο, πριν διαφοροποιηθεί μέ τό Λύκειο Επιλογής Μαθη
μάτων. Ό Ενιαίος τύπος, μέ τά δεδομένα πού ισχύουν σήμερα, δέν άναμέ- 
νεται νά προσελκύσει μαθητές πού έχουν ήδη άποφασίσει σέ ποιά Πανεπι
στημιακή Σχολή θά έγγραφοΰν ή ποιόν έπιστημονικό κλάδο θά άκολουθή- 
σουν. Καί παρόλο πού δέν έλήφθη πρόνοια γιά δημιουργία καί ένός τύπου 
Λυκείου μέ Οικονομική Κατεύθυνση ή καί Κατεύθυνση τις Ξένες Γλώσσες, 
αύτό είναι δυνατό νά γίνει άν ή Τερά Σύνοδος άποφασίσει νά συμπεριλά- 
βει καί αύτούς ή καί άλλους τύπους στό γενικό σχήμα τού Λυκειακού κύ
κλου σπουδών τής Σχολής.

2. Οί τύποι Λυκείου καί οί Προεισαγωγικές Εξετάσεις
Επειδή οί άπόφοιτοι τής Σχολής θά έχουν νά συναγωνιστούν μέ τούς 

άποφοίτους τών Δημόσιων Σχολείων γιά εξασφάλιση θέσης σέ Ελληνικά 
Πανεπιστήμια μέ βάση τά άποτελέσματα τών Προεισαγωγικών Εξετάσε
ων, έχει ληφθεΐ πρόνοια νά μή ύστερούν άπό αύτούς μέ τά σημερινά δεδο
μένα, άν άκολουθήσουν τόν οικείο γιά τήν Πανεπιστημιακή Σχολή τής 
εκλογής τους τύπο Λυκείου, ενώ ταυτόχρονα θά εΐναι καλύτερα καταρτι
σμένοι καί γιά σπουδές σέ Πανεπιστήμια τού έξωτερικού. Άπό τήν άποψη 
αύτή τό Λύκειο 2(δ) (Θ.Ε. Ενιαίου τύπου) εΐναι λιγότερο πρόσφορο άπό 
τούς δύο άλλους τύπους Λυκείου Θετικών Επιστημών (2(β) καί 2(γ)), οί 
όποιοι καί άναμένεται νά προσελκύσουν περισσότερους μαθητές μέ τά δε
δομένα πού ισχύουν σήμερα. Άν αύτά άλλάξουν θά μελετηθεί ή δυνατότη-
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τα νά έπενεχθοΰν οί αναγκαίες αναπροσαρμογές χωρίς νά παραβλαφθεί ό 
τύπος ή ό χαρακτήρας τού Λυκείου.

3. Σχετική ελαστικότητα τοΰ Σχεδίου Προγραμμάτων
Ή κατανομή τών ωρών διδασκαλίας για τό κάθε μάθημα, τόσο στό Γυ

μνασιακό όσο καί στό Λυκειακό κύκλο καί γιά τούς τέσσερις τύπους πού 
υποβάλλονται, είναι μέν βασικά καθοριστική τών βασικών σκοπών πού 
έπιδιώκονται μέ τήν άνάλογη κατανομή τών μαθημάτων ειδολογικά (θεω
ρητικές επιστήμες, θετικές έπιστήμες, ξένες γλώσσες, κ.τ.λ.), δέν είναι όμως 
άπόλυτα αμετακίνητη καί μπορούν νά γίνουν τροποποιήσεις χωρίς νά έπη- 
ρεαστει δυσμενώς ό βασικός χαρακτήρας τοϋ τύπου τοϋ Λυκείου καί τό γε
νικότερο σχήμα σπουδών.

Παραδείγματα
(α) Στις Γυμνασιακές τάξεις άντί τοΰ σχήματος: 3 ώρες ’Αρχαία Έλλη- 

νικά-3 ώρες ’Αρχαία Ελληνική Γραμματεία άπό μετάφραση, μπο
ρεί νά ίσχύσει τό σχήμα 4-2 ή 2-4 στή Α' καί Γ' τάξη ή σέ μία άπό 
αύτές. Στήν Γ' τάξη άντί 3-2 μπορεί νά γίνει 2-3, ή μέ τήν προσθήκη 
μιας ώρας πού θά άφαιρεθεΐ άπό άλλο μάθημα (Γεωγραφία, ’Αγγλι
κά) νά πάρει τό σχήμα τών τάξεων Α' καί Γ'.
’Ακόμα, άν ό διδάσκων είναι ό ίδιος, τά δύο μαθήματα μπορούν νά 
άντικρυστοΰν ώς ένιαΐο μάθημα μέ ευχέρεια τοΰ καθηγητή νά κι
νείται μέ τρόπο πού νά καλύψει τήν προδιαγραφόμενη ύλη χωρίς 
άπόλυτη δέσμευση στόν άκριβή άριθμό ώρών γιά τό κάθε μάθημα, 
νοουμένου ότι ή ύλη θά εμπεδωθεί καί θά άφομοιωθεΐ στόν άναμε- 
νόμενο βαθμό.

(β) Στήν Γ' τάξη Κλασικού Λυκείου οί ώρες τών ’Αρχαίων μπορούν νά 
γίνουν 8 (άντί 7) μέ άφαίρεση μιας ώρας άπό άλλο μάθημα (π.χ. 
Μαθηματικά ή ’Αγγλικά), ένώ άπό ορισμένες τάξεις τοΰ Λυκείου 
Θετικών Επιστημών μπορεί νά άφαιρεθεΐ μιά ώρα άπό τά ’Αρχαία 
ή τά ’Αγγλικά γιά νά ένισχυθοΰν άλλα μαθήματα (Νέα Ελληνικά ή 
μαθήματα Θ.Ε.), άν αύτό κριθεϊ άπόλυτα άναγκαΐο.

4. Ή σημασία τών ’Αναλυτικών Προγραμμάτων σέ συνδυασμό μέ τά Ωρολόγια
Τά Ωρολόγια Προγράμματα πού παρατίθενται δέν είναι άρκετά άπό μό

να τους νά δώσουν μιά επαρκή εικόνα τών καινοτομιών πού προγραμματίζει 
νά εισαγάγει ή Σχολή καί τών έπιπέδων πού φιλοδοξεί νά φτάσει. Εξίσου 
μεγάλης, άν όχι μεγαλύτερης σημασίας είναι τά ’Αναλυτικά Προγράμματα, 
δηλ. ή ύλη πού θά διδαχθεί στό κάθε μάθημα καί στήν κάθε τάξη, σέ συνδυα
σμό μέ τις μεθόδους καί τά μέσα διδασκαλίας. Γιά τήν έπιλογή τής ύλης θά 
χρειαστεί προεργασία τουλάχιστο ένός έτους. Γιά τό λόγο αύτό, άλλά καί γιά 

τόν προγραμματισμό άλλων θεμάτων, ό Διευθυντής τής Σχολής πρέπει νά 
διοριστεί άρκετό χρόνο πριν άπό τή λειτουργία της γιά νά μπορέσει νά συ
γκεντρώσει υλικό καί άλλα σχετικά στοιχεία καί πληροφορίες, καί νά φρο
ντίσει σέ συνεργασία μέ έπίλεκτους έκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων 
γιά τή διαμόρφωση τών ’Αναλυτικών Προγραμμάτων καί τήν ολοκλήρωση 
τής άναγκαίας προεργασίας πάνω σέ διοικητικά καί οργανωτικά θέματα 
άλλά καί θέματα διδακτικά (σχολικά βιβλία, Σημειώσεις ή Ειδικά Φυλλάδια 
γιά ορισμένα μαθήματα, κ.ά.) σέ τρόπο πού ό μηχανισμός λειτουργίας τής 
Σχολής νά μπει σέ έφαρμογή άμεσα καί άπρόσκοπτα.

Τά ’Αναλυτικά προγράμματα θά καθοριστούν σέ συσχετισμό καί μέ τή 
διατύπωση ειδικών σκοπών καί στόχων τοΰ οικείου μαθήματος καί σέ συ
νάφεια μέ άλλα συγγενή μαθήματα (π.χ. ’Αρχαία Ελληνική Γραμματεία- 
Άρχαία Ελληνική Τστορία, ’Αρχαία Έλληνικά-Νέα Ελληνικά σέ συγκε
κριμένα κοινά θέματα τής ύλης, κ.τ.λ.).

5. Ειδικά ’Αναλυτικά Προγράμματα
Όρισμένα μαθήματα τοΰ Γυμνασιακού άλλά καί ορισμένων τύπων τοΰ 

Λυκειακού κύκλου καλύπτουν ύλη άπό συγγενείς έπιστήμες ή κλάδους έπι- 
στημών καί όχι μόνο άπό μία έπιστήμη. Στήν περίπτωση αύτή -όπως καί γε
νικά σέ κάθε άλλο μάθημα- θά οριστεί ή ύλη πού θά διδακτεΐ άπό τόν κάθε 
κλάδο: π.χ. γιά τις τρεις τάξεις τοΰ Γυμνασίου γιά τό μάθημα 'Φυσικές Επι
στήμες’ θά διαμορφωθεί ένιαΐο Πρόγραμμα μέ Στοιχεία Φυτολογίας, Ζωολο
γίας, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, ’Ανθρωπολογίας. Επίσης τό Πρόγραμμα 
τών Φυσικών καί Βιολογικών Επιστημών τοΰ Κλασικού Λυκείου θά διαφο
ροποιηθεί άπό εκείνο τών Τμημάτων κατεύθυνσης Θετικών ’Επιστημών. Άπό 
τήν άλλη, ή διδασκαλία τής Κοσμογραφίας μπορεί νά περιληφθεΐ στις ώρες 
τής Φυσικής στό Λύκειο Θ.Ε., ένώ στό πλαίσιο τοΰ μαθήματος τής Βιολογίας 
μπορούν νά διδαχθούν καί Στοιχεία Υγιεινής. ’Ανάλογες ρυθμίσεις είναι δυ
νατό νά γίνουν καί στή διδασκαλία άλλων μαθημάτων συγγενών κλάδων.

6. Τρόπος μελέτης ώς μέσον άξιοποίησης τών Προγραμμάτων
Μεταξύ τών παραγόντων πού συμβάλλουν στήν πληρέστερη άξιοποίη- 

ση τής διδακτέας ύλης, έκτος άπό τις ορθές μεθόδους διδασκαλίας, είναι ή 
καθοδήγηση τοΰ μαθητή στόν τρόπο μελέτης καί τή μεθοδική έργασία καί ή 
καλλιέργεια τής κριτικής σκέψης καί τοΰ έρευνητικοΰ πνεύματος. Κάθε μα
θητής, τόσο τοΰ Γυμνασιακού όσο και τού Λυκειακού κύκλου, θά πρέπει νά 
καθοδηγηθεί άπό τόν κάθε διδάσκοντα στόν τρόπο μελέτης τοΰ κάθε μαθή
ματος, στόν τρόπο χρήσης τής Βιβλιοθήκης, στή λήψη σημειώσεων, τήν τή
ρηση τετραδίων καί άλλων βοηθητικών μέσων, καί γενικά στήν οργάνωση, 
τή συστηματική καί ευπαρουσίαστη έργασία πού προάγει τή μάθηση καί 
άντικατοπτρίζει τήν καθαρότητα σκέψης.
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7. Μεθοδολογική κατάρτιση
Κάθε μαθητής τοϋ Λυκειακοϋ κύκλου θά πρέπει στή διάρκεια τής φοί

τησής του νά έχει διδαχθεί, στά πλαίσια του Ωρολογίου καί ’Αναλυτικού 
Προγράμματος, πώς νά συμβουλεύεται βιβλία άναφοράς καί τή στοιχειώδη 
βασική βιβλιογραφία τού μαθήματος ή θέματος τού ένδιαφέροντός του, καί 
νά εισαχθεΐ στή μέθοδο έρευνας μέ τήν άνάληψη μικρής ερευνητικής εργα
σίας σέ καθορισμένο θέμα τής έκλογής του άπό τόν κύκλο τών διδασκομέ- 
νων μαθημάτων καί σέ ύλη πού συνδέεται μέ τις γνώσεις πού έχει αποκομί
σει. Στήν πορεία τής έρευνας θά έποπτεύεται καί καθοδηγείται άπό τόν 
οικείο καθηγητή, ό όποιος καί θά ενεργεί ώς σύμβουλός του. Ή έρευνα θά 
διεξάγεται, κατά προτίμηση, τά δύο τελευταία ή τό τελευταίο έτος καί ή με
λέτη τοϋ μαθητή θά ύπολογίζεται ώς ένα άπό τά στοιχεία γιά τήν τελική 
άξιολόγησή του.

8. Διευκρίνιση
Τό πρόγραμμα έχει καταρτιστεί μέ βάση τή λειτουργία τών Σχολείων 

έξι μέρες τή βδομάδα, όπως Ισχύει ώς σήμερα. "Αν υιοθετηθεί ή πενθήμερη 
βδομάδα, μπορεί ν’ άναπροσαρμοστεΐ μέ άνακατανομή τών ώρών διδασκα
λίας καί κατά τά άπογεύματα, άπό τή Δευτέρα μέχρι καί τήν Παρασκευή. 
Σέ τέτοια περίπτωση εΐμαι πρόθυμος νά ύποβάλω σχετικό σχέδιο.7 Συμπίε
ση τών μαθημάτων στις πρωινές μόνο ώρες, συνεχόμενες όπως τώρα, μέ 
πενθήμερη βδομάδα θά καταφέρει καίριο πλήγμα στήν έκπαίδευση, Ιδιαίτε
ρα άν οί ώρες διδασκαλίας περιοριστούν στις 30 έβδομαδιαίως, όπως συ
νέβη στήν Ελλάδα όπου τά άποτελέσματα δέν φαίνεται νά είναι άξιοζή- 
λευτα ούτε άξιομίμητο τό μέτρο αυτό.

7. Δέν παρέστη άνάγκη νά ύποβάλω σχέδιο ώρολογίου προγράμματος γιά πενθήμερη βδο
μάδα, έπειδή ή ίδρυση τής Σχολής δέν κατέστη δυνατή γιά λόγους οικονομικούς, όπως άνα- 
φέρω στό ένημερωτικό εισαγωγικό μου σημείωμα (βλ. Πρόλογος, σ. 5 και 7).

8. Ό άοίδιμος ’Αρχιεπίσκοπος ήταν κάθετα άντίθετος μέ τή άποψη οί μαθητές της Σχολής 
νά καταβάλλουν δίδακτρα. Θεωρούσε τούτο άσυμβίβαστο μέ τήν άποστολή τής Εκκλησίας, 
γι’ αύτό καί ή Εκκλησία δέν θά μπορούσε νά έπωμισθεΐ τό δυσβάστακτο βάρος τού προϋπο
λογισμού. Μεταξύ τών εισηγήσεων πού τού ύπόβαλα, χωρίς νά άρω τις επιφυλάξεις του, 
ήταν νά παρέχει ή Σχολή μεγάλο άριθμό ύποτροφιών σέ πραγματικά άπορους μαθητές (τέ
τοια πρόνοια ύπάρχει στήν ΕΙΣΗΓΗΣΗ/ΜΕΑΕΤΗ, βλ. σσ. 53-54) άλλά νά εισπράττει άπό 
δυναμένους καί άποδεδειγμένα εύπορους, νά δημιουργήσει ταμείο ειδικό καί νά δέχεται δω
ρεές άπό εύκατάστατους Κυπρίους, τής Κύπρου καί τού έξωτερικού, άπό Ελλαδίτες ή 
άλλους, Μονές, Εκκλησίες, Κοινότητες, ’Οργανισμούς κ.ά.

ΜΕΡΟΣ Γ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Υπολαμβάνοντας ότι ή γή πάνω στήν όποια θά κτιστεί ή Σχολή θά 
προσφερθεϊ άπό τήν Εκκλησία τής Κύπρου, γιά λόγους συμβολικούς άλλά 
καί άλλους εύνοήτους, καί ότι τά έξοδα γιά τήν άνέγερση, τήν έπίπλωση 
καί τόν πλήρη άπό κάθε άποψη καί σέ κάθε τομέα έξοπλισμό της, μέ όλες 
τις άναγκαΐες έγκαταστάσεις, θά έξασφαλιστοΰν άπό πηγές πού θά ήθελαν 
νά συνδέσουν τό όνομά τους μέ γενναίες καί παραδειγματικές χειρονομίες 
πού θά τις συνοδεύει γιά πάντα ή εύγνωμοσύνη τού λαού μας, τής πατρί
δας μας καί τού Ελληνισμού, υποβάλλω ότι (α) τά έξοδα λειτουργίας τής 
Σχολής θά εΐναι δυνατό νά καλυφθούν πλήρως άπό τά δίδακτρα τών μα
θητών, άπό δωρεές, εισφορές καί πόρους άπό άλλες, ένδεχομένως, πηγές 
καί (β) ή Σχολή θά μπορεί, στήν άνάγκη, νά συντηρηθεί ώς πρός τά έξοδα 
λειτουργίας της καί μόνο άπό τά δίδακτρα τών μαθητών της, έφόσον αύτά 
θά καθοριστούν στά άναγκαΐα έπίπεδα.8

Ενδεικτικά παραθέτω μιά υποθετική κατάσταση έξόδων στό άνώτατο, 
όπως υπολογίζω, ύψος βασισμένη πάνω σέ ένα έπίσης υποθετικό άριθμό 
μαθητών, τών 720 κατανεμημένων σέ 27 τμήματα, 12 στό Γυμνασιακό κύ
κλο (ήτοι 4 τμήματα στήν κάθε Γυμνασιακή τάξη μέ 30 μαθητές στό κάθε 
τμήμα) καί 15 στό Λυκειακό κύκλο (ήτοι 5 τμήματα στήν κάθε Λυκειακή τά
ξη μέ 24 μαθητές στό κάθε τμήμα). Έτσι τό Γυμνάσιο θά έχει συνολικά 360 
μαθητές, ήτοι 3 τάξεις X 4 τμήματα X 30 μαθητές, καί τό Λύκειο θά έχει 
έπίσης 360 μαθητές, ήτοι 3 τάξεις X 5 τμήματα X 24 μαθητές.

Οί περίοδοι διδασκαλίας στό Γυμνάσιο θά εΐναι συνολικά 444 περίοδοι 
τή βδομάδα (ήτοι 37 περίοδοι κατά τμήμα X 4 τμήματα κατά τάξη X 3 τάξεις)
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καί 570 περίοδοι στό Λύκειο (ήτοι 38 περίοδοι τή βδομάδα κατά τμήμα X 5 
τμήματα X 3 τάξεις). Τό σύνολο τών διδακτικών περιόδων τής Σχολής γιά 
τό Γυμνάσιο καί τό Λύκειο μαζί θά εΐναι 444 + 570, ήτοι 1014 περίοδοι τή 
βδομάδα.

Έτσι θά είχαμε τήν πιό κάτω εικόνα γιά τις άνάγκες καί τά έξοδα τής 
Σχολής:

(α) Άνάγκες σέ διδακτικό προσωπικό
Άν υπολογιστεί ως μέσος όρος περιόδων διδασκαλίας γιά τόν κάθε 
καθηγητή ό άριθμός τών 22 περιόδων τή βδομάδα, τότε γιά τήν κάλυψη 
τών διδακτικών άναγκών τής Σχολής θά άπαιτηθοΰν οί υπηρεσίες 46 
καθηγητών (1014 περίοδοι: 22 περ. γιά τόν κάθε καθηγητή).

(β) Μισθοί διδακτικού προσωπικού9

9. Σχετικά μέ τόν υπολογισμό τών εξόδων γιά τούς μισθούς, (β) τού διδακτικού προσωπι
κού, (γ) τού γραμματειακού προσωπικού καί τών έπιμελητών, (δ) τού βοηθητικού προσω
πικού καί (ε) τήν κάλυψη άλλων εξόδων, τά στοιχεΐα/ποσά πού παρατίθενται άφορούν στήν 
περίοδο πού γράφτηκε ή Μελέτη (1986) καί δέν ισχύουν σήμερα, όπως δέν ισχύουν οί κλί
μακες καί οί προσαυξήσεις τους μέ βάση τις όποιες ύπολογίστηκαν τότε τά έξοδα. 'Ένας εξ 
ύπαρχής ύπολογισμός εΐναι, επομένως, άναγκαΐος όχι μόνο γιά τά πιό πάνω αλλά γιά όλη 
τήν οικονομική πλευρά τής λειτουργίας τής σχολής, τόσο γιά τά έξοδα όσο καί τά έσοδα.

Μέ βάση τά πιό πάνω υποθετικά δεδομένα καί μέ τήν πρόσθετη υπόθε
ση ότι στούς καθηγητές τής Σχολής θά προσφερθεϊ ή Κυβερνητική κλί
μακα γιά Βοηθούς Διευθυντές Σχολών Μέσης Παιδείας (κλίμακα Al 1 
+ 2 προσαυξήσεις) καί άκόμα ότι θά τοποθετηθούν όλοι στήν άνώτατη 
βαθμίδα τής κλίμακας (ή, άλλιώς, υπολογίζοντας τά έξοδα σέ μισθούς 
όταν θά έχουν όλοι διανύσει τήν κλίμακα), τότε γιά τούς μισθούς τών 
καθηγητών θά άπαιτηθεί ποσό (Λ.Κ. 10.936 X 46=) 503.056.
Παρόλο πού ό Διευθυντής καί οί Βοηθοί Διευθυντές μπορεί νά θεωρη
θεί ότι συμπεριλήφθηκαν μέσα στόν κατά μέσο όρο υπολογισμό τού 
προσωπικού, θά μπορούσε γιά λόγους άκόμα άσφαλέστερου υπολογι
σμού τό πιό πάνω ποσό νά αύξηθεϊ στήν τάξη τών Λ.Κ. 520.000.

(γ) Μισθοί Γραμματειακού προσωπικού καί έπιμελητών9
Άν υπολογιστεί ότι θά χρειαστούν 2 δακτυλογράφοι, 2 βιβλιοθηκάρι
οι (ό ένας ώς Βοηθός), 1 ταμίας, 1 Γραμματέας τής Εφορείας, 1 ύπεύ- 
θυνος γιά τό Βιβλιοπωλείο καί άλλοι 2 γιά τυχόν αύξημένες ή άλλες 
άνάγκες, καί άν τοποθετηθούν όλοι στήν άνώτατη βαθμίδα τής κλίμα

κας Α7 (συνδυασμένες κλίμακες Α2 + Α5 + Α7) θά άπαιτηθεί περίπου 
ποσό Λ.Κ. 58.000 (κατ’ άκρίβεια Λ.Κ. 6526 X 9 = 58.734).

(δ) Βοηθητικό προσωπικό9
Προκειμένου νά άπασχοληθούν 5 καθαρίστριες, 1 κλητήρας, 1 κη
πουρός καί ενδεχομένως 2 άλλα πρόσωπα γιά άλλα καθήκοντα ή αύξη
μένες άνάγκες στούς πιό πάνω τομείς καί άν υπολογιστεί ώς ετήσιος 
μισθός, γιά τόν καθένα άπό τούς ύπαλλήλους αύτούς, τό ποσό τών 
Λ.Κ. 2000, τότε θά άπαιτηθεί συνολική δαπάνη Λ.Κ. 18.000.

(ε) Άλλα έξοδα
Γιά έξοδα ήλεκτρισμού, τηλεφώνων, νερού, φωτισμού, θέρμανσης καί 
τυχόν επιδιορθώσεις, καί άν άκόμα υπολογιστεί ότι αύτά θά εΐναι 
υπερδιπλάσια τών άπαιτουμένων γιά Δημόσια Σχολή Μέσης Παιδείας 
δυναμικότητας 1.000 περίπου μαθητών, θά άνέλθουν στό ποσό Λ.Κ. 
50.000. Σ’ αύτό θά μπορούσε νά προστεθεί ποσό Λ.Κ. 10.000 γιά ορι
σμένα άλλα έξοδα, όπως χάρτης άλληλογραφίας, ταχυδρομικά, χάρτης 
υγιεινής κ.ά.
Άν τά πιό πάνω έξοδα άντιπροσωπεύουν όλα τά έξοδα ή τουλάχιστο 

σχεδόν όλα έστω καί κατά προσέγγιση -δέν ισχυρίζομαι ότι ή μελέτη τών 
εξόδων μπορεί νά προβάλει άξιώσεις άκριβείας, άλλά έχει σκοπό νά δώσει 
άπλώς μιά ένδειξη- τότε τό σύνολο τών εξόδων λειτουργίας τής Σχολής, 
πού άνέρχεται στις Λ.Κ. 656.000, θά μπορούσε άνετα νά καλυφθεί μέ τήν 
καταβολή διδάκτρων άπό τούς μαθητές, περίπου Λ.Κ. 1000 κατά μαθητή, 
πού θά άποφέρουν συνολικά Λ.Κ. 720.000.

Τό ποσό τών διδάκτρων θά μπορεί νά μειωθεί άν άποδειχθεΐ ότι τά 
έξοδα, όπως ύπολογίστηκαν, εΐναι υπερβολικά εξογκωμένα (κι αύτό έγινε 
συνειδητά ή τουλάχιστο αύτή ήταν ή πρόθεση γιά λόγους άσφάλειας), ή άν 
ύπάρξουν μεγάλες δωρεές πού θά ένισχύσουν τό Σχολείο, ή άλλοι πόροι, 
όπως γιά παράδειγμα άπό τή λειτουργία τού ’Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών 
καί Φροντιστηριακών Μαθημάτων καί τού Κολυμβητηρίου. Μπορεί βάσι
μα νά άναμένει κανείς ότι καί άπό τά δύο αύτά θά ένισχυθεΐ τό Ταμείο τής 
Σχολής.

Άν ή Σχολή λειτουργήσει μέ λιγότερα τμήματα σέ κάθε τάξη, ή μείωση 
τών έσόδων καί τών εξόδων θά δίνουν περίπου μιά άνάλογη εικόνα. Δέ θά 
ήταν όμως σκόπιμο νά λειτουργήσει μέ λιγότερα άπό 19 τμήματα (540 μα
θητές σέ όλη τή Σχολή), ήτοι 9 στό Γυμνάσιο μέ 30 μαθητές τό καθένα (270 
μαθητές) καί 10 στό Λύκειο μέ 27 μαθητές τό καθένα (270 μαθητές). Μέ τό 
σχήμα αύτό τά έξοδα θά άνέλθουν στις Λ.Κ. 460.000 περίπου, ενώ τά δίδα
κτρα θά άποφέρουν Λ.Κ. 486.000 (πρός Λ.Κ. 900 κατά μαθητή) ή Λ.Κ.
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540.000 (πρός Λ.K. 1000 κατά μαθητή). Υπολογίζεται νά χρειαστούν περί
που 34 καθηγητές γιά 713 περιόδους (Λ.Κ. 370.000), 7 γιά Γραμματειακό 
προσωπικό (Λ.Κ. 45.000), 6 γιά Βοηθητικό (Λ.Κ. 12.000), καί γιά τά άλλα 
έξοδα Λ.Κ. 35.000. Σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων είναι δυνατό νά γί
νει -εφόσον προκόψει τέτοια ανάγκη- άν δέν τοποθετηθούν όλοι οί καθη
γητές στήν κορυφή τής κλίμακας του Βοηθού Διευθυντή άπό τήν άρχή τής 
πρόσληψής τους ή άν αυξηθούν οί ώρες διδασκαλίας τών καθηγητών κατά 
1 ή 2 περιόδους τή βδομάδα.

ΜΕΡΟΣ Δ'

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, 
ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)’

ΤΗΣ ΑΠΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

1. Γενικοί σκοποί καί στόχοι
Οί βασικοί γενικοί σκοποί καί στόχοι του Σχολείου θά είναι οί άκό- 

λουθοι:
(α) νά μορφώσει τούς τροφίμους του ώς "Ελληνες, μέ βαθιά συνείδηση 

τής ελληνικής καταγωγής τους, μέ πίστη στήν άξια τής ιστορικής 
παράδοσης καί συναίσθηση χρέους πρός έκπλήρωση τής εθνικής 
άποστολής τους, ώς Χριστιανούς, μέ πίστη στήν άξια τής ’Ορθόδο
ξης Χριστιανικής Θρησκείας καί τών διδαγμάτων της ώς έμπρα
κτου τρόπου ζωής, καί ώς άνθρώπους μέ εύαισθησία καί ενεργό 
άνταπόκριση στά προβλήματα τής άνθρώπινης κοινωνίας καί τής 
κοινότητας τών λαών

(β) νά τούς εφοδιάσει μέ τις άπαραίτητες γνώσεις άπό τόν κύκλο τών 
θεωρητικών καί θετικών έπιστημών πού θά τούς καταστήσουν ικα
νούς νά ζούν, ώς μορφωμένοι άνθρωποι, σέ ένα γνώριμο σ’ αύτούς 
καί σύγχρονο περιβάλλον μέ δυνατότητα παραπέρα άνέλιξής τους, 
καί νά τούς προετοιμάσει γιά τις μεταγυμνασιακές σπουδές τους 
προσφέροντάς τους τις άναγκαΐες επιστημονικές καί μεθοδολο
γικές βάσεις, άναπτύσσοντας τήν κριτική σκέψη καί είσάγοντάς 
τους στή χρήση ερευνητικών μεθόδων καί τρόπων έπιστημονικής 
εργασίας·

(γ) νά διαμορφώσει ορθά κριτήρια αισθητικών καί καλαισθητικών 
άξιών, τό αίσθημα τής άρμονίας, τού ρυθμού καί άλλων εκφράσεων 
τού ώραίου στις πλαστικές καί άλλες τέχνες, καί νά καλλιεργήσει 
τό σεβασμό, τήν άγάπη καί τήν εκτίμηση πρός τά κάθε είδους ιστο
ρικά μνημεία καί άλλα στοιχεία τού πολιτισμού καί τής πολιτι
στικής κληρονομιάς καί παράδοσης, τής εθνικής καί αύτής τών 
άλλων λαών

(δ) νά καλλιεργήσει τις ικανότητες καί τις δεξιότητες τους στον άνώτα- 
το δυνατό βαθμό καί τή διάθεση γιά προσωπική δημιουργική έργα- 
σία γιά τήν πλήρη άξιοποίησή τους.
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Συνοπτικά, στό πλαίσιο μιας γενικότερης εθνικής παιδείας στόχος τής 
Σχολής θά είναι ή διαμόρφωση τών μαθητών σέ ολοκληρωμένες καί συ
γκροτημένες προσωπικότητες, μέ μια έθνικά, θρησκευτικά καί κοινωνικά 
υγιή, μιά πολύπλευρη άνθρωπιστική μόρφωση καί έπαρκή βασική έπιστη- 
μονικη κατάρτιση, μέ ψυχική καλλιέργεια, πνευματικές άνησυχίες καί επι
στημονική περιέργεια άλλά καί μέ έφεση γιά παραπέρα μόρφωση καί συ
νεχή τελειοποίηση τής προσωπικότητάς τους, πού νά έχουν συναίσθηση τής 
άποστολής τους ώς ανθρώπων καί ώς πολιτών μιας άπό κάθε άποψη 
υγιούς δημοκρατικής κοινωνίας καί πού νά διαπνέονται άπό τις άξιες καί 
τά ιδανικά τοΰ Ελληνισμού καί τις άρχές τής 'Ορθόδοξης Χριστιανικής 
Πίστης, ώς ρυθμιστών τής συμπεριφοράς καί ώς οδηγών τής ζωής τους γιά 
τήν έξυπηρέτηση τής κοινωνίας, τής πατρίδας τους, τοΰ Ελληνισμού, καί 
τοΰ άνθρώπου γενικότερα.

2. Είσιτήριες ’Εξετάσεις
Ή Σχολή θά είναι άξιοκρατική καί θά άποβλέπει στήν έπιλογή καί 

έκπαίδευση τών άριστων. Ή εισδοχή στό Γυμνάσιο θά γίνεται ύστερα άπό 
είσιτήριες έξετάσεις στις όποιες θά μποροΰν νά παρακαθήσουν μαθητές 
πού συμπλήρωσαν έπιτυχώς έξαετή φοίτηση σέ δημόσιο ή ιδιωτικό άνα- 
γνωρισμένο ώς Ισότιμο Ελληνικό Σχολείο Δημοτικής Εκπαίδευσης τής 
Κύπρου, χωρίς νά άποκλείεται-ύστερα άπό σχετική άπόφαση τής Εφορεί
ας τοΰ Σχολείου- καί ή εισδοχή Έλλαδιτών μαθητών ή Έλληνοπαίδων τοΰ 
εξωτερικού, έφόσον αύτοί πληρούν τά πιό πάνω κριτήρια πάνω σέ ισότιμη 
βάση. Τά έξεταστέα μαθήματα καί ή εξεταστέα ύλη θά καθοριστούν έν 
καιρφ, μποροΰν όμως νά περιλαμβάνουν τά Ελληνικά, τά Μαθηματικά, 
τήν Ιστορία καί Γεωγραφία τής Κύπρου καί τής Ελλάδος, καί Γενικές 
Γνώσεις μέ έρωτήσεις πού νά άναφέρονται σέ πολύ βασικά κεφάλαια άπό 
τόν κύκλο τών άλλων μαθημάτων (Θρησκευτικά, Εύρωπαϊκή καί ’Αμερι
κανική Ιστορία, Γεωγραφία τών ’Ηπείρων, Φυσικά κλπ). Ή τελική έπιλογή 
θά γίνεται μετά άπό προφορική έξέταση σέ μορφή συνέντευξης ένώπιον δι- 
μελοΰς ή τριμελοΰς Επιτροπής καθηγητών άπό μεγαλύτερο άριθμό υποψη
φίων πού πέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις κι εξασφάλισαν ψηλότερη βα
θμολογία άπό τούς άλλους.

3. Κατατακτήριες ’Εξετάσεις
Κατακτήριες έξετάσεις γιά τή Β' καί Γ' τάξη τοΰ Γυμνασίου καί τις ίδιες 

τάξεις τοΰ Λυκείου θά διενεργοΰνται μόνο στήν περίπτωση πού υπάρχουν 
διαθέσιμες θέσεις γιά όποιαδήποτε άπό τις πιό πάνω τάξεις, πρός συμπλή
ρωση τοΰ καθορισμένου ώς άνώτατου γιά τήν τάξη ή τό τμήμα άριθμοΰ μα
θητών. Αν τά άποτελέσματα τών έξετάσεων δέ δικαιολογούν τήν πρόσληψη 
υποψηφίων, τό Σχολείο θά λειτουργεί μέ έλαττωμένο άριθμό μαθητών. Τά 

έξεταστέα μαθήματα καί ή έξεταστέα ύλη θά καθορίζονται άνάλογα μέ τήν 
τάξη, καί μπορεί νά περιλαμβάνουν καί μαθήματα ή ύλη καί άπό προηγού
μενες τάξεις, γιά νά έξακριβωθεϊ ή έπάρκεια τοΰ ύποψηφίου στόν εύρύτερο 
κύκλο τών μαθημάτων καί στά έπίπεδα τοΰ Σχολείου.

4. Μετεγγραφή άπό άλλα Σχολεία
Μετεγγραφή μαθητών άπό άλλα Σχολεία κατ’ άρχήν δέ θά επιτρέπεται. 

Σέ έξαιρετικές περιπτώσεις θά είναι δυνατή, άν υπάρχουν κενές θέσεις καί 
άν ό μαθητής προέρχεται άπό άποδεδειγμένα πανομοιότυπο σχολείο καί 
ύστερα άπό ειδική έξέταση είτε σέ όλα τά μαθήματα, είτε στά μαθήματα 
έκεΐνα, γιά τά όποια θά κριθεΐ άναγκαία ή έξέταση πρός διαπίστωση τοΰ 
έπιπέδου τοΰ μαθητή ώς όχι κατώτερου άπό τό έπίπεδο τής άντίστοιχης τά
ξης τοΰ Σχολείου.

5. ’Αναλυτικό Πρόγραμμα
Γιά κάθε μάθημα καί γιά κάθε τάξη θά υπάρχει σαφώς καθορισμένο 

άναλυτικό πρόγραμμα, τό όποιο θά λαμβάνεται πρόνοια νά διδάσκεται μέ 
τις παιδαγωγικά ένδεδειγμένες καί άποτελεσματικές μεθόδους καί νά κα
λύπτεται πλήρως χωρίς παραλείψεις ή άλλα κενά καί στά άποδεκτά άπό τό 
Σχολείο έπίπεδα. Τά έπίπεδα αύτά ένώ θά έπιτρέπουν διαφοροποίηση καί 
διαφορετική άνέλιξη τών μαθητών τής ίδιας τάξης ή τμήματος άνάλογα μέ 
τις δυνατότητες ή καί τά ειδικότερα ένδιαφέροντά τους, θά άποκλείουν τήν 
παρουσία μαθητών πού, παρά τά μέτρα πού θά λαμβάνει τό Σχολείο, θά 
άποδεικνύεται ότι δέν είναι σέ θέση νά άνταποκριθοΰν στις άπαιτήσεις γιά 
τό καθορισμένο ώς τό κατώτατο άποδεκτό γιά τήν τάξη έπίπεδο.

Μεταξύ τών γενικών άρχών πού θά λαμβάνονται υπόψη γιά τόν καθο
ρισμό τοΰ άναλυτικοΰ προγράμματος καί τής διδακτέας ύλης περιλαμβά
νονται (α) ή παροχή μιας ισορροπημένης γενικής μόρφωσης άνταποκρινό- 
μενης στις άπαιτήσεις τοΰ παρόντος, άλλά καί (β) ή ικανοποίηση πρα
κτικών άναγκών τοΰ μαθητή, όπως είναι ή έπιτυχία σέ τυχόν Εισαγωγικές 
Εξετάσεις Πανεπιστημίων καί άλλων ’Ανώτερων Σχολών τής Κύπρου, τής 
Ελλάδας καί άλλων χωρών τοΰ εξωτερικού.

6. ’Αξιολόγηση τών μαθητών
Ή άξιολόγηση τών μαθητών στή διάρκεια τοΰ σχολικοΰ έτους δέ θά πε

ριορίζεται στά συνηθισμένα, παραδοσιακά ή καί τυπικά κάποτε μηνιαία, 
διμηνιαία, τριμηνιαία ή άλλα διαγωνίσματα, άπρόοπτα ή προεξαγγελλόμε- 
να, άλλά θά είναι συνεχής. Καί δέ θά άποσκοπεΐ κυρίως ή άποκλειστικά 
στήν ‘έξέταση’ τοΰ μαθητή καί τή 'βαθμολόγησή’ του γιά σκοπούς καταχώ
ρισης βαθμών γιά τήν προαγωγή ή τήν άπόρριψή του, άλλά πρός διαπίστω
ση τοΰ έπιπέδου του ώς στοιχείου καθοδηγητικοΰ καί γιά τόν ίδιο τό μα
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θητή γιά τήν παραπέρα προσπάθεια πού πρέπει νά καταβάλει μέ βάση τήν 
εκτίμηση τών άποτελεσμάτων τής προσπάθειας πού ήδη κατέβαλε.

Γιά τήν καθαυτό άξιολόγηση τοΰ μαθητή θά ισχύουν διάφορα μέσα καί 
σειρά κριτηρίων πού περιλαμβάνουν, έκτος άπό τά πιό πάνω διαγωνίσμα
τα καί άπό τις τελικές ή καί άλλες έξετάσεις, τό ένδιαφέρον τοΰ μαθητή καί 
τήν ένεργό συμμετοχή του στό μάθημα μέσα στήν τάξη, τή συχνή διεξαγωγή 
μικρών «τεστ», τή συγγραφή σύντομων δημιουργικών έργασιών καί με
λετών, τήν άνάληψη μικρών έρευνών μέ τήν καθοδήγηση τοΰ καθηγητή καί 
άλλων μέσων έκφράσεως τοΰ ένδιαφέροντος, τής πρωτοβουλίας, τής αύτε- 
νέργειας καί τής δημιουργικότητας τοΰ μαθητή. Ό κύκλος τών θεμάτων 
πού προσφέρονται γιά τέτοιες έργασίες άποτελεΐ εύθύνη τοΰ Σχολείου, θά 
εΐναι στή διάθεση τών μαθητών καί θά έπεξηγεΐται σ’ αύτούς στήν πορεία 
τών μαθημάτων παράλληλα μέ τήν καλυπτόμενη ύλη ώς προέκτασή της, σέ 
βάθος ή πλάτος.

7. Διδακτικός χρόνος
Κατ’ άρχήν ό διδακτικός χρόνος θά εΐναι σαφώς καθορισμένος σέ άριθ- 

μό έβδομάδων καί ωρών διδασκαλίας γιά τό κάθε μάθημα, γιά νά εΐναι δυ
νατή ή κατανομή τής ύλης μέ τρόπο προγραμματισμένο καί γιά νά καλύπτε
ται άνετα χωρίς άπώλεια χρόνου ή συντμήσεις περιόδων είτε γιά τό σύνολο 
τής τάξης είτε γιά άριθμό μαθητών πού καλοΰνται νά μετάσχουν σέ άλλες 
δραστηριότητες. Οί δοκιμές γιά τή σχολική χορωδία, τήν ορχήστρα, γιά 
τυχόν διδασκαλία δραμάτων ή προετοιμασία προγραμμάτων γιά τελετές, 
καλλιτεχνικές, άθλητικές καί άλλες έκδηλώσεις, γιά άγώνες ή έκθέσεις, θά 
διεξάγονται σέ χρόνο πού δέ θά έπηρεάζει δυσμενώς τήν κανονική λειτουρ
γία τοΰ σχολείου καί τών μαθημάτων καί δέ θά στερεί τούς μαθητές πού με
τέχουν στις δραστηριότητες αύτές άπό τή δυνατότητα νά παρακολουθούν 
κανονικά τά μαθήματά τους μέ τήν άπομάκρυνσή τους άπό τήν τάξη.

Γιά τόν ίδιο λόγο οί συνεδρίες τοΰ καθηγητικοΰ συλλόγου θά γίνονται 
τά άπογεύματα ή σέ χρόνο πού δέ θά έπηρεάζει τό κανονικό πρόγραμμα. 
Απώλεια μαθημάτων λόγφ άσθένειας τοΰ καθηγητή ή γιά όποιοδήποτε 
άλλο λόγο θά άναπληρώνεται κατ’ άρχήν μέ ίσο άριθμό περιόδων ή μέ 
άριθμό τόσων περιόδων πού θά κριθεΐ ότι άντισταθμίζει τό χρόνο καί άνα- 
πληρώνει κατά τό δυνατό τά κενά τής ύλης άπό τό χρόνο καί τά μαθήματα 
πού δέν έγιναν. Τοΰτο θά γίνεται μέ ειδικές διευθετήσεις στό πρόγραμμα, 
π.χ. μέ τήν προσθήκη περιόδων σέ μέρες πού προσφέρονται γιά τό μέτρο 
αύτό. Στόχος θά εΐναι ή πλήρης χρήση καί άξιοποίηση τοΰ χρόνου πού 
προνοεΐται γιά τή διδασκαλία τών μαθημάτων μέ τή ρύθμιση τοΰ προγράμ
ματος τών άλλων δραστηριοτήτων μέ τρόπο πού νά μή συγκρούονται μέ τά 
μαθήματα.

8. Διδακτικό προσωπικό
Τό διδακτικό προσωπικό τοΰ Σχολείου πρέπει νά εΐναι έπίλεκτο άπό 

έκπαιδευτικούς άναγνωρισμένης άξίας καί μέ άνεπίληπτο ήθος, μέ άρτια 
έπιστημονική καί παιδαγωγική κατάρτιση καί μέ τήν έμπρέπουσα προσέγ
γιση πρός τούς μαθητές, τούς συναδέλφους τους, τούς γονείς καί τήν κοι
νωνία, διαπνεόμενους άπό παραδειγματικό ζήλο καί ένθουσιασμό καί πρό
θυμους νά ύπηρετήσουν τό Σχολείο καί πέραν τών ώρών διδασκαλίας καί 
τών διδακτικών καθηκόντων τους, βλέποντας τό έργο τους ώς άποστολή 
πρός τήν κοινωνία, τήν πατρίδα καί τό έθνος. Κατά προτίμηση θά πρέπει 
νά περιλαμβάνει πεπειραμένους έκπαιδευτικούς, όλων τών ειδικοτήτων, 
πού νά έχουν υπηρετήσει τήν παιδεία - όπου τοΰτο εΐναι δυνατό - άπό διά
φορες βαθμίδες καί θέσεις τής έκπαιδευτικής ιεραρχίας, πού γνωρίζουν τά 
ειδικά διδακτικά προβλήματα τοΰ κλάδου τους καί τά γενικότερα προβλή
ματα τής παιδείας, πού νά έχουν τύχει μετεκπαίδευσης στό έξωτερικό σέ 
κλάδους συναφείς μέ τά καθήκοντά τους καί νά χαρακτηρίζονται άπό έφε
ση γιά μάθηση, έκσυγχρονισμό καί άνανέωση.

Οί όροι πρόσληψης τοΰ προσωπικοΰ πρέπει νά διασφαλίζουν στήν 
Εφορεία τοΰ Σχολείου τό δικαίωμα καί τή δυνατότητα νά μή παρατείνουν 
τις υπηρεσίες καθηγητή στήν περίπτωση πού θά άποδειχθεΐ ότι αύτές δέν 
εΐναι ικανοποιητικές άπό όποιαδήποτε άποψη, άν καί εΐναι άσφαλέστερο 
καί προτιμότερο νά προληφθεί, κατά τό δυνατό, τό τέτοιο ένδεχόμενο μέ 
τήν έξ άρχής έπιλογή τοΰ κατά τεκμήριον κατάλληλου προσωπικοΰ. Θά 
πρέπει νά άποσαφηνιστεϊ ότι τό έργο τοΰ καθηγητή δέν έξαντλεΐται μέσα 
στήν τάξη άλλά άναμένεται ότι θά φροντίσει νά γνωρίσει τούς μαθητές του 
καί σέ ώρες έκτός τών ώρών διδασκαλίας καί νά τούς βοηθήσει μέ προσω
πική έπαφή, στό γραφείο του σέ συνεντεύξεις, στή Βιβλιοθήκη καί μέ άλλες 
εύκαιρίες, παράλληλα δέ θά έχει έπαφή μέ τούς γονείς καί κηδεμόνες, θά 
μετέχει άνελλιπώς στις παιδαγωγικές καί άλλες συνεδρίες, στό πρόγραμμα 
διαλέξεων καί τις άλλες έκδηλώσεις τοΰ Σχολείου.

Οί εύθύνες, τά καθήκοντα καί οί όροι ύπηρεσίας τοΰ προσωπικοΰ θά 
καθορίζονται λεπτομερώς σέ ειδικό κεφάλαιο τοΰ «Κανονισμοΰ Λειτουρ
γίας τοΰ Σχολείου» καί στούς Όρους τοΰ Συμβολαίου ή διοριστήριου 
έγγράφου. Μεταξύ αύτών εΐναι σκόπιμο νά περιλαμβάνονται πρόνοιες πού 
νά άποσαφηνίζουν ότι, ένώ άναμένεται ότι οί καθηγητές θά μετέχουν ένερ- 
γά στις ποικίλες δραστηριότητες τοΰ Σχολείου, δέ θά έπιτρέπεται ή ένεργός 
άνάμιξη καί συμμετοχή τους σέ κομματικές ή άλλης φύσεως δραστηριότη
τες καί ένέργειες, πού δέ συνάδουν μέ τούς σκοπούς καί στόχους τοΰ Σχο
λείου, καί οί όποιες εΐναι ένδεχόμενο νά παραβλάψουν τή σύμπνοια τής 
μαθητικής κοινότητας, νά διασαλεύσουν τις σχέσεις τών μελών τοΰ προσω
πικού καί νά δημιουργήσουν προβλήματα στό Σχολείο έκθέτοντάς το καί 
στόν κίνδυνο άνεπιθύμητης κριτικής. Στούς καθηγητές τοΰ Σχολείου θά 
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ήταν επίσης σκόπιμο νά μή επιτρέπεται νά παραδίδουν Ιδιαίτερα μαθήμα
τα σέ μαθητές τους, κατ’ Ιδίαν ή σέ ομάδες, εκτός στό πλαίσιο τών τμημά
των του Ινστιτούτου ή άλλων τάξεων πού οργανώνονται άπό τό Σχολείο 
(π.χ. γιά άδύνατους ή προχωρημένους μαθητές μέ ειδικά ένδιαφέροντα).

9. Παιδαγωγικές και άλλες συνεδρίες
Θά γίνονται κανονικά συνεδρίες του καθηγητικού συλλόγου ή τών κα

θηγητών κατά τάξη, μάθημα καί είδικότητα, κ.ά., σέ διάφορες περιπτώσεις 
στή διάρκεια τού χρόνου ή καί σέ τακτές ήμερομηνίες, άνάλογα μέ τήν πε
ρίπτωση, γιά καθορισμένα άπό πρίν θέματα τής λειτουργίας τού Σχολείου 
ποικίλης φύσεως, όπως ό προγραμματισμός τής εργασίας, συμπεριλαμβα
νομένων καί τών δραστηριοτήτων (καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, τυχόν δι
δασκαλίας δράματος, σχολικών γιορτών, άθλητικών συναντήσεων, διαλέ
ξεων, έθνικών επετείων και άλλων καθιερωμένων γεγονότων), οί αρχές 
πού θά ίσχύσουν γιά τήν κατανομή τών μαθητών στά τμήματα, καί άλλα θέ- 

Τ ματα. Οί συνεδρίες θά γίνονται σέ άπογευματινές ώρες ή σέ μέρες καί χρό
νο πού δέ θά έπηρεάζουν τήν κανονική διεξαγωγή τών μαθημάτων μέ τήν 
άπώλεια περιόδων ή περιορισμό τού χρόνου άπό σύντμηση ώρών.

Οί παιδαγωγικές συνεδρίες καί οί συνεδρίες γιά θέματα πού σχετίζον
ται μέ τήν άξιολόγηση τών μεθόδων διδασκαλίας καί τήν παρακολούθηση 
τών αποτελεσμάτων καί τής προόδου τών μαθητών κατά τμήμα ή τάξη, 
κατά μάθημα ή κύκλο μαθημάτων, θά γίνονται σέ σχετικά πυκνά χρονικά 
διαστήματα καί θά έχουν πρακτικά χρήσιμο καί καθοδηγητικό χαρακτήρα. 
Επειδή πολλά προβλήματα τής παιδαγωγικής καί τής διδακτικής είναι 
άμφιλεγόμενα καί έπειδή ή συνεχής άναθεώρηση, άνανέωση, καί ‘εκσυγ
χρονισμός’ τών μεθόδων διδασκαλίας εξακολουθεί άκόμη, ώς ένα βαθμό, 
νά άποτελεΐ φαινόμενο τής εποχής μας, τό Σχολείο θά υιοθετεί κατ’ άρχήν 
ήδη δοκιμασμένες ώς παιδαγωγικά ορθές άλλά καί πραγματικά αποτελε
σματικές μεθόδους καί αρχές, χωρίς νά περιορίζει τήν πρωτοβουλία τού 
καθηγητή καί χωρίς νά άποφεύγει τό λελογισμένο ’πειραματισμό’ μέ τήν 
πάντα στενή παρακολούθηση τών άποτελεσμάτων του καί μέ άποκλεισμό 
τής μετατροπής τού Σχολείου σέ ένα «Πειραματικό εργαστήριο» μέ κίνδυ
νο νά ύποστοΰν οί μαθητές τις συνέπειες άπό μεθόδους πού ενδέχεται νά 
άποδειχθοΰν άπό όποιαδήποτε άποψη μή ικανοποιητικές ή καί πλημμελείς.

10. Μαθητικές έκδρομές
Οί μαθητικές έκδρομές, οί «περίπατοι», οί έπισκέψεις σέ άρχαιολογι- 

κους καί άλλους χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος, σέ Μουσεία, Πινα
κοθήκες, σέ Εργοστάσια καί άλλους τόπους έργασίας, θά προγραμματί
ζονται άπό τήν άρχή τού χρόνου σέ συνάφεια μέ τούς συγκεκριμένους σκο
πούς τών μαθημάτων μέ τά όποια συνδέονται ή τούς γενικότερους παιδευ

τικούς σκοπούς τού Σχολείου, θά προετοιμάζονται έπαρκώς ώστε οί μα
θητές ν’ άποκομίσουν τό μεγαλύτερο δυνατό όφελος καί θά άκολουθούνται 
άπό συστηματοποίηση τών εμπειριών καί άξιολόγηση τών άποτελεσμάτων 
τους. Τό πρόγραμμα γιά τις τέτοιες επισκέψεις θά διαφοροποιείται άνάλο
γα μέ τήν τάξη καί τό μάθημα, τούς έπιδιωκόμενους σκοπούς καί στόχους. 
Περισσότερες άπό μιά έπισκέψεις στόν ίδιο χώρο (π.χ. σέ ένα Μουσείο ή 
Πινακοθήκη) είναι δυνατές έφ’ όσον τά ίδια εκθέματα ή άντικείμενα μελέ
της προσφέρονται γιά έκτίμησή τους άπό διαφορετικές άπόψεις στήν ίδια ή 
διαφορετικές τάξεις, όπως στό πλαίσιο τού μαθήματος τής Τέχνης, τών 
Θρησκευτικών, τής Ιστορίας, τών Νέων Ελληνικών, κ.ά. Τό γενικό πρό
γραμμα τών επισκέψεων δέ θά άποβλέπει σέ άπλή άναψυχή άλλά στή γνω
ριμία τού άμεσου τοπικού ιστορικού καί πολιτιστικού περιβάλλοντος καί 
γεωγραφικού χώρου καθώς καί τού ευρύτερα Κυπριακού, στήν έποπτικο- 
ποίηση τής διδασκαλίας τών σχετικών μαθημάτων, στήν πρόσκτηση χρήσι
μων εμπειριών, πληροφοριών καί άλλων δεδομένων, γιά γνωριμία τής Κύ
πρου άλλά καί ώς άφόρμηση γιά συγκρίσεις καί εύρύτερους συσχετισμούς, 
ιδιαίτερα μέ τήν Ελλάδα, γιά τήν όποια θά καθιερωθούν μαθητικές έκδρο
μές, μέ τήν ευθύνη τής Σχολής, ώς άναγκαίο συμπλήρωμα τής μόρφωσης 
γιά όλους τούς τροφίμους της.

11. Μαθητικό Περιοδικό
Ή έκδοση Μαθητικού Περιοδικού έχει γίνει θεσμός στήν Κύπρο. Τόίδιο 

ισχύει - σέ μικρότερη, άπό όσο ξέρω, κλίμακα - καί σέ σχολεία άλλων χωρών, 
σέ μερικά μάλιστα άπό τά όποια, ιδιαίτερα ’Επαγγελματικής Κατεύθυνσης, ή 
όλη έκτυπωτική έργασία καί έπιμέλεια τής έκδοσης γίνεται στά «Τυπογρα
φεία» τού σχολείου άπό μαθητές πού έπιλέγουν αύτό τον κλάδο, μέ τήν επί
βλεψη πάντα τών καθηγητών τους. Στό Μαθητικό Περιοδικό τού Σχολείου θά 
πρέπει νά έκδίδονται έκλεκτά δείγματα ποικίλων έργασιών ή έργων τών μα
θητών πού παρουσίασαν στή διάρκεια τού χρόνου, έφ’ όσον αυτά είναι πράγ
ματι έργα τών μαθητών τών ίδιων καί μάλιστα έξαίρετα, άλλά καί άλλες με
λέτες καί δημιουργικές εργασίες, άξιες λόγου καί μέ άνάλογη πρωτοτυπία. 
Στήν έκδοση τού Περιοδικού θά πρέπει, έκτός άπό τόν Υπεύθυνο γιά τήν 
έκδοση καθηγητή ή τήν Επιτροπή Καθηγητών, νά έχουν ενεργό άνάμιξη καί 
μαθητές μέ ειδικό ενδιαφέρον, πού θά άποκομίσουν καί χρήσιμη πείρα, άλλά 
καί οί συνεργάτες τής κάθε έκδοσης τού Περιοδικού.

12. Καθοδήγηση καί Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Τό έργο τού Συμβούλου, ώς ‘Συμβούλου’ άπλώς ή ώς ’Συμβούλου Κα

θηγητή’ - πού προσωπικά τό θεωρώ ορθότερο - θά καθοριστεί μέ άκρίβεια 
σέ συγκεκριμένους τομείς καί σέ συνάρτηση μέ τό τι μπορούν νά προσφέ
ρουν στόν τομέα αύτό άλλοι παράγοντες, ιδιαίτερα οί διδάσκοντες καθη
γητές καί ή οικογένεια.
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Σέ ένα σημαντικό αριθμό θεμάτων, κυριότερος σύμβουλος τού μαθητή 
μπορεί νά άποβεΐ ό καθηγητής ή οί καθηγητές του, πού τόν γνωρίζουν άπό 
τήν καθημερινή σχεδόν αναστροφή μαζί του καί μάλιστα όχι μόνο άπό τήν 
ανταπόκρισή του στά μαθήματα αλλά καί άπό ποικίλες άλλες άντιδράσεις 
του στήν τάξη καί σέ άλλες έκδηλώσεις τής σχολικής ζωής πού παρέχουν 
ευκαιρία νά άποκαλυφθεΐ ό χαρακτήρας του καί ή συμπεριφορά του. Γι’ 
αυτό δέ φαίνεται φυσικό, στά θέματα αυτά τουλάχιστο, νά μετατεθεί ή 
ευθύνη τής 'συμβουλής’ καί 'καθοδήγησης’ του μαθητή σέ πρόσωπο ξένο, 
κατά κάποιο τρόπο, πρός τό μαθητή καί πού γνωρίζει λιγότερο άπό τούς 
καθηγητές τά ιδιαίτερα προβλήματά του. ’Εκτός άπό αυτό, συνεργασία πε
ρισσότερων καθηγητών πού γνωρίζουν τό μαθητή μπορεί νά οδηγήσει σέ 
πολύ θετικά άποτελέσματα γιά τήν παροχή συμβουλής άκόμα καί σέ θέμα
τα σπουδών καί έπαγγελματικοΰ προσανατολισμού του. Έτσι ό θεσμός 
τού 'συμβούλου’ δέ μπορεί νά άποψιλώσει τόν καθηγητή άπό τό ευρύτερο 
πλαίσιο τού έργου του, τις 'άνθρώπινες’ σχέσεις του καί τις συμφυείς υπο
χρεώσεις του, περιορίζοντάς τον μόνο στό διδακτικό του έργο μέ άποτέλε- 
σμα νά άντικρύζει τό μαθητή μόνο μέ βάση τή σχέση διδασκαλίας καί μάθη
σης. Τό λιγότερο πού μπορεί νά λεχθεί είναι ότι τό έργο τής «συμβουλής» 
καί «καθοδήγησης» τού μαθητή γιά άρκετά θέματα εΐναι έργο συλλογικό, 
στό όποιο έχει λόγο κάθε διδάσκων, έστω καί άν ένας άπό αυτούς θά εΐναι 
ό κατ εξοχήν υπεύθυνος τής τάξης ή σύμβουλος ορισμένων μαθητών, μέ 
τούς όποιους έχει άναπτυχθεΐ αίσθημα μεγαλύτερης εμπιστοσύνης.

Παρόλα αυτά, γιά ορισμένα άλλα θέματα θά ήταν ορθό νά ύπάρχει στό 
Σχολείο γραφείο εφοδιασμένο πλήρως, άν εΐναι δυνατό, μέ τούς άναγκαί- 
ους καταλόγους Πανεπιστημίων καί άλλων ’Ανώτερων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων τής Κύπρου καί τού εξωτερικού, μέ τύπους αιτήσεων καί άλλο 

διαφωτιστικό ύλικό γιά ένημέρωση τών ενδιαφερομένων μαθητών σέ θέμα
τα μεταγυμνασιακών σπουδών, βοηθημάτων, υποτροφιών καί προσφερο- 
μένων δυνατοτήτων γιά έπαγγελματική άποκατάσταση. Ό υπεύθυνος τού 
γραφείου θά πρέπει νά διεξάγει όποιαδήποτε άλληλογραφία ή νά βοηθεϊ τό 
μαθητή γιά τέτοια άλληλογραφία μέ ’Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
καί νά παραπέμπει ή νά φέρνει τό μαθητή σέ έπαφή, όπου εΐναι άνάγκη, μέ 
τις σχετικές υπηρεσίες τών πρεσβειών τών ξένων χωρών στή Λευκωσία.

Τό μάθημα τού Επαγγελματικού Προσανατολισμού θά ήταν σκόπιμο 
νά οργανωθεί πάνω σέ τέτοια βάση πού νά δίνει στό μαθητή τή δυνατότητα 
- εκτός τών άλλων μέσων - μέ σειρά κατατοπιστικών ομιλιών άπό ικανά 
πρόσωπα διαφόρων έπαγγελμάτων καί ειδικοτήτων, άλλά καί μέ επιτόπιες 
επισκέψεις στούς χώρους εργασίας ή καί μέ παρακολούθηση γιά λίγες βδο
μάδες τούς θερινούς μήνες ή σέ άλλο πρόσφορο χρόνο τής εργασίας στις 
πραγματικές συνθήκες διεξαγωγής της, νά άποκτήσει εμπειρίες πού θά τόν 
βοηθήσουν νά κάνει τήν ορθή εκλογή γιά τή μελλοντική πορεία του. Θά έξυ- 
πηρετούσε χρήσιμο σκοπό καί ή ένημέρωση τών γονιών πάνω σέ σχετικά 

θέματα, δεδομένου ότι σέ όχι λίγες περιπτώσεις ή έκλογή τού μαθητή δέν 
εΐναι όλότελα άνεξάρτητη άπό τήν έπιθυμία τών γονιών του.

13. Ψυχολογικές, Σχολιατρικές καί άλλες υπηρεσίες
Οί υπηρεσίες «έκπαιδευτικοΰ ψυχολόγου» εΐναι άμφίβολο άν χρειάζο

νται πάνω σέ βάση πλήρους άπασχόλησής του ή άν πρέπει οί σχετικές πε
ριπτώσεις νά παραπέμπονται στούς ειδικούς λειτουργούς τού Κράτους, οί 
όποιοι μπορεί νά διευθετηθεί καί νά επισκέπτονται κατά καιρούς τό Σχο
λείο. Τό ίδιο ισχύει καί γιά τήν περίπτωση χρήσης τών υπηρεσιών κοινω
νικών λειτουργών.

Θά πρέπει ώστόσο νά ληφθεϊ πρόνοια γιά τήν παροχή κανονικών Σχο- 
λιάτρικών υπηρεσιών καί Πρώτων Βοηθειών μέ τήν πρόσληψη Σχολιά- 
τρων ή καί έπισκέπτριας άδελφής, πάνω σέ μερική ή πλήρη βάση, γιά τήν 
τακτική παρακολούθηση τής υγείας τών μαθητών, πρός επισήμανση περι
πτώσεων άσθένειας, τήν άμεση άντιμετώπιση έκτακτων περιπτώσεων ή καί 
τήν παραπομπή τους, στήν άνάγκη, στά σχετικά τμήματα τού Κρατικού 
Νοσοκομείου ή σέ ειδικούς ιδιωτικούς γιατρούς μέ τούς όποιους θά συμ
βληθεί τό Σχολείο. Τό έργο τής παροχής πρώτων βοηθειών μπορεί νά άνα- 
ληφθεΐ καί άπό τούς καθηγητές/καθηγήτριες τής Σωματικής ’Αγωγής, έφ’ 
όσον αυτοί εΐναι κάτοχοι σχετικού Πιστοποιητικού.

14. Σύνδεσμος Γονέων
Οί γονείς τών μαθητών θά πρέπει νά καταβληθεί προσπάθεια νά άνα- 

πτύξουν στενές σχέσεις μέ τό Σχολείο καί νά ένδιαφερθοΰν ενεργά γιά τήν 
πρόοδο τών παιδιών τους καί τήν έπίδοση καί τήν προβολή τού Σχολείου 
σέ τομείς πού έμπίπτουν στή δικαιοδοσία τους. Ώς ένας άπό τούς πιό βα
σικούς παράγοντες γιά τή διαμόρφωση τού χαρακτήρα καί τή μόρφωση 
τών παιδιών τους, θά πρέπει νά έχουν τήν ευκαιρία νά ένημερώνονται άπό 
τούς διδάσκοντες καί τό Σχολείο γιά γενικότερης φύσεως θέματα πού σχε
τίζονται μέ τήν έφηβεία, τις άπαιτήσεις τού Σχολείου, τις μεθόδους διδα
σκαλίας, τόν τρόπο μελέτης, τήν κατ’ οίκον εργασία, τήν εξωσχολική ζωή, 
γιά ψυχολογικά, παιδαγωγικά καί άλλα συναφή θέματα. Μέσα σέ αυτό τό 
πνεύμα, εΐναι άπαραίτητο νά οργανωθούν μέ τήν ευθύνη τού Σχολείου πά
νω σέ προγραμματισμένη τριετή, κατά προτίμηση, βάση διαλέξεις καί ομι
λίες πού νά καλύπτουν όλα τά καίρια θέματα, γιά τό Γυμνασιακό καί τό 
Λυκειακό κύκλο. Οί ομιλίες, πού θά παρέχουν καί ευκαιρία γιά προεκτά
σεις, επεξηγήσεις καί συζήτηση, δέ θά έχουν άκαδημαϊκό χαρακτήρα άλλά 
πρακτικό, μέ τήν έννοια ότι θά καθοδηγούν, θά προσφέρουν λύσεις προ
βλημάτων διαφωτίζοντας τούς γονείς σέ θέματα οργάνωσης τής ζωής τών 
παιδιών τους καί προαγωγής τής έργασίας τους μέ άποδοτικούς τρόπους 
χρήσεως τού χρόνου τους. Τά πορίσματα τών ομιλιών καί τών συζητήσεων 
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θά μπορούν νά συνοψιστούν σέ ένα χρήσιμο «Όδηγό για τούς γονείς καί 
τούς μαθητές» πού θά δίνει κατευθυντήριες γραμμές. Σκόπιμο είναι νά 
έκδίδονται καί τα κείμενα των ομιλιών ή διαλέξεων σέ χωριστό τόμο ή 
στήν Έπιστημονική/Παιδαγωγική Επετηρίδα του Σχολείου. Έξυπακούε- 
ται ότι καί οί ίδιοι οί γονείς θά ένημερώνουν τό Σχολείο για προβλήματα 
των παιδιών τους πού έπισημαίνουν, τών οποίων ή αντιμετώπιση θά βοη
θούσε τή Διεύθυνση καί τούς καθηγητές νά διεξαγάγουν τό έργο τους πιό 
αποτελεσματικά. Ό διάλογος καί ή συνεργασία μεταξύ Σχολείου καί οικο
γένειας θά πρέπει νά καλλιεργηθεί στόν άνώτατο δυνατό βαθμό.

15. Απογευματινές δραστηριότητες
Γιά τήν κατά τό δυνατό πληρέστερη αξιοποίηση τών χώρων τού Σχο

λείου άλλά καί γιά γενικότερους εκπαιδευτικούς σκοπούς, τό Σχολείο θά 
πρέπει νά λειτουργεί καί τις άπογευματινές ώρες μέ καθορισμένο πρό
γραμμα (α) γιά ελεύθερες δραστηριότητες μαθητών μέ ειδικά ενδιαφέροντα, 
(β) γιά ειδικές σειρές μαθημάτων ή διαλέξεων συνθετικού, κατά προτίμηση, 
χαρακτήρα σέ θέματα πού σχετίζονται μέ τόν κύκλο τών διδασκομένων μα
θημάτων άλλά σέ ψηλότερο επίπεδο, (γ) γιά φροντιστηριακά μαθήματα γιά 
ικανούς μαθητές πού ένδιαφέρονται νά προχωρήσουν άκόμη περισσότερο 
ικανοποιώντας τις ιδιαίτερες κλίσεις τους καί άξιοποιώντας τις ίκανότη- 
τές τους, καί γιά συγκριτικά χαμηλού έπιπέδου μαθητές πού θέλουν νά κα- 
λύψουν τά κενά καί τις άδυναμίες τους, (δ) γιά άθλοπαιδιές καί ποικίλα 
άγωνίσματα, (ε) γιά διάφορες άλλες δραστηριότητες, όπως ό χορός, τό 
δράμα, ή κολύμβηση, ή τέχνη, οί μουσικές άκροάσεις, ή συζήτηση γύρω άπό 
τρέχοντα ή άλλα θέματα, στό πλαίσιο τού θεσμού τών Μαθητικών Όμίλων 
ή καί έξω άπό αύτόν, άνάλογα μέ τήν περίπτωση.

Τό Σχολείο θά πρέπει νά παράσχει τή δυνατότητα δραστηριοποίησης 
τού μαθητή στόν άνώτατο δυνατό βαθμό καί νά δίνει τήν εικόνα ένός 
σφριγώντος ζωντανού οργανισμού πού μέ τήν πνοή του θά δίνει παρορμή- 
σεις γιά άνάλογη πνοή καί τόνο στή ζωή τού μαθητή.

Πολλά έξαρτώνται, γιά τό σκοπό αύτό, άπό τις άπαιτήσεις πού θά προ
βάλει ή Εφορευτική Επιτροπή, ιδιαίτερα όμως άπό τό ζήλο τού διδακτι
κού προσωπικού, καί πρώτιστα άπό τις ικανότητες τού Διευθυντή, τό ένερ- 
γό ενδιαφέρον του καί ιδιαίτερα άπό τήν περί παιδείας φιλοσοφία του, ή 
οποία δέν πρέπει νά δημιουργεί στεγανά οποιοσδήποτε μορφής, στό πρό
γραμμα μαθημάτων ή στή ζωή τού Σχολείου, άλλά νά χαράξει δρόμους στό 
μαθητή γιά ποικίλες δραστηριότητες καί επωφελή ένασχόληση.

16. Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών καί Φροντιστηριακών Μαθημάτων
Μιά σημαντική, μέ τά σημερινά δεδομένα, προσφορά τού Σχολείου θά 

είναι ή παροχή εύκαιριών γιά εκμάθηση ορισμένων ξένων γλωσσών σέ συ

νηθισμένο, μέσο καί προχωρημένο έπίπεδο καί ή προπαρασκευή ενδιαφε
ρομένων μαθητών του ή καί άλλων γιά εισαγωγικές εξετάσεις Πανεπιστη
μίων, ίσως δέ - σέ μεταγενέστερο στάδιο - καί ή διοργάνωση έπιμορφω- 
τικών μαθημάτων γιά τό κοινό σέ καθορισμένους κύκλους θεμάτων. Γιά τά 
μαθήματα αύτά θά καταβάλλονται δίδακτρα άπό τά οποία θά καλύπτονται 
πλήρως όλα τά έξοδα, συμπεριλαμβανομένης τής άμοιβής τού διευθυντή 
τού Ινστιτούτου καί τού διδακτικού προσωπικού, τών εξόδων συντήρη
σης, φωτισμού καί φθοράς τού Σχολείου, κ.ά. Τό Ινστιτούτο (ή καί ή 
Σχολή ’Επιμορφωτικών Μαθημάτων) θά λειτουργούν μέ δική τους χωρι
στή ή ένιαία διεύθυνση καί προσωπικό πού θά περιλαμβάνει στήν άνάγκη 
καί μή καθηγητές τού Σχολείου, εφόσον αύτοί θά έχουν άποδεδειγμένως 
τήν άπαιτούμενη κατάρτιση, ικανότητες καί πείρα. ’Έτσι ή Σχολή θά μπο
ρεί νά οργανώνει τάξεις γιά τις έξετάσεις τού Γενικού Πιστοποιητικού 
Έκπαιδεύσεως τού Πανεπιστημίου τού Λονδίνου (General Certificate of 
Education: G.C.E.) συνήθους καί προχωρημένου έπιπέδου (Ordinary and 
Advanced Level) σέ θέματα όπως τά ’Αρχαία Ελληνικά, ’Αρχαία Ελληνική 
Γραμματεία (σέ ’Αγγλική μετάφραση), ’Αρχαία Ελληνική καί Ρωμαϊκή 
Ιστορία, Λατινικά, Νέα Ελληνικά, ’Αγγλική γλώσσα καί λογοτεχνία, Γαλ
λική γλώσσα καί λογοτεχνία, Νεώτερη Εύρωπαϊκή Ιστορία, Φυσική, Χη
μεία, Μαθηματικά καί άλλα. Επίσης θά προετοιμάζει γιά τις έξετάσεις Πι
στοποιητικών τού Πανεπιστημίου τού Καίμπριτζ, καί Πανεπιστημίων τής 
’Αμερικής καί τού Καναδά, όπως τό TOEFL (Test of English as a Foreign 
Language), τό SAT (Scholastic Aptitude Test), GRE (General Record 
Examination), κ.ά. καί γιά τις Προεισαγωγικές ’Εξετάσεις Ελληνικών Πα
νεπιστημίων, πού διενεργούνται άπό τό Υπουργείο Παιδείας Κύπρου, σέ 
μαθήματα τών τριών κύκλων πού θά διδάσκονται στό Σχολείο, τού Φιλο- 
λογικού-Νομικού, τού Ίατρικοΰ-Φαρμακευτικοΰ καί τού Φυσικομαθημα- 
τικού-Πολυτεχνικού.

Ό ύπολογισμός τού προσωπικού τού ’Ινστιτούτου σέ άριθμό καθη
γητών καί κατά ειδικότητα καί τών ωρών άπασχόλησής του θά είναι δυ
νατό νά γίνει μετά τόν καθορισμό τού κύκλου τών μαθημάτων πού θά προ- 
σφέρονται καί τού άριθμού καί τού είδους τών τμημάτων ή τάξεων πού θά 
δημιουργηθοΰν μέ βάση τις αιτήσεις πού θά ύποβληθοΰν καί θά έγκριθοΰν.

17. Ειδικές αίθουσες, Εργαστήρια καί Εξοπλισμός
Τό Σχολείο, γιά νά είναι σέ θέση ν’ άνταποκριθεΐ στις σύγχρονες άπαι- 

τήσεις καί νά μπορεί νά διεξαγάγει τό έργο του άποτελεσματικά, ως έκπαι- 
δευτικό καί μορφωτικό ίδρυμα, θά πρέπει νά διαθέτει -έκτός άπό συγχρο
νισμένες καί κατάλληλα έξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας- καί ειδικές 
αίθουσες, έργαστήρια, γήπεδα, Βιβλιοθήκη, Αίθουσα τελετών, καί άλλους 
χώρους γιά τις ποικίλες δραστηριότητες τού προγράμματος.
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Συγκεκριμένα, μεταξύ αυτών θά πρέπει νά περιλαμβάνονται:

17.1. Ειδικές αίθουσες μαθημάτων
Ειδικές αίθουσες γιά τή διδασκαλία τής Τέχνης, τής Μουσικής, τής Γε

ωγραφίας, τής Ιστορίας, τής Φυσικής, τής Χημείας, τής Βιολογίας κ.ά., μέ 
τόν κατάλληλο γιά τήν καθεμιά έξοπλισμόκαί τά αναγκαία εποπτικά μέσα.

17.2. ’Εργαστήρια
Σύγχρονα καί επαρκή εργαστήρια, γιά όσα μαθήματα απαιτούν εργα

στηριακή έργασία καί έξάσκηση, όπως Εργαστήρια Ξυλουργικής καί Με
ταλλοτεχνίας, στοιχειώδους πρακτικής ’Ηλεκτρολογίας, Οικιακής Οικονο
μίας, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας,10 κ.ά.

10. Καί στό θέμα αυτό ή προσθήκη νέων εργαστηρίων είναι προφανώς αναγκαία, όπως γιά 
τήν εκμάθηση ξένων γλωσσών, γιά τήν πληροφορική, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σύγχρο
να όργανα φυσικής αγωγής κ.ά.

17.3. Αίθουσες έξειδικευμένων μεθόδων
Δεδομένου ότι στή διδασκαλία ορισμένων καί θεωρητικών άκόμη μαθη

μάτων θα γίνει, σέ άρκετές περιπτώσεις, χρήση τής «εργαστηριακής μεθό
δου», θά ήταν σκόπιμο νά ληφθεϊ πρόνοια μερικές άπό τις αίθουσες νά εξο
πλιστούν κατάλληλα γιά τό σκοπό αύτό μέ ειδικές βιβλιοθήκες γιά άμεση 
χρήση (βιβλία ειδικά επιλεγμένα σέ ικανό αριθμό αντιτύπων γιά ‘θεματική 
προσέγγιση’ καί Τύρετική’ ή ‘ερευνητική’ έργασία, εκτός άν ή γενική Βιβλιο
θήκη τού Σχολείου διαρρυθμιστεί μέ τρόπο πού νά προσφέρεται γιά τό 
σκοπό αύτό καί χωρίς σύγκρουση τμημάτων στή χρήση της), μέ χάρτες, ‘φα
κέλους’ μέ πληροφοριακό ύλικό, εύρετήρια, σχετικά όπτικοακουστικά μέ
σα, εικόνες, διαφάνειες, μαγνητοταινίες, βιντεοκασέτες καί άλλα μέσα ανά
λογα μέ τήν περίπτωση. Μαθήματα πού προσφέρονται γιά τέτοιες αίθουσες 
ειδικά έξοπλισμένες είναι π.χ. οί ξένες γλώσσες (Language Laboratories), τά 
Θρησκευτικά, τά ’Αρχαία καί Νέα Ελληνικά είτε χωριστά εϊτε - πού είναι, 
πιστεύω, καί προτιμότερο - σέ μιά Αίθουσα Ελληνικής Γραμματείας 
( Αρχαίας, Μεσαιωνικής καί Νεώτερης, συμπεριλαμβανομένης καί τής Κυ
πριακής), τό Τεχνικό Σχέδιο, ή Ζωολογία, Φυτολογία, ’Ανατομία, Κοσμο
γραφία, Ψυχολογία. Σκοπός θά εΐναι νά διδαχθεί τό μάθημα άποτελεσματι- 
κά, νά καλλιεργηθεί ή κριτική σκέψη, τό έρευνητικό πνεύμα καί ή παρατηρη
τικότητα, νά άναπτυχθεΐ ή πρωτοβουλία, νά έμπεδωθεϊ τό αίσθημα τής ένό- 
τητας τού μαθήματος καί τής συνάφειας τών γνώσεων, αλλά καί νά άνα- 
στραφεΐ ό μαθητής σέ περιβάλλον πού θά τού προσφέρει έμπειρίες, οί 
όποιες θά τόν βοηθήσουν νά συνειδητοποιήσει τόν κύκλο τού γνωστικού 

αντικειμένου τών έπί μέρους μαθημάτων ως ένα είδος προπαιδείας καί 
προϊδεασμού τού μαθητή γιά τις έπιστήμες πού άντιπροσωπεύουν.

17.4. Αίθουσες Γυμναστικής
Αίθουσα ή αίθουσες Γυμναστικής καί ύπόστεγα μέ τόν έξοπλισμό καί 

τά κατάλληλα γιά κάθε ηλικία ή βαθμίδα άθλητικά είδη καί μέσα, ώστε τό 
μάθημα νά μπορεί νά διεξάγεται απρόσκοπτα καί κατά τούς χειμερινούς 
καί τούς θερινούς μήνες.

17.5. Αίθουσα ’Ολυμπιακής Γυμναστικής
Ειδική αίθουσα ’Ολυμπιακής Γυμναστικής, πού νά μπορεί νά φιλοξε

νεί, άν εΐναι δυνατό, καί Περιφερειακούς ή καί Παγκύπριους άγώνες. Γιά 
τό σκοπό αύτό θά πρέπει νά εΐναι κτισμένη καί έξοπλισμένη σέ έπίπεδα 
ύποδειγματικής αίθουσας.

17.6. Γήπεδα
Γήπεδα καί άλλοι αθλητικοί χώροι γιά άθλοπαιδιές καί άγωνίσματα 

άρρένων καί θηλέων, συμπεριλαμβανομένων καί αγωνισμάτων κλασικού 
αθλητισμού.

18. Κολυμβητήριο
Μιά αξιόλογη, πρωτότυπη γιά τήν Κύπρο καί Ιδιαίτερα χρήσιμη και

νοτομία θά εΐναι ή ύπαρξη Κολυμβητηρίου, μέ θερμαινόμενο νερό γιά τούς 
χειμερινούς μήνες, μέ αποδυτήρια καί καταιονητήρες. Τούτο εΐναι πολύ σύ- 
νηθες σέ άρκετά Σχολεία Μέσης Παιδείας τής ’Αμερικής καί άλλων Εύρω- 
παϊκών χωρών καί προσελκύει τό ένδιαφέρον τών μαθητών. Εκτός τών 
άλλων, θά δώσει τήν εύκαιρία άσκησης τών μαθητών σέ άγωνίσματα κο
λύμβησης. Τό Κολυμβητήριο θά μπορεί νά λειτουργεί καί τις άπογευματι- 
νές/έσπερινές ώρες, συμπεριλαμβανομένου τού Σαββάτου, καί τήν Κυρια
κή, άκόμα δέ καί καθόλη τήν καλοκαιρινή περίοδο, σέ κανονικές ώρες, μέ 
τήν έγγραφή ώς μελών καί μή μαθητών τού Σχολείου, άπό τά τέλη τής 
έγγραφής τών οποίων θά εΐναι δυνατό νά καλύπτει πλήρως όλα τά έξοδα 
λειτουργίας του. Τό Σχολείο θά διαθέτει ειδικά έκπαιδευμένο προσωπικό 
γιά διδασκαλία καί έξάσκηση στήν κολύμβηση καί θά προετοιμάζει τούς 
μαθητές σέ κολυμβητικά άγωνίσματα.

19. Βιβλιοθήκη
Ή Βιβλιοθήκη πρέπει νά άποβλέπει κατά κύριο λόγο στήν έξυπηρέτηση 

τών άναγκών τών μαθητών στό πλαίσιο τών σκοπών πού διαγράφονται 
στό πρόγραμμα μαθημάτων τού Σχολείου, καί τών πρακτικών έπιστημο- 
νικών, παιδαγωγικών καί διδακτικών άναγκών τών καθηγητών. Βασικά θά 
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συγκεντρώνει βιβλία πού σχετίζονται μέ τα μαθήματα όλων των κλάδων, 
των όποιων θά γίνεται πραγματική χρήση ως προέκταση τής διδασκαλίας ή 
άλληλένδετα μέ αυτή, καί δέ θά αποτελεί απλή συλλογή επιστημονικών ή 
άλλων έργων, όσοδήποτε μεγάλης έπιστημονικής αξίας, όταν αυτά μικρή 
μόνο πιθανότητα ύπάρχει νά χρησιμοποιηθούν άπό τούς μαθητές καί τό δι
δακτικό προσωπικό τού Σχολείου, γιά τά καθαρά επιστημονικά ένδιαφέρο- 
ντα τού οποίου προσφέρονται άλλες βιβλιοθήκες τής πρωτεύουσας. Οί μα
θητές θά διδαχθούν καί θά καθοδηγηθούν πώς νά χρησιμοποιούν τή Βι
βλιοθήκη, τό δέ προσωπικό της πρέπει νά έχει τήν άναγκαία κατάρτιση καί 
πείρα καί νά είναι πάντα πρόθυμο στήν εξυπηρέτηση τών άναγνωστών. Οί 
ώρες λειτουργίας της πρέπει νά έπεκταθούν καί στις άπογευματινές ή καί 
έσπερινές, άν άποδειχθεΐ στήν πράξη σκόπιμο, ώρες. Συντονισμός στήν 
άγορά επιστημονικού χαρακτήρα έργων είναι σκόπιμο νά γίνει μέ ύπάρ- 
χουσες βιβλιοθήκες.

20. Αίθουσα Τελετών καί Εκδηλώσεων
Ή Αίθουσα Τελετών καί Εκδηλώσεων δέν είναι απλώς διακοσμητικό 

στοιχείο καί θά πρέπει ή άνέγερσή της νά προγραμματιστεί άπό τήν άρχή, 
γιά νά είναι έτοιμη μέ τήν έναρξη τής λειτουργίας τού Σχολείου. Θά εξυπη
ρετήσει τούς πολλούς καί καλά γνωστούς σκοπούς, μεταξύ τών οποίων τις 
κοινές συγκεντρώσεις τών μαθητών δημιουργώντας σ’ αύτούς τό αίσθημα 
ότι άνήκουν όλοι στήν ίδια σχολική κοινότητα, τήν οργάνωση διαλέξεων 
πρός τούς μαθητές, τούς γονείς καί τό κοινό, σχολικών γιορτών, καλλιτε
χνικών καί άλλων εκδηλώσεων - μουσικών, δραματικών, χορευτικών - 
άκόμη καί τήν κατά καιρούς διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, συνε
δριών καί συμποσίων πού θά συνδέσουν τό Σχολείο καί μέ τόν άλλο έκπαι- 
δευτικό κόσμο τής Κύπρου ή καί τού εύρύτερου Ελληνικού χώρου. Μιά 
καλά άξιοποιημένη αίθουσα τελετών θά δημιουργήσει τή δική της παράδο
ση, θά προσφέρει μόνιμες καί χρήσιμες εμπειρίες στο μαθητή, καί μπορεί 
νά άποβεϊ ή ψυχή καί ό πνεύμονας τού Σχολείου πού θά τό συνδέσει μέ τήν 
κοινότητα καί τήν Κύπρο, ώς κέντρο πνευματικής, έπιστημονικής, εκπαι
δευτικής καί εθνικής γενικότερα άκτινοβολίας.

21. Σχολικό Μουσείο
Μεταξύ τών μακροπρόθεσμων στόχων τού Σχολείου θά είναι ή δημι

ουργία μικρών σχολικών Μουσείων γιά τή στέγαση διαφόρων συλλογών, 
πού θά εμπλουτίζονται σταδιακά, γιά διδακτικούς καί γενικότερα παιδευ
τικούς σκοπούς. Αύτά μπορούν νά είναι χωριστά σέ διαφορετικές μικρές 
αίθουσες είτε νά συστεγάζονται σέ μιά μεγαλύτερη αίθουσα κατάλληλα 
διαρρυθμισμένη σέ τμήματα, πού νά περιλαμβάνουν, π.χ. άρχαιότητες ή 
όμοιώματα/έκμαγεΐα άρχαίων άντικειμένων άπό τήν Κύπρο (τήν Ελλάδα 
ή καί άλλα μέρη) διαφόρων περιόδων, είδη λαϊκής τέχνης, Φυτολογίας,

Ζωολογίας, Εντομολογίας, μέταλλα, νομίσματα, Ιστορικά έγγραφα καί 
κειμήλια, γραμματόσημα. Στήν Αίθουσα αύτή, ή στήν Αίθουσα Τέχνης, ή σέ 
άλλους χώρους τού Σχολείου θά έκτίθενται καί έργα μαθητών, Κυπρίων 
καί ξένων καλλιτεχνών σέ άντίγραφα, πού θά έναλλάσσονται κατά και
ρούς πρός ένημέρωση τών μαθητών πάνω στήν καλλιτεχνική δημιουργία 
καί κίνηση στό πλαίσιο τών γενικότερων σκοπών του.

22. Σχολικός κήπος
Ή ύπαρξη σχολικού κήπου, άνθώνων ή καί φυτωρίου, σέ μιά μικρή 

έστω έκταση γής ή τεμάχια γής πού θά έπιλεγούν ώς κατάλληλα στό χώρο 
τού Σχολείου, θά βοηθήσει στήν έποπτικοποίηση τής διδασκαλίας τής Φυ
τολογίας, καί τήν άπόκτηση χρήσιμων πρακτικών γνώσεων πού θά καλ
λιεργήσουν τήν άγάπη στά δένδρα, τά φυτά, καί τά άνθη καί θά δημιουργή
σει τήν έφεση καί τήν ικανότητα νά τά φροντίζουν άργότερα στό δικό τους 
περιβάλλον, μέ άνάλογη έκτίμηση στήν άξια τού ‘πρασίνου’ γενικότερα.

23. Παρεκκλήσι
Στό χώρο τού Σχολείου, γιά πρακτικούς άλλά καί ούσιαστικούς σκο

πούς, πού συνδέονται μέ τό διφυή χαρακτήρα τής Ελληνικής παιδείας θά 
πρέπει νά κτιστεί Περεκκλήσι, πού θά άφιερωθεΐ όπως ήθελε άποφασίσει ή 
Τερά Σύνοδος. Θά παρασχεθεί έτσι ή δυνατότητα γιά κοινό έκκλησιασμό 
τών μαθητών σέ τακτή ώρα κάθε βδομάδα (π.χ. τό πρωί τού Σαββάτου, 
όπως στήν Παιδαγωγική ’Ακαδημία), τις Κυριακές, τις γιορτές καί άλλες 
πρόσφορες περιπτώσεις, όπως σέ έθνικά μνημόσυνα, έθνικές έπετείους, 
κ.ά. Καλό είναι ό Βυζαντινός Χορός ν’ άπαρτίζεται άπό μαθητές τού Σχο
λείου μέ ψάλτες θεολόγους καθηγητές πού διδάσκουν σ' αύτό. Ή διδασκα
λία καθορισμένων τροπαρίων, άπολυτικίων, ύμνων, αίνων καί άλλων 
ψαλμωδιών, θά άποτελεί μέρος τής διδακτέας ύλης τών θρησκευτικών γιά 
όλους τούς μαθητές τών Γυμνασιακών τουλάχιστο τάξεων καί όχι μόνο 
ομάδας μαθητών άπό διάφορες τάξεις.

24. Σχολικό Εστιατόριο
Επειδή είναι δυνατό μέ τήν πάροδο τού χρόνου -στό άμεσο, τό προ

σεχές ή τό άπώτερο μέλλον - νά οδηγηθεί καί ή Κύπρος στήν υιοθέτηση τής 
πενθήμερης βδομάδας γιά τή λειτουργία τών Σχολείων, άλλά καί γιά νά 
παρέχεται άπό τώρα ή δυνατότητα στούς μαθητές τού Σχολείου νά κά- 
μνουν χρήση τών διδακτικών εύκαιριών, τών ύπηρεσιών καί τών χώρων 
του καί κατά τά άπογεύματα, είναι σκόπιμο νά ληφθεϊ πρόνοια γιά τήν 
άνέγερσή καί τή λειτουργία Εστιατορίου, πού θά διευκολύνει Ιδιαίτερα 
τούς μαθητές έκείνους πού ή διαμονή τους θά βρίσκεται σέ μεγάλη άπόστα- 
ση άπό τό Σχολείο. Δυνατότητα παροχής γεύματος παρέχουν καί τά Σχο
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λεία χωρών τοΰ εξωτερικού πού λειτουργούν πάνω σέ πενθήμερη βάση, καί 
είναι οπωσδήποτε αναγκαία άν ή λειτουργία του Σχολείου θά προγραμμα
τιστεί γιά πέντε μέρες τή βδομάδα. Σέ τέτοια περίπτωση τό υποβαλλόμενο 
πρόγραμμα θά άναπροσαρμοστεΐ καί οί ώρες διδασκαλίας θά κατανεμη- 
θοϋν καί στά άπογεύματα, άπό τή Δευτέρα ως τήν Παρασκευή.

25. Οικοτροφείο
Ή λειτουργία Οικοτροφείου γιά μαθητές τοΰ Σχολείου μέ τά σημερινά 

δεδομένα τής Κύπρου δέ φαίνεται, εκ πρώτης όψεως τουλάχιστο, έπείγου- 
σα άνάγκη ή εκ τών sine qua non γιά ένα πρότυπο έστω σχολείο. Δέν άπο- 
κλείεται όμως νά ύπάρξουν μαθητές άπό άπομακρυσμένες Ιδιαίτερα πε
ριοχές τής Κύπρου, τών οποίων οί γονείς θά ένδιαφέρονταν νά έπωφελη- 
θοΰν άπό τις διευκολύνσεις πού θά προσέφερε. Παρόλο πού ή διοργάνωση 
καί ή λειτουργία του έξυπακούει ιδιαίτερη καί προσεκτική μελέτη, άπαιτεΐ 
σχετικά μεγάλη δαπάνη καί συνοδεύεται κάποτε άπό σοβαρά καίτοι όχι δυ
σεπίλυτα προβλήματα, ώστόσο τά πλεονεκτήματα γιά τούς οίκοτρόφους 
μαθητές ένός άρτια οργανωμένου καί αύστηρά πειθαρχημένου οικοτροφεί
ου είναι οπωσδήποτε περισσότερα, καί θά ήταν σκόπιμη ή ίδρυσή του, μέ 
όλους τούς άπαραίτητους χώρους (κοιτώνες, έστιατόριο, βιβλιοθήκη, 
εντευκτήριο, αίθουσα άναψυχής κ.ά.).

Μιά ύπαλλακτική, σέ πρώτο στάδιο, λύση θά ήταν ή άνέγερση συγκρο
τήματος μέ δωμάτια ειδικά γιά ένα, δύο ή καί τρεις τό πολύ μαθητές τό κα
θένα, μέ γραφείο, χώρο γιά βιβλία γιά τόν κάθε μαθητή καί τά άλλα άνα- 
γκαία, χωρίς νά παρέχονται κατ’ άνάγκην διευκολύνσεις γιά γεύματα, 
πράγμα πού θά ήταν άπαραίτητο γιά τή λειτουργία Οικοτροφείου.

Εκτός τών άλλων πλεονεκτημάτων, ή λειτουργία οικοτροφείου ή συ
γκροτήματος δωματίων θά παρείχε στούς μαθητές τή δυνατότητα γιά πλή
ρη άξιοποίηση τοϋ χρόνου τους μέσα στό περιβάλλον του Σχολείου. 
Επειδή δέ ή λειτουργία Εστιατορίου, γιά πρόχειρο ή ελαφρό τουλάχιστο 
γεύμα, πρέπει νά μελετηθεί σοβαρά ώς πολύ χρήσιμη άν όχι άπαραίτητη δι
ευκόλυνση πρός τούς μαθητές, ώς μέρος τοΰ Σχολικού συγκροτήματος άνε- 
ξάρτητα άπό τήν ύπαρξη Οικοτροφείου, ή άνέγερση δωματίων φαίνεται ώς 
ή πρακτικότερη λύση. Άπαραίτητη πάντως προϋπόθεση γιά τή λειτουργία 
Οικοτροφείου ή καί τήν παραμονή σέ δωμάτια του Σχολείου, είναι ή ύπαρ
ξη «Κανονισμών», τών όποιων ή εφαρμογή θά είναι αύστηρή, καί ή άπα- 
σχόληση προσωπικού πού θά έχει συναίσθηση τών εύθυνών του.

Στήν περίπτωση πού τό Σχολείο θά λειτουργήσει πάνω σέ πενθήμερη 
βάση, καί αριθμός μαθητών δέ θ’ άπομακρύνονται τά Σαββατοκύριακα άπό 
τό Οικοτροφείο ή τά δωμάτια τοΰ Σχολείου, στά όποια θά μένουν, άλλά 
καί γιά άλλους ενδιαφερομένους μαθητές, θά μποροΰσε νά ληφθεΐ πρόνοια 
γιά επωφελή άπασχόλησή τους τό πρωί τοΰ Σαββάτου σέ δραστηριότητες 

τοΰ Σχολείου, πού μποροΰν νά οργανωθούν μέ εύέλικτο πρόγραμμα καί 
πάνω σέ σχετικά ελεύθερη βάση. Γιά τήν άντιμετώπιση τέτοιου ένδεχομέ- 
νου θά ληφθοΰν υπόψη τά δεδομένα πού θά προκύψουν.

26. Βιβλιοπωλείο
Στή Σχολή θά μπορεί νά λειτουργεί Βιβλιοπωλείο καί Χαρτοπωλείο 

γιά νά μποροΰν νά προμηθεύονται οί μαθητές του καί οί μαθητές τοΰ 
’Ινστιτούτου, χωρίς άπώλεια χρόνου καί στις κανονικές τιμές, τά βιβλία 
πού θά χρησιμοποιούνται γιά σκοπούς διδασκαλίας, τις Σημειώσεις, τήν 
άπαραίτητη γραφική ύλη καί άλλα σχετικά σχολικά είδη, καί γιά νά 
εμπλουτίζεται ή Γενική Βιβλιοθήκη καί οί Βιβλιοθήκες τάξεων ή τμημάτων 
μέ άπ’ εύθείας παραγγελία τών άναγκαίων βιβλίων άπό τούς εκδότες ή 
άλλα μεγάλα βιβλιοπωλεία.

27. Υπαίθριο ’Αμφιθέατρο
Άν ό χώρος τής Σχολής είναι ικανοποιητικός σέ έκταση καί πρόσφο

ρος γιά τό σκοπό αύτό, θά ήταν σκόπιμο νά μελετηθεί ή δυνατότητα γιά 
άνέγερση υπαιθρίου άμφιθεάτρου, πού θά μποροΰσε νά χρησιμοποιηθεί 
τούς θερινούς μήνες καί γιά μή μαθητικές παραστάσεις άρχαίων τραγω
διών καί άλλων δραματικών έργων καί γιά τήν οργάνωση συναυλιών καί 
άλλων καλλιτεχνικών έκδηλώσεων, τελετών καί διαφόρων συγκεντρώσεων 
πού οί σκοποί τους συνάδουν μέ τήν άποστολή τής Σχολής.

28. Δωρεές
Ή ’Εφορεία τής Σχολής θά δέχεται δωρεές άπό ιδιώτες καί 'Οργανι

σμούς καί θά άνακηρύσσει εύεργέτες καί μεγάλους εύεργέτες, γιά τή συνεχή 
βελτίωση τών χώρων, τήν άνανέωση ή τόν εμπλουτισμό τοΰ εξοπλισμού 
καί τών μέσων πού διαθέτει ή καί γιά επεκτάσεις καί τήν κάλυψη άναγκών 
γιά τις όποιες οί πόροι τής Σχολής θά άποδειχθούν ένδεχομένως άνεπαρ- 
κεΐς. Στό θέμα αύτό είναι σκόπιμο νά έξασφαλιστεΐ καί ή συμβολή τών 
άποδήμων Κυπρίων καί τοΰ άπόδημου Έλληνισμοΰ γενικότερα.

ι

29. Ταμείο 'Υποτροφιών
Στό πιό πάνω πλαίσιο ή καί άνεξάρτητα άπό αύτό θά ιδρυθεί καί θά λει

τουργεί Ειδικό Ταμείο Υποτροφιών γιά μαθητές τοΰ Σχολείου γιά νά μή 
στεροΰνται τή δυνατότητα φοίτησης σ’ αύτό άριστοι στήν επίδοση καί στό 
ήθος μαθητές πού δέ διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα. Ή προσφορά ύπο- 
τροφιών καί βοηθημάτων μπορεί νά έπεκταθεϊ καί σέ άποφοίτους τής 
Σχολής γιά πτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές, εφόσον οί πόροι τοΰ Ταμεί
ου τό επιτρέπουν ή σέ περιπτώσεις δωρεών πού προσφέρονται ειδικά γιά τό 
σκοπό αύτό. Ή ίδρυση τοΰ Ταμείου Υποτροφιών είναι καί άναγκαία καί 
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σκόπιμη, γιατί έκτος τών ουσιαστικών σκοπών πού θά εξυπηρετήσει, θά 
εξουδετερώσει τυχόν έπικρίσεις από κακής θελήσεως πηγές για τήν έπιβολή 
διδάκτρων πρός κάλυψη τών άναγκών λειτουργίας τής Σχολής.

30. Ειδικότερα θέματα
Ή πιό πάνω έπιλογή δέν εΐναι έξαντλητική ούτε οί πρόνοιες υποβάλλο

νται ώς τελειωτικές καί αμετακίνητες στό καθετί. ’ Αποσκοπεί στό νά δώσει 
μιά ένδειξη τού χαρακτήρα τής Σχολής καί τών άπαιτήσεων πού θά προβάλει 
σέ ένα εύρύ, αλλά όχι ολοκληρωμένο στό στάδιο αύτό, φάσμα θεμάτων. Πέρα 
άπό αύτά ύπάρχει ένας μεγάλος άριθμός ειδικότερων θεμάτων, διοικητικών, 
οργανωτικών, έκπαιδευτικών κ.ά. πού μπορούν νά άντιμετωπιστούν σέ κατο
πινό στάδιο καί νά άποτελέσουν μέρος τού Κανονισμού Λειτουργίας ή ένός 
εύρύτερου 'Οργανισμού τής Σχολής. Τέτοια θέματα εΐναι, άνάμεσα στά άλλα, 
οί Όροι πρόσληψης διδακτικού προσωπικού όλων τών βαθμιδών, τά καθή
κοντα καί οί εύθύνες τους (τού Διευθυντή ή τών Διευθυντών, τών Βοηθών Δι
ευθυντών, τών Υπευθύνων Τμημάτων ή Τομέων, τών Συντονιστών, τών κα
θηγητών τής κάθε ειδικότητας κ.ά.), θέματα τού Γραμματειακού καί άλλου 
βοηθητικού προσωπικού, Κανονισμοί Λειτουργίας τού Ινστιτούτου, τού Κο
λυμβητηρίου, τού Οικοτροφείου καί Εστιατορίου, τής Βιβλιοθήκης καί 'Οδη
γίες γιά τή χρήση τών Εργαστηρίων, τών άθλητικών καί άλλων χώρων, δια
μόρφωση άναλυτικών καί ώρολογίων προγραμμάτων, καθορισμός σκοπών 
καί στόχων γιά τό κάθε μάθημα καί τάξη, όροι προαγωγής καί άπόλυσης τών 
μαθητών, πειθαρχικά, καθορισμός τής βάσης κατανομής τών μαθητών στά 
τμήματα τής ίδιας τάξης (ίσης δυναμικότητας μαθητές στό ίδιο τμήμα, γιά τό 
ίδιο μάθημα ή στή γενική τους άπόδοση, ή μαθητές διαφόρων έπιπέδων στό 
ίδιο τμήμα, «streaming», «setting»)· διδακτικός χρόνος, σχολικό έτος, σχο
λικές άργίες, σχολικές γιορτές καί τρόπος άξιοποίησής τους· τρόποι σύνδε
σης τής Σχολής μέ τήν κοινότητα καί μέ άλλα Σχολεία τής Κύπρου καί τής 
Ελλάδας, δραστηριότητες τής Σχολής γιά τό κοινό, ίδρυση Συλλόγου ’Απο
φοίτων τής Σχολής, μετά τήν άποφοίτηση ικανού άριθμού τροφίμων της· 
άρχεΐα τής Σχολής, Προσωπικοί Φάκελοι Μαθητών, Δελτία, έμβλημα τής 
Σχολής, μαθητική στολή, κ.ά.

Γιά τά πιό πάνω καί άλλα συναφή θέματα μπορεί νά ληφθεΐ έγκαιρα 
πρόνοια γιά νά μελετηθούν άπό τήν Τερά Σύνοδο, διαμορφωθούν στήν τε
λική τους μορφή καί έγκριθοΰν πρός έφαρμογή μέ τήν έναρξη τής λειτουρ
γίας τής Σχολής ή καί πριν άπό τή λειτουργία της γιά όσα προαπαιτεΐται 
λήψη σχετικής άπόφασης.

31. Νομοτυπικές ρυθμίσεις
Θέματα πού χρειάζονται νομοθετική ρύθμιση μπορούν ν’ άντιμετωπι- 

στούν σέ μεταγενέστερο στάδιο. Τά πιό βασικά είναι ή έξασφάλιση άδειας λει

τουργίας τής Σχολής άπό τό Υπουργείο Παιδείας Κύπρου καί ή άναγνώρισή 
της άπό τό ίδιο Υπουργείο καί μέσφ αύτού άπό τό Υπουργείο Εθνικής Παι
δείας καί Θρησκευμάτων τής Ελλάδας ώς ισότιμης πρός τά άντίστοιχα δημό
σια σχολεία Μέσης ’Εκπαίδευσης τής Κύπρου καί τής Ελλάδας, γιά σκοπούς 
άναγνώρισης τών τίτλων της άπό τά πιό πάνω Υπουργεία. Γιά τήν έξασφάλι
ση τών πιό πάνω δέ θά ύπάρξει, πιστεύω, δυσκολία.

32. Ενιαία Διεύθυνση
Παρόλο ότι τό Σχολείο θά έχει δύο κύκλους, τό Γυμνασιακό καί τό Λυ- 

κειακό - κι αύτό γιά νά είναι έναρμονισμένο, γιά πρακτικούς σκοπούς καί 
λόγους άνάγκης, μέ τό ύφιστάμενο σχήμα στή δημόσια έκπαίδευση - θά 
ήταν σκόπιμο νά λειτουργεί μέ ένιαία Διεύθυνση καί άνάθεση συγκεκριμέ
νων εύθυνών γιά θέματα τού Γυμνασιακού κύκλου σέ ένα άπό τούς Βοη
θούς Διευθυντές. "Αν αύτό προσκρούσει σέ νομοτυπικές δυσκολίες πού 
συνδέονται μέ τήν άδεια λειτουργίας καί άναγνώρισής του, μπορεί νά έπι- 
λυθεΐ μέ τρόπο ώστε τυπικά νά καλύπτεται ή σχετική νομική πρόνοια γιά 
χωριστή Διεύθυνση, στήν πράξη όμως νά έξασφαλίζεται ή ένότητα τής 
Σχολής καί ό άναγκαΐος συντονισμός μέ ειδικές πρόνοιες πού θά άναθέ- 
τουν στό Διευθυντή τού Λυκείου τή γενική έποπτεία ή μέ άλλο τρόπο. "Αν 
δέν ύπάρξει τυπική δυσκολία, τό θέμα τής διάρθρωσης τής Σχολής ώς έξα- 
τάξιας - όπως τά παλαιότερα έξατάξια Γυμνάσια - θά ήταν σκόπιμο ν’ 
άντικρυστεΐ ώς μία ρύθμιση μέ πολλά πλεονεκτήματα.

33. "Εβδομη τάξη
Ή Τερά Σύνοδος σέ εύθετο χρόνο, κατά προτίμηση μετά τήν έναρξη 

λειτουργίας τής Σχολής, μπορεί νά μελετήσει τό ένδεχόμενο προσθήκης καί 
έβδομης τάξης γιά διδασκαλία έξειδικευμένων θεμάτων ή μαθημάτων σέ 
άνώτερο έπίπεδο, καί σέ περιορισμένο άριθμό μαθητών, έφόσον θά έχει 
πεισθεί άπό τά δεδομένα πού θά παρουσιαστούν ότι ή λειτουργία τής τάξης 
εΐναι σκόπιμη.

34. Δυνατότητα έφαρμογής τών προνοιών
Οί πρόνοιες πού άναφέρονται στήν οργάνωση καί τή λειτουργία τής 

Σχολής έχω τήν πεποίθηση ότι μπορούν νά έφαρμοστούν σέ πολύ ικανο
ποιητικό βαθμό, έφόσον (α) θά έξευρεθούν πόροι γιά τήν άνέγερση καί τόν 
κατάλληλο έξοπλισμό τής Σχολής (β) θά διοριστεί τό κατάλληλο διευθυντι
κό, διδακτικό καί βοηθητικό προσωπικό καί (γ) θά γίνεται πάντα έγκαιρος 
προγραμματισμός, συνεχής παρακολούθηση τής έφαρμογής του καί ή δέου- 
σα άξιολόγηση τών άποτελεσμάτων τού έργου τής Σχολής σέ όλους τούς 
τομείς ώστε νά μή ύπολείπεται τών στόχων πού θέτει.
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35. Λειτουργικότητα των αιθουσών καί άλλων χώρων
Προκειμένου νά τεθεί ως στόχος οί αίθουσες διδασκαλίας, οί ειδικές 

αίθουσες, τα εργαστήρια, οί αθλητικοί καί άλλοι χώροι νά προσφέρονται, 
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για τή χρήση των μεθόδων καί μέσων δι
δασκαλίας πού θά υιοθετήσει ή Σχολή, είναι σκόπιμο νά ζητηθούν καί οί 
απόψεις πεπειραμένων έκπαιδευτικών, έπιθεωρητών διαφόρων ειδικοτή
των καί άλλων αρμοδίων, πάνω σέ αριθμό σχετικών θεμάτων, όπως είναι 
οί διαστάσεις τών αιθουσών καί ή διαρρύθμιση τού χώρου γιά σκοπούς 
λειτουργικότητας σέ σχέση μέ τό ειδικό μάθημα γιά τό όποιο προορίζονται 
(έργαστήρια, χημεία, μικρά άμφιθέατρα, αίθουσες μέ βιβλιοθήκες, αίθουσες 
Γυμναστικής, κ.ά.).

ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ'

Μακαριώτατε Πρόεδρε 
τής Ίεράς Συνόδου 
τής Εκκλησίας τής Κύπρου,

Περαίνοντας, θά παρακαλούσα νά μοΰ έπιτραπεΐ νά σημειώσω καί πά
λι ότι ή Εισήγηση αυτή ύποβάλλεται υπό τύπο Σχεδίου καί δέν είναι έξαν- 
τλητική ούτε στόν κύκλο τών θεμάτων πού θίγει ούτε στήν παρουσίαση καί 
άντίκρυση τού κάθε θέματος χωριστά. Αυτό είναι θέμα πολλοΰ χρόνου καί 
θά πρέπει νά στηριχτεί πάνω στή συγκέντρωση πολλών δεδομένων.

Ωστόσο θά έδικαιολογεΐτο πλήρως ή ανάληψη ένός τέτοιου έργου, 
έφόσον αύτό θά βοηθούσε στήν Όργάνωση καί Λειτουργία μιας Σχολής γιά 
τήν οποία θά είχε κατ’ άρχήν ληφθεΐ απόφαση γιά τήν "Ιδρυσή της.

Είμαι στή διάθεση τής Μακαριότητός Σας καί τών 'Αγίων Συνοδικών 
γιά όποιεσδήποτε έπεξηγήσεις.

Τέλος, θά ήθελα νά Σάς ευχαριστήσω καί τώρα γιατί μού δώσατε τήν 
εύκαιρία νά έπισκεφθώ, τό τέλος Ιουνίου 1986, τό Πρότυπο Κλασικό Λύ
κειο ’Αναβρύτων - τό άρχαιότερο άπό τά έννιά Κλασικά Λύκεια τού τύπου 
αυτού πού λειτουργούν σ’ όλη τήν Ελλάδα - καί τό Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί νά ένημερωθώ άπό τό Διευθυντή καί μέλη 
τού διδακτικού προσωπικού τού Λυκείου καί άπό τό Διευθυντή καί λει
τουργούς τής Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς 
καί άπό άλλους παράγοντες τού 'Υπουργείου πάνω σέ θέματα πού άφο- 
ρούν στήν όργάνωση τών Προγραμμάτων καί τών σπουδών τών Κλασικών 
Λυκείων αύτοΰ τού τύπου ειδικότερα.

Μέ βαθύτατο Σεβασμό,

Κώστας Ε. Χ'ατζηστεφάνου
Διευθυντής 

Λευκωσία
Αύγουστος 1986
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ΔΥΟ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΕΡΕΖΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
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ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ'

11 Νοεμβρίου, 1986

Μακαριότατο Πρόεδρο 
της Ίεράς Συνόδου 
τής Εκκλησίας τής Κύπρου 
’Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Χρυσόστομο 
(διά χειρός)

Μακαριότατε,
Λαμβάνω τήν τιμή να έσωκλείσω τό κείμενο ανταπόκρισης από τήν 

’Αθήνα (καθός καί τό σχετικό απόκομμα τής έφημερίδας) πού άναφέρεται 
στήν άνακίνηση, από τόν Υπουργό Παιδείας τής Ελλάδος κ. Ά. Τρίτση, 
τού ζωτικού γιά τήν παιδεία θέματος τής άνάγκης έπανεισαγωγής τής 
αρχαίας Ελληνικής γλωσσάς στις τάξεις τού Γυμνασίου καί τούς προβλη
ματισμούς γύρω άπό τό εθνικό αυτό πρόβλημα.

Επειδή γιά τό όλο θέμα τής παιδείας, καί τής Μέσης Εκπαίδευσης 
ε’ιδικότερα, έχει έπιδειχθεΐ ιδιαίτερο ενδιαφέρον άπό τήν Μακαριότητά 
Σας καί άπό τήν ύπό τήν Προεδρία Σας Ιερά Σύνοδο τής Κύπρου, ύπόβα- 
λα άντίτυπα τού κειμένου και τού άποκόμματος πρός τόν Γραμματέα τής 
Ίεράς Συνόδου πρός ενημέρωση τόν "Αγίων Συνοδικών - στήν περίπτωση 
πού αυτό δέν ύπέπεσε στήν άντίληψή Τους - καί πρός μελέτη τής σκοπιμό
τητας γιά ενίσχυση τής προσπάθειας πρός επανατοποθέτηση τού θέματος 
στις ορθές του διαστάσεις ύπό τό φως των άποτελεσμάτων άπό τήν εφαρ
μογή των εκπαιδευτικών μέτρων πού προκάλεσαν άπό άρκετό καιρό προ
βληματισμούς.

Μέ τήν ευκαιρία αυτή θά είσηγούμην, άν τούτο έπιτρέπεται, νά μελετη
θεί ή σκοπιμότητα άνάληψης πρωτοβουλίας άπό τή Μακαριότητά Σας, ώς 
Προέδρου τής "Ιεράς Συνόδου ή τού "Ιδρύματος ’Αρχιεπισκόπου Μακαρί
ου Γ', γιά σύγκληση ενός Παγκυπρίου, άν μή Πανελληνίου Συνεδρίου, ή 
μιας συσκέψεως σοβαρών εκπαιδευτικών παραγόντων πρός μελέτην τού 
όλου θέματος τής θρησκευτικής άγωγής τών "Ελληνοπαίδων σέ συνάρτηση 
μέ τή γλωσσική κατάρτισή τους, γιά εξαγωγή συμπερασμάτων πρός υπο
βολή όπου δει μέ στόχο τήν ένίσχυση τής έλληνικής παιδείας καί θρησκευ
τικής άγωγής τών μαθητών τής Κύπρου.

"Η ευκαιρία πού δίδεται τώρα άπό τόν "Υπουργό Εθνικής Παιδείας 
είναι μοναδική, γιά τά τελευταία χρόνια, καί παρά τις συζητήσεις ή καί 
άντιδράσεις πού είναι πολύ πιθανό νά προκαλέσει άπό ορισμένες κατευ-
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θύνσεις ή άνακίνηση τού θέματος στήν Κύπρο, πιστεύω ότι ένδείκνυται ή 
υπεύθυνη αντιμετώπισή του, ή όποια είμαι βέβαιος ότι θά χαιρετιστεί μέ 
ανακούφιση από τούς περισσότερους καί ιδιαίτερα από όσους ένδιαφέρο- 
νται συνειδητά για τήν ενίσχυση τής εθνικής φυσιογνωμίας του Νεοέλληνα 
μέ τήν έπίρρωση τών φυσικών αρμών τής παράδοσης πού τή συντηρούν καί 
τή συνθέτουν.

Μέ βαθύτατο Σεβασμό,

Κώστας Ε. Χατζηστεφάνου 
Διευθυντής

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Το θέμα της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών επανήλθε τις τελευ
ταίες μέρες στην επικαιρότητα με μια ομιλία του υπουργού Εθνικής Παι
δείας κ. Αντώνη Τρίτση στην τακτική γενική συνέλευση της Πανελλήνιας 
Ένωσης Φιλολόγων, από την οποία φαίνεται ένας ευρύτερος προβληματι
σμός πάνω στο θέμα. Διερωτήθηκε συγκεκριμένα, «μήπως η κατάργηση της 
συστηματικής μελέτης της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο γυμνάσιο και το 
λύκειο, οδηγήσει τελικά σε γλωσσική πενία και πολιτιστική ασυνέχεια».

Ο κ. Τρίτσης είπε ακόμη ότι δεν πρέπει να αγνοηθεί και να ξεχαστεί το 
γλωσσικό παρελθόν μας. Όταν ο υπόλοιπος κόσμος επιστρέφει στη σπου
δή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, οι Έλληνες δεν μπορούμε να την εγκα
ταλείπουμε. Και κατέληξε με μια πρόταση:

«Πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ δύο αναγκαιοτήτων. Της πλη- 
ρέστερης μελέτης της αρχαίας ελληνικής σκέψης, και αυτό σημαίνει μελέτη 
από κείμενα διατυπωμένα στην καθομιλουμένη, και ταυτόχρονα της συστη
ματικής μελέτης της γλώσσας που γράφτηκαν αυτά τα κείμενα, της αρχαί
ας. Σκέψη και γλώσσα έχουν αμφίδρομη σχέση. Επιπλέον είναι αδύνατη η 
δόκιμη μελέτη της δημοτικής, χωρίς τη δομική γνώση των καταβολών της».

Πέραν όλων αυτών, που φανερώνουν μέσα από σωστούς διαλογισμούς 
ένα προβληματισμό που αγγίζει την ουσία του θέματος, ο κ. Τρίτσης τόνισε 
ότι το υπουργείο Εθνικής Παιδείας πρόκειται να επαναρχίσει ένα δημόσιο 
διάλογο για το θέμα της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών.

Ωστόσο παράγοντες του ίδιου υπουργείου, μετά τη συζήτηση που προ- 
κάλεσε η ανακίνηση του θέματος από τον κ. Τρίτση, διευκρίνησαν ότι δεν 
υπάρχει θέμα επαναφοράς των αρχαίων ελληνικών στο γυμνάσιο. Την 
αντίθεσή της εξέφρασε και η Ένωση Φιλολόγων. Σε ανακοίνωση της λέει 
ότι «εκείνο που προέχει είναι η εμπέδωση της μητρικής γλώσσας και η δια
μόρφωση νεοελληνικής συνείδησης. Το πώς θα επιτευχθεί αυτό είναι θέμα 
που απαιτεί μεγάλη συζήτηση. Η θέση των αρχαίων ελληνικών στο σύγχρο
νο σχολείο δεν πρέπει να σχετιστεί με τον παλιό φορμαλισμό και τους πα
λιούς τρόπους διδασκαλίας του μαθήματος, αλλά με την ουσιαστική επι
κοινωνία των μαθητών με την ελληνική σκέψη και το λόγο».

Το ότι ήταν αναχρονιστικός και λειψός ο τρόπος διδασκαλίας των αρ
χαίων ελληνικών, κατά το παρελθόν, το παραδέχονται και δυο πανεπιστη-
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μιακοί δάσκαλοι οι οποίοι, εντούτοις, χαρακτηρίζουν ως λάθος την κατάρ
γηση του μαθήματος στο γυμνάσιο.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μπαμπινιώτης σε δήλωσή 
του τονίζει ότι «ένα μέρος του γλωσσικού προβλήματος μας οφείλεται 
στην έλλειψη κάθε επαφής των μαθητών του γυμνασίου με τη διαχρονική 
διάσταση της γλώσσας. Εάν αγνοήσουμε αυτή τη διάσταση, χάνουμε τη συ
νέχεια της γλώσσας, την επαφή με τις ρίζες και τη βαθύτερη κατανόησή της. 
Πώς θα καταλάβει το παιδί τη λέξη «επιβιώνω», για παράδειγμα, αν δεν ξέ
ρει τη λέξη «βίος» (...). Μέσα από κείμενα αυτούσια ή ελαφρώς διασκευα
σμένα, θα διδάξουμε το λεξιλόγιο της αρχαίας. Παράλληλα, πρέπει να δο
θούν οι κύριες γραμματοσυντακτικές δομές του αρχαίου λόγου, χωρίς 
όμως λεπτομέρειες. Να γίνει αναφορά και σύνδεση των αρχαίων φαινομέ
νων με εκείνα της νέας ελληνικής».

Εξάλλου ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Βαγενάς θέτει ως 
εξής τη δική του θέση: «Είμαστε ένας λαός που πάει εύκολα από το ένα 
άκρο στο άλλο. Η κατάργηση της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών στα 
γυμνάσια ήταν μια υπερβολή, μια αλόγιστη ενέργεια, οι συνέπειες της οποί
ας έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται ασθητές. Και τούτο, γιατί με την ενέργεια 
αυτή αποκοβόμαστε σε μεγάλο βαθμό από τη γλωσσική μας διαχρονία, η 
γνώση της οποίας, στη σημερινή γλωσσικά μεταβατική περίοδο που διανύ
ουμε, είναι απαραίτητη. Γιατί μπορεί να ενισχύσει τη γλωσσική ευρωστία 
μας και να μας βοηθήσει να βγούμε ευκολότερα από τα σημερινά γλωσσικά 
νεφελώματα και ν’ αντισταθούμε, ως μικρός λαός, στις πανίσχυρες γλωσ
σικές πιέσεις, που υφιστάμεθα από άλλες γλώσσες».

Όλα αυτά είναι απόψεις χρήσιμες και εποικοδομητικές, που συντεί
νουν στην πιο υπεύθυνη μελέτη του θέματος για τη λήψη μιας απόφασης εκ
παιδευτικά σωστής και εθνικά επιβεβλημένης.

Κώστας Σερέζης

«Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»
Δευτέρα, 10/11/1986

Δρ. ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ

22 Νοεμβρίου, 1986

Μακαριώτατο Πρόεδρο
τής Τέρας Συνόδου τής Εκκλησίας τής Κύπρου,
’Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Χρυσόστομο
Τερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
(διά χειρός)

Μακαριώτατε,
"Ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση τού Διοικητικού Συμβουλίου τού 

ΕΠΟΚ λαμβάνω τήν τιμή νά έσωκλείσω πρός ένημέρωση τής Μακαριότη- 
τός Σας, τό Κείμενο τής Διακήρυξης πού ένέκρινε καί έξέδωσε τό Διοικη
τικό Συμβούλιο τού Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου σέ χθεσινή 
ειδική συνεδρία του γιά τό επίμαχο θέμα τής Διδασκαλίας των ’Αρχαίων 
Ελληνικών στό Γυμνάσιο, πού άνακίνησε πρόσφατα ό Υπουργός Εθνικής 
Παιδείας τής Ελλάδος κ. Ά. Τρίτσης.

Τό ανωτέρω υποβάλλεται πρός μαρτυρίαν τού ενδιαφέροντος τό όποιο 
τό Δ.Σ. τού Ε.Π.Ο.Κ. γνωρίζει ότι πάντοτε επιδεικνύει γιά τήν Ελληνική 
Παιδεία ή Μακαριότης Σας καί ή Εκκλησία τής Κύπρου γενικότερα.

Μέ βαθύτατο Σεβασμό,

Κώστας Ε. Χατζηστεφάνου 
’Αντιπρόεδρος Δ.Σ. τού Ε.Π.Ο.Κ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ε.Π.Ο.Κ.)

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Τό Διοικητικό Συμβούλιο τού Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύ

πρου (ΕΠΟΚ) (α) έχοντας υπόψη του τις πρόσφατες δηλώσεις καί τούς 
προβληματισμούς πού διατύπωσε ό Υπουργός Εθνικής Παιδείας τής 
Ελλάδος κ. Α. Τρίτσης για τά ανησυχητικά αποτελέσματα πού είχε ή κα
τάργηση των ’Αρχαίων Ελληνικών άπό τις τάξεις τού Γυμνασίου καί γιά 
τή σκοπιμότητα έπανεισαγωγής τής διδασκαλίας τού μαθήματος, (β) εκτι
μώντας τή σοβαρότητα του θέματος, καί (γ) άνταποκρινόμενο στήν έκφρα- 
σθείσα επιθυμία καί ανάγκη γιά τή διεξαγωγή ένός δημόσιου διαλόγου, με
λέτησε ύστερα άπό εισήγηση τού ’Αντιπροέδρου του Δρα Κ.Ε. Χατζηστε- 
φάνου τό πιο πάνω θέμα καί άποφάσισε:

1. Συγχαίρει τόν Υπουργό Εθνικής Παιδείας τής Ελλάδος καί χαιρετί
ζει μέ ιδιαίτερη ικανοποίηση καί ανακούφιση τις εύθαρσεΐς δηλώσεις του γιά 
τή σκοπιμότητα έπανεισαγωγής τού μαθήματος των ’Αρχαίων Ελληνικών 
στό Γυμνάσιο καί άποδοκιμάζει όποιεσδήποτε δηλώσεις ή ενέργειες άποσκο- 
πούν στό νά άναστείλουν τό διάλογο καί τήν ελεύθερη έκφραση γνώμης, νά 
προδικάσουν τό άποτέλεσμα ή νά παραγνωρίσουν απόψεις καί εκτιμήσεις 
πού δέ συνηγορούν υπέρ τής συνέχισης τής παρούσας κατάστασης.

2. Πιστεύει ότι ή κατάργηση τής διδασκαλίας τής ’Αρχαίας Ελληνικής 
γλώσσας καί τών αρχαίων κειμένων άπό τό πρωτότυπο τήν τελευταία δε
καετία άπό τις τάξεις τού Γυμνασίου είχεν έμφανή αρνητικά αποτελέσματα 
άπό πολλές καί ουσιαστικής σημασίας απόψεις, όπως είναι ή έπαρκής 
γλωσσική κατάρτιση τών μαθητών, ή έμπέδωση τού αισθήματος τής γλωσ
σικής συνέχειας τού Ελληνισμού αλλά καί τών άλλων συμφυών δεσμών 
τού Ελληνισμού μέ τήν παράδοσή του, ή έξοικείωση τού μαθητή μέ τόν 
άρχαΐο λόγο, τόν τρόπο σκέψης καί τις Ιδέες ώς άλληλένδετα στοιχεία, κ.ά.

3. Ή έπιβράδυνση καί ή συμπίεση τής διδασκαλίας τού μαθήματος στό 
Αύκειο, άκόμα καί σέ αυξημένες περιόδους, δέ μπορεί νά άντισταθμίσει 
τήν άπώλεια άπό τή μή διδασκαλία τού μαθήματος στό Γυμνάσιο, άλλά θά 
εΐχε πολύ θετικότερα άποτελέσματα μιά πιό ισορροπημένη κατανομή τών 
ώρών διδασκαλίας άπό τήν πρώτη Γυμνασίου ώς τήν τελευταία τάξη τού
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Λυκείου, ώστε ό μαθητής να μή πρωτογνωρίζει τό μάθημα στό Λύκειο, 
όταν είναι ήόη αργά για νά εξοικειωθεί μέ αυτό στό βαθμό καί τό ρυθμό 
πού επιβάλλεται, ακόμη καί μέ κριτήρια καθαρά παιδαγωγικά.

4. Ή τέτοια έπιβράδυνση, έκτος τών άλλων εΐναι καί μέτρο οπωσδήπο
τε άνισο καί άσυμβίβαστο μέ τήν καλώς νοούμενη ‘δημοκρατικοποίηση’ 
στήν έκπαίδευση, γιατί δέν προσφέρεται στό μαθητή ή εύκαιρία νά γνωρί
σει τό μάθημα στό Γυμνάσιο, τήν κλίση καί τις ικανότητες του σ’ αύτό, πριν 
κληθεί νά τό έπιλέξει, άν θέλει, γιά έπιπρόσθετες άπό τις υποχρεωτικές γιά 
όλους ώρες, στό Λύκειο, όπως συμβαίνει μέ τά άλλα μαθήματα έπιλογής. 
Έτσι τά ’Αρχαία Ελληνικά μπαίνουν, ούσιαστικά, σέ δεύτερη, άπό τήν 
άποψη αυτή, μοίρα σέ σύγκριση μέ τά μαθήματα αύτά.

5. Τό θέμα τών ένδεχομένως πλημμελών μεθόδων διδασκαλίας τού μα
θήματος -πού άνάγεται πιό πολύ στό άπώτερο παρελθόν - εΐναι όλότελα 
άνεξάρτητο άπό τήν άξια τού μαθήματος καθ’ έαυτό καί δέν νομιμοποιεί 
τήν κατάργησή του, όπως ορθά δέν άποτελει άποχρώντα λόγο γιά τήν κα
τάργηση οποιοσδήποτε άλλου μαθήματος στήν έκταση πού οί διδάσκοντες 
υιοθετούν μεθόδους πού δέν κρίνονται παιδαγωγικά ορθές καί άποτελε- 
σματικές - γιά όποιοδήποτε μάθημα, σέ όποιαδήποτε τάξη καί σέ όποιαδή- 
ποτε βαθμίδα τής εκπαίδευσης.

6. Ή μορφωτική άξια του μαθήματος γιά τή συγκρότηση τής λογικής καί 
πειθαρχημένης σκέψης, γιά τήν άκριβολογία, τόν έμπλουτισμό τού λεξιλογί
ου καί τήν καλλιέργεια γλωσσικού αισθητηρίου, γιά τή βίωση τών Ιδεών στή 
γνήσια μορφή τους μέ τό έκφραστικό τους όργανο, ή συμβολή του στή δια
μόρφωση τής φυσιογνωμίας τού Νεοέλληνα ώς φορέα μιας παράδοσης πού 
συνθέτει τά στοιχεία τής προσωπικότητάς του, είναι -πιστεύουμε- δεδομένα 
πού δέ θά χρειαζόταν νά έπικαλεσθούμε, καί εΐναι μερικά μόνο άπό πολύ πε
ρισσότερα πού θά μπορούσαν νά άντιπαρατεθούν, γιά σκοπούς άξιολόγη- 
σης, μέ άλλα άνάλογα, πού άναμένουμε άπό άλλα μαθήματα.

7. Τό Δ.Σ. θεωρεί τό θέμα ώς ΰψιστης έθνικής σημασίας, πού άφορά όχι 
λιγότερο καί τή θρησκευτική άγωγή τών μαθητών τού Γυμνασίου πού στερή
θηκαν τή γεύση τών έκκλησιαστικών κειμένων τής ’Ορθοδοξίας στή γνήσια 
μορφή τους, πιστεύει στήν άναντικατάστατη άνθρωποπλαστική δύναμη καί 
μοναδικότητα τού άρχαίου Ελληνικού λόγου, καί έκφράζει τήν άποψη ότι 
όποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση στήν άποκατάσταση τής άρχαίας 
Ελληνικής στή θέση πού δικαιωματικά τής άνήκει, ώς τής μητρικής μας 
γλώσσας, θά έχει ώς συνέπεια νά φθίνει καί ή καθομιλουμένη, θά έπισωρεύσει 
άδυναμίες έπί άδυναμιών καί θά υποβαθμίσει άκόμη περισσότερο τήν Ελλη
νική Μέση Έκπαίδευση σέ βαθμό άξιοθρήνητο καί μέ γενικότερες συνέπειες.

8. Γιά τούς πιό πάνω λόγους διακηρύττει ότι θεωρεί τήν άμεση έπανει- 
σαγωγή τής διδασκαλίας τής Άρχαίας Ελληνικής γλώσσας καί γραμματεί

ας άπό τό πρωτότυπο στις τάξεις τού Γυμνασίου ώς μέτρο έθνικής άνά- 
γκης πού συνδέεται μέ τή συντήρηση τής Έθνικής ταυτότητας τού Ελληνι
σμού καί έκφράζει τή βεβαιότητα ότι ή πρωτοβουλία τού Υπουργού 
Έθνικής Παιδείας τής Ελλάδος γιά άνακίνηση τού θέματος θά άποδειχθεΐ 
ώς ιστορικής σημασίας ενέργεια, πού θά δώσει τό έναυσμα γιά μιά έπανε- 
κτίμηση όλων τών πλευρών τής Ελληνικής Μέσης Εκπαίδευσης -άν όχι 
καί τών άλλων βαθμιδών- μέ στόχο τήν άπό κάθε άποψη βελτίωσή της.

Κ. Χρυσάνθης
Πρόεδρος Δ.Σ. τού Ε.Π.Ο.Κ.

Κώστας Ε. Χατζηστεφάνου
’Αντιπρόεδρος Δ.Σ. τού Ε.Π.Ο.Κ.
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