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ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΟΚ

Αγαπητά μέλη,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω εκ μέρους του απερχόμενου 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου και 
εύχομαι σε όλους σας υγεία και κάθε καλό. Σεβόμενος τον πολύτιμο χρόνο 
σας, θα προσπαθήσω όσο σύντομα γίνεται να σας ενημερώσω για τα 
πεπραγμένα του Ομίλου μας κα για τις προσπάθειες των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου να φανεί αντάξιο των προσδοκιών σας καθώς και 
συνεπής συνεχιστής του αξιόλογου πνευματικού και πολιτιστικού έργου των 
προκατόχων μας.

Αρχίζω με τις εκδόσεις:

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ
(α) Φιλολογική Κύπρος 2004-2005(έκδοση 2006): διπλός τόμος 240 σελίδων 

με Αφιέρωμα στην Πολιτιστική Ολυμπιάδα «Αθήνα 2004».
(β) Φιλολογική Κύπρος 2006-2008(έκδοση 2009): τριπλός τόμος 310 

σελίδων, αφιερωμένος στα Εξηντάχρονα του ΕΠΟΚ (1947 - 2007), τα 
οποία ο Όμιλος γιόρτασε σε πανηγυρική εκδήλωση στις 30 Μαΐου 2007. 
Προσπάθεια μας υπήρξε η διατήρηση του επιπέδου της έκδοσης και η 
βελτίωση και εμπλουτισμός της τόσο από πλευράς περιεχομένου όσο και 
από πλευράς αισθητικής. Οι δυο τελευταίες εκδόσεις εμπλουτίζονται με 
εικαστική παρουσία ενός Κύπριου καλλιτέχνη, στον δε τελευταίο τόμο 
παρουσιάζεται για πρώτη φορά χρώμα εφόσον πρόκειται για έργα 
τέχνης.
Συνεχίσαμε να προσφέρουμε δωρεάν τόμους της Φιλολογικής Κύπρου 
σε Λύκεια για βράβευση πρωτευόντων τελειόφοιτων στο μάθημα των 
Ελληνικών, πράγμα που εκτιμάται τα μέγιστα. Καταβλήθηκαν 
προσπάθειες για διάθεση της έκδοσης μέσω βιβλιοπωλείων και 
περιπτέρων, χωρίς ακόμη ικανοποιητικά αποτελέσματα.

(γ) Φιλολογική Κύπρος 2009-2011: η ύλη είναι σχεδόν έτοιμη και στόχος 
είναι να κυκλοφορήσει τους επόμενους λίγους μήνες.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Επειδή οι περισσότερες δραστηριότητες του Ομίλου αντανακλούνται στη 
Φιλολογική Κύπρο αναφέρω ενδεικτικά μερικές:

11
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(α) Γιορτάσαμε τα Εξηντάχρονα του ΕΠΟΚ( 1947-2007), με συμμετοχή της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής, της Πρεσβείας της Ελλάδας, του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού, της Πνευματικής Στέγης και άλλων αδελφών 
συνεργαζόμενων πνευματικών Σωματείων.

(β) Παρουσίαση των τόμων της Φιλολογικής Κύπρου σε δύο ξεχωριστές 
εκδηλώσεις.

(γ) Εορτασμός της επετείου της 1ης Απριλίου σε συνεργασία με τους 
Συνδέσμους Αγωνιστών ΕΟΚΑ και τον Παγκύπριο Πολιτιστικό 
Σύλλογο, καθώς και με το Προξενείο της Νέας Ζηλανδίας στην Κύπρο, 
γιατί στην ίδια εκδήλωση παρουσιάστηκε από τον Επίτιμο Πρόεδρο του 
ΕΠΟΚ Δρα Κώστα Χατζηστεφάνου το έργο(σε Ελληνική μετάφραση από 
τον ίδιο) τα φλογερά σονέτα για τον αγώνα της ΕΟΚΑ του διάσημου 
Νεοζηλανδού ποιητή Walter D’ Arcy.

(δ) Είχαμε συμμετοχή σε τιμητική εκδήλωση του Διεθνούς Ινστιτούτου 
Θεάτρου σε τιμητική εκδήλωση για το δραστήριο μέλος μας Δρα Ελλάδιο 
Χανδριώτη, στον οποίο απονεμήθηκε από τον ΕΠΟΚ τιμητικό δίπλωμα 
για την αξιόλογη συμβολή του στο έργο του Ομίλου.

(ε) Ανακήρυξη του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Χρυσόστομου Β’ καθώς 
και του Δρα Κώστα Χατζηστεφάνου σε Επίτιμους Προέδρους του 
ΕΠΟΚ. Επίσης της κας Μαρούλας Βιολάρη Ιακωβίδη σε Επίτιμο Μέλος, 
στην οποία είχε απονεμηθεί και το Βραβείο Γραμμάτων του ΕΠΟΚ.

(στ) Συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου(ΕΚΑΤΕ) 
και τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες φιλολογικού μνημόσυνου του αξιόλογου 
Κύπριου ζωγράφου και μέλους και συνεργάτη μας μ. Αευτέρη 
Οικονόμου..

Ανέγερση προτομής Κύπρου Χρυσάνθη:

Καταβλήθηκαν πολλές προσπάθειες για εξεύρεση χώρου για να 
τοποθετηθεί προτομή του αείμνηστου αξιόλογου δημιουργού και πρώην 
προέδρου και στυλοβάτη του ΕΠΟΚ Κύπρου Χρυσάνθη. Ο Δήμος Λευκωσίας 
αρνήθηκε να μας υποδείξει κατάλληλο χώρο, όπως και η Σχολική Εφορεία 
Λευκωσίας για τοποθέτηση της στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Θα συνεχιστούν οι 
προσπάθειες μέχρις ότου επιτευχθεί ο οφειλόμενος στόχος.

Προτομή Λιπέρτη

Με δραστική παρέμβαση μας στο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας 
καταφέραμε να ματαιώσουμε απόφασή του για μετακίνηση της προτομής του 
Δημήτρη Λιπέρτη από το πάρκο Χρυσαλινιώτισσας σε άλλο χώρο.

Στέγαση ΕΠΟΚ

Παρά τις προσπάθειες μας προς διάφορες κατευθύνσεις, ο ΕΠΟΚ 

παραμένει χωρίς στέγη. Προσωρινά μας φιλοξενεί το Κέντρο Τέχνης 
«ΟΡΟΣΗΜΟ» στην Ακρόπολη. Εκεί έχουμε μεταφέρει μεγάλο μέρος των 
εκδόσεων του ΕΠΟΚ και παραμένουν ακόμη χιλιάδες τόμοι στην 
Αρχιεπισκοπή. Μας πιέζουν να τα μετακινήσουμε, αλλά είναι δύσκολο να 
φιλοξενηθούν όλα στο ΟΡΟΣΗΜΟ.

Εκδήλωση για Προυσή και Κρανιδιώτη

Μετέχουμε σε διαβουλεύσεις σαν συνδιοργανωτές με τις Πολιτιτικές 
Υπηρεσίες και άλλα πνευματικά σωματεία εκδήλωσης για τα 100 χρόνια από 
τη γέννηση του Κώστα Προυσή και του Νίκου Κρανιδιώτη (πρώην στελεχών 
του Ομίλου), που είναι προγραμματισμένη για τις 8 Δεκεμβρίου 2011.
Μέλη

Καταφέραμε να διπλασιάσουμε σχεδόν τον αριθμό των μελών μας. Στα 
νέα μέλη μας απευθύνω ένα εγκάρδιο καλωσόρισμα στην οικογένεια του 
ΕΠΟΚ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Άφησα τελευταίο το πιο σοβαρό μας θέμα. Όπως ξέρετε πόρους δεν 
έχουμε και προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να τα φέρουμε βόλτα: να 
κρατήσουμε τον ΕΠΟΚ ζωντανό και δραστήριο, γιατί η αποστολή του δεν θα’ 
χει ποτέ τέλος, και κυρίως να συνεχίσουμε την έκδοση της Φιλολογικής 
Κύπρου. Στηριζόμαστε στις λιγοστές χορηγίες, τις οποίες δυστυχώς σε μερικές 
περιπτώσεις μας τις μείωσαν αντί να τις αυξήσουν.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσφορά σας στον 
Ομιλο με τη συμμετοχή σας και άλλως πως, καθώς και τα μέλη του 
απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για την αγαστή συνεργασία τους. 
Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας (την Αρχιεπισκοπή Κύπρου, την Επισκοπή 
Κύκκου, τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες, τον Οίκο Αλετράρη και τη Μαρφιν 
Ααΐκή για τη χορηγία του Βραβείου Γραμμάτων και τη φιλοξενία των 
εκδηλώσεων μας στο Πολιτιστικό της Κέντρο καθώς και την Εταιρεία 
Κυπριακών Σπουδών που μας φιλοξενεί σήμερα.

Τέλος εύχομαι στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί κουράγιο και 
κάθε επιτυχία. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να είμαστε δίπλα τους αρωγοί και 
συμπαραστάτες σε κάθε προσπάθεια. Σας ευχαριστώ.

Δευκωσία, 1 Νοεμβρίου 2011 ΚΩΣΤΑΣ ΠΩΡΓΑΑΑΙΔΗΣ
Πρόεδρος ΕΠΟΚ
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ 
1955-59 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟΖΗΑΑΝΔΟ ΦΙΑΕΛΑΗΝΑ ΠΟΙΗΤΗ 

WALTER D’ ARCY CRESSWELL

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου και ο Παγκύπριος 

Πολιτιστικός Σύλλογος σας προσκαλούν σε εκδήλωση αφιερωμένη στην 1η 
Απριλίου 1955, που πραγματοποιούν σε συνεργασία με τους Συνδέσμους 
Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955 - 59 και το Προξενείο της Νέας Ζηλανδίας στην 
Κύπρο, την Πέμπτη 7 Απριλίου 2011 και ώρα 7.45 μ.μ. στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Marfin Laiki Bank, Γωνία 
Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 39 & Μπουμπουλίνας (3ος 
όροφος), Λευκωσία.

Πρόγραμμα
• Χαιρετισμοί από:

τον Πρόεδρο του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου
Κώστα Γιωργαλλίδη, τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Πολιτιστικού
Συλλόγου Γιώργο Κιτρομηλίδη, τον Πρόεδρο των Συνδέσμων
Αγωνιστών Θάσο Σοφοκλέους
τον Έντιμο Πρόξενο της Νέας Ζηλανδίας Τώνη Χριστοδούλου

• Ομιλία από τον Δρα Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου, Πανεπιστημιακό
και πρώην Υφυπουργό Παιδείας με θέμα:
«Ο αγώνας της ΕΟΚΑ μέσα από την ποιητική συλλογή "Poetry and 
Cyprus” του γνωστού φιλέλληνα Νεοζηλανδού ποιητή Walter 
D’Arcy Cresswel 1(1896 - I960)»

• Απαγγελίες από τον Δρα Ελλάδιο Χανδριώτη και τον ηθοποιό
Φώτο Φωτιάδη

• Τραγούδια από τη χορωδία των Συνδέσμων Αγωνιστών 1955 - 59 
υπό τη διεύθυνση του Φώτου Χατζηλόίζου

Παρουσίαση προγράμματος: Σωτηρούλα Γ. Ιωαννίδου, Γραμματέας του ΕΠΟΚ

Διάρκεια: 1 ώρα Πληροφορίες:
τηλ. 22334608 και 99655100

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΑΛΛΙΔΗ

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω 
στην αποψινή εκδήλωση που ο Ελληνικός 
Πνευματικός Όμιλος Κύπρου, ο 
Παγκύπριος Πολιτιστικός Σύλλογος, οι 
Σύνδεσμοι Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-59 και 
το Προξενείο της Νέας Ζηλανδίας στην 
Κύπρο διοργανώνουν για να τιμήσουμε την 
ένδοξη επέτειο της 1ης Απριλίου 1955. 
Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια τιμούμε και τη 
μνήμη του γνωστού φιλέλληνα Νεο- 
ζηλανδού ποιητή Walter D’ Arcy Cresswell, 
που αφιέρωσε 12 συγκλονιστικά σονέτα 
στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ 
που είχαν γραφτεί και εκδοθεί στη διάρκεια 
του αγώνα και έχουν μεταφραστεί από τον 
κύριο ομιλητή της αποψινής εκδήλωσης Δρα 
Κώστα Χατζηστεφάνου.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΕΠΟΚ ευχαριστώ θερμά τους προέδρους των άλλων δυο σωματείων και τον 
Επίτιμο Πρόξενο της Νέας Ζηλανδίας κ. Τώνη Χριστοδούλου για τη πρόθυμη 
συνεργασία τους, καθώς και τον Εκτελεστικό Πρόξενο κ. Χριστάκη 
Χριστοδούλου, που μας τιμά με την παρουσία του και θα απευθύνει χαιρετισμό.

Ευχαριστώ επίσης τη Μαρφίν Λαϊκή για τη φιλοξενία της, τη χορωδία των 
Συνδέσμων Αγωνιστών, τον ηθοποιό κ. Φώτο Φωτιάδη και το Δρα Ελλάδιο 
Χανδριώτη που θα μας απαγγείλουν ποιήματα για τον αγώνα, τη Γραμματέα του 
ΕΠΟΚ κα Σωτηρούλα Ιωαννίδου και τέλος όλους εσάς που μας τιμάτε με την 
παρουσία σας. Καμιά εκδήλωση, κανένας εορτασμός και καμιά τιμή δεν είναι 
ποτέ αρκετή για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη μας και να ξεπληρώσει το χρέος 
μας απέναντι στη θυσία των ηρώων της ΕΟΚΑ, που αγωνίστηκαν με άφθαστο 
θάρρος, ευψυχία και αυταπάρνηση και έδωσαν ό, τι μοναδικό και πολυτιμότερο 
είχαν, την ίδια τη ζωή τους για την αποτίναξη του Αγγλικού αποικιακού ζυγού. 
Πολέμησαν, με τα πενιχρά τους υλικά μέσα, απέναντι σε συντριπτικά υπέρτερες 
στρατιές ενός αδίστακτου δυνάστη και νίκησαν. Νίκησαν και μεγαλούργησαν με 
μόνα αλλά ακατάβλητα όπλα τη ζέση της ψυχής, το πύρωμα της καρδιάς, την 
πίστη στον θεό και την πατρίδα, τον έρωτα για την ελευθερία και για την αξιο
πρέπεια των Ελλήνων της Κύπρου, για να έχουν το δικαίωμα όλοι οι κάτοικοι 
αυτού του μικρού νησιού να ζουν ειρηνικά και να απολαμβάνουν τα στοιχειώδη 
δικαιώματα που έχει ο κάθε ελεύθερος και πολιτισμένος άνθρωπος.
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Καλότυχοι εμείς και όσοι είχαν την ευλογία να γαλουχηθούν και να 
συγκλονιστούν και να συμπορευτούν μ’ αυτούς που βάδισαν στην αγχόνη και 
κράτησαν Θερμοπύλες και να βιώσουν τα δεινά αλλά και το μεγαλείο του 
αγώνα.

Τιμούμε σήμερα ταπεινά τον ανεπανάληπτο εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα 
της ΕΟΚΑ του 55-59, τιμούμε τη μνήμη των ηρώων μας και τη μνήμη των ηγε
τών του αγώνα, των αείμνηστων Εθνάρχη Μακαρίου και θρυλικού Αρχηγού 
Διγενή. Τιμούμε όλους τους αγωνιστές και ιδιαίτερα τα νιάτα για όσα μας 
χάρισαν με τον αγώνα τους και το μεγαλείο της ψυχής τους. Τους ευγνωμονού
με για την ελευθερία που μας χάρισαν, έστω και κολοβωμένη από τα συμφέρο
ντα και τις σκοπιμότητες των ισχυρών λεγάμενων φιλελεύθερων και πολιτι
σμένων, την ελευθερία μας που αν την κουμαντάραμε και την περιφρουρούσα- 
με, αν την σεβόμασταν, αν μονιάζαμε και ξεριζώναμε το σαράκι της διχόνοιας 
που διαχρονικά κατατρώει τα σωθικά των Ελλήνων και τους σπρώχνει στην 
αυτοκαταστροφή, δεν θα βρισκόμασταν σήμερα μπροστά στο χείλος του γκρε
μού, μπροστά στον εφιάλτη του αφανισμού.

Ας σταθούμε, λοιπόν, με ευλάβεια και δέος μπροστά στη θυσία των παλι- 
καριών της ΕΟΚΑ, ας παραδειγματιστούμε κι ας μεταλαμπαδεύσουμε τη 
φλόγα και το πνεύμα του αγώνα στα παιδιά μας και τα εγγόνια μας κι ας τους 
καθοδηγήσουμε στη σωστή πορεία της σωτηρίας και της εθνικής επιβίωσης σε 
μια πατρίδα ειρηνική, με σεβασμό στη ζωή, την ύπαρξη και τα ανθρώπινα 
δικαιά>ματα του κάθε νόμιμου κάτοικου αυτού του μικρού νησιού με τη μακρό
χρονη ιστορία, το ένδοξο παρελθόν και τον τρισχιλιετή πολιτισμό.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ

Εκ μέρους των οργανωτών της εκδή
λωσης και του Παγκύπριου Πολιτιστικού 
Συλλόγου, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσο
ρίζω με τη σειρά μου στην εκδήλωσή μας 
και εκφράζω συγχρόνως την ικανοποίησή 
μας για την πραγματοποίησή της.

Η σημερινή εκδήλωση, που οργανώ
νουν ο Ελληνικός Πνευματικός όμιλος 
Κύπρου κα ο Παγκύπριος Πολιτιστικός 
Σύλλογος, με την πολύτιμη συνεργασία 
των Συνδέσμων Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955- 
59 και το Προξενείο της Νέας Ζηλανδίας 
στην Κύπρο, σκοπό έχει να τμήσει, με την 
ευκαιρία της εθνικής μας επετείου, τον 
επικό απελευθερωτικό αγώνα του 55-59.

Τιμούμε σήμερα, αγαπητοί μου, για 
μια ακόμη φορά την επέτειο του επικού, 

ηρωικού απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ του 55-59 και προσφέρουμε 
ταπεινά τα άνθη της εκτίμησης και της ευγνωμοσύνης μας προς όλους αυτούς 
που αγωνίστηκαν τόσο ηρωικά και μας έκαναν να νιώσουμε τόσο μεγάλη εθνι
κή συγκίνηση και τόσο πολλή εθνική περηφάνια. Ιδιαίτερα, βέβαια, τιμούμε τα 
αθάνατα παλικάρια μας που πρόσφεραν και τη ζωή τους στον αγώνα για λευ
τεριά.

Η σημερινή εκδήλωση μας προσφέρει μια διαφορετική και πολύ ενδιαφέ
ρουσα οπτική γωνία, μια νέα προσέγγιση του αγώνα: πως είδαν ο ξένοι τον 
αγώνα μας; Ποια συναισθήματα τους προκάλεσε ο αγώνας και τι τους ενέπνευ
σε; Κοντά στην προσέγγιση αυτή βρίσκεται, πιστεύω, και η ομιλία του Δρα 
Κώστα Χατζηστεφάνου που θα ακολουθήσει. Θα μας παρουσιάσει μια μικρή 
αλλά περιεκτική και σημαντική ποιητική συλλογή γνωστού Νεοζηλανδού ποι
ητή και φιλέλληνα, τα ποιήματα της οποίας προβάλλουν το ηρωικό πνεύμα του 
αγώνα της ΕΟΚΑ, αλλά και γενικότερα υμνούν και τιμούν τους γενικότερους 
αγώνες του μικρού και πολύπαθου νησιού μας για λευτεριά και αξιοπρέπεια, 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για αυτοδιάθεση.

Ευχαριστούμε θερμά τον Δρα Χατζηστεφάνου για την ουσιαστική και 
αξιόλογη συμμετοχή του στην εκδήλωση και τον συγχαίρουμε για τη γενικότε
ρη παρουσία, δράση, προσφορά, συμμετοχή στην πνευματική ζωή του τόπου 
μας και ιδιαίτερα στους τομείς της εκπαίδευσης, της εκκλησίας, της πατρίδας, 
της κοινωνίας.
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Θερμά ευχαριστούμε επίσης και συγχαίρουμε όλους τους συντελεστές της 
εκδήλωσης, τον Δρα Ελλάόιο Χανδριώτη, τον ηθοποιό Φώτο Φωτιάδη και τη 
χορωδία των Συνδέσμων Αγωνιστών. Ευχαριστούμε θερμά, βεβαίως, το 
Πολιτιστικό Κέντρο της Τράπεζας Μαρφίν Λαϊκή για την άριστη και άψογη 
φιλοξενία. Ευχαριστούμε, τέλος, και τον Εξοχότατο Πρόξενο της Νέας 
Ζηλανδίας στην Κύπρο και όλους εσάς που τιμάτε την εκδήλωση με την ευγε
νική παρουσία σας.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΟΚΑ ΘΑΣΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για 
τον υπέρ της Ελευθερίας αγώνα του λαού 
μας ασφαλώς τιμούν τους διοργανωτές αλλά 
συγχρόνως προσφέρουν στον Κυπριακό λαό 
και ιδιαίτερα στους ζώντες αγωνιστές της 
ΕΟΚΑ χαρά και ικανοποίηση.

Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε τον 
Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου και 
ιδιαίτερα τον Πρόεδρο κ. Κώστα 
Γιωργαλλίδη, τον Παγκύπριο Πολιτιστικό 
Σύλλογο και ιδιαίτερα τον πρόεδρο κ 
Γεώργιο Κιτρομηλίδη για την πρωτοβου
λία τους να διοργανώσουν αυτή την εκδή
λωση μνήμης και τιμής για την ΕΟΚΑ. 
Θερμά ευχαριστούμε το Προξενείο της 
Νέας Ζηλανδίας στην Κύπρο για τη συμμε
τοχή τους στην εκδήλωση. Ιδιαίτερες ευχα

ριστίες εκφράζουμε και στον αγαπητό Κώστα Χατζηστεφάνου που θα μας 
παρουσιάσει το μεγαλείο της ΕΟΚΑ μέσα από την ποιητική συλλογή του γνω
στού Νεοζηλανδού ποιητή και μεγάλου φιλέλληνα Walter D’ Arcy Cresswell.

Ασφαλώς οι εκδηλώσεις αγάπης και στήριξης του απελευθερωτικού μας 
αγώνα από προσωπικότητες, διανοούμενους, ποιητές συγγραφείς, ξένους 
φιλέλληνες συγκίνησαν τότε και συγκινούν μέχρι σήμερα το λαό μας. Πολλοί 
είναι εκείνοι που εμπνεύστηκαν από τον Αγώνα του λαού μας για Λευτεριά και 
έγραψαν θούρια, τραγούδησαν και ύμνησαν τους ήρωες μας. Πολλοί είναι εκεί
νοι που έκαμαν διεθνή εκστρατεία για τη διάσωση των μελλοθανάτων 

Καραολή και Δημητρίου. Πολλοί είναι εκείνοι που ύμνησαν τη λεβεντιά του 
σταυραετού του Μαχαιρά, ανάμεσα τους ακόμα και Αγγλοι διανοούμενοι και 
πολιτικοί, που έγραψαν μπαλάντες στη μνήμη του και έπλεξαν το εγκώμιο και 
ύμνησαν το μεγαλείο της θυσίας του. Οι μνήμες ζωντανές και αγέραστες μας 
θυμίζουν τον τετράχρονο Αγώνα του λαού μας.

Το έπος της ΕΟΚΑ ξεδιπλώνεται μπροστά μας, πάντα επίκαιρο, περήφα
νο και ακατάλυτο για να μας θυμίζει το μεγαλείο της αδούλωτης γενιάς του 55 
που σήκωσε το βάρος του απελευθερωτικού μας Αγώνα. Πορεύτηκε τότε ο 
λαός μας αγέρωχος και περήφανος και πρόσφερε τα πάντα στον βωμό της λευ
τεριάς. Έχυσε το αίμα του, αντίκρισε την αγχόνη, ξεψύχησε κάτω από τα φρι- 
κτά βασανιστήρια, μπήκε στις φυλακές και στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, 
αντιμετώπισε με αξιοπρέπεια τις καθημερινές έρευνες, τον κατ’ οίκον περιορι
σμό, τα ομαδικά πρόστιμα και γενικά όλη τη βαναυσότητα και το μίσος των 
Αγγλων κατακτητών.

Έλληνες και Ελληνίδες. Ο διάλογος με την ιστορία είναι ανοιχτός. Και η 
ιστορία στον τόπο μας είναι άμεσα συνδεδεμένη με το σήμερα και με το τώρα. 
Επικοινωνούμε με τον στρατηλάτη Διγενή που άναψε στις καρδιές τη φλόγα 
για αγώνα. Ακούμε τη φωνή του φλογισμένου Μακαρίου της Φανερωμένης, να 
μας καθορίζει τους στόχους μας. Γευόμαστε το απόσταγμα της ζωής του 
Κυριάκου Μάτση. Ψάλλουμε το δοξαστικό του Αχυρώνα. Αφουγκραζόμαστε 
τη φωνή που μας έρχεται από την αγχόνη. Μεταλαμβάνουμε από το δισκοπό
τηρο του Γρηγόρη Αυξεντίου. Είναι επικοινωνία ψυχής με ψυχή, καρδιάς με 
καρδιά. Εκφράζουμε το θαυμασμό και την αγάπη μας και εναποθέτουμε την 
ευγνωμοσύνη μας. Υποκλινόμαστε μπροστά στο μεγαλείο της θυσίας των 
ηρώων μας. Μέσα μας συλλειτουργούν το δέος και το χρέος.

Θα θέλαμε να τιμούμε τους ήρωες μας κάτω από άλλες συνθήκες, σε μια 
Κύπρο Ελεύθερη και ευτυχισμένη, με δικαιωμένους τους Αγώνες και τις θυσίες 
του λαού μας. Δυστυχώς, η τραγική θέση στην οποία οδηγηθήκαμε μας δημι
ουργεί αναστολές και ανακόπτει τα συναισθήματα μας. Αδύναμοι να αναλύ
σουμε τον Εθνικό μας ξεπεσμό. Αδυνατώντας να εξηγήσουμε τα ανεξήγητα και 
να δικαιολογήσουμε τα λάθη μας.

Την ώρα τούτη ζωντανοί μάρτυρες μιας φθίνουσας πορείας, από το 1960 
μέχρι σήμερα, με κορυφωμένη την αγωνία, κάτω από την πίεση των όπλων 
μιας βάρβαρης εισβολής με το σκλαβωμένο Πενταδάκτυλο να σηκώνει τη 
σημαία της ντροπής και τους πρόσφυγες μας να αναμένουν την ημέρα της επι
στροφής, αναλογιζόμαστε από πού ξεκινήσαμε και που φθάσαμε. Πώς από το 
μεγαλείο εκείνου του υπέροχου και νικηφόρου Αγώνα φθάσαμε σε μια ημικα- 
τεχόμενη Πατρίδα από τα Τουρκικά Στρατεύματα, με Τούρκους εποίκους, με 
σταθμισμένη ψήφο, με εκ περιτροπής Προεδρία!

Στο παρόν στάδιο δίνουμε, τη μάχη για τη σοπηρία της Κύπρου από τα 
νύχια του εχθρού. Αγωνιζόμαστε να σώσουμε την πατρίδα μας και δεν θα υπο- 
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κύψουμε ούτε θα παραδοθούμε. Θα αντισταθούμε με όλες μας τις δυνάμεις και 
θα ανατρέψουμε τα εις βάρος μας δεδομένα. Καλούμε την Κυβέρνηση να 
καταγγείλει άμεσα την Τουρκία σε κάθε αρμόδιο διεθνές σώμα για εισβολή και 
κατοχή για εγκλήματα πολέμου, για εποικισμό, για σφετερισμό περιουσιών 
για καταστροφή της θρησκευτικής και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Έλληνες και Ελληνίδες. Σταθείτε στις επάλξεις, σηκώστε το ανάστημα 
σας και διαλαλείστε τη πίστη σας για μια Κύπρο ελεύθερη, δημοκρατική, ειρη
νική και ευτυχισμένη. Μια Κύπρο που να τη διαφεντεύει ο λαός της, χωρίς 
αστυνόμευση και ξένες επεμβάσεις, χωρίς εποίκους και στρατεύματα κατοχής.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Εκ μέρους του Προξενείου της Νέας 
Ζηλανδίας στην Κύπρο θέλω να ευχαριστή
σω θερμά τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο 
Κύπρου, τον Παγκύπριο Πολιτιστικό 
Σύλλογο και τους Συνδέσμους Αγωνιστών 
για την οργάνωση αυτής της εκδήλωσης για 
τον Νεοζηλανδό ποιητή, δημοσιογράφο και 
συγγραφέα Walter D' Arcy Cresswell.

Είναι πραγματικά πολύ λίγες φορές 
που έχουμε στην Κύπρο την ευκαιρία να 
ακούσουμε κάτι από τη μακρινή Νέα 
Ζηλανδία, μια χώρα πού ο λαός της έδειξε 
τη μεγάλη του αγάπη για την ελευθερία, 
πολεμώντας στην μακρινή για αυτόν 
Ευρώπη. Θυμίζω ότι στις επιχειρήσεις 
στην Καλλίπολη κατά το Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο οι Νεοζηλανδοί αποδείχθηκαν 

εξαίρετοι πολεμιστές, ενώ και στο Β Παγκόσμιο Πόλεμο αυτοί πολέμησαν 
ηρωικά τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και την Κρήτη.

Αλλά και ο απελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ και η εποποιία του 1955 
φαίνεται ότι συγκίνησαν τους Νεοζηλανδούς, ενώ ένας από τους πολύ αξιόλο
γους ποιητές και συγγραφείς τους ο Walter D’ Arcy Cresswell έγραψε ποίηση 
για τον αγώνα και τις θυσίες του Κυπριακού λαού με το έργο του «Poetry and 

Cyprus: A Manifesto for Modems -Ποίηση και Κύπρος - Ένα μανιφέστο ”, Για 
το έργο αυτό που κυκλοφόρησε το 1957 θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε από 
άλλους ομιλητές που κατέχουν το θέμα πολύ καλύτερα από εμένα.

Επιτρέψετε μου μόνο να αναφέρω λίγα βιογραφικά για τον αξιόλογο αυτό 
Νεοζηλανδό ποιητή και συγγραφέα. Ο Walter D’ Arcy Cresswell γεννήθηκε το 
1896 στο Christchurch - μια πόλη για την οποία είδαμε πολλές ειδήσεις στους 
τηλεοπτικούς μας δέκτες τον Φεβρουάριο, αφού η πόλη πλήγηκε από ένα 
καταστρεπτικότατο σεισμό μεγέθους 6.3 στη κλίμακα ρίχτερ, που προκάλεσε 
πολλούς θανάτους και υλικές ζημιές που ξεπερνούν το 1, 5 δισεκατομμύριο 
δολάρια.

Μετά τη φοίτησή του στο Κολλέγιο Chris, ο Cresswell, πήγε στο Λονδίνο 
το 1913 για να συνεχίσει τις σπουδές του στην αρχιτεκτονική, αλλά τις διέκο- 
ψε ένα χρόνο αργότερα για να πάρει μέρος στον μεγάλο πόλεμο. Το 1916 τραυ
ματίστηκε βαριά στις μάχες στη Γαλλία και αργότερα υπηρέτησε στο Σώμα 
Νεοζηλανδών Μηχανικών μέχρι το 1919.

Στη συνέχεια επέστρεψε στην χώρα του, αλλά το 1921 πήγε ξανά στην 
Αγγλία εργαζόμενος ως δημοσιογράφος και πουλώντας ποιήματά του από 
πόρτα σε πόρτα. Το 1932 δημοσίευσε τη συλλογή ποιημάτων του που την ονό
μασε απλά «Ποιήματα 1921-27» και αργότερα τα έργα του «Present without 
Leave” , “ Modem Poetry and the Ideal” κλπ. Για κάποιο χρονικό διάστημα 
εργάστηκε στο BBC και στο Υπουργείο Πληροφοριών, δίνοντας διαλέξεις για 
τη Νέα Ζηλανδία στους στρατιώτες. Το 1952 έγραψε ένα έμμετρο θεατρικό 
έργο με τίτλο « The Forest -Το Δάσος» , τη φιλοσοφική μπαλάντα «The Voyage 
of Hurumi” και το σαρκαστικό “Poems for Poppycock”.

Πολλοί μελετητές θεωρούν ότι η δίτομη «Αυτοβιογραφία» του είναι ανώ
τερη από τα ποιήματά του, αλλά ο ίδιος διαφωνούσε εντονότατα με αυτό. Τα 
τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Cresswell τα έζησε ως νυχτοφύλακας στο 
Somerset House, μια δουλειά που του επέτρεπε να συνεχίζει το ποιητικό του 
έργο.

Ο Walter D’ Arcy Cresswell βρέθηκε νεκρός στο σπιτάκι του στις 20 
Φεβρουάριου 1960. Ο θανατικός ανακριτής διαπίστωσε ότι ο θάνατός του 
προήλθε από ατύχημα λόγω δηλητηρίασης με μονοξείδιο του άνθρακα. 
Αναμφίβολα ο Cresswell ήταν μια από τις σημαντικές προσωπικότητες που 
έδωσαν την ξεχωριστή ταυτότητα στη λογοτεχνία της Νέας Ζηλανδίας.

Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω ξανά τους οργανωτές αυτής της εκδή
λωσης για έναν άγνωστο στο πλατύ κοινό συγγραφέα και ποιητή, που όμως 
συγκινήθηκε βαθιά από τον ηρωικό απελευθερωτικό αγώνα του Κυπριακού 
λαού και έγραψε πολύ αξιόλογα ποιήματα, γεμάτα θαυμασμό για τα νέα παι
διά της Κύπρου που θυσίασαν τη ζωή τους για τη λευτεριά της πατρίδας τους.
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ΜΙΑ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ 
ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΦΛΟΓΕΡΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑ*

* Ομιλία στην εκδήλωση για την επέτειο του αγώνα της ΕΟΚΑ στις 7 Απριλίου 2011 στο 
Πολιτιστικό Κέντρο της Λαϊκής Τράπεζας στην Λευκωσία

Τον Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου

Με τον τίτλο «ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ 
- ΕΝΑ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΓΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ» 
(POETRY & CYPRUS-Α MANIFESTO FOR 
MODERNS) εκδόθηκε το Γενάρη 1957 στο 
Λονδίνο μία ποιητική συλλογή από δώδεκα 
ποιήματα πάνω σε θέματα από τον απελευ
θερωτικό αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α., ο οποίος 
βρισκόταν ακόμα σε εξέλιξη. Συγγραφέας 
ένας Νέο Ζηλανδός ποιητής, όπως μας πλη
ροφορεί ο ίδιος στον Πρόλογο του, ο 
D ' Arcy Cresswell, και εκδοτικός οίκος “The 
Trireme Press, The Cottage, 8 Abercom 
Place, London N.W.8.”

Η σύντομη εισαγωγή του, «ΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ» (POETRY AND CYPRUS), 
δυόμιση μικρές αλλά πυκνοτυπωμένες σελί
δες, αρκετά διαφωτιστική με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. Αναφέρεται στο ιστορικό της απόκτησης της Κύπρου από τους 
Άγγλους το 1878 και την επίμονη άρνηση τους να την παραχωρήσουν στην 
Ελλάδα, στην οποία δικαιωματικά - και κατά τον ίδιο το συγγραφέα - ανήκε ως 
γνήσια και αδιαμφισβήτητα Ελληνική, και δικαιολογεί πλήρως τον αναληφθέντα 
απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ και του Κυπριακού Ελληνισμού, για τον 
οποίο θεωρεί αποκλειστικά υπεύθυνους τους ίδιους τους Άγγλους ανατρέπο- 
ντας τα επιχειρήματά τους και χαρακτηρίζοντας αυτούς ως τρομοκράτες.

Στη συνέχεια εξηγεί γιατί έγραψε τα ποιήματα του, για να υποστηρίξει τον 
αγώνα των Ελλήνων της Κύπρου, και κατακρίνει τους Άγγλους ποιητές που 
απέφυγαν να πάρουν θέση αφήνοντας το ευρύ κοινό απληροφόρητο, αντίθετα 
με ό, τι συνέβη - όπως γράφει ο ίδιος- με τους μεγάλους Άγγλους Ρομαντικούς 
ποιητές το 1821 (τον Shelley και τον Byron, προφανώς). Μπαίνει σε μία πιο 
εξειδικευμένη κριτική της ποιητικής τάσης της εποχής του, που την βρίσκει 
πολύ υποδεέστερη από αυτήν του παρελθόντος όχι μόνο στο περιεχόμενο, 
αλλά και στη μορφή, στην οποία- σημειώνει-δε μπορείς να τη διακρίνεις από 
το πεζό, εκτός από το πώς είναι τυπωμένη.

Στο τέλος αναφέρει, συμπερασματικά, γιατί μόνο σ’ αυτόν αφέθηκε να πει 
πώς νιώθει για την Κύπρο, πληροφορεί ότι επέλεξε ως ποιητική μορφή το 
Πετραρχικό σονέτο και το δικαιολογεί ως ένα τρόπο καλύτερο και δυσκολότε
ρο απ’ αυτούς που υιοθετούν οι νέοι ποιητές, τρόπο που βοηθά ν’ ανακτήσει 
σιγά-σιγά η ποίηση «τα χαμένα της εδάφη».

Οι τίτλοι των δώδεκα σονέτων είναι ενδεικτικοί των επί μέρους θεμάτων 
με τα οποία ασχολείται ο ποιητής, και είναι οι εξής:

1. ΕΟΚΑ
2. Πάνω σε δύο θλιβερές ειδήσεις
3. Ένωσις 1821-1956
4. Για τον Πέτρο Γιάλλουρο
5. Μακάριος
6. Τα Ημερολόγια του Γρίβα
7. Σαλπιγκτής στο Τρόοδος
8. Τι λες εσύ Χάρτιγκ;
9. Η αποστολή του Αόρδου Ράτκλιφ στην Κύπρο
10. Απάντηση στον Μεχμέτ Αλί Παμίρ
11. Η Μειονότητα του ενός πέμπτου, και
12. Σοφιστείες για να σωθούν τα προσχήματα

Και από τους τίτλους γίνεται φανερό, ότι ο ποιητής ασχολείται με καίρια 
θέματα του Αγώνα, με την ΕΟΚΑ ως οργάνωση, με τους Ηγέτες, το Μακάριο 
και το Διγενή, με αγωνιστές όπως ο Πέτρος Γιάλλουρος και ο «Σαλπιγκτής στο 
Τρόοδος», προφανώς ο Γρηγόρης Αυξεντίου, με εθνικά και πολιτικά θέματα, 
το θέμα της Ενώσεως και το θέμα ή το «πρόβλημα» της Τουρκικής μειονότη
τας, με θέματα πολιτικής και διπλωματίας και πρόσωπα που εμπλέκονται σ’ 
αυτά, τον Χάρτιγκ, τον Ράτκλιφ, τον Τούρκο Μεχμέτ Αλί Παμίρ, κ.ά.

Ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τα θέματα του είναι ιδιότυπος, χαρακτη
ριστικός των αισθημάτων του, της συμπάθειας και του θαυμασμού που νιώθει 
για τον αδικημένο αλλά αγωνιζόμενο γενναίο Ελληνικό λαό της Κύπρου, και 
της αντιπάθειας, της περιφρόνησης και καταδίκης προς τον Άγγλο δυνάστη. 
Δεν είναι ένας απόμακρος μελετητής του αγώνα μας, ένας «θεωρητικός» εκτι
μητής των αρετών του λαού μας ή των αγωνιστών, και των αρνητικών χαρα
κτηριστικών του Άγγλου δυνάστη. Ζει τα γεγονότα, συγκλονίζεται από αυτά, 
παίρνει θέση πάνω σε θέματα που εγείρονται, σε επιχειρήματα που προβάλλο
νται και που σ ' αυτά δίνει απαντήσεις με έντονο ύφος και καθαρή σκέψη χωρίς 
περιστροφές. Βρίσκεται μπλεγμένος σε διάλογο με πρόσωπα. Ερωτά και απα
ντά, διαψεύδει και καταδικάζει, ειρωνεύεται και ελεεινολογεί, μυκτηρίζει και 
αναθεματίζει. Είναι στιγμές που νιώθεις ότι αυτόβουλα εχρίσθη προασπιστής 
των δικαίων του λαού μας, υπέρμαχος της αλήθειας, κατακεραυνωτής της υπο
κρισίας, της αδικίας, της προδοσίας, της εξαγοράς συνειδήσεων.
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Πάντα, όμως, ενθαρρύνει για αντοχή, συνέχιση του αγώνα, με ακόμα μεγα
λύτερη τόλμη και αυτοπεποίθηση, σίγουρος για τη νίκη, την επικράτηση του 
δικαίου, την πραγματοποίηση της Ενώσεως που τη θεωρεί ως τη μόνη φυσική 
δικαίωση, που μόνο ατυχείς ιστορικές συγκυρίες δεν επέτρεψαν την πραγμα
τοποίηση της, αντίθετα με ό,τι συνέβη με τα άλλα Ελληνικά νησιά και εδάφη 
που λευτερώθηκαν από τους Τούρκους.

Ας δούμε ποιο είναι το βασικό νόημα ή μήνυμα του κάθε σονέτου, τι είναι 
αυτό που έδωσε το ερέθισμα στον ποιητή, προκάλεσε τα αισθήματα του ή κίνη
σε τη σκέψη του στην κάθε περίπτωση.

Για να ξεκινήσουμε από το πρώτο, το «ΕΟΚΑ», έκδηλος είναι ο θαυμα
σμός του ποιητή προς τους αγωνιστές, που τους συνδέει με την ηρωική γενιά 
των Περσομάχων Ελλήνων της αρχαιότητας που «αψήφησε τις μυριάδες των 
Μήδων», όπως λέγει, «κι έσωσε τον Κόσμο για Ελευθερία». Το θάρρος τους 
κι ο πατριωτισμός τους επιβεβαιώνει πλήρως ότι είναι γνήσιοι Έλληνες, 
γι 'αυτό και απορρίπτει με ειρωνεία τον χαρακτηρισμό τους, από τους 
Αγγλους, ως «δολοφόνων» και «τρομοκρατών». Δικαιολογεί πλήρως το ότι 
ενεργούν μυστικά, αφού «το μόνο τους όπλο η μυστικότης και το ξάφνιασμα», 
«η σφαίρα στη ράχη πίσω» και μιλά με περιφρόνηση για τους προδότες που 
ενεργούν για λογαριασμό των Αγγλων και που γι ' αυτούς ο μόνος ασφαλής 
δρόμος είναι το εξωτερικό με τη φροντίδα του «μίσθαρνου οργάνου» των 
Άγγλων, του Χάρτιγκ.

Στο ποίημα “ΠΑΝΩ ΣΕ ΔΥΟ ΘΑΙΒΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ” μιλά με πικρία για 
την ιδιοτέλεια του ανθρώπου, των κατά καιρούς ισχυρών, παίρνοντας αφορμή 
από τα μέσα που μετέρχονται οι ' Αγγλοι. Και είναι σ ' αυτούς που εντοπίζει 
το θέμα τώρα: Δε μιλά συγκεκριμένα ποια ακριβώς δυσάρεστα περιστατικά 
έχει υπόψη του, μιλά όμως για βασανιστήρια, μιλά για την μεταχείριση των 
ανθρώπων με τρόπο απάνθρωπο για να ικανοποιήσει ο ισχυρός την πλεονεξία 
του, «τη σκληρή, τυφλή, αιμοχαρή, διεστραμμένη θέλησή του», τάχα για να εξυ
πηρετήσει άλλους ανιότερους δήθεν σκοπούς. Με αφορμή αυτές τις δυσάρε
στες ειδήσεις καλεί τους Κυπρίους να δείξουν αντοχή και με βδελυγμία κατα
δικάζει τους βασανιστές και ιδιοτελείς Αγγλους: «Να είστε γενναίοι, εσείς 
Κύπριοι», λέει απευθυνόμενος σ ' αυτούς που υποφέρουν από τη συμπεριφορά 
των Άγγλων.. .προς τους οποίους απευθυνόμενος λέει:

«Βασανίστε σκυλιά και πιθήκους, απαγχονίστε πατριώτες, 
θρέψετε κατασκόπους
Προσφέρετε δέκα χιλιάδες για το γενναίο Διγενή
Και τροφοδοτείστε τα νέα με ψέματα ανώφελα.»

Τελειώνει με την έκφραση ανέκφραστου πόνου που νιώθει για τα βασανι
στήρια στα οποία υποβάλλονται και τους καλεί να κρατηθούν γερά μ ' αντρει
οσύνη, το μόνο που μπορεί να δώσει και στον ίδιο κουράγιο κι αντοχή:

«Ω λοιπόν, να είστε γενναίοι! Γιατί εκείνος που αυτό σας λέει
Δε μπορεί αλλιώς να υποφέρει τα βασανιστήρια σας.»
Στο “ΕΝΩΣΙΣ 1821-1956” πλήρης χαράς αναλογίζεται την απελευθέρωση 

των Ελληνικών εδαφών και μιλά για την Αθήνα που θριαμβολογεί για το ότι 
στεριές, οι κάμποι, τα νησιά, η ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, απολαμβά
νουν τις ομορφιές και τις χαρές τους , ενώ ο Τούρκος «κλονίζεται». Κι αυτά, 
για να φέρει την Κύπρο σε αντίθεση μ ό,τι ακολούθησε το 1821, να ενθαρρύ
νει τους Κυπρίους να ξεσηκωθούν κατά των Άγγλων:

«Και τώρα η Κύπρος μόνη απ όλα τα νησιά αυτά
Κάτω από ένα σκληρό και μισητό ζυγό θα μείνει;
Ξεσηκωθείτε, Έλληνες σεις, που ποτέ δεν ξεσηκωθήκατε επί ματαίω.
Και κτυπάτε τον προπετή εισβολέα να γονατίσει!»

Κατακρίνει στη συνέχεια τους Άγγλους που «πετούν μακριά με περιφρό
νηση» αυτόν που με τη συναρπαστική «μουσική» του, τον Σιέλλευ, και αυτόν 
που με το «διεγερτικό του άσμα», τον Βύρωνα, ξεσήκωσαν τους Έλληνες κι 
«έσωσαν την Ελλάδα την πιο ζοφερή της μέρα.»

Στο ποίημα του «ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΓΙΑΛΑΟΥΡΟ» τον εξυμνεί σαν ένα 
«χαριτωμένο νέο», «ένα έφηβο χωρίς ψεγάδι», «πρώτο της χρονιάς του», «καύ
χημα της Αμμοχώστου», ένα ιδεολόγο που τις αρετές του απέβλεπε να τις επι
στρατεύσει για ανώτερους ευγενείς σκοπούς, ένα «ώριμο», «ανδροπρεπή», με 
«περηφάνεια» και αξιοπρέπεια. Γι ' αυτόν τον νέο, που σκοτώθηκε, όταν ατρό
μητος έξω από το Γυμνάσιο του μαζί με τους συμμαθητές του αψήφησαν τους 
ξένους «ψευτοπαλληκαράδες», όπως χαρακτηρίζει τις δυνάμεις του αποικιο- 
κράτη, καλεί τους Κυπρίους να κτυπήσουν τις καμπάνες δυνατά να πάρουν 
θάρρος, κι έτσι να κάμνουν σε κάθε παρόμοια περίπτωση:

«Κτυπάτε τις καμπάνες, Κύπριοι! τις καμπάνες τις απαγορευμένες!
Για όποιο διάταγμα πιο δυνατά κτυπήσουν
Μέσα στις γενναίες σας καρδιές, ακόμα πιο γενναία θα κτυπήσουν
για κάθε σας απώλεια!
Κτυπάτε τις καμπάνες γι αυτούς που απαγχονίστηκαν γιατί έκαμαν
Για την ελευθερία αυτό που έκαμναν οι πατέρες τους από παλιά.
Κτυπάτε τις ακόμα, ναι, και για τον Πέτρο Γιάλλουρο!»

Για τον ΜΑΚΑΡΙΟ, στο ομώνυμο ποίημα του, μιλά με σεβασμό, ως ένα 
Ιεράρχη ξεχωριστό, ένα Ιεράρχη «της αληθινής Πατριαρχικής γενιάς, / Σαν 
αυτούς που έθρεψεν η Δαμασκός ή η Αντιόχεια». Μιλά για την απαγωγή του, 
όταν, όπως γράφει, «Ο τύραννος, σαν αετός ορμώντας στη λεία του επάνω, 
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/τον άρπαξε, και μυστηριωδώς τον εξαφάνισε,/ Και πάνω στης Ερυθραίας το 
βράχο τον εκάρφωσε», σαν να τον παρομοιάζει με τον Προμηθέα Δεσμώτη. 
Δεν έχω υπόψη μου ποιόν εννοεί, όταν λέει ότι από τότε που εξαφάνισαν τον 
Μακάριο «το ποίμνιο του υπακούει με βαρυθυμιά ένα παράνομο ποιμένα». 
Επαινεί το Μακάριο «γιατί αρνήθηκε να προφέρει /τη λέξη που οι δεσμοφύλα- 
κες του ποθούσαν, για να ελαφρύνουν/ τη συνείδηση τους για το αίμα που έχυ
σαν και θα χύσουν ακόμα». Εκφράζει, καταλήγοντας, την πεποίθηση ότι «Η 
στραγγαλισμένη ψυχή της Κύπρου θ ' αποκτήσει /Ελεύθερη αναπνοή» με τους 
μόχθους του Μακαρίου «παρόλο ότι οι δεσμοφύλακες αφήνουν να 
ξεσπάσει/ακόμα χειρότερη εκδίκηση κατά της Εκκλησίας και του λαού της».

Στο σονέτο «ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΙΒΑ» ο ποιητής αφήνει να νοηθεί 
ότι οι Αγγλοι επικαλούνται τη γνησιότητα των ημερολογίων για να στιγματί
σουν και ενοχοποιήσουν τον Μακάριο ως υποκινητή του Αρχηγού του Αγώνα 
Διγενή και ως ένοχο εγκλημάτων. Και διερωτάται «τι μ ' αυτό;» «Μήπως δεν 
δικαιούται ένας Ιεράρχης να θρηνεί τα βάσανα της χώρας του /και να εύχεται 
το θάνατο του τυράννου και του προδότη;» «Είναι ευλογία θεού, αν το αίμα 
που χύθηκε/είναι το αίμα μισητού εχθρού ή καταδότη.» Η Εκκλησία της 
Κύπρου είναι μία στρατευμένη Εκκλησία «που προσεύχεται και θα εργαστεί 
για η δική σας καταστροφή», λέγει απευθυνόμενος στους Αγγλους, μια «μαχη
τική Εκκλησία», εμψυχωτής «ενός πολιορκημένου λαού, αποφασισμένου 
V ' αγωνιστεί για ελευθερία.»

Στο ποίημα του «ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΣΤΟ ΤΡΟΟΔΟΣ», απευθυνόμενος ο ποι
ητής στην Ελευθερία, τη διαβεβαιώνει πως δεν είναι ανάγκη, για να την εξυ
μνήσει, V ' ανατρέξει από το απώτατο παρελθόν ώς το παρόν, «να ξετυλίξει τον 
μακροσκελή της κύλινδρο» από τους μυθικούς χρόνους ώς τους ιστορικούς 
και πολιτικούς άντρες που την κατέγραψαν, το Θουκυδίδη, το Λίβιο, το 
Θιέρση, τον Τσιώρτσιλ. Και τα επί μέρους γεγονότα διακηρύσσουν τη φήμη 
και την αξία της - οι γενναίες επαναστάσεις, οι συνωμοσίες, «ο τύραννος ή ο 
προδότης σκοτωμένοι».

«Έτσι στις μέρες μας: ένας Κύπριος με το μαχαίρι του
Ιχνηλατημένος στη σπηλιά του στο Τρόοδος, 
ένας γενναίος άντρας
Αποφασισμένος ν ' αποκτήσει την ελευθερία με τη ζωή του
Ένας ατρόμητος, σταθερός, αφοσιωμένος αντάρτης

Σε σαλπίζει, ω Ελευθερία, πιο πολύ απ ' όσο μπορούν
Συνασπισμοί και Συνθήκες
Η ισχυροί στόλοι και στρατοί μέσα σε σύγκρουση φραγμένοι».
Στο «ΤΙ ΛΕΣ ΕΣΥ ΧΑΡΤΙΝΓΚ;» ο ποιητής χαρακτηρίζει τον Χάρτινγκ ως 

«το όργανο μιας μικρής κλίκας Τόρηδων», που διώχτηκαν τώρα από τη 
Σιγκαπούρη και πήραν το δρόμο για την Αίγυπτο. Βάζει στο στόμα του για 
τον Κύπριο χαρακτηρισμούς πολύ υποτιμητικούς κι απαξιωτικούς, «ένα 

φτωχό παπαδο-καβαλικεμένο μουλάρι,» «δουλεπρεπή, οπισθοδρομικό,» με 
μεσαιωνικές αντιλήψεις, «φθαρμένο από προλήψεις και κακοδιοίκηση». Χωρίς 
να θεωρεί αναγκαίο ν ' ανασκευάσει αυτή την εικόνα με τους τόσο αρνητικούς 
χαρακτηρισμούς, ρωτά τον Χάρτινγκ:

“Δεν είπες έτσι; Και τι μ ' αυτό κι αν έχεις δίκαιο;” Και τι σημασία έχει 
«αν από τη φθορά και την παρακμή/ η Ελευθερία γεννά το άνθος της το μυρω
δάτο κι όλο φως;» εννοώντας τον αγώνα που ανάλαβαν οι Κύπριοι για την 
απελευθέρωση τους. Γι 'αυτόν τον απελευθερωτικό αγώνα επιρρίπτει την 
ευθύνη στους Άγγλους κατακρίνοντας τους με βαρείς χαρακτηρισμούς για τη 
συμπεριφορά τους προς τους Κυπρίους. «Πιο πολλά έχετε κάμει εσείς με τον 
δικό σας τυφλό, αδαή, κτηνώδη τρόπο για να επιταχύνετε τον ερχομό της χαρ
μόσυνης μέρας της Λευτεριάς της Κύπρου, απ’ όσο οι μικρότερες διαφθορές 
της θα μπορούσαν.»

Το ποίημα «Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΡΑΤΚΛΙΦ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ» 
θίγει ένα θέμα πολιτικής. Κατακρίνει φανερά και χωρίς περιστροφές το 
Δήμαρχο της Λευκωσίας, με αρκετή μάλιστα δόση ειρωνείας, για το ότι ενώ 
ήταν ο πρώτος από αυτούς που «ανδροπρεπώς» δήλωσαν πως δεν θα συναντή
σουν το Ράτκλιφ, ήταν ο πρώτος που την επομένη το έκανε, όχι βέβαια, όπως 
είπε, «για την πικρή, αιματηρή, μεγάλη υπόθεση», τον απελευθερωτικό δηλ. 
αγώνα, αλλά απλά πάνω σε θέματα δημοτικά»....σημειώνει ο ποιητής, ίσως 
κάπως ειρωνικά. Επισύρει την προσοχή των «Πατέρων», να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικοί. Αν και δεν είναι σκοπός τους να προδώσουν στον εχθρό το 
φρούριο, εγκαταλείπουν έτσι τα μόνα τους όπλα, τη σιωπή και την περιφρόνη
ση προς τον κυρίαρχο. Τους αποτρέπει να έχουν οποιαδήποτε επαφή μαζί του, 
γιατί «δεν είναι έτσι που δείχνετε στον κόσμο πόσο ανόητη/ Είναι η αποστολή 
αυτού του ανθρώπου, και πόσο κούφιες οι ελπίδες του!».

Κάποιος Τούρκος, ο Μεχμέτ Αλί Παμίρ, φαίνεται να μίλησε για την Κύπρο 
ως μια «Ελληνική τσέπη» κι ο ποιητής μας με το ποίημα του «ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΣΤΟΝ ΜΕΧΜΕΤ ΑΛΙ ΠΑΜΙΡ» του υποβάλλει ερωτήσεις, δίνοντας και απα
ντήσεις που προκύπτουν από τα ιστορικά δεδομένα της Κύπρου. Το θέμα έχει 
πολιτική χροιά, ανιστόρητες απόψεις του Τούρκου και αδικαιολόγητες βλέ
ψεις της Τουρκίας, τα εθνολογικά δεδομένα της Κύπρου, η περίοδος της 
Τουρκοκρατίας τριών αιώνων, και η Ελληνική παρουσία τριών χιλιετιών. 
Συμπερασματικά: η τουρκοκρατία δεν δικαιολογεί την παρουσία της 
Τουρκίας στο χώρο έξω από την Ασία, γιατί ισοδυναμεί με τριών εκατοντάδων 
βδομάδων περίοδο σε σχέση με τις τρεις χιλιάδες χρόνια Ελληνικής παρουσίας 
στην Κύπρο: η λύση είναι η Τουρκία να κρατηθεί στη Βυζαντική Ασία, είναι 
ηπειρωτική, έξω από της Ευρώπης το δρόμο. Στα Ανατολικά θα βοηθηθεί να 
κρατήσει την (Ρωσική) αρκούδα υπό έλεγχο:

«Αλλά κρατήσου μακριά, κύριε, από τη δυτική Κύπρο

της οποίας ο λαιμός
Έχει υποκύψει για πολύ καιρό, από τις μέρες του μεγάλου Καμβύση.»
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Στο προτελευταίο ποίημα «Η ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΕΜΠΤΟΥ» 
απαντά ειρωνικά σε αυτούς που ενίστανται στην Ένωση της Κύπρου με την 
Ελλάδα επειδή, σε τέτοια περίπτωση, θεωρούν ότι η Τουρκοκυπριακή μειονό
τητα θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση και θ ' αντιμετωπίσει σοβαρούς κινδύνους. 
Αφήνει να νοηθεί ότι τέτοιοι φόβοι και δικαιολογίες είναι εντελώς αβάσιμοι, 
γιατί η Ελλάδα από τα αρχαία χρόνια είναι μία χώρα πολιτισμένη, ειρηνική, 
καλλιέργησε τις τέχνες, τις επιστήμες και τα γράμματα, και ως χριστιανική δεν 
χαρακτηρίζεται από μισάνθρωπο αισθήματα και αγριότητα ή αχρειότητες. Ο 
τρόπος που τα διατυπώνει λειτουργεί αρνητικά για τους Τούρκους: αφήνει 
σαφώς να νοηθεί ότι αυτοί είναι που διαθέτουν ακριβώς τα αντίθετα χαρακτη
ριστικά, βαρβαρότητα, αγριότητα, έλλειψη καλλιέργειας και πολιτισμού, αναλ
γησία, αχρειότητα και εγκληματικότητα.

Στο τελευταίο σονέτο, το «ΣΟΦΙΣΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟ
ΣΧΗΜΑΤΑ», καταρρίπτει όλα τα επιχειρήματα των Αγγλων ως αβάσιμα και 
στην πραγματικότητα ως δικαιολογίες χωρίς καμμία πειστικότητα, για να κρα
τήσουν οι ίδιοι την Κύπρο, για λόγους ασφάλειας δήθεν της Τουρκίας αλλά και 
για λόγους σοβαρούς που συνδέονται και με τα δικά τους συμφέροντα. Αν 
τόσα άλλα νησιά βρίσκονται πιο κοντά στην Τουρκία απ ' όσο η Κύπρος και 
δεν αποτελούν απειλή γι ' αυτήν, γιατί να αποτελέσει η Κύπρος στην περίπτω
ση που αυτή θα γίνει Ελληνική ; Κι αν η Αμερική εξυπηρετείται με τη βάση που 
έχει στην Κρήτη, γιατί και η Αγγλία δεν δέχεται την προσφορά μίας βάσης στην 
Κύπρο που η ίδια η Ελλάδα της προτείνει και είναι πρόθυμη να δώσει στην 
περίπτωση της Ένωσης; Θεωρεί επονείδιστη την Αγγλική πολιτική, τις φτηνές 
της δικαιολογίες. Είναι φανερό κι από τη σύντομη παρουσίαση των δώδεκα 
σονέτων του Νεοζηλανδού ποιητή που έκανα, αλλά κι από όσα ο ίδιος λέγει για 
την υψηλή αποστολή της ποίησης που τη θέλει στρατευμένη στο πλευρό των 
αγωνιστών της ελευθερίας - εμψυχωτή στις δοκιμασίες τους και υμνητή των 
κατορθωμάτων τους και των αρετών τους ότι έχουμε μπροστά μας ένα γνήσιο 
ιδεολόγο. Ο Ντ ' Αρσυ Κρέσγουελ πιστεύει στην Ελευθερία ως ιδέα και ως 
αξία της ζωής ανεκτίμητη κι αναντικατάστατη, που αξίζει γι αυτήν να θυσιά
ζεται ο άνθρωπος περιφρονώντας το θάνατο κι εκθέτοντας σε αιώνιο όνειδος 
αυτούς που την αντιμάχονται, για να κρατούν το συνάνθρωπο τους υποτελή, 
δούλο, πειθήνιο όργανο, αντικείμενο εκμετάλλευσης του ισχυρού, του πλεονέ- 
κτη, του ανάλγητου εγκληματία.

Δεν είναι, όμως, Ο Ντ ' Αρσυ Κρέσγουελ απλά ένας ιδεολόγος, υμνητής της 
Ελευθερίας. Είναι ταυτόχρονα, όπως ήδη ανάφερα, ένας θαυμαστής του 
Ελληνισμού της Κύπρου που πήρε την απόφαση να δεχτεί τη θυσία για χάρη 
αυτής της ελευθερίας. Αλλά και πέραν τούτου ακόμη: δεν τον ξενίζει αυτή η 
απόφαση των Ελλήνων της Κύπρου. Αντίθετα. Τη βρίσκει εντελώς φυσική. 
Την εντάσσει μέσα στην όλη Ελληνική παράδοση από τα πανάρχαια χρόνια, τη 
συνδέει με την απόφαση της αθάνατης γενιάς των Περσομάχων Ελλήνων. 
Είναι ένας θαυμαστής των Ελλήνων γενικά ως φυλής, είναι ένας απ ' αυτούς 
που τους αποκαλούμε «Φιλέλληλες», που τους εκτιμούμε βαθιά γιατί αναγνω

ρίζουν στους Έλληνες την αφοσίωση τους σε αξίες και ιδανικά, στα οποία και 
οι ίδιοι πιστεύουν και είναι μάλιστα έτοιμοι, πολλοί απ ' αυτούς, να δώσουν 
και τη ζωή τους ακόμη πολεμώντας πλάι στους Έλληνες, όπως το '21. 
Γι ' αυτό και αναφέρεται στον Byron και το Shelley, γι ' αυτό και επικρίνει τους 
σύγχρονους του Αγγλους ποιητές που άφησαν το Αγγλικό κοινό απληροφόρη
το για τον τίμιο αγώνα των Ελλήνων της Κύπρου.

Τα ποιήματα του ο Κρέσγουελ, όπως έχω υπογραμμίσει στην αρχή κι όπως 
έγινε φανερό κι απ ' την ανάλυση που κάναμε, τα γράφει σαν να μετέχει ενεργά 
στον αγώνα, όχι σαν ένας εξ αποστάσεως παρατηρητής. Παρακολουθεί εκ του 
σύνεγγυς τα γεγονότα, παίρνει θέση πάνω σ ' αυτά, θλίβεται, αγάλλεται, ενθαρ
ρύνει, αισιοδοξεί, στιγματίζει, πανηγυρίζει, σαρκάζει, εξυμνεί, συμβουλεύει 
ανάλογα με την περίπτωση. Τίποτα από αυτά που ανάφερα τώρα και νωρίτε
ρα δεν αποτελεί απλώς σχήμα λόγου. Το καθένα αντιστοιχεί με αυτό που 
πράγματι εκφράζει ο ποιητής σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, κι είναι πολύ 
περισσότερα τα ρήματα που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει κανείς για να 
εκφράσει τον πλούτο και την ποικιλία των αισθημάτων, των σκέψεων και των 
διαλογισμών του ποιητή καθώς εξυμνεί πρόσωπα, περιγράφει καταστάσεις, 
κρίνει γεγονότα και αξιολογεί συμπεριφορές, καταρρίπτει ισχυρισμούς και ό, 
τι άλλο. Είναι ένας ειλικρινής δέκτης και διερμηνευτής των αισθημάτων του 
λαού μας, θαυμαστής του Εθνάρχη Μακαρίου και του Αρχηγού της ΕΟΚΑ 
Διγενή για τον αγώνα που σχέδιασαν, που διοργάνωσαν και που εκτελούσαν. 
Δεν κλείει, βέβαια, τα μάτια στα δόλια και σατανικά σχέδια του αποικιοκράτη, 
στον κίνδυνο από την επαίσχυντη προδοσία, σε πλήθος άλλων δυσμενών 
παραγόντων, το ρόλο ή την ανάμιξη της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων, 
στην προσπάθεια διάσπασης των Ελλήνων της Κύπρου μετά την εξορία του 
Μακαρίου, κ.ά. Και παρόλο ότι είναι έκδηλη αρκετές φορές η αγωνία του σε 
ατυχείς στιγμές του αγώνα, είναι πάντα αισιόδοξος για την επιτυχή έκβαση 
του, την απελευθέρωση της Κύπρου και την Ένωση της με την Ελλάδα, τη 
δικαίωση των αγωνιστών της ΕΟΚΑ και του λαού μας.

Η ευγνωμοσύνη μας θα του είναι αιώνια. Η φωνή του στεντόρεια, άξια 
κάθε επαίνου. Σαλπίζει τη λεβεντιά των αγωνιστών της τιμημένης ΕΟΚΑ, 
συγκλονίζεται από την εθνική αξιοπρέπεια του αγωνιζομένου λαού μας. Αν 
μπορούσαμε να τον εντοπίζαμε όταν ζούσε, αυτόν κι όσους άλλους αποθέω
σαν του ήρωες μας, θα είχαμε τη μεγάλη χαρά, την τιμή και την ικανοποίηση 
να του αποδίναμε τον εμπρέποντα έπαινο και τις τιμές που αρμόζουν στους 
υμνητές της αντίστασης. Ταυτόχρονα θ ' ακούαμε δια ζώσης από του ιδίου το 
στόμα πώς ένιωθε τότε που με πνεύμα αισιοδοξίας σάλπιζε πανηγυρικά την 
προσδοκώμενη ανατολή της ελευθερίας της Κύπρου με την Ένωση της με την 
Ελλάδα και πώς ένιωθε ύστερα, όταν είδε την πατρίδα μας να θυσιάζεται στο 
Βωμό ξένων συμφερόντων, αγνωμόνων συμμάχων δήθεν του Ελληνισμού στο 
Β ' Παγκόσμιο πόλεμο που μας παράδωσαν τώρα στις ορέξεις του τότε επιτή
δειου ουδέτερου Τούρκου.
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Ο πόνος των Ελλήνων της Κύπρου ασίγαστος, αυτών προ παντός που έζη- 
σαν τα γεγονότα της ηρωικής τετραετίας. Ασίγαστος θα ήταν και του φλογε
ρού φιλέλληνα Νεοζηλανδού ποιητή ο πόνος αν βρισκόταν στη ζωή, εντονότα
τη η διαμαρτυρία του, καταπέλτης και η καταδίκη του κατά της αδικίας των 
ισχυρών σε βάρος της Κύπρου. Ο μεγαλειώδης εκείνος αγώνας που εξύμνησε 
και που τον ενθάρρυνε μπροστάρης με του Λόγου το σπαθί και της καρδιάς 
του το πύρωμα έμεινε αδικαίωτος στους διακηρυγμένους στόχους του: οι 
ελπίδες και οι οραματισμοί του λαού μας για Ένωση, που ηχηρά τη σάλπισε κι 
ο ποιητής μας, ματαιώθηκαν με την επιβληθείσα δεσμευμένη «ανεξαρτησία». 
Και το πιο οδυνηρό, για μάς τώρα, το ότι και η δεσμευμένη εκείνη ανεξαρτη
σία τείνει να καταρρεύσει ολότελα, με στοχευμένη από τον άνομο Τούρκο την 
τουρκοποίηση όλης της Κύπρου και με κίνδυνο αφανισμού μας ως Ελλήνων 
από τη γη των πατέρων μας.

Ποιο είναι το δικό μας το χρέος σ ' αυτούς που συγκλόνισαν τότε και των 
ξένων ακόμα τις ψυχές με τον ηρωισμό τους, αυτούς που μας έκαμαν περήφα
νους σε όλο τον φιλελεύθερο κόσμο, αυτούς που τίμησαν του Έλληνα το 
όνομα και ταύτισαν τον περίλαμπρο εκείνο αγώνα του ' 55-59 με τους απελευ
θερωτικούς αγώνες του έθνους στη συνείδηση όλων όσοι γνώρισαν την 
Ελληνική ιστορία από τα πανάρχαια χρόνια; Πώς δικαιώνουμε και του λαού 
μας τη φήμη που είχε το σθένος ν’ αναμετρηθεί τότε, πλάι στους αγωνιστές, με 
μια πανίσχυρη αυτοκρατορία και να επισύρει το θαυμασμό σ ' όλο τον κόσμο, 
να υμνηθεί από λάτρες της ελευθερίας, όπως ο ποιητής που τιμούμε τη μνήμη 
του αυτή τη στιγμή;

Το δικό μας το χρέος, να σταθούμε στη γη που μας γέννησε με ασάλευτη 
την πίστη στις ρίζες μας, με αμετακίνητη την απόφαση να μη παραδώσουμε 
ποτέ τη γη των πατέρων μας στον άνομο Τούρκο. Αμετάθετος κι αδιαπραγμά
τευτος στόχος η απελευθέρωση του τουρκοπατημένου βορρά της πατρίδας 
μας, η αποκατάσταση της Ελληνικής και Χριστιανικής φυσιογνωμίας του με 
την επιστροφή μας στα σπίτια μας, στις περιουσίες μας, στις εκκλησιές και 
τους γνώριμους τόπους μας που τους έχουν κάνει αγνώριστους οι Τούρκοι 
κατακτητές. Χρέος υπέρτατο να γίνουμε διεκδικητές των δικαίων και δικαιω
μάτων μας ως ελεύθεροι άνθρωποι κι όπως όλοι οι άνθρωποι που σέβονται 
την εθνική τους ταυτότητα, την κρατική τους οντότητα, την ανεξαρτησία τους 
και την ανθρώπινη τους αξιοπρέπεια.

Είναι τούτο, υπό τις περιστάσεις, το ελάχιστο που δικαιούμαστε ως 
Έλληνες που κατοικούμε αυτό το νησί εδώ και τρισήμισυ σχεδόν χιλιάδες χρό
νια, που επιβιώσαμε με πείσμα, με αγώνες, θυσίες και αντοχή κάτω από τη 
μπότα ποικίλων κατακτητών και που διεξαγάγαμε ένα αγνό απελευθερωτικό 
αγώνα που δικαίως απέβλεπε στην Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, ως τμή
ματος του Ελληνικού έθνους, όπως άφοβα κι απερίφραστα διακήρυττε και ο 
ΝεοΖηλανδός ποιητής μας, ενθαρρύνοντας πανηγυρικά και με πάθος τους 
αγωνιστές και το λαό μας, βέβαιος για τη νίκη.

Η ματαίωση του ευγενούς και νόμιμου εκείνου στόχου μάς επιφορτίζει, 
μέσα στις σημερινές συνθήκες, με ακόμη σοβαρότερες ευθύνες, να περιφρουρή- 
σουμε ως κόρην οφθαλμού την ελληνικότητα μας, ως το ισχυρότερο όπλο και 
τη μόνη εγγύηση για την επιβίωση μας ως Ελλήνων στη γη των πατέρων μας. 
Οπλισμένοι με το εθνικό μας φιλότιμο θα έχουμε το σθένος ν ' αντισταθούμε 
πεισματικά σε σχέδια αφελληνισμού του λαού μας, και να διεκδικήσουμε 
μέχρις εσχάτων την απελευθέρωση της πατρίδας μας, όχι μιαν απαράδεκτη 
επανένωση δήθεν που αποκλείει τους Έλληνες της Κύπρου από τον Ελληνικό 
μας βορρά. Με το ίδιο σθένος θα είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε την πλήρη 
ανεξαρτησία, την κυριαρχία και ακεραιότητα του κράτους μας, χωρίς στρα
τούς κατοχής, χωρίς εγγυήσεις και οποιοδήποτε άλλο μέτρο περιορίζει την 
ελευθερία ή υποθηκεύει το μέλλον μας. Σε ένα τέτοιο αγώνα, με αυτοσεβασμό 
ως πολίτες ισότιμοι με πολίτες οποιοσδήποτε άλλου ελεύθερου κράτους, θα 
έχουμε τη συμπαράσταση και την εκτίμηση και άλλων που σέβονται τις παναν
θρώπινες αυτές αρχές και αξίες, και όχι την περιφρόνηση που αξίζουν όσοι 
υποκύπτουν με δουλοφροσύνη στους άλλους.

Το χρέος είναι δικό μας. Δική μας και η απόφαση. Ανάλογη θα είναι και 
των ξένων η στάση. Θα πρέπει να τιμήσουμε, ως Έλληνες, το ιστορικό παρελ
θόν μας, ν ' ακουστούν ξανά φωνές συμπαράστασης, φωνές θαυμασμού κι από 
ξένους φιλέλληνες, σαν αυτές του Νεοζηλανδού ποιητή που τιμούμε τη μνήμη 
του αυτή τη στιγμή, και θα την τιμούμε για πάντα, μαζί κι όλων των άλλων.

ΔΡ. ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

Ο ηθοποιός Φώτος Φωτιάόης 
απαγγέλει ποίηση τον 

D Arcy Cresswell

Ο Λρ Ελλάόιος Χανόριώτης 
απαγγέλει το ποίημα 

«Ανορθόγραφα συνθήματα» 
τον Κώστα Γιωργαλλίδη
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ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β’ 
ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΠΟΚ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοι
κητικού Συμβουλίου του Ελληνικού 
Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, στις 26 
Νοεμβρίου 2008 (6 μ.μ.), έγιναν δεκτά 
από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο 
Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β’ και του 
επέδωσαν την απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΕΠΟΚ για ανακήρυξη 
του σε Επίτιμο Πρόεδρο του Ομίλου.

Ο Μακαριότατος, αποδεχόμενος 
την ανακύρυξη του σε επίτιμο Πρόε
δρο και τη σχετική πλακέτα που του 
επιδόθηκε από τον Πρόεδρο του Ομίλου Κώστα Γιωργαλλίδη, ευχαρίστησε τον 
Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΠΟΚ για την εκδήλωση 
της εκτίμησή τους προς τον ίδιο και το έργο του και τους εξέφρασε τα θερμά του 
συγχαρητήρια για την ποικίλη δραστηριότητα και αξιόλογη και μακρόχρονη 
προσφορά του ΕΠΟΚ στα Ελληνικά γράμματα και τον πολιτισμό.

Τέλος τους ευχήθηκε υγεία και δύναμη για να συνεχίσουν την ευγενή και 
αξιέπαινη αποστολή τους με τον ίδιο ζήλο και τους διαβεβαίωσε ότι τόσο ο 
ίδιος προσωπικά όσο και η Ιερά Αρχιεπισκοπή θα εξακολουθήσουν να στηρί
ζουν το έργο του ΕΠΟΚ με κάθε τρόπο και μέσο, για να μπορέσει να συνεχί
σει να αντεπεξέρχεται στην πολιτιστική αποστολή του ως μια γόνιμη και δια
χρονική έπαλξη στον αγώνα του Κυπριακού Ελληνισμού για δικαίωση.

Προσφώνηση του Προέδρου
Μακαριότατε,

Ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου, που γιόρτασε πέρυσι τα Εξη- 
ντάχρονά του, ιδρύθηκε στις 30 Μαρτίου 1947 από μια μικρή ομάδα φωτισμέ
νων πνευματικών ανθρώπων και επιστημόνων της Αευκωσίας, κατά το πλεί- 
στον καθηγητών, 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 ΕΠΟΚ ιδρύθηκε ως πνευματική έπαλξη της 
Κύπρου προς εξουδετέρωση της ανθελληνικής προπαγάνδας της τότε Βρετανι
κής αποικιακής διακυβέρνησης και της προσπάθειας της για αφελληνισμό των 
Ελλήνων της τότε υπόδουλης μεγαλονήσου.

Σ’ αυτή του την πορεία ο ΕΠΟΚ είχε και ευελπιστεί ότι θα συνεχίσει να έχει 
την ενθάρρυνση, τη συμπαράσταση και την ηθική και οικονομική στήριξη από 
διάφορους φορείς, οργανισμούς και ιδιώτες, και ιδιαίτερα από την Εθναρχού- 
σα Εκκλησία. Ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος κηρύσσεται και επίτιμος Πρόεδρος 
του Ομίλου. ΓΓ αυτό και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΠΟΚ, ενεργώντας 
σύμφωνα με το καταστατικό του, σας ανακηρύττει επίτιμο Πρόεδρό του, ως 
συνεχιστή της παράδοσης και των προκατόχων σας αείμνηστου Εθνάρχη 
Μακαρίου Γ’ και του αείμνηστου Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Α’, για τη 
μεγάλη προσφορά σας στον τόπο, τη θρησκεία και τα Ελληνικά γράμματα και 
για την ουσιαστική προαγωγή των σκοπών του Ομίλου με την ηθική και οικο
νομική στήριξή που μας προσφέρετε.

Μακαριότατε, παρακαλώ όπως δεχθείτε την ανακήρυξή σας και όπως μου 
επιτρέψετε να σας επιδώσω ευσεβάστως την πλακέτα αυτή εκ μέρους του Ομί
λου και να σας ευχαριστήσω θερμά για την ηθική και υλική στήριξή σας.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου 

26 Νοεμβρίου 2008. 6μ.μ.
ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΑΙΔΗΣ

Πρόεδρος του ΕΠΟΚ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ε.Π.Ο Κ ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΙ I
ΤΗΝ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΝ 

ΛΡΧΙΚΙΠΣΚΟΙΙΟ ΚΥΠΡΟΥ κκ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ Β

ΠΑ ΤΗ ΜΚΙΑΛΙΙ ΙΙΡΟΜΟΡΑ ΙΟΥ CTON ΠΗΜ). ΓΗ WULM ΙΑ KAI Τα 
Τ.ΛΛΗΝΙΚΑ I ΡΑΜΜΑΤΑ KAI I ΙΑ ΓΗΝ OYUALT1KH ΙΙΡΙΜΙΟΙΗ 

HIN ΪΚΟΙΚ1Ν ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΚ ΤΗΝ ΗΗΙΚΙΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΜΙ 1ΓΗΡΙΒΗ ΤΟΥ

ΕΠΙΤΙΜΟ ΙΙΡΟΕΛΡΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ:
Ο ΓΝΗΣΙΟΣ ΈΛΑΗΝΑΣ ΙΔΕΟΑΟΓΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ*

* Ομιλία στο φιλολογικό μνημόσυνο του ήρωα Κυριάκου Μάτση που οργάνωσε η «Αδούλωτη 
Κερύνεια» και η «Παγκύπρια Ένωση Γεωπόνων» στο Δημοτικό Θέατρο Αγίου Αθανασίου 
Λεμεσού, την Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010,6.30 μ.μ.

Του Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου

Η αποψινή εκδήλωση μνήμης και τιμής 
στον αθάνατο ήρωα Κυριάκο Μάτση αποτε
λεί για μάς οφειλόμενο χρέος, αλλά και πηγή 
έμπνευσης και εθνικού φρονηματισμού. Οι 
εκλεκτοί της φυλής τιμώνται για να παρα
δειγματίζουν. Και η περίπτωση του τιμωμέ
νου απόψε αγωνιστή της ΕΟΚΑ αποτελεί 
ένα από τα πιο λαμπρά παραδείγματα περή
φανου Έλληνα που νέος ακόμα έθεσε σκοπό 
τη ζωής του να υπηρετήσει την πατρίδα, την 
Ελλάδα και την Κύπρο ως αναπόσπαστο 
μέρος της, θυσιάζοντας και τη ζωή του 
ακόμα για την ελευθερία της και την προκο
πή του λαού της. Αυτό τον σκοπό υπηρέτησε 
με παραδειγματική συνέπεια. Μάρτυρας η 
ζωή και η δράση του, στην Κύπρο και στην 
Ελλάδα, τα γραπτά και οι διακηρύξεις του, 

οι μαρτυρίες όσων τον γνώρισαν. Μάρτυρας πάνω απ ' όλα, αδιάψευστος, η 
ηρωική του θυσία, αυτή που τίμησε του Έλληνα τ ' όνομα.

Ο Κυριάκος Μάτσης ήταν γεννημένος γνήσιος ιδεολόγος. Φλόγα μέσα 
στην ψυχή του η αγάπη της ελευθερίας. Και τη φλόγα την έκαναν άσβεστο 
πυρσό γονιοί, δασκάλοι κι οι καθηγητές του που τον εμπότισαν με τα ζείδωρα 
νάματα της Ελληνικής παιδείας και τα εθνοσωτήρια διδάγματα της αγωνιστι
κής μας παράδοσης. Αυτά τον ενέπνεαν από τα μαθητικά του χρόνια ώς την 
τελευταία πνοή της ζωής του.

Όταν ο Κυριάκος Μάτσης, μαθητής ακόμα, προσφωνούσε τους συμμαθη
τές του κατά την αποφοίτησή τους από το Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμόχωστου, 
στις 29 Ιουνίου 1945, διακηρύττει έκτοτε εμφαντικά και υποδεικνύει ότι «μέσα 
στο πέλαγος και τη σύγχυση των ιδεολογιών στις οποίες άφησε τη νεολαία του 
κόσμου το αιματοκύλισμα του Παγκοσμίου πολέμου, μοναδική ιδεολογία για 
την Ελληνική νεολαία πρέπει να είναι η ιδεολογία της Ελλάδος, και μοναδικό 
της σύμβολο η Ελληνική γαλανόλευκη, με απεικονισμένο επάνω της το πραγ
ματικό ιδανικό του Έλληνα, η πίστη του στην Πατρίδα και στην θρησκεία».
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«Ελληνόπουλα», αναφωνεί καλώντας τους «ας κλείσουμε βαθειά στην 
ψυχή μας τα αθάνατα αυτά ιδανικά. Έχουμε χρέος ιερό να το κάνουμε αυτό». 
Και συνεχίζει το προσκλητήριο με τη φωνή ενός φλογερού νέου ηγέτη: 
«Εμπρός, λοιπόν, ακρίτες των εθνικών μας επάλξεων. Άς της δώσουμε το κάθε 
τι. Και την ζωή μας ακόμα. Γιατί αν πραγματικά μια φορά κανείς πεθαίνει, 
το να πεθαίνει κανείς για την Ελλάδα θεία είναι η δάφνη..Μη ξεχνάτε πως 
εμείς θα αποτελέσουμε τα αυριανά στελέχη του Ελληνικού Στρατού. Μη 
ξεχνάτε πως σήμερα η Ελλάδα δεν είναι τίποτε άλλο παρά Νεκροθήκη 
Ημιθέων, όπως την απεκάλεσε ο Βύρων. Μη ξεχνάτε πως είμαστε Έλληνες. 
Και σαν τέτοιοι, ας σταθούμε στο ύψος της Ιστορίας μας, περήφανοι και αξιο
πρεπείς. Ας σταθούμε περήφανοι και μεις οι υπόδουλοι Κύπριοι γιατί έχουμε 
αναφαίρετο το δικαίωμα αυτό».

Με αυτά τα λόγια και με τη συνέπεια ενός ηγέτη που δίνει αυτός πρώτος 
το παράδειγμα για την εκτέλεση από τον ίδιο του προστάγματος που απευθύ
νει και στους άλλους, αφιερώνει τη ζωή του ολόκληρη, την κάθε ώρα και την 
κάθε στιγμή, στην υπηρεσία της πατρίδας του και του λαού. «Θα ριχτώ στον 
αγώνα», διαβεβαιώνει τον εαυτό του αποφασιστικά. «Θα πολεμήσω τίμια και 
παλληκαρίσια. Θ ' αγωνιστώ για το λαό. Τον βλέπω αμόρφωτο και θέλω να 
τον μορφώνω, τον βλέπω αδικημένο και θέλω να τον δικαιώσω». Η δικαίωση 
του λαού του δεν ήταν για τον Μάτση τίποτε άλλο εκτός από την απελευθέρω
σή του, την απαλλαγή του από τον αποικιακό ζυγό και την Ένωση της Κύπρου 
με την Μητέρα Ελλάδα.

Με το σφρίγος των νεανικών του χρόνων και την αφοσίωση του σε αξίες 
και ιδανικά είχε την ακλόνητη πίστη πως μπορούσε να κάνει πράξη τους ορα- 
ματισμούς του. Γιατί είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στη δύναμη του πνεύματος 
που διαθέτει ο άνθρωπος, τη δυνατότητα του να κατακτήσει με σταθερή θέλη
ση και αγώνα αυτό που επιζητεί, που δικαιούται και που αποτελεί την τελεί
ωση του. Γι'αυτό και θεωρεί χρέος την πάλη του ανθρώπου όχι χάριν της 
πάλης αλλά με τη βεβαιότητα της κατάκτησης της νίκης. «Πιστεύω», γράφει, 
«στην ανθρώπινη τη δύναμη που μου δίνει θάρρος κι ελπίδα και πεποίθηση».

Πιστεύω στον εαυτό μου που σαν νικά τα δικά του ένστιχτα οπλίζεται 
μ ' αυτοπεποίθηση στον αγώνα για τους άλλους και τον εαυτό του. Πιστεύω 
στην πίστη μου για την επιτυχία.

Ω ΠΙΣΤΗ ώ υπέροχη δύναμη ακατάλυτη και παντοδύναμη σύ που κρύβε
σαι μέσα μου κι είσαι δίκιά μου.

Δίνε μου υπομονή γρανιτένια για ν'αντέχω, δύναμη κινητήρια για να 
ενεργώ, θέληση πανκυρίαρχη για να ΝΙΚΩ».

Και δεν είναι τυχαίο ότι αλλού στο Ημερολόγιο του σημειώνει ότι 
«Όποιος δεν ΝΙΚΑ δεν έχει δικαίωμα να ΖΗ», με τις δύο λέξεις, το ΝΙΚΑ και 
το ΖΗ, με κεφαλαία γραμμένες, σαν ν ' αποτελεί αρχή της ζωής του και πεποί
θηση του ότι η ΖΩΗ πρέπει να συμπίπτει με τη ΝΙΚΗ, να ταυτίζεται μ’ αυτήν.

Με αυτό τον ψυχικό εξοπλισμό, με αυτά τα ευγενικά όνειρα, με τη δίψα 
του πικραμένου σκλαβωμένου Έλληνα να δροσιστεί με το αθάνατο νερό της 
βρυσομάνας Ελλάδας πάει για το μεγάλο ταξίδι των ονείρων του στη χώρα του 
«Φωτός», του ελεύθερου αέρα, στην Ελλάδα του ΟΧΙ, τη χώρα των αθάνατων 
νεκρών, στη χώρα των ονείρων του.

Ο Μάτσης ήταν λάτρης της Ελλάδας. Έχεις την αίσθηση διαβάζοντας τα 
λόγια του και παρακολουθώντας την πορεία και τη δράση του ότι αυτή η αγάπη 
του για την Ελλάδα ήταν μια πύρινη φλόγα στην καρδιά του. Με την κάθοδο 
του στην Ελλάδα για σπουδές η ψυχή του αγάλλεται με το κάθε τι που βλέπει και 
βιώνει στον Ελληνικό χώρο. Το πέρασμα του από την Αθήνα τότε κι ύστερα στα 
φοιτητικά του χρόνια, από πόλεις και χωριά, από νησιά, κάμπους και βουνοκορ
φές, χώρους ιστορικούς, μαγευτικά τοπία, κι όπου αλλού, είναι γι ' αυτόν ένα 
ονειρεμένο ταξίδι. Προσκυνητής και θαυμαστής των ιερών χώρων της θυσίας 
και των αγώνων, από τα πανάρχαια χρόνια, υμνητής του Ελληνικού μεγαλείου, 
του κάθε λογής, στα πεδία των μαχών και στο στίβο του πνεύματος, υμνητής 
των αρετών της φυλής σε μια πνευματική πορεία μέσα στην Ελληνική ιστορία 
του θρύλου και του μεγαλείου. Αγαλλιά η ψυχή του.

Δεν είναι μόνο ο «λιόχαρος Λυκαβηττός», όπως τον αποκαλεί, κι ο Ιερός 
Βράχος της Ακρόπολης με τον «Καλλιμάρμαρο Παρθενώνα», όπως γράφει, 
που τον συγκλονίζουν, ούτε το διαμάντι της Ελλάδας, η Αθήνα μοναχά. 
«Αατρεύω και το τελευταίο λιθαράκι αυτής της χιόρας» γράφει ο Μάτσης εξυ
μνώντας ταυτόχρονα τις κατακτήσεις του πνεύματος κι αντιδιαστέλλοντας τες 
προς τα υλικά αγαθά, «τα χρυσάφια, τα ρουμπίνια». Ο σεβασμός του βαθύς 
και ασύλληπτος: «Σκύβω ταπεινά και σας προσκυνώ, ώ άγιοι τόποι, ώ μεγά
λοι νεκροί», αναφωνεί απ ' της καρδιάς του τα βάθη.

Τα χρόνια της φοιτητικής του ζωής στη Θεσσαλονίκη ήταν χρόνια παρα
δειγματικής δράσης για τα εθνικά μας θέματα, της Ελλάδας και της Κύπρου, 
πέραν από τα καθήκοντα του ως φοιτητή και, στην πραγματικότητα, πάνω από 
αυτά χωρίς, ωστόσο, ποτέ να τα τα παραμελεί. Η περίπτωση του Μάτση είναι 
σπάνια περίπτωση νέου που δεν ιεραρχεί τίποτε και ποτέ πάνω από το καθή
κον του προς την πατρίδα, την Ελλάδα και την Κύπρο ως αναπαλλοτρίωτο 
τμήμα της. Είναι πανταχού παρών, όπου εθνική εκδήλωση, εθνική εορτή και 
επέτειος, σε εορτασμούς, συλλαλητήρια, πορείες και διαδηλώσεις, μέλος ή στέ
λεχος φοιτητικών και άλλων οργανώσεων με πρωταγωνιστικό ρόλο, ως εξαί
ρετος ρήτορας, το «αηδόνι της Κύπρου», όπως τον βάφτισε ο Γεώργιος 
Παπανδρέου, να συνεπαίρνει τα πλήθη, συμφοιτητές του, το όποιο ακροατή
ριο. Στο βήμα τον βρίσκουμε πάντα σχεδόν, κι όταν ακόμα είναι ο ίδιος που 
το ζητάει να βγάλει από μέσα του την ακοίμητη έγνοια του, τις σκέψεις και τον 
ενθουσιασμό του. Αυτόν επιλέγει η ακαδημαϊκή και φοιτητική κοινότητα και 
ο Πρύτανις του Πανεπιστημίου σ ' ένα επίσημο λαϊκό εορτασμό για να παρα- 
δώσει σ'αυτόν ως εκπρόσωπο της Νέας Γενηάς, τη σημαία που παράλαβε ο 
Πρύτανις από τους παλαιούς πολεμιστές. Και με περηφάνεια παίρνοντας την 
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στα χέρια του ο Μάτσης διαβεβαιώνει: «Θα την κρατήσουμε ψηλά και θα την 
περιφέρωμεν πάντοτε νικηφόρον. Υπό τας πτυχάς της θα τραβούμε πάντα 
στον θάνατο για την ΕΛΛΑΔΑ.». Αυτή τη διαβεβαίωση, που ήταν για τον ίδιο 
όρκος, την τίμησε και την επικύρωσε με την παραδειγματική του θυσία.

Η εθνική δράση του δεν περιορίζεται μόνο στη Θεσσαλονίκη. Θα τον 
βρούμε και σε άλλες πόλεις και χωριά της Μακεδονίας απόμακρα, της Βορείου 
Ηπείρου και αλλού να διαφωτίζει το λαό σε πλείστες περιπτώσεις για το 
Κυπριακό, να συμμερίζεται τον πόνο τιον αδελφών Ελλήνο>ν για τα αποτρό
παια εγκλήματα της αδελφοκτόνου διχόνοιας και να τους ενθαρρύνει, τον βρί
σκουμε να επισκέπτεται μέρη όπου πολέμησαν Κύπριοι, τον βρίσκουμε να έχει 
ζήσει, όπως σημειώνει, «με την αδάμαστη αγροτιά μας στιγμές που θα μείνουν 
βαθειά ριζιομένες» μέσα του. Με ιδιαίτερα, όμως, έντονο πατριωτικό παλμό 
τον βρίσκουμε πολλές φορές στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, τους κρίσιμους 
εκείνους χρόνους, ανάμεσα σε στρατιώτες φρουρούς της Μακεδονίας και της 
πόλης του Μεγαλέξανδρου από επίβουλους γείτονες, να εκφωνεί πύρινους 
λόγους, να διακηρύττει με βεβαιότητα ότι «με τέτοιο λαό», όπως ο Ελληνικός, 
«δεν υπάρχει καμμιά αμφιβολία ότι η Ελλάδα θα ζήση μεγάλη». Και με θερμή 
παράκληση κατορθώνει και ντύνεται έστω και για λίγο με περηφάνεια την 
τιμημένη στολή του Έλληνα στρατιώτη.

Όταν τον Ιούνιο 1950 η Κυπριακή Εθνική Πρεσβεία με επί κεφαλής τον 
φλογερό πατριώτη Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κυρηνείας Κυπριανό βρισκό
ταν στη Θεσσαλονίκη για την προιύθηση του αιτήματος του λαού μας για 
Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, ύστερα από το ιστορικό εκείνο παλλαϊκό 
ενωτικό Δημοψήφισμα, η δράση του Μάτση στην ενθουσιώδη υποδοχή και τις 
ποικίλες εκδηλώσεις, με τις οποίες δέκτηκε η Θεσσαλονίκη την Πρεσβεία, αλλά 
και σε αυτές που ακολούθησαν μετά την αναχώρηση της, όπως διαφαίνεται 
μέσα από τις εφημερίδες και άλλες πηγές της εποχής, είναι απερίγραπτη. 
Αρκεί να σημειωθεί ότι είναι ο Μάτσης αυτός που παρουσίασε τον εκ των 
μελιόν της Πρεσβείας γνωστό γηραιό πολιτευτή Νικ. Αανίτην όταν αυτός μίλη
σε, ύστερα από πρόσκληση των φοιτητών, και στην παρουσία του Πρύτανη στο 
κατάμεστο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Και τον επόμενο μήνα σε ογκώ
δες συλλαλητήριο που έγινε στην Πλατεία Αριστοτέλους, τη «ΦΩΝΗ ΤΩΝ 
ΚΥΠΡΙΩΝ», όπως γράφει η Εφημερίδα «Ο Ελληνικός Βορράς» τη μετέφερε 
«Ο Κύπριος φοιτητής του Πανεπιστημίου μας Κυριάκος Μάτσης διακοπτόμε
νος συνεχώς από τας ζητωκραυγάς του πλήθους». Σε πολλές άλλες ευκαιρίες 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την προώθηση του εθνικού μας θέματος με τον 
φοιτητή τότε αγωνιστή Ανδρέα Αζίνα με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, αποστο
λή τηλεγραφημάτων, έκδοση ψηφισμάτων και άλλες δραστηριότητες.

Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η «ατολμία της Ελληνικής 
Κυβέρνησης» να θέσει σθεναρώς το ζήτημα, όπως σημειώνει ο Μάτσης στο 
Ημερολόγιο του, αλλά και η γνωστή κατηγορηματική άρνηση των Αγγλων, δεν 
άφηναν περιθώρια αισιοδοξίας ούτε στο Μάτση, όπως ήταν φυσικό. Κι η 

σκέψη του έκτοτε στρέφεται αλλού. Σε σύντομη συνομιλία που είχε με το Ν. 
Αανίτη στη Θεσσαλονίκη ο Μάτσης, όπως σημειώνει στο Ημερολόγιο του, τον 
ρώτησε αν προκύπτουν δυσχέρειες στο ζήτημα, κι όταν αυτός απάντησε κατα
φατικά, ο Μάτσης του είπε ότι «εάν δεν λυθεί τώρα το ζήτημα ειρηνικά πρέπει 
να επιδιώξωμεν την λύσιν του με άλλα μέσα», υπονοώντας προφανώς δυναμι
κόν, ένοπλον αγώνα. Η αντίδραση του Αανίτη δια της σιωπής του ήταν πλή
ρης επιβεβαίωση της άποψης, της πρόβλεψης και της επιθυμίας του Μάτση: 
«Αφήνω το στόμα μου κλειστόν», απάντησε ο Λανίτης, «διά να μαντεύσετε με 
όλην σας την δύναμιν την έννοιαν της σιωπής μου, που ομιλεί δυνατότερα και 
ευστοχώτερα από οιονδήποτε λόγον».Ο Μάτσης συνέλαβε «την έννοιαν της 
σιωπής» του συνομιλητή του και στη συνέχεια των πιο πάνω σημειώνει στο 
Ημερολόγιο του: « Θα έρθει κάποτε η ώρα της δράσεως. Τίποτε δεν κερδίζε
ται χωρίς θυσίες και η ελευθερία χωρίς αίμα».

Ο Μάτσης ήταν έκτοτε έτοιμος για τον μεγάλο αγώνα, δοσμένος «ψυχή τε 
και σώματι» για την ελευθερία της Κύπρου. Όταν ήρθε η ώρα του ιερού 
Όρκου για τη μεγάλη απόφαση, είχε «έτοιμο μέσα του το «ΝΑΙ» τραυιόντας 
προς την τιμή και την πεποίθηση του από το χρέος μη κινώντας».

Όπως γράφει ο ίδιος ο Αρχηγός Διγενής στα «Απομνημονεύματα» του, «ο 
Κυριάκος Μάτσης εκ των πρώτων κατετάγη εις την Οργάνωσιν. Στρατιιύτης 
του καθήκοντος, αγνός και τίμιος, υπόδειγμα εις τους υφισταμένους του, 
εμφυχωτής εισήλθεν εις τον αγώνα με την φλόγα και της αυτοθυσίας και την 
δίψαν να επιτελέση έργον μεγάλο». Μεγαλύτερο έργο από αυτό που γνωρίζου
με ότι επιτέλεσε και επισφράγισε με τη θυσία του δεν μπορούσε να επιτελέσει.

Δραστήριος και αεικίνητος, αγαπητός στους συναγωνιστές του, προσεκτι
κός στις κινήσεις του, εκτέλεσε τα καθήκοντα που κατά καιρούς του ανατέθηκαν 
από τον Αρχηγό με παραδειγματική ευσυνειδησία και πλήρη επάρκεια. Στην 
αρχή ως υπεύθυνος για την οργάνωση ομάδων κρούσεως στην Αμμόχωστο και το 
Μιτσερό, στη συνέχεια ως Κεντρικός Σύνδεσμος και ρυθμιστής μεταφοράς οπλι
σμού (θέση που για τη δράση του σ ' αυτήν επικηρυχθηκε για 5000 Αγγλικές λίρες) 
κι ύστερα, μετά την απόδραση του από τα Κρατητήρια της Κοκκινοτριμηθιάς ως 
Τομεάρχης της Κερύνειας - μετά τη σύλληψη του Τομεάρχη Θάσου Σοφοκλέους. 
Απ ' αυτή ιδιαίτερα τη θέση ανάπτυξε πλούσια δράση κι απόδειξε οργανωτικές 
ικανότητες, πλήρη εγρήγορση, ετοιμότητα και άλλες αρετές για τις οποίες κέρδι
σε τη συμπάθεια των συναγωνιστών του κι όσων άλλων είχαν την τύχη να συνερ
γαστούν μαζί του.

Ως άξιος ηγέτης συμβουλεύει τους συναγωνιστές του, τους ενθαρρύνει και 
τους εμψυχώνει, υπογραμμίζει την αξία της θυσίας, την ανάγκη υπερνίκησης 
των πειρασμών, τους υποδεικνύει τις δυσκολίες του αγώνα αλλά και τη δύνα
μη της θέλησης, της ΠΙΣΤΗΣ στη ΝΙΚΗ, την αξία του θανάτου γι 'αυτό που 
πιστεύεις.

Στη διάρκεια της αγωνιστικής του πορείας έδωσε δείγματα αντοχής κι 
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Ελληνικής αξιοπρέπειας σε όχι λίγες περιπτώσεις που έμειναν παροιμιώόεις, 
σύνδεσαν τ ' όνομα του με τις πιο λαμπρές μορφές της Ελληνικής ιστορίας κι 
άφησαν εμβρόντητους τους Άγγλους ανακριτές, τους βασανιστές, στρατιωτι
κούς και Κυβερνήτες.

Όταν συλλαμβάνεται, στις 6 Ιανουάριου 1956 και ανακρίνεται στη συνέ
χεια στα ανακριτήρια της Ομορφίτας, από σεβασμό κι αξιοπρέπεια όχι μόνο 
δεν αποκρύπτει από τους ανακριτές του ότι είναι μέλος της ΕΟΚΑ, όταν τον 
ρωτούν, αλλά και δικαιολογεί πλήρως τον αγώνα και τη συμμετοχή του, επι
κρίνοντας τους ίδιους για το ρόλο και την αποστολή τους και προκαλώντας 
τους μάλιστα να του πουν τι θα έκαναν οι ίδιοι αν βρίσκονταν στη δική του 
θέση.

Τα φρικτά βασανιστήρια στα οποία υποβλήθηκε στη συνέχεια από τους 
ανάλγητους ανακριτές του τον μετέτρεψαν σε ένα σωματικό ράκος, αλλά με 
ολόρθη την Ελληνική ψυχή και αλύγιστο το φρόνημα. Όπως γράφει στον 
Αρχηγό Διγενή από τη φυλακή με το ψευδώνυμο «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ», «ΥΠΕΣΤΗ- 
ΜΕΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΝ ΑΑΛΑ Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΕΒΟΗΘΗΣΕ. ΕΞΗΣΚΗΣΑΝ 
ΤΡΟΜΕΡΑΝ ΠΙΕΣΙΝ ΣΕ ΜΑΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ. ΠΑΝΤΩΣ ΠΗΡΑΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΑΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΩΜΟΑΟΓΗΣΑΝ».

Αποκορύφωμα, ωστόσο, Ελληνικής αξιοπρέπειας και αυτοσεβασμού, 
αυτό που τον επέβαλε στη συνείδηση του λαού μας και όλου του Ελληνισμού 
ως ένα περήφανο Έλληνα, είναι η αποστομωτική απάντηση που έδωσε στον 
Άγγλο Κυβερνήτη Χάρτιγκ όταν, μετά τη σύλληψη του, τον επισκέφθηκε στην 
Ομορφίτα και του πρότεινε να προδώσει τον Αρχηγό Διγενή και τον αγώνα 
αντί του δελεαστικού ποσού του μισού εκατομμυρίου Αγγλικών λιρών. Το «ου 
περί χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα αλλά περί αρετής», που με αυτό αποστό
μωσε ο Μάτσης τον Κυβερνήτην, εγκαταλείποντάς τον μάλιστα κι εκφράζο
ντας έτσι την περιφρόνηση και έντονη την απαρέσκεια του για την προσβολή 
που του έγινε ως Έλληνα, επισφράγισε έκτοτε επιγραμματικά τα ιδεώδη του 
αγώνα της ΕΟΚΑ και την ταύτιση της ζωής του Μάτση και των άλλων αγωνι
στών με αυτά.

Πέραν όμως από την αντοχή στα δεινά, πέραν και από την αξιοπρεπή 
απόρριψη της δελεαστικής προσφοράς του κυβερνήτη, θα παραμείνει εσαεί 
λαμπρός φωτοστέφανος Δόξας η ηρωική αποδοχή του θανάτου χάριν της εθνι
κής τιμής και την καταξίωση της ζωής. Η στιγμή της εκούσιας θυσίας είναι 
στιγμή ιερή, μοναδική κι ανεπανάληπτη.

Οι αγωνιστές της Ελευθερίας, διαλεκτοί της φυλής, δεν παραδίδονται. 
Επισφραγίζουν την αγωνιστική τους πορεία με ένα θάνατο που τους αφήνει 
αθάνατους. Όπως ο προδομένος Σταυραετός του Μαχαιρά Αυξεντίου αποθα
νάτισε τις τελευταίες του στιγμές με τη σπαρτιατική ρήση του Δεωνίδα 
«ΜΟΑΩΝ ΑΑΒΕ», έτσι κι ο Σταυραετός του Πενταδακτύλου Μάτσης, προδο
μένος κι αυτός μέσα στο κρησφύγετο του με τους συναγωνιστές του, αρνείται 

να βγει με τα χέρια ψηλά για να παραδοθεί, όπως απαιτούσαν οι δήμιοι 
Άγγλοι, διακηρύττοντας την απόφαση του πως, αν βγει, θα βγει πυροβολώντας. 
Τι κι αν το κορμί του έγινε ολοκαύτωμα απανθρακωμένος από τα μίσθαρνα 
όργανα των εχθρών της Ελευθερίας, τους σφαγιαστές των ιδεολόγων διεκδικη
τών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Επιβεβαίωσε έτσι ο Μάτσης αυτό που 
σημείωσε στο Ημερολόγιο του από το 1949, την πεποίθηση του ότι «Όποιος 
θέλει να πεθάνει δεν πεθαίνει. Κι αν πεθάνει περνάει στην αθανασία».Ο 
Κυριάκος Μάτσης έχει περάσει έκτοτε στην αθανασία, καθώς το είχε προβλέ- 
ψει και καθώς το είχε συνειδητά επιλέξει. Η ψυχή του έμεινε στητή και ολόρ
θη, αδούλωτη κι ανυποχώρητη, με Ελληνική περηφάνεια, να τιμά γονιούς και 
προγόνους, αυτούς που τον μόρφωσαν, συναγωνιστές κι όσους τον γνώρισαν, 
το ηρωικό χωριό που τον γέννησε, την πατρίδα μας Κύπρο, την Ελλάδα ολό
κληρη και του Έλληνα τ ' όνομα.

Ο ηρωικός θάνατος του, εκτός από την γενέτειρα του Κύπρο, συγκλόνισε 
το Πανελλήνιο. Πάνω απ ' όλα την Θεσσαλονίκη, τη «ωραία νύμφη του 
Θερμαϊκού», όπως την αποκαλεί, την πόλη που λάτρεψε κι αυτή τον αγκάλια
σε σαν δικό της παιδί. Το Πανεπιστήμιο, πρυτανικές αρχές, φοιτητικές και 
άλλες οργανώσεις και σωματεία τίμησαν το άξιο τέκνο της Κύπρου, τον γνή
σιο Έλληνα, με μνημόσυνα, με πορείες, με επιβλητικές πομπές, με επιμνημόσυ
νες δεήσεις, με ψηφίσματα, της Συγκλήτου, του Γεωπονικού κόσμου της 
Μακεδονίας και της Θράκης, και άλλων σημαινόντων παραγόντων και 
Οργανισμών, με την αφιέρωση «Εβδομάδας Κυπριακής Ελευθερίας», με επική
δειους και Ομιλίες που εξήραν την προσωπικότητα και τη μεγάλη προσφορά 
του ήρωα και με ποικίλους άλλους τρόπους.

Έντονα ήταν συγχρόνως και τα διαβήματα, τα συλλαλητήρια, οι πορείες 
και τα τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας και καταδίκης των Άγγλων αποικιοκρα- 
τών που έγιναν με την ευκαιρία αυτή και οι συγκινητικές εκδηλώσεις συμπα- 
ραστάσεως των αδελφών Ελλήνων στον αγωνιζόμενο Κυπριακό λαό υπέρ της 
Ενώσεως.

Παρόμοιες εκδηλώσεις και μνημόσυνα της φοιτητικής νεολαίας και άλλων 
οργανώσεων και παραγόντων έγιναν στην Αθήνα και πολλές άλλες πόλεις, 
κωμοπόλεις, νησιά και κοινότητες της Ελλάδας, εκεί ιδιαίτερα που είχε κάμει 
αισθητή την παρουσία του τα φοιτητικά του χρόνια με την πλούσια πατριωτι
κή δράση του και την ενεργό συμμετοχή του σε εθνικά θέματα τα κρίσιμα εκεί
να χρόνια.

Θρήνησε τότε η Κύπρος κι ο Ελληνισμός ολόκληρος ένα ξεχωριστό 
Έλληνα, ένα διαμάντι, που πλείστα θα είχε να προσφέρει στην πατρίδα του και 
το συνάνθρωπο του αν βρισκόταν στη ζωή, όπως όλοι μαρτυρούν όσοι τον 
γνώρισαν.

Αν επρόκειτο να σκιαγραφήσει κανείς την προσωπικότητα του Μάτση, 
όπως τεκμηριώνεται μέσα από τη ζωή και τη δράση του αλλά και όπως καθα
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ρά διαφαίνεται από όσα σημειώνει στο προσωπικό του «Ιδιαίτερον» 
Ημερολόγιο, θα διαπίστωνε με έκπληξη πως βρίσκεται μπροστά σε μια σπάνια 
περίπτωση ανθρώπου, και μάλιστα τόσο νέου στην ηλικία, που τον προίκιζαν 
σπάνιες και ποικίλες αρετές. Δεν είναι μόνο το πάθος του για την ελευθερία 
και η αγνή φιλοπατρία του, είναι και ο βαθύς ανθρωπισμός του κι η ανοικτο- 
καρδοσύνη του. μια γνήσια αγάπη για τον συνάνθρωπο του, τον άνθρωπο γενι
κά, χωρίς ιδεολογικές, εθνικές, κοινωνικές ή οποιεσδήποτε άλλες διακρίσεις. 
Ήταν δοσμένος στο συνάνθρωπο του: χαρά του άλλου, χαρά δική του? πόνος 
του άλλου δικός του πόνος:

Το να σκορπάς γύρω σου τη χαρά,

νά το ξαλάφρωμα του πόνου,

το να κάνεις μιαν ψυχή ευτυχισμένη

νά η αληθινή χαρά,

σημειιόνει στο Ημερολόγιο του, υπογραμμίζοντας πως γι ' αυτόν η δράση 
του ανθρώπου πρέπει ν ' αποσκοπεί στη χαρά και την ευτυχία των άλλων, που 
είναι πηγή και της δικής του χαράς και ευτυχίας.

Είναι εκπληκτική περίπτωση ανθρώπου, τόσο νέου, που καταγράφει στο 
Ημερολόγιο του γνώμες σοφών ανδρών, δικών μας και ξένων, φιλοσόφων και 
άλλων στοχαστών, ρητά, ιδέες , προτροπές και απόψεις, τις προβάλλει στον 
εαυτό του προς μίμηση κι εφαρμογή, τις σχολιάζει, τις επεξηγεί, τις βάζει- μαζί 
και με δικές του γνώμες και απόψεις- ως κανόνα ζωής με εντολή αυστηρή στον 
εαυτό του να τις λάβει σοβαρά υπόψη, να τις τιμήσει, να μη τις παραβεί, ανά
λογα με την περίπτωση.

Θα ήταν πρακτικά αδύνατο αυτή τη στιγμή ν ' αναφερθώ και σε περιορι
σμένο έστω αριθμό από αυτά, να τα σχολιάσω και να καταδείξω την εφαρμο
γή τους από τον ίδιο στην πράξη. Ως εκπαιδευτικός, ωστόσο, διατείνομαι ότι 
από το Ημερολόγιο του προικισμένου αυτού νέου, του Κυριάκου Μάτση, του 
γεννημένου ιδεολόγου και ανθρωπιστή, του αγωνιστή της ζωής και του 
πατριώτη Μάτση, πλείστα όσα θα μπορούσαν να ανθολογηθούν και να προ- 
σφέρονται ως παδαγωγικό υλικό στους νέους μας στα σχολεία, με την κατάλ
ληλη ανάλυση και παιδαγωγική προσέγγιση. Θα ήταν ικανά, ως τύπος και 
υπογραμμός που τον επέλεξε και τον τίμησε έμπρακτα ένας φωτεινός αστέρας 
του Κυπριακού ορίζοντα, να συμβάλουν στη διαμόρφωση χαρακτήρα αδαμά
ντινου για τον κάθε μαθητή, προτύπου χαρακτήρα ως ανθρώπου στην καθημε
ρινή ζωή, στις σχέσεις του προς τους άλλους, στο χρέος του προς την κοινω
νία και την πατρίδα, στο σεβασμό στην άποψη του άλλου, στην τήρηση και 
προάσπιση αρχών, στο σεβασμό γονιών και δασκάλων, στην πίστη στο Χριστό, 
στην καλλιέργεια θάρρους και αυτοπεποίθησης, μαχητικότητας και πνεύματος 
αυτοθυσίας, στην αντίκρυση της ζωής και του θανάτου με αξιοπρέπεια και 
αυτοσεβασμό, στην καλλιέργεια αυτοελέγχου, αυτοκριτικής και αυτοπειθαρ

χίας, ειλικρινούς φιλίας και φιλανθρωπίας και πλείστων άλλων αρετών. 
Πίστη του ότι «ο επιμένιυν ΝΙΚΑ», «ο θάνατος οδηγεί στην αθανασία....»

Αυτή του την πίστη την επισφράγισε με τον ηρωικό του θάνατο, τον θάνα
το για την ελευθερία, που οδηγεί στην αθανασία. Η ζωή του ολόκληρη ένας 
διαρκής και ασταμάτητος αγώνας. Αλλά ο αγώνας δεν έχει φτάσει στο τέρμα 
του.

Το χρέος τώρα δικό μας κι αξεπλήρωτο έκτοτε. Αυτό το χρέος δεν ξεπλη
ρώνεται τώρα με μνημόσυνα μόνο, επαίνους και ύμνους, όταν η πατρίδα μας 
που γι ' αυτήν θυσιάστηκε ο αθάνατος ήρωας διατρέχει τον έσχατο κίνδυνο 
πλήρους εκτουρκισμού κι ολοκληρωτικού αφανισμού του λαού μας από τη γη 
των πατέρων μας. Με εκτουρκισμένα τα Ελληνικά μας χωριά του βορρά και 
τις πόλεις μας, με συλημένους τους ναούς και βεβηλωμένα τα ιερά και τα όσια, 
τους τάφους γονιών και προγόνων, με διωγμένους εμάς τους Ελληνες από 
πατρογονικές εστίες χιλιετιών και με τους Τούρκους θρονιασμένους στα σπί
τια μας και να λυμαίνονται τις περιουσίες μας, η οφειλή μας δεν ξεπληρώνε
ται όπως ταιριάζει σε Έλληνες, με την αποδοχή ως τετελεσμένων των αποτε
λεσμάτων της βίας. Θα πρέπει να γίνουμε διεκδικητές των δικαίων μας, να 
δούσουμε όρκο, όπως εκείνος κι όσοι άλλοι τότε μαζί του, ότι θ αγωνιστούμε 
μ ' αυτοθυσία και θάρρος, διεκδικητικά κι ανυποχώρητα, ν απελευθερώσουμε 
τη γη των πατέρων μας, ν ' αποκαταστήσουμε την Ελληνική φυσιογνωμία του 
Τουρκοπατημένου βορρά, να γίνουμε ξανά αφέντες στα σπίτια μας κι όχι 
ραγιάδες, δούλοι του άνομου Τούρκου. Με τέτοια απόφαση μόνο τιμούμε, στο 
ελάχιστο έστω επάξια, αυτόν που τιμούμε αυτή τη στιγμή.

Αγαπητοί συνεπαρχιώτες Κερυνειώτες Έλληνες αδελφοί,
Η πιο κρίσιμη ώρα για μάς έχει φτάσει: την Κερύνεια την έχουν ξεγράψει, 

για πάντα, απ ' άκρη σε άκρη. Αλλά η Κερύνεια θα παραμείνει αδούλωτη. Η 
«ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ» με το λάβαρο ψηλά ανένδοτη κι ανυποχώρητη 
διεκδικεί «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ» όλης της κατεχόμενης Κύπρου, χωρίς εξαιρέ
σεις, αποχώρηση των Τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων κι επιστροφή όλων 
των προσφύγων στα σπίτια μας και τις περιουσίες μας χωρίς διακρίσεις. 
Απορρίπτουμε κατηγορηματικά και καταψηφίζουμε μια ψευδεπίγραφη εικονι
κή «επανένωση» δήθεν της «διαιρεμένης πατρίδας μας» με τους Τούρκους στο 
βορρά, στα δικά μας τα σπίτια και τις δικές μας περιουσίες, και με τους 
Έλληνες διωγμένους στο Νότο, μόνιμους πρόσφυγες, ομήρους των Τούρκων 
ώς τη στιγμή που θ ' αποφασίσουν να ενεργοποιήσουν τις «εγγυήσεις» του ολο
κληρωτικού αφανισμού μας με την κατάληψη όλης της Κύπρου.

Δεν μπορεί η γενιά η δική μας να δεχτεί μια τέτοια εθνική καταισχύνη, το 
ξερίζωμα του Ελληνισμού από τη γη των πατέρων μας. Η Ελληνική από τα 
πανάρχαια χρόνια Κύπρος, η Ελλάδα της Ανατολικής Μεσογείου, ασφυκτικά 
τώρα πολιορκημένη από τον Τούρκο σαν την Πόλη των Κωνσταντίνων που 
θρηνούμε ακόμα από την αποφράδα εκείνη ημέρα της άλωσης. Δεν πρέπει ως 
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λαός να επιτρέψουμε τώρα την άλωση της Κύπρου με δικές μας, γενναιόδωρες 
μάλιστα, παραχωρήσεις στον Τούρκο που ανοίγουν εκ των ένδον 
Κερκόπορτες. Η Κύπρος δεν σώζεται με συνθήματα και νεοφανείς πολιτικές 
που μας απομονώνουν από την Ελλάδα, αλλά με συμπαγή πανελλήνια ενότη
τα για την αποτροπή εθνικών συμφορών. Τα Τουρκικά στρατεύματα κατοχής 
καραδοκούν, έτοιμα για εξόρμηση, κι η αναβίωση του εθνοσωτήριου Δόγματος 
του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου όσο ποτέ άλλοτε σήμερα αναγκαία.

Στην Κύπρο δοκιμάζεται σήμερα η εθνική ευαισθησία κι η αμυντική ετοι
μότητα της μητέρας Ελλάδας. Εδώ, στη μαρτυρική μας πατρίδα, πρέπει να 
δοθεί αποφασιστικά η μάχη του Ελληνισμού. Αν η Κύπρος χαθεί, η Ελλάδα θα 
έχει V ' αντιμετωπίσει ένα θρασύτερο κι ισχυρότερο Τούρκο σ ' άλλους πανάρ- 
χαιους χώρους Ελληνικούς που τους έχει βάλει ο Τούρκος στο στόχαστρο. 
Από μάς εξαρτάται να θέσουμε τέρμα στη βουλιμία του. Να σημάνουμε πρέ
πει Πανελλήνιο συναγερμό, οι όπου γης Έλληνες, ενωμένοι, για τη σωτηρία 
τώρα της Κύπρου, αύριο - ποιος ξέρει;- για κάπου αλλού, στο Αιγαίο, τη 
Μακεδονία, τη Θράκη, «όπου σταυρώνεται η φυλή», «όπου κινδυνεύει το 
έθνος».

Μόνο με τέτοια απόφαση διασφαλίζουμε το μέλλον του Ελληνισμού κι 
αποκαθιστούμε την εθνική μας αξιοπρέπεια. Το οφείλουμε στις γενιές που 
περάσαν, το χρωστάμε στον αθάνατο ήρωα που τιμούμε αυτή τη στιγμή, σ ' 
όσους άλλους έδωσαν τη ζωή τους για μια Κύπρο ελεύθερη.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

Η «ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ» ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΊΤΣΟΥ*

* Μέρος της μελέτης ανακοινώθηκε σε εκδήλωση του Ομίλου Φίλων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Στροβόλου, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του ποιητή της Ρωμιοσύνης, κατά την 11η 
Νοεμβρίου 2009, ημέρα εκδημίας του

Της Δρος Μαρίας Μίχαηλίόου

Εισαγωγή:
Ο Γιάννης Ρίτσος δεν έγραψε ποίηση ειδικά για τα παιδιά, γι’ αυτό και την 

ονομάζω παιδική ποίηση, με κάποια επιφύλαξη. Μέσα στο αχανές σώμα της 
ποιητικής, θεατρικής και μεταφραστικής του παραγωγής, που ξεπερνά τα 100 
έργα, έγραψε και τέσσερις ποιητικές συλλογές και ένα μακροσκελές ποίημα, 
αλλά και ορισμένα άλλα ποιήματα που ενσωματιύνονται σε άλλες ποιητικές 
του συλλογές, που μπορούν να τα διαβάσουν και να τα χαρούν και τα παιδιά. 
Είναι, δηλαδή, ποίηση και για ενήλικες και για νέους και για παιδιά.

Οι τέσσερις αυτές συλλογές - που μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε και 
ως παιδική ποίηση - είναι με τη σειρά συγγραφής τους οι εξής:

α) Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα1, που την έγραψε το 1937, αλλά 
κυκλοφόρησε σε αυτοτελή έκδοση το 1978.

β) Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού2, που το έγραψε το 1938 και εκδόθη- 
κε το 1981.

γ) Πρωινό Άστρο3, γραμμένο το 1955 και εκδομένο το 1983 και
δ) Παιχνίδια τ’ ουρανού και του νερού4· την οποία έγραψε το 1960 και εξέ- 

δωσε το 1985.
Το μακροσκελές ποίημα Το Αναφυλλητό5 γράφτηκε το 1957 και εντάχθηκε 

στον τόμο Β των Ποιημάτων του.
Ένας λόγος, ακόμα, που θεωρήθηκαν οι πιο πάνω συλλογές ως Παιδική 

Ποίηση, αποτέλεσε και το γεγονός της έκδοσής τους πολύ αργότερα σε μεγάλο 
σχήμα και πλαισιώθηκαν με την εξαίρεση εικονογράφηση της Τζένης Δρόσου. 
Η ελκυστική αυτή εμφάνιση των βιβλίων εδραίωσε σε πολλούς αναγνώστες την 
άποψη, ότι τα ποιήματα αυτά γράφτηκαν αποκλειστικά για τα παιδιά. Όμως, 
ένας μελετητής της ποίησης του Ρίτσου, σίγουρα, θα βρει και πολλά άλλα ποι
ήματα, τα οποία μπορούν να γίνουν αντιληπτά από τα παιδιά, γι’ αυτό και 
έχουν επιλεγεί και ανθολογηθεί επανειλημμένα σε όλα τα σχολικά 
Αναγνωστικά6 και Ανθολόγια7.

Θεματολογία:
Αναλυτικότερα, στις τέσσερις συλλογές και στο ποίημα Το Αναφυλλητό, ο 

ποιητής απευθύνεται στο παιδί, είτε μιλώντας του ευθέως, είτε υμνώντας τα 
ανέμελα χρόνια της παιδικής ηλικίας. Η θεματολογία, ειδικότερα, στην κάθε 
συλλογή είναι η ακόλουθη:
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α) Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα: Αυτή η πρώτη συλλογή γράφτηκε 
το 1937, από τον νεαρό τότε Ρίτσο - ήταν μόλις 26 ετών - μέσα στο σανατόριο 
της Πάρνηθας, αφού η φιλάσθενη φύση του, τον υποχρέωσε να περάσει μεγά
λα διαστήματα της ανήσυχης και περιπετειώδους ζωής του σε νοσοκομεία και 
σανατόρια. Εξάλλου, εκτός από τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε ο 
ποιητής, ας μην ξεχνάμε, ότι τότε η Ελλάδα βίωνε σκληρά τη δικτατορία 
Μεταξά και για τον φλογερό εραστή της ελευθερίας και της επανάστασης ήταν 
κι αυτό δυσβάστακτο πρόβλημα και βάρος ασήκωτο. Γι' αυτό, ίσως, στο κρε
βάτι του πόνου και στο χώρο της ιατρικής απομόνωσης, στράφηκε η έμπνευσή 
του στο παιδί και στο φως που περικλείει την παιδική ηλικία. Γράφοντας τη 
συλλογή αυτή των ποιημάτων του, έπαιρνε θάρρος και ελπίδα και πλημμύριζε 
η ψυχή του φως, ξαναζώντας την όμορφη και ανέμελη παιδική ηλικία, ενθυ
μούμενος παιδικές περιπέτειες, όνειρα και γλυκές αναμνήσεις.

Γεμάτος συγκίνηση, με τρυφερό λόγο, με άποψη ζωής ειδυλλιακή και 
πάντοτε από την οπτική γιυνία του ενήλικα, θυμάται, υμνεί, νοσταλγεί τα φευ- 
γάτα παιδικά χρόνια:

«Θυμούμαι τη βρυσούλα του χωριού, γιομάτη τριχίνια, όταν δοκίμαζα 
στις μικρές τρύπες του καλαμιού να σφυρίξω το πρώτο σιγαλό τραγούδι της 
μεγάλης καλοκαιριάτικης νύχτας»
και πιο κάτω:

«Θε μου, πόσο γλυκά γελούσε ο άγγελος σου

πόσο γλυκά γελούσαμε κ’ εμείς!»

ή

«εμείς ακούγαμε μαζί το φως και το τραγούδι» 
ή στον στίχο,

«ο κόσμος ήταν στρογγυλός και μυρωδάτος, όμοιος με δροσερό καρπού
ζι».

Τα πρόσωπα της συλλογής είναι ο ποιητής - παιδί και η Ρηνούλα, που ως 
καλά και αθώα παιδιά βλέπουν τον κόσμο μέσα από το αγνό βλέμα της ξέγνοι
αστης και ανέμελης παιδικής ηλικίας τους και γι’ αυτό έχουν και τη χάρη να 
βρίσκονται στην αγκαλιά του Χριστού:

«Κ’ εγιό κ’ η Ρηνούλα ήμαστε φρόνιμα παιδιά»

«Τότε μας αγαπούσε ο Χριστός, ο καλός Χριστός του σπιτιού της 
μικρής ασβεστωμένης εκκλησίας και του δάσους.
Αυτόν τον Χριστό δεν τον ξέρουν οι μεγάλοι.
Ο δικός μας Χριστός δεν είχε πρόσωπο χλωμό, μήτε μεγάλα δάκρυα

λαμπερά κρεμασμένα στα ξανθά ματόκλαδά του.
Δεν μύριζε σκιά και καρτερία. Δεν έλεγε: μη.»
Στα γαλανά του μάτια περνοδιαβαίνουν τα χαμόγελα
καθώς περνούν στον πρωινό ουρανό τα περιστέρια».
Και μέσα σ’ αυτή την ειδυλλιακή φύση, όλο το ζωικό και φυτικό βασίλειο, 

συνθέτουν το χαρούμενο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν τα παιδιά και μέσα 
στο οποίο βυθίζεται ο ποιητής για να αυξήσει τη χαρά της ζωής!

Πυγολαμπίδες, περιστέρια, πρόβατα, αγελάδες, γρύλοι, πεταλούδες, σκυ
λιά, γατιά, δέντρα, θάμνοι, λουλούδια - κυρίιος κρίνα, μαργαρίτες και πανσέ
δες -, νερά, σύννεφα, βροχή, και πάντοτε ο βασιλιάς ζωοδότης ήλιος, κυκλο
φορούν ανάμεσα στους στίχους.

Με μαεστρία ο ποιητής φτιάχνει εικόνες με τις λέξεις. Η εικονοποιία του 
είναι, ασφαλώς, ζηλευτή και πολύ πλούσια. Σε κάθε στίχο, σχεδόν, ξεπηδά 
μπροστά σου μια εικόνα και η μια συναγωνίζεται την άλλη σε πρωτοτυπία και 
φρεσκάδα:

«Κι απόψε μια πυγολαμπίδα φωτίζει τ’ ανοιχτό βιβλίο
ενός κρίνου
κι ένας γρύλλος διαβάζει το ποιηματάκι του μικρού Χριστού
που αποκοιμήθηκε στο πράσινο χορτάρι».

κι αλλού:
«Η ανοιξιάτικη αυγή πηδούσε απ’ το παράθυρο
σαν εύθυμη χωριατοπούλα
μ’ ένα καλάθι στα χέρια γεμάτο ροδάκινα»
«Το σούρουπο ήταν λυπημένο σαν αγόρι που δεν
ήξερε το μάθημά του».

«Σε λίγο βγήκε το φεγγάρι - μια κίτρινη ανοιγμένη
μαργαρίτα
νοτισμένη από σιωπή και σκέψη».
β) Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού: Η δεύτερη αυτή συλλογή γράφτηκε 

και πάλι στο σανατόριο, ένα χρόνο αργότερα, το 1938 και έχει και πάλι ως 
θέμα της την παραδεισένια παιδική ηλικία και ζωή, ιδωμένη τόσο από την 
οπτική του ενήλικα, όσο και του ίδιου του παιδιού, αλλάζοντας ο ποιητής το 
ομιλούν πρόσωπο.

Η ανέφελη αυτή περίοδος της ζωής των παιδιιόν, πού αλλού θα μπορούσε 
να αναδειχθεί πιο ιδανικά, παρά στο μαγεμένο και μαγικό, στο φαντασιακό 
και ονειρώδες, στο σκιερό και δροσερό τοπίο ενός δάσους; Έτσι, και ο τίτλος 
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και ο χώρος μας παραπέμπουν στο «Όνειρο θερινής νυχτός» του Σαίξπηρ. 
Ακόμα, ο ποιητής το αφιερώνει στον Βασίλη Ρώτα, ο οποίος είχε μεταφράσει 
και αυτό και πολλά άλλα έργα του Σαίξπηρ. Στη συλλογή αυτή, ο ποιητής 
ξεπερνά την εποχή του, παραμερίζει όλη τη σοβαροφάνεια της τότε παιδαγω
γικής, αλλά και της επικρατούσας «καλής συμπεριφοράς» των παιδιών και 
δίνει παιδικούς χαρακτήρες ολοζώντανους, γεμάτους δράση, χαρά και ζωηρό
τητα, που θα μπορούσε να εκλειφθεί και ως αταξία. Τα παιδιά προτιμούν τον 
ήλιο και την εξοχή από τη σκοτεινιά του σπιτιού και του σχολείου. Προτιμούν 
να συμπεριφέρονται αυθόρμητα, χωρίς επιτήδευση και πάντοτε με ειλικρίνεια, 
χωρίς συμβιβασμούς στους τύπους και στους κοινωνικούς περιορισμούς. 
Προτιμούν να’ ναι ελεύθερα, χαρούμενα, χωρίς απαγορεύσεις μακριά από όλα 
τα ενήλικα -μη!-

Και σ’ αυτή τη συλλογή, όπως είναι εύλογο, συναντάμε τη θεοποίηση της 
φύσης, ενώ η εικονοποιία εναλλάσσεται με ρυθμό κινηματογραφικό. 
Ζωντανεύουν μπροστά μας όλα τα ζουζούνια, τα πουλιά, τα ζώα, τα φυτά, τα 
δέντρα, τα λουλούδια, όλη η διονυσιακή φύση, που βοηθά τον ποιητή να ξεχνά 
τη ζοφερή πραγματικότητα, την καταπίεση, την ανέχεια, την ασθένεια, την κοι
νωνική αδικία.

«Οι σουσουράδες πήρανε τα ψάθινα καπέλα μας
και τα φορέσαν»
«Καλημερίζει τα τριαντάφυλλα και τα πουλιά, όπως 
Καλημέριζες
και τα κορίτσια».

Ο ποιητής και εδώ βλέπει τον Θεό, όπως θα τον ήθελαν τα παιδιά:

«Και να δεις, ο θεός θα μας αγαπήσει, θα μας βάλει 
να κάτσουμε
στα πόδια του και θα χαμογελάει γλυκά καθώς εμείς
θα στολίζουμε τα μακριά μουστάκια του με μαργαρίτες»

Και πόσο χαριτωμένα παρουσιάζονται οι παιδικές ζαβολιές και αταξίες:
«Θα χώσουμε λοιπόν κι’ εμείς από ‘να τζιτζίκι στα ρουθούνια
του παππού για να μυρίζει τη δική μας άνοιξη».

«Περπατάμε ξυπόλυτοι στο ζεστό χώμα, γδυνόμαστε κάτω 
απ’ τα πλατάνια και παλεύουμε, παίζουμε πετροπόλεμο, 
αμολάμε χαρταετούς και λουζόμαστε στο ποτάμι μαζί 
με τα κοτσύφια και τις πέρδικες».
«Εμείς είμαστε τ’ όνειρό μας».
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Εικόνες τόσο πρωτότυπες της φύσης ακολουθούν:
«Στις ξανθές πλεξούδες της άνοιξης φύτρωσαν γαλανά κρινάκια»

κι αλλού:

«Εμείς μαζεύουμε παπαρούνες και φτιάχνουμε κόκκινα ματογυάλια 
Φοράμε το χρυσό καπέλο του ήλιου, τ’ ασημένιο κολάρο του ποταμού 

και την πράσινη γραβάτα της χλόης».

«Εμείς με τα κόκκινα ματογυάλια μας βάφουμε κόκκινο το 
μαύρο της γριάς βροχής και χτυπάμε παλαμάκια κάθε φορά 
που ένα μπουμπούκι σκάει απάνου στο ξερό κλαδί»

κι αλλού:
«Πήραν τη φωνή μας τα τζιτζίκια, πήραν τη φωνή μας τα πουλιά 
και ξύπνησαν το θεό απ’ το μεσημεριάτικο ύπνο του.
Κι ο Θεός τρίβει τα μάτια του, μας βλέπει και γελάει».

κι αλλού:
«Οι παπαρούνες μέθυσαν απ’ τον ήλιο κ’ έγιναν κόκκινες πεταλούδες 
που γεμίζουν τον αέρα, κάθονται στ’ άσπρο καμπαναριό 
της μικρής αγροτικής εκκλησίας και ζυγιάζονται στους
ώμους των περιστεριών».

γ) Πρωινό Αστρο: Η συλλογή αυτή γράφτηκε το 1955, με την ευκαιρία 
της γέννησης της κόρης του ποιητή, Έρης, στην οποία και αφιερώνεται: 

«Κοριτσάκι μου, θέλω να σου φέρω
τα φαναράκια των κρίνων
να σου φέγγουν τον ύπνο σου
θέλω να σου φέρω / ένα περιβολάκι
ζωγραφισμένο με λουλουδόσκονη 
πάνω στα φτερά μιας πεταλούδας 
για να σεργιανάει το γαλανό όνειρό σου».
Στα ποιήματα αυτά θεοποιείται ξανά η φύση. Η οποία αγκαλιάζει το 

μωρό και μέσα σε μιαν ατμόσφαιρα εξαίσιας χαράς και ευφροσύνης, μέσα σε 
συνεχή αλληλουχία εικόνων γιορταστικών και χαρούμενων, υμνείται η πατρό
τητα και η μητρότητα:

51Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



«Ανάμεσα στη μάνα σου και μένα 
εσύ
ανάμεσα στο χτες και τ’ αύριο 
εσύ
ανάμεσα στο χώμα και στο φως 
εσύ -»

Βρίσκουμε στίχους στους οποίους υμνείται η οικογένεια:

«Κάτω από τα τριανταφυλλένια πέλματά σου, 
δυο καρδιές -
η καρδιά της μητέρας 
η καρδιά του πατέρα. 
Πάτα γερά.
Δε θα πέσεις».

Τραγουδά, ο ποιητής, όλα τα ευγενικά και ήρεμα συναισθήματα, που μπο
ρούν να δημιουργήσουν στην ψυχή μας η έλευση ενός παιδιού στον κόσμο, το 
πρώτο άγγιγμά του, το πρώτο του χαμόγελο!

Το Πρωινό Άστρο είναι ένας λυρικός ύμνος πατρικής αγάπης και γι’ αυτό 
δημιουργεί το τόσο πρωτότυπο αποτέλεσμα. Μιας και συνήθως, ΐ’μνείται, 
κατά κανόνα, μόνο το μητρικό πρότυπο.

Και στην ποιητική αυτή συλλογή, ο ποιητής παρουσιάζει μια φύση απα- 
στράπτουσα, μια φύση που γελά και χαίρεται και συμμετέχει ολόψυχα και ολό
πλευρα στη χαρά και στην αγαλλίαση του πατέρα και της μητέρας, που έχουν 
το παιδάκι τους στην αγκαλιά και έχουν πια απογειωθεί:

«Σ’ ένα μαξιλάρι - φεγγαράκι 
το παιδί μου αποκοιμήθηκε 
Όλη η πλάση
στις μύτες των ποδιών
κοιτάζει απ’ το παράθυρό μας 
κοιτάζει το παιδί μου 
που κοιμήθηκε».

«Σ’ ένα κλωνί γαζίες - γαζίες χαμόγελα 
σ’ ένα κλωνάκι αστέρια 
κρεμάσαμε σημαιούλες τις ανάσες μας 
να σου αερίζουν τα μαλλάκια, 
κρεμάσαμε κ’ ένα σπαθάκι φως να ξεφλουδίζει 
το φλούδι του ίσκιου απ’ της αυγούλας τα ροδάκινα. 
Κοιμήσου.»

Ένας απόλυτος ανιμισμός, μια πλήρης ψυχοκρατία, ένα ευφυές παι
χνίδι με στοιχεία της φύσης και κυρίως του ζωικού βασιλείου, τα οποία 
παίρνουν όλες τις ανθρώπινες ιδιότητες και ικανότητες:

«Ένα αστέρι μου κλείνει το μάτι του
μια πεταλούδα μου παίρνει το φλιτζάνι μου
δυο χελιδόνια μου παίρνουν την καρέκλα μου 
τέσσερα περιστέρια μου παίρνουν το τραπέζι μου 
ένας αϊτός μου πήρε τα ρούχα μου...»

ή
«Πίσω απ’ όνα θάμνο αστέρια
δυο τζιτζίκια παίζουν
τα μαντολίνα τους».

Και από τον θαλάσσιο χώρο αναδύονται εικόνες που εντυπωσιάζουν:

«Η Παναγιά των πιο μικρών ψαριών
μ’ ένα φαρδύ φουστάνι θάλασσα»

Αθώα χρυσά ψαράκια
κουτά ψαράκια
χαζεύουν μπρος στην κουνουπιέρα σου
κ’ ύστερα μεθυσμένα, μεθυσμένα
γράφουνε κύκλους κυνηγώντας την ουρά τους.

«Ένα ψαλίδι φεγγαριού 
κόβει θαλάσσια κρίνα 
κι ένα αλητάκι σπάρος 
φυσώντας ξεφυσώντας 
παίζει τη φυσαρμόνικα 
έξω από τη μισόκλειστη 
γρίλια μιας αχηβάδας».

Όλα τα ζωντανά, τα έμβια, τα έμψυχα, αλλά και όλα τα άψυχα, που εν τω 
μεταξύ από τη δύναμη της γραφίδας και της έμπνευσης του ποιητή, έχουν απο
κτήσει ζωή, τρέχουν να καλωσορίσουν, να δείξουν τη χαρά τους, να προστατέ
ψουν το βρέφος.
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Μακρύς και κουραστικός θα’ ταν ο κατάλογος όλης αυτής της ψυχοκρα
τίας και προσωποποίησης. Ενδεικτικά, μόνο, αναφέρονται: το αυγινό φως, οι 
αχτίνες, ο ήλιος, το φεγγάρι, τα αστέρια, ο αγέρας, τα αγγελούδια, η νύχτα, η 
θάλασσα, τα νερά, οι μήνες, τα νησιά, η ημέρα, η αυγή, τα βουνά, οι πεταλού
δες, τα τζιτζίκια, τα κουνούπια, οι μέλισσες, τα σπουργίτια, ο αϊτός, τα χελι
δόνια, τα περιστέρια η καρδερίνα, το παγώνι, τα κλωσσόπουλα, ο κοκκινολαί
μης, οι κύκνοι, τα ψαράκια, ο σπάρος, η αχηβάδα, το βατραχάκι, η χελώνα, τα 
γαρίφαλα, τα κρινάκια, τα τριαντάφυλλα, τα ηλιοτρόπια, τα κυκλάμινα, οι 
γαζίες, η πορτοκαλιά, η κερασιά, αλλά και τα παιχνίδια και παιδικά είδη: η 
κουδουνίστρα, το τόπι, το τρενάκι, η κούνια, η κουνουπιέρα, το καροτσάκι, το 
καθρεφτάκι, η καραμούζα, η σβούρα, το ξύλινο αλογάκι, το πάνινο ζωάκι, 
αλλά και: τα άσπρα και μαύρα πλακάκια, η αλατιέρα, η σκούπα, το γάλα, ο 
χιονάνθρωπος κ.ά.

δ) Παιχνίδια τ’ ουρανού και του νερού: Η συλλογή αυτή γράφτηκε το 
1960, είναι σχετικά ολιγόστιχη, πολύ λυρική με εμφανή επίδραση από το δημο
τικό τραγούδι, και απευθύνεται και πάλι, ο ποιητής, στην παιδική ηλικία, με 
μεγάλη τρυφερότητα, με προσοχή και με προσπάθεια εξωραϊσμού της κάθε 
άσχημης πλευράς της ζωής, για να μην πληγωθεί η εύθραυστη ψυχή του παιδι
ού. Δεν είναι εδώ, φανερή η παρουσία του παιδιού, όπως στις προηγούμενες 
συλλογές. Αυτή τη συλλογή την αφιερώνει σε δύο παιδιά, στον Φωτούλη, δευ
τερότοκο γιο των φίλων του Τάσου και Μιράντας Φιλιακού και στην κορούλα 
του Έρη.

Η λυρική ψυχή του ποιητή παίζει με τις λέξεις και τις εικόνες, δημιουργεί 
οπτικές - λεκτικές εικόνες και παιχνίδια μεταξύ ουρανού, γης και νερού και 
το αποτέλεσμα είναι πολύ όμορφο, επιτυχές και ειλικρινές.

Και εδώ κυριαρχεί η παιδική ματιά, η παιδικότητα, η αφέλεια, η αυθορμη- 
σία, που χαρακτηρίζει την παιδική ηλικία και αγκαλιάζονται από τον ποιητή 
με περισσή τρυφερότητα - ευαισθησία και αγάπη.

«Όμορφα πούν’ τα μάτια σου - όμορφα
Μες στα πουλιά πέσαν δυο λίμνες
κι ανέβη ένα γαρύφαλλο
μες από χίλια μαύρα αστέρια»

«Καθόταν στο κατώφλι και χτενίζονταν 
Ένα πουλί της κράταε τον καθρέφτη 
Ασπρα και κόκκινα τριαντάφυλλα της μίλαγαν 
Οι σουσουράδες στη ροδακινιά την πείραζαν.
Κι αυτή όλο να χτενίζεται κι όλο να τραγουδάει:
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«αχ τρέλλα, τρελλή τρέλλα μου, τρελλή μου τρέλλα, τρέλλα» 
Κι ο κήπος την αγκάλιαζε με δυο χιλιάδες άνθη.
κι αλλού:

Τζιτζίκια στήσαν το χορό 
στο ντάλα μεσημέρι 
και στέκουν γύρω τα παιδιά 
και παίζουν παλαμάκια. 
Μια πεταλούδα διάφανη, 
πορτοκαλλιά και μαύρη, 
στου γέρο - κόσμου στάθηκε 
τα φρύδια επάνω, αντήλιο, 
κ’ έπαιζε και κρυφόγνεφε - 
της πίκρας μαντιλάκι.

κι αλλού:

Μαύρη και γαλάζια νύχτα 
με γραμμές πορτοκαλλιές, 
άνθισαν κρυφά οι μηλιές - 
μαύρη και γαλάζια νύχτα.
Το Αναφυλλητό: Πρόκειται για ένα ποίημα πολύστιχο, γραμμένο το 1957, 

ένα ελεγείο καλύτερα γραμμένο για τον πρόωρο χαμό της μικρής Φωτεινής 
Φιλιακού, κόρης των πολυαγαπημένων και στενών φίλων του, Τάσου και 
Μιράντας Φιλιακού.

Εδώ, το ποιητικό ερέθισμα για τον Ρίτσο είναι ακριβώς το αντίθετο απ’ 
ότι στο Πρωινό Αστρο, όπου όπως είδαμε υμνεί τη ζωή. Στο Αναφυλλητό, τρα
γουδά θλιμμένα, αποχαιρετά με λυγμό, με σπαραγμό, απόγνωση και οδύνη, 
τραγουδά λυπητερά τον θάνατο.

Είναι ένα εξαίρετο, γεμάτο ευγενή λύπη, μοιρολόι. Με το τραγούδι αυτό, 
ο ποιητής θέλει να διώξει να ξορκίσει τον θάνατο, επαναλαμβάνοντας του να 
φύγει, ενώ αντίθετα προτρέπει το παιδί να μείνει, να μη φύγει.

«Φωτεινούλα, 
μη φύγεις, μη φύγεις.
Τι θα κάνει το φως, το αδελφάκι σου.»
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«Ήρθε, Έφυγε.
Σιωπή.
Καληνύχτα.
Ευχαριστούμε που ήρθες 
κι ας έφυγες.
Παιόί μου, παιδί μας
Ευχαριστώ.»

«Ανάμεσα σε δυο χτύπους του ρολογιού, 
μια σιωπή -
Έφυγες».

Και στο Αναφυλλητό, όπως είναι φυσικό, όλα τα στοιχεία και όλα τα παι
χνίδια του παιδιού, έρχονται να το αποχαιρετήσουν με απέραντη λύπη και 
μεγάλη τρυφερότητα και αγάπη.

«Αχ, κλαιν' τα παιχνίδια σου 
κλαίνε»
«Το λαστιχένιο γαϊδουράκι σου γερμένο
στο ώμο του ελαφιού
τι γλυκά που κλαίει - πώς κλαίει,
πώς κλαιν τα ζωάκια σου,
κανένα δεν παρηγοράει το άλλο
κλαίνε
κι ακούει τόνα τ’ άλλο 
και κλαίνε πιο πολύ.»

Άλλα ποιήματα του Ρίτσου, αφιερωμένα στα παιδιά:

Στην ποιητική του συλλογή «Μικρό Αφιέρωμα» (1960-1965), βρίσκουμε 
τέσσερα ποιήματα και για παιδιά, τα πιο κάτω:

- Μικρό τραγούδι για την Έρη
- Η ανάλαφρη νύχτα
- Εύθυμη πρωινή ακαταστασία
- Απρόσμενα

καθώς και τα τρία ποιήματα της ενότητας Ζωντανή Φύση από την ίδια 
συλλογή, ως επίσης, και τα «Έξι τραγουδάκια του Φωτούλη.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί και η μεταφραστική κατάθεση 
του Ρίτσου στην Παιδική μας Λογοτεχνία με το έργο του Αλέξη Τολστόη «Η 
γκρινιάρα κατσίκα» που κυκλοφόρησε, σε μετάφρασή του, για το ελληνικό 
αναγνωστικό κοινό το 1976.

Λεκτικά παιχνίδια:

Ο ποιητής γνωρίζοντας πολύ καλά την παιδική ηλικία και θέλοντας να 
γίνει κατανοητός, αλλά και ευχάριστος στα παιδιά αναγνώστες του, χρησιμο
ποιεί με επιτυχία πολλούς τρόπους έκφρασης και διέρχεται πολλά λογοτεχνι
κά τερτίπια, για να δημιουργήσει ένα ποιητικό αποτέλεσμα, όσο γίνεται πιο 
ελκυστικό και γλαφυρό. Πλούσια η γραφή του σε καλολογικά στοιχεία. Η 
εκφραστική του ικανότητα, επιλέγει το καταλληλότερο λεξιλόγιο και οι ποιη
τικοί του τρόποι εναλλάσσονται και ποικίλουν συνεχώς.

Στα έργα που έχουμε εξετάσει στη μελέτη αυτή, κι αφού την έχουμε ονο
μάσει παιδική ποίηση ή ποίηση που διαβάζεται και από παιδιά, ένα πλήθος 
γλωσσικών παιχνιδιών κοσμούν και εμπλουτίζουν τους στίχους του.

Μπορούν να αναφερθούν τα ακόλουθα λεκτικά παιχνίδια.

- Κατάλληλα, έξυπνα και πρωτότυπα επίθετα, που παίζουν και τονίζουν 
τα ουσιαστικά,

- Πλήθος υποκοριστικών [ας θυμηθούμε και τον υπότιτλο στο Πρωινό 
Άστρο που ο ποιητής το ονόμασε: Μικρή εγκυκλοπαίδεια υποκοριστι
κών]

- Συνεχείς επαναλήψεις λέξεων και φράσεων

- Ηχοποίητες λέξεις
- Προσωποποιήσεις πολύ ταιριαστές, αλλά και απρόσμενες

- Αέξεις αντίθετες, που μεγιστοποιούν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα
- Κόψιμο της λέξης και επανάληψη της συλλαβής για πιο ανάλαφρη και 

παιδιάστικη ομιλία
- Πλήθος παρηχήσεων

Αλλά, παίζει ακόμα με τις λέξεις, δημιουργώντας αινίγματα ή γλωσσοδέ
τες όπως στους παρακάτω στίχους από τα «Παιχνίδια τ’ ουρανού και του 
νερού»:

«Άσπρη εκκλησία τ’ αυγό της κότας
Δυο τρούλλοι αντικρυστοί και μέσα ξανθός άγιος.
Περνάω απ’ έξω. Κάνω τον σταυρό μου.
Άνε πεινάω το βράζω και το τρώω
αλλιώς ακαρτεράω άλλα κλωσσόπουλα
να κτίσουν κι άλλες εκκλησίτσες.»
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«Άσπρα σπίτια, κάτασπρα»
Ιδέες - αξίες - αρχές:

Αυτό που είναι εντυπωσιακό και άξιο ειδικού σχολιασμού είναι η παρου
σία και η υπενθύμιση του ποιητή προς τη νέα γενιά, του χρέους και του καθή
κοντος. Μέσα στο ειδυλλιακό και παραδεισένιο περιβάλλον της παιδικής ηλι
κίας, μέσα στην τρυφερότητα και στη γαλήνη ο Ρίτσος δεν απομακρύνεται από 
τον ιδεολογικό του προσανατολισμό, δεν ξεχνά τον πόλεμο, την καταπίεση, 
την πείνα, τη δυστυχία. Προτρέπει τα παιδιά να προχωρούν, να εργάζονται, να 
μάχονται για τα ιδανικά τους, να υπερασπίζονται τις ιδέες τους.

Με σύνεση και σοφία συνιστά στο παιδάκι, ο ποιητής, να σκεφτεί και τα 
λιγότερο ευτυχισμένα παιδιά του κόσμου:

«Και να γράψεις στο Θεό.

Γράψε του: «Καλέ θεούλη
εμείς είμαστε καλά
Κάνε, εσύ καλέ θεούλη,
να’ χουν όλα τα παιδάκια
ένα ποταμάκι γάλα
μπόλικα αστεράκια
μπόλικα τραγούδια.
Κάνε, εσύ καλέ θεούλη,
νάναι όλοι καλά
έτσι που και μεις να μη
νιώθουμε πολύ ντροπή
για την τόση μας χαρά.»

(Πρωινό Άστρο)
Δεν παραλείπει να υπενθυμίζει την ύπαρξη του πολέμου, ο οποίος καιρο- 

φυλακτά συνεχώς:

«Καθώς κλωτσάς τον αέρα
με τ’ άσπρα - ποδαράκια
κρύβονται οι σκιές
κρύβεται ο πόλεμος
κάτω απ’ τα γαλανά σου παπουτσάκια»

(Πρωινό Άστρο)
Η τρομερή εμφάνιση της ατομικής βόμβας, τα ολέθρια αποτελέσματά της, 

στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, δεν σβήνονται ούτε στιγμή από το οπτικό 
και ιδεολογικό του πεδίο:

«Στη Χιροσίμα, κοριτσάκι, 
είταν κάτι παιδάκια, κοριτσάκι., 
είταν κάτι μανούλες, κοριτσάκι, 
- όχι, δε θέλω να σου πω - 
είταν κάτι παιδάκια, κοριτσάκι... 
Πρέπει να ξέρεις, 
σκέψου, κοριτσάκι, 
ύστερ’ από δέκα χρόνια 
στο Ναγκασάκι.

(Πρωινό Άστρο)

Ο ποιητής συμβουλεύει και καθοδηγεί τα παιδιά: Πρέπει να ξέρουν, 
πρέπει ν’ αγωνίζονται, πρέπει να νοιάζονται. Να αγαπούν, να εργάζονται, να 
προχωρούν.

«Πρέπει να ξέρεις.»

«Πρέπει να μάθεις να μην αγαπάς 
εκείνους που λαβώνουν την αγάπη»

«Σφίξε και εσύ τα δυο μικρά σου χέρια.»

«Άλλη χαρά
δεν είναι πιο μεγάλη 
απ’ τη χαρά που δίνεις. 
Να το θυμάσαι, κοριτσάκι.»

«Περπάτα, κοριτσάκι. -
Είναι μακρύς, μακρύς, μακρύς ο δρόμος.
Ο δρόμος είναι σπίτι μας.
Περπάτα κοριτσάκι.»

«Δος μου το χέρι σου κι αργήσαμε.
Απ’ ώρα μάς περιμένουν κοριτσάκι.
Περπάτα, κοριτσάκι.»

(Πρωινό Άστρο)

Για να υπάρξει ειρήνη, για να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη, για να επι
κρατήσει η πανανθρώπινη συναδέλφωση, ο ποιητής προτρέπει στη φιλοπονία, 
στην εργασία, στον συνεχή αγώνα:
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«Όχι- δεν ξεγελιέται ο χρόνος με τα χρώματα-

θέλει δουλειά κι ανήφορο και σκάψιμο 
κι όρθιο στα πισινά του πόδια αμπέλι 
τ’ αλέτρι μένει στη γωνιά σαν κλειδωμένη πόρτα.»

«Ψηλά, ψηλά, τα κορφοβούνια της χαράς»
(Παιχνίδια τ’ ουρανού και του νερού)

Αλλά και την επίκληση στο θείο, δεν την ξεχνά ο ποιητής. Καλεί τα παιδιά 
να στραφούν στον Θεό, τον Χριστό, την Παναγία την ώρα της προσευχής, την 
ώρα που νιώθουν μόνα και αβοήθητα, την ώρα που πρέπει να οπλιστούν με 
θάρρος, δύναμη και ελπίδα, την ιορα που θα πρέπει να ευχαριστήσουν για τα 
όσα καλά χαίρονται τα ίδια. Η διαφορά που παρουσιάζεται είναι στο ότι ο 
ποιητής παρουσιάζει τα θεία πρόσωπα να ’ναι κοντά στα παιδιά, να ’ναι 
οικεία και χαμογελαστά, να μην αποπνέουν αυστηρότητα, να μην απειλούν με 
τιμωρίες, να μην έχουν ως πρώτη και ύστερή τους κουβέντα το «μη» και το 
«απαγορεύεται». Να ’ναι, σε τελική ανάλυση, στα μέτρα της παιδικής τους σκέ
ψης, για να μπορούν και τα παιδιά να τα πλησιάσουν χωρίς φόβο, μόνο με 
αγάπη.

«Κι όπως γαλανίζει το βραδάκι
το μαβί, το βιολετί,
να κ’ η Παναγιά στη δημοσιά,
πλάι στα κάρα, στα κουδούνια, στα σταμνιά
και στα κλαδωτά μαντήλια,
νάτη η Παναγιά
να κρατάει στην ασημένια της ποδιά
πέντε οκάδες κόκκινα σταφύλια.

(Παιχνίδια τ’ ουρανού και του νερού)

«....κι όμως το βλέμμα του
είναι μαλακό και τρυφερό σαν του Χριστού.»
«Ο άγγελος που ‘χαμέ δει στον ύπνο μας δεν ήταν αυστηρός.»
«Θε μου, πόσο γλυκά γελούσε ο άγγελός σου»
«Γι' αυτό κι ο Χριστός μάς χάιδευε τα βράδυα στα μαλλιά...»

(Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα)

Γενικές παρατηρήσεις:
Συνοψίζοντας μπορούν να εξαχθούν οι εξής γενικές παρατηρήσεις:
- Και στις δυο περιπτώσεις, δηλαδή α) τη γέννηση παιδιού και β) τον θάνα

το του παιδιού, ο ποιητής απευθύνεται στο παιδί που δεν μπορεί να του 
απαντήσει, αλλά μπορεί να δεχθεί τον γλυκό του λόγο, είτε ως καλωσόρι
σμα, είτε ως κατευόδιο.
Και στις τέσσερις συλλογές ο λόγος του ποιητή γίνεται περιγραφικός, εικο- 
νοπλαστικός, τρυφερός, παιγνιώδης, κυματιστός, ονειρικός.
Γίνεται φανερό, πως ο ποιητής γνωρίζει την ψυχοσύνθεση του παιδιού, στο 
οποίο μιλά μέσα σ’ ένα κλίμα ανάμεικτο από πραγματικότητα και φαντα
σία, που παρουσιάζει καταστάσεις πέραν του λογικού και εκτός από κάθε 
νομοτέλεια, όπως ακριβώς το παιδί βιώνει τον έξω και τον έσω κόσμο, έως 
την ωρίμανσή του.
Ο ποιητής, επανειλημμένα, ζητά επικουρία και αρωγή στη δική του φωνή 
και στη δική του αγάπη, από όλη τη φύση. Προτρέπει όλα τα στοιχεία της 
φύσης να έλθουν και να παρασταθούν στο παιδί.
Μέσα στην έκρηξη της τόσης εικονοποιίας πολύ έντονα και με ακριβή διά
κριση, δίνονται και όλα τα χρώματα και όλες οι αποχρώσεις που υπάρχουν 
στην παλέτα του ποιητή, που ας μην ξεχνάμε είναι και καλλιτέχνης, με θαυ
μάσια δείγματα δουλειάς, τη ζωγραφική στην πέτρα, τα γλυπτά με πέτρα 
και ξύλο, τις ονειρικές ακουαρέλες. Μας δίνει όλα τα χρώματα8 τα βασικά, 
όλα τα συμπληρωματικά, κι όλα εκείνα τα όμορφα σύνθετα, που αποδί
δουν τις χρυψατικές λεπτομέρειες και αποχρώσεις.
Ο ποιητής έντεχνα δίνει ακόμα και στη σιωπή μιλιά, όταν στο Πρωινό 
Αστρο «η σιωπή μιλάει και χαμογελάει», ενώ στο Αναφυλλητό, «η σιωπή 
γίνεται βαριά».
Μέσα στο παιγνιώδες ύφος και λεξιλόγιο, μέσα στην πληθώρα των υποκο
ριστικών και των χαδιάρικων επιφωνημάτων, μέσα στην ειδυλλιακή περι
γραφή της φύσης ο ποιητής δεν ξεχνά τη σκληρή πραγματικότητα, δεν 
ξεστρατίζει από τον ιδεολογικό του προσανατολισμό, δεν απομακρύνεται 
από τη δυστυχία και τον πόλεμο, αλλά γεμάτος έγνοια για το μέλλον των 
παιδιών, τα μυεί, τα προτρέπει, τα στρέφει να δουν και την πείνα, τη δυστυ
χία, τον πόλεμο, την ατομική βόμβα, την κοινωνική αδικία, τις παγκόσμιες 
αναταράξεις, τις εστίες έντασης και εχθροπραξιών, το έλλειμμα, γενικά, 
που παρουσιάζει η επικράτηση της ειρήνης9 στον κόσμο μας.

- Εκτός από τις προαναφερθείσες συλλογές, η έγνοια του Ρίτσου για το 
παιδί, το μέλλον της ανθρωπότητας, είναι διάσπαρτη και ειλικρινής σ’ όλη 
την τεράστια ποιητική του παραγωγή με πλήθος δηλώσεων και συνδηλώσε
ων για το παιδί και την παιδική ηλικία.
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Επίλογος
Ο Γιάννης Ρίτσος, κατάφερε να μιλήσει με ειλικρίνεια, απλότητα και τρυ

φεράδα στα παιδιά 10. Λυρικότατος, όπως πάντοτε γεμάτος μουσικότητα και 
φαντασία, μας καλεί, «να στρέψουμε και να δούμε τον κόσμο με τα καθάρια 
και άδολα μάτια του παιδιού», όπως πολύ ορθά παρατηρεί ο Χάρης 
Σακελλαρίου11

Αντλεί τη χαρά της ζωής από την παιδική ηλικία και σ’ αυτή βυθίζεται για 
να πάρει δύναμη και κουράγιο, γιατί το «παιδί αναδεικνύεται και είναι το 
κέντρο του κόσμου», όπως σημειώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο Γεώργιος 
Παπαντωνάκης12. Και όπως εύστοχα τονίζει η Τζίνα Καλογήρου13 «ο αυθορ
μητισμός της παιδικής ψυχοσύνθεσης και η παιγνιώδης και ανάλαφρη διάθεση 
του ίδιου του ποιητή, εκφράζονται μέσα από το μέτρο, το ρυθμό και τη μουσι
κότητα που διατρέχει έντονα αυτά τα ποιήματα».

Αχανές το έργο που μας κληροδότησε ο Γιάννης Ρίτσος. Έργο πλούσιο, 
γνήσιο, ανθρώπινο, ελληνικό και παγκόσμιο, μεστό και ωραίο, όπως ωραίος 
Έλληνας και ωραίος άνθρωπος υπήρξε και ο ίδιος. Και ευτυχώς, το έργο αυτό 
συνεχίζει να διαβάζεται, να ακούγεται, να διδάσκεται14, να μελετάται και επι
στημονικά να τεκμηριώνεται αδιαλείπτως!

ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Επιθεωρήτρια Δημοτικής Εκπαίδευσης

Σημειώσεις
1. Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα, γράφτηκε το 1937, εκδόθηκε από τον ΚΕΔΡΟ το 

1978. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε η Τρίτη επανέκδοση του 1984. 
Εικονογράφηση της Τζένης Δρόσου.

2. Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού, γράφτηκε το 1938, εκδόθηκε από τον ΚΕΔΡΟ το 
1981. Εικονογράφηση της Τζένης Δρόσου.

3. Πρωινό Αστρο, γράφτηκε το 1955, εκδόθηκε το 1983 από τον ΚΕΔΡΟ. Εδώ, χρησιμοποι
ήθηκε η 24η έκδοση του 1991.

4. Παιχνίδια τ’ ουρανού και του νερού, γράφτηκε το 1960 και εκδόθηκε το 1985 και πάλι 
από τον ΚΕΔΡΟ. Εδώ, χρησιμοποιήθηκε ο τόμος Γ από τα Ποιήματα ο οποίος περιλαμ
βάνει τη συλλογή αυτή στο Παράρτημα (1959-1960). Έκδοση ΚΕΔΡΟΣ, 11η έκδοση, 1979.

5. Το Αναφυλλητό γράφτηκε το 1957 και εντάχθηκε στον τόμο Β των Ποιημάτων.
6. Στη σειρά Αναγνωστικών «Η Γλώσσα μου» που κυκλοφορούσαν από το 1981 εως το

2006, υπήρχε στην Γ’ Δημοτικού «Το Κυκλάμινο» από τη σειρά Δεκαοχτώ
Λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας, στην Ε’ Δημοτικού αποσπάσματα από το Πρωινό 
Αστρο και τη Σονάτα του Σεληνόφωτος, στην Στ’ Δημοτικού ποίημα από τη συλλογή 
«Παιχνίδια τ’ ουρανού και του νερού.»
Στα εν χρήσει τώρα Αναγνωστικά, υπάρχει, στο α ' τεύχος της Β’ τάξης απόσπασμα από 
το Πρωινό Αστρο και το Αν όλα τα παιδιά της Γης - Στο α ' της Στ’ τάξης το ποίημα «η 
τελευταία Π.Α. εκατονταετία».

Στο γ' της Στ’ τάξης το ποίημα Χτίστες του Ναζίμ Χικμέτ σε μετάφραση Ρίτσου.
Στο β ' τεύχος της Ε’ τάξης το «Αν όλα τα παιδιά της γης.»

7. Στο Γ’ Μέρος του Ανθολογίου, έως το 2006 υπήρχε απόσπασμα από το «Όνειρο καλο
καιρινού μεσημεριού».
Στα τρία σημερινά Ανθολόγια βρίσκουμε:
στο Α’ Μέρος «Το Δελφίνι», ένα τετράστιχο από «Τα παιχνίδια τ’ ουρανού και του 
νερού» και ένα απόσπασμα από το «Πρωινό Αστρο.»
στο Β’ Μέρος «Στο σκολειό του κόσμου», Το «Πρωινό Αστρο»,
και στο Γ’ Μέρος «Με λογισμό και μ’ όνειρο», τρία τραγουδάκια του Φωτούλη, το ποί
ημα ο λαός από τα Δεκαοχτώ λιανοτράγουσα της πικρής πατρίδας, και το ποίημα 
Ειρήνη.

8. Το ακόλουθο χρωματικό φάσμα το δίνει η μελέτη του Γεώργιου Παπαντωνάκη 
«Εισαγωγή στην Παιδική Ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, εκδόσεις Οδυσσέας, 1996. σελ. 123.

Χρώματα Πυγολαμπίδα Όνειρο Πρωινό Άστρο Παιχνίδια Σύνολο

1 άσπρο 10 4 3 1 31

2 γαλάζιο 8 5 20 16 49

3 κίτρινο 19 17 20 12 68

4 κόκκινο 16 11 17 32 76

5 μαύρο — - 3 5 8

6 πράσινο 5 8 2 6 21

Σύνολο 58 45 65 85 253

9. Το ποίημα: Ειρήνη, που όπως έχει σημειωθεί πιο πάνω βρίσκεται στο Ανθολόγιο της Ε’ και 
Στ’ τάξης του Δημοτικού σχολείου «Με λογισμό και μ’ όνειρο». Ποιήματα για την Ειρήνη και 
αναφορά στην πανανθρώπινη ειρήνη, βρίσκουμε σε όλη την ποιητική κατάθεση του Γ. Ρίτσου.

Ειρήνη

Τ’ όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη.
Τ’ όνειρο της μάνας είναι η ειρήνη.
Τα λόγια της αγάπης κάτω απ’ τα δέντρα
είναι η ειρήνη.

Ο πατέρας που γυρνάει τ’ απόβραδο μ’ ένα φαρδύ χαμόγελο στα μάτια
μ’ ένα ζεμπίλι στα χέρια του γεμάτο φρούτα
κι οι σταγόνες του ιδρώτα στο μέτωπό του
είναι όπως οι σταγόνες του σταμνιού που παγώνει το νερό στο παράθυρο,
είναι η ειρήνη.

Ειρήνη είναι ένα ποτήρι ζεστό γάλα κι ένα βιβλίο μπροστά στο παιδί που ξυπνάει.
Η ειρήνη είναι τα σφιγμένα χέρια των ανθρώπων
είναι το ζεστό ψωμί στο τραπέζι του κόσμου
είναι το χαμόγελο της μάνας.
Μονάχα αυτό.
Τίποτ’ άλλο δεν είναι η ειρήνη.
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10. Εκτός από τις τέσσερις συλλογές και το Αναφυλλητό και τα άλλα ποιήματα που έχουν ανα
φερθεί στην παρούσα μελέτη, ο Ρίτσος μπορεί να διδαχθεί και με απόσπασμα από τον 
Αποχαιρετισμό, που γράφτηκε για τη θυσία του Αυξεντίου, ως επίσης και ο Ύμνος και θρή
νος για την Κύπρο, Τα Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας και άλλα ακόμα.

11. Χάρης Σακελλαρίου, Ιστορία της Παιδικής Αογοτεχνίας, Η Έκδοση, Εκδόσεις Δανιά, 1996, 
σελ. 142-143.

12. Γεώργιος Παπαντωνάκης, α) Εισαγωγή στην παιδική ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, εκδόσεις 
Οδυσσέας, 1996., και β) Η παιδική ηλικία του Ήλιου, εκδόσεις Πατάκη, 1997. σελ. 111-206 
[μόνο για το Αναφυλλητό],

13. Τζίνα Καλογήρου, Τέρψεις και Ημέρες Ανάγνωσης, εκδόσεις της Σχολής, Ι.Μ. 
Παναγιωτόπουλου, 1999 σελ. 157-177.

14. Η διδασκαλία ποιημάτων δοκίμων ποιητών, που μπορούν να κατανοηθούν και από παιδιά 
συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα, μερικά των οποίων είναι:

- Τα παιδιά μπορούν να αντιληφθούν ευκολότερα την ποιητική γλώσσα, μέσω δόκιμης ποίη
σης, και όχι απλής στιχουργικής, αφού στην ποίηση χρησιμοποιείται μια γλώσσα συναισθη
ματική και αποκλίνουσα.
Τα παιδιά έρχονται σ’ επαφή με θαυμάσιες εικόνες και μαθαίνουν να βρίσκουν την κρυμμέ
νη εικόνα σε κάθε στροφή ή και στίχο.
Με ποιήματα όπως του Γ. Ρίτσου τα παιδιά έρχονται σ’ επαφή με κοινωνικά θέματα, παναν
θρώπινα προβλήματα, οικουμενικά αδιέξοδα.

- Με την επαφή του το παιδί, με εκλεκτά δείγματα ποιητικής γραφής, έχει μεγαλύτερες πιθα
νότητες, να αντιληφθεί την αξία του ποιητικού λόγου, και ίσως να συνεχίσει να διαβάζει ποι
ήματα και ποιητικά έργα και αργότερα, ως ενήλικας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ, 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ*

* Διεθνές. Πολυεπιστημονικό Συνέδριο του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Montpellier III (20-21-22/11/20008) στο Μονπελιέ της Γαλλίας.
I. IEFE hrrp://iefe.iniv-montp.3fr-iefe@univ-montp3.fr
2. mshm@univ-montp3.fr

Της Ευαγγελίας Δαμουλή-Φίλία

Το Montpellier της Γαλλίας βρίσκεται σε απόσταση έντεκα χιλιομέτρων 
από τη Μεσόγειο θάλασσα. Συνδυάζει ιστορία και σπουόαία αρχιτεκτονική. 
Είναι μια Μεσαιωνική και σύγχρονη πόλη ταυτόχρονα, με φιλελληνικό παρελ
θόν και παρόν στη Γαλλία.

Πάνω απ’ όλα το Montpellier είναι μία πόλη για νέους. Εκεί ζουν και 
σπουδάζουν πάνω από 60.000 φοιτητές απ’ όλο τον κόσμο. Είναι η πρωτεύου
σα μιας περιοχής που είναι γεμάτη αμπέλια, της Languedoc - Roussillon, 
όπου οι αυτόχθονες μιλούν τη γλώσσα της Occitanie, τα Γαλλικά της περιοχής 
του Hérault.

Το Πανεπιστήμιο Monteliier III φέρει τιμητικά το όνομα του ποιητή Paul 
Valery που κατάγεται από εκεί και είναι θαμμένος στο κοντινό Μεσαιωνικό 
χωριό Aigues - mortes. Είναι ένα από τα παλιά Πανεπιστημιακά κέντρα της 
Ευρώπης και έχει έδρα το Montepellier. Βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση γιατί 
το Montepellier είναι μια Μεσογειακή πολιτεία με μεγάλη πνευματική ακτινο
βολία. Έχει 22.000 φοιτητές από τους οποίους οι 2.700 είναι αποδέκτες μιας 
παιδείας βασισμένης στις Τέχνες, στα Γράμματα, στις Γλώσσες, στις 
Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες. Διαθέτει μεταξύ άλλων, και 
Ινστιτούτο εκμάθησης της Γαλλικής γλώσσας με μαθήματα προσαρμοσμένα 
ειδικά για αλλοδαπούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες και με δυνατότη
τα απόκτησης πτυχίων DELF, DALF1 κ.λ.π.

Το φιλόξενο Montpellier με το σπουδαίο Πανεπιστημιακό του Κέντρο 
είναι στη διάθεση και συνεργασία με άλλα Πανεπιστημιακά κέντρα ερεύνης. Τα 
τρία Πανεπιστήμια του Montpellier συνεργάζονται με προγράμματα σπουδών 
Socrates, Erasmus Tempus, Leonardo, συγκεκριμένα με τα Πανεπιστήμια της 
Βαρκελιόνης. Μπολόνιας, Valparaiso. Το κέντρο Ανθρωπιστικών Σπουδών του 
Monpellier είναι εγγεγραμμένο στο δίκτυο 18 ανάλογων κέντρων ανά τον 
κόσμο2.

Στο Montpellier στις 20,21,22 Νοεμβρίου 2008 το Τμήμα Νεοελληνικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Paul Valery Montpellier III και η ερευνητική 
ομάδα JE 2487: «Ο Έλληνας και ο «Αλλος». Αντιληπτικότητα διαφορών και 
ομοιοτήτων», με Διευθυντή τον κ. Αγγελόπουλο μαζί με την Επιστημονική 
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Επιτροπή αποτελούμενη από τον καθηγητή Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, την 
καθηγήτρια Marie - Paul Masson, τον καθηγητή Charles-Olivier Carbonnell, 
και την Επιτροπή Οργάνωσης, αποτελούμενη από τις κυρίες Ελπίδα Ghazal 
- Kouloumbri, Επίκουρη καθηγήτρια, την Ελίζα Χατζιδάκη, Λέκτορα, την 
Marie Pascale Vanean, Καθηγήτρια, τους διδάσκοντες Herve Georgelin και 
Madeleine Voga και με την υποστήριξη του Κένρου Ανθρωπιστικών Σπουδών 
του Montpellier, του Επιστημονικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Paul - 
Valery Montpellier 1Π, του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας και του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, οργάνωσαν Διεθνές 
Πολυεπιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Ελληνική και Κυπριακή ταυτότητα 
μέσα από χώρους, πρακτικές και αφηγήσεις μνήμης».

Το Συνέδριο ακολούθησε θεματικά τρεις άξονες:
1. Χαμένη και ξανακερδισμένη μνήμη
2. Από τις αναμνήσεις στη Μνήμη
3. Μνήμη υποβοηθούμενη από διάφορα μέσα.
Την Πέμπη 20 Νοεμβρίου 2008 ο κ. Jacques Bouchard, καθηγητής από το 

Πανεπιστήμιο του Montreal του Καναδά, μίλησε με θέμα: «Έλληνες και 
Ρουμάνοι. Μια Ρουμανία ξεχωριστή για κάθε εθνότητα».

Ο Herve Georgelin, Διδάκτωρ της Ιστορίας και ερευνητής στο 
Πανεπιστήμιο του Montpellier III, μίλησε για το «παρελθόν των Ελλήνων της 
Ανατολής μια ανανεωμένη επικαιρότητα;» Ο κ. Georgelin αναφέρθηκε στο 
πλήθος των βιβλίων που εμπνέεται από το θέμα αυτό και ενδεικτικά ανέφερε 
τις «Μάγισσες της Σμύρνης», την «Πολίτικη Κουζίνα», το «Πολλές ζωές στη 
Σμύρνη» και τόσα άλλα...

Η κ. Μάνικα Kalian - Καρατζά, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του 
Harvard των ΗΠΑ, μίλησε με θέμα: «Ξεχνώ, ξέχασα, ξαναβρίσκω πάλι. 
Συγγραφείς που αναφέρθηκαν στο βίωμα και στη μνήμη του παρελθόντος 
όπως ο Ευγενίδης, ο Halo, ο θ. Καλλιφατίδης».

Ο βραβευμένος από τη Γαλλική Ακαδημία Έλληνας συγγραφέας που ζει 
στο Παρίσι, Βασίλης Αλεξάκης, μίλησε με θέμα: «Χαμένη και ξανακερδισμένη 
μνήμη». Ανέπτυξε εμπειρίες από τα βιώματά του όταν πρωτοπήγε στη Γαλλία. 
Τα βιώματά του ήταν κυρίως βιώματα γλώσσας, γλώσσας προέλευσης και 
γλώσσας υποδοχής. Προβληματίστηκε πάνω στον ορισμό της ταυτότητας σε 
σχέση με τη γλώσσα και είπε χαρακηρισικά: «Όταν έφθασα στη Γαλλία κανείς 
δεν γνώριζε τα παιδικά μου χρόνια, τους φίλους και παλιούς γνωστούς μου. 
Ολα αυτά ανήκαν σε άλλο χώρο και χρόνο και σε άλλη γλώσσα, σε αναμνήσεις 
σε άλλη γλώσσα την Ελληνική. Οπότε η ταυτότητα ενός ατόμου σχετίζεται 
άμεσα με τα όνειρα, με την εσωτερικότητα, με την φαντασία του. Από εκεί 
καθορίζεται η τοπική και εθνική ταυτότητα». Εδώ ο Β. Αλεξάκης επιβεβαιώνει 
το απόφθεγμα ότι «ο κόσμος μου είναι η γλώσσα μου». Ο Αλεξάκης αναφέρ
θηκε και σε δυσκολίες της μετάφρασης και της απόδοσης ρηματικών χρόνων 
από την Ελληνική στη Γαλλική γλώσσα.

Η κ. Αλκηστις Σοφού, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Paris I, Pantheon 
Sorbonne, μίλησε για τη «μνημοσύνη, τη μνήμη και το ρόλο του ελληνικού 
Τύπου στην εθνική συνειδητοποίηση στα τέλη του 18ου αιώνα».

Η κ. Ελευθερία Ζέη, Επίκουρη καθηγήρια στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 
μίλησε με θέμα: «Πραξικοπήματα στην Ανατολική Μεσόγειο στους 16ο-18ο 
αιώνες και σχηματισμός τοπικών ταυτοτήτων».

Ο κ. Michel Bruneau, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών 
της Γαλλίας και του Πανεπιστημίου Michel de Montaigne του Bordeaux 111, 
μίλησε για τις «Στρατηγικές μνήμης: τόποι και εδάφη της ελληνικής ποντια
κής διασποράς». Ο Μ. Bruneau μίλησε συγκεκριμένα για τον πληθυσμό της 
διασποράς». Διευκρίνησε ότι ο όρος είναι ελληνικός που υιοθετήθηκε και από 
τις Κοινωνικές Επιστήμες ιδιαίτερα για τους Εβραίους. Διέκρινε την «εξορία» 
από την «διασπορά» και αναφέρθηκε στους τέσσερις τύπους διασποράς. 
Ιδιαίτερα ανέπτυξε το ρόλο της θρησκείας, τις εκκλησίες, τα μοναστήρια, τα 
πανηγύρια ως τρόπους ανταλλαγής των προσφύγων και μεταναστών με την 
Ελλάδα. Αναφέρθηκε στη μειονότητα και πως αυτή λειτουργεί σαν μικρή εθνό
τητα διατηρώντας ήθη, έθιμα, παραδόσεις, μύθους για τη χώρα προέλευσης.

Ο κ. Μιχάλης Καλαπόδης, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Pittsburg των 
ΗΠΑ και υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Paul - Valery Montpellier III, 
κάτοικος της ελληνικής κοινότητας της Μασσαλίας, μίλησε για την «Ορθόδοξη 
ελληνική κοινότητα της Μασσαλίας του 19ου αιώνα: τόποι ή περιβάλλον μνή
μης;» Ο Μιχάλης Καλαπόδης αναφέρθηκε στο θέμα του να είναι Έλληνας 
αλλά όχι πολίτης της Ελλάδας όπως π.χ. στην περίπτωση των Ελλήνων της 
Μασσαλίας, του Λιβόρνο της Ιταλίας κ.λ.π. Η μειονότητα μοιράζεται μεταξύ 
της τις αναμνήσεις από την πατρίδα και φθάνει σε σημείο η Ελλάδα που της 
λείπει να γίνει μύθος. Οι θεωρητικοί του θέματος (Διάκος, Μαρατζίδης, 
Χρηστίδης 1995) υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει αμυθολόγητη πραγματικότη
τα. Οι Έλληνες της Μασσαλίας εμμένουν και οπισθοδρομούν στο ένδοξο 
αρχαίο μας παρελθόν, γεγονός που τους απομακρύνει από τη σύγχρονη 
Ελληνική πραγματικότητα.

Η κ. Μαρία Ζέρβα, υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Marc Bloch 
του Στρασβούργου III, μίλησε με θέμα: «Μνήμη και Ταυτότητα: η περίπτωση 
των Ορθοδόξων τουρκόφωνων Ελλήνων».

Προεδρεύοντας του κ. Θεοδόση Νικολαΐδη, ο κ. Σταύρος Περεντίδης, 
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναφέρθηκε στην «Ελληνικότητα τον 
16ο αιώνα κατά τον Θεοδόση Ζυγομαλά: αναφορές στο παρελθόν και αθλιό
τητες του παρόντος».

Η κ. Κωστούλα Καλούδη, Επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσουν, ανέπτυξε το θέμα «Η Ελλάδα ως τόπος μνήμης μέσα από το 
σινεμά».

Η κ. Αννα Ταμπάκη, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναφέρθηκε 
στις «Πρακτικές και στον λόγο μνήμης στην Ελληνική ταυτότητα την εποχή 
του Διαφωτισμού».
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Στη δεύτερη συνεδρία με θεματικό άξονα: «Από τις αναμνήσεις στη 
Μνήμη» συμμετείχαν οι κάτωθι ομιλητές:

Η κ. Marie Cecile Navet - Gremillet, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του 
Montpellier III, ερευνήτρια, ανέπτυξε το θέμα: «Η Κυπρίδα και το βενετικό 
κάτοπτρο' η μνήμη του ξένου στο διήγημα του Κώστα Μόντη».

Ο Ελευθέριος Μύστακας, Επίκουρος καθηγητής στο Τεχνολογικό 
Ινστιτούτο Αθηνών και η κ. Αλίκη Τσοτσορού υποψήφια διδάκτωρ και φιλό
λογος στο Διδασκαλείο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών, αναφέρθηκαν 
στις «Μνήμες της Αρχαιότητας και της Βυζαντινής παράδοσης στις νουβέλες 
της Ευγενίας Φακίνου και στους πίνακες του Παύλου Σαμίου».

Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2008, προεδρεύουσας της καθηγήτριας του 
Πανεπιστημίου Paul - Valery, Montpellier III, κ. Marie - Paule Masson, η Σοφία 
Βασιλάκη, Επίκουρη καθηγήτρια και ερευνήτρια στην INALCO, στο Παρίσι, 
μίλησε για την «επιστροφή στην πατρίδα κατά τον Δημήτρη Χατζή».

Η Κύπρια φιλόλογος, πολυγραφότατη συγγραφέας και Πρόεδρος της 
Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, κ. Ανδρεανή Ηλιοφώτου, 
μίλησε για «το ιστορικό παράδοξο του 20ου αιώνα στην Κύπρο, ως τραγικό 
βίωμα μιας γενιάς». Η κ. Ηλιοφώτου αναφέρθηκε στον Θεόδωρο 
Παπαδόπουλο κύριο αναλυτή της Κυπριακής συνείδησης, όπως επίσης στον 
ποιητή Κύπρο Χρυσάνθη και στην Οδύσσεια του Κυπριακού λαού. Ο 
Κυπριωτισμός είναι ένας χώρος μνήμης που μεταφέρει αξίες μέσω της αθάνα
της ελληνικής ψυχής και γλώσσας.

Ο Καθηγητής της Γαλλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Γιάννης Ιωάννου, μίλησε για τον «Αλλο Κύπριο στη λογοτεχνία της νήσου». Ο 
κ. Ιωάννου είπε ότι μέχρι το 1974 η λήθη των ιστορικών γεγονότων ήταν απα
γορευμένη στην Κύπρο. Το σλόγκαν που κυριαρχούσε παντού ήταν το «Δεν 
ξεχνώ» και υπενθύμιζε σε όλους την τραγωδία του Κυπριακού Ελληνισμού. 
Και στους Τουρκοκύπριους επίσης ίσχυε το ίδιο σλόγκαν την χρονική περίο
δο 1963-1974. Ο Παντελής Μηχανικός το 1964 έγραψε το ποίημα «Ωδή για ένα 
σκοτωμένο τουρκάκι», αλλάζοντας σελίδα στην ιστορία...

Ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης, νοσταλγώντας την Αμμόχωστο που είχε την 
ίδια τύχη με την Κωνσταντινούπολη, έγραψε το ποίημα «Αμμόχωστος 
Βασιλεύουσα», ελπίζοντας σε μια ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού. Όπως 
και να’χει η Ιστορία οι Τουρκοκύπριοι πάντα έστρωναν τραπέζι για να συμ- 
φάγουν με τους Ελληνοκύπριους κάθε φορά που πήγαιναν στα μέρη που είχαν 
χάσει, προσπαθώντας έτσι να απαλύνουν λίγο τις πληγές τους.

Ο Χρήστος Χατζήπαπας, συγγραφέας, πρόεδρος της Ένωσης Αογοτεχνών 
Κύπρου και μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού «Νέα Εποχή», 
που εκδίδεται στη Λευκωσία, μίλησε για την «έννοια της μνήμης στην 
Ελληνική Κυπριακή λογοτεχνία και στην Τουρκοκυπριακή λογοτεχνία». Η 
μνήμη είναι τραυματική μέσα από την Κυπριακή Λογοτεχνία. Αυτή η θλίψη 
διασχίζει πολλά κείμενα όπως φαίνεται μέσα από τα Κυπριακή παραμύθια του 

Θωμά Συμεού, τα γραπτά της συγγραφέως Ήβης Μελεάγρου, τα ογκώδη μυθι
στορήματα του Γιώργου Κρυστάλλη. την ποίηση του Παντελή Μηχανικού, την 
νουβέλα «Οι συμμορίτες» του Λεύκιου Ζαφειριού. Επίσης μέσα από τα έργα 
του Αευτέρη Πούλιου, του ποιητή Παύλου Λιασίδη, του Λεύκου Γεωργιάδη, 
μέσα από το θεατρικό πεζογραφικό έργο της Μαρίας Αβρααμίδου, το έργο του 
Θεοκλή Κουγιάλη, της Αλεξάνδρας Γαλανού και τόσων άλλων.

Επίσης θλιμμένα είναι τα έργα των Τουρκοκυπρίων ποιητιόν Φικρέτ 
Ντεμιράγ, της Νεσιέ Γιασίν και του Μεχμέτ Γιασίν. Σύμφωνα με τον Αρη 
Φακίνο «ο λογοτέχνης δημιουργός δίνει φωνή στη μνήμη, κι όχι ο ιστορικός!».

Η Μαγδαληνή Voga, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Προβηγκίας, ερευ- 
νήτρια στο Πανεπιστήμιο του Montpellier III και ο Αημήτρης 
Παπασπυρόπουλος, δάσκαλος σε Ελληνικό Σχολείο στα περίχωρα της 
Μασσαλίας, μίλησαν για τις «ανταγωνιστικές μνήμες: Εμείς και οι Αλλοι, 
Εμείς και οι Αρχαίοι». Π(ός αισθάνονται οι Έλληνες γι’ αυτούς που ζουν τόσα 
χρόνια στη Γαλλία; Η έρευνα εστιάστηκε στο χωριό Salind de Girand στη 
λιμνοθάλασσα της Camargue όπου ζουν Πατινιοί (Πάτμιου), Καλύμνιοι και 
Σμυρνιοί κατά κύριο λόγο από το 1922 κι έπειτα. Οι περισσότεροι δουλεύουν 
στις αλυκές περίπου εξήντα χρόνια.

Η Επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Montpellier III, κ. 
Ελπίδα Ghazal - Kouloumbri, μίλησε με θέμα «Μνήμη και αναπαραστάσεις 
μέσα από το έργο Revenons en Grece / Επιστρέφουμε στην Ελλάδα, του Rene 
Puaux (1978)». Το έργο του δημοσιογράφου και στρατιοπικού ανταποκριτή 
Rene Puaux περιλαμβάνει είκοσι διηγήσεις για την Ελλάδα.

Η Σοφία Φιλοπούλου, Λέκτορας στο Θεατρολογικό τμήμα του 
Πανεπιστημίου Αθηνιόν μίλησε για το «Δραματικό οδοιπορικό στο ταξίδι της 
μνήμης».

Ο Γιώργος Πεφάνης, Επίκουρος καθηγητής στο Θεατρολογικό τμήμα του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, ανέπτυξε το θέμα: «Τόποι και Λόγοι μνήμης στο 
Νεοελληνικό θέατρο και αναπαραστάσεις του παρελθόντος».

Η Καθηγήτρια του τμήματος Νεοελληνικιόν Σπουδοιν του Πανεπιστημίου 
του Bordeaux 11, Michel de Montaigne αναφέρθηκε στα «Διηγήματα για τα 
παλικάρια μας (1885-1887) του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Από τη μνήμη στη μυθο
ποίηση».

Ο Jean - Laurent Savoye, ερευνητής και υποψήφιος διδάκτωρ στο 
Πανεπιστήμιο του Montpellier III, μίλησε για την «Ερωφίλη, έργο Κρητικό ή 
Ελληνικό; Διασταυρωμένα βλέμματα μιας ταυτότητας».

Η Ευαγγελία Δαμουλή φιλόλογος, συγγραφέας, Διδάκτωρ του Ιουνίου 
Πανεπιστημίου, μέλος της μεταδιδακτορικής έρευνας του Πανεπιστημίου 
Montpellier III: Ο Έλληνας και ο «Αλλος», και διδάσκουσα Νεοελληνική 
Λογοτεχνία και Γαλλική γλώσσα στο Τμήμα Αρχειονομίας και 
Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, «ανέπτυξε «τον ρόλο και τη 
σπουδαιότητα των αναμνήσεων για την τοπική ιστορία μέσα από το παρά
δειγμα του βιβλίου της3 για την Γαστούνη και την Ηλεία». Η Ηλεία είναι ένα 
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παλίμψηστο της Ελληνικής ταυτότητας μέσα από τους ανθρώπους και τα μνη
μεία της.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών η απονομή του τίτ
λου του Επίτιμου Διδάκτορα από την Πρόεδρο του Πανεπιστημίου του 
Montpellier III, κ. Anne Fraisse, στον αποθανόντα Καθηγητή του Τμήματος 
Νεοελληνικών Σπουδών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου, Γεώργιο - Άρη 
Αλεξάκη. Τον τίτλο παρέλαβε ο γιος του. Τον άνθρωπο και το έργο του εκγω- 
μίασε η Καθηγήτρια κ. Marie-Paule Masson, παρόντος του κ. Ερατοσθένη 
Καψωμένου, Καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπου είχε διδάξει ο 
τιμώμενος, και όλων των Καθηγητών του Πανεπιστημίου του Montrellier III.

Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2008, προεδρεύοντος του κ. Γιώργου Πεφάνη, ο 
Λεύκιος Ζαφειριού, Κύπριος ποιητής, βραβευμένος από την Ακαδημία Αθηνών, 
μίλησε με θέμα: «Οι διακοινοτικές συγκρούσεις στην Κύπρο και η αποτύπωσή 
τους στη λογοτεχνία. Η υπέρβαση της επίσημης εικόνας του Άλλου».

Η κ. Νάντια Στυλιανού, Μορφωτική Λειτουργός του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, ποιήτρια και πεζογράφος, διδάκτωρ του 
Πανεπιστημίου του Montpellier III, μίλησε με θέμα: «Το βραδινό λεωφορείο» 
του Νίκου Ορφανίδη.

Η κ. Sophie Coavoux, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Montpellier III, 
ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Lyon 111, αναφέρθηκε στο «παλίμψηστο της 
εθνικής μνήμης στην ποίηση του Κ. Καβάφη».

Στον τρίτο θεματικό άξονα του Συνεδρίου: «Η μνήμη επιβοηθούμενη από 
διάφορα μέσα» προήδρευσε ο κ. Παντελής Περεντίδης. Ο κ. Θεοδόσης 
Νικολαΐδης, Επίκουρος καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο μίλησε για την 
«σύγχρονη Ελλάδα ως σύνθεση ανάμεσα στην κλασσική κληρονομιά και τον 
χριστιανισμό, μέσα από την διαλεκτική του ιστοριογραφικού έργου του 
Σπυρίδωνα Ζαμπέλιου».

Η κ. Κωστάντζα Γεωργακάκη, Επίκουρη καθηγήτρια στο Θεατρολογικό 
Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε για «το Θέατρο του Φεστιβάλ 
Αθηνών: 1955-1967. Ανάδυση ελληνικής ταυτότητας ή ενός γόνιμου κοσμοπο
λιτισμού;».

Ο κ. Γιώργος Αρέττας, υπεύθυνος έρευνας στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών 
της Γαλλίας (C.N.R.S.) και στο Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών (E.H.E.S.S.), 
στο Παρίσι, ανέπτυξε το θέμα: «Σβησμένο πρόσωπο: επιλεγμένοι ρόλοι ανά
μνησης και λησμονιάς στην πρόσφατη λειτουργία του Ποντιακού Συλλόγου 
και του Μοναστηριού της Παναγίας Σουμελά». Ο Ποντιακός ελληνισμός και 
οι αναμνήσεις του στην Ελλάδα. Η Παναγία Σουμελά ως μέσο αναβίωσης της 
μνήμης του Ποντιακού Ελληνισμού.

Ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Paul-Valery, 
Montpellier III, μίλησε με θέμα: «Ο τόπος και ο χρόνος της μνήμης. Στην ανα
ζήτηση της δόξας του Μαραθώνα στα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια ιστορίας». 
Ο κ. Αγγελόπουλος αναφέρθηκε στη μάχη του Μαραθώνα και τη διαχρονικότη- 
τα της στην ελληνική συνείδηση μέχρι σήμερα. Το γεγονός της νίκης στη μάχη του 
Μαραθώνα συμβόλιζε την δύναμη, την ανωτερότητα των Ελλήνων έναντι των 
Ασιατών. Οι σημερινοί Μαραθώνιοι αγώνες δρόμου διαιωνίζουν το μήνυμα της 
ισονομίας, της ισοπολιτείας της δημοκρατίας μέσα σ’ ένα πανελλήνιο πνεύμα. Η 
ανάμνηση της νίκης του Μαραθώνα είναι ένα σύμβολο νίκης κατά του δεσποτι- 
σμού και της διαφοροποίησης της τύχης της Ευρώπης. Η αναφορά στο 
Μαραθώνα αλλά και ο σημερινός τύμβος, το μνημείο και ο τόπος, η ονομασία 
οδών, βοηθούν τη μνήμη και τη συνέχεια της φυλής.

Προεδρεύοντος του Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Montreal, κ. 
Jacques Bouchard, η καθηγήτρια του Montpellier III, κ. Marie - Pazule 
Masson, μίλησε για την «Επετειακή Μνήμη' ο λόγος του Νικολάου Πολίτη 
Κερκυραίου (που σπούδασε στη Νομική Σχολή της Aix-en Provence) στις 26 
Μαρτίου 1930 για τις εορτές της εκατονταετηρίδας από την Ελληνική 
Επανάσταση».

Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Ερατοσθένης Καψωμένος, 
αναφέρθηκε στον «τοπικό πολιτισμό και τον επίσημο λόγο στη σύγχρονη 
Ελλάδα».

Η κ. Ιωάννα Μουσικούδη, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Montpellier 
III και ερευνήτρια, ανέπτυξε το θέμα: «η Θράκη στην αρχή του 20ου αιώνα, 
ευρισκόμενη μεταξύ δύο ανταγωνιστικών μνημών, επισήμων οργάνων της επε
κτατικής ελληνικής και βουλγαρικής πολιτικής».

Ο κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Διευθυντής της επιστημονικής - ερευ
νητικής ομάδας «Ο Έλληνας και ο Άλλος», ανακοίνωσε τα συμπεράσματα του 
Συνεδρίου και συνοψίζοντας είπε: «οι Έλληνες βλέπουν την ταυτότητά τους 
διαχρονικά από την Αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Ο Έλληνας αισθάνεται τον 
εαυτό του ως μια σύνθεση και συνέχεια του παρελθόντος με το παρόν. Η ελλη
νική γλώσσα που νίκησε τη φθορά και το θάνατο αιώνων είναι ένας τόπος μνή
μης. Ο Έλληνας της Κύπρου θέλει να λησμονήσει την τραγωδία του διχασμού 
της Κύπρου. Το σύνθημα «Δεν ξεχνώ» που όλοι γνωρίζουμε, από τη δεκαετία 
του '90 έχει αλλάξει. Οι Κύπριοι σήμερα μέσα από τη λογοτεχνία και τη γενι
κότερη έκφρασή τους επιδιώκουν τη συμφιλίωση με τον Αλλο για μια πιο αλη
θινή συνύπαρξη».

Η Κύπρια ποιήτρια Ανδρεανή Ηλιοφώτου από τη Λευκωσία γράφει στην 
τελευταία δίγλωσση (ελληνική και αγγλική) ποιητική της συλλογή, Όραμα 
Ελληνικού

3. Ευαγγελία Δαμουλή - Φίλια. Από την ανάμνηση στην Ιστορία. Περιήγηση στη Γαστούνη και στην Ηλεία. 
Εκδόσεις Βιβλιοπανόραμα, Αμαλιάδα 2004.

4. Ανδρεανή Ηλιοφώτου, Όραμα Ελληνικό / Hellenic vision, ποίηση / poetry, εκδόσεις Αρμίόα, Εγκωμη, 
Λευκωσία, Κύπρος, 2007.
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Σαλαμίνα της Κύπρος στα 404 π.Χ.

[...]
Τούτος ο τόπος, ριζικό θολό, 
καμιά Πυθία δεν το ξεδιαλύνει' 
Κι ο Σαλαμίνιος Ευαγόρας ένα τίποτα;
Όχι' μονάχα τον αγώνα μας ορίζουμε, 
ποτέ την ιστορία Όσο ανέπνεε 
τ’ όνειρο δεν θα πρόδινε:
Η Σαλαμίνα της Κ ύπρος 
μικρή Αθήνα της Ανατολής! 
[...]

Και οι Τουρκοκύπριοι νέοι συγγραφείς που όεν έζησαν τα τραγικά συμβάντα 
του 1974, τροφοδοτούν θεματικά τη δημιουργία τους με απόηχους εκείνου του 
γεγονότος και διαπνέονται από αίσθημα ευθύνης απέναντι στις τύχες του 
τόπου και του λαού του. Η Νεριμάν Τζαχίτ στο ποίημα της Έφτασε η ώρα για 
ειρήνη* 1 γράφει:

«Από τότε που ο άνεμος μας σκόρπισε 
εσένα στα νότια, εμένα στα βόρεια 
κουράστηκα, γειτόνισσά μου, 
απ’ τις θυσίες που τιμούν τους θεούς του πολέμου 
κουράστηκα να ανάβω κεριά, να προσφέρω τάματα σε εκκλησίες, σε τζαμιά...

Την καρδιά σου άνοιξε και άκου 
τους πληγωμένους ήχους του χώματος 
της ζωής, που σου ψιθυρίζει με φωνή μητέρας 
αγάπη και συγχώρεση».
[·..]

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΜΟΥΛΗ-ΦΙΛΙΑ 
Διδάκτωρ φιλολογίας, συγγραφέας

Σημείωση:
Ολες οι εισηγήσεις εκφωνήθηκαν στην Γαλλική γλώσσα πλην των εισηγήσεων των Κυπρίων: κ. Ανόρεανής 
Ηλιοφιότου, κ. Λεύκιου Ζαφειριού, κ. Χρήστου Χατζήπαπα. που έγιναν στα ελληνικά.

5. «Τουρκοκύπριοι δημιουργοί» στη «Νέα Εποχή», τευχ. 292, Άνοιξη 2007, Λευκωσία, Κύπρος, σσ. 50-51. 
Απόδοση του ποιήματος σε συνεργασία με την ποιήτρια: Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης.

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

Του Ιωάννη Χρ. Γιάγκου

«... και μείζον’ όστις τής αυτού Πάτρας 
φίλον νομίζει τούτον ουδαμού λέγω» 

(Σοφοκλέους Αντιγόνη, στίχ. 182-3).

Νομίζω ότι δεν θα ήταν υπερβολή, εάν έλεγα ότι 
τα αισθήματα θαυμασμού και μεγαλείου, τα οποία γεν
νιούνται στην ψυχή μου από τη μελέτη των ομηρικών 
επών, γεννιούνται και από την εντρύφηση των επών 
του 21, όπως ανάγλυφα μάς τα παρουσιάζει ο 
«αγράμματος», σοφός Στρατηγός Μακρυγιάννης.

Στην πρώτη περίπτωση ο επικλητής των Μουσών, 
Όμηρος άδει τα κλέα των ανδρών, που διέπρεψαν στα 
ομηρικά χρόνια, κατά την πολιορκία τής Τρωαδίτικης
Γης, στη δεύτερη, ο Στρατηγός Μακρυγιάννης ιστορεί τα κλέα των ανδρών, 
που διέπρεψαν κατά την εθνεγερσία τού 1821 και την επανάσταση τής 3ης 
Σεπτεμβρίου 1843, στα οποία υπήρξε πρωταγωνιστής και πυρφόρος εμψυχω- 
τής.

Όμως και οι δύο συναντώνται σ’ ένα κοινό σημείο. Στην εξύμνηση τής 
Αρετής. « Πάσα γαρ η Ομήρου Ποίησις Αρετής εστί έπαινος» παρατηρεί ο 
εμβριθέστατος τής αρχαίας γραμματείας Μέγας Βασίλειος στην περίφημη επι
στολή του «Προς τους νέους όπως αν εξ ελληνικών ωφελοίντο λόγων». Και 
μήπως ο Στρατηγός υπολείπεται στο σημείο αυτό; Θα έλεγα, με κάποια ίσως 
υπερβολή, ότι υπερέχει, αφού τα απομνημονεύματά του κινούνται συνέχεια σε 
δύο άξονες. Στην Αρετή και στη Φιλοπατρία!

Ο Μακρυγιάννης, στη γλαφυρότατη και μεστή πατριδολατρικών συναι
σθημάτων εξιστόρησή του, συναντά κανείς τον διάχυτο του πόθο δια την 
Αρετή και τον Πατριωτισμό! Με μεγάλο του δε πόνο παρατηρεί ότι εμείς οι 
άνθρωποι «δεν θυσιάζουμε ποτές Αρετή και Πατριωτισμό και είμαστε σε τούτη 
την άθλια κατάστασιν και κινδυνεύουμε να χαθούμεν...».

Η πνευματική προσφορά τού Στρατηγού στο θέμα τής εθνικοθρησκευτι- 
κής καλλιέργειας τού Ελληνισμού, σίγουρα είναι υπέρτερη και πλέον αξιάγα- 
στος από την επίσης αξιόλογη δράση του στα πεδία των μαχών.

Δεν προτίθεμαι να αναφερθώ στην παρούσα μελέτη στα πολυποίκιλα προ
βλήματα που αντιμετώπισε ο Μακρυγιάννης στη μεγάλη του έφεση να μάθει 
γράμματα ούτε στις ηράκλειες προσπάθειες του να γράψει τα απομνημονεύματά 
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του. Αδυνατώ όμως να αποφύγω την έκφραση των αισθημάτων τού θαυμασμού 
μου δια το παραστατικότατο και πατριωτικό συγγραφικό του έργο και δια την 
ουρανόθεν σοφία του, την οποία συναντούμε σε κάθε σελίδα τού έργου του.

Όταν κανείς μελετά τα απομνημονεύματα τού Μακρυγιάννη αισθάνεται 
να σαγηνεύεται από τον πηγαίο και αγνότατο πατριωτισμό του, ο οποίος εξω- 
τερικεύεται με τόση ηδύτητα και θελκτικότητα, ώστε αισθάνεσαι φυσιολογικά 
να ανάγεσαι μαζί του στους ίδιους πατριδολατρικούς του κόσμους.

Τι δε να πει κανείς δια την ωριμότητα και την εμβρίθεια τού πνεύματος 
τού «αγράμματου» - όπως ο ίδιος αποκαλεί τον εαυτό του- τούτου σοφού! 
Εδώ η λογική σταματά και τα χείλη μας ψιθυρίζουν με ταπεινοφροσύνη « Παν 
δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εκ τού Πατρός των Φώτων». Και 
όντως, στην προσωπικότητα τού Μακρυγιάννη, πολύ εύκολα ανιχνεύει ο μελε
τητής του τη στρατιωτική, την πολιτική και την πνευματική σοφία, αρετές που 
προέρχονται από τον ουράνιο Πατέρα!

Μίλησα προηγουμένως δια τη σοφία τού «αγράμματου σοφού». Και η 
σοφία αυτή εκδηλώνεται ενώπιον μας ήδη από τον πρόλογό του. Ο τίτλος τής 
εργασίας μας θα μπορούσε άνετα να εξαντληθεί από τις σκέψεις μας με βάση 
την εισαγωγή του και μόνον.

Ο άπειρος των πραγμάτων θ’ ανέμενε, επηρεασμένος ίσως από τον Πλά
τωνα, να ακούσει για νόμους δίκαιους και αυστηρούς, για άριστους άρχοντες, 
για τη θεσμοθέτηση των αξιών τής ζωής και άλλα πολλά, την αξία των οποίων 
ουδείς ασφαλώς υποτιμά.

Όμως το έμπειρο μάτι ενός μελετητή και μάλιστα ιστορικού μελετητή γνω
ρίζει να σταματά σε ορισμένους όρους τού κειμένου και να εμβαθύνει σ’ 
αυτούς. Γνωρίζει να παραλληλίζει τους όρους τούτους με εκείνους των σοφών 
τής αρχαιότητας, να προβληματίζεται και να εξάγει τα διδακτικά του πορί
σματα.

Γράφει ο Στρατηγός «... ως άνθρωπος μπορώ να πεθάνω και ή τα παιδιά 
μου ή άλλος τις τα αντιγράψη, για να βγάλη εις φως, πρώτον τους ανθρώπους, 
όπου γράφω μ’ αγανάκτησιν αναντίον τους, να βάνη τις πράξες τού κάθε ενού 
και το όνομά του με καλόν τρόπον, όχι με βρισιές, δια να χρησιμεύσουν αυτά 
όλα εις τους μεταγενεστέρους, δια να μάθουν να θυσιάζουν δια την Πατρίδα 
τους και τη Θρησκεία τους περισσότερη Αρετή και να ζήσουν ως ανθρώποι σ’ 
αυτήν την Πατρίδα και μ’ αυτήν την Θρησκεία. Χωρίς Αρετή και πόνο εις την 
Πατρίδα και Πίστη εις την Θρησκεία τους Έθνη δεν υπάρχουν.

Και προσοχή να μην τους απατάγη η ιδιοτέλεια. Και αν σκοντάψουν, τότε 
εις τον κρεμνόν θα πηγαίνουν, καθώς το πάθαμε εμείς...».

Αυτές τις υπέροχες σκέψεις ευρίσκει κανείς στην αρχή των απομνημονευ
μάτων του. Ο καθένας μας αντιλαμβάνεται ότι ο Στρατηγός ζητεί, πρωτίστως, 
απόλυτο σεβασμό προς τους πρωταγωνιστές των ιστορικών δρωμένων, την 

ιστορική αλήθεια και προ παντός αυτοθυσία για την Πατρίδα μας και πίστη 
στη Θρησκεία μας.

Από ποιους τα ζητεί αυτά; Από τους Ανθρώπους. Από τη ζώσα πνοή του 
Έθνους. Από όλους τους Ανθρώπους, και από αυτούς που ψέγει και από 
αυτούς που επαινεί

Ο Στρατηγός με τη φράση « πρώτον τους ανθρώπους» αναφέρεται στην 
ουσία τής Πολιτείας. Αναφέρεται στον έμψυχο παράγοντα. Αναφέρεται στον 
Ανθρωπο, που αποτελεί την συνισταμένη τής κάθε Πολιτείας. Και στη συνέχεια 
καθορίζει με ποιο τρόπο θα πρέπει να ζει αυτός ο άνθρωπος για να έχει Πατρί
δα, Έθνος και Θρησκεία!

Την ίδια αξία και βαρύτητα στην έννοια τού « Ανθρώπου» έδωσα και οι 
αρχαίοι Έλληνες. Μάλιστα δε την θεωρούσαν φορέα των αξιών τής ζωής και 
τον κατ’ εξοχή ζωηφόρο παράγοντα τής πόλεως-κράτους.

Πιστεύω μάλιστα ότι η σύλληψη τής έννοιας και τής αξίας ΑΝΘΡΩΠΟΣ, 
μιας έννοιας άγνωστης στον κόσμο τού Μύθου τής Ανατολής, αποτελεί την 
πρώτη και μεγίστη προσφορά τού αρχαίου ελληνικού φιλοσοφικού στοχασμού 
στην ανθρωπότητα! Την έννοια αυτή ενθρόνισε σε περίλαμπρο θρόνο και την 
κατέστησε δημιουργό και φορέα τού ελληνικού του πολιτισμού.

Το κορυφαίο τούτο δημιούργημα τού Θεού, εγκαίρως το συνέλαβε ο ερευ
νητικός νους των αρχαίων Ελλήνων και κατανόησε ότι τούτο αποτελεί αφ’ 
εαυτού την ύψιστη αξία τής ζωής και την πηγή τής διαμόρφωσης τού πολιτι
σμού και των αξιών τής ζωής.

Συνειδητοποίησε εγκαίρως ότι τούτο είναι το αμιγές, το ακήρατο και ανε
πανάληπτο πρόσωπο τής Θείας Δημιουργίας.

Το γεγονός ότι οι αρχαίοι έδιδαν πάντα πολύ μεγάλη σημασία στην έννοια 
και την αξία Ανθρωπος το βλέπουμε και στον Επιτάφιο τού Περικλέους, στον 
οποίο ο ρήτορας επαινεί κυρίως τον Αθηναίο πολίτη τον διαπρέψαντα στην 
Αρετή. « Ανδρών αγαθάτν έργω γενομένων, έργω και δηλούσθαι τας τιμάς»( 35). 
Στη συνέχεια δε « Αρξομαι δε από των προγόνων πρώτονα δίκαιον γάρ αυτοίς 
και πρέπον δε άμα εν τω τοιώδε την τιμήν ταύτην τής μνήμης δίδοσθαι».

Ας προσέξουμε ότι ο Θουκυδίδης γράφει « από των προγόνων πρώτον». 
Ο Στρατηγός γράφει « τους ανθρώπους πρώτον»

Ιδού η θαυμάσια αρχή. Ο μύστης τού πεζογραφικού και τού πολιτικού 
λόγου Θουκυδίδης και ο ταπεινός « αγράμματος» Μακρυγιάννης αρχίζουν 
ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο λόγο. Αναφέρονται πρώτα στον 
φορέα τής Ιστορίας, τον Ανθρωπο. Δεν έχει σημασία, αν ο Θουκυδίδης έχει την 
ευτυχία να επαινεί τους αγαθούς και ο Μακρυγιάννης την ατυχία να ψέγει 
τους πονηρούς. Ο στόχος αμφοτέρων είναι η καλλιέργεια και η ανάδειξη χρη
στών και εναρέτων πολιτών. Και ο μεν Θουκυδίδης επιδιώκει τούτο μέσω τού 
επαίνου των εναρέτων, ο δε Μακρυγιάννης μέσω τού ψόγου των αισχρών.
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Την αξία τού ανθρώπου ως φορέως και δημιουργού τής Πολιτείας και τής 
Ιστορίας την συναντούμε παντού, στη Θουκυδίόεια γραφή. Ιδιαίτερα δε στις 
περίφημες Δημηγορίες του. αναφέρομαι λ.χ. στο λόγο τού Νικία προς τους 
Αθηναίους, μετά τις αλλεπάλληλες ήττες τους, στη Σικελία.

«... Και εκ των παρόντων, ω άνδρες Αθηναίοι και ξύμμαχοι, ελπίδα χρή 
έχειν. Ήδη και τινές εκ δεινοτέρων ή τοιώνδε εσώθησαν... ΑΝΔΡΕΣ ΓΑΡ 
ΠΟΛΙΣ ΚΑΙ ΟΥ ΤΕΙΧΗ ΟΥΔΕ ΝΗΕΣ ΑΝΔΡΩΝ KENAI...» ( Θουκ. 7ο 77).

Τα ίδια αναφέρει και ο Σοφοκλής στον Οιδίποδα Τύραννο:

« Είπερ άρχεις τήσδε γης, ώσπερ κρατείς, 
ξνν ανδράσιν κάλλιαν ή κενής κρατείν, 
ως ονδέν έστι ούτε πύργος ούτε ναυς 
έρημος ανδρών μη ξυνοικούντων έσω» (54-57).

Επανέρχομαι στον Θουκυδίδη. Είναι γνωστό ότι το έργο του χαρακτηρί
στηκε ότι αποτελεί τη κλείδα τής γνώσης « τού πολιτικιάς σκέπτεσθαι και 
δράν». Ο δε « Επιτάφιός» του, ως το εμβριθέστερο κείμενο τού εντέχνου πεζο- 
γραφικού λόγου, στον οποίο εκτίθενται με εξαιρετική λεπτότητα οι βασικές 
και διαρθρωτικές έννοιες και αξίες τής Δημοκρατίας.

Και ασφαλώς δεν είναι τυχαίο, πως όταν ο μέγας ταγός τού Έθνους, ο 
Ελευθέριος Βενιζέλος, ήταν αυτοεξόριστος στο Παρίσι, μελέτησε εις βάθος και 
μετέφρασε με πολύ μεγάλη επιδεξιότητα όλο το έργο τού Θουκυδίδη. Και είναι 
γνωστό ότι η μετάφρασή του, αποτελεί την καλύτερη που γράφτηκε ποτέ μέχρι 
σήμερα.

Γράφει χαρακτηριστικά, «...την γαρ χώραν οικούντες οι αυτοί αιεί διαδο
χή των επιγιγνομένων μέχρι τούδε ελευθέραν παρέδωσαν δΓ αρετήν» (36). 
Επομένως η Αρετή είναι, κατά τον Θουκυδίδη, η βάση τής Ελευθερίας τής 
Πατρίδας.

Ας δούμε και τι ο Στρατηγός μας, μάς λέγει για το θέμα τούτο, «γράφω... 
δια να χρησιμεύσουν όλα αυτά εις τους μεταγενεστέρους και να μάθουν να 
θυσιάζουν δια την πατρίδα τους και τη θρησκεία τους περισσοτέραν Αρετήν, 
να ζήσουν ως ανθρώποι σ’ αυτήν την πατρίδα και γι’ αυτήν την θρησκεία. 
Χωρίς Αρετήν και πόνον εις την Πατρίδα και πίστιν εις την Θρησκεία τους 
Έθνη δεν υπάρχουν...».

Και τώρα η σύγκριση. Ποιο από τα δύο κείμενα είναι το εμβριθέστερο; 
Αδίστακτα απαντώ. Τού Στρατηγού! Διότι ο Θουκυδίδης θεωρεί μία έννοια 
απαραίτητη για την ελευθερία τής Πατρίδας. Την Αρετή. Ο Στρατηγός προχω
ρεί πιο βαθιά και πιστεύει ότι οι απαραίτητες προϋποθέσεις είναι: α) Η θυσία 
περισσότερης Αρετής, χάριν τής Πατρίδας και τής Θρησκείας, και β) η διατή
ρηση τής αυτής θρησκείας δηλαδή τής Ορθόδοξης Χριστιανικής. Γ) ο πόνος- 
αγάπη προς την πατρίδα και δ) η βαθύτατή του πίστη προς την Ορθοδοξία. 
Εδώ μάς θυμίζει πολύ και τον Παπαδιαμάντη.

Ο Στρατηγός ζητεί περισσότερη Αρετή και θυσίες για την Παταρίδα. Παρ’ 
όλες όμως τις απαιτήσεις του, η όλη του γλωσσική έκφραση και ο τρόπος με 
τον οποίο ζητεί αυτές τις θυσίες, έχουν μια υποβλητική γλυκύτητα, ώστε ο 
μελετητής να αισθάνεται τον Στρατηγό όχι ως σκληρό νομοθέτη αλλά ως 
απαλό πνευματικό εμπνευστή και καθοδηγητή.

Εάν δε ήθελα σχολιάσει τις αντιλήψεις του Στρατηγού για την αξία τής 
θρησκείας, θα μπορούσα να γράψω ότι δεν υστερεί ούτε και από τον εθνικό 
μας ιστορικό Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο ούτε και από τον εμβριθέστατο 
Βυζαντινολόγο Σπυρίδωνα Ζαμπέλιο.

Έγραψε ο Παπαρρηγόπουλος: «... Ανευ τού Χριστιανισμού το ελληνικό 
έθνος δεν ήθελε επιπλεύσει εν τω καταποντισμώ, εν ω κατεποντώθη άπας ο τής 
αρχαιότητος κόσμος ... Ανευ τού Ελληνισμού ο Χριστιανισμός ήθελεν ασφυ- 
κτήσει εν τη πνιγηρά τής Ιουδαίας ατμόσφαιρα».

Και αλλαχού. «...Το ελληνικό έθνος δεν διεσιύθη, τουλάχιστον δεν διέσω
σε την ιστορικήν αυτού υπόστασιν, ει μη μόνον δια τής μετά τού Χριστιανι
σμού συμμαχίας! ΔΓ αυτού επρωταγωνίστησεν εν τω μέσω αιιϋνι και δΓ αυτού 
κυρίως ανεκαινίσθη εν τοις νεωτέροις χρόνοις...».

Ιδού διατί διακηρύττει ο Στρατηγός ότι πρέπει να ζήσουμε σ’ αυτήν την 
πατρίδα και με αυτή τη θρησκεία. Νους οξυδερκής αντιλαμβάνεται τις τρομε
ρές επιπτώσεις που θα υποστεί ο ελληνισμός σε περίπτωση που οι Έλληνες 
απεμπολήσουν τις χριστιανικές τους αξίες. Και αντιλαμβάνεται βαθύτατα ό,τι 
και ο Ζαμπέλιος, πως Ελληνισμός και Χριστιανισμός είναι έννοιες αλληλέν- 
δετες. Και δεν μπορεί η μία να νοηθεί άνευ τής άλλης. Είναι Θεοκέλευστ 
οςκαιαξιάγαστος συζυγία! όπως ευστοχότατα παρατηρεί ο Σπυ
ρίδων Ζαμπέλιος.

Εάν λοιπόν και μόνο αυτές οι πολιτειακές αντιλήψεις τού Μακρυγιάννη 
γινόντουσαν βίωμα τού λαού μας, τότε το Έθνος μας σίγουρα θα αναδεικνυό- 
ταν κραταιό τόσο στο εσωτερικό του μέτωπο όσο και στο εξωτερικό. Προ 
παντός και κυρίως, ο λαός μας θα θωρακιζόταν με τις διαχρονικές αυτές 
αξίες, οι οποίες δεν θα τον άφηναν ποτέ να οδηγηθεί ούτε σε εμφυλίους πολέ
μους, ούτε στη Μικρασιατική καταστροφή ούτε και στην τουρκική εισβολή τού 
1974. Γιατί ένας λαός, ο οποίος διαθέτει μια ρωμαλέα πνευματικότητα που 
στηρίζεται σε ιστορικές διαχρονικές αξίες καθορίζει δυναμικά την ιστορική 
του πορεία. Δεν οδύρεται ολοφυρόμενος, ως άλλος Ισραήλ « επί των ποταμών 
Βαβυλώνας » αναπολώντας τα περασμένα του μεγαλεία.

Ολόκληρη η εισαγωγή τού Μακρυγιάννη κινείται σ’ αυτούς τους τρεις 
άξονες. Αρετή, Πατριωτισμός, Θρησκεία.

Γράφει. «...Οι μεταγενέστεροι να ’χουν περισσότερην αρετήν και πατριω
τισμόν. Η Πατρίδα τού κάθε ανθρώπου και η θρησκεία του είναι το πάν και 
πρέπει να θυσιάζη και πατριωτισμό και να ζη και αυτός και οι συγγενείς του, 
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ως τίμιοι άνθρωποι εις την κοινωνίαν και τότε λέγονται έθνη, όταν είναι στο
λισμένοι με πατριωτικά αιστήματα. Το ’ναντίον λέγονται παλιοψάθες των 
εθνών και βάρος της γης. Και δια τούτο, ως πατρίδα γενική τού κάθε ενού και 
έργο των αγώνων τού μικροτέρου και αδυνάτου πολίτη, έχει και αυτός τα συμ- 
φέροντά του εις αυτήνη την πατρίδα, εις αυτήνη τη θρησκεία. Δεν πρέπει ο 
άνθρωπος να βαρύνεται και να αμελεί αυτά. Και ο προκομμένος πρέπει να 
φωνάζει ως προκομμένος την αλήθεια, το ίδιο και ο απλός. Ότι κρικέλλα δεν 
έχει η γης να την πάρη κανείς εις την πλάτην του, ούτε ο δυνατός ούτε ο αδύ
νατος. Και όταν είναι ο καθείς αδύνατος εις έναν πράγμα, και μόνος του δεν 
μπορεί να πάρη το βάρος και παίρνει τους άλλους και βοηθούν, τότε να μην 
φαντάζεται και να λέγη ο αίτιος εγώ. Να λέγει ΕΜΕΙΣ. Ότι βάναμε όλοι τις 
πλάτες μας όχι ένας».

Σκέψεις, εκφρασμένες βέβαια με μια δόση αφελότητας αλλά είναι σκέψεις 
βαθυστόχαστες και εμβριθέστατες και προ παντός αγνότατες. Θρησκεία και 
Πατρίδα είναι για τον Στρατηγό έννοιες διαχρονικές και ιερότατες. Έννοιες τις 
οποίες όλοι οι πολίτες οφείλουν να υπηρετούν με αφοσίωση και αυτοθυσία.

Ένα τέτοιο κείμενο δεν ήταν δυνατό παρά να συγκινήσει και τον Νομπε
λίστα μας Ποιητή, Γιώργο Σεφέρη και να το χρησιμοποιήσει στην ποίησή του. 
Η φράση τού Στρατηγού « ότι κρικέλλα δεν έχει η γης να την πάρη κανείς εις 
την πλάτη του» ανευρίσκεται στο ποίημά του « Σαλαμίνα τής Κύπρος» τής 
ποιητικής του συλλογής « Κύπρον ου μ’ εθέσπισεν» η οποία, ως γνωστόν, είναι 
αφιερωμένη στην Κύπρο. Παραθέτω το σχετικό απόσπασμα.

... Σαλαμίνα τετας νυν ματρόπολις τωνδ ’
αιτία στεναγμών ( Πέρσαι).
Κάποτε ήλιος τού μεσημεριού, κάποτε φούχτες η ψιλή βροχή.

Η γης δεν έχει κρικέλια
για να την πάρουν στον ώμο τους και να φύγουν 
μήτε μπορούν, όσον και αν είναι διψασμένοι, 
να γλυκάνουν το πέλαγο με νερό μισό δράμι.
Και τούτα τα κορμιά
πλασμένα από ένα χώμα που δεν ξέρουν
έχουν ψυχές...

Ας σημειώσουμε ότι ο Σεφέρης ήταν θαυμαστής τού Στρατηγού. Ο ίδιος 
εξομολογείται « ... ο μόνος σπουδαίος πεζογράφος, που ξέρω εγώ τουλάχι
στον, είναι ένας ταπεινός που μαθαίνει λίγα γράμματα, στα τριάντα τόσα του 
χρόνια, ο Μακρυγιάννης. Και το πιο παράξενο είναι ότι αυτοί οι αγράμματοι 
συνεχίζουν πολύ πιο πιστά το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, από την απέραντη 
ρητορεία των καθαρολόγων, που, καθώς είπα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα 
ακατάλυτο φίμωτρο. Στους καιρούς μας, όπου ο αγώνας, το αίμα, ο πόνος και 

η δίψα τής δικαιοσύνης, απογυμνώνει τις ψυχές από τα πρόσκαιρα ναρκωτικά 
και τις φρεναπάτες, όπου ο άνθρωπος γυρεύει από τον άνθρωπο το καθαρό, 
το στέρεο και τη συμπάθεια, είναι σωστό να μιλούμε για τέτοιους ανθρώπους, 
όπως ο Μακρυγιάννης...».

Και αλλού γράφει «... Στο γράψιμο τού Μακρυγιάννη, που είναι αδιάβα
στο για τον απροειδοποίητο αναγνώστη, συλλαβίζεις, πολύ περισσότερο από 
τις λέξεις, την επίμονη βούληση τού συγγραφέα να ζωγραφίσει στο χαρτί τον 
εαυτό του. Παρακαλούσε να τού μάθουν οι άλλοι κάτι περισσότερο απ’ ό,τι 
ήξερε κι ένοιωθε ταπεινός για την αμάθειά του. Φανερά λοιπόν ο Μακρυγιάν- 
νης θα ήθελε να είχε τους τρόπους να μάθη γράμματα. Αλλά αυτό δεν τον μει
ώνει, δεν τού δημιουργεί κανένα σύμπλεγμα κατωτερότητας, όπως θα ελέγαμε. 
Επειδή έχει έμφυτη μέσα του αυτή την ασφάλεια τής έκφρασης, μπορεί και δια
τυπώνεται με χρώμα και αποχρώσεις με τόνο και ρυθμό......

Και καταλήγει μ’ ένα πολύ επαινετικό και ενθουσιαστικό εγκώμιο δια τον 
Στρατηγό. «... Ο Μακρυγιάννης είναι ο πιο σημαντικός πεζογράφος τής νέας 
ελληνικής λογοτεχνίας, αν όχι ο πιο μεγάλος, γιατί έχουμε τον Παπαδιαμάντη. 
Το έργο του είναι η συνείδηση ενός ολόκληρου λαού, μια πολύτιμη διαθήκη...»

Και όντωςα τόσο ο ελληνικός λαός στο σύνολό του όσο και ο Μακρυγιάν- 
νης, ως πνευματικός του εκπρόσωπος, πιστεύουν ότι η Ελλάδα και η Ελευθε
ρία της είναι καρπός της αγάπης του Θεού. Τούτο φαίνεται καθαρά από την 
απάντηση που έδωσε στον Γάλλο στρατηγό Δεριγνύ, όταν τον επισκέφτηκε 
στους Μύλους:

- Τι κάνεις αυτού; Αυτές οι θέσεις είναι αδύνατες. Τι πόλεμον θα κάνετε με 
τον Μπραΐμη αυτού; Ρώτησε ο Γάλλος στρατηγός.

- Τού λέγωα είναι αδύνατες οι θέσεις μας κΓ εμείς, όμως είναι δυνατός ο 
Θεός, όπου μάς προστατεύει. Και θα δείξωμεν την τύχη μας σ’ αυτές τις 
θέσεις τις αδύνατες.

Και σε μια άλλη περίπτωση:
- Μού λένε: Είστε πολλά ολίγοι και αυτείνοι είναι πολλοί, οι Τούρκοι, και 

τακτικοί. ΚΓ αυτείνη η θέση είναι αδύνατη. Έχει και κανόνια ο Μπραΐμης και 
δεν θα βαστάξετε.

-Τους λέγω. Όταν σηκώσαμε τη σημαία αναντίον τής τυραγνίας, ξέραμε 
ότι είναι πολλοί αυτείνοι και μαθητικοί. ΚΓ έχουν και κανόνια κΓ όλα τα 
μέσαα εμείς απ’ ούλα είμαστε αδύνατοια όμως ο Θεός φυλάγει τους αδύνα- 
τουςα κΓ αν πεθάνωμεν, πεθαίνομεν δια την πατρίδα μας, δια την θρησκεία 
μας, και πολεμούμε όσον μπορούμεν αναντίον τής τυραγνίαςα και ο Θεός βοη
θός! Αυτός ο θάνατος είναι γλυκός, ότι κανένας δεν θα γίνη αθάνατοςα κΓ 
όταν ο θάνατος θ’αρθή να μάς πάρη, όταν θέλη, αρρώστους και δυστυχείς, 
καλύτερα σήμερα να πεθάνουμε».

Ιδού, διατί ο Σεφέρης πολύ ορθά έγραψε ότι « το έργο τού Μακρυγιάννη 
είναι η συνείδηση ενός λαού, ολόκληρου λαού, μια πολύτιμη διαθήκη...».
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Και πράγματι ο ελληνικός λαός, στο σύνολό του, πολέμησε υπέρ Πίστεως 
και Πατρίδος, παρ’ όλο που πάντοτε ήταν πιο αδύνατος από τους αντιπάλους 
του, γιατί πίστευε ότι οι έννοιες αυτές έχουν πρωταρχική θέση στην πυραμίδα 
των αξιών τής ζωής, και έχει υπέρτατο χρέος να θυσιάζεται γι’ αυτές.

Σήμερα, που το ορθολογιστικό και ευδαιμονιστικό πνεύμα έχει εισχωρή
σει στη ζωή μας και έχει διαποτίσει τον τρόπο τού σκέπτεσθαι μας, οι πιο 
πάνα) σοφές σκέψεις τού Μακρυγιάννη, αποκτούν όλως ιδιαιτέρως, μεγίστη 
σημασία και πιστεύω ότι επιβάλλεται να εισαχθούν στα σχολεία μας, να τις 
βιώνουν οι νέοι μας και να διδάσκονται ότι το ιστορικό γίγνεσθαι δεν είναι 
το αποτέλεσμα απλών αριθμών αλλά είναι καρπός τής πίστεως και τής αγωνι
στικότητας ενός λαού. Είναι ο καρπός τού έρωτα τού λαού προς τις αξίες τής 
ζωής, εκ των οποίων την πρώτη θέση κατέχουν η Θρησκεία, η Πατρίδα και η 
Οικογένεια!

Οι εκτεθείσες απόψεις τού Μακρυγιάννη δεν είναι απλώς η υπερήφανη 
απάντηση που εκπροσωπούσε το δικό του περήφανο και αγωνιστικό πνεύμα. 
Ηταν « η συνείδηση ενός λαού» κατά τον Σεφέρη, την οποία τόσο επάξια 
εκπροσωπούσε.

Είναι το ίδιο πνεύμα, το οποίο ουδέποτε γονυπέτησε μπροστά στον Τούρ
κο κατακτητή, καθ’ όλη την περίοδο τής Τουρκοκρατίας, αλλά όρθιο καθοδή
γησε και αγράμματους και σοφούς στο δρόμο τού χρέους και της τιμής. Καρ
πός αυτού τού πνεύματος υπήρξε η εθνεγερσία τού 1821 και η επαναφορά της 
πεφιλημένης έννοιας τής ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ στις μητρικές της αγκάλες.

Αυτό το πνεύμα το αδούλωτο εκπροσωπεί και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
όταν χαρακτηριστικά έλεγε:

Το Γένος δεν υποτάκτηκε ποτέ στον Τούρκο κατακτητή. Είχε πάντα τον 
Βασιλιά του, τον Στρατό του, τα Κάστρα του. Βασιλιάς του: Ο μαρμαρωμένος 
Βασιλιάς. Στρατός του; Οι Αρματωλοί και οι Κλέφτες. Κάστρα του; Η Μάνη 
και το Σούλι.

Και επικύρωνε την πιο πάνω σκέψη του με την βιωματική του φράση: « Ο 
Θεός υπέγραψε την Ελευθερία τής Ελλάδας και δεν θα πάρει πίσω την υπογρα
φή Του».

Οι Έλληνες διακηρύσσει ο Στρατηγός πρέπει «να μάθουν να θυσιάζουν 
δια την Πατρίδα τους και τη Θρησκεία τους περισσότερη Αρετή, να ζήσουν ως 
άνθρωποι σ’ αυτήν την πατρίδα και μ' αυτή τη θρησκεία. Χωρίς Αρετή και 
πόνο εις την Πατρίδα και πίστη εις την Θρησκεία τους έθνη δεν υπάρχουν»

Νομίζω ότι στη διακήρυξη αυτή βρίσκεται η πεμπτουσία των πολιτειακών 
σκέψεων τού Στρατηγού. Ζητεί από τους Έλληνες θυσίες χάριν τής Πατρίδας 
τους και χάριν τής Θρησκείας τους. Χωρίς αυτές τις θυσίες ούτε Ελλάδα θα 
υπήρχε σήμερα ούτε Ορθοδοξία.

Ίσως στη συνείδηση κάποιων να τίθεται το ερώτημα. Μήπως οι έννοιες 
Ελλάς και Ορθοδοξία είναι έννοιες αποθησαυρισμένες στις βιβλιοθήκες 
κάποιων σοφών ιστορικών;
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Η θέση μας είναι πως ούτε η Ελλάδα ούτε η Ορθοδοξία είναι έννοιες τού 
παρελθόντος. Είναι όμως και βέβαιον ότι θα καταλήξουν ιστορικές παρελθο- 
ντικές έννοιες, αν δεν τις κάνουμε βιώματά μας και αν δεν υπάρξει ανάμεσα σ’ 
αυτές και σε μάς μια αμφίδρομη σχέση αλληλοπεριχώρισης!

Θέλω να σχολιάσω κάπως εκτενέστερον τη φράση τού Μακρυγιάννη ότι οι 
Έλληνες:

«πρέπει να μάθουν να θυσιάζουν δια την Πατρίδα τους και τη Θρησκεία 
τους περισσότερη Αρετή, να ζήσουν ως ανθρώποι σ’ αυτή την Πατρίδα και μ’ 
αυτή τη Θρησκεία».

Εάν ο Ελληνισμός επιβίωσε κατά τη διάρκεια τής Τουρκοκρατίας, τούτο 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην Ορθοδοξία. Τούτο είναι ιστορικό γεγονός 
αναμφισβήτητο. Διακηρύσσεται από τα πλέον επίσημα ιστορικά χείλη, όπως 
τού εθνικού μας ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρρηγοπούλου, που αναφέρα

με πιο πάνω.
Ιδού το σχετικό απόσπασμα:
«Το Ελληνικόν Έθνος δεν διεσώθη. τουλάχιστον δεν διέσωσε την ιστορι

κήν αυτού αξίαν, ειμή μόνον δια τής μετά του Χριστιανισμού συμμαχίας. 
Αλλά, αν υπηρέτησε τον λόγον τού Θεού, πολλαπλασίονα απήλαυσε παρ’ 
αυτού, ένεκα τής διακονίας εκείνης, την ανταμοιβήν. Διότι δΓ αυτού επρωτα- 
γωνίστησεν εν τω μέσω αιώνι και δΓ αυτού ιδίως ανεκαινίσθη εν τοις νεωτέ- 

ροις χρόνοις.
Μέγα λοιπόν και υπό τής Προνοίας αυτής θαυματουργηθέν μάλλον, ή υπό 

ανθρώπων διαπραχθέν, γεγονός εστιν η τού Ελληνισμού κατά την Ανατολήν 
διάδοσις. Μέγα δια την όλην αθρωπότητος ιστορίαν. Μέγα δια την όλην τής 
ελληνικής εθνότητος τύχην, διότι άπασα ημών η μετέπειτα κοινωνική, ηθική, 
διανοητική κατάστασις, τού γεγονότος εκείνου εστίν απόρροια».

«...Ανευ του Χριστιανισμού το Ελληνικόν Εθνος δεν ήθελε επιπλεύσει εν 
τω καταποντισμώ εν ω κατεποντίσθη άπας ο λοιπός τής αρχαιότητος κόσμος».

Ο δε εμβριθέστατος Βυζαντινολόγος Σπυρίδων Ζαμπέλιος ανταγωνιζόμε- 
νος, κατά κάποιο τρόπο, τον εθνικό μας ιστορικό, σε καλλιέπεια αλλά και σε 
ιστορική σοφία, προσθέτει χαρακτηριστικά:

Συνθήκη κοσμοσωτήριος Ελλάδος και Χριστιανισμού. Θεοκέλευστος 
συζυγία, το μέλλον αμφοτέρων εις τους αιώνας εξασφαλίζουσα! Η μεν Ελλάς 
παρέχει, επ’ αγαθώ τής οικουμένης, τω Χριστιανισμώ παιδείαν, γλώσσαν, 
ευφυΐαν, καρτερίαν ακλόνητον εις τα βασανιστήρια. Προσφέρει θυσίαν αιμα
τηρόν και αναίμακτον. Ο δε Σωτήρ τού κόσμου τίθησιν εις τον δάκτυλον τής 
μνηστής τον αρραβώνα τής σωτηρίας».

«

Τις άλλος βραχίων, ειμή μόνος ο τού Θεού, ηδύνατο να στερήση τού προ
σφιλούς αυτού ονόματος, λαόν θρησκευτικώς ανέκαθεν προσπεφυκότα εις τοι- 
ούτον κειμήλιον, το δε ξένισμα να κατορθώση μόνον και μόνον δια πειθούς!
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Άλλην ομοίαν μεταβολήν η ιστορία τής λοιπής χριστιανωσύνης δεν μαρτυρεί!»

Ευστοχότατα δε καταλήγει στο συμπέρασμα ότι χωρίς της συμμαχία αυτή 
«ο όρος Ελλάς, σήμερα, θα ήταν ένας δυσεύρετος όρος εις ενίας βιβλιοθήκας 
των σοφών τής γης».

Οι έννοιες αυτές τα τελευταία χρόνια υπέστησαν τέτοιες επιθέσεις από 
νεοφανείς « ιστορικούς» που δεν θα ήταν δυνατόν να εξέλθουν ασινείς. «Νόες 
πεπαλαιωμένοι» θα μάς πουν με θυμηδία. «Η σύγχρονη Επιστήμη (τους) τί 
λέγει;»

Να όμως τί λέγει και η σύγχρονη επιστημονική διανόηση.

Ο σοφός Ακαδημαϊκός και Πρύτανις τής σύγχρονης ελληνικής επιστημο
νικής διανόησης Ιωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος, σε μια διάλεξή του στο Πανε
πιστήμιο Αθηνών, με θέμα « Το 1821 και τα σύγχρονα προβλήματα τού Ελλη
νισμού» (είχα την ευτυχία να παρευρεθώ σ’ αυτή τη διάλεξη και ακόμα την νοι
ώθω μέσα μου) διακήρυξε εμφαντικά:

«... Αλλο μέγα αίτημα τής συγχρόνου ζωής μας, το οποίο τίθεται ενώπιον 
μας και εις την συνείδηση τού συγχρόνου Ελληνισμού κατά τρόπον αδυσώπη- 
τον, είναι το αίτημα να αναγεννήσωμεν μέσα μας, ό,τι ωνόμασαν οι Πατέρες 
μας Ορθοδοξίαν.

Παρελάβομεν τον Χριστιανισμόν και η ιστορική μοίρα επεφύλαξεν εις 
ημάς το προνόμιον να τον ερμηνεϋσωμεν, να διατυπώσωμεν με την ελληνικήν 
φιλοσοφίαν τας αρχάς του και έτσι να τον παραδώσωμεν εις τον κόσμον. 
Τούτο ακριβώς και επράξαμεν ως λαός.

Κατά δε την περίοδον τής Τουρκοκρατίας, όπως είπομεν, η Ορθοδοξία 
μαζί με άλλα στοιχεία τής ζωής μας απετέλεσε τον Δούρειον Ίππον, δια να επι- 
ζήσωμεν.

Σήμερον, που δοκιμάζονται και διασαλεύονται εκ βάθρων όλα τα ιστορι
κά μας αποκτήματα και αγαθά έχομεν χρέος, ως λαός, να εμβαθύνωμεν, όπως 
απαιτούν οι σύγχρονοι όροι τής ζωής, άλλην μία φοράν εις την πηγήν τής 
ορθοδοξίας και χωρίς να θίξωμεν το δόγμα, το οποίον παραμένει ακίνητον, να 
αναγεννήσωμεν μέσα μας το πνεύμα τού Χριστιανισμού.

Η αναγέννησις αυτή τού Χριστιανισμού έχει αρχίσει ήδη να γίνεται εις 
άλλους λαούς. Εις όσους πάλιν λαούς τούτο δεν γίνεται, εκεί ο Χριστιανισμός 
και μάλιστα η Ορθοδοξία, την οποίαν ημείς παρεδώσαμεν εις αυτούς, μετα
βάλλεται εις όπλον, το οποίον στρέφεται εναντίον μας. Τούτο ακριβώς πρέπει 
να έχη υπ’ όψιν της η Ορθόδοξος Ελληνική Εκκλησία, αν θέλη να κρατήση το 
πλήρωμα τής χριστιανικής πίστεως εις τους κόλπους της. Χρειάζεται σκληρό
τατος αγών, δια να γίνη τούτο. Αλλως τα είδωλα των εφημέρων ιδεολογιών θα 
καταλάβουν την θέσιν τού Χριστιανισμού εις τας ψυχάς των ανθρώπων...».

Με θαυμασμό διαπιστώνουμε ότι τρεις σοφότατοι επιστήμονες, ο εθνικός 

μας ιστορικός Κιονσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, ο εμβριθής Βυζαντινολόγος 
Σπυρίδων Ζαμπέλιος, ο Πρύτανης τής σύγχρονης φιλοσοφικής διανόησης, 
όπως χαρακτηρίστηκε, ο Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος και ο «αγράμματος» 
Μακρυγιάννης συμφωνούν απόλυτα στο θέμα τής αξιάγαστης και «Θεοκέλευ- 
στης» συζυγίας των εννοούν του Χριστιανισμού και του Ελληνισμού.

Συνεπώς μέσα μας υψώνεται χρέος ιερόν «...σήμερον, που δοκιμάζονται 
και διασαλεύονται εκ βάθρων όλα τα ιστορικά μας αποκτήματα και αγαθά να 
εμβαθύνωμεν, όπως απαιτούν οι σύγχρονοι όροι τής ζωής, άλλην μία φοράν 
εις την πηγήν τής ορθοδοξίας και χωρίς να θίξωμεν το δόγμα, το οποίον παρα
μένει ακίνητον, να αναγεννήσωμεν μέσα μας το πνεύμα τού Χριστιανισμού».

Αυτό το πνεύμα ασύστολοι «παιδαγωγοί» και οι διάφοροι κουλτουριάρη
δες όχι μόνον το απέρριψαν αλλά και το πολέμησαν.

Επώνυμοι και ανώνυμοι γραικύλοι ασπάστηκαν την ιδεολογία του 
Samuel Huntington, που, δυστυχώς, έχουν υιοθετήσει και οι Δυτικοί.

Αυτός διατείνεται ότι στην Ευρώπη έχουμε μια πόλωση πολιτισμών, που 
εκφράζεται σε δύο άξονες. Τον πρώτο εκπροσωπούν η Ρωμαιοκαθολική και 
Προτεσταντική κοινωνία και το δεύτερο η Ορθόδοξη και Ισλαμική. Ετσι, κατά 
τον Huntington, η Ορθόδοξη παράδοση και ο ισλαμικός φονταμενταλισμός 
είναι πολιτιστικά ασυμβίβαστοι με τις αρχές τής Ευρωπαϊκής Ενωσης και 
αντιμετωπίζονται σαν πολιτιστικά απόβλητα διότι συντηρούν τις εθνικές 
τάσεις και τις αυταρχικές κοινωνίες! Μέσα στα ίδια πλαίσια η ορθόδοξη Ελλά
δα εμφανίζεται ως σκοταδιστική και μισαλλόδοξη.

Επηρεασμένοι από το πνεύμα αυτό, οι Δυτικοί τοποθετήθηκαν εχθρικά 
εναντίον των ορθοδόξων Σέρβων αδελφών μας, ενώ για τους ισλαμιστές τής 
Βοσνίας, λόγω των συμφερόντων τους όχι μόνο τους ανέχονται αλλά και τους 

βοηθούν!
Οι Δυτικοί, βεβαίως, δικαιούνται να πιστεύουν ό,τι θέλουν. Όμως είναι 

αδιανόητο να ευρίσκονται και Έλληνες που να ασπάζονται τέτοιαν ιδεολογία, 
η οποία μας θυμίζει τη θεωρία τού Fallmerayer.

Και όμως' Εμπαθείς « φωταδιστές» «...κυριολεκτικά αναλφάβητοι σε ό,τι 
αφορά τον πολιτισμό τού τόπου τους, την πνευματική τους παράδοση, την κοι
νωνική δυναμική τής ορθόδοξης βιοτής, περιφέρονται σε διεθνή συνέδρια 
θριαμβολογώντας που επί τέλους ο Huntington δικαίωσε την «προοδευτική» 
τους αρνησιπατρία. Καταγγέλλουν την ίδια τους τη χώρα και το λαό της για 
θρησκευτικό φονταμενταλισμό, για ρατσισμό και αντισημιτισμό, για διώξεις 
των μειονοτήτων, ως και για άρνηση τής θρησκευτικής ελευθερίας των «μαρ
τύρων τού Ιεχωβά». Και ο διεθνής τύπος μεγεθύνει τα συμπλεγματικά τους 

κοάσματα».
(Χρ. Γιανναρά, «Ευρώπη: Πόλωση πολιτισμών;» ).
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Έκτοτε- και για μεγάλο χρονικό διάστημα- ακολούθησε ένας «πόλεμος» 
εναντίον των ιερών και των οσίων των υψηλοφρόνων εννοιών της φυλής μας. 
Η Ορθοδοξία ως ιδεολογία και η Εκκλησία, ως μία ζώσα πραγματικότητα, 
βρέθηκαν στο στόχαστρο τής δυσώδους βωμολοχίας των θλιβερών αυτών σκο
ταδιστών. Ο Βυζαντινός μας πολιτισμός με τα λαμπρά του πνευματικά επι
τεύγματα καθυβρίστηκε και μειώθηκε! Χρειάστηκαν οι εμβριθείς μελέτες των 
αοιδίμων καθηγητών της Βυζαντινολογίας Διονυσίου Ζακυθηνού και Σπυρί
δωνος Ζαμπελίου καθώς και μερικών ξένων όπως τού Steven Runciman και 
τού Arnold Toynbee, για να πάρει το Βυζάντιο την αρμόζουσα σ’ αυτό θέση 
μέσα στην Ιστορία!

Αλλά και η Παιδεία μας δέχτηκε τέτοια πλήγματα που μέχρι σήμερα ακόμη 
δεν μπόρεσε να βρει τον πνευματικό της προσανατολισμό! Νεοφανείς και ανε
ρυθρίαστοι «παιδαγωγοί», που ποτέ τους δεν μπόρεσαν να βιώσουν το κάλ
λος και τις διαχρονικές ηθοπλαστικές αξίες τού αρχαίου Ελληνικού μας Πολι
τισμού, δοκίμασαν και πέτυχαν ν’ αποκόψουν τούς Ελληνόπαιδας από τις 
ρίζες τού πολιτισμού τους! Και ταυτόχρονα τους κράτησαν μακράν από τη 
«γλώσσα των Θεών» την πλουσιότατη και εύχυμη αρχαία Ελληνική γλώσσα, η 
οποία παράλληλα με την έξοχη παιδαγωγική και ανθρωποπλαστική της αξία 
είναι και ο φορέας των πνευματικών και ανθρωπιστικών επιτευγμάτων της 
αρχαίας διανόησης και ο καθρέπτης τού πολιτισμού μας!

Σήμερα το 95% των αποφοίτων μας παίρνουν το απολυτήριο τού Αυκείου 
και όχι μόνο δεν έχουν διδαχτεί τον επιτάφιο τού Περικλέους από το πρωτό
τυπο αλλά ούτε λέξη δεν έχουν ακούσει γι’ αυτόν. Και ύστερα οι αρμόδιοι του 
Υπουργείου Παιδείας επαίρονται ότι ανάμεσα στους πρώτιστους στόχους τής 
Παιδείας μας είναι η καλλιέργεια τής ελληνικής γλώσσας και τής Δημοκρατι
κής Συνείδησης!

Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής τα ζούμε έντονα στα σχολεία. Έντο
νη πνευματική καθίζηση, λεξιπενία στη γλώσσα και νέοι χωρίς ιστορική συνεί
δηση, πνευματικούς και πατριωτικούς οραματισμούς, οι οποίοι τόσο δαψιλείς 
υπάρχουν στα απομνημονεύματα τού Μακρυγιάννη. Η παιδεία μας υποτάχτη
κε και αυτή στις ανάγκες τής καταναλωτικής κοινωνίας, η οποία, κατά τρόπο 
ωφελιμιστικό αλλά και αδυσώπητο καθορίζει τους στόχους της σύμφωνα με 
τις επιταγές της!

Ας επανέλθουμε στον Μακρυγιάννη, για να δούμε, κάποιες ακόμη, από τις 
πολιτειακές του αντιλήψεις.

Σε μια έντονη συζήτηση που είχε με τον βασιλιά Όθωνα τού τόνισε εμφαντικά 
«... εμείς έχομε χρέος να σε ακούμε και να σε φυλάμε με τη ζωή μαςα και η Μεγα- 
λειότης σου βάλε την δικαιοσύνη σου εις τα δεινά μας...».

Με τη θέση αυτή ο Στρατηγός θέτει τα θεμέλια μιας αληθινά ευνομούμε
νης χώρας, που είναι η υπακοή των πολιτών στους θεσμούς αλλά και η βαθύ
τατη υποχρέωση των αρχόντων να διοικούν τη χώρα με δικαιοσύνη, για να 
αποφεύγονται τα δεινά του λαού.

Εδώ ο Στρατηγός αγγίζει τις διακηρύξεις τού Αποστόλου Παύλου. « Πάσα 
ψυχή εξουσίαις υπερεχούσαις υποτασσέσθιυ. Ου γάρ έστιν εξουσία ει μη από 
Θεούα αι δε ούσαι εξουσίαι υπό του Θεού τεταγμέναι εισίν, ώστε ο αντιτασσό
μενος τη εξουσία τη τού Θεού διαταγή ανθέστηκεν...» ( Ρωμ. ιγ 1-5).

Ο Στρατηγός στο ολίγα αυτά λόγια συμπύκνωσε όλο τον πόνο, που δοκί
μασε, κατά την επανάσταση τού 1843. Μέσα του βίωνε ότι η πρόοδος μιας 
χώρας είναι το αποτέλεσμα μιας αμφίδρομης σχέσης αλληλοσεβασμού εξου
σίας και λαού. Η μεν εξουσία οφείλει να κυβερνά με δικαιοσύνη αποβλέ- 
πουσα πάντοτε σε συνθήκες ευταξίας και προόδου, ο δε λαός οφείλει 
επίσης να σέβεται τους θεσμούς, τις αρχές και να υπακούει στους νόμους. 
Παράλληλα όμως επίστευε ότι και οι εν τη εξουσία όντες όφειλαν να κυβερ
νούν σύμφωνα με τους κειμένους νόμους και να μην είναι ανεξέλεγκτοι. Ηθελε 
όπως οι νόμοι είναι πέραν και πάνω από τους ανθριόπους και όπως αυτοί 
αποτελούν τη λυδία λίθο τής προόδου τής πολιτείας. Γι’ αυτό και πίστεψε και 
πρωταγωνίστησε στην επανάσταση τού 1843.

Αυτός είναι και ο λόγος, που όταν κάποτε ο βασιλιάς ΟΘωνας ήθελε να 
αλλοιώσει το Σύνταγμα, ο στρατηγός τού είπε. «... Τί είναι αυτό που κάνεις 
βασιλέα; Πώς απατήθης; Μία τρίχα να πειραχτεί κιντυνεύει και η Μεγαλειότης 
σου και το κράτος κι’ όλοι. Αυτά είναι σχέδια φατριαστικά δια να σε βάλουν 
εις αυτό το παιγνίδι, να σε εκθέσουν. Να το τραβήσης πίσω, τού λέγω, και να 
παραιτηθής από αυτείνη την ιδέα.

-Δεν μπορώ, μού λέγει, έγινε τώραα δεν μπορώ να κάνω αλλοιώς.
Πάσκισα πολύ, δεν στάθη τρόπος. Αφού είδα ότι επιμένει εις τη γνώμη του, 

τού λέγω:
Σαν θα κάμης προσταφαίρεση εις το Σύνταγμα, εγώ δεν είμαι με την Μεγα- 

λειότη Σου. Ότι μ’ αυτείνη την πρωσταφαίρεση όσοι άνθρωποι είναι τής μετα
βολής είναι σε ριζικόν. Είμαι ένας κι’ εγώ απ’ αυτούς. Σού έδωκα τον λόγο τής 
τιμής μου, όταν παρουσιάστηκα και σού μίλησα πως έγινε αυτείνη η μεταβολή 
και σού είπα: αυτό που υπέγραψες να το βαστάξης κι εγώ κι όλοι οι τίμιοι 
υπήκοοι σου, πεθαίνομεν εις την πόρτα τού παλατιού σου δια το νύχι τής 
Μεγαλειότης σου... τώρα δεν είμαι μαζί σουα και σού το λέγω πρωτύτερα να 
μην λες ότι σ’ απάτησα και να με λες άτιμον και άπιστον.

-Μού λέγει: είσαι ορκισμένος στρατιωτικός και δεν μπορεί να είσαι ανα- 

ντίον μου.
- Είμαι στρατιώτης ορκισμένος, όμως είμαι και Έλληνας και θέλω να 

ζήσωμεν εγώ και οι πατριώτες μου με νόμους».
Υποταγή λοιπόν στους νόμους διδάσκει ο Στρατηγός. Όχι δουλική υποτα

γή στα πρόσωπα αλλά εθελούσια πειθαρχία στους νόμους. Διότι όντως ο 
νόμος είναι η ασφαλής βάση κάθε εύρωστης κοινωνίας. Χωρίς αυτήν την προ
σήλωση στους νόμους και τη Δίκη το κράτος παύει να είναι κράτος Δικαίου 
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και γίνεται κράτος προσώπων και το πολίτευμά του γίνεται προσωποπαγές. 
Άρα και τυραννικό, στο οποίο οι άνθρωποι αλληλοτρώγονται όπως τα ζώα. 
Επαναλαμβάνεται αυτό που διεκήρυξε ο Ησίοδος αιώνες προ Χριστού.

«Τόνδε γάρ ανθρώποισι νόμον διέταξε Κρανίων,
ιχθύσι μεν και θηρσί και οιωνοίς πετεηνοίς
εσθέμεν αλλήλους, επεί ου δίκη εστίν εν αυτοίςα
Ανθρώποισι δ’ έδωκε δίκην, η πολλών αρίστη γίγνεται».

Ησιόδου Έργα, 276

Που σημαίνει:
Αυτό τον νόμο επέβαλε στους ανθρώπους ο Δίας.
Εις τους ιχθύς μεν και εις τα θηρία και εις τα πουλιά
να αλληλοτρώγονται, επειδή δεν υπάρχει δικαιοσύνη
μεταξύ τους.
Στους Ανθρώπους όμως έδωκε τη Δικαιοσύνη, 
η οποία είναι η καλύτερη από όλα.

Επιθυμώ να περατώσω τη μικρή αυτή μελέτη που αναφέρεται στις πολιτει
ακές αντιλήψεις τού Στρατηγού Μακρυγιάννη με τη γνωστότατη στιχομυθία, 
που έλαβε χώρα μεταξύ αυτού και τού Έϋντεκ, και η οποία κάποτε ήταν γραμ
μένη στα αναγνωστικά τής Γ ' Γυμνασίου.

«... ΚΓ αυτείνη η Πατρίδα δεν λευτερώθηκε με παραμύθια, λευτερώθη μ’ 
αίματα και θυσίεςα κΓ απ’ αυτά έγινε βασίλειον- λέγει εις τον Βαυαρόν- κι όχι 
να βραβεύωνται ολοένα οι κόλακες κι οι αγωνισταί να αδικιώνται. Ότι, όταν 
σκοτώνονταν οι αγωνισταί, αυτοίνοι κοιμόνταν. Κι’ όσο αγαπώ την Πατρίδα 
μου, δεν αγαπώ άλλο τίποτας. Να’ ρθή ένας να μού ειπή ότι θα πάγη ομπρός 
η πατρίδα, στρέγομαι να μού βγάλη και τα δυο μου μάτια. Ότι αν είμαι στρα
βός και η Πατρίδα μου είναι καλά, με θρέφεια αν η Πατρίδα μου είναι αχαμνά, 
δέκα μάτια να’ χω στραβός θα είμαι. Ότι σ’ αυτείνη θα ζήσω, δεν έχω σκοπό 
να πάω αλλού.

- Μού λέγει. Τον βασιλέα δεν τον αγαπάς;

- Όχι τού λέγω- δεν ξέρω ψέματα. Όταν χαθή η Πατρίδα μου, ούτε αυτός 
μ’ έχει υπήκογόν του ούτε εγώ βασιλέα. Και δΓ αυτό χρειάζεται δικαιοσύνη 
από σας και όχι φοβέρες με μπαγενέτες».

Εδώ φιλοσοφεί σε βάθος ο Στρατηγός. Η Πατρίδα, παρ’ όλο που αποτε
λείται από πρόσωπα και άρχοντες, είναι έννοια αξιολογική και τίθεται στη 
συνείδησή του υπεράνω από πρόσωπα και αξιωματούχους. Πάνω και από τον 
ίδιο τον βασιλέα. Και μάλιστα την θέτει και υπεράνω και αυτού του πολυτιμό
τατου αγαθού τής οράσεως! «... Όσο αγαπώ την Πατρίδα μου δεν αγαπώ άλλο 
τίποτας!».

Με τη μικρή αυτή ιστορική αναδρομή στις πολιτειακές αντιλήψεις τού 
Μακρυγιάννη, ευκόλως τεκμαίρεται ότι αυτός, όντως υπήρξε ένας αγνό
τατος αγωνιστής τής Πατρίδας και τής Θρησκείας μας. Υπήρξε μια προσωπι
κότητα Πατριωτική και Θρησκευτική, «αρεταίς πεπροικισμένη». Πιστεύω δε 
ότι πολύ εύστοχα χαρακτηρίστηκε η αγνότερη φυσιογνωμία του εθνικοαπελευ- 
θερωτικού μας αγώνα τού 1821.

Ο γράφων αυτή τη στιγμή δοκιμάζει τα ίδια αισθήματα με τον Στρατηγό 
γιατί η Πατρίδα του που τον γέννησε βρίσκεται κάτω από την τυραννική μπότα 
τού Αττίλα, από το 1974. Και ένας εθνικός και ιστορικός πόνος συγκλονίζει 
τον ψυχικό του κόσμο. Οι υψηλοί οραματισμοί του, που έπλασε κάποτε ως 
έφηβος, για μια Πατρίδα ελεύθερη, ενωμένη με τη Μητέρα Ελλάδα, κείνται 
χαμαί, άθλια ερείπια... και αυτά αιματοβαμμένα...Ομως η αγάπη προς την 
Πατρίδα δεν έσβησε. Όλως αντιθέτως. Αυξήθηκε! Ο πόνος που νοιώθουμε για 
την δουλωθείσα Πατρίδα μας, μάς αύξησε ακόμα περισσότερο την αγάπη προς 
αυτήν. Μετουσιώθηκε σε φλογερό έρωτα! Ερωτα Θείο! Διότι αυτός έχει ως 
αντικείμενο δύο ιερότατες έννοιες. Την Πατρίδα και την Ελευθερία της!

ΓΓ αυτό και ανατρέχουμε στις ιστορικές και λογοτεχνικές μας πηγές για 
να αντλήσουμε θάρρος και πίστη προκειμένου να συνεχίσουμε τον αγώνα και 
να εκπληρώσουμε το χρέος μας προς αυτήν, μέχρις ότου στους γλαυκούς ουρα
νούς τής ηρωοτόκου και αγιοτόκου μεγαλονήσου μας ροδίσουν οι πολυπόθη
τες έννοιες τής Δικαιοσύνης και τής Ελευθερίας.

Στην αναδρομή αυτή, την ιστορική και λογοτεχνική, δεν βρίσκω άλλη 
καλύτερη πηγή να αναφέρω, παρά αυτή τού Κωστή Παλαμά.

Κι ’ αν πέσαμε σε πέσιμο πρωτάκουστο 
και σε γκρεμό κατρακυλήσαμε, 
που πιο βαθύ φυλή καμιά δεν είδε ως τώρα, 
είναι γιατί με των καιρών το πλήρωμα 
όμοια βαθύ έν' ανέβασμα μάς μέλλεται 
προς ύψη ουρανοφόρα!

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΠΑΓΚΟΥ
Φιλόλογος
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Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΛΗΣΗ*

* Ομιλία στο Συνέδριο που έγινε στα Χανιά της Κρήτης, τον Αύγουστο του 2010 για τα πενήντα χρόνια της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.

Της Ανόρεανής Ηλιοφώτον

Το καλοκαίρι του 1974 γραμμή αιμάτινη, γραμμή βίας και μίσους χαράσ- 
σει βαθιά το σώμα της γλυκείας χώρας: μαύρη χαρακιά στο χώρο, το χρόνο, τις 
ανθρώπινες υπάρξεις, τον πολιτισμό, την ιστορία.

Αυτό το τραγικό συμβάν κινεί την ποιητική γραμμή, γονιμοποιέ! την ποι
ητική φαντασία του μακαριστού Κυριάκου Πλησή: φιλόλογος, δάσκαλος, δια
νοούμενος, αυτόνομος στοχαστής, εκδίδει στα 1971 τους «Προσανατολι
σμούς», δοκίμια που βραβεύονται με το Κρατικό Βραβείο δοκιμίου.

Η ποιητική του δημιουργία αρχίζει στα 1973 με τη μικρή ποιητική συλλο
γή «Ασκηση Γραφής», εκδομένη στην Κύπρο κι εκτείνεται ως το 1988, μόλο που 
ως το θάνατό του δημοσίευσε ποιήματα στα λογοτεχνικά περιοδικά «Ακτή» 
της Κύπρου και «Ευθύνη» της Αθήνας.

Η διήκουσα γραμμή της ποίησής του μπορεί πιστεύουμε να δηλωθεί συνο
πτικά με τρεις λέξεις: υπαρξιακή αγωνία και φόβος ως προάγγελοι του κακού, 
οδύνη για την απίστευτη συμφορά, ανάκαμψη από την ισοπέδωση και το μηδε
νισμό δια του δημιουργού έρωτα.

Ο Κυριάκος Πλησής ως πνευματική παρουσία επαγρυπτεί, κρατά «ανοι
κτά πάντα κι άγρυπνα τα μάτια της ψυχής του». Κι αυτή η εγρήγορση, ζώντας 
την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα της παραμονής, τον γεμίζει αγωνία και φόβο- 
κάτι σαν το φόβο που ένιωσαν οι πρωτόπλαστοι, όταν ο Θεός τους έδιωχνε 
από τον Παράδεισο, όταν γεμάτοι ενοχές αποκόπτονταν δια παντός από την 
ευδαιμονία του Όντος:

Ήλιος μοίρα και παίδεψή μας
Μη τόσους ήρωες, μη τόσο φως
Καλύτερα και εν σκοτία
Καλύτερα και όμβρος εξ ουρανού
και χάλαζα.

Ανθεί το πέλαγο
Ανθούν τα πεδία
Φοβούμαι, φοβούμαι, φοβούμαι.

Και παρακάτω:
Φόβος
το κελάηδημα των αηδονιών 
η οσμή ευωδίας των λουλουδιών 
Έργον φοβερόν το κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσή Σου

Βλέπει την τραγωδία συντελεσμένη, την ψυχανεμίζεται, την αδράχνει σ 
απόσταση αναπνοής:

Ακούστηκε φωνή εν Ραμά
Κι έκλαιε η Ραχήλ τα τέκνα της.

Κι ο κεραυνός ξεσπά το καλοκαίρι του 74. Τον βιώνει συγκλονιστικά ο 
δημιουργός- τον βιώνει στο ξερίζωμα, την προσφυγιά, στο σίδερο και τη φωτιά 
της καταστροφής, στις ψυχές των αθώων που χάθηκαν, στο άνομο δίκαιο της 
αδικίας, στους πόνους και το βάσανο των ανθρώπων του τόπου του. Μέσ από 
το καμίνι τούτης της απίστευτης συμφοράς ξεπηδά η ποίηση του Κυρ. Π ησή. 
Σκεφτήκαμε ποτέ τι ποιητές θα ’ταν ο Κάλβος κι ο Σολωμός χωρίς την Ε η- 
νική Επανάσταση ή ο Καβάφης χωρίς την ελληνιστική Αλεξάνδρεια, Ετσι κι ο 
Πλησής χωρίς την Κυπριακή τραγωδία. Μια πυρετική αγωνία, ένα καμίνι 
πόνου κοχλάζει μέσα του' αυτό το εμπύρετο υλικό είν’ αδύνατο να το καταδα- 
μάσει, να το κυριαρχήσει, να το μορφοποιήσει ποιητικά. Πθ^α οι-πον· 
δύεται επιτακτικά από την ψυχή του «Το θρησκευτικό Συνάξάρι της πικρής 
χώρας Κύπρος», λυρικό χρονικό γραμμένο μέσα σε δύο μήνες (Σεπτειφριος- 
Οκτώβριος 1974) στον Προσφυγικό Καταυλισμό Αγιος Κορνήλιος της Αχνας. 
Δέκα σύντομες ενότητες λυρικής πεζογραφίας. Γράφει στο συγγραφέα ο 
Κώστας Τσιλιμαντάος για το «Συναξάρι». «Τα γεγονότα κατρακυλούν γοργά, 
εμπύρετα, που δεν έχει καιρό να διαλέξει. Καταγράφει και οι κτύποι της καρ 
διάς κι ο λυγμοί τον συνοδεύουν». Το ίδιο τούτο καυτό υλικό, την επόμενη 
χρονιά (1975) μεταστοιχειώνεται ποιητικά στη συλλογή «Γραφή ο υνης» που 
αποσπά το Κρατικό Βραβείο ποίησης.

Η «Γραφή Οδύνης» περιλαμβάνει δύο ενότητες: «Μορφές Οδύνης» και 
«Ελεγείες του θρήνου και της ελπίδας» και δύο επίμετρα: «Μνημη Γιώργου 
Σεφέρη» και «Να μνημονεύονται».

Στην πρώτη ενότητα με τη συνορατική, αφαιρετική νόηση και τη συνδυαστι
κή φαντασία η οδύνη σμιλεύει τις ποιητικές μορφές, αυτές συμβολοποιουν ολο 
το νόημα των πραγμάτων, αφού τη δύναμη της φαντασίας στηρίζει ο κριτικός 
νους· έτσι οι μορφές εκφράζουν ουσία και βάθος, δεν είναι βιαστικά συνθέματα 
ρηχού συναισθηματισμού, όπως ο «Ύμνος και θρήνος για την Κύπρο», μολο 
βέβαια που ο Ρίτσος είναι μεγάλος ποιητής. Τέτοιες μορφές είναι «Νήσος τις», 
«το Αγαλμα» «η Πέτρα», «το Παλληκάρι» «η Θεά», τα «Παιδιά», «που Χρονοι 
Πολλοί καθίσανε στην πλάτη τους / ξέχασαν πια πώς να γελούν».

Στις «ελεγείες του θρήνου και της ελπίδας» δεν έχουμε οιμωγές και μοιρολό
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για, ένας τόνος αξιοπρέπειας τις διαπερνά, π’ ανοίγεται στην ελπίδα. Χαρακτηρι
στικό ποίημα που το ξεχωρίζει ο δημιουργός. «Τα οστά των κεκοιμημένων».

Ες γην εναλίαν
αναπαύονται οι νεκροί μας.
Τα οστά τους τα πλένει η βροχή
τα στεγνώνει ο αγέρας
τα δροσίζει η αύρα της θαλάσσης.

Αναπαύονται τα οστά
όταν οι θύελλες σαρώνουν το νησί
όταν η φωτιά κατακαίει την επιφάνεια.
Εκείνα πονούν και σωπαίνουν
έχουν, σοφά καθώς είναι, επίγνωση 
όσων θα ’ρθουν μετά τη συμφορά.

Ο ήλιος θα τραβήξει με τα δυνατά του μπράτσα
του εξουθενωμένο, τη σποδό"
θα του δώσει την πρώτη του εικόνα"
θα σκύψει στοργικά να τον φιλήσει.

Τότε σμάρι περιστεριών
θ’ απλώσει τις φτερούγες του
και θα δροσίσει τον καημένο τόπο».

Στο πρώτο επίμετρο, αντιστικτικά η οδύνη εκβάλλει στη μνήμη του άλλου 
ανεπανάληπτου καιρού, τότε που στην Κύπρο ζούσε το θαύμα, τότε που το θαύ
μα ενέπνευσε στο μεγάλο ποιητή τα κυπριακά του ποιήματα. Μνήμη λοιπόν, 
Γιώργου Σεφέρη και τίτλος «Το σπίτι που πήγαινε να γίνει φυτό», το σπίτι του 
Ευάγγελου Λουΐζου στην Αμμόχωστο. Μια συνομιλία με το Σεφέρη πάνω στα 
δικά του μιλήματα που επιμετρά συνάμα και τις δικές μας ευθύνες για ό,τι έγινε.

Εφτά χρόνια παιδεύανε με σίδερο και μα βραχνά
την Κύπρον ου σ’ εθέσπισεν
με θούρια και λαρύγγια φουσκωμένα
χαλκοί ηχηροί και κύμβαλ’ αλαλάζοντα.

Εφτά χρόνια κοιμίζανε τον κόσμ’ αυτό του Ομήρου
και τον γητεύανε να σκύψει
να προσκυνήσει τον Ναβουχοδονόσορα.

Πού να βρεθούνε φύλακες στην πολιτεία,
όταν το 1453 οι κερκόπορτες μέναν αφύλακτες
γιατί περί όνου σκιάς μαλώνανε οι Βυζάντιοι
και πέντε δίκαιοι είχαν μονάχα μείνει;

Δεν ήταν τα κάστρα μας αδύνατα, 
ρημάδια και σπαράγματα ήταν οι καρδιές μας.

Στις δυο επόμενες ποιητικές συλλογές του η δημιουργική ανάπλαση της 
πραγματικότητας επιτελείται προσωπικότερα. Στα 1977 έχουμε «Το τραγούδι 
της Αδελφιδής» που θυμίζει το «Ασμα Ασμάτων». Εδώ η αγάπη, ο έρωτας για 
την πανέμορφη πατρίδα κάνει τον ποιητή να την οραματίζεται ως θεά ανθρωπό
μορφη, θεά ερωτική με τονισμένη τη σωματικότητα, αισθησιακή στην περίπτυξη, 
περιώδυνη στο μαρτύριο. Εντυπωσιακή ποιητική σύνθεση «Το τραγούδι της 
Αδελφιδής», αποτελείται από τέσσερα άσματα, τέσσερις ενότητες. Το πρώτο με 
το χαρακτηριστικό Ερωτικό εξυμνεί τη θεόμορφη, λατρεμένη πατρίδα.

Απάνω στο ξανθό κορμί σου, ευλογημένη, 
ο άρτος και ο οίνος.
Η προσευχή μου για τον κρίνο των δαχτύλων σου 
για τις λαμπηδόνες των ματιών 
για το θαλασσινό ανασασμό του στήθους σου 
για την εύκαρπη γεωργημένη γαστέρα σου.

Γιασεμιά και τριαντάφυλλα η προσευχή μου 
σμύρνα χρυσός και λίβανος στα πόδια σου.

Τα ποιήματα της Ελεγείας εμφαίνουν την τραγικότητα, την οδύνη της 
απώλειας.

Πού θα πλαγιάσουμε καλή μου;
Τα λουλούδια του κήπου λόγχες 
κι ο ίσκιος του πλατάνου θάνατος 
βόμβοι, κρωγμοί και θειάφι στον αγέρα, 
Τα χέρια μας μετέωρα, αγαπημένη, 
βήμα μπροστά και βήμα πίσω 
εσύ στην όχθη εδώ κι εγώ στην αντιπέρα 
κι ανάμεσά μας τα παιδιά μας που σκοτώθηκαν ψηλαφώντας 
τις γραμμές της οδύνης στα πρόσωπα 
το δάκρυ στα μάγουλα 
την τέφρα στα μαλλιά.
Το τελευταίο μέρος περιλαμβάνει δύο Τριλογίες κι ένα επίλογο: τρεις 

λόγοι του Οιδίποδα, τρεις της Αντιγόνης τα κορυφαία τραγικά τούτα πρόσω
πα αποδίδουν την έκπτωση μοίρα του πρόσφυγα, του ανέστιου, του ξεριζωμέ
νου. Δέει ο ποιητής ταυτίζοντας τη μοίρα του μ’ εκείνη του Οιδίποδα.

Τι θέλω ένας γέροντας κι αναζητώ τους βωμούς 
ψηλαφώντας τις πέτρες που δε μου μιλάνε 
με τα πόδια να σκουντουφλάνε
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βαδίζοντας σε μονοπάτια που πια δεν τα γνωρίζω;
Τι θέλω μιλώντας μ’ ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν τη 
λαλιά μου;
Να κάτσουμε σ’ αυτή την πέτρα
κι αν λύσουμε το αίνιγμα ξανά
τι τ’ όφελος;
Η συφορά πάνω στη συφορά θ’ ακολουθάει.

Κι έρχονται στα 1983 τα γεμάτα φως ποιήματα της συλλογής «Ο έρωτας 
του Σώματος» όπου η πατρίδα αποτελεί ένα βαθύτερο υπόστρωμα ζωής αγαλ- 
λόμενης η οδυνόμενης μαζί με τους ανθρώπους της στους οποίους είναι 
αισθητοποιημένη

Μοιρασμένη, προδομένη πατρίδα, 
τρύπησα ερωτικά τη σάρκα σου 
κι αποκαλύφτηκε τριαντάφυλλο η ψυχή σου.

(Έρωτας, προδομένης πατρίδας)

«Έρως πατρίδος» το πρώτο μέρος και «Μυστικός έρωτας» το δεύτερο. 
Πώς όμως η οδύνη μεταλλάζεται σε έρωτα; Στο δοκίμιο του «Περί έρωτος» 
που τιμήθηκε στα 1999 με το βραβείο Χρήστου Μαλεβίτση, ο στοχαστής Κυριά
κος Πλησής λέει ανάμεσα σ’ άλλα: «Ο έρωτας πηγάζει από το σώμα και γίνε
ται κινούν αίτιον της ύπαρξης. Δίχως αυτό το αίτιο η ζωή μένει ανενεργός 
υπόκειται στη φθορά και το θάνατο. Τέτοια ζωή δεν αθανατίζεται. Επομένως 
τω όντι ζωντανός είναι μόνο ο ερωτικός άνθρωπος. Όλοι οι άνθρωποι είναι 
από τη φύση τους ερωτικοί. Όμως πέρα από ό,τι είναι κοινό κτήμα υπάρχει κι 
ό,τι είναι χάρισμα. Ο πραγματικά ερωτικός άνθρωπος στέκεται απέναντι στα 
αντικείμενα συγκινησιακά. Η πέτρα αυτό το άψυχο αντικείμενο με την ερωτι
κή διαδικασία εισχωρεί στον ψυχισμό μας και μας αναστατώνει - πολύ περισ
σότερο η φύση στο σύνολο της και στο κάθε μέρος της, στα έργα των ανθρώ
πων, στο χρόνο μ’ όλες του τις διαιρέσεις, στους άλλους ανθρώπους και στον 
ίδιο το Θεό. Σ’ όλα τούτα η ερωτική διάθεση ωθεί τον άνθρωπο σε μέθεξη μ’ 
αυτά. Η ερωτική σχέση είναι η ύψιστη επικοινωνία. Δίχως αυτή την επικοινω
νία που κάνει το έτερον μέρος του εαυτού μας, ο άνθρωπος μένει μόνος κι ανο
λοκλήρωτος. Μένει άτεκνος, δηλαδή τελεσίδικα θνητός».

Ο έρωτας της πατρίδας είναι ο αιωνίως αναγεννώμενος στη χαρά πέρα 
απ’ όλους τους πόνους και τους θανάτους κι ο έρωτας του σώματος είναι η 
συνειδητότητα του υπάρχει μέσα στην αμφιβολία της ύπαρξης, κατά το ερώτη
μα του Χάϊντεγγερ «γιατί το είναι και όχι το μηδέν;»

Μ’ αυτό το πνεύμα λοιπόν θα πει ο ποιητής «στο ξύπνημα της κοιμωμέ- 
νης»

Α σε είδα καβάλα στ’ όνειρο 
με τα μαλλά λυμένα στους ανέμους 
να περπατάς στις θάλασσες, 
να μπαίνεις στο περβόλι τ’ ουρανού 
με τη δροσιά των αστεριών στα χέρια σου 
με τα διαμάντια του ήλιου στην ποδιά σου.

Και στο «Πυρωμένο Χρυσάφι»
Σου μιλώ για φως που το γεννάει το αίμα 
π’ αντιφεγγίζει στις παρειές 
που ροδαμίζει στ’ ακροδάκτυλα 
που γίνεται βράχος, πουλί, λουλούδι, άγαλμα φωνηέν 
ζω, ζεις, ζει
Υπάρχει φως και στο σκοτάδι.

Πέντε χρόνια αργότερα στα 1988 έχουμε τα τελευταία ποιήματά του, τα 
«Χαράγματα». «Μετά από τα φωτεινά ποιήματα του «Ερωτα του Σώματος», 
έρχονται αυτά τα σκοτεινά, όπου ο ποιητής ορθός μέσα στο μυστήριο ενός 
ζωντανού κήπου αναπολεί, μνημονεύει, θωρεί και χαίρεται,, ενώ καλπάζει 
γύρω από το φράχτη καβαλάρης «Μαύρος αυτός και μαύρο στ άλογο του», ο 
θάνατος των πάντων. Ένα αίσθημα ματαιότητας που γεννά η απατηλη επιφά
νεια των ανθρωπίνων μαζί με τη βεβαιότητα ενός αδυσώπητου τέλους διαπο- 
τίζουν τα «Χαράγματα».

Την έκρηξη των χρωμάτων τη ζήσαμε
Το θαύμα μας τύφλωσε
Έρχεται ο χρόνος άχρωμος
Ουρανός που ’χάσε το χρώμα του
κλειστός για τους αγγέλους του

Μείναμε με την ανάμνημη ποικιλίας χρωμάτων
Μας δόθηκε μοίρα θανάτου ,

(Σπουδή χρωμάτων)

«Η γλώσσα του Πλησή» παρατηρεί ο Ταιρόπουλος «είναι μια ευγενής, 
σαφής. ήμερη κι αρμονικά συναρθρωμένη νεοελληνική γλωσσά που απο τα 
έγκατά της φωτίίεται από μιαν αίσθηση, συναίσθηση και διαίσθηση ερωτική, 
βεβαίωση αγάπης ασίγαστης, σεβασμού και αφοσίωσης προς τη διαοτρωματω- 
μένη επί αιώνες γλώσσα μας που τον ύψωσε ως συγγραφέα»

Διαμορφωμένη μέσα από τη μεγάλη ελληνική παράδοση του δίνει το δικαί
ωμα να λαμβάνει το υλικό του απ’ όλες τις περιόδους της ελληνικής γλωσσι
κής πραγματικότητας που όπως κι ο Ελύτης, βλέπει «υπό μορφήν καθολικότη- 
τας». Υπό το πρίσμα αυτό θηρεύει τη σπάνια λέξη, την ακριβή και στιλβουσα 
χωρίς να δεσμεύεται από αμιγείς γλωσσικούς κανόνες.
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Κλασική χαρακτήρισαν την ποίηση του Κυριάκου Πλησή, ανεξάρτητα από 
τη συγχρονισμένη της νοοτροπία. Ισορροπία την διακρίνει, βάδισμα σταθερό. 
Η μεγάλη της αρετή είναι η ουσιαστικότητα, η ισόμετρη ανταπόκρισή της στα 
πράγματα ... Ο λόγος και η εικόνα, η γενική θεώρηση κι η αποκαλυπτική 
λεπτομέρεια τελούν σε συνεχή διαπλοκή εμπνευσμένη και εύστοχη: λαμπαδιά
ζει στην αίσθηση εκείνο που συλλαμβάνεται με τη σκέψη... Είναι ένα στέρεο 
έργο, που ενέχει τους συγκλονισμούς της τραγωδίας της Κύπρου και τους 
ξεπερνά με την εποπτεία του πνεύματος και την καθαρότητά της ψυχής.

Αγαπητοί φίλοι, τούτ’ η αναφορά θα μενε τρομερά λειψή στη συνείδησή 
μου, αν δεν συμπληρωνόταν με την αυτοπαρουσίαση του ίδιου του δημιουρ
γού, όπως την βρίσκουμε στο σύντομο εισαγωγικό κείμενο που προτάσσει στη 
συγκεντρωτική έκδοση των ποιημάτων του, στα 1991, με το γενικό τίτλο «Όνο
μα δ’ αυτής Μακαρία». Την καταθέτω συντομότατα ως την πνευματική υποθή
κη του μακαριστού δημιουργού: «Η συμπυκνωμένη ανθρώπινη ουσία μας, λέει, 
δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά ένας συμπυκνωμένος πόνος. Ο μεγάλος πόνος 
είναι τέκνο της ύψιστης αγάπης, δεν ξέρω να υπάρχει τίποτ’ άλλο πιο αξιέρα
στο αλλά και πιο απαιτητικό, από τις ρίζες μας, την εθνική μας ταυτότητα, την 
ιθαγένειά μας. Ο πόνος για την οποιαδήποτε αλλοίωσή της μετατρέπεται σε 
οδύνη. Η ποίηση πιστεύω πως πρέπει να ’ναι «αντικειμενική», αν θέλει να έχει 
διάρκεια αντικειμενική με την έννοια πως ο ποιητής πρέπει να συνδιαλέγεται 
με το κοινωνικό σύνολο και η δική του ευαισθησία είναι η συνισταμένη της 
κοινής ευαισθησίας. Απ’ αυτή την άποψη, πιστεύω πως κάθε γνήσιος λογοτέ
χνης είναι εθνικός, εκφράζει σε δεδομένη στιγμή τους καημούς του τόπου του, 
τις οδύνες και τις προσδοκίες του».Την υπεροχή του ποιητικού του λόγου ως 
εθνικού ποιητή κατακυρώνει ο μέγιστος Έλληνας ποιητής των ημερών του, 
όταν το Μάιο του 75 του γράφει για τη «Γραφή Οδύνης».

«Φίλε κύριε Πλησή».
Τα ποιήματα σας είναι καλλίτερα στο είδος τους που διάβασα και η συμφορά 

που έπληξε την αγαπημένη μας Κύπρο βρήκε στο βιβλίο σας την πιο λητή και σοβα
ρή της έκφραση. Δεν ξέρω τι άλλο έχετε γράψει. Θα πρέπει να ’ναι στο ίδιο υψηλό 
επίπεδο' μια που η ποιητική αντίληψη ή δεν υπάρχει ή όταν υπάρχει είναι αδιαί
ρετη. Κι η δική σας είναι συνάμα - το λέω πολύ σπάνια - και βαθύτατα ελληνική 
και εξαιρετικά ικανή ν’ αγγίζει άμεσα το στόχο της.

Σας σφίγγω συναδελφικά το χέρι 
Οδυσσέας Ελύτης

Αγαπητοί φίλοι, προσπάθησα να μεταγγίσω στις καρδιές μας τον ποιητι
κό λόγο, τη βιοθεωρία, την ελληνική παιδεία, την αισθητική καλλιέργεια, του 
μακαριστού δημιουργού Κυριάκου Πλησή. Αν, και πόσο το πέτυχα, ο καθένας 
από σας το γνωρίζει πολύ καλύτερα από μένα.

ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ

Φιλόλογος, Συγγραφέας

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ 
ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Της Σωτηρούλας Γ. Ιωαννίδου

Ο προβληματισμός μου που στεγάζεται από τον πιο πάνω τίτλο, θα περι- 
στραφεί γύρω από τρεις άξονες' πρώτα την προσπάθεια ανάλυσης του 
Ελληνισμού ως πολιτιστικής έννοιας, έπειτα την αναφορά στον σύγχρονο 
Ελληνισμό και τέλος στο πώς αντιλαμβάνομαι το χρέος του σύγχρονου 
Ελληνισμού απέναντι στη βαρειά κληρονομιά που μας άφησαν οι πρόγονοί μας.

Οι σύντομες σκέψεις που θα παραθέσω στη συνέχεια αποτελούν προϊόν 37 
χρόνων υπηρεσίας μου ως κλασικής φιλολόγου στη Μέση Εκπαίδευση της ιδι
αίτερης πατρίδας μας, που συνειδητά τα 12 τελευταία χρόνια της σταδιοδρο
μίας μου και εν γνώσει της μεγάλης ευθύνης μου, δίδασκα στους τελειόφοιτους 
μαθητές μας, 7 μεν χρόνια (1992-1999) στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, τα δε 5 τελευ
ταία χρόνια (1999-2004) στο Λύκειο Ακροπόλεως, Αρχαία και Νέα Ελληνικά.

Εν γνώσει μας ότι πολλές φορές είχαμε αδικηθεί σε θέματα προαγωγής, 
περισσότερο βέβαια, ο αείμνηστος Γιώργος μου, αυτό μάλλον μας έκανε καλύ
τερους στο λειτούργημά μας, κυρίως, όταν διδάσκαμε από το πρωτότυπο το 
έργο του Θουκυδίδη, «Περικλέους Επιτάφιος», και αναλύαμε στα παιδιά μας 
τους όρους ισονομία, ισοπολιτεία και αξιοκρατία, που ήταν η πεμπτουσία του 
δημοκρατικού πολιτεύματος, τα χρόνια που ύπατος άρχοντας της «Αθηναίων 
Πολιτείας» ήταν ο Περικλής, ο οποίος οδήγησε τους συμπολίτες του στον 
πολοφώνα της ακμής σε όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού. Μια ακμή ανεπα
νάληπτη στην ιστορία όχι μόνο του Ελληνισμού, αλλά και όλης της Ευρώπης και 
όλου του κόσμου.

Επιτρέψτε μου, αγαπητοί αναγνώστες, στο σημείο αυτό να μνημονεύσω 
άλλη μια φορά τον σύζυγό μου, λέγοντας ότι ήταν για μένα πρότυπο όχι μόνο 
Ελληνολάτρη δασκάλου, αλλά και καλού Χριστιανού, κι ότι ήταν φορέας των 
ελληνοχριστιανικών ιδεωδών, τα οποία δίδασκε στους μαθητές του με την παι
δαγωγούσα αγάπη, όπως άλλωστε προσπαθούσαμε, η πλειοψηφία των συνα
δέλφων τόσο των μεγαλύτερων, όσο και των σύγχρονών μας.

Ανήκαμε στη γενιά που έζησε, οι μεγαλύτεροι μάλιστα πήραν και μέρος, 
θτο έπος του 1955, που μ’ άλλο όραμα ξεκίνησε κι αλλού κατέληξε, χάρη στους 
δυνατούς της γης που έπαιξαν και παίζουν «την τύχη μας στα ζάρια».

Ωστόσο κι αυτή η κολοβωμένη ανεξαρτησία που εμπεριείχε τα σπέρματα 
της διχόνοιας κι εξασφάλιζε πρωτίστως τα αγγλικά κυριαρχικά δικαιώματα με 
τις δυο βάσεις (κράτη εν κράτει), έφερε μια ευμάρεια που μας αποπροσανατό
λισε από τα πατροπαράδοτα ιδανικά μας και μεθοδικά εξυπηρετούσε την καλ
λιέργεια, κυρίως μεταξύ του απλοϊκού κόσμου, της ιδέας «κυπριακής» συνεί
δησης και «κυπριακής» παιδείας' στη συνέχεια, μετά τα δεινά του πραξικοπή
ματος και της εισβολής, εσκεμμένα και από συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα που 
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αποθρασύνθηκε και σήκωσε κεφάλι και που χωρίς οι ηγέτες του να πιστεύουν 
σε θεό και πατρίδα, απροκάλυπτα άρχισε ανελέητο πόλεμο κόντρα σ’ αυτές τις 
ιδέες και τον Ελληνισμό, σάμπως όλοι οι Έλληνες ήταν χουντικοί και όλοι οι 
Ελληνοκύπριοι που πιστεύαμε ότι ήμασαν Έλληνες, ήμασταν και φασίστες ή 
πραξικοπηματίες, ανάλογα με τη ρετσινιά που άφοβα μας πετούσαν και μας 
μαυροπινάκιζαν. Κι όσοι από μας, προς πείσμα τους, δεν προδίδαμε τα ιδεώ
δη με τα οποία γαλουγήθηκαν γενιές ολόκληρες για αιώνες και χάρη σ’ αυτά 
στηρίχθηκε, προστατεύθηκε και υπέμεινε τους τραχείς κατακτητές του κι επι
βίωσε ο κυπριακός Ελληνισμός, αποτελούσαμε γι’ αυτούς και για τους ευνο- 
ούμενούς τους Υπουργούς Παιδείας και τους αυλοκόλακές τους και, δυστυ
χώς, αποτελούμε μέχρι σήμερα τα μαύρα πρόβατα, που περιλαμβάνονται 
στους καταλόγους τους.

Οι «προοδευτικοί» ταγοί όχι μόνο στο δικό μας Υπουργείο Παιδείας, 
αλλά δυστυχώς και στην Ελλάδα, θέλουν να κάνουν το μάθημα των 
Θρησκευτικών προαιρετικό και παράλληλα πασκίζουν κυριολεκτικά κι επειδή 
οι ίδιοι αγνοούν και γι’ αυτό φοβούνται τα αρχαία ελληνικά και την ανθρωπο
πλαστική τους επίδραση στα Ελληνόπουλα να τα καταργήσουν εντελώς και στο 
Γυμνάσιο και στο Λύκειο- κι επί πλέον, ενθαρρύνοντας τους «δικούς» τους 
εκπαιδευτικούς νά λοιδωρούν την ελληνική σημαία, όπως καί οι πατεράδες τους 
αποκαλούσαν τους αγωνιστές της Ε.Ο.Κ.Α. «Τραμπούκους», να παρεμβαίνουν 
μέχρι και στις εκλογές των Κεντρικών Μαθητικών Συμβουλίων και σκανδαλω- 
δώς, σε αγαστή συνεργασία με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας που διο
ρίζεται αποκλειστικά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προάγουν κατά το 
δοκούν κι όχι με αξιοκρατικά κριτήρια τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμι
δών. Και ύστερα ο κ. Υπουργός της Παιδείας απορεί γιατί πέφτει συνεχώς το 
επίπεδο και η ποιότητα της Παιδείας μας.

Η κατρακύλα της Παιδείας, που ετοιμάζει τους αυριανούς πολίτες και 
πολιτικούς του τόπου μας, ο απροκάλυπτος φανατισμός των νέων μας που «εξ 
απαλών ονύχων» τους παραλαμβάνουν και τους βάζουν παρωπίδες μετατρέ- 
ποντάς τους σε όχλο και αρνιά, ώστε να σεμνύονται ότι είμαστε «Κύπριοι» 
αφού ακούν τον ίδιο τον Πρόεδρο σε μεγάλης σημασίας βήμα να λέει χωρίς 
αιδώ «λεγόμενες» μητέρες πατρίδες, ισοπεδώνοντας τα πάντα, δεν μπορεί 
παρά να προκαλεί αγανάκτηση. Διότι εμείς είμαστε περήφανοι που όλη η ιστο
ρία μας (τους έφταιξε κι αυτή), η διάλεκτος κι ο πανάρχαιος πολιτισμός μας, 
πείθουν και τον πιο δύσπιστο ερευνητή για την ελληνικότητά μας- κι ότι είναι 
αυτή, μαζί με τη βαθειά χριστιανική μας πίστη που στάθηκαν η «σχεδία», όπως 
έλεγε ο αείμνηστος καθηγητής μας της φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, του εθνικού μας βίου- για να ’ρθουν ξαφνικά οι 
ημιμαθείς να τα διαγράψουν με μια μονοκονδυλιά αυθαίρετα- γιατί, βέβαια, 
πού να ξέρουν ότι ο Σωκράτης, πιστός εραστής της αλήθειας, την αναζητούσε 
μια ζωή μέσα από διάλογο; Αφού η ιδεολογία τους δεν ανέχεται, μάλλον δεν 
αντέχει τη διαλεκτική, αντίθετα λειτουργεί με «ντιρεκτίβες» ή το «αποφασίσα
με και διατάσσομε».;

Καταντήσαμε ν’ ακούμε το ένα σκάνδαλο να διαδέχεται το άλλο, κι όμως 
να μην αντιδρούμε, να βουλιάζουμε στο εθνικό μας θέμα, στο οικονομικό και 
πρωτίστως στην Παιδεία μας και απλά να τα συζητούμε ή έστω και να δημοσι
εύουμε τις σκέψεις μας «εις ώτα μη ακουόντων». Πού πάμε; Κι αυτά που ανέ
φερα δεν ισχύουν μόνο για τον Κυπριακό Ελληνισμό. Δυστυχώς ισχύουν και 
για τη - χωρίς εισαγωγικά - Μητέρα Πατρίδα. Υπάρχει σωτηρία; Κι αν υπάρ
χει, ποιο είναι το χρέος όλων ημών των σύγχρονων Ελλήνων; Με ποιούς τρό
πους μπορούμε να βγούμε, Ελληνοκύπριοι και Ελλαδίτες αδελφοί, απ’ όλα 
αυτά τα αδιέξοδα κι από τους κινδύνους που ελλοχεύουν να μας αφανίσουν 
ως Έθνος με μοναδική ιστορία και πολιτισμό, που ενέπνευσαν και δίδαξαν 
ολόκληρη τη γηραιά ήπειρο;

Πρώτο μας μέλημα, πιστεύω, είναι η ριζική ανανέωση της Παιδείας του 
τόπου μας, της οποίας θα τύχουν οι αυριανοί πολίτες και πολιτικοί. Μιας 
ανθρωποκεντρικής Παιδείας με μακραίωνη πορεία, άρα και στέρεες βάσεις 
πάνω στην οποία στηρίχθηκαν οι Ευρωπαίοι του 17ου και 18ου αιώνα για να 
οδηγηθούν στην Αναγέννηση και τον Διαφωτισμό, σ’ όλους τους τομείς των 
γραμμάτων, επιστημών και του πολιτισμού, με επικεφαλής τους φιλοσόφους 
Διαφωτιστές, που ομολογούσαν μέσα στα κείμενά τους, ότι μ’ όλα τα άλματά 
της η ευρωπαϊκή φιλοσοφία δεν είναι τίποτε άλλο παρά αναμάσημα και υπο- 
μνηματισμός των όσων μας άφησαν οι Ίωνες φιλόσοφοι και οι τρεις κλασικοί 
μας φιλόσοφοι Σωκράτης, Πλάτωνας, Αριστοτέλης.

Οι πρώτοι μεγάλοι Διαφωτιστές, μ’ επικεφαλής τους Bacon, J. Locke, 
Hume, Condillac, Kant, που είχαν σπουδάσει θετικές επιστήμες και ταυτόχρο
να φιλοσοφία, και οι Νεοέλληνες Διαφωτιστές με άμεση επίδραση από τους 
Ευρωπαίους (Αγγλους, Γάλλους, Γερμανούς), διακήρυτταν ως επιβεβλημένη τη 
διδασκαλία στους νέους των μαθηματικών, της φυσικής, χημείας κ.λ.π., αλλά 
παράλληλα και πρώτιστα τη μεθοδική διδασκαλία της γλώσσας και της φιλο
σοφίας, ως μητέρας των επιστημών. Ένας από τους πιο μελετημένους πρωτο
πόρους του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, ο Δ. Φιλιππίδης, καθώς και ο 
«δάσκαλος» του I. Μοισίοδαξ, τόλμησαν να εισηγηθούν τη διδασκαλία, στα 
σκλαβωμένα ακόμη Ελληνόπουλα, με βάση την αναλυτική μέθοδο της γλώσσας 
των προγόνων μας, αλλά και της νεοελληνικής πρώτα απ’ όλα τα μαθήματα, 
μαζί και της φιλοσοφίας, αλλά και στη συνέχεια της αριθμητικής, της φυσικής, 
της Χημείας, της αστρονομίας κ.λ.π.

Αυτό επιβάλλεται και στη σημερινή εκπαίδευση των νέων μας- να μάθουν 
πρώτα τη γλώσσα, οπότε πιο εύκολα θα κατανοούν και όλα τα άλλα μαθήμα
τα. Να μην προδώσουμε τα πάντα και να παραδοθούμε στη σύγχρονη τεχνολο
γία. Να διαβάζουμε και λογοτεχνία, όχι να περνούμε, κι εμείς και τα παιδιά 
μας, ώρες ολόκληρες μπροστά στο χαζοκούτι ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
Να μελετούμε με κριτικό βλέμμα την ιστορία μας και όχι να την παραχαράσσου- 
με ή να παρασιωπούμε τις πιο ένδοξες σελίδες της νεώτερης ιστορίας μας, τον 
Απελευθερωτικό μας Αγώνα του 1955-59 ή να λοιδωρούμε, ακόμη μέχρι σήμερα, 
τους αγωνιστές ήρωές μας. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπήρξε μεγάλος ηγέτης 
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διότι, όχι μόνο μελέτησε και διδάχθηκε από την ιστορία μας, αλλά και σε τέτοιο 
βαθμό την εξετίμησε, ώστε, μεταφράζοντας στη νεοελληνική τον Επιτάφιο του 
Περικλή, όπως μας τον άφησε «κτήμα εσαεί» ο Θουκυδίδης, τον άφησε κι αυτός 
σε μας ως εθνική παρακαταθήκη.

Ναι να σεβόμαστε τις παγκόσμιες και πανευρωπαϊκές αξίες, αλλά όχι, υπό 
το πονηρό σύνθημα της διεθνοποίησης και της επαναπροσέγγισης, να προδίνουμε 
τις δοκιμασμένες από τον χρόνο αρχές μας...

Σε μια πρόσφατη έρευνα σ’ όλες τις ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με τις επιδό
σεις των μαθητών στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και την επιστήμη (το ανέφερε ο 
κ. Κ. Μιχαηλίδης στη μεσημβρινή ραδιοφωνική εκπομπή του ΡΙΚ «εντός και 
εκτός»), πρώτη κατατάγηκε η Φιλλανδία, ενώ εμείς είμαστε πολύ πίσω και οι ταγοί 
του φιλλανδικού Υπουργείου Παιδείας αποδίδουν την επιτυχία στους εξής παρά
γοντες: α) Στη χώρα λειτουργούν ελάχιστα ιδιωτικά σχολεία κι έτσι η κυβερνητι
κή μέριμνα στρέφεται αποκλειστικά στην πρόοδο της δημόσιας εκπαίδευσης, β) 
Σπάνια λειτουργούν φροντιστήρια που παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα, γ) 
Εφαρμόζονται μάλλον παραδοσιακές μέθοδοι π.χ. ο μαυροπίνακας, δ) Δεν δίδεται 
πολλή έμφαση στην τεχνολογίαα και ε) Επανήλθε η δασκαλοκεντρική παιδεία, 
αλλά με καλά καταρτισμένους δασκάλους.

Κοντά σ’ αυτά θυμόμαστε ότι και οι Άγγλοι επανέφεραν στα σχολεία τη στολή 
και την πειθαρχία.

Εμείς, που θέλουμε να «εκδημοκρατικοποιήσουμε» την παιδεία μας, εφαρμό
ζουμε ακριβώς τα αντίθετα από τα πιο πάνω κι αν επί πλέον προσθέσουμε την 
αναξιοκρατία και τη ρουσφετολογία που έχουν εδραιωθεί, όχι βέβαια μόνο στο 
Υπουργείο Παιδείας μας, αλλά και σ’ όλους τους τομείς της δημόσιας υπηρεσίας, 
δεν πρέπει ν’ απορούμε για την καθημερινή κατρακύλα σ’ όλα τα προβλήματα του 
τόπου μας, και, δυστυχώς, και στο Εθνικό. Εάν δεν ενθαρρύνουμε τους άξιους 
εκπαιδευτικούς να πλάθουν πολίτες ελεύθερους και υπεύθυνους, αλλά και με κρι
τική και διορατική σκέψη, ώστε να πρυτανεύσει μέσα τους το καλό της πατρίδας 
κι όχι το ατομικό συμφέρον ή του κόμματος στο οποίο θα ενταχθούν, δεν έχουμε 
σωτηρία. Γιατί μόνο «αν γλιτώσεις το παιδί (άρα και την Παιδεία), υπάρχει ελπί
δα εξόδου του σύγχρονου Ελληνισμού απ’ όλα μας τα αδιέξοδα».

ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

17 Δεκεμβρίου 2010

«ΒΑΚΧΕΣ» ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ: ΔΙΟΝΥΣΟΣ Ή ΑΓΑΥΗ;

Τον Δρα Ελλάόιον Χανδριώτη

Ο Ευριπίδης αναφέρθηκε στη λατρεία του Διονύσου και στις «Φοίνισσες», 
τραγωδία επίσης εμπνευσμένη από τον Θηβαϊκό κύκλο και ποιημένη λίγα 
Χρόνια πριν από τις «Βάκχες». Τα σχετικά σημεία-αποσπάσματα είναι τρία 
(226-231, 649-656 και 784-788) και δείχνουν ότι αυτή η λατρεία είναι 
εδραιωμένη, ριζωμένη στις καρδιές των Θηβαίων:

α) Οι ράχες του Παρνασσού λαμπάζουν από τους πυρσούς των εορτών 
του Βάκχου, του θεού του αμπελιού και του κρασιού.

β) Το θεϊκό βρέφος το τύλιξε τότε στη γέννησή του περίπλοκος κισσός, 
ώστε να σωθεί (ορθολογιστική εκδοχή).

γ) Οι γυναίκες της Θήβας (παρθένες και παντρεμένες) σέρνουν τον 
βακχικό χορό.

δ) Φανταχτερές είναι οι γιορτές: με τραγούδια, φλογέρες λωτένιες, 
ξέπλεκα μαλλιά και στεφάνια, με πανώριους χορούς που σέρνουν οι Χάριτες.

Το σημαντικότερο, όλα αυτά τα προβάλλει με θαυμασμό ο Χορός 
(γυναίκες από τη Φοινίκη περαστικές για τους Δελφούς). Ήταν δηλαδή 
πασίγνωστο ότι η Θήβα τιμούσε το τέκνο της το θεϊκό με πλούτο, ζωντάνια και 
περηφάνια

Όμως ο ίδιος ποιητής στο έργο «Βάκχες», που το αφιερώνει ολόκληρο στη 
λατρεία του Διονύσου, παρουσιάζει σε λεπτομέρεια και με δύναμη μιαν 
υποτιθέμενη προγενέστερη περίοδο, τον αγώνα του νέου θεού να επιβάλει τη 
λατρεία του στη δική του πατρίδα.

Τον πρόλογο σ’ αυτό τον αγώνα τον παραδίδει ο ίδιος ο Διόνυσος, 
λέγοντας για τον εαυτό του ότι:

α) Είναι ο γιος του Δία και της Σεμέλης - έχει αλλάξει τη μορφή του από 
θεού σε ανθρώπου και ήρθε εδώ στη Θήβα (1-5).

β) Ήρθε να φανερώσει τη θεότητά του και να στήσει διθύραμβο, να 
διαλύσει το ψέμα που οι θείες του διέδωσαν εις βάρος της μάνας του και του 
ιδίου (26-32).

γ) Αυτές τις συγγένισσές του και κάθε γένος θηλυκού από την πλευρά του 
Κάδμου (του παππού του) το έχει κεντήσει με

μανία, ώστε 
αφήσανε τα σπίτια τονς1 
και κατοικοεδρεύουν 
ανάκατα κι οι κόρες τον 
κάτω από έλατα χλωρά 
και γυμνωμένους βράχους. (32-38)
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δ) Θα επιβάλει οπωσδήποτε (και με το στανιό) τη λατρεία του ως θεού, 
παίρνοντας και το δίκαιο της μάνας του. (39-42)

ε) Προχωρεί στην εφαρμογή του σκοποϋ-σχεδίου του πρώτα μέσω του 
θιάσου του (=Χορού), και ο ίδιος

στις Βάκχες πάει για τα βουνά
στου ΚιΘαιρώνα τις πτυχές, 
να σμίξει στους χορούς τους. (60-63)

Η δραματική πράξη εξελίσσεται, σύμφωνα με τη διατύπωση του αρχαίου 
σχολιαστή, ως εξής:

«Διόνυσον οι προσήκοντες εν Θήβαις ουκ έφασαν είναι Θεόν ο δ’ αυτοίς 
τιμωρίαν επέστησε την πρέπουσαν. Εμμανείς γαρ εποίησε τας Θηβαίων 
γυναίκας, ων αι Κάδμου Θυγατέρες αφηγούμενοι τους Θιάσους ήγαγον προς 
τον ΚιΘαιρώνα. Κάδμος μεν ουν γηραλέος ... ΠενΘεύς δε, ο της Αγαυής παις, 
παραλαβών την βασιλείαν εδυσφόρει τοις γινομένοις καί τινας μεν των 
βακχών συλλαβών έδησεν, επ' αυτόν δε τον Θεόν άλλους απέστειλεν. Οι δε 
εκόντος αυτού κυριεύσαντες ήγαγον προς τον ΠενΘέα, κακείνος εκέλευσε 
δήσαντας αυτόν ένδον φυλάττειν, ου λέγων μόνον ότι θεός ουκ έστι Διόνυσος 
αλλά και πράττειν πάντα ως κατ' ανθρώπου τολμών. Ο δε σεισμόν ποιήσας 
κατέστρεψε τα βασίλεια, αγαγών δε εις ΚιΘαιρώνα έπεισε τον ΠενΘέα 
κατόπτην γενέσθαι των γυναικών λαμβάνοντα γυναικός εσθήτα' αι δ’ αυτόν 
διέσπασαν, της μητρός Αγαυής καταρξαμένης. Κάδμος δε το γεγονός 
καταισθόμενος τα διασπασθέντα μέλη συναγαγών τελευταίον το πρόσωπον εν 
ταις της τεκούσης εφώρασε χερσίν. Διόνυσος δε επιφανείς ... μεν πάσι 
παρήγγειλεν, εκάστω δε ά συμβήσεται διεσάφησεν έργοις iva μη λόγοις υπό 
τίνος των εκτός ως άνθρωπος καταφρονηθή>2.

Νομίζω ότι η εξήγηση (γαρ...) που δίνει ο σχολιαστής δεν δικαιολογεί τη 
φράση για «πρέπουσαν» τιμωρία. Ένας ουδέτερος θεατής σχηματίζει 
χειρότερη εικόνα για τον Διόνυσο παρά για τους «προσήκοντες», που 
αρνούνταν τη θέοτητά του, αφού:

α) Ο Διόνυσος τρέλανε τις ... γυναίκες - κατάστρεψε τα ανάκτορα - 
ξεγέλασε τον Πενθέα ώστε να μεταμφιεστεί σε γυναίκα και να κατοπτεύσει τις 
... γυναίκες - αυτές όμως τον διαμέλισαν, με πρώτη τη μητέρα του Αγαύη - 
εμφανίστηκε (ως θεός) και έδωσε σ’ όλους τις παραγγελίες ... και στον καθένα 
χωριστά διασάφησε με έργα.

β) Ο Πενθέας δυσφορούσε ... και έδεσε κάποιες από τις Βάκχες, ενώ στον 
ίδιο τον θεό απέστειλε άλλους - λέγοντας ότι δεν είναι ο Διόνυσος θεός...

Καταλυτική και σατανική πράξη του Διονύσου είναι η «εμμανοποίηση» 
των γυναικών. Εύκολα μπορεί να πει κανείς ότι μόνο ένας κακός ... άνθρωπος 
θα τη σκεφτόταν και θα την υλοποιούσε. Διότι τί το καλό ή υγιεινό θα 
μπορούσαν αυτές οι γυναίκες, στο παραλήρημα της εξαλλοσύνης τους, να 
προσφέρουν;

Είναι όμως ισοδύναμο και το ξεγέλασμα του αντίμαχού του άρχοντα 
Πενθέα (ώστε να ντυθεί ως βάκχη, για να μπορέσει να δει από κοντά...). 
Απότοκος και των δυο πράξεων είναι ο φρικτός διαμελισμός του 
εξαπατηθέντος από χέρια μητρικά-συγγενικά.

Από τη στιγμή που η Αγαύη έρχεται στα σύγκαλά της ίσαμε το τέλος της 
δράσης (δηλαδή 1286-1387) σημειώνουμε σημαντικά στοιχεία:

α) 1286-1329
Ο Κάδμος είναι πιστός στον θεό Διόνυσο, ήταν από πριν. Θεωρεί 

δικαιολογημένη την τιμωρία του Πενθέα, του χλευαστή και περιφρονητή. 
θεωρεί ακόμη υπερόπτρια την Αγαύη, κι αυτήν περιφρονήτρια. Τέλος, καλεί 
όποιους καταφρονούν τους θεούς - το γενικεύει - να παραδειγματιστούν απ’ 
αυτή την τιμωρία και να πιστέψουν.

Όμως η Αγαύη το μόνο που έχει μάθει είναι ότι ο Διόνυσος τους ρήμαξε. 
( Ισως στους ελλείποντες στίχους του κειμένου επέλεγε λόγια βαρύτερα για τον 
τΐ·μωρό).

β) 1340-1351
Ο Διόνυσος αποκαλύπτεται πια ως θεός (από μηχανής). Έρχεται να δώσει 

τέλος εξ ονόματος και του Δία πατέρα. Προλέγει τη δύσκολη πορεία του 
Κάδμου που όμως θα έχει ευτυχή κατάληξη. Υποδεικνύει στους 
παταστρεμμένους συγγενείς του την αφροσύνη που επέδειξαν.

Ο Κάδμος ζητά συγχώρεση- δεν την έχει όμως. Τολμά να υποδείξει (στον 
θεό της οικογένειας) ότι η εκδίκησή του ήταν πολύ σκληρή και ότι οι θεοί δεν 
πρέπει να συνερίζονται τους ανθρώπους με θυμούς.

Εκείνος απαντά ότι αυτά ο Ζευς από παλιά τα έχει έτσι ορίσει. Γι’ αυτό, 
Κάδμος και Αγαύη μαζί βγάζουν το συμπέρασμα ότι εκδιώκονται από τον 
Wo τους· κάτι που βεβαιώνει ο Διόνυσος, απλά.

7) 1274-1387
ΑΓ. Τυραννικός (=σατανικός) είν’ ο θεός,

ο βασιλιάς (=η αυτού εξοχότης ο) Διόνυσος, 
που στο παλάτι σου έστειλε 
την άγρια τιμωρία.

Κ Α. Κι αυτός εδεινοπάθησε,
αφού εσείς ντροπιάσατε 
στη Θήβα τ’ όνομά του. (1374-1378)

ΑΓ. Πάμε, εμπρός συντρόφισσες,
να βρω τις αδελφές μου, 
τις πολυπικραμένες, 
που ' φυγαν να προλάβουνε.
Να ήταν να σώσω να βρεθώ
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όπου ο Κιθαιρώνας 
δεν θα με βλέπει, κι ούτε εγώ 
αυτόν να δω στα μάτια μου 
κι ούτε όπου θύρσου λείψανο 
τη θύμηση αναδεύει!
Βάκχες αυτά απ’ εδώ κι εμπρός
άλλες ας αναλάβουν. (1381-1387)

Μέχρι τέλους η Αγαύη αποφεύγει να βάλει τη λέξη «θεός» στη γλώσσα της. 
Δεν μπορεί να φιλιωθεί με έναν «εξοχότατο» (αρχ. άνακτα) που με τόση 
βαναυσότητα εκδικήθηκε τους συγγενείς του...

Ο Κάδμος προσπαθεί να μαλακώσει την αντιπάθεια της, με την υπόμνηση 
ότι και οι συγγενείς ταπείνωσαν το όνομα του Διονύσου μες στη Θήβα. (Αυτό 
μας θυμίζει ακριβώς την εξήγηση που έδωσε ο Διόνυσος στον πρόλογό του, 26- 
32).

Εκείνη (η Αγαύη) αποχωρώντας εύχεται (από τα μύχια της ψυχής της) να 
βρεθεί σε περιβάλλον και ατμόσφαιρα τέτοια όπου δεν θα ξαναδεί τον τόπο 
(Κιθαιρώνα) και τον χρόνο της μανικής βακχείας της.

Και τα τρία πρόσωπα, όπως και όλα τα άλλα του έργου, είναι 
καλλιτεχνικά πλάσματα του μάστορη Ευριπίδη, είναι ετεροκινούμενα. Πάντως 
ούτε ως θεός ο Διόνυσός του δεν εμπνέει θρησκευτικό δέος, ούτε στους 
Έλληνες του 21ου αιώνα μ.Χ. ούτε και στους αντίστοιχους του 407-405 π.Χ. 
Ευήκοον ούς οι θεατές τείνουν προς τα τελευταία λόγια της Αγαύης, την ευχή 
(απευχή) της.

Μια βασική παρατήρησή μας, που έρχεται μέσα από τη μελέτη του έργου 
(ενδελεχή ή μη), είναι ότι στο πρώτο και στο δεύτερο στάσιμο του Χορού 
βρίσκονται στοιχεία σκόπιμα, φιλοφρόνησης προς το μακεδονικό ακροατήριο 
(τα οποία τελικά ευτύχησε να απολαύσει το αντίστοιχο αθηναϊκό μετά τον 
θάνατο του ποιητή):

α) Ή να ήμουνα στον Όλυμπο
σ’ εκείνη τη σεμνή πλαγιά 
της όμορφης Πιερίας

εκεί οι χαρές και οι πόθοι
αδέσμευτοι είν’ στις τελετές. (409-415)

β) Έλα στον Όλυμπο
τον χρυσό θύρσο σειώντας 
ορμητικά, αφέντη, 
και του αιμοβόρου τις βρισιές

σταμάτα μια για πάντα
-Πού να ' σαι τώρα, Διόνυσε,

Μπορεί στου Ολύμπου τα δασιά 
από δεντριά φαράγγια

Ω! Πιερία, ευτυχής, 
που σε τιμά ο Εύιος, 
θα 'ρθει σ’ εσένα με χορούς, 
με βακχικά τραγούδια, 
κι αφού διαβεί τον Αξιό 
με το γρήγορο ρεύμα 
τις Βάκχες τις γοργόστροφες 
θα φέρει στον Λυδία, 
τον γενναιόδωρο γονιό, 
που στους θνητούς χαρίζει 
τύχη και πλούτη άφθονα 
κι άλογα ξακουσμένα, 
που τρέφει εύφορη τροφή. (553-575) 

Σχόλια δεν χρειάζονται. Αντ’ αυτών ας προσθέσουμε (και ας προσέξουμε) 
τα γραφόμενα του Gilbert Murray, παλαιότερου μελετητή:

«Αναμφίβολα πολλοί ήταν οι παράγοντες που προκάλεσαν τη δημιουργία 
του έργου αυτού- η ιδιαίτερη κατάσταση της Αθήνας, η έκσταση του ποιητή που 
γλίτωσε από μιαν ανυπόφορη ατμόσφαιρα, η απλή Ομηρική ζωή στα δάση και 
τα βουνά της Μακεδονίας και ίσως ακόμη το ότι είδε πραγματικές Βάκχες να 
Χορεύουν εκεί»3.

Αυτή η νέα ατμόσφαιρα φύσης και ζωής στη Μακεδονία αιτιολογεί ίσως 
την πλουσιότατη παρουσίαση των διονυσιακών τελετών, που είναι ενταγμένες 
οτον κύριο κορμό της τραγωδίας:

α) Στην Πάροδό τους οι γυναίκες του Χορού (=του θιάσου του Διονύσου) 
κάνουν ιερό ύμνο στον θεό τους (73-87), προσκαλούν τη Θήβα να ντυθεί 
διονυσιακά (105-119), περιγράφουν λυρικά τα ιερά όργια (135-149), 
αλληλοπροτρέπονται να υμνήσουν τον Διόνυσο (150-167), ενώ στο τρίτο 
στάσιμό τους οραματίζονται ολονύκτιους χορούς (862-876).

β) Ο Α' Αγγελος (^βοσκός) περιγράφει με ζωντάνια τις εκφράσεις 
(εκδηλώσεις) των Βακχών στις ράχες του βουνού (693-711 και 723-727).

Μια λεπτομέρεια: εδώ ο ποιητής σκόπιμα εκφράζει μια παράξενη άποψη 
Υΐα τη γέννηση και φύλαξη του θεϊκού βρέφους, για να ρίξει λάδι στη φωτιά, 
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στη σύγκρουση των δύο δυνάμεων, του θρησκευτικού φανατισμού και του 
ακραίου ορθολογισμού.

Η σημαντικότερη παρατήρησή μας από τη μελέτη του έργου - συμβαίνει 
και με άλλα ευριπίδεια έργα - είναι ότι μικρές ή μεγάλες δέσμες στίχων 
μπορούν να σταθούν και από μόνες τους, αποσπώμενες από τη δραματική 
πράξη. Σε άλλες απ’ αυτές υμνείται-αιτιολογείται η λατρεία του Διονύσου, του 
θεού του κρασιού και κατ’ επέκτασιν της λησμονιάς, της χαράς, της ειρήνης 
και της ευτυχίας, ενώ σε άλλες καταδικάζεται η αθεΐα ή αθρησκία γενικότερα.

Αποσπάσματα όπου υμνείται-αιτιολογείται η λατρεία του Διονύσου:
α) Τειρεσίας προς Πενθέα:

Δυνάμεις δύο, γιόκα μου, 
πρωτόρθαν στους ανθρώπους. 
Η θεά Δήμητρα ή η Γη, 
ή όπως θέλεις πες την, 
που στέρεα τρέφει τους θνητούς. 
Μετά ήρθε ο Διόνυσος, 
ο γιόκας της Σεμέλης, 
που βρήκε το αντίδοτο 
υγρό ποτό, τον οίνο, 
και στους ανθρώπους το ' φερε 
τις λύπες τους να γιάνει. 
Και σαν χορτάσουν το ποτό 
απ’ τ’ αμπελιού το ρεύμα, 
ύπνο δίνει και λησμονιά 
στις πίκρες της ημέρας' 
δεν θα 'βρεις όμοιο φάρμακο. (274-283)

β) Χορός
Στα γλέντια χαίρεται ο θεός 
του Δία ο γιος, ο Βάκχος, 
που την ειρήνη, τη θεά 
την πλουτοδότρα αγαπά, 
των νέων που σώζει τις ζωές 
και που μοιράζει το κρασί 
όμοια σε πλούσιο και φτωχό 
άλυπη τέρψη να χουν. 
Μισεί δε εκείνον που αμελεί 
να ζει ευτυχής και υγιής 
τη νύχτα και τη μέρα. (416-426)

γ) Α ' Άγγελος προς Πενθέα:
άκουσα να ' ν μεγάλος, 
το κλήμα πως εχάρισε 
πον σβήνει τα μεράκια, 
γιατί σαν λείψει το κρασί, 
λείπει μαζί κι η αγάπη 
κι άλλη στον άνθρωπο χαρά 
πιο πέρα δεν υπάρχει. (770-774)

Το γεγονός ότι και αυτά τα αποσπάσματα ανήκουν όχι μόνο στον Χορό (ο 
οποίος καθηκόντως θα κάνει αυτή την υμνολογία-αιτιολογία) αλλά και σε 
διάφορα πρόσωπα, μαρτυρεί τούτο: ο ποιητής υπογραμμίζει ότι πλάι στους 
άλλους θεούς των Ελλήνων βρίσκεται ισάξιος ο Διόνυσος, που έχει αγαπηθεί 
ιδιαίτερα από τις πλατιές μάζες του λαού και ότι η αξία του κρασιού του είναι 
όση και του σιταριού της Δήμητρας. Ας θυμηθούμε την ακολουθία της 
ελληνορθόδοξης εκκλησίας όπου οι ιερείς καλούν τον Κύριο να ευλογήσει «τον 
σίτον, τον οίνον και το έλαιον» ή αναφέρουν το πανθομολογούμενο «οίνος 
ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου».

Σίγουρα χωρίς αυτά τα αυτοτελή και χωρίς τα άλλα μη αυτοτελή 
αποσπάσματα που εμφαίνουν τη σχέση των Μακεδόνων με τη λατρεία του 
Διονύσου, δεν θα μπορούσε αυτή η ευριπίδεια τραγωδία να έχει ιδιαίτερη 
υποδοχή στην αυλή του βασιλιά Αρχέλαου.

Αποσπάσματα όπου καταδικάζεται γενικότερα η αθεΐα ή αθρησκία:
α) Κάδμος-Τειρεσίας:
ΚΑ Θνητός εγώ για τους θεούς

δεν έχω καταφρόνια.
ΤΕ Καθόλου εμείς για τους θεούς

δεν κάνουμε εξυπνάδες, 
και όσα βρήκαμε παλιά 
χαμένα μες στο χρόνο 
να τ’ ανατρέφει δεν μπορεί 
ούτε κι ενός υπέρτατου 
μυαλού η λογική. (199-203)

β) Χορός:
Για στόματα αχαλίνωτα 
και για άνομη αφροσύνη 
το τέλος δυστυχία.
Όπου έχει βίο ήσυχο 
κι ασάλευτη τη σκέψη 
το σπίτι του θα σώσει.
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Σοφία δεν είν’ ό,τι σοφό 
περνάει σ’ υπεραιμία 
και των θνητών τα μέτρα. 
Ο χρόνος της ζωής βραχύς- 
όπου μεγάλα κυνηγά 
για ν’ απολάψει δεν μπορεί 
ό,τι στο χέρι έχει.

Σοφό πως είναι θεωρώ 
απ’ τους μωρόσοφους μακριά 
καρδιά και νου να έχεις.
Για να δεχτώ μόνο μπορώ 
ό,τι οι απλοί και οι πολλοί 
πιστεύουνε και πράττουν. (427-432)

γ) Χορός
Κινείται αργά μα σταθερά 
η ισχύς των ουρανίων 
και τιμωρεί όσους θνητούς 
που αντί θεό να προσκυνούν (αρχ. το θειον) 
την ξιπασιά τιμούνε 
από τρελή τους σκέψη.

Κανείς ποτέ δεν πρέπει μας 
να σκέφτεται πιο πάνω 
απ’ τους νόμους και τα ήθη. 
Μάταιος κόπος να ζητάς 
ποια των θεών η ουσία 
για να βρεις και θαρρείς 
πως κάτι αυτό αξίζει, 
αφού η ιδέα περί θεών 
είν’ καθιερωμένη 
από το χρόνο το μακρύ 
κι από τη φύση βγαίνει. (882-895)

δ) Χορός:
Όποιοι με γνώμη φρόνιμη

κι όχι άσχετη στα θεϊκά, 
αλλά σ’ ανθρώπινα όρια 
κλεισμένοι κρατηθούνε, 
ζωή θα ζήσουν άλυπη.

Και τη ζωή μου στο καλό 
και στην ευσέβεια οδηγώ 
διώχνοντας ήθη άδικα, 
μέρα και νύχτα τους θεούς 
χαίρομαι να τιμώ. (1002-1010) 

ε) Β ' Άγγελος προς τον Χορό:
Η φρόνηση κι ο σεβασμός 
προς τους θεούς είν’ αγαθό 
μεγάλο και αυτό θαρρώ 
κτήμα πως είν’ σοφότατο 
για τους θνητούς να το έχουν. (1150-1152)

Τα αποσπάσματα που καταδικάζουν την αθεΐα ή αθρησκία γενικότερα, 
είναι ταυτόχρονα και κοινωνικές διδαχές με καθολική και διαχρονική αξία. 
Ισως πολλοί σημερινοί θεατές ή αναγνώστες να έχουν μέθεξη ή να 
επηρεάζονται ίσα με τους αντίστοιχους της κλασικής αρχαιότητας. 
(Προσωπικά τρέπομαι προς τους στίχους του Χορού

Κανείς ποτέ δεν πρέπει μας 
να σκέφτεται πιο πάνω 
απ’ τους νόμους και τα ήθη. 
Μάταιος κόπος να ζητάς 
ποια των θεών η ουσία 
για να 'βρεις και θαρρείς 
πως κάτι αυτό αξίζει, 
αφού η ιδέα περί θεών 
είν’ καθιερωμένη 
από το χρόνο το μακρύ 
κι από τη φύση βγαίνει).

Αξιο προσοχής είναι ότι και εδώ παρουσιάζεται ταύτιση αντιλήψεων 
(Μεταξύ περισσότερων προσώπων (Χορού, Κάδμου, Τειρεσία, Β ' Αγγέλου). 
Και αυτό μας οδηγεί αβίαστα στη σκέψη ότι πίσω από τα τέτοια λεγάμενα 
βρίσκεται ο ένας δημιουργός, ο Ευριπίδης, που απευθύνεται προς όλους τους 
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Έλληνες του καιρού του. Γιατί, έστω κι αν διαμένει (εδώ και μερικούς μήνες) 
στο βασίλειο της Μακεδονίας, δεν έχει αποβάλει τη σοφία των εβδομήντα 
πέντε τόσων χρόνων που απέκτησε στη δική του πόλη, το κέντρο των 
πνευματικών αναζητήσεων.

Ωστόσο ο ποιητής μας φαίνεται να καταδικάζει όχι μόνο την άρνηση της 
λαϊκής πίστης και παράδοσης αλλά και την υπερβολή τιμωρίας πάνω στον 
αρνητή. Αυτή την υπερβολή την προβάλλει με σπουδαία τεχνικά (καλλιτεχνικά) 
μέσα και την αφήνει εκτεθειμένη στα μάτια των θεατών ή στην κρίση των 
αναγνωστών. Το μάθημα που αυτοί θα πάρουν θα είναι εμβαπτισμένο μέσα στο 
δικό τους πνευματικό και ψυχικό είναι και θα σταθεί έτσι δυνατό, 
αποτελεσματικό, άφθιτο.

Με άλλα λόγια, νομίζω ότι ο Ευριπίδης παρουσιάζει δραματικά την 
προϊστορία της επικράτησης του διονυσιακού πνεύματος που είναι γεμάτη 
δυσκολίες, για να κεντρίσει τη φιλοτιμία των Μακεδόνων, που είναι ακόμη 
παθιασμένοι. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι ο Ευριπίδης, που οπωσδήποτε είχε 
φωτεινότερη αντίληψη περί θείου, είναι αναγκασμένος (έσωθεν) να 
παρουσιάσει και την κακοσύνη του θρησκευτικού φανατισμού.

Μπαίνω στον πειρασμό να υπενθυμίσω τι είπε ευθέως στους Αθηναίους 
άλλοτε, μέσω του Ηρακλή του στο ομώνυμο έργο, επίσης του Θηβαϊκού 
κύκλου:

Εγώ θαρρώ πως οι θεοί δε στέργουν*  
παράνομα να σμίγουν μήτε πάλι 
ν’ αλυσοδένουνε τους άλλους κι ούτε 
το πίστεψα ποτέ και θα πιστέψω 
πως είναι αφέντης κάποιος για τους άλλους. 
Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από κανέναν, 
αν είναι αληθινός' των ποιητών οι μύθοι 
πανάθλιες ψευτιές εξιστορούνε. (1341-1346)

Εδώ στις «Βάκχες», για τους Μακεδόνες θεατές, προέκρινε ο ποιητής να 
αφήσει τις εντάσεις να επενεργήσουν ελεύθερα.

Όμως γιατί αυτή η τραγωδία, που προοριζόταν να έχει απήχηση στους 
Μακεδόνες, είχε στην πράξη την ίδια απήχηση στους Αθηναίους και τιμήθηκε 
με πρώτο βραβείο;

Η πρώτη απάντηση είναι:
Οι Αθηναίοι είναι επίσης δεμένοι με τη λατρεία του θεού του κρασιού, από 

της οποίας τα τραγούδια σχημάτισαν (για πρώτη φορά στον κόσμο) την τέχνη 
του θεάτρου. Οι ίδιοι καθιέρωσαν τα Μεγάλα Διονύσια, στα οποία ενέταξαν 
τους δραματικούς τους αγώνες. Σ’ αυτών τις παραστάσεις ο ιερέας του 
Διονύσου κάθεται στην πρώτη γραμμή των θεατών, πρώτος ανάμεσα στους 
επισήμους.

Η άλλη έγκυρη απάντηση αφορά εξάπαντος τόσο την καλλιτεχνική αξία 
του έργου (την οποία απολαύουν χωρίς καθοδηγητή οι κάθε κατηγορίας θεατές 
ή αναγνώστες) όσο και το τελικό του μήνυμα (που εκπέμπεται προς όλους 
μέσω της αντίδρασης και στάσης της απεξαρτησιοποιημένης πια Αγαύης).

Τέλος, από την οπτική γωνία αυτού του αντικρίσματος η κρίση του 
αρχαίου σχολιαστή, ότι ο Διόνυσος «τοις προσήκουσι τιμωρίαν επέστησε την 
πρέπουσαν», δεν φαίνεται να ευσταθεί.

Τώρα παραχωρώ τη θέση μου σε δύο διακεκριμένους μελετητές της 
τραγικής ποίησης των Ελλήνων:

α) Albin Lesky:5
“... Ο Ευριπίδης δεν είναι Πενθέας ούτε διονυσιακός μύστης. Δεν είναι 

τίποτα από τα δύο και όμως είναι ταυτόχρονα και τα δύο στη μοναδική 
αμεσότητα με την οποία δραματοποίησε την ασυμβίβαστη αντίθεση δύο 
κόσμων, όπως θα έλεγε ο Goethe. Δεν την περιγράφει όμως σαν ένας 
παρατηρητής από κάποια απόσταση, αλλά την κλείνει μέσα του σαν μια 
βιωμένη δύναμη.

... Αυτή η σύγκρουση, που αποτελεί και τη βάση του έργου, δεν έχει λύση. 
Ο θεός, είναι αλήθεια, θριαμβεύει, αλλά στα τελευταία λόγια της Αγαύης, που 
δηλώνει ότι δεν θέλει να ξαναδεί ποτέ πια Κιθαιρώνα και δεν θέλει να αγγίξει 
θύρσο, επιζεί κάτι από την αντίδραση του Πενθέα, που ο θεός έκαμε θύμα του».

β) J. Michael Walton6:
«... Ο Διόνυσος υπάρχει. Αυτό μας λέει το έργο. Καλός ή κακός, είναι 

«διάφορο. Αυτό που είναι ουσιώδες - και το μήνυμα ισχύει για όλες τις εποχές 
και φυσικά για τη δική μας - είναι ο σεβασμός στη δύναμή του.

... Έτσι, όταν στον διάλογο που έχει (ο Πενθέας) με τον άγνωστο ξένο 
καυχιέται αλαζονικά και εκτοξεύει απειλές, είναι δύσκολο να μην πάρουμε το 
μέρος του θεού, ο οποίος μάλιστα έχει όλα τα ατού... Και όταν η Αγαύη 
επιστρέφει στη σκηνή κουνώντας το κεφάλι του γιου της σε κατάσταση μανίας, 
h φρίκη ξεπερνά κάθε ανθρώπινα όρια. Ενώπιον ενός τέτοιου θεού ο 
άνθρωπος χρειάζεται όλη τη συμπόνια του κόσμου».

Επανέρχομαι, για να κάνω κάποιες υπογραμμίσεις:
Αυτή η σύγκρουση δεν έχει λύση.
Στα τελευταία λόγια της Αγαύης επιζεί κάτι από την αντίδραση του 

Πενθέα.
Το μήνυμα που ισχύει είναι ο σεβασμός στη δύναμη του Διονύσου.
Ενώπιον ενός τέτοιου θεού ο άνθρωπος χρειάζεται όλη τη συμπόνια του 

κόσμου.
ΕΛΛΑΔΙΟΣ ΧΑΝΔΡΙΩΤΗΣ δρ.φ.
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ΜΥΡΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 
ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟ

Η επίσημη τελετή των εγκαινίων των 
ναών ήταν γνωστή τόσο από τους 
Ιουδαίους όσο και τους Εθνικούς 
(Ρωμαίους και άλλους). Στην Παλαιό 
Διαθήκη περιγράφονται οι μεγαλοπρε
πείς τελετές που γινόντουσαν στον 
Αγιασμό της σκηνής του Μαρτυρίου 
όπως αργότερα έγινε και στο Ναό του 
Σολομώντα. Με αυτό τον τρόπο γινόταν 
η αφιέρωση στην Θεότητα (Dedicatio) και 

Της Νίκης Καραγιώργη-Αγγελίδου

ακολουθούσε η πανηγυρική έναρξή των εγκαινίων. Επίσης οι ναοί ειδώλων 
εγκαινιαζόντουσαν. Από σποραδικές μαρτυρίες η προχριστιανική αυτή παρά
δοση συνεχίστηκε από την αρχή του Χριστιανισμού σε ακαθόριστο χρόνο. Επί 
Διοκλητιανού γίνονταν διωγμοί το 303 μ.Χ.

Με ιδιαίτερο δέος αναφέρομαι στα εγκαίνια του ομώνυμου Ιερού Ναού 
ουσχετίζοντάς το με το Μέγα Κωνσταντίνο που το 313μ.Χ. εξέδωσε το διάταγ
μα των Μεδιολάνων που τερμάτιζε τους διωγμούς των Χριστιανών και τότε 
τα εγκαίνια μαρτυρούσαν την μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα και τον πολύ 
ενθουσιασμό των τελετών, όπως τα Ιεροσόλυμα το 335μ.Χ., Αντιόχεια 341 μ.Χ. 
και στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη.

Βρισκόμαστε στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας στην τελετή των εγκαινίων του 
Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης από τον Κύκκου και Τηλλυρίας Νικηφόρο, 
Αρχιερείς από την Εκκλησία της Κύπρου και από άλλες ξένες Ορθόδοξες 
εκκλησίες. Η κατάνυξη πλημμυρίζει τον πανηγυρίζοντα Ναό Κωνσταντίνου 
και Ελένης, πλήρως ανακαινισθέντα, εξωράίσθέντα και αγιογραφηθέντα από 
τον Πανιερώτατο κ.κ. Νικηφόρο.

Πανηγυρική, εορταστική και θερμή υποδοχή στον Πανιερώτατο επεφύλαξε 
° λαός της Τηλλυρίας. Μέγας κατανυκτικός εσπερινός, χωροστατούντος του 
Πανιερωτάτου σε μια εκκλησία που σου έδινε ανάταση ψυχής. Την επομένη 
Σάββατο 21 Μαΐου του πανηγυρίζοντα ναού, προεξάρχοντος του 
Πανιερωτάτου συμπαραστατουμένου από πολλούς Αρχιερείς και κληρικούς, 
ετελέσθη με λαμπρότητα και βυζαντινή μεγαλοπρέπεια ο Όρθρος και η Θεία 
Αειτουργία. Στο μέσο της Θείας Λειτουργίας έγιναν τα Θυρανοίξια. Τα 
Θυρανοίξια είναι η τελετή που θριαμβευτικά ο Αρχιερέας ανοίγει τις πύλες 
του εγκαινιαζομένου ναού για να εισέλθει εις το ναό η εκκλησιαστική πομπή. 
Η λιτανεία, η οποία επαναλαμβάνεται τρεις φορές και καταλήγει στη θύρα του
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ναού, αποτελεί μια από τις πιο εντυπωσιακές τελετές που ο ναός είναι άδειος, 
διαβάζεται η ευχή της εισόδου (από αυτό πήρε το όνομα του Θυρανοίξια). Με 
τα Θυρανοίξια μπήκε ο Θεός στο σπίτι Του και στις καρδιές μας. Η ακολουθία 
των Θυρανοιξίων είναι πάρα πολύ παλιά' κατά τον 6ον αιώνα μ.Χ. στα δεύτερα 
Θυρανοίξια το 563μ.Χ. της του Θεού Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Η Αγία 
Τράπεζα εμυρώθη και εκοσμήθη και ακολούθησε πανηγυρική αρχιερατική Θεία 
Λειτουργία.

Φθάνοντας στο Ναό αντικρίσαμε ένα ναό που μαρτυρούσε με υπερηφάνεια 
την ευσέβεια του Πανιερωτάτου κ.κ. Νικηφόρου, του λαού όλης της Τηλλυρίας 
και ξαναζωντάνεψε η πνευματική ζωή των κατοίκων. Μείναμε ενθουσιασμέ
νοι με την αρχιτεκτονική, τη βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, την εσωτερική διακό- 
σμηση, την αγιογράφηση και την επιβλητική εικόνα που μας ενθουσίασε.

Ο Πανιερώτατος με τις πράξεις του και τα έργα του εκφράζει τον εσωτερι
κό του κόσμο της μοναχικής του ζωής, αυτοκυριαρχίας και αγιότητας. Είναι 
ένας ναός που σε κάνει ν’ ανοίξεις την καρδιά σου και να νιώσεις ψυχική ανά
ταση και ψυχική ξεκούραση. Ένας ναός κόσμημα που αναζωογονεί τον χρι
στιανό.

Το μύρωμα του ναού Κωνσταντίνου και Ελένης ήταν πρωτόγνωρο στους 
πιο πολλούς από εμάς, έτσι με πολλή προσοχή και κατάνυξη παρακολουθήσα
με την πνευματική αυτή πανήγυρη και το μύρωμα του ναού. Μέσα στον Ναό 
σκύβει η ψυχή μας και αναγεννάται και ηρεμούμε από την καθημερινότητά 
μας. Ο Πανιερώτατος Νικοφόρος παρέδωσε ένα Ναό μυρωμένο και επιβλητι
κό, μεγαλοπρεπή, άξιο θαυμασμού για να μας δείξει την θρησκευτικότητα του 
και την μεγαλοπρέπεια που ο ίδιος με αυτήν την λαμπρότητα και μεγαλοπρέ
πεια ευχαριστεί τον Κύριο. Αυτό φανερώνει το μεγαλείο που κρύβει μέσα του 
ο Κύκκου και Τηλλυρίας Νικηφόρος. Σήμερα, ναοί σαν αυτόν είναι μνημεία 
πολιτισμού που συγκρίνονται με μοναδικούς ναούς στην Ευρώπη.

Στην ομιλία του ο Πανιερώτατος τόνισε «εύχομαι ο Ιερός αυτός ναός να 
φυλαχθεί εσαεί ασάλευτος και να αποβεί κατά την λειτουργική ευχή ‘λιμήν χει- 
μαζομένων, ιατρείον παθών και καταφύγιον ασθενών’. Ο περικαλλής αυτός 
ναός, υψώνεται σήμερα μεγαλοπρεπής, ως σύμβολο της ορθοδόξου χριστιανι
κής πίστεως και ως φωσφορίζουσα αψίς πνευματικής εξάρσεως...».

Ο Κύκκου Νικηφόρος, σαν ένας πνευματικός Ηνίοχος Δελφικός, προΐστα- 
το των πανηγυρικών εκδηλώσεων. Η ομιλία του Πανιερωτάτου, η παρουσία 
τόσων εκλεκτών Αρχιερέων, κληρικών, πλήθους κόσμου και η βυζαντινή χορω
δία της Μονής Κύκκου έδωσαν κατανυκτική ατμόσφαιρα. Το χαρμόσυνο κτύ
πημα των καμπάνων και οι ψαλμωδίες γέμισαν τον αέρα και τις καρδιές μας.

Αγία Τηλλυρία, να χαίρεσαι για το Θείο Δώρο που σου χάρισε ο Κύριος, 
που σε κόσμησε, σε εξωράισε και σε ανέδειξε.

ΝΙΚΗ ΚΑΡΑΠΩΡΓΗ-ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ

Καθηγήτρια, συγγραφέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ.

Της Χρυσοθέμίόος Χατζηπαναγή

Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ακόμα τον άδικο, τον πρόωρο και 
αναπάντεχο χαμό του. Κι ας έχουν περάσει δώδεκα ολάκερα χρόνια από την 
τραγική εκείνη στιγμή, όπου ο Μολώχ της ασφάλτου καραδοκούσε να κόψει 
βίαια το νήμα μιας ευθαλούς καρποφόρας ζωής στη στροφή του ημιτελούς 
ανεξάντλητου δρόμου. Γιατί, όπως με ανείπωτη οδύνη καταθέταμε τότε «In 
memoriam» στη νωπή εκδημία του «είχε ακόμα τόσα να πράξει / με της 
καλλιέπειας τη φιλολογική γραφίδα / τόσα να γράψει / κι άλλα τόσα / με της 
φλόγας την πύρινη γλώσσα / να πει». Γιατί ο αείμνηστος Γεώργιος Κ. 
Ιωαννίδης και για όσους φίλους και συναδέλφους τον γνωρίσαμε από κοντά ο 
αξέχαστος και αξιαγάπητος μας Κόκος μένει ακόμα ολόρθος κι αγέρωχος 
ανάμεσά μας, ο ζωντανός και αεικίνητος έφηβος με τη μεγάλη καρδιά, ο 
άνθρωπος της δράσης στα κοινωφελή και της ανιδιοτελούς προσφοράς στα 
πολιτισμικά και πνευματικά πανελλήνια δρώμενα.

Από τους σταθμούς αυτής της προσφοράς, παραλείποντας πολλά και 
σημαντικά κομβικά της σημεία, θα μπορούσαν να συνοψιστούν τα εξής 
ενδεικτικά: Υπήρξε πρόεδρος και ενεργό μέλος του Δ. Σ., όπως και συνιδρυτής 
πλείστων όσων πνευματικών σωματείων του τόπου μας και πλην της μακράς 
του θητείας ως γραμματέας της εκκλησιαστικής επιτροπής Αγίου Αντωνίου 
Δευκωσίας, διετέλεσε μέλος του Δ. Σ. «Αχιλλέας» Καϊμακλίου. Ως 
γραμματέας, επίσης, περί το 1967 - 68 του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καϊμακλίου, πρωτοστάτησε στην ίδρυση του πρώτου κοινοτικού 
νηπιαγωγείου της γενέτειράς του. Δεν έλαβε μόνο τα εύσημα μιας πλατιάς 
αναγνώρισης από την πολιτεία και την εκκλησία, αλλά και για τη μεγάλη 
θυμβολή του στη σύσφιγξη των σχέσεων των Πανεπιστημίων Αθηνών - 
Κύπρου, τιμήθηκε από αντιπροσωπία του Πανεπιστημίου Αθηνών με το 
τιμητικό μετάλλιο της θεάς της σοφίας. Μ’ ένα άρρηκτο δεσμό αφοσίωσης, 
ωστόσο, όπως θα θυμούνται πολλοί, συνδέθηκε με τον προσκοπισμό, στα 
πανανθρώπινα ιδεώδη του οποίου αφιερώθηκε παιδιόθεν ψυχή τε και σώματι. 
Καθότι, ως Γενικός Έφορος Προσκόπων Κύπρου και ως αρχηγός εκπαιδευτής 
δεν είχε μόνο τυπικά τον ανώτατο τίτλο της προσκοπικής ιεραρχίας, αλλά 
καταξιώνοντας την υψηλή του αυτή αποστολή, αναδείχθηκε σε μπροστάρη 
πρόσκοπο παιδαγωγό, μεταλαμπαδεύοντας από την προσκοπική πυρά σε 
βαθμοφόρους και λυκόπουλα την αγάπη για την πατρίδα και τη θρησκεία, την 
ομοψυχία του ομαδικού πνεύματος και τον ανθρωπιστικό αλτρουισμό. Ας μην 
παραλείψουμε να σημειώσουμε εδώ ότι ανάμεσα στους Κυπρίους και 
Ελλαδίτες προσκόπους που εκπαίδευσε στις ανώτερες βαθμίδες του 
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προσκοπισμού, υπήρξε και ο Ελλαδίτης Γενικός Έφορος Προσκόπων και ότι το 
εκπαιδευτικό κέντρο Κόρνου πραγματοποιήθηκε με δική του πρωτοβουλία, στο 
εκκλησάκι του οποίου, κατ’ απομίμηση του βυζαντινού εξωκλησιού του Αγίου 
Ευφημιανού της Λύσης, φιλοτεχνήθηκε με δικές του δαπάνες το κομψό του 
τέμπλο. Επομένως, το προσκοπικό του ψευδώνυμο «λιοντάρι» δεν ήταν ένα 
ευφημιστικό σχήμα λόγου, αλλά ενσάρκωνε μέσα από τις ηγετικές του ικανότητες 
μιαν ακατάβλητη ψυχοπνευματική δύναμη και μια λιονταρίσια καρδιά.

Ωστόσο, το Ομηρικό κέλευσμα «αιέν αριστεύειν» δεν απετέλεσε για τον 
αείμνηστο Γεώργιο Ιωαννίδη το κατ’ εξοχήν μήνυμα κάτω από τα σύμβολα 
μόνο του προσκοπικού κώδικα αξιών για την έμπρακτη εφαρμογή της 
αυτοπροσφοράς και του εθελοντισμού. Μεταπλάθοντας, επιπλέον, τη 
χριστιανική ρήση «και τούτο ποιείν κ?κείνο μη αφιέναι» σε modus vivendi, 
επιδόθηκε με θαυμαστό ζήλο εντρύφησης και όχι με τον οίστρο μιας 
επιπολάζουσας πολυπραγμοσύνης και σε άλλες πολυσχιδείς ενασχολήσεις και 
επωφελείς πολύπλευρες δραστηριότητες για την προαγωγή του πνευματικού 
βίου και την αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου του τόπου μας. Και πάλιν 
σημειολογικά αναφέρουμε τις τακτικές εβδομαδιαίες συνεργασίες του επί 
πολιτιστικών θεμάτων σε εφημερίδα και ραδιοφωνική εκπομπή, τη 
διοργάνωση και συμμετοχή του σε Κυπρολογικά, φιλοσοφικά, εκπαιδευτικά κ. 
ά. συνέδρια, την επιμέλεια, έκδοση και συγγραφή τόμων και εγχειριδίων 
φιλολογικού, επιστημονικού, παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου. 
Πέραν τούτων, ως λαμπρός κλασικός φιλόλογος και ειδικός ερευνητής με 
μεταπτυχιακές σπουδές στη φιλοσοφία, την κριτική κειμένων, τα παιδαγωγικά 
και την κοινωνιολογία στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Λονδίνου και Οξφόρδης 
δίδαξε λατινική και ευρωπαϊκή - νεοελληνική φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Ως καθηγητής, επίσης, στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου και το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοχέτευσε στους σπουδαστές και στους καθηγητές 
Μέσης Εκπαίδευσης αντίστοιχα τις πολύτιμες γνώσεις και τις εμπειρίες μιας 
επαρκούς φιλολογικής σκευής, καθώς και τις καινοτόμες προοδευτικές του 
ιδέες σε διδακτικές προσεγγίσεις γύρω από την Ιστορία και κυρίως τη 
νεοελληνική ποίηση. Οι παλαιότεροι εκπαιδευτικοί θα φέρνουν, σίγουρα, στη 
μνήμη τις εμπνευσμένες και ενθουσιώδεις δειγματικές του διδασκαλίες, που 
άφησαν εποχή τόσο για την ευφάνταστη πρωτοτυπία της παρουσίασής τους 
όσο και για την εύληπτη μεταδοτικότητα της παιδαγωγικής τους μεθόδου. Δεν 
ξεχνούμε, επιπρόσθετα, τη διοργάνωση επετειακών και άλλων αφιερωματικών 
εκδηλώσεων, που ζωηρά αποτύπωναν τη σφραγίδα του με τα συνδετικά 
κείμενα, τη δημιουργική μετάπλαση στίχων και τις ποιητικές του γέφυρες.

Αξιόλογο, εντούτοις, παραμένει, ως έργο αναφοράς στη φιλολογική, 
φιλοσοφική και εκπαιδευτική βιβλιογραφία το πληθωρικό συγγραφικό στίγμα 
του Γεωργίου Κ. Ιωαννίδη. Καθόσον, οι νεότεροι των ειδικών αυτών 
ενδιαφερόντων του επιστητού, θα μπορούν να επικαλεστούν τα πονήματά του 
ως διαχρονικά βοηθήματα και να αντλήσουν ως από πλούσιο μεταλλείο 

πρωτοφανή ψήγματα φιλολογικής εμβρίθειας και γλαφυρής γλωσσικής 
αρτιότητας. Παρόλο που ένας ανυπολόγιστος αριθμός άρθρων, ομιλιών, 
εισηγήσεων και ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια, καθώς και εκτενέστερες 
μελέτες και μονογραφίες με ρηξικέλευθες υπομνηματιστικές παρατηρήσεις και 
καίριες παραπομπές βρίσκονται εγκατεσπαρμένες στον ημερήσιο και 
περιοδικό Τύπο ή ενσωματώνονται στις σελίδες επιστημονικών τόμων, 
πρακτικών και επετηρίδων ή και ακόμα παραμένουν αθησαύριστες στο 
συρτάρι, ευτυχώς, ορισμένες από τις σημαντικότερες έχουν εκδοθεί σε βιβλία 
και αυτοτελή ανάτυπα. Και μόνο οι τίτλοι και οι αποδεικτικοί τους υπότιτλοι 
είναι δηλωτικοί της πρόκλησης ιδιαίτερου και γενικότερου φιλολογικού 
ενδιαφέροντος. Το ολιγόχρονο, δυστυχώς, μιας διαγραμματικής αναφοράς δεν 
μας επιτρέπει, ει μη μόνο κάποια επιλεκτική ονομαστική τους παράθεση με 
ακροθιγείς, έστω, επιμεριστικές επισημάνσεις.

Αρχίζοντας με θεματική κατάταξη από τις ευσύνοπτες, αλλά πυκνές 
φιλοσοφικές του πραγματείες, σημειώνουμε: Φιλοσοφικοί - Παιδαγωγικοί 
αντιλήψεις του Γρηγορίου του Νύσσης εις τον «Μέγαν Κατηχητικόν Λόγον» 
(1973) με ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, όπου επιχειρείται ενδελεχής 
ανάλυση της έννοιας του ελληνοχριστιανισμού και των αντιλήψεων του 
Γρηγορίου Νύσσης, «του φιλοσοφικωτέρου των Πατέρων», σε σχέση με τις 
διαχρονικές αξίες και τις ανθρωπιστικές αρετές της Ελληνοχριστιανικής 
Παιδείας. Τα χειρόγραφα του Θεοφίλου Κορυδαλλέως στην Κύπρο (1982), 
όπου με το αισθητήριο του ειδήμονος παλαιογράφου φέρνει στο φως το 
περιεχόμενο των χειρογράφων του ευρυμαθούς Αριστοτελικού 
ιατροφιλοσόφου σε αριθμημένα φύλλα του 18ου αιώνα και υπό τους τίτλους 
Φυσική, Περί Ψυχής και Λογική, όπως ανευρέθησαν στη βιβλιοθήκη του 
Κύκκου, της Μητρόπολεως Κιτίου και της Αρχιεπισκοπής. Σε ένα άλλο 
ανάτυπο από Πρακτικά Πανελληνίου Συμποσίου για «το νόημα της 
μεταφυσικής στον Βενιαμίν Λέσβιο» (1985), εντοπίζοντας την απουσία ειδικής 
εργασίας, που να συσχετίζει σημασιολογικά τη Μεταφυσική με τη Φιλοσοφία 
και μέσα από αναγωγές σε ξένους και Έλληνες φιλοσόφους, προβάλλει τον 
ρόλο του έργου Στοιχεία της Μεταφυσικής του Λέσβιου φιλοσόφου στην 
ανέλιξη του φιλοσοφικού στοχασμού στον ελληνισμό κατά τους χρόνους του 
Διαφωτισμού. Αλλα, άκρως, ενδιαφέροντα φιλοσοφικά του δοκίμια είναι το 
τιτλοφορούμενο Εννοιολογικά και μεθοδολογικά προβλήματα φιλοσοφίας και 
πολιτικής κατά την περίοδο της ξενοκρατίας (1453 - 1821 /30) και τα δύο που 
συναντούμε στο υπ’ αριθμό 1 Δελτίο της Φιλοσοφικής Εταιρείας Κύπρου 
Ζήνων υπό τον τίτλο Η Νεοελληνική Φιλοφία και τα προβλήματά της (Δοκίμιο 
διαγραμματικής προβληματικής) και John Lock on Freedom και με ενδεικτικό 
τού περιεχομένου του υπότιτλο (The Individual as a free man and citizen).

To ερατεινό, ωστόσο, φιλοσοφικό πεδίο, στο οποίο ο μακαριστός 
Γεώργιος Κ. Ιωαννίδης ενδιέτριψε συστηματικά και με το ζώπυρο πάθος του 
σκαπανέως ερευνητή, ήταν αναντίλεκτα το παρθένο έδαφος του άγνωστου μεν 
αλλά μνημειώδους έργου ενός άλλου εκπροσώπου του Νεοελληνικού 
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Διαφωτισμού, του φιλοσόφου παιδαγωγού Δανιήλ Φιλιππίδη. Αυτό 
καταφαίνεται και από μια σειρά δημοσιεύσεων και ανακοινώσεών του πάνω 
σε επί μέρους πτυχές των δυσεύρετων έργων ή των ανέκδοτων εγγράφων του 
«αποπειρογράφου της Ρουμανίας» κατά μίαν απαξιωτική προσωνυμία του 
Κοραή ή άλλως του ευπαίδευτου και βαθύνοος φιλοσόφου κατά τον Ιωαννίδη. 
Τα απαριθμούμε κατά χρονολογική έκδοση στα σχετικά ανάτυπα: Ο Όμηρος 
στα χειρόγραφα του Δ. Δ. Φιλιππίδη (1978), D. D. Philides’s approach to the 
epistemological and moral problem of man (1978), Ο Δανιήλ Δ. Φιλιππίδης ως 
κριτικός του Αριστοτέλους (1981), Σοφιστές και Σοφιστική στο έργο του 
Δανιήλ Φιλιππίδη (1982), Σχέσεις Αδαμάντιου Κοραή και Δανιήλ Φιλιππίδη 
(1985). Ήταν οι επί μέρους μελέτες, που συνιστούσαν ή που απέρρεαν από την 
εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής και που, δυστυχώς, ανέβαλλε, 
θέτοντας άλλες προτεραιότητες, να αποπερατώσει.

Από τον μακρύ, εξάλλου, κατάλογο της εργογραφίας του καταγράφουμε 
κάποιους άλλους τίτλους, που αναφέρονται σε φιλολογικές και 
ιστοριογραφικές εργασίες, καθώς και άλλες μελέτες ποικίλου περιεχομένου, 
που αναδεικνύουν έτι περαιτέρω το πολυεστιακό κύρος των γνώσεων και το 
εύρος των πολυθεματικών συγγραφικών του ανησυχιώνα τους σημειώνουμε: 
Αι σχέσεις Ομήρου και Κύπρου εις τους μύθους της αρπαγής της Ελένης και 
του Τεύκρου (1978), Διεθνής Ομηρική Κίνηση «Ομήρεια 1977» (1978), Ο Δ ' μ. 
X. αιών ως εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία (1981), Τα έμμετρα θεατρικά του 
Κύπρου Χρυσάνθη (1987), Κωνσταντίνος Σπυριδάκης (1903 - 1976) - 
Νεκρολογία (1974 - 1975), Ο Μακάριος και η Παιδεία (Επετηρίδα Π.Α.Κ., τόμ. 
ΛΓ ' - ΛΔ ', 1993). Αξια ιδιαίτερης μνείας είναι, επίσης, η εκτενέστερη μελέτη 
του για την «Κυπριακή Πεζογραφία της εικοσιπενταετίας (1960 - 1985)» 
(1987), η οποία, σύμφωνα με τις «Επιλογικές προεκτάσεις» του βιβλίου, 
αποτελεί μια διαγραμματική εισαγωγή στους τρεις τόμους της Πεζογραφίας 
της Ανθολογίας της Κυπριακής Λογοτεχνίας των Εκδόσεων Χρ. Ανδρέου 
(Λευκωσία 1986 - 87) και που θα συνέβαλλε, όπως πίστευε ο ίδιος, «για μια 
πιο ουσιαστική προσέγγιση και μεγαλύτερο ενδιαφέρον γι’ αυτή».

Πέρα, όμως, απ’ οποιοδήποτε πνευματικό άθλο και συγγραφικό 
επίτευγμα, ο αλησμόνητος μας φίλος Γεώργιος Κ. Ιωαννίδης παρέμεινε ο 
συνειδητός δάσκαλος της έδρας και της διδακτικής πράξης, που είτε ως 
καθηγητής σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα είτε αργότερα ως Β. Δ. και 
Διευθυντής στη Μέση Εκπαίδευση αφουγκράστηκε τόσο τους παλμούς των 
μαθητών του όσο και τις έγνοιες και τις εύλογες ανησυχίες των συναδέλφων 
του, συγγράφοντας μια σειρά άλλες μελέτες και εύχρηστα σχολικά βοηθήματα. 
Έτσι, εκτός από το ευανάγνωστο εγχειρίδιο Ιστορία των Νεωτέρων και 
Νεωτάτων Χρόνων (1453 - 1960) (1969) και το προορισμένο, προφανώς, για 
τους φοιτητές της κλασικής φιλολογίας σύγγραμμά του Λυσίου κατά 
Ερατοσθένους, αξιοθαύμαστο πόνημα των φοιτητικών του χρόνων, με 
εισαγωγή, κείμενο, ερμηνεία και πλούσιο υπομνηματισμό κριτικών 
ερμηνευτικών σχολίων, εξέδωσε το 1988 ένα άλλο χρηστικό βοήθημα με 

ελληνικούς και ξενόγλωσσους πίνακες ευρετηριασμού για τον Οιδίποδα 
Τύραννο του Σοφοκλέους, θέτοντάς το στην υπηρεσία των διδασκόντων στη 
Γ' Λυκείου, όπως μαρτυρεί και ο υπότιτλός του: Προετοιμασία για τη 
διδακτική πράξη. Το βιβλίο αφιερώνεται «στη ιερή μνήμη Γεωργίου I. Ιωαννίδη 
(1890 - 1969) και Αλεξάνδρου I. Κοσμά (1905 - 1987), διδασκάλων της 
ελληνικής πρώτων, νουνεχών και εξόχων ανδρών) και προλογίζεται από τον, 
επίσης, διαπρεπή θεράποντα της φιλολογικής επιστήμης και Κυπρολογίας δρα 
Κυριάκο Χατζηϊωάννου, ο οποίος επιλογικά τονίζει: «Ο κ. Ιωαννίδης, αν και 
αναπτύσσει το θέμα του πολύ περιεκτικά, - ο ίδιος λέει ότι “έθεσε απλώς 
ορισμένα ουσιαστικά σημεία προβληματισμού τόσο σε θέματα ερμηνείας, όσον 
και διδακτικής πράξης” - εν τούτοις πέτυχε σε άριστο βαθμό όλους τους 
στόχους, που έβαλε στη μελέτη του. Πολύ περιεκτικά αλλά σε βάθος».

Ωστόσο, τα διδακτικά του αντικείμενα, μα πάνω απ’ όλα η βαθιά του αγάπη 
για τη λογοτεχνία τού υπαγόρευαν και ένα άλλο μείζον συγγραφικό καθήκον: να 
εγκύψει στις πηγές της Νεοελληνικής και Νεοτερικής Ποίησης, να μελετήσει 
διεισδυτικά και να μοιραστεί με τους συναδέλφους του μέσα από τη δική του 
πολυδιάστατη προβληματική όχι μόνο τυπικές διδακτικές προσεγγίσεις, αλλά 
και νεότροπες οπτικές θέασης και σύλληψης του έργου των μεγάλων 
δημιουργών μας. Παραθέτουμε ορισμένες από τις μελέτες αυτές, που 
συνοδεύονται από χρήσιμες παραπομπές και σημειώσεις: Το νόημα της 
Ελευθερίας στους “Ελεύθερους Πολιορκημένους” του Διονυσίου Σολωμού 
(1980), Οι κατηγορίες του τραγικού και του δραματικού στην ποίηση και τα πεζά 
του Γιώργου Σεφέρη (1982), Γιώργου Σεφέρη, Καλλιγράφημα (Μια διδακτική 
προσέγγιση) (1992), Η έννοια της Ελευθερίας στον Οδυσσέα Ελύτη (Επετηρίδα 
Π.Α.Κ., τόμ. ΛΓ ' - ΛΔ ', 1993). Όσον αφορά στο Καλλιγράφημα του Γιώργου 
Σεφέρη, δεν ήταν, απλώς, μια θεωρητική εισήγηση σε συνέδριο, που οργάνωσε ο 
Σ.Ε.Κ.Φ. στη Λευκωσία το 1991 για την ποίηση, αλλά συγκροτημένη απόρροια 
των διδακτικών του εμπειριών από διδασκαλίες που ανέλαβε ο ίδιος σε Λύκεια 
και Τεχνικές Σχολές σε όλες τις ελεύθερες πόλεις της Κύπρου, στα πλαίσια 
σεμιναρίων του Π. I. για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Ποίησης, όπως μας 
κατατοπίζει στα «προλογικά» του ομώνυμου βιβλίου του. Αλλά και ως 
προανάκρουσμα για τους στόχους, την πορεία, τη μεθοδολογική προσέγγιση και 
τις δραστηριότητες στην προσφορά και την ανατροφοδότηση του μαθήματος 
τονίζει επαγωγικά, εφιστώντας την προσοχή στους διδάσκοντες: «Προσωπικά 
πιστεύω πως, ανεξάρτητα από πρόσωπα και θέσεις, ο εκπαιδευτικός που 
πρόκειται να μπει στην τάξη για να “διδάξει” οποιοδήποτε θέμα, πρέπει να ’ναι 
καλά προετοιμασμένοςα δεν είναι δυνατό να μπει στην τάξη και “τώρα 
αυτοσχεδιάζουμε!”. Αυτή η στάση, να μου επιτραπεί να το πω, ούτε παιδαγωγικά 
αλλ’ ούτε και ηθικά είναι ορθή. Επομένως, θεωρώ εκ των “ων ουκ άνευ” όχι 
μόνο την απλή προετοιμασία του διδάσκοντος αλλά την πλήρη κατατόπιση και 
°ρθή προετοιμασία του για διδασκαλία του νέου θέματος, στην προκειμένη 
περίπτωση του πρώτου - από πλευράς επικοινωνίας - ποιήματος της γενιάς του 
’30, που θα δουν κάπως συστηματικά οι δεκατετράχρονοι μαθητές και
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μαθήτριές μας». Έτσι απλά, ακριβώς, συναδελφικά και χωρίς κηρυγματικούς 
τόνους παραινούσε και παρότρυνε ο δάσκαλος και φιλοσοφών παιδαγωγός. 
Γιατί θα πίστευε, ασφαλώς, πως το μέτρο για την επίτευξη κάθε έργου, μικρού 
ή μεγάλου, ήταν πρωτίστως το αρχαιοελληνικό «προδιδαχθήναι» και 
«εκλογίζεσθαι» και κατά δεύτερο λόγο το λατινικό του Βάκωνος «tantum pos
sumus quantum scimus» (τόσο μπορούμε όσο ξέρουμε).

Αψευδές παράδειγμα και πρότυπο έμπρακτης εφαρμογής των ρήσεων 
αυτών ο αείμνηστός μας Γεώργιος Κ. Ιωαννίδης, γιατί μπορούσε να πράττει 
τόσα πολλά και καλά, εφόσον ήξερε απείρως περισσότερα. Κι αν δεν συνέβαινε 
ο πρόωρος αδικοχαμός του, ποιος ξέρει πόσες επιπλέον ωραίες πράξεις και 
πολυσχιδείς δράσεις θα κατέγραφε ακόμα στα πολιτισμικά και εκπαιδευτικά 
μας δρώμεναα πόσες άλλες συγγραφικές επιδόσεις θα εμπλούτιζαν τις πηγές 
της φιλοσοφικής έρευνας μαζί με τα θησαυρίσματα της αρχαιοελληνικής και 
νεοελληνικής μας γραμματείας. Όπως όλα εκείνα που άφησε ο ανεξίτηλος 
φιλολογικός του κάλαμος και η αριστοτεχνική του προσωπική γραφίδα, για να 
τον αθανατίζουν ως κτήμα εσαεί.

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ

5η Δεκεμβρίου 2011

ΠΟΙΗΣΗ
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ΧΙΟΣ
Της Ανδρεανής Ηλωφώτου

Χίος, χαριτόβρυτη Αρχόντισσα, 
με πόσα πανέμορφα κεντίδια 
στόλισαν οι καιροί το φόρεμά σου! 
Αγκαλιά γελαστή κι ανοιχτόκαρδη 
το μεγάλο λιμάνι σου, 
ανάπαυσης λίκνο στο κάθε πλεούμενο. 
Μυροβόλος ο πλατύχωρος κάμπος σου 
Με τα μυριάνθιστα λουλουδόδεντρά του 
αναμοχλεύει τα φυλλοκάρδια, 
δονεί τις αισθήσειςα
Απαλά μελωδιών τ’ αρώματα:
«Γλυκειά η ζωή κι ο θάνατος μαυρίλα.»?
Πειρατές, κουρσάροι, τυχοδιώκτες, 
απ’ Ανατολή και Δύση, 
σπίλωσαν την αρχοντιά σου. 
Στο καστροχώρι, τα Μεστά, 
πέτρωσαν παντοτινά τα βήματα των Γενοβέζων, 
στους πύργους, τα στενοσκότεινα σοκάκια. 
Κι οι δρόμοι της θάλασσας 
έφεραν το μεγάλο σου τέκνο1 2 3 
στην Εσπερία, να μεταλαμπαδεύσει 
τα φώτα στης σκλαβιάς τα σκοτάδια, 
μεγάλος Δάσκαλος του Γένους.

1. Στίχος του Διονύσιου Σολωμού από τον «Λάμπρο».
2. Το μεγάλο τέκνο της Χίου, ο Αδαμάντιος Κοραής.
3. Δασκαλόπετρα: κατά την παράδοση, στο βράχο αυτό, βόρεια της πόλης, καθόταν κι εδίδασκε 

ο Όμηρος, έχοντας απέναντι του την Ιωνία. Μπροστά στο κάθισμα που κάνει ο βράχος, 
φαίνονται οι γούβες και τα πόδια του.

Η Δασκαλόπετρα?, ακατάλυτος βράχος, 
στέκει σημαδεμένος με τ’ Ομήρου τα χνάρια. 
Εδώ, της οικουμένης πρωτοδάσκαλος 
«ποιούσε» κι εδίδασκε: 
«Ανδρα μοι έννεπε Μούσα πολύτροπον...»

ΑΝΔΡΕ ΑΝ Η ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ
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ΕΙΚΟΣΑΕΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ
(είκοσι χρόνια από την εκδημία του Μακαρίου του Γ ' )

Τον Δημήτρη Θ. Γκότση

I .
Είκοσι χρονών νέο με βλέπω. Και πού είμαι 
κανείς δεν μού το εξήγησε ακόμη. Ξέχασα όμως 
του χρόνου το φαρμάκι και του καθημερινού καφέ, 
το δυσοίωνο άρωμα του τσιγάρου, την αχλύ 
του πυρωμένου κάποτε μεσημεριού επάνω 
απ’τις στέγες της Αευκωσίας, Ιούλη μήνα. 
Κι όταν ανάμεσα στις ώρες της απόφασης, 
έπρεπε να κατεβώ για λίγο στον άλλον ύπνο, 
πώς πονούσε το παιδί που έκρυβα βαθιά μου μέσα. 
Χέρια μικρολαβωμένα απ’της πενίας τη δουλειά 
πριν εκεί με φιλήσουν και μού’ρθει ρίγος. 
Μάτια, που αναπαύονταν στο νέο χορτάρι 
κι όμως ανάπαυση καμμιά για το λιβάδι 
του χωριού μου, που δεν μπορούσε Παράδεισος να γίνει. 
Κι η θάλασσα τριγύρω, μακρυά. Στον Έλληνα 
που δόθηκε η μοναξιά και δεν τη θέλει.

II
Και τώρα είκοσι χρονών και μισοτελειωμένος 
και όλες οι πληγές άνθη νεκρών, αχνή 
μια σήψη, που τη δική μου δεν αγγίζει.
Που η δική μου δεν με αγγίζει. Τη βλέπω 
μέσα στην παγωνιά μιας ψόφιας σάρκας, 
που μ’έχει απροσδόκητα ακολουθήσει, 
ψόφιας, μόλο που δείχνει τάχα ζωντανή. 
Τη βλέπω μέσα σε μέταλλο βουνό, 
που με μιμείται, κι όμως σκουριασμένο. 
Δεν με γνωρίζει πια η μαυροφορεμένη μάνα, 
μήτε και το μικρό κορίτσι με την πλεξίδα στα μαλλιά. 
Δεν με γνωρίζουν τα διπλά χρώματα του Μάρτη,

το περιστέρι ξάφνου εκείνο πάνω στην αμυγδαλιά, 
που’χε το πνεύμα μου τρομάξει με ελπίδες.
Δεν με γνωρίζει της απελπισιάς το φίλημα, 
το χάδι, που οδηγούσε δάκρυα κρυφά στο χώμα, 
μήτε η ξένη ομίχλη, των δολοφόνων ο καπνός. 
Της προσευχής η στάση κι ο ιδρώτας 
πια δεν με γνωρίζουν.

Γιατί των ανθρώπων οι ψυχές -αν είναι πια- 
έχουν αλλάξει και πρέπει αλλιώς κανείς 
να τις πλησιάζει.

III
Τί έχει μείνει ; Γνέφουν ακρωτήρια ερημωμένα 
στη γήινή μου μνήμη, που παίρνει να θολώνει, 
του λιβανιού μου υπόλειμμα, κρυμμένο σε αρχαία 
ξύλα λατρεμένα, που τα στέλνουν μακρυά, 
στην εξορία, προς όλες τις κατευθύνσεις των ανέμων...

...κι οι Σεϋχέλλες νά’χουν πλέον περισσέψει...

το κάποτε που είχα σχήμα να σχίζεται 
στην πιο κοινή ασχήμια, 
και άλλοι με οραμάτων την παράκρουση 
να φαντάζονται ολημερίς τ’ άκτιστο φως 
μέσα στο σκότος της καθ’έξιν αμαρτίας τους...
Κι οι χίλιοι, που θα μ’ακολουθούσαν, άφαντοι πάντα 
είτε και βρέφη γεροντιασμένα μέσα στην αγκάλη 
του από πριν θανάτου, 
σίγουρο είδος για ένα δάσος δίχως ρίζες, 
έτσι που οι κάποτε δικές μου να χαίνουν τώρα 
στο Θρονί.
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IV
Πέτρα, πέτρα βαρειά, Κύπρος, μού έγινες, 
και σε βάσταξα τόσο. Ψηλά σε κράτησα 
για να γεμίσω τη γήινη ζωή μου. Κι η ζωή μου 
λιβάνι έγινε κι εκπνέοντος ανάσα.

Και τώρα εκείνη η πληγή, που μ’έκλεισε 
παροδικά, παράξενο, ακόμη να μην κλείνει, 
κι ούτε κι ο χρόνος βοηθά ο αναρίθμητος μου. 
Θυμάμαι, έλεγα ανάμεσα στους ζωντανούς : 
«Να σφίξω την καρδιά μου, μαύρη που έγινε 
σε μαύρη μέρα. Όμως πώς γίνεται και κάτω 
απ’το αριστερό μου χέρι χαϊδεύω ξάφνου 
μαυροντυμένη μάνα αγνοούμενου παιδιού ;»

Αχ, καρδιά μου, άγνωστες που σού έγιναν 
οι ελπίδες. Τις αγνοεί το φως αυτής της μέρας, 
τις αγνοεί της ιστορίας η παλάμη κι οι στιγμές 
οπού σ’αυτό το ήπιο σκοτάδι έχουν τελειώσει. 
Πιο πέρα εγώ σάς έστησα από τον νου 
του δαμασμένου ζώου, πιο μακρυά 
από τα καθημερινά των ζωντανών τοπία, 
εκεί όπου στρέφεται ο θόλος του Τροόδους 
σε κοίτη χρυσοφόρου ποταμού.

Κι εγώ ιδού και πάλιν εν τω μέσω αυτού, 
(έρχονται ροές αγαπημένων στα σφυρά μου), 
ιδού εν τω μέσω αυτών, δικών μου αγίων 
(έρχεται αρχή αγγέλματος, ψίθυρος αδελφών) - 
Ποιος κλαίει μέσα μου βουβά ; Δάκρυα, 
νάματα του αγιασμού με περικλείουν, 
στα όρη μου μονάχο με πηγαίνουν, 
με ταξιδεύουν σε αυγές ήρεμου δάσους 
-κι έτσι μονάχος νά’σαι, κανένας δεν το ξέρει, 
μήτε και η λατζιά είναι μονάχη, μήτε ο κέδρος...- 

ωσάν γαλήνη μού υψώνουν των πόνων τον ίσκιο, 
ίσκιος δέντρων ανέγγιχτων, κορυδαλλός του νου 
μες στα κλαδιά μιας αναμάρτητης ειρήνης.
Και ρίζες πια δεν βρίσκω με νεκρούς, 
μόνο λουλούδια πιο ψηλά απ’το παλιότατό μου 
Αίμα, πιο πάνω απ’τον ακίνητο θρόμβο 
της περασμένης σκέψης που με παίδεψε.
Κι αν έχω τώρα τοπία, δεν είναι πληγωμένα 
από τα στίφη ακατανόητου κακού, μήτε 
και σκοτεινά στην παρυφή τους από δράκους 
και τέρατα των πρόναων, φθαρτές ψηφίδες...

Πιο πίσω απ’ της Κανακαρίας το επίχρισμα 
έχω περάσει.

V
Κι η νήσος, που έμενε τόσους αιώνες 
ένα πινάκιο ακίνητο για κεφαλή του Βαπτιστή, 
μιλούσε, προφητικά μιλούσε,. Ματωμένο.
Μα ξέρω. Όλα λευκά και πάλι 
θε να βαπτιστούν στην άλλοτε πατρίδα, 
όταν σε ώριμο καιρό, ωσάν τον Αάζαρο, 
για δεύτερη φορά, επιτέλους, θα πεθάνω.

Και θα ’ναι ένας θάνατος σωστός.
Θα μ’ αναπάψει.

(Και αν μού πουν για σένα, ποτέ σου 
δεν με γνώρισες*,  και τί πειράζει ; 
Αφού εσύ αλλού με γνώριζες απ’ την αρχή.
Απ’ την Αρχή μας ).

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΓΚΟΤΣΗΣ
Πάφος,4-5 Αυγούστου 1997

* Ο συγγραφέας συνάντησε μια φορά μονάχα τον Μακάριο Γ, αλλά βέβαια δεν τον γνώρισε.
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ΔΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Της Μαρίας Περατι,κού - Κόκαράκη

Ξενία Λεμεσός

Σέ τούτη έδώ την πόλη 
μέ τό όνομα «Λημνησός» 
επί ένετικού χάρτη γραμμένο, 
σμίχτηκαν τά ’Αναφιλητά 
καί τής καρδιάς οί φοβισμένοι κτύποι 
των ’Ακουσίων Διωγμένων.

Σέ τούτη έδώ την πόλη 
«Νεμεσός» στά επιστολόχαρτα 
γκραβούρων τυπωμένη 
συνάντησαν οί Προδομένοι 
τής Κερύνειας, τής ’Αμμόχωστου 
τής Καρπασίας, τής Μόρφου 
εκείνη, την άλλη προδομένη 
τη Μυθολογική τής Κρήτης ’Αριάδνη 
καί ταύτισαν Πόνο καί ’Απόγνωση.

Σέ τούτη έδώ την πόλη «Ταμασός» 
το άρχαιοπρεπές άκουσμά της, 
οί ’Απόγονοι τού Όνήσιλου Ξεριζωμένοι 
παλινοστοϋν συλλογισμούς Προσμονής 
Άμαθούντας καί Σαλαμίνας.
Στήν «Άργείων καί ’Αχαιών» άκτή 
περιπατούν συντροφευμενοι 
άπό κομμούς καί δδυρμούς.

Σέ τούτη έδώ την πόλη 
μέ βυζαντινή ήχώ 
στά έλλητάρια γραμμένο 
«Νεάπολη, Θεοδοσίας, ή και Θεοδοσιανή» 

ξυπνούν στά λεμονόφυτα τής Γερμασόγειας 
οί Νοσταλγοί τής γής τους 
μέ τό ύφος τής μνήμης τών λεμονανθών 
τού Καραβά καί τής Λάπηθος.
Στά ένάλια Κάστρα τους
Βερεγγάριες, Λεονώρες, Συγκλητικές 
τελούν ίχνη έρωτα κι αντίστασης 
υπογράφουν μέ γράμματα ελληνικά 
στίς πτυχώσεις τής Ιστορίας.

Τούτη έδώ ή πόλη «Λεμεσός» 
τό σημερινό όνομά της 
φιλοξενεί γιά χρόνους τώρα 
τής Κερύνειας, τής Αμμόχωστος 
τής Καρπασίας, τής Μόρφου 
τά βογγητά καί τόν θρήνο.
Γών Προσφύγων τούς ’Αναστεναγμούς τού πόθου, 
πού άκουμπούν τά φθογγόσημα 
τής ’Επιστροφής καί τού Γυρισμού 
στόν καμβά τού νοήματος τής θυσίας 
καί στό ’Ασυμβίβαστο Αύριο!
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Τεύκρια Σαλαμίνα ΤΡΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

στον Βασίλη Βασιλικό, 
μέ ευκαιρία τής προβολής τού ντοκιμαντέρ 

«Λεηλατώντας μία ματωμένη χώρα» 
στό Φεστιβάλ τού Λός ’Άντζελες.

Τ’ αγάπησε τούτο τό νησί 
μέ χτυποκάρδι ποικιλότροπο 
τοποθετώντας πειστήρια 
μακρόπνοης, μακραίωνης πορείας. 
Γεωγραφικά καί ιστορικά 
χαρτογράφησε τά βήματά του 
στήν Κύπρο τή «δασόεσσα τή χαλκόεσσα» 
καταθέτοντας Σκέψη, Λόγο, ?γώνα 
καί Ψυχή στούς κίονες, στά κιονόκρανα! 
Στά άετώματα ό βρυχιθμός κι’ ό λυγμός 
μεταφρασμένος στούς άνθούς, στούς νάρκισσους 
στά κυκλάμινα, πού άποτα αντιστέκονται 
άνθίζοντας στήν Τεύκρια Σαλαμίνα!

Στήν άγκαλιά του το ’σφίξε 
τούτο τό νησί, τής Άφρόεσσας 
μέ παντοπόρους σχεδιασμούς 
ταξιδεύοντας τά εκπατρισμένα, 
διαμέτρημα ελληνικών χεριών 
δημιουργήματα αθάνατα, 
άνασύροντας σημαίες καί λάβαρα 
μέ κίνηση θωπευτική 
στό οδοιπορικό τού συναισθήματος, 
στά υπερατλαντικά στεφάνια. 
Στό φουστάνι τής άδικίας 
ή Σαλαμίνα τής Κύπρος!
Στούς τηβέννους πού κρύβουν καί καλύπτουν 
«Λεηλατώντας μία ματωμένη χώρα»!

ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΑΤΙΚΟΥ - ΚΟΚΑΡΑΚΗ
25/5/2010

Τον Παντελή Στεφάνου

ΕΥΕΛΠΙΔΟ

I
Ο ληστρικός τεχνοδάσκαλος 
αποσπά
Την πυρρά πνοή της ζωής.
Ο αστραποβασταχτής Ιεχωβά
Που πολτοποίησε τον τιτάνα
Εγκέλαδο
Στ’ ακρογώνια της Σικελίας, 
τρέπεται σε βρυχηθμούς ζηλότυπους. 
Μια μάνητα ολετήρια 
κατά του σφετεριστή 
με τα βρώματα στο στόμα 
και τα πήλινα ανδρείκελα 
στις απαλάμες.
Τις χοερές υδροχόες ψυχές 
της αμβροσίας.

II
Ολόρθη εστία καταμεσής 
του Ολυμπου 
ωσάν είδωλο προσκυνημένο 
από τα δώδεκα ανάπλαστα 
ξόανα.
Ωσάν Εσταυρωμένος 
στα έγκατα της υδρογείου.
Ωσάν το «δέντρο της γνώσεως» 
μες στη σταυρόδρομη μήτρα 
της Εδέμ.
Βροχοστάλαχτες επιδαψιλεύσεις 
δωρεών
στο ένθεο αιδοίο της Εύας - Πανδώρας.
Τα στήθη της Αφροδίτης
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συμφύρονται 
με τους γλαυκούς νόες 
της Παλλάδας.
Έκπαγλες καλλονές θηλυκές 
ερεθίζουν τις ακρώρειες 
Τ’ ασυλλάβιστα θάμβη 
των αρετών, 
το πλέριο εύρος της τελείωσης.

III
Το εύστροφο δόλωμα 
Του μονόθεου Εωσφόρου. 
Η πτώση των πρωτοπλάστων, 
Ανόρθωση των παθοπλάστων 
Μπρος στη γυναικεία ωραιότητα 
σωφρονούν τα σκιρτήματα 
των πόθων 
μες στ’ απόχωρα των γνωστικών 
Προμηθέων.
Μπρος στη γυναικεία ωραιότη 
θάπτονται αστραπόχρονα 
οι αρθρώσεις του νου 
μες στ’ αναχώματα 
των αφρόνων Επιμηθέων.
Πάνω στο πύρωμα της ηδονής 
μια παρεπόμενη συζυγία 
η εκχείλιση του φθόνου, 
του πολέμου, της διαβολής 
και της έριδας.
Η άκρατη πλημυρίδα της συκοφαντίας, 
της εμπάθειας και του ψεύδους.
Και παραμένει το εστιακό φίδι 
γωνιασμένο, 
γυναικόψυχος πολιούχος του 
οικοσήμου, 
βιγλάτορας αποπεμπτικός 
των πονηρών πνευμάτων.
Αγκυροβολημένος 
ο επίμονος ανασασμός της Ελπίδας, 
της αναπλάστρας των ανθρώπων.

IV
Γυνή θαλασσοπυρωμένη, 
Εύα φιδοζωσμένη, 
Πανδώρα θεοπερίπτερη.
Έρωτα μου ποταπέ, 
χθαμαλό ερπετό της καρδιάς μου. 
Συντέλεια του εσώτατου 
σύμπαντός μου.
Δαιμονοπόρα πτερύγια 
της ψηφιδωτής μου αθυμίας.
Σ’ ευχαριστώ για το αναστασιματάριο 
σπίθισμά σου.
Σ’ ευχαριστώ για το αναστασιματάριο 
σπίθισμά σου.
Σ’ ευχαριστώ για την παγκόσμια 
φωτοφορία της ψυχής μου.
Σ’ ευχαριστώ για την αδιάλειπτη 
κυοφορία της ψυχής μου.
Σ’ ευχαριστώ για την αδιάλειπτη 
κυοφορία της ζωηφορίας.
Σ’ ευχαριστώ για την αδιάλειπτη 
κυοφορία της ζωηφορίας.
Σ’ ευχαριστώ για την Ελπίδα 
της Πανδώρας, 
που οξυγονοδοτεί τους αχούς μου 
μες στ’ αχνοχαράματα των ημερών. 
Που κρατώνει τους βηματισμούς μου 
μες στο άπειρο.
Σ’ ευχαριστώ για το πανδώρο 
της Ελπίδας.
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ΚΛΕΨΥΔΡΑ

I
Οι αστικές φωτοφορίες 
που χαίνουν
σ’ ένα ιλιγγιώδες προσπέλασμα.
Οι απόηχοι των θορυβογενών 
καπηλίων.
Οι ορχούμενες δονήσεις 
ενός ομονοούντος, υποσαχάριου 
ρυθμού.
Οι ηλεκτρικές νεκρεγέρσεις 
μιας παρδαλοποίκιλης ίριδας. 
Τα ελαστικά σαρκοφόρα 
διαζώματα
μες στο ερωτομέχτο λίκνισμα 
Τα ψυχοτρόπια χαμογέλια 
ενός εγκρατευτού ίμερου.
Οι περδικόστηθοι νεοσσοί 
της Πανδώρας.
με τις λαγνοστάλαχτες συμμετρίες 
των οπισθίων.
Τ’ ανερμήνευτα απηχήματα 
Των οίστρων
Χορωδιακά ολοκαυτώματα 
της Αστάρτης 
πάνω στις αναγωγές της θυσίας 
Όταν το οινόπνευμα 
διαπλάθει τον ζόφο 
Των συνονθυλευμένων νοών 
μες στον αφηνιασμό της οχλοβοής. 
Παρερχόμενες καφετέρειες 
ευειδών προσωπιδοφόρων 
που παρελαύνουν άναρχα 
και φευγαλέα.
Ενανθρωπισμένες ιδεολογίες 
μέσα στις αντικρούσεις 
πολιτευόμενων σοφισμάτων.
Για την έγνοια της πατρίδας

για την έγνοια της πατρίδας, 
για τη μέριμνα των προγόνων 
για την κηδεμονία
των αντιμαχομένων αυταδέλφων. 
τα ποδοσφαιρικά ανασκιρτήματα 
μιας εκθαμβωτικής επιστήμης, 
ενός ακαδημαϊκού παίγνιου, 
μιας καλοεπιμελημένης τεχνικής, 
μιας αποθεωμένης δράκας αέρα.

II
Η κατάστικτη 
από τις πατημασιές των ετών 
απολησμονημένη γυναίκα 
με τους προδρομικούς παλμούς 
μιας οδαλίσκης.
Η δέσμια γαμετή νεάνιδα 
με τα γοργονένια στήθια 
και τους ιπποτικούς μηρούς. 
Με τα περίκυκλα ανασκάμματα 
γύρω απ’ τα μάτια, 
με τη ζαχαρένια λευκότητα 
της σάρκας 
και το αγιαστικό υπομειδίαμα, 
με το προσκλητικό παιχνιδιάρισμα 
της Σουλαμίτιδας, 
προαγγέλλει τις απωθημένες 
ηδονές του χαρεμιού 
μες στις χωρικές επικράτειες 
του ονείρου.
Το γλαυκόφθαλμο μοντέλο, 
που ως συνήθως 
αποδημεί άψαΐ’στο, 
πάνω στις φτερούγες της εγωπάθειας, 
μες στα εναέρια μίλια 
μιας άστοχης εύνοιας.
Οι ερασιτεχνισμοί των αυτεπάγγελτων 
προξενητάδων 
μες στο ανακάτεμα 
των αισθημάτιον μιας Πυθίας.
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Ill
Όλα τούτα, η ζωή μου.
Τα πρακτικά της κλεψύδρας 
του βιος μου.
Το τάχος των αμαξοστοιχιών 
των ημερών μου.
Το θάψιμο του βρέφους μου 
που οι μέρες περιτυλίγουν 
μ’ επιτάφια σπάργανα.
Ωσάν ν’ αδημονούν 
για το ραντεβού της ελεγείας. 
Τον ανάστροφο καλπασμό 
του μελανού δρεπανοφόρου ιππέα 
της Αποκάλυψης.
Τότε που ο Κρόνος
Θα ξαναευνουχίσει τον πατέρα του 
και το άγιο χάος 
θα ηγεμονεύσει στρεψόδικα.

Ο θάνατος δρομολογεί 
τα ηλιοχαράγματά μου.
Οι αναμάρτητες μέρες 
υποβόσκουν μέσα σε 
σαρκοφάγους.
Βλέπω τον νυμφίο θάνατο 
μέσα σε αφανέρωτα οράματα 
οσίων.
Τον βλέπω, σεμνά αποκαλυπτόμενο 
σαν εραστή.
Κι άφησα ασπούδαστη 
τη «μελέτη θανάτου»...

ΠΥΓΜΑΛΙΩΝ

Παρέλασαν επιδεικτικά μπροστά μου 
Οι Ναϊάδες των αλσών.
Αναγάλλιαζαν τα σωθικά μου 
ωσάν ερωτόπληκτος βεζίρης 
δορυφορούμενος απ’ οδαλίσκες. 
Οι ελαυνόμενες ημέρες 
απενεργοποιούν τη βουλή.
Ο αιχμαλωτισμός μιας ημίθεης 
καλλονής, 
ανεμοδαρμένο πελάγισμα 
παλινδρομούντων ριγμένων 
κύβων.
Φτεροπορευόταν ο μειράκιος 
έρωτας
μες στα ποδοβολητά του χρόνου 
Έναν αιώνα περίμενα
να ψυχώσω τον αντικατοπτρισμό της 
μες στην αιγίδα της Αθηνάς.
Να δώσω νεύρα και πνοές 
στο μαρμαρωμένο είδωλο 
με τους ευτραφείς μαστούς.
Να θρέψω ροές αιμάτων 
στον κατάλευκο λαιμό 
τον κύκνειο.
Να ναυαγήσω 
μες στους πορφυρόρροους 
τρικυμισμούς της καρδιάς του. 
Στην επιτάχυνση 
του καλπασμού των ωρών.
Αποστράφηκα ευθύβουλα 
την ασέλγεια των προπετών 
που απέταξαν την Αφροδίτη. 
Που απολησμόνησαν την αιδώ 
και θεοποίησαν την αναισχυντία. 
Είπα να παρθενέψω ...
Κι ασκητεύοντας 
μέστωσε ακρατής ο πόθος 
του ειδωλόκτιστου αιδοίου.
Τράπηκε
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σε μεγάλους παρακλητικούς 
προς την Αειπάρθενο. 
Και τότε
έγιναν εϋπλαστοι 
οι ευτραφείς μαστοί, 
σαρκώθηκαν τα πετρώματα 
και μια δραπέτισσα ανάσα 
αναπήδησε
απ’ τα λαγνόσαρκα χείλη 
όταν ξέχυναν
τους πρωτοπάρθενους συλλαβισμούς 
των ερώτων.

Και τότες
ενανθρωπίστηκε τ’ όνειρο.
Και τότες εξωμότησα
στις χιμαιρικές ευδαιμονίες 
των εταίρων.
Παραθεώρησα τις ακολασίες 
των μετενσαρκωμένων κορών 
του μύθου
που βλαστήμησαν την ομοπάτρια
Αφροδίτη.
Και τότες συνευρέθηκαν
μες στην παστάδα της ψυχής μου 
τα ουράνια με τα επίγεια.
Τότες έψαλα
τους ευχαριστήριους Χαιρετισμούς 
μες στον Παρθενώνα.
Έθυσα στον βωμό της Παναγίας 
Τ’ αποστεγνωμένα χρόνια 
που παρήλθαν.
Εννόησα
τη σπαταλημένη αποστέρηση 
του Θεού,
του αμέτοχου Θεού της Αγάπης.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Της Αγνής Λεαντζή-Μενελάου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΤΡΙΣ

Μετά παρέλευσιν εκατοντάδων ετών 
της Κύπριδος γόνος εγώ μελλοντικός 
τους οφθαλμούς διεισδύω του λογισμού 
εις τάφους και μνημεία πολιτισμού, 
ως φαίνεται, παρατημένου και παλιού, 
εκτείνω χείρα διερευνητική 
για να επαναφέρω σημεία γραφής, 
απτά σημάδια ύπαρξης γενεών 
προγόνων, έστω συγγενών, 
αλλά φευ, 
είναι εγκαταλελειμμένα 
και όλα συλημένα, 
οι τάφοι και τα μνημεία κενά 
μόνον ες μνήμην του Χρόνου υπαρκτά 
και εις το εσώτατο είναι μου, φανερά 
εις τους τάφους και τα μνημεία 
μία και μόνη επιγραφή 
«Πωλείται Πατρίς».

ΧΩΡΙΣ ΕΝΟΧΗ

Μια πατρίδα μας έλαχε μικρή, 
προδομένοι εγκαταλείψαμε τη μισή 
στον εχθρό αμαχητί, 
τώρα σαν καλοί Χριστιανοί 
τη χαρίζουμε στον εχθρό χωρίς ενοχή
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ΙΟΥΛΗΣ -ΙΑΝΟΣ

Άξαφνα κόπηκες στα δυο 
κι όμορφος ερωτιάρης κα γλυκός 
ήσουνα στο πρώτο σου μισό. 
Στο δεύτερο, κακούργος μισητός 
άγριος δολοφόνος, χάρος σκοτεινός 
μαχαίρι μου ’μπηξες στο στήθος φονικό.

Ιούλης πάντα ήξερα πως ήσουνα σωστός 
Θαλασσολάτρης σ’ όλους μας γνωστός 
του ηλιοπατέρα σου γνήσιος γιος πυρωτικός, 
μα άξαφνα ομπρός μου στάθηκες γυμνός 
ολόιδιος θεός αρχαίων Ρωμαίων, Ιανός, 
κι είδα, αλλοίμονο, το άλλο σου μισό.

ΔΕΚΑΕΞΙ ΚΕΡΙΑ

Έσκουξε η πόρτα η παλιά όταν την έσπρωξα, 
με δέος εισήλθα, 
στα στασίδια σκιές ακαθόριστες, 
κρανία δίχως μαλλιά, στα μάτια τρύπες.
Ο παπάς, στην Αγια Πύλη, στητός κι ασάλευτος, 
το Αγιο Δισκοπότηρο λάμπει, ολόχρυσο κι ανέπαφο, 
στ’ ανύπαρκτα σκελετωμένα του δάκτυλα.
Κάνω ν’ αγγίξω το αναλόγιο, να γυρίσω σελίδα, 
βυζαντινή μουσική πλημμυρίζει τον ιερό το χώρο. 
Δεκαέξι κεριά αναμμένα στο μανουάλι 
το ένα δίπλα στο άλλο, σε ίσα ακριβώς διαστήματα... 
Βουρκώνουν τα μάτια μου και φεύγω 
αφήνοντας την πόρτα πίσω μου ανοικτή...

ΑΓΝΗ ΛΕΑΝΤΖΗ - ΜΕΝΕΛΑΟΥ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Τον Λονκά Σταύρον

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Εσείς τουλάχιστον βουνά μου 
που με αναθρέψατε 
με τις σιωπές σας 
με τα δάσινα όνειρα 
και τους ανασασμούς των φύλλων 
εσείς που μου δείξατε τα βάθη 
τ' αστροφόρα της γαλήνης σας 
θα με δεχθείτε τώρα 
κοντά σας 
τον άνθρωπο αυτό 
που ξόδεψε τη ζωή του 
για ένα τίποτα 
τον απολωλότα και πλάνητα 
που με ρακένδυτη ψυχή 
ξαναγυρίζει 
στη λυτρωτική 
απεραντοσύνη της ερημιάς σας. 
Δεχθείτε με βουνά μου 
μέσα στα φεγγερά μονοπάτια σας 
να εισπνεύσω ως τα άδυτα του είναι μου 
την αναγεννητική λήθη 
τη ζωογόνο 
που κρατούν εντός τους 
οι πέτρες , τα φυλλώματα 
οι χρυσίζοντες στο λιόγερμα 
πλαγιές σας 
δεχθείτε με βουνά μου !
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ΕΙΧΑ ΚΑΜΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΣΕ ΔΩ

Είχα κάμποσα χρόνια να σε δω 
ωραία μορφή 
με κείνα τα μεγάλα 
λαμπερά σου μάτια. 
Ταξιδευτής σ' όλα τη γη. 
Όχλος πολλής 
συνωστιζόταν εκείνο το πρωί 
στις λιθόστρωτες οδούς 
της Ιερουσαλήμ.
Σαν τι μεγάλο μπορεί να γεννηθεί 
μέσα από τούτο το βουητό;
Αυτό που θέλεις ώ ψυχή 
θα το αποκτήσεις.
Ακόμα και ύστερα απ' το θάνατο 
θα μείνει αυτός ο πόθος 
ο εσώτερος, ο άσβεστος 
που μας εμφύσηξε 
ο θείος έρως .
Μια μαχαιριά βαθιά 
η θλίψη στη ζωή μας. 
Ω φως του ήλιου υπέρλαμπρο 
να μ' έπαιρνες κάποιαν αυγή 
πυρρόχρωμη 
μες στις ιλιγγιώδεις 
αντανακλάσεις σου!
Ποιος είναι αυτός 
με τη ψευδή πορφύρα 
περίγελο στα χέρια των εβραίων; 
Σε αναζητούσα μυστική μου ροδαυγή 
σ' αυτόν τον όχλο ανάμεσα 
τον άπονο και ανόσιο.
Μα ποιος είναι αυτός ο ξένος 
που με πόνο ουρανομήκη 
σηκώνει το σταυρό;

Τι με κοιτάζεις άγνωστε 
και μου λογχίζεις την ψυχή; 
Ένας ποιητής είμαι 
άσημος 
θνητός 
ερωτευμένος την αιωνιότητα.

ΤΗΝ ΑΚΟΥΓΑ ΤΗ ΔΙΟΤΙΜΑ

Την άκουγα τη Διοτίμα 
με θαυμασμό.
Απ' το βωμό 
ανέβαινε ο καπνός 
προς τους θεούς. 

Όμως δεν μπόρεσα 
το ομολογώ 
να λησμονήσω τη μορφή σου 
τη χωμάτινη μορφή σου 
τη φθαρτή 
την απείρως ερωτική.

ΕΙΧΑ ΕΝΑ ΦΩΣ

Είχα ένα φως να σου χαρίσω 
φερμένο από τις ρόδινες αυγές μας 
σ' ένα περίπατο 
στην ακροθαλασσιά της Αμαθούντας 
με τον φλοίσβο 
να ηχεί στα σωθικά μας 
και τα λευκά 
ιχνογραφήματα των γλάρων 
στον ανέφελο ουρανό μας.
Είχα ένα φως.

ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
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ΠΕΝΤΕ ΠΟΙΗΜΑΤΑ*

* Θα περιληφθούν στη νέα ποιητική συλλογή με τίτλο «ΚΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΗ»

ΚΟΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΡΝΑΡΟ
Του Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδη

ΡΩΞΑΝΗ

Χορεύει εξαίσια στις μύτες των ποδιών της, 
μαζί οι άλλες σκλάβες, ένας κύκλος ελαφιών.

Έπεσε φως στα μάτια του, άστραψαν, 
σχεδόν ξέχασε πότε, πού τη συνέλαβε, 
ότι έχασε εβδομήντα άνδρες ορειβάτες 
καθώς γκρεμίστηκαν στη Σαγδιανή Πέτρα, 
ότι έστειλε μετά διακόσιους εβδομήντα 
και έφριξαν την πόλη ντυμένοι άσπροι αητοί.

Η Ρωξάνη χορεύει μπροστά του αγέρωχη, 
αύρα στο μάγουλο, στρόβιλος στο δάπεδο, 
τεντώνει υπερήφανα τα χέρια της ψηλά, 
όπως το ακόντιο ο πατέρας της Οξυάνθης 
με τους άνδρες του να σώσουν την πόλη.

Την ερωτεύτηκε ο Αλέξανδρος, ένιωσε ένα 
με τη χάρη, την τόλμη, την περηφάνια, 
απ’ τις μύτες των ποδιών της ως την κόμη. 
Ως νέος ξεπέρασε τον πατέρα του, λέει 
τα παιδιά με τέτοια κόρη θα τον ξεπερνούν, 
Ίκαροι να πετούν με χέρια αντί φτερούγες.

«Άλλη τιμωρία από τη λησμονιά δεν υπάρχει»
Jorge Luis Borges

Κατανοώ την πικρή σου αγωνία, Κόρη, 
έφηβη να διοικείς την Κύπρο, με εμπόδια. 
Δες, οι Κέλτες γυναίκα διάλεξαν δικαστή, 
μετά πρέσβειρα, για ειρήνη με τον Αννίβα. 
Η Αρτεμίσια στη ναυμαχία της Σαλαμίνας 
δες, μόνη της κράτησε το αντρικό γόητρο. 
Μα κι οι αυτόμολοι του Κύρου επέστρεψαν 
καθώς οι γυναίκες σήκωσαν τα φουστάνια 
καλώντας τους να ξαναμπούν στη μήτρα.

Όπως αυτές στις Άλπεις τραβούν άμαξες 
και θηλάζουν στο χιόνι, έτσι κι εσύ, Κόρη, 
θήλαζε διάδοχο καλό κι ας καίει το λιοπύρι, 
αγάπα κρυφά τον ιππότη σου στο εξοχικό.

Το νιώθεις, μια μέρα θα παραδώσεις εξουσία 
στη Βενετιά, θα αποχωρείς ωχρή, δακρυσμένη, 
με το νου στραμμένο στις μάνες της Κύπρου.
Μα στο καράβι θα μπεις με ευαρέσκεια μυστική 
γιατί ο λαός σε ένιωσε, γιατί τον ένιωθες πολύ, 
κι έκανες το δάκρυ της μοναξιάς σου αποστολή, 
καθώς η Μαγδαληνή, η Ασπασία, η Κασσιανή.

Γιατί η γυναίκα είναι το ασθενές φύλο;
Μόνο γιατί δεν κρύβει τα δάκρυά της;
Γιατί φοβάται με ελπίδα ή ελπίζει με φόβο 
όταν ο θάνατος και ο έρωτας αντιμάχονται;
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ΕΚΛΕΙΝΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ... ΠΑΩ ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΙΝΕΜΑ

Έκλεινε τα μάτια το κράτος 
και σε πούλησαν καμπόσα δολάρια, 
στα δεκατρία σου χρόνια, γλυκύ έαρ, 
και σε βίαζε ο σαρκοβόρος, ανθέ, 
σε βασάνιζε πίσω από πόρτα κλειστή, 
σου έλιωσε τα πέταλα ο δουλέμπορος 
να του γεννάς παιδιά, να τα θηλάζεις 
που το στόμα σου ακόμα μυρίζει*  
των βυζιών της μάνας σου το γάλα.

* Ερωτόκριτος (Δ 408): ‘Ακόμα μεσ’ στο στόμα μου ειν’ των βυζιών το γάλα’

** Διεθνής είδηση (2010): η Χαντιγιάτου Mavì διεκδίκησε σε Διεθνές Δικαστήριο τα ανθρώπινα 
δικαιώματά της και δικαιώθηκε, ενώ καταδικάστηκε η γενέθλια χώρα της.

Αχ, Χαντιγιάτου Mavì**,  να μπορούσα 
ο δειλός ποιητάκος να όρθωνα σώμα, 
όπως εσύ στα τρεμάμενα πόδια σου, 
να έβαζα στο εδώλιο την πατρίδα, 
που ούτε τα αίματά σου δεν σκούπισε, 
να σήκωνα, όπως εσύ, τ’ αδύναμα χέρια 
για Δικαιοσύνη και τιμή που μας χρωστούν, 
να μην κακοχειμώνιαζουμε χωρίς άνοιξη. 
Αλλιώς, πεθαίνουμε για μας και για κανένα 
από φύσημα αέρα σε πηγάδι των άπληστων.

Να, ο Αγιος Διονύσιος! Πήρε το κεφάλι του 
και βαδίζει. Δύσκολο μόνο το πρώτο βήμα.

Της είπε ‘πάω με φίλους σινεμά’ 
(τον περίμεναν έξω οπλισμένοι). 
Χάιδεψε τα παιδιά στο κρεβάτι 
και κόβει τα ηλεκτρικά καλώδια 
να ρίξει στο χάος τον κατακτητή.

“την γεναίκαν τζιαι τα παιθκιά μου...” 
ικέτευε ξεψυχώντας ο αγωνιστής.

Ο ξένος μπογιάτισε το σπίτι του, 
τη σημαία στο μνήμα δεν άγγιξε. 
Έρχονται τα παιδιά του, σκάβουν 
με τα νυχάκια, καλούν: ‘Ατε παπά, 
πάμε σπίτι. Το σινεμά σου ετέλειωσεν.’

Με βάφτισαν Μόδεστο*,  σαν πέθανε, 
και άλλους χίλιους με τ’ όνομά του 
να σπάμε τα τύμπανα του ξένου, 
από χίλιες μεριές επίθεση αόρατη.

Κι όλοι εμείς κάθε τόσο περνάμε 
το χέρι της γυναίκας του να φιλήσουμε, 
της μάνας που αναμένει σαν Κυδίππη, 
να πάρουμε το άρμα της στους ώμους 
να την πάμε στο ναό της πατρίδας.

* Το ποίημα αναφέρεται στον πρώτο πεσόντα αγωνιστή της ΕΟΚΑ Μόδεστο Παντελή.
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Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Κοιμόταν στο ανάκλιντρο η αρμόδια 
του Πολιτισμού, η αβροδίαιτη Ανασσα, 
αμέριμνη στις αγκάλες του Μορφέα, 
του Μανδραγόρου, του Ενδυμίωνος ή 
του Επιμενίδη για πενήντα εφτά χρόνια. 
Της έβγαλαν τη μασέλα, μην την καταπιεί.

Τίποτε ποτέ δεν τάραξε τον ύπνο της, 
ούτε οι άριες του αγνοημένου συνθέτη, 
ούτε οι οιμωγές ηθοποιών και ποιητών, 
οι αποκολλημένες ψηφίδες μωσαϊκών, 
ο πάταγος καταρρέουσας βιβλιοθήκης, 
το τσιριχτό των νυφίτσων στο Μουσείο, 
η πυρκαγιά που καταπίνει τους πίνακες, 
ούτε το παραπάτημα νηστικού χορευτή.

Το χρήμα του Μαικήνα δεν πιάνει τόπο 
στο γυμνό δένδρο όπου κλαίει το πουλί, 
παρά μόνο στο κομμωτήριο της αρμόδιας.

Φαντάστηκα την Κυρά της Ρω αρμόδια, 
ένας πλανήτης που σε ξερονήσι βάζει τάξη, 
αυτήν που χαιρετούν χιλιάδες ψαράδες, 
τούρκοι και έλληνες, σκάφη και πολεμικά, 
ενώ διαβάζει στα γίδια Όμηρο και Βίβλο.

ΙΩΣΗΦ Σ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

ΠΕΝΤΕ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Του Κώστα Πωρχαλλι'δη

ΜΟΝΑΞΙΑ

Τρομερός που είναι 
αυτός ο συνωστισμός 
της μοναξιάς, 
πνικτικός 
και αφόρητος!

Συγκρούονται 
οι άδειες στιγμές 
με τα συναισθήματα, 
γρονθοκοπιέται 
η εγκατάλειψη 
με τον μηδενισμό, 
συνωστίζονται 
οι μνήμες μιας ζωής 
με τα σκοτεινά νέφη 
του αύριο, 
που συνήθως χαμογελά 
απατηλά 
και αφήνει ενδείξεις 
για ανοιξιάτικα ανοίγματα 

και πάντα 
σηκώνει τους ώμους 
αδιάφορα 
και νίπτει τα χέρια 
ανεύθυνα 
με το ύφος εφτά Πιλάτων 
και τη σκληρότητα 
και αλυγισία 
αμέτρητων 
συμφορών!

146 147Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

Ο σίφουνας της μισαλλοδοξίας μας, 
οι ακροβατισμοί της απειρίας μας, 
οι εξάρσεις της υπεροψίας μας, 
συσσωρευμένα αμαρτήματα 
από πάππου προς πάππο, 
μας έφεραν την πικρή γεύση 
της συμφοράς 
και μας γιγάντωσαν 
τα ζιζάνια στις αυλές μας 
και μας θρόνιασαν τα γεράκια 
στο σβέρκο μας 
και μας εκτόπισαν 
από τις φωλιές μας 
και μας αποξένωσαν 
από τις ρίζες μας...

ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Υπερτονίσαμε τα δύσκολα σημεία 
και παραγνωρίσαμε ολότελα 
τις λεπτομέρειες, 
βγάλαμε από το σχέδιο δράσης 
την περιφρούρηση των χαραμάδων 
κι ενώ επανδρώναμε 
με τόση σχολαστικότητα 
τους βασικούς πύργους των τειχών 
με τις πιο επίλεκτες δυνάμεις, 
κάναμε το τραγικό λάθος 
ν’ αφήσουμε αφρούρητες κερκόπορτες, 
κι από πάνω 
φανήκαμε ασύγγνωστα αφελείς 
κι εμπιστευτήκαμε τα κλειδιά των πυλών 
σε χέρια αναξιόπιστα...

Τι σου είναι κι αυτή 
η αξιοπρέπεια, 
πόσο ταπεινωτική 
πόσο σκληρή 
πόσο εξευτελιστική 
πόσο αναξιοπρεπής 
που είναι 
αυτή η αξιοπρέπεια!

ΑΝΑΜΟΝΗ

Ανυπόμονη που είναι 
αυτή η αναμονή, 
πνίγεται μέσα 
σε μια σταλιά δευτερολέπτου, 
επιστρατεύει αμείλικτα 
όλη την επιδεξιότητα της 
και θολώνει 
την αίσθηση του χρόνου 
και μπερδεύει 
τους δείχτες των ρολογιών 
και μετατρέπει 
τις στιγμές σε αιώνες, 
με το ύφος και την έπαρση 
εφτά ταχυδακτυλουργών.

Αλήθεια, 
πόση υπομονή χρειάζεσαι 
για ν’ αντισταθείς 
στην ανυπομονησία 
της αναμονής!

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΑΑΛΙΔΗΣ
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ΕΠΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Το εργαστήρι του 
με την ανάσα ενός 
παλιού καραβιού, 

το φως να μπαίνει 
απ τους ψηλούς φεγγίτες, 
σα θεία έμπνευση, 

να χαϊδεύει τα ξύλινα 
πατώματα, τις πήλινες 
ψυχές στο δρύινο τραπέζι, 

τα γύψινα πλάσματα, 
ψηλά στις θήκες τους, 
περιμένουν να πετάξουν 
σαν λευκά περιστέρια.

Στην άκρη ο κένταυρος 
στριφογυρίζει, πασκίζοντας 
να λευτερωθεί από 
τα’ αλογίσιο σώμα του.

Όλα μαζί τα αναθήματα, 
τα έργα της χειρός σου, 
για πάντα σταματημένα, 
στην ηρεμία, 
της ακινησίας τους.

(Musee Bourdelle 21/02/11)

Τον Νέαρχον Λ. Κληρίδη

ΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ

Ήταν εκεί οι σκλάβοι 
του Καλαί, 
να συνομιλούν σ ένα 
κυκλικό ρυθμό, 

ιχνηλατώντας απαντήσεις 
στον ουρανό, 
με τα δεμένα χέρια τους, 
με τα μακριά δάκτυλα.

Στα πρόσωπά τους, 
η απορία, 
του νεογέννητου 
αμνού,

Η αγωνία που ζωγραφίζει 
με την κίνηση, 
στο μπρούτζινο σώμα τους, 
της ύπαρξης το δράμα.

(Musee Rodin 22/02/11)

ΑΥΤΟΠΟΡΤΡΑΙΤΟ I

Το πρόσωπο φωτεινό 
μες τους κυματισμούς 
του αιθέρα,

στα μάτια οι ίδιες 
φλόγες, 
που καίνε τα πορφυρά 
σου πεπρωμένα,

η ύπαρξη σου,
V αναδύεται, να επιστρέφει, 
στο γαλάζιο τοπίο,

V ανθίζει μες τα 
χίλια χρώματα.

(Musee Dorasay
Αντοπορταίτο Van Goch 23/02/11)

ΑΥΤΟΠΟΡΤΡΑΙΤΟ II

Στα μάτια σου 
το σκίρτημα της νιότης, 
αναδύεται μέσα από 
το σκοτεινό φόντο,

σα ξεκινάς νεογέννητος, 
να φέρεις το φως,

στις σκοτεινές γωνιές 
του λογισμού μας.

Musee De Louvre
Αντοπορταίτο Rembrant 21/02/11)

ΛΕΥΚΕΣ ΨΥΧΕΣ

Λευκές ψυχές που 
αγωνίζονται να βγουν 
από το μάρμαρο

να φύγουν αέρινες 
σα λευκά όνειρα 
μες τον αιθέρα,

κι άλλες που ξέχασαν 
την φυγή και ζουν 
κατάλευκες στον 
μαρμάρινο κόσμο τους 
σαν την πρώτη αλήθεια.

(Musee Rodin 22/02/11)

ΧΕΡΙΑ

Χέρια που τεντώνονται, 
δάκτυλα που, 
ψαχουλεύουν αέρινα,

να βρουν στον αιθέρα 
την αλήθεια,

που ικετεύουν
που αγωνίζονται, 
V αγγίξουν, 
το νόημα του κόσμου.

(Musee Rodin 22/02/11)
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ΟΙ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ

Ήταν εκεί σώματα που 
μιλούσαν 
σαν τις ψυχές, 
που στριφογύριζαν πετώντας 
αέρινα, 
σαν σύννεφα,

τα μάτια εκείνα, 
με το πάθος της 
συμφοράς, 
στις πύλες της κόλασης.

Πώς να χωρέσει 
στην ψυχή η λογική 
της φθοράς;

Το χέρι στο μέτωπο 
μάταια πασκίζει, 
V αντλήσει δύναμη, 
να λύσει,

το αίνιγμα εκείνο, 
του θανάτου η 
της ζωής.

(Musee Rodin 22/02/11)

ΝΕΑΡΧΟΣ Λ. ΚΛΗΡΙΔΗΣ

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

152 Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ (απόσπασμα)

ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΠΟΥ ΞΑΝΑΒΓΗΚΕ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ*

* Κεφάλαιο από το υπό έκδοση ομότιτλο μυθιστόρημα

Τον Κώστα Γίωργαλλίδη

Αυτές οι σκέψεις περνούν από το μυαλό της Αγγελίνας και τις φανερώνει 
και στην Αλίκη, ενώ πλησιάζουν προς τις υπόγειες σήραγγες του κυκλικού 
κόμβου.

«Τελικά ήταν όλα μπούρδες και υπερβολές όσα μας αράδιαζαν για την 
κατάσταση στη Ρουμανία. Ο κόσμος είναι τόσο καλός, ήρεμος κι ευγενικός. 
Τόσον καιρό που είμαστε εδώ, κτύπα ξύλο, όλα είναι μια χαρά. Σαν να είμα
στε σπίτι μας».

«Αυτό νιώθω κι εγώ. Μου είχε γεμίσει τα μυαλά η μάνα μου με νουθεσίες 
και παραμύθια, ακόμη και με δράκους. Λες και θα πήγαινα στη ζούγκλα. Αν 
ήταν όπως μας τα έλεγαν και μας τα παρουσίαζαν, ίσως μέχρι σήμερα να μας 
έτρωγαν και οι λύκοι..».

«Δεν ξέρω πού τα είχαν ακούσει και μας τα έλεγαν και ποιος τους γέμισε 
τα μυαλά με τόσους φόβους και τόσους κινδύνους. Αν ήμασταν στη Λευκωσία, 
ίσως να κινδυνεύαμε πιο πολύ απ’ όσο εδώ. Ιδιαίτερα τέτοιες ώρες που κυκλο
φορούμε...»

Σχολιάζοντας αυτή τη διαπίστωση, χωρίς οποιαδήποτε έγνοια ή ανησυ
χία, ξεχάστηκαν κι έφτασαν ήδη στο μέσο του κυκλικού κόμβου που βγάζει 
στην κεντρική λεωφόρο. Ο καιρός ήταν ψυχρός, φυσούσε κι ένα τσουχτερό 
αεράκι διαπερνούσε το κορμί τους. Ήταν φορτωμένος μια παράξενη ατμό
σφαιρα, λες και κουβαλούσε μαζί του ένα στρώμα χιόνι, από τα χιονισμένα 
βουνά που δεσπόζουν πάνω από το Βουκουρέστι, λες και το προστατεύουν 
από τις άγριες μπόρες και τις φουρτούνες που δέρνουν τους μήνες του χειμώ
να όλες τις περιοχές της Ρουμανίας.

Η σήραγγα μέσα έκοβε και προστάτευε από τον άνεμο και τη χιονιά. 
Όμως, ταυτόχρονα γέμισαν τα πνευμόνια τους με μια παράξενη υγρή μυρωδιά 
που ανέδιδε και μια βρώμα αποκρουστική από τα σκουπίδια και τις βρωμιές 
που πετάνε και δημιουργούνε οι χιλιάδες κόσμος κάθε λογής, που διασταυρώ
νουν στη διάρκεια της ημέρας τους υπόγειους διαδρόμους του κυκλικού κόμ
βου κι οι άλλοι που περνούν όλη την ημέρα τους εκεί, είτε παίζοντας μουσική, 
είτε τραγουδώντας, είτε ακόμη ζητιανεύοντας ή κάνοντας το τσιγαράκι τους, 
που κανένας δεν είναι βέβαιος αν είναι σκέτο τσιγαράκι ή σκονάκι ή χασίς ή 
ηρωίνη ή τι άλλο κάνουν.
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Την κάθε φορά που διέσχιζαν τις υπόγειες διαβάσεις, ιδιαίτερα όταν 
τύχαινε να ήταν αργά, σίγουρα δεν ένοιωθαν και απόλυτα άνετα. Στη διάρκεια 
της ημέρας, βέβαια, δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Μέσα στις χιλιάδες του 
κόσμου δεν ένοιωθαν τίποτα διαφορετικό απ’ ότι ένοιωθαν όταν κυκλοφορού
σαν στους πολυσύχναστους κανονικούς δρόμους. Τη νύχτα, όμως, ήταν διαφο
ρετικό. Έστω κι αν μέχρι τότε δεν τους έτυχε τίποτα το δυσάρεστο, ωστόσο, 
μόνη της η καθεμιά δε θα τολμούσε να περάσει αργά απ’ εκεί. Τίποτα το συγκε
κριμένο βέβαια. Απλά ένας ακαθόριστος φόβος τις διακατείχε, όπως άλλωστε 
θα ένοιωθαν ακόμη και στους δρόμους της Λευκωσίας αν είχαν να κυκλοφο
ρήσουν η καθεμιά μόνη της τέτοιες προχωρημένες ώρες.

Εκείνο το βράδυ, βέβαια, δεν ήταν και τόσο πολύ αργά, υπήρχε ακόμη 
λίγος κόσμος που κυκλοφορούσε στους δρόμους. Εξάλλου, είχαν περάσει 
τόσο καλά τη βραδιά τους, τόσο ευχάριστα, που τους διακατείχε και μια σχε
τική ευφορία και ξεγνοιασιά. Έτσι, δεν ένοιωθαν τίποτα το ιδιαίτερο. 
Προχωρούσαν λες και περπατούσαν στον κεντρικό δρόμο και χάζευαν τις 
βιτρίνες.

Εκεί στο μέσο ακριβώς της σήραγγας, εκεί που διασταυρώνεται ο κεντρι
κός διάδρομος με τον άλλο που ενώνει τα νότια με τα βορινά τετράγωνα, 
χωρίς να το καταλάβουν πάγωσαν.

Πήδηξαν απάνω τους δυο νεαροί που παραφύλαγαν στις γωνιές των δυο 
πλευρών της διασταύρωσης, τις άρπαξαν από τα μαλλιά και πριν καλά, καλά 
καταλάβουν τι τους συνέβαινε και πριν καν προλάβουν να βγάλουν μιλιά ή να 
φωνάξουν, βρέθηκαν δέσμιες στην αγκαλιά του καθενός και το στόμα τους 
κλειστό με την φούχτα τους. Ούτε που πρόλαβαν ν’ αντιδράσουν. Μα και ν ' 
αντιδρούσαν θα ήταν μάταιο. Η σήραγγα ήταν ερημωμένη, δεν κυκλοφορούσε 
ψυχή. Ήταν και σωματώδεις οι τύποι. Φαινόντουσαν άγριοι και απειλητικοί.

Τις έσπρωξαν προς την πλευρά του περιπτέρου, εκεί που υπήρχε μια κόχη, 
ένα γώνιασμα, που στη διάρκεια της ημέρας που η σήραγγα έσφυζε από ζωή, 
εκείνο το γώνιασμα χρησιμοποιούνταν σαν στέκι των πελατών του περιπτέ
ρου. Είχε και δυο παγκάκια αντικριστά το ένα με το άλλο. Ήταν κάτι σαν 
μικρογραφία καφενείου.

Τις κάθισαν βίαια στα παγκάκια κρατώντας τους το στόμα κλειστό. 
Κατάλαβαν ότι ήταν ντόπιοι, Ρουμάνοι. Την Αλίκη την έσπρωξε και την 
ξάπλωσε στο παγκάκι. Τη γύρισε ανάσκελα. Την απείλησε να μην κάνει καμιά 
τρέλα, να μη φωνάξει, γιατί αυτός θα αγρίευε και θα ήταν το τέλος της. 
Επιδεικτικά άφησε να φανεί ένα μαχαίρι που είχε περασμένο στη ζώνη του.

«Καταλαβαίνεις τι σημαίνει τούτο, ε! Να ’σαι φρόνιμη και δεν έχεις να 
πάθεις τίποτα σοβαρό. Όμως, αν φωνάξεις ή κάνεις οτιδήποτε, άσχημα την 
έχεις».

Ενώ της κρατούσε το στόμα κλειστό, έβγαλε τσιρότο από την τσέπη και της 
το σφράγισε. Και να το ’θελε πια δεν θα μπορούσε με κανένα τρόπο να βγάλει 
μιλιά. Κοιτάζοντας προς την πλευρά της Αγγελίνας, πρόσεξε πως ο τύπος που 

την κρατούσε είχε ήδη προχωρήσει. Της ξεκούμπωσε βίαια τη μεταξωτή της 
μπλούζα και προσπαθούσε να της ξεκουμπώσει και το παντελόνι. Είχε κι αυτή 
τώρα τσιρότο στο στόμα. Η ματιά και των δυονών διασταυρώθηκε. Ήταν φορ
τωμένη πόνο, απόγνωση, μα προπάντων φρίκη.

Της έδωσε ένα χαστούκι ο τύπος και την ανάγκασε να τον κοιτάζει. Δεν 
την ήθελε να βλέπει τι γινόταν με την Αγγελίνα.

«Μη φοβάσαι. Μόλις τελειώσουμε θα σας αφήσουμε. Αν όμως μας δυσκο
λέψετε και καθυστερήσουμε, αν περάσει κάποιος και μείνουμε στη μέση, θα 
είναι το τέλος σας. Φρόνιμα λοιπόν. Με τους άλλους, με τους φοιτητές το 
κάνετε, τι θα πάθετε να το κάνετε και με μας; Αν συνεργαστείτε, θα το απολαύ
σετε και δε θα πάθετε και τίποτα...»

Έβαλε όλη τη δύναμη και του αμόλησε κατάμουτρα ένα φτύσιμο γεμάτο 
αηδία και αποτροπιασμό. Της έριξε άλλο ένα χαστούκι ανάποδο και την άρπα
ξε από το λαιμό.

«Ακούσε πουτανάκι, μη μου κάνεις τη ζόρικη εμένα. Δεν τα σηκώνω αυτά 
εγώ».

Πριν ακόμη συνέλθει από το χαστούκι, η μπλούζα της ήταν ήδη ξεσκισμέ
νη και το αριστερό του χέρι της κρατούσε το στήθος σαν τανάλια. Την πονού- 
σε αφάνταστα. Όμως δεν ήταν τόσο ο πόνος, όσο ο φόβος κι η αβεβαιότητα για 
το τι θα της συνέβαινε τελικά.

Για μια στιγμή το φλας της θάμπωσε τα μάτια σαν αστραπή. Κατάλαβε 
πως ο άλλος τύπος την φωτογράφιζε, μισογδυμένη, με το γουρούνι τον «δικό 
της» από πάνω της, έτοιμος να τη χιμήξει σαν άγριο πεινασμένο κτήνος. 
Ένιωσε για μια στιγμή το χέρι του το δεξί, που πάσκιζε να της ανοίξει και να 
της κατεβάσει το παντελόνι, να χαλαρώνει και να την αφήνει. Έλα, του είπε ο 
άλλος, σειρά σου τώρα. Κατάλαβε πως οι σάτυροι είχαν το βίτσιο να αρέσκο- 
νται να αποθανατίζουν και τις βρωμιές τους με φωτογραφική.

Αστραπιαία πέρασε από τη σκέψη της κάτι που είχε διαβάσει κάποτε: είναι 
στιγμές στη ζωή του κάθε ανθρώπου που, μέσα στην απελπισία και την από
γνωση του, κάμνει παράτολμες ενέργειες που είναι πέρα από κάθε λογική. 
Ενέργειες που αν καθόταν να τις σκεφτεί και να τις υπολογίσει, να τις περά
σει από τη χοάνη της λογικής, να μετρήσει τις πιθανότητες επιτυχίας και απο
τυχίας, σίγουρα θα προτιμούσε να αφεθεί στη μοίρα του, να υποκύψει στα 
γεγονότα και ότι ήθελε ας προκύψει. Γιατί η λογική θα του ’λεγε ότι είναι 
τρέλα, είναι το τέλος του, είναι αυτοκτονία κάθε προσπάθεια αντίδρασης και 
αντίστασης. Είναι όμως το ένστικτο και ο παρορμητισμός που λειτουργούν μ’ 
έναν παράξενο και μυστήριο τρόπο και σπρώχνουν τον άνθρωπο σε ενέργειες 
και πράξεις παράτολμες που μπορούν να τον οδηγήσουν στο οριστικό τέλος 
και στην καταστροφή, αλλά συνάμα μπορούν έστω και κατά ένα απειροελάχι
στο ποσοστό να του δώσουν ελπίδα, να τον βγάλουν από το αδιέξοδο και να 
τον σώσουν. Είναι η ύστατη πράξη απόλυτης απελπισίας που πολλές φορές 
καταλήγει σε πράξη ηρωισμού ή σε πράξη λύτρωσης.
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Χωρίς σκέψη, χωρίς λογική, χωρίς προγραμματισμό, τη στιγμή που εκεί
νος χαλάρωσε και άφησε το χέρι της για να πάρει τη φωτογραφική από το χέρι 
του συντρόφου του, έτσι όπως ήταν γονατισμένος πάνω στο παγκάκι και πάνω 
από την Αλίκη, σε στάση ετοιμότητας για τη βίαιη εφόρμηση του για να χιμή- 
ξει σαν ταύρος πάνω στο θύμα του, αυτή δίπλωσε τα γόνατα της και τίναξε τα 
πόδια της απότομα με όση δύναμη της απέμεινε εκείνη τη στιγμή απελπισίας 
και του κατάφερε μια βίαιη κλωτσιά στα γεννητικά όργανα. Φαίνεται η κλω
τσιά ήταν τόσο δυνατή σε τόσο καίριο σημείο, που τον τράνταξε ολόκορμα. 
Έβγαλε ένα τρομερό βογκητό σαν πληγωμένο θηρίο, τινάχτηκε και κυλίστηκε 
κάτω στο λερωμένο τσιμεντένιο δάπεδο της στοάς. Όπως είχε τιναχτεί, φαίνε
ται έπεσε με το κεφάλι κάτω και χτύπησε στα σιδερένια πόδια του παγκακιού 
και στο σκληρό δάπεδο. Η Αλίκη, χωρίς να χάσει καιρό, σαν ελατήριο πήδηξε 
από το παγκάκι, συμμάζεψε κάπως το χαλαρωμένο και μισοκατεβασμένο 
παντελόνι της, διέσχισε τη σκοτεινή σήραγγα, ανέβηκε τα σκαλιά και βγήκε 
στην επιφάνεια, στην πλευρά του κύριου δρόμου. Αφού έτρεξε αλαφιασμένη 
για αρκετή ώρα και απομακρύνθηκε από την εφιαλτική νησίδα, στάθηκε για 
λίγο σε μια στοά που οδηγεί προς τη δημόσια βιβλιοθήκη και συγύρισε τα 
ρούχα της, όσο μπορούσε να τα συγυρίσει.

Μόλις κατάλαβε ότι δεν την ακολουθούσε κανένας και ένοιωσε πως γλί
τωσε, άρχισε να νοιώθει κάποια ενοχή που έφυγε και άφησε την Αγγελίνα στο 
έλεος των δυο αλητών. Όμως, προσπάθησε να καθησυχάσει τον εαυτό της και 
να τον πείσει πως πραγματικά δεν μπορούσε και να μην φύγει, μια και κατά
φερε και αναπάντεχα βρήκε τον τρόπο να ελευθερωθεί. Μα αν έμενε τι μπορού
σε να κάνει για την Αγγελίνα και πως μπορούσε να τη βοηθήσει; Θα βρισκό
ντουσαν αυτή τη στιγμή κι οι δυο τους σε άμεσο κίνδυνο και ίσως να τις εξα
φάνιζαν και τις δυο χωρίς να πάρει κανένας είδηση. Ενώ τώρα, τουλάχιστον, 
έχει σωθεί η μια και υπάρχει μια πιθανότητα και μια ελπίδα να βρει κάποιον 
τρόπο να βοηθήσει την Αγγελίνα. Εξάλλου, μπορεί αυτό, δηλαδή το ότι αυτή 
τους έχει ξεφύγει, να επενεργήσει θετικά πάνω στους δράστες. Υπάρχει το 
ενδεχόμενο να φοβηθούν ότι η Αλίκη θα το καταγγείλει στην αστυνομία ή θα 
ζητήσει βοήθεια από άλλους, και ίσως αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την 
προσπάθεια τους και να γλιτώσει και η Αγγελίνα.

Σκέφτηκε να πάει στο αστυνομικό τμήμα. Ήταν, όμως, πέντε τόσα τετρά
γωνα μακριά και θα της έπαιρνε ώρα να φτάσει εκεί με τα πόδια. Σκέφτηκε να 
περιμένει να βρει ταξί. Μα τέτοια ώρα, όμως, που να το βρει! Τέτοια ώρα τα 
ταξί που κυκλοφορούν είναι με παραγγελία και είναι γεμάτα. Μέχρις ότου 
δοκιμάσει να βρει τηλέφωνο της υπηρεσίας ταξί, να τηλεφωνήσει, να ’ρθουν 
όποτε έρθουν - κι οι υπηρεσίες εδώ δε φημίζονται για την συνέπεια τους και 
την αποτελεσματικότητα τους - ίσως και να περίμενε μέχρι το πρωί. Πότε, λοι
πόν, να ’ρθει, να την πάρει στο τμήμα, να δώσει κατάθεση, να αρχίσουν οι ερω
τήσεις, να ακολουθήσουν όλες τις διατυπώσεις, και τότε βάλε του ρίγανη. Η 
Αγγελίνα ίσως πια να ήταν και αποτελειωμένη.

Το πιο πρακτικό που σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή της απόγνωσης ήταν να 
τηλεφωνήσει στην αστυνομία από τον πιο κοντινό θάλαμο που βρήκε μπροστά 

της. Μέχρις ότου συνεννοηθεί με τους αστυνομικούς και μέχρις ότου πειστούν 
ότι πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό, ίσως και για ενδεχόμενο φονικό, κόντε
ψαν να της σωθούν τα κέρματα. Επί τέλους ο αξιωματικός υπηρεσίας πείστη
κε και τη βεβαίωσε ότι θα ειδοποιήσει αμέσως περιπολικό. Στην επιμονή τους 
να πάρουν τα στοιχεία της, τους έδωσε ένα ψεύτικο όνομα και τη διεύθυνση 
του πανεπιστημίου.

Ξαλάφρωσε κάπως. Ένιωσε κάποια ανακούφιση που επί τέλους, έστω και 
μ’ αυτό τον τρόπο, κατάφερε να κάνει κάτι να σώσει τη φίλη της. Δεν μπορού
σε να κάνει και τίποτα παραπάνω. Χωρίς καθυστέρηση έτρεξε όσο μπορούσε 
να τρέξει προς το σπίτι της. Τέτοια ώρα δεν ήθελε να προκαλέσει και υποψίες, 
έστω και στους λιγοστούς που κυκλοφορούσαν με αυτοκίνητο εκείνη την προ
χωρημένη ώρα, ούτε και στους λιγοστούς πεζούς που συναντούσε κάπου, 
κάπου. Έτσι, απλά περπατούσε όσο βιαστικά μπορούσε για να μην καταλάβει 
κανένας ότι τρέχει, για να φτάσει όσο γίνεται πιο γρήγορα στο διαμέρισμα 
της,.

Σταμάτησε για λίγο μόνο σ’ ένα μικρό περιπτεράκι στη γωνιά στο τελευ
ταίο τετράγωνο προς το διαμέρισμα της και πήρε ένα ζεστό πακεταρισμένο 
τσάι και μια μπουγάτσα, έτσι για να συνέλθει κάπως από τη μεγάλη ταραχή της 
και να αντέξει το υπόλοιπο βράδυ. Ένα βράδυ που δε φανταζόταν ότι θα τέλει- 
ωνε ποτέ και με ποιο τρόπο θα τέλειωνε...

Επιτέλους έφτασε στην πάροδο που βρίσκεται το διαμέρισμα της. Σ’ όλη 
τη διαδρομή κοίταζε μια φορά μπροστά της και πέντε πίσω της. Ήταν τόσο 
αναστατωμένη από την οδυνηρή περιπέτεια της, που, όσο κι αν απομακρύνθη
κε από τη νησίδα, δεν μπορούσε να καθησυχάσει τον εαυτό της ότι δεν την ακο
λούθησε ο τύπος κι ότι δεν την κυνηγούσε.

Η μεγάλη απορία της, όμως, κι η μεγάλη της έκπληξη ήταν όταν έφτασε στο 
συγκρότημα που μένει. Κοίταξε ενστικτωδώς στον τρίτο όροφο και πρόσεξε 
πως τα παράθυρα κι η μπαλκονόπορτα του διαμερίσματος της ήταν ολόφωτα. 
Βάλθηκε να διερωτάται μήπως είχαν ξεχάσει το φως αναμμένο πριν φύγουν 
για την παράσταση. Μα αυτό, σκέφτηκε, είναι αδύνατο, αφού όταν είχαν φύγει 
ήταν ακόμα απόγευμα και δεν υπήρχε περίπτωση να είχαν ανάψει τα φώτα. 
Κοίταξε μήπως έκανε λάθος στο διαμέρισμα, μα βεβαιώθηκε πως ήταν πραγ
ματικά το δικό της που ήταν ολόφωτο.

Χίλιες δυο σκέψεις πέρασαν από το μυαλό της: «Να ’φτάσε άραγε έγκαιρα 
η αστυνομία και να πρόλαβε και διάσωσε την Αγγελίνα πριν την απομακρύ
νουν ή πριν την αποτελειώσουν οι δυο αλήτες.! Μακάρι... Μακάρι χίλιες φορές 
να ήταν αυτή η εξήγηση!»

Από την άλλη, το μυαλό της πήγαινε και στα χειρότερα:. «Μήπως οι αλή
τες να επέμεναν και να τις ήθελαν και τις δυο και ανάγκασαν την Αγγελίνα να 
τους οδηγήσει στο διαμέρισμα της για να βρουν και την ίδια;» Δεν ήξερε τι να 
υποθέσει. Κι ότι κι αν υπέθετε εκείνη τη στιγμή, τίποτε και κανένας δεν θα μπο
ρούσε να της πει τι μπορούσε να συνέβαινε.
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Βέβαια, δεν είχε κι άλλη εκλογή. Δεν θα μπορούσε να μείνει έξω στον 
δρόμο. Θα ’πρεπε να ξεδιαλύνει τα πράματα. Ανέβηκε σιγά, σιγά τα σκαλιά και 
χωρίς κανένα θόρυβο, κόλλησε το αυτί της στην πόρτα του διαμερίσματος της. 
Ακούσε ομιλία. Ακούσε τη φωνή ενός αγνώστου να μιλά στην Αγγελίνα. 
Προσπαθούσε να καταλάβει ποιανού ήταν η φωνή. Τίποτα. Ήταν φωνή άγνω
στη. Όμως, σαν έδωσε περισσότερη προσοχή, άρχισε να ξεδιαλύνει ότι, τουλά
χιστον, δεν ήταν η φωνή οποιοσδήποτε από τους δυο αλήτες. Βέβαια δεν μπο
ρούσε να ’ταν και βέβαιη. Ήταν τόσο αναπάντεχη η περιπέτεια τους, τόσο ξαφ
νική, τόσο βίαιη, κι ήταν τόση η ταραχή κι ο φόβος της, που δεν μπορούσε να 
’ταν σίγουρη ότι ήταν πράγματι σε θέση να ξεχωρίσει τη φωνή τους. Ωστόσο, 
η ομιλία αυτού του ανθρώπου έχει άλλο τόνο: είναι ήρεμη, γλυκιά, φιλική. 
Μιλά στην Αγγελίνα με συμπάθεια, με προστατευτικότητα. Της λέει να προσέ
χει, να μη βγαίνει αργά κι αν της συμβεί ξανά οτιδήποτε να τον ειδοποιήσει 
αμέσως. Προσπαθεί να την ηρεμήσει και να την καθησυχάσει και την παροτρύ
νει να το ξεχάσει.

Επιτέλους μίλησε κι η Αγγελίνα. Είπε έστω και δυο λόγια. Έστω κι ένα 
ευχαριστώ κι ένα εντάξει... Της έμεινε η απορία, αλλά, τουλάχιστον, ανακου
φίστηκε, της έφυγε η ανησυχία ότι μπορεί ο εφιάλτης να συνεχιζόταν.

Έβαλε το κλειδί στην πόρτα και άνοιξε σαν να μη συνέβαινε τίποτα. Σαν 
να μην είχε καταλάβει ότι κάποιοι είναι στο διαμέρισμα τους. Μόλις μπήκε 
έτρεξε κι αγκάλιασε την Αγγελίνα της. Έγιναν ένα και το κλάμα έγινε αναφι
λητό, δεν έλεγε να σταματήσει. Έκλαιγαν κι οι δυο απαρηγόρητες για την περι
πέτεια τους, μα έκλαιγαν κι από τη χαρά τους, που ξέφυγαν κι οι δυο από τα 
δόντια του χάρου. Το πως αυτή τα κατάφερε το ξέρει. Το πως γλίτωσε όμως η 
Αγγελίνα, είναι ένα μυστήριο. Αγωνιά και θέλει να μάθει. Να τα μάθει όλα. Κι 
ακόμη πιο περίεργο: να μάθει ποιος είναι αυτός ο νέος που είναι μαζί της, στο 
δωμάτιο τους, αυτός ο άγνωστος που της δείχνει τόσο ενδιαφέρον.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ

ΔΙΗΓΗΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Του Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίόη

Ήταν ένα παιδί κλειστό στον καβούκι του. Πάσκιζε να ξεχάσει τη φτώχεια 
της οικογένειας. Κι έτσι όλο έφτιαχνε όνειρα πολλά, ποικίλα, φτερωτά. 
Κάποιες φορές κοιτούσε στον ουρανό? του φαινόταν να κινούνται στο 
στερέωμα μικροί μισανοιγμένοι πάπυροι με κάτι γραφές. Κι όλο φανταζόταν 
ο μικρός Θανάσης πως ο Θεός του έστελλε μηνύματα. Βέβαια, σαν μεγάλωσε 
αντιλήφθηκε το πώς συνέβαινε αυτό : τα μεγάλα μαύρα μάτια του ήταν υγρά 
και ενσωμάτωναν κάτι σαν γύρι, κάτι σαν σωματίδια ελαφριάς σκόνης, που 
ξεσήκωσε το αεράκι.

Καθώς το μάτια του κινούνταν δεξιά-αριστερά για να εκτοπίσουν στην 
κόγχη τους τα μικροσκοπικά σωματίδια, αυτά απ’ την κόρη του ματιού 
προβάλλονταν στον ουρανό σε μικρές κινούμενες ίνες. Μα, να! Τότε η παιδική 
φαντασία του Θανάση οργίαζε. Νόμισε ότι ο Θεός ταλαντώνει μισανοιγμένους 
πάπυρους, όπως ο στρατηγός τη σημαία για να εμψυχώσει τους στρατιώτες. 
Ετσι, ένιωθε πως είχε μηνύματα θεϊκά, και πάσκιζε να διακρίνει τη σχέση τους 
με τη μοίρα.

Μάμα μην με φωνάζετε Θανάση. Με λένε Αθανάσιο. Μου χαρίσατε το 
όνομα της ζωής ενώ με φωνάζετε με αυτό του θανάτου, παραπονιόταν.

Έτσι λένε και τους άλλους, αγόρι μου, για συντομία, δικαιολογιόταν 
αυτή.Τα σύκα-σύκα και η σκάφη-σκάφη. Ακούς; ξεσπούσε αυτός με πικρία.

Όμως, το όνομα του χαράχτηκε πια. ‘Έτσι λένε και τους άλλους’, είπε η 
μαμά, που της το είπε ένας άλλος, που του το είπαν πολλοί άλλοι. Πάει και 
τελείωσε! Αντε τώρα να κάτσεις, παιδί δέκα χρόνων, ν’ αλλάξεις των άλλων 
τις τόσες αντιλήψεις, που χώθηκαν στους υπονόμους του μυαλού τους και 
σάπισαν εκεί μέσα. Ωχ θεέ μου, τι αμορφωσιά. Τι σκοτάδι! Και το ένιωσε πιο 
πολύ αυτό το σκοτάδι των άλλων όταν στα χέρια του έπεσε ένα βιβλίο με 
αρχαίες ρήσεις του φιλόσοφου Ηράκλειτου, εκεί στα ράφια της Βιβλιοθήκης 
της πόλης όπου κατέφευγε για να ρουφήξει μερικά βιβλία, αυτός και δυο-τρεις 
συνταξιούχοι:

-Η παιδεία είναι ο δεύτερος ήλιος, έλεγε ο μεγάλος εκείνος φιλόσοφος.

Ηχούσαν συνέχεια στ’ αυτιά του Θανάση τα μεγάλα αυτά λόγια του 
‘σκοτεινού φιλόσοφου’. Μα ποιος αποκάλεσε τον Ηράκλειτο ‘σκοτεινό 
φιλόσοφο’. Αυτός είναι σκέτος ήλιος, άπλετο φως! Αλίμονο! Πόση ασχετοσύνη 
αυτοί οι σχετικοί!
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Αλήθεια, ποιο άραγε να ήταν το μήνυμα στους μισόκλειστους πάπυρους, 
που ταλαντεύονται εκεί στο γαλάζιο στερέωμα, πότε δεξιά, πότε αριστερά; Η 
λέξη Αλήθεια... Χμμ, δεν είναι μια απλή λέξη, μα ολόκληρο νόημα. Ολάκαιροι 
τόμοι μπορούν να γραφτούν γι’ αυτήν. Ακόμα κι αν την ήξερε ή αν νόμιζε πως 
τη βρήκε, ποιος θα πίστευε ένα παιδί δέκα χρόνων, πως την ήξερε ή τη βρήκε; 
Για να βρεις την αλήθεια θέλεις γνώση πολλή. Μα ακόμα είναι ένα μαθητούδι 
του Δημοτικού. Όμως, να, θα μπορούσε να ξεκινήσει με συχνή ‘προπόνηση’ 
του μυαλού, σκεφτόταν συχνά... Α! Να καταρτίζει άλλους. Όχι τον εαυτό του, 
αφού αυτόν ανέλαβαν να τον εκπαιδεύσουν οι δάσκαλοί του. Ότι και να πεις, 
πρέπει να τους ακούς τυφλά, να αποστηθίζεις εκείνο που θέλουν ν’ ακούνε.

Όταν ήταν στην τρίτη τάξη Δημοτικού, ο δάσκαλος μια μέρα εξέτασε την 
τάξη:

-Σε ποια μάχη οι Έλληνες, με αρχηγό τον Παυσανία νίκησαν τους Πέρσες;

Κανένα παιδί δεν ήξερε. Τέντωσε ο δάσκαλος το δάκτυλο κι έδειξε τον 
Θανάση.

Στη μάχη των... των.. Πλατ ιών κύριε, είπε ξεχνώντας το α μεταξύ τ και

-Των Πλαταιών, άμυαλε...έλα εδώ... άνοιξε τη παλάμη, φωνάζει με οργή.

Και χράααπππ, κατεβάζει με μανία το χάρακα στην παλάμη του Θανάση 
και του την κοκκίνισε. Κι όπως το συνήθιζε, σάρκασε με ψευτοεξυπνάδες:

Αφού είπες Πλατιές, πάρε μια πλατιά, να θυμάσαι τις Πλαταιές.

Για δύο μήνες οι συμμαθητές τον κοροΐδευαν με επαναληπτικές ιαχές 
‘πλατιά, Πλαταιές, πλατιά, Πλαταιές... ’. Αυτός δεν απαντούσε. Σταμάτησαν 
μόνο όταν βαρέθηκαν πια. Συλλογιζόταν πως κανείς, μα κανείς, δεν μπορεί να 
φυτέψει με το ζόρι τη γνώση σε νου. Πόσο μάλλον που πίστευε κρυφά στις 
γραφές των παπύρων στον ουρανό. Ήταν το κρυφό καταφύγιο του σε ώρες 
ανάποδες.

Για μια βδομάδα η παλάμη ήταν κόκκινη, μετά μαύρισε. Αυτός δεν ήθελε ούτε 
να διαβάζει, ούτε να γράφει. Αντέδρασε για δύο λόγους: πρώτον γιατί έφαγε την 
ξυλιά στην παλάμη του δεξιού χεριού που καθώς μούδιασε ήταν δύσκολο να το 
κουνήσει, να κρατάει πέννα να γράψει. Δεύτερον χώθηκε σε δάχτυλο μια ακίδα 
και του το μόλυνε. Ήρθαν και ημικρανίες. Πού κέφι για διάβασμα;

Ναι! Θυμάται το όνομα του δασκάλου του? πώς να το ξεχνούσε; 
Χαράλαμπος. Μα ούτε χαρά ένιωσε από την εκπαίδευση του Χαράλαμπου, 
ούτε το μυαλό του έλαμψε χάρη στον Χαράλαμπο. Παρ’ όλα αυτά, το 
ξεπέρασε. Και ομολογεί, μετά από τόσα χρόνια, πως για τη λεπτομέρεια του 
ονόματος της αρχαίας πόλης, η εκπαίδευση του δασκάλου υπήρξε πολύ 
δραστική!! Μπορεί η παλάμη του να έτσουζε για τόσες μέρες, μπορεί να 
χρωματίστηκε για δυο βδομάδες μα από τότε θυμάται, τουλάχιστον το όνομα 
Πλαταιές - αλίμονο, όχι Πλατιές!

Η πικρή, ή καλύτερα, η τσουχτερή εκείνη εμπειρία του τον έκανε να βλέπει 
τα πράγματα με πολύ πλατιές αντιλήψεις. Πλατιές αντιλήψεις, πλατιές 
σκέψεις, πλατιές ιδέες. Λες από μια διαβολική σύμπτωση η λέξη ‘πλατιές’ ήρθε 
στη ζωή του να τον κεντρίζει. Αυτά τον έκαναν να φιλοσοφεί τη ζωή από 
μικρός. Στο κάτω-κάτω η λέξη ‘πλατιές’ τον βόλευε αφού ήρθε να του 
θεραπεύσει μια φοβία: να μην καταλήξει μαζοχιστής! Η λέξη ‘πλατιές’ θα 
ταίριαζε στις νέες ιδέες του Θανάση, που να χτυπούν κατακούτελα στις στενές 
του Χαράλαμπου. Φανταζόταν αφορμές να τον εκδικηθεί, ν’ αποδείξει ότι αν 
είχε ένα μαθητή θα τα κατάφερνα πολύ καλύτερα από τον δάσκαλο 
Χαράλαμπο. Αλλά πώς ένας μαθητής θα είχε ένα άλλο μαθητή να τον διδάξει; 
Τί να του μάθαινε, τέλος πάντων! Από την άλλη, γιατί έπρεπε ο μαθητής του 
να είναι παιδί σαν κι αυτόν; Θα μπορούσε για παράδειγμα να ήταν το...το... 
χρυσόψαρό του. Όμως όχι. Αυτό δεν μιλά, ούτε ακούει... και είναι πρακτικά 
δύσκολο να ‘βάζε κάθε τόσο τα χέρια στη γυάλα και να τα μούσκευε... Θα 
μπορούσε να ήταν... ένα σκυλάκι; Όμως δεν είχε δικό του. Είχε το γειτονάκι 
του, ο Γιώργος. Δύσκολο, γιατί θα θελε το σκυλάκι κοντά, να το εκπαίδευε. Ε, 
λοιπόν τότε το γατάκι της γιαγιάς του, τον Ζάκο! Ναι, το άσπρο λιγνό γατί με 
τις δυο μαύρες βούλες.

Παίρνει, λοιπόν, το μερίδιο του τυριού που μου αναλογούσε τα πρωινά 
μιας βδομάδας, το κόβει σε μικρά κομματάκια, και τα βάζει σ’ ένα πιατάκι. 
Στήνει το Ζάκο απέναντι του, και ρίχνει μια μπαλίτσα του πιγκ-πογκ στα 
πόδια του.

-Έλα Ζάκο μου, κλώτσα το μπαλάκι, με το ποδαράκι, τον καλεί ρυθμικά.

Ο Ζάκο κάνει γουρ-γούρ και κρύβεται στη γωνία. Πεισμώνει ο Θανάσης. 
Θέλει να το εκπαιδεύσει το γατί, να τον κάνει ποδοσφαιριστή ...Του βάζει το 
πιατάκι με τα τυράκια στη μύτη. Ξαναδοκιμάζει ρίχνοντας το μπαλάκι αυτή τη 
φορά ακριβώς στο πόδι του για να το διευκολύνει. Το ενθαρρύνει και πάλι.

-Έλα Ζάκο, με το ποδαράκι...αν θες να φας τυράκι, τον καλεί με ρυθμό.

Αυτό ήταν! Τα κατάφερε... μόλις που ακουμπά την μπάλα... αλλά αυτό 
δεν έχει σημασία. Όπως λένε οι καλοί προπονητές ‘σημασία έχει η 
προσπάθεια’. Παίρνει τότε ένα κομματάκι τυριού, του το βάζει στο στόμα και 
τον χαϊδεύει. Ο Ζάκο πήρε το μήνυμα...και ο Θανάσης συνεχίζει να τον 
εκπαιδεύει... με υποσχέσεις.
-Πρώτα κλώτσα, μετά πηρούνι-πρότσα, τον ενθαρρύνει πάλι με ρυθμό.

Ο Ζάκο κλωτσάει τώρα με σιγουριά και εισπράττει ένα νέο τυράκι. Κι όχι 
μόνο κλωτσάει το μπαλάκι αλλά το κυνήγησε από πίσω δυο-τρία μέτρα. Θα 
φοβήθηκε μη κατρακυλήσει το μπαλάκι και χαθεί... και πώς θα έχει μπροστά του 
το πιατάκι με τα τυράκια του, τις λιχουδιές... και ίσως αύριο κάτι πιο καλό;

Η εκπαίδευση συνέχισε καθημερινά για δύο μήνες. Ο ένας άθλος 
διαδεχόταν τον άλλο.Ήήρε αύξηση στο μερίδιο ο Ζάκο. Κέρδισε ένα μεγάλο 
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κομμάτι τυρί όταν απέδειξε πως ήταν πιο επιδέξιος και γοργός από ένα 
ποδοσφαιριστή. Έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα και την ίδια στιγμή έπαιζε το 
μπαλάκι ανάμεσα στα πόδια του, απ’ το δεξί στο αριστερό κι αντίστροφα. 
Όταν έκανε το ίδιο σε γλιστερό δάπεδο - που το κατάβρεχε ο Θανάσης με ένα 
κουβά - ο Ζάκο κέρδιζε δικαιωματικά ένα ακόμα πιο μεγάλο κομμάτι τυριού 
και πολλά χάδια.

Ο νέος στόχος του Θανάση ήταν να εκπαιδεύσει τον Ζάκο ως 
τερματοφύλακα. Έστησε μικρά δοκάρια, τον έβαλε από κάτω και του έφερε 
ένα μικρό ψάρι να το μυρίσει. Γρρρ, γαρρρ, έκανε ο γάτος, μάλλον εννοώντας 
‘είμαι πανέτοιμος’. Τον χάιδεψε ο Θανάσης, όπως πάντα, και τον ενθάρρυνε 
με έντονη φωνή.

-Πήδα κι απόκρουσ’ το μπαλάκι, αν θες να φας ψαράκι, τον προκαλεί.

Του πετάει το μπαλάκι με το χέρι και.., ω του θαύματος, πηδάει και το 
διώχνει μακριά απ’ το τέρμα του. Τη δεύτερη φορά του πέταξε το μπαλάκι πιο 
ψηλά, την τρίτη ψηλά διαγώνια, ψηλά και στη γωνία του τέρματος... και ο 
Ζάκο του καταβρόχθιζε το ένα ψαράκι μετά το άλλο, ώσπου χάθηκαν όλα απ’ 
το ψυγείο.

-Θανάση, ξέχασες το ψυγείο ανοιχτό και όρμησε τα ψάρια ο γάτος σου

-Λυπάμαι, μαμά... φαίνεται πως το άφησα, απολογείται... 
κρυφογελώντας.

Εκείνο το απόγευμα έπεσε άρρωστος, σαν του είπε η γιαγιά η Κλαίρια πως 
ένα αυτοκίνητο χτύπησε τον Ζάκο.Ένιωσε όπως ο Χριστός σαν έμαθε ότι 
πέθανε ο μαθητής του ο Λάζαρος. Γιατί σαν έχεις μαθητή και ξοδεύεις ώρες 
και ώρες να τον εκπαιδεύσεις κάτι καλό, στο τέλος γίνεσαι μια οικογένεια μαζί 
του, έχεις παράλληλους στόχους: εσύ, διδάσκοντάς τον, να γίνεις πιο ικανός 
δάσκαλος και αυτός, μαθαίνοντας, να γίνει πιο ικανός μαθητής με γνώση 
χρήσιμη στη ζωή.Μα ο Ζάκο ήταν γατί... τί κι αν του ’μάθε να κάνει τόσα 
άλματα στον αέρα;

-Ξέρεις Θανάση μου;Όσοι είδαν τον Ζάκο είπαν ότι μπρος του ήταν ένα 
ποδήλατο και δύο αυτοκίνητα. Έτρεξε γρήγορα κι απέφυγε το χτύπημα απ’ το 
ποδήλατο και με ένα μεγάλο πήδημα απέφυγε να τον χτυπήσει το πρώτο 
αυτοκίνητο... μα όταν προσγειώθηκε τον χτύπησε το δεύτερο.

Αχ! Αν συνέχιζε να τον εκπαίδευε στα διπλά άλματα τερματοφύλακα, ο 
Ζάκο θα είχε γλυτιόσει απ’ το δεύτερο αυτοκίνητο... Ω, ναι, η εκπαίδευση είναι 
ζωή.

Στην πίκρα του, ψιθύρισε: πλατιές σκέψεις κύριε Χαράλαμπε, όχι 
Πλαταιές. Θα μπορούσε εκείνος να διδάξει γατί να κάνει άθλο; Η απάντηση 
είναι πλατύ όχι.

***

Ναι, η εκπαίδευση είναι ζωή... ή μάλλον σου δίνει τα εφόδια της ζωής. 
Μπορεί σε ένα εκπαιδευτή να του εξασφαλίσει εισόδημα για να μπορεί την ίδια 
στιγμή να σπουδάζει. Έτσι κι ο Θανάσης. Πήγε φοιτητής Μαθηματικός και τα 
πρώτα χρόνια τα έβγαλε σε μια φτηνή φοιτητική εστία-οικοτροφείο. Μετά 
αποφάσισε να μένει σε διαμέρισμα με ένα συμφοιτητή. Μα αυτό σήμαινε πως 
θα έπρεπε από κάπου να φτιάξει εισόδημα. Θυμήθηκε, τότε, ένα πάπυρο του 
ουρανού που έβλεπε σαν ήταν παιδί και που έγραφε αχνά- ή νόμιζε πως 
έγραφε- τρεις λέξεις: φτωχαδάκι, εκπαίδευε πλουσιόπαιδα’. Και πείσμωσε να 
το δοκιμάσει.

Αρχισε να απευθύνεται σε δύο Σχολεία - ένα στα Πάνω Πατήσια και ένα 
στη Νέα Σμύρνη - ζητιόντας από τους Διευθυντές να του εμπιστευτούν να 
διδάξει ιδιαίτερα μαθηματικά. Ήταν που ήταν αριστούχος φοιτητής στα 
Μαθηματικά. Του είπαν ‘ας σε δοκιμάσουμε’. Αλλά ήταν ένας τυχερός άτυχος 
εκπαιδευτής, γιατί του έκαναν πάσα τους χοντροκέφαλους, τους αδιάφορους 
που δεν τους καιγόταν καρφί. Και γιατί να τους ενδιέφερε η εκπαίδευση; Αφού 
είχαν τα πάντα στη ζωή, ζούσαν σε στρωμένα χαλιά, κι έπιναν του πουλιού το 
γάλα.

Όταν εκείνη τη μέρα χτύπησε την πόρτα σ’ ένα πλουσιόσπιτο στη Νέα 
Σμύρνη η κυρία - η μαμά του μαθητή - μισάνοιξε την πόρτα και, κρατώντας 
την, είπε:

-Αδικος ο κόπος σου, νεαρέ. Ο γιός μου είναι μηδέν, θα σε τρελάνει.

-Ω, μην το λέτε, κυρία μου, αντέδρασε μεμιάς ο Θανάσης και έσπρωξε 
ευγενικά την πόρτα για να τον αφήσει επιτέλους η κυρία να εισέλθει.

Όση αυτοπεποίθηση και αν είχε ο Θανάσης, τα βρήκε σκούρα! Θόλωσε το 
μυαλό του σαν είδε ένα μαντράχαλο να μη τον χαιρετά αλλά να αποτραβιέται 
σε μια άκρη και ν’ αρχίζει επιδεικτικά να ξεφυλλίζει ένα περιοδικό με 
αυτοκίνητα κούρσας ράλυ. Για να καλέσει την προσοχή του μαθητή, έβηξε., 
τίποτα... σκούπισε τον ιδρώτα, ξεροκατάπιε... Τίποτα αυτός. Ένιωθε 
αμήχανα ο Θανάσης, χαμένος...έριξε μια ματιά στους τέσσερις τοίχους... δεν 
είδε καθόλου τοίχους...αφού τους κάλυπταν δεκάδες έγχρωμες αφίσες. 
Αφίσες μ’ όλα τα είδη αγωνιστικών αυτοκινήτων κούρσας. Τότε πέφτει 
η ματιά του σε μια αφίσα για το ‘Ράλυ Ακρόπολις’, θυμάται απ’ το 
παρελθόν μια ουράνια γραφή και λέει:

-Αντώνη, πότε θα πάμε στο ‘Ράλυ Ακρόπολις’; τον ξαφνιάζει ο Θανάσης.

-...Εσύ τι ξέρεις από τέτοια; Ξέρεις μόνο τα σπαστικά σου μαθηματικά...

-Πως δεν ξέρω... με ενδιαφέρει πολύ.,στην Κύπρο έχω συγγενή ραλίστα.

-Αλήθεια; Δεν τους ξέρω αυτούς, μόνο Έλληνες και Ευρωπαίους, απαντά.

Ανακουφίζεται ο Θανάσης. Συγγενή δεν είχε. Έτσι το ‘πε, να δείξει 
‘σχετικός’.
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-Ονειρεύεσαι να γίνεις κι εσύ ραλίστας; ρωτά με τόλμη τον Αντώνη.

-Αυτό ονειρεύομαι. Γι’ αυτό δεν γουστάρω τα μαθηματικά, τον καρφώνει.

Τον πλησιάζει τότε ο Θανάσης. Τον καλεί να καθίσουν πλάι-πλάι στο 
γραφείο του, ανοίγει το βιβλίο των Μαθηματικών που είχε στη μασχάλη και 
του δείχνει

-Βλέπεις, εδώ τους μαθηματικούς τύπους; Τους λέμε φόρμουλες. Αυτές 
διαβάζουν οι πρωταθλητές σου οι ραλίστες. Φόρμουλες για φόρμουλες.

Με αυτές μετρούν πιέσεις λάστιχων, αεροδυναμικά, καύσιμα, αντοχές.

Ο Αντώνης γουρλώνει τα μάτια. Ο Θανάσης παρακολουθεί την αντίδρασή 
του Αντώνη....τον βλέπει να βυθίζει το κεφάλι στη σελίδα...να μετροφυλλά 
άλλες, να υψώνει το βιβλίο στα χέρια του, όπως ο ραλίστας το κύπελλο της 
νίκης!

Το τέχνασμα του Θανάση έπιασε. Το ψάρι τσίμπησε! Και εκείνο το 
‘φόρμουλες για φόρμουλες’ - των μαθηματικών για τα αυτοκινητικά - ως 
λογοπαίγνιο, ήχησε βολικά στ’ αυτιά του Αντώνη. Όχι σαν εκείνο το «πλατιές 
για Πλαταιές» του δασκάλου Χαράλαμπου, που ήχησε με ξυλιά χάρακα στην 
παλάμη μου.

Ναι, τον πίστεψε πια ο Αντώνης. Ο Θανάσης του έδωσε κίνητρο να πιάσει 
το όνειρό του, να γίνει ο καλύτερος ραλίστας. Ναι, τώρα θα είχε άλλα εργαλεία 
να το πετύχει: θα ‘χε μαθηματικές φόρμουλες, για να υπολογίζει με ακρίβεια- 
όπως κάθε πρωταθλητής- την πίεση των λάστιχων, το χρόνο για κάθε γύρο 
ανάλογα με τα καύσιμα που εφοδιάζει, την αντίσταση του αέρα, τόσα άλλα.

Ο Θανάσης είχε ανάγκη τα λεφτά από το ιδιαίτερο αυτό μάθημα και δεν 
ήθελε με τίποτα να το χάσει. Να, λοιπόν, που στην ανάγκη του, κατεργάστηκε 
αυτό το τέχνασμα. Πενία τέχνας κατεργάζεται... και σέρβιρε στον Αντώνη το 
φαγητό που θα του άρεσε... με μπόλικο αλάτι και πιπέρι! Σημασία είχε το ότι 
δέχτηκε να κάνουν το πρώτο μάθημα... κι ας άντεξε ο τεμπελάκος μόνο είκοσι 
λεπτά.

-Πώς πήγε το μάθημα; Σας έσπασε, σας τρέλανε; ρωτά η κυρία στο τέλος

-Θαυμάσια...πήγαμε με τον ραλίστα μου, είπε ο Θανάσης. Έτσι Αντώνη;

Ο Αντώνης ένεψε με το κεφάλι ‘ναι, ναι’, και η κυρία έμεινε άφωνη. 
Εντελώς!

Ο Θανάσης τήρησε με ευλάβεια την υπόσχεση που έδωσε στον Αντώνη. Μια 
Κυριακή, λοιπόν, φόρεσε φόρμες αθλητικές - που του δάνεισε ένας φίλος 
συμφοιτητής - και πήγε με το μαθητή του στο ‘Ράλυ Ακρόπολις’. Πανηγύριζαν 
οι δυο (αν και ο Θανάσης δεν κατάλαβε ποτέ το γιατί). Ο Αντώνης εξηγούσε 
στους γύρω κάτι μηχανολογικά και ο Θανάσης (χωρίς να ξέρει τίποτα από 
τέτοια) επιβεβαίωνε ‘ναι, ναι σωστά λέει ο Αντώνης’. Και άκουγε τον μαθητή 

του Αντώνη όταν του έκανε κήρυγμα για όσα ήξερε, όσα πίστευε και όσα 
λάτρευε. Δηλαδή ο Θανάσης δέχτηκε να γίνει μαθητής του Αντώνη... αλλά για 
ένα και μόνο σκοπό: για να ελκύσει τον Αντώνη να γίνει ο καλός μαθητής του 
Θανάση. Η δοκιμή ήταν δύσκολη, μα η ουράνια γραφή του έγραψε ‘εύκολο’

Το έλεγε ο Αντώνης, το έλεγε, το ξανάλεγε πως ‘τα μαθηματικά θα με 
κάνουν καλύτερο ραλίστα’, μέχρι που στο τέλος το πίστεψε. Απόδειξη; Στο 
τέλος της χρονιάς πήρε βαθμό δεκαέξι, δηλαδή τετραπλάσιασε το τεσσάρι που 
είχε πριν γνωρίζει τον δάσκαλό του. Όταν ήταν παιδί ο Θανάσης διέκρινε 
μόνο τη μισή φράση σε πάπυρο του ουρανού: ‘φτωχαδάκι, εκπαίδευε 
πλουσιόπαιδα’. Μετά την επιτυχία του Αντώνη φαντάστηκε και το τί θα 
έγραφε η άλλη μισή φράση:

‘...τον αδιάφορο κερδίζεις αν πρώτα νοιαστείς για τα δικά του 
ενδιαφέροντα’.

Τελικά ο Θανάσης ψιθύριζε με χαρά: πλατιές σκέψεις, κύριε Χαράλαμπε, 
όχι Πλαταιές. Μπορούσε αυτός, αντί να χτυπά, να σκύψει να νοιαστεί; 
Όχι...πλατύ.

***

Η εκπαίδευση θέλει όσο γίνεται πιο πλατιές σκέψεις και ιδέες, 
συλλογιζόταν όταν επέστρεψε στην Κύπρο μετά την τουρκική εισβολή, το 
1977, και αποδέχτηκε διορισμό ως Μαθηματικός σε Γυμνάσιο της Αευκωσίας. 
Για αυτόν όλα γύρω αλλάζουνε. Η εκπαίδευση ενώ θα κρατά την ουσία θα 
πρέπει να προσαρμόζει τους μαθητές στα νέα δεδομένα της εποχής. Αρκεί να 
τους κερδίζει. Και τους κερδίζει ο δάσκαλος όταν λειτουργεί ως συνάνθρωπος 
του μαθητή, ως ωραίος άνθρωπος. Οι εμπειρίες του στην Αθήνα, όπου δίδαξε 
τα δεκάδες παιδιά ως συνάνθρωπος, του έδωσαν κάθε εφόδιο. Ήταν 
πανέτοιμος.

Όταν ξαφνικά, στις αρχές της σχολικής χρονιάς, έφεραν στην τάξη του 
δύο δίδυμα αδέλφια, που ζούσαν στην κατεχόμενη Καρπασία. Αν έμεναν εκεί 
δεν θα είχαν ποτέ την ευκαιρία να σπουδάσουν σε Γυμνάσιο και Αύκειο. Έτσι, 
ο Θανάσης και όλοι οι μαθητές του υποδέχθηκαν στην τάξη την Ελένη και τον 
Κωνσταντίνο. Τους πήρε απόμερα, και διαπίστωσε με αμηχανία ότι τα άμοιρα 
τα παιδιά είχαν πολλά κενά γνώσεων. Έπρεπε να τα στηρίξει. Έπρεπε, έπρεπε.

Του ήρθε αστραπιαία στο νου πως σαν ήταν παιδί και αναπολούσε για 
ώρες το στερέωμα, ένας ουράνιος πάπυρος έγραφε αχνά - ή νόμισε πως 
έγραφε - μια θεία οδηγία : ‘εκπαίδευε και στήριζε με την καρδιά σου, οι 
μαθητές είναι και παιδιά σου.’ Έσφιξε τα δόντια και κάλεσε τους μαθητές να 
μένουν στην τάξη κατά τα μεγάλα διαλείμματα για να καλύπτουν τα κενά των 
δύο διδύμων. Μια μικρή θυσία που δέχτηκαν όλοι οι μαθητές? εκτός από δυο- 
τρεις αδύναμους μαθητές που ήθελαν, μα δεν ήξεραν πώς, και ο Θανάσης τους 
είπε «μπράβο που θέλετε, ίσως μετά». Όσο για όλους τους άλλους, ο Θανάσης 
τους χώρισε σε ομάδες των δύο-τριών και κατάφερε έγκαιρα να τους 
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εκπαιδεύσει πώς να εκπαιδεύσουν ανά Κεφάλαιο τα δίδυμα αδέλφια. 
Εφάρμοσε «Εκπαίδευση των εκπαιδευτών, ‘training of trainers’, όπως 
σύστηναν επιστήμονες της εποχής.

Το θαύμα έγινε! Τα αδέλφια έχτισαν αυτοπεποίθηση, απέχτησαν 
πάμπολλους φίλους, ξεδίπλωσαν τις δυνάμεις τους και τελικά αρίστευσαν. Για 
τον Θανάση αρίστευσε η καρδιά των συμμαθητών που το σθένος της τους 
έκανε κεφάτους δωδεκάχρονους καθηγητάκους, με τον καθένα ειδικό πια και 
σ’ ένα Κεφάλαιο.

Κύριε, σας ευχαριστούμε, είπε η Ελένη, ήσασταν όλοι υπέροχοι φίλοι.
Μα ο Θανάσης ένιωθε πως θα έπρεπε εκείνος να ευχαριστήσει τα δύο 

παιδιά, αφού του έδωσαν την ευκαιρία να επαληθεύσει εκείνη τη γραφή 
‘εκπαίδευε με καρδιά’, που είδε με την παιδική του φαντασία σε πάπυρο του 
ουρανού.

Και χαμογελώντας ο Θανάσης με άφατη ικανοποίηση ψιθύρισε πάλι: 
πλατιές σκέψεις, κύριε Χαράλαμπε, όχι Πλαταιές. Τα παιδιά βάζε να βοηθούν 
το ένα το άλλο στο μάθημα, όχι να δέρνεις το ένα για να το κοροϊδεύουν τα 
άλλα. Μπορούσε εκείνος, αντί να χτυπά, να τα έβαζε να συνεργαστούν; 
Όχι...πλατύ.

***

Επιπλέον, κύριε Χαράλαμπε, η εκπαίδευση δημιουργεί άνθρωπο ελεύθερο, 
σκεφτόταν ο Θανάσης. Χωρίς κατάχρηση. Με δύο όρια: Πρώτο, να ξέρει πως 
η ελευθερία του σταματάει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του συνανθρώπου του. 
Δεύτερο, να γνωρίζει ότι μπορεί να κατακτά τη φλόγα της γνώσης. Αρκεί αυτή 
να μην του καίει τα δάκτυλα. Μα για την τάξη και την ισορροπία μεριμνά ο 
Θεός. Όχι, δεν έκανε το φιλόσοφο ο Θανάσης. Τα έμαθε επειδή είχε την τύχη, 
σαν φοιτητής, να διαβάζει με φίλους του τις τραγωδίες του Προμηθέα.

Και γιατί να μην εκπαιδεύσει τους γιούς του; Πώς μπορείς να εκπαιδεύεις 
όλο τον κόσμο και να παραμελείς, δάσκαλος που είσαι, να εκπαιδεύεις τα δικά 
σου τα παιδιά; Και όταν έλεγε εκπαίδευση δεν εννοούσε ανάγνωση και γραφή 
για τον οχτάχρονο γιο του. Όχι! Ονειρευόταν κάτι άλλο: ένα μάθημα που ο 
γιος του να το θυμόταν σε όλη του τη ζωή. Όχι με εικόνες αρνητικές, όπως το 
μάθημα του δασκάλου Χαράλαμπου με το χάρακα. Μόνο θετικές! 
Θετικότατες!

Και, να, που ήρθε η ευκαιρία στο παραλιακό Ζύγι, όταν η οικογένεια πήγε 
εκείνο το καλοκαίρι για διακοπές. Εκεί που ο Θανάσης ήταν απορροφημένος 
να τελειώσει ένα ποίημά μου, το «Νεκρός ενίκα», άκουσε κάποιες φωνές. Ήταν 
του γιου του, που δοκίμαζε να ξανοιχτεί στα βαθιά νερά με κραυγές θριάμβου. 
‘Πίσωω’, θύμωσε ο Θανάσης με ταραχή. Ντράπηκε μέσα του γιατί τον 
απορρόφησε το ποίημα, και θα είχε θλιβερές περιπέτειες, αν το παιδί, αν...

-Είσαι μάγκας και δεν φοβάσαι τίποτα; Τον ρωτά και τον βγάζει έξω.

-Μη φοβάσαι παπά, ξέρω να κολυμπώ, δεν πνίγομαι, τον καθησυχάζει.

-Τώρα θα δούμε τις παλληκαριές σου! Ξέρω ότι θέλεις να πας στην άκρη της 
αποβάθρας... για να το παινευτείς στα φιλαράκια σου, αλλά...

-Τι αλλά, παπά, άσε με να πάω, θέλω, το θέλω πολύ, ικετεύει ο γιος του.

- Καλά! Θα σε συνοδεύσω..κολυμπώντας πλάι σου. Η απόσταση είναι εκατό 
μέτρα. Πολλή. Θα σταματήσουμε δυο φορές και θα ακουμπήσεις στον ώμο μου 
να ξεκουραστείς. Μισό λεπτό την κάθε φορά..Σύμφωνοι;

Χαμογέλασε ο ένας στον άλλο και η κούρσα άρχισε. Ο γιος του έκανε 
σταθμό μόνο μια φορά και ακούμπησε στον ώμο του μπαμπά του. Όχι μισό 
λεπτό. Μόνο είκοσι δευτερόλεπτα. Όμως, το πόσο νερό ήπιε ο γιος του στη 
διαδρομή δεν περιγράφεται.... ‘Αάαα’ έκανε κάθε φορά, έτοιμος και να 
βουλιάξει. Μα δεν του επέτρεπε η ‘παλληκαριά’ του να εκστομίσει: ‘βοήθεια, 
παπά, βοήθεια’. Στη διαδρομή το χέρι του Θανάση ήταν μετέωρο πάνω από το 
γιό του? έτοιμο να τον αρπάξει, έτσι και βούλιαζε. Δεν χρειάστηκε. Όλα ομαλά 
κι ελεγχόμενα.

Φτάνοντας στο τέρμα, ανέβηκε τη σκαλίτσα της αποβάθρας ο γιος, μετά ο 
Θανάσης. Ήταν τόσο περήφανο το παιδί του, μα τόσο περήφανο! Το μικρό του 
στήθος έγινε διπλάσιο απ’ το κανονικό απ’ τον αέρα της περηφάνιας (και η 
κοιλιά του από το νερό που είχε κατάπιε). Στην άκρη της αποβάθρας ήταν 
πολλοί κολυμβητές που είδαν το κατόρθωμά του. Τον χάιδεψαν και του ‘παν 
μπράβο. Το καλύτερο βραβείο! Ο έπαινος. Κι ας ένιωθε ανάμικτα. Τη γλύκα της 
νίκης και τον τρόμο του πνιγμού, που σαν παιδί δεν είχε φανταστεί ποτέ.

-‘Στα σίγουρα για να νικάς...τον κίνδυνο να μελετάς’, αλλιώς οι νίκες 
χάνονται, μες στο δράμα πιάνονται’, συμβουλεύει ο Θανάσης ρυθμικά.

Μόλις στα οχτώ του χρόνια, ο γιος του πήρε το μεγάλο μάθημα της ζωής 
του. Έμαθε, από τον μπαμπά του τον Θανάση ποια αξία έχει η συνεργασία τί 
σημαίνει νίκη τί μεγάλος κίνδυνος και φουρτούνα. Κι από τότε, δεν δοκιμάζει 
να πάει στα βαθιά. Όχι επειδή φοβάται.... μα επειδή το ποιηματάκι που του 
έφτιαξε ο μπαμπάς του, ‘στα σίγουρα για να νικάς... τον κίνδυνο να 
μελετάς’, ηχεί συνέχεια στ’ αυτιά του. Πού ξέρεις; Αν τον πιάσει κράμπα 
στα βαθιά; Αν περάσει ένα κότερο με ταχύτητα και δεν τον προσέξει ο οδηγός; 
Αν... αν... αν...

Από τότε ο Θανάσης, όταν απορροφάται στα ποιήματά του, δεν έχει 
έγνοια ‘τί κάνει ο γιος’. Ξέρει πολύ καλά, πως το παιδί όχι μόνο δεν τολμά να 
πάει στα βαθιά (στο κάτω-κάτω πήρε βραβείο γι’ αυτό τον άθλο) μα προσέχει 
πολύ και το αδελφάκι του και τα φιλαράκια του. Έγινε εκπαιδευτής- 
προστάτης μικρών.

-Προσοχή... όχι βαθιά, θα σας φάνε οι καρχαρίες, τους φοβίζει επίτηδες.
‘Πλατιές σκέψεις, κύριε Χαράλαμπε, όχι Πλαταιές’, μονολογεί ο Θανάσης, 
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‘και μάλιστα διδάσκοντας, αντί να χτυπάς το παιδί, να χτυπάς τους κινδύνους 
του’

***

‘Αχ, ρε Χαράλαμπε’, κατασταλάζει ο Θανάσης, τώρα που μπήκε στα 
χρόνια και κάνει απολογισμό για το τί κατάφερε στη ζωή! Πώς μπήκε εκείνος 
ο βλοσυρός δάσκαλος στη ζωή του, με εκείνη τη ξυλιά του χάρακα που του 
χάραξε στην παλάμη! Κατάφερε κάτι; ‘Μα, για στάσου’, συλλογίζεται ο 
Θανάσης,.βέβαια και κατάφερε κάτι ο Χαράλαμπος... Γιατί από τότε ο 
Θανάσης σε... πείσμα των Πλαταιών, εκπαιδεύει άλλους με σκέψεις πλατιές. 
Αντί να ναρκώνει το μυαλό στα μαύρα, το ακονίζει να σκέφτεται για κάθε νέο 
ιδέες λευκές και ωφέλιμες.

Όσο κι αν ακούγεται παράξενο, ο μορφωμένος έχει τη δύναμη να 
συγχωρεί. Ο θύτης Χαράλαμπος αφύπνισε το θύμα του, τον Θανάση, να 
απελευθερωθεί, να πεισμώσει, να προσφέρει στους μαθητές του, όλα όσα ο 
ίδιος είχε στερηθεί.

‘Η παιδεία είναι ο δεύτερος ήλιος’, έλεγε ο Ηράκλειτος. Τέτοιος ήλιος 
ξέρει να συγχωρεί. Ναι, ο Χαράλαμπος, άθελά του, θύμισε στον Θανάση το 
‘θανάτω θάνατον πατήσας’ και τον ξανάκανε Αθανάσιο...για εκπαίδευση. 
Παράξενο, μα τον συγχώρεσε για τη ξυλιά του, γιατί ήταν αυτή η ξυλιά στην 
παλάμη που τον έκανε να αναστήσει τη γνώση στους νέους, με τρόπο ανώδυνο 
και γλυκό.

ΙΩΣΗΦ Σ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

ΔΙΗΓΗΜΑ

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Τον Λεντέρη Οικονόμου

Είχα ήδη στρογγυλοκαθήσει για καλά στη Μέση Παιδεία, είχα διδάξει με 
κάποιες διακοπές που οφειλόντουσαν όχι στην κακή μου διαγωγή ή κακή μου 
απόδοση, μα σε προβλήματα που ξεφύτρωναν μέσα από τις ανώμαλες πολιτι
κές συνθήκες της τότε εποχής!

Μιλάμε για τις δύσκολες εποχές κατά την διάρκεια του Απελευθερωτικού 
Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. Έχασα ήδη τη δουλειά μου από τη δεύτερη χρονιά και 
ταλαιπωρήθηκα δουλεύοντας σαν διαφημιστής και καλλιτέχνης στις εφαρμοσμέ
νες πια Τέχνες. Ύστερα κι από αυτή την πολύτιμη εμπειρία στο εμπόριο, γύρισα 
πίσω στην παιδεία, εκεί που ίσως είχα προετοιμαστεί ψυχολογικά από καιρό.

Καταστάλαξα στη Μέση Παιδεία, γιατί πίστευα πως ο χρόνος, ο ελεύθερος 
που μου πρόσφερε η δουλειά μου, ήταν πρόσφορος για να δημιουργήσω καλύ
τερα, μιας και ήταν ο κύριος σκοπός της ζωής μου, μαζί με τα άλλα σημαντι
κά κι ωραία και κοινωνικά οφέλη. Εκεί που είχα ήδη βολευτεί σ’ ένα σπίτι και 
μια εργασία κοντά στο σπίτι μου, έρχεται έτσι απρόσμενα μια επείγουσα επί
σημη επιστολή. «Διορίζεσαι σαν καθηγητής στο Διδασκαλικό Κολλέγιο 
Μόρφου». Αυτό το γράμμα μου ήρθε έτσι αναπάντεχα και απότομα και δημι
ούργησε μέσα μου μιαν αναστάτωση. Σίγουρα δεν φοβόμουν τη δουλειά και 
ούτε το πρόβλημα της διδαχής στην ξένη γλώσσα, την Αγγλική, μιας και είχα 
σπουδάσει στην Αγγλία. Αυτό δεν ήταν κανένα πρόβλημα ούτε καν κώλυμα. Το 
μεγάλο πρόβλημα τότε ήταν ότι θα χώριζα από την καλή μου συμβία αναγκα
στικά, χωρίς να αντιμετωπίζαμε κανένα πρόβλημα μεταξύ μας. Κι όμως έπρε
πε να μένω στην ωραία και πλούσια κωμόπολη του Μόρφου, ανάμεσα στους 
κάμπους από πορτοκαλιές και σ’ ένα ρομαντικό περιβάλλον. Είχαμε καθήκο
ντα και τη νύκτα εκεί, γιατί πολλοί φοιτητές ήταν κάτοικοι του οικοτροφείου 
του Κολλεγίου, και εμείς κάναμε τις επιτηρήσεις και την «αστυνόμευση», 
παρόλο που δεν περάσαμε από αστυνομική σχολή.

Είχα λοιπόν διαδεχθεί έναν ιδιόρρυθμο άνθρωπο της τέχνης και της παι
δείας, παρόλο που είναι ένας λαμπρός δημιουργός μ’ ένα πανέξυπνο και μορ
φωμένο κεφάλι, όμως δε φτιάχθηκε από τη φύση και το Θεό να είναι κατάλλη
λος γι’ αυτή τη δύσκολη και πολύπλοκη εργασία του εκπαιδευτικού!

Αλλωστε η σωματική του διάπλαση, αν και είναι «μιτσής» είναι ροτσής 
(δυνατός), δεν τον βοηθούσε σ’ αυτό και ούτε η πληγωμένη υγεία του από τις 
ταλαιπωρίες των πρόσφατων φοιτητικών του χρόνων το επέτρεπε. Κι όμως 
αυτός ο σκληροτράχηλος δημιουργός μπλέχτηκε, ίσως άθελά του, με το ζόρι θα 
έλεγα ή με το στανιό, καλύτερα θα έπρεπε να γράψω, στην απαιτητική και τόσο 
περίπλοκη παιδεία. Είναι ένας τρόπος τρομερά καχύποπτος, μοναχικός, με 
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δύο λόγια αντικοινωνικός. Αρα πώς μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να γίνει 
καλός εκπαιδευτικός; Ήταν από χέρι ξοφλημένος και καμένος, όπως λεν στη 
γλώσσα των τζογαδόρων ή κουμαρτζήδων, αν και γνωρίζω ελάχιστα από χαρ
τοπαίγνιο!

Από την πρώτη μέρα στο Κολλέγιο Μόρφου, που ήταν στην βαθμίδα της 
Παιδείας στο πιο ψηλό και ζηλευτό σκαλοπάτι. Εκεί δίδασκαν καθηγητές με 
Δοκτοράτα, άξιοι άνθρωποι και εκπαιδευτικοί, που είχαν ένα παράστημα 
μεγάλο, ειδικά αν συγκρινόντουσαν με τους νάνους εκπαιδευτικούς που κου
βαλούσαν και επέβαλλαν τότε οι αποικιακοί κυβερνώντες στον ταλαίπωρο 
τούτο και υπερήφανο τόπο. Απλά να αναφέρω δυο μεγάλα μυαλά, τον Δρα 
Μενελάου, ένα λαμπρό εκπαιδευτικό και μαθηματικό, και τον αείμνηστο, προ
φήτη θα έλεγα, τον Αδάμ Αδάμαντο, γιατί είχε προφητέψει τότε τρομερά για 
τον τόπο τούτο πράγματα και γεγονότα. Ήταν ένας εξόριστος, σαν εκείνους 
περίπου που είχαν συχνά οι Έλληνες στα ξερονήσια, πρώην Δήμαρχος της 
αγαπημένης Αμμοχώστου (Βαρώσια) και ένας ασύγκριτα μεγάλος εκπαιδευτι
κός και τέρας γνώσεων, μια ευγλωττία απαράμιλλη με ρητορικές ικανότητες 
σπάνιες. Το ανάστημα του, η δική του παρουσία και η ομιλία του σκλάβωναν 
τον καθένα, που είχε μάτια και αυτιά για να ακούει, όχι για στολίδι, που τα 
έχουν οι πλείστοι άνθρωποι στον κόσμο!

Διαδέχτηκα λοιπόν τον Στέλιο Βότση εγώ, ένα χρόνο πιο νέος απ’ αυτόν, 
με την ίδια πείρα μαζί του, στο μόνο που υπερτερούσα εγώ ήταν η πλήρης 
εκπαίδευσή μου στην εκπαίδευση, μιας και είχα τότε προβλέψει στα φοιτητικά 
μου χρόνια και έκανα για ένα χρόνο ένα (course), μια ειδική προετοιμασία 
«πώς να διδάσκεις Τέχνη στα Σχολεία»..

Σ’ αυτό υπερτερούσα καταφανώς και σε δύο άλλα αναμφισβήτητα, στο 
ύψος και στο βάρος το σωματικό, στη βαρύτητα δεν ξέρω, εκεί παίζεται το παι
χνίδι.

Σαν μπήκα στο αμφιθέατρο για να διδάξω Τέχνη, ήμουν ήδη κατάλληλα 
προετοιμασμένος και εκπαιδευμένος στη χρήση όλων των σύγχρονων εποπτι
κών μέσων που ήταν γνωστά μόνο στην Ευρώπη και έκαναν την εμφάνισή τους 
δειλά-δειλά μετά και στην Κύπρο. Αφού συστήθηκα, μάλλον με σύστησε ο κύριος 
Διευθυντής του Κολλεγίου, με άφησε διακριτικά για να κάνω τη δουλειά μου. 
Εκεί ο καλός δάσκαλος νοιώθει πως είναι και ένας καλός ηθοποιός, μιας και η 
σχέση είναι περίπου η ίδια, μιας και εγώ πέρασα από το θέατρο, ήταν πολύ φυσι
κό να νοιώθω πολύ άνετα, άλλωστε στεκόμουν και στο σανίδι του αμφιθεάτρου. 
Θα εκπλαγείτε να μάθετε πως είχα μεγάλη πείρα και θητεία στο θέατρο. Πρώτα- 
πρώτα στο Γυμνάσιο Αμμοχώστου, στην τελευταία τάξη, πήρα μέρος στο ανέβα- 
σμα του «Παπαφλέσσα», με τον αείμνηστο φίλο και συμμαθητή Γρηγόρη 
Αυξεντίου, που έπαιξε με επιτυχία τον κύριο ρόλο. Βέβαια πριν και μετά από 
αυτή την εμπειρία υπηρέτησα στο ερασιτεχνικό θέατρο του χωριού μου, του 
Φρενάρους, κάνοντας τον ηθοποιό, τον σκηνογράφο και τον βοηθό σκηνής, στή
νοντας το υπαίθριο θέατρο μέσα στην αυλή της εκκλησίας. Αργότερα, σαν βρέ
θηκα στο Παγκύπριο Γυμνάσιο στη Λευκωσία επί βασιλείας του αείμνηστου Δρα 

Κ. Σπυριδάκι και του Φρίξου Πετρίδη, δούλεψα πλάι-πλάι με τους αείμνηστους 
καθηγητές της Τέχνης και εκλεκτούς πατεράδες της ζωγραφικής Αδαμάντιο 
Διαμαντή και Τηλέμαχο Κάνθο!

Εκεί, στη μεγάλη και γραφική αυλή του Παγκυπρίου Γυμνασίου παρουσιά
ζαμε κάθε χρόνο μια Τραγωδία γραμμένη από τους αρχαίους και αθάνατους 
τιτάνες του θεάτρου Σοφοκλή, Ευριπίδη, και Αισχύλο, κάνοντας τα σκηνικά 
και βοηθώντας τους δύο μάστορες, κυρίως τον Τηλέμαχο Κάνθο, που είχε υπη
ρετήσει επιτυχώς το θέατρο πολλά χρόνια, πριν μπει στην εκπαίδευση για 
καλά. Εκεί θυμάμαι καλά, είχα κάνει και βοηθός του Τηλέμαχου Κάνθου σαν 
μακιγιέρ, μιας και είχαμε κάποια θητεία στη ζωγραφική, που ασχολείται με 
πογιάδες, μα η αλήθεια είναι πως διαφέρει πολύ, γιατί η ζωγραφική ζωγραφί
ζει ανθρώπους σ’ επίπεδη επιφάνεια, ενώ εδώ στο θέατρο μακιγιάρεις πρόσω
πα σε τρεις διαστάσεις. Και οι άνθρωποι έχουν όγκο. Και μιας και τα σημερι
νά γραφτά είναι αναμνήσεις από τα παλιά και έχουν την έννοια των αποκαλύ
ψεων, λέω τούτο: Με το θέατρο είχα επίσης μια σημαντική εμπειρία, όταν δού
λεψα για ένα καλοκαίρι σαν βοηθός σκηνογράφου σ’ ένα σημαντικό θέατρο 
του Λονδίνου.

Για μια περίοδο της ζωής μου επίσης μπλέχτηκα και με τον κινηματογράφο 
και, ενθαρρυνόμενος από τον μεγάλο καρατερίστα ηθοποιό του κλασικού θεά
τρου τον αείμνηστο Sir Stanley Holloway, τον ανεπανάληπτο εκείνο νεκροθάφτη 
στην περίφημη σκηνή του Σαίξπηρ στον ΑΜΛΕΤ. Αυτή μου η θητεία στον 
ζωντανό κινηματογράφο με δίδαξε πολλά για την τέχνη και πιο πολλά για την 
ίδια την ζωή. Και αλήθεια, πόσο μοιάζουν η ζωή με το θέατρο ή το θέατρο με τη 
ζωή! Έχουν ανάγκη και τα δύο από φτιασίδια και μακιγιάζ. Η ζωή είναι ένα 
καλοστημένο θέατρο. Ποιοι από μας παίζουν τραγικούς ή κωμικούς ρόλους, 
αυτό είναι μια άλλη ιστορία!

Βρισκόμουν λοιπόν μπροστά εκεί στο αμφιθέατρο πρωταγωνιστής και 
γύρω νέοι, με ορθάνοιχτα ζωντανά μάτια και σφουγγαράτα μυαλά, να απορ
ροφήσουν τη γνώση και την παιδεία, από τους λιγοστούς λειτουργούς της παι
δείας. Και ήμουν στο θέμα τούτο ένας μάστορας, ένας ακροβάτης άριστος, στο 
δικό του σχοινί. Πέρασα μιαν ολόκληρη χρονιά σ’ ένα ευχάριστο και δημιουρ
γικό περιβάλλον και σε μια αρμονική σχέση εκπαιδευτικού και φοιτητή ή αντί
στροφα. Μας χώριζαν μόνο οκτώ-εννιά χρόνια, αν και ανάμεσα στους φοιτη
τές έβρισκα μερικούς της δικής μου ηλικίας και ήμουν μόνο στα είκοσι οκτώ 
μου χρόνια!

Μέσα στη χρονιά λοιπόν εκείνη γνώρισα πολλά ευχάριστα και δυσάρεστα 
πράγματα. Στις πρώτες και πιο κρίσιμες μέρες της δικής μου παρουσίας εκεί, 
προσπάθησα αβίαστα να βγάλω έξω όλες τις νέες ιδέες των μεγάλων παιδαγω
γών της Ευρώπης, μιας και ήμουν ένας νεοφώτιστος κοινωνός. Για καλύτερη 
γνωριμία με τους φοιτητές μου και παίρνοντας εγώ την θέση του φοιτητή και 
κάποιος τη θέση του καθηγητή, τον άφησα έντεχνα σ’ ένα διάλειμμα για ξεκούρα
ση και για προσωπική πνευματική σχέση να μου πει κάποιος κάτι το σημαντικό 
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και διδακτικό, μα να έχει χιούμορ. Κι ένας ωραίος φοιτητής, ώριμος και χιουμο
ρίστας, ο αγαπητός Σπύρος Επαμεινιόνδας, μας διηγήθηκε το ακόλουθο συμβάν:

Ήταν στο αμφιθέατρο-αίθουσα Τέχνης και ο απρόβλεπτος μικρόσωμος 
καθηγητής Στέλιος Βότσης, με σκοπό πάντα να εντυπωσιάσει κυρίως με το 
πνεύμα του, αρχίζει να εκπέμπει εξυπνάδες μ’ ένα είδος φιλοσοφικού παιχνι
διού και αρχίζει λοιπόν το λογοπαίχνιο: «Ο Θεός είναι δημιουργός, έτσι είναι 
παιδιά». Ξέχασε πως απευθυνόταν σε νέους και μερικοί ήταν της δικής του 
ηλικίας. Και τότε απαντούν, «Ναι Κύριε!» «Ο καλλιτέχνης είναι δημιουργός»; 
«Ναι Κύριε», όλοι πήραν μέρος στο παιγνίδι με τις ερωτήσεις. «Εγώ, ο Βότσης 
είμαι δημιουργός»; «Μάλιστα Κύριε». Ένας όμως από το ακροατήριο πεισμα
τικά αρνείτο να πάρει μέρος στο παράξενο αυτό παιγνίδι. Φύλαγε τις δικές 
του δυνάμεις για μετά, στο τέλος του παράξενου αυτού λογοπαιχνιδιού. «Αρα 
ο Στέλιος Βότσης είναι Θεός!» Έμειναν τότε όλοι άναυδοι!!!

Και τώρα ήρθε η σειρά του πανέξυπνου και μεγάλου χιουμορίστα Σπύρου 
Επαμεινώνδα. Και αφού πήρε τη δέουσα άδεια και στάθηκε όρθιος, μιας και 
δεν ήταν και πολύ ψηλός, είπε με σοβαρότητα, διαφωνώντας με τον μεγάλο 
άρχοντα του χώρου και τον μεγάλο Θεό. «Όχι κύριε Βότση, εσείς δεν είστε 
Θεός, είστε Θεούιν!» με την ίδια έννοια που λεν οι πονηροί χωριάτες, κοπελ- 
λούιν, ριφούιν, κλπ. Από εκείνη τη στιγμή, νομίζω, ο Στέλιος Βότσης άρχισε να 
ετοιμάζει τις βαλίτσες του!

Θαύμασα αυτά τα σπιρτόζικα παιδιά, φοιτητές πια, και ώριμοι πια, 
σωστοί άνδρες. Φιλέψαμε με πολλούς και έτρεφαν για μένα έναν απέραντο 
σεβασμό και μια τεράστια συμπάθεια και εμπιστοσύνη. Είχα βοηθήσει, απ’ ότι 
μου είπαν οι ίδιοι και το είχαν ανακοινώσει και δημόσια σε μια τιμητική γιορ
τή για να τιμήσουν όλους εμάς που διδάξαμε στο Κολλέγιο Μόρφου κατά διά
φορους καιρούς. Είναι ένα πράγμα που σβήνω από τη μνήμη μου, όταν κάνω 
μια βοήθεια οικονομική να τη σβήσω συνειδητά από τη δική μου μνήμη, δεν 
ξέρω, αν ο καλοκάγαθος Θεός τα έχει στα δικά του κατάστιχα «computers» 
καταγραμμένα, αυτό είναι σίγουρα δική του δουλειά!

Γίναμε πια μέλος του διδακτικού προσωπικού και σαν τέτοιο μέλος είχα
με και σοβαρά καθήκοντα να επιτελέσουμε.

Ένα από τα σοβαρά μας καθήκοντα ήταν και η επιτήρηση των φοιτητών τη 
νύκτα, εκεί στους «ιδιαίτερους *θαλάμους»  που κοιμόντουσαν όλοι αυτοί οι 
νέοι, που ήταν ένα ιδιόρρυθμο και πολύχρωμο μωσαϊκό. Ερχόντουσαν εκεί 
απ’ όλες τις γωνιές της Κύπρου ολόκληρης, από πόλεις, κωμοπόλεις και 
χωριά.

Ομάδες από καθηγητές αργά τη νύχτα επιτηρούσαν με διακριτικότητα τους 
θαλάμους των φοιτητών, που ήταν κτισμένοι σ’ ένα ωραίο και γαληνεμένο 
τοπίο. Συχνά είχαμε και την εθελοντική βοήθεια από υπεύθυνους φοιτητές που, 
λόγω συμπάθειας προς εμάς, έδειχναν με τον τρόπο αυτό την εκτίμησή τους.

Μια νύχτα λοιπόν δύο φοιτητές που μου ήταν πολύ αγαπητοί προσφέρ- 
θηκαν εθελοντικά να πλαισιώσουν τη δική μου ομάδα που αποτελείτο, εκτός 

από μένα, και από τον αείμνηστο δάσκαλο της Μουσικής, ένα ψηλό καλοντυ
μένο, άψογα ντυμένο θα έλεγα, με λεπτό χιούμορ και μεγάλο γκαφατζή, έναν 
άριστα καλλιεργημένο άνθρωπο με άψογη συμπεριφορά, τον μουσικό Γεώργιο 
Αβέρωφ.

Ηταν κάπως ιδιόρρυθμος και δύσκολος στην συγκατοίκηση μαζί του, 
πολύ ευαίσθητος στο κρύο και στην ψύχρα γενικά. Αρχίσαμε λοιπόν από τις 
έντεκα το βράδυ, αυτόν τον παράξενο περίπατο, έχοντας πάντα μαζί μου ένα 
ηλεκτρικό φανάρι, το γνωστό στην Κύπρο κλεφτοφάναρο, κι όμως εμείς δεν 
ψάχναμε για κλέφτες, αλλά για παραβάτες των κανόνων του κολλεγίου αυτού. 
Αφού περάσαμε από συμπληγάδες πόρτες χωρίς να βραχούμε, πήγαμε στον 
περιβόητο θάλαμο με τον αριθμό οκτώ, όπου θα είχαμε κάποιες εκπλήξεις! 
Έτσι, τις μεταμεσονύκτιες ώρες, πήγαμε λοιπόν εκεί’ παντού βασίλευε γαλή
νη, τίποτα το ύποπτο ούτε ήχος ακουγόταν ή θόρυβος μήτε ψίθυρος ή κουβέ
ντα πουθενά. Όλα κοιμόντουσαν στη δροσερή τούτη νύκτα του Νιόβρη, μόνο 
ένας τσιρίπιλλος, ένα μικρό έντομο μαύρο, ολόμαυρο, έπαιζε το παράφωνο 
βιολί του και ενοχλούσε κάποιους φοιτητές που είχαν αϋπνίες. Κι όμως αυτός 
στην κρυψώνα του συνέχιζε το βιολί του!

Εκεί που σημειώσαμε στη δική μας γραπτή αναφορά πως όλα κύλησαν 
ομαλά, ένας συμπαθέστατος φοιτητής μας παρακάλεσε να περιμένουμε λίγα 
λεπτά εκεί και μας έδειξε μια γωνιά του θαλάμου, όπου κοιμόταν ένας ιδιόρ
ρυθμος φοιτητής από τη Αάπηθο, με το σημαδιακό και ηχητικά ωραίο όνομα 
ΤΣΟΥΛΟΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.

Τ’ όνομα αυτό ήταν σε μένα γνωστό, γιατί μου μίλησε γι’ αυτόν ο φίλος 
μου μουσικός Γιώργος Αβέρωφ, και μάλιστα με πολλή εκτίμηση. Στην τέχνη 
δεν είχε και μεγάλες ή καθόλου καλύτερα ικανότητες. Αναψα το φανάρι μου 
και πρόσεξα πως το κρεβάτι του ΤΣΟΥΛΟΥΠΑ είχε μια παράξενη διογκωμέ
νη, μη φυσιολογική προέκταση. Αυτό συμβαίνει στις γυναίκες που εγκυμονούν, 
μα εκεί η προέκταση είναι πολύ φυσιολογική, εδώ όχι!

Ήταν καλυμμένος και το κεφάλι ακόμη, και υπήρχε κάτι που έμοιαζε με 
γυναικείο κορμί, που το είχε κάποιος αγκαλιάσει με πολύ πάθος και το έκρυ
βε μήπως του το πάρει κανείς άλλος. «Δες και είναι γυναίκα», είπα εμπιστευ- 
τικά στον καλό φοιτητή, που τόσο πρόθυμα με συνόδευε. Γέλασε και μου είπε, 
μάλλον μας είπε με τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο μουσικό Γεώργιο 
Αβέρωφ «περιμένετε λίγο και θα δείτε», και κοίταζε το δικό του ρολόι. Δεν 
πέρασαν λίγα λεπτά και τότε θα κτυπούσε μεσάνυκτα το ρολόι του Big Ben στο 
Αονδίνο. Με τη σωστή ώρα του Greenwich. Ακριβώς στις δώδεκα ξεπετιέται 
από το κρεβάτι του φορώντας τις μεγάλες γι’ αυτόν πυτζάμες ο φοιτητής 
Ανδρέας Τσουλούπας, βαστώντας μπροστά του εκείνο το περίεργο αντικείμε
νο που μας έβαλε σε τόσες αδικαιολόγητες υποψίες: Ήταν το αγαπημένο του 
βιολί στη δική του θήκη και ήταν υπό την αυστηρή του προστασία και τις 
νύκτες ακόμη. Ήταν ένας δεύτερος του εαυτός ξύλινος, μα με μια ψυχή που 
ήταν τόσο ζωντανή, όσο η δική του!
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Βγάζει λοιπόν το βιολί του και έτσι με κλειστά μάτια παίρνει και το δικό 
του δοξάρι και αρχίζει μέσα στα μεσάνυκτα να παίζει τις μεγάλες μελωδίες 
του κόσμου, το ΑΒΕ ΜΑΡΙΑ κλπ. Με τόσο πάθος και τόση γλυκύτητα, που κι 
αυτοί που κοιμόντουσαν δεν ξύπνησαν, αλλά η μουσική τους αποκοίμιζε πιο 
βαριά. Καθίσαμε εκεί για μισή ώρα περίπου και απολαμβάναμε αυτή τη δωρε
άν μουσική που προερχόταν από ένα ταλαντούχο μουσικό, που προσπαθούσε 
λόγω ανάγκης να γίνει ένας δάσκαλος, έτσι για να επιβιώσει!

Στη ζωή μου ήμουν τυχερός, ειδικά στο κοσμοπολίτικο Λονδίνο και άκου- 
σα μεγάλους βιρτουόζους του βιολιού, όπως τον Μένουχιν, Καμπόλι, 
Όϊστραχ, Χάϊφετς κ.ά.

Αυτοί είναι οι τιτάνες μετά από τον Παγκανίνι, μα έτυχε να ακούσω και 
τον μεγάλο Φραντζέσκο Κεφάλα και τώρα ακούω αυτό τον νεαρό φοιτητή, ας 
με συγχωρήσουν οι γίγαντες και οι τιτάνες του βιολιού, μα όλοι αυτοί μου έδω
σαν την ίδια αισθητική χαρά και είχαν όλοι αυτοί, αυτή την άφθαστη γλυκύτη
τα στον ήχο. Τόσο συγκινήθηκα, που είχα ξεσπάσει σε χειροκροτήματα. Δεν 
υποκλίθηκε, ίσως να μην άκουσε τίποτα, δεν πήρε ούτε καν είδηση την άφιξή 
μας, ξανατοποθέτησε μ’ ευλάβεια το βιολί του στη θήκη του και, αφού το αγκά
λιασε, το έβαλε και κοιμήθηκε μέσα στη δική του ζεστή αγκαλιά. Δεν έμαθα 
ποτέ τι έγινε αυτό το ταλαντούχο παιδί και ούτε αν του απόμεινε κουράγιο να 
συνεχίσει τον ιδιόρρυθμο τρόπο που κοιμόταν.

Περνούσαν οι μέρες και μήνες κανονικά εκεί μέσα στους πορτοκαλεώνες 
και σε συνθήκες διαφορετικές και μη συνηθισμένες. Ζούσαμε σ’ ένα δικό μας 
κόσμο, ένα ξεχωριστό κόσμο με τους δικούς μας νόμους και κανόνες.

Έφτασε λοιπόν ο χειμώνας και οι ψυχρές εκείνες βραδιές που γινόντου- 
σαν και πιο παρατεταμένες γιατί δεν είχαμε θέρμανση, μόνο μας και μοναδι
κό μας μέσο διασκέδασης ήταν το ραδιόφωνο! Και εκείνο δούλευε λίγες ώρες 
και με δυσκολία, γιατί ήμασταν μακριά από τη Λευκωσία. Είχαμε μια τσιμινιά 
που δούλευε με ξύλα και ήταν κτισμένη από παλιά, ήταν μεγάλη και έτρωγε 
αχόρταγα πολλά ξύλα και απέδιδε όχι τόσο καλά. Μιας και ήταν γραφτό μου 
να συγκατοικήσω με τον «τουρτούρη» τον Γιώργο Αβέρωφ, έπρεπε να φροντί
ζουμε να έχουμε αρκετά ξύλα. Βέβαια η διεύθυνση μας προμήθευε με ξύλα, 
αλλά μια νύκτα που δεν είχαμε ξύλα παρακαλέσαμε μια ομάδα φοιτητών να 
μας φέρουν λίγα, μιας και κείνη η βραδιά ήταν πολύ παγερή. Είχε ήδη χιονίσει 
στο Τρόοδος και εμείς νοιώσαμε την αντανάκλαση του ψύχους στη Μόρφου. 
Πήγαν πράγματι οι καλόβολοι και εξυπηρετικοί αυτοί φοιτητές και γύρισαν 
κάπως γρήγορα μ’ ένα αμαξούδι γεμάτο ξύλα, κομμένα με προσοχή, και τα 
στοίβασαν εκεί σε σειρές, έτσι ώστε να είναι έτοιμα για τη μεγάλη θυσία. Να 
πεθάνουν στο μεγάλο αυτό τζάκι του κολλεγίου του Μόρφου. Δεν ήταν συνη
θισμένα ξύλα, μ’ εκείνους τους ανόμοιους όγκους και τα μη κανονικά σχήμα
τα, ήταν στρογγυλά ξύλα, όλα ομοιόμορφα και κάπου ένοιωθες και κάποια 
σπόντα στην επιφάνειά τους. Τα χρησιμοποιήσαμε κανονικά, ήταν ξηρά ξύλα 
και έκαιαν πολύ εύκολα.!

Μετά από δύο-τρεις μέρες ακούστηκε η ιστορία στου Μόρφου, πως είχαν 
κλαπεί πολλοί στύλλοι που ήταν περίφραξη των πορτοκαλεώνων και είχαν 
βρεθεί τα αγκαθωτά τέλια πεταγμένα στη γη. Ακόυσα την περίπτωση και όλη 
την ιστορία, δεν είπαμε τίποτα με τον Γεώργιο Αβέρωφ, γιατί οι νύκτες που θ’ 
ακολουθούσαν ήταν ιδιαίτερα παγερές. Εξ άλλου μπορούσαν να τ’ αντικατα
στήσουν με καινούργιους στύλλους. Δεν χάθηκε ο κόσμος, μάλλον δεν χάθηκαν 
τα πορτοκάλια τους! Έμελλε να έρθει το χίλια εννιακόσια εβδομήντα τέσσε
ρα, η αποφράδα εκείνη μέρα, που είχαν οι χρυσοί πορτοκαλεώνες χαθεί, χαθεί 
για εικοσιπέντε χρόνια! Ίσως και είκοσι εφτά, αυτό εξαρτάται. ΊΣΩΣ και για 
τριάντα!

Μια μέρα που κουβεντιάζαμε με μια ομάδα φοιτητών, το έφερε η τύχη και 
το φέραμε στη δικαιοσύνη, γιατί πιστεύω πως πάντα αυτό το θέμα είναι και θά 
’ναι επίκαιρο, όπως το κοινωνικό πρόβλημα της φτώχειας και του πλούτου. 
Ένας δε χιουμορίστας φοιτητής, μου είπε πως δεν είναι δίκαιο ο καθηγητής 
μας Φρίξος Μαραθεύτης, ο πιο ειδικός και παθιασμένος με την Ιστορία και 
Γεωγραφία εκπαιδευτικός που έχω γνωρίσει και τόσο πολύ αγαπούσε τη δου
λειά του, ώστε ξέχασε να... νυμφευτεί και έμεινε γεροντοπαλλίκαρο!

Ηταν ένας καλοκάγαθος άνθρωπος πολυταξιδεμένος, γνώστης του ηλε
κτρισμού και όλων των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων, με μια σπάνια πείρα 
στην πόση καλών και σπάνιων κρασιών. Πιστεύω πως θα ήταν ο πιο μεγάλος 
κρασοπατέρας, ύστερα νομίζω από τον... Θεό, τον Βασίλη Βαζανή 
Οικονόμου, από το Φρέναρος και τον πατέρα μου Αντρέα Κοσμά Οικονόμου, 
που θα έπαιρνε το δεύτερο βραβείο πολύ εύκολα και έτσι ο Φρίξος ο 
Μαραθεύτης ερχότανε τρίτος!

Μόλις κατανάλωνε τρεις - τέσσερεις μπουκάλες κρασιού, του άρεσε να τρα
γουδά με μια καλή μάλλον φωνή το γνωστό τραγούδι που το τραγουδά με τόση 
ομορφιά και τόσο τέλεια, ο Τώνη Μαρουδάς: «Σαν πιω κρασί ζαλίζομαι...» 
Ήταν πολύ φυσικό βέβαια αυτό ύστερα από την πόση μερικών μπουκαλιών.

Και φτάνουμε τώρα στο θέμα της δικαιοσύνης, αλλά δεν είναι άσχετη με 
το κρασί, όπως θα δείτε τώρα αμέσως. Και μου έθεσε ορθά-κοφτά το όλο θέμα: 
«Είναι δίκαιο να πίνει τόσο κρασί κάθε νύχτα και εμείς οι καημένοι να μην 
έχουμε ούτε μια σταγόνα, ειδικά τώρα που είναι χειμώνας;» Πάντοτε ο 
Κύπριος πίστευε πως το ποτό προκαλούσε θερμότητα και καλύτερη κυκλοφο
ρία του αίματος. Αυτό όμως είναι τελείως λανθασμένο, μάλλον φέρνει το αντί
θετο αποτέλεσμα. Οπωσδήποτε αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

«Κι από μένα τι θέλεις, αγαπητέ μου, τι θέλεις να κάμω!» Γέλασε και μου 
είπε: «κύριε Λευτέρη. εσύ που είσαι κοψονούρης*,  συγγνώμη, ήθελα να πω 
πολυμήχανος, ίσως μας βοηθήσεις, να πω και την αλήθεια, είσαι και πονόψυ
χος «συν τοις άλλοις»». Κι αμέσως του πρότεινα να μπει στ’ αυτοκίνητό μου, 
είχα τότε ένα καινούργιο αυτοκίνητο, ολοκαίνουργιο, μάρκας SIMCA 
ELYSEE, ένα κομψό αμάξι. Θα τον έπαιρνα στου Μόρφου, πολύ κοντά, και θα 
τους αγόραζα πέντε - έξι μποτίλιες από κρασί, δώρο από μένα, μιας και πλη
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σίαζαν και οι γιορτές των Χριστουγέννων. «Όχι, όχι, αυτό δεν είναι το θέμα 
και το ζητούμενο. Είναι θέμα καθαρά δικαιοσύνης! Το ξέρω ότι το εννοείτε και 
θα χαιρόσασταν γι’ αυτό, μα δεν θέλουμε αυτό, ευχαριστούμε πολύ για την όλη 
προσφορά, πολύ ευγενικό εκ μέρους σας». Έπεσα πάνω σ’ ένα ευγενέστατο 
νέο, ίσως και μεγάλο ραδιούργο ή γκαφατζή, σκέφτηκα, τι μπορούσα άλλο να 
σκεφτώ. Βασάνισα το μυαλό μου, χωρίς αποτέλεσμα. Κι έτσι υπέκυψα!

«Εμείς σε θέλουμε να βρεις μια λύση να κλέψουμε ή να πάρουμε λίγο κρασί 
από τις λαμιντζάνες που κουβαλάει ο κος Φρίξος από την Μόρφου αλλά να μην 
το καταλάβει!» Γέλασα με την πρωτότυπη ιδέα και άρχισα να μελετώ την πρό
ταση του παράξενου και απαιτητικού φοιτητή, που με φόρτωσε τόσο άθελά μου 
με ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα. Δεν ετίθετο πρόβλημα ηθικής, γιατί ήταν ελεύθε
ρος και σπαταλούσε τα λεφτά του, έτσι κι αλλιώς, τώρα αν προσέφερε εθελοντι
κά ή όχι λίγο κρασί στα φτωχαδάκια αυτά του κολλεγίου, ίσως να έκανε και ένα 
καλό ψυχικό ή «ψυσικό» κατά τα Κυπριακά. Άλλωστε πλησίαζαν και τα 
Χριστούγεννα και τα δώρα κινούνται πολύ εύκολα, αυτό μόνο θα μετακινείτο 
προσωρινά, θα παίρναμε το μισό περιεχόμενο και το υπόλοιπο θα το επιστρέ- 
φαμε στον νόμιμο κάτοχο να το κάνει ό,τι θέλει. Δική του υπόθεση. Μιας και 
πήγαινα συχνά στο δικό του βασίλειο ή το κελλάρι του, γιατί ήταν πιο πολύ απο
θήκη από κρασιά αντί μια κρεββατοκάμαρα σ’ ένα πνευματικό κέντρο. Ήξερα τα 
κατατόπια και τη γνώριζα την ακριβή θέση των πάντων, μιας και συχνά πίναμε 
και κανένα ποτήρι κρασί, έτσι για παρέα!

Κι έτσι κατάστρωσα ένα σχέδιο χωρίς να αφήσουμε ίχνη και δακτυλικά 
αποτυπώματα. Το σχέδιο ήταν απλό στη σύλληψη και πολύ απλό στην εκτέλε
ση. Την ώρα που έπαιρνε τη νύκτα το δείπνο του με τους άλλους καθηγητές και 
ήταν γνωστές οι ακριβείς ώρες, εκείνη την ώρα θα γινόταν το όλο έργο, που 
ήταν όλο δικό μου δημιούργημα και εφεύρεση! Αποκλειστική! Αρχίζει η όλη 
επιχείρηση και διαρκεί δεκαπέντε μόνο λεπτά. Οι λαμιντζάνες με το κρασί 
ήταν ακριβώς κάτω από το πισινό παράθυρο, κατεβάζοντας τότε έναν άρπαγα, 
θα ανεβάζαμε πάνω διά του παραθύρου και θα αδειάζαμε τη μισή σε τρεις-τέσ- 
σερεις μπουκάλες, ενώ το υπόλοιπο θα έμπαινε στη θέση του, που ήταν πιο 
εύκολη υπόθεση το κατέβασμα. Αυτό θα γινόταν μόνο δύο φορές, γιατί δεν 
είχαμε χρόνο, πάντα με την βοήθεια ενός καθρέφτη. Και στο τέλος της όλης 
επιχείρησης ούτε γάτα ούτε ζημιά. Του κάναμε και καλό, έτσι δεν κινδύνευε με 
το πολύ ποτό να πάθει και καμιά κύρρωση. Έπρεπε, αν το γνώριζε, να μας 
ευγνωμονεί. Δεν το έμαθε όμως ποτέ είτε γιατί δεν το κατάλαβε ή καλύτερα δεν 
του το είπα εγώ, ο ηθικός αυτουργός. Μιας και τώρα δεν υπάρχει στη ζωή, 
ομολογώ ότι φέρθηκα με καπατσοσύνη και ως διάνοια και μάλιστα μπροστά 
στους ίδιους τους φοιτητές μου!

Άλλωστε πώς θα με σέβονταν και θα με θυμόντουσαν μέχρι σήμερα; Σαν 
ανάβω ένα κεράκι στη μνήμη του, παρακαλώ τον Θεό να με συγχωρέσει. Ήταν 
μια από τις μεγαλύτερες κλοπές της ζωής μου!!! και δεν την έκανα για μένα!

Θυμάμαι, σαν ήμασταν μικροί και οι πρώτοι τουρίστες στον Πρωταρά μ’ 

έστελλαν να φέρω αγγουράκια από τα γειτονικά περιβόλια, αγγουράκια του 
χωραφιού, όπως χαρακτηριστικά λεν οι μπακάληδες και τα φρουτάδικα σήμε
ρα, έκοβα μόνος μου τρεις - τέσσερεις οκάδες, τότε είχαμε την οκκά ως μέτρο 
βάρους, και αντίστοιχα ντομάτες, και τοποθετούσα εκεί στη δεξαμένη σ’ ένα 
τενεκέ τ’ αντίστοιχα ή περισσότερα λεφτά με μια σημείωση, αν φσικά γνώριζε 
γράμματα ο κηπουρός, αυτό δεν το γνώριζα επακριβώς.

Σαν έφτανα στον πρωτόγονο εκείνο καταυλισμό με τις λιγοστές ανέσεις, 
όλες φυσικές φυσικά, όλοι με κοροΐδευαν πως σπατάλησα τα λεφτά μου και 
προέβλεπαν, οι πιο προσγειωμένοι, πως εγώ ο ρομαντικός και λεπτός νέος, δεν 
θα έκανα «χαΐριν»*,  δηλαδή δεν θα πετύχαινα στη ζωή μου μετά!!

Κι όμως υπήρξα στη ζωή μου ένας κύριος, ένας ευγενής άντρας, 
«gentleman» για τους αγγλομαθείς, και στην Κύπρο υπάρχουν αρκετοί αγγλο
μαθείς και λίγοι gentlemen!

Καμιά φορά που χρησιμοποιούσε ενώπιον μου τις λαμιντζάνες για να μου 
προσφέρει ένα κρασί μ’ ένα μεζέ ο καλοσυνάτος αυτός τύπος, όλο αφέλεια και 
απονήρευτος όπως ήταν, έδειχνε με την έκφρασή του πως κάτι το στραβό συνέ- 
βαινε! Ίσως, έλεγε, πίνει περισσότερο απ’ ό,τι πρέπει και άρχισε να ξεχνά. 
Επειδή, εκτός από τη δουλειά του που την υπηρετούσε τόσο πιστά, δεν είχε στη 
ζωή του ο μοναξιασμένος αυτός εργένης τίποτα άλλο να του προσφέρει χαρά 
και ήταν το κρασί η μοναδική διέξοδος, η πανάκριβή του και τόσο πολυέξοδη 
φιλενάδα. Αν και ήξερα ένα μεγάλο μυστικό, δεν του το είπα ποτέ, για να έλυνε 
τη δική του μοναξιά! Αυτό μου το έμαθε ένας πολυμήχανος γεροντάκος, ένας 
«δυοπίθαμος» γέρος τσαγγάρης από τον Άγιο Μέμνονα της Αμμοχώστου! Αντί 
να πίνει σ’ ένα ποτήρι, είχε δύο ποτήρια και γινόταν και ο κεραστής και ο 
πότης την ίδια στιγμή, πίνοντας και κουβεντιάζοντας με τον εαυτό του, λέγο
ντας την περίφημη φράση «Στην υγειά σου Κωσταντή, Γεια σου Παρπαρέσιη!» 
Και έπινε διαδοχικά και τα δύο γεμάτα ποτήρια. Το όνομα αυτού του δαιμόνι
ου και παμπόνηρου γέροντα, που δούλευε ελάχιστες μέρες στη ζωή του, γιατί 
σύμφωνα με το εορτολόγιο της ορθόδοξης Χριστιανοσύνης κάθε μέρα είναι 
και μια γιορτή κάποιου αγίου ή αγίων, πολλών αγίων, και σαν σιγουριά ανα
κάλυψαν ακόμα τους άγιους πάντες, έτσι να μη τους ... ξεφεύγει κανένας 
άγιος! Και ο πανέξυπνος γέροντας *παπουτσής  γνώριζε καλά το μυστικό της 
Ορθοδοξίας. Εύχομαι, εκεί που είναι, να του έκανε το χατήρι ο Άγιος Πέτρος 
και να του έδωσε το προνόμιο, μαζί με τη μπουκάλα του, να του έδωσε και... 
δύο ποτήρια, μια και ήτουν ένα τόσο μεγάλο ποτήρι, ο αγαπητός Κωσταντής 
Παρπαρέσιης. Πολύ θα ήθελα να μάθω αν έτυχε και συνάντησε τον φίλο μου 
Φρίξο Μαραθεύτη, πόσο θα τον βαθμολογούσε, μια και ο ίδιος είναι προφεσσό- 
ρος με δοκτοράτα στο ποτό! Αυτό έτσι, σαν μνημόσυνο και στους δύο τους...

Πέρασα όλα αυτά τα ευχάριστα συμβάντα στη διάρκεια της ζωής μου στο 
Κολλέγιο Μόρφου.

Έξω συνεχιζόταν αμείλικτος και ανένδοτος ο αγώνας του λαού μας. Δεν 
μπορούσε να μην επηρεάσει και τη ζωή των φοιτητών. Και άρχισαν τότε οι 
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κινητοποιήσεις και οι αντιδράσεις των φοιτητών ενάντια στον δυνάστη, στον 
ξένο καταπιεστή των δικαίων και δικαιωμάτων του λαού μας.

Μια πανφοιτητική απεργία προκηρύσσεται και με κύριο αίτημα των φοι
τητών και φοιτητριών τη διδαχή τους στη μητρική τους γλώσσα, που ήταν 
φυσικά η Ελληνική. Η διεύθυνση του Κολλεγίου, κατάλοιπα ακόμα του πνεύ
ματος του δεκάτου εννάτου αιώνα, της αποικιοκρατίας τσιράκια, ούτε να 
ακούσουν το δίκαιο αίτημα των φοιτητών. Μερικοί καθηγητές προοδευτικοί 
από μας, πολύ λίγοι τολμηροί και ιδεολόγοι, τους συμπαρασταθήκαμε από την 
πρώτη στιγμή του αγώνα τους, με κίνδυνο την ίδιά μας τη σταδιοδρομία με τα 
γνωστά επακόλουθα.

Τους υποσχέθηκα πως θα τους μεταφέρω όλες τις πληροφορίες που είχα, 
να μην έχουν καμιά έγνοια. Και έτσι γινόταν τις δύσκολες εκείνες μέρες της 
απεργίας. Είχαμε στείλει τους φοιτητές για εξάσκηση στα διάφορα σχολεία 
της Κύπρου, τα δημοτικά. Ετοίμασε τότε η διεύθυνση με το Γραφείο Παιδείας 
ένα έγγραφο, μια δήλωση, που ήταν στην πραγματικότητα ένα τελεσίγραφο και 
έπρεπε να απαντήσουν οι φοιτητές με ένα Ναι ή Όχι, αλλιώς έχαναν τη θέση 
τους σαν μέλλοντες δάσκαλοι. Και ενώ μπορούσαν να το στείλουν αυτό το 
χυδαίο χαρτί με το ταχυδρομείο, είχαν την πονηρή ιδέα, έτσι για να μας εξευ
τελίσουν και εμάς, να τα πάρουμε εμείς οι ίδιοι οι καθηγητές, να γίνουμε άθελά 
μας αγγελιοφόροι οδυνηρών νέων γι’ αυτά τα παιδιά των δεκαεννιά χρόνων!

Αυτές οι επιστολές - δηλώσεις, ήταν για μένα ένα από τα πιο βαριά φορ
τία που μετέφερα στη ζωή μου, και ας μετέφερα τότε που εργαζόμουν στους 
Βρετανικούς σιδηροδρόμους, σαν χαμάλης, σαν εργάτης μεταφορέας χιλιάδες 
τόνους φορτία και μηχανές ολόκληρες, με το δικό μου μεταλλικό αμαξούδι!

Φτάσαμε οι δύο καθηγητές μαζί και πήγαμε εκεί στο σχολείο της Λύσης με 
μια βαριά καρδιά. Στο σχολείο αυτό που ήταν μεγάλο στην καρδιά της 
Μεσαορίας, είχαμε στείλει τέσσερις-πέντε φοιτητές για πρακτική εξάσκηση. 
Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ένα γεροδεμένο παλληκάρι με ένα μικρό μουστάκι και 
μια ευγενική παρουσία. Τους είχαμε καλέσει όλους στο γραφείο του Διευθυντή 
και τους δώσαμε το απεχθές αυτό τελεσίγραφο. Η εντολή ήταν να το διαβά
σουν και να γράψουν πάνω σ’ αυτό το κίτρινο χαρτί, ένα Ναι ή ένα Όχι, αυτό 
είναι το ερώτημα για τον μεγάλο Σέκξπηρ, και μιας και οι εγγλέζοι κυβερνώ- 
ντες ήξεραν λίγα αγγλικά και λίγο από λογοτεχνία, ίσως αυτό να το άκουσαν 
από κάπου και ήθελαν να το κάνουν πράξη. Αυτό ήταν όλο, τόσο απλό. Σε λίγα 
λεπτά της ώρας όλα τελειώνουν. Ή συνεχίζεις και γίνεσαι και διορίζεσαι 
δάσκαλος σε ένα μήνα περίπου ή τα χάνεις όλα.

Δύσκολο και επικίνδυνο να πεις το Ναι ή Όχι. Κι όμως αυτοί περίμεναν, 
καραδοκούσαν εκεί στα γραφεία τους αυτή την κρίσιμη και δύσκολη απάντηση.

Τους αφήσαμε, με κοινή συναίνεση, πιο πολύ χρόνο και παίρναμε ένα-ένα 
για την απάντησή του ξεχωριστά, χωρίς την παρουσία των άλλων. Ήταν, βλέ
πετε, μια ιερή εξάσκηση του δικαιώματος της βούλησης και της ελευθερίας του 
ατόμου! Πρώτος μπήκε ο συμπαθέστατος και ο πιο γεροδεμένος από τους φοι
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τητές, ο ποιητής Αντρέας Παρπούνας από το χωριό του μεγάλου παλληκαριού 
Γρηγόρη Αυξεντίου. Και έπρεπε να απαντήσει και στον Αγγλο δυνάστη και στη 
μεγάλη θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου. Βρέθηκε τότε ο άπειρος νέος στην 
πρώτη και πιο επικίνδυνη απόφαση της νεανικής του ζωής. Δεν μπόρεσε να 
αποφασίσει, έπαθε, πολύ δικαιολογημένος ένα ψυχολογικό κλονισμό και με 
δάκρυα στα μάτια μου είπε τούτο «Κύριε Λευτέρη, είσαι ένας τίμιος άνθρωπος 
και τόσο νέος, εσείς στη θέση μου τι θα κάνατε: έχω αδελφή και θέλω να την 
βοηθήσω, συμπλήρωσε τότε».

Τον κοίταξα στα μάτια, που ήταν βρεγμένα από το παράπονο και την 
οργή, και του είπα απλά και με σιγουριά αγγίζοντάς τον στον ώμο «Αγαπητέ 
Αντρέα, εγώ στη θέση σου θα έλεγα Όχι».

Έλαμψαν τα μάτια του, εξαφανίστηκαν τα δάκρυα και με μια καινούργια 
αυτοπεποίθηση ανάπνευσε βαθιά και χαμογέλασε. «Το ήξερα πως είσαι παλλη
κάρι», μου είπε, και βγήκαμε μαζί έξω να δούμε και να δοκιμάσουμε την αντο
χή των άλλων τεσσάρων, που περίμεναν αγωνιωδώς, την τραγική τους σειρά. 
Βγαίνοντας έκανα μια σκέψη, Παρπούνας ήταν αυτός, δεν μπορούσε να γίνει 
Μαρίδας!!!

Εγώ δεν είπα τίποτα, επίσημα φυσικά και πήραμε μαζί μας τις πέντε αρνη
τικές απαντήσεις. Δεν ξέρω πώς το έμαθαν τότε, φαίνεται πως ο καλοσυνάτος 
και γρηγοπόδαρος Ερμής ειδοποίησε έτσι αστραπιαία όλους του φοιτητές και, 
κατά κάποιο μυστηριιύδη τρόπο, σχεδόν όλοι απάντησαν μ’ ένα απλό ΟΧΙ!

Τον επόμενο χρόνο οι φοιτητές διδασκόντουσαν πια στη μητρική τους 
γλώσσα, την Ελληνική. Πέρασε το καλοκαίρι και έφτασε το τέλος του 
Αυγούστου, ο αγώνας του λαού μας συνεχιζόταν ανένδοτος και ανυποχώρη
τος. Μ’ ένα αναπάντεχο τηλεφώνημα με καλούν επειγόντως να δω τον 
Διευθυντή του Γραφείου Παιδείας για κάτι πολύ σοβαρό, ήταν η τελευταία 
μέρα της χρονιάς, της Σχολικής Χρονιάς, τριακοστή πρώτη του Αυγούστου και 
την επομένη, την πρώτη του Σεπτέμβρη θα γινόμουν επίσημος στην 
Παιδαγωγική Ακαδημία της Δευκωσίας, μιας και τώρα λειτουργούσε στο και
νούργιο της οίκημα εκεί στην Αγλαντζιά, στο δασάκι του Λυκαβηττού.

Η όλη διαδικασία πήρε λίγα λεπτά της ώρας, αφού μου διάβασε τις κατη
γορίες, με απέλυσε από τη θέση μου, γιατί... αναμείχθηκα στην παράνομη 
απεργία των φοιτητών. Αυτό ήταν το μεγάλο μου έγκλημα! «Τίθεσαι από τούτη 
τη στιγμή σε διαθεσιμότητα», στην επίσημη γλώσσα του λαού σε ... «σιχτιρί- 
ζουν» ή σε απολύουν από τη δουλειά σου. Το επόμενο άμεσο βήμα ήταν και μια 
έρευνα της αστυνομίας και με άφησαν να περιμένω. Φεύγοντας από το γρα
φείο του μικρόψυχου τούτου και στυγνού γραφειοκράτη σταμάτησα, κοίταξα 
στα μάτια αυτόν τον πανύψηλο διοπτροφόρο άντρα ή, καλύτερα-πιο σωστά, 
αυτό το ανθρωπάκι και του είπα τούτο: «Εγώ, κύριε TUDHOPE, είμαι 
Έλληνας της ΚΥΠΡΟΥ, και θα παραμείνω εδώ, αν ζήσω φυσικά, αλλά εσείς, 
αφού είστε Αγγλος θα φύγετε κάποια μέρα. Αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ!» Και 
έφυγα απ’ εκείνο το τρομερό γραφείο, με ψηλά το κεφάλι και καθαρό το μέτω-
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πο. Παρέμεινα και ξεχάστηκα εκεί, στο περιθώριο της παιδείας, σαν ένα απο- 
βλημένο και άτακτο παιδί!

Πέρασαν λοιπόν οι καταιγίδες και το ταλαιπωρημένο καράβι της Κύπρου 
γαλήνεψε σ’ ένα ήσυχο λιμανάκι. Ήρθαν τότε, λίγο μετά, οι ελπιδοφόρες συμ
φωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου, που δυστυχώς, λόγω της βιασύνης και 
ανωριμότητας, δεν είχαν καμιά ελπίδα επιτυχίας. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά! 
Δεν χρειάζεται η φαντασία ενός λογοτέχνη να τα περιγράφει, τα βίωσε και τα 
έζησε ο λαός μας με αίμα, κλάματα, απόγνωση και οδύνη! Κι έτσι έμαθε πρω
τόγνωρες λέξεις, πρόσφυγας, αγνοούμενοι, ομαδικές εκτελέσεις!

Σκαλίζοντας λοιπόν στα συρτάρια των δικών μου αναμνήσεων, βλέπω όλα 
αυτά από μιαν απόσταση σαράντα τόσων χρόνων και τα βλέπω αρκετά αντικει
μενικά.

Μετά από έναν Αγώνα έρχεται, πρέπει να έρχεται η δικαίωση: στη δική 
μου περίπτωση ήρθε τον Σεπτέμβρη, και μετά ο υποβιβασμός, και έτσι μπήκα 
ξανά στη Μέση Παιδεία και έβλεπα ... απ’ έξω την Παιδαγωγική Ακαδημία. 
Όλοι οι άλλοι, που δεν κούνησαν το δακτυλάκι τους, έμειναν όλοι εκεί, στη 
δική τους θέση. Έλειπε μόνο ο πιο νέος και αυτός ο νέος ήμουν εγώ. Ακούς, 
αγαπητέ στρατηγέ Μακρυγιάννη, δεν φτάσαμε ακόμα πιο μακριά από την 
εποχή σου! Εγώ, τουλάχιστον, ξέρω γράμματα και τα γράφω, στη δική σου 
περίπτωση έπρεπε να σου τα γράφουν άλλοι. Τουλάχιστον τα βάλαμε κάτω στο 
χαρτί, λίγο το λες αυτό; Και λίγο πιο τυχερός από σένα, τα ζωγράφισα και τα 
σχέδιασα!!!

Συχνά, σαν ρωτώ τον εαυτό μου στις δικές μας κρυφές συνομιλίες, τον 
αστειεύω και του λέω αν άξιζε τον κόπο, όλη εκείνη η θυσία. Και η απάντηση 
έρχεται αμέσως και χωρίς καμιά αμφιβολία και κανένα δισταγμό, έρχεται ξεκά
θαρη η απάντηση: Ναι, άξιζε τον κόπο, και θα έκανα το ίδιο, αν ήταν να αντιμε
τωπίσω αυτή τη στιγμή το ίδιο δίλημμα. Αλλωστε, γι’ αυτό και μπορώ να κοιτά
ζω τους ανθρώπους μέσα στα μάτια. Είμαι απόλυτα σίγουρος πως ο Αντρέας 
Παρπούνας, ο δάσκαλος από τη Λύση, το θυμάται ακόμα! Και αμέτρητοι άλλοι! 
Με θυμούνται μ’ ευγνωμοσύνη! Κι αυτό είναι η δική μου ανταμοιβή!

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

(1930-2007)

Μόρφου 58,

Λευκωσία, Δεκέμβριος 1999.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΑΙΩΝ
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ 2006-2008:
Αφι,έρωμα στα εξηντάχρονα τον ΕΠΟΚ 1947-2007*

* Ομιλία στην εκδήλωση για παρουσίαση του τόμου την 1/6/2010 (7.30μ.μ.) στο Πολιτιστικό 
Κέντρο της Λαϊκής Τράπεζας στη Λευκωσία.

Της Χρυσοθέμώος Χατζηπαναγή

Η παρουσίαση στην αποψινή εκδήλωση του τελευταίου τόμου της Φιλολο
γικής Κύπρου, έκδοσης του 2009 και που καλύπτει την τριετία 2006-2008, επι
βάλλει όχι απλώς μιαν αναγκαιότητα ενημέρωσης στα πλαίσια των περιοδι
κών πνευματικών εκδόσεων του τόπου μας, αλλά και μια ελάχιστη κατάθεση 
τιμητικού χρέους για το ιστορικό τούτο έντυπο του ΕΠΟΚ, στα εξηντάχρονα 
του οποίου και είναι αφιερωμένο.

Εν όψει της ευτυχούς αυτής συγκυρίας επομένως, δεν θα απέφευγε, 
πιστεύω, κανείς την πρόκληση να γυρίσει τον χρόνο πίσω, για να αναμνησθεί 
παλαιών ημερών και καιρών χαλεπών, άμεσα συνδεδεμένων με τις απαρχές 
και των δύο αυτών σημαντικών γεγονότων ή της διφυούς άρρηκτης σύζευξής 
τους. Σταματώντας, έστω και φευγαλέα, μπροστά στο σημαδιακό τούτο ορόση
μο, που συνεγείρει και επισύρει μαζί την αξιολογική αποτίμηση της γενετικής 
ή μάλλον της διαλεκτικής σχέσης μιας διαχρονικής δημιουργικής αλληλοτρο- 
φοδότησης, θα μπορούσαν να επισημανθούν τα εξής εν συνόψει επιλεκτικά 
υπό το πρίσμα της συναμφότερης διαδραστικής εξέτασης σωματείου και 
εκφραστικού του οργάνου.

Ο ΕΠΟΚ, που ιδρύθηκε το 1947 από τον εμπνευστή και πρώτο του πρόε
δρο Κωνσταντίνο Σπυριδάκη, υπηρέτησε σύμφωνα με το καταστατικό του και 
με τη συνεχή επαγρύπνηση της συνειδητής του αποστολής τους στόχους του, 
όπως υπαγορεύονταν από τις δύσκολες συνθήκες της Αγγλοκρατίας, για να 
εξακολουθήσει ακάθεκτος μετά την Ανεξαρτησία και μετά την εισβολή να επι- 
τελεί μέχρι σήμερα το έργο του. Ένα έργο που επάξια απηχεί την ονομασία του 
και που εξ αντικειμένου κρίθηκε βαρυσήμαντο και πολυδιάστατο επ’ ωφελία 
της καλλιέργειας και της άνθησης των Ελληνικών Γραμμάτων, της σφυρηλάτη- 
σης της εθνικής ταυτότητας και της εν γένει πολιτισμικής ζωής της Κύπρου 
μέσα από τη σύσφιγξη πολυσχιδών πνευματικών δεσμών με την Ελλάδα. Για 
την αξιέπαινη δράση και μακρόβια αυτή πολύμορφη προσφορά του Ομίλου 
δεν είναι τυχαίο ασφαλώς το ότι τιμήθηκε το 1979 με το «βραβείο της Ακαδη
μίας Αθηνών», μια ύψιστη διάκριση που του επέβαλε την περαιτέρω προς τα 
πρόσω πορεία και την ακόμη μεγαλύτερη και ποιοτικότερη αναβάθμιση της 
πολιτισμικής του εμβέλειας.

Ωστόσο, τα δρώμενα και οι εκδηλώσεις του, καθώς και οι σκέψεις και οι 
δημιουργικές εμπνεύσεις των πνευματικών του ανθρώπων, που εξακτινώνο- 
νται σε ένα φάσμα θεμάτων ευρύτερου ενδιαφέροντος και σε χρονική έκταση
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πάνω από μισό αιώνα, έπρεπε οπωσδήποτε να αποθησαυριστούν και να παρα
δοθούν γραπτώς. Όχι μόνο για σκοπούς γνωστοποίησης και διάδοσης μεταξύ 
των σύγχρονων και των επερχόμενων γενιών, αλλά και για λόγους βαθύτερης 
μελέτης, αξιοποίησης και καταξίωσης. Έτσι, στα πρωταρχικά στάδια της ζωής 
του Ομίλου, από το 1947 μέχρι το 1958, τα πεπραγμένα και οι δραστηριότητές 
του καταγράφονται σε επτά ευσύνοπτα «Δέλτια» και από το 1960 ως τις μέρες 
μας στους 34 τόμους της Φιλολογικής Κύπρου, που μαζί με τις πέραν των 70 
αυτοτελείς εκδόσεις του ΕΠΟΚ περιλαμβάνουν άπειρες επιστημονικές μελέτες 
και μια πλειάδα άλλων αξιόλογων κειμένων ποικίλου περιεχομένου. Ο πολυ- 
ειδής και ανεκτίμητος αυτός κειμενικός πλούτος από το γραπτό βήμα μιας από 
τις πλέον περίοπτες πνευματικές επάλξεις του τόπου μας δεν υπήρξε μόνο 
αστείρευτη πηγή αυτογνωσίας και πατριδογνωσίας σε δύσβατες κυρίως 
καμπές του πολυκύμαντου ιστορικού μας βίου. Απετέλεσε επίσης και αποτελεί 
γραμμή πλεύσεως, έναυσμα αναθέρμανσης και κινητήρια δύναμη ανατροφοδό
τησης τόσο για τη συνέχιση των εκδηλώσεων του Ομίλου όσο και των συγγρα
φικών και των άλλων φιλότεχνων επιδόσεών του.

Αναδιφώντας τις σελίδες των «Δελτίων» και των τόμων της μνημειώδους 
αυτής περιοδικής συγκομιδής, περιοριζόμαστε να αναφέρουμε την διοργάνω
ση κατά καιρούς διαφόρων εκθέσεων, συναυλιών, φιλολογικών μνημοσύνων, 
την πρωτοβουλία για φιλοτέχνηση προτομών και μνημείων, λογοτεχνικούς 
διαγωνισμούς, τιμητικές βραβεύσεις και αφιερώματα σε ανθρώπους των Γραμ
μάτων και των Τεχνών πανελληνίως, σε προσωπικότητες της Κύπρου και 
πολιτισμικούς θεσμούς. Οι αλλεπάλληλες αυτές δραστηριότητες δεν συνιστούν 
απλώς ημερολογιακά σημεία αναφοράς, αλλά και αφόρμηση για εκτενέστερα 
σημειώματα περιγραφικής ή κριτικής παρουσίασης ανάμεσα σε μια πληθώρα 
θεματολογικής πολυμορφίας από εμβριθείς μελέτες, δοκίμια προβληματισμού 
και αξιοπρόσεκτα λογοτεχνικά κείμενα. Και όλα αυτά τα περιεχόμενα δεν 
είναι μόνο απηχήσεις και αντανακλάσεις των εκάστοτε δράσεων και των αξιό
λογων επιτευγμάτων του ΕΠΟΚ αλλά και ανεξίτηλες εύγλωττες σφραγίδες 
των πολυδιάστατων πνευματικών του επιδιώξεων. Είναι προσέτι μια αλυσι
δωτή αντίδραση κινήτρων και παρωθήσεων για πολλαπλότερη παραγωγή και 
συνεχή ανανέωση του υψηλού δημιουργικού του έργου. Για του λόγου το αλη
θές αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στην «Αναλυτική Βιβλιογραφία των εκδό
σεων του ΕΠΟΚ», όπως καταγράφεται από τον Χρύσανθο Κυπριανού στο 
τέλος της Φ.Κ. του 1996-97. Πολυγραφότερος, προφανώς, συνεργάτης αποδει- 
κνύεται ο δεύτερος πρόεδρος και στυλοβάτης του ΕΠΟΚ, ο αείμνηστός μας 
Κύπρος Χρυσάνθης, εφόσον από τις 66 σελίδες της βιβλιογραφίας οι 7 σχεδόν 
ανήκουν στις δικές του συνεργασίες. Ιδιαίτερης μνείας επίσης πρέπει να 
τύχουν τα αφιερώματα αρκετών τόμων, εφόσον παραπέμπουν για ενδελεχή 
μελέτη στη ζωή και το έργο των Κυριάκου Μάτση, Μίκη Κιτρομηλίδη, Ιωάννη 
Κισσονέργη και Μανώλη Καλομοίρη, Δημήτρη Αιπέρτη, Θεόκλητου Σοφοκλέ- 
ους, Αδαμάντιου Διαμαντή, Κωνσταντίνου Σπυριδάκη, Κωστή Παλαμά, 
Εθνάρχη Μακαρίου Γ ', Αγγέλου Σικελιανού, Κύπρου Χρυσάνθη, Μιχαλάκη 
Κυθραιώτη, Καλλιόπης Καραγιώργη, Πέτρου Χάρη και του αείμνηστού μας 

Γεώργιου Κ. Ιωαννίδη. Μπορεί ακόμη να ανατρέξει κανείς στην «Ανθολογία 
Κυπριακής Πεζογραφίας», καθώς και να εντρυφήσει στα Αφιερώματα για την 
Εθνική Παλιγγενεσία, στις Σελίδες για την 9η Ιουλίου, στα 175 χρόνια για το 
Παγκύπριο Γυμνάσιο, το Διεθνές έτος παιδιού, την Πολιτιστική Ολυμπιάδα, 
τα Πενηντάχρονα και τα Εξηντάχρονα του ΕΠΟΚ του παρόντος τόμου.

Ο τριπλός τόμος λοιπόν της Φ.Κ. 2006-2008, συνεχίζοντας τον μακροχρό
νιο θεσμό των Αφιερωμάτων του, αφιερώνει τις πρώτες του σελίδες στα 60 
ολάκερα χρόνια πνευματικής ζωής και καρποφόρας πολιτισμικής προσφοράς 
του ΕΠΟΚ, όπως αδρομερώς εγκωμιάστηκε στην εορταστική εκδήλωση της 
30ης Μαΐου του 2007. Δεν ήταν, επομένως, εκ του περισσού η αναδρομή της 
σύντομης σημειολογικής εισαγωγής μας στην πολυετή και ανοδική πορεία της 
Φ.Κ. του ΕΠΟΚ ή του ΕΠΟΚ της Φ.Κ., εφόσον συνυπάρχουν όχι απλώς ως 
παραπληρωματικές γωνίες αλλά και ως ταυτογενείς όψεις μιας ενιαίας πνευ
ματικής φυσιογνωμίας, που φωτίζει και λαμπρύνει το πρόσωπο της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, ο υπό εξέταση τόμος προτάσσει σε ένα τιμητικό τρίπτυχο, 
πλην του αφιερώματος στον ΕΠΟΚ, αφιερωματικές σελίδες στον μακαριστό 
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Α ' και στον αείμνηστο Αευτέρη Οικονό
μου. Ακολούθως, υπό τον τίτλο «Εκδηλώσεις» παρατίθενται χαιρετισμοί και 
ομιλίες όπως εκφωνήθηκαν από τον Όμιλο. Το εκτενέστερο μέρος καταλαμβά
νουν ενδιαφέρουσες μελέτες, διάφορα λογοτεχνικά κείμενα, πεζά και ποιητικά, 
και βιβλιοπαρουσιάσεις. Τόσο το έγχρωμο ένθετο όσο και τα μαυρόασπρα υπό 
σμίκρυνση αριστοτεχνικά σχέδια, που διανθίζουν ως εικαστική φιλοξενία τις 
σελίδες, ανήκουν στον Αευτέρη Οικονόμου. Η μεγαλύτερη ωστόσο και αξιολο- 
γότερη μελέτη είναι μια εισήγηση του δρα Κώστα Χατζηστεφάνου, που δημοσι
εύεται αυτοτελώς στο προσάρτημα του τόμου.

Επισκοπώντας με ακροθιγείς παρατηρήσεις και ευσύνοπτα σχόλια τα 
περιεχόμενα κάτω από το δομικό τούτο σχήμα της διαίρεσης στις επί μέρους 
ενότητές τους θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς στο πρώτο αφιέρωμα που επιγράφεται «Εξήντα χρόνια ζωής 
και δημιουργικής δράσης του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου (1947- 
2007 και υπογράφεται διά χειρός του προέδρου του κ. Κώστα Γιωργαλλίδη 
εντοπίζονται οι κυριότεροι σταθμοί της ιστορικής διαδρομής του Ομίλου με 
έμφαση στα δρώμενα και στους πρωτοπόρους πρωτεργάτες του, που του 
χάραξαν το στίγμα της ιδιαίτερης απαστράπτουσας ακτινοβολίας του στα 
πνευματικά πράγματα του τόπου μας. Την πολυκύμαντη πορεία της ζωής, την 
εκκλησιαστική και εθνική δράση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χρυσοστό
μου Α ' σκιαγραφεί επιτυχώς στο δεύτερο αφιέρωμα ο Χωρεπίσκοπος Μεσαο- 
ρίας Γρηγόριος, ενώ στο τρίτο αφιέρωμα ο πρόεδρος του ΕΠΟΚ παραθέτει τα 
βιογραφικά στοιχεία και τις βιωματικές του εμπειρίες από τη γνωριμία του με 
τον αξέχαστο μας Αευτέρη Οικονόμου, τον «μεγάλο μύστη και δάσκαλο της 
τέχνης» όπως δικαιωματικά τον αποκαλεί.

Όσον αφορά στις εκδηλώσεις, στην πρώτη προς τιμή του ΕΠΟΚ υπογραμ
μίζεται η μεγάλη συμβολή στην προαγωγή της πνευματικής και πολιτιστικής 
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ζωής και ειδικότερα των Ελληνικών Γραμμάτων στον τόπο μας μέσα από τους 
χαιρετισμούς του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β ', των προέδρων 
συνεργαζόμενων σωματείων, καθώς και της τέως Διευθύντριας των Πολιτιστι
κών Υπηρεσιών, η οποία μεταξύ άλλων υπέμνησε τον ρόλο της Φιλολογικής 
Κύπρου ως «πνευματικής έπαλξης των πνευματικών δημιουργών και επιστη
μόνων». Στα πλαίσια της ίδιας εκδήλωσης και σύμφωνα με το πρόγραμμα που 
εικονίζεται εδώ, εκτός από την παρουσίαση της Φιλολογικής Κύπρου 2004-5 
από τον ταμία του Ομίλου κ. Ανδρέα Κρίγκο, τιμήθηκε με το «Βραβείο Γραμ
μάτων» του ΕΠΟΚ για το2006 η κ. Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβίδου και ανακη
ρύχθηκε σε επίτιμο πρόεδρό του ο δρ. Κώστας Χατζηστεφάνου για την αδιά
λειπτη προσφορά, τη δράση και το πολύκροτο έργο τους. Τόσο η αντιφώνηση 
του κ. Χατζηστεφάνου όσο και τα σκεπτικά της βράβευσης και της ανακήρυ
ξης, όπως εκφωνήθηκαν, περιλαμβάνονται εδώ με τα σχετικά φωτογραφικά 
στιγμιότυπα.

Μια άλλη σημαντική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Συνοδικό της 
Παλιάς Αρχιεπισκοπής στις 11 Απριλίου 2007, υπήρξε και εκείνη προς τιμή 
του Ακαδημαϊκού Ευάγγελου Μουτσόπουλου. Μετά τους χαιρετισμούς των 
προέδρων του ΕΠΟΚ και του Παγκύπριου Πολιτιστικού Συλλόγου που τη 
συνδιοργάνωσαν, ακολουθούν ο χαιρετισμός του Καθηγητή της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ανδρέα Βοσκού και η σύντομη παρου
σίαση του τιμώμενου από τη γραμματέα του ΕΠΟΚ κ. Σωτηρούλα Ιωαννίδου.

Η ομιλία του Ακαδημαϊκού Μουτσόπουλου υπό τον τίτλο «Η ανθρώπινη 
πλάνη», που δημοσιεύεται εδώ, ευλόγως προκάλεσε ερωτήσεις στο ακροατή
ριο, εφόσον μέσα από τον βαθύ φιλοσοφικό στοχασμό μιας εμπεριστατωμένης 
τεκμηρίωσης αναζητείται η αλήθεια με την ανάλυση των παραγώγων του 
εσφαλμένου και του πεπλανημένου, της πλάνης και του σφάλματος, η σύμφυρ- 
ση των οποίων μπορεί να οδηγήσει στην παρανόηση της πραγματικότητας. 
Ωστόσο, εκ της ανατροπής ή της αλληλομετάθεσης του ορθού ως συμφέροντος 
και του συνειδότος πεπλανημένου ως ηθικού προστάγματος δικαιώνεται η 
πλάνη και η πλανώμενη ανθρώπινη ύπαρξη υήώνεται στη σφαίρα της ηθικής 
καταξίωσης, παραπέμποντας στα μεγάλα Όχι και στις ηρωικές θυσίες.

Σημειώνουμε στη συνέχεια την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη που 
έδωσαν στο ΡΙΚ, στην εκπομπή της κ. Αυγίας Κωνσταντινίδου «Αναζητήσεις», 
ο πρόεδρος, η αντιπρόεδρος και η γραμματέας του ΕΠΟΚ για την ιστορία και 
τη δράση του και όπου παρεμπιπτόντως έγινε αναφορά για το τελευταίο μυθι
στόρημα του κ. Γ ιωργαλλίδη.

Επ’ ευκαιρία επίσης της έκδοσης του τρίτου διπλού CD της ψαλμωδού, 
μέλους του Δ.Σ. του ΕΠΟΚ. κ. Αυγίας Κωνσταντινίδου με δημοφιλείς Βυζα
ντινούς ύμνους πραγματοποιήθηκε την 1η Φεβρουάριου 2007 στη Δημοσιογρα
φική Εστία εκδήλωση με ομιλίες από τον δρα Πανίκο Γιωργούδη και από την 
ίδια την τιμώμενη και οι οποίες ενσωματώνονται εδώ. Ακολουθούν ο χαιρετι
σμός του δρα. Χατζηστεφάνου στο φιλολογικό μνημόσυνο του Αουκή Ακρίτα, 
η ομιλία του Οικονόμου Φώτιου Καλογήρου στα «αποκαλυπτήρια του μνημεί

ου των πεσόντων Αγωνιστών της ΕΟΚΑ, μελών της OXEN Λευκωσίας» και ο 
χαιρετισμός του κ. Γιωργαλλίδη «στην εκδήλωση μνήμης και τιμής για τα δεκά
χρονα από την εκδημία του Κύπρου Χρυσάνθη». Δεν παραλείπεται ακόμη η 
περιληπτική περιγραφή της συνάντησης αντιπροσωπίας του Δ.Σ. του ΕΠΟΚ 
με τον Αρχιεπίσκοπο στις 29 Μαρτίου 2007 και στις 6 Ιουνίου του ιδίου έτους 
με τον πρέσβη της Ελλάδος κ. Δημήτριο Ράλλη για επίδοση του τελευταίου 
τόμου της Φιλολογικής Κύπρου.

Στην επόμενη ενότητα με τον γενικό τίτλο «Κείμενα» συμπεριλαμβάνο- 
νται δέκα ενδιαφέρουσες μελέτες, εμπνευσμένες από την ιστορία σημαντικών 
ανδρών του τόπου μας, τη γλωσσολογία, τη Νέα Ελληνική γραμματεία και 
λογοτεχνία, την αρχαιοελληνική δραματουργία, καθώς και σημαντικά θέματα 
παιδείας και εθνικής ταυτότητας.

Εν πρώτοις, ο Ιάκωβος Κυθραιώτης δημοσιεύει χαρακτηριστικές βιογρα- 
φικές πτυχές του θείου του Ζήνωνος Λ. Μιτσιγγίδη, του αθλητή, γιατρού, αγω
νιστή των Βαλκανικών Πολέμων και της Αεγεώνος των Ξένων κατά τον Α ' 
Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς και ποιητή, ο οποίος είχε συνδεθεί με τον καθηγη- 
τή-αγωνιστή Νικόλαο Καταλάνο, εκ των ολίγιστων Κυπρίων που έγραψαν 
ποίηση στα Γαλλικά. Δείγμα της γραφής του το μόνο διασωθέν ποιητικό θεα
τρικό, τιτλοφορούμενο «Επίκληση», που μεταδόθηκε άλλοτε από το ΡΙΚ και 
παρατίθεται εδώ αυτούσιο και σε Ελληνική μετάφραση της Ειρένας Ιωαννί
δου- Αδαμίδου. Από τον Παναγιώτη Γιάγκου γίνεται αναφορά για δύο άλλους 
Κύπριους αγωνιστές του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου, τους Ροδίωνα και Μιλτιά
δη Γεωργιάδη, το μνημείο των οποίων τοποθετήθηκε με πρωτοβουλία του 
ΕΠΟΚ το 1974 στο προαύλιο του Παγκυπρίου Γυμνασίου και θεωρείται το 
μοναδικό ίσως στην Κύπρο, αφιερωμένο στη «Μνήμη Εθνικής Αντιστάσεως 
1941-1944».

«Κρήτη και Κύπρος: Μια διαλεκτομετρική προσέγγιση» επιγράφεται το 
γλωσσολογικό δοκίμιο του δρα Κώστα Κωνσταντίνου, όπου και με παρεμβο
λή τριών διαφωτιστικών πινάκων τεκμηριώνονται επιστημονικά οι συγκλίσεις 
και οι αποκλίσεις των δύο γλωσσικών ποικιλιών και η επισήμανση ως προς 
την προφορικότητα ότι η Κρήτη είναι διαλεκτικότερη της Κύπρου.

Η ομιλία εξάλλου του δρα Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου, που δόθηκε στο 
Συμπόσιο / Ημερίδα της «Εταιρείας Μελετών Ελληνκών Θεμάτων» στις 17 
Μαρτίου 2007, έχει τον τίτλο «Ο εθνικός και θρησκευτικός Αποπροσανατολι
σμός της Παιδείας της Κύπρου στο σχέδιο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης 
και η ανάγκη εξουδετέρωσής του». Θα λέγαμε ότι το κείμενο τούτο δεν αποτε
λεί μόνο μια σθεναρή αντίσταση - καταπέλτη κατά τινων αφοριστικών παρα- 
δοξοτήτων της εξαγγελθείσας Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. Μια τεκμηριω- 
τική αποστομωτική απάντηση στη συγκεκαλυμμένη πρόταση για τη δημιουργία 
δήθεν «εξευρωπαϊσμένου», «Δημοκρατικού και Ανθρώπινου Σχολείου» και 
για την «απάλειψη των στενά εθνοκεντρικών, μονοπολιτισμικών και κατ’ επέ
κταση εθνικο-δυϊστικών στοιχείων».Τα όσα κοινοποιούνται εδώ από τον 
ευπαίδευτο θεράποντα της Φιλολογίας κ. Χατζηστεφάνου προϊδεάζουν ως 
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προανάκρουσμα τη μελέτη του του 1986 που προσαρτάται όχι τυχαία στο 
τέλος του τόμου για την «ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία προτύπου Ελληνι
κής Σχολής Μέσης Εκπαιδεύσεως». Η εισήγηση σε τέσσερα μέρη υπεβλήθη στις 
30 Αυγούστου 1986 στον Μακαριότατο Πρόεδρο και τα μέλη της Ιεράς Συνό
δου. Σε προέκταση του υποβληθέντος πολυσέλιδου εισηγητικού προσχεδίου 
δημοσιεύεται εδώ υπό τον τίτλο «Παράγραφοι από την Αθήνα» ανταπόκριση 
του Κώστα Σερέζη, που αναφέρεται προσφυώς στην ανάγκη επανεισαγωγής 
της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας στο Γυμνάσιο, καθώς και διακήρυξη του 
ΕΠΟΚ για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο.

Για να επανέλθουμε στην υπό έξέταση ενότητα, σημειώνουμε και τα υπό
λοιπα αξιόλογα κείμενα μαζί με τους συγγραφείς τους: Δύο κείμενα του 
Αντρέα Μακρίδη για τον «Βασίλη Μιχαηλίδη και [τον] Δήμο της Λεμεσού» και 
«τα ονόματα και τα τοπωνύμια ως δύναμη εθνικής αυτοσυνειδησίας και φιλο
πατρίας». Στο πρώτο αποκαθίσταται η αλήθεια για την ευνοϊκή στάση του 
δήμου έναντι του εθνικού ποιητή της Κύπρου και στο δεύτερο με την παράθε
ση επαρκών ενδεικτικών παραδειγμάτων από τη διαχρονική ονοματολογική 
και τοπωνυμική Ιστορία της Κύπρου εξαίρεται η καταλυτική τους επίδραση 
στην τόνωση της αυτογνωσίας και του πατριωτικού συναισθήματος.

Προς τούτοις, ο Γιώργος Πετρόπουλος παρουσιάζει τους ποιητές και 
αντιστοίχως τα ποιήματά τους, όπως ανθολογούνται σε μια παλιά «Ποιητική 
Ανθολογία διά τους Βαλκανικούς Πολέμους» και ο Τάσος Δ. Βολτής στοιχεία 
της ποίησης και της ποιητικής του Τεύκρου Ανθία μέσα από τον σχολιασμό του 
περιεχομένου κάποιων αντιπροσωπευτικών στροφών γνωστών ή ξεχασμένων 
ποιημάτων του. Εξ αφορμής του ανεβάσματος από το Σατιρικό Θέατρο της 
Φόνισσας του Αλέξαντρου Παπαδιαμάντη η Ανδρεανή Ηλιοφώτου επιχειρεί 
συνειρμικά ένα επιτυχή ψυχογραφικό παραλληλισμό με την αρχαία παιδοκτό- 
νο, τη Μήδεια του Ευριπίδη, αναδεικνύοντας συσχετισμούς και αναλογίες 
στην τραγική μοίρα της ανά τους αιώνες γυναικείας παρουσίας στον κόσμο. 
Ενώ από την παιδοκτονία μεταφερόμαστε στη μητροκτονία, ο δρ. Ελλάδιος 
Χανδριώτης σε μια ενδελεχή του μελέτη ανασύρει από το ρεπερτόριο του 
αρχαίου δράματος τρεις θεματικά παράλληλες τραγωδίες με κοινούς πρωτα
γωνιστές και μέσα από λεπταίσθητες συγκρίσεις επισημαίνει ως προς την πλο
κή και τη δομή του μύθου και υπό το πρίσμα της ιδιαιτερότητας εκάστου τρα
γικού περισσότερο ή λιγότερο παρεμφερείς ομοιότητες αλλά και σημαντικές 
διαφορές. Τόσο στις Χοηφόρους του Αισχύλου και στην Ηλέκτρα του Ευριπί
δη όσο και στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή βυθομετρείται ο ψυχικός κόσμος των 
δραματικών ηρώων πριν, κατά και μετά τη μητροκτονία, οπότε στη Σοφόκλεια 
τραγωδία ο μητροκτόνος Ορέστης δεν καταδιώκεται από Ερινύες ή τύψεις 
συνειδήσεως αλλά υπερβαίνοντας το μίασμα της διπλής δολοφονίας προχωρεί 
στην κάθαρση του οίκου του με την αποκατάσταση της αυτόδικης ηθικής 
τάξης. Οι συγκριτικοί πίνακες που σχεδιαγράφονται παραστατικά στο τέλος 
τη μελέτης εποπτικοποιούν σφαιρικά τις συγκλίσεις και διαφοροποιήσεις στις 
τρεις τραγωδίες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι άλλες τρεις ενότητες του τόμου ως προς 
τις φυσιογνωμικές όψεις της σύγχρονης λογοτεχνικής μας Γραμματείας. Στην 
ποίηση διαβάζουμε κατά σειρά τις αξιόλογες ποιητικές συνθέσεις των Ιάκωβου 
Κυθραιώτη, Κώστα Γιωργαλλίδη, Νέαρχου Κληρίδη, Κώστα Κωνσταντίνου, 
Θανάση Παπαθανασόπουλου, της Αγνής Λεαντζή-Μενελάου, της Ανδρεανής 
Ηλιοφώτου, του Ιωσήφ Ιωσηφίδη, του Μαρίνου Στυλιανού, καθώς και του 
Τάσου Αριστοτέλους. Στα Διηγήματα επίσης το διήγημα του Αευτέρη Οικονό
μου «Ένας σύγχρονος Διογένης στη Θεσσαλονίκη» και το διήγημα επιστημονι
κής φαντασίας και στοχασμού του Ιωσήφ Ιωσηφίδη «Ο Φίλιππος και ο Cogito 
στο Galileo III», που επιλέγηκε για να εκπροσωπήσει την Κύπρο σε Ανθολογία 
27 διηγημάτων της Ευρώπης με θέμα «Η Ευρώπη και το Διάστημα».

Τέλος, στις βιβλιοπαρουσιάσεις παρουσιάζονται δύο βιβλία του Κώστα 
Γιωργαλλίδη: από τον Τάκη Χατζηδημητρίου το ιστορικό μυθιστόρημα με τον 
προκλητικό τίτλο Ο Αδερφός μου ο Προδότης, εμπνευσμένο από τον Απελευ
θερωτικό μας Αγώνα και από τη Σωτηροϋλα Ιωαννίδου το Σταθερό Σημείο, 
μια συλλογή 7 διηγημάτων, που διανθίζονται από χαρακτικά 7 Κύπριων καλ
λιτεχνών μεταξύ των οποίων και του ιδίου του συγγραφέα. Με επιμέλεια του 
Κώστα Γιωργαλλίδη παρουσιάζονται επίσης μικρά γλαφυρά αποσπάσματα 
νεοκδοθέντων βιβλίων από την Κύπρο και την Ελλάδα.

Θελήσαμε επί τροχάδην να διατρέξουμε τα περιεχόμενα του τελευταίου 
τόμου της Φιλολογικής Κύπρου. Η διεξοδικότερη ωστόσο μελέτη στην περι
διάβαση των 300 σελίδων της επαφίεται στον επαρκή αναγνώστη, ο οποίος έχει 
πολλά να μάθει εντρυφώντας και άλλα τόσα επωφελή και αποκαλυπτικά να 
συναποκομίσει. Έτσι, θα εύχεται μαζί μας το ελεύθερο τούτο βήμα δημιουργι
κής έκφρασης να εξακολουθήσει εσαεί να κοσμεί και να εδραιώνει την αγωνι
στική έπαλξη του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου.

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ
Φιλόλογος, συγγραφέας
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ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΕΒΕΝΤΗ:
Η ΖΩΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΑΑΑΟΥΡΟΥ

Της Χρυσοθέμώος Χατζηπαναγή

Με την πρόσφατη έκδοση του βιβλίου του για τη 
ζωή και τον θάνατο του Πέτρου Γιάλλουρου, ο 
ευπαίδευτος φιλόλογος, ερευνητής και συγγραφέας 
Δημήτρης Λεβέντης πραγματοποιεί ένα όνειρο ζωής. 
Καθώς προτάσσει και στον πρόλογό του, «εκτελεί 
ένα καθήκον προς τον Πέτρο και τους γονείς του, 
αλλά και τηρεί μια υπόσχεση προς την αδελφή του τη 
Μαρία». Θα προσθέταμε ακόμη ότι η έμπρακτη αυτή 
συνεισφορά μοιάζει με τάμα, που σεμνά και ταπεινά 
καταθέτει εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της διά
νοιας του στην καθαγιασμένη αγγελική μορφή ενός 
άξιου τέκνου της Κύπρου και της λαμπρής της επο
ποιίας.

Επειδή και κατά τον Θουκυδίδη «ανδρών αγαθών έργω γενομένων έργω 
και δηλούσθαι τας τιμάς».Η υπεσχημένη εκπλήρωση, ωστόσο, μιας ανεξόφλη
της οφειλής και του ελάχιστου χρέους τιμής προς τον ήρωα του 
Απελευθερωτικού μας Αγώνα από τον συμμαθητή, φίλο και συναγωνιστή, 
ουδόλως θα λέγαμε ότι υλοποιείται ετεροχρονισμένη και όψιμη. Απεναντίας, 
είναι άκρως εύλογη και αιτιολογημένη για την εμπρέπουσα και ακέραιη απότι
ση του οφειλομένου χρέους: όχι μόνο προς ολοκλήρωση ενός έργου εξονυχι
στικής αναδίφησης και χρονοβόρας έρευνας, αλλά και γιατί η απόσταση των 
53 χρόνων συνιστά ένα επαρκές μέτρο ωρίμανσης, νηφαλιότητας και κριτικής 
αποτίμησης των γεγονότων. Αν και κατ’ άλλη εκδοχή η παρέλευση του χρόνου 
θα μπορούσε να αποβεί επισφαλώς καταλυτική για την άμβλυνση της μνήμης 
ως και την απώλεια για ευνόητους λόγους πολύτιμων πληροφοριών και μάλι
στα όταν πρόκειται για χρονικό-μαρτυρία. Η συνεξέταση, εντούτοις, των 
υπαρκτών και επαληθευμένων δυσκολιών, όπως εκ προοιμίου επισημαίνει ο 
συγγραφέας, και η αντικειμενική αξιολόγηση μιας ενδελεχούς συγκρότησης 
του περιεχομένου, υπερβαίνει τις όποιες πιθανές παραλείψεις ή ενδεχόμενες 
μεταγενέστερες προσθήκες, επουσιώδεις ίσως και αχρείαστες, επιτυγχάνοντας 
τον στόχο του στα όρια μιας εφικτής αυτάρκειας. Εξάλλου, ο ίδιος ο συγγρα
φέας, συνειδώς του νόμου των πιθανοτήτων και της διαλεκτικής μιας περαιτέ
ρω τεκμηρίωσης που θα εμπλούτιζε και θα ενίσχυε με νεότερες έγκυρες κατα
γραφές το μαρτυρικό του υλικό, κάνει έκκληση προς αυτή την κατεύθυνση σε 
μια «ενδεχόμενη αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου».

Το εργώδες τούτο πόνημα, που έρχεται ευπρόσδεκτα να ανανεώσει και ν’ 
αναθερμάνει τις μνήμες, φωτίζοντας μια σημαντική πτυχή στις δέλτους του 
αθάνατου ηρωικού έπους της ΕΟΚΑ, αναμφίβολα είναι μια ουσιώδης συμβο

λή στην ιστοριογραφία του. Δεν αναδεικνύει μόνο άγνωστα βιογραφικά στοι
χεία των μαθητικών χρόνων του ήρωα και αποκαλυπτικές λεπτομέρειες του 
τρυφερού συναισθηματικού και ιδεολογικού του κόσμου, αλλά και ενδιαφέρο
ντα στιγμιότυπα της εμπλοκής και της δράσης του στον Αγώνα, καθώς και των 
συνθηκών και του τρόπου του θανάτου του μέσα από διασταυρούμενες από
ψεις αυτοπτιόν μαρτύρων και πρακτικά δικαστικών καταθέσεων.

Οι πρώτες σελίδες του βιβλίου καλύπτονται από μια εμπεριστατωμένη 
πρόίδεαστική εισαγωγή, προκειμένου να επεξηγηθεί επακριβώς στον αναγνώ
στη η πορεία της επώδυνης ερευνητικής διαδικασίας και της συγγραφικής τελε
σφόρησής της: τουτέστι η αξιοποίηση πολυειδών και πολύπλευρων πηγών, 
προφορικών και γραπτών, ποικίλων συμπληρωματικών βοηθημάτων, που 
αφορούν σε βιβλιακές αναφορές, έγκριτα δημοσιεύματα στον ημερήσιο και 
περιοδικό τύπο της εποχής, όπως και σε κατά καιρούς επετειακές ραδιοφωνι
κές και τηλεοπτικές εκπομπές.

Η σχολαστική διεισδυτικότητα και η εις βάθος μελέτη εν συνεχεία προς 
ανίχνευση της αλήθειας, η συστηματική επεξεργασία και η επιστημονική δια
χείριση μιας τέτοιας πολυσχιδούς και σφαιρικής κομιδής καταδεικνύονται 
στην αριστοτεχνική αρτίωση του έργου.

Η διάταξη των επτά κεφαλαίων του βιογραφικού-ιστορικού αυτού αφηγή
ματος σε μια αυστηρά δομημένη συμπαγή ενότητα ακολουθεί ευθύγραμμη χρο
νολογική σειρά, όχι μόνο για την αμεσότερη και εναργέστερη πρόσληψη της 
εξελικτικής έκθεσης των συμβεβηκότων, αλλά και για τη βαθύτερη κατανόηση 
της αιτιακής τους αλληλουχίας. Η συνεκτική σχέση αλληλεπίδρασης και ετερο- 
καθορισμού αιτίου-αιτιατού αντιστρέφει, προφανώς, την ιεραρχική κλίμακα 
από τα μείζονος σπουδαιότητας ιστορούμενα δρώμενα στα ελάσσονος σημα- 
ντικότητας αφηγηματικά μέρη, για να συνδέσει εν προκειμένω την προσδιορι- 
στική συνύπαρξη ζωής και δράσης στο πρόσωπο του ήρωα, που την καταξίω
σε η καταληκτική πράξη του θανάτου του.

Το οικογενειακό του υπόβαθρο, οι άριστες σχολικές επιδόσεις και οι ευγε- 
νείς εξωδιδακτικές του δραστηριότητες στη διάρκεια των παιδικών και μαθη
τικών του χρόνων οδήγησαν τα βήματά του στον δρόμο της αρετής. Οι ιδέες 
και οι πεποιθήσεις του, οι σοβαροί προβληματισμοί και οι αποφάσεις των επι
λογών του μετουσιώθηκαν στα ανώτερα ιδανικά της πίστης προς την πατρίδα 
και της επιτέλεσης του απαράγραπτου ηθικού χρέους. Έτσι, το γυμνασιακό 
θρανίο της μάθησης και της προόδου υψώνεται σε αγωνιστική έπαλξη μαθητεί
ας και προκοπής στη λευτεριά, ενώ τα βιβλία στα χέρια του Πέτρου γίνονται 
πέτρες σκληρής αντίστασης και διεκδίκησης των δικαίων και των αγαθών.

Δεν θα μπορούσε, επομένως, χωρίς τη μεθοδολογία της ακολουθίας του 
αποχρώντος λόγου να εξηγηθεί όχι με τη γλωσσική αλλά με την εμπράγματη 
σημασιολογική σύζευξη η άρρηκτη σχέση μαθητή-μαχητή μέσα από τα στάδια 
και τους αναβαθμούς της αφηρωιστικής του ανάβασης. Οι αφηγηματικές εξι
στορήσεις και οι περιγραφικές καταγραφές, όπως περιστρέφονται γύρω από 
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τον κύριο θεματικό άξονα αναφοράς, συναρθρώνονται σε μιαν αδιάσπαστη 
συνέχεια στις επί μέρους ενότητες και διακριτές υποενότητες των αντίστοιχων 
κεφαλαίων του βιβλίου. Οι τονισμένες λέξεις και φράσεις-κλειδιά, που συνι- 
στούν μια ευσύνοπτη περίληψη, υπογραμμίζουν τα κύρια ή τα υπό έμφαση 
σημεία. Η ορθολογιστική και επαγωγική κατάταξη των συμφραζόμενων δια- 
πνέεται ακόμη από τη χροιά μιας επιστημονικής γραφίδας, εφόσον υποστηρί
ζεται από την εξαγωγή συμπερασματικών σχολίων και λεπτών παρατηρήσεων, 
από παραπομπές χρήσιμων υπομνηματιστικών σημειώσεων, επιστολικά και 
άλλα μαρτυρικά παραθέματα, βιβλιογραφικές αναφορές, κατάλογο και ευρετη- 
ριασμό προσώπων, καθώς και κατατοπιστικό οπτικό υλικό, όπως: φωτογρα
φίες, αποσπάσματα χειρόγραφων επιστολών, χάρτες και σχεδιάγραμμα του 
τόπου της εκτέλεσης του Γιάλλουρου από τους Άγγλους.

Ωστόσο, παρά την επιστημονική τεκμηρίωση και την ιστορικότητα της 
έκφανσης του έργου, η γραφή συνυφαίνεται, θα λέγαμε, από το νήμα μιας μυθι
στορηματικής πλοκής, νοουμένου ότι η πορεία του μικρού Δαυίδ ενάντια στον 
Γολιάθ της Αγγλικής αποικιοκρατίας και η θυσία του στον βωμό της υπέρτα
της ιδέας μόνο στη σφαίρα του τραγικού μύθου και του επικού του μεγαλείου 
ερμηνεύονται. Οι πρώτες σελίδες, ιδίως, διανθίζονται από τη λογοτεχνικότη- 
τα της βιογραφικής αφήγησης με επίκεντρο ένα παιδί μιας πολυμελούς οικογέ
νειας, του οποίου οι περιπέτειες αποτυπώνονται με ζωηρά χρώματα και λυρι
κούς τόνους στον στέρεο καμβά των διηγήσεων, των περιγραφών και των έμμε
σων διαλόγων μέσα από την αλληλογραφία του Πέτρου με τον πατέρα και την 
αγαπημένη του. Δεν είναι τυχαίο, ασφαλώς, ότι η λογοτεχνία, καθώς και άλλες 
μορφές τέχνης εμπνεύστηκαν από την ηρωική ψυχή και τον θάνατό του, όπως 
υπενθυμίζεται στις τελευταίες σελίδες. Η καλλιέπεια της γλωσσικής έκφρασης 
αποδίδεται κατά το εικός και το αναγκαίον είτε με την οξυκόρυφη γραφίδα 
μιας απέριττης δωρικής λιτότητας είτε με τα σύνεργα του έντεχνου ηδυσμένου 
λόγου.Το συγγραφικό εν γένει στίγμα της επιστημονικής εμβρίθειας, όπως και 
η σεμνοπρέπεια του δημιουργού προσιδιάζουν απόλυτα στο είδος του έργου 
του αλλά και στο ήθος του ιστορούμενου ήρωος, που η ευπρεπής στάση του 
έναντι της πατρίδος τού εξασφάλισε, κατά τη Θουκυδίδεια πάλι ρήση, την 
«ευπρεπεστάτην τελευτήν», ήτοι τον ένδοξο ηρωικό θάνατο.

Για να εγκύψουμε, λοιπόν, με δέος θρησκευτικής προσήλωσης και διάθεση 
ιερής συγκίνησης στα συμβάντα που σημάδεψαν τα «έργα και τις ημέρες»του 
Πετράκη Γιάλλουρου μέχρι τη μοιραία στιγμή του θανάτου του, ο συγγραφέας 
από το πρώτο κιόλας κεφάλαιο του βιβλίου του θέλει να μας καταστήσει κοι- 
νωνούς και συμμέτοχους μέσα από τα γραφόμενα μιας πειστικής αντικειμενι
κής αναδιήγησης. Έτσι, μας προσκαλεί να γίνουμε οι συνταξιδευτές και συνο
δοιπόροι του σ’ ένα προσκυνηματικό οδοιπορικό στη χερσόνησο της 
Καρπασίας με τις θεσπέσιες εικόνες και τις μεθυστικές ευωδιές των αυτοφυών 
νάρκισσων τον χειμώνα και το καλοκαίρι συντροφιά με τα τζιτζίκια και τις 
μερίκες. Γιατί εδώ, στο μεγαλύτερο χωριό της, το Ριζοκάρπασο, γεννήθηκε στις 
29 Αυγούστου του 1938 με τις ευλογίες των Αγίων της ο Πέτρος, που ήταν και 

το μικρότερο παιδί μιας πολυμελούς γεωργοκτηνοτροφικής οικογένειας με 
παραδοσιακές αρχές και πατροπαράδοτες αξίες.

Με τη μετοίκησή τους στην Αμμόχωστο πήγε από την αρχή στο Δημοτικό 
Σχολείο της Αγίας Ζώνης και αφού τέλειωσε την A ' τάξη του Εμπορικού 
Λυκείου, φοίτησε στο Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου, όπου διακρινόταν όχι 
μόνο για την αγάπη του στα Μαθηματικά αλλά και για τις άριστες επιδόσεις 
του σε όλα τα μαθήματα από τις πρώτες τάξεις μέχρι τις τελευταίες ως μαθη
τής του κλασικού τμήματος. Τόσο για τους βαθμούς του στην Ε ' τάξη όσο και 
για το ευσταλές του παράστημα είχε ανακηρυχθεί στην ΣΤ ' τάξη ως ο σημαι
οφόρος του Σχολείου του.

Ο Πέτρος, εντούτοις, δεν είχε μόνο έφεση στα γράμματα, αλλά ταυτόχρο
να ήταν ένας καλλιεργημένος ενάρετος νέος με δυναμική απαστράπτουσα προ
σωπικότητα. Εργατικός και άοκνος και με αίσθημα υπευθυνότητας και φιλο
τιμίας εργαζόταν το καλοκαίρι του 1954 στο κατάστημα του γαμπρού του, 
μετά τη μετανάστευση του πατέρα του στην Αγγλία. Επίσης, πέραν των μαθη
τικών του υποχρεώσεων, έσπευδε πρόθυμα να ανταποκριθεί και σε ό,τι το σχο
λείο τού ζητούσε, όπως τη συγκέντρωση υλικού για την Ιστορία του Γυμνασίου 
επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης 30 χρόνων από την αναγνώρισή του από το 
Ελληνικό κράτος.

Η θρησκευτική του συνείδηση δεν υπαγορευόταν μόνο από τις οικογενει
ακές του καταβολές, εφόσον ήταν και εγγονός ιερέα από την πλευρά της μητέ
ρας του, αλλά και τονωνόταν με την τακτική φοίτησή του στο Κατηχητικό από 
την ηθικοπνευματική διδασκαλία και καθοδήγηση του πατρός Παπαμιλτιάδη, 
που υπήρξε και καθηγητής των Θρησκευτικών.

Η πίστη, όμως, στον Θεό ήταν αξεχώριστα δεμένη με το φλογερό του 
πάθος προς την πατρίδα κι όπως πολλών άλλων νέων κατά τις παραμονές και 
στη διάρκεια του Αγώνα η καρδιά του παλλόταν από τους κραδασμούς των 
Ελληνοχριστιανικών ιδεωδών και ειδικότερα από τον μακραίωνα και πολυ
στένακτο πόθο των Κυπρίων για την Ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. Τα ενθου
σιώδη συναισθήματα του θαυμασμού του για τον Ελληνισμό, το ένδοξο μεγα
λείο και την ακατάλυτη δύναμη της διαιώνισής του συνοψίζονται σε ένα ενδει
κτικό απόσπασμα ανάλυσης από τη Φλογέρα του Βασιλιά του Κωστή Παλαμά, 
που είχε κάμει στην Δ' τάξη και είχε δημοσιευτεί στο τεύχος 1953-54 του 
περιοδικού του σχολείου Αγωγή. Ενσαρκώνοντας τον Ελληνισμό στη «βασιλι
κή μεγαλοπρέπεια» και το «αγέρωχον ύφος» του Βασιλείου Βουλγαροκτόνου, 
συμπεραίνει προς το τέλος του αποσπάσματος, όπως παρατίθεται εδώ:«Όπως 
φαίνεται, καμμιά βία δεν μπορεί να κλονίση την ισορροπία του από τ’ όμορ
φο άλογό του, όπως και τον Ελληνισμό καμμιά δύναμη δεν μπορεί να τον κλο
νίση και να τον εξαφανίση». Αλλά και σύμφωνα με μιαν άλλη μαρτυρία, βλέπο
ντας στον τοίχο του σπιτιού του φωτογραφίες των ηρώων του 1821, εκμυστη
ρεύεται στη μητέρα του πως όχι μόνο «διαβάζει για τη ζωή και τους αγώνες 
τους», αλλά και πως θέλει «να πεθάνει σαν αυτούς».Μαζί με το οικογενειακό 
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περιβάλλον, το εμποτισμένο με τα νάματα της Ελληνορθόδοξης πίστης, απο
φασιστικό ρόλο στην ενδυνάμωση του αγωνιστικού φρονήματος και στην απα
ρέγκλιτη προσήλωση στο ύψιστο ιδεώδες της Ένωσης διεδραμάτισαν και 
κάποιοι εμπνευσμένοι Ελληνολάτρες καθηγητές, πολλοί εξ αυτών Ελλαδίτες.

Αποκορύφωμα της έξαρσης και της συνεχώς αναζωπυρούμενης περιρρέ- 
ουσας ατμόσφαιρας από τους σφοδρούς ανέμους της εθνεγερσίας για τον 
μεγάλο ξεσηκωμό της 1ης τ’ Απρίλη του 1955 υπήρξε η εκδρομή στην Ελλάδα 
το καλοκαίρι του ιδίου έτους, όπως περιγράφεται στο δεύτερο κεφάλαιο. 
Ζητώντας από τον πατέρα του να τον ενισχύσει οικονομικά, για να πραγματο
ποιήσει το περιπόθητο όνειρό του, του έγραφε μεταξύ άλλων:«Το ταξείδι αυτό 
θα κάμη τα Ελληνόπουλα της Κύπρου να νοιώσουν βαθειά το τι θα πει Ελλάδα 
και θα ισχυροποιήση και θα ριζώση βαθύτερα στη ψυχή τους το αίσθημα της 
Ελευθερίας, του μέγιστου αυτού ιδανικού χωρίς το οποίο δεν μπορεί να ζήση 
ο Έλληνας, γιατί το έχει έμφυτο μέσα του».Έμπλεως πατριωτικής συγκίνησης 
και δονούμενος από εξάρσεις ενθουσιασμού άλλά και αισθήματα λύπης και 
απογοήτευσης τού γράφει, επίσης, με την άφιξή του στην ιερή Ελληνική γη: 
«Μόλις πάτησα το Αγιο χώμα της Ελλάδος μια βαθειά συγκίνησις με κατακυ- 
ρίεψε και δάκρυα ανέβηκαν στα μάτια μου, αφ’ ενός λόγω του ότι πατούσα 
στην Ελεύθερη Πατρίδα, αφ’ ετέρου διότι σκέφθηκα ότι η ιδιαιτέρα μας πατρίς 
Κύπρος έμενε υπόδουλη κάτω από τον βαρύ ζυγό των Αγγλων, ενώ έπρεπε να 
είναι κι αυτή ένα κομμάτι της Ελεύθερης Ελλάδος»

Στην Ελλάδα επέπρωτο, ωστόσο, να γίνουν κάποιες συναντήσεις και 
κάποια αναπάντεχα συναπαντήματα: όχι μόνο με τους εξ Ελλάδος καθηγητές 
που απελάθηκαν από τους Αγγλους, αλλά και με μαθητές άλλων σχολείων της 
Κύπρου, μεταξύ των οποίων και ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, καθώς και μαθη
τές και μαθήτριες από την Αλεξάνδρεια, μεταξύ των οποίων και η Σούλα 
Κονσολάκη, η κοπέλα των ονείρων του με την οποία είχε συνδεθεί με έναν 
αγνό πλατωνικό έρωτα, όπως καταφαίνεται μέσα από τη σχετική αλληλογρα
φία τους. Τα επιστολικά αυτά ντοκουμέντα, εξάλλου, είναι αρκούντως ενδει
κτικά όχι μόνο του ερωτικού αλλά και του πατριωτικού συναισθηματικού του 
κόσμου, του χαρακτήρα και των ενδιαφερόντων του. Περιέχουν, επίσης, πολύ
τιμες πληροφορίες για τις κινητοποιήσεις των Αγγλων, τις μαχητικές εκδηλώ
σεις και την αντιστασιακή δράση των μαθητών κατά τους πρώτους εκείνους 
μήνες του Αγώνα.

Επίσημη θέση στην καρδιά του εκτός από την αγαπημένη του κατέχει και 
η θάλασσα, αφού όπως μαθαίνουμε και από άλλες επιστολές και από το σημει
ωματάριό του ήθελε να γίνει πλοίαρχος. Της γράφει κάπου:«...ο έρωτάς μας 
θα δυνάμωνε ακόμα πιο πολύ το υπέροχο τούτο μεγαλείο της γαλάζιας θάλασ
σας». Στο επίκεντρο, όμως, της έγνοιας και της ανησυχίας του είναι η πατρί
δα του, που βρίσκεται στο στόχαστρο των Άγγλων, σύμφωνα μ’ ένα άλλο επι
στολικό απόσπασμα: «Σχεδόν καθημερινώς αποβιβάζονται εις τον λιμένα της 
Αμμοχιόστου εκατοντάδες στρατιωτών, τανκς, στρατιωτικών αυτοκινήτων 
κτλ.[...].Παρ’ όλα ταύτα όμως δεν μπόρεσαν να ανακόψουν τον...δρόμο των 

Κυπρίων αγωνιστών».
Οπως, ασφαλώς, δεν ανέκοψαν και τον δικό του αγωνιστικό δρόμο, εφό

σον τον Οκτώβρη του 1955 όχι μόνο γίνεται μέλος της ΕΟΚΑ με το ψευδώνυ
μο Αρης, αλλά και ορίζεται ως ένας από τους τρεις αρχηγούς των μαθητικών 
ομάδων του Γυμνασίου με την ανάληψη των γνωστών δράσεων, όπως καθορί
ζονταν από τον τομεάρχη Παύλο Παυλάκη και τον Αντώνη Παπαδόπουλο. 
Αναπληρωτή και αντικαταστάτη σε περίπτωση σύλληψής του ο Πέτρος είχε 
ορίσει τον Δημήτρη Λεβέντη.

Ωστόσο, η ενεργή συμμετοχή του στον Αγώνα και ύστερα από την απειλη
τική προειδοποίηση των Αποικιοκρατών για τις συνέπειες των μαθητικιόν δια
δηλώσεων εμπνέει ανησυχία στον πατέρα του, προς τον οποίο γράφοντας δίδει 
τις δικές του συμβουλές για τον υπέρ πίστεως και πατρίδος αγώνα. Πόσο είχε, 
στ' αλήθεια, προλάβει να διδακτεί ή να εμπεδώσει το του Επιταφίου «το 
εύδαιμον το ελεύθερον, το δ’ ελεύθερον το εύψυχον», όταν με τόση πειθώ ωρι
μότητας τού υπεδείκνυε τα εξής:«Την βαθείαν, την απόλυτον ευτυχίαν προσφέ
ρει εις τον άνθρωπον, και ιδίως όταν τούτος είναι Έλληνας, η ορμή προς τα 
ανώτερα ιδανικά την αγάπην προς την Πατρίδα και τον πόθο ακόμη και να 
θυσιαστή για την Ελευθερία της, πούναι και δική του ατομική Ελευθερία και 
αξιοπρέπεια». Μια Πινδάρεια ή Κάλβεια ωδή, θα λέγαμε, διαπνέει και δονεί τη 
σκέψη του αυτή κάτω απ' τις πάλλουσες χορδές του ψυχισμού του.

Προφανώς δεν ήταν σχήμα καμιάς κενολογίας ή μεγαλοστομίας τούτα τα 
βαθυστόχαστα λόγια του δεκαεφτάχρονου παλικαριού, γιατί όσο τα’ γράφε 
άλλο τόσο τα εννοούσε. Η μήπως προαισθανόταν μες στο ψυχανέμισμά του 
πως εκείνη η κορυβαντιώσα θεήλατη ορμή θα προεξοφλούσε εντός ολίγου και 
τη δική του θυσία, εκπληρώνοντας τον διακαή του πόθο για την κατάκτηση του 
υπέρτατου αγαθού της Ελευθερίας;

Και πράγματι, δεν άργησε να φανεί το ορόσημο της 7ης Φεβρουάριου του 
1956, που σφραγίζοντας τον λόγο με την πράξη του πέρασε από τα «φθαρτά 
και τα πρόσκαιρα» της ζωής στον θάνατο κι από τον ηρωικό θάνατο στο πάν
θεο της αθανασίας. Τόσο προς το τέλος του τρίτου κεφαλαίου όσο και στο 
τέταρτο ο Λεβέντης περιγράφει αδρομερώς από μνήμης και σε μερικά σημεία 
με βάση τα πρακτικά της θανατικής ανάκρισης τις οργανωμένες διαδηλώσεις 
των μαθητών της 6ης και 7ης Φεβρουάριου και τις συνακόλουθες συγκρούσεις 
με τις στρατιωτικές δυνάμεις των Αγγλων, που υπήρξαν το προανάκρουσμα 
του μοιραίου τέλους του ήρωα. Η διαδήλωση που είχε αιτία το κλείσιμο του 
Παγκυπρίου και άλλων σχολείων της Κύπρου με πορεία από την Εδουάρδου, 
αργότερα Δημοκρατίας, προς την Ερμού εξελίχθηκε σε βίαιη αντιπαράθεση 
ανάμεσα στις μαχητικές εστίες των λιθοβολισμών εκ μέρους των μαθητών δια
δηλωτών και τις δακρυγόνες βόμβες από ομάδες ροπαλοφόρων αστυνομικών 
και στρατιωτών συνεπικουρούμενων από Τούρκους αστυνομικούς.

Σημειωτέον ότι από την πλευρά των Αγγλων ρίφθηκαν σε διάφορα σημεία 
της περιοχής μερικοί πυροβολισμοί εναντίον μαθητών, που αστόχησαν ευτυ
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χώς. Αναφέρεται, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης ο Πέτρος δεν 
κρατούσε σημαία μήτε φορούσε στολή και πηλήκιο, για να μην επισημανθεί.

Στο επόμενο κεφάλαιο ο συγγραφέας, αναλύοντας λεπτομερώς τα γεγονό
τα του θανάτου του Πέτρου Γιάλλουρου, όπου επικαλούμενος τόσο τις μαρτυ
ρίες τον Ελλήνων αυτοπτών μαρτύρων, συμπεριλαμβανομένης και της δικής 
του, όσο και των Άγγλων στρατιωτών μέσα από τις καταθέσεις και αντεξετά- 
σεις τους στο δικαστήριο «για σκοπούς συμπλήρωσης και σύγκρισης», όπως 
δηλώνει, καταλήγει σε μια σειρά αξιόπιστων συμπερασμάτων. Οι ζωηρές περι
γραφές των κινήσεων των διαδηλωτών και των διωκτών τους επανέρχονται 
εδώ με εντονότερο ενδιαφέρον ως προς τις λεπτομέρειες των καταθέσεων 
αμφοτέρωθεν με αντικρουόμενα έως αντιφατικά στοιχεία, με μεγαλύτερες ή 
μικρότερες αποκλίσεις.

Στις πρώτες δύο σελίδες, ωστόσο, του κεφαλαίου, όπου δίδεται η μαρτυ
ρία του συνδιαδηλωτή-συγγραφέα, η γλαφυρή εύληπτη διήγηση ανασυνθέτει τα 
συμβάντα όχι μόνο κατά χρονική ακολουθία αλλά και με ασθματική ταχύρρυθ
μη διαδοχή υποβλητικών εικόνων και σκηνικών δρώμενων, χωρίς να λείπει και 
το στοιχείο της αγωνιώδους αναμονής (σασπένς) ως προς τη διακρίβωση του 
τόπου και του χρόνου της εκτέλεσης του Γιάλλουρου, της ταυτότητας του δρά
στη της δολοφονίας και της δολοφονικής σφαίρας της εν ψυχρώ θανάτωσής 
του.

Με την προσεκτική συνεξέταση των μαρτυριών, όπως κατετέθησαν στον 
φάκελο της θανατικής ανάκρισης, και όσων κατόρθωσε να συλλέξει ο συγγρα
φέας από αυτόπτες ή αυτήκοους μάρτυρες σε προέκταση της δικής του επώδυ- 
νης βιωματικής εμπειρίας, καθώς και με τα σχετικά δημοσιεύματα στον τύπο 
της εποχής συνοψίζονται εν κατακλείδι τα εξής:

Ο Πέτρος, ένας από τους 50-60 μαθητές της διαδήλωσης κρατώντας πέτρα 
ή άοπλος πυροβολήθηκε με όπλο στεν από Άγγλο της Αεροπορικής ή της 
Στρατιωτικής Αστυνομίας στο σταυροδρόμι των οδών Ερμού-Κυπριανού. 
Ξεχωρίζοντάς τον ίσως από προηγούμενες διαδηλώσεις και από την ηγετική 
του φυσιογνωμία, πιθανόν να ήθελε να εκδικηθεί προηγούμενες απώλειες 
συμπατριωτών του. Αιμόφυρτος προχώρησε μόνος κάπου 20 μέτρα και ανε
βαίνοντας δυο ψηλά σκαλοπάτια σωριάστηκε βογκώντας στην είσοδο του 
καταστήματος Διανέλλου. Δεν πρόλαβε να μεταφερθεί με ιδιωτικό αυτοκίνητο 
σε κλινική και ξεψύχησε.

Ο δικαστής λόγω επισφαλούς θέσης από την αδικαιολόγητη δολοφονία 
μαθητή σε διαδήλωση, προφασίστηκε ότι ο στρατιωτικός πυροβόλησε, επειδή 
κινδύνευε η ζωή του. Ως εκ τούτου, μέσα από τη συγκέντρωση και αντιπαρα
βολή από πολλαπλές πηγές δικαστικών εγγράφων, αξιοσημείωτων μαρτυριών 
και πληροφοριών άμεσα ή έμμεσα εμπλεκομένων προσώπων επιτυγχάνεται η 
συστηματοποίηση αλλά και η απομυθοποίηση διάσπαρτων τήδε κακείσε ανα
φορών γύρω από τα δρώμενα κυρίως του θανάτου, καθώς και η ιστοριογραφι
κή εκμύθευση των θρυλουμένων για την εν γένει πορεία του.

Στον επίλογο του νευραλγικού αυτού κεφαλαίου ο συγγραφέας δεν θα 
μπορούσε να μην επισυνάψει δυο λόγια και για την κηδεία του ήρωα συμμαθη
τή του στη γενέτειρά του το Ριζοκάρπασο, όντας ανάμεσα σε μερικούς συγγε
νείς και φίλους, που τον συνόδεψαν σε μια οδυνηρή πορεία ως τον τόπο της 
ταφής του. Αφήνω την ποιητικότητα της γραφής, διανθισμένης με βιωματικούς 
ελεγειακούς και διθυραμβικούς τόνους, να μιλήσει από μόνη της:«Είχε βραδιά- 
σει όταν φτάσαμε. Τον θάψαμε την ώρα που θέλησε η βροχή να ραντίσει το 
σώμα του με το νερό της αιωνιότητας. Με τη νεκρώσιμη ακολουθία στο φως 
των κεριών και με τον συνταρακτικό λόγο του Γιάννη Αναγνωστόπουλου 
συνοδεύσαμε τη βροχή και ανεβήκαμε ψηλά για να πλησιάσουμε τα μέρη, όπου 
πήγε ο Πέτρος για να σμίξει με τους Αθάνατους του Ελληνισμού».

Στο προτελευταίο κεφάλαιο ο συγγραφέας, όπως προεξαγγέλλει στην 
εισαγωγική του παράγραφο, αναφέρεται στα μετέπειτα γεγονότα που ακολού
θησαν τον χαμό του Πέτρου σε συνάρτηση με την παρουσία και την επίδραση 
της ζωντανής του μνήμης όχι μόνο ανάμεσα στους συγγενείς και τους φίλους 
του αλλά και «στην ιστορική πορεία του σχολείου του, της Αμμοχώστου και 
της Κύπρου». Αναπάντητο έμεινε το γράμμα της εκλεκτής της καρδιάς του, 
παρόλο που η ίδια διαισθανόταν ότι εκλεκτότερη και υψηλότερη θέση στη δική 
του καρδιά κατείχε η πατρίδα. Πιο κάτω κάνει μνεία για την τύχη των δικών 
του: την ενεργότερη ανάμειξη της αδελφής του της Μαρίας στη δράση της 
Οργάνωσης με την εγκατάσταση στο σπίτι της του μετακινούμενου πολυγρά
φου των φυλλαδίων και η οποία έκτοτε διατηρεί ως ιερή παρακαταθήκη το 
αρχείο του ήρωα αδελφού της’ τον θάνατο του πατέρα τους στην Αγγλία από 
τον καημό του το 1961 και της μητέρας τους στη Λευκωσία το 1989. 
Αναφέρεται, επίσης, και στον τόπο διαμονής των άλλων αδελφιών του, καθώς 
και στην αδελφιδή του Μαρίνα Γιάλλουρου-Γιαννακουδάκη, η οποία στις 7 
Ιουνίου 2009 εξελέγη ευρωβουλευτής Βρετανίας με το Συντηρητικό Κόμμα.

Ως αποτέλεσμα της ηρωικής εκείνης μαθητικής διαδήλωσης, που σηματο
δότησε και τον αφηρωισμύ του Πετράκη Γιάλλουρου, ήταν το κλείσιμο του 
Γυμνασίου, που εξακολούθησε μέχρι τέλους του σχολικού έτους. Οι μαθητές, 
που παρακολουθούσαν τα μαθήματα στα σπίτια των καθηγητών και είχαν 
λάβει αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Σπουδών, δεν πτοήθηκαν αλλά απενα
ντίας, σύμφωνα με το Χρονικόν του Διγενή, η δύναμη της πίστης στα δίκαια 
του Αγώνα μαζί με την οργή και την αγανάκτηση τούς χαλύβδωσε περισσότε
ρο τις ψυχές να συνεχίσουν ν’ αγωνίζονται όχι μόνο για την καταξίωση της 
θυσίας του συμμαθητή τους, αλλά και για την πραγματοποίηση του ονείρου 
τους, την Ένωση της Κύπρου με τη μάνα Ελλάδα. Σύμφωνα ακόμη με το περιο
δικό του Σχολείου Αγωγή των ετών 1955-57 ο φιλόλογος καθηγητής και αεί
μνηστός μας ποιητής Θεοδόσης Νικολάου υπεμίμνησκε ότι «το χρονικό του 
έτους 1955-56 εγράφη με το αίμα της νεολαίας μας».

Από το εύλαλο παράθεμά του, που προτάσσεται σε περίοπτη θέση του 
κεφαλαίου, αποσπούμε και κάποιες άλλες ευσύνοπτες γραμμές, που υπογραμ
μίζουν το περιεχόμενο του ήθους της νεολαίας εκείνης:«Υπεράνω όμως των 
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φυλακών και των συρματοπλεγμάτων, υπεράνω της αγχόνης και του μαρτυρί
ου υψώθη η Αρετή, ενσαρκωμένη εις τον έφηβον της Κύπρου».

Και πράγματι, η πανάρχαια Ελληνική αρετή των εφήβων της Κύπρου, 
όπως διαπιστώνουμε και από το τέλος του έκτου κεφαλαίου, διατρανώθηκε 
στο ανανεωμένο αγωνιστικό φρόνημα των συμμαθητών και αντάξιων διάδο
χων του Γιάλλουρου. Είναι πασιφανές ότι ο συγγραφέας-συναγωνιστής του 
δεν θηρεύει κανενός είδους εγκωμιαστικό έπαινο ή εύφημη μνεία του ονόματος 
του, αναφερόμενος για λόγους ιστορικής συνέπειας και αλληλουχίας στην 
ανάληψη εκ μέρους του πιο έντονης δράσης μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του 
ήρωος συμμαθητή. Το ίνδαλμα του ήρωα στάθηκε για όλους σημείο μιας νέας 
εκκίνησης και κέντρο αναφοράς για περαιτέρω αγώνες, αλλά και αμεσότερα 
για τον ίδιο ως σκυταλοδρόμο συνεχιστή του. Έτσι, αντικατέστησε τον Πέτρο 
στα καθήκοντά του στην Οργάνωση με το ψευδώνυμο Άγις, ορίζοντας με τη 
σειρά του ως αντικαταστάτη του τον Αντρέα Βασιλείου.

Θα μπορούσε να αναφερθεί και στην αγωνιστική δράση και άλλων συνα
γωνιστών, αν όπως σημειώνει δεν εξέφευγε των στόχων του βιβλίου. Απλώς 
αναφέρεται στους καταδικασθέντες σε φυλάκιση για ψευδορκία μάρτυρες 
κατά τη θανατική ανάκριση Ανδρέα Γιωργάλλα και Μιχάλη Δημήτρη. 
Καταθέτει, ωστόσο, τα άνθη της ευγνωμοσύνης του στον ηρωικό θάνατο ενός 
άλλου συμμαθητή του, του Ηλία Παπακυριακού, στον Αχυρώνα του 
Αιοπετρίου στις 2 Σεπτεμβρίου του 1958. Σκιαγραφώντας τον με λίγα λόγια 
είναι ως να χαράσσει ανάγλυφα στο μνημείο του τα εύσημα της αρετής και της 
τόλμης για τα γνωρίσματα του καλού καγαθού και γενναίου ανόρός, ταυτογε- 
νή και ομοιότροπα με εκείνα του Πέτρου.

Το τελευταίο κεφάλαιο, που επιγράφεται «Ο Πέτρος Γιάλλουρος στη ζωή 
μας σήμερα», δεν στοιχειοθετεί απλώς την υστεροφημία και την καταξίωση 
του ήρωος στις συνειδήσεις των συμπατριωτών του, αλλά και εκπέμπει μηνύ
ματα αφύπνισης πατριωτικού χρέους απέναντι στον Αθάνατο Έφηβο του 
Απελευθερωτικού μας Αγώνα. Καθώς συνεκδοχικά στο απαστράπτον κάλλος 
της μορφής του αντανακλάται η ανδρεία όλων των γενναίων παλικαριών του 
ανεπανάληπτου Έπους της ΕΟΚΑ, παραδίδεται βαρύ το φορτίο της ηρωικής 
τους μνήμης, όχι για να μνημειωθεί μουσειακά ως θεωρητική υπόμνηση αλλά 
ως έμπρακτη δράση αξιοποίησης «διαδοχή των επιγιγνομένων» της Κύπρου 
και του απανταχού Ελληνισμού.

Τούτο το νόημα έχουν οι διάφορες πρωτοβουλίες και δημιουργικές δρα
στηριότητες, οι επίσημες εκδηλώσεις και οι πράξεις τιμής, οι εμπνευσμένες 
από τα ιδεώδη και τον ηρωισμό της ζωής και του θανάτου του Πέτρου 
Γιάλλουρου, που παρατίθενται ενδεικτικά εδώ. Εκτός από τα πολύτιμα αντι
κείμενα της μαθητικής του ζωής και τα τεκμήρια του θανάτου του που εκτίθε
νται ως ιερά τιμαλφή στο Μουσείο Αγώνος, είναι και άλλα πολλά που με δέος 
μάς τον θυμίζουν: ποικίλα αναγνώσματα, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές 
εκπομπές, ονομασίες δρόμων στην Κύπρο και στην Ελλάδα, έργα τέχνης, προ

τομές, ποιητικά, πεζά και θεατρικά έργα, καθώς και ένα τραγούδι, χωρίς να 
ξεχάσουμε, βέβαια, και το Γιαλλούρειο Βραβείο, που δεν δόθηκε από το 
1974.Μήτε όμως και την οδό του, που δεν είδαμε στην Αμμόχωστο από τον 
πικρό Αύγουστο του έτους εκείνου της εισβολής του Αττίλα, όπως με παράπο
νο σημειώνει στον επίλογό του ο Δημήτρης Λεβέντης. Όπως και δεν μπορούμε 
να δούμε πια την προτομή του στην πλατεία του Αγίου Συνεσίου στο εγκλωβι
σμένο Ριζοκάρπασο, γιατί μαζί με κείνη του ήρωα Παναγιώτη Κάσπη τις αντι
κατέστησαν ιερόσυλα οι Τούρκοι με την προτομή του Κεμάλ Ατατούρκ.

Εντούτοις, όσο κι αν θέλησε ο κατακτητής βάναυσα να συλήσει και να 
ξεριζώσει τα ιερά και τα όσιά μας, μένουν βαθιά ριζωμένα μέσα μας, όπως και 
οι ήρωες του Απελευθερωτικού μας Αγώνα που τα υπερασπίστηκαν με το τίμιο 
αίμα τους. Μεταξύ αυτών και ο Πετράκης Γιάλλουρος, πρότυπο αρετής και 
λεβεντιάς για τους νέους της Κύπρου και ολάκερου του Ελληνισμού. Και αν 
δεν μπορούν να γίνουν «πολλώ κάρρονες τούτου», τουλάχιστον να μπορούν 
ν’ αναμετρώνται με το ανάστημα του ήθους του.

Καθώς τον βλέπουμε με την ολόξανθη αγγελική θωριά να εικονίζεται στην 
τελευταία φωτογραφία του βιβλίου, είναι ως να βρίσκεται ακόμα ολοζώντανος 
ανάμεσά μας. Όπως, ακριβώς, τον ζωντάνεψαν μπροστάρη σημαιοφόρο με 
τους στίχους τους οι ποιητές μας κι όπως τον απαθανάτισε μέσα από την αφη
γηματική ποιητική του ο συμμαθητής και συναγωνιστής του Δημήτρης 
Αεβέντης. Με το αριστουργηματικό του έργο λάξεψε μνημείο αθανασίας και 
κτήμα εσαεί για τον ωραίο έφηβο της Κύπρου.

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ
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ΑΓΝΗΣ ΛΕΑΝΤΖΗ ΜΕΝΕΛΑΟΥ:
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ

Της Χρυσοθέμώος Χατζηπαναγή

Το επίγειο και υπεργήινο έως μεταφυσικό σύμπαν 
της Αγνής Λεαντζή Μενελάου δεν είναι ένα, καθώς η 
σύλληψη της ποιητικής της γραφής το εξακτινώνει σε 
σύμπαντα άπειρων κόσμων μέσα από την όραση των 
αισθητών πραγμάτων, αλλά και την ενόραση του νου και 
της ψυχής για τα υπεραισθητά, τα νοητά και τα ασύλλη
πτα. Πρωτοτάξιδη, προφανώς, στον χώρο της ποίησης 
με τη δημοσιοποίηση του πρώτου συγκροτημένου ποιη
τικού της έργουα ωστόσο, προβάλλει πολυταξιδεμένη 
στα αθέατα ταξίδια των ιδιωτικών πτήσεων και των 
μυστικών της ενατενίσεων, έτσι όπως αποκαλυπτικά 
μάς αιφνιδιάζει η δόκιμη ποιοτική γραφίδα μιας πλειά
δας ποιημάτων της, γραμμένων στη διάρκεια της τελευ

ταίας εικοσαετίας. Καρποφόρα, θα λέγαμε, η συγκομιδή, αφού η ποίηση πρέ
πει να γράφεται με άκρατη φειδώ και αφού την επικαρπία της θα πρέπει να τη 
μοιράζει στους δικαιούχους της ανάγνωσής της.

Η συλλογή, εκδομένη το 2009 από τις εκδόσεις Επιφανίου, που τιτλοφο
ρείται Ταξίδι στα Σύμπαντα, δανείζεται τον τίτλο της όχι μόνο από το ομώνυ
μο ποίημα, αλλά και απηχεί ένα σημαντικό μέρος του περιεχομένου της. 
Εντούτοις, την ευρύτερη θεματική της τη διαβάζουμε προϊδεαστικά στην αφιέ
ρωση προς τους συνταξιδιώτες και συμπορευτές των δικών της αναζητήσεων 
ή τη διαπιστώνουμε εκ των υστέρων στο οπισθόφυλλο της επιμελημένης αυτής 
έκδοσης: «Στο βιβλίο αυτό η Αγνή Λεαντζή Μενελάου μέσα από τα ποιήματα 
αναζητεί εναγωνίως την αλήθεια περί της έλευσης του ανθρώπου στη γη, το 
σκοπό της ύπαρξής του και τον τελικό του προορισμό. Με λίγα λόγια γιατί 
γεννήθηκε ο άνθρωπος, ποιος ο σκοπός της εδώ ζωής του και πού πάει μετά 
θάνατον».

Τα οντολογικά αυτά ερωτήματα του φιλοσοφικού προβληματισμού της 
ποιήτριας, που συμπίπτουν διαχρονικά με τις απορίες και τις επίμονες αναζη
τήσεις του σύγχρονου και παλαιότερου ανθρώπου, δίνουν το στίγμα μιας 
βαθιάς στοχαστικής διάθεσης και ενός ευαίσθητου ψυχισμού στις λυρικές 
εξάρσεις του ποιητικού της λόγου. Εφόσον, πέραν της καθημερινής τύρβης των 
πρόσκαιρων και των φθαρτών, των ανούσιων, των επίπλαστων και των συμ
βατικών, αποζητεί τα καθόλου και τα επέκεινα, τα αιώνια, τα αληθινά και τα 
θεία. Θέλει να υπερβεί το περίβλημα του γήινου και πεπερασμένου κόσμου, για 
να φτάσει με το νοερό της ταξίδι στο άπειρο του συμπαντικού μεγαλείου της 
δημιουργίας και σε μια μυσταγωγική ατέλειωτη προσευχή να συνομιλήσει με 
τον Κύριο και δημιουργό της. Γνωρίζει, αλλά περισσότερο «διαισθάνεται» 

πως μόνο η δυνατότητα του θαύματος και η ακλόνητη πίστη στην πραγματο
ποίησή του μέσα από ένα τέτοιο ταξίδι θα κομίσει τη λυτρωτική κάθαρση και 
τη γαλήνη της ψυχής. Γιατί, ύστερα από τόσους ανερμάτιστους μετεωρισμούς 
και παλινδρομήσεις, άσκοπες μετακινήσεις στο κενό και αδιέξοδες περιπλανή
σεις στους σκοτεινούς και πολυτάραχους δρόμους της σύγχρονης κοσμόπολης, 
η πορεία δεν είναι άλλη από την οδό της αυτογνωσίας και της θεογνωσίας.

Από το ομώνυμο ποίημα, ένα χρονολογικά από τα πρώτα, σε σχέση του
λάχιστον με όσα έχουν αναγεγραμμένη ημερομηνία, παίρνουμε μια πρώτη 
γεύση του κύριου θεματικού ιστού, που συνέχει τον νοηματικό πυρήνα των επί 
μέρους ποιημάτων, δίνοντας το κλειδί της ερμηνευτικής τους προσέγγισης: 
«Από τα κύματα μέσα αναδύθηκα / πάλλευκος κι ολόξανθος κι ωραίος / αση
μένιο του φεγγαριού χιτώνα ενδύθηκα / φτέρουγες γοργές τα χέρια μου γινή- 
καν / σε άρμα τα πόδια μου πύρινο επατήσαν / και νάμαι να διατρέχω τους 
αιώνες ανυπόμονα.../ Αργοδιαβαίνω τώρα τους καιρούς και τα σύμπαντα / 
και βλέπω και ακούω και μαθαίνω / πόλεμους και σκοτωμούς και βία κι αδι
κία / φτώχεια πείνα εξαθλίωση και τυραννία / Πίσω γυρίζω τότε το άρμα μου 
τον πάλαι ασημένιο μα τώρα μαύρο χιτώνα πετώ / και ολόγυμνος κι αμόλυ- 
ντος ξανά στα κύματα βουτώ».

Η ποιήτρια, γυμνώνοντας την ψυχή από κάθε περιττό και επαχθές φορτίο, 
που επώδυνα την ταλανίζει μέσα από τις μάταιες περιδιαβάσεις, τις ανερμάτι
στες μεταπτώσεις και τις δύσκαμπτες κακοτοπιές της ζωής, επιχειρεί να προσ- 
δώσει ένα άλλο αφετήριον έρμα στη νέα της οδοιπορία. Η εναγοΑια αυτή πάλη, 
ακριβώς, ανάμεσα στις σκοτεινές συμπληγάδες των αντιφάσεων και των αντινο
μιών, των ψευδαισθήσεων και των απατηλών φαινομένων μιας ρευστής και 
πεπερασμένης εγκοσμιότητας, τής αφυπνίζει την αληθινή όραση, για να βυθίσει 
το καθάριο βλέμμα στο ξάγναντο του απείρουα μακριά από τις καταιγίδες των 
ύποπτων καιρών και πίσω από τους κλυδωνισμούς των κυμάτων του άγριου 
πελάγους, όπου να ’ναι θα φανεί απάνω στη γαληνεμένη θάλασσα το πλεούμενο 
του νέου ταξιδιού της, όχι με τα πρόσκαιρα κι επισφαλή σωσίβια, αλλά με τη 
γυροσκοπική πυξίδα μιας σωσίβιας λέμβου: εκεί όπου η θολή γραμμή του ορίζο
ντα αχνοροδίζει με την υπόσχεση της «[ανα]γέννησης», κατά το ομώνυμο ποίη
μα ενός καινούργιου κόσμου ή κατά πώς λέει ο Ελύτης μιας «πλάσης αναστραμ
μένης του απέραντου γαλάζιου». Γιατί, καθώς από την αρχή της ποιητικής της 
συλλογής μάς εξομολογείται πως δεν μπορεί ν' ακούσει «στις Πλάτρες τ’ αηδό
νια» του άλλου μεγάλου μας Νομπελίστα ποιητή, αφού «τα διώξαμε κι είμαστε 
τώρα μόνοι», δεν αφουγκράζεται παρά μόνο «τα βήματά» της «σαν πένθιμο 
εμβατήριο» να απηχούν τη «μοναξιά» της, σύμφωνα με ένα άλλο ολιγόστιχο ποί
ημα. Δεν μένει, ωστόσο, απαθής και μοιρολατρικά άβουλη με τους ελεγειακούς 
πεσσιμιστικούς απόηχους στην αφιλόξενη και αντίξοη έρημο των μοναχικών 
βηματισμών, που θα την οδηγούσαν στο αδιέξοδο της απόγνωσης.

Απεναντίας, προσβλέποντας σ’ ένα «μόνο σημείο φωτεινό» μιας «τωρινής 
στιγμής» και κάποιας παροντικής αναλαμπής, όπως μας αποκαλύπτει στο 

202 203Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



επόμενο ποίημα και φτερώνοντας τ’ αλλοτινά στατικά βήματα σε αεικίνητα 
πετάγματα νέων ονειρικών οραμάτων, μεταστοιχειώνει τη μοναξιά σε αέναη 
ελπιδοφόρα πλάση δημιουργικής ανάτασηςα μιας «συμπαντικής», όμως, «ανά
τασης ψυχής», όπως επεξηγεί στο αντίστοιχο ποίημα, που μεταγράφει «τους 
παγκόσμιους κραδασμούς» στον ενδόμυχό της παλμογράφο σε προδιαγραφή 
προσδοκίας για ένα καλύτερο «μέλλον του ανθρώπου στη γη», «αφού προέλευ
ση έχει θεϊκή». Η ποιήτρια, ανακυκλώνοντας μέσα της τα μηνύματα για μια 
τέτοια ευοίωνη έλευση, αναστοχάζεται με φιλοσοφική διάθεση υπαρξιακού 
προβληματισμού τη θεία καταβολή του ανθρώπου και ως εκ τούτου τον προ
σανατολισμό του θεϊκού του προορισμού. Έστω κι αν «στο αιώνιο γίγνεσθαι» 
γεννήθηκε χοϊκός και θνητός, μέσα από τα σπλάχνα μιας «μήτρας αρχέγονης» 
ο θείος «Λόγος» ενεφύσησε την πεμπτουσία του κατ’ εικόνα και ομοίιοσιν, που 
είναι η ίδια η αγάπη του συνανθρώπου.

Τούτος ο «Λόγος», ο γενεσιουργός των δικών της σκέψεων και συναισθη
μάτων, καθώς και της ταπεινής έκφρασης της φωνής της, είναι που την κάνει 
να συναρθρώνει την προσωπική της ποιητική λαλιά, αναλύοντάς την ύστερα σε 
νοηματικούς συνειρμούς και ατέλειωτους φθόγγους λυρικών σκιρτημάτων. 
Έτσι, η ποιήτρια μέσα σε μια ηρακλείτεια αείρροη κίνηση διαγράφει τον δικό 
της «κύκλο», που τον ταυτίζει με τον συμπαντικό κύκλο «του παγκόσμιου εαυ
τού» και της πανανθρώπινης συνείδησης και που στη διαδρομή του ταξιδεύουν 
μαζί της οι λέξεις της αντιστικτικής της σύνθεσης κι ανάμεσά τους οι «Λέξεις 
ειπωμένες με αγάπη.../ σαν ήχος και θεία μουσική». Κι άλλοτε πάλι τα «ευρή
ματα» των εγγραφών και των αποτυπώσεων αυτών όχι μόνο από απηχήσεις 
«θείας μουσικής», αλλά και από «πανάρχαιες εικόνες, πολεμικές ιαχές και 
Ορφικές μελωδίες», θέλει να αποκωδικοποιήσει, κοιτάζοντας «με τη λαχτάρα 
της γνώσης» «τον αμφορέα τον παλιό», όπως εικονοπλαστικά μας μεταφέρει 
σ’ ένα επιγραμματικό τετράστιχο ποίημα. Παρόμοια, εντούτοις, έγνοια και 
ανησυχία την διακατέχει στο πολύστιχο ποίημα, που το επιγράφει 
«Αποκρυπτογράφηση», όπου με μεγαλύτερη ποιητική ευρηματικότητα, απο- 
κρυπτογραφώντας «τον εσώτατο εαυτό» της. τον καμωμένο από περγαμηνές 
ως ένα παλίμψηστο ή σαν τον φλοιό του δένδρου, κατά την ίδια, θ’ ανακαλύ
ψει «στην αναζήτηση της αλήθειάς» της το «Φως».

Για ένα τέτοιο άυλο υπερκόσμιο φως βάζει φτερά στα πόδια κι αναθερμαί- 
νει την καρδιά μέσα στο ψύχος της παγωμένης νύχτας και τον γνόφο της 
ψυχής, θέλοντας επίμονα να «γίνει ακτίνα θεϊκή». Γιατί, το Ταξίδι στα 
Σύμπαντα της Αγνής Λεαντζή Μενελάου δεν έχει, απλώς, τον αυτοσκοπό του 
Καβαφικού ταξιδιού της Ιθάκης, που θα εμπλουτίσει τις αποσκευές της με τις 
γνώσεις και τα θεάματα, «τις καλές πραγμάτειες» και τα «άφθονα ηδονικά 
μυρωδικά» των «Φοινικικών εμπορείων», αλλά τον «τελικό προορισμό» και 
τον «Ύστατο σκοπό» του ομότιτλου ποιήματος και που δεν είναι άλλος από τη 
μέθεξη του Φωτός. Σε τούτη τη θεϊκή φωτεινή πανδαισία, που αναλύεται σε 
καλλίγραμμα σχήματα και αντανακλάσεις ποικιλόχρωμων ιριδισμών, εξακτι- 

νώνεται η «παλίντροπη αρμονία» ενός ιδεατού κόσμου, όπου τελεολογικά, 
κατά την ποιήτρια, «η αρχή το τέλος είναι και το τέλος η αρχή», στίχος που 
παραπέμπει κατευθείαν στην ίδια ποιητική σύλληψη του T. S. Eliot.

Η ποιήτρια, ωστόσο, παρόλο που λεύτερη κι ανάλαφρη ταξιδεύει στα 
«σύμπαντα», παίρνοντας τον δρόμο του απείρου, δεν παύει να έχει συνείδηση 
της αποστολής της από το χρέος που υπαγορεύει μέσα της η ίδια η ποίηση. Για 
τούτο, επιστρέφοντας και πάλι στην πατρογονική της γη και στην επικράτεια 
της ανθρώπινης σφαίρας, ενδύεται το γήινο περίβλημά της, για να συνεισφέρει 
στο απύθμενο ταμείο της Ποιήσεως τον ταπεινό οβολό της. Με τον πικρό υπαι
νιγμό, μάλιστα, μιας εύγλωττης αλληγορίας καταθέτει ταυτόχρονα τους στί
χους της διαμαρτυρίας της για τα δεινά του κόσμου, γράφοντας με «τα μαύρα 
της γράμματα» και «στο αίμα βυθίζοντας την πέννα της», όπως εξιστορεί σ’ 
ένα άλλο ποιητικό της κείμενο, που το επιγράφει χαρακτηριστικά «Το τελευ
ταίο μου ποίημα». Οι ευαίσθητες ποιητικές της χορδές συνεχίζουν, όμως, να 
πάλλονται από την ενσυναίσθηση μιας πανανθρώπινης συναδέλφωσης εν ονό- 
ματι της αγάπης και της συναντίληψης των όπου γης λαών «σ’ ένα σπίτι 
κοινό». Κι ύστερα πάλι ξαναπαίρνει τον δρόμο μέσα από τα μυστικά μονοπά
τια της ποίησης, για ν’ ανακαλύψει πέρα από το πυκνό σκοτάδι την οδό του 
λυτρωμού και την κάθαρση του «εξαγνισμού» της. Αν και συνέχεται από την 
αυτεπίγνωση της δυσκολίας, που θα συναντήσει στον «δρόμο της Ποιήσεως», 
γιατί σίγουρα ο δρόμος αυτός είναι «επώδυνα ανοδικός και μακρύς», εντού
τοις δεν έχει άλλον τρόπο, για να διασχίσει τις θάλασσες και τους ωκεανούς 
του νοερού της ταξιδιού, πραγματώνοντας το όνειρό της στο ξάγναντο της 
απεραντοσύνης και στο άπειρο της συμπαντικής της ενατένισης. Κι ούτε, 
βέβαια, ξεχνά πως τούτο το «αλαργινό» και «χρονοβόρο» ταξίδι τής επιφυλάσ
σει τις επαπειλούμενες δυσκολίες από τους «Κύκλωπες» και τις «Κίρκες» μαζί 
με τους θαλασσόδαρτους αγώνες του Οδυσσέα, «μόνο που η δική μου Ιθάκη 
είναι ο εσώτατος εαυτός», καθώς θα προσδιορίσει μ’ ένα της σημαδιακό στίχο 
την πεμπτουσία της ανοδικής της πορείας της. Αυτής της ακάθεκτης και ανα
πόδραστης οδοιπορίας ή, σύμφωνα με τον αλληγορικό συμβολισμό των τριών 
αντίστοιχων ποιημάτων, της ανάβασης και κατάβασης σε «κλίμακες» «ανό
δου» ή «καθόδου», που της υπόσχεται «εντός της και εν κρυπτώ» να ξαναβρεί 
την «επιλήσμονα οδό» για τον «Χαμένο παράδεισο»: εκεί όπου θα την οδηγή
σουν οι αλλοτινές «θύμισες» και οι αρχέγονες μνήμες των αιώνων, των καιρών 
και των χρόνων, αλλά προπάντων οι υπεραιώνιες αλήθειες της θεϊκής αποκά
λυψης «και του Φωτός του ανεσπέρου και υπερτάτου», που προβάλλει μέσα 
από την ικετήρια προσευχή του τελευταίου ποιήματος.

Η ποίηση της Αγνής Λεαντζή Μενελάου με το Ταξίδι στα σύμπαντα, που 
αποτελεί και το πρώτο της οδοιπορικό στον συνωστισμένο πια χώρο του 
δυσκολότερου ίσως και απαιτητικότερου έντεχνου λόγου, σίγουρα δεν διεκδι- 
κεί τα εύσημα κάποιων ανώτερων βαθμιδών στην κλίμακα των ποιητικών 
αξιών, μήτε και τα ποιήματα της συλλογής θα μπορούσαν να ήταν ισάξια μετα
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ξύ τους εξ επόψεως μορφής και περιεχομένου. Καθόσον, σε μια ενόοκειμενική 
συγκριτική αποτίμηση κάποια υπερέχουν κατά πολύ άλλων, χωρίς, ωστόσο, 
και αυτών να μηδενίζεται η ποιοτική τους στάθμη, αφού ευδιάκριτα θα μπο
ρούσαν να ξεχωρίσουν ορισμένοι αξιόλογοι στίχοι, μεστοί νοηματισμένου και 
ηδυσμένου λόγου.

Συναιρώντας και καταφάσκοντας τα πιο πάνω ακροθιγή σημειολογικά 
σχόλια, δεν διστάζουμε να πούμε ότι η ποιήτρια με το πρώτο παρθενικό της 
αυτό ταξίδι καταφέρνει να μας ταξιδέψει όχι μόνο στο δικό της ποιητικό 
σύμπαν, αλλά και στα σύμπαντα ενός αληθινού και μοναδικού κόσμου: ενός 
κόσμου που λάμπει από το αγγελικό φως της αγάπης για τον Θεό και τον 
άνθρωπο.

Ως επίλογο στο αγκυροβόλιο του ωραίου αυτού ταξιδιού, παραθέτουμε 
αυτούσια δυο μικρά αντιπροσωπευτικά δείγματα της ποιητικής γραφής της 
Αγνής Λεαντζή Μενελάου, με την ευχή να συνεχίζει ν’ αρμενίζει με ούριους 
ανέμους και σε άλλες πολλές θάλασσες, για να «μπαίνει σε λιμένας πρωτοει- 
δωμένους»:

Πυρ

Διά του πυρός διέρχομαι 
ουχί της κολάσεως, 
παρά της θείας μόνον καθάρσεως, 
πάναγνος σαν θεός εξέρχομαι 
γονυπετής Σε προσκυνώ 
και δίπλα Σου μένω.

Εναγώνια κραυγή

Χαρτί γυρεύω, να γράψω τη σκέψη μου 
ευήκοον ους ν’ ακούσει τον λόγο μου, 
εναγώνια ζητάω τόπο κατάλληλο 
το νεογέννητο ν’ αποθέσω παιδί μου 
προτού αναχωρήσω για το άγνωστο.

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ

ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΞΕΡΙΖΩΜΟΙ- ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ: 
«ΤΑ ΜΝΗΣΤΡΑ» ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΠΕΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΚΑΡΑΚΗ και 

«Ο ΚΑΦΕΣ ΤΗΣ ΦΙΑΑΡΕΤΗΣ» ΤΗΣ ΜΟΝΑΣ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ*

Της Χαράς Μπακονικόλα

Αραγε έχουμε αναλογιστεί ποτέ πόσες εκατοντάδες λαών, πόσα εκατομμύ
ρια ανθρώπων έχουν υποστεί ανά τους αιώνες την πίκρα της απομόνωσης, της 
φυγής, της εξορίας, της μετανάστευσης, που τους στέρησαν για πολύ ή για 
πάντα τον γενέθλιο τόπο τους; Έχουμε σκεφτεί ποτέ πόσοι έχασαν την πατρί
δα τους κυνηγημένοι από φτώχια ή από δυσμενείς πολιτικές συγκυρίες, από 
πολέμους ή από μαζικούς ή και προσωπικούς διωγμούς; Ακόμη κι ο 20ός αιώ
νας, ένας αιώνας πλούσιος σε επιστημονικές ανακαλύψεις και σε καλλιτεχνι
κά θαύματα, υπήρξε πολιτικοκοινωνικά ένας αιώνας ντροπής και παράνοιας, 
μια εποχή γεμάτη αντιφάσεις, που νομιμοποίησε ουκ ολίγες φορές τη μισαλλο
δοξία των ισχυρών και τον αφανισμό των ανίσχυρων.

Εμείς, πάντως, οι Έλληνες της Ελλάδας, της Κύπρου και της Διασποράς 
έχουμε γευτεί επανειλημμένα τους δηλητηριώδεις καρπούς της ξενητειάς, της 
καταδίωξης και του διωγμού από την πατρίδα μας. Έχουν γραφτεί άπειρα 
κείμενα, ιστορικά ντοκουμέντα, αυτοβιογραφίες, ποιήματα, δράματα και πεζο
γραφήματα με θέμα τη σφαγή και τον διωγμό στη Σμύρνη του ’22 και ευρύτε
ρα στη Μικρά Ασία, τις μεταγωγές αιχμαλώτων και αμάχων του Β' 
Παγκοσμίου Πολέμου σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, τους τόπους εξορίας της 
μεταξικής και της μετεμφυλιακής περιόδου, τα πλήθη των πεινασμένων 
Ελλήνων που μετανάστευσαν ως εργάτες στη Γερμανία του ’50 (στον τόσο 
πρόσφατο εχθρό), τις φυλακίσεις Κυπρίων σε βρετανικές φυλακές, τους εξόρι
στους ή αυτοεξόριστους Έλληνες στη διάρκεια της Χούντας και, τέλος, την 
εκδίωξη των Ελληνοκυπρίων από τη γενέτειρά τους κατά τη βάρβαρη τουρκι
κή εισβολή στη Μεγαλόνησο.

Όλες αυτές οι αναγκαστικές, κι επομένως, ακούσιες μορφές μετακίνησης, 
άλλοτε βίαιες, άλλοτε πιο ήπιες, έχουν ένα γενικό κοινό γνώρισμα: προκαλούν 
στον εξόριστο ή τον μετανάστη το αίσθημα της στέρησης του οικείου ζωτικού 
χώρου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, το προαίσθημα της οριστικής απώλειας 
αυτού του ζωτικού χώρου. Η νοσταλγία γίνεται συχνά βασανιστική, καθώς 
τροφοδοτείται από τις αναμνήσεις ενός συνήθως εξιδανικευμένου παρελθό
ντος, που στοιχειώνουν έμμονα εκείνον που γυρίζει το βλέμμα του πίσω. Και 
όταν οι αναμνήσεις περνούν μέσα σ’ ένα λογοτεχνικό κείμενο, συνυφαίνοντας 
στοιχεία της ιστορίας και της προσωπικής ζωής, η αλήθεια εμφανίζεται πρι
σματική και πιο πλούσια.

★Ομιλία στη λογοτεχνική βραδιά που οργάνωσε ο Σύλλογος Αλλαγιωτών Νέας Ιωνίας, στο 
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Νέας Ιωνίας στην Αθήνα, στις 17.10.2011, για την παρουσίαση 
των δύο βιβλίων.
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Έναν τέτοιο θελκτικό συνδυασμό βρίσκουμε σε δυο πολύ ενδιαφέρουσες 
συλλογές αφηγημάτων της σύγχρονης κυπριακής λογοτεχνίας. Πρόκειται για 
το βιβλίο της Μαρίας Περατικού Κοκαράκη με τίτλο Τα μνήστρα, και για το 
έργο της Μόνας Σαββίδου Θεοδούλου με τίτλο Ο καφές της Φιλαρέτης. Με 
διαφορά λίγων μόνο μηνών, τα δύο βιβλία είδαν το φως της δημοσιότητας στη 
Λευκωσία, από τις εκδόσεις «Αφή» το 2009. Οι τίτλοι των βιβλίων αυτών δεν 
είναι τόσο άσχετοι μεταξύ τους, όσο φαίνονται εκ πρώτης όψεως. 
Υποβάλλουν έμμεσα έναν περίπου κοινό θεματικό πυρήνα. Η λέξη «μνήστρα» 
μπορεί να είναι, βέβαια, ένα συνώνυμο των δώρων, όπως διευκρινίζει η συγ
γραφέας, αλλά ετυμολογικά μας παραπέμπει αναμφίβολα στη «μνήμη». Δώρα, 
λοιπόν, αναμνηστικά, ή αλλιώς ενθύμια - θα λέγαμε - χωρίς τον φόβο να 
παρερμηνεύσουμε τη λέξη. Όσο για τον τίτλο της Μόνας, τι είναι πια σήμερα 
ένας «καφές της Φιλαρέτης», αν όχι το καφεδάκι των παλιών καιρών, που υπο
σχόταν πολλά σε μια γυναικεία συντροφιά - τότε που η συντροφικότητα είχε 
άλλα χρώματα, πιο έντονα και ανεξίτηλα; Και στις δύο περιπτώσεις, λοιπόν, 
έχουμε να κάνουμε με τη διακριτική ανάκληση μιας εποχής που έχει παρέλθει, 
αφήνοντας τα ίχνη της στη συνείδηση εκείνου που τη βίωσε με τον ένα ή τον 
άλλον τρόπο. Πράγματι, το θέμα των δύο συγγραφέων μας είναι το «κάποτε», 
αλλά ένα κάποτε που προβάλλεται πάνω στην οθόνη της ξενητειάς.

Τα μνήστρα

Το πρόσωπο που μιλάει στο βιβλίο της Μαρίας Κοκαράκη δεν είναι 
φανταστικό. Είναι η ίδια, που άλλοτε αφηγείται ως ‘εγώ’ (στο πρώτο ενικό), 
άλλοτε επιστολογραφικά σε μια Φίλη (ένα ‘εγώ’ διαμεσολαβημένο από τον 
γραπτό λόγο), άλλοτε τοποθετώντας τον εαυτό της απέναντι της (στο τρίτο 
ενικό), σαν να ήθελε ενδόμυχα να εξαντικειμενίσει τη θέση της μέσα στον 
κόσμο, να δει την περιπέτεια της «ξεκινότητάς» της απ’ έξω. Οι αναμνήσεις 
ξεκινούν από μακρυά και φτάνουν μέχρι σήμερα, παρ’ όλο που η χρονική 
οθόνη των διηγημάτων δηλώνεται στον υπότιτλο ως «1974 - 1984. Δέκα χρό
νια απόστασης». Παιδική ηλικία, εφηβεία, θητεία στην εκπαίδευση (ελληνικό 
σχολείο στην Αυστραλία), μητρότητα... και οδυνηροί προβληματισμοί γύρω 
από το ιστορικό παρελθόν του αγαπημένου νησιού, που μέχρι τώρα απασχο
λούν τη συγγραφέα με τρόπο επίμονο.

Η πατρίδα που αφήνουμε πίσω μας δεν είναι ένα γεωγραφικό σημάδι, 
αλλά ούτε και ένα απλό τοπίο, όσο ωραίο κι αν είναι. Δεν είναι ένα γεωφυσι
κό σύμπαν ούτε οι κλιματικές συνθήκες του. «Μακρυά από την πατρίδα», 
σημαίνει μακρυά από τα πρόσωπα και πράγματα που αγάπησα βαθιά, και που 
τα θεωρούσα δικά μου, και που δεν τα έχω πια. Η παραλία της Αμμοχώστου 
είναι ο τόπος, όπου δυο πόδια παιδικά βυθίζονται παιχνιδιάρικα στην υγρή 
άμμο (σ. 14). Η γριά της πατρίδας είναι «η γιαγιά της πιο καλής μου φίλης», 
που «έφτιαχνε πολύ ωραία γλυκά και μας φίλευε» (σ. 33). Ο κήπος του πατρι
κού σπιτιού είναι «οι ντάλιες και οι ζίννιες» που απολαύσαμε, και που ποδο- 
πατήθηκαν από «τις μπότες των εισβολέων» (σ. 65).

Η ανάμνηση της χαμένης πατρίδας είναι πάντοτε συγκινησιακή, όπως και 
η ανάμνηση ενός παλιού έρωτα. Γιατί τι είναι όλα εκείνα που απολαμβάνου
με πάνω σ’ ένα στέρεο πάτριο χώμα αν όχι αντικείμενα αγάπης; Το πρόβλη
μα, βέβαια, είναι όταν αυτή η στέρεη γη, η αυτονόητη μητρική αγκαλιά της 
πατρίδας, γίνεται ένα πολύπαθο σώμα, που ρηγματώνεται και χαλαρώνει τα 
μπράτσα της γύρω σου, έτσι που να σε προτρέπει βουβά να φύγεις ή να σε διώ
χνει για να σωθείς μακρυά της. Μετοικούμε σε ξένες χώρες από ανάγκη (οικο
νομική, πολιτική, κοινωνική) ή από επιθυμία να γνωρίσουμε άλλους τόπους 
και λαούς, να ζήσουμε διαφορετικές εμπειρίες. Στις φλέβες του Έλληνα κυλά
ει τόσο το αίμα του τυχοδιώκτη Οδυσσέα, όσο και του επαναστάτη Προμηθέα. 
Και στις δύο περιπτώσεις, πληρώνει το τίμημα της αποξένωσης, της απώλει
ας, της στέρησης.

«Εκείνη τη μέρα όμως, δεν ακολούθησε τους άλλους. Πήρε στη σχολική 
τσάντα, πήρε την ξύλινη κασετίνα της - δώρο κι αυτή απ’ το περσινό των 
Χριστουγέννων πακέτο - κάθισε στο τραπέζι της κουζίνας τους και με τα αδρά 
- πρώτα της γράμματα έγραψε το όνομά της στην πρώτη σελίδα? έτσι όπως 
έβλεπε τον πατέρα της. “Αννα Χριστίδη, Χριστούγεννα 1962.” Δεν έκανε 
λάθος και δεν χρειάστηκε να σβήσει. Πρόσεχε να μη μουντζουρώσει το πρώτο 
της βιβλίο. Το φύλαξε και το φύλαγε, σαν κόρη οφθαλμού. Δεν το φύλαξε σε 
ντουλάπια κι ας αργότερα στοιβάζονταν τα βιβλία. Το είχε, το ‘βλεπε και 
συχνά το κρατούσε και χάζευε την πρώτη του σελίδα το όνομά της με τα 
αδρογραμμένα παιδικά της γράμματα.

Το έχασε το ‘74 κι αυτό όπως και το σπίτι της!

Τις πρώτες σελίδες του τις διάβασε συλλαβιστά μόνη της? μέχρι να αδειά
σει η μαμά της και να ξαπλώσουνε για τη μεσημεριανή σιέστα? και εκεί 
κουλουριασμένη προς τη μεριά της μάνας της, αναπνέοντας τη μητρική μυρω
διά θ’ άκουγε ολόκληρο το μύθο του Φρίξου και της Έλλης και θα ταξίδευε 
μαζί τους. Θα ’κλαιγε κιόλας μαθαίνοντας πως η Έλλη έπεσε και πνίγηκε στη 
θάλασσα Δε θα παρηγοριόταν ούτε που το όνομά της δόθηκε στη θάλασσα και 
έμεινε μέχρι τις μέρες μας, Ελλήσποντος. Δακρυσμένη θα ‘λεγε στη μητέρα 
της, πως ευτυχώς που δεν την έλεγαν “Έλλη”.

[··.]
Και επειδή δεν ήθελε να είναι τα βιβλία της μαζί μ’ εκείνα τα μεγάλα του 

πατέρα της, είπε στη μαμά της, να τής καθαρίσει ένα ραφάκι απ’ αυτά που είχε 
τα μπιμπελό της, για να βάλει τα βιβλία της. Κοντεύανε πια τον αριθμό δέκα 
και χαιρόταν. Έτσι δημιούργησε την προσωπική της βιβλιοθήκη. Έμεινε στα 
Χέρια των Τούρκων εισβολέων το 1974, όπως και τόσα άλλα αγαπημένα αντι
κείμενα - ενθύμια!»

Η Μαρία Περατικού γνώρισε τον ξερριζωμό και με τις δύο του διαστά
σεις: ακούσια, ως πρόσφυγας, που έχασε την Αμμόχωστο και την Κερύνεια 
των παιδικών της χρόνων, εκούσια, ως μετανάστρια στην Αυστραλία, τόσο 
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μακρυά από την Κύπρο της εφηβείας της. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνω ότι 
το αίσθημα της ‘αποξένωσης’ ή της ‘ξενικότητας’ όιαφαίνεται στο έργο της όχι 
με δύο τρόπους, αλλά με τρεις, καθώς αυτή η απόσταση, για την οποία μιλάει, 
μετριέται και με ψυχικά μέτρα. Έτσι, η αποξένωση από τη κατακτημένη γη των 
γονιών της είναι βίωμα διωγμού και καταδίωξης. Η δεύτερη αποξένωση, από το 
νησί και την Ελλάδα είναι βίωμα και εγχείρημα φυγής εκούσιας. Τέλος, η απο- 
ξένωση από μερικούς ανθρώπους που την περιέβαλαν είναι βίωμα πνευματικών 
επιλογιόν. Σ’ αυτήν την τελευταία περίπτωση ανήκουν όλες εκείνες οι στιγμές 
του βιβλίου, στις οποίες η Μαρία αποστασιοποιείται, δηλαδή στην ουσία βλέπει 
απ’ έξω κι από μακρυά νοοτροπίες, ήθη και προτιμήσεις κάποιων ανθρώπων 
που γνώρισε, αλλά με τους οποίους δεν έμοιαζε καθόλου, και γι’ αυτό δεν συνυ
πήρξε αυθεντικά μαζί τους. Τι την χώριζε απ’ αυτούς; Η αγάπη της για το 
βιβλίο, η απέχθεια για τον καταναλωτισμό, η κοινωνική ευαισθησία, η αγάπη για 
τη δουλειά που έκανε. Εδώ, όμως, θα αναφερθεί ένα αφήγημα που δείχνει το 
ακριβώς αντίθετο: την εκλεκτική συγγένεια που μερικές φορές ανακαλύπτου
με με κάποια πρόσωπα. Πρόκειται για το κείμενο με τίτλο «Δέκα χρόνια από
στασης...» Δ '. Στη συνείδηση της συγγραφέως, αυτή η ταύτιση που περιγρά- 
φεται συνδυάζει μια όμορφη προσωπική ανάμνηση με την γνωστή και οδυνη
ρή ιστορική μνήμη:

«Τη γνωριμία μας ακολούθησε, συζήτηση σε χαμηλούς τόνους. Της είπα 
πως το χωριό της καταγωγής μου, είναι δίπλα στη δική της πόλη...

Το ίδιο ακριβώς συναίσθημα θαρρώ μας συνεπήρε και νιώσαμε την κλω
τσιά στο στομάχι. Καραβάς - Κερύνεια κι η τρίτη φίλη στην παρέα, Μόρφου. 
Ασυναίσθητα έφερα το χέρι στο στομάχι, φοβούμενη μην τσακίσω στα δυο 
και... μου πέσει και το ποτό στ’ ακριβό χαλί, απ’ την τρεμούλα της ψυχής και 
των χεριών..

- Δέκα χρόνια πάνε... της ψιθυρίζω, λες και με το να μην το πω φωναχτά 
δεν θα ήταν πραγματικότητα.

- Ναι, δέκα χρόνια, επαναλαμβάνει και προσπαθεί να κρατήσει την 
ψυχραιμία της... Μια ψυχραιμία πολύ εικονική. Άρπαξα τ’ ανεπαίσθητο 
τρέμουλο στ’ απάνω χείλι της. Το ξέρω και το ξέρει, πως στα ρουθούνια μας 
αναδεύτηκε η αψή μυρωδιά τ’ ανθολέμονου και στ’ αυτιά μας ήχησε κελαρι- 
στό το τραγούδι του κεφαλόβρυσου... Το μελωδικό σπάσιμο των κυμάτων στα 
βράχια του “Έξη Μίλι” και στο “Mare Monte”...

[.··]
Κάπου συμφωνήσαμε κι αφήσαμε ατέλειωτη τη συζήτηση μας... Το συμπέ

ρασμα όμως βγήκε αβίαστα: Από το ‘74 και μετά καμιά μας δεν ξαναμαζεύει 
ούτε φυλάει κειμήλια μα ούτε και πράγματα, που όταν τα χάσεις στοιχειώνουν 
και γίνονται έμψυχα... Ούτε βγάζουμε φωτογραφίες και τις μαζεύουμε σε 
άλμπουμ. Όλα τ’ αφήσαμε εκεί όπου ανήκουμε, όπου είναι οι ρίζες μας, το 
σπίτι μας, η καταγωγή μας, η γενιά μας... η ψυχή μας...»

Ο καφές της Φιλαρέτης

Το εξαιρετικά καλογραμμένο βιβλίο της Μόνας Σαββίδου Θεοδούλου έχει 
ως υπότιτλο «Μικρασιατικά, Αλεξανδρινά και Κυπριακά διηγήματα». Ήδη, 
λοιπόν, από το εξώφυλλό του μας υποβάλλει την ιδέα μιας ‘πολυτοπίας’, που 
μπορεί να είναι διαδοχή υποχρεωτικών, γεωγραφικών μετατοπίσεων, ή και 
τρίπτυχο απλών τυχοδιωκτικών διαδρομών. Αλλά δύσκολα θα μπορούσε μια 
διανοούμενη της αιμάσσουσας Κύπρου να μιλήσει σήμερα για απλές μετανα
στεύσεις «θεωρίας χάριν», όπως άλλοτε οι ξένοι περιηγητές, και μάλιστα όταν, 
επί πλέον, οι ρίζες της είναι μικρασιατικές (αλλαγιώτικες) και αλεξανδρινές. 
Η Μόνα, πράγματι, κουβαλάει ευλαβικά μέσα στα κύτταρά της χαμένες πατρί
δες, ενώ συνάμα γαλουχείται με αφηγήσεις των μεγάλων, οι οποίες συνταιριά
ζουν τις προσωπικές περιπέτειες με την Ιστορία της ράτσας μας. Εικόνες ειρή
νης και ευημερίας εναλλάσσονται με στιγμιότυπα πολεμικού πυρετού, τρυφε
ρές παρουσίες της καθημερινής ζωής συναντιούνται με σοβαρά ιστορικά πρό
σωπα, σε μια γοητευτική σύζευξη μικρών και μεγάλων πραγμάτων που ορί
ζουν την ατομική ύπαρξη, αλλά και τη μοίρα ενός έθνους.

Τα ιδεολογικά - με την ευρύτερη σημασία του όρου - χαρακτηριστικά των 
αφηγημάτων της Μόνας είναι, κατά τη γνώμη μου, τα παρακάτω:

1) Μια τάση διατήρησης όχι απλά της ιστορικής μνήμης, αλλά και μιας 
συγκεκριμένης πολιτικής και κοινωνικής ατμόσφαιρας, μέσα στην οποία αξιο
λογούνται τα εκάστοτε γεγονότα (ιστορικά και μη). Το πρώτο διήγημά της 
είναι ενδεικτικό του ταλέντου της συγγραφέως να μας υποδεικνύει, εντελώς 
έμμεσα και διακριτικά, πότε και υπό ποιες συνθήκες το άσπρο δεν φαντάζει 
άσπρο και πότε το μαύρο χάνει το σκοτεινό κύρος του. Η αξιοπρεπής, καλής 
οικογένειας Φιλαρέτη, επιβιώνει στην Κύπρο, μετά τον διωγμό της από την 
Αλλάγια της Μικράς Ασίας, καταλήγοντας να ασκεί σεμνά το επάγγελμα της 
καφετζούς. Η Μόνα, με τη συνείδηση ενός κλασικού ανθρωπιστή, ξέρει πως 
σε χαλεπούς καιρούς, δεν είναι εύκολο να κρίνουμε τους ανθρώπους και να 
τους σκιαγραφούμε με μονοκοντυλιές.

2) Μια σαφής επιθυμία συγκρότησης της οικογενειακής πινακοθήκης της 
συγγραφέως, όχι μόνο με τη βοήθεια της πένας της, αλλά και με την έκθεση 
φωτογραφιών που συνθέτουν και εικαστικά το πολύρριζο οικογενειακό της 
δένδρο, ντυμένο με τη γοητεία που ασκεί κάθε τι αγαπημένο και χαμένο για 
πάντα. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς μήπως αυτή η γενεαλογική αλυσί
δα έχει ενδιαφέρον μόνο για εκείνον που συνδέεται εξ αίματος μ’ αυτήν. Αλλά 
δεν συμβαίνει αυτό, ή μάλλον δεν συμβαίνει μόνον αυτό. Μέσα απ’ αυτή την 
παρέλαση πορτραίτων, ο αναγνώστης σχηματίζει την εικόνα μιας λίγο-πολύ 
τυπικής οικογένειας απ’ αυτές που έζησαν όμορφες μέρες, αλλά και την προ
σφυγιά και τον χαλασμό, οικογένειες οι οποίες έζησαν την αγάπη, τον ξεριζω
μό, την αγωνία, και οι οποίες αγωνίστηκαν με νύχια και με δόντια να επιβιώ
σουν, πρόκοψαν, καλλιεργήθηκαν πνευματικά, ήλπισαν, απελπίσθηκαν, κράτη
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σαν πάνω τους σφιχτά κάποιες θεμελιώδεις αξίες, και έμαθαν να ηττώνται με 
αξιοπρέπεια και να νικούν χωρίς κομπασμό.

3) Μια προσπάθεια να απαθανατιστούν κείμενα και ονόματα λογοτεχνών 
που φωτίζουν μ’ ένα καθολικότερο φως τις δύσκολες εποχές που σκιαγραφού- 
νται στο φόντο της οικογενειακής εικόνας. Η Μόνα Σαββίδου Θεοδούλου έχει 
μελετήσει Ιστορία, έχει διαβάσει μεγάλους λογοτέχνες αλλά - το κυριότερο - 
όλα αυτά τα αναγνώσματα τα έχει ενσωματώσει στη συνείδησή της και τα έχει 
επεξεργαστεί με απέραντη αγάπη.

Στο αφήγημα με τίτλο «Αλεξάνδρεια», συνυφαίνονται προσωπικές εμπει
ρίες, αγαπημένες φιγούρες συγγενών, αναγνωστικές αναμνήσεις.

«Δέν έχω πάει στην Αλεξάνδρεια, άλλά υπήρξα έκεϊ, μέσα στά γονίδια 
των προπατόρων μου. Ένα φωτεινό ’Ονομα, ένας διευρυμένος ορίζοντας, μια 
πατρίδα καταγραμμένη στό συγκλονιστικό ημερολόγιο τού παππού Μανώλη 
Κεχαγιόγλου, αλλά καί ένας ποιητικός χώρος έμπνευσης, πού τόν έχω διαβεί 
μέσα από τά διαβάσματά μου, τίς «Ακυβέρνητες Πολιτείες», τού Στρατή 
Τσίρκα καί τό «’Αλεξανδρινό κουαρτέτο» τού Λώρενς Ντάρελ. Τό τελευταίο 
μάλιστα γιατί τό είχε μεταφράσει μοναδικά δ Αεμεσιανός Αιμίλιος 
Χουρμούζιος καί τό είχε ολοκληρώσει δ συγγραφέας του στην Κύπρο

Τά παιδικά μου καλοκαίρια τά πλήρωνε ή παρουσία τών άγαπημένων 
θείων Ελένης καί Λούκα από την ’Αλεξάνδρεια. Κατέφθαναν γεμάτοι δώρα, 
χρυσή ταυτότητα μέ τ’ όνομά μου στην πλακίτσα, κουδαμές μέ σουσαμόπιτ- 
τα, καρεκλίτσες σέ σχήμα καμήλας μέ μπρούτζινα καρφάκια καί δερμάτινο 
κάθισμα, γλυκά τού κουταλιού πού μύριζαν δκιούλι, λαζμαρί καί μουσκοκάρ- 
φι. Μιά Μικρασιάτισσα θεία γλυκόλαλη, κατάξανθη, δλογέλαστη πού φώτιζε 
τό σπίτι μας καί έκανε τή μάνα μου μέ τ’ ’αστεία της νά γελά καί νά χαίρε
ται νά μαγειρεύει δλημερίς. Νά διασκεδάζουμε όλοι άπό τήν ευχάριστη παρου
σία καί τις απίθανες ιστορίες πού άκούγαμε μέ τό στόμα ανοιχτό νά συμβαί
νουν στήν ’Αλεξάνδρεια. Πανσπερμία πληθυσμών, ευφορία· γής καί ουρανού, 
ένας άλλος δικός μου κόσμος πού πλάταινε άπό μικρή τήν καρδιά καί τό νού 
μου! ένας κόσμος, πού μού πρόσφερε τήν αγκαλιά του, πού έπέπρωτο νά 
εμπλουτίζει τή μνήμη μου, νά συσσωρεύει καιρούς τής χαράς καί καιρούς τής 
λύπης κατά τόν ’Εκκλησιαστή. Πριν διαβάσω στά βιβλία ότι άνήκε στόν 
Ελληνισμό τής διασποράς, ανήκα ήδη έγώ σ’ αύτόν.»

Και ερχόμαστε στη λέξη που θα ήθελα απ’ την αρχή να προφέρω ως προ
σωπικό κώδικα των κειμένων της Μόνας Σαββίδου Θεοδούλου: την αγάπη. 
Ό,τι κι αν ανακαλεί, εδώ, η μνήμη της συγγραφέως, το ανακαλεί αγαπητικά, 
τρυφερά, με επιείκεια, χωρίς προκατάληψη ή μισαλλοδοξία, παρ’ όλα τα απαι
σιόδοξα συμπεράσματα της πρόσφατης Ιστορίας. Είναι χαρακτηριστική η 
ανάκληση μιας μορφής που σημάδεψε με φως τα παιδικά χρόνια της αφηγή- 
τριας, και που είναι η μορφή του Τουρκοκύπριου επιστήθιου φίλου του πατέ
ρα της στο αφήγημα «Ο φίλος, η φοινικιά και η βάρκα»:

«Ό Μουσταφά ήταν πιό λιγνός καί πιό ψηλός άπό τόν πατέρα μου. Οί 
κινήσεις του άργές. Οί ρυτίδες του βαθιές. Τό χρώμα τής επιδερμίδας του τής 
γής. Μού άρεσε γιά πολλούς λόγους νά πηγαίνω στό φούρνο τού πατέρα μου. 
Πταν ή πλατεία τού Κάστρου, ή παλιά άγορά, οί πλανοδιοπώλες, τό λιμάνι, 

ένα καθημερινό πανηγύρι. Ευωδιές καί ήχοι μιας εποχής. Ήθελα νά πηγαί
νω άκόμη γιά νά παίζω στόν αυλόγυρο τού Κάστρου, γινόμουν κάτω άπ’ τόν 
ίσκιο τών τειχών του ένα άπό τά πρόσωπα τής ιστορίας του. γινόμουν ένα μέ 
τά μυστικά του. Άλλά καί γιά τό Μουσταφά. Μ’ έπαιρνε ύπ’ τό χέρι καί προ
σπερνούσαμε τό Κάστρο μέ τά κανόνια καί τίς μολυβένιες μπάλες του. 
Μπαίναμε στόν τουρκομαχαλά. Τί topaia γλυκά πού είχε δ καταϊφτζής. 
Έγώ διάλεγα ύπ’ τά μεγάλα στρογγυλά ταψιά κι’ δ Μουσταφά μού τ’ άγό- 
ραζε. Δέ θυμούμαι τό πρόσωπό του. Θυμούμαι τό χέρι του πού κρατούσε τό 
δικό μου, τήν πατρική του τή στοργή. Θυμούμαι τή φιλία του μέ τόν πατέρα 
μου, τίς κουβέντες τους πότε στά τούρκικα καί πότε στά Ελληνικά κάτω άπ’ 
τή φοινικιά ή δίπλα στό πυρωμένο στόμα τού φούρνου.»

Δύο αξιόλογες λογοτέχνιδες της μετά τη διχοτόμηση Κυπριακής γενιάς. 
Δύο άξιες εκπαιδευτικοί, που ψάχνουν ακούραστα το ‘γιατί’ των γεγονότων 
και το ‘τι’ της ουσίας και του νοήματος του κόσμου. Δύο γυναίκες τόσο θετι
κά ενσωματωμένες στο κοινωνικό τους περιβάλλον και, συνάμα, τόσο ξεχωρι
στές από την πλειονότητα. Δύο Κύπριες, ή μάλλον Ελληνίδες, ή μάλλον 
κοσμοπολίτισσες, που εξακολουθούν να αναπολούν και να ονειρεύονται, ενώ
νοντας έτσι αδελφικά το παρελθόν με το μέλλον.

ΧΑΡΑ ΜΠΑΚΟΝ1ΚΟΛΑ
Ομότιμη Καθηγήτρια Θεατρολογίας

του Πανεπιστημίου Αθηνιύν
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ΕΛΛΑΔΙΟΥ ΧΑΝΔΡΙΩΤΗ: «ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ 

ΚΑΒΑΦΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ», ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2010*

* Πολιτιστικό Ίδρυμα Λαϊκής Τράπεζας, Τρίτη 1 Ιουνίου 2010.

Τον Χρίστον Χατζηαθανασίον

ΚλλάΜοί Xavò^enR. «Mb

Δραματική ερμηνεία 
της καβαφικής ποίησης

2010

Καταρχάς επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι η 
επιλογή μου από τον συγγραφέα να παρουσιάσω 
το βιβλίο του όεν στηρίζεται σε οποιαδήποτε ειδί
κευσή μου στα θέματα αυτά. Απλά αποτελεί έμπρα
κτη απόδειξη μιας όμορφης, δυνατής πνευματικής 
μεταξύ μας σχέσης που γεννήθηκε στην περίοδο 
1977-1978, όταν εγώ ήμουνα φοιτητής και ο 
Ελλάδιος Χανδριώτης καθηγητής στην 
Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου(ΠΑΚ). Μια σχέση 
δασκάλου-μαθητή, από αυτές που καταξιώνουν 
τον δάσκαλο και μπολιάζουν τον μαθητή και 
δίνουν πραγματική, απτή υπόσταση στην έννοια 
του παιδαγωγικού έρωτα. Μια σχέση που κρατήθη
κε ζωντανή και ευεργετική στην πορεία μου ως 
δασκάλου, αφού μου έδωσε τη δυνατότητα να 

βιώσω κατά τη διδακτική πράξη, όχι λίγες φορές, στον βαθμό φυσικά που οι 
δυνατότητές μου το επέτρεπαν, ψήγματα της ουσίας της απαγγελίας και των 
όσων αυτή δημιουργεί τόσο στην ψυχή του απαγγέλτη όσο και των μαθητών- 
ακροατών του. Μια σχέση που μου έμαθε, με αφορμή την παράσταση των 
«Χοηφόρων» του Αισχύλου που ανεβάσαμε ως φοιτητές στην ΠΑΚ το 1978, σε 
σκηνοθεσία του Ελλάδιου Χανδριώτη, αλλά και το μάθημα της «Αγωγής του 
Λόγου» που μας δίδασκε, να προσέχω και να επιδιώκω κατά το δυνατό τον 
έλεγχο της καθαρότητας, των παύσεων, των αναπνοών, του ρυθμού, της έντα
σης, της ροής, της αποστροφής του λόγου και των τόσων άλλων στοιχείων που 
προσδιορίζουν, ανάλογα με την περίσταση, την εκφορά του. Και όλα αυτά, 
σημάδια ανεξίτηλα πια χαραγμένα στον εαυτό μου, ασκούν με τη σειρά τους 
την επίδρασή τους στους δασκάλους που έχω να επιθεωρώ υπό την ευθύνη 
μου, δίνοντας συνέχεια σε εκείνο τον αρχικό σπόρο της τυχαίας παιδαγωγικής 
μου συνάντησης με τον Ελλάδιο Χανδριώτη.

Και τώρα στα καθ’ ημάς. Ο Ελλάδιος Χανδριώτης έχει μακρά και εμβριθή 
γραπτή και άγραφη παρουσία στην απαγγελία, στην εκφορά του λόγου, στην 
προσφώνηση των θεατών, στην απόδοση γενικά του ποιητικού και δραματικού 
λόγου, στην ορθή χρήση της γλώσσας κτλ. Αυτό ευκολότατα τεκμηριώνεται 
από το πλήθος των συγγραμμάτων που έχει εκδώσει και συνεχίζει να εκδίδει 

για τέσσερις περίπου δεκαετίες τώρα για τα πιο πάνω θέματα, από τα άρθρα 
του σε περιοδικά, σε επετηρίδες και σε εφημερίδες, από τις διαλέξεις και τις 
διδασκαλίες του σε σεμινάρια, σε σχολεία, σε κολλέγια και σε σχολές θεάτρου 
και από τα τόσα άλλα, που αποδεικνύουν μια φλογερή αφοσίωση και μια 
συστηματική ενασχόληση μοναδική.

Ως εκ τούτου, το βιβλίο που παρουσιάζουμε απόψε και το οποίο φέρει τον 
τίτλο «Δραματική Ερμηνεία της Καβαφικής Ποίησης», αποτελεί συνέχεια μιας 
πολυετούς ήδη συμβολής, που με συνέπεια υποστηρίζει και προβάλλει τα όσα, 
«κατά τη γνώση και την εμπειρία» του συγγραφέα του, αποτελούν τα θεμελια
κά στοιχεία της κάθε σχεδόν σκηνοθεσίας- υπόκρισης του ποιητικού λόγου. 
Απλά, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα θεμελιακά αυτά στοιχεία δεν παραμέ
νουν γενικά και αόριστα, καθώς βρίσκουν εδώ την εφαρμογή τους σε είκοσι 
ένα ποιήματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, τα οποία επιλέγονται ακριβώς για 
να ανταποκριθούν με πληρότητα στις απαιτήσεις της δραματικής ερμηνείας 
τους. Μιας ερμηνείας όπου, κατά τον συγγραφέα, «ο λόγος του ποιητή μπορεί 
να φωτιστεί σε κάθε του πτυχή ή λεπτομέρεια, ώστε να σταθεί στο μυαλό και 
στην ψυχή του ακροατή-θεατή με ακέραιη τη μορφωτική του αξία».

Οπως δηλώνει στον πρόλογό του ο συγγραφέας, η βασική πηγή άντλησης 
των δεδομένων για τις σκηνοθετικές-υποκριτικές προτάσεις του είναι τα ίδια 
τα κείμενα, αφού η καταφυγή σε αυτά και μόνο μπορεί να δώσει κατευθύνσεις 
και λύσεις σε οποιεσδήποτε απορίες. Προτάσεις που παραμένουν πάντα σε 
καθαρά γενικό, θεμελιακό επίπεδο, ώστε να μην περιορίζεται απόλυτα η ελευ
θερία προσωπικής ανάγνωσης από τον ίδιο τον μελετητή και απαγγέλτη των 
ποιημάτων.

Ως πρώτιστη αρχή μιας ορθής, κατά περίσταση, δραματικής ερμηνείας 
ενός ποιήματος, προτάσσεται από τον Ελλάδιο Χανδριώτη η μετριοπάθεια 
εκείνη που ελέγχει το συναίσθημα και τη λογική και επιτρέπει την ισοζυγισμέ- 
νη, νοηματικά και χρωματικά, εκφορά του ποιητικού λόγου, και ιδιαίτερα του 
λυρικού, όπως είναι η περίπτωση της ποίησης του Καβάφη. Η μετριοπάθεια 
εκείνη που ισχύει και για τον δραματικό-θεατρικό λόγο, και που συγκρατεί και 
προστατεύει τον απαγγέλτη-υποκριτή από τις εν δυνάμει παγίδες της κάθε 
είδους υπερβολής σε φωνή και κίνηση. Μια θέση την οποία στηρίζει ο συγγρα
φέας στη σχετική αναφορά του Σαίξπηρ (τραγωδία Άμλετ, πράξη Γ ', σκηνή 2, 
μετ. Β. Ρώτα), σύμφωνα με την οποία «ακόμα και στο χείμαρρο, στη θύελλα 
παι, θα ’λεγα, στον ανεμοστρόβιλο του πάθους, να μάθετε να κρατάτε κάποια 
μετριοπάθεια, που να το μαλακώνει».

Η στάση αυτή του συγγραφέα δεν φανερώνεται μόνο στις προτάσεις του 
Υΐα τη δραματική ερμηνεία των ποιημάτων του Καβάφη, αλλά είναι παρούσα 
χαι στην όλη εμφάνιση του βιβλίου του. Στο ευσύνοπτο του σχήματος και του 
μεγέθους, στην εμφάνιση του εξωφύλλου, στον πρόλογο και στην εισαγωγή του 
συγγραφέα, στον λιτό και μεστό λόγο του στην κατάθεση των προτάσεων για 
το καθένα από τα είκοσι ένα ποιήματα του Καβάφη και γενικά στην όλη εικό
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να που το βιβλίο δημιουργεί στην επαφή που έχει μαζί του ο αναγνιόστης. 
Χαρακτηριστικά που διευκολύνουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόμε
νό του και αναβαθμίζουν ουσιαστικά τη χρηστικότητά του.

Η επιλογή των ποιημάτων του Καβάφη από τον Ελλάδιο Χανδριώτη που 
ερμηνεύονται δραματικά δεν γίνεται τυχαία. Καταρχάς επιλέγονται για να 
καλύψουν χρονικά τη συνολική ποιητική παραγωγή του (από τα πιο πρώιμα 
έργα μέχρι και τα τελευταία του), ώστε να καταστεί δυνατή η φανέρωση από 
τον συγγραφέα της μόνιμης, διαρκούς και σταθερής επιδίωξης του ποιητή για 
αναζήτηση και αξιοποίηση μιας ποικιλίας σκηνοθετικών τρόπων δραματικής 
απόδοσής τους. Κατά δεύτερο και κύριο, όμως, λόγο η επιλογή γίνεται, με προ
τίμηση στα γνωστότερά του, για να καλύψει τεκμηριωμένα και παραδειγματι
κά ο συγγραφέας το σύνολο σχεδόν των ερωτήσεων που καλείται κάθε φορά ο 
ερμηνευτής να υποβάλει στον εαυτό του, όταν τίθεται ενώπιον της ανάγκης για 
δραματική ερμηνεία ενός ποιήματος.

Έτσι, με αφορμή και βάση το περιεχόμενο του κάθε ποιήματος, ο Ελλάδιος 
Χανδριιότης απαντά στα ερωτήματα της κατεύθυνσης του λόγου, τα οποία 
γενικά μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα: Ο απαγγέλτης α) απευθύνεται 
προς τον ακροατή-θεατή ως ενιαίο σώμα ή και προς άλλο πρόσωπο παρόν, β) 
κάνει αποστροφή προς πρόσωπο που απουσιάζει ή προς θεότητα ή προς φυσι
κό στοιχείο ή προς έννοια κτλ., γ) μιλά στον εαυτό του και δ) διαλογίζεται ή 
στοχάζεται ή αναπολεί ή ονειροπολεί ή μιμείται κτλ.

Ο συγγραφέας δεν περιορίζεται, όμως, μόνο στο να προσδιορίσει την 
κατεύθυνση του λόγου, αλλά επεξηγεί και την αρμόζουσα κάθε φορά εκφορά 
του. Συγκεκριμένα, προβαίνει στην απαραίτητη διάκριση ανάμεσα στα περι
γραφικά και στα δραματικά σημεία των ποιημάτων και τονίζει σε κάθε ποίημα 
ξεχωριστά αλλά και σε μορφή επιλόγου (που φέρει τον τίτλο Τελικές 
Υπομνήσεις), για να προσδώσει περαιτέρω έμφαση στην ανάγκη για διαφορε
τική προσέγγιση και υπόκριση. Στα παραστατικά σημεία τονίζει χαρακτηρι
στικά την ανάγκη για βίιοση των εικόνων από τον απαγγέλτη, μέσω της φαντα
σίας του, κατά τρόπο που θα επιτυγχάνει ανάλογα είτε να αποσπάσει την προ
σοχή του από την παρουσία των θεατών είτε να τους παρασύρει και τους ίδι
ους στη βίωσή τους, διασφαλίζοντας ένα είδος μέθεξης.

Σε ό,τι αφορά τα δραματικά μέρη των ποιημάτων, θέση του συγγραφέα 
είναι ότι στις περιπτώσεις αυτές η εκφορά του λόγου θα πρέπει να λαμβάνει 
σοβαρά υπόψη στοιχεία όπως το ασύνδετο και πολυσύνδετο σχήμα, την επα
ναφορά και την αντίθεση, την παύση και τη μετάβαση, την κλιμάκωση και την 
επιστροφή στην κανονικότητα, την επιτάχυνση και την επιβράδυνση κτλ. και 
μέσω της ευκρίνειας και του ρυθμού της να αναδημιουργεί την όλη ατμόσφαι
ρα που με την ψυχή και τους στίχους του όρισε ο ποιητής.

Για διευκόλυνση της όσο το δυνατό πιο αρμόζουσας δραματικής ερμηνεί
ας των ποιημάτων του Καβάφη ο συγγραφέας δεν παραλείπει να προβαίνει, 
όπου κρίνει σκόπιμο, και σε νοηματική ολιγόλογη ανάλυση κάποιων σημείων 

τους. Η πρακτική του αυτή, σε συνδυασμό με τη σχηματική απεικόνιση της 
κατεύθυνσης του λόγου του απαγγέλτη στο τέλος της πρότασής του για κάποια 
ποιήματα, και την παράθεση άλλων ποιημάτων του Καβάφη για να παρέχεται 
η δυνατότητα στον χρήστη του βιβλίου για σύγκριση και παραβολή τους, επαυ
ξάνει τον βαθμό ευχρηστίας του και το καθιστά πολύτιμο βοήθημα για όσους 
ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Η πρακτικότητα, λειτουργικότητα και χρηστι
κότητά του προσλαμβάνουν, επίσης, ευρύτερες διαστάσεις και με τους πίνακες, 
στο τέλος του βιβλίου, από τη μια της κατά ποίημα κατεύθυνσης του λόγου και 
από την άλλη της ταξινόμησης των ποιημάτων με βάση την προτεινόμενη 
κατεύθυνση του λόγου.

Για όλους αυτούς τους λόγους το βιβλίο του Ελλάδιου Χανδριώτη αποτε
λεί ουσιαστικά μια παιδαγωγική πρόταση, μέσω της οποίας αναδεικνύεται από 
τη μια η σημαντικότητα της δραματικής ερμηνείας ως προϋπόθεσης για βαθιά 
και ουσιαστική κατανόηση του νοήματος και από την άλλη παρέχονται τα απα
ραίτητα εργαλεία ώστε η ερμηνεία αυτή να είναι όσο το δυνατό αρτιότερη.

Για να δοθεί παραστατικά η ερμηνευτική προσέγγιση του συγγραφέα έχει 
επιλεγεί το ποίημα «Η σατραπεία». Οι οδηγίες που δίνει ο συγγραφέας και τις 
οποίες θα αξιοποιήσει ο ίδιος για να απαγγείλει στη συνέχεια το ποίημα είναι 
οι ακόλουθες:

«Ο ποιητής απευθύνεται στον άνθρωπο που είναι καμωμένος για τα ωραία 
και μεγάλα έργα:

α) Του υποβάλλει, με τρόπο επιφωνηματικό, τη συμφορά που ενέχει εκεί- 
νιΊ η κατάσταση όπου η τύχη του τον αδικεί..., όπου ευτελείς συνήθειες και 
μικροπρέπειες και αδιαφορίες τον εμποδίζουν.

β) Του υποβάλλει, πάλι επιφωνηματικά, και τη φρίκη που κουβαλεί εκείνη 
Ρ μέρα που ο ίδιος ενδίδει (αφήνεται και ενδίδει) και... φεύγει οδοιπόρος για 
τα Σούσα και γίνεται ευνοϊκά δεκτός και δέχεται μεγάλες προσφορές, πλην 
°μως με απελπισία, αφού άλλα ζητά η ψυχή του και για άλλα κλαίει (για τα 
πθαγματικά μεγάλα και τα ωραία).

γ) Τέλος του απευθύνει αλλεπάλληλες ερωτήσεις, που έμμεσα συνιστούν 
θτ’μβουλή για πρόληψη και της συμφοράς και της φρίκης.

Με άλλα λόγια, ο ερμηνευτής (ως Καβάφης), ελαυνόμενος από φόβο και 
έγνοια, δίνει με θέρμη τις συμβουλές του στοχεύοντας στην αποτροπή της επι
πόλαιας ενέργειας που σίγουρα θα προκαλέσει στον δράστη μεγάλη αδικία και 
Φθβερή ζημιά.

Αυτός ο συμβουλευόμενος, ο προσφωνούμενος, είναι είτε κάποιος άλλος 
είτε ο ίδιος ο εαυτός του Καβάφη. Στην πρώτη περίπτωση (του άλλου) η συμ
βουλή παίρνει χαρακτήρα αποστροφής (όπου ο ερμηνευτής κοιτάζει το κοινό 
θεωριόντας το ως ένα σώμα), ενώ στην περίπτωση του εαυτού η συμβουλή έχει 
Χαρακτήρα στοχασμού (και ο ερμηνευτής) κοιτάζει απλανώς προς τη γη).

Πάντως τα «αγκωνάρια» του λόγου, της συμβουλής ή αυτοσυμβουλής,
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δηλαδή οι δύο επιφωνήσεις (τί συμφορά ... και τί φριχτή η μέρα...) και οι τρεις 
αλλεπάλληλες ερωτήσεις του τέλους (αυτά πού θα ... αυτά πού θα ... και τί 
ζωή χωρίς αυτά θα κάμεις;) πρέπει να έχουν χρωματικό φορτίο - ποτέ δεν 
εννοώ φωνή ή κραυγή!» (σ.33-34)».

Ως γενικό καταληκτικό σχόλιο, το βιβλίο «Δραματική Ερμηνεία της 
Καβαφικής Ποίησης» του Ελλάδιου Χανδριώτη κρίνεται ότι αποτελεί ένα εν 
δυνάμει πολύτιμο βοήθημα για κάθε εκπαιδευτικό που διδάσκει ποίηση ή και 
απαγγελία στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο, καθώς και σε όσους ασχολούνται 
με την υποκριτική ως διδάσκοντες ή ως φοιτητές στις δραματικές σχολές. Κι 
αυτό, γιατί με απλό, συστηματικό και γενικά μετριοπαθή τρόπο είναι σε θέση 
να δώσει απαντήσεις σε πρωταρχικές και όχι μόνο απορίες, για τα διάφορα 
απαγγελτικά και ερμηνευτικά ερωτήματα που ανά πάσα στιγμή ενδέχεται να 
προκύψουν, τόσο για την ποίηση του Καβάφη ειδικά, που αποτελεί και σημα
ντικό μέρος του Αναλυτικού Προγράμματος της Λογοτεχνίας στα σχολεία μας, 
όσο και για οποιαδήποτε άλλη ποίηση.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η Ποίηση της Ανδρεανής Ηλιοφώτου

Τον θεοόόση Πυλαρινού

Σκοπός του κειμένου αυτού' είναι η 
αποτίμηση της τελευταίας ποιητικής συλλο
γής της συγγραφέως Ανδρεανής 
Ηλιοφώτου, που τιτλοφορείται «Εικασία 
θανάτου». Όμως η ορθή αποτίμηση επιβάλ
λει να ανατρέξει κανείς και στην προγενέ
στερη ποιητική δουλειά της, στην οποία 
υπάρχουν οι απαρχές τόσο της ποιητικής 
της όσο και των θεματικών της. 
Προτιμήσαμε, λοιπόν, να προβούμε στην 
αναδρομή αυτή, για να φανεί καλύτερα η 
όλη διαδρομή της και, φυσικά, η κορύφωση 
στις τελευταίες συνθέσεις της, κατεξοχήν δε 
της Εικασίας θανάτου.

Ακολουθώντας το σύνηθες, παρατηρεί 
κανείς να ακμάζει πρώτα η ποίηση και έπει
τα η απαιτητικότερη πεζογραφία. Το συναί

σθημα εξάλλου προηγείται και έπειτα η κατασταλαγμένη και «εκλογικευμένη» 
γραφή του αφηγηματικού λόγου, αν μας επιτρέπεται ο όρος, τον οποίο και 
αποδίδουμε μέσα σε εισαγωγικά. Και η συνήθεια αυτή δεν αφορά μόνο στη 
φιλολογία των λαών αλλά και στους δημιουργούς μεμονωμένα. Πολλοί πεζο- 
Υράφοι μας, για παράδειγμα, ξεκίνησαν το λογοτεχικό τους στάδιο ως ποιητές 
και στον στίχο εμπιστεύτηκαν τα πρώτα σκιρτήματα της ψυχής τους. Απλό 
αλλά χαρακτηριστικό δείγμα ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, πιο πρόσφατα ο 
Γιώργος Ιωάννου και ο Κώστας Ταχτσής.

Η περίπτωση της Ανδρεανής Ηλιοφώτου ακολούθησε την αντίστροφη δια
δρομή. Αρχισε πολύ νωρίς το 1973, με τη συγγραφή διηγημάτων, συνέχισε γρά
φοντας κριτικό δοκίμιο, ασχολήθηκε με το ταξιδιωτικό κείμενο και τη μελέτη, 
και πολύ αργότερα από την εμφάνισή της επιδόθηκε στην ποίηση, με ώριμους 
καρπούς, αποτέλεσμα πολύχρονης κυοφορίας· καρπούς μεστούς, μια και ο 
λυρισμός της, συνεσταλμένος και ανεκδήλωτος επί χρόνια, βαφτίστηκε στη 
ακληρή εμπειρία της ζωής και μορφοποιήθηκε με γλώσσα δοκιμασμένη ήδη από 
την ποιήτρια στον χρόνο.

*■ Το εν λόγω κείμενο αποτελεί τεκμηριωμένη απόδοση ομιλίας με τον τίτλο «Η ποίηση της Ανδρεανής 
Ηλιοφώτου». Η ομιλία αυτή πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο της Marfin Λαϊκής Τράπεζας στη 
Λευκωσία, στις 8-6-2010.
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Έτσι ο ποιητικός σπόρος που ελάνθανε ατελέσφορος αλλά ζωντανός, 
εστία που σιγόκαιγε από την εποχή των πρώτων επιλογών της, εκδηλώθηκε 
έμπρακτα και ήρθε η κρίσιμη ώρα της δημόσιας κατάθεσης των ανέκφραστων 
προθέσεων. Αναφερθήκαμε σε κρίσιμη ώρα, γιατί η ποίηση εκδηλώνεται ούτως 
ή άλλως ως οδυνηρό ρήγμα και αναγκαία αποφόρτιση ποικίλων ψυχικών 
δοκιμασιών, ενδογενών μεν, αλλά ως απόρροια ιδιοπρόσωπης συσσώρευσης 
και επεξεργασίας εξωγενούς πάντοτε υλικού.

Με την ποίηση, λοιπόν, της Ανδρεανής Ηλιοφώτου θα ασχοληθούμε, εξε
τάζοντας' τη λυρική πορεία της από το 1995, πρώτη επίσημη εμφάνισή της, έως 
σήμερα. Και θα αρχίσουμε συνδέοντας και επεξηγώντας έτσι όσα αναφέραμε 
στο προοίμιό μας για την ώρα που η ποίηση έρχεται να καθορίσει την πορεία 
των δημιουργών, αξιοποιώντας τις εύγλωττες μαρτυρίες της ίδιας της ποιή- 
τριας, από το σύνθεμα της πρώτης συλλογής της, με τίτλο «Ποίηση»:2

2. Βλ. Όραμα ελληνικό, Λευκωσία 1995, σ. 24.

Ποίηση, δίδυμη αδελφή της αιωνιότητας,
συμπαντική αρμονία,
αυγινή δροσοσταλίδα στο καμίνι τ’ ατέλειωτου πόνου, 
ατέρμονη ανοιξιάτικη ώρα.

Ποίηση, ασίγαστη λαχτάρα της λύτρωσης,
γέφυρα του τυφλού πάθους προς το «επέκεινα»,
φτερωμένη ελπίδα της νιότης.
Με τα φτερά της νιότης μας λέει ότι την γνώρισε, για την αιωνιότητα την 

επικαλείται και στο ενδιάμεσο τοποθετεί το καμίνι του ανθρώπινου πόνου, 
ό,τι δηλαδή επιφυλλάσσει με μαθηματική ακρίβεια για τον καθένα μας η ζωή. 
Η ποίηση δηλαδή λειτουργεί ως λαχτάρα λύτρωσης, ως άσβεστη ελπίδα του 
γήινου ταξιδιού, οδυνηρού σε κάθε περίπτωση, παρά τα μικρά ή μεγάλα δια
στήματα αναψυχής' του ταξιδιού, εν τέλει, προς το επέκεινα, ως γέφυρα από 
το εφήμερο στο αιώνιο, από τις ψευδαισθήσεις του βραχέος στην αλήθεια του 
διαρκούς που, προφανώς και τελεσιδίκως, είναι ο θάνατος.

Η ποίηση της Ανδρ. Ηλιοφώτου αφυπνίστηκε με ισχυρά τραντάγματα από 
τον θάνατο, εγέρθηκε - και αυτό είναι το οξύμωρο που την διαπερνά - από 
αυτόν και αυτόν αντιμάχεται θεωρώντας τον εν τέλει φιλοσοφικά, αποδεχόμε
νη την παντοδυναμία του αλλά αρνούμενη την παντοκρατορία του.

Τρεις είναι οι βασικοί λόγοι που ώθησαν την Ανδρ. Ηλιοφώτου στην ποι
ητική έκφραση, για να μεταβούμε σε απτές αναφορές: α) Η αντιμετώπιση του 
θανάτου κατά πρόσωπο, λόγω της απώλειας προσφιλών προσώπων, β) Η επί
σης πικρή συνομιλία με τον θάνατο στις μέρες του δυσοίωνου καλοκαιρινού 
του 1974, η αίσθηση δηλαδή της απρόοπτης και γι’ αυτό δεινής απώλειας, ιδω
μένης στον γενέθλιο χώρο με την ανατροπή παρουσίας αιώνων. Και γ) η επαί- 

σθηση της παροδικότητας της ζωής, η μυστηριώδης και ανερμήνευση αυτή 
μετάσταση από το γνωστό στο άγνωστο και αβέβαιο.

Η ποίηση, επομένως, εδρασμένη στις αξίες εκείνες που παρήγαγε η ελληνι
κότητα της Κύπρου στη μακραίωνη διαδρομή της αποτελεί το ελπιδοφόρο 
όχημα της ποιήτριας για την καταπολέμηση του θανάτου, της απώλειας δηλα
δή, της ανυπαρξίας, της εκμηδένισης, με πρώτο μέλημα τη σωτηρία και την 
αναβίωση του πάτριου χώρου, του ζωτικού εδάφους εκείνου, χωρίς το οποίο 
επέρχεται ο αφανισμός της ιστορικής μνήμης, ο θάνατος της μακράς παράδο
σης και των αξιών, η λήθη των τόπων και των προσώπων, ο αφανισμός εν τέλει 
και των τεθνεώτων οικείων, η μνήμη των οποίων ενδιαιτάται διαρκής μόνο σε 
ελεύθερη πατρίδα.

Το Όραμα ελληνικό, συνεπώς, η πρώτη συλλογή της Ανδρ. Ηλιοφώτου, τις 
πηγές αφόρμησης της οποίας θελήσαμε να προτάξουμε, απαρτίζεται από συν
θέματα κυπρόθεμα και ελληνοπρεπή, σημεία της πολιάς ελληνικότητας της 
Κύπρου, ταξίδι της ποιήτριας στην Ελλάδα, με κομβικά σημεία συμβολισμών 
τους Δελφούς, τη Δήλο, τον Μιστρά, τα Μετέωρα, τις Κυκλάδες μετ’ επιστρο
φής δε στην αιμάσουσα Κύπρο, μεταφέροντας σωστικό οξυγόνο, σε μια Κύπρο 
πονεμένη εν έτει 1976, καταρρακωμένη, διχασμένη, στο χείλος της απώλειας.

Με διαχωριστικό σταθμό το ποίημα «Κύπρος 1976», ποιητική αποστροφή 
στον ποιητή Γιώργο Σεφέρη, που η ποίησή του συνδέθηκε άρρηκτα με τις τύχες 
του νησιού, επανέρχεται από το ελληνικό ταξίδι της στον χώρο του μαρτυρί
ου, πτυχές της ζωής του οποίου καταγράφει. Αλλά, ας παραθέσουμε λίγους 
στίχους από το διαπορητικό αυτό ποίημα, χαρακτηριστικό της έκπληξης και 
του δέους από τη μεταστροφή των πραγμάτων, οδυνηρό για τη βαθιά πληγή, 
αγωνιώδες για το μέλλον του τόπου, αποτεινόμενο σε μια αδελφή ψυχή σήμα
ντρο της ελληνικότητας της Κύπρου, φωνή-έκκληση προς ένα φίλο σε ώρες 
κρίσεως για την ποιήτρια, όπως τις χαρακτηρίσαμε αρχίζοντας τούτο το κεί
μενο.3

[...] Αδελφέ μου ποιητή, γιατί δε μίλησες
για την εποχή των παγετώνων που ήρθε;
Νέκρωσαν οι πάγοι την πλάση, 
παντού απολιθώματα' πάγωσε το αίμα 
στις πλήγές, στις καρδιές, στις φλέβες της γης. 
Πού να φυλαχτεί ο σπόρος της ζωής;
Διαβήκαμε το σύνορο της ιστορίας.

Το δεύτερο μέρος της πρώτης συλλογής είναι αφιερωμένο στη μνήμη αγα
πημένων προσώπων. Πρόκειται για επιτύμβια ποιήματα που, ενώ τα διαπερνά 
το ρίγος του θανάτου, όμως, όπως γράψαμε, πεισματικά τον αντιμάχονται,

3. Ο.π. σ. 18
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παραδίδοντας τα ονόματα των κεκοιμημένων στην αϊδιότητα με τα οιονεί 
αυτά επί τύμβω εκτενή επιγράμματα. Είναι προσπάθεια ανταπόδοσης, αποτί
μησης, μνημοσύνου και συνάμα απάντησης στους στίχους της,4

4. Ο.π. σ. 29, «Στη μνήμη της μητέρας μου»
5. Βλ. Εξομολήσεις, ποιήματα, Λευκωσία 2003.

6. Βλ. Εξομολογήσεις, σ. 19-20, «Η ζή μου».
7. Στο ίδιο, a. 21-22, «Η οδύνη του χρόνου».

Όλα μια παρωδία, μία παράσταση κακόγουστη
κι εγώ να μην μπορώ να καταβάλω τ’ αντίτιμο
\ν προσέξει καλά ο αναγνώστης των μνημοσυνών αυτών, θα διαπιστώσει 

ότι οι αρετές των νεκρών, η εξύμνηση των πράξεών τους είναι στενά δεμένα με 
τη ζωή της ίδιας της ποιήτριας, ή, με άλλα λόγια, αποτελούν στοιχεία του βίου 
της, ο οποίος έντεχνα εκτυλίσσεται μέσα από τις καταγραφές της για τους 
υμνούμενους. Η έννοια, λοιπόν, του θανάτου, ως όρος υπαρξιακός και όχι απλά 
βιολογικός, αποτελεί γνώρισμα, ήδη από αυτή τη συλλογή, της ποίησής της.

Δεν θα αναφερθούμε ειδικά στη φιλολογική σκευή της ποιήτριας, που 
εμπλουτίζει την ποίησή της, δεν μπορούμε όμως να μην επισημάνουμε, ακρο
θιγώς έστω, το άφθονο αρχαιόπνευστο υλικό, αποτέλεσμα της αρχαιογνωσίας 
της, που θα έχουμε την ευκαιρία και στη συνέχεια να επισημάνουμε- το επίσης 
άφθονο και καλοχωνεμένο διακείμενο από τη χριστιανική και τη νεοελληνική 
γραμματεία και τον διάλογο με τους σύγχρονους νεοέλληνες ποιητές, δείγμα 
του οποίου ήταν αυτό με τον Γιώργο Σεφέρη.

Το 2003, μετά από τρία νέα βιβλία, δύο γραμματολογικού χαρακτήρα και 
ενός με διηγήματα, η Ανδρ. Ηλιοφώτου θα επιστρέφει με την ίδια ευαισθησία, 
λιτότητα και απεριττότητα στην ποίηση με τη συλλογή της Εξομολογήσεις, 
έκδοση του έτους 2003.5

Πατρίδα, ως διαχρονική και ζώσα ιστορία, ποίηση και ανθρώπινη ύπαρ
ξη, θεωρημένες μέσα από ανήσυχους διαλογισμούς που τους διακρίνει φιλόσο- 
φη διάθεση και προβληματισμός, αποτελούν τα γνωρίσματα της νέας αυτής 
συγκομιδής, που έρχεται με φειδώ και μετά από το αρκετό διάστημα των οκτώ 
γεμάτων χρόνων για να κοινοποιήσει ποιητικά τη σκέψη της ποιήτριας. 
Τονίζουμε την ολιγότητα των ποιημάτων και το εύρος του χρόνου για να δεί
ξουμε τον επιφυλακτικό τρόπο και τον διακριτικό σεβασμό που δείχνει η 
Ανδρεανή Ηλιοφώου στο είδος αυτό, και το δέος, αν θέλετε, με το οποίο το 
προσεγγίζει.

Τα ποιήματα της πατρίδας, τέσσερα όλα κι όλα, εμπεριέχουν με τον πυκνό 
τρόπο που έχουν συντεθεί, όλα τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα της Κύπρου, από 
τους περιώνυμους, αρχαίους βασιλείς έως τον αγώνα της ΕΟΚΑ και από 
αυτόν έως το δυσώνυμο 1974, με προέκταση στην ακηδία, την αμεριμνησία και 
τον αβδηριτισμό, που ως νέες μάστιγες, επικινδυνότερες των βαρβαρικών επι
δρομών, διαβρώνουν με τον χειρότερο τρόπο τη ζωή της σημερινής Κύπρου.

Το διακειμενικό υλικό, πρέπει να σημειωθεί αυτό, εύλογα λόγω της 
πυκνότητας των συνθεμάτων, έχει αυξηθεί σημαντικά, χωρίς να καταπονεί τον 
αναγνώστη ή να βλάπτει την ποιητικότητα με φιλολογικό ιστορισμό. 
Πρόκειται, και γι’ αυτό επιχειρήσαμε την παρέκβαση αυτή, για τεχνική δύσκο
λη, που πρέπει να προσγραφεί στα χαρακτηριστικά της ποίησής της, διότι αφα- 
νώς ή υπόρρητα και πολύ λιγότερο ρητά, εκτυλίσσει την ιστορική της Κύπρου 
μέσα από γεγονότα και ονόματα-σύμβολα, εντάσσοντάς τα στον λόγο της λει
τουργικά χωρίς την αίσθηση του φόρτου που προκαλούν τα πολλά παραδείγ
ματα ή του βεβαρημένου και φιλολογίζοντος διακειμενικού όγκου.

Εννέα ποιήματα απαρτίζουν τον διαλογιστικό κύκλο της, το δεύτερο 
μέρος των Εξομολογήσεων. Ουσιαστικά, πρόκειται για ποιητική διήγηση στιγ- 
μιοτύπων της ζωής της ποιήτριας τα οποία συμποσούμενα συναποτελούν ένα 
λυρικό αυτοβιογραφικό κείμενο.6 7

Μια φυγή η ζωή μου κι ένας πόνος.
Σμιλεύοντας το άγαλμα της αρετής
στην πέτρα, φουρτούνες άγριες μ ’ έδειραν
και βαρυχειμωνιές...
[...]
Οι καιροί μου του τρόμου, 
οι καιροί μου του μίσους!

Πώς μεγαλώσαμε αλήθεια τα παιδιά μας, 
συνεχίζει με αυτό τον σεφερικό στίχο

παγιδευμένοι ανάμεσα στην απειλή
και το θάνατο, με ξένα ρούχα,
με λόγια δανεισμένα, με φιλιά διακρύβρεχτα!
[...]
Ο κλήρος μου μια θαλασσοδαρμένη Πατρίδα,
και μια γλώσσα χιλιοβασανισμένη,
μυριόχρονη, μυριόριζη [...]
Πρόκειται για δυσκολίες, εξάρσεις, γεγονότα από τη ζωή της, χρωματισμέ

να από τον αγώνα της πατρίδας της, ή την κοινωνική πραγμαικότητα, τα 
πέτρινα χρόνια μετά την εισβολή και, ακόμη, προσωπικές αγωνίες, με πρωταρ
χική την έννοια του αδικαίωτου χρόνου, εφόσον αυτός είναι θεωρημένος στην 
αρχή του από τον ελπιδοφόρο αγώνα της ΕΟΚΑ, που διαψεύδεται, ωστόσο, 
τραγικά στη συνέχεια, αποκτώντας πρόσθετο βάρος, ηθικό πλέον, από την αμε- 
ριμνησία, την ιδιοτέλεια και τον συμβιβασμό- πρόκειται για χρόνο αντίμαχο, 
εφόσον διερχόμενος ακυρώνει τις προσδοκίες, τις υποθήκες, τις επενδύσεις 
ολόκληρης ζωής, που ματαιώνονται δραματικά:?
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Η οδύνη τον χρόνου
αφήνει καθημερινά
το επισκεπτήριό της στην πόρτα μας,
νύχτες, μέρες, χειμώνες, αιώνες.
[...] '

Υφαίνει τείχη απόρθητα
ανάμεσα στο χτες και το αύριο,
αφανίζοντας την ελπίδα
της προσμονής, πνίγοντας
τις νοηματισμένες λεπτομέρειες
των καιρών, των ονείρων.
[...]
Το τρίτο μέρος, που ονομάζεται «Της ιστορίας», δεν αφίσταται της λογι

κής των πρώτων πατριωτικών ποιημάτων της ίδιας συλλογής, με τη διαφορά 
ότι αναφέρεται στο ιστορικό παρελθόν, το ένδοξο αρχαίο παρελθόν, με συν
δυασμούς ή υπαινιγμούς για το παρόν.

Το τέταρτο, «Της ποίησης», έχει ενδιαφέρον, γιατί εμπεριέχει κείμενα ποι
ητικής, μια ποιητικής που εδράζεται όμως τόσο στην τέχνη όσο και στον διά
λογό της με ποιητικούς προγόνους, όπως ο Κώστας Μόντης, τα βήματα των 
οποίων και ακολουθεί. Άλλοτε, πάλι, εκφράζει, όντας ως ποιήτρια εξουσιοδο
τημένη κατά κάποιο τρόπο από την ιστορία, την ποιητική συνείδηση, τη συλ
λογική ποιητική της πατρίδας και των ομότεχνών της.8

10. Ο.π., σ. 20
11. Ο.π., σ. 16,18.
12. Ο.π.,σ. 19,27
13. Ο.π. σ. 13.
14. Ο.π. σ. 15.
15. Ο.π. σ. 25.
16. Ο.π. σ. 28.

Άλλοτε λυγάμε σαν μίσχοι λουλουδιών
σ’ άνυδρες μέρες.
Άλλοτε βουλιάζουμε στο θάνατο της απάθειας.
Άλλοτε πέφτουμε κάτ’ απ’ τα βόλια
μισερών ανθρώπων το αίμα μας σπονδή
σ’ αναπαράσταση Παθών του Εσταυρωμένου.
Αγιάτρευτ’ η πληγή μας σαν του προδομένου
Φιλοκτήτη, ολομόναχου στην ερημιά της Άήμνου.

Ερχόμαστε στο σημείο αυτό στην τελευταία συλλογή της Ανδρ. 
Ηλιοφώτου, την Εικασία θανάτου, που κυκλοφόρησε το 2009, η οποία υπήρξε 
και το κινούν αίτιο αυτού του κειμένου9. Πρόκειται για μελέτη θανάτου, εδρα
σμένη στον αρχαίο φιλοσοφικό στοχασμό. Η ποιήτρια παίρνει θέση για τη 
σημερινή κατάσταση της ποίησης, ανακαλώντας την παράδοση ως αρωγό και 
αφήνοντας να διαφανεί ότι η πραγματική ποίηση έχει εγκαταλείψει τον πεζό 
άνθρωπο των καιρών μας. Ωστόσο, η θεώρηση του θανάτου ακολουθεί ένα

8. Στο ίδιο, σ. 44, «Ποιητές των πικρών καιρών».
9. Βλ. Εικασία θανάτου, ποίηση, εκ. Αρμίδα, Λευκωσία 2009.
10. Ο.π., σ. 20 

σκεπτικό κατά το οποίο η αρχαία φιλοσοφία, είτε των φυσικών φιλοσόφων 
είτε του Πλάτωνα10, αξιοποιείται ως θεμελιώδες πεδίο εφαρμογών, επάνω στο 
οποίο διασπείρει διακριτικά και σπανιότερα ρητά τις πηγές της έμπνευσης και 
του δέους της, που δεν είναι τίποτε άλλο από τα ελατήρια κάθε ποιητή, δηλα
δή τα προσωπικά βιώματά του. Και τα βιοοματα αυτά για την Ανδρεανή 
Ηλιοφώτου είναι οι απώλειες των προσφιλών της, οι θάνατοι διαφόρων 
άλλων εμβληματικών μορφών που σημάδεψαν, σε κάθε περίπτωση, τη ζωή της, 
και εν τέλει το δέος μπροστά στο άγνωστο που διαισθάνεται η ίδια, αναζητώ
ντας τους δρόμους της ψυχής και ανακαλώντας ως οδηγούς τους έγκυρους 
αρχαίους φιλοσόφους και τις θεωρίες τους περί θανάτου, περί αθανασίας της 
ψυχής, της μεταθανάτιας ζωής στις σφαίρες του επέκεινα και περί της δικαίω
σης της ανθρώπινης ψυχής στο απροσδιόριστο εκείσε. Σε δεύτερο πλάνο, αλλά 
με μεγάλη αντιπροσώπευση αξιοποιείται και η χριστιανική σκέψη και οι περί 
θανάτου δοξασίες. Οι Ψαλμοί που συνήθως επιστρατεύει,11 περικειμενικά ή 
διακειμενικά έχουν ικανό μερίδιο, συνδυάζονται εξάλλου πειστικότερα με την 
αρχαία σκέψη, σε αντίθεση με το ορθοδοξότερο νεοδιαθηκικό πνεύμα.

Θα επαναλάβουμε, πάντως, ότι όλο αυτό το σκηνικό, με το ζευγάρωμα 
αρχαιότητας και χριστιανισμού12 λειτουργεί ως βάση, επί ης οποίας δοκιμάζε
ται η προσωπική υπαρξιακή αγωνία της ποιήτριας.

Στη λογική που περιγράψαμε υπάγεται και η εξωτερική μορφή των ποιη
μάτων της Εικασίας θανάτου. Κατ’ αρχάς πρόκειται για συνθεικό έργο 12 ενο
τήτων, ενώ έως τώρα τα ποιήματα των πρότερων συλλογών ήταν αυτόνομα. 
Λίγα ποιήματα που ακολουθούν δεν σχετίζονται με το συνθετικό μέρος και 
μάλλον δεν έπρεπε να δημοσιευτούν στον ίδιο τόμο.

Η γλώσσα, το καλβικό13 ενίοτε ύφος, το περικειμενικό υλικό (μότο και 
υποσημειώσεις), το εν γένει διακείμενο14 συνάδουν στο όλο ήθος της σύνθεσης. 
Οα προσθέταμε κάποιες ενδείξεις που παραπέμπουν στην «Κόλαση» του 
Δάντη15, ίσως στον Βιργίλιο16 και πιθανώς στην ελιοτική Έρημη χώρα. 
Πρόκειται δηλαδή για κείμενο που αξιοποιεί τη φιλολογική παράδοση, από 
την αρχαιότητα έως τον Κάλβο, παράδοση, επάνω στην οποία εφαρμόζεται και 
αποκτά βαρύτητα συγχρονικό υλικό που εκφράζει την εποχή της Ανδρεανής 
Ηλιοφώτου, τις μεταφυσικές αγωνίες της και τα προσωπικά της πιστεύω.
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Θα καταχωρήσουμε στη συνέχεια την αρχή του συνθέματος, για να φανεί 
το καλβικό ήθος που προαναφέραμε. Πρόκειται για ένα χαρακτηρισμό ή ορι
σμό του θανάτου, για τη γνωριμία του αναγνώστη με την ανερμήνετη αυτή 
αντίφαση για τον ανυποψίαστο άνθρωπο:17

20. Βλ. Πνευματική Κύπρο και Η 3η Χιλιετία, την κριτική του Γιώργου Πετούση, Ανδρεανής Ηλιοφώτου: 
«Εικασία Θανάτου» - Ποίηση, εκδόσεις, Αρμίδα, 2009.

Πίσω από το θάνατο
η ύπαρξη «γη καί σποδός»
κινούμενος ίσκιος βαθύπονον
βαθύριζον κυπαρισσιού
στ’ αεροφύσημα της κάθε ώρας.
Κι η τελευταία κατοικία
σήμα ασήμαντο παγερό
απαστράπτον μάρμαρο, άφωνο
στο χλωμό παράπονο της σελήνης
στ’ αργυρό δάκρυ της αυγής.
Πίσω από το θάνατο
εξωκόσμια μετοίκηση,
απόκοσμη διόραση,
γνώση ασύλληπτη,
το Μηδέν και το Άπειρο.1«
[.■■]

Στη συνέχεια εκτυλίσσει η ποιήτρια διάφορες εκφάνσεις και πτυχές του θανά
του, για να οδηγηθεί σε έννοιες όπως η δικαίωση της ψυχής, ή στην ιδέα της αρε
τής, και να κλείσει με το βασικό ζητούμενο, την προσωπική αγωνία, το δέος αλλά 
και την προσμονή. Αυτά, εξάλλου, αποτέλεσαν την αιτία της όλης αυτής περιδιά
βασης μέσα από κείμενα, θεωρίες, γνώμες περί θανάτου, τον φόβο του αγνώστου, 
την ελπίδα για να συμπαντικό επέκεινα, όπου η συνάντηση της ψυχής με τους προ
σφιλείς οικείους και φίλους θα δικαιώσει την ενάρετη ψυχή·19

Ποιος θα με αποχαιρετήσει
μ ’ ένα χαμόγελο στοργής
μ ’ ένα στερνό δάκρυ συγγνώμης,
με τη νοσταλγία μιας εδεμικής ευτυχίας;

Φευγάτοι αγαπημένοι, δοσμένοι 
στις μυλόπερες του θανάτου, 
ας ήταν να σας συναντούσα 
σε μια άλλη ζωή.
[...]

Η ποίηση της Ανδρεανής Ηλιοφώτου, για να συνοψίσουμε, είναι ποσοτικά 
λίγη και δημοσιεύτηκε όψιμα. Ωστόσο, αυτή ακριβώς η οψιμότητα της προσπόρι
σε την ανάλογη ωριμότητα, την ολιγότητα, την ολιγάρκεια και την πυκνότητα- και, 
ακόμη , τη φιλοσοφική διάθεση, που την διέπει η μεταφυσική διαπορία. Είναι επί
σης, ποίηση λανθανόντως βιωματική, το δε προσωπικό βίωμα ενυπάρχει τόσο 
στην έκδηλη πατριδολατρία της όσο και στην υπαρξιακή αναζήτηση του μεγάλου 
μυστηρίου της ζωής, του θανάτου, ο οποίος, επειδή χτύπησε νωρίς την πόρτα της, 
ενέτεινε ανησυχαστικά τους προβληματισμούς της. Ίσως, μάλιστα, να αποτελεί το 
πρώτο κίνητρο της αύξουσας αγωνίας της, ο δε ποιητικός λόγος υπήρξε το καταλ
ληλότερο ένδυμα για να την περιβάλει.20

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ
Καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

17. Ό.π. σ. 13.
18. Ο στίχος αυτός μάλλον τυχαία παραπέμπει στο βιβλίο του Άρθρο Καίστλερ
19. Ο.π., σ. 35
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ΘΕΟΚΛΗ ΚΟΥΓΙΑΛΗ: «ΕΝ ΔΙΑΝΟΙΑ», ΠΟΙΗΜΑΤΑ, 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΑΙΓΑΙΟΝ», ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2009.

Της Σωτηρούλας Γ. Ιωαννίδου

ΘΕΟΚΛΗΣ ΚΟΥΓΙΑΛΗΣ 

Έν διανοίρ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ο φίλος Θεοκλής Κουγιάλης είχε την ευγέ
νεια να μου αποστείλει τον Οκτώβριο που μας 
πέρασε τη νέα ποιητική του συλλογή «Εν διά
νοια», σ’ έναν καλαίσθητο τόμο των 45 σελί
δων. ο οποίος τυπώθηκε στα τυπογραφεία I. Γ. 
Κασουλίδη για λογαριασμό των εκδόσεων 
«Αιγαίον».

Ο τίτλος της συλλογής, από το ποίημα σ. 
29, παρμένος από την εκκλησιαστική γλώσσα 
και συγκεκριμένα από μια φράση της νεκρώσι
μης ακολουθίας, προϊδεάζει τον αναγνώστη 
ότι ο καλός γνώστης όλων των μορφών της 
ελληνικής γλώσσας και ώριμος ποιητής φιλο
σοφεί και μας συνεπαίρνει αβίαστα να προβλη
ματιστούμε κι εμείς, εμβαθύνοντας στη νοο
τροπία και τις συμπεριφορές ανθρώπων, που 
για μια ζωή αγωνίζονται, άλλοι με θεμιτό κι 

άλλοι, οι πιο πολλοί, με αθέμιτο τρόπο να καθιερωθούν, να δοξαστούν ή ν’ 
αποχτήσουν υλικά αγαθά, χωρίς, όπως γράφει στο καταληκτικό δίστιχο του 
ποιήματος της σελ.43, να περνά ποτέ, ή σχεδόν ποτέ, απ’ το μυαλό τους πως 
«πάντα ματαιότης τα ανθρώπινα».

Σε μερικά από τα ποιήματα της συλλογής, με τα φτερά της μνήμης και της 
νοσταλγίας, γυρίζει στο αγαπημένο πατρικό σπίτι στο χωριό του, τη Δευτερά, 
δίνοντας περιγραφές λιτές, παραστατικές, με μια μοναδική πυκνότητα λόγου, 
γνωμολογική, θα’λεγα, παρά τον λυρισμό τους, και ζωντανεύει μνήμες από 
γωνιές κι αντικείμενα και συναισθήματα των παιδικών κι εφηβικών χρόνων 
στο πατρικό σπιτικό.

Αλήθεια, πόσο καθοριστική είναι η επίδραση του περιβάλλοντος, έμψυχου 
κι άψυχου, στη διάπλαση του χαρακτήρα και των ενδιαφερόντων μας!

«Εδώ μαθήτευσα στους ήχους και τα χρώματα», γράφει χαρακτηριστικά 
προς το τέλος του πρώτου ποιήματος, σ. 7. Κι ο τελευταίος στίχος, σαν ποιη
τικό γνωμικό, αποδίδει τη διαπίστωση του ποιητή: «η μοίρα εδώ σχεδίασε τον 
χάρτη της ζωής μου:»

Κι ενώ υμνεί και νοσταλγεί τα όμορφα εκείνα χρόνια, παράλληλα «φοβάται 
πως θα σβήσει όπου να’ναι μια για πάντα», κι η ζωή, όπως η «λάμπα πετρελαί
ου» στο πατρικό του (σ.8). Δεν μένει μόνο στις χαρές της ζωής, αλλ’ εκφράζει με 

ειλικρίνεια τον κοινό φόβο ότι και το καντήλι της ζωής κάποτε θα σβήσει. Θέλει 
να’ναι έτοιμος για το μεγάλο, «για το άγνωστο της νύχτας μας ταξίδι.» (σ28).

Χωρίς περιττολογία και διδακτισμό, άλλωστε η ομορφιά του ελληνικού 
λόγου και πολιτισμού έγκειται στη λιτότητα και το μέτρο, ο ποιητής εξωτερι- 
κεύει ανεπιτήδευτα τον εσωτερικό του κόσμο και, ενώ περιγράφει προσωπικές 
εμπειρίες, επιτυγχάνει συνάμα να γίνεται πανανθρώπινος.

Σ’ άλλα πάλι ποιήματα της συλλογής, απογοητευμένος και προδομένος 
από «φίλους» εκφράζει την ταλάντευσή του μπροστά στο δίλημμα, αν πρέπει 
στον πόνο ν’ ανοίγει την καρδιά του και να μοιράζεται «σαν κόλλυβα» σκέψεις 
και συναισθήματα ή, κρατώντας τα μέσα του, να τα περνά στους στίχους του.

Πιστεύω πως κάθε ευαίσθητος πνευματικός άνθρωπος βρίσκεται αντιμέ
τωπος με το δίλημμα του φίλου ποιητή, γι’ αυτό άλλωστε τα περισσότερα αξιό
λογα έργα τέχνης, σ’ όλες τις εκφάνσεις της, είναι προϊόντα μεγάλου πικρού 
προβληματισμού ή και πόνου, που οι δημιουργοί τους, κατά κανόνα απέβησαν 
κοσμοχαλόγεροι, όπως ο Παπαδιαμάντης κι ο Καζαντζάκης.

Αλλού εκφράζει τα συναισθήματα της μοναξιάς και της συνακόλουθης 
απόγνωσης ή αναφέρεται στον υπεράνθρωπο αγώνα του να κρατηθεί και να μη 
βουλιάξει στη μεγάλη εντός του τρικυμία (σ.12).

Αλλού πάλι, προσεχτικός παρατηρητής, διαπιστώνει την τάση μας να 
μιλάμε γα τα προσωπικά μας προβλήματα, αγνοώντας τα των άλλων, δείχνο
ντας και μ’ αυτό τον τρόπο τον εγωισμό μας.

Στο ποίημα «Ποιητική βραδιά» (σ. 14), δοσμένο σε τρεις μονάχα ενότητες, 
αφηγείται την όμορφη εμπειρία από την παρουσία του σε μια ποιητική πανσέλη- 
νη αυγουστιάτικη βραδιά που - δυστυχώς - με το τέλος της ξαναγύρισε στην 
πεζότητα της ζωής.

Το ποίημα αυτό, όπως κι άλλα της συλλογής, θα μπορούσε κάλλιστα ν’ 
απλωθεί σ’ ένα άρτιο διήγημα, εφάμιλλο προς εκείνα του Αντώνη Σαμαράκη.

Το ποίημα «Η μέρα που δεν έζησες» (σ. 16), σε έντονα καβαφικό ύφος, μου 
φάνηκε ξεχωριστό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε άλλο φιλοσοφημένο ποί
ημα της συλλογής υστερεί. Κι ενώ στον πρώτο κιόλας στίχο δίνεται η βεβαιό
τητα ότι υπάρχει αυτή η σπάνια μέρα, στην τελευταία στροφή μας βεβαιώνει 
ότι τέτοια μέρα «δεν πρόκειται να ζήσεις» κι όμως «πάντα θα υπάρχει». Κι 
είναι μια μέρα με «τραγική μοιραία ωραιότητα», μια μέρα που μοναχά στη 
φαντασία μας υπάρχει.

Στο ποίημα «Τον άκουε σιωπηλός» (σ.21 ), ο ποιητής χρησιμοποιεί μ’ επι
τυχία, χάρη στο πλούσιο λεξιλόγιό του, το κλιμακωτό σχήμα και παρουσιάζει 
τον ήρωα να ελέγχεται, προφανώς από τη συνείδησή του, για την αντιφατική 
συμπεριφορά, αποτέλεσμα της οποίας είναι ο προβληματισμός των άλλων για 
τα πραγματικά του αισθήματα.

Πόσες φορές δεν τολμούμε να είμαστε ειλικρινείς ούτε και μ’ αυτή τη 
συνείδησή μας, όταν μας ελέγχει...

Στο ποίημα «Εκ των υστέρων σημειώσεις ημερολογίου» (σ.25), όπως και 
στο «Καθώς αναχωρούμε» (σ.28), ο ποιητής νιώθει ότι επίκειται το τέλος. 
Χωρίς ν’ αναφέρει τη λέξη «θάνατος», ο ώριμος ποιητής ενδιατρίβει συχνά σ’ 
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αυτή του τη συλλογή στη μελέτη θανάτου, με τον οποίο κι εξοικειώνεται, «σαν 
έτοιμος από καιρό...». Το ίδιο θέμα τον απασχολεί και «την ώρα της κηδείας 
φίλου (σ.29). Αφορμώμενος από τα σοφά λόγια της νεκρώσιμης ακολουθίας, 
προβληματίζεται, έντονα με τη φράση «Παν αμάρτημα το παρ’ αυτού πραχθέν 
εν λόγω, έργω ή εν διανοία...», που αποτελεί και τον τίτλο της συλλογής, και 
το μόνο σημείο το οποίο ενίσταται- ενώ δέχεται ότι «δικαίως κάθε άνθρωπος 
οφείλει να λογοδοτεί για τα εν λόγω και έργω ανομήματά του», όμως, ξέρο
ντας ότι όλοι μας αμαρτάνομε «εν διανοία», ίσως μάλιστα περισσότερο παρά 
«εν λόγω και έργω», απλά αμαρτάνομε θεωρητικά, ελπίζει ότι σ’ αυτή την 
περίπτωση ειδικά ο Θεός θα δείξει επιείκεια.

Με πόση απλότητα κι αφοπλιστική ειλικρίνεια ξεδιπλώνει τον φιλοσοφι
κό του προβληματισμό, ειδικά όταν γράφει για τον θάνατο!...

Ούτε και η πολιτική ζωή αφήνει ασυγκίνητο τον ποιητή, δεδομένης της κρι
σιμότητας των καιρών. Στο «Ανησυχώ» (σ.30), ο ποιητής ασκεί αυστηρή κριτική 
στους πολιτικούς, τους οποίους βλέπει ν’ αλληλοτρώγονται, και μάλιστα δημο
σίως. Και, γνωρίζοντας τις καταστροφικές συνέπειες της διχόνοιας των 
Ελλήνων, εκφράζει την έντονη ανησυχία του και μόνο «στη σκέψη τι θ’ ακολου
θήσει σαν τελειώσετε τ’ αδερφοφάγωμα». Γι’ αυτό και στρέφεται προς τους 
συμπατριώτες προτρέποντάς τους, να πάρουν έγκαιρα τα μέτρα τους μονιασμέ
νοι, «προτού βρεθούμε σαν αρνιά στα δόντια τους.» Την αντωνυμία «τους» την 
χρησιμοποιεί περιφρονητικά για τους αδιόρθωτους πολιτικούς, πιθανότατα 
όμως και για τους ήδη εντός των τειχών μας εισβολείς, που ούτε και τώρα θα 
χάσουν την ευκαιρία ν’ αρπάξουν ό,τι απέμεινε.

Στο ίδιο περίπου πνεύμα κινείται και το «Τι είχαν να χάσουν» (σ.33). Επί 
πλέον εδώ ο ποιητής διαπορεί «γιατί να σιωπήσουμε» και, το χειρότερο, «γιατί 
αυτοί οι αδιάντροποι ρουφιάνοι μας ζητούν να συναινέσουμε» στην αποδοχή 
των τετελεσμένων;

Το μέγα πρόβλημα της αναξιοκρατίας πραγματεύεται ο ποιητής στο 
«Προσωρινά» (σ.40): Δυστυχώς ζούμε στην εποχή των μετριοτήτων, όπως και 
ο ήρωας του ποιήματος, που όμως πέτυχε ν’ αναδειχθεί. Μόνη παρηγοριά για 
τον ποιητή μας είναι ότι, ευτυχώς, αυτοί οι ρηχοί επιπλέουν προσωρινά. Έστω 
και για λίγο όμως, προλαβαίνουν από τις μεγάλες θέσεις που αναρριχώνται να 
βλάψουν την κοινωνία ή και την πατρίδα. Αφήστε το ότι, δυστυχώς, προωθούν 
ως διαδόχους τους επίσης μετριότητες που τους φιλούν τα πόδια.

Τελευταίο ποίημα της συλλογής, εσκεμμένα, πιστεύω, «τα ανθρώπινα» 
(σ.43), κι αυτό μας προβληματίζει γύρω από το κυρίαρχο της συλλογής θέμα: 
τον θάνατο. Είναι επίσης εμπνευσμένο από τη λακωνική φράση της νεκρώσι
μης ακολουθίας «πάντα ματαιότης τα ανθρώπινα»- μια πικρή αλήθεια, την 
οποία, δυστυχώς, εύκολα ξεχνάμε, μόνο που θα ’πρεπε να την είχαμε οδηγό 
στη ζωή μας.

Αγαπητέ Θεοκλή, με οδηγό μου τη δική σου ειλικρίνεια, τη διάχυτη σ’ όλα 
σου τα ποιήματα, εύχομαι αυτή σου τη συλλογή ν’ ακολουθήσουν κι άλλες, για 
να μας συνεπαίρνεις με τα όσα ποιοτικά και συνάμα ποιητικά έχεις «εν διά
νοια».

ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΑΝΝΥΣ ΑΧΕΙΛΑΡΑ: «Η ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ», ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ, 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Γ.Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, ΑΘΗΝΑ 2009.

Της Σωτηρούλα Γ. Ιωαννίδου

Η φίλη Αννυ Αχειλαρά, η οποία έχει 
σπουδάσει κοινωνιολογία, αλλά παράλληλα 
μελετά ψυχολογία και φιλοσοφία, είχε την 
ευγένεια να μου αποστείλει ως δώρο για τις 
γιορτές το μυθιστόρημά της «Η σκιά των 
αγγέλων», σε μια καλαίσθητη έκδοση 156 
σελίδων.

Στο κείμενο «Αντί Προλόγου», που δια- 
κρίνεται από βαθειά φιλοσοφική και θρη
σκευτική διάθεση, τονίζει, ανάμεσα σ’ άλλα, 
ότι πολλές φορές ο πόνος για την απώλεια 
προσφιλούς μας προσώπου μας εξαγνίζει 
και νοηματίζει τη ζωή μας, ανοίγοντάς μας 
άλλους ορίζοντες φωτεινούς και βαθαίνει 
την πίστη μας στον Θεό. Μας δίνει ελπίδα 
και δύναμη να παλαίψουμε με τον κακό 

εαυτό μας και να ανέβουμε πνευματικά. Στην αρχή, βέβαια μας βασανίζει ένα 
«γιατί» «γιατί εμείς»; Έτσι ένιωσε και η μητέρα στο μυθιστόρημα αυτό με τον 
θάνατο του παιδιού της. Για να μπορέσει όμως ν’ αντλήσει δυνάμεις για την 
υπόλοιπη οικογένειά της, πέρασε σε μια άλλη κατάσταση και πρόβαλε ικανότη
τες που κι η ίδια δεν πίστευε πως διέθετε. Ανοίχθηκε μέσα της ένα απίστευτο επί
πεδο επικοινωνίας μ’ άλλους χώρους, απ’ όπου αντλούσε δυνάμεις κι έβλεπε τα 
γεγονότα από μια άλλη οπτική γωνία και κατάφερε να στηρίξει άντρα και παι
διά...

Η ηρωίδα του μυθιστορήματος, η Ισινόη, είναι μητέρα τριών παιδιών, για 
τα οποία είναι περήφανη. Είναι γυναίκα αδιόρθωτα ρομαντική κι ευαίσθητη, 
αλλά και πολύ δυναμική, αφοσιωμένη στην ανατροφή των παιδιών της και 
μαζί με τον αγαπημένο σύζυγό της, τον Λέανδρο, είναι γονείς στοργικοί και 
υπεύθυνοι.

Την οικογενειακή τους ευτυχία ήλθε να ανατρέψει απρόσμενα μια ανίατη 
ασθένεια που έπληξε θανάσιμα τον μικρό Αλκή. Η Ισινόη, ενδυναμωμένη από 
την πίστη και τη μητρική της αγάπη, πήρε έγκαιρα τη γενναία απόφαση να 
παλέψει μ’ όλες της τις δυνάμεις για να κρατήσει τον γιο της στη ζωή.

Κάποτε εμφανίστηκαν μπροστά της δυο φωτεινά όντα, που την προετοί
μασαν ότι σύντομα θα ’παιρναν μαζί τους τον Αλκή και την συμβούλεψαν να 
φανεί δυνατή για να στηρίξει τον σύζυγό και τ ' άλλα δύο της παιδιά.
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Πέρασαν χρόνια για να συνέλθει η Ισινόη, μα πάντα η απουσία του Άλκη 
ήταν έντονη στην ψυχή όλων τους, ιδιαίτερα για την Ισινόη. Μέσα τους ο 
Άλκης ήταν ολοζώντανος, ώστε παρελθόν, παρόν και μέλλον ήταν ένα και το 
αυτό. Γονείς και παιδιά είχαν μια ιδιαίτερη σχέση κι ένα ιερό μυστικό που τους 
κρατούσε ενωμένους, τον Άλκη τους. Η Ισινόη, κυρίως, είχε μια τέλεια φωτει
νή επαφή με τον Άλκη, λες και δεν ήταν σ’ έναν άλλο κόσμο, τον οποίον οι 
άλλοι δεν μπορούσαν ν’ αντιληφθούν. Η μεγαλύτερή της χαρά ήταν οι φωτει
νές επισκέψεις του Άλκη της. Επί δέκα χρόνια ζούσε έντονα αυτές τις συναντή
σεις, μέχρι που συνήθισε στην απουσία του Άλκη κι ο μεγάλος πόνος είχε 
κάπως καταλαγιάσει, οπότε όλοι στην οικογένεια βρήκαν σχεδόν τον ήρεμο 
ρυθμό τους κι αρχισαν να προβληματίζονται για τις σπουδές των παιδιών. 
Όσο για τον θάνατο, τον θεωρούσαν οδηγό της ψυχής προς το φως...

Η υπόθεση του μυθιστορήματος ξετυλίγεται ολοζώντανη στα μάτια του 
αναγνώστη, χάρη στη ρέουσα και ορθή χρήση της πλούσιας κι όμορφης γλώσ
σας μας από τη λογοτέχνιδα, η οποία είναι φανερό ότι έχει προβληματισθεί κι 
εμπνευσθεί από τη μελέτη θανάτου κι επίσης έχει επηρεασθεί τόσο από την 
αρχαία ελληνική φιλοσοφία, όσο κι από τη χριστιανική μας πίστη γύρω από 
την αθανασία της ψυχής και την τύχη της μετά τον σωματικό θάνατο.

Προσωπικά μ’ έχει αγγίξει πολύ και μ’ έχει κάνει να φοβούμαι λιγότερο 
τον θάνατο και να «επικοινωνώ» με τους αγαπημένους μου μεταστάντες από 
τον κόσμο τούτο στον αληθινό και γιομάτο αιώνιο φως....

Φίλη Άννυ, σε συγχαίρω κι εύχομαι να μας χαρίσεις κι άλλα αξιόλογα κεί
μενά σου, πεζά και ποιητικά.

ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Φιλόλογος

Λευκωσία, 6 Ιανουάριου 2011

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αναβίωση της νεότερης και σύγχρονης ιστορικής μνήμης εκφράζεται 
από την κοινωνία και το λαό μέσα από τα μνημεία - προτομές, ανδριάντες, 
συμπλέγματα, μνημειακοί χώροι - στοχεύοντας στη διατήρηση της ανάμνησης 
είτε εξεχουσών προσωπικοτήτων, πολιτικών, ηρώων ή ευεργετών, είτε 
σημαντικών ιστορικών σταθμών, οι οποίοι σημάδεψαν το ιστορικό γίγνεσθαι 
του τόπου. Σ’ αυτό το πλαίσιο καταγράφονται και μελετώνται ιστορικά 
μνημεία του κέντρου της Λευκωσίας εντός ενός συγκεκριμένου γεωγραφικού 
πλαισίου (καλύπτει τις λεωφόρους Νεχρού, Μουσείου, Ομήρου, Στασίνου και 
Σαλαμίνας) στοχεύοντας στην ανάδειξη της πολύπλευρης διάστασης της 
ανέγερσής τους κι εμβαθύνοντας όχι στην καλλιτεχνική τους αξία, αλλά στην 
ιστορικότητά τους.

Στην παρούσα μελέτη καταγράφονται τα εξής δέκα μνημεία, προτομές και 
ανδριάντες του Δήμου Λευκωσίας: οι προτομές του Άντη Περνάρη και του 
Μαχάτμα Γκάντι (λεωφόρος Νεχρού), οι ανδριάντες του Κωστή Παλαμά και του 
Μάρκου Δράκου (λεωφόρος Μουσείου), η προτομή του Διονύσιου Σολωμού 
στην ομώνυμη πλατεία (λεωφόρος Ομήρου), ο «Βράχος των πολιτικών» ή η 
τιμητική πλάκα για τη συνάντηση Τίτο-Μακαρίου το 1964 και η προτομή του 
Νικόλαου Καταλάνου στην πλατεία Ελευθερίας, του Θεμιστοκλή Δέρβη στο 
προαύλιο του Δημοτικού Μεγάρου, του Γεώργιου Χρ. Τσικουρή στο παιδικό 
πάρκο του Δήμου Λευκωσίας (λεωφόρος Στασίνου) και τέλος του Δημήτρη 
Λιπέρτη στο πάρκο Σ. Τουφεξή (λεωφόρος Σαλαμίνος). Η παρουσίαση των 
μνημείων θα γίνει βάσει του συγκεκριμένου γεωγραφικού πλαισίου.

Όπως μπορεί να διαπιστωθεί, τα περισσότερα μνημεία αφορούν 
προσωπικότητες παγκύπριας, εθνικής και παγκόσμιας εμβέλειας, ήρωες, 
πολιτικούς και ποιητές, οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα διαδραμάτισαν κάποιο ρόλο 
στην κυπριακή ιστορία του 19ου και 20ου αιώνα. Στόχος της μελέτης των 
συγκεκριμένων μνημείων είναι, αφενός η καταγραφή της ιστορίας της 
ανέγερσης των μνημείων καθώς και του ιστορικού πλαισίου μέσα στο οποίο 
ανεγέρθηκαν, κι αφετέρου η ανάδειξη της συμβολής τους στην αναβίωση της 
νεότερης και σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου, ίσως και του τρόπου με τον 
οποίο οι φορείς της ανέγερσης των μνημείων επεδίωξαν να την προβάλουν. 
Επίσης, θα επιδιωχθεί να γίνει ένας συσχετισμός του κάθε μνημείου με το 
Χρονικό και τοπικό επίπεδο της ανέγερσής του, δίνοντας έμφαση στον τρόπο 
αποδοχής του από την κοινωνία, αλλά και την αναγκαιότητα, η οποία ώθησε 
τους φορείς ή την κοινωνία στην ανέγερσή τους. Εν τέλει, απώτερος στόχος 
είναι η ένταξη των συγκεκριμένων μνημείων του κέντρου της Λευκωσίας σε 
μια συνολική θεώρηση για το ρόλο και τη συμβολή τους στην αναβίωση της 
ιστορικής πορείας του νησιού. Σε ποιο βαθμό μπορεί το κάθε μνημείο ν’
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αποτελέσει κρίκο στην αλυσίδα των σημαντικότερων σταθμών της κυπριακής 
ιστορίας, και κατ’ επέκταση πώς επηρεάζει αυτό το γεγονός η επιλογή της 
ανέγερσής του;

Πηγές
Η παρούσα μελέτη έχει εκπονηθεί σχεδόν αποκλειστικά με πρωτογενείς 

πηγές. Βασικές πηγές για την εμπεριστατωμένη παρουσίαση των μνημείων 
υπήρξε ο Τύπος της εποχής, το Αρχείο του Δήμου Λευκωσίας, πρακτικά 
συνεδριών του Δημοτικού Συμβουλίου και του Ελληνικού Πνευματικού 
Ομίλου Κύπρου, καθώς και προσωπικές συνεντεύξεις με εμπλεκόμενα 
πρόσωπα για την ανέγερση μνημείων. Επιπρόσθετα, η μελέτη εμπλουτίστηκε σε 
αρκετές περιπτώσεις με στοιχεία από εκδόσεις περιοδικών ή εφημερίδων που 
είχαν κυρίως σχέση με τους φορείς πρωτοβουλίας ανέγερσης των προτομών 
και ανδριάντων.

ΠΡΟΤΟΜΗ ΑΝΤΗ ΠΕΡΝΑΡΗ

Ο Αντρέας Παυλίδης1, γνωστός ως Αντης Περνάρης, γεννήθηκε στη Δευ- 
Χωσία το 1903. Υπηρέτησε ως δάσκαλος και διευθυντής σε δημοτικά σχολεία, 
καθώς και ως καθηγητής στο Ελληνικό Γυμνάσιο Πάφου και στο Διδασκαλικό 
Κολλέγιο Μόρφου. Τη δεκαετία του 1950 διορίζεται σχολικός οργανωτής στο 
Γραφείο Παιδείας. Αποχωρεί από τη δημόσια εκπαίδευση και υπηρετεί στην 
ιδιωτική. Ως δάσκαλος αγωνίστηκε για την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας 
°τα σχολεία και έγραψε σχολικά βοηθήματα και βιβλία παιδικής λογοτεχνίας. 
Επίσης, υπήρξε και δημοσιογράφος. Από το 1922 συνεργάστηκε με την εφημε
ρίδα Φωνή της Κύπρου ως ανταποκριτής από την Αάρνακα, καθώς και με 
άλλες εφημερίδες, όπως η Ελευθερία, ως τακτικός χρονογράφος, αρχισυντά
κτης και διευθυντής. Συνήθως δημοσίευε άρθρα με ψευδώνυμο Α. Περνάρης ή 
Ν. Αλάσιος ή Κηφισός. Υπήρξε και πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων 
Αογοτεχνιόν. Αφησε πλούσιο συγγραφικό και λογοτεχνικό έργο. Απεβίωσε το 
1980.

’· Βλ. Αριστείδης Λ. Κουδουνάρης, Βιογραφικόνλεξικόν Κυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 2005, σ. 346-47.
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Η προτομή

H προτομή βρίσκεται στην πλατεία Γ. 
Πούλια, παρά το πρώην Γενικό Νοσοκο
μείο Λευκωσίας, απέναντι από το σπίτι 
του ποιητή. Πρόκειται για μπρούτζινη προ
τομή σε φυσικό μέγεθος και στηρίζεται σε 
μαρμάρινη στήλη. Στην πρόσοψη αναγρά
φεται Άντης Περνάρης (Ανδρέας Μ. Παυ
λίδης) ποιητής 1903-1980και παρατίθενται 
στίχοι του ποιητή. Τη φιλοτέχνηση ανέλαβε 
ο Κύπριος γλύπτης Νίκος Δυμιώτης2 και 
τη χύτευση ο Α. Αναστασιάδης.

2. ΟΝ. Δυμιώτης γεννήθηκε το 1930 στη Λευκωσία. Σπούδασε γλυπτική στην Εθνική Σχολή Καλών Τεχνών 
και Διδασκαλία της Τέχνης στη Γαλλία. Πέθανε το 1990. Βλ. Παπαπερικλέους Άντρη, Από τη Σμίλη στο 
Ήλεκτρον, 100χρόνια Σύγχρονης Γλυπτικής στην Κύπρο, Λευκωσία 2000, σ. 109.

3. Πληροφορίες για την προτομή πάρθηκαν από προσωπική συνέντευξη με τον Ν. Παναγιώτου τον 
Απρίλιο 2007.

4. Αρχείο του Δήμου Λευκωσίας (στο εξής Αρχείο Δήμου), φάκ. 06.7.1, Πρακτικά συνεδρίας Δημοτικού 
Συμβουλίου 16.8.1984.

Η επιγραφή στην πρόσοψη

Ν.ΔΥΜΙ2ΤΗΣ 
ΕΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΕ

Α. ΑΝΑΣΤΑΣ! ΑΔΗΣ 
ΕΧΥΤΕΥΣΕ

1985

Στοιχεία της φιλοτέχνησης και της 
χύτευσης όπως παρουσιάζονται στο 

πίσω μέρος της προτομής

Η ανέγερση της προτομής του Περνάρη 
ήταν πρωτοβουλία της αδερφής του Δήμη
τρας Παυλίδου, η οποία έχει αποβιώσει, και 
του ανώτερου λειτουργού του Υπουργείου 
Παιδείας, Νίκου Παναγιώτου. Σύμφωνα με 
τον τελευταίο τα έξοδα ανέλαβε η αδερφή του 
ποιητή3. Ο Δήμος Λευκωσίας ενέκρινε από το 
1984 τα σχέδια και τον τόπο ανέγερσης της 
προτομής, στην συγκεκριμένη δεντροφυτεμέ
νη νησίδα4. Έτσι, οι προετοιμασίες και η 
ανάθεση του έργου στον υμιώτη, άρχισαν δύο 
χρόνια πριν τα αποκαλυπτήρια.

Τα αποκαλυπτήρια έγιναν τον Ιανουάριο 
του 1986. Τελέστηκαν από τον τότε πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, Σπύρο Κυπριανού. Εκφω
νήθηκαν λόγοι τόσο από τον ίδιο τον πρόεδρο 
όσο και από τον Δήμαρχο Λευκωσίας, Λέλλο

Δημητριάδη, οι οποίοι ανέδειξαν το έργο και τη φυσιογνωμία του ποιητή, όσο 

και τη σημαντικότητα της ανέγερσης της προτομής. Κατά την ομιλία του ο Σπ. 
Κυπριανού συγχάρηκε την αδερφή του ποιητή για την πρωτοβουλία και τόνισε 
την ανιδιοτελή προσφορά του ποιητή στις εθνικές επιδιώξεις, την ταύτιση και τη 
συνέπεια ζωής με το έργο του. Επιπρόσθετα, ο Δήμαρχος Λευκωσίας τόνισε ότι: 
«ο Αντης Περνάρης παίρνει σήμερα επάξια την θέση του απέναντι από το σπίτι 
του, την πόλη του που τίμησε ως δάσκαλος, δημοσιογράφος και άνθρωπος γενι
κά των γραμμάτων, για να θυμίζει στους επερχόμενους την αγάπη για την ιδιαί
τερη πατρίδα και τα ιδανικά στα οποία αφιέρωσε την ζωή του». Εκ μέρους της 
Επιτροπής για την πρωτοβουλία της ανέγερσης μίλησε ο Λειτουργός του Υπουρ
γείου Παιδείας Ν. Παναγιώτου, ο οποίος, εκτός από την παρουσίαση της πολύ
πλευρης δραστηριότητας του Περνάρη, μίλησε και για την αξία αυτής της πρω
τοβουλίας. «Δείγμα ελάχιστης τιμής κι ευγνωμοσύνης για την προσφορά του 
ανδρός στην πνευματική προκοπή του τόπου, το έργο αποβλέπει στο να υπομι
μνήσκει κι υπομνηματίζει στους επερχόμενους όλα εκείνα, για τα οποία ο σήμε
ρα τιμώμενος αναλώθηκε». Ευχαρίστησε, τέλος, ιδιαίτερα τον Αρχιεπίσκοπο 
Χρυσόστομο για την παρουσία του, γεγονός που «μαρτυρεί κι επιβεβαιώνει ότι 
η Εκκλησία της Κύπρου ευλογεί τα έργα του Πνεύματος», και τον πρόεδρο 
Κυπριανού η παρουσία του οποίου «αποδεικνύει, πιστεύουμε, το ενδιαφέρον 
του ιδίου και της Πολιτείας για τους πνευματικούς δημιουργούς και τα έργα 
τους»\

Αξίζει να τονιστεί ότι η προτομή του Περνάρη ανεγέρθηκε για να τιμηθεί 
περισσότερο η ιδιότητά του ως ποιητή, ως πνευματικού δημιουργού του 
τόπου, κι όχι ως δασκάλου ή δημοσιογράφου, θέσεις από τις οποίες συνείσφε- 
ρε, επίσης, σημαντικά στον τόπο. Επιλέγεται η συγκεκριμένη παρουσίαση του 
ατόμου, ώστε να υπενθυμίζει στις επερχόμενες γενεές την ύπαρξη και το έργο 
του Αντη Περνάρη, το οποίο δεν βγαίνει καθόλου εκτός της σφαίρας του εθνικού 
Χρέους και αγώνα του κάθε Κυπρίου, γεγονός που τονίστηκε κατά τα αποκαλυ
πτήρια. Επίσης, αν και η ανέγερση προέρχεται από μια ιδιωτική πρωτοβουλία, 
εκ μέρους της ίδιας της οικογένειας του ποιητή, εντούτοις η παρουσία του κρά
τους είναι έντονη, τόσο με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όσο και με εκπροσώ
πους του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό το γεγονός υποδηλοί την καθολική αποδο
χή της πολύπλευρης προσωπικότητας του Ανδρέα Παυλίδη προς τον τόπο και το 
κράτος συμπαρίσταται σ’ αυτό, παρόλο που δεν το στηρίζει έμπρακτα, για να 
δώσει το στίγμα της σύνδεσης του ποιητή με τον αγώνα γι’ απαλλαγή από την 
κ«τοχή. Τέλος, δεν είναι τυχαίο ότι επιλέγηκε ο συγκεκριμένος χώρος που γειτ- 
νεάζει με το σπίτι του, για ν’ ανεγερθεί η προτομή, θέλοντας οι φορείς να τονί- 
θουν ότι η συγκεκριμένη περιοχή συνάδει με τη ζωή και το έργο του.

5· Εφημ. Αγών, 26.1.1986.
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Η προτομήΠΡΟΤΟΜΗ ΜΑΧΑΤΜΑ ΓΚΑΝΤΙ

Βιογραφικό

Η προτομή του Ινδού ηγέτη βρίσκεται δίπλα από τη Βουλή των Αντιπρο
σώπων. Πρόκειται για ορειχάλκινη προτομή, η οποία πιθανόν να φιλοτεχνήθη- 
κε στην Ινδία. Στηρίζεται σε μαρμάρινη βάση σχήματος τραπεζίου, η οποία 
ακολούθως καταλήγει σε δύο μεγαλύτερου μεγέθους μαρμάρινες πλάκες. Στη 
δεύτερη, αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες, στη δεξιά άκρη, Mahatma 
Gandhi. Ο χώρος γύρω από την προτομή διαμορφιόθηκε ανάλογα, με αναβαθ
μούς που οδηγούν στην προτομή, πλακόστρωτο και χώρο πρασίνου.

Η μοναδική επιγραφή της προτομής για το τιμώμενο πρόσωπο με λατινικούς χαρακτήρες

Ο Μοχάντας Καραμσάντ Γκάντισ6, γνω
στός ως Μαχάτμα Γκάντι, γεννήθηκε το 1869 
στο Πορμπαντάρ της Ινδίας και σπούδασε 
νομικά στη Βρετανία. Από το 1893 μέχρι το 
1914 διαμένει στη Ν. Αφρική όπου υπερασπίζε
ται τους Ινδούς κατοίκους κι από το 1914 επι
στρέφει στην Ινδία και ηγείται του αγιόνα ενα
ντίον της βρετανικής αποικιακής κατοχής. 
Προερχόταν από τους κύκλους που υποστήρι
ζαν την ανεξαρτησία με ειρηνικά μέσα. Κηρύσ
σει εκστρατεία παθητικής αντίστασης και μένει 
γνωστός για τη θεωρία της πολιτικής της μη- 
βίας. Το 1948 δολοφονείται από φανατικό 
ινδουιστή, μέσα στο κλίμα αιματοχυσίας μετα
ξύ ινδουιστών και μουσουλμάνων.

6. Για τη ζωή και τη δράση του βλ. B.R. Nanda, Mahatma Gandhi, A Biography, Οξφόρδη 1958.

Πρόκειται για ακόμη ένα μνημείο που κοσμεί τη Λευκωσία αναδεικνύο- 
ντας τις σχέσεις φιλίας της Κύπρου με άλλα κράτη.

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής έγιναν στις 9 Ιουλίου 1972 και συνδυά
στηκαν με την επίσκεψη του προέδρου της Ινδίας Σρι Γκίρι στην Κύπρο, στα 
πλαίσια επαφών του με χώρες των Αδεσμεύτων. Κατά την τελετή εκφιόνησαν 
λόγο τόσο ο πρόεδρος Μακάριος όσο και ο Ινδός ομόλογός του. Κατατέθηκαν 
στεφάνια και ανακρούστηκαν οι ύμνοι των δύο χωρών. Κατά την ομιλία του ο 
Μακάριος έπλεξε το εγκώμιο του Μαχάτμα Γκάντι και τόνισε τη συμβολή του 
στην παγκόσμια ειρήνη με την πολιτική της «μη-βίας». Ανέφερε ότι η προτομή 
ήταν δώρο της Κυβέρνησης των Ινδιών προς την Κύπρο, μαρτυρώντας τους 
δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο χωριόν και την έμπρακτη τιμή και αναγνώρι
ση του έργου και των ιδεών, τις οποίες δίδαξε ο Γκάντι. «Εις τον χώρον τού- 
τον ο κυπριακός λαός θα ατενίζη μίαν ορειχάλκινην μορφήν, την μορφήν ενός 
αΥίου κι οραματιστού, ενός ιδεολόγου και ανθρωπιστού. Θ' ατενίζη την μορ
φήν του μεγάλου Ινδού ηγέτου Μαχάτμα Γκάντι, συμβολίζουσαν την εκτίμησιν 
θας και τον σεβασμόν προς τας υφηλάς ιδέας, τας οποίας εκείνος εκήρυξε και 
υπέρ των οποίων ηγωνίσθη μετά πάθους καθ' όλην την ζωήν του». Ο Μακά- 
Οίος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημαντικότητα της ύπαρξης της προτομής 
ενός προσώπου παγκόσμιας εμβέλειας, σε μια χώρα των Αδεσμεύτων, η οποία 
α7ωνιζόταν για την επίλυση του Κυπριακού. Από την πλευρά του ο Γκίρι στά
θηκε ιδιαίτερα στην ομιλία του προς τον αγιόνα του Κυπριακού λαού ελπίζο- 
ντας χαι πιστεύοντας «ότι το μνημείον τούτο προς τιμήν του Γκάντι εις την 
θεγάλην αυτήν πόλιν θα χρησιμεύει ως πρόσθετος έμπνευσις δια τον λαόν της 
Κύπρου προς εξεύρεσιν διαρκούς ειρήνης, ομονοίας και αγάπης μεταξύ των».1 
Ουσιαστικά, τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Γκάντι αποτελούν ένα βήμα

1· Αποσπάσματα των ομιλιών στην εφημ. Χαραυγή, 11.7.1972.
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προώθησης του κυπριακού προβλήματος και αντανακλούν την περίοδο κατά 
την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία επεδίωκε τη στήριξη από τους Αδέσμευ
τους και τον OHE για την επίλυση του Κυπριακού.

Ο Πρόεδρος Μακάριος και ο Πρόεδρος της Ινδίας 
Σρι Γκίρι κατά τα αποκαλυπτήρια της προτομής

Πηγή: Εφημ. Χαραυγή, 11.7.1972

του Ινδού Προέδρου Γκίρι έγινε σ’ αυτά τα πλαίσια και τα αποκαλυπτήρια 
μιας τέτοιας προτομής θα συνέβαλλαν στη σύσφιγξη των σχέσεων και των 
δεσμών φιλίας των δύο χωρών, οι οποίες ήταν πρώην αποικίες της Βρετανίας 
και μέλη των Αδεσμεύτων χωρών κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Η 
ίδια η προτομή αυτής της σπουδαίας μορφής ηγέτη ανά το παγκόσμιο προβάλ
λεται ως σημείο έμπνευσης για τον αγώνα της Κύπρου, αλλά και βήμα για να 
προωθηθούν οι απόψεις περί Κυπριακού. Επιπλέον, η σπουδαιότητα της προ
τομής που επιδιώχθηκε να δοθεί τότε, φαίνεται και από το χώρο τοποθέτησής 
της, δίπλα από το κτήριο στο οποίο στεγάζεται το σώμα έκφρασης της δημο
κρατίας ενός κράτους.

Η ανέγερση της προτομής του Γκάντι, μέσα στο προαναφερθέν πλαίσιο 
έτυχε μεγάλης απήχησης από τον τύπο και την κοινωνία. Η εφημερίδα Ελευθε
ρία από τη στήλη της «Λακωνικά» είχε τονίσει πόσο σημαντική ήταν η παρου
σία της προτομής του Γκάντι, συνδέοντάς την επίσης με το Κυπριακό. «Η μη - 
βία του Γκάντι δεν ήταν παθητική αδράνεια, αλλά μέθοδος θαρραλέας αντι- 
στάσεως. Αξιοπρεπής αγών. Πάθος ελευθερίας. Αυτάς τας αρετάς και τα ιδα
νικά θ' ακτινοβολή η προτομή του, στηθείσα εις τον Δημοτικόν Κήπον Αευκω- 
σίας»8. Είναι, επιπλέον, χαρακτηριστικό, ότι μέσω της εφημερίδας Χαραυγή, 
η ΠΕΟ έκανε έκκληση προς τα μέλη της να παρευρεθούν στην τελετή αποκαλυ
πτηρίων, όχι συνδέοντάς το τόσο με την εσωτερική πολιτική κατάσταση, αλλά 
με τη σημαντική προσωπικότητα του Γκάντι, την οποία η Κύπρος όπως και οι 
άλλες χώρες πρέπει να τιμούν. «Η αποδιδόμενη προς τον Γκάντι τιμή είναι 
οφειλομένη τιμή. Ο Γκάντι δεν υπήρξε κυρίως ένας μεγάλος Ινδός. Υπήρξε 
κυρίως ένας μεγάλος ανθρωπιστής από εκείνους που δικαιολογημένα θεωρού
νται ως πολίται του κόσμου και κάθε χώρας [...] Εις αυτόν τον μεγάλον 
ανθρωπιστήν καλούμαστε να αποτίσωμεν φόρον τιμής»9.

8. Εφημ. Ελευθερία, 11.7.1972.
9. Εφημ. Χαραυγή, 9.7.1972

Το μνημείο ανεγείρεται σε μια περίοδο κατά την οποία μεσουρανεί ο 
Ψυχρός Πόλεμος και η Κύπρος προσπαθεί να προωθήσει το κυπριακό πρόβλη
μα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στους Αδέσμευτους. Η επίσκεψη
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ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΑΑΜΑ κατοχής, καθώς χιλιάδες κόσμου τον συνοδέυσε στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών 
ψάλλοντας τον Εθνικό Ύμνο.

Βιογραφικό

Ο Κωστής Παλαμάς10 γεννήθηκε στην Πάτρα το 1859. Ζει δύσκολα παιδικά 
χρόνια καθίός χάνει τους γονείς του σε ηλικία 6 χρονών. Αναγκαστικά μένει με 
τα άλλα δύο αδέρφια του σε συγγενείς τους στο Μεσολόγγι μέχρι το 1875, οπό- 
ταν εγγράφεται στην νομική σχολή Αθηνιόν. Από τότε δημοσιεύει σε εφημερί
δες ποιήματά του. Το 1886 δημοσιεύει την πρώτη ποιητική του συλλογή «Τρα
γούδια της Πατρίδος μου». Το 1887 παντρεύεται την Μαρία Βάλβη και απο
κτούν τρία παιδιά. Το 1896 του ανατίθεται η σύνθεση του ύμνου των Ολυμπια
κών Αγώνων, γεγονός που τον καθιερώνει ως ποιητή. Υπήρξε γραμματέας στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών μέχρι το 1928 και βασικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών 
και πρόεδρός της το 1930. Δημοσίευσε σαράντα ποιητικές συλλογές, θεατρικά 
έργα, κριτικά και ιστορικά δοκίμια. Πεθαίνει τον Φεβρουάριο του 1943. Η 
κηδεία του έγινε αφορμή παλλαϊκού συλλαλητηρίου εναντίον της γερμανικής

10 Βλ. Theofanis G. Stavrou και Constantine A. Trypanis, Kostis Palamas: A portrait and an appreciation, 
Minneapolis 1985, σσ. 1 - 27. Επίσης, (χωρίς συγγραφέα), Kostis Palamas, 1859-1943, An exhibit May 14 
-July 14, 1982, Minnesotaχ.χ.

11 Ο Βάσος Φαληρέας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1905 και απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη το 1979. Σπούδασε 
γλυπτική στη Γαλλία και φιλοτέχνησε πλήθος προτομών, ανδριάντων, ηρώων, ταφικών μνημείων, 
εκκλησιαστικών γλυπτών και ελετΟερων συνθέσεων. Βλ. Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος (επιμ.). Λεξικό 
Ελλήνων Καλλιτεχνών, ζωγράφοι- γλύπτες- χαράκτες, 16ος-20ος αιώνας, λήμμα «Φαληρέας Βάσος», τ. 
4, Αθήνα 1999, σσ.354 -355.

Ο ανδριάντας

Το πίσω μέρος τον ανόριάντα

H επιγραφή στο πλάι τον ανόριάντα

Το συγκεκριμένο μνημείο του Κ. Παλαμά χαρακτηρίστηκε την εποχή της ανέ
γερσής του ως ανδριάντας. Πρόκειται για χάλκινο ανδριάντα, τοποθετημένο σε 
διπλή μαρμάρινη βάση. Το χαρακτηριστικό της λεπτομέρειας είναι έντονο τόσο 
στην απόδοση της μορφής, όσο και στο σκάλισμα επιγραφών στο μπροστινό 
μέρος της μαρμάρινης βάσης και στο πλαϊνό του χυτευμένου μνημείου. Στη 
μαρμάρινη βάση, στην οποία στηρίζεται ο ανδριάντας, αναγράφεται ο στίχος 
του Παλαμά: «Ελλάδα ακέρηος ο άνθρωπος είναι δική σου γέννα», ενώ στο 
πλάι του μνημείου αναγράφονται τα εξής: «Κωστής Παλαμάς 1859-1943. Τα 
χέρια μον είναι για να σπέρνουν το μαύρο στίχο στ’ άσπρο το χαρτί, τα χέρια 
μου είναι για να γέρνουν οι κουρασμένοι απάνω τους καημοί». Γλύπτης του 
έργου ήταν ο Αθηναίος Βάσος Φαληρέας11 και η χύτευση έγινε στο χαλκοχυ- 
τήριο Γαβαλά. Το μνημείο βρίσκεται δίπλα από το Δημοτικό Θέατρο Λευκω
σίας, απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο και την Αρχή Τηλεπικοινωνιών
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Η ένδειξη για τον χώρο χύτευσηςΗ υπογραφή του γλύπτη στο πλαϊνό μέρος του 
μνημείου

Κύπρου. Ο χώρος παραχωρήθηκε από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λευ
κωσίας και επιλέγηκε από τον ίδιο τον γλύπτη. Ο χώρος έτυχε της ανάλογης 
διαμόρφωσης, καθώς είναι περιτοιχισμένος από πέτρινο τοίχο, με ένα αναβαθ
μό, ο οποίος οδηγεί σε τετράγωνο πλακόστρωτο χώρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ίδιο έργο, όχι όμως χάλκινο, βρίσκεται και στην 
αυλή του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηνών στην λεωφόρο Ακαδημίας. 
Ήταν επίσης έργο του Φαληρέα, αλλά είναι μεταγενέστερο αυτού που βρίσκε
ται στη Λευκωσία, καθώς ανεγέρθηκε το 1975.

Την πρωτοβουλία για την ανέγερση μνημείου προς τιμή του Παλαμά είχε ο 
Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου (ΕΠΟΚ)12 13 , αλλά την κάλυψη της 
δαπάνης ανέλαβε εξ ολοκλήρου ο πρόεδρος Μακάριος12. Τα αποκαλυπτήρια 
έγιναν στις 27 Φεβρουάριου 1974 από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Αρχιεπί
σκοπο Μακάριο στην παρουσία του πρέσβη της Ελλάδας, Ε. Λαγάκου και του 
Δημάρχου της Λευκωσίας, Λέλλου Δημητριάδη. Η τελετή των αποκαλυπτη
ρίων συνδυάστηκε με φιλολογικό μνημόσυνο προς τιμή του Κωστή Παλαμά 
στο Δημοτικό Θέατρο. Κατά την τελετή εκφωνήθηκαν λόγοι από τον Μακάριο 
και τον πρόεδρο του ΕΠΟΚ Κωνσταντίνο Σπυριδάκι.

12. Ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου ιδρύθηκε το 1947 από Κύπριους διανοούμενους με σκοπό 
την προώθηση της έρευνας σε επιστημονικά και πολιτιστικά θέματα και τη σύσφιγξη των πνευματικών 
σχέσεων με την Ελλάδα, βλ. Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, λήμμα «Ελληνικός Πνευματικός 
Όμιλος Κύπρου», τ. 5, Λευκωσία 1986, σ. 81.

13. «Λογοδοσία του κ. Κωνσταντίνου Σπυριδάκι Προέδρου του Δ.Σ. του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου 
Κύπρου εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μελών την 9ην Ιανουάριου 1974 εν τω παλαιώ Αρχιεπισκοπικώ 
Μεγάρω Κύπρου» στο Φιλολογική Κύπρος (1973-1974), Μνήμη Κωστή Παλαμά, Ελληνικός 
Πνευματικός Όμιλος Κύπρου, χ.τ. χ.χ., σ. 313. 14. Ό,π., σ. 10.

Κατά την ομιλία του ο Μακάριος τόνισε τη στενή σχέση του Έλληνα ποιητή με 
την Κύπρο και τα χαρακτηριστικά που τη διέπουν, δίνοντας την εθνική διάστα

ση που παίρνει η ανέγερση του ανδριάντα στη Λευκωσία. «Ανιδρύει σήμερον η 
Κύπρος εις τα χώματα της τον ανδριάντα τον Παλαμά και αναστηλώνει εις 
την ψυχήν της τα μεγάλα εθνικά ιδανικά. Εις τον ορειχάλκινο τούτον ανδριά
ντα υποδέχεται η νήσος μας την ψυχήν τουποιητού, υποδέχεται το πνεύμα του 
το αθάνατον, το οποίον ενοικεί εις πάσαν γωνίαν γης Ελληνίδος και εις πάσαν 
καρδίαν Ελληνικήν [...] Ο Παλάμας ηγάπησεβαθύτατα την Κύπρο και εις τους 
στίχους και τον πεζόν λόγον του ανύμνησε τους καϋμούς και τους πόθους της 
και ανέστησε τα οράματα και τα πεπρωμένα της [...] Και έγραψε δι ’ αυτήν κεί
μενα απαστράπτοντα από το φως της εθνικής ιδέας και διαπνεόμενα από πολ- 
λήν αγάπην». Επιπλέον, ο Μακάριος θέλησε να δώσει και τη συμβολική έννοια 
του ανδριάντα. «Ο Κυπριακός Ελληνισμός θα αντλή πάντοτε έμπνευσιν από την 
εθνικήν ποίησιν και τους οραματισμούς του Κωστή Παλαμά. Θα προσβλέπει 
προς τον ανδριάντα του ποιητού, ένυλον έκφρασιν της προς αυτόν ευγνωμοσύ
νης μας, ως οδηγόν ορθής εθνικής πορείας».

Ο Κωνσταντίνος Σπυριδάκις εκ μέρους του ΕΠΟΚ τόνισε τη μεγάλη εθνική 
και καλλιτεχνική σημασία του μνημείου για ολόκληρη την Κύπρο. «Τούτου η 
προτομή ιδρυθείσα ωσαύτως εν Λευκωσία τη πρωτοβουλία του Ελληνικού 
Πνευματικού Ομίλου Κύπρου εκφράζει ομοίως την μεγάλην τιμήν προς τα 
ιδανικά, τα οποία ενσάρκωνε και εις τα οποία επίστευε και εκείνος [...]». 
Χαρακτηριστικά, όμως, ανέφερε τη σημαντικότητα του χώρου, όπου ανεγέρθη
κε το μνημείο, και πώς αυτό διαλέγεται με την ιστορία της πόλης και τα 
σημεία-σταθμούς της. «Η ίδρυσις του ανδριάντας του μεγάλου μας ποιητού 
Κωστή Παλαμά εδώ εις την καταλληλοτέραν θέσιν προς τούτο παρά το Δημο
τικό Θέατρο αφ’ ενός εις τον Δημοτικόν Κήπον κατ’ ευγενή παραχώρησιν του 
Δήμου Λειικωσίας, τον οποίον ιδιαιτέρως ευχαριστούμεν, αφ’ ετέρου, παρά 
τον ανδριάντα του μεγάλου ήρωος Μάρκου Δράκου και έναντι του Αρχαιολο
γικού Μουσείου, όπου στεγάζονται τα λείψανα του πανάρχαιου πολιτισμού 
μας, δεν αποτελεί μόνον τιμήν προς τον μεγάλον άνδραν, ένα υψίστης σημα
σίας πνευματικόν δημιουργόν [...] απευθύνει αιώνιον διδασκαλίαν και εθνικά 
κηρύγματα προς ολόκληρον την νήσον μας [...] Η παρακείμενη Βουλή των 
Κυπρίων, απεσπασμένη ακόμη από το όλον έθνος δια τας ιστορικός περιπέτει
ας της νήσου μας, θα υφίσταται πάντοτε εν τω έργω της τον αντίκτυπον των 
επιγραμματικών ρήσεων του μεγάλου ποιητού δια την Ελλάδαν και το 
έθνος».14 Τέλος, η βαρυσήμαντη ομιλία του Σπυριδάκη δίνει και την εθνική 
διάσταση της παρουσίας του μνημείου: «Ο ΕΠΟΚ επιθυμεί να τονίση επί τη 
ιδρύσει του ανδριάντας ότι η πνευματική εκείνου υποθήκη προς τους Έλληνας 
Κυπρίους «πολλούς αφέντες άλλαξες δεν άλλαξες καρδιά», οφείλει να διέπη 
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την ζωήν των, την εθνική των ιδεολογίαν και την πορείαν της εθνικής των 
πολιτικής».15

15. Όλ„ σ. 12.

Ο ανδριάντας του Κωστή Παλαμά αποτελεί ακόμη ένα μνημείο, το οποίο ανε
γείρεται με πρωτοβουλία του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, ως 
μέσο επίτευξης των στόχων του. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ίδιο το κράτος 
μέσω του πρόεδρου Μακαρίου, ανέλαβε την κάλυψη της δαπάνης του έργου, 
γεγονός που υποδηλοί ότι και η κρατική πρόνοια ήταν παρούσα, ειδικά για ένα 
μνημείο το οποίο αφορά έναν 'Ελληνα ποιητή. Η ίδια η κρατική υποστήριξη, 
δίνει, εντούτοις, και τον απώτερο συμβολισμό του μνημείου, ο οποίος έχει 
εθνική διάσταση και αντικατοπτρίζει τα εθνικά μηνύματα του Παλαμά, όπως 
διατυπώθηκαν μέσα από το έργο του. Εξ ου και η επιγραφή στην πρόσοψη του 
μνημείου, η οποία υμνεί την Ελλάδα.

Ο ανύριάντας τον Κ. Παλαμά στο Πολιτιστικό Κέντρο τον Λήμον 
Αθηνών, έργο II. Φαληρέα, 1975

ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ ΜΑΡΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ

Βιογραφικό

Ο Μάρκος Δράκος γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1932 στο χωριό Λεύκα 
της επαρχίας Λευκωσίας. Ήταν απόφοιτος της Εμπορικής Σχολής Σαμουήλ 
και εργοδοτήθηκε ως λογιστής στην Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία. Ήταν 
μέλος και Επαρχιακός Γραμματέας Λευκωσίας της Παγκύπριας Εθνικής 
Οργάνωσης Νεολαίας (ΠΕΟΝ), την οποία ίδρυσε ο Μακάριος και της οποίας 
μέλη της εντάχθηκαν στους κόλπους της ΕΟΚΑ. Από το 1951 ήταν δραστήριο 
μέλος της Συνομοσπονδίας Εργατών Κύπρου (ΣΕΚ) καθώς και μέλος του 
Γενικού της Συμβουλίου. Παράλληλα, εντάσσεται στους κόλπους της ΕΟΚΑ. 
Συμμετέχει και ηγείται των πρώτων επιθέσεων του 1955 εναντίον του Ραδιο
φωνικού Σταθμού Λευκωσίας και του Αστυνομικού Σταθμού Πύλης Πάφου 
και της απόπειρας εναντίον του Αγγλου Κυβερνήτη Αρμιτεϊτζ στο κινηματοθέ
ατρο Παλλάς. Τον Ιούνιο του 1955 συλλαμβάνεται, αλλά δραπετεύει και κατα
φεύγει στα βουνά του Κύκκου, όπου διορίζεται αρχηγός των αντάρτικών ομά
δων με το ψευδώνυμο «Λυκούργος». Τον Ιανουάριο του 1957, η ομάδα του

20 21Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



καταφεύγει στην Ευρύχου για πολεμοφόδια και πέφτουν σε ενέδρα των 
Άγγλων κατά την οποία ο Δράκος πυροβολείται και σκοτώνεται16.

16. Για τη ζωή του Μάρκου Δράκου βλ. Παναγιώτα Ψιλλίτα-Ιωάννου, Οι ηρωομάρτυρες της ΕΟΚΑ, 
Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59, Λευκωσία 1996, σ. 60. Επίσης, Πέτρος Στυλιανού, 
Τα φυλακισμένα Μνήματα, Λευκωσία 1985, σ. 14 και Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, λήμμα 
«Δράκος Μάρκος», τ. 4, σσ. 301-302.

17. O Α. Σαββίδης γεννήθηκε στην Κερύνεια το 1930. Σπούδασε γλυπτική στη Βρετανία και εργάστηκε ως 
εκπαιδευτικός και επιθεωρητής τέχνης. Διετέλεσε και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
Φιλοτέχνησε περισσότερα από πενήντα μνημειακά έργα στην Κύπρο, δύο στην Κρήτη και Θεσσαλονίκη, 
βλ. Παπαπερικλέους, ό.π., σ. 117.

18. Απόσπασμα από την ομιλία του Ν. Ζιβάνα, Γ.Γ. της ΣΕΚ, στα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα, βλ. εφημ. 
Εργατική Φωνή, 2.11.1962.

19. Ό.π„

Ο ανδριάντας

Ο ανδριάντας του Μάρκου Δράκου βρίσκεται στην πλατεία Μάρκου Δρά
κου, κοντά στον Αστυνομικό Σταθμό της Πύλης Πάφου και κάτω από τον προ
μαχώνα Ρόκας. Πρόκειται για ορειχάλκινο άγαλμα, έργο του Κύπριου καλλι
τέχνη Ανδρέα Σαββίδη17. Ο ανδριάντας στηρίζεται σε στήλη επενδυμένη με 
μάρμαρο, η οποία με τη σειρά της στηρίζεται σε τετράπλευρη κεκλιμένη βάση, 
επίσης από μάρμαρο. Ο Μάρκος Δράκος παρουσιάζεται επιβλητικός, με τη 
χακί αντάρτικη στολή της ΕΟΚΑ, το όπλο στον ώμο και την φυσιγγιοθήκη στη 
μέση. Το αριστερό χέρι παρουσιάζεται τεταμένο, με το δείκτη να δείχνει προς 
τα εμπρός, ενώ το δεξί να κρατάει χειροβομβίδα έτοιμη προς χρήση. Το τετα
μένο χέρι συμβολίζει την ηγετική φυσιογνωμία του Δράκου, καθώς ηγείτο ομά
δας στα βουνά, ενώ το άλλο με τη χειροβομβίδα, τον αγώνα του εναντίον των 

Άγγλων. Στο μπροστινό μέρος της στήλης αναγράφεται σε μαρμάρινη πλάκα με 
ερυθρά γράμματα ο στίχος του Ανδρέα Κάλβου «Θέλει, αρετήν και τόλμην η 
ελευθερία». Όπως εκφράστηκε από την ΣΕΚ ο συγκεκριμένος στίχος είχε τη 
δική του έννοια: «Ο αείμνηστος συνάδελφος Μάρκος Δράκος διά της θυσίας 
του επιστοποίησε ότι θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία. Την αρετήν εκείνην 
και την τόλμην δια της οποίας εγαλουχήθησαν αι γενεαί των Ελλήνων προς 
αντιμετώπισην των εκάστοτε εχθρών της Πατρίδος, την αρετήν και την τόλμην 
με την οποίαν ανετράφη και έζησε ο ήρως μας Μάρκος Δράκος»18.

Στην κεκλιμένη βάση, αναγράφεται: «Μάρκος Κυριάκου Δράκος εγεννήθη 
εν Δεύκα τη 24.9.1932 έπεσε μαχόμενος υπέρ πατρίδος και ελευθερίας τη 19η 
Ιανουάριου 1957» ενώ στην πλαϊνή πλάκα αναγράφεται ότι «το μνημείον τού
το ανηγέρθη πρωτοβουλία των Ελευθέρων Συνδικάτων Κύπρου (Σ.Ε.Κ.) των 
οποίων ο Μάρκος Δράκος υπήρξεν ηγετικόν στέλεχος και δι εράνων των 
Ελλήνων Κυπρίων».

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες επιγραφές, την πρωτοβουλία για την 
ανέγερση του ανδριάντα την είχε η Συνομοσπονδία Εργατών Κύπρου (Σ.Ε.Κ.) 

ή όπως η ίδια ήθελε να παρουσια
στεί, τα «Ελεύθερα Συνδικάτα της 
Κύπρου». Η ΣΕΚ προέβη και σε 
έρανο για την κάλυψη της δαπάνης 
του έργου. Όπως η ίδια η Συνομο
σπονδία θέλησε να τονίσει, «τον 
έρανον ανέλαβε η ΣΕΚ και ανήγει- 
ρε η ευγνωμοσύνη του Παγκυπρί- 
ου»19, μια χαρακτηριστική δήλωση 
που αφήνει να διαφανεί ότι αυτή η 
πρωτοβουλία αγκαλιάστηκε από το

Η επιγραφή στην μπροστινή βάση του ανδριάντα Η πρώτη αν(χφορά γι(χ χθν

έρανο γίνεται τον Δεκέμβριο του 1960, δύο χρόνια πριν την ανέγερση, στην 
εφημερίδα της Συνομοσπονδίας Εργατική Φωνή, και εκείνη την περίοδο φαί
νεται ότι πάρθηκε η απόφαση από το Συμβούλιο της ΣΕΚ. Χαρακτηριστικά, 
είχε τότε δηλωθεί στην επίσημη εφημερίδα της Συνομοσπονδίας ότι «Η ΣΕΚ 
ένιωσε καθήκο ιερό να τιμήση την μνήμην του ασύγκριτου ήρωα που πρώτος 
απ’ όλους τους μάρτυρες και τους ήρωες του συγχρόνου έπους στην επανα
στατική διάθεση και την συνεπή αγωνιστική γραμμή, και καλεί όλα τα μέλη της
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κι όλα τα Ε.Ε.Σ [Ελληνικά Εργατικά Συνδικάτα] να τιμήσουν την μνήμη και 
τον ρόλο του Μάρκου^0. Από τον Δεκέμβριο του 1960 κι εξής η Εργατική 
Φωνή καλεί σε κάθε της έκδοση τον κυπριακό λαό να συνεισφέρει για τον 
ανδριάντα. Επίσης, παραθέτει πίνακες με τους δωρητές, ανάμεσα τους και 
προσωπικότητες του πολιτικού και πολιτιστικού κόσμου, όπως ο Τάσσος 
Παπαδόπουλος, Υπουργός τότε Εργασίας, ο Βάσος Λυσσαρίδης, ο Νίκος 
Κόσης, ο Κωνσταντίνος Σπυριδάκις, αλλά κι απλοί εργάτες. Στόχος του ερά
νου ήταν να υπερβεί τις 5000 λίρες. Η εφημερίδα δεν παραλείπει να ευχαριστεί 
τον εργαζόμενο λαό «που παρά την οικονομική κρίση που τον δέρνει-συνει- 
σφέρει ολοπρόθυμα τον οβολόν του για να τιμήση τον ήρωα^ύ

ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥΤΟ ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΠΡ2ΤΟΒΟΥΛΙΑ Τ2Ν
ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

^Σ.Ε.Κ) * .

20 Εφημ. Εργατική Φωνή, 23.12.1960.
21 Εφημ. Εργατική Φωνή, 6.1.1961.

22 Εφημ. Εργατική Φωνή, 26.10.1962.
23 Εφημ. Εργατική Φωνή, 10.11.1961. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο για την σύσταση του Μουσείου 

«Μάρκου Δράκου» εντός του οικήματος της ΣΕΚ, κ. Ανόρέα Ευσταθίου, το πρόπλασμα όεν βρέθηκε 
ποτέ. Προσωπική συνέντευξη του ιδίου τον Μάρτιο του 2007.

24 Από την ομιλία του Ν. Ζιβάνα στα αποκαλυπτήρια, βλ. εφημ. Εργατική Φωνή, 2.11.1962.

Τ°Ν ΟΠΟΙΟΝ 0 ΜΑΡΚΟΣ ΔΡΑΚΟΣ ΥΠΗΡΞΕΝ ΗΓΕΤΙΚΟΝ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙ ΕΡΑΝΑΝ Τ2Ν EÄAHNON ΚΎΠΡΙΆΝ

Η επιγραφή με την ένδειξη της πρωτοβουλίας της ΣΕΚ

Επιπρόσθετα, η ΣΕΚ καταγράφει τους στόχους και τους λόγους για την 
ανέγερση του ανδριάντα, τονίζοντας ότι ο Μάρκος Δράκος υπήρξε μια σημα
ντική φυσιογνωμία του κυπριακού αγώνα και του λαού, τόσο λόγω της θυσίας 
του όσο και του προσωπικού του αγώνα, κι επεξηγώντας την συγκεκριμένη 
μορφή του ανδριάντα. «Το αίσθημα αυτό της ευγνωμοσύνης και της βαθείας 
εκτιμήσεως του Κυπριακού λαού προς τον Ηρώα είναι που ανήγειρε τον μεγα
λοπρεπή χάλκινον ανδριάντα. Μεγαλοπρεπή διότι και η θυσία του ήρωος υπήρ
ξε μεγαλειώδης και χάλκινον διότι σκληρά και άκαμπτος ως μέταλλον υπήρξεν 
η αγωνιστική φύσις του Δράκου [...] Εδώ εις την γην εις περίοπτον θέσιν θα 
ίσταται ο ήρως εις την ένυλον του απεικόνησιν επί του χαλκού εις τον οποίον 
θα εμφυσά ζωήν η εκτίμησις η αιώνια των Κυπρίων. Ο Μάρκος Δράκος θα ίστα
ται εκεί μεγαλοπρεπής εις την επί μετάλλου φιλοτεχνηθείσαν μορφήν του έχων 
ισταμένη την ετέραν των χειρών του μετά του δείκτου, οιονεί δεικνύων τον κίν

δυνον και δίδων διαταγάς ενώ εις το κοίλον της ετέρας εις το οποίον κρατεί βόμ
βαν διαγράφεται ήδη η απόφασις δια την πλέον γιγάντιον αναμέτρησιν^2.

Καθώς οι εισφορές συνεχίζονται, τον Νοέμβριο του 1961 δημοσιεύεται φωτο
γραφία του προπλάσματος του Μάρκου Δράκου από τον γλύπτη Ανδρέα Σαβ- 
βίδη, το οποίο δυστυχώς δεν εντοπίστηκε στην κατοχή της ΣΕΚ20 21 22 23.

Αποκαλυπτήρια

Τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα γίνονται στις 28 Οκτωβρίου 1962 στην 
πλατεία Μάρκου Δράκου, παρά την Πύλη Πάφου, στη Αευκωσία, από τον Πρό
εδρο Μακάριο. Συμπίπτει με τον εθνικό εορτασμό του 1940. «Δεν είναι τυχαίο 
το ότι σήμερα ο Δαός μας εορτάζει το ΟΧΙ της Ελλάδος, το ΟΧΙ των Πανελ
λήνιον με τα αποκαλυπτήρια του Ανδριάντος σου. Το ΟΧΙ της Κύπρου μας εις 
ουδέν υστερήσαν του ΟΧΙ του αείμνηστου Μεταξά, εθεωρήσαμεν σκόπιμον να 
συνεορτασθή24». Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η παρέλαση του εορτασμού του 
ΟΧΙ θα κατέληγε στον χώρο του ανδριάντα και θ’ ακολουθούσαν τα αποκαλυ
πτήρια. Στην τελετή παρέστησαν ο Πρόεδρος Μακάριος, ο οποίος προέβη στα 
αποκαλυπτήρια, ο πρέσβης της Ελλάδας Δελιβάνης, ο Διοικητής της ΕΑΔΥΚ, 
ο Πρόεδρος της Βουλής Γλ. Κληρίδης και της Κοινοτικής Συνελεύσεως, συγγε
νείς του ήρωα και πλήθος κόσμου.

Η ομιλία του Μακαρίου πριν από τα αποκαλυπτήρια υπήρξε μακροσκελής 
και εμφορούμενη από πατριωτικά συναισθήματα, ανάλογα με εκείνα του λαού 
που διέπνεαν τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Είχε αποτυπώσει χαρακτηριστικά το 
συμβολισμό και τη σημασία της ανέγερσης του ανδριάντα τη δεδομένη στιγμή: 
«Η Κύπρος έζησεν από της αυγής της ιστορίας της μέσα εις έναν κόσμο όπου 
βασικά ιδεώδη υπήρξαν η ελευθερία και η δημοκρατία. Ο ελληνικός πολιτι
σμός αποτύπωσε τα ιδεώδη αυτά εις μνημεία και έργα πολιτισμού εις την εθνι
κήν παράδοσιν και την μνήμην του λαού της [...] Αυτήν την μνήμην συνεχίζει 
η θυσία του Δράκου και συμβολίζει ο ανδριάς του [...] Ααοί δε οι οποίοι έχουν 
αναδείξει τοιαύτας μορφάς όπως ο Μάρκος Δράκος, είναι λαοί με απέραντον 
δυναμισμόν, λαοί οι οποίοι ουδέποτε χάνονται. Με την πεποίθησιν ταύτην 
προβαίνω εις την αποκάλυψιν του ανδριάντος, τον οποίον αφιερώνει εις την 
αγήρω μνήμην του ήρωος η αγάπη και το χρέος της Συνομοσπονδίας Εργατών
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Κύπρου καί παραδίδω τούτον εις τας επερχομένας γενεάς δια να αποτελή αιώ
νιον σύμβολον αρετής καί συνετήν προσήλωσιν προς την ελευθερίαν»25

27 Εφημ. Ελευθερία, 4.12.1963.
28 Εφημ. Ελευθερία, 5.12.1963.
29. Εφημ. Εργατική Φωνή, 6.12.1963.

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Νίκος Ζιβάνας, αφού 
αναφέρθηκε εκτενώς στη ζωή και την δράση του Μάρκου Δράκου, τόνισε τους 
λόγους της πρωτοβουλίας της Οργάνωσης, αλλά έδωσε κυρίως έμφαση στην διά
σταση που υπάρχει μεταξύ του συνδικαλισμού και των κομμουνιστών, εμμέσως 
στη διάσταση των σχέσεων ΣΕΚ και της αντιστοίχου ΠΕΟ (Παγκύπρια Εργατι
κή Ομοσπονδία). «Τιμώντες την μνήμην σου επ’ ευκαιρίας της σημερινής τελε
τής αείμνηστε Μάρκο Δράκο, δίδομεν έμφασιν εις την στενήν συγγένειαν που 
υπάρχει μεταξύ του τιμίου Ελευθέρου συνδικαλισμού και του πατριωτισμού. 
Πιστεύομεν ότι αι θυσίαι δια την Πατρίδα και τον Λαόν είναι χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα των συνδικαλιστών -ηγετών και μελών [...] Απορρίπτομεν την ιδέα 
των κομμουνιστών ότι άλλο είναι συνδικαλισμός και άλλο πατριωτισμός [...] 
Ημείς όμως αποδείξαμεν δια του απελευθερωτικού μας αγώνας και της θυσίας 
των ηρώων μας ότι εννοούμεν την Ελευθερίαν [...] Ήνοιξα εδώ μίαν παρένθε- 
σιν από το κύριον θέμα της ομιλίας μου δια τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντας 
του ήρωος Μάρκου Δράκου αλλά το έκαμα σκοπίμως διότι ήθελα να αποδείξω 
ότι τα ιδανικά δια τα οποία ο ήρως μας ηγωνίσθη και έδωσε την ζωήν του δια
κατέχουν μόνον τας καρδίας του ορθοφρονούντος Ααού μας, διακατέχουν την 
ΣΕΚ-μέλη και αξιωματούχους της [...] Ο Ανδριάς σου θα αντανακλά το μεγα- 
λείον της θυσίας σου εις τους Πανελλήνους και θα γαλουχή τας νέας γενεάς εις 
τα ιδανικά της φυλής μας>&. Επομένως, η ΣΕΚ όχι μόνο τιμά ένα μέλος της- 
αγωνιστή της ΕΟΚΑ, αλλά επιθυμούσε κυρίως μέσα από την πρωτοβουλία της 
ν’ αναδείξει το ιδεολογικό χάσμα με την αριστερίζουσα ΠΕΟ, και των ιδανικών 
που χαρακτηρίζουν την Συνομοσπονδία, αλλά δεν έρχονται σε ρήξη με τον 
πατριωτισμό και την συμμετοχή των εργατών στον απελευθερωτικό αγώνα.

Κατ’ επέκταση, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η ανέγερση του ανδριάντα του Μάρ
κου Δράκου είχε διττό συμβολισμό. Αφενός, τιμά τη θυσία ενός ήρωα για την 
πατρίδα κι αφετέρου τη θυσία ενός συνδικαλιστή-εργαζομένου που μάχεται για 
τα ιδανικά και τα πιστεύω του. Έπειτα, η ανέγερση του ανδριάντα είναι συνυ- 
φασμένη με το ψυχροπολεμικό πλαίσιο- αυτό φαίνεται και στη διαφορά με την 
ΠΕΟ- και την ανασύσταση ενός κράτους, στο οποίο οφείλει να είναι έντονη η 
δραστηριότητα του συνδικαλισμού. Τ’ αποκαλυπτήρια έδωσαν την ευκαιρία στη 
ΣΕΚ να περάσει μηνύματα αντικομμουνιστικά, που στρέφονταν κατά κύριο 
λόγο εναντίον της ΠΕΟ, αναβαθμίζοντας τον αγώνα των μελών της και τη δρά
ση της ίδιας της Οργάνωσης. Επομένως, η συγκεκριμένη περίπτωση μνημείου, 

αποδεικνύει από τη μια ότι οι συντεχνίες ή τα σωματεία θεωρούν αναγκαίο στην 
δράση τους την ανέγερση μνημείων, κι από την άλλη ότι τα ίδια τα μνημεία μπο
ρούν να γίνουν βήματα προώθησης πολιτικών γραμμών και μηνυμάτων.

Η ιστορία του ανδριάντα

Το «σύμβολο» του συνδικαλιστή - αγωνιστή Μάρκου Δράκου βεβηλώνεται 
δύο φορές, στη δεκαετία του ’60 και του ’80.

Την επόμενη χρονιά της ανέγερσής του γίνεται στόχος βομβιστικής ενέρ
γειας, λίγο πριν ξεσπάσουν οι δικοινοτικές ταραχές στο νησί. Στις 3 Δεκεμβρί
ου 1963 εξερράγη βόμβα που πιστεύεται ότι ρίχθηκε από διερχόμενο αυτοκίνη
το. Η ζημιά είχε περιοριστεί στη βάση και στη μπροστινή πλάκα του ανδριά
ντα. Μάλιστα στις έρευνες συμμετείχαν και ο Πρόεδρος της Βουλής Γλ. Κλη- 
ρίδης και ο Υπουργός Εσωτερικών Πολύκαρπος Γιωρκάτζης, ο οποίος σε ανα
κοινωθέν χαρακτήρισε «άνανδρη και βάρβαρη την τοποθέτηση βόμβας»27. 
Αμέσως, οι υποψίες στράφηκαν προς τους Τουρκοκυπρίους, τους οποίους η 
ελληνοκυπριακή πλευρά θεωρούσε ενόχους. Εξάλλου, η βομβιστική επίθεση 
επήλθε αμέσως μετά την απόρριψη πρότασης Μακαρίου για αναθεώρηση του 
Συντάγματος. Αντίθετα, η τουρκοκυπριακή πλευρά κατηγορούσε την ελληνο
κυπριακή ότι είχε ως στόχο με αυτή την ενέργεια την επίτευξη συγκρούσεων.

Πραγματικά, η βόμβα ενέτεινε το ήδη αρνητικό κλίμα στις σχέσεις των δύο 
κοινοτήτων. Την επομένη ξεσπούν διαδηλώσεις καταδίκης της βομβιστικής 
ενέργειας «στο σύμβολο των αθανάτων εθνικών ιδεωδών και πηγή έμπνευσης 
δια την Κυπριακήν νεότητα» από τη μαθητιώσα νεολαία, η οποία «ωρκίσθη να 
διαφυλάξη τα ιερά και τα όσια της Ελληνικής Κύπρου»2* . Σύλλογοι, οργανώ
σεις και σχολεία με ανακοινώσεις τους καταδίκασαν έντονα τη βομβιστική επί
θεση. Αμεση και έντονη υπήρξε η αντίδραση από την ΣΕΚ, όπως αποτυπώθη
κε στην Εργατική Φωνή. «Ο Μάρκος Δράκος υπήρξεν σύμβολον ενσάρκωσης 
του ιδίου του πνεύματος της Ελευθερίας. Δι ’ ημάς την εργαζομένην τάξιν, ο 
Μάρκος Δράκος υπήρξεν και σύμβολον μαχητού εις τον αγώνα των εργατικών 
διεκδικήσεων. Οι αισχροί δυναμιτισταί ας μάθουν ότι τα σύμβολα δεν καταρ- 
ρίπτονται δια των βομβών»29. Η ίδια η ΣΕΚ αποφάσισε να κλείσει τα γραφεία 
της μέχρι το μεσημέρι της 5ης Δεκεμβρίου, ώστε να παραστούν οι αξιωματού- 
χοι της σε κατάθεση στεφάνου, καθώς και να αναρτήσει σημαία στον χώρο του 
ανδριάντα και στο οίκημα της για μια βδομάδα. Την αναστήλωση ανέλαβε και 
πάλι η ίδια η οργάνωση.

25 Εφημ. Εργατική Φωνή, 2.11.1962.
26 Ό.π..
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Μετά από μια εικοσαετία, ο ανδριάντας του Μάρκου Δράκου γίνεται γι’ 
ακόμη μια φορά στόχος δολιοφθοράς. Τον Σεπτέμβριο του 1985, νυκτοβάτες 
περιέλουσαν τον ανδριάντα με κόκκινη μπογιά. Σύμφωνα με την εφημερίδα 
Αγών, μετά από έρευνες της Αστυνομίας εντοπίστηκε κουβάς με μπογιά ίδια με 
αυτήν που χρησιμοποιήθηκε στο άγαλμα, σε όχημα στρατιωτών της ΟΥΝΦΙ- 
ΚΥΠ, οι οποίοι ενεργούσαν με οδηγίες της Τουρκοκυπριακής ΚΥΠ. Στόχος 
της ενέργειας τους ήταν να προκαλέσουν αναταραχή μεταξύ των Ελλήνων30.

31. Για τη ζωή και το έργο του βλ. Ε. Κριαρά, Διονύσιος Σολωμός, ο βίος-το έργο, Θεσσαλονίκη 1957,
σσ. 12-41. Επίσης, Κ. Θ . Δημαρά, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, χ.τ., χ.χ., σσ. 225 -230.

Από τα παραπάνω περιστατικά είναι εμφανής ο τρόπος με τον οποίο ένα 
μνημείο μπορεί να λειτουργήσει σε μια κοινωνία ή σε ένα έθνος. Βαθύτερα, 
ωστόσο, φαίνεται ότι ένα μνημείο μπορεί να γίνει πεδίο αντιπαράθεσης μετα
ξύ δύο κοινοτήτων, ενώ βλέπουμε και το πώς η ίδια η κοινωνία αντιδρά στην 
καταστροφή των εθνικών της συμβόλων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αναταρα
χής. Παρατηρείται ότι αυτός ο ανδριάντας αναγνωριζόταν από την τουρκοκυ- 
πριακή κοινότητα, πέρα από ένα απλό μνημείο, ως ένα σύμβολο, το οποίο 
καταστρέφοντάς το θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αναταραχή. Έπειτα, 
στην βομβιστική επίθεση του 1963, η οποία ήταν και η σοβαρότερη επίθεση, 
βλέπουμε ένα λαό να κινητοποιείται και να διαδηλώνει μπροστά από έναν 
ανδριάντα. Φυσικά, η περίοδος τότε ήταν τέτοια που καλλιεργούσε τέτοια 
αισθήματα, αλλά και πάλι αυτοί που προέβησαν σ’ αυτήν την πράξη γνώριζαν 
την λειτουργία και τον συμβολισμό του μνημείου καθώς και τον αντίκτυπο της 
επίθεσης. Τα μνημεία, επομένως, λειτουργούν ως μεταφορά, έμπνευση και 
παρουσία των ιδανικών ενός λαού, στην περίπτωση του Μάρκου Δράκου ως 
σύμβολο αγωνιστή - συνδικαλιστή - πατριώτη. Σε κάποιες περιπτώσεις τυγχά
νουν ευρείας αποδοχής, σε κάποιες όμως όχι. Και η βεβήλωση ενός μνημείου 
μπορεί να θεωρηθεί βεβήλωση των ιδανικών και των εθνικών συμβόλων ενός 
λαού.

ΠΡΟΤΟΜΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ

——————

Βιογραφικό

Ο Διονύσιος Σολωμός31 γεννήθηκε το 1798 στη Ζάκυνθο. Από το 1808 
στέλλεται στην Ιταλία, όπου μελετά ιταλική και λατινική φιλολογία. Το 1815 
αποφοιτά από το γυμνάσιο και αρχίζει να γράφει τα πρώτα του ποιήματα. 
Παράλληλα, εγγράφεται στο Πανεπιστήμιο της Παβίας για νομικές σπουδές. 
Τα φοιτητικά του χρόνια τα περνά ανάμεσα στην Παβία, την Κρεμόνα και το 
Μιλάνο, όπου συναναστρέφεται με ελληνιστές Ιταλούς φιλελεύθερων ιδεών. Η 
περίοδος 1812 - 1825 υπήρξε η πιο γόνιμη της ζωής του και μέσω της γνωρι
μίας του με τον ποιητή Μαντζόνι προσεγγίζει το πνεύμα του γαλλικού διαφω
τισμού. Τότε, επιστρέφει και στην αγγλοκρατούμενη Ζάκυνθο, όπου συνδέεται 
με τοπικές προσωπικότητες του πνεύματος και ακολουθεί φιλελεύθερη δράση 
εναντίον του καθεστώτος Μαίτλαντ. Το 1823 γράφει το πρώτο του μεγάλο ποί-

30. Εφημ. Αγών, 11.9.1985.
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ημα, το οποίο και τον καθιέρωσε ως ποιητή-εμπνευστή του Γένους, τον Ύμνο 
εις την Ελευθερία, ίσως ένα αποτέλεσμα των συζητήσεών του που είχε με τον 
Τρικούπη γύρω από τα εθνικά ζητήματα. Τρία χρόνια αργότερα γράφει και του 
Ελεύθερους Πολιορκημένους. Πεθαίνει το 1857.

Η επιγραφή στη βάση της προτομής

Η προτομή

Η προτομή του Διονυσί
ου Σολωμού βρίσκεται στην 
ομώνυμη πλατεία του Δήμου 
Δευκωσίας. Είναι ανεγειρό- 
μενη στο μέσο της εισόδου 
της πλατείας, σε σημείο που 
άπτεται της λεωφόρου Ομή
ρου. Η ακαδημαϊκού στυλ 
μαρμάρινη προτομή στηρίζε
ται σε κυκλικό με ραβδώσεις 
κίονα, ο οποίος καταλήγει σε 
κυκλική, επίσης μαρμάρινη, 

βάση. Στη μικρή βάση της προτομής αναγράφεται το όνομα του ποιητή με 
κεφαλαία γράμματα «Διονύσιος Σολωμός», ενώ στην κυκλική βάση η εξής επι
γραφή: «Ιδρύθη δια Παγκυπρίου εράνου πρωτοβουλία του Ελληνικού Πνευμα
τικού Ομίλου Κύπρου».

Όπως μαρτυρεί και η πιο πάνω πληροφορία, η πρωτοβουλία για την ανέ
γερση υπήρξε ιδιωτική, από έναν Όμιλο, τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο 
Κύπρου. Με αυτή την κίνηση του ο Όμιλος απέδειξε έμπρακτα ότι εφαρμόζει 
τον στόχο της συγκρότησής του, που δεν ήταν άλλος από το να καταξιώσει 
«την Κύπρο ως χώρο ακραιφνώς Ελληνικό, ταυτισμένο πνευματικά και ψυχι
κά με την Ελλάδα»32.

32 Απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου του Ε.Π.Ο.Κ. Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου σε εκδήλωση για τα 
πενηντάχρονα του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου στις 19 Δεκεμβρίου 2000 στη Φιλολογική 
Κύπρος 2000-2001, Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, Αφιέρωμα στη μνήμη Γεωργίου Κ. Ιωαννίδη, Ελληνικός 
Πνευματικός Ομιλος Κύπρου, Λευκωσία 2002, σ. 89.

33 Ο Ιωάννης Νοταράς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1907. Σπούδασε σχέδιο και γλυπτική στη Ρώμη. Από το 1934 
δημιουργεί προτομές, μνημεία, ηρώα, ελεύθερες συνθέσεις στο κλίμα του ακαδημαϊκού ρεαλισμού βλ. 
Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος (επιμ), ό.π., λήμμα «Νοταράς Ιώαννης», τ. 3, Αθήνα 1999, σ.293.

34 Πρακτικά συνεδρίας συμβουλίου ΕΠΟΚ, Φεβρουάριος 1951.
35 Αρχείο Δήμου Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου 12ης Δεκεμβρίου 1952.
36 Ταμιακός Ισολογισμός από 1.1.1954-26.12.1954 στο Δελτίον Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου 

(1954-1955), Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου, Λευκωσία χ.χ.

Τη φιλότεχνηση ανέλαβε ο Έλληνας γλύπτης Ιωάννης Νοταράς33, ενώ το 

σκάλισμα της επιγραφής στην βάση ο Κύπριος γλύπτης Νίκος Δυμιώτης. Η 
απόφαση ανέγερσης λαμβάνεται τον Φεβρουάριο του 195134. τρία χρόνια πριν 
τα αποκαλυπτήρια. Τον Δεκέμβριο του 1952, το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Δευκωσίας απαντά θετικά σε επιστολή του προέδρου του Ομίλου Κων
σταντίνου Σπυριδάκι, αναφορικά με τοποθέτηση της συγκεκριμένης προτο
μής35. Το Δημαρχείο τότε είχε προτείνει ως πιθανούς χώρους την πλατεία 
Ηπείρου ή την είσοδο του Δημοτικού Μεγάρου. Τελικά, επιλέγηκε ο χώρος 
κοντά στην γέφυρα Γεωργίου Στ’ και κοντά στον παιδικό κήπο. Κατ’ επέκτα
ση η πλατεία Ηπείρου μετονομάστηκε σε πλατεία Διονύσιου Σολωμού, όπου 
και κείτεται σήμερα η προτομή.

Στόχος του ΕΠΟΚ ήταν η κάλυψη της δαπάνης του έργου με διενέργεια 
παγκυπρίου εράνου. Ο έρανος, ο οποίος είχε αρχίσει από το 1952, πραγματι
κά είχε ξεπεράσει τις προσδοκίες του Ομίλου, καθώς απέφερε για την τότε επο
χή το σημαντικό ποσό των 888 λιρών. Οι 531 λίρες δόθηκαν στο γλύπτη Νοτα- 
ρά που φιλοτέχνησε το έργο, 29 λίρες διατέθηκαν για την ασφάλεια, αχθοφο- 
ρικά, εκτελωνιστικά και για τη μεταφορά, ενώ το περίσσευμα διατέθηκε για 
τον εξωραϊσμό του χώρου γύρω από την προτομή36. Επιπρόσθετα, ο Παγκύ- 
πριος Σύνδεσμος Εργολάβων ανέλαβε τις δαπάνες για την κατασκευή της 
βάσης. Επομένως, διαφαίνεται έντονα ότι τόσο ο κόσμος μέσω του εράνου, 
όσο και οι εμπλεκόμενοι για την ανέγερση της προτομής, είχαν πραγματικά

Η επιγραφή στη βάση της προτομής
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αγκαλιάσει την προσπάθεια του ΕΠΟΚ, η οποία συνέβαλε στην ανέγερση της 
πρώτης πιθανόν προτομής στο κέντρο της Λευκωσίας, σε μια περίοδο κατά 
την οποία η Κύπρος ήταν ακόμα αποικία της Βρετανίας. Επίσης, το ποσό που 
συγκέντρωσε ο έρανος ήταν τότε υψηλό για τα δεδομένα της εποχής και την 
κατάσταση στην οποία βρισκόταν το νησί. Ίσως, αυτό εξηγείται από το γεγο
νός ότι η ίδια η προτομή αντιπροσώπευε τον άνθρωπο που με το έργο του 
εμψύχωνε τους Έλληνες την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης, και πραγ
ματικά εκείνη την περίοδο η ίδια η Κύπρος προετοιμαζόταν για τον δικό της 
επαναστατικό αγώνα.

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής λαμβάνουν χώρα στις 20 Ιουνίου 1954, 
στην παρουσία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Μητροπολιτών, του προξένου 
της Ελλάδας, Ρ. Κανακάρη, του Δημάρχου Λευκωσίας Θ. Δέρβη και πλήθους 
κόσμου. Η Φιλαρμονική του Γ.Σ.Π. είχε τότε αναλάβει την ανάκρουση του 
Εθνικού Ύμνου. Η αποκάλυψη της προτομής υπήρξε το εφαλτήριο για την 
εκφώνηση εθνικά εμφορούμενων λόγων, τόσο από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο 
όσο κι από τον πρόεδρο του ΕΠΟΚ Κωνσταντίνο Σπυριδάκι. Ο Αρχιεπίσκο
πος Μακάριος είχε τότε τονίσει ξεκάθαρα τον στόχο των ελληνοκυπρίων που 
ήταν η αυτοδιάθεση από τους Βρετανούς, και το ότι αυτή η προτομή θα λει
τουργούσε ως φάρος για την επίτευξη των στόχων, αναφέροντας χαρακτηρι
στικά ότι «εις το κέντρον τούτον της ελληνικωτάτης Κύπρου θα ίσταται από 
τούδε εν τω μέσω ημών ως υψηλόν σύμβολον της ελληνικής αρετής καί συνε
χής υπόμνησης του χρέους ημών προς την Ελλάδα καί την Ελευθερίαν»37. Από 
την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΠΟΚ στην εκφώνησή του είχε προβάλει τους 
στόχους και τις επιδιώξεις του Ομίλου μέσω αυτής της πρωτοβουλίας για ανέ
γερση της προτομής: «...iva αυτή κοσμεί εις το μέλλον την πόλιν ταύτην καί 
αποτελεί εθνικόν σύμβολον δί’ ολόκληρον την νήσον μας [...]. Η σημερινή 
τελετή ας δώσει την ευκαιρίαν και την αφορμήν εις τον κυπριακόν κι ελληνι
κόν λαόν iva εγκύψη βαθύτερα εις την μεγαλοποιόν ποίησιν και εις την πολύ
πλευρον πνευματικήν μορφήν του Δ. Σολωμού [...]». Τέλος, άφησε ξεκάθαρα 
να δοθεί η σημασία της προτομής του Εθνικού ποιητή στην πόλη της Λευκω
σίας: «οραματίζομαι την στιγμήν καθ' ήν υπό του μεγάλου μας εθνικού ποιη- 
τού υμνηθείσα ελληνική ελευθερία θα πετάξει δια των πτερών της Νίκης προς 
την ταλαίπωρον ταύτην νήσον [...] όπως θα πρέπει να αναφωνήσωμεν τώρα 
και ημείς Χαίρε, ω, χαίρε Ελευθερίά»3*.

37 Εφημ. Ελευθερία, 22.6.1954.
38 Από την προσφώνηση του Κ. Σπυριδάκι στην τελετή αποκαλυπτηρίων στο Δελτίον Ελληνικού 

Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, ό.π„ σσ. 15-16.
39 Ioannis D. Stefanidis, Isle ot Discord, Nationalism, Imperialism and the Making of the Cyprus Problem. 

Λονδίνο 1999, σσ. 59, 80.

Σημασία προτομής σε χρονικό και τοπικό επίπεδο

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία και τις εκφωνήσεις των λόγων των κυρίων 
ομιλητών των αποκαλυπτηρίων, σε συνδυασμό με τη χρονική στιγμή των απο
καλυπτηρίων, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η ανέγερση της προτομής του Διο
νύσιου Σολωμού είχε πολυεπίπεδη σημασία.

Καταρχήν, ανεγείρεται σε μια περίοδο έντονης συζήτησης για το πολιτικό 
μέλλον της Κύπρου, κι ενώ οι Ελληνοκύπριοι ζητούσαν έντονα σε πρώτο στά
διο την αυτοδιάθεση κι έπειτα την Ένωση με την Ελλάδα. Επιπλέον, ήταν 
περίοδος κατά την οποία το Κυπριακό, υπό την πίεση του Μακαρίου, οδηγεί
ται στα διεθνή φόρα με τη μεσολάβηση της Ελλάδας και του τότε πρωθυπουρ
γού Παπάγου - η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε στις 15 Απριλίου την προ
σφυγή στον OHE. Έθεσε το θέμα στη Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης 
τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο στην 9η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών39. Παράλληλα με την διεθνοποίηση του ζητήματος, στα σκαριά βρίσκε
ται και η προετοιμασία για τον ένοπλο απελευθερωτικό αγώνα, ο οποίος 
ξεσπά δέκα περίπου μήνες μετά την ανέγερση της προτομής. Επομένως, η 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή της ανέγερσης της προτομής του ποιητή που ενέ
πνευσε την Ελλάδα στην επανάσταση του 1821 και του οποίου οι στίχοι μελο
ποιήθηκαν για ν’ αποτελέσουν τον Εθνικό Ύμνο του ελληνικού έθνους, δεν 
μπορεί να παραγνωρίζεται από το ιστορικό γίγνεσθαι της περιόδου.

Τόσο η ίδια η προτομή του Δ. Σολωμού, όσο και οι πύρινοι λόγοι που 
εκφωνήθηκαν από τον Μακάριο και τον Σπυριδάκι και οι οποίοι μιλούσαν 
ξεκάθαρα για έννοιες όπως Ελευθερία, Ένωση, Ελλάδα, δεικνύουν ακόμα ένα 
γεγονός. Το καθεστώς της αποικιοκρατίας λόγω του ότι είχε χαλαρώσει τα σκλη
ρά μέτρα, διαμόρφωσε την πολιτική κατάσταση με τέτοιο τρόπο, ώστε ελεύθερα, 
στο κέντρο της πρωτεύουσας, ν’ ανεγερθεί ένα μνημείο με εθνικές προεκτάσεις, 
και ν’ ακουστούν λόγοι που παρέπεμπαν σε στόχους αποαποικιοποίησης. Πραγ
ματικά, στα πλαίσια του Ψυχρού Πολέμου, οι παραδοσιακές αποικιοκρατικές 
δυνάμεις, όπως η Βρετανία και η Γαλλία, είχαν αρχίσει να εγκαταλείπουν τις 
αποικίες τους και γινόταν τότε έντονο το αίσθημα ότι θ’ ακολουθούσαν ανεξαρ
τησίες κρατών, πρώην αποικιών, έστω κι αν τη συγκεκριμένη περίοδο αυτές δεν 
είχαν ακόμη γίνει μαζικές. Για τη Βρετανία, ωστόσο, η Κύπρος παρέμενε σημα
ντική αποικία σε σχέση και με την παρουσία της στην Εγγύς Ανατολή, καθώς ήδη
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από το 1948 απώλεσε την Παλαιστίνη. Ωστόσο, τόσο ο Μακάριος όσο και ο Σπυ- 
ριδάκις στέλλουν σαφή μηνύματα προς τους Βρετανούς ότι επίκειται συνεχής 
αγώνας για αυτοδιάθεση, ειδικά με φράσεις όπως «εθνικόν σύμβολον», «ελληνι- 
κωτάτη Κύπρος», «χρέος προς την Ελλάδα».

Συμπερασματικά, η προτομή του Διονύσιου Σολωμού δεν ανεγέρθηκε 
αντιπροσωπεύουσα και τιμώσα μόνο την ιδιότητα του προσώπου, του εθνικού 
ποιητή, αλλά συμβολίζουσα τα εθνικά ιδεώδη και προαναγγέλλουσα έναν απε
λευθερωτικό αγώνα. Εν τέλει, στόχος ήταν το τιμώμενο πρόσωπο ν’ αποτελεί 
σύμβολο, αφενός φάρου για τους Κυπρίους, όπως αποτέλεσε για τον ελληνικό 
λαό, κι αφετέρου προειδοποίησης προς τον Άγγλο αποικιοκράτη ότι η Κύπρος 
δεν πρόκειται να παραμείνει απαθής σε καθεστώς αποικιοκρατίας. Επομένως, 
υπήρξε ένα μνημείο που είχε σαφή μηνύματα με σαφής αποδέκτες και στο τότε 
ιστορικό πλαίσιο διαδραμάτιζε το δικό του ρόλο, ως μέσο προώθησης πολιτι
κής ή έστω προβολής εθνικών αιτημάτων.

ΠΡΟΤΟΜΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΑΑΑΝΟΥ

Βιογραφικό

Ο Νικόλαος Καταλάνος40 υπήρξε σημαντικότατη προσωπικότητα του 
πολιτικού και πνευματικού βίου της Κύπρου του τέλους του 19ου και των 
αρχών του 20ου αιώνα. Γεννήθηκε το 1855 στο χωριό Νουμιτσή της Μάνης 
(Λακωνία). Φοίτησε στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης μέχρι τις παραμονές του 
Ρωσοτουρκικού πολέμου (1877 - 1878), οπότε επιστρέφει στην Ελλάδα και 
κατατάγεται εθελοντικά στον ελληνικό στρατό. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών φυσικομαθηματικά και αφού δίδαξε για λίγο καιρό στην Ελλάδα, 
μετέβη στην Κύπρο. Από το 1893 μέχρι το 1896 δίδαξε στο Παγκύπριο 
Γυμνάσιο. Παράλληλα με το μάθημα προσπαθούσε να καλλιεργήσει στους 
μαθητές το εθνικό αίσθημα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το 1896

40 Για τη βιογραφία του Ν. Καταλάνου βλ. Κουδουνάρης, 0Λ., σ. 169. Επίσης, Παύλος Χατζημάρκου, 
«Απομνημονεύματα ή αυτοβιογραφία Νικόλαου Καταλάνου», Κυπριακοί Σπουδαί, τ. ΜΓ’, Λευκωσία 1979, 
σσ. 197-200 και Πέτρος Παπαπολυβίου, «Τα τέλη της ζωής του Νικόλαου Καταλάνου. Δύο ανέκδοτες 
επιστολές του Ζήνωνος Χρ. Σώζου και του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυρίλλου Γ’», Επιστημονική Επετηρίς 
της Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών, τ. Γ’ (1996), Λευκωσία 1997, σσ. 181-183.
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Η επιγραφή «Νικόλαος Καταλάνος 1855-1933»

Η υπογραφή τον γλύπτη στο πλάι της προτομής

αρνήθηκε να μεταβεί με τους μαθητές του στην υποδοχή του Αρμοστή στην 
Κύπρο, με αποτέλεσμα ν’ αποχωρήσει από το Παγκύπριο. Στη συνέχεια 
ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία αρθρογραφώντας με έντονη κριτική διάθεση 
ή διευθύνοντας τις εφημερίδες Ευαγόρας, Σημαία της Κύπρου, Κυπριακή 
Επιθεώρησές και Κυπριακός Φύλαξ. Επίσης, εξέδωσε το περιοδικό Ζήνων, το 
χρονικό Κυπριακόν Λεύκωμα «Ζήνων» και με τον Π. Μιχαηλίδη την Ιστορία 
Χρονολογική της νήσου Κύπρου του Αρχιμανδρίτη Κυπριανού. Παράλληλα, 
ήταν έφορος των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας και από το 1897 
πρόεδρος του Αναγνωστηρίου «Αγάπη του λαού», της οποίας παραρτήματα 
ιδρύθηκαν και σε άλλες επαρχίες. Το 1921 απελάθηκε από την αποικιοκρατική 
κυβέρνηση και παρέμεινε στην Αθήνα μέχρι το θάνατό του, το 1933.

Η Προτομή

Η προτομή του Νικόλαου Καταλάνου βρίσκεται στη δυτική πλευρά της 
πλατείας Ελευθερίας, πάνω από το Δημοτικό κήπο. Πρόκειται για μαρμάρινη 
προτομή, ακαδημαϊκού στυλ, στηριζόμενη σε ψηλή στήλη με ραβδώσεις, η 
οποία καταλήγει σε διπλή τετράγωνη βάση. Στην πρόσοψη και κάτω από την 
προτομή αναγράφεται: «Νικόλαος Καταλάνος 1855-1933». Στην αριστερή 
πλευρά της προτομής υπογράφει ο γλύπτης Ιωάννης Νοταράς 1960.

Η πρωτοβουλία ανέγερσης της προτομής φαίνεται να ήταν ιδιωτική, με τις 
σύντονες προσπάθειες συναδέλφων και μαθητών του Καταλάνου από το 
Παγκύπριο Γυμνάσιο. Δύο τουλάχιστον γνωστά πρόσωπα, ο Νικόλας Γ. 
Ιακωβίδης41 και ο Ιωάννης Κολοκασίδης42 43 ήταν ενεργώς αναμεμιγμένα σ’ 

41 Ο Νικόλας Γ. Ιακωβίδης γεννήθηκε στη Λευκισσία το 1878 και φοίτησε στο Παγκύπριο Διδασκαλείο.
Ήταν γιατρός, μέλος του Αναγνωστηρίου «Αγάπη του Λαού» και στενός συνεργάτης του Ν. Καταλάνου. 
Απεβίωσε το 1971, βλ. Κουδουνάρης, ό.π., σ.129.

42 Ο Ιωάννης Κολοκασίδης ήταν εύπορος έμπορος της Λευκωσίας, δεν βρέθηκαν στοιχεία για τη σχέση του 
με τον Καταλάνο.

43 Αρχείο Δήμου, Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου, 24.09.1959.
44 Εφημ. Ελευθερία, 8.12.1954.
45 Εφημ. Ελευθερία, 27.09.1960.

αυτή την προσπάθεια. Την οργανωτική επιτροπή, εκτός από τα πιο πάνω 
πρόσωπα, φαίνεται ν’ αποτελούσαν οι Σωτήρης Χριστοφίδης, I. Αργυρίδης 
και 1. Κισσονέργης. Ήδη από το 1959, με επιστολή του ο Κολοκασίδης ζητά 
άδεια από το Δημοτικό Συμβούλιο για τοποθέτηση προτομής στην τότε 
πλατεία Μεταξά με δαπάνη της οργανωτικής επιτροπής44. Η άδεια παρέχεται, 
αφού τα έξοδα δεν θα επιβάρυναν το Δημαρχείο.

Επιπρόσθετα, διενεργήθηκε παγκύπριος έρανος, ο οποίος άρχισε ήδη από 
το 195445. Είναι άγνωστο το ποσό που μαζεύτηκε, αλλά φαίνεται ότι υπήρχε 
δυστοκία στην συγκέντρωση χρημάτων, λόγω και του αγώνα της ΕΟΚΑ, κι 
αυτό μαρτυρείται από το γεγονός ότι η προτομή ανεγείρεται τουλάχιστον έξι 
χρόνια μετά από την έναρξη του εράνου. Ωστόσο, υποθέτεται ότι κάποιο μέρος 
της δαπάνης, ίσως και ολόκληρο, πρέπει να καλύφθηκε από τον έρανο.

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής έγιναν στις 25 Σεπτεμβρίου 1960 στην 
πλατεία Μεταξά «εις ατμόσφαιραν εθνικής εξάρσεως»46. Παρέστησαν ο 
Πρόεδρος Μακάριος, αξιωματούχοι του νεοσύστατου κράτους, ο πρέσβης της 
Ελλάδας εκπρόσωποι ομίλων και σωματείων, μαθητών και συνεργατών του 
Καταλάνου. Τα αποκαλυπτήρια τέλεσε ο Μακάριος, ο οποίος εκφώνησε και 
λόγο.

Ο Μακάριος, ως πρόεδρος πλέον της Κυπριακής Δημοκρατίας, είχε 
χαρακτηριστικά μιλήσει για την σημασία ανέγερσης προτομών και μνημείων 
για ένα νεοσύστατο κράτος, καθώς και τη σημασία της ίδιας της προτομής. 
«Σήμερον ότε η πατρίς μας είναι ελευθέρα, έχωμεν ιεράν υποχρέωση ν’ 
ανυψώσωμεν τους αόριάντας των επί του βάθρου της ευγνωμοσύνης και της 
αγάπης μας και ν’ αποτίσωμεν εις αυτούς την οφειλόμενην τιμήν των 
προδρόμων και των σκαπανέων του έργου της ανεξαρτησίας μας [...] 
παραδίδω την λευκήν μορφήν του ως σύμβολον εμμονής εις τας αρχάς του 
δικαίου και πίστεως εις τας αρχάς της ελευθερίας». Κατ’ επέκταση, η προτομή 
του Καταλάνου τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ίσως η πρώτη μετά την 
ανεξαρτησία της 16η Αυγούστου, δηλιόνει ότι το κράτος στηρίζει την ανέγερση 
τέτοιων προτομών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πρόσωπα, τα οποία 
συνέβαλαν ουσιαστικά κατά την αποικιοκρατία στη διατήρηση του εθνικού 
χαρακτήρα του νησιού. Επιπλέον, ήταν μια επιδοκιμασία του προέδρου 
Μακαρίου προς ανέγερση τέτοιων μνημείων, δηλώνοντας την αναγκαιότητά 
τους για την πρωτεύουσα. Εκ μέρους της επιτροπής, η οποία είχε την
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πρωτοβουλία για την ανέγερση της προτομής, μίλησε εκτενώς για τη ζωή, το 
έργο και την προσφορά του Καταλάνου ο Ν. Γ. Ιακωβίδης προσθέτωντας στα 
λόγια του Μακαρίου: «Η ανδροπρεπής αυτή προτομή σου ας είναι αιώνιον 
δίδαγμα προς μίμησην».

Η προτομή του Καταλάνου ανεγείρεται μετά από σαράντα και πλέον 
χρόνια από τη δράση του στην Κύπρο. Στόχος όσων είχαν την πρωτοβουλία 
ήταν αφενός, η εκπλήρωση ενός χρέους προς αυτή την σημαντική 
προσωπικότητα κι αφετέρου, η υπόμνηση στις επερχόμενες γενεές των όσων 
έχει πράξει, για να λειτουργεί ως σύμβολο και φορέας ιδεωδών και 
διδαγμάτων. Φυσικά, τα αποκαλυπτήρια συνέπεσαν σε μια περίοδο μεταβατική 
για την Κύπρο και αυτή η συγκυρία έδωσε μια διαφορετική οπτική: το κράτος 
οφείλει να κοσμείται από προτομές ανθρώπων που αγωνίστηκαν για την 
ελευθερία και αυτές μαζί με άλλα μνημεία αποτελούν αναγκαία σύμβολα για 
την ανάδειξη της ιστορίας του. Ως προς αυτόν τον σκοπό συνέβαλλε και η 
ανέγερση της προτομής του Καταλάνου. Εξάλλου, μετά από το 1960 
ανηγέρθηκαν τα περισσότερα μνημεία εντός της Λευκωσίας.

«Ο ΒΡΑΧΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ»

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερου τύπου μνημείο, το οποίο ουσιαστικά δημι- 
ουργήθηκε για να στηρίξει μια τιμητική πλάκα. Δύσκολα μπορεί να προσδιο
ριστεί ως μνημείο- κατά κύριο λόγο πρόκειται για Ογκόλιθο46, όμως άλλοι το 
ονόμασαν ογκόλιθο με σιδερένια πόδια ή λίθο-μνημείο ή λιθομνημείο ή μνη- 
μείο-πέτρα, αλλά και «Βράχο των πολιτικών»47. Ουσιαστικά, πρόκειται για 
μια μεγάλη πέτρα με τριγωνικά άκρα, η οποία στηρίζεται σε πέντε κόκκινους

46 Με αυτό τον όρο χαρακτηρίζει το έργο του ο καλλιτέχνης Άνδρος Καζαμίας σε συνέντευξή του τον 
Μάρτιο 2007.

47 Ονομασία που δίνεται για το έργο του γλύπτη στο βιογραφικό του, βλ. Παπαπερικλέους, ό.π., σ. 111.
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Φωτογραφία τον «βράχον» την περίοδο ανέγερσής τον και πριν την φθορά τον χρόνον. 
Από την προσωπική συλλογή τον καλλιτέχνη Ανδρον Καζαμία.

σωλήνες, στο πάνω μέρος της οποίας αναγράφεται η επιγραφή «Ο Πρόεδρος 
Μακάριος καί ο Πρόεδρος Τίτο μίλησαν στον κυπριακό λαό από την πλατεία 
αυτή στις 16 Οκτωβρίου 1964». Ο ογκόλιθος βρίσκεται στην πλατεία Ελευθε
ρίας, αλλά παραγκωνισμένος και σχεδόν φθαρμένος από τον χρόνο, τόσο ώστε 
να μην κινεί την περιέργεια των περαστικών.

Το έργο φιλοτεχνήθηκε από τον καλλιτέχνη Άνδρο Καζαμία48, στον οποίο 
ανέθεσε την ανέγερση του μνημείου η αρμόδια δημοτική επιτροπή. Η ίδια του 
υπέδειξε τον χώρο ανέγερσης αλλά του επέτρεψε να δημιουργήσει, όπως ο 
ίδιος ήθελε, φτάνει το δημιούργημα να έδενε με τον χώρο και να είχε επάνω την 
συγκεκριμένη επιγραφή. Αυτό έπρεπε πραγματικά να το φιλοτεχνήσει σε 12 
μέρες, λόγω της άφιξης του προέδρου της Γιουγκοσλαβίας (ίσως να πρόκειται 
για το μοναδικό μνημείο που στήθηκε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα στη

48 Ο Άνδρος Καζαμίας γεννήθηκε στο Λευκόνοικο το 1957 και σπούδασε γλυπτική στο Λονδίνο.
Φιλοτέχνησε μνημεία σε δημόσιους χώρους, βλ. ό.π..

Λευκωσία). Ο καλλιτέχνης επέλεξε να φτιάξει κάτι από πέτρα. Πρόκειται για 
πέτρα του ποταμού από την Κακοπετριά. Ο Δήμος του παρείχε ειδικό συνερ
γείο για τη μετακίνηση της πέτρας από την Κακοπετριά και την ανέγερση του. 
Έπρεπε η πέτρα να ήταν κυπριακή και ν' άντεχε στον χρόνο, γιατί θα βρισκό
ταν σ’ ένα κεντρικό και πολυσύχναστο δρόμο. Στόχος του ήταν να φτιάξει 
κάτι που να έχει κάποιο στήριγμα, να είναι τρισδιάστατο και να μην είναι 
απλά μια πλάκα: «Μέσα μπορεί να διακρίνεται μία ανθρώπινη φιγούρα, αλλά 
το έκανα να είναι ελεύθερο». Η επιγραφή χαράχτηκε με ειδικό όργανο επάνω 
στην πέτρα. «Εγώ διάλεξα την συγκεκριμένη θέση της επιγραφής, ώστε να δίνε
ται πιο μεγάλο περιθώριο και να διαβάζεται εύκολα από τον θεατή, να είναι 
στον ορίζοντα του θεατή». Αξίζει να σημειωθεί ότι η αφιέρωση του δόθηκε 
ακριβώς όπως έπρεπε να χαραχτεί, ο καλλιτέχνης απλά επέλεξε την μορφή των 
γραμμάτων, τα οποία γέμισε με μπογιά49.

Τιμητική πλάκα-ιστορικό πλαίσιο

Η τιμητική πλάκα είναι αφιερωμένη στην συνάντηση του προέδρου της 
Γιουγκοσλαβίας Τίτο με τον Πρόεδρο Μακάριο στην Πλατεία Μεταξά (η πλά-

Η υπογραφή τον καλλιτέχνη στο πίσω μέρος τον μνημείου

49 Πληροφορίες από συνέντευξη με τον Άνδρο Καζαμία τον Μάρτιο του 2007.
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κα δεν αναφέρει ονομαστικά την πλατεία) στις 16 Οκτωβρίου 1964. Η συγκε
κριμένη επίσκεψη του προέδρου της Γιουγκοσλαβίας έγινε κατόπιν πρόσκλη
σης του ίδιου του Μακαρίου. Προηγήθηκαν οι διασκέψεις των Αδεσμεύτων 
στο Βελιγράδι και το Κάιρο, όπου ο Μακάριος μίλησε για το θέμα της Κύπρου, 
έτσι η πρόσκληση προς τον Τίτο ήταν μια καλή ευκαιρία για στενότερη συζή
τηση του θέματος και προώθησής του με τη Γιουγκοσλαβία. Ο Τίτο και ο 
Μακάριος απευθύνθηκαν από τον προμαχώνα του Δημαρχείου σε εκατοντάδες 
λαού που κατέκλυσαν την πλατεία. Ο Μακάριος μίλησε για τη σημαντικότατη 
επίσκεψη του Τίτο, η οποία «αποτελεί μίαν επί πλέον απόδειξιν συμπαραστά- 
σεως εις τον αγώνα μας να απαλλαγώμεν δεσμεύσεων» 1̂ και εκθείασε τον ρόλο 
της Γιουγκοσλαβίας ανάμεσα στις χώρες των Αδεσμεύτων. Ο Τίτο είχε τότε 
τονίσει την αμέριστη συμπαράσταση της χώρας του στα αιτήματα της Κύπρου 
για ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα, και τη σημαντικότητα που είχε για 
την Κύπρο η υποστήριξη των Αδεσμεύτων. Τελειώνοντας την ομιλία του είπε 
χαρακτηριστικά: «Ζήτω η φιλία μεταξύ της Δημοκρατίας της Κύπρου και της 
Σοσιαλιστικής Ομοσπόνδου Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας^0.

Με αυτήν την επίσκεψη τονίστηκαν ουσιαστικά οι δεσμοί φιλίας μεταξύ 
των δύο χωρών, και ο πρόεδρος Κυπριανού προσπάθησε να υπενθυμίσει το 
πιο πάνω γεγονός το 1982, υποδεχόμενος τον τότε πρόεδρο της Γιουγκοσλα
βίας Πέταρ Στάμπολιτς στην Κύπρο με τα αποκαλυπτήρια αυτής της πλάκας. 
Το μνημείο αυτό ανεγέρθηκε με αφορμή την επίσκεψη του προέδρου της Γιου
γκοσλαβίας τον Αύγουστο του 1982. Η ανέγερση του μνημείου έγινε κατόπιν 
προεδρικής εντολής με στόχο τη σύσφιγξη των σχέσεων με τη Γιουγκοσλαβία 
με τις ανάλογες πολιτικές προεκτάσεις στο εξωτερικό για το Κυπριακό.

Αποκαλυπτήρια

Τα αποκαλυπτήρια της πλάκας γίνονται στις 25 Αυγούστου 1982 στην 
παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας Σπύρου Κυπριανού, του προέδρου 
της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας Πέταρ Στάμπολιτς, πρέσβε
ων και αξιωματούχων του κράτους, και πλήθους κόσμου. Στην ομιλία του ο 
Κυπριανού τόνισε τη διάσταση της συνάντησης Τίτο-Μακαρίου και πως αυτή 
επεκτείνεται στα τότε δεδομένα: «Ο δρόμος που χάραξαν ο Τίτο και ο Μακά
ριος, τα ιδανικά του αδέσμευτου κόσμου, οι αρχές που διέπουν το Κίνημα των 
Αδεσμεύτων είναι για μας κάτι πολύ σημαντικό στην περαιτέρω πορεία μας>ό'.

Στην ομιλία του ο Στάμπολιτς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις της Κύπρου 
με τη χώρα του και τη συμβολή τους στο Κίνημα των Αδεσμεύτων, αλλά αναφέρ
θηκε και στο διεθνές ψυχρό κλίμα. «Η αποκάλυψη της αναμνηστικής αυτής πλά
κας στην αδέσμευτη Κύπρο συμβολίζει την επιθυμία και την αποφασιστικότητα 
της Γιουγκοσλαβίας και της Κύπρου να ενεργήσουν μαζί με τα υπόλοιπα μέλη 
της οικογένειας των Αδεσμεύτων, ώστε να τεθεί τέρμα στις σημερινές επικίνδυ
νες τάσεις στις διεθνείς σχέσεις [...]. Από την στιγμή αυτή θα βρίσκεται ένα μνη
μείο που θα υπενθυμίζει στις επόμενες γενιές ένα σημαντικό γεγονός και θα χρη
σιμεύει σαν δεσμός φιλίας μεταξύ των χωρών και των λαών μας. Τα θεμέλια της 
φιλίας αυτής τέθηκαν από τους δύο μεγάλους άνδρες και τα μεγαλύτερα τέκνα 
της χώρας σας και της χώρας μας, τον Τίτο και τον Μακάριο»^2.

Πρόκειται για την περίπτωση ενός μνημείου που αφενός μεταφέρει μια 
σημαντική ιστορική στιγμή - δεν αντανακλά την ιστορική πραγματικότητα εις 
βάθος - κι αφετέρου αποτελεί μέσο σύσφιγξης των σχέσεων δύο χωρών. Τα 
μνημεία μπορούν να λειτουργήσουν όχι μόνο ως μέσα αναβίωσης της ιστορίας 
αλλά και ως μέσα ένωσης ή σφυρηλάτησης δεσμών μεταξύ δύο χωρών κι όχι 
κατ’ ανάγκην των μελών της ίδιας της κοινωνίας. Και με αυτή την πρωτοβου
λία το κράτος προσπάθησε να επιτύχει αυτούς τους στόχους, ως μέσο ανταλ
λάγματος για περαιτέρω στήριξη της υπόθεσης της Κύπρου στο εξωτερικό.

Οι αντιδράσεις για την ύπαρξη του μνημείου

Η «πλάκα του Τίτο» πρόκειται για ένα μνημείο που μεταγενέστερα δέχτη
κε σκληρή κριτική για το λόγο ύπαρξής του. Επίσης, πρόκειται για ένα μνημείο 
του οποίου η διαλεκτικότητα με την ιστορία πλήττεται. Πρώτον ως μνημείο 
που αποτυπώνει μια ιστορική στιγμή, δεύτερον ως αποδοκιμασία δύο ιστορι
κών στιγμών: αφενός της συνάντησης Τίτο-Μακαρίου, αφετέρου της ανέγερ
σης του μνημείου από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην παρου
σία πάλι ενός Προέδρου της Γιουγκοσλαβίας. Αποδοκιμάζεται έμμεσα και 
έντονα η πράξη του Μακάριου και του Κυπριανού. Δεν είναι τόσο το όνομα 
Τίτο που ενοχλεί ή ένα μνημείο, είναι η συγκεκριμένη ιστορική στιγμή που 
θέλησε να μεταφέρει. Κι αυτό γιατί ήταν περίοδος έντονων συζητήσεων για 
τον σφετερισμό του ονόματος «Μακεδονία» από τα Σκόπια50 51 52 53.

50 Ο.π.
51 Εφημ. Χαραυγή, 26.10.1982.

52 ο.π.
53 Το 1991, τα Σκόπια, νότιο τμήμα της Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας, θα προσπαθήσουν να 

εξασφαλίσουν διεθνή αναγνώριση με την ονομασία «Δημοκρατία της Μακεδονίας», οικειοποιιόντας τόσο 
το ελληνικό όνομα όσο και την ιστορία. Το όνομα «Μακεδονία» εμφανιζόταν στα γραμματόσημα και στα 
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Τότε, μερίδα της κοινωνίας και κυρίως τα δεξιά κόμματα ζητούν την απο
μάκρυνση του λίθου, καθώς ο Τίτο θεωρείτο ο δημιουργός του Μακεδονικού 
προβλήματος από το 1944, και η πλάκα στην πλατεία Ελευθερίας θεωρείτο 
«προδοσία» προς την Ελλάδα. Επομένως, ο ογκόλιθος έπρεπε ν’ αποσυρθεί54.

νομίσματα τους, εκδόθηκε ακόμη και χάρτης με όρια αυτά που αναφέρθηκαν. Αυτό οδήγησε σε άμεση 
αντίδραση της Ελλάδας, αλλά και του ελληνικού λαού με αποκορύφωμα το συλλαλητήριο της 14ης 
Φεβρουάριου 1992. Για το Σκοπιανό βλ. Σωτήρης Βαλντέν, Μακεδονικό και Βαλκάνια 1991-1994, η 
αδιέξοδη πορεία της ελληνικής πολιτικής, Αθήνα 1994, σσ. 23-33. Επίσης, Μαρία Νυσταζοποϋλου- 
Πελεκίδου, Το «Μακεδονικό ζήτημα» ιστορική θεώρηση τον προβλήματος, Αθήνα 1992, σσ. 11-16 και 
Γιώργος Αναστασιάδης, Σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδας (1974-1992), Θεσσαλονίκη 1993, σσ. 151- 
156.

54 Αφορμή στάθηκε και η αναφορά του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας Ανδρέα Σαμαρά στην ET 1 
στις 15.2.1992 ότι «ο Τίτο βάφτισε Μακεδόνες τους Σκοπιανούς μια νύχτα του 1944» βλ. Αλ. 
Κωνσταντινίδης, «Και άλλοι ογκόλιθοι στην Πλατεία Ελευθερίας», εφημ. Αλήθεια, 22.2.1992 και 
επιστολή Χάρη Φεραίου «Ο Δήμος να ξαποστείλει τον ογκόλιθο του Τίτο», εφημ. Αλήθεια, 17.2.1992.

55 Κατά τη διάρκεια εκείνων των ημερών, η ΝΕΔΗΣΥ διοργάνωνε σειρά διαλέξεων σ’ όλες τις επαρχίες 
της Κύπρου με θέμα «Μακεδονία 4000 χρόνια Ελλάδας», βλ. εφημ. Σημερινή, Φεβρουάριος 1992.

56 Αρχείο Δήμου, φάκ. 06.7.7, Επιστολή Νεολαίας Δημοκρατικού Συναγερμού Οργάνωση Νέων 
Επιστημόνων προς Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας ημερομηνίας 19 Φεβρουάριου 1992.

57 Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΟΝΕ ΝΕΔΗΣΥ Ανδρέα Καρύδη «Γιατί πρέπει να φύγει ο ογκόλιθος 
του Τίτο», εφημ. Αλήθεια, 29.2.1992 και Σημερινή, 6.6.1992.

58 Αρχείο Δήμου, φάκ. 06.7.7, Εμπιστευτική επιστολή από Δημοτικό Γραμματέα προς Γενικό Διευθυντή 
Υπουργείου Εξωτερικών ημερομηνίας 2 Μαρτίου 1992.

59 Αρχείο Δήμου, φάκ. 06.7.7, Σημείωμα Διευθυντή Διεύθυνσης Πολιτικών Υποθέσεων Υπουργείου 
Εξωτερικών προς Γενικό Διευθτ'ντή με θέμα «Αναμνηστικό Μνημείο στην Πλατεία Ελευθερίας της 
Επίσκεψης Τίτο στην Κύπρο το 1961» (sic) ημερομηνίας 16.3.1992.

60 Εφημ. Σημερινή, 12.3.1992.
61 Συνέντευξη Ιωάννη Κασουλίδη, εφημ. Αλήθεια. 16.3.1992.

Από τη δεξιά παράταξη, κατατέθηκε επίσημα πρόταση προς το Δημαρχείο 
για απομάκρυνση του μνημείου εκ μέρους της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων 
Νεολαίας Δημοκρατικού Συναγερμού55. Προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο «το 
έκτρωμα» να διαλυθεί, καθώς «είναι προδοσία να υπάρχει στην Πλατεία Ελευ
θερίας έστω και μια καρφίτσα που να αναφέρει τον παραχαράκτη και πλαστο- 
γράφο της ιστορίας της Μακεδονίας Τίτο»·56 Η ΟΝΕ ΝΕΔΗΣΥ προωθεί τις 
απόψεις της και στον τύπο: «Είναι λοιπόν ντροπή για μας, τη στιγμή που το 
Ελληνικό Έθνος αντιμετωπίζει τη σκανδαλώδη πρόκληση των Σκοπιανών, να 
μην τολμούμε να μετακινήσουμε ένα ογκόλιθο ο οποίος είναι αφιερωμένος στον 
αρχιπλαστογράφο, στον αρχιπαραχαράκτη της ελληνικής ιστορίας, Tiw»57.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, κάτω από την πίεση μερίδας του τύπου και της 
ΝΕΔΗΣΥ αποφάσισε να ζητήσει την άποψη και του Υπουργείου Εξωτερι
κών58. Τελικώς, η Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων του Υπ. Εξωτερικών θεώ
ρησε την απομάκρυνση του μνημείου «ίσως βεβιασμένη ενέργεια και τους 
λόγους της απαίτησης αυτής άσχετους με τους βαθύτερους λόγους πάνω στους 
οποίους βασίστηκε η τοποθέτηση του». Και συνεχίζει επεξηγώντας ότι την 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή η Γιουγκοσλαβία αντιπροσωπεύεται από την 
Σερβία-Μαυροβούνιο, οι οποίες έχουν παρόμοιες απόψεις επί του Μακεδονι

κού με την Ελλάδα και την Κύπρο. Επομένως, από την στιγμή που το μνημείο 
αντιπροσώπευε τις «αγαθές σχέσεις Γιουγκοσλαβίας και Κύπρου» θα ήταν 
λάθος να δοθεί ένα λανθασμένο μήνυμα ότι η Κύπρος «διαγράφει ή κτυπά 
πισώπλατα τη σημερινή «Γιουγκοσλαβία». Επίσης, προτείνει οποιαδήποτε 
μετακίνηση γίνει σιωπηρά και με την συγκατάθεση της πρεσβείας της Γιουγκο- 
σλαβίας59. Όντως, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει να μη μετακινήσει το 
μνημείο, σεβόμενο τις απόψεις του Υπουργείου Εξωτερικών.

Κατά τον Μάρτιο πραγματικά η φημολογία για απόσυρση του μνημείου 
εντεινόταν λόγω και της διοργάνωσης παγκυπρίου συλλαλητηρίου για τη 
Μακεδονία από τους Συνδέσμους αγωνιστών ΕΟΚΑ και 34 μαζικών οργανώ
σεων (φοιτητικών παρατάξεων και σωματείων). Ο Δήμαρχος της Λευκωσίας 
αποφάσισε να θέσει το θέμα σε συνεδρίαση μετά το πέρας του συλλαλητηρίου 
τονίζοντας ότι «το λεγόμενο Μακεδονικό δεν λύεται με την απομάκρυνση μιας 
πέτρας»60. Επίσης, ο τότε πρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ Ιωάννης Κασουλίδης είχε 
ζητήσει όπως το μνημείο μετακινηθεί οπωσδήποτε πριν το συλλαλητήριο. 
Μάλιστα, ο ίδιος είχε τονίσει ότι πλέον δεν υπήρχε Γιουγκοσλαβία, επομένως 
αφού δεν θιγόταν η φιλία του κυπριακού με κάποιο άλλο λαό, δεν υπήρχε 
λόγος να μην μετακινηθεί61. Τελικά, το Δημαρχείο απλά κάλυψε το μνημείο 
τοποθετώντας μπροστά την εξέδρα χωρίς να χρειαστεί να το μετακινήσει.

Την επομένη του συλλαλητηρίου, ο ογκόλιθος εμφανίστηκε καλυμμένος με 
μαύρο πανί, το οποίο τοποθέτησαν μέλη του Συνδέσμου Αγωνιστών. Μάλιστα, 
ο Σύνδεσμος αποφάσισε να δοθεί διωρία έξι ημερών στο Δήμο για να μετακι
νήσει το μνημείο. Κάποιοι προσπάθησαν μάλιστα να διαγράψουν το όνομα 
Τίτο με αιχμηρό αντικείμενο.

Το θέμα του μνημείου συζητήθηκε και πάλι σε συνεδρία του Δημοτικού 
Συμβουλίου στις 26 Μαρτίου 1992. Μέσα από τα πρακτικά φαίνεται ξεκάθα
ρα ότι και μεταξύ των κομμάτων υπήρχε διαφωνία. Οι δημοτικοί σύμβουλοι 
του ΔΗΣΥ υποστήριζαν την μετακίνηση του μνημείου, οι αντίστοιχοι όμως 
του ΔΗΚΟ, του οποίου ο πρόεδρος είχε τότε την πρωτοβουλία να ανεγείρει το 
μνημείο, και του ΑΚΕΛ διαφωνούσαν με αυτή την άποψη, τονίζοντας ότι η 
πέτρα αντιπροσωπεύει τις καλές σχέσεις και την υποστήριξη που είχε η 
Κύπρος από την Γιουγκοσλαβία και ότι πρέπει ν’ αποφευχθούν ακραίες εθνι
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κιστικές ενέργειες που θα έβλαπταν τον τόπο. Όπως δήλωσε ο δημοτικός σύμ
βουλος του ΑΚΕΛ Α. Βασιλείου «το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που 
δεν έχει καμία σχέση με ένα μνημείο το οποίο τοποθετήθηκε υπό διαφορετικές 
προϋποθέσεις και τότε όλοι, χωρίς να υπάρχει καμία αντίδραση από καμία 
πολιτική παράταξη, το θεωρούσαν ότι έπρεπε να είναι εκεί. Έχουμε την πολυ
τέλεια να διώχνουμε φίλους και ν’ αυξάνουμε τους εχθρούς μας;». Επίσης, ο 
Δήμαρχος τόνισε την αναγκαιότητα να ληφθεί υπόψη το συμφέρον της πατρί
δας, κι όχι η ικανοποίηση του δημοσίου αισθήματος. Στην ψηφοφορία που 
ακολούθησε για τη μετακίνηση του μνημείου, αποφασίστηκε η παραμονή του 
με εννέα ψήφους υπέρ της μετακίνησης, 14 κατά και αποχή ενός μέλους του 
Συμβουλίου, της δημοτικού συμβούλου του Δημοκρατικού Συναγερμού Δίας 
Τσεριώτη62.

62 Αρχείο Δήμου, φάκ. 06.7.8. Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 
26.03.1992.

63 Εφημ. Σημερινή, 29.3.1992.
64 Ό.π„ 3.4.1992.

65 Συνέντευξη στο περ. Περιοδικό, 4.4.1992.
66 Συνέντευξη στο περ. Σελίδες4.4.1992.
67 Παραλληλίζει αυτήν την υπόθεση, με την πρόσφατη ανάληψη από το Δήμο της δημιουργίας νέας

πλατείας. Τότε ο Δήμαρχος Ζαμπέλας ήθελε ν’ απομακρΰνει όλα τα μνημεία της πλατείας, και ο ίδιος 
έδωσε αγώνα κι εξασφάλισε την δέσμευση του Υπουργείου Εσωτερικών ότι δεν θα μετακινείτο κανένα 
μνημείο.

Η ΝΕΔΗΣΥ καταδικάζει έντονα την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί
ου. «Ντροπή και καταισχύνη πρέπει να αισθάνεται πλέον το Δημοτικό Συμ
βούλιο και ο Δήμαρχος Δευκωσίας, ο οποίος γι’ άλλη μια φορά απέδειξε την 
νεοκυπριακή νοοτροπία του»63. Επιπλέον, σ’ ένδειξη διαμαρτυρίας, αξιωμα- 
τούχοι της ΝΕΔΗΣΥ σκέπασαν την πέτρα με μαύρο πανί στο οποίο αναγρα
φόταν η φράση «Η ντροπή της Δευκωσίας» στα πλαίσια εκδήλωσης για τις 
επετείους της 1ης Απριλίου και 25ης Μαρτίου στην ΠΑΣΥΔΥ64.

Δύο μέρες μετά την απόφαση του Δ.Σ. τρεις νεαροί καλύπτουν τα μεσάνυ
χτα της 28ης Μαρτίου την πλάκα με μαύρο σπρέι. Στην πράξη αυτή προέβησαν 
η Μελίνα Παπαστράτη, ο Γιώργος X” Πιερή και ο Αχιλλέας Κεντώνης. Τους 
προσήψαν κατηγορίες για οχληρία και ζημιά μνημείου που βρίσκεται σε δημό
σιο χώρο. Η Παπαστράτη ήταν τότε 26 χρονών και σπούδασε Μάρκετιγκ και 
Διεθνή Οικονομία στις ΗΠΑ, ο Χατζηπιερής 32 χρονών πτυχιούχος Νομικών 
στην Ελλάδα και την Αγγλία και ο Κεντώνης 29 χρονών, πτυχιούχος Ηλεκτρο- 
μηχανικής, Μάρκετιγκ και Φωτογραφίας στις ΗΠΑ. Οι ίδιοι δήλωσαν ότι λει
τούργησαν αυθόρμητα. Επίσης, ότι ήταν και οι τρεις ακομμάτιστοι και για 
τους ίδιους το θέμα ήταν εθνικό και υπερκομματικό. Η Παπαστράτη είχε τότε 
δηλώσει ότι «η διαμαρτυρία μας ήταν συμβολική [..], πήγαμε φανερά, χωρίς 
προφύλαξη, σκοπός μας δεν ήταν να καταστρέφουμε το μνημείο ή να κάνουμε 
κάτι αναρχικό» και ο Χατζηπιερής επεξήγησε τους λόγους που τους οδήγησαν 
στην πράξη: «Περπατώντας στην πλατεία Ελευθερίας νιώθω μειωμένος σαν 

άνθρωπος, σαν Έλληνας, σαν Κύπριος. Έπρεπε να γίνει κάτι για να επέλθει η 
ισορροπία»65. Από την πλευρά του ο Κεντώνης τόνισε ότι «είναι αναγκαίο ν’ 
αφυπνισθεί ο ελληνισμός και να δείξει στον έξω κόσμο ότι η Ελλάδα είναι 
ενωμένη [...]. Δυστυχώς ο κόσμος γύρω μας είναι πολύ εφησυχασμένος γι’ 
αυτό κι εμείς αποφασίσαμε να ενεργήσουμε με αυτόν τον τρόπο με στόχο να 
προβληματίσουμε τουλάχιστο όσους δεν αντιλήφθηκαν ακόμη την σοβαρότητα 
του θέματος».66 67 * Επομένως, πρόκειται για τρεις νέους, μορφωμένους, αλλά 
κυρίως συνειδητοποιημένους για την πράξη στην οποία προέβησαν. Θα περί- 
μενε κανείς ότι μια τέτοια πράξη έγινε από έφηβους ή άτομα που μόλις διένυαν 
την δεύτερη δεκαετία της ζωής τους. Ήταν ένας τρόπος διαμαρτυρίας στην 
απόφαση του Δημ Συμβουλίου. Μια μορφή αντίδρασης από μια μερίδα της 
κοινωνίας, ευαισθητοποιημένης για το θέμα.

Σημαντικές όμως είναι και οι απόψεις του ίδιου του καλλιτέχνη γι’ αυτές 
τις ταραχές, ο οποίος αγωνίστηκε πραγματικά σκληρά για να παραμείνει εκεί 
το έργο του. «Το πρόβλημα για εμένα δεν ήταν ο Τίτο, το Μακεδονικό ξεκινά 
500 χρόνια πριν. Ήθελαν να το κάψουν, να το κόψουν, να το πετάξουν. Δεν 
πρέπει ν’ αντιδρούμε έτσι σ’ αυτά τα πράγματα». Ο ίδιος συνάντησε τον τότε 
πρόεδρο της ΝΕΔΗΣΥ και βουλευτή Ιωάννη Κασουλίδη, ο οποίος παρομοία
σε την ύπαρξη του μνημείου με εκείνα των κατεχομένων που ανέγειραν οι 
Τούρκοι και τα οποία με την επιστροφή των Ελληνοκυπρίων θα πρέπει να 
ξηλωθούν. «Και τότε του είπα ότι δεν πρόκειται για μνημείο της κατοχής, της 
επεκτατικότητας της Τουρκίας. Ήθελε να πει ότι αυτό το μνημείο ήταν εχθρι
κό. Πώς ήταν εχθρικό; Αφού την εποχή που χρειαζόμασταν στήριξη, αυτός ο 
άνθρωπος μας στήριξε. Συνετό να γίνει θέμα για τα Σκόπια αλλά δεν ήταν 
θέμα του Τίτο. Όταν έστηνα το έργο ο κόσμος δεν αντέδρασε. Έβλεπε τα πράγ
ματα από την πλευρά του καλλιτέχνη. Ενδιαφερόταν για το τι θα αφήσω εγώ 
ως καλλιτέχνης. Δεν έδινε σημασία στα γράμματα. Αυτό το πράγμα πρέπει να 
μείνει και να στέκει όχι για τον Τίτο ή τον Μακάριο, αλλά γιατί πρέπει να 
υπάρχει στο κέντρο της Δευκωσίας και να ξεπεράσει τον στόχο αυτών που το 
ανέθεσαν. Υπήρχαν άνθρωποι του πολιτικού κόσμου, όπως η Αία Τσεριώτη 
που ψήφιζε ενάντια στη μετακίνηση (sic) επειδή έβλεπε το έργο»61. Παράλλη
λα, άφησε να νοηθεί και η δυσαρέσκειά του, γιατί ο δήμος δεν ανέλαβε ως τώρα 
την συντήρηση του μνημείου, το οποίο έχει φθαρεί σημαντικά, ακόμα και τα
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σίδερα έχουν κοπεί68. Συνοψίζοντας, ο κ. Καζαμίας, έδωσε πολύ εύστοχα κι 
επιγραμματικά την ιστορία του ίδιου του μνημείου: η ανέγερσή του ξεκίνησε 
από μια προεδρική εντολή τη δεκαετία του 1980, έγινε στόχος κατά την συζή
τηση για το Μακεδονικό τη δεκαετία του 1990, ενώ σήμερα δέχτηκε πάλι την 
απειλή απομάκρυνσης λόγω της διαμόρφωσης της νέας πλατείας.

69 Βλ. Κουδουνάρης. ό.π., ο. 84. Επίσης, Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, λήμμα «Δέρβης 
Θεμιστοκλής», τ. 4, Λευκωσία 1986, σσ. 214 -215.

Ο «ογκόλιθος του Τίτο», όπως χαρακτηριστικά του αποδόθηκε η συγκε
κριμένη ονομασία, πρόκειται για ένα μνημείο με ιδιόμορφο ιστορικό, όπως 
ιδιόμορφη είναι και η μορφή του. Ουσιαστικά φέρει μαζί του τη δική του ιστο
ρία συμπεριλαμβάνοντας κι ένα φάσμα από την υπόλοιπη ιστορία του τόπου. 
Είναι άξιο παρατήρησης το γεγονός ότι ανεγέρθηκε κατόπιν κρατικής πρόνοι
ας και προεδρικής εντολής, κάτι που δεν είναι σύνηθες να συμβαίνει σε ανεγέρ
σεις μνημείων, αλλά που αποδεικνύει ότι για το συμφέρον του κράτους ένα 
μνημείο μπορεί να τονώσει τις σχέσεις φιλίας δύο κρατών, προκαλώντας όμως 
παράλληλα και αντιδράσεις.

ΠΡΟΤΟΜΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΛΕΡΒΗ

Βιογραφικά

Ο Θεμιστοκλής Δέρβης69 γεννήθηκε το 1894 στη Λευκωσία. Ήταν απόφοι
τος του Παγκυπρίου Γυμνασίου και με σπουδές ιατρικής σε Παρίσι. Βερολίνο 
και Ζυρίχη. Αναδείχθηκε από τους διαπρεπέστερους ιατρούς της Κύπρου, 
αλλά και από τις σημαντικότερες πολιτικές φυσιογνωμίες της Αγγλοκρατίας 
και των πρώτων χρόνων της ανεξαρτησίας. Από το 1929 μέχρι το 1946 κι από 
το 1949 μέχρι το 1959 υπήρξε Δήμαρχος Λευκωσίας, κερδίζοντας πολλές εκλο-

68 Συνέντευξη που πάρθηκε τον Μάρτιο του 2007.
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γικές μάχες, εκτός από το 1935 όταν διορίστηκε δήμαρχος από την αποικιο- 
κρατική κυβέρνηση. Επίσης, από το 1943 μέχρι το 1960 ήταν αρχηγός του 
Κυπριακού Εθνικού Κόμματος, αντίποδα του ΑΚΕΛ, και από το 1950 στενός 
συνεργάτης του Μακαρίου. Το 1959 ήταν ένα από τα μέλη της αντιπροσωπεί
ας που κάλεσε ο Μακάριος στο πλαίσιο των συμφωνιών του Λονδίνου. Αν και 
ο ίδιος επέκρινε το Μακάριο για την αποδοχή των Συμφωνιών, ο ίδιος ήταν 
υπέρ. Έτσι, ιδρύει με τον I. Κληρίδη τη Δημοκρατική Ένωση με σκοπό την 
αντιπολίτευση στο Μακάριο. Γενικά, ήταν γνωστός για τα αντικομμουνιστικά 
και δεξιά του φρονήματα, συχνά χαρακτηρίζεται ως αθυρόστομος και πολιτι
κά ασυνεπής. Απεβίωσε το 1968.

Η προτομή

Η προτομή του Θ. Δέρβη ανεγέρθηκε στο προαύλιο του Δημοτικού Μεγά
ρου του Δημαρχείου Λευκωσίας. Πρόκειται για προτομή φυσικού μεγέθους 
από ειδικής ποιότητας μάρμαρο Πεντέλης. Στην πρόσοψη της στήλης, στην 
οποία βασίζεται η προτομή, αναγράφεται Θεμιστοκλής Δέρβης Δήμαρχος Λευ
κωσίας 1929-1946, 1949-1959.

Η πρόσοψη της προτομής

Στην αριστερή πλευρά της προτομής υπογράφει ο γλύπτης Λεωνίδας Σπα
νός70. Στο πίσω μέρος της βάσης υπάρχει αναρτημένη πλάκα, στην οποία ανα
γράφεται: Αποκαλυπτήρια από το Δήμαρχο Λευκωσίας Λέλλο Μ. Δημητριάόη, 
27 Νοεμβρίου 1993.

70 Ο Λεωνίδας Σπανός γεννήθηκε στον Άγιο Βασίλειο το 1955. Σπούδασε γλυπτική στην Πράγα. 
Ασχολείται με τη μνημειακή γλυπτική και φιλοτέχνησε σημαντικό αριθμό μνημείων, βλ. 
Παπαπερικλέους, ό.π., σ. 118.

71 Ο Νίκος Καρύδης γεννήθηκε στο Καλό Χωριό Λεμεσού. Σε ηλικία 12 χρόνων εγκαθίσταται στη 
Λευκωσία. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Α.Π.Ο.Ε.Λ. Από το 1930 αρθρογραφεί σ’ όλες τις καθημερινές 
εφημερίδες. Από το 1939 μέχρι το 1978 εργάζεται ως ταμίας του ΓΣΠ και αργότερα του Μακαρείου 
Σταδίου. Πληροφορίες από απόκομμα εφημ. Η Φωνή των Νέων. Αύγουστος-Νοέμβριος 1983 στο Αρχείο 
Δήμου, φάκ. 06.7.9.

72 Ο Καρύδης είχε την πρωτοβουλία και για την αναστήλωση της προτομής του δημοτικού υπαλλήλου 
Αντώνη Πλάκκη, η οποία είχε καταστραφεί από θεομηνία το 1986. και την ανέγερση προτομής του 
Κωστάκη Ομπάσιη, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1958 από Τούρκους στο αυτοκίνητο του Δήμου, καθώς 
μάζευε σκύβαλα βλ. Αρχείο Δήμου, φάκ. 06.7.2.

Η επιγραφή στο πίσω μέρος της προτομής με την αναγραφή της ημερομηνίας των αποκαλυπτηρίων

Η υπογραφή του γλύπτη στο πλαϊνό 
μέρος της προτομής

Η πρωτοβουλία της ανέγερσης της προτομής υπήρξε ιδιωτική. Προήλθε 
από τον Νίκο Καρύδη71, υπάλληλο του Δημαρχείου από το 1935 μέχρι το 1971 
και στενό φίλο και συνεργάτη του Δέρβη72. Την ιδέα αυτή προβάλλει αρχικά 
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μέσω του τύπου και αργότερα απευθύνεται επίσημα προς το Δημαρχείο. Για 
πρώτη φορά θέτει το θέμα επίσημα στο Δημαρχείο τον Σεπτέμβριο του 1981. 
Τον Οκτώβριο ο Δήμος αποφάσισε τη σύγκλιση Επιτροπής για την ανέγερση 
της προτομής, αλλά περαιτέρω ενέργειες καθυστερούνται72. Παράλληλα, ο 
Καρύδης τόσο με επιστολές στον τύπο όσο και στο Δημαρχείο ασκεί έντονη 
κριτική στο Δήμο για κωλυσιεργία στην απόδοση τιμής στον Δέρβη. Ο αγώνας 
του Καρύδη διαρκεί για μία και πλέον δεκαετία. Τελικώς, τον Φεβρουάριο του 
1987, ο Δήμος αναγκάζεται λόγω των χρόνιων επιστολιόν του Καρύδη στον 
τύπο, να ανακοινώσει ότι θα τιμήσει τον Θ. Δέρβη73. Ο δε Καρύδης προτείνει 
η προτομή ν’ ανεγερθεί στον προμαχώνα του Δημοτικού Μεγάρου74 75. Ωστόσο, 
το Δημαρχείο κωλυσιεργεί και πάλι στην ανάληψη ενεργειών και τελικά απο
φασίζει άμεσα να προωθήσει το θέμα, τρία χρόνια αργότερα, τον Μάρτιο του 
1990. Τότε, αποφασίστηκε η προτομή ν’ ανεγερθεί «από μάρμαρο σε φυσικό 
μέγεθος, η οποία να τοποθετηθεί στο προαύλιο του Δημοτικού Μεγάρου». Επί
σης, η συσταθείσα Επιτροπή, αποτελούμενη από τους δικηγόρους Κωνσταντί
νο Αιμιλιανίδη, Κώστα Αδαμίδη και τον ιατρό Ιωάννη Κασουλίδη, ανέλαβε 
την διενέργεια εράνου για κάλυψη της δαπάνης76. Για τη φιλοτέχνηση της προ
τομής ο Δήμος αποτάθηκε σε τρεις καλλιτέχνες μέσω του Επιμελητηρίου 
Καλών Τεχνών (Ε.ΚΑ.ΤΕ.), τον Ανδρέα Σαββίδη, τον Κύπρο Περδίο και τον 
Δεωνίδα Σπανό. Μόνο οι δύο τελευταίοι έδειξαν ενδιαφέρον και έφτιαξαν 
προπλάσματα. Τελικά επιλέγηκε να ανατεθεί το έργο στον γλύπτη Δεωνίδα 
Σπανό. Το έργο κόστισε 4000 λίρες76.

72 Αρχείο Δήμου, φάκ. 06.7.2.
73 Εφημ. Απογευματινή 10.2.1987. Επίοης, για την απόφαση βλ. Αρχείο Δήμου, φάκ. 06.7.2, Πηκτικά της 

συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 5.2.1988.
Ή Αρχείο Δήμου, φάκ. 06.7.2, Επιστολή Νίκου Καρύόη προς Δήμαρχο Λευκωσίας Λέλλο Δημητριάόη 

ημερομηνίας 3.2.1987.
75 Αρχείο Δήμου, φάκ. 06.7.2, Πηκτικά συνεδρίας ειδικής επιτροπής για την προτομή Θεμιστοκλή Δέρβη 

1.03.1990.
76 Αρχείο Δήμου, φάκ. 06.7.7.
77 Επιστολή Κ. Αόαμίόη και Κ. Αιμιλιανίδη στην εφημ. Μάχη. 25.11.1993.

78 Συνέντευξη της Κ. Δέρβη στην εφημ. Αλήθεια 21.11.1993.
79 Συνέντευξη της Κ. Δέρβη στο περ. Σελίδες, 20.11.1993.

Η προτομή ήταν έτοιμη από το τέλος του 1991. Ωστόσο, τα αποκαλυπτή
ρια καθυστέρησαν για ακόμη τρία χρόνια. Τον Δεκέμβριο του 1991 τα αποκα
λυπτήρια αναβλήθηκαν για τον Φεβρουάριο του 1992, λόγω απουσίας της 
συζύγου του Δέρβη στο εξωτερικό. Και πάλι δεν έγιναν το 1992. Σ’ όλες τις 
περιπτώσεις η τελευταία εκδήλωνε έντονα την αντίθεση της τόσο ως προς το 
χώρο όσο και ως προς την καλλιτεχνική αξία της προτομής77 78. Τελικά, τα απο
καλυπτήρια έγιναν τον Νοέμβριο του 1993,25 χρόνια μετά το θάνατο του, στην 
απουσία της συζύγου. Η 73χρονη τότε χήρα του Δέρβη έδωσε ως εξηγήσεις της 
απουσίας της, την αντίθεσή της για την αργοπορημένη ανέγερση, για το χώρο 
και την καλλιτεχνική απόδοση του προσώπου. «Έχουν περάσει 25 χρόνια από 

τότε που πέθανε ο Δέρβης και για 25 χρόνια το Δημαρχείο δεν ενδιαφέρθηκε 
να τιμήσει τον Δήμαρχο της Δευκωσίας»™ , αφήνοντας να εννοηθούν λόγοι 
σκοπιμότητας από πλευράς του Δημαρχείου για την συγκεκριμένη περίοδο 
ανέγερσης. Επίσης, δήλωσε τότε ότι η ίδια είχε προτείνει να στηθεί η προτομή 
είτε στην πλατεία Ελευθερίας είτε μέσα από την είσοδο του Δημοτικού Θεά
τρου που ο ίδιος δημιούργησε79.

Στα αποκαλυπτήρια στο προαύλιο του Δημοτικού Μεγάρου εκφώνησαν 
λόγο ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Θάσος Σοφοκλέους, ο Κώστας Αιμιλιανίδης, εκ 
μέρους της Επιτροπής, καθώς και ο Νίκος Καρύδης.

Ο Σοφοκλέους είχε τότε τονίσει την σημασία της ανέγερσης της προτομής 
και της τιμής που του δινόταν, περιοριζόμενος στην πολιτική πλευρά του 
Θεμιστοκλή Δέρβη: «Τιμώντας η Κύπρος τον Θ. Δέρβη εναρμονίζεται με το 
πολιτικό ήθος, την εθνική παράδοση και το ιστορικό γίγνεσθαι».

Περισσότερο ουσιώδεις και χαρακτηριστικές των περιστάσεων υπήρξαν οι 
ομιλίες των Αιμιλιανίδη και Καρύόη. Ο Αιμιλιανίδης άφησε να εννοηθούν οι 
λόγοι της καθυστέρησης της ανέγερσης, 25 χρόνια από τον θάνατο του Δέρβη: 
«Τώρα που η αχλύς του χρόνου έχει καταλαγιάσει τα πολιτικά πάθη της επο
χής εκείνης, τώρα που η ανέγερση της προτομής του είναι πολιτικά ακίνδυνη 
και δεν βυσσοδομεί κινδύνους, τώρα μόνο η Δευκωσία ξεπληρώνει το χρέος 
της [...]. Για να θυμίζει σ’ εμάς που τον γνωρίζαμε και να επισημαίνει σ’ εκεί
νους που θα ’ρθουν πως η Δευκωσία είχε την τύχη να περάσει από το στερέω
μα της ένας δήμαρχος που της άξιζε». Αόγω της φύσης του χαρακτήρα του 
τιμώμενου προσώπου αλλά και των πολιτικών του πεποιθήσεων φαίνεται ότι 
κατέστη παρακινδυνευμένη και προκλητική η ανέγερση της προτομής του σε 
σύντομο διάστημα από το θάνατό του. Όπως έχει αναφερθεί και στο βιογρα- 
φικό του Δέρβη, δεν είχε ξεκάθαρα ταχθεί σε μια πολιτική παράταξη και συχνά 
υπήρξε αθυρόστομος. Εξάλλου, από τα άτομα που παρευρέθησαν στα αποκα
λυπτήρια, φαίνεται η μη κοινή αποδοχή του προσώπου και δη της προτομής. 
Εκ μέρους της πολιτικής ζωής του τόπου και βασικός ομιλητής ήταν μόνο ο 
βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού Θάσος Σοφοκλέους.

Ο Καρύδης, από την πλευρά του, εκθείασε το ρόλο και τη δράση του ως 
Δημάρχου της Λευκωσίας, ο οποίος «την παρέλαβε ένα Τουρκοχώρι και την 
μετέτρεφε σ’ ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Εάν η Αμερική σεμνύνεται δια τους 
Χριστόφορον Κολόμβον και Γεώργιον Ουάσιγκτον, η Γαλλία δια τους Πουα- 
γκαρέ και Κλεμανσώ, η Αγγλία δια τους Γλάδστωνα, Αόϊδ Τζιώρτζ και Τσώρ- 
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τσιλ, η Ελλάδα δία τον Ελευθέριο Βενίζέλο, η Λευκωσία σεμνύνεταί δια το 
μεγάλον τέκνον της ως διαπρεπούς επιστήμονα καί ως Δημάρχου της για 33 
χρόνια» αλλά έδωσε και τις εξηγήσεις των λόγων που αγωνίστηκε για μια 
δεκαετία προκειμένου ν’ ανεγερθεί η προτομή. «Όχι μόνο η Λευκωσία σου 
χρωστά ευγνωμοσύνη αλλά καί εγώ διότι σ’ εσένα χρωστώ την επαγγελματική 
καί οικογενειακή μου αποκατάσταση εις Λευκωσία»80. Η ομιλία του Καρύδη 
έχει βαρύνουσα σημασία, καθώς συγκεκριμενοποιεί το λόγο ανέγερσης της 
προτομής και της ανάληψης τέτοιας πρωτοβουλίας: από τη μια αποτελεί τιμή 
προς τον πρώτο Δήμαρχο της Λευκωσίας, ο οποίος διαμόρφωσε σε πρώτο 
στάδιο την πόλη, κι από την άλλη εκδήλωση τιμής προς τον φίλο και ευεργέτη 
ενός υπαλλήλου του Δήμου.

80 Αποσπάσματα ομιλιών από το Αρχείο Δήμου, φάκ. 06.7.9.
81 Αξίζει να σημειωθεί ότι τρεις μήνες μετά τα αποκαλυπτήρια της προτομής, συγκλήθηκε η Επιτροπή 

Περιβάλλοντος του Δήμου Λευκωσίας, η οποία συζήτησε μεταξύ άλλων τα κριτήρια γι’ αγάλματα και 
προτομές. Προτάθηκε όπως «ν’ αποφεύγονται κατά κανόνα η τοποθέτηση μεμονωμένων προτομών, 
αγαλμάτων, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. δηλαδή τεθνεώντων εξεχουσών προσωπικοτήτων του 
τόπου παγκύπριας εκτίμησης και αποδοχής», Αρχείο Δήμου, φάκ. 06.7.9, Πρακτικά συνεδρίας 
Επιτροπής Περιβάλλοντος ημερομηνίας 17.2.1994. Το συγκεκριμένο γεγονός οδηγεί στην υπόθεση ότι 
πιθανόν να μην είναι τυχαία η θέσπιση ενός πλαισίου για την τοποθέτηση μνημείων από το Δήμο εκείνη 
την χρονική στιγμή με τα όσα ατυχή γεγονότα προηγήθηκαν της ανέγερσης της προτομής του Δέρβη.

82 Άρθρο του Π. Βουτουρή, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην εφημ. Τα Νέα 23.9.2000.

Επομένως, πρόκειται για την ανέγερση προτομής μιας σημαντικής προσω
πικότητας της πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου, η οποία εξ όσων φαί
νεται δεν θα ανεγειρόταν ποτέ αν δεν υπήρχε η αέναη προσπάθεια για μία και 
πλέον δεκαετία του προσωπικού του φίλου, Ν. Καρύδη. Το Δημαρχείο δεν είχε 
την διάθεση να εμπλακεί σε μια τέτοια διαδικασία και χωρίς την συνεχή πίεση 
του προαναφερθέντος δεν θα ανεγειρόταν στο χώρο του Δημαρχείου81. Πρό
κειται για μια ιδιάζουσα περίπτωση μνημείου, λόγω της προέλευσης της πρω
τοβουλίας, του χρονικού ανέγερσης όσο και του θέματος αποδοχής ή μη, τόσο 
από το πολιτικό πεδίο, όσο και από την οικογένεια του Δέρβη. Εγείρονται ερω
τήματα, όπως αν όντως μετά από μια εικοσαετία από το θάνατό του ήταν πλέ
ον γόνιμο το έδαφος για την ανέγερση της προτομής του ή αν απλά το Δημαρ
χείο δεν αναλάμβανε το βάρος, οικονομικό ή πολιτικό, για τόσα χρόνια αυτής 
της πράξης. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, μετρά. Η προτομή του για χρόνια Δημάρ
χου Λευκωσίας τελικά ανεγείρεται και βρίσκεται μέχρι σήμερα στο χώρο του 
Δημοτικού Μεγάρου.

ΠΡΟΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΚΟΥΡΗ

Βιογραφικό

Ο Γιώργος Ξάνθος Τσικουρής82 αγωνίστηκε κατά της δικτατορίας της 
Χούντας στην Ελλάδα (1967-1974). Γεννήθηκε στην Λσσια το 1949. Το 1965 
μεταβαίνει στο Μιλάνο για σπουδές. Εκεί συνδέεται με αντιστασιακούς 
κύκλους των ελλήνων φοιτητών και πολιτικών εξόριστων. Στις 2 Σεπτεμβρίου 
1970 ισχυρή έκρηξη πλήττει την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Σ’ αυτή 
την προσπάθεια συμμετείχε ο Τσικουρής, 25 ετών φοιτητής, και η σύντροφος 
του Ιταλίδα Μαρία Έλενα Αντζελόνι, οι οποίοι είχαν πάει στην Αθήνα με πλα
στά διαβατήρια. Το απόγευμα της 2ας Σεπτεμβρίου θα στάθμευαν ένα 
Volkswagen γεμάτο εκρηκτικά στο πάρκινγκ της πρεσβείας και θα έφευγαν αμέ
σως για το αεροδρόμιο για να επιστρέφουν στο Μιλάνο. Στην προσπάθειά 
τους να ρυθμίσουν τον ωρολογιακό μηχανισμό, αυτός εκράγηκε, με αποτέλε
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σμα τον άμεσο θάνατο των δύο νεαρών. Αυτοί ήταν και οι πρώτοι εν δράσει 
νεκροί του αντιόικτατορικού αγώνα. Ο Τσικουρής ήταν μέλος του Πατριωτι
κού Αντιόικτατορικού Μετώπου Μιλάνου. Αργότερα, την ευθύνη για την έκρη
ξη της βόμβας ανέλαβε το ένοπλο τμήμα του Μετώπου, «Αρης Βελουχιώτης».

Η Προτομή

Η προτομή του Γ. Τσικουρή βρίσκεται εντός του παιδικού πάρκου του 
Δήμου Λευκιυσίας (λεωφόρος Στασίνου). Πρόκειται για μπρούτζινη προτομή, 
σε φυσικό μέγεθος, η οποία στηρίζεται σε μαρμάρινη στήλη. Στη στήλη αναγρά
φεται «Γεώργιος Χρ. Τσικουρή (Ξάνθος) εξ Ασσιας. Έπεσεν αγωνιζόμενος 
κατά της δικτατορίας 1970 εις Αθήνας ετών 25». Το έργο φιλοτέχνησε ο γλύ
πτης Α. Σαββίδης.

Η πρωτοβουλία για την ανέγερση της προτομής ανήκει στην Επιτροπή για 
την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα (Ε.Α.Δ.Ε.) και του Γραμμα
τέα της Τάκη Χατζηδημητρίου83 *. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν στις 28 Φεβρουα- 

83 Η ΕΑΔΕ ιδρύθηκε στην Κύπρο από τους Βάσο Λυσαρίόη και Τάκη Χατζηδημητρίου, όταν στην Ελλάδα
κυβερνούσε η Χούντα (1967-1974).

ρίου 1982, δώδεκα χρόνια μετά το θάνατο του Τσικουρή, επ’ ευκαιρία της επί
σκεψης του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου στην Κύπρο. Τα 
αποκαλυπτήρια τέλεσε ο Υφυπουργός Συντονισμού της Ελλάδας Ιωάννης 
Ποττάκης παρουσία του προέδρου του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ, 
Βάσου Λυσσαρίδη, στελεχών της ΕΔΕΚ, του Υπουργού Οικονομικών Α. Αυξε
ντίου, του Δημάρχου Λευκωσίας Λ. Δημητριάδη, του συμβούλου του Έλληνα 
Πρωθυπουργού Π. Νεάρχου και της οικογένειας του Τσικουρή.

Ο Τ. Χατζηδημητρίου εκφωνιυντας λόγο εκ μέρους της επιτροπής για την 
ανέγερση της προτομής αναφέρθηκε εκτενώς στη σημασία της θυσίας του Τσι- 
κουρή και στην αναγκαιότητα ανέγερσης της προτομής του. Η απόφαση για 
εκπλήρωση του έργου πάρθηκε την επομένη της θυσίας του σ’ έκτακτη συνε
δρία της ΕΑΔΕ, ανακηρύσσοντάς τον και ήρωα της αντίστασης. Η προτομή 
«παραδίδεται στο λαό της Κύπρον σαν ένα μνημείο της αντίχουντικής πάλης, 
ένα μνημείο των κοινών αγώνων τον Ελληνικού και Κυπριακού λαού, ένα 
οφειλόμενο χρέος στο νέο παιδί της Κ ύπρον πον έγινε πυροτέχνημα για τη 
λευτεριά [...]. Η προτομή δεν είναι ένα ψυχρό σύμβολο, είναι ένα οχυρό πάλης 
για τ’ ανθρώπινα και λαϊκά δικαιώματα». Παράλληλα, προσδίδει κι ένα εθνι
κό χαρακτήρα χαρακτηρίζοντας Πανελλήνιο το μνημείο γιατί «εκφράζει τον 
αντιχονντικό αγώνα, οριοθετεί την περαιτέρω πορεία μας ύστερα από την 
προδοσία της Χούντας και την τονρκική κατοχή». Εξάλλου, και η παρουσία 
στελεχών της Ελληνικής Κυβέρνησης και η τέλεση των αποκαλυπτηρίων από 
τον Υφυπουργό Συντονισμού υποδηλοί ότι η ΕΑΔΕ ήθελε να προσδιόσει εθνι
κό νόημα στην ανέγερση της προτομής.

Από την πλευρά του ο I. Ποττάκης, εκ μέρους της Ελληνικής κυβέρνησης, 
τόνισε ότι η τιμή προς τον ήρωα είναι και τιμή για την κάθε «Ελληνίδα, 
Κνπρία, Σπαρτιάτισσα μάνα» και πατέρα που χάνουν το παιδί τους για την 
ελευθερία, προσδίδοντας επίσης ένα πανελλήνιο χαρακτηριστικό στο μνημείο. 
Επιπλέον, έδωσε και το νόημα της παρουσίας της Ελληνικής Κυβέρνησης στο 
χώρο, εξηγώντας ότι «αισθάνεται την ανάγκη να γονατίσει μπροστά στον αγω
νιστή της αντίστασης. Και αισθάνεται την ανάγκη να δώσει σε σας όλους ένα 
μήνυμα ελπίδας, ότι αυτή η θυσία δεν μπορεί και δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστεί, 
ούτε να πάει χαμένη»64. Επομένως, και οι ίδιοι νιιόθουν ότι επιτελούν ένα 
εθνικό έργο στην προσπάθεια συμπαράστασης στον κυπριακό λαό.

Επομένως, η προτομή του Κύπριου Τσικουρή δεν ανεγέρθηκε μόνο προς 
τιμή της θυσίας του, αλλά κυρίως γιατί αντιπροσωπεύει την «ένωση» του ελλη
νικού και κυπριακού λαού, αντιπροσωπεύει τον κοινό αγώνα εναντίον της

84 Αποσπάσματα των πιο πάνω ομιλιών στην εφημ. Τα Νέα, 4.03.1982.
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Χούντας, εξαιτίας της οποίας έγινε η τουρκική εισβολή του 1974, αλλά και τον 
αγώνα για απελευθέρωση της Κύπρου. Ξεφεύγει, πλέον, εντελώς από την ουσία 
ενός συνηθισμένου μνημείου, το οποίο αντιπροσωπεύει μια ιστορική στιγμή, 
κι αυτό θέλησε η ΕΑΔΕ να προβάλει. Επιπρόσθετα, δίνεται η ευκαιρία για 
σύσφιγξη των δεσμών δύο κοινά ιδεολογικών κομμάτων της Κύπρου και της 
Ελλάδος (ΕΔΕΚ και ΠΑΣΟΚ), τα οποία αγωνίστηκαν για κοινά ιδεώδη, γι’ 
αυτό και τ’ αποκαλυπτήρια γίνονται με αφορμή την επίσκεψη του Παπανδρέ- 
ου, η οποία θεωρήθηκε τότε εξαιρετικής σημασίας ως προς την υποστήριξη της 
Κύπρου για επίλυση του Κυπριακού85.

85 Η προτομή του Γ. Τσικουρή υπέστη ζημιές τις πρωινές ώρες της 20ης Απριλίου 2007 όταν βάνδαλοι 
έθεσαν φωτιά. Ετσι, φαίνεται ότι κάποια μερίδα της κοινωνίας, έστω μικρή, δεν είναι έτοιμη ν’ 
αποδεχτεί μνημεία που φέρουν την ανάμνηση αυτών των γεγονότων.

86 Για τη βιογραφία του Λιπέρτη βλ. Κουδουνάρης, ό.π„ σ. 223-224. Για το έργο του βλ. Κύπρος 
Χρυσάνθης, Δημήτρης Θ. Λυτέρτης, Λευκωσία 1985, σσ. 6, 16.

ΠΡΟΤΟΜΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΙΠΕΡΤΗ

Βιογραφικό

Ο Δημήτρης Αιπέρτης86 γεννήθηκε το 1866 στη Λάρνακα. Σπούδασε στη 
Βηρυτό και υπηρέτησε στην κυβερνητική υπηρεσία ως γραμματέας δικαστη
ρίων. Από την Κύπρο μεταβαίνει στην Αίγυπτο και ακολούθως στη Νεάπολη, 
όπου εγγράφεται μόνο για ένα εξάμηνο, λόγω οικονομικών δυσχερειών, στον 
κλάδο φιλοσοφίας και γραμμάτων. Στη συνέχεια παρακολουθεί σπουδές Θεο
λογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπήρξε Διευθυντής της Σχολής Μιτσή στη 
Λεμύθου (1912-1913) και επίσης εργάστηκε ως καθηγητής στη Σχολή Newham 
μέχρι το 1936. Από την ηλικία των 18 χρόνων άρχισε να γράφει ποιήματα. 
Έχει αφήσει σημαντικό ποιητικό έργο, κύρια πηγή έμπνευσης του οποίου ήταν 
ο Κύπριος αγρότης. Λόγω της στενής του επαφής με τον κόσμο της υπαίθρου, 
κατέγραφε στην «ιδιωματική» του ποίηση την αγροτική ζωή χρησιμοποιώντας 
την κυπριακή διάλεκτο. Απεβίωσε το 1937.
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Η προτομή

Πρόκειται για μια λιτή, αλλά επιβλητική, μπρούτζινη προτομή, ακαδημαϊ
κού στυλ, η οποία χυτεύτηκε στην Ιταλία. Στηρίζεται σε μαρμάρινη στήλη. Δεν 
φέρει καμία ένδειξη επιγραφής ή αναφοράς στο τιμώμενο πρόσωπο87. Φιλο- 
τεχνήθηκε από τον Α. Σαββίδη και στοίχισε 250 λίρες88. Η προτομή του Λιπέρ- 
τη βρίσκεται στο πάρκο Σταύρου Τουφεξή (πριόην Χρυσαλινιώτισσας).

87 Ο υπεύθυνος των Κήπων του Δήμου Λευκωσίας, κ. Καρυδάς, δήλωσε ότι η προτομή λόγιο της φθοράς 
του χρόνου επιδιορθώθηκε και σύντομα θα τοποθετηθεί πλάκα με το όνομα και την ημερομηνία 
γέννησης και θανάτου του ποιητή. Συνέντευξη τον Απρίλιο 2007.

88 Ισολογισμός έτους 1962, Φιλολογική Κύπρος, Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου, χ.τ. 1963, σ. 
179.

89 Βλ. «Έκθεσις υπό του προέδρου του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Δρος Κ. Σπυριδάκι επί των 
πεπραγμένων του έτους 1962 εν τη γενική συνελεύσει των μελών αυτού τη 13 Ιανουάριου 1963», ό.π., σ. 
175.

90 «Εορτή Λιπέρτη, Προσφώνησις Προέδρου, Εισαγωγική ομιλία του προέδρου του ΕΠΟΚ κ. Σπυριδάκι 
εις την μουσικοφιλολογικήν εορτήν εις μνήμην του ποιητού Δημητρίου Λιπέρτη εν τω θεάτρω 
«Ρογιάλ» την 22. Μαΐου 1955» στο Δελτίον Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου (περίοδος 1954- 
1955), ό.π., σσ. 73-74.

91 Πρακτικά Συνεδρίας Συμβουλίου ΕΠΟΚ 22.05.1963.

92 Σε συνεδρίαση του Ομίλου τον Σεπτέμβριο 1963 γίνεται αναφορά για επιτυχή αποκαλυπτήρια.
93 Βλ. «Έκθεσις επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου 

Κύπρου υπό του προέδρου αυτού Δρος κ. Σπυριδάκι εν τη Γενική Συνελεύσει των μελών τη 
12.1.1964», Φιλολογική Κύπρος, Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου, Λευκωσία 1964, σ. 227.

Η πρωτοβουλία ανέγερσης της προτομής ανήκει ακόμη μια φορά στον 
ΕΠΟΚ. Η όλη δράση φαίνεται να ξεκινά από το 1954 με τη διενέργεια εράνου. 
Φαίνεται υπήρξε δυσκολία στη συγκέντρωση χρημάτων - αυτό φάνηκε και στη 
λογοδοσία του Σπυριδάκι για το έργο του ΕΠΟΚ για το 1954-55 - σ’ αντίθεση 
με εκείνον του Δ. Σολωμού που απέφερε ένα πολύ μεγάλο ποσό για εκείνη την 
εποχή. Πάντως, έρανος έγινε και μεταξύ των μελών του Ομίλου και άλλων 
ιδρυμάτων. Επίσης, ο Αντης Περνάρης και ο Λοΐζος Φιλίππου οργάνωσαν 
έρανο, ο οποίος απέφερε 70 λίρες, ενώ τη δαπάνη των 100 λιρών για την τοπο
θέτηση του βάθρου ανέλαβε ο οίκος Ιωάννου και Παρασκευαΐδη89. Ο ΕΠΟΚ 
σε μια προσπάθεια να μαζέψει χρήματα, οργάνωσε την Εορτή Δ. Λιπέρτη. Στη 
γιορτή μίλησε ο πρόεδρος του ΕΠΟΚ Κ. Σπυριδάκις, ο οποίος τόνισε το επι
τακτικό χρέος των Ελλήνων Κυπρίων να τιμήσουν τον ποιητή, «ο οποίος είναι 
καθ’ αυτό εκπρόσωπος της κυπριακής ζωής και της κυπριακής ψυχής, των 
αισθημάτων και των ηθών αυτής» και του οποίου «η ποίησις δια το παγκύ- 
πριον κοινόν αποτελεί την υψίστην επιτυχίαν της συγχρόνου κυπριακής πνευ
ματικής παραγωγής». Στην ομιλία τόνισε επίσης, την αναγκαιότητα να εκφρα
στεί έμπρακτα η εκτίμηση για τους εργάτες του πολιτισμού90, έργο το οποίο 
ανέλαβε να διεκπεραιώσει ο όμιλος.

Η απόφαση για την τελετή των αποκαλυπτηρίων πάρθηκε τον Μάιο του 
1963, μετά από περίπου μια δεκαετία προσπαθειών συλλογής χρημάτων91. Τα 
αποκαλυπτήρια φαίνεται ότι έγιναν κάποια στιγμή μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμ-

βρίου του ίδιου έτους92 και 
τελέστηκαν από τον Πρόεδρο 
Μακάριο. Ο χώρος στον οποίο 
επιλέγηκε να στηθεί η προτομή 
δεν ήταν τυχαίος. Σύμφωνα με 
τον Σπυριδάκι κρίθηκε σκόπιμο 
ν’ ανεγερθεί η προτομή στο 
άλλο άκρο της πόλης (σ’ αντιπα
ραβολή με το χώρο ανέγερσης 
της προτομής του Σολωμού) 
«ώστε αι κατά άλλα παρημελη- 
μέναι συνοικία) αι γειτνιάζου- 
σαι προς την τουρκικήν συνοι
κίαν αυτής αποκτήσωσι την 
δέουσαν παρά του λαού εκτίμη- 
σιν κι ενθάρρυνσιν»93. Παρατη

ρείται και πάλι η σύνδεση του μνημείου με το χρονικό και ιστορικό πλαίσιο της 
εποχής. Τότε, η Κύπρος αντιμετώπιζε την εκρηκτική κατάσταση των δικοινοτι- 
κών ταραχών μεταξύ των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και είναι σημα
ντικό ότι ο Σπυριδάκις επέλεξε να συνδέσει την προτομή του Λιπέρτη με την 
ύπαρξη «τουρκικής» συνοικίας, θέλοντας να προβληθεί το «ελληνικό» στοιχείο 
στην περιοχή, αποδεικνύοντας και πάλι τον σκοπό του ΕΠΟΚ που ήταν η ανα
ζωογόνηση του ελληνικού στοιχείου στην Κύπρο. Θεωρήθηκε τότε ότι ο Δ. 
Λιπέρτης αντιπροσώπευε αυτό το γνήσιο ελληνικό στοιχείο της Κύπρου.

Η προτομή του Δημήτρη Λιπέρτη ανεγέρθηκε, έστω και αργά, σε μια περίο
δο κατά την οποία η νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία κλυδωνιζόταν από τις 
ταραχές μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Ο ΕΠΟΚ θέλησε με την ανέγερση της 
προτομής, όχι μόνο να τιμήσει τον Κύπριο ποιητή, αλλά και να τοποθετήσει 
την προτομή του σε μια περιοχή, στην οποία ήταν αναγκαία η ύπαρξη ενός 
μνημείου που ν’ αντιπροσωπεύει την ελληνική ύπαρξη σ’ αντιστάθμισμα του 
τουρκοκυπριακού στοιχείου. Επομένως, δεν πρόκειται απλά για την προτομή 
ενός ποιητή, αλλά ένα μέσο προβολής κι ενίσχυσης του ελληνοκυπριακού στοι
χείου σε μια από τις κρισιμότερες περιόδους της σύγχρονης κυπριακής ιστο
ρίας. στην οποία επέλεξε ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου να δώσει 
το παρόν του.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα μνημεία του Δήμου Λευκωσίας, όπως επιλέγηκε να παρουσιαστούν 
εντός του συγκεκριμένου γεωγραφικού πλαισίου, αφορούν ποιητές, ήρωες και 
πρόσωπα που διαμόρφωσαν μια πολυσχιδή δράση σε σημαντικές ιστορικές 
περιόδους, όχι μόνο της κυπριακής, αλλά και της ελληνικής και παγκόσμιας 
ιστορίας. Η ενδελεχής έρευνα και μελέτη του ιστορικού των προτομών, 
ανδριάντων και μνημείων προσέφερε τη δυνατότητα ερμηνείας της σύλληψης 
της άυλης ιστορικότητας μέσω της ένυλης αποτύπωσής της σε μνημειακά έργα, 
καθώς επίσης και του προβληματισμού γύρω από τη σύζευξη και συνύπαρξη 
των μνημείων με την εκάστοτε πολιτική και ιστορική πραγματικότητα.

Καταρχήν, η μελέτη περιέλαβε ένα σημαντικό αριθμό μνημείων, ίσως τον 
σημαντικότερο για το κέντρο της πρωτεύουσας της Κύπρου. Καθότι τα μνη
μεία αποτελούν ένα μέσο αντανάκλασης και θεμελίωσης της ιστορίας ενός 
κράτους, διαπιστώνεται ότι τα προαναφερθέντα δέκα μνημεία που μελετήθη
καν αποτελούν μια επιλογή του τρόπου με τον οποίο το κυπριακό κράτος, ο 
Δήμος και ιδιωτικοί φορείς επέλεξαν να προβάλουν και να προωθήσουν 
συγκεκριμένες ιστορικές πτυχές. Ακόμη και το γεγονός ότι τα περισσότερα 
μνημεία είναι αφιερωμένα σε πρόσωπα κι όχι σε αόριστες έννοιες ή σε εθνικά 
ιστορικά γεγονότα, υποδηλοί μια συγκεκριμένη εικόνα του τρόπου με τον 
οποίο η κοινωνία αρέσκεται να προβάλλει την ιστορία της. Επομένως, μπορεί 
να θεωρηθεί ότι τα δέκα μνημειακά έργα αποτελούν ένα επαρκές δείγμα του 
τρόπου με τον οποίο η κυπριακή κοινωνία επιδιώκει την αναβίωση της ιστο
ρίας της, και πώς αυτό με τη σειρά του διαλέγεται με τις εκάστοτε ιστορικές 
πραγματικότητες.

Χρονολογικά, τα πλείστα μνημεία του Δήμου Λευκωσίας έχουν ανεγερθεί 
μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου, και κυρίως εντός της πρώτης δεκαετίας της 
σύστασης του κράτους. Το πρώτο μνημείο που φαίνεται ότι ανεγέρθηκε είναι 
η προτομή του ποιητή Διονύσιου Σολωμού κατά την περίοδο της Αγγλοκρα- 
τίας. Η ανέγερσή της δεν φαίνεται να είναι άσχετη με την περιρρέουσα πολιτι
κή κατάσταση της περιόδου, δηλαδή ένα χρόνο πριν την έναρξη του Απελευθε
ρωτικού Αγώνα και σε μια περίοδο κατά την οποία προωθείται η κοινή προ
σπάθεια Ελλάδας - Κύπρου για τη διεθνοποίηση του Κυπριακού. Επιπλέον, 
πρόκειται για ένα από τα πρώτα μνημεία, και δη ενός εθνικής εμβέλειας προ
σώπου, το οποίο ανεγείρεται με την ανοχή της αποικιοκρατικής κυβέρνησης. 
Ωστόσο, η ανέγερση μνημειακών έργων πληθαίνει από τη δεκαετία του 1960 κι 
εξής. Αρχικά τη δεκαετία του 1960 ανεγείρονται σε κεντρικά σημεία της πόλης 
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η προτομή του πολιτικού Νικόλαου Καταλάνου κι έπειτα του ήρωα του Απε
λευθερωτικού Αγώνα Μάρκου Δράκου. Ωστόσο, η προτομή του Δημήτρη 
Αιπέρτη επιλέγεται ν’ ανεγερθεί σε χώρο όχι τόσο κεντρικό, αλλά κοντά στην 
τουρκική συνοικία, καθώς ήταν η περίοδος των διακοινοτικών ταραχών. 
Μέχρι το 1974 ανεγείρονται ακόμη δύο μνημεία, ο ανδριάντας του Κωστή 
Παλαμά και του Μαχάτμα Γκάντι, ενώ τα επόμενα τη δεκαετία πλέον του ‘80 
και ‘90, λόγω της μεσολάβησης της τουρκικής εισβολής. Κατ’ επέκταση, είναι 
έντονο το χρονικό χάσμα και η ανομοιομορφία στην ανέγερση των μνημείων, 
καθώς ανεγείρονται μέσα σε σαράντα χρόνια, γεγονός το οποίο συνδέεται με 
την πολιτική κατάσταση που επικρατούσε. Εντούτοις, μέσα από το χρονικό 
χάσμα, διαφαίνεται ξεκάθαρα η ανάγκη ενός νεοσύστατου κράτους ν’ ανεγεί
ρει μνημεία που να προβάλλουν το ιστορικό του υπόβαθρο - δεν είναι τυχαίο 
ότι τα πρώτα μνημεία που επιλέγονται ν’ ανεγερθούν μετά την ανακήρυξη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν σχέση με τον αγώνα του κυπριακού λαού για 
αυτοδιάθεση και ανεξαρτησία, όπως η ανέγερση της προτομής ενός προσώπου 
που έδρασε κατά της αποικιοκρατίας (Ν. Καταλάνος) και του ανδριάντα ενός 
ήρωα που σκοτώθηκε για την ελευθερία (Μάρκος Δράκος).

Η μελέτη των μνημείων της Λευκωσίας ανέδειξε ακόμη μια πτυχή της σχέ
σης των μνημείων με την ιστορία: ποιες ιστορικές παραμέτρους επεδίωξε να 
προβάλει η κοινωνία και με ποιο τρόπο. Η κοινωνία, λοιπόν, επέλεξε ν’ ανε
γείρει μνημεία τα οποία να τιμούν άμεσα, ως επί το πλείστον, συγκεκριμένες 
προσωπικότητες και να προβάλλουν έμμεσα το ιστορικό υπόβαθρο. Φαινομε
νικά πρόκειται κατά κύριο λόγο για προτομές και ανδριάντες ποιητών, πολι
τικών και ηρώων που ουσιαστικά όμως διέπονται από κοινά χαρακτηριστικά 
και αντανακλούν κοινά οράματα: τον αγώνα των Κυπρίων γι’ απαγκίστρωση 
από τον αποικιοκρατικό έλεγχο και την ιδέα της ελευθερίας. Για παράδειγμα, 
οι προτομές των ποιητών δεν ανεγέρθηκαν απλά για να τιμάται το έργο τους. 
Πάντα αυτές συνδέονταν με το εθνικό θέμα και το Κυπριακό. Είναι προτομές 
ποιητών που ανεγέρθηκαν με σκοπό να φέρουν και να μεταλαμπαδεύουν ιδα
νικά και εθνικές ιδέες. Αυτό το γεγονός αναδείχθηκε κυρίως μέσα από τις ομι
λίες, οι οποίες εκφωνήθηκαν κατά τα αποκαλυπτήρια των προτομών, και απο- 
δεικνύει έμπρακτα την ύπαρξη διαλεκτικότητας των μνημείων με τη συγκεκρι
μένη χρονική στιγμή ανέγερσής τους. Επιπρόσθετα, κάποια μνημεία ανεγέρθη
καν σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές για να εξυπηρετήσουν την προώθηση 
εσωτερικών κι εξωτερικών πολιτικών θέσεων και μηνυμάτων. Τέτοια ήταν η 
προτομή του Μαχάτμα Γκάντι, ο «Ογκόλιθος του Τίτο», η προτομή του Διονύ
σιου Σολωμού, του Γ. Τσικουρή ακόμα και ο ανδριάντας του Μάρκου Δράκου. 
Επομένως, αυτά τα μνημεία ανεγέρθηκαν έχοντας πολυεπίπεδη σημασία και 
αντανακλώντας όχι μόνο μια, αλλά πολλαπλές ιστορικές παραμέτρους.
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Επιπλέον, γίνεται εμφανής και η επίδραση που έχουν στα μνημεία σημα
ντικές ιστορικές στιγμές του παγκύπριου και παγκόσμιου σκηνικού. Το γεγο
νός ότι τα περισσότερα μνημεία ανεγέρθηκαν κατά την περίοδο του Ψυχρού 
Πολέμου συντέλεσε ώστε τα μνημεία αυτά καθ ' εαυτά αλλά και τα αποκαλυ
πτήριό τους να γίνουν πεδία προβολής αυτού του στοιχείου. Αυτό παρατηρεί
ται στα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Μάρκου Δράκου με την εκ διαμέ
τρου αντίθετη στάση που προβάλλει η ΣΕΚ από την αριστερή ΠΕΟ όσον αφο
ρά τη διαχείριση του εθνικού θέματος, στην προτομή του Μαχάτμα Γκάντι και 
στον «Βράχο των Πολιτικών» με την ανάδειξη της σημαντικότητας του Κινή
ματος των Αδεσμεύτων για την Κύπρο, ακόμα και στην προτομή του Διονύσι
ου Σολωμού, γιατί η ανοχή της αγγλικής κυβέρνησης στην ανέγερσή της μπο
ρεί να ερμηνευθεί κατά μια άποψη ως απότοκο της παρακμάζουσας θέσης της 
βρετανικής αποικιοκρατίας στα πλαίσια του Ψυχρού Πολέμου. Από την άλλη, 
ο αγώνας της Κύπρου για επίλυση του κυπριακού ζητήματος μετά το 1960 και 
το 1974, καθώς και οι δικοινοτικές ταραχές, επηρέασαν με την σειρά τους άμε
σα την ανέγερση κάποιων μνημείων. Στις περιπτώσεις των προτομών του Τσι- 
κουρή και του Μαχάτμα Γκάντι και του ογκόλιθου του Τίτο, στόχος ήταν 
κυρίως η σύσφιγξη των δεσμών της Κύπρου με άλλες χώρες, όπως την Ελλά
δα, τη Γιουγκοσλαβία και την Ινδία. Επίσης, στην προτομή του Δ. Λιπέρτη 
δόθηκε διαφορετική σημασία στο συμβολισμό και τη λειτουργικότητά της, 
λόγω του ότι ανεγέρθηκε κατά την περίοδο των διακοινοτικών ταραχών.

Παράλληλα, μελετώντας και συγκρίνοντας κάποιες περιπτώσεις μνημεί
ων, αναδεικνύεται η σημασία της αποδοχής που τυγχάνουν από την κοινωνία. 
Στην περίπτωση του ανδριάντα του Μάρκου Δράκου η πρόκληση ζημιάς του 
1963 καταδικάστηκε έντονα και μαζικά από το λαό, λόγω και της έκρυθμης 
πολιτικής κατάστασης που κυριαρχούσε εντός του νησιού. Επρόκειτο, όμως, 
βέβαια για ένα σύμβολο του αγώνα του Κυπριακού λαού. Σε μιαν ανάλογη 
περίπτωση, λόγω της κρίσης με το Μακεδονικό ζήτημα, το μνημείο για τη 
συνάντηση Μακαρίου-Τίτο έγινε στόχος απομάκρυνσης και δέχτηκε φθορές. 
Επομένως, συμπεραίνεται ότι κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες τα μνημεία 
δεν τυγχάνουν κατ’ ανάγκη της πλήρης αποδοχής της κοινωνίας, ειδικά όταν 
αυτά δεν αντικατοπτρίζουν την ουσιαστική ιστορικότητα του τόπου. Επιπλέ
ον, αποδεικνύεται και ο βαθμός στον οποίο είναι συνυφασμένα η κυπριακή 
ιστορική μνήμη και τα μνημεία ως φορείς της.

Σημαντική πτυχή για την ανέγερση μνημείων είναι οι φορείς που αναλαμ
βάνουν την αναβίωση της ιστορικής μνήμης. Η παρούσα μελέτη καταπιάνεται 
με μνημεία που κατά κύριο λόγο ανεγέρθηκαν με ιδιωτική πρωτοβουλία, ενώ η 
κρατική πρόνοια απουσιάζει εκτός μερικών περιπτώσεων κατά τις οποίες τα 
μνημεία εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα και τις ανάγκες του ιδίου του κρά

τους. Συχνά η ιδιωτική πρωτοβουλία προερχόταν από συγγενείς (την οικογέ
νεια) ή συνεργάτες των τιμωμένων προσώπων, από σωματεία και συνομο
σπονδίες, και η δαπάνη των έργων καλυπτόταν με τη διενέργεια εράνων.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, πολύ σημαντική για τη διαμόρφωση μνημειακής συνεί
δησης στην Κύπρο ήταν η δράση του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, 
καθώς αρκετές προτομές και μνημεία, κυρίως για ποιητές, ανεγέρθηκαν με 
δική του πρωτοβουλία. Με αυτόν τον τρόπο, ο Όμιλος θεωρούσε ότι θά πετύ
χαινε το σκοπό του για ενδυνάμωση των δεσμών με την Ελλάδα και την απο
στολή εθνικών μηνυμάτων και ιδεών για τον κυπριακό ελληνισμό. Ο ίδιος ο 
πρόεδρος του ΕΠΟΚ Κωνσταντίνος Σπυριδάκις είχε διαμηνύσει ότι «Ο 
ΕΠΟΚ έταξεν ως σκοπόν της ιδρύσεως καί της υπάρξεως τον τον πνευματι
κόν και εθνικόν δεσμόν με την Ελλάδα. Πιστεύει ότι δια τον τρόπον τούτον 
υπηρετεί την εθνικήν ιδέαν και εξυπηρετεί τον ελληνικόν κυπριακόν λαόν, τον 
οποίον καλεί εις επίγνωσιν των εθνικών του υποχρεώσεων»^. Ακόμα και οι 
ίδιες, όμως, οι προτομές μεταφέρουν την ιστορία ενός ομίλου που πραγματι
κά θέλησε να διαμορφώσει και να δώσει καλλιτεχνική όψη στην πρωτεύουσα, 
ανεγείροντας μνημεία, τα οποία έπρεπε να διοχετεύουν στον κόσμο συγκεκρι
μένα μηνύματα, είτε πνευματικά είτε που ν’ αφορούν τον δύσκολο αγώνα της 
Κύπρου. Και όντως ο ΕΠΟΚ δήλωσε παρών, μέσω των μνημείων, σε όλες τις 
δύσκολες φάσεις της κυπριακής ιστορίας, για παράδειγμα με την προτομή του 
Δ. Σολωμού, του Δ. Λιπέρτη, του Κ. Παλαμά.

Αλλοι σημαντικοί φορείς ήταν η ΣΕΚ και η ΕΑΔΕ, οργανώσεις οι οποίες 
ανέλαβαν την ανέγερση μνημείων προς τιμήν ηρώων. Η ίδια η ΣΕΚ ανεγείρο
ντας ανδριάντες προς τιμήν των ηρώων του 1955-59 επεδίωξε να περάσει το 
μήνυμα ότι κατά τον αγώνα της ΕΟΚΑ τα μέλη της είχαν δραστήριο ρόλο και 
όφειλε να τα τιμήσει με μνημεία που καθίστανται σύμβολα ενός λαού και τα 
οποία, όπως φάνηκε με τον ανδριάντα του Μάρκου Δράκου, ο λαός δεν ανέχε
ται να τα καταστρέφουν σε κρίσιμες περιόδους, ακριβώς γιατί είναι σαν να 
πλήγεται η ίδια η ιστορία του. Από την πλευρά της η «Επιτροπή για την Απο
κατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα» θεώρησε χρέος της να τιμήσει τον 
Κύπριο που σκοτώθηκε κατά τη Δικτατορία της Χούντας, προσθέτοντας με 
αυτόν τον τρόπο και τη δική της ύπαρξη στην αναβίωση της ιστορικής μνήμης. 
Αξίζει σ’ αυτό το σημείο, όμως, να τονιστεί η απουσία της Αριστερός στην ανέ
γερση των μνημείων της Λευκωσίας, γεγονός που γεννά ερωτηματικά ως προς 
το πώς βλέπει την ανέγερση μνημείων ως μέσο αναβίωσης της ιστορίας. Ακό-

94 Ομιλία Κ. Σπυριόάκι κατά το φιλολογικό μνημόσυνο προς τιμή του ποιητή Κωστή Παλαμά με αφορμή 
την 31η επέτειο θανάτου του στο Φιλολογική Κύπρος (1973-1974), Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος 
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μα και στην περίπτωση των αντιδράσεων για την ύπαρξη του «ογκόλιθου του 
Τίτο» η Αριστερά δεν είχε αναμιχθεί ιδιαίτερα. Μόνο στην ανέγερση της προτο
μής του Γκάντι η ΠΕΟ είχε μιλήσει ανοικτά για τη σημαντικότητα της προτομής. 
Πέραν αυτών όμως η ίδια δεν είχε καμία πρωτοβουλία για ανέγερση μνημείων, 
την στιγμή που η Δεξιά και οι σοσιαλιστές έχουν να επιδείξουν δράση.

Όσον αφορά τη στάση του κράτους στις ανεγέρσεις μνημείων, διαφάνηκε 
ότι μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση μόνο όταν το 
θεωρεί σημαντικό για την προώθηση της πολιτικής του, κυρίως της εξωτερι
κής, και των σχέσεών του με τρίτες χώρες. Απτές αποδείξεις ήταν η κρατική 
πρόνοια για την ανέγερση του «Βράχου των Πολιτικών» και της προτομής του 
Μαχάτμα Γκάντι. Ωστόσο, αξίζει να τονιστεί ότι κατά την περίοδο της προε
δρίας του, ο Μακάριος είχε στηρίξει σημαντικά τις προσπάθειες ιδιωτικών 
φορέων για ανέγερση μνημείων.

Συμπερασματικά, το κέντρο της Λευκωσίας έχει ν’ αναδείξει σημαντικά 
μνημεία που συντηρούν την ιστορική μνήμη της πόλης και του νησιού. Στην 
παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε η παρουσίαση και η εμπεριστατωμένη ανάδειξη 
του ιστορικού υπόβαθρού τους, φωτίζοντας άγνωστες πτυχές της ανέγερσης 
και της ιστορίας τους. Απώτερος στόχος ήταν ο συσχετισμός των μνημείων με 
τη συντήρηση του ιστορικού γίγνεσθαι της νεότερης και σύγχρονης Κύπρου. Η 
παρούσα μελέτη κατέδειξε ότι όντως τα μνημεία της Λευκωσίας αποτελούν 
κρίκους στην αλυσίδα των σημαντικότερων φάσεων της ιστορίας της Κύπρου, 
από την περίοδο της Αποικιοκρατίας μέχρι και τα σύγχρονα χρόνια, κι αυτές 
επέλεξε η κοινωνία για να αναβιώσει μέσα από προτομές και ανδριάντες.
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