
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΥΠΡΟΣ 

2012 - 2013
ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2013

Βιβ
λιο
θή
κη
Πα
νεπ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝλΝ

ΤΥΧΗ ΑΓΑΘΗ
ΙΔΟϋ ΤΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ, ΑΘΗΝΩΝ

ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΟΜΙΛΟΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΒΡΑΒΕΥΣΑΙ

ΕΦ ΟΙί ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΕΡΓΟΙΣ ΕΓΝ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΕΤΗ 

Ε0ΝΟΠΡΕΠ2Σ ΤΕ ΚΑΙ ΙΚΥΜΑΤΙΚ2Σ ΔΡ2Ν

ΑΝΕΠΕΙΝ ΔΕ ΤΑΣ ΤΙΜΑΣ ΕΝ ΤΗ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝΑ ΙΗ 
ΕΠΙ EKAÛI Εΐοη ΕΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ

ΚΑΙ ΕΝΑΚΟΣΙΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΣΤΟΥ

• rwuwc Ο (Mor fVAMMAim

Βιβ
λιο
θή
κη
Πα
νεπ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ
Παλιοί τόμοι.

Πληροφορούνται τα μέλη του ΕΠΟΚ, οι συνδρομητές της 
Φιλολογικής Κύπρου και οι συλλέκτες παλιών εκδόσεων ότι δια
θέτουμε περιορισμένο αριθμό των προηγούμενων τόμων της Φι
λολογικής Κύπρου(από το 1960 μέχρι σήμερα), τους οποίους θα 
διαθέσουμε στη συμβολική τιμή των 10 Ευρώ ανά τόμο. Έχουμε 
αποφασίσει να δώσουμε αυτή τη σπάνια ευκαιρία στους ενδιαφε
ρομένους να αποκτήσουν τους τόμους που τους λείπουν, για να 
μπορέσουν να συμπληρώσουν ολόκληρη τη σειρά αυτής της αξιό
λογης ιστορικής έκδοσης, που αποτελεί μνημείο της Κυπριακής 
και Ελληνικής πνευματικής δημιουργίας για τα τελευταία πενήντα 
και πλέον χρόνια.

Πληροφορίες στο τηλ. 99655100.
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΚΩΣΤΑ Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ*

*Εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη δύο αξιόλογων Κύπριων δημιουργών και στυλοβατών του ΕΠΟΚ, του Κώστα 
Ε. Χατζηστεφάνου και του Χρύσανθου Στ. Κυπριανού, που έγινε στις 14 Μαρτίου 2013 στο Πολιτιστικό Κέντρο 
της Λαϊκής Τράπεζας στη Λευκωσία, από τον ΕΠΟΚ και τον Παγκύπριο Πολιτιστικό Σύλλογο.

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΠΟΚ Κώστα Γιωργαλλίδη

Ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου, σε 
συνεργασία με τον Παγκύπριο Πολιτιστικό Σύλ
λογο, τιμά σήμερα τη μνήμη δύο αξιόλογων εκπαι
δευτικών, παιδαγωγών, πνευματικών δημιουργών, 
συγγραφέων και ακούραστων υπηρετών των Ελλη
νικών γραμμάτων και του Κυπριακού πολιτισμού.

Τιμούμε τη μνήμη του Κώστα Χατζηστεφάνου 
και του Χρύσανθου Κυπριανού. Με αυτή τη λιτή 
εκδήλωση επιχειρούμε να εκπληρώσουμε ένα ελά
χιστο οφειλόμενο πνευματικό χρέος πρός δύο ξε
χωριστούς ανθρώπους, που είχαν αφιερώσει τη ζωή 
και τη δράση τους στην υπηρεσία της παιδείας και 
της πατρίδας και άφησαν στίγμα ευγενικό και ανε

ξίτηλο στις ψυχές και στις καρδιές χιλιάδων νεαρών βλασταριών που είχαν την τύχη να 
τους έχουν δασκάλους, παιδαγωγούς και καθοδηγητές.

Η προσφορά του Κώστα Χατζηστεφάνου στην παιδεία, στον πολιτισμό και στην 
κοινωνία μας γενικότερα είναι ανεκτίμητη. Βαθύτατος γνώστης και λάτρης της Ελληνικής 
παιδείας, αφιέρωσε τη ζωή του σε αυτήν. Πάντα στόχος του η εδραίωση των ελληνικών 
γραμμάτων στην Κύπρο. Δεν φείσθηκε κόπων και χρόνου να προσφέρει τον εαυτό του 
στη διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς, δίνοντάς τους από τα τεράστια αποθέματα του 
πλούσιου πνευματικού του κόσμου. Άφησε πίσω του τεράστιο συγγραφικό έργο, από 
το οποίο ένα μεγάλο μέρος κοσμεί τις σελίδες της «Φιλολογικής Κύπρου», του ετήσιου 
εκφραστικού οργάνου του ΕΠΟΚ. Η σχέση του με τον ΕΠΟΚ άρχισε από το 1954 και 
από το 1965 μέχρι πριν ένα χρόνο που μας έφυγε διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμ
βουλίου, Ταμίας και Πρόεδρος.

Βασικοί άξονες και πυλώνες των προσανατολισμών του η παιδεία, η Ελλάδα, η 
θρησκεία, η Κύπρος, ο αγώνας της ΕΟΚΑ. Μεταφέρω εδώ σύντομο απόσπασμα πρό
σφατης παρέμβασής του σχετικά με την πολυσυζητημένη μεταρρύθμιση της παιδείας:

13
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«Το παρελθόν δεν πρέπει να μηδενίζεται, όταν είναι άξιον επαίνου. Αλλά ούτε και 
το παρόν, αδίκως. Τώρα θα αρχίσει, για πρώτη φορά, η μόνη ορθή εκπαίδευση των εκ
παιδευτικών της Κύπρου; Ή μήπως τώρα για πρώτη φορά θα διδαχθούν πώς θα διδά
σκουν τον Κύπριο του «έθνους-κράτους», τον Έλληνα Κύπριο που δεν πρέπει να προ
σβλέπει στην Ελλάδα για ανώτερες σπουδές, όταν θα έχει επιτευχθεί ο στόχος της 
Μεταρρύθμισης για «σταδιακή μείωση της εξάρτησης (!) της Κύπρου από την Ελλάδα», 
αντί ευγνωμοσύνης για γενναιόδωρη μητρική προσφορά δωρεάν παιδείας - σε χιλιάδες 
χιλιάδων Κυπρίους; Μήπως το θέμα είναι η σταδιακή μείωση των στενών επαφών και 
δεσμών των Ελλήνων της Κύπρου με την Ελλάδα;

Μια προσεκτική μελέτη του «Μανιφέστου» αλλά και της ογκώδους «Έκθεσης της 
Επιτροπής» οδηγεί, πιστεύω, στο αβίαστο συμπέρασμα ότι στόχος της μεταρρύθμισης 
είναι ο εθνικός και θρησκευτικός αποπροσανατολισμός των Ελληνοκυπρίων μαθητών 
με την αποφυγή καλλιέργειας Ελληνικής εθνικής συνείδησης και Χριστιανικής πίστης, 
του αισθήματος του ανήκειν σε μια ευρύτερη εθνική οικογένεια όμαιμων, ομοθρήσκων 
και ομογλώσσων με κοινό πολιτισμό, παραδόσεις και ιστορικές περιπέτειες. Η ιδιότητα 
του Έλληνα της Κύπρου ως Κύπριου πολίτη, ως Ευρωπαίου πολίτη ή και ως κοσμοπο
λίτη, όπως τον θέλει η Μεταρρύθμιση, εκτοπίζει την έννοια της εθνικής καταγωγής, και 
ενώ απαιτείται από τον εκπαιδευτικό να αναπτύξει στους μαθητές «πανανθρώπινη ταυ
τότητα» -αν υπάρχει κάτι τέτοιο- ούτε λόγος πρώτα για εθνική ταυτότητα».

Ο Χρύσανθος Κυπριανού υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Κύπριους λαο- 
γράφους και από τους θεμελιωτές της επιστημονικής έρευνας του λαϊκού πολιτισμού 
της Κύπρου. Αφιέρωσε τη ζωή του στην καταγραφή, διάσωση και μελέτη τόσο της 
υλικής όσο και της άυλης και πνευματικής πτυχής του λαϊκού πολιτισμού. Καταξιωμένος 
εκπαιδευτικός, υπηρέτησε με αφοσίωση την παιδεία της Κύπρου από όλες τις εκπαιδευ
τικές βαθμίδες.

Εξέδωσε εκατοντάδες άρθρα, μελέτες και βιβλία. Από το 1971 διηύθυνε το περιοδικό 
Λαογραφική Κύπρος, μια σημαντικότατη περιοδική έκδοση σε ποιότητα συνεργασιών 
από την Κύπρο, την Ελλάδα και άλλες χώρες. Μνημειώδες έργο του είναι επίσης το 
τρίτομο Πανόραμα Λαογραφίας. Εκτός από τα έργα του για τη λαογραφία, συνέγραψε 
μελέτες για τους αρχαίους Έλληνες λυρικούς, για την κυπριακή πεζογραφία, πλείστα 
βιβλιογραφικά συγγράμματα, όπως ευρετήρια περιοδικών, βιβλιοθηκών κ.ά.

Την αγάπη του προς τη λαογραφία ενέπνευσε όχι μόνο στους πολυπληθείς μαθητές 
του, αλλά και όπου δίδαξε, στους φοιτητές της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και αλλού. 
Με διαλέξεις σε συλλόγους, ιδρύματα, σχολεία, με συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, πρό
βαλε το λαϊκό πολιτισμό και εξήρε τη σημασία του για την αυτογνωσία και την ιστορική 
συνέχεια του λαού. Το 2003 η Πολιτεία τίμησε το Χρύσανθο Κυπριανού με το Αριστείο 
Γραμμάτων, την ανώτατη διάκριση για το έργο και την προσφορά του στον πολιτισμό 
της Κύπρου.

Μπορεί να πει κανένας ότι οι δημιουργικές και πνευματικές πορείες του Χρύσανθου 
Κυπριανού και του Κώστα Χατζηστεφάνου υπήρξαν παράλληλες: στην παιδεία, στο 

συγγραφικό έργο και στη συμβολή τους στην ενίσχυση του ΕΠΟΚ, σαν στυλοβάτες του 
Ομίλου. Ο Χρύσανθος Κυπριανού είναι καταγραμμένος σαν μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου από το 1959 και μεταγενέστερα ως Ταμίας.

Τιμούμε με σεβασμό τη μνήμη και το έργο των δύο μεγάλων Κύπριων δημιουργών 
και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για την πλούσια και διαχρονική παρακαταθήκη 
που μας άφησαν. Εμείς ως ΕΠΟΚ θα τους τιμούμε και θα τους θυμούμαστε για πάντα.

Χαιρετισμός του Γιώργου Κιτρομηλίδη, 
Προέδρου του Παγκύπριου Πολιτιστικού Συλλόγου

Με συγκίνηση συμμετέχουμε σήμερα στο Φιλολογικό 
Μνημόσυνο δύο εκλεκτών συναδέλφων, εκπαιδευτικών, 
που συνέδεσαν στενά το όνομα τους με τον ΕΠΟΚ. Ο Κώ
στας Χατζηστεφάνου και ο Χρύσανθος Κυπριανού υπήρ
ξαν δύο μεγάλες πνευματικές μορφές της εποχής μας, που 
δραστηριοποιήθηκαν, εργάστηκαν και δημιούργησαν σε 
πολλούς και σημαντικούς τομείς: Στην εκπαίδευση, στην 
παιδεία, στον πολιτισμό, στην πνευματική ζωή μας, στην 
επιστήμη, στη λογοτεχνία, στη λαογραφία. Προσέφεραν 
σημαντικές υπηρεσίες και άφησαν σε μας τους νεότερους 
φήμη αγαθή και έργο αξιόλογο ως κληρονομιά.

Πολλοί από μας είχαμε την ευτυχία να τους έχουμε δασκάλους μας -και στα σχολεία 
και στη ζωή - να συνεργαστούμε μαζί τους, πάντοτε αρμονικά και εποικοδομητικά, να 
πάρουμε πολλά από την εμπειρία, τον χαρακτήρα και τη σοφία τους.

Ο ΕΠΟΚ οργανώνει σήμερα το φιλολογικό τους μνημόσυνο ως δείγμα αγάπης και 
εκτίμησης, κυρίως ως οφειλόμενο φόρο χρέους, φόρο τιμής.

Θυμόμαστε πάντοτε τους αγαπητούς, εκλεκτούς και μοναδικούς φίλους, συναδέλφους 
και συνεργάτες τον Κώστα Χατζηστεφάνου και τον Χρύσανθο Κυπριανού, πάντοτε με 
την ίδια αγάπη. Έφυγαν δικαιωμένοι και καταξιωμένοι με την ευτυχία που νοιώθει αυτός 
που έκανε το καθήκον του προς τους άλλους, την κοινωνία και την πατρίδα.

Νοιώθουμε χαρά και ικανοποίηση γιατί είχαμε την ευκαιρία να τους γνωρίσουμε 
και να τους έχουμε κοντά μας. Αιωνία ας είναι η μνήμη τους.
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Ο ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΣΑ

Του Δρα Ελλάδίου Χανδριώτη

Αυτό εδώ το βήμα, αν είχε φωνή, θα συνέθετε ύμνο για τον Κώστα Χατζηστεφάνου. 
Ανάλογα, φυσικά, θα έκαναν και τα βήματα του παλιού συνοδικού της Αρχιεπισκοπής, 
του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ’ και άλλων αψύχων. Και οι ύμνοι τους 
θα ήταν αυθεντικοί και ολοκληρωμένοι. Εγώ, αν και έμψυχος και φωνήεις, πεζά μπορώ 
θα μιλήσω και μόνο για ορισμένες πτυχές του έργου του τιμωμένου.

Έφυγε από τη ζωή πρόωρα και αδόκητα. Είχε στα ογδόντα έξι του σφριγηλό το 
πνεύμα, παρευρισκόταν σε εκδηλώσεις πνευματικές ή άλλες που ο ίδιος θεωρούσε χρή
σιμες ή αναγκαίες, έδειχνε ζωντάνια και μαχητικότητα σε συνδυασμό με ευγένεια.

Το φως της ζωής το πρωτοείδε στον Καραβά· εκεί και ανατράφηκε. Έχασε αυτό 
το φως στη Λευκωσία, όπου εργάστηκε και έδρασε και καταξιώθηκε και θαυμάστηκε 
ως φιλόλογος και ως άνθρωπος του πνεύματος.

Ήταν προικισμένος με ευφυΐα, την οποία συνέδεσε με επιμέλεια (στο Παγκύπριο 
Γυμνάσιο, στο Πανεπιστήμιο και κατά τις μετεκπαιδεύσεις του) και μεθοδικότητα στη 
διδασκαλία - έτσι λένε μαθητές και σπουδαστές του. Νωρίς απέκτησε-κατέκτησε τη 
γνώση της ελληνικής γλώσσας (αρχαίας και νέας) και διαμόρφωσε στην εκφορά του 
λόγου (συντακτική και υφολογική) μια ιδιαιτερότητα που είλκυε και επηρέαζε τους 
ακροωμένους ή τους αναγνώστες.

Σπεύδω να εκφράσω, σ’ αυτή την τιμητική σύναξη, τη λύπη τη δική μου και ενός φί
λου και συναδέλφου μας, που δεν καταφέραμε να οργανώσουμε τον κύκλο τον στενό 
για σύντομες εισηγήσεις και συζητήσεις ουσιαστικές επί θεμάτων της αρχαίας τραγωδίας, 
όπως επιθυμούσε και ζητούσε. Εκείνο που κάναμε, με συγκίνηση, ήταν η τήρηση σιγής 
στη μνήμη του κατά την έναρξη του Δωδέκατου Συμποσίου Αρχαίου Ελληνικού Δρά
ματος - εκεί φάνηκε και το κενό της απουσίας του.

Τον είδα πρώτη φορά στο Παγκύπριο Γυμνάσιο το 1950. Δίδασκε όμως στο άλλο κλα
σικό της Ε’ τάξης, όχι στο δικό μας. Γνώρισα γραφόμενά του σε εφημερίδα για παραστάσεις 
αρχαίας τραγωδίας από έγκυρους ελληνικούς θιάσους, μετά την εγκαθίδρυση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Χαιρόμουν, γιατί σ’ αυτά έβλεπα διαφορετική προσέγγιση - είχα απαιτήσεις 
από τον σχολιασμό τέτοιων παραστάσεων εξαιτίας και κάποιας ειδικής παιδείας μου.

Τον συνάντησα και συνεργάστηκα μαζί του πρώτη φορά το 1969. Ήταν ομιλητής 
σε εκδήλωση του ΕΠΟΚ για τον Ανδρέα Κάλβο και εγώ ερμηνευτής κάποιων ποιημάτων 
του. Η τύχη ήταν αγαθή για μένα· αγαθή ήταν και στην επόμενη και στη μεθεπόμενη τέ
τοια συνάντησή μας, σε εκδηλώσεις εκπαιδευτικών.

Ομως ξανάρχεται στο μυαλό μου η επιθυμία του για συζήτηση θεμάτων αρχαίας 
τραγωδίας σε στενό κύκλο. Κρίνω ότι ο φίλος μας έρρεπε προς σύνδεση του τέλους του 

κύκλου της δράσης του με την αρχή του, ότι δηλαδή ποθούσε να ενώσει το αγάπημά του 
μέσα του, ώστε να μην υπάρχει χάσμα. Έχω γι’ αυτό και αντικειμενικά επιχειρήματα: 
τα πρώτα του δημοσιεύματα, όπως περιλαμβάνονται στη σειρά Κύπριοι Συγγραφείς 
(του Χρ. Ανδρέου), στο αρχαίο δράμα αναφέρονται και ανάμεσα στα 25 δημοσιεύματα 
(βιβλία ή ανατυπώματά) του από το 1961 ως το 1980 τα 9 το αρχαίο δράμα αφορούν. 
Τα αναφέρω:

Η εκπολιτιστική αξία του αρχαίου δράματος εντός των πλαισίων της σημερινής 
ζωής
Θέατρον Πολιτικόν
Το πρόβλημα της Ελληνικής Παιδείας ως προβάλλει εις την «Αντιγόνην» του Σο- 
φοκλέους
The Standards of nobility in the «Electra» of Euripides
A note on Hecuba’s nobility and her moral degradation in the «Hecuba» of Euripi
des
The Meaning of Φύσις and Cognates of Φύσις in Greek Tragedy
Αι δύο εκδοχαί περί του φόνου του Λαΐου εν τω «Οιδίποδι Τυράννω» του Σοφο- 
κλέους
Ο Τραγικός Σοφοκλής ως ηθογράφος ευγενών χαρακτήρων
The Use of Φύσις and its Cognates in Greek Tragedy with Special Reference to 
Character Drawing (διδακτορική διατριβή).

Σ’ αυτόν, λοιπόν, τον κόσμο του ήθελε να επιστρέψει και να αφοσιωθεί αυτό μας 
θυμίζει κάπως τον τραγικό Σοφοκλή με τον Οιδίποδα και τον Κολωνό του.

Είναι αλήθεια ότι με τη συγγραφή του υπηρέτησε και τον άλλο βασικό τομέα της 
φιλολογίας, της νεοελληνικής λογοτεχνίας, αφού στην ίδια περίοδο έγραψε για την ποί
ηση του Σεφέρη (επανειλημμένα), του Λιπέρτη, του Παλαμά, του Κάλβου και του Σικε- 
λιανού. Ήταν δηλαδή ευρυμαθής φιλόλογος, και κλασικός και νεοελληνιστής, πρότυπο 
για όλους τους διδάσκοντες φιλολόγους.

Στην ίδια περίοδο ήταν και εκπαιδευτικός (καθηγητής στην Παιδαγωγική Ακαδημία, 
βοηθός διευθυντής σχολείων Μέσης, επιθεωρητής) και στη συνέχεια διευθυντής Μέσης 
και Ανώτερης Εκπαίδευσης και διευθυντής Εκπαίδευσης. Από τα 25 δημοσιεύματα του 
πρώτου καταλόγου 5 είναι εκπαιδευτικής φύσεως και δηλώνουν τον τρίτο ρόλο του.

Υπάρχει ακόμη και η τέταρτη ευθύνη του, ως έλληνα κύπριου πολίτη. Το εκτενές 
απόσπασμα της γραφής του που είναι ενταγμένο στη σειρά Κύπριοι Συγγραφείς έχει 
τίτλο «Το Εικοσιένα και το χρέος του Κυπριακού Ελληνισμού» (1980). Ίσως το επέλεξε 
ο ίδιος ωθημένος και από τους κτύπους της καρδιάς του για την κατοχή της μάνας γης 
του. (Κάπου προς το τέλος λέγει: «Κι ο σκλαβωμένος Βορράς περιμένει. Η μνήμη πονά. 
Μα η καρδιά μας κτυπά χωρίς δισταγμό, δίχως φόβο»).

Και το πάθος του για το αρχαίο δράμα και η αγάπη του για τη νεοελληνική λογο
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τεχνία και η συναίσθηση χρέους και ευθύνης για την εκπαίδευση και την πολιτεία των 
ελλήνων συμπατριωτών του θα καθοδηγούν τα βήματά του ως το τέλος. Αυτά θα δείξει 
και η αδρομερής αναφορά που θα ακολουθήσει.

Συμπλήρωσε ή ολοκλήρωσε την υπηρεσία του προς την εκπαίδευση της Κύπρου 
ως υφυπουργός Παιδείας, και ύστερα κατευθύνθηκε — παλιά του πρόκληση ή πρόσκληση 
ήταν — προς την ακαδημαϊκή διδασκαλία: καθηγητής κλασικής φιλολογίας στο Πανε
πιστήμιο της Κρήτης και στη συνέχεια των Αθηνών. Παράλληλα είχε τη διεύθυνση του 
Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ’.

Τίμησε και τις νέες επάλξεις προσφοράς. Η δική μου όμως σκέψη στρέφεται πρώτα 
στα φαινομενικώς απλά: οι εισηγητικές π.χ. ομιλίες του στις διάφορες εκδηλώσεις του 
Ιδρύματος πρέπει να σχημάτισαν στοίβη καταθέσεων του νου και της καρδιάς, που 
αναμένει τον ειδικό μελετητή-ερευνητή.

Σ’ αυτήν κυρίως την περίοδο εμφανίζεται και μια ειδική πτυχή του επιστημονικού 
του ενδιαφέροντος. Είναι τα σχόλια-διορθωτικές προτάσεις σε στίχους αρχαίων ελλήνων 
συγγραφέων, τα οποία δημοσιεύονται σε διεθνή περιοδικά. Η κύρια τέτοια εργασία 
του με οδήγησε προς μια δική μου εισήγηση (ομιλία), την οποία παρουσίασα από το 
βήμα του ΕΠΟΚ και δημοσίευσα στη Φιλολογική Κύπρο. Σίγουρα και άλλες εργασίες 
του είναι προσκλητικές και αναμένουν τους νεότερους φιλολόγους.

Από την υπηρεσία του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών επιλέγω, με αίσθημα ευγνωμοσύνης 
και με συγκίνηση, μιαν αλλιώτικη τυχερή συνάντησή μας. Του έδωσα το προτελευταίο 
κείμενο της διατριβής μου (στην αρχαία τραγωδία), για να το μελετήσει κι αυτός ως 
ειδικός, αφού υπήρχε πιθανότητα να βρεθεί στην ευρύτερη (επταμελή) επιτροπή εξέτασης. 
Απ’ εκεί και πέρα τα πράγματα όδευσαν με γοργότητα προς το ποθούμενο τέλος.

Εξαιτίας της συνοδοιπορίας μας στη μελέτη της αρχαίας τραγωδίας, εγώ βρέθηκα 
ξανά ενεργός στις τάξεις του ΕΠΟΚ, αλλά και εκείνος συστρατεύθηκε μαζί μας - τιμή 
μας! - στη διεξαγωγή των Διεθνών Συμποσίων Αρχαίου Ελληνικού Δράματος. Ο φίλος 
μας συμμετείχε ως ομιλητής σε πέντε συνεχή συμπόσια (2000-2008) και προήδρευσε σε 
ισάριθμες συνεδριάσεις. Οι τίτλοι των ομιλιών του ήταν:

Ύβρις-άτη: η περίπτωση του Αίαντα
Το δημοκρατικό ιδεώδες και η Αθήνα ως ιδεώδης δημοκρατία στις «Ικέτιδες» του 
Ευριπίδη
Η επίδραση του Σοφοκλή στο σύγχρονο θέατρο
Η παθολογία του πολέμου μέσα από την «Εκάβη» του Ευριπίδη
Έλληνες και βάρβαροι: εθνική ταυτότητα και ετερότητα στον Ευριπίδη.

Τα κύρια όμως σημεία ήταν άλλα, που για άλλους θεωρούνται δευτερεύοντα. Πα
ρακολουθούσε τις εργασίες από την αρχή ως το τέλος και λάμβανε μέρος στις συζητήσεις 
ενεργά. Κάποιοι ανασύραμε κάπου κάπου από τη μνήμη μας αποσπάσματα σε μετά
φραση, ο ίδιος όμως πρόφερε πολλά στον πρωτότυπο λόγο και μας άφηνε απορημένους.

Έμενε πολύ πιστός στο καθορισμένο θέμα του συμποσίου όχι τόσο σύνηθες φαινόμενο 
για άλλους. Ήταν και υπογραμμός στη σαφήνεια, στη λογική ακολουθία, στην ακριβο- 
λογία. Παραθέτω μέρος από την τελευταία παράγραφο της στερνής του εισήγησης:

«Ο Ευριπίδης φαίνεται να χρησιμοποιεί τους βαρβάρους όχι τόσο για να επισημάνει 
τις διαφορές που ξεχωρίζουν τους Έλληνες από τους βαρβάρους ή για να επικρίνει 
τους βαρβάρους, αλλά για να περιγράφει και κατακρίνει καταστάσεις και συμπεριφορές 
Ελλήνων στις μεταξύ τους σχέσεις και μάλιστα στη διάρκεια του Πελοποννησιακού 
πολέμου ανοίκειες για Έλληνες. Πλείστοι Έλληνες περιήλθαν τότε σε κατάσταση δου
λείας. Και δεν είναι ίσως άσχετο το ότι στην τελευταία τραγωδία του διακηρύσσει την 
ανάγκη ενότητας όλων των Ελλήνων, για να μη άρξουν βάρβαροι Ελλήνων, γιατί «είναι 
οι Έλληνες που πρέπει να άρχουν των βαρβάρων, επειδή αυτοί είναι δούλοι οι δε 
Έλληνες ελεύθεροι». Ο κίνδυνος από την ανάμιξη και την εμπλοκή του βαρβαρικού πα
ράγοντα στη διαμάχη των Ελλήνων με πρόσκληση των ιδίων των Ελλήνων ήταν, φαίνε
ται, για τον Ευριπίδη εμφανής».

Στη θητεία του ως προέδρου του ΕΠΟΚ (1998-2008) τροφοδότησε τη Φιλολογική 
Κύπρο με 53 δημοσιεύματα: 14 άρθρα-ομιλίες, 1 εκτενές προσάρτημα, 21 σύντομες ομι
λίες και 17 διάφορα γραπτά που απέρρεαν από τη λειτουργία του Ομίλου. Τα άρθρα- 
ομιλίες αναφέρονται στον Μόντη, τον Ανδρέα Χριστοφίδη, τον Νίκο Κρανιδιώτη, τον 
Σεφέρη, τον Φώτη Πίττα, τον Στέφανο Σταυρίδη, τον Θ. Παπαδόπουλο, την αρχαία 
κυπριακή γραμματεία, την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, και το προσάρτημα έχει θέμα 
την Ίδρυση Πρότυπης Ελληνικής Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. Οι σύντομες ομιλίες 
αφορούν τον Χρυσάνθη, τον Σολωμό, τον Ρήγα Βελεστινλή, Σελίδες Κυπριακής Λογο
τεχνίας, τον Σεφέρη, τον Παπαδιαμάντη, τον Παλαμά, τον Σικελιανό, τον Π. Λιασίδη, 
τον Π. Βαλδασερίδη, τον Π. Κριναίο, τον Χρ. Γαλατόπουλο, τον Λ. Ακρίτα, τους Ολυμ
πιακούς Αγώνες κ.ά.

Στον τελευταίο τόμο (2009-2011) της Φιλολογικής Κύπρου, που εκδόθηκε μετά την 
εκδημία του, περιλαμβάνονται άλλες δύο ομιλίες του ως ενεργού πολίτη και ως πνευμα
τικού ανθρώπου, μία για τον ιδεολόγο αγωνιστή Κυριάκο Μάτση και άλλη για την ποι
ητική συλλογή του σύγχρονου φιλέλληνα Ντ’ Άρσυ Κρέσγουελ. Παραθέτω δύο απο
σπάσματα από τη δεύτερη:

α) «Δεν είναι όμως ο Ντ’ Άρσυ Κρέσγουελ απλά ένας ιδεολόγος, υμνητής της 
Ελευθερίας. Είναι ταυτόχρονα, όπως ήδη ανάφερα, ένας θαυμαστής του Ελλη
νισμού 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 θαυ
μαστής των Ελλήνων γενικά ως φυλής, είναι ένας απ’ αυτούς που τους αποκα- 
λούμε «Φιλέλληλες», που τους εκτιμούμε βαθιά, γιατί αναγνωρίζουν στους Έλ
ληνες την αφοσίωσή τους σε αξίες και ιδανικά στα οποία και οι ίδιοι πιστεύουν 
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και είναι μάλιστα έτοιμοι, πολλοί απ’ αυτούς, να δώσουν και τη ζωή τους ακόμη 
πολεμώντας πλάι στους Έλληνες, όπως το ’21».

β) «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 στρατούς κατοχής, 
χωρίς εγγυήσεις και οποιοδήποτε άλλο μέτρο περιορίζει την ελευθερία ή υποθη
κεύει το μέλλον μας. Σε έναν τέτοιο αγώνα, με αυτοσεβασμό ως πολίτες ισότιμοι 
με πολίτες οποιουδήποτε άλλου ελεύθερου κράτους, θα έχουμε τη συμπαράσταση 
και την εκτίμηση και άλλων που σέβονται τις πανανθρώπινες αυτές αρχές και 
αξίες, και όχι την περιφρόνηση που αξίζουν όσοι υποκύπτουν με δουλοφροσύνη 
στους άλλους».

Αυτά τα θερμά του λόγια (που απ’ αυτό εδώ το βήμα τα εξέφερε) έμελλε να κλείσουν 
έναν άλλο κύκλο και ακόμη να σταθούν ως οριστικός αποχαιρετισμός. Θεωρώ ιεροσυλία 
να κάνω περαιτέρω προσθήκες. Μόνο θα αποθέσω τη λιτή ανθοδέσμη της ψυχής μου: 
ευχαριστία για τις συνεργασίες μας, θαυμασμό για το μέγεθος και την ποιότητα της δη
μιουργίας του και ευλάβεια για τη φιλολογική του μανία.

ΕΑΑΑΔΙΟΣ ΧΑΝΔΡΙΩΤΗΣ δ. φ.
Φιλόλογος-συγγραφέας

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 

Έτος ιδρύσεως 1947

Απονέμεται
Σαν μεταθανάτια τιμή στον αείμνηστο

Κώστα Ε. Χατζηστεφάνου 
τέως Επίτιμο Πρόεδρο του ΕΠΟΚ

Για την πολύτιμη προσφορά του στην παιδεία και στα Ελληνικά γράμματα καθώς και στον ΕΠΟΚ 
με την πολύχρονη συμμετοχή του στις δραστηριότητες του Ομίλου και στην προώθηση των σκοπών 

του από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κώστας Γιωργαλλίδης Σωτηρούλα Γ. Ιωαννίδου
Πρόεδρος του ΕΠΟΚ Γραμματέας του ΕΠΟΚ

Λευκωσία, 14 Ματρίου 2013

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

Του Δρα Γιώργου Κιτρομηλίδη

Ο θάνατος του αγαπητού μας δασκάλου, αλλά και φίλου, Κώστα Χατζηστεφάνου, 
ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός, ιδιαίτερα για μένα, και τούτο για πολλούς λόγους: 
Υπήρξε για μένα ο δάσκαλος αλλά και ο συνεργάτης στον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο 
Κύπρου, στον Παγκύπριο Πολιτιστικό Σύλλογο και αλλού, και ο φίλος, κυρίως κατά 
τα τελευταία χρόνια, όταν μαζί αρχίσαμε την ετοιμασία της έκδοσης των «Απάντων» 
του, έργο στο οποίο συμμετείχα με αισθήματα συγκίνησης.

Ήδη οι πρώτοι δύο πρώτοι τόμοι των «Απάντων» του είναι σχεδόν έτοιμοι και βρί
σκονται στο τελικό στάδιο της έκδοσής τους. Δυστυχώς δεν έζησε για να τους χαρεί, 
όπως του άξιζε. Και, όπως είναι σε όλους γνωστό, ο Κώστας Χατζηστεφάνου άφησε 
έργο πλούσιο, σημαντικό, αξιόλογο, ποικίλο, ενδιαφέρον. Ένα μεγάλο μέρος του πα
ραμένει ακόμα ανέκδοτο. Από τα κείμενα του, άλλα (εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά, λο
γοτεχνικά, φιλολογικά) είναι δημοσιευμένα σε τόμους, σε περιοδικά, κυρίως σε Ανάτυπα 
(περίπου 30 Ανάτυπα). Τέλος, άλλα κείμενα του βρίσκονται ακόμα στα συρτάρια του 
γραφείου του.

Ο Κώστας Χατζηστεφάνου υπήρξε άριστος, πολυμερής και δυναμικός -πολυδύναμος 
- εκπαιδευτικός. Ασχολήθηκε και με την Κλασσική Φιλολογία (προ-σωκρατική φιλοσο
φία, δράμα κ.α.) και με τη Νεοελληνική Λογοτεχνία (Παλαμάς, Σικελιανός, Σεφέρης). 
Ευτύχησα να τον έχω φιλόλογο μου στο Γυμνάσιο Κύκκου Αρρένων, στα μέσα της δε
καετίας του 60, όταν υπηρετούσε τότε εκεί ως Βοηθός Διευθυντής.

Ήταν ένας πραγματικός δάσκαλος και ένας χαρισματικός εκπαιδευτικός, που δί
καια πέρασε και πρόσφερε από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης μας. Ήταν πάντοτε 
δημοκρατικός, σε όλες τις ενέργειες του, και από τους φωτισμένους δασκάλους, που 
έδιναν μεγάλη σημασία στην ελεύθερη έκφραση του μαθητή και στην ανάπτυξη κριτικής 
σκέψης. Θυμούμαι χαρακτηριστικά ότι δεχόταν με αγάπη τις διάφορες γνώμες χωρίς 
να βιαστεί να απορρίψει και να ‘πετάξει’ γνώμη ή εισήγηση μαθητή. Ήθελε πριν την 
απόρριψη να υπάρχει ο έλεγχος, η δοκιμασία και κυρίως ο προβληματισμός. «Να το 
σκεφτούμε περισσότερο αυτό» έλεγε συχνά.

Ως εκπαιδευτικός ήταν πάντοτε μειλίχιος, ήρεμος, ψύχραιμος, στοχαστικός. Αγα
πούσε τους μαθητές του και συνεχώς τους ενθάρρυνε. Θυμούμαι πάντοτε με συγκίνηση 
ότι με την ενθάρρυνση - και προτροπή του - δημοσιεύτηκε τότε το πρώτο μου κείμενο, 
στο περιοδικό «Έφηβος» του Γυμνασίου Κύκκου, μια μελέτη μου για τον (άγνωστο 
στους μαθητές τότε) Ησίοδο.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, είχαμε, συνεχώς, επαφή. Με ενθάρρυνε να προχω
ρήσω ως φιλόλογος και όταν ετοίμαζα, γύρω στα 1990, την εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής, ένιωθα έντονα τη στήριξη και ενθάρρυνσή του, από τη θέση του ως καθηγητής 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Το άγγελμα του θανάτου του ήρθε τόσο ξαφνικά. Ο δάσκαλος έφυγε, τόσο ξαφνικά, 
τόσο αδόκητα. Συγκλονισμός, πρωτόγνωρος. Απίστευτο. Ο Κώστας Χατζηστεφάνου 
έφυγε από κοντά μας, ένα χέρι τον άρπαξε, τόσο απροσδόκητα. Και μείναμε άφωνοι. 
Προβληματισμένοι. Να σκεφτόμαστε, να αναπολούμε, να θυμόμαστε, να διερωτώμαστε, 
να υποβάλλουμε αναπάντητα ερωτήματα.

Έφυγε πλήρης ημερών. Ακμαίος, δραστήριος. Με εξαιρετική διαύγεια, με σοφία, 
με στόχους, με ενδιαφέροντα, κυρίως με έγνοιες για την πατρίδα, τα κατεχόμενα, τη 
γλώσσα μας, την Ελληνική Κύπρο. Με τη σκέψη στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στα κατε
χόμενα, στον Καραβά του.

Αισθάνομαι ευτυχής γιατί τον γνιόρισα, γιατί συνδέθηκα με φιλία μαζί του. Σίγουρα 
πήρα πάρα πολλά.

Υπήρξε άνθρωπος σωστός, σεμνός, αξιοπρεπής, ευγενής, μετρημένος, τίμιος, γνήσιος 
πατριώτης, άνθρωπος της παράδοσης, με πίστη σε αξίες και ιδανικά. Μελετημένος όσο 
λίγοι, συγγραφέας, πολιτιστικός φορέας. Πρόσφερε πολλά και στην εκπαίδευση και 
στην παιδεία μας. Αφήνει σίγουρα ένα μεγάλο κενό. Και μια παρακαταθήκη: Να στα
θούμε στη γη που μας γέννησε, κοντά στην παράδοση, σε μια ελεύθερη πατρίδα, ειρηνική. 
Αιωνία ας είναι η μνήμη του.

ΔΡ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ
Φιλόλογος, συγγραφέας

Κώστας Χατζηστεφάνου (1926-2012)

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Της Χρυσοθέμιδος Χατζηπαναγή

Με του αργαλειού σου 
το υφάδι το στημόνι 

του λαού τα έργα ανασταίνεις 
και με της καρδιάς πλουμίδια 

νου λαλιάς το ξόμπλι 
τα παιδιά της γης σου ομορφαίνεις

Τα πολυσχιδή έργα του πλούσιου πνευματικού του βίου και οι καρποφόρες ημέρες 
της αειθαλούς επίζηλης πολιτείας του, δικαιώνοντας κάθε λόγο εγκωμιαστικού επαίνου, 
επισφραγίζουν στο ακέραιο τη Θουκυδίδεια ρήση: «ούκ αν πολλοΐς τών Ελλήνων 
ισόρροπος ό λόγος τών έργων φανείη». Και μάλιστα στο ύψιστο επίπεδο μιας τέτοιας 
δημιουργικής προσφοράς, ευρείας πολιτισμικής απήχησης και διαχρονικής μορφωτικής 
αξίας, ώστε αυτά τα έργα να συνιστούν «κτήμα εσαεί» αστείρευτης παρακαταθήκης 
και αείζωης χρηστομάθειας με τα όσα πολύτιμα και ωφέλιμα αποθησαυρίζουν για τις 
τωρινές και επερχόμενες γενεές. Είναι όλα αυτά τα πονήματα μιας ανθρωπιστικής λαο
γραφικής εργασίας ή μιας ηθοπλαστικής παιδαγωγικής λαογραφίας, που προσπόρισαν 
και στον ίδιο τη χαρά της επιστημονικής γνώσης και την άκρατη ευδαιμονία της αυτο
πραγμάτωσης κατά την ακροτελεύτια υπόδειξη των Ησιόδειων ’Έργων καί Ημερών: 
«Τάων ευδαίμων τε καί όλβιος ας τάδε πάντα είδώς έργάζεται». Διότι, όπως πα- 
ρεμφερώς και κατά ένα εύστοχο φραστικό σχήμα θα υπογραμμίζαμε, «παιδαγωγών 
ελαογράφει και λαογραφών διεπαιδαγώγει», θεωρώντας προφανώς αφετηρία και μέτρο 
της παιδαγωγικής του το «ήθος άνθρώπω έθος», για να παραφράσουμε προσφυώς 
την αρχαία αποφθεγματική υπόμνηση.

Ο ελάχιστος εισαγωγικός λόγος έστω και μιας υστερογενούς εύφημης μνείας, δη
λωτικής του απεριόριστου θαυμασμού μας, του ευγνώμονος σεβασμού και της προ 
πολλού οφειλομένης χάριτος, παραπέμπει ασφαλώς στον μεγάλο Λαογράφο παιδαγωγό 
του τόπου μας με εκτόπισμα πανελλήνιας εμβέλειας και συνεπώς οικουμενικής ακτινο
βολίας, τον προσφιλέστατο μας Χρύσανθο Κυπριανού. Έναν καταξιωμένο, ως γνωστόν 
και πρώτιστα, επιφανή λειτουργό της παιδείας μας, που με πίστη εφηβικού ενθουσιασμού, 
αμέριστης αφοσίωσης και ακοίμητης ευσυνειδησίας υπηρέτησε εξ αρχής μέχρι τέλους 
και απ’ όλες τις βαθμίδες της εκπαιδευτικής ιεραρχίας, αποτυπώνοντας την έντονη και 
υποδειγματική παρουσία του ανάμεσα σε καθηγητές και μαθητές.

Ήταν πράγματι ο καλός και εμπνευσμένος φιλόλογος, ο δραστήριος και αποτελε
σματικός διευθυντής και επιθεωρητής, που φώτιζε από σκοτεινά και δύσκαμπτα μονο
πάτια απέραντους δρόμους γνώσης και αρετής, ιχνηλατώντας ανοδικές πορείες υπέρ
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τατου χρέους προς τον άνθρωπο και την πατρίδα, τον λαό και τον τόπο του. Αυτή 
ακριβώς η ενδόμυχη ανάγκη της ανθρωπογνωσίας και πατριδολατρίας, καθώς και η 
ορμέμφυτη αγάπη της λαϊκής ψυχής στις αρχέγονες και αυθεντικές της ρίζες ήταν που 
έστρεψαν το ενδιαφέρον της φιλολογικής του παιδαγωγίας ως απαρέγκλιτο αίτημα στο 
επιστημονικό αντικείμενο της Λαογραφίας. Πρωταρχικό του μέλημα, που έγινε μετέπειτα 
στόχος και τρόπος ζωής, να εμφυσήσει σε μικρούς και μεγάλους τον άοκνο ζήλο για 
την επίμονη αναζήτηση και την εμπεριστατωμένη έρευνα, τη συλλογή και την καταγραφή 
των ηθών και των εθίμων της πατρογονικής τους κληρονομιάς, αφυπνίζοντας έτσι τη 
συνείδηση για την ιδιαίτερη ταυτότητα της εντοπιότητάς τους αλλά και την αδήριτη 
αναγκαιότητα της φυλετικής και εθνικής αυτογνωσίας. Για τούτο και δεν θέλησε εξ 
υπαρχής οι εργασίες της επίπονης και πολύχρονης επιτόπιας έρευνας να κλειστούν ερ
μητικά στους τοίχους του γραφείου του ή κανενός ακαδημαϊκού σπουδαστηρίου είτε 
ακόμη σε δυσανάγνωστες σελίδες κάποιου μεγαλόσχημου βιβλίου αναφοράς, όπως και 
οι πάμπολλες και ενδιαφέρουσες λαογραφικές του ενασχολήσεις να φέρουν πάντοτε τη 
συγγραφική σφραγίδα του ονόματος του. Μήτε και θέλησε να περιοριστεί αποκλειστικά 
και μόνο στα στεγανά πλαίσια της ενδοστρεφούς μελέτης και της ατομοκεντρικής εν- 
τρύφησης, κάποιων επιλεκτικών ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια ή περιστα- 
σιακών δημοσιεύσεων στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και σε πολυτελείς λαογραφικές 
εκδόσεις. Η προσωπική του δικαίωση και η καταξίωση της πολύμοχθης και πολυέπαινης 
δουλειάς του ταυτιζόταν με τη διαιώνισή της σε εύφορο έδαφος γόνιμης αξιοποίησης 
μέσω της αλλεπάλληλης δημοσιοποίησής της στο απλό αναγνωστικό κοινό και προπάντων 
μέσω της προώθησης και της προβολής της από τους ίδιους τους μαθητές του.

Η ανιδιοτελής έγνοια του δασκάλου και το όραμα του φωτισμένου παιδαγωγού τον 
παρωθούσε συνεχώς και πάνω απ’ όλα να καταστήσει τη Λαογραφία, ήτοι την ετυμηγορία 
της πολύμορφης δημιουργικής έκφρασης και θυμοσοφίας του λαού μας, κτήμα κοινόν 
και ψυχωφελές. Μια αείρροη ακένωτη πηγή ζωντανής παρουσίας και όχι μια παρωχημένη 
μουσειακή έκθεση άψυχης απολίθωσης ή μια περιστασιακή αναβίωση κακόγουστης και 
επιτηδευμένης τουριστικής κατανάλο^σης. Προείχε, επομένως, ο αυτοσκοπός της πρό
κλησης στους μαθητές του ενός ζωτικού και ολοένα αυξανόμενου ενδιαφέροντος, να 
γνωρίσουν βαθύτερα και πλατύτερα τον εαυτό τους, με την κατάδυση και αναβάπτιση 
στις πηγές της πανάρχαιας λαϊκής τους κληρονομιάς, τις καταβολές και τις παραφυάδες 
της παραδοσιακής τους κουλτούρας. Η παρακίνηση για ατομική πρωτοβουλία και αυτε
νέργεια, καθολική συμμετοχή και συντονισμένη συλλογική προσπάθεια στα μαθητικά 
εκείνα λαογραφικά δρώμενα, όπου ως κορυφαίος καθοδηγητής πρωτοστατούσε ρυθμί
ζοντας τον παλμό του αεικίνητου δασκάλου με τους κραδασμούς μιας ανήσυχης εφηβείας, 
δεν αποσκοπούσε μονομερώς στο γνωσιολογικό ή παιδαγωγικό αποτέλεσμα της ανά
πτυξης ερευνητικών δεξιοτήτων, της χαράς της ανακάλυψης και της κοινοποίησης ξεχα
σμένων και άγνωστων πτυχών του παλαιότερου πολιτιστικού προσώπου της Κύπρου. 
Στο επίκεντρο της επαγρύπνησής του και στο αλάθητο στόχαστρο των εκπαιδευτικών 
και παιδαγωγικοί του επιδιώξεων ήταν να αποκτήσουν οι νέοι μας την ενσυνείδητη αί
σθηση της συνέχειας και της ενότητας αλλά και της διαφοροποίησης από το χτες στο 

σήμερα. Ιδιαίτερα σε μια εποχή σαν τη σημερινή, όπου ο παλιός εκείνος κόσμος της 
αγροτιάς και της αρχοντιάς, έτσι όπως των ζωγράφισε ο Διαμαντής στον Κόσμο της 
Κύπρου, έχει ανεπίστροφα χαθεί, λαξεύοντας όμως με τα βαθιά του χνάρια την άνυδρη 
πέτρα της γης του από τον Όλυμπο ίσαμε τον Πενταδάκτυλο κι από τις ακτές των 
Αχαιών της Καρπασίας μέχρι τα δαντελωτά ακρογιάλια του Ακάμα. Για τούτο και οι 
νέοι μας, σύμφωνα με τις εύλογες απαιτήσεις του δασκάλου τους, δεν όφειλαν απλώς να 
γνωρίσουν, αλλά να εγκύψουν συστηματικά τόσο στην εθιμική Λαογραφία των ηθών 
και των εθίμων μας όσο και στη φιλολογική των τραγουδιών και των ποιημάτων μας, 
των ατέλειωτων ιστοριών, των μύθων και των παραμυθιών μας. Να μάθουν και να αφο
μοιώσουν όχι τον ψευδεπίγραφο ή τον λαϊκότροπο, αλλά τον γνήσιο λαϊκό μας πολιτισμό 
ως προς τις δομές και τα θέσμια του προγενέστερου οικογενειακού, κοινωνικού και δη
μόσιου βίου, τις ηθικές, θρησκευτικές, μεταφυσικές και αισθητικές αξίες, καθώς και τις 
καθημερινές συνήθειες και δραστηριότητες, τις συμπεριφορές και τις εκδηλώσεις των 
αλλοτινών ανθρώπων και των περασμένων εποχών του τόπου μας. Χωρίς μια στοιχειώδη 
αναδρομή στα γενεσιουργό εκείνα αίτια, δεν θα μπορούσαν ασφαλώς να ερμηνευθούν 
τα αιτιατά των εγγραφών στον γενετικό κώδικα του ακατάλυτου πολιτισμικού μας κυτ
τάρου, παρά την αλλοτριωτική αποστασία της αστικοποίησής μας.

Μπροστάρης και συνοδοιπόρος στην επιστράτευση των γυμνασιόπαιδων εκείνων, 
που πρέπει μέχρι σήμερα να θεωρούν τους εαυτούς τους τυχερούς, φοιτώντας σε σχολεία 
όπου ευδόκησε να υπηρετήσει, τους είχε αναγορεύσει σε μικρούς λαογράφους ή «λαο- 
γραφοδίφες», υπαγορεύοντάς τους συνάμα το επιτακτικό καθήκον της παραπέρα πα
ράδοσης της σκυτάλης στον στίβο ενός τέτοιου ωραίου πνευματικού αγωνίσματος. 
Έτσι, τα λιγότερο ή περισσότερο ανυποψίαστα εκείνα σχολιαρόπαιδα της υπαίθρου 
και της πόλης, τα γαλουχημένα με τα νάματα των υπέρτατων ιδεωδών, αξιοποιώντας 
τα κίνητρα και τα κελεύσματα του Λαογράφου - δασκάλου τους, είχαν το προνόμιο να 
δοκιμάσουν την έκπληξη του εντοπισμού και της αποκάλυψης μαζί με την ικανοποίηση 
της συλλογής, της ταξινόμησης και της περιγραφής του εκάστοτε νέου λαογραφικού 
ευρήματος. Σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις και ανάλογα με τις προσληπτικές και νοη- 
τικές τους ικανότητες να αναλύσουν, να ερμηνεύσουν και να συγκρίνουν μέσα από τις 
σύντομες ή εκτενέστερες μελέτες των επιτόπιων είτε βιβλιακών ερευνών τους τα ήθη και 
τα έθιμα, τα μικρά ή μεγάλα επιτεύγματα και τους θαυμαστούς άθλους του λαού μας, 
συμβάλλοντας στη θεμελίωση της υποδομής ενός στέρεου και περίοπτου λαογραφικού 
οικοδομήματος. Οι συμβουλές του πάντοτε στοργικές και οι οδηγίες του σαφείς και αυ
στηρές και μάλιστα κατά το σύστημα του Νικολάου Πολίτη ως προς την κατάταξη και 
καταγραφή των «κατά παράδοση πράξεων και ενεργειών» του λαού και των «μνημείων 
του λόγου του».

Ο ίδιος πίστευε ακράδαντα στην εποικοδομητικούς μαθησιακή και «ψυχαγωγική» 
αυτή προσήλωση των μαθητών, πυκνώνοντας ολοένα και πιο πολύ τα μέλη των λαο- 
γραφικών ομίλων των Σχολείων του και επαναλαμβάνοντας έμπρακτα από τις δικές 
του εμπειρικές διαπιστώσεις τις συμβουλευτικές σκέψεις και τις ιδεολογικές προσεγγίσεις 
του Ίωνος Δραγούμη: «Ξεσκέπασε τη δημοτική παράδοση και πρόσωπο με πρόσωπο 
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θα αντικρύσης γυμνή την ψυχή σου. Έπειτα, καλλιεργώντας την παράδοση αυτή και 
ανεβαίνοντας κατά τις ρίζες και προσέχοντας και τη γύρω σου φύσι, θα προβλέψης 
τους νέους δρόμους, που δύνασαι να άνοιξης, τον πολιτισμό, που μπορείς με το έθνος 
σου να δημιουργήσης. Το χωριό και οι γυναίκες πρώτα-πρώτα μπορούν να δείξουν κα- 
θαρώτατα από κάθε άλλον το μονοπάτι, για να ανηφορίσης κατά τις ρίζες σου. Στο 
χωριό βρίσκεις τη βασι του ανθρώπου της φυλής σου, γιατί είναι κάτι πλατύτερο από 
την οικογένεια και όχι ακόμα εθνική κοινωνία, μολονότι αρχή ταύτης. Και στις πολιτείες, 
στο λαό μπορείς να μελετήσης τη ζωή της φυλής σου, γιατί δε μολεύτηκε ολότελα από 
ξενισμούς και σχολαστικισμούς... Έχεις χρέος να μελετήσης αυτά, διατί είναι όλα δικά 
σου και αρκετά πια τα περιφρόνησες ώς τώρα με το να έχουν κοντέψει να σε πείσουν 
πως είναι άσχημα, κατώτερα και για πέταμα. Από τον εαυτό σου θα αρχίζης πάντα, δεν 
έχεις και τίποτε άλλο δικό σου και τόσο πολύτιμο. Μαθαίνοντας πούθε έρχεσαι, ξέρεις 
και πού είναι ο δρόμος να πας. Και σαν τα μάθης αυτά, θα είσαι άνθρωπος».

Εντούτοις, ο ευπαίδευτος και πληθωρικός φιλόλογος δεν επισκιάζεται από τον εμ
βριθή λαογράφο Χρύσανθο Κυπριανού, αλλά αντίθετα ενισχύεται εμπλουτίζοντας την 
πολύπλευρη φιλολογική του σκευή, για να κατακτήσει μιαν εξέχουσα θέση στο συγκε
κριμένο πεδίο του πολυειδούς επιστητού των φιλολογικών μας Γραμμάτων. Με τις εξει- 
δικευμένες επιδόσεις της εκλεκτικής του προτίμησης στον αυτοτελή αυτό κλάδο της φι
λολογικής έρευνας και τις συστηματικές του αναδιφήσεις στο πλούσιο υπέδαφος 
ειδικότερα της Κυπριακής Λαογραφίας υπογραμμίζει τον πολλαπλό της ρόλο και δια
γράφει σφαιρικά την ανθρωπιστική της αποστολή. Καθόσον δεν υπήρξε μόνο ο αντάξιος 
διάδοχος των γνωστών και επώνυμων λαογράφων μελετητών της Κύπρου και της Ελ
λάδας, αλλά και ένας δυναμικός σκαπανέας, ένθερμος ζηλωτής και ακάματος χαλκέν
τερος στυλοβάτης, που ανέδειξε πρωτοποριακά και σε ακόμα υψηλότερα βάθρα τις 
Κυπρολογικές λαογραφικές σπουδές. Δεν το καταμαρτυρούν μόνο τα 53 τεύχη των 
τριαντατριών τόμων της Λαογραφικής Κύπρου, οι δύο τόμοι των Λαογραφικών Σπου
δών, το δίτομο επίσης Λαογραφικόν Λεξικόν και οι έξι τόμοι του Πανοράματος Λαο
γραφίας, αλλά και οι απειράριθμες ποικιλώνυμες σελίδες της μνημειώδους λαογραφικής 
του εργογραφίας των αυτοτελών του βιβλίων, καθώς και ενός ευρύτατου φάσματος 
πρωτότυπων και αξιόλογων δημοσιεύσεων. Παραλείποντας τις επίσης αξιόλογες φιλο
λογικές, εκπαιδευτικές και βιβλιογραφικές του δημοσιεύσεις, όπως και τη σωρεία των 
λαογραφικών άρθρων, των εισηγήσεων και των μελετών, θα μπορούσαμε εδώ να υπεν
θυμίσουμε έστω και επιλεκτικά ορισμένους από τους τίτλους των βιβλίων του, όπου όχι 
απλώς υποδηλώνεται αλλά καταφαίνεται έντονο το στίγμα του φιλολόγου και παιδα
γωγού- λαογράφου: Η επιβίωσις του αρχαίου ελληνικού κόσμου εις τας παραδόσεις 
του λαού μας, Ο κόσμος του λαού στο ‘Λυρικό Λόγο”του Κύπρου Χρυσάνθη, Ο λαο- 
γράφος Κυριάκος Π. Χατζηϊωάννου, Θέσεις του Κώστα Προυσή πάνω στο λαϊκό πο
λιτισμό, Λείγματα από τον κόσμο του λαού στην ποίηση του Κωστή Παλαμά, Λ βλήματα 
- παίγνια - χοροί του λαού της Κύπρου, Εργασίες του Κύπρου Χρυσάνθη στον τομέα 
της λαϊκής ιατρικής, Κυπριακά παιδικά δημοτικά τραγούδια, Παρατηρήσεις στα θρη
σκευτικά τραγούδια του λαού μας, Παράδοση και Πολιτισμός, Κοντά στις Ρίζες μας,

Οι παραδόσεις και τα παραμύθια του λαού μας, Τα παραμύθια και οι παραδόσεις του 
λαού μας, Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και η Κύπρος, Λπό την κυπριακή λαογραφία:-Με τη 
γραφίδα αειμνήστων καθηγητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Πέραν τούτων, ωστόσο, στεκόμαστε με δέος σε μια ενότητα έργων «Εκπαιδευτικής 
Λαογραφίας», όπως συναφώς θα τα αποκαλούσαμε, τα οποία όχι μόνο επιμελήθηκε 
κατηγοριοποιώντας θεματικά το περιεχόμενό τους, αλλά και τους έδωσε κυριολεκτικά 
ψυχή από το πύρωμα του νου και της καρδιάς του, πυροδοτώντας το έναυσμα της δημι
ουργίας τους και κατευθύνοντας τη μεθοδική πορεία της συγγραφικής τους συγκρότησης. 
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους τέσσερεις τόμους υπό τον τίτλο Το Παγκύπριον Γυ- 
μνάσιον και η Λαογραφία, που είχαν εκδοθεί από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 μέχρι 
τις αρχές της δεκαετίας του ’70 και που μνημειώνουν μιαν αξιόλογη πνευματική κίνηση 
του ιστορικού ανά το πανελλήνιον αυτού εκπαιδευτηρίου και ενός από τα σημαντικότερα 
πνευματικά φυτώρια του απανταχού Ελληνισμού, όπου υπηρέτησε ως Βοηθός Διευθυντής 
και αργότερα ως Γυμνασιάρχης. Τόσο στους κατατοπιστικούς προλόγους όσο και στα 
προίδεαστικά σημειώματα εξαγγέλλεται το περιεχόμενο μιας πολυποίκιλης και άκρως 
ενδιαφέρουσας ύλης πάνω σε αμιγώς λαογραφικές εργασίες των μαθητών και μαθητριών 
όλων των τάξεων, με τη συγκέντρωσή τους από το πρώτο τεύχος της Μαθητικής Εστίας 
του 1950, καθώς και από τα επόμενα τεύχη της μέχρι το 1968 και τη μετακένωσή τους 
στους πρώτους τρεις τόμους της αξιόλογης αυτής λαογραφικής έκδοσης. Ο τέταρτος 
τόμος περιλαμβάνει λαογραφική ύλη των σχολικών ετών 1968 - 1969 και 1969 - 1970. 
Ωστόσο, δεν πρέπει να παραλειφθεί να σημειωθεί η καταχώριση όχι ευκαταφρόνητου 
λαογραφικού υλικού και από τα παιδιά του Γυμνασίου Κύκκου Αρρένων, του Παγκυ
πρίου Γυμνασίου Θηλέων Φανερωμένης και του Παγκυπρίου Γυμνασίου Νεαπόλεως, 
σε μια εποικοδομητική διασχολική συνεργασία για την έκδοση της Μαθητικής Εστίας 
από το 1962 έως το 1964.

Πόσο παιδαγωγικά ωφέλιμες και κοινωνικά προσοδοφόρες πρέπει να ήταν, στ’ 
αλήθεια, αυτές οι πνευματικές συνεργασίες και οι πολιτισμικές ανταλλαγές, που εξ 
αφορμής ενός κοινού περιοδικού θα μπορούσαν να προχωρήσουν και σε άλλα επίπεδα 
μορφωτικών σχέσεων επικοινωνίας μεταξύ της τότε μαθητιώσας νεολαίας. Εις επίταση 
της παιδαγωγικής αυτής συνεργασίας και των ευεργετικών της αποτελεσμάτων μνημο
νεύουμε, επίσης, τις επαφές του λαογραφικού ομίλου του Παγκυπρίου με ομίλους άλλων 
Γυμνασίων, καθώς και την εκ μέρους του προκήρυξη παγκύπριου λαογραφικού διαγω
νισμού μεταξύ των μαθητών και των μαθητριών των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. 
Όπως τονίζει ο Χρύσανθος Κυπριανού σε ομιλία του τον Οκτώβρη του 1992, στα 
πλαίσια του εορτασμού της εκατονταετηρίδας του Παγκυπρίου Γυμνασίου, «εκτός από 
την εκτενή συλλεκτική δουλειά και τις μελέτες των μαθητών μας, βρίσκουμε εδώ αξιο
πρόσεκτες επίσης εργασίες παιδιών άλλων σχολείων (του Γυμνασίου Θηλέων Αμμοχώ- 
στου, του Β’ Γυμνασίου Πάφου, του Γυμνασίου Αρρένων Κύκκου, του Β’ Γυμνασίου 
Μόρφου)». Στην ίδια, ομιόνυμη με τα υπό εξέταση βιβλία, ομιλία του «Το Παγκύπριο 
Γυμνάσιο και η Λαογραφία» αναφέρεται σε αδρές γραμμές στην επιτέλεση των σκοπών 
και των επί μέρους στόχων του ομίλου: «Η ίδρυση “Λαογραφικού Ομίλου” έφερε νέα 
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ώθηση στο ενδιαφέρον των μαθητών και των μαθητριών μας για τον κόσμο του λαού 
μας κι έδωσε εξειδίκευση, προσφέροντας συνάμα κοινωνική αγωγή και αναπτύσσοντας 
πνεύμα φιλίας, συνεργασίας και χαράς, όπως κι οι υπόλοιποι όμιλοι. Της δημοσίευσης 
του καταστατικού του “Λαογραφικού Ομίλου” του Παγκυπρίου Γυμνασίου επιμελήθηκε 
ο συνάδελφος Γεώργιος Χατζηκωστής, εντάσσοντάς τον μαζί με άλλους δεκαεννέα 
ομίλους στο βιβλίο του “Καταστατικά των Ομίλων” (έκδοση 1972). Αντλούμε από το 
άρθρο 4, με τίτλο “εκδηλώσεις προς επιτέλεση του σκοπού του ομίλου”, δηλαδή 
της διάσωσης, μελέτης και προβολής των έργων του λαϊκού πολιτισμού της Κύπρου: 
α) εξορμήσεις στην ύπαιθρο, β) διοργάνωση συγκροτημάτων για εκμάθηση λαϊκών χο
ρών γ) ίδρυση μουσείου λαϊκής τέχνης δ) διοργάνωση τελετών λαογραφικού περιεχο
μένου ε) διαγωνισμοί, π.χ. εκπονήσεως έργων τέχνης εμπνευσμένων από τον λαϊκό πολι
τισμό στ) διαγωνισμοί, μεταξύ τμημάτων, συλλογής λαογραφικού υλικού ζ) επαφή με 
άλλους λαογραφικούς ομίλους μαθητικούς και μη η) μαθήματα λαογραφίας σε ειδικές 
συγκεντρώσεις θ) παρουσίαση βιβλίων λαογραφικού περιεχομένου ι) διοργάνωση εκθέ
σεων λαογραφικού εντύπου ια) ενημέρωση για μεθόδους συλλογής λαογραφικού υλικού».

Η συμβολή του Χρύσανθου Κυπριανού, σε αγαστή συνεργασία με τους ενδιαφερο
μένους καθηγητές και μαθητές, στην καλλιέργεια λαογραφικής συνείδησης και κατά 
συνέπεια στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της συστηματικής μελέτης του λαϊκού μας πο
λιτισμού δεν διάνοιξε μόνο καινούργιους εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς ορίζοντες 
στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, αλλά το κατέστησε στον τομέα αυτό παραδειγματικό πρότυπο 
προς μίμηση. Δεν είναι τυχαίο που το ενδιαφέρον για τις λαογραφικές σπουδές παρου
σιάζει μέσα από τις σχολικές του τάξεις ολοένα και μεγαλύτερη άνθηση, ιδίως με την 
ίδρυση Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και την καθιέρωση βραβείου λαογραφίας στη μνήμη 
του μεγάλου Λαογράφου μας Νέαρχου Κληρίδη.

Προλογίζοντας λοιπόν το πρώτο βιβλίο ο αείμνηστος τότε Γυμνασιάρχης του Φρίξος 
Πετρίδης σημειώνει τα εξής ενδεικτικά: «Είναι άξιος ιδιαιτέρας εξάρσεως ο ζήλος και 
το μέγα ενδιαφέρον των μαθητών τον Σχολείου διά την τοιαύτην εργασίαν, της οποίας 
τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν πολύ εις το μέλλον τον επιστήμονα λαογράφον, ο 
οποίος θα θελήση να εργασθή επί του συγκεντρωθέντος τούτου λαογραφικού υλικού. Η 
ταξινόμησις του υλικού τούτου εις το βιβλίον “Το Παγκύπριον Γυμνάσιον και η Λαο
γραφία”, η ένταξις τούτου εις κατηγορίας, αι παραπομπαί, οι χάρται, το ευρετήριον των 
17 τόμων της "Μαθητικής Εστίας”, η όλη επιμέλεια της παρούσης εκδόσεως είναι έργον 
του φιλολόγου κ. Χρυσάνθου Κυπριανού, υποδιευθυντού εν τω Παγκυπρίω Γυμνασίω, 
ο οποίος από 9 ετών έχει και την ευθύνην της εκδόσεως της “Μαθητικής Εστίας”. Η ερ
γασία αύτη απήτησε πολύν μόχθον και κοπιώδη έρευναν. Η συμβολή της όμως εις την 
λαογραφίαν της Κύπρου είναι σημαντική και αναγκαία διά την περαιτέρω μελέτην του 
πολιτισμού της ιδιαιτέρας πατρίδοςμας. Το Παγκύπριον Γυμνάσιον αισθάνεται υπερη
φάνειαν διά το έργον του κ. Κυπριανού και των μαθητών του, έχει δε την πεποίθησιν 
ότι τούτο θα εκτιμηθή δεόντως υπό πάντων». Αισθήματα περηφάνιας και εκτίμησης για 
το εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό και το τεράστιας σημασίας λαογραφικό έργο του Χρύ
σανθου Κυπριανού, που πράγματι το Παγκύπριο Γυμνάσιο, επιτελώντας το χρέος του, 
απέδειξε έμπρακτα με την τιμητική εκδήλωση που του επεφύλαξε το 1993.

Μετροφυλλώντας με νοσταλγία τις σελίδες των μοναδικών στο είδος τους μαθητι
κών αυτών εντύπων ή άλλως των πρωτογενών αυτών μαθητικών πηγών, αποδελτιώνουμε 
από το πρώτο βιβλίο κατ’ αρχήν και κατά θεματολογική περιεκτική σειρά τις μελέτες 
γύρω από το δημοτικό τραγούδι, τον συσχετισμό κυπριακών λέξεων με ομηρικές, λατι
νικές και ιταλικές, τα λευκαρίτικα κεντήματα και τη Λαογραφία ως επιστήμη, μια πα
ραπληρωματική όψη των εισαγωγικών επισημάνσεων του τότε καθηγητή της Υγιεινής 
στο Παγκύπριο Γυμνάσιο δρος Κύπρου Χρυσάνθη για τις «Λαογραφικές σπουδές στην 
Κύπρο». Οι καταγραφές εν συνεχεία από μιαν πλειάδα μαθητών των δημοτικών μας 
τραγουδιών, των ανεκτίμητων αυτών θησαυρών της προφορικής κυρίως ποιητικής μας 
παράδοσης, κατατάσσονται ειδολογικά ως ακολούθως: Παραλογαί, Ιστορικά, Σατιρικά 
και Θρησκευτικά Ποιήματα, Νανουρίσματα, Πλαστά και Επείσακτα. Για λόγους, προ
φανώς, στατιστικής γεωγραφίας, ο επιμελητής εκθέτει στις πρώτες σελίδες πίνακες και 
χάρτες της Κύπρου και των επαρχιών της που σχεδίασε ο ίδιος, όπου σημειώνονται τα 
μέρη της προέλευσης των λυρικών αυτών δημιουργημάτων του ανώνυμου λαού μας.

Στον Β’ τόμο, που είναι αφιερωμένος όπως και ο πρώτος στους σεβαστούς καθη
γητές του Χρύσανθου Κυπριανού Γεώργιον Παπαχαραλάμπους και Αλέξανδρον Κο- 
σμάν, στοιχειοθετούνται αποθησαυρίσματα της λαϊκής κυπριακής μούσας, βιωματικές 
μνήμες, παραδοσιακά περίεργα ενθυμήματα και λαϊκές αντιλήψεις, αριστοτεχνικές δη
μιουργικές συλλήψεις και άλλες πολυθεματικές εθιμικές εκδηλώσεις από διάφορες 
πεδινές ή ορεινές γωνιές της κυπριακής υπαίθρου. Παραθέτουμε τη θεματική τους κα
τάταξη, όπως ήδη εξαγγέλλονται στον πρόλογο: Μοιρολόγια, Δίστιχα, Τραγούδια του 
Γάμου, Παιδικά Τραγούδια, Εργατικά Τραγούδια, Λογοπαίγνια, Τοπωνύμια και Πα
ραδόσεις, Προσευχαί, Παίγνια, Έθιμα και Λαϊκή Λατρεία, Κατάραι, Μύθοι και Παρα
μύθια, Προλήψεις και Δεισιδαιμονίαι, Γητείαι, Αινίγματα, Παρωνύμια, Παροιμίαι.

Σε προέκταση των προηγούμενων λαογραφικών επιβιωμάτων, είναι και αυτά κάποια 
άλλα πηγαία δημιουργήματα της ατομικής ή ομαδικής στιγμιαίας έμπνευσης και ευφάν
ταστης επινοητικότητας, που σημάδεψαν την ταυτότητα της ιδιαιτερότητας και της γη
γενούς μας αυτοσυνειδησίας, αλλά και την πολύπτυχη φυλετική συγγένεια με τις πανε
θνικές μας ρίζες. Οι θηρευτές και οι συλλέκτες των ανεκτίμητων τούτων ευρημάτων, 
καταθέτοντάς τα στο ταμείο της πολιτισμικής μας παρακαταθήκης, έπρεπε σίγουρα να 
μάθουν να αποτιμούν την αξία της μουσικής και ποιητικής έκφρασης των δημοτικών 
τραγουδιών και τον συμβολισμό των λαϊκών μας χορών και των παιγνιδιών. Να συνει
δητοποιήσουν ακόμα τη διαλεκτική και μαγική δύναμη του λόγου και να γνωρίσουν κα
λύτερα τους τόπους της καταγωγής και της πατρογονικής τους προέλευσης μέσα από 
την ετυμολογική επισκόπηση των τοπιονυμίων και σύμφωνα με τις ιστορικές μας παρα
δόσεις. Όχι μόνο με των ονομάτων αυτών την «επίσκεψη», αλλά και με την εκμάθηση 
και την εμπέδωση όσο το δυνατόν περισσοτέρων εθίμων, που συνάπτονται άμεσα με 
τον τόπο και τον πολιτισμό τους, θα έκαμναν αρχή της δικής τους σοφίας, ανατρέχοντας 
στις θυμοσοφικές δοξασίες και τον ιδεολογικό φιλοσοφικό κόσμο των προγόνων τους.

Αυτό τον αμύθητο θησαυρό, που στο διάβα των αιώνων συσσώρευσαν οι άνθρωποι 
του τόπου μας στο πέρασμα τους από τις ασύνειδες και σκόρπιες συνήθειες στη συγ
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κρότηση ενός πολυσύνθετου και αξιοθαύμαστου λαϊκού πολιτισμού, κατόρθωσαν οι 
νέοι μας ν’ ανακαλύψουν με την κατάλληλη καθοδήγηση. Με τη φιλοτιμία της φιλομάθειάς 
τους σε λιγότερο από μια εικοσαετία οι χτεσινοί τρόφιμοι του Παγκυπρίου κατάφεραν 
να ανασύρουν επαρκή δείγματα τούτου του πολιτισμού και σε ποσότητα και σε ποιότητα. 
Εξορύσσοντας τα ζωντανά σπλάχνα της γης τους με υπομονή και επιμονή και φτάνοντας 
ως τα ανεξάντλητα πλουτοφόρα της στρώματα, αφουγκράστηκαν πιο καθαρά τη ζωντανή 
πνοή και το κάλεσμα των παππούδων τους, τις φωνές και τα μηνύματα της προγονικής 
τους φύτρας. Και το πέτυχαν ασφαλώς με τις ενδεικνυόμενες οδηγίες και τις σωστές με
θοδολογικές κατευθύνσεις, αλλά κατ’ εξοχήν με το φλογερό πάθος της Λαογραφίας, 
που τους μετέδιδε ο μεγαλόπνοος και ακαταπόνητος τους δάσκαλος μαζί με την αδαπάνητη 
παιδαγωγική αγάπη που τους ενστάλαζε αφειδώλευτα στις καρδιές. Η ανταπόδοση της 
αγάπης αυτής και το φανέρωμα του δικού τους λαογραφικού πάθους με την ίδια ζέση 
κατατίθεται και στον επόμενο τόμο, τον αφιερωμένο τούτη τη φορά σε έναν άλλο σεβαστό 
καθηγητή του Χρύσανθου Κυπριανού, τον δρα Κωνσταντίνο Σπυριδάκΐ. Παρενθετικά 
θα σημειώναμε ότι οι αφιερώσεις αυτές δεν ήταν εθιμοτυπικές ή φιλοφρονητικές, αν κρί
νουμε από κάποιο σχόλιο σε δημοσίευμά του στον τύπο για τον ρόλο και την προσφορά 
του δασκάλου: «...ο ρόλος του δασκάλου υπήρξε και είναι μεγάλος, γιατί σαν πνευματικός 
στυλοβάτης παραμερίζει τα πολλαπλά εμπόδια στην ύπαιθρο, περισώζει, εμπνέει και δη
μιουργεί. Πολλές οι θυσίες και γόνιμη η προσφορά των δασκάλων γι’ αυτό βαθειά η 
εκτίμησή μας σ’ αυτούς. Από την τάξη τους ξεπήδησαν κορυφαίοι Έλληνες λαογράφοι». 
Σε μεγάλους διδάχους, που του χάραξαν τον δρόμο όφειλε το ευ ζην, ένα μέγιστο προ
φανώς παιδαγωγικό μάθημα προς τους επιγόνους μαθητές του ιδίου, που όφειλαν να 
γίνουν και αυτοί με τη σειρά τους οι αποδότες τιμής και οι αθλοθέτες του αναθηματικού 
στεφάνου αρετής προς τους δικούς τους δασκάλους. Για τούτο και σημειώνει επιλογικά 
στον πρόλογο: «Αφιερώνω το βιβλίον τούτο εις τον σεβαστόν μου καθηγητήν δρα Κων
σταντίνον Σπυριδάκιν, Γυμνασιάρχην του Παγκυπρίου Γυμνασίου από του 1936 μέχρι 
του 1959 και νυν Υπουργόν της Παιδείας της Κύπρου, ο οποίος μου ενέπνευσε αγάπην 
προς την συστηματικήν εργασίαν».

Στον τρίτο τόμο λοιπόν που περιλαμβάνει τόσο δημοσιευμένο στη Μαθηηκή Εστία 
του έτους 1967 - 1968 λαογραφικό υλικό όσο και επιλογή από ανέκδοτο, η προσοχή 
μας εστιάζεται κατά κύριο λόγο στις λιγότερο γνωστές παραλογές, καθώς και σε άγνω- 
στές μας παραλλαγές θρησκευτικών ποιημάτων. Διαβάζουμε ακόμα και αναθυμόμαστε 
σατιρικά ποιήματα, δίστιχα και τραγούδια της αγάπης, λογοπαίγνια, νανουρίσματα και 
γητειές. Μεγάλο πληροφοριακό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι γραφικές παραδοσιακές 
αφηγήσεις γύρω από τα τοπωνύμιά μας, ενώ οι παροιμίες μάς προβληματίζουν για το 
διαχρονικό φιλοσοφικό τους νόημα, τη λακωνική ευστοχία και την επιγραμματική διδα
κτική τους απήχηση. Το βιβλίο διανθίζεται στο τελευταίο του μέρος με χρήσιμο γλωσσάριο, 
που καλύπτει και τους τρεις τόμους, καταδεικνύοντας όχι μόνο την αρχαιότητα, τον 
πλούτο και την ποιητικότητα του κυπριακού γλωσσικού ιδιώματος, αλλά και την άρρηκτη 
σύνδεση του λαϊκού μας πολιτισμού με την παραδοσιακή μας γλωσσική ταυτότητα.

Ως εκ τούτου, κρίθηκε απαραίτητη η ενσωμάτωση ενός επιπλέον γλωσσάριου στον 

Δ’ τόμο για την ερμηνευτική μεταφορά στη νεοελληνική των διαλεκτικών λέξεων του 
λαογραφικού υλικού, που εμπεριέχεται σ’ αυτόν. Η θεματολογία και εδώ παρόμοια με 
την προσθήκη γνωμικής ποίησης, κάποιων επεισάκτων, δηλαδή λαϊκών ποιημάτων που 
έχουν εισαχθεί από χώρους του Ελληνισμού και επενδυθεί με το χρώμα της κυπριακής 
διαλέκτου, καθώς επίσης παρωνύμιων, μύθων και παραμυθιών, των οποίων η αξιολογική 
διαχρονικότητα έγκειται στη σημειολογία των μηνυμάτων και των εμπειρικών φιλοσο
φικών τους προεκτάσεων. Οι επόμενες σελίδες διανθίζονται με ονοματολογικούς κατα
λόγους και επεξηγηματικά σχέδια παραδοσιακών κειμηλίων από έκθεση έργων λαϊκής 
τέχνης και οικοτεχνίας, που διοργάνωσε ο λαογραφικός όμιλος, όπως και άλλων οικιακών 
και αγροτικών αντικειμένων του μουσείου λαϊκής τέχνης του Σχολείου. Μεταξύ των 
δύο αυτών διαφωτιστικών καταλόγων παρεμβάλλεται η εξίσου διαφωτιστική εισαγωγή 
ομιλίας του καθηγητή της Τέχνης Ανδρέα Λαδόμματου για τη λαϊκή τέχνη που δόθηκε 
το 1970 στα μέλη του ομίλου τέχνης και του λαογραφικού ομίλου, όπου εμφαντικώς το
νίζεται τόσο η χρηστική λειτουργικότητα και η γνήσια ποιότητα της αισθητικής της όσο 
και η δυναμική της γονιμότητάς της για τη δημιουργία μορφών της μοντέρνας τέχνης.

Όσον αφορά στις μελέτες του τόμου, οι πρώτες σελίδες είναι αφιερωμένες σε σύν
τομες περιγραφικές αναλύσεις έργων του πολυσύνθετου και πολυγραφότατου λαογρά- 
φου μας Νέαρχου Κληρίδη, εκτός από τις εισαγωγικές ομιλίες του Νίκου Παναγιώτου 
και του Χρύσανθου Κυπριανού, που εκφωνήθηκαν σε τιμητική εκδήλωση στη μνήμη 
του τον Μάιο του 1969. Ακολουθεί μια ομαδική εργασία υπό τον τίτλο «επώνυμα μα
θητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου», που την υπογράφουν οι μαθητές - μέλη του λαο- 
γραφικού ομίλου κα που διεξήχθη υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου φιλολόγου κα
θηγητή του ομίλου Νίκου Παναγιώτου. Η αξιοπρόσεκτη αυτή εργασία, που συνειρμικά 
παραπέμπει στο βιβλίο του Α. Μ. Κολίτση Περί των κυρίων ονομάτων καί των επωνύμων 
των Κυπρίων, εξού και οι σχετικές παραπομπές για διασταύρωση παράλληλων ή δια
φορετικών εκδοχών, επισύρει κάποιες πρώτες παρατηρήσεις: Μας προκαλεί πραγματικά 
εντύπωση όχι μόνο ο αριθμός και η ιδιαιτερότητα, καθώς και η χρωματική ποικιλία των 
επωνύμων που καταγράφονται και επεξηγούνται εδώ με ετυμολογικές έννοιες, ιστορι- 
κογεωγραφικούς ή κοινωνιολογικούς όρους, αλλά και το γεγονός της παλαιότητάς τους, 
εφόσον τα πιο πολλά ανάγονται σε ονόματα παππούδων, προπάππων και μακρινών 
προγόνων. Μερικά μάλιστα από τα πατρογονικά επίθετα, είναι επίκτητο δώρο, όπως 
το Κοιρανίδης από κάποιο τους δάσκαλο, ή το Φερεκύδης που ήταν επινόηση του εξ 
Ελλάδος Γυμνασιάρχη του Παγκυπρίου Γυμνασίου Μ. Βολονάκη. Η επαγωγική γλωσ- 
σολαογραφική αυτή μελέτη, μέσα από την ερμηνεία της γενεαλογικής και εθνογραφικής 
ονοματολογικής μας παράδοσης, συνιστά σημείο αναφοράς για τη συντήρηση της ιστο
ρικής μνήμης του τόπου και τη διαιώνιση της γηγενούς συνέχειας των ανθρώπων του. 
Αναμφίβολα, η «επίσκεψις» των πατρογονικών αυτών ονομάτων, όπως σημειώσαμε και 
πιο πάνω, δεν προσπόριζε απλώς «αρχή σοφίας» στους μαθητές εκείνους, αλλά και την 
παρεπόμενη έφεση της αυτογνωσίας τους να καταδυθούν ώς τις βαθύτερες ρίζες του 
πατροπαράδοτου γενεαλογικού τους δέντρου.

Οι υπόλοιπες μελέτες, όχι ήσσονος ενδιαφέροντος, αναφέρονται σε βιοτεχνικές - 
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οικοτεχνικές κατασκευές σε διάφορα μέρη της Κύπρου, από τον Κόρνο μέχρι τη 
Φιλούσα της Πάφου, στην προέλευση, τους νοηματικούς συμβολισμούς και τους βημα
τισμούς των κυπριακών λαϊκών χορών και τέλος στα σκιαθίτικα έθιμα στο έργο του 
Παπαδιαμάντη, του ποιητικότερου των πεζογράφων μας και του ζωγράφου κατά τον 
ίδιο των «γνήσιων ελληνικών ηθών».

Είναι ακριβώς τούτα τα γνήσια ελληνικά ήθη της δικής μας ελληνικής μεγαλονήσου, 
που έχουν με τόση δεξιοτεχνία και φλέγόμενο δημιουργικό πάθος ζωγραφίσει οι μαθητές 
και οι μαθήτριες του Παγκυπρίου Γυμνασίου περιδιαβάζοντας τα χωριά και τις κωμο- 
πόλεις της, κάτω από την εμπνευσμένη καθοδήγηση των καθηγητών τους και προπάντων 
του υποδιευθυντή και αργότερα γυμνασιάρχη τους Χρύσανθου Κυπριανού. Της φιλο- 
μάθειας και εργατικότητας των μαθητών αυτών, που τους γαλούχησε και τους έθρεψε 
η αγάπη της Λαογραφίας, εύγλωττα είναι τα πολυπληθή λαογραφικά λήμματα, που 
συνθέτουν τους τέσσερεις τόμους του Χρύσανθου Κυπριανού Το Παγκύπριον Γνμνάσιον 
και η Λαογραφία. Κατά πολύ εκτενέστερος του καταρτισθέντος καταλόγου των απο
φοίτων - καθηγητών του Παγκυπρίου, οι οποίοι δημοσίευσαν λαογραφικές εργασίες, 
θα ήταν ο κατάλογος των ονομάτων των μαθητών και των μαθητριών, καθώς και των 
τίτλων των λαογραφικών συλλογών και εργασιών τους, που αντικατοπτρίζουν όχι μόνο 
τα ήθη των προγόνων τους αλλά και τα δικά τους άριστα ήθη. Οι περισσότεροι από αυ
τούς διέπρεψαν και διαπρέπουν ακόμα στα γράμματα, τις επιστήμες και τις τέχνες, ενώ 
άλλοι ανέδειξαν θέσεις αξιοζήλευτες στο στερέωμα του πολιτικοκοινωνικού βίου και 
των εθνικών αγώνων του τόπου.

Χαρακτηριστικά ο δεύτερος τόμος των βιβλίων του μεγάλου λαογράφου παιδα
γωγού Χρύσανθου Κυπριανού κοσμείται με το επικό όνομα του ήρωος του Απελευθε
ρωτικού μας Αγώνα Μάκη Γεωργάλλα, και ειδικότερα η σελίδα 176 ακτινοβολεί από 
το φωτοστέφανο της δόξας του με την καταγραφή από τον ίδιο του εθίμου του ξορκισμού 
της «ορνιθοτυφλιάς». Το ηρωικό παλικάρι όπως και οι άλλοι ήρωες - μαθητές του Παγ
κυπρίου με την αθάνατη θυσία τους δεν λάμπρυναν μόνο το Σχολείο της φοίτησής 
τους, αλλά και την πατρίδα τους. Γιατί ήταν ζυμωμένοι με τα χώματα της γης της. Από 
τα έγκατα τούτης της γης όπως από τον ιερό σηκό της αρχαιοελληνικής λατρείας, τον 
άσβηστο βωμό του ανώτερου χρέους και τα άδυτα των αδύτων μιας βαθιάς θρησκευτικής 
πίστης αναδύθηκαν οι δημιουργικές δυνάμεις και τα ζωοποιό οράματα, οι προαιώνιοι 
πόθοι, οι αποφάσεις και οι πράξεις τους, οι λόγοι και τα έργα τους. Έργα «μεγάλα τε 
κα θωμαστά», που διαγράφουν τη φυσιογνωμία και φιλοτεχνούν με ανεξίτηλους χρω
στήρες το αυθεντικό πρόσωπο της Κύπρου. Έτσι μόνο μπόρεσε να θεμελιωθεί και να 
ριζώσει ο λαϊκός πολιτισμός της παραδοσιακής μας κληρονομιάς και των ιστορικών 
μας πεπρωμένων. Αυτόν τον πολιτισμό δίδαξε ο πρωτολάτης δάσκαλος της παιδαγω- 
γούσας λαογραφίας Χρύσανθος Κυπριανού σε καλούς κ’ αγαθούς πολίτες, ενάρετους 
ανθρώπους και ένδοξους άνδρες - ήρωες της Λευτεριάς. Ο πλούσιος βίος και η πολυ
σχιδής πολιτεία του, τα έργα και οι ημέρες του ας γίνουν ακένωτη πηγή παραδείγματος 
για τους νεότερους: για τις νυν και επερχόμενες γενιές, που για την πρόοδο και την προ
κοπή τους πρέπει να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους μέσα από τις ρίζες του αυ

θεντικού λαϊκού μας πολιτισμού. Έτσι, ακριβώς, όπως τον δίδαξε στους μαθητές του 
και τον έκαμε τρόπο και πράξη ζωής ο αείμνηστος Χρύσανθος Κυπριανού, ταυτίζοντας 
τη Λαογραφία με το ύψιστο χρέος μιας εμπνευσμένης παιδαγωγίας. Ας είναι αιωνία η 
μνήμη του.

Για τούτο και το Παγκύπριο Γυμνάσιο, που σφυρηλάτησε και χάλκεψε τέτοιους 
μαθητές δικαιώνοντας των δασκάλων τους τη σφύρα και τ’ αμόνι, θα μείνει για πάντα 
σε πείσμα κάποιων επίδοξων χαλαστών του βράχος απαρασάλευτος, των Ελληνικών 
Γραμμάτων «λαλέουσα» πηγή και φάρος φωτοδότης του ωραίου, του μεγάλου και του 
αληθινού.

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ
Φιλόλογος, συγγραφέας

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 

Έτος ιδρύσεως 1947

Απονέμεται
Σαν μεταθανάτια τιμή στον αείμνηστο

Χρύσανθο Στ. Κυπριανού

Για την πολύτιμη προσφορά του στην παιδεία, στη λαογραφία και στα Ελληνικά 
γράμματα καθώς και στον ΕΠΟΚ με την πολύχρονη συμμετοχή του στις δραστηριότητες του Ομίλου 

και στην προώθηση των σκοπών του από τη θέση του Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κώστας Γιωργαλλίδης Σωτηρούλα Γ. Ιωαννίδου
Πρόεδρος του ΕΠΟΚ Γραμματέας του ΕΠΟΚ

Λευκωσία, 14 Ματρίου 2013
_ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ >
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ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ*

*Ομιλία σε τιμητική εκδήλωση του ΕΠΟΚ στις 14.3.2013 στο Πολιτιστικό Κέντρο της Λαϊκής Τράπεζας στη Λευ
κωσία.

Του Δρα Πέτρου Στυλιανού

Το να μιλήσει κάποιος αποτιμώντας στη λιγό- 
λεπτη του χρόνου κλεψύδρα που απόψε μας παρέ
χεται για το γιγάντιο έργο το εθνογραφικό-λαογρα- 
φικό του Χρύσανθου Κυπριανού, θεωρείται εκ των 
προτέρων καταδικασμένο εγχείρημα. Γιατί ο Χρύ
σανθος αφιέρωσε ουσιαστικά κι όχι μεταφορικά 
μιαν ολόκληρη ζωή καταγράφοντας, συγκρίνοντας 
κι αποτιμώντας τα κυπριακά λαογραφικά δρώμενα.

Επανεπισημαίνουμε το σημαντικότατο γεγονός 
πως ο Χρύσανθος Κυπριανού δεν περιορίστηκε στην 
απλή καταγραφή των εθνικολαογραφικων στοι
χείων. Προχώρησε πάρα πέρα σε ερευνητικό βάθος, 

όπως ακριβώς η επιστημονική εθνογραφική παρακαταθήκη επιτάσσει: στην αποτίμηση 
αρχικά και στη συγκριτική αντιπαραβολή στη συνέχεια, αφ’ ετέρου.

Δεινός χειριστής της ελληνικής - ο ομιλών ενθυμείται μέχρι και σήμερα μιαν περι
σπούδαστη μελέτη στην έδρα της γλωσσολογίας που ο Χρύσανθος Κυπριανού ανέπτυξε 
στην αίθουσα διδασκαλίας του Κεντρικού κτιριακού συγκροτήματος του Εθνικού Πανε
πιστημίου Αθηνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 1953-54, τεταρτοετής φοιτητής της Σχολής 
και τριτοετής ο ομιλητής που την παρακολούθησε, διάλεξη που από τις δεκάδες των φοι- 
τητών-φοιτητριών καταχειροκροτήθηκε, και που ο καθ’ ύλην καθηγητής με υψηλούς 
τόνους την εξύμνησε, χαρακτηρίζοντας τον Χρύσανθο Κυπριανού δεινόν φιλόλογον και 
πολλά υποσχόμενον στη φιλολογικήν επιστήμη - άριστος επανατονίζεται ο τιμώμενος χει
ριστής της ελληνικής - παρέδωσε θαυμάσια ερμηνευτικά γλωσσολογικά σχόλια στα συγ- 
κεντρωνόμενα από τον ίδιο λαογραφικά - εθνογραφικά δρώμενα, με ιστορικά και εθνο
γραφικά δρώμενα άλλων χωρών. Μια πρωτοβουλία ασίγαστη, διηνεκής, που με αγάπη 
και παρατηρητικότητα αδιάλειπτη, οδηγούσε στα αναγκαία επιστημονικά συμπεράσματα, 
αφορμώμενος από τα συλλεγόμενα στοιχεία που με πάθος και ζήλον απροσμέτρητο, επα
νατονίζεται, για δεκαετίες αποθησαύριζε, μη φειδόμενος μόχθου, χρήματος και χρόνου.

Τα λαογραφικά/εθνογραφικά στοιχεία που ο Χρύσανθος Κυπριανού αποθησαύριζε, 
τα έθετε κάτω από ένα επιστημονικό, ιστορικό, γλωσσολογικό, φιλολογικό περισκόπιο, 
ένα αδιαμφισβήτητο πολυδιάστατο φασματοσκόπιο, ένα καθαρότατα κρυστάλλινο 
spectrum που εντυπωσιάζει.

Ο ομιλητής, που από τα φοιτητικά του χρόνια συνδεόταν με τον Χρύσανθο Κυ
πριανού με μια πραγματικά αδελφική φιλία και που κατά συγκυρίαν αργότερα, οι κα
τοικίες τους βρέθηκαν να γειτνιάζουν, στην Ιωνά Νικολάου, ο Χρύσανθος, στην Κίμω- 
νος, στην Έγκωμη, ο ομιλητής, είχε την τύχη να δέχεται τον Χρύσανθο Κυπριανού σε 
κάθε του αυτοτελές νέο σύγγραμμα, και σε κάθε σχεδόν νέο τεύχος της «Λαογραφικής 
Κύπρου», περιοδικού που με ιεραποστολικό ζήλο και πάθος πρωτόφαντο, έργο που ο 
Χρύσανθος Κυπριανού για δεκάδες χρόνια διακονούσε. Κι ο ομιλητής κάθε φορά που 
θα του παρ έδιδε για τη Λαογραφική Κύπρο τη συνεργασία του, τον επισκεπτόταν, για 
να ανταλλάξουν τόσο για το περιοδικό όσο και για τις μελλοντικές στοχοθετήσεις του 
Χρύσανθου Κυπριανού τις απόψεις τους, να αφουγκρασθεί και να συζητήσει μαζί του 
τους μελλοντικούς οραματισμούς του.

Συνδεδεμένος με πολύ σημαντικούς λαογράφους της Αθήνας όπως τον κορυφαίο 
Έλληνα λαογράφο κι εθνογράφο Δημήτριο Σ. Δουκάτο - δεκάδες είναι οι αξιόλογες 
εργασίες του Δουκάτου που δημοσιεύονται στη «Λαογραφική Κύπρο» - τον Διευθυντή 
του αξιολογότατου, αξιόμαχου αθηναϊκού περιοδικού «Πνευματική Ζωή» Μιχάλη Στα- 
φυλά, τον Μιχαήλ Γ. Μερακλή, τον λαογράφο Στέφανο και άλλους πολλούς, που 
τίμησαν με τη λαμπρή συνεργασία τους τους τόμους της Λαογραφικής Κύπρου, πέτυχε 
τον άθλο που όλοι οι παρόντες γνωρίζουν, αναγνωρίζουν, αποτιμούν και σέβονται.

Επιχειρώ, από μια εξηκοντασέλιδη εργογραφική αναφορά στον Χρύσανθο Κυ
πριανού στο ογκοδέστατο - χιλίων σελίδων - μνημειώδες λεύκωμα του Χρύσανθου Κυ
πριανού, «Πανόραμα Λαογραφίας» («Αναλυτική ευρετηρίαση των 25 πρώτων τόμων 
του περιοδικού, «Λαογραφική Κύπρος» 1971-1995, Λευκωσία 1995, επιμέλεια Έκδοσης 
της φιλολόγου Παναγιώτας Χρ. Κυπριανού), να επιμετρήσω τις εργασίες που ο Χρύ
σανθος Κυπριανού συνέγραψε - που υπερβαίνουν κατά πολύ τις 310 - και παραμένω 
ουσιαστικά έκθαμβος μπροστά στην πληθωρικότητα του φίλτατου Χρύσανθου. Να ση
μειωθεί εν παρόδω πως μετά το «Πανόραμα» επακολούθησαν και πλείστες δεκάδες άλ
λων εργασιών και πονημάτων του Χρύσανθου Κυπριανού, που στη «Λαογραφική Κύ
προ» δημοσιεύτηκαν, αλλά και σε άλλους έξι ολόκληρους τόμους που μετέπειτα 
δημοσιεύτηκαν στο «Λαογραφικά Πανόραμα» και που ο ίδιος και πάλι εξέδιδε. Δειγμα
τοληπτικά και μόνο παραθέτουμε τις μελέτες του που δημοσιεύτηκαν στον δεύτερο 
τόμο του Λαογραφικού Πανοράματος: Νέαρχος Κληρίδης, 1892-11.4.1969, 5 σελίδες, 
το Λαογραφικά στοιχείο στην ποίηση του Κύπρου Χρυσάνθη, 16 σελίδες, Ξενοφών 
Φαρμακίδης 1875-1943, 11 σελίδες, ο Λαογράφος δρ Κυριάκος Π. Χατζηιωάννου (22 
σελίδες), ο Άνθιμος Πανάρετος ως λαογράφος, (17 σελίδες), το διτζίμιν (6 σελίδες), 
Λαμπριάτικα έθιμα (4 σελίδες), Οι σήκωσες (9 σελίδες), Οι γιορτές του Δωδεκαήμερου 
(19 σελίδες), Θέσεις του Κώστα Προυσή πάνω στο Λαϊκό μας Πολιτισμό (5 σελίδες), 
Νικόλαος Γ. Πολίτης (3 σελίδες), Γεώργιος X. Παπαχαραλάμπους (2 σελίδες), Δείγματα 
από τον κόσμο του λαού στην ποίηση του Κωστή Παλαμά (17 σελίδες), Η προσφορά 
του Κύπρου Χρυσάνθη στον τομέα της Λαϊκής Ιατρικής (34 σελίδες), Λατρευτικά έθιμα 
του χειμώνα (7 σελίδες), Ο Άγιος Άάζαρος κατά τη λαϊκή αντίληψη (8 σελίδες), Παρα
τηρήσεις στα θρησκευτικά τραγούδια του λαού μας (11 σελίδες), Η Κυπριακή Άαογραφία
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(12 σελίδες), το Παγκύπριο Γυμνάσιο και η Λαογραφία (6 σελίδες), κι άλλες πολλές 
εργασίες του τόσο στον Δεύτερο τόμο όσο και, επανατονίζεται, στους επόμενους πέντε 
ομότιτλους τόμους.

Η αποτίμηση του έργου του υπήρξε μεγάλη, αξιόλογη και θετικότατη. Ο Χρύσανθος 
Κυπριανού βραβεύτηκε, συγκεκριμένα, με το Αριστείον Γραμμάτων και Τεχνών του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, από το Εθνικόν και Καποδιαστριακόν Πανεπι
στήμιο Αθηνών από το οποίο αποφοίτησε, από την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών (τον 
Μάρτιον του 1994) και μερικούς μήνες νωρίτερα από τον Δήμον Έγκωμης - ύστερα 
από εισηγητική πρόταση του ομιλητή ως Δημάρχου τότες, προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
- στις 28 του Γενάρη του 1994.

Για σκοπούς ενημέρωσης και δημοσίευσης στην ετήσια έκδοση «Φιλολογική Κύ
προς» του ΕΠΟΚ παραθέτω μόνο σύντομα βιογραφικά και εργογραφικά χωρίς επί του 
παρόντος, ελλείψει χρόνου, να τα μνημονεύω.

Από την ομιλία του Δημάρχου διαβάζω μόνο το απόσπασμα το αναφερόμενο στον 
Χρύσανθο Κυπριανού, επιφυλασσόμενος να παρακαλέσω για την καταχώρηση του 
στη «Φιλολογική Κύπρο»:

Γεννήθηκε στο Ξερό της Λευκωσίας το 1931. Τέλειωσε το Παγκύπριο Γυμνάσιο 
της Λευκωσίας και φοίτησε στη συνέχεια στην Αμερικανική Ακαδημία της Λάρνακας. 
Σπούδασε Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο του 
Leeds και Εκπαιδευτική Τηλεόραση στο C.E.T.O. (Centre for Educational Television 
Overseas) που εδρεύει στο Λονδίνο.

Εργάστηκε καθηγητής σε σχολεία της Κύπρου και στην Παιδαγωγική Ακαδημία 
Κύπρου, υποδιευθυντής στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, γυμνασιάρχης στο Γυμνάσιο Λαπήθου 
και στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, επιθεωρητής φιλολογικών μαθημάτων, επαρχιακός επι
θεωρητής Πάφου και τέλος επαρχιακός επιθεωρητής Αμμοχώστου - Λάρνακας.

Είναι κλασικός φιλόλογος με εργασίες πάνω στα έργα των αρχαίων Ελλήνων και 
των Βυζαντινών. Ιδιαίτερα ασχολήθηκε με τη Λαογραφία. Δίδαξε Λαογραφία στην 
Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου, στην Αστυνομική Σχολή Στροβόλου και στη Σχολή 
Ξεναγών του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.

Ανήκει στη δημοσιογραφική οικογένεια, γιατί διετέλεσε για χρόνια ανταποκριτής 
και συνεργάτης της εφημερίδας «Ελευθερία». Εκτός από την «Ελευθερία» δημοσίευσε 
άρθρα και μελέτες στις εφημερίδες «Κύπρος», «Φιλελεύθερος», «Πατρίς», «Αγών», 
«Μάχη», «Ελεύθερος Λαός», «Κήρυκας», «Αυγερινός». Επίσης στα περιοδικά «Λαο
γραφία» των Αθηνών, «Φωνή της Προόδου» των Αθηνών, «Βορειοελλαδικά» της Θεσ
σαλονίκης «Κυπριακά Χρονικά» της Μελβούρνης. Επίσης στα πιο κάτω περιοδικά της 
Κύπρου «Φιλολογική Κύπρος», «Συνεργατιστής», «Μαθητικός Πυρσός», «Μαθητικόν 
Βήμα», «Μαθητική Εστία», «Φάρος», «Η Κύπρος μας», «Πνευματική Κύπρος», «Λαο- 
γραφική Κύπρος», «Κυπριακά Γράμματα», «Μόρφωσις», «Αδούλωτη Κύπρος», «Επε
τηρίδα της Τ.Ε.Σ.Κ.», «Δελτίον των καθηγητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου», «Υγεία», 
«Επιθεώρησις Λόγου και Τέχνης», «Αγών», «Δελτίον Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ.», «Κυπριακός 

Λόγος», “Cyprus Today”, «Κυπριακή Εκπαίδευσις», «Διαλέξεις του Γυμνασίου Λαπή
θου», «Συμπόσιον Λαογραφίας του περιοδικού Λαογραφική Κύπρος» και «Α’ Συμπόσιο 
Βιβλιογραφίας της Βιβλιογραφικής Εταιρείας Κύπρου».

Τιμήθηκε από τους συνεργάτες και εκτιμητές της «Λαογραφικής Κύπρου», περιοδικό 
που διηύθυνε για 24 χρόνια από το 1971, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, από την Ιερή 
Μητρόπολη Κιτίου, από το Παγκύπριο Γυμνάσιο και από το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Έγκωμης. ’

Έγραψε γύρω στα 120 βιβλία και εκτενείς μελέτες και εκατοντάδες άρθρα που 
μπορούμε να τα χωρίσουμε σε φιλολογικά, βιβλιογραφικά και λαογραφικά.

(α) Φιλολογικά:

«Ο Δημήτρης Λιπέρτης μέσα εις την νεωτέραν Κυπριακήν ποίησιν» (1953) - «Αε- 
όντιος Μαχαιράς, ο χρονογράφος της Φραγκοκρατίας εν Κύπρω» (1966) - «Σο- 
φοκλέους: Αίας» (1963) - «Βασιλικός του Μάτεσι» (1964) - «Οι αρχαίοι Έλληνες 
λυρικοί» (1964) - «Οι αρχαίοι Έλληνες λυρικοί» (1964) - «Η αντικειμενικότης του 
Λεοντίου Μαχαιρά» (1964) - «Η Ελληνική πατρίδα και οι Επτανήσιοι» (1966) - 
«Από την ζωήν των εφήβων» (1966) - «Η 21 Οκτωβρίου 1931» (1966) «Η Εκπαι
δευτική Τηλεόρασις» (1966) - «Η πεζογραφία εις την Κύπρον κατά τους χρόνους 
της Φραγκοκρατίας» (1967) -«Σοφοκλέους: Οιδίπους Τύραννος» (1967) - «Ο θε
σμός των ελευθέρων δραστηριοτήτων εις το Παγκύπριον Γυμνάσιον» (1967) - 
«Παιδαγωγικοί απόψεις από τους τρεις Ιεράρχας» (1968) - «Παρατηρήσεις επί της 
Ημέρας Ελευθέρων Δραστηριοτήτων εν τω Παγκυπρίω Γυμνασίω» (1969) - «Δια
λέξεις του Γυμν. Λαπήθου» Τόμ. Α’-Ε’ (1969-70) - «Λογοδοσία επί των πεπραγμέ
νων εν τω Παγκυπρίω Γυμνασίω κατά το σχολικόν έτος 1970 -1971» (1971) - 
«Λίγες σκέψεις πάνω στη διόρθωση των εκθέσεων» (1971) -«Σεβέρειον Αρρένων» 
τόμος Α’ (1972), τόμος Β’ (1972), τόμος Γ’ (1972) - «Λογοδοσία επί των πεπραγμέ
νων εν τω Παγκυπρίω Γυμνασίω κατά το σχολικόν έτος 1971 -1972» (1972) - «Αν
θολογία Κυπριακής Πεζογραφίας» (1972) - «Προβλήματα επιθεωρητών απορρέ- 
οντα εκ της απομακρύνσεως από την τάξιν και τρόποι θεραπείας» (1973) - «Η 
Ελλάδα κι η θάλασσα» (επιμέλεια γλωσσική) (1974) - «Η 28η Οκτωβρίου 1940» 
(1975) - «Κυριάκου Π. Χατζηιωάννου «Η αρχαία Κύπρος εις τας ελληνικός πηγάς» 
(1977) - «Ανθολογία Νεοελληνικών Κειμένων» (για την Δ’ τάξη), Υπουργείο Παι
δείας, 1979 - «Βασίλη Μιχαηλίδη: Η 9η Ιουλίου» (1982) - «Γεωργίου Χρ. Μούσκου: 
Ο Μακάριος όπως τον έζησα» (επιμέλεια έκδοσης) (1984) - «Σκιρτήματα ελευθερίας 
στην Κύπρο στα χρόνια της ελληνικής επανάστασης του 1821» (1984) - «Δώρημα 
στον Κύπρο Χρυσάνθη» (1987).

(β) Βιβλιογραφία

«Ευρετήριο Λαογραφίας της Μαθητικής Εστίας του Παγκυπρίου Γυμνασίου» 
(1966) - «Έκθεσιςβιβλίων της Σεβερείου Βιβλιοθήκης αναφερομένων εις την άλωσιν 
της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων» (1967) «Η Λαογραφία εις τας εκδό
σεις των Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως Κύπρου του έτους 1965-1966» (1968) - 
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«Αναλυτική βιβλιογραφία των εκδόσεων το Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύ
πρου» (1968) - «Έκθεση λαογραφικού εντύπου της Σεβερείου Βιβλιοθήκης του 
Παγκυπρίου Γυμνασίου» (1968) - «Ευρετήριο των πέντε πρώτων τόμων του περιο
δικού «Πνευματική Κύπρος» (1969) - Εκθεσις βιβλίων της Σεβερείου Βιβλιοθήκης 
με θέμα Ελληνίδες εις την λογοτεχνίαν» (1969) - «Οι λαογραφικές εργασίες του 
Κύπρου Χρυσάνθη» (1969) - «Βιβλία της Σεβερείου Βιβλιοθήκης που αναφέρονται 
στην επανάσταση του 1821» (1970) - «Λαογραφικά βιβλία Κυπρίων στη Σεβέρειο 
Βιβλιοθήκη» (1970) -Ευρετήριο των δύο πρώτων τόμων του περιοδικού Λαογραφική 
Κύπρος’» (1972) - Παρουσίασις και έκθεσις βιβλίων αποφοίτων του Παγκυπρίου 
Γυμνασίου» (1973) - «Ευρετήριο των πέντε πρώτων τόμων τον περιοδικού ‘Λαο
γραφική Κύπρος’» (1975) - «Οι λαογραφικές εργασίες του Χρύσανθου Κυπριανού» 
(1975) - «Ευρετήριο των δέκα πρώτων τόμων της ‘Λαογραφικής Κύπρου’» (1980) 
«Βιβλιογράφηση παιδικών κυπριακών δημοτικών τραγουδιών (1980), «Αναλυτική 
βιβλιογραφία τον 11ου τόμου της ‘Λαογραφικής Κύπρου’ (1981 ) - Αθλήματα - παι
γνίδια - χοροί του λαού της Κύπρου αναλυτική βιβλιογραφία» (1983) - «Έκθεση 
βιβλίων κυπριακής βιβλιογραφίας» (1984) - «Ευρετηρίαση και βιβλιογράφηση κυ
πριακών περιοδικών» (1984) - «Έκθεση βιβλίων Νικόλαου Πολίτη» (1984).

(γ) Λαογραφικά:

«Η επιβίωσις του αρχαίου ελληνικού κόσμον εις τας παραδόσεις του λαού μας» 
(1964) - «Το Παγκύπριον Γυμνάσιον και η Λαογραφία» τόμος Λ’ (1967), τόμος B’ 
(1968), τόμος Γ’(1969), τόμος Δ ’ (1971 ) - «Νέαρχος Κληρίδης» (1958) - «Λαογραφικαί 
Σπουδαί» τόμος Λ’ (1968), τόμος Β’ (1970), «Λαογραφικά Σύμμεικτα» (1969) - «Λα- 
ογραφικόν Λεξικόν» τόμος A’ (1969), τόμος Β’ (1971)- «Μερικές Κυπριακές τροφές 
του χωριού Τσακκίστρα» (1969), «Το λαογραφικά στοιχείο στην ποίηση του Κύπρου 
Χρυσάνθη» (1970), «Λαογραφικά στοιχεία στη νουβέλλα του Κύπρου Χρυσάνθη 
«Κληρίδης ο δάσκαλος”» 1970)- «Πέντε εκδόσεις του Κυριάκου Π. Χατζηιωάννου» 
(1970) - «Γεωργίου Ν Χατζηκωστή ‘Ώρες της Πάφου’» (1970) (και δεκάδες άλλες βι
βλιοκρισίες λαογραφικού κυρίως περιεχομένου)» - «Κύρια βαφτιστικά ονόματα, σύν
θετα από το Θεός» και «Χριστός», της περιοχής Λαπήθου» (1970) - «Μερικά επώνυμα 
από το ζωικό κόσμο» (1971) - «Το λαογραφικό μουσείο του Γυμνασίου Λαπήθου» 
(1972) - «Συμπόσιον Λαογραφίας του περιοδικού ‘Λαογραφική Κύπρος”» (1972) - 
«Επώνυμα από εργαλεία και σκευές» (1973) - «Πρόβλεψη του καιρού στο χωριό 
Τσακκίστρα (1974) - «Ξενοφών Φαρμακίδης» (1974) - «Η έκθεση έργων τέχνης και 
βιοτεχνίας του Γυμνασίου Λύσης» (1974)- «Αποστάξεις» (1975) - «Ανθολογία Κυ
πριακής Λαογραφίας» τόμος Α’ (1975) - «Ηχολλά» (1975) - «Επιλογή εργασιών» 
(1975) - «Ο Άνθιμος Πανάρετος σαν λαογράφος» (1976) - “Folklore in Education 
(1976), «Κυπριακά Μελετήματα» (1977) - “The role of folk civilization and artistic 
creation in the secondary schools of Cyprus” (1977) - «Οι καλικάντζαροι» (1978) - 
«Από τα έθιμά μας: Το διτζίμιν. Λαμπριάτικα έθιμα. Οι σήκωσες (1977) - «Κυπριακές 
Σελίδες» (1978) - Θέσεις του Κώστα Προυσή πάνω στο λαϊκό μας πολιτισμό» (1979) 
- «Τα Δωδεκάμερα» (1979) - «Ο λαογράφος δρ Κυριάκος Π. Χατζηιωάννου» (1982) 

-«Γλωσσάριο της σύνθεσης ‘9η Ιουλίου 1821, εν Λευκωσία’ του Βασίλη Μιχαηλίδη» 
(1982) - «Νικόλαος Γ. Πολίτης» (1984) - «Δρος Κωνσταντίνου Γ. Γιαγκουλλή Κύπριοι 
Λαϊκοί Ποιητές’» (1984) - “Κυπριακά Ριζώματα» (1986) - «Γεώργιος X. Παπαχαρα- 
λάμπους» (1986) -«Δείγματα από τον κόσμο του λαού στην ποίηση του Κωστή Πα- 
λαμά» (1986) - «Εργασίες του Κύπρου Χρυσάνθη στον τομέα της λαϊκής ιατρικής» 
(1987- Εισαγωγή στο έργο του Γιώργου I. Μαυροκορδάτου ‘Δίκωμο» (1987) - «Απάν
θισμα από το έργο του Δημητρίου Σ. Δουκάτου» (1988) - “Κυπριακά Παι
δικά Δημοτικά Τραγούδια» (1988) - «Η προσφορά τον Κύπρου Χρυσάνθη στον 
τομέα της Λαϊκής Ιατρικής» (1988) - «Λαογραφικό Απάνθισμα» (1989) - «Εικοσά
χρονα της «Λαογραφικής Κύπρου» (1990) - «Λατρευτικά έθιμα του χειμώνα» (1990) 
«Ο Άγιος Αάζαρος κατά τη λαϊκή αντίληψη» (1991 ) - «Η Κυπριακή Λαογραφία» 
(1992) - «Παρατηρήσεις στα θρησκευτικά τραγούδια του λαού μας» (1992) - “Περιο
δικό Ααογραφική Κύπρος» (επιμέλεια και διεύθυνση) τόμοι 24 Αευκωσία, 1971-1994.

Την 23η Ιανουάριου 1994 ο Δήμος Έγκωμης εξέδωσε την πιο κάτω ανακοίνωση: 
«Με ονομασίες και βραβεύσεις ονομάτων έμπρακτα τιμά ο Δήμος Έγκωμης τη μέρα 
των γραμμάτων. Το δημοτικό συμβούλιο Έγκωμης πρωτοπορεί σε ακόμα έναν τομέα». 
Ύστερα, συγκεκριμένα, από εισήγηση του Δημάρχου Έγκωμης, δρα Πέτρου Στυλιανού, 
το δημοτικό συμβούλιο Έγκωμης αποφάσισε ομόφωνα να θεσμοθετήσει τη βράβευση 
πάνω σε ετήσια βάση ενός δημότη του για την εξαιρετική προσφορά που ανέπτυξε στον 
τομέα των τεχνών και των γραμμάτων. Παράλληλα με την ίδια απόφαση το δημοτικό 
συμβούλιο θα τιμά ένα διακεκριμένο παράγοντα των τεχνών και των γραμμάτων, κατά 
προτίμηση ζώντα, δίνοντας το όνομά του σε μια από τις οδούς του δήμου. Φέτος και με 
εισήγηση και πάλι του δήμαρχου μια από τις οδούς του δήμου Έγκωμης θα ονομαστεί 
οδός Πορφυρίου Δικαίου, στη μνήμη του διαπρεπούς αρχαιολόγου με διεθνή αναγνώριση, 
πρώτου διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων μετά την Κυπριακή Ανεξαρτησία.

Εξάλλου σε ειδική τελετή στο Γυμνάσιο Μακεδονίτισσας, την Παρασκευή, 28.1.94 
και ώρα 9.30π.μ. θα τιμηθεί ο διακεκριμένος εκπαιδευτικός και πνευματικός παράγοντας 
Χρύσανθος Κυπριανού, δημότης Έγκωμης από 30 και πλέον χρόνια, για το πλούσιο 
συγγραφικό του έργο. Παράλληλα το όνομα του τιμωμένου θα καταγράφεται σε ειδική 
αναμνηστική στήλη που θα αναρτηθεί στον δήμο Έγκωμης.

Ο Δήμαρχος Έγκωμης δρ Πέτρος Στυλιανού, μιλώντας στις 28.1.1997 στο Γυμνάσιο 
Μακεδονίτισσας στην εκδήλωση απότισης τιμής στο δημότη της Έγκωμης Χρύσανθο Κυ
πριανού για την εξαίρετη προσφορά του στις τέχνες και τα γράμματα, είπε τα πιο κάτω:

Ερίτιμη κυρία Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
φίλε κ. Χρύσανθε Κυπριανού
κυρία αντιδήμαρχος
φίλοι κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι
κύριε πρόεδρε της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
κύριε Γενικέ Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
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κύριε πρόεδρε και μέλη της Σχολικής Εφορείας
φίλε κύριε πρόεδρε της ΠΑ.ΣΥ.Δ Υ

φίλοι κύριοι συνάδελφοι καθηγητές του λαμπρού τούτου εκπαιδευτηρίου 
φίλε κ. δ/ντή του πολιτιστικού κέντρου Αρχ. Μακαρίου III, 
αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες

Το δημοτικό συμβούλιο Έγκωμης αποφάσισε, ύστερα από σχετική εισήγηση του 
δημάρχου, να θεσμοθετήσει πάνω σε ετήσια βάση την απότιση φόρου τιμής κατά τη 
μέρα των γραμμάτων προς ένα δημότη του, που διακρίθηκε για την εξαιρετική προσφορά 
του στον τομέα των τεχνών και των γραμμάτων. Παράλληλα αποφάσισε να τιμά - με 
την ονομασία μιας από τις οδούς του - ένα από τους διακεκριμένους Κυπρίους ή Ελλα- 
δίτες αδελφούς, κατά προτίμηση ευρισκομένους εν ζωή, που διακρίθηκαν επίσης στον 
τομέα των τεχνών και των γραμμάτων.

Έτσι για φέτος ο δήμος μας - αποφάσισε, ύστερα από πρόταση του ομιλητή, να 
ονομάσει μια από τις οδούς του σε οδό Πορφυρίου Δικαίου, προς τιμήν του διαπρεπούς 
αρχαιολόγου με διεθνή αναγνώριση, πρώτου διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων 
μετά την Κυπριακή Ανεξαρτησία, Πορφυρίου Δικαίου. Η σχετική σεμνή τελετή θα ακο
λουθήσει σύντομα με τη σήμανση ήδη μιας νευραλγικής οδού του δήμου μας, που θα 
πάρει το όνομα του αείμνηστου διακεκριμένου αρχαιολόγου. Κατά τη σχετική τελετή 
θα γίνει και ευρύτερη αναφορά στο έργο του.

Εξάλλου, στον τομέα των τεχνών και των γραμμάτων ο δήμος Έγκωμης βραβεύει 
τον ακούραστο εκπαιδευτικό και οτρηρό συγγραφέα και από τριάντα και περισσότερα 
τώρα χρόνια δημότη του, Χρύσανθο Κυπριανού. Δεν πρόκειται στη σημερινή τελετή να 
εξάρω το έργο του σκαπανέα των γραμμάτων κ. Χρύσανθου Κυπριανού, όχι μόνο 
γιατί θα προσκρούσω στη σεμνότητα του τιμώμενου, αλλά και γιατί, απλούστατα, η 
αναλυτική αναφορά στο έργο του θα χρειαζόταν μεγάλα χρονικά περιθώρια πρόσφορα 
για τον σκοπό αυτό, πράγμα που επιφυλασσόμαστε να πράξουμε με σχετική δημοσίευση 
στο περιοδικό του δήμου. Ο Δήμος Έγκωμης, εξάλλου, πέρα από τη σημερινή τιμητική 
εκδήλωση, κατά την οποία θα παρακληθεί η ερίτιμη Υπουργός κυρία Κλαίρη Αγγελίδου 
να απονείμει τη σχετική πλακέτττα καθώς και το σχετικό δίπλωμα, πρόκειται να αναρ- 
τήσει πρώτο το όνομα του τιμώμενου στην ειδική αναμνηστική στήλη που έχει ανεγείρει 
στο δήμο του και στην οποία θα αναγράφονται καθεχρονικά τα ονόματα των τιμώμενων 
ανθρώπων των τεχνών και των γραμμάτων του δήμου μας. Υπογραμμίζω μόνο πως ο 
Χρύσανθος Κυπριανού, πέραν της λαμπρής εκπαιδευτικής σταδιοδρομίας του - υπηρέ
τησε ως καθηγητής, γυμνασιάρχης, λυκειάρχης καθώς και επιθεωρητής μέσης εκπαί
δευσης πάνω από τρεις δεκαετίες - και συνέγραψε γύρω στα 120 βιβλία καθώς και εκτε
νείς μελέτες κα εκατοντάδες άρθρα που αναφέρονται σ’ ένα ευρύ πλαίσιο φιλολογικών, 
βιβλιογραφικών και λαογραφικών θεμάτων. Πρόσθετα έχει αναλάβει την επιμέλεια και 
την έκδοση 24 τόμων του περιοδικού “Ααογραφική Κύπρος” που τίμησε πραγματικά 
το σκοπό της αποστολής του κοντά 1/4 του αιώνα τώρα.

Θα ήταν παράλειψή μου αν δεν ευχαριστούσα ιδιαίτερα την ακούραστη Υπουργό 
Παιδείας και Πολιτισμού κυρία Κλαίρη Αγγελίδου, που ανταποκρίθηκε ολοπρόθυμα 
οτην έκκλησή μας να παραστεί, να χαιρετίσει και ν’ απονείμει τις τιμητικές διακρίσεις 
στον τιμώμενο σήμερα δημότη μας. Σίγουρα, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
ευτύχησε, όσο ποτές άλλοτε, έχοντας επί κεφαλής των υπηρεσιών του την έργω και 
λόγω αγωνίστρια Υπουργό, την Κλαίρη Αγγελίδου.

Επιλέξαμε κυρίες και κύριοι τη φιλόξενη τούτη σχολή για να διοργανώσουμε τη 
σεμνή τούτη εκδήλωση για δυο βασικά λόγους: Και γιατί θέλαμε να εκφράσουμε την 
εξαιρετική εκτίμησή μας για την αδιάλειπτη κι αγαστή συνεργασία που ενυπάρχει ανά
μεσα στη διεύθυνση του σχολείου και ιδιαίτερα στο γυμνασιάρχη κ. Δημοσθένους και 
στο πολιτιστικό τμήμα του δήμου πρώτιστα, αλλά και το ευρύτερο φάσμα του δήμου 
μας αφενός και γιατί θέλουμε, αφετέρου, να δώσουμε ένα πρότυπο για μίμηση στους 
μαθητές και στις μαθήτριές μας το έργο, το κολοσσιαίο πραγματικά έργο, το λόγο και 
το ρόλο, το ύφος και το ήθος του ανθρώπου που τιμούμε σήμερα, του αγαπητού φίλου 
και συνεργάτη, του Χρύσανθου Κυπριανού.

Το μήνυμα της σημερινής ημέρας που καταπέμπεται από την ειδική εκδήλωση από 
ένα σχολείο τοποθετημένο σ’ ένα μοιρασμένο τόπο, όπου - μ ’ όλη την κατ’ εξακολούθηση 
λειτουργικότητα, κατά τον ποιητή σύμφωνα πάντα, του θαύματος του Ελληνισμού - 
σηματοδοτούν μιαν ακόμα ιστορική ευθύνη κι ένα πρόσθετο νομοτελειακό χρέος: Το 
χρέος της συντήρησης της μνήμης και της έφεσης για επιστροφή μα και της σφυρηλάτησης 
της βούλησης για ανάκτηση της χιλιάκριβης λευτεριάς με την εθνική δικαίωση της πολ- 
λυχειμαζόμενης, κατεχόμενης, εδώ και είκοσι χρόνια τώρα, μοιρόγραφτης πατρίδας. 
Χρέος, πνευματικό, πολιτιστικό κι εθνικό μαζί συνιστούσε η σημερινή τούτη εκδήλωση 
- μέρα που δοξάζεται και λειτουργεί η μνήμη “τωνμελιρύτων ποταμών της σοφίας, τους 
την κτίσιν πάσαν θεογνωσίας νάμασιν καταρδεύσαντας” - αν θέλουμε να συντηρήσουμε 
ελπίδες, ν’ αναβαθμίσουμε το ύφος και το ήθος του ανθρώπου, αν θέλουμε ν’ αντικρύ- 
σουμε χωρίς ντροπή την επιταγή του ηθικού χρέους, τον σηματωρό μα δουλωμένο Πεν- 
ταδάχτυλο, που δαχτυλοδειχτεί, σηματοδοτεί και δρομοδειχτεί, και, τέλος αν θέλουμε 
ν’ αντιμετωπίζουμε χωρίς τύψεις, χωρίς αιδώ τις ίδιες τις πατρογονικές μνήμες».

Παραθέτουμε στη συνέχεια αποσπάσματα από την αντιφώνηση του Χρύσανθου 
Κυπριανού, που συνιστούν κλασικούς κώδικες αρχών και διαχρονικές υποθήκες:

«Ευχαριστώ θερμά για την τιμή που μου γίνεται από τον Δήμο Έγκωμης, της επι
λογής μου ανάμεσα σε τόσους πολλούς άξιους πολίτες (που λαμπρύνουν την ιδιαίτερη 
μας πατρίδα στα γράμματα, στην καλλιτεχνία και στην επιστήμη), για να τύχω αυτής 
της διάκρισης. Τη δέχομαι μ’ ευγνωμοσύνη ως απόδειξη αναγνώρισης μιας αδιάκοπης 
εργασίας, που έδωσα για μια ολάκερη ζωή.

Ως κλασσικός φιλόλογος είχα την δυνατότητα και την ευτυχία συνεχούς αναστροφής 
με τον κόσμο τον αθάνατο κι’ ωραίο και πάντα νέο, προσπαθώντας να κατανοήσω τα 
βαθύτερα κίνητρα και τον εσωτερικό ρυθμό του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Να 
χαρώ την ακρίβεια στη μορφή, την καλλιέπεια και τα μηνύματα, τα άφθαρτα μέσα 
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στους αιώνες, των αρχαίων κλασσικών συγγραφέων, των “διδάχων της σοφίας“ κατά 
τον ποιητή. Κι’ ακόμα με δέος να σταθώ στη “σημαντική προσφορά του βαθειά χρι
στιανικού Βυζαντίου. Κι ’ άντλησα και μετέδωσα όσα μπορούσα σκύβοντας πάνω στις 
ρίζες μας και στις πηγές μας.

Ως λαογράφος ανίχνευσα βήμα προς βήμα, για χρόνια από κοντά, τις σκέψεις και 
τις πράξεις (εθιμικές και φιλολογικές) του λαού μας, που χωρίς αμφιβολία αποτελεί τη 
στερεή βάση της πυραμίδας του Έθνους μας. Χάρηκα τον πλούτο της έμπνευσής του 
και τον τρόπο της έκφρασής του, θαύμασα την ιδιοσυγκρασία του και τη δημιουργική 
του πνοή και πίστεψα πως μπορεί πάνω σ’ αυτό το λαό, με τις απεριόριστες δυνάμεις 
και δυνατότητες, να στηριχτεί με σιγουριά το Έθνος, για επιβίωση και προκοπή, σε και
ρούς καταλυτικούς σαν τους σημερινούς.

Ως ερευνητής αντίκρυσα διαχρονικά και συγχρονικά τις εκδηλώσεις της ψυχής του 
λαού μας, πάνω σε παγκόσμια και πανελλήνια βάση, κινούμενος μέσα στον ελληνικό 
χώρο τον ενιαίο πολιτιστικά. Πίστεψα πως ο κόσμος μας ο σημερινός (οι αρχές και τα 
ιδανικά μας, η διάθεση μας, η ψυχοσύνθεση μας γενικά, η ηθική μας) είναι αναλλοίωτος 
στην ουσία από τα πανάρχαια χρόνια, γιατί εξακολουθούμε ν’ ακουμπάμε πάνω στις 
παλιές αξίες που χύνονται μέσα από τους παλιούς ασκούς. Αυτή την έννοια της συνέχειας 
(στο λόγο, στην τέχνη και στη ζωή) του αρχαίου ελληνικού κόσμου, δια των βυζαντινών, 
προσπάθησα να φωτίσω στις εργασίες μου, ακολουθώντας το παράδειγμα των παλιών 
μελετητών. Σταμάτησα, σε πολλές μου εργασίες, επανειλημμένα, με θαυμασμό, ιδιαίτερα 
στη θρησκεία, διαπιστώνοντας πόσο έντονα διαποτίζει την ύπαρξή μας. Όλα αυτά γιατί 
είναι πεποίθησή μου ότι η σύνθετη πολιτιστική μας παράδοση (η συσσωρευμένη δηλαδή 
εμπειρία αιώνων) αναμφίβολα οδηγεί στην αυτογνωσία, στην αυτοσυνειδησία και στον 
αυτοσεβασμό.

Έγραφα πολλά κι έπραξα άλλα τόσα. Αεν ξέρω τι εκτόπισμα έχουν και πώς θα 
αντέξουν στο πέρασμα του αδηφάγου χρόνου. Ξέρω όμως ότι δούλεψα σκληρά και 
κράτησα όσο μπορούσα σε εγρήγορση την ψυχή μου κι αγωνίστηκα να διατηρήσω την 
ελευθερία μου στο ήθος και στο πνεύμα, με τα χρέη της. Για κάτι όμως νοιώθω περήφανος 
και το λέγω αυτή την ώρα: Ότι υπήρξα δάσκαλος καλός σε οποιαδήποτε βαθμίδα κι αν 
βρισκόμουν. Και τον τίτλο του δασκάλου δεν τον αλλάζω με καμιά άλλη ιδιότητα, γιατί 
το έργο του δεν έχει κανένα αντίβαρο κι η ανταμοιβή είναι ασύγκριτη. Σέβεσαι την 
αξιοπρέπεια του παιδιού, δείχνεις κατανόηση κι αγάπη, καλλιεργείς τα διαφέροντα του, 
ενισχύεις τις καταβολές του, το πλάθεις σε πολίτη που να τιμά την έννοια Ελλάς και το 
αξίωμα Άνθρωπος, κι έχεις την ικανοποίηση να βλέπεις μεγάλο μέρος από τον εαυτό 
σου να καθρεφτίζεται στα ευγνώμονα παιδικά μάτια, που προδικάζουν σωστούς πολίτες, 
επιτυχημένους και χρήσιμους. Γι’ αυτό η χαρά της έδρας είναι ανεπανάληπτη κι έντονη 
η νοσταλγία της.

Ιδιαίτερη συγκίνηση νοιώθω επειδή η τελετή αυτή γίνεται στο Γυμνάσιο Μακεδονί- 
τισσας, στο τελευταίο σχολείο όπου εργάστηκα ως Επιθεωρητής Φιλολογικών Μαθη
μάτων. Γιατί συνάντησα εδώ καλές δασκάλες και καλούς δασκάλους, πάνω στους οποί
ους μπορεί να βασιστεί η νέα γενιά».

Καταλήγοντας, θάθελα να υπογραμμίσω πρώτον την αναγκαιότητα όπως δυο του
λάχιστον Δήμοι στους οποίους ο Χρύσανθος Κυπριανού διακόνησε με τον γνωστό έν
θερμο ζήλο του τη λαμπρή παρακαταθήκη στα ελληνικά γράμματα, οι δήμοι, συγκεκρι
μένα, Λευκωσίας - με το Παγκύπριο Γυμνάσιο - και Έγκωμης αποδώσουν μιαν από τις 
οδούς τους στον Χρύσανθο Κυπριανού.

Εξάλλου, για το Πανεπιστήμια Κύπρου εισηγούμαστε όπως μια από τις πτέρυγες 
της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης ονομαστεί πτέρυγα Χρύσανθου Κυπριακού, διαλαμ- 
βάνουσα όλες τις εκδόσεις του καθώς και τόσον τις εκδόσεις της Λαογραφικής Κύπρου 
όσον και των τόμων με το «Πανόραμα Λαογραφίας». Τέλος, μια τρίτη εισήγηση του 
ομιλητή είναι όπως η έδρα Εθνογραφίας/ Λαογραφίας/Λογογραφίας του Πανεπιστημίου 
καθιερώσει ετήσιο εθνογραφικό/ λαογραφικό διαγωνισμό στη μνήμη του ασύγκριτου 
έργου του αξέχαστού μας Χρύσανθου Κυπριανού.

ΔΡ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Συγγραφέας

Χρύσανθος Κυπριανού (1931-2011)
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ*

* Μια ραδιοφωνική συνέντευξη της Λυγίας Κωνσταντινίδου με τον πρόεδρο του ΕΠΟΚ Κώστα Γιωργαλλίδη και 
το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Χρυσοθέμιδα Χατζηπαναγή, στις 3 Ιουλίου 2013.

Μια περιδιάβαση στο χώρο του πνεύματος και της τέχνης.

Της Λυγίας Κωνσταντνίδου

Λυγία Κωνσταντινίδου: Αγαπητοί ακροατές του πρώτου προγράμματος του Ραδιο
φωνικού Ιδρύματος Κύπρου γεια σας. Οι αναζητήσεις μας σήμερα θα είναι στον χώρο 
του πνεύματος. Υπεύθυνος στην ηχοληψία και στη ροή του ήχου ο Δημήτρης Μακρής, 
στις μουσικές επιλογές η Τασούλα Λεκάκη και σήμερα κυρίες και κύριοι θα μιλήσουμε 
για ένα θέμα από τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα θα έλεγα, γνωστό στο ευρύ κοινό της Κύ
πρου, για τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου, τον διαχρονικό του ρόλο στα πολι
τιστικά δρώμενα της Κύπρου και του ευρύτερου ελληνισμού. Μαζί μας εδώ στο στούντιο 
είναι ο πρόεδρος του ΕΠΟΚ και συγγραφέας κύριος Κώστας Γιωργαλλίδης, η κυρία 
Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή, φιλόλογος και συγγραφέας. Συμπίπτει η Τασούλα Λεκάκη 
και η υποφαινομένη να είμαστε κι εμείς μέλη του υπέροχου αυτού ομίλου.
Σας δίνω τον λόγο κ. Κώστα Γιωργαλλίδη για να αναφερθείτε έτσι με κάποια συντομία 
για το πώς δημιουργήθηκε ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου, τι ήταν οι στόχοι 
του, μερικούς από τους μεγάλους προέδρους που πραγματικά ευτύχισε να έχει, και τί 
έχει προσφέρει στα πολιτιστικά δρώμενα της Κύπρου μας σε όλη τη μακρά αυτή 
διαδρομή του.
Κώστας Γιωργαλλίδης: Ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου έχει κλείσει τον πε
ρασμένο Μάρτη 66 χρόνια ζωής και δράσης. Συγκεκριμένα ιδρύθηκε στις 30 Μαρτίου 
του 1947 σε μια δύσκολη περίοδο, την περίοδο της αποικιοκρατίας, που δεν ήταν πολύ 
μακριά από τη στιγμή παλμεροκρατία, όπου οτιδήποτε το ελληνικό καταπολεμείτο άγρια 
στην προσπάθεια της Βρετανικής διακυβέρνησης για αφελληνισμό του ελληνικού πλη
θυσμού της Κύπρου. Μια ομάδα, μικρή ομάδα, φωτισμένων ανθρώπων της τότε εποχής, 
με πρωτεργάτη τον αείμνηστο Δρα Κωνσταντίνο Σπυριδάκι, είχαν ιδρύσει τον Όμιλο 
με κύριο στόχο και σκοπό την καλλιέργεια των ελληνικών γραμμάτων και τεχνών, τη 
στενότερη επαφή και επικοινωνία μεταξύ των πνευματικών ανθρώπων και γενικά την 
ανάπτυξη της πνευματικής ζωής της Κύπρου καθώς και τη σύσφιξη των πνευματικών 
δεσμών της Κύπρου με την Ελλάδα. Άρχισε τότε με διάφορους τρόπους να πραγματοποιεί 
διάφορες εκδηλώσεις που είχαν σχέση πάντοτε με το Ελληνικό πνεύμα και τον Κυπριακό 
πολιτισμό και άρχισαν και την εκδοτική δραστηριότητα με την έκδοση του «Δελτίου» 
του Πνευματικού Ομίλου, το οποίο «Δελτίον» πραγματοποίησε 7 εκδόσεις(από το 1947 
μέχρι το 1958). Ήταν μια πλούσια έκδοση η οποία εκτός από τον απολογισμό των δρα
στηριοτήτων είχε και πολλές πνευματικές εργασίες μέσα, ποίηση, πεζογραφία από ση
μαντικούς πνευματικούς ανθριόπους, τόσο της Κύπρου και της Ελλάδας, όσο και του 
ευρύτερου ελληνισμού. Είχε προσκαλέσει στην Κύπρο, κατά καιρούς, σημαντικές προ-
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σωπικότητες, όπως ήταν ο Σεφέρης, ο Βενέζης, ο Μυριβήλης, και έκαμαν διαλέξεις. 
Μαζί με τον Κωνσταντίνο Σπυριδάκι στο διοικητικό σουμβούλιο ήταν ο Αθανάσιος 
Μερεμέτης, ο Μίκης Κιτρομιλίδης, η Καλλιόπη Καραγιώργη, ο Γεώργιος Παπαχαρα- 
λάμπους, ο Νίκος Κρανιδιώτης και ο Γιώργος Σπανόπουλος.
Κωνσταντινίδου: Δηλαδή μιλούμε για σημαντικά πρόσωπα της εποχής.
Γιωργαλλίδης: Της πνευματικής εποχής, των πνευματικών δρώμενων της εποχής.
Κωνσταντινίδου: Ακριβώς. Και οι περισσότεροι είχαν σχέση με το Παγκύπριο Γυμνά
σιο.
Γιωργαλλίδης: Σίγουρα. Και οι περισσότερες δραστηριότητες γινόντουσαν στο Παγκύ- 
πριο Γυμνάσιο και στο συνοδικό της Αρχιεπισκοπής. Στην αρχή ο ΕΠΟΚ εξέδιδε το 
ετήσιο «Δελτίον», το οποίο ήταν πρωτοποριακό και μεστό σε ύλη. Όμως, στη διάρκεια 
του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, του ’55-‘59, πολλοί από τους παράγοντες και τους 
πρωτοστάτες του Ομίλου καθώς και πολλά μέλη είχαν συλληφθεί και καταδιωχθεί και 
μοιραία η δραστηριότητα είχε περιοριστεί, η εκδοτική δραστηριότητα ιδιαίτερα. Ωστόσο 
το «Δελτίον» άντεξε μέχρι το 1958 που ήταν η τελευταία του έκδοση. Μετά την ανε
ξαρτησία το 1960, στη θέση του «Δελτίου» εκδόθηκε από τον ΕΠΟΚ η «Φιλολογική 
Κύπρος», η οποία εξακολουθεί να εκδίδεται μέχρι και σήμερα. Έχουν εκδοθεί περίπου 
40 τόμοι, μερικοί από τους οποίους είναι διπλοί και τριπλοί. Παράλληλα με την έκδοση 
της Φιλολογικής Κύπρου, η οποία χαρακτηρίζεται ως το κυρίως εκφραστικό όργανο 
του Ομίλου, ο Όμιλος πραγματοποίησε πάρα πολλές εκδόσεις που καλύπτουν ένα 
μεγάλο φάσμα θεμάτων και δημιουργών. Περίπου 70 εκδόσεις έχουν πραγματοποιηθεί 
από τον Όμιλο με συνεισφορές διαφόρων φιλότεχνων προσωπικοτήτων ή οργανισμών 
αλλά με κύριο στήριγμα πάντοτε την Ιερά Αρχιεπισκοπή. Η τελευταία έκδοση της Φι
λολογικής Κύπρου που έχουμε τώρα στο χέρι είναι για τα έτη 2009-2011, την οποία και 
θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε.
Κωνσταντινίδου: Να προσθέσουμε εδώ ότι στον ΕΠΟΚ, για το πλούσιο πνευματικό 
του έργο, έχει απονεμηθεί το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών.
Γιωργαλλίδης: Βέβαια, αυτό έγινε το 1979, και είναι μια εξαιρετική και σπάνια πνευματική 
διάκριση.
Κωνσταντινίδου: Και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Να σημειώσουμε επίσης ότι επίτιμοι 
πρόεδροι του ΕΠΟΚ ήταν οι αείμνηστοι Αρχιεπίσκοποι Κύπρου Μακάριος ο Γ’ και 
Χρυστόστομος ο Α’, οι Κωνσταντίνος Σπυριδάκις και Κώστας Χατζηστεφάνου, και 
είναι τώρα ο νυν Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος ο Β’.
Γιωργαλλίδης: Να μην παραλείψουμε, βέβαια, να αναφέρουμε τους εκάστοτε προέδρους 
του Ομίλου, οι οποίοι δεν ήταν πολλοί, διότι είχαν προσφέρει για πάρα πολλά χρόνια ο 
κάθε ένας στη δραστηριότητα του ΕΠΟΚ αλλά και στη Φιλολογική Κύπρο. Πρώτος 
ήταν ο Κωνσταντίνος Σπυριδάκις, μετά τον θάνατο του τον είχε διαδεχθεί ο Κύπρος 
Χρυσάνθης, μετά τον θάνατο του Χρυσάνθη ακολούθησε ο Κώστας Χατζηστεφάνου, 
σε κάποιο στάδιο γύρω στο 2006 παρέδωσε τα ηνία στη Μαρούλα Βιολάρη Ιακωβίδου 
και από το 2007 ο πρόεδρος είναι ο Κώστας Γιωργαλλίδης.

Κωνσταντινίδου: Αξίζει εδώ να αναφέρω το σημερινό διοικητικό συμβούλιο του ΕΠΟΚ: 
Πρόεδρος εσείς κ. Γιωργαλλίδη, αντιπρόεδρος η κα Λούλα Χρυσάνθη, γραμματέας η 
κα Σωτηρούλα Ιωαννίδου, ταμίας ο Δρ Ανδρέας Κρίγκος και μέλη οι Νέαρχος Κληρίδης, 
Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή, Τασούλα Λεκάκη και η υποφαινόμενη.
Σας δίνω το λόγο κα Χατζηπαναγή, που ξέρουμε ότι τον χειρίζεστε τόσο όμορφα και 
τόσο υπέροχα, να δώσετε κι εσείς τη δική σας κατάθεση.
Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή: Ευχαριστώ κα Κωνσταντινίδου παρόλο ότι υπερβάλλετε 
κάπως και να σας ευχαριστήσω και εγώ και να σας συγχαρώ με τη σειρά μου, γιατί εμ- 
πνευστήκατε να κάνετε αυτή την εκπομπή, αφιερώνοντάς την σε μια πολύ σημαντική 
έκδοση ενός διαχρονικά ιστορικού πνευματικού σωματείου, που όπως ο αγαπητός μας 
πρόεδρος έχει τονίσει, έχει συμβάλει καταλυτικά όλα αυτά τα χρόνια από το 1947 της 
ίδρυσης του και εντεύθεν μέχρι σήμερα, στα πολιτισμικά δρώμενα, όχι μόνο του Κυ
πριακού χώρου, αλλά και του ευρύτερου Πανελλήνιου χώρου. Γι’ αυτό μια από τις ση
μαντικότερες πτυχές ήταν αυτή η σύσφιξη των πνευματικών σχέσεων που αναφέρθηκε 
και μάλιστα έμπρακτα, εφόσον κατά καιρούς είχαν μετακληθεί από την Ελλάδα σημαί- 
νοντες πνευματικοί δημιουργοί, κάποιους ανέφερε ο κ. Γιωργαλλίδης. Εγώ συμπληρώνω 
ότι ήταν επίσης ο Δημήτριος Φαρέλλος, ο σύζυγος της συγγραφέας Καλλιόπης Φαρέλ- 
λου, ο Μανώλης Καλομοίρης, ο μουσουργός, ο Στρατής Μυριβίλλης, η Αθηνά Ταρσούλη, 
ο Μελής Νικολαΐδης, αυτός ο μεγάλος κύπριος λογοτέχνης και δημοσιογράφος που 
διέμενε στην Αθήνα. Ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσει και προς αυτή την κατεύθυνση τη 
δράση του, γιατί δεν είναι, όπως σωστά είπατε, μόνο η εκδοτική του δραστηριότητα, 
αλλά και πλείστες όσες πτυχές του πολιτισμικού μας βίου όπου εμπλέκεται ο Ελληνικός 
Πνευματικός Όμιλος Κύπρου.
Κωνσταντινίδου: Και να πούμε ότι, διαβάζοντας τον πρόσφατο τόμο, είδα ότι είναι 
κάτι που σήμερα ιδιαίτερα χρειάζεται πάρα πολύ και προσφέρει μία ποικιλία θεμάτων. 
Πρώτα είναι οι εκδηλώσεις, κείμενα, δυνατά κείμενα και επίσης και αναφορές και σε 
ήρωες μας και αυτό το πράγμα το θεωρώ ιδιαίτερα χρήσιμο για την αγωγή των νέων 
μας και για να τους στηρίξουμε, γιατί αυτή η δραματική κατάσταση στην οποία έχει 
μπει η Κύπρος μας, που ακόμα την χαρακτηρίζουμε ότι περνά τη μεγάλη Παρασκευή 
της με ακάνθινα στεφάνια στο κεφάλι, χρειάζεται πνευματική τόνωση την οποία άνετα 
μπορεί να βρει και ο νέος και ο μεγαλύτερης ηλικίας αναγνώστης και να προσπαθήσει 
να δει κάποια πρότυπα και πως μπορούμε να ξεπεράσουμε ή αν θέλετε πως μπορούμε 
να αντέξουμε αυτή τη δοκιμασία μας. Η ποικιλία των θεμάτων είναι τέτοια που ικανο
ποιεί και τον πιο δύσκολο αναγνώστη πιστεύω και θα ήθελα, αν συμφωνείτε, να διαβά
σουμε κάτι του μακαριστού Κώστα Χατζηστεφάνου, για τον ήρωα Πέτρο Γιάλλουρο, 
από μια ποιητική συλλογή για τον αγώνα της ΕΟΚΑ, από ένα σύγχρονο φλογερό φι
λέλληνα, ένα Νεοζηλλσνδό ποιητή, είναι στη σελίδα 22. Πραγματικά, διαβάζοντας το 
συγκινήθηκα ιδιαίτερα, γνωρίζοντας και τον Κώστα. Χατζηστεφάνου και την προσφορά 
του, ο οποίος εξυμνεί τον ήρωά μας σαν ένα χαριτωμένο νέο, έναν έφηβο χωρίς ψεγάδι, 
πρώτο της χρονιάς του, καύχημα της Αμμοχώστου, έναν ιδεολόγο, που τις αρετές του 
απέβλεπε να τις επιστρατεύσει για ανώτερους ευγενείς σκοπούς, έναν ώριμο ανδροπρεπή 
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με περηφάνεια και αξιοπρέπεια. Γι’ αυτόν τον νέο που σκοτώθηκε όταν ατρόμητος έξω 
από το γυμνάσιο του μαζί με τους συμμαθητές του αψήφισαν τους ξένους ψευτοπαλλη
καράδες, όπως χαρακτηρίζει τις δυνάμεις του αποικιοκράτη, καλεί τους Κυπρίους να 
κτυπήσουν τις καμπάνες δυνατά, να πάρουν θάρρος και έτσι να κάνουν σε κάθε παρό
μοια περίπτωση:

«Κτυπάτε τις καμπάνες Κύπριοι, τις καμπάνες τις απαγορευμένες, 
για όποιο διάταγμα πιο δυνατά χτυπήσουν μέσα στις γενναίες σας καρδιές 
ακόμα πιο γενναία θα χτυπήσουν 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».

Αλλά ο λόγος που αναφέρομαι στον Πέτρο Γιάλλουρο είναι γιατί και εσείς κα Χατζη
παναγή, στην ίδια έκδοση στη σελ. 192, κάνετε μία πολύ ωραία θα την έλεγα, δεν είναι 
κριτική, μια μελέτη, μια βιβλιοπαρουσίαση «Η ζωή και ο θάνατος του Πέτρου Γιάλλου
ρου» του Δημήτρη Λεβέντη. Με συγχωρείτε για τη μακρά παρέμβαση. Θέλω να συνεχί- 
σετε όμως εσείς κα Χατζηπαναγή.
Χατζηπαναγή: Προτού συνεχίσω θα ήθελα να μου δώσετε την ευκαιρία ακριβώς να επι- 
σημάνω δυο τρία πράγματα πάνω σ αυτό το σπουδαίο κείμενο του αείμνηστου μας και 
πρώην προέδρου του ΕΠΟΚ Δρα Κώστα Χατζηστεφάνου, ο οποίος πραγματικά πρω- 
τοπαρουσίασε την ποιητική συλλογή ενός σημαντικού Νεοζηλανδού λογοτέχνη, ποιητή 
και δημοσιογράφου, του Γουώλτερ Νταρσή Κρέσγουελ. Ο Κρέσγουελ είχε πραγματικά 
συγγράψει αυτή την ποιητική συλλογή με τα φλογερά, όπως είπατε κι εσείς, σονέτα του, 
στην ακρίβεια στα 12 σονέτα του, και την οποία είχε κυκλοφφορήσει το 1957(δηλαδή 
στη διάρκεια του αγώνα) με τον τίτλο: «Ποίηση και Κύπρος, ένα μανιφέστο για νεότε
ρους». Και εκεί ακριβώς ανάμεσα σ’ αυτά τα σονέτα είναι και το σονέτο για τον Πέτρο 
Γιάλλουρο που μας απαγγείλατε. Στη θεματική ενότητα των βιβλιοπαρουσιάσεων έχομε 
και εμείς το κείμενο για τη ζωή του Πέτρου Γιάλλουρου «Η ζωή και ο θάνατος» του 
Δημήτρη Λεβέντη και βεβαίως είναι μια οπωσδήποτε συνοπτική θα λέγαμε παρουσίαση 
αυτού του πολύ ωραίου βιβλίου, που είναι χρονικό μαρτυρία ως προς το είδος, εφόσον 
ο Δημήτρης Λεβέντης υπήρξε και συμμαθητής του Πέτρου Γιάλλουρου στο Γυμνάσιο 
Αμμοχώστου.
Κωνσταντινίδου: Ήταν και συναγωνιστής του.
Χατζηπαναγή: Ασφαλώς. Δεν ξέρω για τον Πέτρο Γιάλλουρο, είναι πάρα πολλά, τα 
είπατε κι εσείς, ήταν άριστος μαθητής με ελληνοχριστιανικά ιδανικά, που πρωτοστατούσε 
στις διαδηλώσεις και στους αγώνες της μαθητιώσας νεολαίας στην Αμμόχωστο και 
ακριβώς και με τις δικές του μαρτυρίες ο Λεβέντης παραθέτει πολύ παραστατικά και 
γλαφυρά τα γεγονότα. Αν θέλετε να επισημάνουμε ένα μικρό, πολύ μικρό απόσπασμα, 
ότι θέλετε, στη σελίδα 195.
Κωνσταντινίδου: 197 αν μου επιτρέπετε.

Χατζηπαναγή: Εσείς θέλετε την 197. Εγώ μιλούσα για τη θρησκευτική του συνείδηση. 
Κωνσταντινίδου: Εδώ έχετε παραθέσει κάτι πολύ ωραίο κα Χατζηπαναγή που λέτε το 
εύδαιμον... το ελεύθερον...
Χατζηπαναγή: Α, από τον Επιτάφιο, μιας και αρχίζει από τον Επιτάφιο του Περικλή, 
πόσο είχε στ’ αλήθεια προλάβει να διδαχθεί ή να εμπεδώσει το του επιταφίου το εύδαιμον, 
το ελεύθερον, το εύψυχον, όταν με τόση πειθώ ωριμότητας του υπεδύκνυε, εννοούμε 
στον πατέρα του με επιστολή, την βαθείαν, την απόλυτον ευτυχία που προσφέρει στον 
άνθρωπο και ιδίως όταν τούτος είναι Έλληνας, η ορμή προς τα ανώτερα ιδανικά, την 
αγάπη προς την πατρίδα και τον πόθο ακόμη και να θυσιαστεί για την ελευθερία της, 
που είναι και δική του ατομική ελευθερία και αξιοπρέπεια. Μια πινδάρια ωδή συνεχίζω 
σχολιάζοντας και θα λέγαμε διαπνέει και δονεί τη σκέψη του αυτή κάτω απ’ τις πάλ- 
λουσες χορδές του ψυχισμού του.
Κωνσταντινίδου: Μα αυτοί ήταν οι νέοι της εποχής εκείνης.
Χατζηπαναγή: Ακριβώς, οι οποίοι πραγματικά εδονούντο και επάλλοντο ψυχικά και 
πνευματικά απ’ αυτά τα ιδανικά. Ευχόμαστε οι νέοι οι σημερινοί της Κύπρου να διαβά
ζουν και να μελετούν και να σπουδάζουν αυτούς τους αγώνες εκείνης της υπέροχης νε
ολαίας.
Κωνσταντινίδου: Ακριβώς.
Κύριε Γιωργαλλίδη, προηγουμένως κάναμε μία έτσι αναφορά ότι ο Γιάλλουρος κατα
γόταν από την Καρπασία. Και ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης από την Πάφο. Έτσι;
Γιωργαλλίδης: Ναι.
Κωνσταντινίδου: Και στο Δίκωμο έχει πέσει ο Μάτσης...
Γιωργαλλίδης: Ναι στο Δίκωμο. Καταγόταν όμως από το Παλαιχώρι.
Κωνσταντινίδου: Τα επισημαίνω αυτά γιατί, όπως έχετε πει κι εσείς, σ’ εκείνο τον υπέ
ροχο αγώνα, βλέπουμε να μετέχει ολόκληρη η Κύπρος. Ήσασταν και εσείς αγωνιστής, 
άλλωστε και πολύ σπουδαίος αγωνιστής
Γιωργαλλίδης: Τώρα δεν ξέρω το σπουδαίος, δεν αξιολογώ τον εαυτό μου, απλά προ
σπάθησα κι εγώ να κάνω το καθήκον μου, το οφειλόμενο καθήκον μου.
Κωνσταντινίδου: Αφήστε με να το πω εγώ. Βλέπουμε ότι είναι όλη η Κύπρος που 
μετείχε. Δηλαδή αυτή η ενότητα, αν μπορέσουμε και τώρα να ενωθούμε όλοι οι άνθρωποι 
για να σώσουμε την πατρίδα μας, γιατί και τώρα κινδυνεύει από άλλη σκοπιά, για 
άλλους λόγους, με τη μεγάλη πείρα που έχετε.
Γιωργαλλίδης: Το χαρακτηριστικό του αγώνα που οδήγησε στην έξαρση και την εξέ
γερση όλων των Κυπρίων(με κτυπητή και επονείδηστη δυστυχώς εξαίρεση τους ταγούς 
της γνωστής ξενόφρονης, φιλοτόμαρης και καιροσκοπικής κομματικής παράταξης, που 
εξύβρισε και καταπολέμησε τον αγώνα και αποτέλεσε πέμπτη φάλαγγα σαν σύμμαχος 
του κατακτητή) ήταν το πνεύμα και ο στόχος, η καθοδήγηση και η ανάταση που είχαν 
εμπνεύσει οι χαρισματικοί ηγέτες του αγώνα, που είχαν δώσει στη νεολαία να κατανοήσει, 
αλλά και στον κόσμο ευρύτερα, ότι δεν επρόκειτο για κάποιαν σπασμωδική κίνηση 
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απρογραμμάτιστη αλλά επρόκειτο για έναν πραγματικόν αγώνα, για την αποτίναξη 
του αγγλικού ζυγού, για την αυτοδιάθεση, για την ένωση, για την ελευθερία. Το είσπραξε 
σωστά η νεολαία και ευρύτερα ο κόσμος το αγκάλιασε και δόθηκε ολόψυχα σ αυτό τον 
αγώνα. Γι’ αυτό και όλος εκείνος ο ηρωισμός κι όλες εκείνες οι θυσίες. Αυτό ήταν το μυ
στικό του αγώνα.
Αν συνεπώς σήμερα κατορθώσουμε να είμαστε μονόβουλοι, να έχουμε κοινό στόχο και 
να μην αναλισκόμαστε στα κομματικά μας, στα προσωπικά μας, στα συμφέροντα μας, 
αλλά να έχουμε κεντρικόν άξονα και στόχο το καλό του τόπου, το καλό της Κύπρου, 
δεν υπάρχει λόγος να μην τα καταφέρουμε, δεν υπάρχει εμπόδιο που να μην μπορούμε 
να το προσπεράσουμε και να φτάσουμε στον στόχο μας. Συνεπώς είναι η μονοβουλία, ο 
στόχος και η γνησιότητα του στόχου.
Κωνσταντινίδου: Και την αγάπη προς την πατρίδα να την έχουμε υπεράνω κομματικών 
σκοπιμοτήτων.
Γιωργαλλίδης: Προ πάντων.
Κωνσταντινίδου: Να είναι ένα θέμα καθολικό, υπερκομματικό. Δεν μπορείς να βάλεις 
σε καλούπια την αγάπη σου προς τον τόπο σου. Γιατί, το να αναγκαστούν να φύγουν 
οι νέοι επιστήμονες μας από την Κύπρο για να βρουν κάπου αλλού δουλειά κλπ. κλπ. 
αυτό θα είναι είναι, θα είναι μιζέρια.
Γιωργαλλίδης: Θα είναι αποψίλωση, θα είναι υποταγή....
Κωνσταντινίδου: Ακριβώς. Όμως πρέπει να βάλουμε και ένα τραγούδι για να σας ξε
κουράσουμε και να συνεχίσουμε.
(Τραγούδι)
Κωνσταντινίδου: Αγαπητοί ακροατές του πρώτου προγράμματος του Ραδιοφωνικού 
Ιδρύματος Κύπρου ακούτε την εκπομπή Αναζητήσεις. Υπεύθυνος στην ηχοληψία και 
στη ροή του ήχου ο Δημήτρης Μακρής, στις μουσικές επιλογές η Τασούλα Λεκάκη και 
σήμερα κυρίες και κύριοι με πολλή χαρά φιλοξενούμε παράγοντες του Ελληνικού Πνευ
ματικού Ομίλου Κύπρου και αναφερόμαστε στον διαχρονικό του ρόλο στα πολιτιστικά 
δρώμενα της Κύπρου, αλλά και του ευρύτερου Ελληνισμού. Μαζί μας σήμερα είναι ο 
πρόεδρος του ΕΠΟΚ συγγραφέας και αγωνιστής κ. Κώστας Γιωργαλλίδης και η κα 
Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή, φιλόλογος και συγγραφέας, και μιλούμε για τη Φιλολογική 
Κύπρο που είναι και το εκφραστικό όργανο του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου 
και θα ήθελα κα Χατζηπαναγή να σας ρωτήσω με ποιον τρόπο ένας νέος ή οποιοσδήποτε 
ενδιαφέρεται μπορεί να αποκτήσει τη Φιλολογική Κύπρο .
Χατζηπαναγή: Είναι αυτό το ζητούμενο τώρα ότι η Φιλολογική Κύπρος, όπως και άλλα 
έντυπα αξιόλογα του τόπου μας, πρέπει να φθάνει όχι μόνο στους ενήλικες αναγνώστες, 
αλλά και στους νέους μας και νομίζω ότι ο πρόεδρος μας έχει λάβει πρόνοια ήδη και την 
αποστέλλει στα σχολεία, στα λύκεια κυρίως, διότι εντάξει τα κείμενα είναι και ενός επι
πέδου, στα λύκεια επομένως και δίδεται και ως βραβείο σε πρωτεύοντες μαθητές αρί- 
στους στα ελληνικά γράμματα όπως τα καθορίζει κάθε σχολείο.
Κωνσταντινίδου: Βεβαίως κ. Γιωργαλλίδη το βάρος πέφτει σε σας.

Γιωργαλλίδης: Προσπαθώ. Προσπαθεί) σε συνεργασία με τους άλλους συνεργάτες να 
συντάξουμε τον τόμο, να τον δώσουμε στους αναγνώστες. Οι πρώτοι αναγνώστες είναι 
τα μέλη του Ομίλου, οι οποίοι τον παίρνουν δωρεάν με βάση τη συνδρομή τους ως μέλη, 
αλλά δεν περιοριζόμαστε εκεί, τον έχουμε βάλει και σε κάποια βιβλιοπωλεία και στέλλεται 
δωρεάν σε κάποια λύκεια και γυμνάσια, όλα τα λύκεια και γυμνάσια της Λευκωσίας, ο 
οποίος προσφέρεται σαν βραβείο στους αριστεύοντες απόφοιτους στα ελληνικά γράμ
ματα. Στέλλεται επίσης σε πανεπιστήμια στην Ελλάδα και σε άλλες προσωπικότητες, 
αλλά φτάνει μέχρι και την Αμερική και την Αυστραλία σε πανεπιστήμια που έχουν ελ
ληνικό τμήμα και γίνεται η κατάλληλη χρήση. Προσπάθεια μας είναι να διευρύνουμε 
τον κύκλο για να φτάνει όσο γίνεται σε πιο πολλούς αναγνώστες και ιδιαίτερα στη νεο
λαία, γι αυτό τον στέλλομε και στα σχολεία.
Κωνσταντινίδου: Στα κυπριακά πανεπιστήμια φαντάζομαι.
Γιωργαλλίδης: Στα κυπριακά πανεπιστήμια, για να μπορούν να τον βρίσκουν οι νέοι 
και να παίρνουν, να επωφελούνται από το περιεχόμενο του.
Κωνσταντινίδου: Το οποίο είναι μεστό περιεχόμενο.
Χατζηπαναγή: Ναι. Αλλά και αυτό που λέει ο κ. Γιωργαλλίδης ότι αποστέλλεται στα 
πανεπιστήμια οφείλει να αποστέλλεται. Υπάρχει ένα κείμενο στην ενότητα των κειμένων 
που καλύπτει ένα πολύ ισχυρό φάσμα θεμάτων, όπου η πανεπιστημιακός Ευαγγελία 
Δαμουλή-Φίλια καταγράφει τα πρακτικά ενός διεπιστημονικού πολυεπιστημονικού συ
νεδρίου του πανεπιστημίου του Μοντπελιέ 3 στη Γαλλία με θέμα «Ελληνική καί Κυπριακή 
ταυτότητα μέσα από χώρους πρακηκές καί αφηγήσείς μνήμης». Πραγματικά είναι ένα 
πολύ ενημερωτικό κείμενο του συνεδρίου και άπτεται ενός θέματος που σχετίζεται 
άμεσα με τους στόχους του Ομίλου, διότι Ελληνική και Κυπριακή υπονοεί την Ελληνική 
μας ταυτότητα και την Κυπριακή ιθαγένεια ασφαλώς, Κυπριακή ταυτότητα, μέσα από 
αυτούς τους χώρους και τις αναμνήσεις, τις μνήμες κλπ. Και μιας και έχω τον λόγο κα 
Κωνσταντινίδου να πούμε και λίγα λόγια για τη δομική διάσταση της έκδοσης. Διότι 
όπως είπατε έχει πραγματικά αξιόλογα κείμενα. Η πρώτη ενότητα είναι οι εκδηλώσεις, 
όπου όπως έχουμε πει, μετά τη λογοδοσία του Προέδρου για τα πεπραγμένα του προ
ηγούμενου διοικητικού συμβουλίου, ακολουθεί το κείμενο, όπως είπαμε, του αείμνηστου 
Κώστα Χατζηστεφάνου για αυτόν τον φιλέλληνα σπουδαίο ποιητή τον Κρέσγουελ, και 
φυσικά ένα μικρό, μια μικρή αναφορά του κ.Γιωργαλλίδη για τη σεμνή τελετή που έγινε 
τον Νοέμβρη του 2008 της ανακήρυξης του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Χρυσοστό
μου του Β’ σε επίτιμο πρόεδρο του ΕΠΟΚ. Τα κείμενα ασφαλώς θα μπορούσαν να επι
μεριστούν και σε υποκεφάλαια εφόσον αναφέρονται σε πρόσωπα και κείμενα και ιδεο
λογικούς προβληματισμούς. Φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικοί και οι συνεργάτες εδώ, 
αν θέλετε να αναφέρουμε κάποιους: εκτός από την κυρία Δαμουλή-Φίλια για τα πρακτικά 
της στο συνέδριο έχουμε και ένα κείμενο της Μαρίας Μιχαηλίδου για την παιδική 
ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, της Ανδριανής Ηλιοφώτου για την ποιητική δημιουργία του 
Κυριάκου Πλησή και φυσικά του Ελλάδιου Χανδριώτη, που είναι και δραστήριο μέλος 
του Ομίλου, Βάκχεςτου Ευρυπίδη και όχι μόνο. Να μην αναφερθώ και στο δικό μου, αν 
θέλετε, για τον αείμνηστο Γεώργιο Κ. Ιωαννίδη που υπήρξε και αυτός γραμματέας και 
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μην το ξεχνούμε πολύ δραστήριο μέλος του Ομίλου μας. Ένα κείμενο με την ευκαιρία 
της εκδήλωσης που είχε οργανώσει η ΟΕΛΜΕΚ τιμώντας κάποιες προσωπικότητες. 
Και βεβαίως είναι η ποίηση όπου 32 ποιήματα ανήκουν σε 9 αξιόλογους ποιητές μας, 
όπως τον Δημήτρη τον Γκότση, την Ανδριανή Ηλιοφώτου, τον Παντελή Στεφάνου, τον 
Ιωσηφίδη κ.α. και τον πρόεδρο μας τον Κώστα Γιωργαλλίδη, ο οποίος ασχολείται με 
την ποίηση αλλά και όχι μόνο, όπως φαίνεται από την επόμενη ενότητα της διηγηματο- 
γραφίας μυθιστοριογραφίας όπου μας παραθέτει και ένα απόσπασμα από το υπό έκδοση 
μυθιστόρημά του, τίτλος κ. Γιωργαλλίδη πολύ ωραίος τίτλος «Τη νύκτα που ξαναβγήκε 
το φεγγάρι» και όπως μας είχατε πει πριν να μπούμε στο στούντιο αναφέρεται στους 
νέους και τα ναρκωτικά, επίκαιρο και καυτό θέμα.
Κωνσταντινίδου: Πραγματική ιστορία; Θέλετε να μας πείτε;
Γιωργαλλίδης: Δυο λόγια έτσι. Γιατί ξεκινούμε από το τέλος Την νύκτα από τον τίτλο 
ας πούμε που είναι η αρχή και το τέλος, τη νύκτα που ξαναβγήκε το φεγγάρι, όταν ξα
ναβγαίνει το φεγγάρι τι νιώθουμε; Αισιοδοξία!
Κωνσταντινίδου: Ευφροσύνη.
Γιωργαλλίδης: Ευφροσύνη. Και ακριβώς δείχνει χωρίς να προκαταλαμβάνω το τέλος 
την αισιοδοξία που γενιέται μετά από το δράμα, απ’ την ταλαιπωρία, απ’ την καταβα
ράθρωση
Κωνσταντινίδου: Κάθαρση.
Γιωργαλλίδης: Από τον εξοστρακισμό της νεολαίας από τα ναρκωτικά και τις κακοτο
πιές. Εδώ πρόκειται, έτσι σε μεγάλη συντομία, για μια κοπελίτσα που σπουδάζει σε μια 
ξένη χώρα στην ανατολική Ευρώπη, με μια φιλενάδα της. Αθώα και άβγαλτη όπως 
ήταν, γεμάτη όνειρα και εύθραυστη, παρασύρεται από κάτι που παρουσιάζεται σαν 
έρωτας από κάποιον επιτήδειο, ο οποίος την παρασύρει στα ναρκωτικά, όχι τόσο για 
να τα χρησιμοποιεί εκείνη, αλλά να την εκμεταλλευτεί και να την κάνει βαποράκι.
Κωνσταντινίδου: Παναγία μου!
Γιωργαλλίδης: Και γίνεται βαποράκι και φτάνει μέχρι τον πάτο, χωρίς πολλά λόγια και 
εκεί γίνεται ένα ναυάγιο η κοπελίτσα και στο τέλος καταλήγει σε νοσοκομεία, σε ιδρύ
ματα, σε θεραπείες και από το βάραθρο σώζεται στο τέλος με κάποιες προσπάθειες κά
ποιων αξιόλογων ανθρώπων της κοινωνίας μας και ιδρυμάτων της κοινωνίας μας. 
Χατζηπαναγή: Μην μας πείτε το τέλος κ. Γιωργαλλίδη.
Γιωργαλλίδης: Δεν θα το πω.
Χατζηπαναγή: Για να έχουμε αυτό το σασπένς όπως είχαμε στο προηγούμενο μυθιστό
ρημα σας τον Αδελφό μου τον προδότη.
Γιωργαλλίδης: Σε κάποιο στάδιο, στο στάδιο της θεραπείας, κάπου παρουσιάζεται κάποια 
ελπίδα. Και εκεί ξαναβγαίνει το φεγγάρι. Το τι έφερε το φεγγάρι, θα το δούμε στο τέλος. 
Κωνσταντινίδου: Και πότε σκέφτεστε να το ολοκληρώσετε;
Γιωργαλλίδης: Μα είναι ολοκληρωμένο.
Κωνσταντινίδου: Α, είναι ολοκληρωμένο!

Γιωργαλλίδης: Από κάποια χρόνια είναι ολοκληρωμένο. Αλλά σκοντάφτει στα εκδοτικά. 
Όμως πρέπει να εκδοθεί.
Κωνσταντινίδου: Βέβαια.
Χατζηπαναγή: Σας το ευχόμαστε.
Κωνσταντινίδου: Με όλη μας την καρδιά.
Γιωργαλλίδης: Γιατί πρέπει να πάει στην νεολαία.
Κωνσταντινίδου: Πρέπει να ξανάρθουμε εδώ να το παρουσιάσουμε όπως και τον αδελφό 
μου τον προδότη.
Γιωργαλλίδης: Ευχαρίστως.
Κωνσταντινίδου: Δεν θα ξεχάσω την έκπληξη μου αλλά και τη χαρά μου όταν κάποτε 
πήγαμε με την εγγονή μου στα φυλακισμένα μνήματα, ήταν Γ1 τ’Απρίλη, και για μια 
στιγμή, κρατώντας ένα βιβλίο στο χέρι, μου λέει: γιαγιά, κοίτα τι ανακάλυψα και αγό
ρασα!
- Τι ανακάλυψες χρυσή μου;
- Ο αδελφός μου ο προδότης.
Συγκινήθηκα κ. Γιωργαλλίδη γιατί ήταν δικό σας το μυθιστόρημα.
Χατζηπαναγή: Εμπνευσμένο από τον απελευθερωτικό μας αγώνα της ΕΟΚΑ.
Γιωργαλλίδης: Είναι μεγάλη ικανοποίηση και ηθική ανταμοιβή.
Κωνσταντινίδου: Ήταν πράγματι μια πολύ ωραία εργασία που είχε γίνει από σας. Βέ
βαια, μιλώντας για τη Φιλολογική Κύπρο ότι και να πούμε είναι λίγο, δεν ξέρω κανένα 
ποίημα αν θέλετε να μας απαγγείλετε ή να προσθέσετε κάτι;
Χατζηπαναγή: Νομίζω ότι είναι τόσο πολύ το φάσμα εδώ που αν διαβάσουμε απόσπασμα 
θα αδικήσουμε ίσως άλλα. Αλλά ας πάμε στην ποίηση, στην ενότητα των ποιημάτων 
Κωνσταντινίδου: Πάμε.

Χατζηπαναγή: Μπορούμε να διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ποιητική σύν
θεση, μια μακρόστοιχη ποιητική σύνθεση του αγαπητού μας Δημήτρη Γκότση.

Κωνσταντινίδου: Ωραία.

Χατζηπαναγή: Που τη βρίσκω πάρα πολύ σημαντική, όπως σημαντική είναι όλη η 
ποίηση του. Στη σελίδα 122, λοιπόν, στην ενότητα ποίηση, όπου σταχυολογούνται, αν
θολογούνται αξιόλογοι ποιητές μας, αλλά και θα λέγαμε και κάποιοι άγνωστοι στο 
πλατύ κοινό κ. Γιωργαλλίδη και έτσι εκπληρώνεται και ο υπεσχημένος στόχος πιστεύω 
του ΕΠΟΚ για να ενθαρρύνει και να προωθήσει νέους δημιουργούς, δεν είναι;

Γιωργαλλίδης: Όλοι μας, η πλειονότητα, άγνωστοι ξεκινήσαμε με τη Φιλολογική Κύπρο.

Χατζηπαναγή: Ακριβώς. Και τώρα είναι φτασμένοι δημιουργοί με αυτοτελείς εκδόσεις. 
Λοιπόν, θάλεγα να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από την ποιητική σύνθεση του Δημήτρη 
Γκότση «Εικοσαετής εν τω ναώ».
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Χατζηπαναγή:
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 στη παγωνιά μιας ψόφιας σάρκας, 
που μ ’ έχει απροσδόκητα ακολουθήσει, 
ψόφιας, μ ’ όλο 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.

Κωνσταντινίδου: Τι ωραίο! Πάρα πολύ ωραίο!

Γιωργαλλίδης: Ωραίο!

Χατζηπαναγή: Ωραίο όπως και αξιόλογο ποίημα είναι και το δικό σας κ. Γιωργαλλίδη 
«Αξιοπρέπεια» στη σελ. 149. Δεν είναι;

Γιωργαλλίδης: Ευχαριστώ.

Κωνσταντινίδου: Θέλετε να μας το διαβάσετε εσείς;

Χατζηπαναγή: Ο κ. Γιωργαλλίδης.

Κωνσταντινίδου: Βέβαια.

Γιωργαλλίδης: Θα προσπαθήσω.

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

Κωνσταντινίδου: Τι ωραίο!

Χατζηπαναγή: Με λίγο έτσι σαρκασμό και πνεύμα έτσι οξύ.

Κωνσταντινίδου: Μα είναι εκεί που διακρίνεται ο πραγματικός δημιουργός. Να μπορεί 
να συλλαμβάνει τον αυτοσαρκασμό

Χατζηπαναγή: Και να διαβάζει ο αναγνώστης κάτω από τους στίχους.

Κωνσταντινίδου: Ακριβώς. Και επειδή ξεκινήσαμε με τους ήρωές μας, τον Πετράκη 
Γιάλλουρο... και είχαμε αναφερθεί και στον Μάτση, έχει ένα πολύ ωραίο κείμενο ο μα
καριστός Χατζηστεφάνου για τον Μάτση, τι θα λέγατε να τελειώσει η σημερινή μας 
αναφορά για τον ήρωα;

Χατζηπαναγή: Είναι ένα θαυμάσιο κείμενο πράγματι από την ομιλία που έκαμε ο αεί
μνηστος Χατζηστεφάνου στο φιλολογικό μνημόσυνο του ήρωα, αυτού του μεγάλου 
ήρωα του απελευθερωτικού μας αγώνα, που οργάνωσε η αδούλωτη Κερύνεια τον Νιόβρη 
του 2010. Ανάμεσα στα πολλά που αναφέρει είναι και το γνωστό, εκείνη η αποστομοτική 
αν θέλετε, θαρραλέα πατριωτική απάντηση του Κυριάκου Μάτση προς τον Άγγλο κυ
βερνήτη τον Χάρτινγκ, όταν τον επισκέφθηκε στα ανακριτήρια της Ομορφίτας και του 
είχε προτείνει να προδώσει τον αρχηγό και τον αγώνα αντί του δελεαστικού ποσού, 
μας θυμίζει ο Χατζηστεφάνου, του μισού εκατομυρίου αγγλικών λιρών, και φυσικά ο 
ήρωας απάντησε χωρίς δισταγμό εκείνο το παρυμιώδες το «ου περί χρημάτων τον 
αγώνα ποιούμεθα αλλά περί αρετής». Με αυτό αποστόμωσε ο Μάτσης τον κυβερνήτη, 
εγκαταλείποντας τον μάλιστα και εκφράζοντας έτσι την περιφρόνηση και έντονη την 
απαρέσκειά του για την προσβολή που του έγινε ως Έλληνα. Επισφράγισε έκτοτε επι
γραμματικά τα ιδεώδη του αγώνα της ΕΟΚΑ και την ταύτιση της ζωής του Μάτση και 
των άλλων αγωνιστών με αυτά. Αυτό ελπίζουμε να κάνει και η σημερινή νεολαία, να 
ταυτίζει τα ιδανικά με τους αγώνες και τα οράματα και τα ιδανικά της φυλής και του 
έθνους ιδιαίτερα.

Κωνσταντινίδου: Μακριά από τον άκρατο υλισμό στον οποίο έχουμε περιπέσει.

Χατζηπαναγή: Και τον προσωπαγή φανατισμό τον οποίο σήμερα δυστυχώς εμπνέουν 
τα κόμματα και συνεργούν και πρέπει να το ομολογήσουμε τα μέσα μαζικής επικοινωνίας 
με τα φτηνά θεάματα.

Κωνσταντινίδου: Και τούτο διότι δίνεται πρωτίστως πάλι σημασία στην εμπορικότητα 
και όχι στην ποιότητα και στα πολιτιστικά και αναφέρομαι σε όλους τους τομείς και 
στη μουσική. Παρακολουθούμε εκπομπές όλων των ραδιοσταθμών ξέρεις και κάποια 
είχε το ΡΙΚ, όχι γιατί βρισκόμαστε εδώ, γιατί είναι ημικρατικός οργανισμός και ακούμε 
τέτοιες ανακρίβειες, τέτοιαν αλλοίωση των γεγονότων, μιλώ στον τομέα της μουσικής 
που ειδικεύομαι, που πραγματικά λέω, κρίμα, ό,τι κτίσαμε σε 24 ώρες χάνεται..

Χατζηπαναγή: Γι αυτό πρέπει να επιστρέφουμε στις πηγές και να αγγίξουμε τα πραγ
ματικά και τα δικά μας πνευματικά οράματα.

Κωνσταντινίδου: Ακριβώς... και να μην είναι ο εντυπωσιασμός και να μην είναι το εύκολο...

Γιωργαλλίδης: Σίγουρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι καταδικάζουμε τα μέσα σαν μέσα.
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Είναι η χρήση των μέσων, είναι η κακή χρήση των μέσων. 

Κωνσταντινίδου: Βεβαίως, αλλοίμονο, για όνομα του θεού 

Χατζηπαναγή: Και όχι όλα τα μέσα.

Γιωργαλλίδης: Γιατί αν δεν ήταν αυτά τα μέσα, τα μηνύματα τα σημερινά δεν θα 
πήγαιναν στους δέκτες.

Χατζηπαναγή: Ασφαλώς.

Κωνσταντινίδου: Δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω, να ευχηθούμε στον Ελληνικό 
Πνευματικό Όμιλο Κύπρου κάθε επιτυχία και, παρά την οικονομική κρίση, να συνεχίσει 
απτόητος το έργο του και να ξαναβρεθούμε πάλι εδώ να τα ξαναπούμε.

Γιωργαλλίδης, Χατζηπαναγή: Ευχαρίστως.

Κωνσταντινίδου: Ευχαριστώ τον Δημήτρη Μακρή που ήταν υπεύθυνος στην ηχοληψία 
και στην ροή του ήχου, την Τασούλα Λεκάκη που είχε τις μουσικές επιλογές και όλους 
εσάς φίλοι μου που ήσασταν μαζί μας.

Τραγούδι
Των αθανάτων το κρασί 
το ’βρετε εσείς καί πίνετε 
ζωή σε σας ο θάνατος 
αθάνατοι θα μείνετε.

ΛΥΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 
Μέλος του ΔΣ του ΕΠΟΚ

Ύπνος

ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ.

Από την Τραγωδία στη Φιλοσοφία*

* Εισήγηση που έγινε στις 3 Οκτωβρίου 2013 στη Φιλοσοφική Εταιρεία Κύπρου.

Της Ανδρεανής Ηλιοφώτου

Η τραγική ποίηση είναι η ευτυχέστερη απόληξη και η εντελέστερη μορφή μιας βαθ
μιαίας καλλιτεχνικής ανόδου και αγωγής που αρχίζει με το πανελλήνιο ηρωικό ιδανικό 
του Ομήρου, για να γίνει με τον Αισχύλο τραγική επισκόπηση της θέσης του ανθρώπου 
μέσα στον κόσμο, κάτω από το διάφανο γαλάζιο του αττικού ουρανού.

Η τραγωδία αναφέρεται αποκλειστικά στον άνθρωπο, στο χαρακτήρα και τη ζωή 
του, αποβλέποντας στην ανθρωπιστική αγωγή και χειραφέτησή του «δι’ ελέου και φό
βου», Γι’ αυτό και διδασκαλία απεκαλείτο η από σκηνής παράστασή της.

Τη μεγάλη σφαίρα της τραγωδίας συναποτελούν η θρησκεία ως μεταφυσική και 
φιλοσοφία, το φυσικό σύμπαν εμψυχωμένο από τον αρχαίο διονυσιακό λυρισμό κι η 
ανθρώπινη υπόσταση ως ηθική - πολιτική συμπεριφορά και καλλιτεχνική δημιουργική 
δύναμη. Η τραγωδία λοιπόν εμπεριέχει το Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο σε μια κα
τάσταση τραγικής αμφισβήτησης, αναμέτρησης και διαπάλης. Το θαύμα της γέννησής 
της πετυχαίνεται με την καλλιτεχνική μεταμόρφωση των γνωστών παραδοσιακών μύθων 
σε τραγικούς, όταν μέσα στο μεθύσι της διονυσιακής γοητείας ο σατυρικός χορός σπάει 
τα όρια της ατομικότητας και υπό το κράτος της μουσικής, εξίσταται εαυτού για να συ
νενωθεί με το λατρευόμενο θεό και την αιώνια μυστική δύναμη της φυσικής ανανέωσης 
της ζωής που ο Διόνυσος συμβολίζει.

Η τραγωδία κατά τον Jaeger είναι δυνατό να εκτιμηθεί μόνο αν ξεκινήσουμε από 
την πεποίθηση πως αποτελεί την ύψιστη εκδήλωση ενός τύπου ανθρωπισμού, όπου 
τέχνη, φιλοσοφία και θρησκεία εξακολουθούν να αποτελούν αχώριστη ενότητα. Αυτή 
η αχώριστη, η αρχέγονη κατά τον Νίτσε ενότητα, διασώζεται μόνο στους δύο πρώτους 
τραγικούς, τον Αισχύλο (525-456 π.Χ.) και το Σοφοκλή (496-405 π.Χ.) Με τον Ευριπίδη 
(484-406 π.χ.) η ενότητα αυτή διασπάται, ο Ευριπίδης είναι από «σκηνής φιλόσοφος»: 
θρησκεία, μύθος, πολιτεία και κοινωνία μπαίνουν κάτω από την κριτική του· επηρεα
σμένος από την σοφιστική αμφισβήτηση γίνεται ο πιστότερος ερμηνευτής της φθοράς 
του Πελοποννησιακού πολέμου. Είπαν γι’αυτόν πως κατέστρεψε το μύθο με το μύθο· 
ειν’ένας κλασικός με συμπτώματα μετακλασικισμού. Ο Αριστοτέλης στην «Ποιητική» 
του αποφαίνεται πως «ει και μη κατά τα άλλα ευ οικονομεί Ευριπίδης αλλά γε τραγικώ- 
τατος των ποιητών φαίνεται». Όντως ο Ευριπίδης είναι άφθαστος κι ανεπανάληπτος 
στην αποτύπωση της ανθρώπινης οδύνης, μόλο που στο έργο του βρίσκουμε κενά, ασυ
νέπειες, χαλαρή δομή, υπέρμετρο ρεαλισμό.

Από το αθηναϊκό κοινό δεν αγαπήθηκε όπως ο Σοφοκλής. Τον εδικαίωσε όμως το 
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μέλλον. Η παράδοση διέσωσε τριπλάσια σχεδόν έργα του (18 του Ευριπίδη, 7 του Σο
φοκλή, 7 του Αισχύλου). Με τον Ευριπίδη το αττικό πνεύμα επιχειρεί μια αναδίπλωση: 
υπό την πίεση των ελεεινών και φθαρτικών καταστάσεων του Πελοπον. Πολέμου νιώθει 
την ανάγκη να στηριχτεί στη δύναμη της Λογικής και του Αγαθού, στρέφεται προς την 
φιλοσοφία μ’επίκεντρο τον άνθρωπο. Ο Ευριπίδης αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στην τρα
γική ποίηση και τη φιλοσοφία. Ας μη ξεχνούμε πως είναι σύγχρονος του Σωκράτη και 
πως κατά την παράδοση έτρεφαν εκτίμηση ο ένας για τον άλλο. Ο Σωκράτης πήγαινε 
στο θέατρο για να δει μόνο έργα του Ευριπίδη. Όπως ο Σωκράτης επικέντρωσε τη φι
λοσοφική του έρευνα στον εσωτερικό άνθρωπο, (γνώθι σ’αυτόν) έτσι κι ο Ευριπίδης 
προβάλλει δραματικά τις εσωτερικές συγκρούσεις. Κι οι δυο θεωρήθηκαν τύποι γεμάτοι 
παραξενιές και διακωμωδήθηκαν από τον Αριστοφάνη. Γι’αυτούς τους λόγους ο Ευρι
πίδης θα μείνει έξω από τις αναφορές μας· θα περιοριστούμε μόνο στους δύο πρώτους 
τραγικούς, τον Αισχύλο και το Σοφοκλή.

Ο Αισχύλος βασικά ήταν ένας θρησκευτικός ποιητής την εποχή του λειτουργούσε 
το θαύμα. Γιατί πώς αλλιώς θα ερμηνευτούν οι τόσες ελληνικές νίκες ενάντια στους 
Πέρσες, παρά σαν θεϊκή ενέργεια που κατακεραύνωσε την «υπερηφανίαν της Ασίας» 
χαρίζοντας τη νίκη στους Έλληνες; Μέσα ακριβώς σ’αυτό το θαύμα ο Αισχύλος επισή- 
μανε στους γνωστούς από την παράδοση μύθους τις αποκαλύψεις των θείων βουλών. 
Στη σκέψη του η σχέση του θεού με τον άνθρωπο ήταν πάντα βαρυσήμαντη. Αυτή η 
ιδέα που αδιάκοπα τον απασχολούσε, τον έκανε ικανό να θεμελιώσει το τραγικό δράμα. 
Στην τραγωδία του το υπερφυσικό γίνεται μέρος του φυσικού: ο άνθρωπος κι η μοίρα 
γίνονται ένα. Το κύριο πρόβλημα εδώ δεν είναι ο άνθρωπος: ο άνθρωπος είναι μόνο ο 
φορέας της μοίρας κι αυτή η μοίρα αποτελεί το αληθινό πρόβλημα.

Μέσ' απ’ αυτό το πρόβλημα διαμορφώθηκε η τραγική φιλοσοφία του Αισχύλου κι 
εξελίχθηκε η δραματική του τέχνη, όπως μπορούμε να την παρακολουθήσουμε στις σω- 
ζόμενες τραγωδίες του.

Οι τραγωδίες του Αισχύλου είναι απλές· χωρίς, περιπέτειες κι αναγνωρίσεις: εγκυ- 
μονείται με την έναρξη του έργου μια καταστροφή που συντελείται στο τέλος. Οι χαρα
κτήρες σχεδιάζονται αδρά, γιατί δεν ενδιαφέρεται για τις λεπτομέρειες ούτε για τις 
σχέσεις του ήρωα με τους άλλους ανθρώπους. Οι ελλείψεις αυτές όμως αντισταθμίζονται 
με άλλες αρετές : με τη λαμπρή λυρική φαντασία και τη σεμνότητα του λόγου ( ο πρώτος 
των Ελλήνων πυργώσας επη θεμνά και κοσμήσας τραγικόν λήρον) με το βαθύ στοχασμό 
πάνω στα θεία και τ’ ανθρώπινα πράγματα, με τη μεγαλοπρέπεια του θεάματος, με την 
παρουσία στη σκηνή του πλήθους υπεράνθρωπων, δαιμονικών μορφών: Θεών, Τιτάνων, 
προσωποποιημένων κοσμικών Δυνάμεων. Θαρρείς πως σου ανασύρει τον πέπλο να 
θεαστείς τον κόσμο από μια εξωκοσμική σκοπιά.

Μέσα σ’αυτή την ατμόσφαιρα, οι μορφές του Αισχύλου δεν έχουν καμιά σχέση με 
την καθημερινότητα: είναι μυθικές, τιτανικές, υπεράνθρωπες, σφραγισμένες από τη 
μοίρα.

Συνηθίζουμε να λέμε πως ο Σοφοκλής συνεχίζει και τελειοποιεί τον Αισχύλο. Αυτό 

ισχύει με μια βασική διαφορά. Λειτουργεί και στο Σοφοκλή το θαύμα μόνο που επίκεντρο 
τούτου του θαύματος δεν είναι πια ο Θεός που με το πελέκι της Δίκης συντρίβει τη βαρ- 
βαρική ύβρη· επίκεντρο του θαύματος στο Σοφοκλή είναι ο άνθρωπος, ο «περιφραδής», 
ο «παντοπόρος», ο δημιουργός του ανεπανάληπτου κλασικού πολιτισμού. Ο Σοφοκλής 
απελευθερώνει σε μεγαλύτερο βαθμό την ανθρώπινη φύση από την επίδραση της θείας. 
Δε δεσπόζουν στη δική του σκηνή θεοί και δαίμονες όπως στον Αισχύλο. Ωστόσο δια
τηρείται η μεταφυσική διάσταση στην τραγωδία του: πίσω από τους καθολικά ιδανικούς 
κι ανθρώπινους ήρωες του ανιχνεύουμε το σκοτεινό κι ανεξιχνίαστο βάθος του πεπρω
μένου: στους χρησμούς του Δελφικού θεού, στην παρουσία του θεόπνευστου μάντη 
(εμφάνιση του Τειρεσία στον «Οιδίποδα και την «Αντιγόνη»), σ’ ένα μοιραίο συναπάν- 
τημα (συνάντηση του Οιδίποδα με τον πατέρα του στο τρίστρατο) στην απρόβλεπτη 
έκβαση ενός εγχειρήματος (διάσωση του βρέφους, ενώ δόθηκε για να θανατωθεί).

Κέντρο της τραγωδίας του καθιστά ο Σοφοκλής «τον δρώντα και πάσχοντα άν
θρωπον». Οι ανθρώπινες όμως σχέσεις διακρίνονται από μια πολυπλοκότητα. Μέσα 
στην πολυπλοκότητα αυτών των σχέσεων πολλά πράγματα γίνονται για τον άνθρωπο 
αναπότρεπτα, καθώς μάλιστα η δράση του προσδιορίζεται από τις φυσικές ανθρώπινες 
ατέλειες του. Τραγικό λοιπόν είναι για το Σοφοκλή το αναπότρεπτο (αναγκαίαι τύχαις) 
και το αδιέξοδο του πάθους αυτή είναι κατ’ ανάγκην η άποψη του πεπρωμένου σαν τη 
θεωρήσουμε από τη σκοπιά του ανθρώπου. Βέβαια ο άνθρωπος και οι υποθέσεις του 
αποτελούν μέρος ενός συμπαντικού λόγου: ένας αιώνιος ρυθμός βασιλεύει, του οποίου 
ο άνθρωπος είναι τμήμα, κι όταν τον διασαλέψει θελητά ή αθέλητά του τότε η Δίκη θα 
λειτουργήσει είτε με τη στενή ηθική έννοια της Δικαιοσύνης (Ηλέκτρα) είτε με την επα
ναφορά των πραγμάτων στη σωστή και φυσική τάξη τους (αποκάλυψη των αμαρτημάτων 
του Οιδίποδα).

Βλέπουμε έτσι πως παρά τη μετακίνηση του κέντρου βάρους από το Θεό στον άν
θρωπο η αρχέγονη ενότητα διασώζεται και στο Σοφοκλή.

Η τραγωδία με το Σοφοκλή «έσχε την εαυτής φύσιν» έφτασε δηλαδή στην κορύφωση 
της ιστορικής της εξέλιξης. Ο αρμονικός ρυθμός του ξετυλίγματος της πλοκής, η πλα
στικότητα του λόγου, οι αποστρογγυλωμένοι χαρακτήρες συνιστούν στο έργο του το 
κλασικό μέτρο, το ίδιο μέτρο που διέπει το σύμπαν. Ο Jaeger τον αποκαλεί «αγαλματο- 
ποιό» της τραγωδίας με την έννοια ότι η τραγική ποίησή του όπως η πλαστική τέχνη εμ
πνέονται και εμψυχώνονται από το ίδιο φρόνημα: είναι η άφοβη και θριαμβευτική ανύ
ψωση της εικόνας του αιώνια ανθρώπινου απέναντι στο πάθος και το θάνατο, που 
αποτελεί συγχρόνως και ομολογίαν για το πιο αληθινό και σταθερό θρησκευτικό βίωμα.

Σε κάθε μεγάλη τέχνη μπορούμε ν’ ανιχνεύσουμε μια απάντηση στα θεμελιώδη, αι
ώνια προβλήματα του ανθρώπου: το θρησκευτικό, το ηθικοπαιδαγωγικό και το πολιτικό. 
Προσεγγίζοντας το έργο των δύο μεγάλων τραγικών ποιητών γινόμαστε κοινωνοί της 
τραγικής σοφίας τους πάνω σ’ αυτά τα προβλήματα. Αποκαλέσαμε πριν τα δράματα 
του Αισχύλου τραγωδίες του πεπρωμένου· ολόκληρη η αντίληψη του σχετικά με το πε
πρωμένο συγκεντρώνεται στη δραματική ένταση μεταξύ δύο ιδεών: δηλαδή στην πίστη 
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της τέλειας και χωρίς εξαίρεση θείας δικαιοσύνης που μ’ αυτή ο θεός κυβερνά τον 
κόσμο και στην τρομερή διαπίστωση της δαιμονικής σκληρότητας κι ατιμίας της Άτης 
που σπρώχνει τον άνθρωπο να παραβιάσει την εγκόσμια τάξη και να τιμωρηθεί αναπό
δραστα γι’ αυτή την παραβίαση.

Στους «Πέρσες» μπορούμε να δούμε πώς ένα πρόσφατο ιστορικό γεγονός μετα
πλάθεται από τον ποιητή σε τραγωδία του πεπρωμένου. Ο Ξέρξης, τυφλωμένος από 
τον Άτη, παραβαίνει την από Θεού ταμένη μοίρα των Περσών που όριζε γι’ αυτούς πο
λέμους στεριανούς. Μαστιγώνει την θάλασσα και σαν έρχεται στην Ελλάδα ρημάζει 
τα ιερά των Θεών. Αυτή του η ύβρη τον οδηγεί στη φοβερή καταστροφή.

Χαμένος είναι ο άνθρωπος χωρίς το σεβασμό στους θεούς και στους θεσμούς που 
μ’ αυτούς κυβερνούν τον κόσμο. Αυτή η παραδοχή συνιστά τη φρόνηση και η φρόνηση 
γεννά το μέτρο.

«εκ δ’ υγείας
φρενών ο πάσιν φίλος
και πολύευκτος όλβος» (Ευμενίδες στ.535-537)

Το ίδιο συμπεραίνει κι ο Σοφοκλής στην «Αντιγόνη»:
«Πολλώ το φρονείν ευδαιμονίας πρώτον υπάρχει»

Η αρχαία τραγωδία όμως είναι και θεσμός πολιτικός κι αυτό δεν μπορούμε να το 
συλλάβουμε, αν δεν γίνει αναφορά στο πολιτειακό ιδανικό του Αισχύλου «της πατρίου 
πολιτείας» που ο Wolf μεταφράζει ως τάξη ζωής των καλών προγόνων. Το Κράτος, η 
πόλις (αυτοδιοικούμενη ενότητα) ολοκληρώνει σε μια μοναδική σύνθεση ενότητας από 
τις διαφορές κάθε δυνατή εκδήλωση πολιτικής αλλά και ανθρώπινης ζωής. Θρησκεία, 
Τέχνη, Γράμματα, Φιλοσοφία, Ηθική και Πολιτική συντίθενται σ’ αυτή σε μια αδιαίρετη 
ενότητα. Η πόλη αποτελεί για τους Έλληνες το μεγαλύτερο επίτευγμα του πολιτισμένου, 
προικισμένου «με λόγο» ανθρώπου. Μ’ αυτή επιδιώκεται και σ’ αυτή επιτυγχάνεται ευ
σέβεια, ελευθερία, τάξη και δικαιοσύνη σ’ αιώνια αναζήτηση και σε συνεχή εξέλιξη». 
Στην πόλη εξισορροπούνται οι αντιθέσεις, λύνονται οι διαφορές και αμβλύνονται οι 
συγκρούσεις. Στην πόλη ολοκληρώνονται σε μια «ενότητα από διαφορές» όλα τα ατομικά 
ή ομαδικά συμφέροντα και όλες οι μερικές επιδιώξεις.

Η πόλη όμως δεν είναι ο χώρος, αλλά οι άνθρωποι, οι πολίτες, όπως αργότερα το 
διατύπωσε ο Αριστοτέλης «η γάρ πόλις πολιτών τε πλήθος έστι». Στην πόλη «πάντων 
βασιλεύς είναι ο νόμος που καθορίζει την οργανωμένη ζωή της κοινότητας και τις ελευ
θερίες», τα δικαιώματα των πολιτών που τα ασκούν μέσα στο πνεύμα της «δημοτικής 
αρετής». Η θεά Δίκη επικρατεί παντού. Προς αυτή τη θεά στρέφονται όλοι επιδιώκοντας 
ο καθένας χωριστά την ικανοποίηση των ιδιαίτερων «δικαίων του», ό,τι δηλαδή του 
ανήκει, προσεύχονται για την παρουσία της προς αυτή στρέφεται και η πόλη (ορθοδί- 
καιος και ορθόνομος = απονέμει το δίκαιο και τηρεί το νόμο) ξεπερνάει «την ύβρη» 
(προσβολή θεών από άμετρη διαγωγή). Το σύμβολο κάθε ορθής ζωής της πόλεως ήταν 

έτσι για τον Αισχύλο η τήρηση του νόμου και το ξεπέρασμα της ύβρης. Το σολωνικό 
ιδανικό της πατρίου πολιτείας που εμπνέει τον Αισχύλο είναι η αριστοκρατική δημο
κρατία όπως διαμορφώθηκε κατά τους μηδικούς πολέμους που τους έζησε έντονα ο Αι
σχύλος μ’ ενεργό συμμετοχή.

Θα διερευνήσουμε όμως καλύτερα το βάθος της τραγικής σοφίας του Αισχύλου, 
αν αναφερθούμε στον «Προμηθέα». Οι άνθρωποι όλων των εποχών αναγνωρίζουν στο 
πρόσωπό του ένα αντιπρόσωπο του ανθρώπινου είδους· είναι λοιπόν ένα καθολικό σύμ
βολο, εκπροσωπεί τον αγώνα όλων των πνευματικών πρωτοπόρων που έχει κίνητρο 
την αγάπη προς την πάσχουσα ανθρωπότητα κι άμεσο επακόλουθο το βαθύ και μεγάλο 
πόνο. Ο Προμηθέας «ήμαρτε εκών θνητούς αρήγων, αυτός ηύρετο πόνους», «δια την 
λίαν φιλότητα βροτών». Ο χορός των Ωκεανίδων σαν βλέπει τα τρομερά πάθη του 
Προμηθέα παρατηρεί πως «ούποτε την Διός αρμονίαν θνητών παρεξίαση βουλαί» «γί- 
γνωσκε σ’ αυτόν» συμβουλεύει τον Προμηθέα. Εδώ ακριβώς βρίσκουμε την μεγάλη κα
τάφαση της ζωής· το πάθος του Προμηθέα μας συμφιλιώνει με τον πόνο και μας οδηγεί 
στην τραγική επίγνωση, στην αρμονία την κερδισμένη με τον πόνο. Γιατί στην τρίτη 
τραγωδία της τριλογίας «τον Προμηθέα λυόμενο» ο δεσμώτης λυτρώνεται με τη συγ
γνώμη του Δία.

Στις Ευμενίδες ο χορός παρατηρεί:
Καλό κάνει τη γνώση να βάνεις
συμφορές αφού πάθεις (Εύμεν στ. 520).

Αυτό υπήρξε το απόσταγμα της γεροντικής σοφίας του Αισχύλου, όπως το βρί
σκουμε στο τελευταίο έργο της ζωής του, την «Ορέστεια». Μας εξοικειώνει με τον 
πόνο, γιατί μόνο έτσι ο άνθρωπος μπορεί ν’ αποκτήσει τη γνώση, την τραγική γνώση 
που θα του ανοίξει την πύλη του ουρανού.

Ο Σοφοκλής κινείται στην αρχή μέσα στα ίδια πλαίσια με τον Αισχύλο. Στον «Αί- 
αντα» μας δίνει τη συντριβή ενός δυνατού άντρα από τους θεούς, επειδή υπέπεσε στην 
ύβρη και την ασέβεια. Όσο όμως ωριμάζει ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνης η έκκληση 
στην πίστη σαν να μην του είναι αρκετή. Σε κάθε δράμα, παρατηρεί ο Bowra, διερευνά 
τις σκοτεινές θέσεις της τραγωδίας και σε κάθε μια βρίσκει κάποια τελική σύγκρουση 
μεταξύ του ανθρώπου και των περιστάσεων. Αυτό συμβαίνει και στο αποκορύφωμα 
της τραγικής τέχνης του Σοφοκλή τον «Οιδίποδα Τύραννο». Πολύ απασχόλησε τους 
μελετητές το πόσο είναι υπεύθυνος ο ίδιος ο Οιδίπους και πόσο ο Θεός συνέβαλε στην 
καταστροφή του. Ο Kitto παρατηρεί πως υπάρχει το σχέδιο των θεών που οι άνθρωποι 
το εκπληρώνουν, επειδή οι ανθρώπινες σχέσεις είναι πολύπλοκες. Βασιζόμενος μάλιστα 
πάνω στη δομή του έργου συμπεραίνει πως η τραγική ιδέα-μήνυμα που θέλει να προβάλει 
ο Σοφοκλής είναι πως η βεβαιότητα και ο έλεγχος που μπορεί να έχει ο άνθρωπος πάνω 
στα πράγματα, με στήριγμα τη λογική του είναι απατηλά.

Ο Οιδίπους πάντως δε μας κινεί μόνον τον έλεον αλλά και τον θαυμασμό. Μέσα 
στη θύελλα του πάθους και της καταστροφής, στην τέλεια εκμηδένιση της υπόστασής
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του, στέκεται όρθιος ο ήρωας, παρουσιάζει τον πιο ευγενικό εαυτό του κι αγγίζει έτσι 
το ανθρώπινο μεγαλείο. Κανένας Έλληνας αποφαίνεται ο Kitto δεν πίστευε πιο σταθερά 
από το Σοφοκλή στην αξιοπρέπεια του να είναι κανείς άνθρωπος. Και εξαιτίας αυτής 
της πίστης του θέλησε ο Σοφοκλής το πρότυπο του ανθρώπου, τον Οιδίποδα, να τον δι
καιώσει. Γι’ αυτό στα βαθιά του γεράματα έγραψε τον «Οιδίποδα επί Κολωνώ». Εδώ ο 
πονεμένος, ταπεινωμένος, μα πάντα αλύγιστος Οιδίπους γίνεται άξιος της θεϊκής κλήσης. 
Στην όμορφη πατρίδα του ποιητή, μέσα στο ιερό άλσος των Ευμενιδών αφαρπάζεται 
«ίνα οικήση μετά Θεών καθαρός» θα έλεγε ο Πλάτων. Με το ανάστημα του ως ανθρώ
που, με το μαρτύριο και τον πόνο του επιβάλλεται και στους θεούς· αυτή υπήρξε η απάν
τηση της γεροντικής σοφίας του Σοφοκλή στην τραγωδία της ζωής.

Νομίζουμε πως δεν χρειάζεται να γίνει ιδιαίτερος λόγος για να πεισθούμε πως η 
αρχαία τραγική ποίηση δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από κανένα ηθικοπαιδαγωγικό σύ
στημα κι από καμιά μεταφυσική επαγγελία προσφέροντας στον άνθρωπο ως ύψιστο 
μάθημα την τραγική επίγνωση και την αξιοπρέπεια του να είναι κανείς άνθρωπος, 
γίνεται μια ζωντανή, ανθρώπινη διδασκαλία όχι με τις στεγνές επιταγές της ηθικής, μα 
με τις παναρμόνιες μορφές της τέχνης. Ακόμη και από το κοσμοσωτήριο μήνυμα του 
Χριστιανισμού, την καινή εντολή της αγάπης δε θα είχε να ζηλέψει τίποτα η Αντιγόνη 
που «ου συνέχθειν αλλά συμφιλείν έφυ» η ο Προμηθέας που προσπασσαλώνεται στον 
Καύκασο δια την «λίαν φιλότητα βροτών». Ας μη θεωρηθεί μεγάλη τόλμη η πεποίθηση 
πως η τραγική ποίηση μας φωτίζει το δρόμο για να ξεκρίνουμε τ’ αχνάρια Εκείνου που 
με το εκούσιο πάθος Του άνοιξε τις πύλες Του Παραδείσου στον άνθρωπο.

ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ

Στραηώτες (1940)

ΤΟ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ1

Της δρος Μαρίας Μίχαηλίδου

Α’ Προλογικά:

Είναι ευχής έργο και άξιοι επαίνου όσοι αποφασίζουν να τιμήσουν, εν ζωή, τους 
ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι αποδεδειγμένως έχουν προσφέρει πολλά στα Γράμματα, 
στην Τέχνη και γενικότερα έχουν συμβάλει με το έργο τους στον πολιτισμό του τόπου 
μας. Γι’ αυτό, δικαίως, συγχαίρουμε και ευχαριστούμε την Εθνική Εταιρεία Ελλήνων 
Λογοτεχνών Κύπρου, και ειδικώς τη δραστήρια πρόεδρό της, κα Ανδρεανή Ηλιοφώτου, 
για τη διοργάνωση των τιμητικών αυτών εκδηλώσεων, όπως είναι η αποψινή για τον 
Πέτρο Στυλιανού.

Το έργο του τιμώμενου συγγραφέως είναι τεράστιο, σχεδόν αχανές, γεμάτο με 
εθνικό παλμό, ζυμωμένο και πλασμένο, στην κυριολεξία, με ιδρώτα, δάκρυ και αίμα. 
Γεμάτο με πάθος για τη λευτεριά και τη δικαιοσύνη, έννοιες που ακόμα ταλαιπωρούνται 
κατάφωρα στην εσχατιά του δικού μας Ελληνισμού. Κι είναι αυτή η βαθιά αγάπη και 
σύνδεση του δημιουργού με την πατρίδα, είναι αυτή η δυνατή ελληνική πνοή, που περιρ- 
ρέει και αγκαλιάζει όλα τα γραπτά κείμενά του, που ορίζει, τελικώς, το στίγμα της 
γραφής του, ως ένα ειλικρινές, αγωνιστικό, εθνικό σάλπισμα και βεβαίως, θα μπορούσε 
να θεωρηθεί ως ένα προπύργιο και ένα σχολείο πατριδογνωσίας και αρετής για τους 
νεότερους και τους μελλοντικούς αναγνώστες του.

Όλο αυτό το έργο, σε παλαιότερη εργασία μου2, το είχα χαρακτηρίσει, έργο ποταμό, 
για το μέγεθος και τη συνεχή ροή του. Τώρα, ύστερα από μια δεκαετία, βρήκα αυτόν 
τον ποταμό μεγαλύτερο και πλουσιότερο, γιατί ο συγγραφέας μας γράφει, συγγράφει, 
εμπνέεται και εκπονεί συνεχώς! Πρόκειται, λοιπόν, όχι μόνο για έργο ποταμό, αλλά αν 
θέλαμε έναν γενικό χαρακτηρισμό για τον άνθρωπο Πέτρο Στυλιανού, θα λέγαμε, ότι 
ο πνευματικός αυτός άνθρωπος, ο ακούραστος, ο ακάματος, ο οτρηρός, είναι ένας άν
θρωπος - ποταμός: βαθύς, πλατύς, συνεχώς κινούμενος, ήρεμος και αποδοτικός με ό,τι 
κι αν έχει καταπιαστεί. Ενίοτε, και άνθρωπος - χείμαρρος, με την έννοια του δυναμικού, 
του αποφασιστικού, του γρήγορου και του υπερδραστήριου προσώπου.

Η πολυσχιδής, η πολύπλευρη και η πολυτάλαντη ιδιοσυγκρασία του, καθιστούν το 
έργο του εξαιρετικά ενδιαφέρον και ομολογουμένως ελκυστικό στον εκάστοτε μελετητή 
του. Η τόσο έντονη σε γεγονότα και αλλεπάλληλες δράσεις και δραστηριότητες, ζωή 
του, ο τόσο πλήρης σε εμπειρίες βίος του, προσδίδουν και στο σύνολο έργο του τις ανά
λογες ιδιότητες και διαστάσεις.

Τι να πρωτοαναφερθεί από τις τόσες ιδιότητες, από τις τόσες πτυχές της τόσο γε
μάτης ζωής του; Γεννήθηκε στην Κυθρέα το 1933, σπούδασε με χρονικές περιπέτειες 
φιλολογία και ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πρωτοστάτησε και πήρε ενεργό 
μέρος στον Απελευθερωτικό Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. Έγινε αντάρτης στα βουνά, φυλα
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κίστηκε, βασανίστηκε, εξορίστηκε στις βρετανικές φυλακές3. Εργάστηκε ως εκπαιδευ
τικός στη δημόσια εκπαίδευση και πολύ αργότερα και στην ιδιωτική κολεγιακή και πα
νεπιστημιακή εκπαίδευση. Εκπόνησε και υπερασπίστηκε τρεις διδακτορικές διατριβές4, 
στην Αθήνα, στη Λειψία και στο Τεννεσί, αριστεύσας και στις τρεις. Προσέφερε τις 
υπηρεσίες του στο κράτος ως υφυπουργός και ως σύμβουλος του Προέδρου της Δημο
κρατίας για τα πολιτιστικά θέματα. Υπηρέτησε τα κοινά ως βουλευτής επί μια δεκαετία 
και δήμαρχος για μια πενταετία. Πρωτοστάτησε, ίδρυσε και προήδρευσε σε συμβούλια, 
οργανώσεις, οργανισμούς, σωματεία, συνδέσμους, ομίλους. Διηύθυνε εφημερίδες και 
περιοδικά, συνέγραψε περισσότερα από 100 βιβλία, δημοσίευσε περισσότερες από 1000 
μελέτες. Τιμήθηκε επανειλημμένως και επαξίως για την προσφορά του, τόσο στην πα
τρίδα όσο και στα Γράμματα - και συνεχίζει να σχεδιάζει, να στοχεύει, να πραγματοποιεί 
τους στόχους του και να προχωρεί εργαζόμενος συνεχώς και αόκνως.

Ποιητής, πεζογράφος, χρονικογράφος, ιστορικός, μελετητής, ερευνητής, λαογράφος, 
στοχαστής, λίγες από τις ιδιότητές του στον τομέα των Γραμμάτων5.

Τα εκδεδομένα βιβλία του Πέτρου Στυλιανού, αλλά και οι φωτοτυπημένες του εκ
δόσεις και οι διάφορες μελέτες του σε περιοδικά και εφημερίδες, γεμίζουν, ασφαλώς, 
μια ολόκληρη βιβλιοθήκη.

Θα μπορούσα δε, να τα ταξινομήσω - όλα αυτά τα έργα για πρακτικούς λόγους σε 
πέντε μεγάλες κατηγορίες:

1. Βιβλία τα αφιερωμένα στην Κύπρο. (Ιστορικά, Λευκώματα)
2. Χρονικά - Μαρτυρίες
3. Μελέτες και έρευνες για ιστορικά, θρησκευτικά και λαογραφικά θέματα.
4. Παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά - δοκίμια, μελέτη, σχολικά εγχειρίδια.
5. Καθαρώς λογοτεχνικά - (ποίηση, διήγημα, αφήγημα, νουβέλα).

Β’ Το πεζογραφικό έργο του Πέτρου Στυλιανού

Η παρούσα εργασία αφορά στο πεζογραφικό έργο του τιμώμενου λογοτέχνη, το 
οποίο απαρτίζουν, κυρίως, διηγήματα, αφηγήματα, νουβέλες. Έχοντας, όμως, το λογο
τεχνικό χάρισμα και κατέχοντας άριστα τη δομή της γλώσσας μας, διαθέτοντας τόση 
ενάργεια πνεύματος και ευφράδεια λόγου, έχει καταφέρει να ντύσει λογοτεχνικά και 
τα ιστορικά και τα αγωνιστικά - πατριωτικά του βιβλία και μαρτυρίες - χρονικά, ακόμα 
και τα Λευκώματα για τον Αγώνα ’55 - ’59. Εξάλλου, τα γραμματολογικά όρια και σύ
νορα του Χρονικού, της Μαρτυρίας, του ταξιδιωτικού αναγνώσματος, συχνά εφάπτονται 
ή και εισχωρούν στον χώρο της πεζογραφίας.

Ως πεζογραφικό έργο του Πέτρου Στυλιανού ξεχωρίζω τα εξής εννέα βιβλία, των 
οποίων το περιεχόμενο θα αναφέρω περιληπτικώς:

1. Γη μου, οδύνης Γη - Λευκωσία, 1976, σελίδες 116, Συλλογή διηγημάτων

2. Το πονεμένο τραγούδι της Ρωμιοσύνης - Λευκωσία, 1978, σελίδες 168, Συλλογή 
διηγημάτων - Έπαινος Υπουργείου Παιδείας, 1978

3. Δίσεκτα Χρόνια, Λευκωσία, 1980, σελίδες 288, Συλλογή διηγημάτων - Έπαινος 
Υπουργείου Παιδείας, 1980

4. Κυναίγειροι, Λευκωσία 1982, σελίδες 118, Συλλογή διηγημάτων
5. Φωνές απ’ τα μπουντρούμια της Μερσίνας, των Αδάνων, της Τοκκάτ και της 

Αμάσειας, Λευκωσία 1986, σελίδες 46 - Ιστορική νουβέλα - χρονικό από την 
αιχμαλωσία Ελληνοκυπρίων στις τουρκικές φυλακές.

6. Πέτρινα χρόνια, εκδόσεις Κ. Επιφανίου, 2006, δίτομο έργο, Συλλογή διηγημάτων 
- Α’ τόμος: σελίδες 326 Β’ τόμος: σελίδες 386

7. Πεθαίνοντας για την Ελλάδα - Η εποποιία των Κεντρικών Φυλακών, εκδόσεις Κ. 
Επιφανίου, 2001, χρονικό, σελίδες 568

8. Πορεία στην αγχόνη, εκδόσεις Ηλιοτρόπιο, Αθήνα, 2002, Λεύκωμα για τον Αγώνα 
1955-59, σελίδες 152

9. Η Λειψία και η Βαϊμάρη του Γκαίτε με τον φακό ενός Κυπρίου, Λευκωσία, 1986, 
από τη σειρά Ταξιδιωτικά, της Βασικής Βιβλιοθήκης, ταξιδιωτικές εντυπώσεις, 
σελίδες 88

1. Γη μου, οδύνης Γη6: Το βιβλίο περιλαμβάνει επτά διηγήματα, τα οποία δίδονται 
με ειλικρίνεια και συγκίνηση. Αρχίζοντας από το «Προανάκρουσμα», διήγημα 
που δίνει την προετοιμασία του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ, δύο διη
γήματα περιγράφουν τα βασανιστήρια που υφίσταντο οι αγωνιστές από τους 
Άγγλους στα κρατητήρια και στις Κεντρικές Φυλακές, καθώς και τις φρικτές 
στιγμές της αγχόνης. Ένα διήγημα είναι αφιερωμένο στη θυσία του Γρηγόρη 
Αυξεντίου και τα τελευταία τρία διηγήματα αφιερώνονται στα αιματοβαμμένα 
χρόνια της τουρκικής εισβολής και κατοχής του 1974. Βαθύτατα λυρικός γίνεται 
ο συγγραφέας στο διήγημα «Το ξερίζωμα», όπου άνθρωποι και βιος και πολιτι
στική κληρονομιά, αλλά και τα ζώα και τα φυτά και ολόκληρη η φύση, θρηνούν 
για τον ξεριζωμό από τις πατρογονικές εστίες. Το δε διήγημα «Οι τρεις φτωχοί 
Άγιοι της Κυθρέας», που περιγράφει τη θυσία τριών απλών πολιτών για να σω
θούν οι κατατρεγμένοι στρατιώτες, φθάνει σε πολύ υψηλό συγκινησιακό ύψος. 
Για το βιβλίο αυτό, ο Άντης Περνάρης7, πολύ χαρακτηριστικά, έγραψε: «Πρό
κειται για μια ξεκαθαρισμένη από ωραιολογίες αφήγηση που δίνει μαρτυρίες 
από πρώτο χέρι για ακρότητες και βαναυσότητες, τόσο των Βρετανών αποικιο- 
κρατών όσο και των Τούρκων εισβολέων».

Και η Ρούλα Παπαδημητρίοιυ8 τονίζει: «Είναι ένα συγκλονιστικό ελεγείο για 
την τραγωδία της Κύπρου σε πεζό λόγο». Ο δε Κώστας Μόντης9 αποφαίνεται:

«.... νομίζω πως αποτελεί σοβαρή προσφορά για τον τωρινό αγώνα μας γιατί 
μας θυμίζει εκείνα που όχι μονάχα δεν πρέπει να ξεχνάμε, μα και που πρέπει να 
μας καθοδηγούν και μας εμπνέουν περισσότερο παρά ποτέ άλλοτε υπό τις ση
μερινές συνθήκες - πράγμα που, δυστυχώς δεν γίνεται».
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2. Το πονεμένο τραγούδι της Ρωμιοσύνης10: Το βιβλίο αυτό περιέχει έξι διηγήματα. 
Το πρώτο μάς πηγαίνει στα χρόνια της τουρκοκρατίας, περιγράφοντας ήθη 
και έθιμα της τότε Κυθρέας, δίνει πολύτιμα λαογραφικά στοιχεία και εξιστορεί 
τη ζωή του τοπικού Αγίου Δημητριανού. Το επόμενο διήγημα αφιερώνεται 
στον Αγώνα της ΕΟΚΑ και τα τελευταία τρία μιλούν για την τραγωδία του 
1974.

Το διήγημα «Το καινούργιο Μάι Λάι» είναι, πράγματι, συγκλονιστικό στην αλη
θινή του υπόθεση. Η Χρυσάνθη Ζιτσαία11 σημειώνει: «Τα νέα διηγήματα περι
γράφουν δραματικά γεγονότα περασμένα και πρόσφατα, σε βάρος της Ρωμιο
σύνης της Κύπρου από τον ίδιο εχθρό, τον σημερινό εισβολέα, τον Αττίλα - 
μελανό στίγμα - των αιώνων...»

Και ο Κ. I. Τσαούσης12 συμπεραίνει: «Το τραγούδι της Ρωμιοσύνης» ανοίγει 
ακόμα ένα παράθυρο στην κυπριακής λογοτεχνία υπηρετώντας τη γνωριμία με 
τη γη της Κύπρου, τους ανθρώπους και την υπόθεσή τους - που είναι και δική 
μας - των Ελλήνων εδώ, υπόθεση».

3. Δίσεκτα χρόνια13: Πρόκειται για μια συλλογή έξι εκτενών διηγημάτων, νουβέλες 
θα ‘λεγα καλύτερα, από τα οποία το πρώτο με τίτλο «Στα χρόνια της καταδρο
μής» αναφέρεται στα βάσανα και στους εξευτελισμούς που υφίσταντο οι Έλ
ληνες της Κύπρου επί Τουρκοκρατίας. Η περιγραφή απλή, αλλά διεισδυτική 
με πολύ ζωντανούς διαλόγους στην τοπική διάλεκτο, θυμίζει το παπαδιαμαντικό 
ύφος. Οι φοβεροί ψυχοαναγκασμοί που περιγράφονται σίγουρα έχουν αφήσει 
το σημάδι τους στον ψυχισμό των μετέπειτα ανθρώπων. Άλλα τρία διηγήματα 
αναφέρονται στον Απελευθερωτικό Αγώνα του 1955 - 59, με αναδρομή στο 
1821 στο ένα. Το επιγραφόμενο «Ο Αγνοούμενος» αναφέρεται στη συγκλονι
στική υπόθεση της ηρωικής γιαγιάς Ευφροσύνης στη Λάπηθο, το δε τελευταίο, 
που επιγράφεται «Δύο εβδομάδες σε αμαξάρικο του Σαββή τ’ Αλετράρη», ζων
τανεύει παλαιότερες δεκαετίες στην Κυθρέα, το 1940, και προσφέρει στον ανα
γνώστη, πλουσιότατες λαογραφικές γνώσεις και το ειδικό λεξιλόγιο για τα αμά
ξια και την κατασκευή τους. Για το βιβλίο αυτό ο Γιώργος Λυσιώτης14 εξηγεί: 
«Οι δύο πόλοι του άξονος γύρω από τον οποίο περιστρέφεται το έργο του Πέ
τρου Στυλιανού είναι α) το εθνικό βίωμα σαν ιστορική παρουσία τραγικά αν
θρώπινη και β) η λαογραφική έκφραση σαν βιοθεωριακή στάση που μας ενώνει 
με τις ρίζες μας και τον αρχετυπικό πυρήνα της καταγωγής μας».

Και ο Μιχάλης Σταφυλάς15 συμπεραίνει μ’ αυτά τα λόγια: «Στα δίσεκτα χρόνια, 
λοιπόν, γίνεται μια αφηγηματική ανάπλαση γεγονότων και προσώπων, με συγ
κινητική προσήλωση στην Αλήθεια και στη Δικαιοσύνη. Τα κείμενα αυτής της 
σειράς συγκλονίζουν βαθιά με τη μαστοριά του λόγου, με τα στοιχεία που πλά
θονται οι ‘μύθοι’, με την ολοζώντανη παράσταση των ηρώων. Μ’ έναν λόγο 
υποδειγματικά αφηγήματα εθνικού φρονηματισμού».

4. Κυναίγειροι16: Οκτώ πολύ καλογραμμένα διηγήματα, τέσσερα αφιερωμένα 
στον Απελευθερωτικό Αγώνα 1955 - 59, τρία για τις τραγικές ημέρες του 1974 
και ένα που αναφέρεται στον Άγιο Δημητριανό. Ο τίτλος ‘Κυναίγειροι’, θέλει 
να δείξει την αξία της αυτοθυσίας των ανθρώπων για την απόκτηση της ελευ
θερίας διαχρονικά. Ο Χρήστος Ααμπρινός17 σχολιάζει: «Ποιο από τα Ελληνό
πουλα του δημοτικού σχολείου δε συγκρότησε την όλο συγκίνηση και άφθαστο 
μεγαλείο εικόνα του Κυναίγειρου, του μαχητή εκείνου των πάτριων της Αθήνας, 
που καθώς προσπάθησε να συγκροτήσει το έμφορτο με επιδρομείς περσικό 
καράβι που απέπλεε καταισχυμένο μετά τη μάχη του Μαραθώνα, επεχείρησε 
να το ακινητοποιήσει με τα χέρια. Αφού οι Πέρσες του τα κόψανε, θέλησε να 
το κρατήσει με τα δόντια και τελικά του έκοψαν το κεφάλι. Ύπατο δείγμα 
άμυνας πάτριου εδάφους και έκφραση οργής αιώνων».

Το πρώτο διήγημα αφηγείται τη θυσία του ηρωικού αγωνιστή Τάσου Μάρκου, 
τον οποίο ο συγγραφέας παραλληλίζει με τον Παπαφλέσσα στο Μανιάκι. 
Εξαίρετης τραγικότητας και το διήγημα «Δοξαστικό στις Μάνες της Κύπρου», 
στο οποίο όλοι έχουν σφαγιαστεί από τους Τούρκους στις 15 και 16 Αυγούστου 
1974, στο Νέο Χωριό Κυθρέας και έχει μείνει μόνο ένα βρέφος ζωντανό στο 
στήθος της νεκρής μάνας του και το οποίο σώθηκε από τη γενναιότητα της 
Ελένης Πεπέ. Στο, επίσης, συγκλονιστικό διήγημα «Με την έφεση Κυναίγειρου» 
περιγράφεται η τραγική κατάληψη τον 251 Τάγματος Πεζικού στη Γλυκιώτισσα. 
Στο διήγημα αυτό διαβάζουμε και τους στίχους: Αν του Κυναίγειρου την έφεση/ 
για λευτεριά δεν έχεις/.... άδικα θε ν’ απαντέχεις/ στο μουράγιο τα καράβια/ 
με τον Κίμωνα/ για να ξαναφανούν.../

Ο Κώστας Σωκράτους18 γράφει για το βιβλίο αυτό: «Ο Πέτρος Στυλιανού δίνει 
ακόμα ένα δείγμα δουλειάς του, μιαν προσφορά στον τομέα του διηγήματος. 
Απλός, λιτός, απέριττος, χωρίς ωραιολογίες και περιττολογίες προχωρεί ο Πέ
τρος Στυλιανού και απλώνει μπροστά μας το ξεδίπλωμα του μύθου και είναι ο 
μύθος απλός και άμεσος, όπως και η αφήγηση και όταν φθάνει στην κορύφωση 
αφήνει στον αναγνώστη μια γεύση πίκρας, μια γεύση οδύνης και πόνου».

Η Ρεγγίνα Παγουλάτου19 σχολιάζει: «Ιστορικά διηγήματα, με πρόσωπα υπαρ
κτά, ματωμένα βιώματα και απάνθρωπες εμπειρίες. Σκηνές με τα τεχνάσματα 
της συμμαχικής προδοσίας, πλάι σ’ εκείνες της λυσσαλέας πάλης ενός ανυπε
ράσπιστου λαού, έναντι της άδικης κατοχής του νησιού».

5. Φωνές από τα μπουντρούμια της Μερσίνας, των Αδάνων, της Ττοκάτ και της 
Αμάσειας20: Πρόκειται για ιστορική νουβέλα από τη σειρά Κυπριακή Βασική 
Βιβλιοθήκη21, και βασίζεται σε μαρτυρίες των Ελληνοκυπρίων φυλακισμένων 
στις τουρκικές φυλακές, εκτός ενός επεισοδίου, το οποίο είναι προϊόν μυθο
πλασίας. Ο συγγραφέας περιγράφει τις οδυνηρές περιπέτειες και τις βάρβαρες 
εμπειρίες των φυλακισμένων Ελλήνων, τους οποίους δεν μεταχειρίζονταν ως 
αιχμαλώτους πολέμου, αλλά ένιωθαν συνεχώς τη βάρβαρη, τη βάναυση και τη 
βίαιη συμπεριφορά, τόσο του όχλου όσο και των οργανωμένων αρχών. Ωστόσο, 
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ο συγγραφέας δείχνει σε δύο - τρία σημεία την αμεροληψία του, παραθέτοντας 
και παραδείγματα Τούρκων με πιο ήπια συμπεριφορά, όπως του φύλακα που 
έπαθε καρδιακό επεισόδιο, βλέποντας τον ψυχολογικό πόλεμο κατά των φυλα
κισμένων και τη ματαίωση των ελπίδων τους, καθώς και στην πιο ανθρώπινη 
συμπεριφορά του νεαρού γιατρού των φυλακών.

Για την αξία των αυθεντικών μαρτυριών η Νάγια Ρούσου22 πολύ εύστοχα, πα
ρατηρεί: «Δε θα μπορούσαμε ποτέ να τονίσουμε ίσως όσο θα ‘πρεπε την αξία 
αυτών των μαρτυριών οι οποίες προέρχονται από ανθρώπους που ζήσανε 
άμεσα την καυτή ντροπή της ταπείνωσης και του εξευτελισμού στα χέρια του 
Τούρκου κατακτητή. Είναι αυτές οι μαρτυρίες το πρώτο, πρώτιστο ίσως υλικό, 
το οποίο και θα αποτελέσει μια ανόθευτη καταγραφή των εμπειριών και των 
περιστατικών που ντρόπιασαν τον πολιτισμό του αιώνα μας. Γι’ αυτό και η πε
ρισυλλογή τους είναι μια πράξη εθνικής προσφοράς και ιστορικής αναγκαιό
τητας».

6. Πέτρινα χρόνια23: Πρόκειται για ένα ογκώδες, δίτομο έργο, που εκτείνεται 
σε 712 σελίδες. Ο α’ τόμος περιέχει 23 διηγήματα και η υπόθεση των διηγη
μάτων αυτών εκτυλίσσεται από τα χρόνια της Φραγκοκρατίας έως την Αγ- 
γλοκρατία στην Κύπρο. Ο β’ τόμος περιέχει 32 διηγήματα, τα οποία εκφρά
ζουν τον κόσμο της Κύπρου από το τέλος της Αγγλοκρατίας έως και την 
Τουρκική εισβολή, το 1974. Περιλαμβάνει, δηλαδή, το δίτομο αυτό έργο, όλη 
την ιστορία, όλων αυτών των αιώνων και δίνει ανάγλυφα τα βάσανα που 
υπέστη ο λαός μας, ώστε προσφυώς μπορεί κάποιος να τα ονομάσει με βαθιά 
πικρία, πέτρινα χρόνια.

Ο α’ τόμος αρχίζει με τα μακρινά εκείνα χρόνια του βασιλιά Πέτρου του Α’, 
κατά τη Φραγκοκρατία, μας μεταφέρει αργότερα η διήγηση στην άλωση και 
στην παράδοση της Αμμοχώστου στους Τούρκους το 1571, μας παρουσιάζει την 
ηρωίδα Μαρία Συγκλητική, και με τα τέσσερα επόμενα πολύ ωραία διηγήματα 
ζούμε τα χρόνια της σκλαβιάς στους Τούρκους. Συνεχίζει με 3 διηγήματα της 
ενότητας ‘Της Διασποράς’ και καταλήγει στα χρόνια της Αγγλοκρατίας, στα 
οποία αφιερώνεται όλο το υπόλοιπο μέρος του βιβλίου, ζωντανεύοντας τη ζωή 
στα μεταλλεία, τα εθνικά γεγονότα του 1931, το 1940, την αγροτική, φτωχική 
ζωή των Κυπρίων, για το τότε ταπεινό εκπαιδευτικό σύστημα, ιδιαίτερα τη ζωή 
στην Κυθρέα και στα περίχωρα, την προετοιμασία και το ξεκίνημα την Αθήνα 
και εδώ, του Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α., και για το πάνδημο ενωτικό δημοψήφισμα 
του 1950.

Είναι φανερό, πως ο α’ τόμος έχει ως βάση και λογοτεχνικό έρεισμά του, 
κυρίως, τις ιστορικές γνώσεις του συγγραφέως. Ενώ, ο β’ τόμος, όπως θα 
δούμε, πλην, βεβαίως των ιστορικών γνώσεων, εμπεριέχει και εδράζεται στις 
προσωπικές εμπειρίες και τα βιώματά του, τα οποία, εξάλλου, είναι ανεξάντλητα 
και διαρκή σε ολόκληρο το λογοτεχνικό του έργο.

Τα διηγήματα του β’ τόμου αναφέρονται στην προετοιμασία και την έναρξη 
του Απελευθερωτικού Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α., στη θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου, 
του Κυριάκου Μάτση, του Μάρκου Δράκου, του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, πε
ριγράφουν τη ζωή των κρατουμένων και τα βασανιστήρια που είχαν υποστεί οι 
αγωνιστές από τους Αγγλους αποικιοκράτες. Τα κελιά των μελλοθανάτων και 
την τραγική ώρα της αγχόνης, και ένα διήγημα είναι αφιερωμένο στις ηρωικές 
γυναίκες αγωνίστριες της Οργάνωσης. Στην ενότητα «Της Κυπριακής Δημο
κρατίας», ο συγγραφέας αφιερώνει επτά διηγήματα και κυρίως περιγράφει σ’ 
αυτά τα συμβάντα κατά τη δεκαετία που διετέλεσε βουλευτής.

Και τέλος, στην ενότητα «Της Τουρκικής Εισβολής», δίνει με έναν τρόπο ανά
γλυφο και παραστατικό, τέσσερα διηγήματα, γεμάτα δράση, αγωνία, αγώνες 
και συνεχή ματαίωση των Ελλήνων της Κύπρου σε κάθε προσπάθειά τους να 
βρουν δικαίωση και να αισθανθούν ότι υπάρχει, εντέλει, κάπου η δικαιοσύνη, 
για να μπορέσουν να ζήσουν σε μια ελεύθερη πατρίδα.

7. Πεθαίνοντας για την Ελλάδα: Η εποποιία των Κεντρικών Φυλακών:

Το βιβλίο - χρονικό, που φέρει τον καθοριστικό τίτλο «Πεθαίνοντας για την 
Ελλάδα» και τον υπότιτλο «Η εποποιία των Κεντρικών Φυλακών» είναι μια 
φροντισμένη, όσο και εκτενής έκδοση 568 σελίδων, μια ιστορική και μνημειώδης 
εργασία για τον Αγώνα του ’55 - ’59.

Ο συγγραφέας μας πληροφορεί από την πρώτη σελίδα, πως πρόκειται για ένα 
χρονικό, από τον Αγώνα του 1955 - 59 και ότι το αφιερώνει, ως έπρεπε, στους 
ηρωομάρτυρες αυτού του απελευθερωτικού Αγώνα.

Το βιβλίο απαρτίζεται από οκτώ εκτενή κεφάλαια και συμπληρώνεται με εισαγω
γικό, πολύ κατατοπιστικό σημείωμα, με κριτικά σημειώματα για την πρώτη του 
έκδοση που είχε τίτλο «Το φρούριο της Κερύνειας και η εποποιία των Κεντρικών 
Φυλακών» και ήταν κατά πολύ συντομότερο, και τελειώνει με παράρτημα, στο 
οποίο εκτίθεται φωτογραφικό και άλλο υλικό του Αγώνα. Οι επιστολές και τα 
άλλα γραπτά κείμενα των ηρώων του Αγώνα της ΕΟΚΑ, καθιστούν το βιβλίο 
αυτό, αξιόλογο ιστορικό ντοκουμέντο.

Αλλά, ας ακούσουμε, πώς ο ίδιος ο συγγραφέας, που έζησε όλες τις φάσεις του 
Αγώνα, τον αποτιμά συνολικά:

«Σίγουρα ο αγώνας του ’55 στάθηκε η κορύφωση της αυταναγκαστικής 
προσφοράς που εκδηλωνόταν όχι μονάχα στην ατομική πράξη, αλλά και 
στη συλλογική δράση κι ενέργεια. Έτσι λειτούργησε τότες το θαύμα της 
ομαδικής εθνικής ομοψυχίας. Από τη λαϊκή παθητική αντίσταση - που ξε
διπλωνόταν μ’ άπειρες μορφές κι εκφάνσεις μ’ απίστευτη ευρηματικότητα 
- μέχρι τη δυναμική λαϊκή αντιπαράθεση με τις σιδερόφραχτες δυνάμεις 
του ξένου κυρίαρχου, κερδίζοντας όλες ανεξάρτητα από κοινωνική σύν
θεση, συγκροτούν τη μεγάλη κι ανίκητη πανστρατιά των μετόπισθεν ενός 
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αθέατου μα δυναμικού και πανταχού παρόντα στρατού, που συναποτελούν 
τη χαλύβδινη προστατευτική ασπίδα τ’ αγώνα».

Και καταλήγει απαντώντας στο ερώτημα πολλών για τη δικαίωση του Αγώνα, μ’ 
αυτές τις σκέψεις:

«Κι αν οι θυσίες της ασύγκριτης γενιάς του ’55 - ’59 δεν κατέληξαν στο 
ποθητό τέρμα, δεν πέτυχαν την ολοκλήρωση των προαιώνιων πόθων του 
κυπριακού ελληνισμού, γι’ αυτό, σίγουρα - όπως λέχτηκε και πάλι - την 
ευθύνη δεν επωμίζονται κείνοι που αφειδώλευτα πρόσφεραν τη ζωή, την 
ίδια την αρτιμέλεια και τη χιλιάκριβη τους νιότη σπονδή στον πανίερο 
στόχο».

Ο ποιητής με πικρία μας προλαβαίνει:

«Αν με φτερούγες σπασμένες ήρθε στο νησί μας η Λευτεριά, δικό μας δεν 
είναι το φταίξιμο».

8. Πορεία στην Αγχόνη: Πρόκειται για ένα πολυτελές, έγχρωμο, κατατοπιστικό 
και μορφωτικό Λεύκωμα, με φωτογραφίες ντοκουμέντα, σύντομα κείμενα και 
ακριβείς αναφορές για τα Φυλακισμένα Μνήματα. Στις 150 σελίδες του Λευ
κώματος αυτού, μπορούν οι νεότεροι να γνωρίσουν το τραγικό ηρωικό τέλος 
των εννιά παλληκαριών που οδηγήθηκαν από τους αποικιοκράτες στην αγχόνη 
και των τεσσάρων ηρώων που έπεσαν στις μάχες. Τόσο στο «Πεθαίνοντας για 
την Ελλάδα», όσο και στο Λεύκωμα «Πορεία στην αγχόνη», ο συγγραφέας 
δίνει το κείμενό του με παρρησία και αμεσότητα, γιατί περιγράφει γεγονότα, 
για τα οποία είχε άμεση σχέση και ζωντανά βιώματα.

Το Λεύκωμα αρχίζει με το σημείωμα του εκδότη Παναγιώτη Καραμουσάλη, 
στο οποίο τονίζει και τα εξής: «Στις λίγες σελίδες αυτού του βιβλίου καταγρά
φεται μια σκληρή ιστορία. Είναι η ιστορία δεκατριών παιδιών, που δεν πρόλαβαν 
να ζήσουν. Εννιά απ’ αυτά έζησαν - πριν από κάπου 45 χρόνια - τις στερνές 
τους ώρες στην πτέρυγα μελλοθανάτων των Κεντρικών Φυλακών Λευκωσίας 
και γνώρισαν τη δοκιμασία της αγχόνης. Οι άλλοι τέσσερις, σκοτώθηκαν πο
λεμώντας. Και οι δεκατρείς ενταφιάστηκαν σ’ αυτό που επικράτησε να λέγεται 
‘φυλακισμένα μνήματα’. Και λέγεται έτσι, γιατί κι οι δεκατρείς παρέμειναν 
κρατούμενοι ακόμα και μετά τον θάνατό τους, κλεισμένοι σ’ έναν μαντρωμένο 
χώρο με συρματοπλέγματα κι ένοπλους φρουρούς».

Ειρωνική και πολύ πετυχημένη και η αφιέρωση του λευκώματος στη βασίλισσα 
Ελισάβετ της Αγγλίας κάτω από τη φωτοτυπία ενός νομίσματος της Κύπρου, 
με τη μορφή της επάνω, η οποία αφιέρωση λέει επί λέξει:

«Τούτο το βιβλίο αφιερώνεται ευλαβικά και στην Αυτής Μεγαλειότητα την Ελι
σάβετ Β’, βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, που 
βασίλευε και το 1955 - 59 και «δεν ήξερε τίποτα για τον φόνο».

9. Η Λειψία και η Βαϊμάρη του Γκαίτε με το φακό ενός Κυπρίου: Το βιβλίο αυτό 
ανήκει στη σειρά της Βασικής Βιβλιοθήκης και στην Ενότητα Ταξιδιωτικά, και 
είναι προϊόν του ταξιδιωτικού ημερολογίου του συγγραφέως στη Γερμανική 
Λαοκρατική Δημοκρατία, τον Δεκέμβριο του 1983, όταν επισκέφθηκε τη Λειψία 
για την υποστήριξη της μιας από τις τρεις διδακτορικές διατριβές του. Με γλα- 
φυρότητα και παραστατικότητα περιγράφεται, τόσο η Λειψία όσο και η Βαϊ
μάρη, με ιδιαίτερη αναφορά στον Γκαίτε και το έργο του και με, επίσης, αξιό
λογες αναφορές στην ιστορία, στους θρύλους και στις παραδόσεις του 
γερμανικού λαού. Από τις ζωντανές και χαρακτηριστικές περιγραφές, δεν λεί
πουν οι πολύ ανθρώπινες στιγμές μεταξύ προσώπων, ακόμα και αρκετή δόση 
χιούμορ, το οποίο διαθέτει ο συγγραφέας.

Γ’ Γενικά χαρακτηριστικά του πεζογραφικού έργου του Πέτρου Στυλιανού

Ύστερα από τη σύντομη, έστω, περιδιάβαση στο πεζογραφικό έργο του συγγραφέως, 
αλλά έχοντας υπ’ όψη το σύνολο του εκδεδομένου του έργου24, θα μπορούσα να εξαγάγω 
συνοψίζοντας επτά κύρια γνωρίσματα ή γενικά συμπεράσματα από το πολύτομο αυτό 
έργο:

1. Το ιστορικό, εθνικό και πατριωτικό στοιχείο: Ο Πέτρος Στυλιανού, αγωνιστής 
και πρωτεργάτης ο ίδιος στον Απελευθερωτικό μας Αγώνα και συνεχώς έκτοτε 
αγωνιζόμενος άνθρωπος στους εθνικούς, τους κοινωνικούς και τους πνευματι
κούς αγώνες του νησιού μας, δίνει έργο καθαρώς ελληνοκεντρικό και αγωνι
στικό.

2. Η αγωνία και ο αγώνας: Ο αγώνας και η αγωνία για το μέλλον αυτού του δύ
σμοιρου τόπου, κυριαρχούν στη θεματολογία του, σχεδόν τη μονοπωλούν, γιατί 
είναι και τα κυρίαρχα γνωρίσματα της δικής του προσωπικότητας. Ο συγγρα
φέας μας πάντοτε εμφορείτο και συνεχίζει να εμφορείται από τη δύναμη που 
δίνει η επαναστατικότητα, εμπνέεται από την ελληνική μας ιστορία και την 
πλούσια παράδοσή μας, πιστεύει στην αξία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς 
και αγωνιά συνεχώς για το μέλλον της αγαπημένης ιδιαίτερης πατρίδας μας.

3. Η λογοτεχνική περσόνα του συγγραφέως: Σε όσα διηγήματα συναντούμε τον 
συγγραφέα ως πρωταγωνιστικό πρόσωπο ή ως αφηγητή ή εμπλεκόμενο πρό
σωπο στην όλη υπόθεση, και επειδή τα περισσότερα, όντως, είναι αυτοβιογρα- 
φικά, έχει διαλέξει τη λογοτεχνική περσόνα του στο όνομα του αρχαίου ομηρικού 
ήρωα Τεύκρου. Ως Τεύκρο θα τον βρούμε πάρα πολλές φορές, με όλη την 
πληθωρική ιδιοσυγκρασία που τον διακρίνει, σχεδόν σε όλον τον διηγηματικό 
ιστό του έργου του.

4. Η απέραντη αγάπη του προς τη γενέτειρα Κυθρέα: Στη χιλιομύριστη και πολύ
δροση Κυθρέα, στην ιστορία και στις παραδόσεις της, στους ήρωες και στους 
αγίους της, στην όμορφη φύση της και στον ως το 1974 αναβλύζοντα Κεφαλόβρυσό 
της, αλλά και σε όλα τα κοντινά χωριά, ο συγγραφέας αφιερώνει σελίδες επί σε
λίδων των πεζογραφημάτων του.
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5. Η δύναμη της γλώσσας: Ο συγγραφέας χειρίζεται άριστα τη γλώσσα, δίνοντας 
σε κάθε περίπτωση και τις λεπτότερες πτυχές μιας έννοιας και σε κάθε περίσταση 
προφορικής ομιλίας των δρώντων προσώπων του, χρησιμοποιεί το κατάλληλο 
κάθε φορά λεξιλόγιο. Είναι δε αξιοσημείωτο το εύρος και ο πλούτος του λεξιλο
γίου, το οποίο αξιοποιεί σε δυναμικές, αλλά συνήθως απέριττες περιγραφές και 
στο ζωντάνεμα των διαλόγων. Οι αληθινοί αυτοί διάλογοι, (με την έννοια, ότι 
αποδίδουν επακριβώς το ποιόν του ομιλούντος προσώπου), δίνονται με μεγάλη 
ενάργεια και ζωηρότητα, στοιχεία τα οποία συντελούν καθοριστικά στο να ανα
πτύξουν ευχαρίστηση και ενδιαφέρον στον αναγνώστη.

6. Ύφος και Ρυθμός: Το ύφος στα πεζογραφήματα του Πέτρου Στυλιανού συνήθως 
είναι επικό και ηρωικό, αλλά, όχι σπάνια γίνεται και λυρικό και ποιητικό, εκ
φράζοντας ευαισθησία και μουσικότητα. Το αφηγηματικό του ύφος, όταν εκ
φράζει άκρως δραματικά γεγονότα, γίνεται λιτό, και δωρικό. Τα τεκταινόμενα 
παρουσιάζονται με λιτότητα και με σεβασμό από τον συγγραφέα.

Ο ρυθμός της αφήγησης πάντοτε ζωηρός, γοργός, συνεχής με αποτέλεσμα να 
καθιστά πιο ενδιαφέρον το κείμενο στον αναγνώστη.

7. Συνεχής προβληματισμός, αλλά και αισιόδοξα μηνύματα: Προβληματίζεται ο 
ποιητής και πεζογράφος και θέλει να μεταδώσει και σε μας τον καίριο και γε
μάτο πόνο προβληματισμό του, μετουσιώνοντάς τον σε λογοτεχνία με αγωνιώδη 
ερωτήματα, με μηνύματα παρμένα από το ένδοξο ιστορικό παρελθόν μας, με 
προτροπές για ανάληψη δράσης, αλλά και με σαλπίσματα ελπιδοφόρα για το 
μέλλον μας, αν θελήσουμε βέβαια, να δράσουμε ορθά κι αν αποφασίσουμε να 
σώσουμε την πατρίδα μας.

Δ’ Επιλογικά:

Ο Πέτρος Στυλιανού πρωτοστάτησε στην ίδρυση της ΕΟΚΑ, εργάστηκε και έζησε, 
όσο λίγοι, τον Αγώνα, πίστεψε βαθιά στην ιδέα και δούλεψε σκληρά για την απόκτηση 
της ελευθερίας του τόπου μας. Η ζωή του όλη και το σύνολο έργο του είναι πια άρρηκτα 
συνδεδεμένα με τον αγώνα, αλλά και την αγωνία για το μέλλον της Κύπρου μας.

Η συνεχής και αδιάλειπτη ενασχόλησή του με τη λογοτεχνία έδωσε έργο γεμάτο πάθος 
και αγωνιστικότητα. Και τα συναισθήματα αυτά, τα ιδανικά και τα πιστεύω του τα μοι
ράζεται με τους αναγνώστες του, εκφράζοντας πάντοτε με παρρησία και θάρρος την 
αλήθεια, η οποία μπορεί, συχνά, να μας πονεί, αλλά πρέπει να την ακούμε, αν θέλουμε 
κάποια στιγμή, επί τέλους, να αποκτήσουμε αυτογνωσία.

Ως γενικό, καταληκτικό συμπέρασμα25, θα ‘λεγα με σιγουριά πως όλα τα βιβλία του Πέ
τρου Στυλιανού αποπνέουν ειλικρίνεια, γνώση, σοφία και απέραντη αγάπη για την πα
τρώα γη μας.

Απόψε όλοι εδώ, ζήσαμε για λίγο το σφρίγος και τον δημιουργικό παλμό του αεικίνητου 

και αενάως γράφοντος Πέτρου Στυλιανού, του οποίου η πνευματική, η παιδαγωγική, η 
πολιτική, η πολιτιστική, η κοινωνική και η εθνική δράση, δεν γνωρίζει όρια, περιορισμούς, 
πισωγυρίσματα και κούραση. Ο δημιουργικός και ανεξάντλητος συγγραφέας, μελετητής, 
ερευνητής, στοχαστής, και διανοούμενος και πάνω απ’ όλα λυρικός ποιητής και ευαί
σθητος πεζογράφος, δεν σταματά ούτε στιγμή να εργάζεται. Και του αξίζει, σίγουρα 
ένα μεγάλο και ολόθερμο εύγε για όλη αυτή τη δράση και δραστηριότητα.

Τελειώνοντας, επιτρέψτε μου, να κάνω μια εισήγηση και να εκφράσω μια ευχή. Η εισή
γησή μου είναι προς το οργανωμένο κράτος, για να αποφασίσει τη βράβευση του Πέτρου 
Στυλιανού με την ύψιστη τιμή του κρατικού βραβείου Γραμμάτων και Τεχνών γιατί έχει 
έρθει, πια, η ώρα.

Και η ευχή μου είναι, να καταφέρει ο Πέτρος Στυλιανού να ολοκληρώσει το πολύστιχο 
επικό του έργο για το Μεσολόγγι, έργο που τον απασχολεί εδώ και δεκαετίες. Το περι
μένουμε.

ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Εκπαιδευτικός, συγγραφέας

Σημειώσεις:
1. Περίληψη αυτής της μελέτης λόγω χρόνου ανακοινώθηκε στην τιμητική εκδήλωση της 

Ε.Ε.Ε.Λ.Κ(Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου), για τον Πέτρο Στυλιανού, στις 
16 Οκτωβρίου 2013, στην αίθουσα Καστελιώτισσα.

2. Αναφέρομαι στην ομιλία μου στο Intercollege στις 3 Δεκεμβρίου 2002, την οποία οργάνωσε 
το PEN.

3. Από τους Αποικιοκράτες συνελήφθηκε, βασανίστηκε και φυλακίστηκε δύο φορές. Τη δεύτερη 
φορά, αφού δραπέτευσε και συνελήφθη ξανά, καταδικάστηκε σε 15ετή φυλάκιση. Αργότερα 
εξορίστηκε από τις Κεντρικές Φυλακές στις Βρετανικές φυλακές, αφού θεωρήθηκε και χαρα
κτηρίστηκε ως τρομερός επαναστάτης, terrible terrorist. Αποφυλακίστηκε με την ανακήρυξη 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

4. Το 1979, η μελέτη του με τίτλο: «Cypriot revolutionary movements against the Turkish occu
pation» υποβλήθηκε τον ίδιο χρόνο ως διδακτορική διατριβή στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο 
Tennessy Christian University.

To 1983 υπέβαλε στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας τη διδακτορική διατριβή με θέμα: «Main facts 
and factors which led to failure of the British Policy in Cyprus during the first 50 years of its 
administration».

To 1985 υπέβαλε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τη διδακτορική διατριβή: «Το κίνημα του 
Οκτώβρη 1931 στην Κύπρο».

Και οι τρεις διατριβές εγκρίθηκαν με τον βαθμό άριστα.
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5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα υπάρχει και στους δύο τόμους των διηγημάτων «Τα πέτρινα 
χρόνια» εκδόσεις Κ. Επιφανίου, 2006.

6. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Γη μου, οδύνης Γη»: Από το βιβλίο αυτό θα μπορούσα να προ
τείνω ως πολύ δυνατές μεταξύ πολλών άλλων τις σελίδες 38 και 39,46 και 47,52,53,54 και 55, 
93 και 94.

7. Βλ. εφημερίδα «ΑΓΩΝ», 20.2.1977, σ. 6 και στο βιβλίο του Πέτρου Στυλιανού «Το πονεμένο 
τραγούδι της Ρωμιοσύνης», σ. 163

8. Βλ. «Περιοδικό Ελληνίδων Βορείου Ελλάδος», αρ. 156, σ. 117 και στο βιβλίο του Πέτρου Στυ
λιανού «Το πονεμένο τραγούδι της Ρωμιοσύνης» σ.164.

9. Βλ. επιστολή Κ. Μόντη 17ης Μαρτίου 1977, στο βιβλίο του Πέτρου Στυλιανού «Το πονεμένο 
τραγούδι της Ρωμιοσύνης», σ.146.

10. Από το βιβλίο αυτό ανθολογώ τις σελίδες: 53, 54, 55 και 56, 102, 103 και 104 μεταξύ πολλών 
άλλων. «Το πονεμένο τραγούδι της Ρωμιοσύνης», έτυχε επαίνου στα λογοτεχνικά βραβεία 
του Υ.Π. του 1978. Η απονομή έγινε στις 28/12/79.

11. Βλ. εφημερίδα «Νέα», 28.10.1979, και στο βιβλίο του Πέτρου Στυλιανού «Δίσεκτα χρόνια», 
σελ. 272.

12. Βλ. εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», Αθήνα 1.11.79, και στο βιβλίο του Πέτρου Στυλιανού «Δί
σεκτα χρόνια», σ. 277.

13. Από το βιβλίο «Δίσεκτα χρόνια», σταχυολογώ τις σελίδες: 3, 4 και 5, 43, 44 και 45 μεταξύ 
πολλών ισάξιων περιγραφών. «Τα Δίσεκτα Χρόνια», έτυχαν επαίνου στα λογοτεχνικά βραβεία 
του Υ.Π. το 1979. Η απονομή έγινε στις 20/12/80.

14. Βλ. εφημερίδα «Ο Φιλελέυθερος», 17.10.80 και στο βιβλίο του Πέτρου Στυλιανού «Τα Φυλα
κισμένα Μνήματα», σ. 105.

15. Βλ. περιοδικό Θεσσαλική Εστία», τ. 50, σσ 75-76 και στο βιβλίο του Πέτρου Στυλιανού «Τα 
Φυλακισμένα Μνήματα», σ. 110.

16. Από το βιβλίο αυτό ανθολογώ τις σελίδες 13 και 14 και ολόκληρο το «Δοξαστικό της Μάνας 
της Κύπρου» σσ 15, 16, 17, 18, 19, μεταξύ άλλων πολλών δυνατών σελίδων.

17. Βλ. εφημερίδα «Μακεδονία», 6.1.84 και στο βιβλίο του Πέτρου Στυλιανού «Αποϊέρωση», σ. 58.

18. Βλ. εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος», 4.11.83 και στο βιβλίο του Πέτρου Στυλιανού «Αποϊέρωση», 
σ. 61.

19. Βλ. εφημερίδα «Πρωινή», Νέα Υόρκη, 25.3.84, σσ 22,23 και στο βιβλίο του Πέτρου Στυλιανού 
«Αποϊέρωση», σ. 65.

20. Από το βιβλίο αυτό ανθολογώ τις σελίδες 20, 21, 22, 23 και 27 και 29.

21. Επισημαίνω στα βιβλία που αναφέρονται στην Κύπρο τη Σειρά Μαύρη Βίβλος, που αριθμεί 6 
τόμους, και αποτελεί μια κατάθεση και μια καταγγελία του συγγραφέα προς ολόκληρη την Οι
κουμένη, για τα δεινά που επέφερε η εισβολή και η κατοχή στον τόπο μας, στην εθνική μας υπό
σταση, στην κοινωνική, στην πνευματική και πολιτιστική μας ζωή. Επισημαίνω ακόμα, τα βιβλία 
της Βασικής του Βιβλιοθήκης - που άρχισε το 1984 - και αριθμεί, ως σήμερα, 32 εκδόσεις.

22. Βλ. εφημερίδα «Κύπρος», 23.8.76, σ. 2 και στο βιβλίο του Πέτρου Στυλιανού «Φωνές απ’ τα 
μπουντρούμια...», σ.41.

23. Από τον α’ τόμο του βιβλίου ανθολογώ τις σελίδες 50 - 54, 90 - 95, 169 - 172. Από τον β’ 
τόμο τις εξής σελίδες: σ. 25 - 28, 53 - 58,156 - 161, 216 - 220, 221 - 225.

24. Με το έργο του Πέτρου Στυλιανού ασχολήθηκα κατά καιρούς ως ακολούθως:

α) ως εισηγήτρια στο Α’ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Κυθρέα 6000 χρόνια Πολιτισμού», 
Λευκωσία 28 και 29 Νοεμβρίου 1997.

β) ανθολόγησα ποιήματά του, ώστε να προσφερθούν ως ποιητικό ανθολόγιο για εφήβους και 
νέους το 1998. Είναι ανέκδοτη η ανθολόγηση αυτή.

γ) μίλησα για τον Πέτρο Στυλιανού στην τιμητική εκδήλωση του ΠΕΝ η οποία πραγματοποι
ήθηκε στο Intercollege στις 3 Δεκεμβρίου 2002.

δ) έγραψα το κείμενο στη σειρά Λογοτεχνικά Πορτρέτα, έκδοση ΠΕΝ. Το βιβλίο εξεδόθη 
το 2005 με αριθμό στη σειρά 37, στην αγγλική γλώσσα με μεταφράστρια την Ειρήνη Ιωαν- 
νίδου.

25. Δίνω και τη γενική αποτίμηση για το έργο του Πέτρου Στυλιανού από τον κριτικό Γιώργο 
Ιωαννίδη, το 1987:

«Η γραφή του Πέτρου Στυλιανού είναι φορτισμένη βιωματικά. Υπάρχει στο γράψιμό του 
μια ευφορία συνεχούς γραφής που σε ξαφνιάζει. Έχει ο ίδιος τόσες πολλές προσωπικές εμ
πειρίες κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α., τους παλιούς καλούς καιρούς στην 
Κυθρέα, όταν δεν υπήρχαν μεγάλες διαφορές με τους Τουρκοκυπρίους, τα φοιτητικά χρόνια 
στην Αθήνα, την προσφυγιά. Όλα αυτά πέρασαν μέσα στα έργα του αβίαστα, με μια πληθω
ρική μορφή γραφής, πλούσιο και πετυχημένο λεξιλόγιο, ζωντανά και παραστατικά. Τα πρό
σωπα των έργων του μιλούν και συγκινούν τον αναγνώστη γιατί είναι τόσον κοντά μας και 
τόσον αληθινά».

Βιβλιογραφία:
Ανδρέου Χρ. (1984), Κύπριοι Συγγραφείς, τόμος 5.
Ανδρέου Χρ. (1987), Ανθολογία Κυπριακής Λογοτεχνίας, τόμος 6.
Αριστείδου Αι. (1980), Συμβολή στη βιβλιογραφία του Πέτρου Στυλιανού.
Ιωαννίδης Γ. (1987), Η Κυπριακή πεζογραφία της εικοσιπενταετίας 1960 - 1985.
Μαύρη Χρ. (1998), Μια ζωή αγώνας - χρονολόγιο Πέτρου Στυλιανού.
Παυλίδης Α. (2012), Από τη Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, εκδόσεις «Πολίτης», 
τόμος 17.
Περνάρης Α. (1977), Ιστορία της Κυπριακής Γραμματείας
Στυλιανού Π.: όλο το εκδεδομένο έργο του.
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Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ «ΚΙΤΙΟΝ»*

* Άπό τό άνέκδοτο έργο τού Άνδρέα Μακρίδη, «Τό είπεΐν τής Στετές μας»

Του Ανδρέα Μακρίδη

Κίτιον - κυπρ. Κίτι (τό) καί Ύζίτι

Τό Κίτιον ήταν ένα άπό τά ξακουστά βασίλεια τής Κύπρου. Μέχρι πρόσφατα 
έθεωρείτο πόλη φοινικική, τού 9ου π.Χ. αιώνα. Αύτό έν πολλοΐς οφειλόταν στήν 
άφελληνιστική πολιτική τών ’Άγγλων άποικιοκρατών, οί όποιοι πραγματοποιούσαν 
άρχαιολογικές άνασκαφές μόνο σέ χώρους προϊστορικούς (νεολιθικής, χαλκολι- 
θικής κ.τ.λ. έποχής), έπιδιώκοντας νό άποπροσανατολίσουν έθνικά τούς Κυπρίους 
καί να τούς πείσουν, ότι προέρχονται άπό Άνατολίτες ή είναι άπόγονοι κάποιων « 
Ετεοκυπρίων» καί τέλος . . . Φοίνικες. Νομίζοντας ότι στό Κίτιο θά βροΰν μεγάλη 
φοινικική πόλη άνέσκαψαν τήν περιοχή, άπό κοινού μέ Σουηδική άποστολή, προς 
άπελπισίαν τους όμως άνακάλυψαν μεγάλην μυκηναϊκή πόλη.

Στήν πραγματικότητα τό Κίτιον ιδρύθηκε άπό Μυκηναίους-Άχαιούς πριν άπό 
τόν 13ο π.Χ. αί. ’Ήδη κατά τόν 13ο π.Χ. αί. ήταν πόλη εύημεροΰσα καί γνωστή, τέσ
σερεις καί πλέον αιώνες προτού έμφανισθοΰν στήν Κύπρο οί Φοίνικες. Άνασκαφές 
τού τμήματος άρχαιοτήτων καί άλλων άποστολών άποκάλυψαν πληθώραν άρχαι- 
οτήτων: κτηρίων, ναών, έπιγραφών, άγγείων κ.τ.λ., πού άποδεικνύουν ότι ή πόλη 
ιδρύθηκε άπό Αχαιούς πριν άπό τόν 13ο αί καί δέχθηκε νέα κύματα Μυκηναίων 
τόν 12ο π.Χ. αί., κατά τόν μεγάλο άποικισμό τής Κύπρου άπό τούς 
Μυκηναίους-Άχαιούς. Κυριαρχία τών Φοινίκων - μάλλον μερική - παρατηρείται 
μόνον μετά τόν 9ο π.Χ. αί. έως καί τόν 4ο π.Χ. αί.

Τό Κίτιον ύπήρξε γνωστό άπό τήν άρχαιότητα καί τό όνομα τής πόλης άναφέ- 
ρεται πολλές φορές στις πηγές. Γενικώς πιστεύεται ότι ή ονομασία Κίτιον είναι 
σημιτική καί δόθηκε άπό τούς Φοίνικες, πού «άποίκησαν» τήν πόλη, τόν 9ο π.Χ. αί. 
Άντιθέτως δέν είναι γνωστή ή μυκηναϊκή ονομασία τής πόλης.

Κατά τήν γνώμη μου καί οί δύο αύτές προσεγγίσεις δέν εύσταθούν. Τό όνομα 
(όχι τής συγκεκριμένης πόλης μά γενικά) άπαντά στήν Γραμμική A καί κατά τήν 
περίοδο τής Γραμμικής Β ήταν ήδη, μέ διάφορες παραλλαγές, άρκετά διαδεδομένο. 
Άς άσχοληθούμε όμως πρώτα μέ τις διάφορες ονομασίες τών πηγών.

Από άρκετούς μελετητές τό όνομα Κίτιον διαβάζεται σέ κατάλογο τού Φαραώ 
Ραμσή Γ, πού χρονολογείται περί τό 1162 π.Χ. καί άναγράφεται ώς «Kathiin». Άλλοι 
άρνούνται τήν έκδοχή αύτήν έπειδή ό κατάλογος τού Ραμσή Γ άναφέρεται σέ 
μάχες του, στήν περιοχή τής Παλαιστίνης.

Στήν Παλαιό Διαθήκη το Κίτιον άναφέρεται μέ τήν ονομασία «Χεττειείμ», ένώ 
στον κατάλογο τής «Medinet Habu», άνάμεσα στις οκτώ κυπριακές πόλεις, πού κα
ταγράφονται είναι καί μία, πού διαβάζεται ώς «Kathian» καί ταυτίζεται, γενικά, μέ 
τό Κίτιον.

Σέ φοινικικά κύπελλα πού άνακαλύφθηκαν κοντά στήν Άμαθούντα καί άνήκουν 
στον 8ο π.Χ. αί. άναγράφεται πόλη μέ τήν ονομασία «Kartihadast» (Καρτιχαντάστ) 
ή όποια σημαίνει «Νέα Πόλη». Μερικοί τήν ταυτίζουν μέ τό Κίτιον, οί περισσότεροι 
όμως έρευνητές μέ τήν Άμαθούντα.

Παρόμοια ονομασία άναγράφεται καί στό «πρίσμα τής Έσσαρχαδώνος» (673-2 
π.Χ.) «Kartihadasti», χωρίς όμως νά είναι δυνατόν νά καθορισθεϊ, άν πρόκειται γιά 
τό Κίτιον ή τήν Άμαθούντα, άφοΰ καμιά άπό τις δύο δέν άναγράφονται στις ύπό- 
λοιπες έννιά τού καταλόγου.

Από τις πηγές δέν άπουσιάζει καί ή μυθολογική προσέγγιση τής ονομασίας. 
Σέ άρχαία «σχόλια εις Διονύσιον Περιηγητήν» άναφέρεται τό όνομα

«Κέττης», τό όποιο κάποιοι ταύτισαν μέ τό Κίτιον.

« Τήν πόλη τής Διωναίης Αφροδίτης, πού τήν έλεγαν Κεραστίν, έποίκισε ό

Ύων ό Αιγύπτιος, τού όποιου ό γυιός Κέττης πέθανε άτεκνος».

Σέ νεώτερες, όμως ένδεικτικές, άναφορές τό Κίτιον άπαντάται καί ώς

«Κιτιαία». Στόν πέμπτο λόγο του Δαμασκηνού Στουδίτη, πού άναφέρεται στόν

Άγιο Λάζαρο σημειώνονται τά κατωτέρω:

« ’Έφυγε καί έπήγεν εις τήν Κύπρον τήν νήσον. Μετά ταύτα δέ οί Απόστολοι 
τόν έχειροτόνησαν άρχιερέα εις ένα κάστρον, όπού ώνομάζετο Κιτιαία . . .»

Ή ονομασία άπαντά καί στό «Τριώδιον», έκεϊ όπου καί πάλιν γίνεται άναφορά 
στόν Λάζαρο: «. . . παρά τών Αποστόλων Άρχιερεύς τής Κιτιαίων άναδεικνύεται 
πόλεως».

Τέλος οί κάτοικοι τού Κιτίου σέ διάφορες άρχαϊες πηγές άναφέρονται μέ τά 
ονόματα: Κιτιεΐς, Κιτιαΐοι, Κίτιοι.

Ή ονομασία «Κιτιαία» (ορθότερα Κιτιαία) δέν παρουσιάζει κανένα έτυμολογικό 
πρόβλημα. Κατά τήν άρχαιότητα δεκάδες, μάλλον έκατοντάδες, πόλεις είχαν ώς 
δεύτερο συνθετικό τήν λέξη Αία (βλέπε βιβλίο μου: «Αία ένα πολύτιμο κλειδί τής 
Ελληνικής έτυμολογίας». Έκδ. Κώστα Έπιφανίου, Αθήνα 2012):

Αθηναία, Μυκηναίη, Αίγιναίη, Αφαία, Φώκαια κ.ά.

Τό όνομα Κιτιαία είναι σύνθετο άπό τά: Κίτιον + Αία ή οφείλεται στήν φράση 
Κιτίου αία > Κιτι - αϊα.

Είναι προφανές ότι οί διάφορες ονομασίες τών πηγών: Kathiiv, Χεττειείμ, 
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Kathian, Κιτιαία κ.τ.λ. περιστρέφονται, κάπως παραλλακτικά, όπως συμβαίνει καί 
μέ πολλά άλλα ονόματα, γύρω άπό τον τύπο «Κίτιον». Αύτό καί μόνον ύποδεικνύει 
παρουσία τού ονόματος αιώνες πρό τής έλεύσεως τών Φοινίκων καί άπορρίπτει 
τόν ισχυρισμό περί φοινικικής ονομασίας.

'Όπως ήδη έχω άναφέρει, τό όνομα «Κίτιον», μέ τόν τύπο «Κιτιαία» άπαντά 
ήδη σέ κείμενα τής Γραμμικής Α. Σέ μεγάλο πιθάρι άπό τήν Τύλισο βρέθηκε ονο
μασία, πού μεταγράφηκε ώς: a-anFa-ki-ta(i)a δηλ. « Άνυα-κυταία». Ό καθηγητής 
Μηνάς Τσικριτσής*  συμπεραίνει ότι, άν ή λέξη «άνύη» συνδεθεί μέ τό ρήμα άνύω, 
πού σημαίνει «στέλλω πάνω» καί ή λέξη Κιταία μέ τήν πόλη «Κύταιον», ή έπιγραφή 
θά μπορούσε νά δηλώνει τό τοπωνύμιο «Άνω Κιταία».

Εκείνο πού μάς ένδιαφέρει έπί τού προκειμένου είναι ότι τό βασικό ’ίνδαλμα 
τού τοπωνυμίου «Κίτιον», είτε ώς Κιταία, είτε ώς Κύταιον κ.τ.λ. άπαντά άπό τήν 
Γραμμική Α, δηλαδή άπό τό 1700 π.Χ. περίπου.

Τό θέμα έχει έν πολλοίς έξετασθεί καί στήν έτυμολόγηση τών ονομάτων «Χύ- 
τροι-Κυθραία», πού προηγείται. Είναι μάλλον βέβαιον ότι τά ονόματα αύτά καί τά 
παρόμοιό τους προέρχονται άπό ρίζα κυτ-, πού δηλώνει τοποθεσία εύρισκόμενη 
σέ χαμηλή κοιλάδα καί σέ έδαφικό κοίλωμα. Τό Κίτιο, ύπολογιζομένης καί τής 
άλυκής τής Λάρνακας, βρισκόταν άκριβώς σέ μιάν τέτοιαν, γεωμορφολογικώς, 
περιοχή.

Ή παραγωγή τοπωνυμίων βάσει τού γεωμορφολογικοΰ χαρακτήρα μιας πε
ριοχής ήταν συνήθης πρακτική άπό τήν άρχαιότητα ώς καί τά νεώτερα χρόνια. 
Πέραν άπό τά κοινά: Όρεινή, Κάμπος, Τράχωνας κ.τ.λ. νά ύπενθυμίσω άλλα δύο, 
δικής μου έρευνητικής έργασίας: α) Τό . . . Παλαία, πού άναφέρεται σέ πόλεις ή 
συνοικισμούς κτισμένους σέ ίσιοτόπια, συνήθως στήν ρίζα βουνών καί σέ μικρή 
άπόσταση (περίπου 1-3 χ.λ.μ.) άπό τή θάλασσα, καί β) Τά ονόματα σέ -ησσός (Άλι- 
καρνησσός, Τελμησσός, Τεγησσός, Ταρτησσός, Λιμνησσός, Λεμησσός), πού δη
λώνουν πόλη κοντά σέ άλυκές, λίμνες, τέλματα κ.τ.λ.

Φαίνεται πώς ό άρχικός τύπος τών ονομάτων αύτών (Κιταία, Κύταιον, Κίτιον 
κ.τ.λ.), λαμβανομένης ύπόψην καί τής γεωμορφολογίας τών περιοχών, όπου οίκο- 
δομοΰνταν, οφείλεται στήν ρίζα κυτ- ή κιτ- ή όποια δηλώνει κοιλότητα (άγγείου, 
σκεύους κ.τ.λ.), έπί έδάφους: κοίλωμα, βαθούλωμα, κούφωμα.

* Μηνάς Δ. Τσιαριτσής: «Γραμμική Γραφή Α». Έκδ. Βικελαίας Βιβλιοθήκης. 
Ηράκλειος 2001.

Έκ τής ρίζας αύτής προέρχονται πολλές λέξεις τής Ελληνικής: κύτος, κυτίον, 
κυταΐος κ.ά. Ή ρίζα κυτ-, όπως είδαμε καί στο προηγούμενο κεφάλαιο είναι ταυ
τόσημη μέ τήν ρίζα χυτ-, ή όποια έπίσης σημαίνει κοιλότητα: χύτρα.

Οί δύο αύτές ρίζες άπέδωσαν καί πολλά ονόματα πόλεων ή συνοικισμών, όταν 
βρίσκονταν σέ κοίλα έδάφη, παραθαλάσσια ή μή, συνήθως όμως σέ χαμηλά έδάφη 

ξεραμένων άλυκών ή λιμνοθαλασσών, τών όποιων τό ύψόμετρο είναι πολλές 
φορές χαμηλότερο άπό τήν στάθμη τής θάλασσας. Τέτοια ονόματα είναι (βλέπε 
καί προηγούμενο κεφάλαιο) τά:

- Κύταιον: Μικρή, άρχαία, παραλιακή πόλη στήν Β.Δ. Κρήτη
- Κίτα: άλλη ονομασία τού Κιταίου
- Κυτίνιονη Κυτένιον: πόλη τής άρχαίας Δωρίδας
- Κύτωρος: πόλη τής Παφλαγονίας
- Κυταία: πόλη της Κολχίδας
- Κύτινα: πόλη της Θεσσαλίας
- Κυτώνιον: πόλη μεταξύ Μυσίας καί Λυδίας
- Κύτη: όνομα πόλεως (βλ. Λεξ. Σουίδας)
- Χύτροι (καί Κύτροι) > Κυθραία: άρχαία πόλη τής Κύπρου
- Χύτροι: θερμά λουτρά στις Θερμοπύλες
- Χύτρα: έρημικό νησάκι στήν Μεσόγειο

Αντίστοιχα μέ τά πιό πάνω είναι καί τά παραγόμενα μέ γιώτα ονόματα:

Κίτιον - Κίτι. Μέ τό όνομα Κίτιον ύπήρχε καί άρχαία πόλη τής Μακεδονίας 
στήν Ημαθία, τήν όποιαν άναφέρει ό Τίτος Λίβιος.

Ή άντιστοιχία τού Κ- καί τού X- στις ρίζες κυτ- καί χυτ- δέν άμφισβητεΐται 
άπό κανένα. Πέραν τού Χύτροι-Κύτροι δηλώνεται καί σέ λέξεις πού γράφονται 
καί μέ τά δύο γράμματα: κύτρα ή χύτρα, κύτρος ή χύτρος.

Ανάλογη παρουσιάζεται καί ή άντιστοιχία τού -ι- καί τού -υ-: Kita(i)a - Κιταία, 
Κυταία, Κιτιαία -Κιταία, Κυταία, Κίτιον - Κύταιον κ.τ.λ.

Ορθότερη ή παλαιότερη γραφή τών άνωτέρω λέξεων πρέπει νά θεωρείται τό 
—ι—, τό όποιον κρατάει καί τό κυπριακόν Κίτιον. Αύτό, γιατί οί λέξεις Κίτιον, Κιταία 
κ.τ.λ. είναι κατά πολύ άρχαιότερες τού γράμματος ύψιλον.

Οί γραμμικές γραφές, Α καί Β (Μινωική καί Μυκηναϊκή) διέθεταν πέντε μόνον 
φωνήεντα a, e, ο, i, υ καί δέν είχαν τό ύψιλον. Τό έλληνικό Y θεωρείται ξενικό, δά
νειο άπό τό φοινικικό νακ (y ή Υ) ή ίνδοευρωπαϊκό, οπωσδήποτε, έν πάση περιπτώ- 
σει, είναι μεταγενέστερο.

Τό Υ προφερόταν ΟΥ καί οί μυκηναϊκές λέξεις με Υ μεταγράφονται με υ 
eruto-ro : έρυθρός
anuto : Άνυτος
Ku-pe-se-ro : Κύψελος
a-ku-ro : άργυρος
e-ri-nu : Έρινύς
κ.τ.λ.

80 81Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Άπό τήν έρευνα πού έκανα δέν βρήκα λέξεις: Kuta(i)a = Κυταία ή Kuta(i)o = Κύ- 
ταιον κ.τ.λ.

Αντίθετα όπως έχει ήδη λεχθεί στήν Γραμμική Α άπαντα τό : a-nFa-ki-ta(i)a

(Στήν έπιγραφή TY zb4, σέ πιθάρι άπό τήν Τύλισο).

a-nFa-ki-ta(i)-a

ανυα - κιταία

Στήν πινακίδα HT 123α βρίσκουμε τήν λέξη Ki-ta-e ή Ki-ta-i γιά τήν όποιαν ό 
Μηνάς Τσικριτσής κάνει δύο ύποθέσεις. Παραθέτω τήν γνώμη του:

«Ki-ta-e/i: Σχισταί ή ki-(s)ta-e/i. Πρόκειται, πιθανόν, γιά τοπωνύμιο, πού ϊσως 
σχετίζεται μέ τή γεωμορφολογία τής περιοχής. Στήν ύπόθεση αύτή οδηγεί ή πα
ρατήρηση τού Ησύχιου: «κιστέρνα» λάκκος φρέατος r. βάραθρα, ή βυθός κίστασ 
«κυρτός». Άν, ώστόσο, ή λέξη άποδοθεΐ ώς κίστη ή κίσται, θά μπορούσε έναλλα- 
κτικά νά σημαίνει τό πλεκτό σκεύος ή καλάθι, μέ τό όποιο μετριούνται οί έλιές. 
Στήν ύπόθεση αύτή οδηγούν οί παρατηρήσεις τού Ησύχιου καί τού Φανόδημου.

Καί οί δύο σκέψεις τού Μηνά Τσικριτσή δηλώνουν κοιλότητα, ή πρώτη στό 
έδαφος. Εξάλλου όπως είδαμε ή λέξη Κιτιαία άπαντά καί στον Στουδίτη, όπως καί 
στό Τριώδιον.

Οί ρίζες kit- (κιτ-), κυτ- καί κίστ- παρουσιάζουν πιθανώς ομοιότητες, ϊσως 
καί κοινή άφετηρία καί δηλώνουν: κοίλωμα, βαθούλωμα κ.τ.λ. είτε στό έδαφος 
εϊτε σέ άντικείμενο.

Στό λεξικό ΣΟΥΪΔΑΣ βρίσκουμε: κίστη καί κίστις = ή θήκη, «καί κίστην πολύωπα 
μελανδόκον» (έπίγραμμα ΑΡ. 665) πληθ. κίσται. Επίσης στό ίδιο έργο σημειώνεται: 
κίστη καί κίστις: άγγειον έν ώ τά βρώματα κεΐνται ή ίμάτια τινά.

Στον Φανόδημο καί στον Ησύχιο . . .

Φανόδημος, fr. 19 J. . Ar. Arh. 108 «κοίτη» κίστη, έν η τά βρώματα έφερον, αί 
δέ μικραί κοιτίδες κίστη» άγγειον πλεκτόν, είς ό βρώμα ένετίθετο καί ίμάτια».

Ό Ησύχιος, Λεξ.: «... δέ κίστας, είς ας κατετίθεντο τούς έπισιτισμούς οί έπί 
θεωρίας [ίόντας οί είς θεούς] στελλόμενοι».

Είναι φανερόν ότι οί λέξεις αύτές, κίστη (=κιβώτιο) καί κύστη (όγκος μέ μορφή 
θυλάκου), άλλά καί κυτίο (=κουτί) έχουν ώς κοινό σημείο τό ότι δηλώνουν κοίλο 
άντικείμενο ή κοιλότητα τού έδάφους. Κατά συνέπεια λοιπόν καί οί ρίζες κιτ- καί 
κυτ- είναι παράλληλες καί δηλώνουν κοιλότητα. Έπί πόλεων ή συνοικισμών (Κυ
ταία, Κυταίον, Κύτη κ.τ.λ.) = κοιλότητα τού έδάφους.

Συνεπώς, Κίτιον = πόλη κτισμένη σέ χαμηλή τοποθεσία, σέ έδαφική κοιλότητα, 
σέ . . . κάτσιμο, όπως λέμε στήν Κύπρο. Ή γεωμορφολογία αύτή συνάδει πλήρως 
μέ τόν τόπο όπου βρισκόταν τό άρχαΐο Κίτιο τής Κύπρου.

Τήν σημασία τού κοιλώματος, πού χαρακτήριζε ή ρίζα κίτ- (kit-) νομίζω τήν 
ένίσχυσε έτι περισσότερο τό -υ-, πού σχηματικώς δηλώνει κοιλότητα καί ή μετα
γενέστερη γραφή τής ρίζας, πού έγινε «κυτ-». Άπό αύτήν καί τά τοπωνύμια: Κί- 
ταιον, Κύτα, Κύτη, Κυταία, Κύτωρος κ.τ.λ.

Εξάλλου πάρα πολλές λέξεις, τόσο τής άρχαίας όσο καί τής νέας Ελληνικής, 
πού έχουν ρίζα μέ ύψιλον δηλώνουν κάποιο είδος κοιλώματος: κυτίον (κουτί), κύ
τος, κύστις, φύσα, φυσαλλίς, κύκλος, βυθός, γύρος, γυρός, θύρα κ.τ.λ.

[Προτού κλείσω τό θέμα Κίτιονέπιθυμώ νά διατυπώσω καί μιάν άλλην άποψη. 
Ή λέξη Κίτιον βρίσκω νά έχει καί κάποιαν σχέση μέ τό ρήμα κτίζω (κτίση, κτίσμα 
κ.τ.λ.). Τό κτίζω έχει καί τήν σημασία τού ιδρύω πόλη. Στις μυκηναϊκές πινακίδες 
άπαντά ή λέξη «ki-ti-me-na», πού άναφέρεται σέ κτήματα.

Ή λέξη είναι μετοχή καί σημαίνει «κτισμένα»·, μ.τ.χ. παθητικού άορίστου β' 
τού κτίζω καί σημαίνει: ιδρυμένος, οίκοδομημένος. ’Ίσως τό Κίτιον είναι ή πόλη 
πού έχει ιδρυθεί, ή κτίσις κ.τ.λ. Αύτά πιθανώς νά σχετίζονται καί μέ τά: κτήμα, 
κτήτωρ, ϊσως καί μέ τό μηκηναϊκό ko-to-na = χθών.]

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ
Φιλόλογος- Ιστορικός- Ερευνητής

Τσιγγάνα
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ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Του Τάσου Αρίστοτέλους

Ο μεθυσμένος κόρακας
Πάνω στο παλιό φουγάρο της ΚΕΟ 
ένας κόρακας κράζει ακατάπαυστα 
ένα πρωί.
Κάτω μια στέρνα ξεχειλίζει 
από το κόκκινο κρασί 
που πηγαίνει στη θάλασσα.

Τα πετροχελίδονα
Πετροχελίδονα φωνάζουν 
το παράθυρο μου τρέμει από τις φωνές τους 
υπάρχει ακόμα ζωή στον κόσμο.
Μόλις διέκρινα μία αχτίδα φωτός 
από μια χαραμάδα στο παράθυρο. 
Ο ήλιος βγήκε να στεγνώσει το φιλί 
πάνω στα χείλη σου 
από το ψεσινό μου όνειρο.

Η αποβάθρα της ΚΕΟ
Ξαφνικά μια πινακίδα προειδοποιούσε: 
«Η αποβάθρα είναι επικίνδυνη» 
Και αμέσως εξέλαβα την πινακίδα 
με τα κόκκινα γράμματα 
που τοποθετήθηκε έξω από το εργοστάσιο της ΚΕΟ 
σαν το πιστοποιητικό θανάτου της αποβάθρας.

Τα πλοία που φεύγουν
Κάποτε δεν έχω κουβέντα να πω σε κανένα, 
ούτε στη θάλασσα.
Πηγαίνω εκεί και κάθομαι βουβός 
κοιτάζοντας τα πλοία που φεύγουν, 
κυρίως αυτά με ενδιαφέρουν περισσότερο 
και για κάποιο ανεξήγητο λόγο 
πιστεύω πως είμαι κι εγώ μέσα.

ΤΑΣΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΑΟΥΣ
(Από τα τετράδια του 1985)
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ΔΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Του Κώστα Γιωργαλλίδη

Διαδρομή
Έκανες μια διαδρομή βιαστική 
με την εφιαλτική αγωνία 
να βγεις στην πιο ψηλή κορφή, 
παραμερίζοντας το κάθε τι 
και τον καθένα 
και προ παντός... «πάση θυσία»... 
χωρίς επιφυλάξεις, 
χωρίς δισταγμούς, 
χωρίς αναστολές 
και χωρίς αμφιταλαντεύσεις....

Σαν έφτασες στην κορφή, 
σαν είχες όλη την τύχη 
με το μέρος σου, 
σαν όλη η φήμη κι η δόξα 
που απέκτησες 
βοούσαν στα πέρατα της γης, 
κάθισες για μια στιγμή σ’ ένα ξερολίθι 
της βουνοκορφής σου 
και του κολοφώνα σου 
να ξαποστάσεις μια σταλιά 
και να δρέψεις τους καρπούς 
της τύχης 
και της φήμης 
και της δόξας σου...

Σαν αγνάντεψες κάτω την πεδιάδα 
και την κακοτράχαλη 
διαδρομή της πορείας σου, 
σαν είδες την απεραντοσύνη 
του κόσμου,

σ’ έπιασε πανικός 
και απόγνωση... 
και κτυπιόσουν 
και μονολογούσες:

«Δεν είναι δυνατό, δεν είναι δυνατό 
να είσαι κι εσύ ένα απ’ αυτές 
τις μυριάδες τα μυρμήγκια που περιφέρονται 
στο περιθώριο μιας σύντομης ζωής 
και στις παρυφές μιας άτεγκτης ιστορίας 
που κλείνει τα μάτια σε τόση τύχη, 
σε τόση δόξα, σε τόση φήμη...

Δεν είναι δυνατό, ούτε στο στενό 
περιθιόριο μιας σελίδας, να μην 
αναφέρει τ’ όνομα σου...έστω 
και παρεμπιπτόντως... 
έστω και εκ παραδρομής...

Δεν είναι δυνατό, μια ολόκληρη ιστορία 
που δεν κουράζεται να γράφει τόσους τόμους, 
να τσιγκουνεύεται και να μην καταδέχεται 
να κάνει έστω και μια νύξη 
έστω και σε μια υποσημείωση μ’ εκείνα 
τα μικροσκοπικά γράμματα που, έστω, 
σπάνια διαβάζονται, να μην αναφέρει 
καν ότι υπήρξες...
Μα, επί τέλους, τόσο μάταιη ήταν 
όλη τούτη η διαδρομή!» 
Δεν το φαντάστηκες ποτέ πως 
καμιά τύχη 
καμιά δόξα, 
όσο μεγάλη κι αν ήταν, 
δεν πρόσφερε ποτέ την ευτυχία 
και την ηρεμία της ψυχής.
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Καμιά φήμη, όσο πλατεία 
και έντονη κι αν ήταν 
κι όσο κι αν κυριάρχησε 
στα μέσα ενημέρωσης και στα κανάλια, 
τίποτα δεν σου πρόσφερε 
το ιδιαίτερο και το ξεχωριστό.
Κανένα ειδικό χαραχτηριστικό
δε σε ξεχώρισε ποτέ απ’ τους άλλους ανθρώπους 
δε σου πρόσθεσε ένα πόδι ή ένα χέρι ή ένα μάτι 
παραπάνω κι απ’ αυτόν ακόμη το σακάτη, 
που δεν είχε να πληρώσει ούτε το πιο φτηνό φέρετρο 
που έχαψε το κουφάρι του στον τάφο...

Μόνο δυο λεπτά
Καρδιά
σταμάτα μόνο δυο λεπτά, 
κράτα σταλιά το γύρισμα της γης, 
ίσως μονάχα τότε σταματήσει 
ο αδελφός τον αδελφό...

ο αδελφός του αδελφού 
το αίμα να ρουφά 
και το παιδί
της μάνας 
να δαγκώνει 
και να κόβει 
το βυζί...

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Τον Δημήτρη Θ. Γκότση

Οι γιοι
Ό ένας γιός μου, 
φύλλο σημύδας στό φθινόπωρο, 
έφυγε για τις πεδιάδες 
μέ τά πλατιά ποτάμια, 
ό άλλος, 
σκούρος καρπός τού θέρους, 
τράβηξε γιά τά νερά 
μέ τό γαλάζιο άλάτι... 
κι έμεινα μόνος.
Κατάμονος μέσα στή στέππα 
τήν έρημωμένη, μέ πολύ λίγο νερό, 
μέ πολύ χοντρό , κατάλευκο 
τής γης άλάτι- 
καί τά δυό τους άκίνητα 
άπ’ τήν άφαντη βροχή. 
Κι οϋτε κάν στ’ όνειρο 
δέν ήρθε ή νερένια χώρα τών Σέχα, 
μήτε κι ή άπόκρημνη άκτή 
στή Βιλούζα ή τήν Άρζάβα... 
Ή σκέψη μου έψαχνε τό φώς, 
πού δέθηκε σάν μοίρα στή γέννησή μου.

Τής έλεγα: 
τήν κάθε μέρα μέ πονάς, μά δέν φωτίζεις.

Κι έκείνη:
άκόμη καί ό 'Ήλιος 
έχει τις μέρες τής σκοτεινιάς του... 
'Όμως οί γιοί μου θά’ χουν 
λόγια γεμάτα φώς, λάμψεις 
πού θά χορεύουν σέ Τραγούδια.
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Με το ποτάμι

Μέ τό ποτάμι ήρθα στούς καλαμιώνες
καί στις δαντέλλες πρωτοθώρητων άκτών - 
Τό μεγάλο Γαλάζιο είχε πέσει
στά πόδια σου μπροστά, ώ μητέρα Βρυγηίδα, 
έσύ μέ τό χρυσάφι τριγύρω 
στά λευκά σου μπράτσα.
"Ομως έδώ ή άμμος 
ψήγματα λαμπερά δέν έχει, 
μονάχα ιστορίες παλιές γιά τά πανιά 
καί τό άλάτι τής αύγής, 
γιά πάθη άτέλειωτα
μέσα σέ βυθούς θαλασσινούς, 
οπού κουπιά ποτέ δέν φτάνουν.... 
Τά πρωινά είναι τόσο γαλανά 
καί ή αϊμάτινη φωνή τής Χάττουσα 
τόσο μακρινή.
Έδώ ξυπνώ λοιπόν.

Ανθοδέσμη

’Έρχονται ξύλα στον γιαλό μέ τά μελτέμια 
κι ένα παιδί άπό τής Μεσωγγίδας τις πλαγιές 
διδάσκεται μαζί τους τό κολύμπι : 
νά, τό δάσος τού βυθού 
καί τό μικρό βουνό του, 
όπου κρυμμένο τό προσμένει 
τό πορφυρό πτερύγιο 
μελλοντικού ψαριού, 
νά κι ή σπιλιάδα 
κάτω άπ’ τόν άνεμο, 
τής σκέψης σου οί ίσκιοι, 
πού κουβαλούν τό φώς 
άπ’τά βρεγμένα σου μαλλιά 
γιά τά ψηλά, 
πρός τά άρμυρισμένα σκάφη, 
τό τρέμισμα τών πανιών τους, 
πρός τόν χαρωπό χορό 
τών καταρτιών Ελλήνων!

Βάψε, μικρέ, τούς ήχους τών στεππών 
καί τών παλιών βουνών κάθε κραυγή 
μέ τό γαλάζιο κύμα.
Γύρω σου λευκή άνθοδέσμη 
οί μικρές πόλεις, ιωνικές, 
κι ή καθεμιά τους 
μία Φωνή μεγάλη, 
καημός άνθρώπινος, πού πέφτει 
πάντα πέφτει 
σέ άβυσσο μέσα μυρωμένη.

Πόνος

Πρώτα ήταν σάν ένα φύλλο μαραμένο, 
τελευταίο τού χειμώνα ίχνος, ό Πόνος, 
πάτημα ζώου άθόρυβο σέ παλιά δάση, 
δύσβατο μονοπάτι 
πρός τήν έλπίδα τής χαραυγής - 
"Ο,τι πονεί είναι ή κρυφή πυρά σου, 
σωσμένη άπό πρωινά πού’ ναι να’ρθούν 
μέ άγνωστων πουλιών τό κρώξιμο : 
δυσοίωνα γεράκια στή φωλιά τού άετού 
καί νύχτες πράσινες, πού έρωτα δέν θάλλουν. 
Σ’αύτόν τόν κόσμο μέ τή δική σου γλώσσα 
θά φέρει ή Αγαπημένη τούς άλλους γιούς σου : 
τόν Βασανισμένο, 
τόν Διωγμένο, 
τόν Αγνοούμενο....
Ξέρεις, 
ό πόνος γίνεται καμμιά φορά 
φύλλωμα πυκνό, 
στολίδι σκοτεινό τής γέννας- 
καί σού χαμογελά....

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΓΚΟΤΣΗΣ
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ΤΡΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Του Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδη

Το τέλος, μετά την Ιθάκη*

Στον Κωνσταντίνο Καβάφη 
150 χρόνια από τη γέννησή του

Ήρθαν από φουρτούνες σύντροφοι που τους έχασα 
κι έλεγαν να πάμε ως το τέλος, απ’ την Ιθάκη πέρα.

Όχι γιατί το απαίτησε ο μάντις Τειρεσίας στον Άδη 
να θυσιάσω, πριν πεθάνω, σε τόπο του Ποσειδώνα, 
για νέους που πλοία δεν είδαν κι αλάτι δεν γεύτηκαν.

Ούτε, όπως λαλεί ο Δάντης, να πνιγώ από θύελλα 
σε εσπερία γη πέρα απ’ τις Στήλες του Ηρακλή - 
αφού βρω πείρα του κόσμου και γνώση της αρετής, 
τιμή από έργο νέο, με συντρόφους γέρους βραδείς, 
έχοντας εγκαταλείψει την Πηνελόπη και τον γιο μου. 
Ούτε, όπως θέλει ο Tennyson, γιατί έπληξα στο νησί 
των ευτελών, της γριάς συμβίας - που ελέγχει ο γιος- 
και ποθώ ταξίδι να παλέψω με θεούς, να πιω τη ζωή, 
να φτάσω στο ηλιοβασίλεμα, στων άστρων τα λουτρά, 
για έργο ευγενικό - όχι ζώντας απλώς για ν’ αναπνέω.

Γυρνώντας απ’ την Τροία έλεγα 'νόστος’, μα κατάλαβα 

αξίζει να αψηφάς τους Κύκλωπες μόνο για τον Έρωτα, 

στο νησί βρήκα φόνους, διαπλοκές που τον σκοτώνουν 

τίποτα πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των άνισων, 

οι θεσμοί δεν είναι αμετάβλητοι μα ποιος με ακούει, έτσι 

αποπλέω να βρω τη γενναία Ανδρομάχη να με εμπνέει, 

να μιλάμε για αξίες του συντρόφου, τη θέρμη σαν λείπει, 

αναζητώ τη Ναυσικά να μου αναπλάσει διάφανη ψυχή, 

ίσως προλάβω τη θέση στην καρδιά της και στην κλίνη. 

Το τέλος είναι έρως, που ως τη θανή δωρίζει γνώση.

* Βλέπε ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΔ ΥΣΣΕΩΣ, 

«Κ.Π.Καβάφη ΤΑ ΠΕΖΑ» (σελ.218-226) 

Κρέων και Αντιγόνη

Ας πω όλο το δράμα μου (ο Σοφοκλής απέκρυψε το μισό): 
ο Αίμων πήγε στο Άργος με τον Πολυνείκη που αρρώστησε, 
έτσι η μοίρα έφερε τον γιο μου να σκοτωθεί με τον Ετεοκλή.

Ο άναξ τιμωρεί και τον γιο του, ας κλαίει μέσα του ο γονιός. 
Ευρυδίκη’, αποφασίζω 'ωςβασιλιάς, θα τον αφήσω άταφο’. 
Τον έθαψε η μνηστή του Αντιγόνη· όπως στην Πέργαμο η νέα 
τον Επορηδόρικά της, μα το επέτρεψε αβλαβώς ο Μιθριδάτης.

Τη φυλάκισα, μα ο Τειρεσίας είπε πως θα είχα συμφορές. 
Να την ελευθέρωνα έτρεξα στο σπήλαιο μα το είχε σκάει, 
λούστηκε με χώμα κι αυτοκτόνησε πλάι στο νεκρό γιό μου. 
'Κρέων, φονιά του παιδιού μου!’, με καταριέται η Ευρυδίκη, 
φτάνει στο σκάμμα, παίρνει δυο σάρκες που ξέσκισαν σκυλιά: 
‘τα παιδιά μου είν’ αυτά’, βογκά και τρέχει τρελή στο παλάτι... 
πίσω της εγώ, δεν πρόλαβα, ήπιε το κώνειο στο κρεβάτι μας, 
εκεί που γέννησε τον γιο μας. Στην κοιλιά κρατά τις σάρκες, 
τις νανουρίζει με χάδι, και το κλάμα σβήνει με την αναπνοή.

Γονατώ, με πόδια που μου δάγκωσαν τα ίδια σκυλιά, εκεί. 
Οι τρεις γάτες που φαρμάκωσα εγώ το φίδι, με σουβλίζουν, 
Ερινύες με κόκκινα μάτια, καθώς με παρηγορεί η Ισμήνη, 
πως θα φέρει τον Πολυνείκη βασιλιά, να ηρεμήσουμε όλοι.

Ο θάνατος δεν με τρομάζει όσο το να μην μπορώ να ζω. 
Ας με πλάκωνε δεξαμενή με ροδόσταμα να ροδομυρίζω*,  
στον Όλυμπο ας μας δικάσουν με της αγάπης τον νόμο, 
αυτός κρίνει βασίλεια, ερωτευμένους ακόμα και ήρωες.
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Απολογία Σωκράτη για γονείς και συμβία

- Σωκράτη, πώς αντέχεις την Ξανθίππη; Ας ήταν τυφλή 
κι εσύ κουφός. Λες μια λέξη, σου ρίχνει δέκα κεραυνούς, 
ξεχνάς τη γιορτή της, στριγκλίζει, γυρνάς στο σπίτι αργά, 
ρίχνει βρώμικα νερά, σε βαρά και παθαίνεις αχρωματοψία.

- Μα με αχρωματοψία δεν ξεχωρίζω χρυσό από κουλούρι. 
Μουγκρίζει που έχω τρύπιο μανδύα, έτσι έμαθα να ράβω, 
μετά να αντέχω κρύο, πικρά, γλυκά, κώνεια, σοφιστές. 
Ακόμα κι εχθρούς αγαπώ! Γιατί όχι μια τέτοια συμβία, 
που μου βάλε δαιμόνιο και με διεγείρει να προχωρώ;

- Σε φρόντιζε η μάνα σου Μαία; Ο πατέρας, ο λαξευτής;

- Η μάνα μ ’ έμαθε να ξεγεννώ την αλήθεια κι ας πονώ εγώ, 
ο πατέρας να σμιλεύω τις ψυχές, των ανθρώπων τα πάθη, 
οι γονιοί μου κι η συμβία μ ’ έμαθαν να μη με νικά η ατυχία, 
έτσι μειδιώ και η φάτσα μου δεν είναι τόσο άσχημη. Κοντή 
κόψτε τη χλιδή σαν τη χλαμύδα, μην πέσετε πατώντας την, 
ας γίνετε πολίτες του κόσμου, εκεί κοντά στον Θεό θα δείτε 
τη γη απ' το διάστημα με χρώματα πολλά, λαμπρά, καθαρά. 
Εγώ η αλογόμυγα θα σας κεντρίζω μα θα σας δίνω γνώση 
ωραίοι να γίνετε σαν παγόνια. Δέχομαι το κώνειο ως νέκταρ, 
κι εσείς δεχθείτε την αχρωματοψία να βλέπετε όλους ίσους.

ΙΩΣΗΦ Σ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

ΟΚΤΩ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Του Νέαρχου Λ. Κληρίδη

Ο πηγαιμός

Ξύλινο καράβι, 
η πλώρη με την γοργόνα...

Πήραν φωτιά, 
τα σύννεφα, 
τρέχουν ,γλιστρούν, 
ηλιαχτίδες , 
παιγνιδίζουν...

Σεβασμού χειροφίλημα ,

το καλοσώρισμα ... 
κι ο πηγαιμός.

(Ζύγι 7 / 08 /10)

Ξημέρωμα
Ξημέρωμα ! 
βαθυγάλανη θάλασσα, 
σκαρί χαρούμενο... 
θαλασσοπούλι, 

στον άλλο γυαλό , 
ξεφτίζει άστρα κι 
άσπρα σύννεφα, 
ο ήλιος πορφυρός...

πατημασιές στην άμμο 
ανταύγιες πορφυρές , 
στο κύμα χάνεται... 
ο καιρός.

(Ζύγι 7 / 08 /10)
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Αιωρούμαι

Χρυσόμαλλο δέρας, 
στον άλλο γυαλό...

Αργοναύτες, Σκύλλα 
και Χάρυβδη, 

καρίνες ξύλινες, 
κέρινα τάματα, 

θεοί της θάλασσας, 
στη μουσική της 
λύρας,

βάρκας νανούρισμα, 
στο ξύπνημα του ονείρου.

Ανοίγω τα χέρια, 
αιωρούμαι, θαλασσοπούλι... 
στ απύθμενα βάθη.

(Ζύγι 8 / 08 /10)

Χάνονται

Στο ίδιο όνειρο, 

προσκυνητές... 

στη θάλασσα της 

πλάνης,

δελφίνια ορθόπλωρα 

γλιστρούν και χάνονται... 

τα χρόνια.

(Λευκωσία 12/09/10 )

Αλεξάνδρεια
Βουβές σελίδες,
αταξίδευτη θάλασσα,

κι έρχονται στίχοι... 
ανάλαφροι,

στου Πτολεμαίου τη χώρα, 
όνειρα,
στον βυθό, αγάλματα...

φωνές και θύμησες, 
μες τα σοκάκια.
Στάσου !
να κτίσεις το καλύβι σου...
που ν’αβρεις τόπο, 
τη γη να κινήσεις ;

Λευκωσία 8 / 08 /10 )

Θυμήσου
Βαρκούλας λίκνισμα...
Ψυχή !

νερά γαλάζια , 
περιστεριού πέταγμα...
Ζωή !

Μέσα στις θάλασσες, 
που ταξιδεύεις , 
θυμήσου...
τα βόρεια σύνορα,

φωνές που πέτρωσαν...

πως όλα σβήσαν ;

(Λευκωσία 14/08/10 )
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Βουβή προσευχή
Αγκαλιάζω τα σύννεφα, 
ήχος σιωπής...
στις πευκοβελόνες...

γυρεύεις στο τοπίο, 
το πρόσωπο του θεού... 
στις οπλές των βράχων, 
ουράνια γαλήνη, 
ξεστόμισε τ όνειρο, 
στ άλλο βουνό,

σιωπηλές συστάδες ... 
του λογισμού,

πιασμένοι στα ξόβεργα, 
στους ήχους μιας, 
άρπας... βουβή , 
προσευχή.

(Ζύγι 24 / 08 /10)
Μη με ξυπνάτε
Το βιος μου χάνεται, 
στ ακροθαλάσσι... 
του χρόνου η ροή... 
να σταματούσα , 
μες τ άλλο όνειρο, 
γυρεύω, 
το πρόσωπο μου... 
ατόφιο.

Φωνή θεού, ορίζει... 
των αστεριών κίνηση, 

στο σκίρτημα της μέρας, 

για μια στιγμή...

ΜΗ ΜΕ ΞΥΠΝΑΤΕ !

(Λευκωσία 11/09/10)

ΝΕΑΡΧΟΣ Λ. ΚΛΗΡΙΔΗΣ (Από τα Δωρικά)

ΤΡΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Της Αγνής Αεαντζή-Μενελάου

Επιστροφή

Φεύγοντας, πήραμε μαζί μας όλες τις μνήμες 

και σηκώσαμε, κουβαλώντας τις, κουρνιαχτό, 

τραβήξαμε τις θύμισες από τα σπίτια μας 

από κάθε σπιθαμή γης όπου ζήσαμε 

και τις τυλίξαμε σαν πολύτιμο θησαυρό, 

ξεσηκώσαμε κάθε εικόνα, κάθε στιγμή μας 

απ’ όταν είμαστε στα αγαπημένα χώματα των γονιών. 

Κι όταν πιάναμε την στράτα του μεγάλου φευγιού 

του άδικου, αναγκαστικού ξεριζωμού, 

τις κρατούσαμε σαν άγιο δισκοπότηρο του μυαλού 

για να πίνουμε, όταν διψούμε πατρίδα.

Τις είχαμε γράψει στο κορμί με γράμματα ανεξίτηλα 

τις είχαμε γράψει στο κορμί με το ίδιο μας το αίμα 

και με το αίμα των νεκρών πούμειναν εκεί 

ριζωμένοι κι αιώνιοι φρουροί, κριτές αυστηροί 

να μας καρτερούν και μας καρτερούν 

να μαζέψουμε πάλι τις θύμισες και τις μνήμες 

από όπου τις έχουμε καλά φυλαγμένες 

και να βαδίσουμε πάλι τον δρόμο της επιστροφής 

να ζήσουμε ξανά την ανάσταση της δικής μας γης 

και να ζήσουμε ξανά την αληθινή ζωή.
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Κύπρια Πηνελόπη

Σύγχρονη Κυπρία Πηνελόπη

Γυναίκα διά βίου πιστή

Στον όρκο που έδωσες

Στους ανθρώπους μπροστά και στον θεό

Τα χρόνια γίναν εικοσιοκτώ

Που ατελείωτα υφαίνεις στον αργαλειό

Με εγκαρτέρηση κι υπομονή

Πως θάρθει η ώρα να φανεί

Γέρος πια ο άντρας σου,

Που έφυγε στον πόλεμο στην Τροία

Μόνο που η Τροία είναι εντός

Εντός χωμάτων ιερών

Κι ας σας χωρίζει μια νοητή μόνο γραμμή

Που δεν μπορείς να την διαβείς

Κι είναι σαν να σας χωρίζουν

Του πελάγου οι φουρτούνες

Οι Κύκλωπες, της Κίρκης οι σαγήνες

Και όσα ο Οδησσέας έζησε κακά

Δέκα μόνο χρόνια από την Πηνελόπη μακρυά

Ενώ εσύ, της Κύπρου Πηνελόπη

Τον εαυτό σου ξεπέρασες μα και τον μύθο

Τους επίδοξους έδιωξες μνηστήρες

Έβαλες ατσάλι στην καρδιά

Ανάστησες μόνη τα παιδιά

Αντρίκια πάλεψες με πείσμα

Σκλήρυνε με τα χρόνια η ματιά

Άσπρισαν πλέον τα μαλλιά

Κι εσύ ακόμα καρτεράς

Τον Οδυσσέα από την Τροία να γυρίσει

Για να σε πάρει αγκαλιά

Έρωτας και Σελήνη

Ο Έρωτας άρχισε τρελό χορό 

Μέσα στη θάλασσα και στο νερό 

Και η Σελήνη πάνωθέ του φανοστάτης. 

Στέκει σαν η μεγάλη του προστάτις, 

Λικνίζεται ο Έρωτας και γέρνει 

Κι όποιον αγγίξει τα μυαλά του παίρνει 

Κι η Σελήνη από δίπλα συνεργός, 

Με το ασημένιο της φως και τις σκιάσεις, 

Τέλεια είναι εις τα κόλπα χορηγός 

Τούτη τη νύχτα του καλοκαιριού, 

Που τα κορμιά για έρωτα διψούν, 

Ο Έρωτας έρωτα χαρίζει, 

Και η Σελήνη σαν παιδούλα 

Από τη ντροπή της στο τέλος κακκινίζει.

ΑΓΝΗ ΛΕΑΝΤΖΗ-ΜΕΝΕΛΑΟΥ

Η προσφυγόπουλα
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ΤΡΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Της Νάγιας Ρούσου 

Κρυογεννητική

(Η άλλη όψη της Κρυογενετικής)

Η Αντιγόνη εκοιμήθηκε 
στα χιόνια δυο αιώνες 
και ξύπνησε 
όταν φύτρωσε στο μάτι της 
το πρώτο ρόδο της αυγής.

Έψαξε μι’ αχτίδα 
για να σπάσει τις παγωμένες θάλασσες 
που ήταν πια 
χωρίς πανί, 
χωρίς κουπί 
χωρίς γαλάζιο.

Κάθησε ανακούρκουδα 
σε μια πευκοβελόνη 
και μύρισε το σύννεφο. 
Δοκίμασε να γονατήσει 
αλλά σκόρπισαν οι θεοί.

Λαχτάρησε να δει παιδί 
άνθρωπο να γελά 
προσπέρασε τα μηχανήματα με φρίκη 
μπροστά στους ψίθυρους 
ακατάπαυστους 
«Αγκαλιάστε το μηχάνημα 
μη φοβάστε παρακαλώ 
αγκαλιάστε το μηχάνημα.»

Κλειστό το στόμα της

αιώνες τώρα 

στέγνωσαν τα χείλη της 

χωρίς φωνή, χωρίς φιλί 

και γύρω της να χορεύουν τα μέταλλα 

και να την προσπερνούν 

σαν χαλασμένο κουρδιστήρι.

Η Αντιγόνη κάθησε 

σε μια μεταλλική προβιά 

και τράβηξε χίλιους μοχλούς 

να σπάσει τη σιωπή.

Μα όταν έγινε πια 

η σιωπή φρικιό 

που καταπίνει τα Εγκώμια, το Πάσχα 

το σιμηντήρι στο μοναστήρι 

το πλίνθινο το δειλινό, 

η Αντιγόνη αποφάσισε 

να ξανακοιμηθεί στα χιόνια 

κι ότι βγει.

Ή να ξαναγεννηθεί 

με νέους συγκαιρινούς της.
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Θάχει κάπου ξεμείνει

Μας είπανε

«Δεν πρέπει

Να ενδίδετε στην απόγνωση».

Κι ύστερα πέρασε

μια Μερσεντές

κι ύστερα η αποκόμιση των σκυβάλων.

Μας λένε παραμύθια 

κάθε βράδυ στο γυαλί 

κι εμείς διασκεδάζουμε 

την οδύνη και την πλήξη μας 

με συναυλίες, ρύζι και ψωμί. 

Ο Θεός, 

μεγάλος όπως πάντα 

μεταμφιέζεται σε εξωγήινους επισκέπτες 

ή αν θέλετε προγόνους μας 

στα κανάλια της Ιστορίας 

στη δορυφορική μας εγκατάσταση.

Κι εμείς σιωπούμε.

- Πορευόμαστε, 

- Προσευχόμαστε.

«Δεν μπορεί.

Κάποιος θεός 

κάποιο είδος θεού 

θάχει κάπου ξεμείνει.

Για τώρα ας ακούσουμε

Κι αυτό το τραγούδι.

Μπορεί να μην τελειώσει απότομα.

Μπορεί να μην τελειώσει ποτέ.»

Bonjour giagia

(Αντίλογος στη Φρανσουάζ Σαγκάν - «Bonjour Tristesse”, 
γιατί η «καλή μέρα» δεν ξεκινά με τη θλίψη, 
αλλά με τη συνέχεια της ζωής.)

Στο Χρίστο, Στη Νάγια

Μην κλαις γιαγιά. 
Η θλίψη δεν πάει 
με τ’ άσπρα μαλλια σου. 
Η σκόνη του χρόνου 
τα φτάνει.

Μη θυμώνεις γιαγιά.
Θα γίνω τρανός 
Θα γίνω τρανή. 
Στα κύτταρα μου 
κοιμούνται 
εντολές αυστηρές *
απ’ την κούνια ευχές 
χρυσές συμβουλές 
της δικής σου λατρείας.

Μη λυπάσαι γιαγιά 
Θα δεις..
Θα με δεις 
κι όταν θάχει χαθεί 
απ’ τη γη 
η θωριά σου, 
θα με δεις 
θα γελάς 

με τα γλυκά παραμύθια 

πουμούλεγες χτες, 

του ονείρου τραγούδια. 

Καλημέρα γιαγιά.

Ίσως είμαι
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παιδί σου παληό 

γυιος ή κόρη 

ψυχής που ταξίδεψε 

χρόνια και χρόνια 

για τούτο το τρανό 

συναπάντημα.

Στη γέννα ξεχνούμε. 

Στη ψυχή μας ποτέ.

ΝΑΓΙΑ ΡΟΥΣΟΥ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Του Λουκά Σταύρου

Άσβηστα ινδάλματα

Συμβαίνει κάποτε 

να χάνονται οι ζωές 

τα πράγματα 

οι μορφές που τόσον αγαπήσαμε 

να διασκορπίζονται 

στη περιδινούμενη 

σκόνη του ουρανού 

όμως να μένουν τα είδωλα τους 

άσβηστα ινδάλματα 

χαράγματα ανεξίτηλα 

στις ψυχές μας.

Ποιος είπε πως διορθώνονται τα λάθη;

Ποιος είπε πως διορθώνονται τα λάθη; 

Μένουνε τα σβησίματα 

οι μουντζούρες 

οι πληγές 

στο χαρτί 

ή στην καρδιά μας .

Με ένα κόκκινο φόρεμα

Βάδιζες με ένα κόκκινο φόρεμα 

ανάμεσα στο πλήθος 

κι εγώ σου φώναζα 

από το παράθυρο ενός τραίνου 

που έφευγε γοργά 

με τις αποσκευές της θλίψης 

στα βαγόνια του.

Φτωχή κι ανυπεράσπιστη πατρίδα

Οι τοκογλύφοι μπήκανε στο σπίτι μας .

Στη φυλακή ο πατέρας 

που με το τίμιο χέρι του ευλογούσε 

τον άρτο στο τραπέζι μας.

Κι η αγαπημένη μάνα μας 

σαν Παναγιάς εικόνισμα θλιμμένο 

πλάι στο τζάκι το σβησμένο 

γέρνει 

και σωπαίνει.

Φτωχή κι ανυπεράσπιστη η πατρίδα.

ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
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Μυθιστόρημα (απόσπασμα)

ΤΗ ΝΥΚΤΑ ΠΟΥ ΞΑΝΑΒΓΗΚΕ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ*

* Κεφάλαιο από το υπό έκδοση ομότιλο μυθιστόρημα

Του Κώστα Γιωργαλλίδη

Σαν πέρασε το πρώτο ξέσπασμα, που ήταν ανάμικτο με δάκρυα, αναφιλητά μα 
και ανακούφιση για τη λύτρωση τους από τον εφιάλτη, σαν έμειναν μόνες, έγειραν 
εξουθενωμένες στον καναπέ, λες κι είχαν ανεβεί στην πιο ψηλή κορφή του πιο απόκρη
μνου βουνού και τώρα ξαποσταίνουν για να πάρουν μιαν ανάσα.

Η Αγγελίνα, κουλουριασμένη στην άκρη του καναπέ, έγειρε πίσω το κεφάλι της, 
μάζεψε και δίπλωσε τα πόδια της και σταύρωσε και τύλιξε γύρω από το στήθος της τα 
μπράτσα της, λες και προσπαθούσε να προστατέψει το κορμί της από έναν εξαγριωμένο 
λύκο, που απειλούσε να την ξεσκίσει, να την κατασπαράξει. Έτσι λεπτή και μικρόσωμη 
όπως ήταν, έγινε ένα τόσο δα πραγματάκι, ένα πλασματάκι όπως που ήταν επτά χρόνων, 
χώθηκε μέσα στην ζακέτα της που ακόμη ο φόβος της και η τρομάρα που πήρε δεν την 
άφησαν να τη βγάλει από πάνω της. Έτρεμε σαν φύλλο κι οι σιαγόνες της κτυπούσαν 
από το τρέμουλο, λες και βρισκόταν έξω στη μέση της χιονισμένης πλατείας, γυμνή και 
απροστάτευτη. Είχε γουρλωμένα τα μάτια σε ακαθόριστο σημείο, κάποτε τα ’κλείνε 
απότομα και γλυκά, εξουθενωμένη και παραδομένη, λες κι’ ήθελε να αφήσει τον εαυτό 
της να πέσει σε βαθύ ύπνο, να παραδοθεί σ’ ένα μόνιμο κώμα και να μην ξυπνήσει ποτέ.

Η Αλίκη, στην άλλη άκρη του καναπέ, την κοιτάζει γλυκά, με στοργή, με αγάπη 
και συμπάσχει μαζί της, κι είναι βυθισμένη σε βαθιούς συλλογισμούς. Μα σίγουρα 
πρέπει να το ξέρει και να αισθάνεται κι εκείνη ότι συμπάσχει και ταυτίζεται μαζί της. 
Ξέρει καλά πόσο βαθιά είναι η φιλία τους και η γνήσια αγάπη τους. Είναι μια ζωή 
φίλες. Φίλες ειλικρινείς, πραγματικές και αχώριστες.

Άλλωστε δεν είναι αυτή η φιλία που τις έφερε μαζί στη Ρουμανία; Σε μια χώρα 
ξένη, με την οποία δεν είχαν κανένα δεσμό κι απλά ένα αόρατο χέρι, λες μια παράξενη 
μοίρα, οδήγησε τα βήματα τους σ’ αυτή την άγνωστη χώρα! Κι ήταν άραγε σωστό αυτό 
που πολλοί πιστεύουν ότι είναι το πεπρωμένο του κάθε ανθρώπου, κι ότι είναι να γίνει, 
κι ότι γράφει το βιβλίο του, η πορεία του, θα γίνει!

Η Αλίκη δεν διακατεχόταν από το σύνδρομο της μοιρολατρίας. Ήταν χαρακτήρας 
ελεύθερος, δυναμικός, με πρωτοβουλία. Το μικρό της ανάστημα, η λίγο χοντρούλικη 
διάπλαση της, το στρογγυλό και αφράτο προσωπάκι της, το πηγαίο χαμόγελο της έδινε 
την εντύπωση ενός καλόβολου και εύκολου κοριτσιού, γεμάτου καλοσύνη και γλυκάδα, 
που, για να μην κακοκαρδίσει κανένα, έλεγε σε όλους πάντα ναι και ποτέ δεν αρνιόταν
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σε κανένα τίποτα. Όμως, αυτά ήταν εξωτερικά μάλλον χαρακτηριστικά που σε κάποια 
σημεία παραποιούσαν την εντύπωση για το χαρακτήρα της.

Είχε πάντα τη δική της ιδιαίτερη άποψη, πολλές φορές πολύ ώριμη και τεκμηριω
μένη, που όταν έλεγε να την εκφράσει και να τη διατυπώσει, τη στήριζε με επιχειρήματα. 
Δεν αμφιταλαντευόταν. Αυτό δεν ήταν άλλωστε που την έκανε ν’ ακολουθήσει την Αγ- 
γελίνα στη Ρουμανία! Οι δικοί της την προόριζαν για την Αθήνα. Μάλιστα της είχαν 
νοικιάσει και διαμέρισμα και της είχαν βρει και συγκάτοικο. Ποιος όμως τους ζήτησε 
να την νταντεύουν σαν μωρό!

Ίσως, ίσως κι από μια αντίδραση, τους άφησε στα κρύα του λουτρού:

«Ξέρω εγώ καλύτερα από τον καθένα τι θέλω και ξέρω πολύ καλά πού πρέπει να 
πάω. Έχω τις δικές μου προτιμήσεις και κάνω εγώ την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων 
μου. Πάνω απ’ όλα για μένα είναι η φιλία. Η σωστή φιλία, η γνήσια, η πραγματική. Δε 
θυσιάζω τη φίλη μου. Οπου πάει, θα πάμε μαζί».

Διέκοψε τους συλλογισμούς της μια φωνή απαλή, γλυκιά, αδύνατη, λες κι ερχόταν 
από μίλια μακριά...

«Δε λες τίποτα; Γιατί δε μιλάς; Πες μου κάτι σε παρακαλώ. Γιατί μείναμε έτσι 
βουβές, σαν παλαβές; Δεν την αντέχω αυτή τη σιωπή...»

Ήταν η Αγγελίνα που γύρισε, έτσι κουλουριασμένη όπως ήταν, προς την πλευρά 
της, λες κι ήθελε να της πει, τσίμπησε με, χαστούκισε με, τράνταξε με να ξυπνήσω απ’ 
αυτόν το λήθαργο.

«Είπα να σε αφήσω να συνέλθεις από το σοκ... Αλήθεια, τι έγινε; Τι σου ’καναν, 
σε ’βλαψαν, σου ’καναν κακό;»

«Κακό μου ’καναν... Και μεγάλο κακό μάλιστα. Λίγο κακό είναι η τρομάρα που 
τράβηξα; Όμως, στην ατυχία μου απάνω, στάθηκα τυχερή. Φαίνεται έχουμε μεγάλη 
τύχη ή έχουμε έναν πολύ δυνατό προστάτη άγγελο. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Ακόμη 
και τώρα που είμαι εδώ, που είμαι μαζί σου, που είμαι στο σπίτι μας, δεν είμαι σίγουρη 
ότι δεν ονειρεύομαι. Δεν το πιστεύω ότι γλίτωσα απ’ εκείνη την κόλαση, εκείνο τον τρο
μερό εφιάλτη».

«Αλήθεια, τι έγινε; Πως κατάφερες και τους ξέφυγες κι εσύ; Εγώ, την ώρα που με 
είχε καθηλωμένη ο τύπος πάνω στο παγκάκι κι άρχισε βίαια να μου ξεσκίζει τα ρούχα και 
να πολεμά με μανία να με γδύσει, σκέφτηκα, στην απελπισία μου απάνω, ότι όχι μόνο θα 
μας κακοποιούσαν, θα μας βίαζαν, μα ότι θα ήταν το τέλος μας. Όσο κι αν είμαι από τη 
φύση μου αισιόδοξη κι όσο δυνατός χαρακτήρας κι αν είμαι, δε μου είχε απομείνει έστω 
και ίχνος ελπίδας ότι θα καταφέρναμε να ξεφύγουμε και να γλιτώσουμε απ’ αυτούς τους 
σάτυρους. Ιδιαίτερα όταν είδα ότι στη ζώνη του είχε κι ένα ολόγυμνο μαχαίρι. Κατάλαβα 
πια ότι τούτοι δεν ήταν μόνο σάτυροι αλλά και στυγεροί φονιάδες».

«Αμ εγώ! Είχα σχεδόν χάσει τις αισθήσεις μου, ήμουν μισοξύπνια, μισολιπόθυμη». 
«Αλήθεια, πως κατάφερες και του ξέφυγες. Εγώ ούτε που θα τολμούσα κάτι τέτοιο. 
Μπράβο σου, τα κατάφερες απίθανα! Αλήθεια τι του έκανες;»

«Τι του ’κανα! Σάμπως εγώ ξέρω; Σάμπως εγώ θα τολμούσα;»
«Να, όμως, που τόλμησες...».
«Τόλμησα! Μόνο του ήρθε. Μόνο του έγινε ότι έγινε. Ήταν το ένστικτο! Ήταν η 

Θεία Πρόνοια, ήταν του Θεού, δεν ξέρω κι εγώ πώς να το εξηγήσω. Ακόμη κι εγώ δεν το 
πιστεύω. Απλά σε μια στιγμή απελπισίας, εκεί που όλα ήταν τελειωμένα και ήμουν έρμαιο 
στις ορέξεις του, για μια στιγμή βρήκα τον εαυτό μου να τρέχει σαν ζαρκάδι. Κάτι μου 
έδωσε τη δύναμη, μια δύναμη υπερφυσική θα έλεγα, έτρεχα, έτρεχα κι ακόμη τρέχω. Για 
μια στιγμή μ’ έπιασε φρίκη. Με πήρε το παράπονο. Τα ’βαλα με τον εαυτό μου... «Που 
πας;... Γιατί έφυγες; Είσαι δειλή, είσαι μπαμπέσα, είσαι φιλοτόμαρη. Πού έφυγες κι άφησες 
την Αγγελίνα; Πρόδωσες την καλύτερη σου φίλη, απαρνήθηκες τον ίδιο σου τον εαυτό...». 
Στάθηκα, κοίταξα πίσω, δεν ήταν κανένας πίσω μου. Μα ούτε και κυκλοφορούσε κανένας. 
Πίστεψε με. Μ’ έπιασε το παράπονο κι οι τύψεις. Παρ’ ολίγο να γυρίσω πίσω... Αυτό 
ένοιωσα για μια στιγμή ότι έπρεπε να κάνω. Δεν μπορούσα να σε αφήσω στα χέρια 
εκείνων των σάτυρων και των φονιάδων. Όμως, μέσα μου υπερίσχυσε η λογική: «Να πας 
πίσω να κάνεις τι; Να πέσεις κι εσύ ξανά στο στόμα του λύκου; Τι θα πετύχεις; Πώς θα 
τους αντιμετωπίσεις; Τουλάχιστον έτσι γλίτωσες εσύ, είσαι ελεύθερη και κάτι θα μπορέσεις 
να κάνεις. Οπωσδήποτε κάτι καλύτερο από το να γίνεις κι εσύ θύμα χωρίς λόγο, χωρίς 
όφελος για κανένα...» Αλλά, το πώς ξέφυγα εγώ και το πώς γλίτωσα δεν έχει καμιά 
σημασία τώρα. Μαζί σου τι έγινε; Πώς τα κατάφερες;»

«Μα δεν τα κατάφερα εγώ. Όπως σου είπα, ένας φύλακας άγγελος με προστάτευσε. 
Θυμάσαι που κάποτε διαβάζαμε στα μυθιστορήματα ή βλέπαμε στα έργα για τον «από 
μηχανής Θεό;...» Ε, λοιπόν, αυτό έγινε και με μένα».

«Δηλαδή τι;..»
«Να. Εκεί που ο τύπος με είχε σχεδόν ξεντύσει και άρχισε να ξεκουμπώνει και το 

δικό του παντελόνι, εκεί που τον ένοιωθα με δέος και αηδία από πάνω μου κι είχα τα 
μάτια μου κλειστά από τη φρίκη, για μια στιγμή άκουσα έναν δυνατό γδούπο και τον 
ένοιωσα να μετακινείται απότομα από πάνω μου και να πέφτει βαρύς στο δάπεδο. 
Άκουσα το δικό του βογκητό από το αναπάντεχο κτύπημα και τον πόνο κι άκουσα κά
ποια φωνή, μια στριγκλιά αντρική αγριεμένη να τους φωνάζει:

«Τι κάνετε ρε αλήτες στην κοπέλα; Τι σας έκανε; Κωλόπαιδα... Βρήκατε ένα ανυ
περάσπιστο κορίτσι να τα βάλετε μαζί του!»

»Γύρισα και είδα έναν νέο, άγνωστο, ένα παλικάρι γεροδεμένο, να κλωτσοκοπά τον 
τύπο, ενώ εκείνος προσπαθούσε ν’ αντιδράσει, να σηκωθεί και να παλέψει μαζί του. Η 
πρώτη μου αντίδραση ήταν να βγάλω το τσιρότο από το στόμα. Έτσι όπως τοκλωτσοκο- 
πούσε και δεν τον άφηνε να σηκωθεί, θυμάμαι ότι ενστικτωδώς έβγαλα μια στριγκλιά που 
αντιλάλησε μέσα στη σήραγγα. Ούτε κι εγώ κατάλαβα πως αντέδρασα έτσι...

«Πίσω σου... πρόσεχε θα σε κτυπήσει...».

»Πίσω του είχε σηκωθεί ο άλλος τύπος, ο «δικός σου»..., που είχε συνέλθει στο 
μεταξύ, και ήταν έτοιμος να του μπήξει από πίσω το μαχαίρι. Αντέδρασε αμέσως το πα
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λικάρι, του ’δώσε μια κλωτσιά στα αχαμνό και τον ανάγκασε να διπλωθεί ξανά και να κυ
λιστεί στο σκληρό τσιμεντένιο δάπεδο. Του ’δώσε άλλες δυο τρεις κλωτσιές, έδωσε και 
άλλη μια στον άλλο που ακόμη σφάδαζε, και αρπάζοντας με από το χέρι, μου φώναξε:

« Έλα τρέξε.,.πάμε να φύγουμε από δω μέσα. Βάλε τα δυνατά σου και τρέξε...»

»Βάλε τα δυνατά σου!.. Να βάλω τα δυνατά μου! Εύκολο είναι να το λέει κανένας 
μα πολύ δύσκολο να το κάνει κι ακόμη πιο δύσκολο να πειθαρχήσουν τα εξουθενωμένα 
μέλη μου εκείνη τη στιγμή. Τα πόδια μου δεν με σήκωναν. Ήταν τόση η λαχτάρα μου 
που με ακινητοποίησε. Λες κι έχασα όλες μου τις δυνάμεις. Έβαλα πράγματι τα δυνατά 
μου, μάζεψα όλες τις δυνάμεις μου, όσες μου είχαν απομείνει. Τρέχαμε, τρέχαμε τόσο 
γρήγορα όσο δεν είχα τρέξει ποτέ στη ζωή μου. Ωστόσο, όσο πιο γρήγορα τρέχαμε, 
άλλο τόσο είχα την αίσθηση ότι κάναμε σημειωτόν, ότι κάναμε αργή κίνηση, ότι μέναμε 
επί τόπου. Ένοιωθα τα πόδια μου κι όλο το κορμί μου βαριά σαν μολύβι...

»Πέρασαν εκείνη τη στιγμή μπροστά από τα μάτια μου σκηνές από όνειρα,όνειρα 
εφιαλτικά. Είμαι σίγουρη ότι θα είχες κι εσύ στον ύπνο σου τέτοιες εμπειρίες: να σε κυ
νηγούν λύκοι, άγρια θηρία ή δολοφόνοι, να βάζεις τα δυνατά σου να τρέξεις και τα 
πόδια σου να μην κινούνται, να μένουν καρφωμένα στη γη, επί τόπου. Το ίδιο κι εκείνη 
τη στιγμή: είχα την αίσθηση ότι έτρεχα αιώνες κι όμως ήμουν ακόμη καρφωμένη εκεί. 
Είχα το φόβο πως από στιγμή σε στιγμή θα σηκώνονταν οι δυο αλήτες, θα ’τρεχαν, θα 
μας πρόφταιναν και θα ήταν το τέλος και των δυονών μας. Κι ας με κρατούσε από το 
χέρι, κι ας είχε, όπως φάνηκε από τη συμπεριφορά του, και θάρρος και παλικαριά και 
μπορούσε να τους αντιμετωπίσει και τους δυο.

«Προσπάθησε ακόμα λίγο», μου είπε όταν φτάσαμε στα σκαλιά της εξόδου από τη 
σήραγγα κι αρχίσαμε να τ’ ανεβαίνουμε, «ακόμη λίγη προσπάθεια κι είμαστε στον 
δρόμο».

»Σαν βγήκαμε στην επιφάνεια, ένοιωσα ότι λυτρώθηκα, ότι δραπέτευσα από την 
κόλαση. Έστω κι αν ακόμα δεν είχαμε απομακρυνθεί πολύ κι είχα το φόβο ότι ίσως 
εκείνοι να συνέρχονταν και να μας κυνηγούσαν, αισθάνθηκα πως, τουλάχιστον, είχα 
γλιστρήσει από τα χέρια τους. Ήταν παράξενο. Ανέλπιστο. Αναπάντεχο. Ακόμη και 
στις στιγμές της πιο μεγάλης αισιοδοξίας μου, δεν θα ονειρευόμουνα πως θα μπορούσα 
να φαινόμουν τόσο τυχερή σε μια τόσο δύσκολη και τραγική περίπτωση σαν αυτή που 
είχα μόλις δοκιμάσει. Δεν πίστευα ποτέ στους από μηχανής Θεούς. Και να που αυτό το 
εφιαλτικό περιστατικό ήρθε να μου εμπεδώσει μέσα μου με τον πιο έμπρακτο και περί
τρανο τρόπο πως έστω και στην τελευταία στιγμή της καταστροφής σου, έστω και τη 
στιγμή του απόλυτου αδιεξόδου που τα βλέπεις όλα μαύρα και νοιώθεις να χάνονται 
όλα και βλέπεις τον εαυτό σου να βουλιάζει στο βάλτο και να καταποντίζεται στο βά
ραθρο, η ελπίδα δε χάνεται. Η ελπίδα βρίσκεται εκεί στην άκρη του γκρεμού, εκεί στο 
τελευταίο σκαλοπάτι κι ανοίγει τις αγκάλες της και τις φτερούγες της και ρίχνει ένα 
πλατύ και πυκνό δίκτυ και σε σώζει. Φτάνει να έχεις πίστη σ’ αυτή και στον εαυτό σου, 
φτάνει να μη σε καταλαμβάνει η απόγνωση και να τα παρατάς όλα και ν’ αφήνεσαι 
χωρίς προσπάθεια να καταποντίζεσαι μοιρολατρικά στο βάραθρο... Με το που βγήκαμε 

στην επιφάνεια, μου χτύπησε στο πρόσωπο το παγωμένο αεράκι του Νιόβρη, γιόμισε τα 
πνεμόνια μου με φρέσκο οξυγόνο, λες και μου φόρτισε τις εξαντλημένες μπαταρίες. 
Έβγαλα ένα ωχ κι ανάπνευσα με όλη μου τη δύναμη. Μα ταυτόχρονα έβγαλα και μια 
κραυγή ανακούφισης..

«Ωχ Θεέ μου, τι ήταν τούτο πάλι!..»

«Πέρασε στο άλλο πεζοδρόμιο», μου λέει. «Άρχισε να περπατάς και σε φτάνω».

«Μα η στάση του λεωφορείου είναι απ’ αυτή την πλευρά. Απ’ εδώ περνούν τα λε
ωφορεία...»

«Δεν πειράζει, άσε τα λεωφορεία, δεν τα χρειαζόμαστε».

»Παραξενεύτηκα. Πως θα πηγαίναμε σπίτι τέτοια ώρα και σ’ αυτή την κατάσταση 
που βρισκόμουνα μετά από όλη εκείνη τη δοκιμασία! Δεν ένοιωθα να είχα και πολλή 
δύναμη να πάω με τα πόδια στο σπίτι. Φοβόμουνα πως δε θα μ’ έσωναν τα πόδια μου να 
’ρθω περπατητή μέχρι το διαμέρισμα μας.

«Βιάσου, πρέπει να φύγουμε από δω όσο πιο γρήγορα γίνεται... Πάρε τη διάβαση 
και πέρασε απέναντι και προχώρα προς την πλευρά της αγοράς... Έρχομαι κι εγώ».

»Προχωρούσα κι αναρωτιόμουνα τι είχε στο μυαλό του. Δεν είχα καλά, καλά περ
πατήσει εκατό μέτρα και πέρασε από δίπλα μου ένα αυτοκίνητο κουπέ, με προσπέρασε 
σιγά, σιγά και σταμάτησε στην πλευρά μου, πέντε-δέκα μέτρα πιο μπροστά μου. Ξαφ
νιάστηκα. Μάλλον τρόμαξα. Λες να ’ναι αυτοί οι τύποι και συνεχίζουν το κυνηγητό! 
Κοίταξα φοβισμένη το αυτοκίνητο και διαπίστωσα πως οι φόβοι μου ήταν αδικαιολόγη
τοι. Στη θέση του οδηγού καθόταν το παλικάρι που μ’ έσωσε.

« Έλα, μπες μέσα. Φεύγουμε. Να σε πάω σπίτι σου».

»Αυτή ήταν μια άλλη έκπληξη. Η πρώτη ήταν η συμπεριφορά του μέσα στο τούνελ 
της κυκλικής νησίδας. Η τόλμη του, το ενδιαφέρον του. Γιατί ένας περαστικός να τα 
βάζει με δυο εγκληματικά στοιχεία; Εκείνος ένας, οι άλλοι δυο. Ήταν τόσο επικίνδυνο 
να τα βάλει μαζί τους. Και μάλιστα χωρίς λόγο. Χωρίς να τους ξέρει, χωρίς να με ξέρει, 
χωρίς να έχουν πειράξει τον ίδιο. Το πιο φυσικό γι’ αυτόν θα ήταν να προσπεράσει 
απαρατήρητος, να μην τους πειράξει, να αδιαφορήσει και να συνεχίσει τον δρόμο του. 
Γιατί να μπει ο ίδιος σε τόσο επικίνδυνη περιπέτεια και να βρει εκείνος τον μπελά του; 
Να κινδυνεύσει να του κάνουν κακό, ίσως και να τον σκοτώσουν. Προσπαθώ ακόμα να 
βρω μια λογική εξήγηση. Αυτό που έκανε ήταν απόλυτα αλτρουιστικό, θα ’λεγα ηρωικό. 
Κινδύνεψε απλά και μόνο για να προστατέψει ένα άγνωστο κορίτσι που δεινοπαθούσε 
στα χέρια δυο κακοποιών. Μιαν άγνωστη. Δεν είναι λίγο πράμα, μέσα στη μαύρη νύχτα, 
μέσα σε κείνο το σκοτεινό κι απομονωμένο μέρος, να τολμήσει, απρόσκλητος και για 
ένα άγνωστο πρόσωπο, να κάνει εκείνο που έκανε. Πάει να πει πως είναι άνθρωπος με 
αρχές, με ήθος, με ενδιαφέρον για το συνάνθρωπο του, με διάθεση να κάνει μια θυσία 
με κίνδυνο να πάθει ο ίδιος κακό.

»H δεύτερη έκπληξη ήταν εκείνο το κουπέ αυτοκίνητο, εκείνη η κούρσα. Ήμουν 
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πάντα με την εντύπωση ότι τύποι με τέτοια αυτοκίνητα ήταν μποέμ, φιλοτόμαροι, βου
τυρόπαιδα και καλοπερασάκηδες, ανεύθυνοι νεαροί που δεν γνοιάζονται για τους 
άλλους. Βλέπουν τους άλλους ανθρώπους με αδιαφορία, με υπεροψία, τους βλέπουν 
σαν μυρμήγκια, τους σνομπάρουν και τους προσπερνούν επιδεικτικά. Αυτό το δεύτερο 
οξύνει πιο πολύ την απορία μου και το παραξένεμα μου για τη συμπεριφορά εκείνου 
του αγοριού μέσα στο τούνελ.

»Όταν μου φώναξε να μπω στο αυτοκίνητο, ενστικτωδώς δίστασα: «πού θα με 
πάει τώρα;» διερωτήθηκα. Αυτό που το πολύ, πολύ θα ανέμενα και θα προσδοκούσα 
απ’ αυτόν θα ήταν να με συνοδεύσει μέχρι τη στάση του λεωφορείου ή να μου βρει ένα 
ταξί και να με στείλει στο σπίτι μου...

«Έλα, πήδα μέσα, μην αργείς...να φεύγουμε από δω...», μου είπε κάπως επιτα
κτικά.

»Κάθισα δίπλα του κι έτρεμα ολόκορμη. Οδηγούσε και κάπου, κάπου γύριζε και 
με κοίταζε. Για μια στιγμή άπλωσε το δεξί του χέρι, μου έσφιξε τον ώμο απαλά και χαϊ
δευτικά και μου είπε παραινετικά:

«Έλα ηρέμησε, μην τρομάζεις, πέρασε η φουρτούνα... ξέχασε το...»

«Εύκολο το ’χεις; Αν δεν περνούσες εσύ, δεν ξέρω κι εγώ τι θα μου είχαν κάνει. 
Ίσως και να μην έβγαινα ζωντανή απ’ εκείνη την κόλαση...Μ’ έσωσες, με γλίτωσες... 
πάντως σ’ ευχαριστώ...»

«Τι μ’ ευχαριστείς! δεν έκανα τίποτα. Κι ότι έκανα, δεν ξέρω κι εγώ πώς το έκανα, 
πώς το τόλμησα. Δεν ξέρω, εκείνη τη στιγμή, όταν είδα εκείνο τον μαντράχαλο από πάνω 
σου και σε είδα να πολεμάς χωρίς δυνάμεις να γλιτώσεις από τα χέρια του, σε είδα σαν 
ένα μικροσκοπικό αδύναμο σπουργιτάκι στα νύχια ενός άγριου γερακιού που είχε διαθέσεις 
να το ξεσκίσει, να το κατασπαράξει. Ούτε που έδωσα καιρό στον εαυτό μου να σκεφτεί. 
Να ζυγίσει τα πράματα λογικά, ψύχραιμα. Αν το ’κανα, δηλαδή αν καθόμουνα να σκεφτώ 
και να προβληματιστώ λογικά, το πιο πιθανό θα ήταν να φύγω, ν’ απομακρυνθώ, να 
δείξω πως δεν αντιλήφθηκα τίποτα. Φαίνεται λειτούργησε το ένστικτο. Με τύφλωσε η 
αγανάκτηση και μου ’δώσε δύναμη. Έγινα θηρίο. Αν μου ’λεγες χίλιες φορές πως θα το 
ξανάκανα, δεν νομίζω να τολμούσα ποτέ... Απλά έγινε... Έγινε μόνο του...»

«Τίποτα δε γίνεται μόνο του. Όμως, όπως και να ’χει, με γλίτωσες. Ίσως να μου 
’σωσες και τη ζωή. Δε θα το ξεχάσω ποτέ».

«Έλα τώρα. Είπα ξέχασε τα... Αλλά, δε μου είπες. Από Κρήτη είσαι ή από τα νη
σιά;»

«Α, όχι... Από Κύπρο...»

«Από Κύπρο; Πολύ ωραίο νησί...Το λατρεύω»

«Έχεις πάει;»

«Δυστυχώς όχι. Αλλά, πολλοί φίλοι μου που έχουν πάει μου λένε πως τους άρεσε 
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πολύ. Πολλές φορές μου είπαν να πάμε μαζί, αλλά ακόμα δεν τα κατάφερα. Πολύ θα 
το ’θελα πράγματι... Όμως, θα τα καταφέρω μια μέρα, που θα μου πάει...»

«Να κοπιάσεις όποτε θέλεις και θα σε φιλοξενήσω. Αλλά να ’ρθεις καλοκαίρι που 
θα είμαι κι εγώ εκεί».

«Θα το οργανώσουμε. Θα βρούμε τρόπο μια μέρα, γιατί πραγματικά το θέλω 
πολύ».

»Στο μεταξύ φτάσαμε. Επέμενε και με συνοδέυσε μέχρι το διαμέρισμα μας. Ήθελε, 
μου είπε, να βεβαιωθεί ότι είμαι στο σπίτι μου και νοιώθω άνετα και ασφαλισμένα. 
Μόλις τώρα φτάσαμε κι εμείς. Δεν πρόλαβε να κάτσει. Έστω και για ένα τσάι, έναν 
καφέ. Βιαζόταν μου είπε, είχε κάποια δέσμευση. Τον περιμένουν. Και ήδη έχει αργήσει 
μ’ αυτό που έγινε και που τον ανάγκασε ν’ αλλάξει τη διαδρομή του. Τα υπόλοιπα τα 
ξέρεις, αφού στο μεταξύ έφτασες κι εσύ. Βλέπεις, μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαμε 
προλάβει να πούμε ο ένας στον άλλο τα ονόματα μας. Όπως είδες, μπροστά σου αυτο- 
συστηθήκαμε.

Τόση ώρα η Αλίκη την άκουε με το στόμα ανοιχτό. Δεν μπορούσε να το πιστέψει 
ακόμη ότι όλα τούτα συνέβηκαν και συνέβαιναν σ’ αυτές εκείνο το βράδυ.

«Είναι φοβερό. Απάνω που λέγαμε ότι όλα είναι ήρεμα και ασφαλισμένα εδώ και 
κανένας δε μας πείραξε, μας ήλθαν όλα μαζεμένα μέσα σ’ ένα βράδυ, μέσα σε μια 
στιγμή. Είχε δίκιο η μάνα μου που μου ’λεγε πάντα ότι «όσα φέρνει η ώρα ο χρόνος δεν 
τα φέρνει».

«Αυτό το ’λεγε πολύ συχνά κι η γιαγιά μου. Το θέμα είναι που δεν ξέρεις πότε θα 
σου ’ρθει για να το προλάβεις ή να το αποφύγεις».

«Όπως και να ’χει, κοντά στην ατυχία μας, φαίνεται φανήκαμε και τυχερές. Γιατί 
δεν μπορεί να μην είναι τύχη αυτή. Εκεί που χανόμασταν, εκεί που καταστρεφόμασταν, 
εκεί που όλες οι ελπίδες μας είχαν χαθεί, να εμφανιστεί ξαφνικά και αναπάντεχα ένας 
ξένος, ο.... πως μας έχει πει τ’ όνομα του;»

« Έρασμος»

« ...α ναι... να εμφανιστεί ο Έρασμος και να σε σώσει. Από το πουθενά... Δεν είναι 
τύχη αυτή;»

«Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν ξέρω κι εγώ τι να πω και τι να υποθέσω. 
Η ζωή μας παίζει παράξενα παιγνίδια. Εκείνο που έχει σημασία είναι το ότι γλιτώσαμε. 
Φτηνά μάλιστα. Μας έμεινε βέβαια η λαχτάρα, ο φόβος, η τρομάρα. Φτάνει όμως που 
γλιτώσαμε. Το πώς γλιτώσαμε, νομίζω δεν έχει και μεγάλη σημασία. Ούτε και ποιος μας 
γλίτωσε».

«Πώς δεν έχει; Δεν ξέρεις τι μας μαγειρεύει η ζωή. Μπορεί να ’ναι γραμμένο στο 
φλιτζάνι σου!»

«Τι λες; Τι ειν’ αυτά τα τρελά που μου λες; Πού το πας;»
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«Πού το πάω! Πού μας πάει η ζωή; να λες. Μπορεί ο Έρασμος να ’ναι το λαχείο 
σου. Μπορεί να ’ναι ο άγγελος σου. Μπορεί και να ’ναι ο πράσινος καβαλάρης σου».

«Δε σε καταλαβαίνω μ’ αυτά τα κουφά που μου πετάς. Εμείς γλιτώσαμε από του 
χάρου τα δόντια και δεν έχουμε ακόμη συνέλθει, κι εσύ δε βάζεις μυαλό... Το μυαλό σου 
εκεί, στα τρελά και τα υπονοούμενα...»

«Τρελά, τρελά, αλλά ξέρω τι σου λέω. Μπορεί να βγήκε το χαρτί σου. Δεν πρόσεξες 
πως σε κοιτούσε ο δικός σου...»

«Ποιος δικός μου, βρε τρελό...»

«Ο δικός σου, ο Έρασμος...»

«Αϊ παράτα με.. Δεν έχεις τον Θεό σου!».

Γύρισε από την άλλη, ρίχνοντας τα μαλλιά της πίσω, λες κι ήθελε να διώξει μακριά 
όλα όσα της έτυχαν εκείνο το βράδυ μα κι όλες τις σκέψεις και τους φόβους που χόρευαν 
στο μυαλό της. Κατά βάθος, όμως, την κολάκευαν οι υπαινιγμοί της Αλίκης και συνέχισε:

«Καλά πώς με κοιτούσε;»

«Πώς σε κοιτούσε! Από πάνω μέχρι κάτω. Λες και σε γνώριζε από χρόνια. Σ’ 
έτρωγε με τα μάτια του. Λες κι ήθελε να σε βουτήξει, να σε φιλήσει, να σε συνθλίψει 
στην αγκαλιά του... Έχω την αίσθηση πως η απότομη άφιξη μου έχει διακόψει κάτι 
πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω, αν δεν ερχόμουν δεν θα ’φεύγε έτσι βιαστικά... Θα ’μενε... 
Αρχίζω να νοιώθω ενοχή ότι κάτι σας έχω χαλάσει. Μη μου πεις πως δεν έχεις καταλάβει 
τίποτε;..»

«Τι να έχω καταλάβει;»

«Αυτά που σου είπα. Ο φίλος ενδιαφέρεται. Καλά, εσύ βλάκας είσαι; Δεν έχεις 
νοιώσει τίποτα γι αυτόν. Μη μου πεις ότι δε σου αρέσει. Κούκλος είναι, λεβέντης. Ομορ
φόπαιδο. Κι εκείνο το «θα σε δω αύριο» που σου πέταξε, δε σου λέει τίποτα;»

«Είσαι τελείως τρελή. Άρχισες να παραφέρεσαι. Πότε τα πρόσεξες όλα τούτα. 
Όλο κι όλο μια στιγμή τον είδες. Σχεδόν δεν προλάβαμε να συστηθούμε».

«Δε χρειάζεται και πολύς χρόνος να καταλάβει κανένας πράματα που μιλούν από 
μόνα τους... που φωνάζουν...»

«Καλά, καλά άστα τώρα. Περάσαμε τόσα και τόσα απόψε, είμαστε τόση ώρα εδώ, 
στράγγισε ο λαιμός μας, εξαντληθήκαμε κι ούτε ένα τσάι δεν κάναμε να πιούμε».

Η Αλίκη ετοίμασε το τσάι κι η Αγγελίνα ανάλαβε τις φρυγανιές και τα σάντουιτς. 
Όχι πως πεινούσαν ή πως τους είχε μείνει όρεξη για φαγητό. Ήταν, όμως, μια καλή ευ
καιρία να κάνουν κάτι, να κινηθούν κάπως, να ξεμουδιάσουν... Μια ανάπαυλα από την 
αγωνία και τη λαχτάρα που ακόμη τις συγκλόνιζε...

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ

Διήγημα

ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ;

Τον Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδη

Περπατούσε στο υγρό οδόστρωμα και τίναζε με το μπαστούνι του μακριά κάτι 
σκουπίδια που σκόρπισαν από τενεκέδες και βρέθηκαν στη διαδρομή του.

Σε μια γωνιά σταμάτησε μπροστά σ’ ένα γατί και με το μπαστούνι του κέντρισε 
ελαφρά την κοιλίτσα του. Έμοιαζε νεκρό. Μα δεν ήταν. Σάλεψε το μουσούδι του κι εκ
στόμισε ένα ‘νιάουου’, τόσο αδύναμο, τόσο ασθενικό. ‘Σίγουρα πεινάει, καί είναι αδύναμο 
να βρει τροφή’ συλλογίστηκε ο δικαστής Magnaud. Έχωσε την παλάμη στη τσέπη, 
όπου μέσα είχε δυο κονσέρβες pâte de fois, που του άρεσε να αλείφει στο ψωμί κατά τα 
διαλείμματα της δίκης, το άνοιξε με ένα μικρό σουγιά που είχε πάντα μαζί του γι’ αυτό 
το σκοπό, το άφησε ανοικτό μπροστά στο στοματάκι του γατιού, το χάιδεψε στο κεφα- 
λάκι λέγοντας ‘κουράγιο’, και τράβηξε για τα δικαστήριο, ενώ γύρω τον σχολίαζαν

- Tl ιδιόρρυθμος άνθρωπος, είπε ένας στους πλαϊνούς που παρακολουθούσαν.

- Δικαστής είναι αυτός ή κλητήρας οικοτροφείου, τον ειρωνεύτηκε ένας άλλος.

- Ή τροφός σε ζωολογικό κήπο. Ακούς, να ταΐζει ψωριασμένα γατιά, είπε άλλος

- Σαν αφυπηρέτησε αυτός ο παράξενος θα πανηγυρίζει όλο το Εφετείο της Αμιένης. 
Να το θυμάστε. Τις αποφάσεις του θα βάλουν άλλους δικαστές να τις ανατρέψουν, 
πρόσθεσε ένας κλητήρας κολλητός ενός αντίζηλου δικαστή.

Ο δικαστής προχώρησε αγνοώντας τους και αυτοί συνέχιζαν με μανία πολλή:

- Ναι, είναι αλήθεια αυτό... μάλιστα ο πρώτος πρόεδρος του Εφετείου, εκείνος ο 
καθώς πρέπει νομικός, ο Marquet, απαίτησε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να διορίσει 
στο Chateau Thierry κάποιον ικανό, ξεπετάχτηκε ξανά ο πρώτος.

- ... .ναι, κάποιον άλλο για να ξεχαστείμια για πάντα αυτός ο εκκεντρικός. Κουρέλι 
έκανε το κύρος της δικαιοσύνης. Κουρέλι, συμπλήρωσε ο τρίτος.

- Αηδία. Ανίκανος. Γι’ αυτό έμεινε με χαμηλό μισθό να διευθύνει πρωτόδικες, υπαλ
ληλάκους. Αν άξιζε θα προχωρούσε. Έτσι δεν είναι; συμπέρανε άλλος.

Και χασκογελώντας όλοι τράβηξαν προς το πλαϊνό καφενείο να πιουν μπύρες. Κι 
ο δικαστής συνέχισε να περπατά, τινάζοντας με το μπαστούνι του μακριά κάτι σκουπίδια 
που σκόρπισαν από τενεκέδες και βρέθηκαν στη διαδρομή του.

* * *

Ακόμα κι η μητέρα του, σαν ήταν μικρό παιδί, τον έστηνε στη γωνία λέγοντας
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- Paul, ν’ ακούς καί να σέβεσαι τους αυστηρούς κανόνες που καθόρισαν άλλοι.

Λένε πως στο σχολείο υποστηρίζεις εκείνη τη σουρλουλού που αρπάζει τα

αγόρια απ’ τις άλλες, ότι κάνεις παρέα με το γιο του μετανάστη απ’ το Αλγέρι

- Ναι, είναι αλήθεια, μαμά.... απαντούσε χωρίς εξηγήσεις ο Paul.

- Και πάψε να παίζεις μόνος παιγνίδια περίεργα. Γιατί σου αρέσει να κάνεις τον 
εγγαστρίμυθο. Με ποιον μιλάς; Με τον εαυτό σου; Τι του λες; Τι σου λέει;

Δεν ένοιωθε πως έπρεπε να δώσει εξηγήσεις, ακόμα και στην αγαπημένη του 
μητέρα. Τη σεβότανε. Αλλά πώς να της εξηγούσε ότι τώρα, στην εφηβεία του, διαμόρφωνε 
μια στάση ζωής, ώστε να είναι ένα κανονικό κοινωνικό ον. Στάση ζωής; Όμως, τί να 
καταλάβαιναν οι άλλοι που έμαθαν να συμπεριφέρονται με στερεότυπα. Κοινωνικόν 
ον; Μα όλοι αυτοί πήγαιναν με το ρέμα. Μόνο ο ίδιος έβλεπε πως το ρέμα ήταν βρώμικο 
και δεν έβαζε τη βάρκα του να πλέει μέσα.

- Σε ψηφίσαμε επιμελητή της τάξης, Paul, και πρέπει να καλέ σεις συμβούλιο από 
συμμαθητές να δικάσεις την Αμαλία που με παράτησε και τα έφτιαξε με αγόρι απ’ την 
άλλη τάξη, φωνάζει οργίλος προς τον Paul ο συμμαθητής Henri.

- Λεν χρειάζεται να προεδρεύσω, Henri. Η τέτοια συμπεριφορά της Αμαλίας δεν 
θίγει το όνομα και το συμφέρον της τάξης μας. Είναι πράξη του ατόμου, ιδιωτική όπως 
λέμε. Η μικρή κοινωνία της τάξης δεν μπορεί να το σταματήσει. Τι θα κάνουμε; Θα σω- 
πάσουμε...δεν πρέπει να ρεζιλεύουμε. Οι καιροί άλλαξαν.

- Τρελοπαράξενε, αγνοείς τη συντροφική πίστη; Και τον γρατζουνά στο χέρι.

- Εκείνο που σε συμβουλεύω να κάνεις, Henri, είναι να χωρίσετε συναινετικά.

- Τι εννοείς; Να την καλέσει να της πει χωρίζουμε; ρωτά ένας συμμαθητής.

- Ναι! Γιατί όχι; Και ενώπιον μας. Να το προτείνει ο ίδιος. Έτσι, θα επιδείξει ανω
τερότητα, θα κρατήσει την υπόληψή του, κι αυτή τη δική της. Θα ‘θελε ο Henri να συνέ
χιζε με την Αμαλία; Θα ‘ταν σωστό μαρτύριο, είπε ήρεμα ο Paul.

Ο Henri τού άφησε γδάρσιμο στο δεξί χέρι. Ας είναι’, είπε ο Paul. Κι από τότε, 
κάθε φορά που είναι να δώσει μια γνωμοδότηση ή να δικάσει, περνάει με τον αριστερό 
αντίχειρά του ένα γρήγορο χάδι στο σημάδι, έτσι για να φέρει στη μνήμη του τη σκηνή, 
που σαν μαθητής στην υπόθεση ‘γόησσα Αμαλία’ έβαλε την προσωπική του σφραγίδα 
δικαιοσύνης στη μικρή κοινωνία της τάξης του.

Περνούσαν τα χρόνια, μα οι διαμαρτυρίες δεν κόπαζαν. ‘Παράξενε’, τον έβριζε ο 
ένας, ‘ιδιόρρυθμε’, τον χαρακτήριζε ο άλλος, ‘εκκεντρικέ’, τον κατάβρεχαν πολίτες, 
γραφειοκράτες και το διέβαλλαν σε περαστικούς και ξένους. Ως και η γυναίκα του, 
έστω δειλά του τα ’λεγε διαρκώς, ελπίζοντας να τον συνετίσει.

- Paul, σε όλους μοιάζεις παράξενος, ο κόσμος δεν σε καταλαβαίνει καθόλου..

- Η δικαιοσύνη του αύριο πάει μπροστά, αυτοί ξέμειναν πίσω, της απαντούσε.

- Τι ήθελες να αθωώσεις εκείνο τον θεριστή που τον απέλυσε το αφεντικό του 
όταν διαμαρτυρήθηκε πως ο μισθός δεν έφτανε να θρέφει τα παιδιά του;

Δεν του άρεσε να συζητά μαζί της τα επαγγελματικά του, αντί να απαντήσει της 
έθεσε το ερώτημα προβληματίζοντάς την πως αν η ίδια δούλευε για να θρέψει την οικο
γένεια της και την εκμεταλλεύονταν θα είχε κάθε δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί, αλλιώς, 
θα ήταν δυο φορές θύμα, και της τόνισε

- Μια τέτοια διαμαρτυρία δεν θίγει κανένα νόμο, είναι κοινωνικά δίκαιη...

- δεν λέω............. , ψελλίζει η γυναίκα του και βυθίζεται στις σκέψεις.

- Βλέπεις, λοιπόν που δεν έχεις κάτι να πεις; Το δικαίωμα αυτό δεν ανήκει μόνο 
στον εργάτη, κατέληξε ο Paul. Ανήκει και σ’ αυτούς πούμας κυβερνούν.

Της εξήγησε πως αυτοί που κυβερνούν πρέπει πρώτοι να υπερασπίζονται το δίκαιο 
του ατόμου να έχει αξιοπρεπή μισθό για να ζει. Για τον Paul ο εργάτης είναι συνέταιρος 
του αφεντικού, και δίκαια έχει κάποια ελάχιστα δικαιώματα.

- Αυτό δεν λέει ο νόμος; ρωτάει τη γυναίκα του. Τότε, με ποιο δικαίωμα το αφεντικό 
θεωρεί αδίκημα και απολύει τον εργάτη που θέλει μισθό να ζήσει;

- Και εκείνη η υπόθεση του εργάτη που έχασε το πόδι του; του θυμίζει εκείνη.

Και πάλι, αντί να της απαντήσει, της έθεσε το υποθετικό ερώτημα πως, αν πήγαινε 
αυτή να εργαστεί και ξαφνικά ένα μηχάνημα της έκοβε ένα χέρι, τότε δεν θα σιωπούσε. 
Δεν έπρεπε να σωπάσει. Γιατί, όπως της εξήγησε, η σύμβαση εργασίας του αφεντικού 
λέει, ή εννοεί λογικά, πως θα προστατεύει τον εργάτη, να του δώσει ειδική στολή ακόμα 
και γάντια σιδερένια, και να τον μάθει να κρατιέται μακριά απ’ το λεπίδι μην του κοπεί 
το χέρι από ατύχημα.

- Συμφέρει στο αφεντικό. Αν κοπεί το χέρι εργάτη, πού να τρέχει να βρει άλλον να 
εκπαιδεύσει; Οι άλλοι εργάτες θα τρομάξουν, η επιχείρηση κλείνει...

- Τώρα το βλέπω, Paul, κι ορθά διαμαρτυρήθηκε ο εργάτης, απαντά σκεφτική.

- Στο κάτω-κάτω το αφεντικό δεν κινδυνεύει. Ούτε μύτη δεν σπάει! Μόνο αν πέσει 
απ’ τον αναπαυτικό καναπέ του, όπου καλοκάθεται και μετράει κέρδη !

- ναι..... δεν λέω......αυτός διακινδυνεύει μόνο το κεφάλαιο που έβαλε....

- Με λένε παράξενο. Απαντώ: βάζω τον εαυτό μου στη θέση του αδικημένου και 
σκέφτομαι διαφορετικά. Αν όλοι σκέφτονταν το ίδιο τότε δεν θα υπήρχε ποτέ πρό
οδος... θα ’ταν όλα ίδια. Κι ας άλλαζαν οι εποχές, καταλήγει στωικά.

- Ναι, παραξενούλη μου, που όλα τα βλέπεις με δικό σου φακό, του χαμογελά.

Τη μόνη απόφασή του που δεν χρειάστηκε ποτέ να τον ρωτήσει, είναι εκείνη με το 
ανήλικο παιδί που έκλεψε το ασημένιο ρολόι με τη νικελένια αλυσίδα. Γιατί το Σωφρο
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νιστήριο δεν μόρφωνε τα παιδιά και τα άφηνε να αλητεύουν.

- Είχες δίκιο να θέσεις το παιδί υπό τη φροντίδα φιλανθρωπικού ιδρύματος...

- ή αν δεν το δεχόταν ως τρόφιμο,συμπλήρωσε ο Paul, τότε υπό την επίβλεψη της 
Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας. Αυτή είναι η πλήρης απόφασή μου.

- Α, ναι, τώρα το θυμήθηκα, Paul.Είχες δίκαιο, λοιπόν..Το καημένο το παιδί...

- Χα, χα... βλέπω ότι συμφωνείς μαζί μου όταν λέω πως η Κοινωνία οφείλει να 
σκύβει και να βοηθά... Αυτό προσπαθώ να κάνω, εγώ ο παραξενούλης σου.

Χαμογέλασε ο Paul, με μια κρυφή χαρά, ότι η γυναίκα του, μετά από τόσα χρόνια 
συμβίωσης, άρχισε κάπως να τον καταλαβαίνει. Του είναι δύσκολο, ή και ακατόρθωτο, 
να πείσει τους άλλους έξω όταν τους δείχνει ένα νέο άστρο.

‘Τους το δείχνω. Κι όμως αυτοί κοιτούν το μετέωρο δάχτυλό μου. Αένε πως τα 
έχασα και δείχνω αέρα, μόνο αέρα’, μονολογούσε μπροστά στον καθρέφτη.

Α, αυτοί οι καθρέφτες του, ο ένας στην τουαλέτα του σπιτιού του και ο άλλος 
στην τουαλέτα του Πρωτοδικείου. Πόσες και πόσες συζητήσεις δεν είχε με τον εαυτό 
του...που έστεκε εκεί, μες στον καθρέφτη. ‘Να το κάνω αυτό έτσιβΎον ρωτούσε. Κι ο 
εαυτός τους απαντούσε: ‘Όχι’, ‘Ναι’, ‘Αργότερα’, ‘Ξανασκέψου’.

* * **

Ήταν η μέρα της δίκης. Αυτή η υπόθεση τής μάνας, της Luise Menard, που έκλεψε 
ένα ψωμί από ένα αρτοπωλείο του πιπίλιζε το μυαλό για πολύ καιρό. Βάδιζε προς το 
Πρωτοδικείο με βήματα νευρικά,.με το μπαστούνι κτυπούσε και τίναζε κάποια σκουπίδια 
ριγμένα στο υγρό οδόστρωμα. Πέρασε ανάμεσα από ανθρώπους, κάθε λογής, που συ
ναθροίστηκαν σαν μπουλούκια. Κάθε πενήντα μέτρα και μια ομάδα, υπάλληλοι, εργάτες, 
οικοκυρές, να συζητούν και να σχολιάζουν το θέμα της ημέρας. Και παντού, σε κάθε 
ομάδα, ν’ ακούς ειρωνείες και πικρόχολα ενάντια στο δικαστή Paul, φράσεις αιχμηρές 
σχεδόν βρώμικες που πετούσαν χωρίς καμιά ντροπή, φωναχτά, ηχηρά να τις ακούει :

- Κύριε δικαστά, να θυμάσαι: ο κλέφτης είναι κλέφτης, είπε ένας αγριεμένα.

- Έτσι και την αθωώσεις θα ζητήσουμε την παραίτησή σου, απείλησε άλλος.

- Ου κλέψεις, λέει ο Θεός στις δέκα εντολές του, φωνάζει ένας της εκκλησίας.

‘Και στην Καινή Διαθήκη ο Θεός δίνει συγχώρεση, ’ψιθύρισε από μέσα του ο Paul, 
και απομακρύνεται βιαστικά για να κρατήσει το πνεύμα του ήρεμο.

Μια παρέα από αρτοποιούς, έξω απ’ το δικαστήριο, έλεγε κι άλλα πικρόχολα:

- Αένε πως έχει φιλενάδες, κάνει τα χατίρια κάθε γυναίκας, ψιθυρίζει ένας.

- Αυτό είναι σίγουρο’, έχυσε δηλητήριο ένας άλλος. Την άλλη φορά αθώωσε εκείνη 
την άγαμη που στο δρόμο έγδαρε τον πατέρα του παιδιού της. Ποιος ξέρει τι κρεβάτι 
και έρωτες έταξε στο ερωτύλο δικαστή να τη βγάλει αθώα.Πφ

- Φίλοι μου, νομίζω εκείνη η υπόθεση ήταν διαφορετική, είπε ένας ψύχραιμος

- Τι λες; Αυτός είναι κρυφός εραστής και οι γυναίκες παίρνουν για να δώσουν

Ο ψύχραιμος τους εξήγησε γιατί η άλλη περίπτωση ήταν διαφορετική. Ήταν καλά 
πληροφορημένος γιατί παρακολούθησε τη δίκη. Άρχισε, λοιπόν, να τους διαβεβαιώνει 
ότι ο δικαστής Paul Magnaud έβγαλε μια προσεκτική απόφαση. Γιατί τη γυναίκα εκείνη 
ο πρώην εραστής της την άφησε άγαμη με ένα παιδί χωρίς από τότε να δίνει δεκάρα γι’ 
αυτήν και το παιδί. Κι αυτός κυκλοφορούσε σαν Δον Ζουάν επιδεικτικά έξω απ’ το 
σπίτι της, κρατώντας πότε τη μια και πότε την άλλη. Αυτό που έκανε η κατηγορούμενη 
ήταν ότι στο θυμό της απάνω τον έσπρωξε. Δηλαδή στην απελπισία της έσπρωξε ένα 
σκληρόκαρδο, που την ταπείνωνε και από πάνω. Αυτή με αξιοπρέπεια ζήτησε συγγνώμη 
και ο δικαστής της επέβαλε πρόστιμο με αναστολή κι επιπλέον τα δικαστικά έξοδα

- Αν ήταν αδελφή μας θα της βρίσκαμε άδικο; ρωτά όλους ο ψύχραιμος.

- Ε, τότε θα τον κυνηγούσα, όχι απλά να τον έσπρωχνα, ψιθύρισε ο ακρινός.

- Όμως την κλέφτρα του ψωμιού θα την αθωώσει, είπε άλλος. Βάζω στοίχημα.
* * *

‘Ήρεμα, Paul. Ηρέμησε πια’, λέει στον εαυτό του στον καθρέφτη, λίγο προτού αρχίσει 
η δίκη. Ό Πρωθυπουργός της Γαλλίας σε επαινεί πως είσαι ‘ο καλός δικαστής. Είσαι 
ένας καλός δικαστής;’ Ο Paul δεν απάντα στον εαυτό του... τι αν πει αφού ξέρει πως 
συχνά ξεφεύγει απ’ το νόμο με ελαστική ανοχή, μόνο και μόνο για να δικαιώσει μικρούς 
και απόκληρους. Τελικά λέει στον εαυτό του

- Οι νόμοι είναι κρύοι,πάω να τους ζεστάνω’, μίλησε με φωνή εγγαστρίμυθου.

Πάνε χρόνια που ο Paul είχε να δοκιμάσει φωνή εγγαστρίμυθου. Ήταν παιδί. Και 
τώρα, μπροστά στην καυτή ερώτηση που του έβαλε ο εαυτός του στον καθρέφτη, 
ξύπνησε το παιδί μέσα του και βρήκε τρόπο εγγαστρίμυθου να απαντήσει. Γέλασε ανα
κουφισμένος, βγήκε για τη δίκη και ψιθύριζε, ψιθύριζε:

‘Ναι, είμαι ένας καλός δικαστής. Οφείλω να είμαι..θα τους δείξω εγώ....
* * *

Δεν περίμενε να δει τόσο κόσμο στην Αίθουσα του Δικαστηρίου. Με μια ματιά 
αστραπή διέκρινε πολλούς απ’ αυτούς που τον βρίζουν στο δρόμο υπάλληλοι, κοσμο
πολίτες, ακόμα και μέλη του Συνδέσμου Αρτοπωλών. Να κι εκείνος ο κλητήρας που 
προσκυνά τον άλλο δικαστή, εκείνο τον γλείφτη, τον δειλό, τον παραδόπιστο. Χτυπάει 
το σφυρί στο έδρανο, λέει σ’ όλους ‘ησυχία’, και ξανά ‘ησυχίιια, παρακαλώ’διαβάζει το 
κατηγορητήριο και αρχίζει με ερωτήσεις του.

- Ονομάζεσαι Luise Menard; Και έχεις δίχρονο παιδί που φροντίζεις; τη ρωτά

- Μάλιστα, εντιμότατε, απάντησε με σκυμμένο το κεφάλι η κατηγορούμενη.

124 125Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



- Αληθεύει πως ζει μαζί σας κι η μητέρα σου που επίσης φροντίζεις; συνέχισε

- Μάλιστα, εντιμότατε, είναι άρρωστη και δεν μπορεί να με βοηθήσει, απαντά.

- Για τους τρεις σας, παίρνεις δύο κιλά ψωμί και δύο λίβρες κρέας τη βδομάδα από 
το Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας του Charly,Αν ναι,τα παίρνεις κανονικά;

Εξήγησε, με δάκρυα στα μάτια,ότι της τα δίνει το Γραφείο επειδή είναι άνεργη εδώ 
και πολύ καιρό. Έκανε πολλές προσπάθειες να βρει δουλειά μα όλοι της έκλεισαν την 
πόρτα. Ήταν σε απόγνωση που η μητέρα της από πάνω ήθελε φάρμακα,...το μωρό 
έκλαιγε συνέχεια γιατί πεινούσε...έγινε πετσί και κόκκαλο.

- Παραδέχεσαι ότι αφαίρεσες ένα ψωμί από το αρτοπωλείο του αξιότιμου παρα- 
πονούμενου, που βλέπεις απέναντι σου, είπε ο δικαστής δείχνοντάς τον.

- Εγώ ήμουν απασχολημένος στο ταμείο, είπε ο αρτοπώλης. Το κατάλαβα σαν την 
είδα να τρέχει με το ψωμί στην αγκαλιά της. Έτρεξα και την τσάκωσα...

- Παραδέχομαι εντιμότατε. Όσα είπε ο κύριος είναι αλήθεια, είπε αυτή σεμνά.

- Θα ζητήσεις συγνώμη από τον αρτοποιό; Και μπορείς εδώ ενώπιον μου να τον 
διαβεβαιώσεις πως μόλις βρεις εργασία θα τον αποζημιώσεις για το ψωμί;

- Του ζητώ θερμά να με συγχωρέσει. Θα τον αποζημιώσω, εντιμότατε, είπε.

Σκούπισε τα δάκρυα με τον αντίχειρά της και συνέχισε με σπαρακτική φωνή να 
εξηγεί πως τη μέρα εκείνη, όταν είχε κλέψει το ψωμί, της είχαν λείψει και οι τελευταίες 
οικονομίες, πως το Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας καθυστερούσε να της δώσει τη μερίδα 
της βδομάδας, δηλαδή τα δύο κιλά ψωμί και τις δύο λίβρες κρέας. Τρεις ολόκληρες 
μέρες, οι τρεις τους στο σπίτι δεν είχαν βάλει μπουκιά στο στόμα. Πιο πολύ αυτή σπά- 
ρασσε για το μωρό της. Η μητέρα της ανέβηκε στο πεζούλι του παράθυρου που κοιτάει 
στην αυλή και αποκόλλησε δύο μικρούς σταλακτίτες χιονιού και πήγε μέσα να τους ρο
κανίσει για να καταλαγιάσει την αναθεματισμένη την πείνα. Η Luise αραίωνε με νερό 
το λίγο γάλα στο σπίτι για να έχει ποσότητα για το στομαχάκι του παιδιού. Στην άκρη 
ενός πλαϊνού δρόμου βρήκε μερικά χορταράκια. Το βράδυ τα ξερίζωσε κρυφά, τα έκοψε 
σε λεπτά κομματάκια, τα διέλυσε σε μια κούπα με νερό και έδωσε το μίγμα στο μικρό,να 
το πιεί για σούπα...μα το έκανε εμετό. Ήπιε και η ίδια, ενώ έδωσε στη μητέρα της να 
δοκιμάσει. Αηδία... μα ξεγέλασαν για λίγο την πείνα.

Δεν ήθελε ν’ ακούσει άλλα ο δικαστής. Όσα άκουσε ήταν ήδη αρκετά σε ένα οποι- 
οδήποτε δικαστή να εκδώσει απόφαση καταδικάζοντας τη Luise. Αλλά ήταν αυτός 
ένας ‘οποιοσδήποτε’δικαστής, χειροδέσμιος ενός νόμου παγερού;

Στο διάλειμμα της δίκης κατέφυγε γοργά στον καθρέφτη της τουαλέτας του δικα
στηρίου. Επρεπε να ρωτήσει τον εαυτό του. Ναι, έπρεπε. Μόνος εκείνος είχε την ψυ
χραιμία να του απαντήσει στις ερωτήσεις που βασάνιζαν τον Paul.

- Ελα πες μου. Για να πάρω μια τέτοια απόφαση δεν πρέπει στη ζυγαριά της δι
καιοσύνης να βάλω απ' τη μια μεριά το νόμο και απ’ την άλλη την καρδία;

- Ποια καρδία; Τη δική σου; Τη δική της; Του παιδιού; τον ρωτά ο εαυτός του

- Με μπερδεύεις, εαυτέ μου. Ας πούμε τη δική μου που παίρνει τη θέση τους.

Τότε ο εαυτός του, με φωνή νηφάλια γλυκιά, του εξήγησε πως ένας δικαστής πρέπει 
να κοιτάζει προς τα πού εξελίσσεται η κοινωνία, ποια θα ‘ναι η αλήθεια του αύριο και 
όχι αυτή του σήμερα που ασφυκτιά μέσα στα δίχτυα του νόμου. Τέτοια δίκτυα, εξήγησε, 
είναι αιχμηρά μεταλλικά. Δεν ψοφάει το ψάρι αλλά γδέρνεται κιόλας. Η πείνα είναι 
πείνα. Και όποιος την ένιωσε να του τρυπάει το στομάχι έχασε ένα κομμάτι από τη θέ
λησή του να υπακούει ένα νόμο που του λέει 'μην τρως’. Όταν ο κλέφτης λιμοκτονεί δεν 
καταλαβαίνει αν αυτό που έχει πρόθεση να κάνει είναι καλό ή κακό. Ναι, είναι πράξη 
αξιόποινη, μα ως πράξη χάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος της από το δόλο. Δεν διακρίνεται 
ο δόλος. Κυριαρχεί η βασική ανάγκη του ανθρώπου για επιβίωση. Αυτή είναι η διαφορά 
από μια δόλια κλοπή. Η επιθυμία της κλέφτρας να επιβιώσει είναι τριπλή, αφού έπρεπε 
να κρατήσει στη ζωή το παιδί της και τη μάνα της ακόμη.

Αυτά τον συμβούλευε ο εαυτός του να γράψει στην απόφαση... Και ο δικαστής 
εξέρχεται από την τουαλέτα, μαζεύει τα χαρτιά του και εισέρχεται μέσα στην Αίθουσα 
για να εκδώσει την απόφαση. Άκρα σιωπή στο ακροατήριο. Τότε λέει:

- Η κατηγορουμένη ομολόγησε το αδίκημά της. Υπό κανονικές συνθήκες είναι 
πράξη αξιόποινη. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να λάβουμε υπόψη τα εξής: 
Η πείνα είναι πείνα. Ενιωσε να της τρυπάει το στομάχι και έχασε ένα κομμάτι από τη 
θέλησή της να υπακούει ένα νόμο που της έλεγε ‘μην τρως’.

Ανάσανε, χαμογέλασε κρυφά γιατί αποστήθισε τέλια όσα του ‘πε ο εαυτός του.

Και με τη φόρα που πήρε πρόσθεσε από μόνος του άλλα δικά του- που θα του τα 
εγκρίνει ο εαυτός του, στην επόμενη ευκαιρία που θα τα ξαναπούν. Έτσι φρόντιζε το 
παιδί της, τους τόνισε, και δεν το ήθελε να βασανίζεται τόσο πολύ, να κλαίει, και όλο ν’ 
αδυνατίζει, να κινδυνεύει να πεθάνει από στέρηση.

- ...κι επομένως, συνεχίζει στην απόφαση του ο Paul Magnaud, δεν βλέπω την κα
τηγορούμενη να είχε δόλια προαίρεση που να την έκανε με ελεύθερη βούληση. Η βούλησή 
της ήταν σκλάβα της πείνας της. Και επειδή ζήτησε συγνώμη από τον αρτοποιό και μά
λιστα τον διαβεβαίωσε ενώπιον μου ότι μόλις βρει εργασία θα τον αποζημιώσει για το 
ψωμί που αφαίρεσε...

Τότε του ήρθε η φαεινή ιδέα να προσθέσει στην απόφασή του το τι λέει ο νόμος 
για μια έγκυο. Ναι βέβαια, ο νόμος είναι πολύ ανεκτικός για μια έγκυο. Δεν της καταλο
γίζει δόλο, για παράδειγμα αν αφαιρούσε το ίδιο ψωμί από το ίδιο αρτοπωλείο. Το δι
καστήριο τότε θα την απάλλασσε. Γιατί; Απλούστατα, γιατί, όπως λέει ο νόμος με ευαι
σθησία περισσή, ‘η εγκυμοσύνη είναι ιδιάζουσα κατάσταση υγείας και η έγκυος δεν 
έχει ικανότητα για καταλογισμό ’ Αλλά αυτό τον βόλευε για να αντιπαραβάλει την περί
πτωση της κατηγορουμένης με εκείνη μιας εγκύου. ‘Αναλογικότητα, λοιπόν’συλλογίζεται 
ο δικαστής,γυαλίζουν τα μάτια του από άγρια χαρά τρίβει το μουστάκι και λέει.
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- Τηρουμένων των αναλογιών η κατηγορουμένη Luise Menard - όπως και μια 
έγκυος στην περίπτωσή της - δεν έχει ικανότητα για καταλογισμό γιατί είχε μια ιδιάζουσα 
κατάσταση υγείας: η ακαταμάχητη πείνα την παρώθησε να αφαιρέσει τον άρτο και της 
μείωσε αισθητά τη βούληση και τις αντιστάσεις. Συνεπώς, αποφασίζω ότι δεν υπάρχει 
ουδείς καταλογισμός δόλιας προαίρεσης για κλοπή. Αθώα η κατηγορουμένη, και χτυπά 
το σφυρί για λήξη της δίκης.

Το ακροατήριο αναστατώθηκε και πολλοί εξοργισμένοι άρχισαν να βρίζουν.

- Καλά σας τα έλεγα πως θα την αθωώσει. Φιλενάδα του είναι, κιτρίνισε ένας.

- Δεν τελειώσαμε, κύριε δικαστά. Θα δεις τι έχεις να πάθεις, απείλησε άλλος.

- Ου κλέψεις, ου κλέψεις. Αυτός ο άθεος καταδίκασε την Εντολή του Κυρίου, είπε 
μια θρησκευόμενη, κραδαίνοντας στον αέρα μια μικρή Αγία Γραφή.

Εκείνος αποσύρθηκε προς το γραφείο του. Πήγε στην τουαλέτα, όπου τον περίμενε 
ο εαυτός του στον καθρέφτη, με μισό χαμόγελο και φρύδι δεμένο.

- Εύγε, τον επαίνεσε ο εαυτός του μονολεκτικά.

- Μόνο αυτό θα μου πεις; Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας ο Clemenceau με απεκά- 
λεσε le bon juge; Είμαι όντως, ο καλός δικαστής, όπως είπε; τον ρωτά.

- Είσαι ο Δον Κιχώτης της Δικαιοσύνης, ένας μικρός Μεγάλος Δικαστής, απάντησε 
μια φωνή...Ήταν η φωνή του εγγαστρίμυθου, δηλαδή του ίδιου. Μια που σήμερα ο 
εαυτός του είναι λιγομίλητος, ας μιλήσει ο εγγαστρίμυθος του.

Έριξε όπως-όπως τα χαρτιά του βαθιά στο χαρτοφύλακά του, φόρεσε το παλιό 
καπέλο του, πήρε το μπαστούνι του και βγήκε στο δρόμο, γραμμή για το σπίτι. Είχε 
ανάγκη ένα πράσινο τσάι! Ένας σύγχρονος γιατρός της Σορβόννης λέει πως αναζωο
γονεί την επιδερμίδα, που την παραμελεί όπως ψάλλει η γυναίκα του. Στο σπίτι τώρα η 
γυναίκα του θα τον πλησιάσει με τρόπο να τον ρωτήσει. Ξέρει πως θα χαιρόταν με την 
αθώωση γυναίκας. Μα θα της έλεγε να παίξουν σκάκι...Σαν τη βάζει να σκέφτεται κι
νήσεις στο σκάκι, την ξεγελά να μη ρωτά.

Στο δρόμο προς το σπίτι, πολλοί τον γιουχάϊζαν, μεθυσμένοι και αμέθυστοι. Κι 
αυτός συνέχισε να περπατά, τινάζοντας με το μπαστούνι του μακριά κάτι μικρά σκου
πίδια που σκόρπισαν από τενεκέδες και βρέθηκαν στα πόδια του. Μάλιστα αυτή τη 
φορά, τα κεντούσε με τη μύτη του μπαστουνιού του. Ήταν καιρός να αποδείξει, με 
τρόπο λαϊκό και όχι παράξενο, πως ξέρει να υπερνικά.

Μπορεί να σιωπά ακούγοντας τις σκουπιδιάρικες κατηγορίες σε βάρος του, μα 
στο δρόμο, σιωπηρά, είναι ελεύθερος να εκτοπίζει τέτοια σκουπίδια της πόλης.

- Πάλι παίζει με τα σκουπίδια αυτός ο παράξενος, είπε μια παρέα μ’ ένα στόμα.

ΙΩΣΗΦ Σ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
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ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ: «Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ»

Της Χρυσοθέμώος Χατζηπαναγή

Εξ αφορμής μιας επιπλέον υστερογενούς παρουσίασης του βιβλίου του Πάτροκλου 
Σταύρου, ας μου παραχωρηθεί το δικαίωμα κάποιων γενικότερων σκέψεων και προ
βληματισμών για τη θέση και τον ρόλο του Παλαμά στα σημερινά πολιτισμικά μας δρώ
μενα. Εξάλλου, δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε την πυροδότηση σε ένα εκτενέστερο 
προοίμιο από το έναυσμα του ίδιου του τίτλου, που επιδέχεται κατ’ αντιστροφή και 
προέκτασή του και άλλες ερμηνευτικές διαστάσεις: η Κύπρος και ο Παλαμάς σήμερα ή 
πιο διευκρινιστικά η Κύπρος και οι Παλαμικές υπομνήσεις.

Έτσι, η φετινή επέτειος των 70 χρόνων από την εκδημία του μεγάλου βάρδου της 
Φυλής και του άλλου εθνικού μας ποιητή Κωστή Παλαμά όφειλε, πιστεύουμε, να συσ
σωρεύσει μεγαλύτερη κομιδή φιλολογικών εκδηλώσεων, ειδικών αφιερωμάτων σε πε
ρισσότερα τεύχη λογοτεχνικών περιοδικών και μιας σειράς εκλαϊκευμένων, έστω, άρ
θρων στον ημερήσιο τύπο γύρω από θεματικές πτυχές του πολύκροτου Παλαμικού 
έργου, όπως και συγκροτημένων, κατ’ εξοχήν, μελετών κάτω από την ανανεωμένη δια- 
φωτιστική ματιά ενδιαφερομένων μελετητών του. Όχι μόνο γιατί εμείς εδώ στην Κύπρο, 
που τόσο αγάπησε και γνοιάστηκε ο μεγάλος ραψωδός του νεότερου Ελληνισμού τόσο 
με τον εμπνευσμένο ποιητικό και πεζό του λόγο όσο και με τις πολιτικές του πράξεις, 
παραμένουμε ανεξόφλητοι οφειλέτες του, αλλά γιατί στους χαλεπούς καιρούς που δια
νύουμε σήμερα χρείαν έχομεν πολλήν των διαχρονικών του παραινέσεων και των επί
καιρων προτροπών του.

Η πικρή αλήθεια είναι πως το ενδιαφέρον για το Παλαμικό έργο, αν δεν σώπασε 
εντελώς, τουλάχιστον, μειώθηκε αισθητά από τα μεταπολεμικά έως τα κατοπινότερα 
χρόνια με την εμφάνιση διαφορετικών αισθητικών ρευμάτων, νεοτερικών τεχνοτροπικών 
αποτυπώσεων και καινούργιων δήθεν ιδεολογικών προσλήψεων. Μελετώντας, όμως, 
ξανά και εγκύπτοντας στη βαθύτερη ουσία του μακρόπνοου αυτού κολοσσιαίου οικο
δομήματος, δεν ανακαλύπτουμε, απλώς, τη διαχρονία της δημιουργικής του εμβέλειας 
και την αψευδή προφητικότητα της φωνής του, αλλά και νεοφανείς αστείρευτες πηγές 
άρδευσης στο ποιητικό τοπίο και τη δοκιμιακή κριτική σκέψη των πιο πρωτοποριακών 
συλλήψεων. Ως εκ τούτου, πέραν των ευρύτερων Παλαμικών εντρυφήσεων, το χρέος 
του Κυπριακού Ελληνισμού δεν πρέπει να περιοριστεί στη συνέχιση των πάλαι ποτέ 
λαμπρών Παλαμικών εορτασμών στην Πάφο,1 αλλά και στην επέκταση του θεσμού και 
στις άλλες μας πόλεις, ούτως ώστε να μελετηθεί εκ νέου το πολύτομο και πολύπλευρο 
έργο του Ελληνολάτρη ποιητή μας, ένα σημαντικό κεφάλαιο του οποίου αποτελούν οι 
πνευματικές του σχέσεις με την Κύπρο και οι καταλυτικές του επιδράσεις σε δικούς μας 
σημαντικούς δημιουργούς. Υπό το φως, μάλιστα, των σύγχρονων πολιτικοκοινωνικών

1 Βλ. Γεωργίου Σ. Ηλιάδη, Ο Παλαμάς καί η Πάφος, Πάφος 1981.
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συνθηκών και ηθικοπνευματικών μεταπτώσεων, αλλά και των οδυνηρών επιπτώσεων 
στον τόπο μας από την παγκόσμια οικονομική κρίση και την αλλοτριωτική παραχάραξη 
του αξιακού κώδικα των ελληνοπρεπών ιδεωδών μας προέχει η αξιοποίηση των υποθη
κών και των καίριων μηνυμάτων του· εφόσον ο χαλκέντερος μέγας Παλαμάς δεν υπήρξε 
μόνο ο Ελληνοκεντρικός πατριδολάτρης ποιητής, μα και αναδείχθηκε σε έναν από τους 
οικουμενικούς ποιητές της πανανθρώπινης συνείδησης, ο χαλαστής του κακού κι ο πλά
στης του καλού, που ευαγγελίζεται τη λύτρωση «για τ’ ανέβασμα ξανά» τόσο στη δική 
μας πατρίδα όσο και ανάμεσα στις πατρίδες του κόσμου.

Εστιάζοντας, λοιπόν, ζωηρότερο το ανακτημένο μας ενδιαφέρον και το αναντα
πόδοτο μας χρέος απέναντι στον Κωστή Παλαμά, ανατρέχουμε πρώτιστα στις τεκμη
ριωμένες πληροφορίες και τις αναλυτικές προσεγγίσεις του έγκριτου μελετητή του κ. 
Πάτροκλου Σταύρου, ο οποίος, ήδη, το 1968 εξέδωσε στην Αθήνα το βιβλίο του Ο Πα
λαμάς και η Κύπρος,2 που αποτέλεσε έκτοτε αξιόπιστο καταφύγιο αναφοράς, καθώς 
και ορμητήριο έμπνευσης για τη συγγραφή διαφόρων άλλων μελετών γύρω από το 
θέμα. Ένα έργο ζωής και αξιοθαύμαστο πόνημα 200 περίπου σελίδων, που δίκαια βρα
βεύτηκε τον επόμενο χρόνο από την Ακαδημία Αθηνών3 ως καταξίωση του συγγραφέα 
για τα νέα Παλαμικά στοιχεία που έφερε στο φως και μαζί ως αναγνώριση για άλλη μια 
φορά του ιδρυτή της Νέας Αθηναϊκής ή Παλαμικής Σχολής. Το βιβλίο, με φιλοτέχνηση 
του εξωφύλλου από τον ζωγράφο και χαράκτη Α. Τάσσο, εμπνευσμένη από κυπριακό 
μοτίβο, καθώς και στην προμετωπίδα του με σχέδιο από τον ίδιο καλλιτέχνη της στοχα
στικής μορφής του Παλαμά ανάμεσα στα βιβλία και τα χαρτιά του, αφιερώνεται στον 
Εθνάρχην Μακάριον, του οποίου, ως γνωστόν, υπήρξε στενός συνεργάτης και επί έτη 
υφυπουργός παρά τω προέδρω.

2 Ο τίτλος του βιβλίου συμπληρώνεται με τον υπότιτλο «Δέκα ανέκδοτα γράμματα τον ποιητού», ενδεικτικό των 
ερευνητικών επισημάνσεων του συγγραφέα για ανέκδοτες πτυχές του Παλαμικού έργου. Προσδιορίζεται, επίσης, 
με ακριβολογικό και υπαινικτικό κατά προέκταση νόημα ως μελέτη η ειδολογική του κατάταξη, εφόσον οι 35 
πρώτες σελίδες αποτελούν το αμιγές του μελέτημα «Ο Παλαμάς και η Κύπρος», ενώ τα άλλα κείμενα, ανέκδοτα ή 
δημοσιευμένα στα βιβλία του Παλαμικού corpus και εγκατεσπαρπένα στον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο συνιστούν, 
όπως και ο συγγραφέας τονίζει στον πρόλογό του, πρόσφορες πηγές Παλαμικών μελετών.
3 Ο Πάτροκλος Σταύρου υπήρξε ο πρώτος Κύπριος, που βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών το 1969. Ήταν 
μαζί μια έμμεση επιβράβευση του Παλαμικού έργου και μια συνέχεια της βράβευσης του Παλαμά το 1925 με το 
Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών της Ακαδημίας Αθηνών, της οποίας διορίστηκε μέλος το 1926, ενώ το 1929 
εξελέγη πρόεδρός της.
4 Βλ. εφ. Ο Φιλελεύθερος, 4 / 7 / 1968, σ. 3.

5 Ο Καθηγητής Ανδρέας Σοφοκλέους έχει εντοπίσει πρόσφατα, στα πλαίσια σχετικής του έρευνας στον ημερήσιο 
τύπο, το ποίημα «Η παράκληση του δέντρου», που ο Παλαμάς είχε χαρίσει [sic] στον διευθυντή της εφημερίδας 
Ημερήσιος Κήρνξ Λεωνίδα Παυλίδη (βλ. Ημερήσιος Κήρυξ, έτος Α’, αρ. 47, 1 / 1 / 1923). Επίσης, επιστολή του 
Κωστή Παλαμά «Προς τον κ. Ν. Λανίτην», στην εφημερίδα Κυπριακός Φύλαξ, (15 / 5 /1929), όπως και είδηση στη 
εφημερίδα Εσπερινή ( 1 / 4 / 1938), σύμφωνα με την οποία ο Παλαμάς εξέφραζε την επιθυμία, ανταποκρινόμενος 
σε πρόσκληση του σωματείου «Άρης» Λεμεσού, να επισκεφθεί την Κύπρο και «να ταξιδεύσει λόγω των γηρατειών 
του με γαληνιαίαν θάλασσαν». Μεταξύ των επιστολών του Παλαμά έχει, ακόμη, ανιχνεύσει επτά επιστολές του 
ποιητή προς τον κυπριακής καταγωγής Κίμωνα Μιχαηλίδη, λογοτέχνη και εκδότη του περιώνυμου λογοτεχνικού 
περιοδικού Παναθήναια.

Το έργο, που πλην της ομώνυμης μελέτης και του ανέκδοτου Παλαμικού υλικού 
διανθίζουν τα υπό αναφοράν ανθολογημένα ποιητικά και πεζά κείμενα, άγνωστα ως 
επί το πλείστον στους πολλούς, έτυχε, όπως ήταν αναμενόμενο, ένθερμης υποδοχής και 
ευμενέστατων σχολίων, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον κυπριακό και αθηναϊκό τύπο:4 
«Το βιβλίο του κ. Σταύρου επροκάλεσε το γενικώτερο ενδιαφέρο του πνευματικού και 
λογοτεχνικού κόσμου της χώρας και ιδιαίτερα των “Παλαμιστών” που έχουν αφιερώσει 
το μεγαλύτερο μέρος της πνευματικής δημιουργίας και δραστηριότητάς των στην έξαρση, 
ερμηνεία και τοποθέτηση του εμπνευσμένου Παλαμικού έργου (ποιητικού και πεζού) 

μέσα στην πολυτάραχη νεοελληνική πνευματική ζωή των τελευταίων εκατόν χρόνων. 
[...] Ο εκλεκτός πνευματικός άνθρωπος και φίλος κ. Κατσίμπαλης, ο γνωστός Έλληνας 
μελετητής του παλαμικού έργου, που αφιέρωσε όλη τη ζωή του και το πνευματικόν τα
λέντο του στη συγκέντρωση, αποδελτίωση, αξιολόγηση, τοποθέτηση και επανέκδοση 
ολόκληρου του Παλαμικού έργου, παίρνοντας αφορμή από τη δημοσίευση των πέντε 
ανέκδοτων επιστολών του Κωστή Παλαμά, αφιερώνει στο “Βήμα” (30 Ιουνίου) ολοσέ
λιδο κριτικό σημείωμα γύρω από το βιβλίο του κ. Σταύρου, υπογραμμίζοντας “τα αληθινά 
και ενδιαφέροντα νέα στοιχεία που φωτίζουν όχι μόνο τις σχέσεις του Παλαμά με την 
Κύπρο, αλλά και τη φυσιογνωμία του ίδιου του ποιητή”». Όσον αφορά στο τελευταίο, 
τονίζουμε με τη σειρά μας ότι ο αξιοπρόσεκτος τούτος συγγραφικός καρπός του δικού 
μας εμπνευσμένου Παλαμιστή δεν συνιστά μόνο σταθμό στα Παλαμικά μας πράγματα, 
εμπλουτίζοντας ακόμη περισσότερο τη δαψιλή παραγωγή τους, ποσοτική και ποιοτική, 
αλλά και προσθέτει εμφανείς ψηφίδες στην ψυχογράφηση της προσωπογραφίας του 
Παλαμά, που αντανακλούν τις πάλλουσες χορδές του ευαίσθητου ψυχισμού του και τα 
ευγενή οράματα ενός αεικίνητου ουμανιστικού πνεύματος.

Στον προϊδεαστικό του πρόλογο ο Πάτροκλος Σταύρου, πλήρης ευγνωμοσύνης 
κατά πρώτο λόγο προς τον Παλαμά για τους αμοιβαίους δημιουργικούς του δεσμούς με 
την Κύπρο και κατά δεύτερο λόγο προς όσους έθεσαν στη διάθεσή του ανέκδοτες επι
στολές, επεξηγεί στον αναγνώστη τη δομή του περιεχομένου: «Στο πρώτο μέρος του 
περιλαμβάνεται μελέτη των αναφορών του Παλαμά στην Κύπρον και σε Κυπρίους. 
Στο δεύτερο δημοσιεύονται δέκα ανέκδοτα γράμματα του ποιητού προς Κυπρίους, έξι 
προς την Μαρίαν Ελευθερίου και τέσσερα προς τον Σίμον Μενάρδον. Στο τρίτο μέρος 
συνεκεντρώθησαν τα κείμενα των αναφορών του Παλαμά στην Κύπρον και σε Κυπρίους. 
Για την περισυλλογήν των έγινε επίμονος αναδίφησις του έργου του ποιητού στα βιβλία 
του και σε περιοδικά και εφημερίδες. Η εξέτασις των μελετών ή, γενικά, των αναφορών 
Κυπρίων για το έργον του Παλαμά, που θα ήταν και μια μορφή Κυπριακής παλαμικής 
βιβλιογραφίας, θα ημπορούσε να αποτελέση σκοπόν ενός ιδιαιτέρου βιβλίου». Τα όσα 
επισημαίνει προλογικά ο συγγραφέας επιβεβαιώνονται μέσα από την ορθολογική και 
εύληπτη δόμηση του βιβλίου του και στοχεύουν, αναντίλεκτα, μέσα από το περιεχόμενό 
του στην παροχή κινήτρων για τη συστηματική περαιτέρω ενασχόληση με το Κυπρολο- 
γικό Παλαμικό έργο. Η κοπιώδης αναζήτηση και η άοκνη προσπάθεια για εντοπισμό 
και άλλων συναπφότερων αναφορών φαίνεται ότι εξακολουθεί να αμείβεται,5 όπως και 
η παρακίνηση για τη συγγραφή σχετικών βιβλίων ή μονογραφιών με βάση τις υπάρχουσες 
μελέτες και τις νεότερες αναφορές θα έχει μεγαλύτερο αμειπτικό όφελος.
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Εν πρώτοις, η μελέτη, υπομνηματισμένη με 70 υποσημειώσεις και παραπομπές, 
που ευρετηριάζονται στον «πίνακα προσώπων και πραγμάτων», ο οποίος επιτάσσεται 
του βιβλίου, αποτελεί στην αρχική της μορφή διάλεξη που δόθηκε κατά την «Παλαμικήν 
Εορτήν 1966» του Φυσιολατρικού Ομίλου Πάφου, το 1967 στον Ελληνικό Πνευματικό 
Όμιλο Λάρνακας και τον επόμενο χρόνο συμπληρωμένη στον Φιλολογικό Σύλλογο 
«Παρνασσός» στην Αθήνα, καθώς και στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπου
δών στη Θεσσαλονίκη. Με μια φιλολογική γραφίδα άρτιας δοκιμιακής έκφρασης και 
αυστηρού κριτικού λόγου, αλλά και γλαφυρής καλλιέπειας, ανάλογης της Παλαμικής 
ποιητικότητας, παραθέτει και σχολιάζει είτε αυτούσια είτε αποσπασματικά ποιητικά 
και πεζά κείμενα με αναφορές στην Κύπρο, σε πνευματικές μορφές και ηγετικές φυσιο
γνωμίες, σε ιστορικά γεγονότα και μυθολογικά δρώμενα, στους θρύλους και στις παρα
δόσεις της. Η μελέτη μάς καλωσορίζει με το ιστορικό εκείνο καλωσόρισμα του ποιητή 
της κυπριακής αντιπροσωπίας στα πλαίσια της «Κυπριακής Έκθεσης» στην Αθήνα το 
1901 μέσα από το ποίημά του «Κύπρος», που ο συγγραφέας χαρακτηρίζει «διθυραμβικό 
της λευτεριάς τραγούδι, που γέννησε και γεννάει σκιρτήματα υπερηφάνειας στις καρδιές, 
που επιβεβαιώνει την αθανασία της ακατάλυτης Ελληνικής ψυχής, που μέσα στης 
Κύπρου “τ’ ωραίο πολύπαθο κορμί δεν έσβυσε. Καί ζη, καί ζη, καί ζη’». Σημειώνει, επί
σης, ότι δημοσιεύεται στο περιοδικό Κυπριακά Γράμματα με παραλειπόμενους στίχους 
λόγω της λογοκρισίας, που ασκούσαν οι Άγγλοι κατακτητές, όπως και σε άλλα Παλαμικά 
κείμενα. Και ενώ το ποίημα είναι αφιερωμένο στον Ν. Γ. Πολίτη το άλλο πολύστιχο 
υμνητικό του ποίημα με τον παρεμφερή τίτλο «Η Κύπρος πάλι» «αφιερώνεται στο φίλο 
N. Κ. Λανίτη, τον Κύπριο πρωταθλητή» και είναι εμπνευσμένο από το επαναστατικό 
κίνημα της Κύπρου εναντίον των Άγγλων στις 21 Οκτωβρίου 1931.

Μεταξύ των αφιερωμένων ποιημάτων στη Μαρία Ελευθερίου, που δόνησε τις χορ
δές του Παλαμά, περιλαμβάνεται και η μετάφραση του ποιήματος του Νομπελίστα Γάλ
λου ποιητή Sully Prudhomme6 «Caresses» («Τα χάιδια»). Ωστόσο, εκτός από τα αυτοτελή 
ερωτικά ποιήματα, «Τα τραγούδια μου», «Στη γραμμένη ακρογιαλιά», «Δεν είναι μονάχα 
τ’ αηδόνια», «Παθητικός ύμνος», «Ολες τις αγάπες», «Ολα τ’ αηδόνια» και «Αφιέρωμα», 
γραμμένα για την αγαπημένη του ωραία και φιλόμουση συμπατριώτισσά μας και δημο
σιευμένα σε διάφορες ποιητικές συλλογές, αφιερώνει δυο τετράστιχα στον εξόριστο 
εθνικό μας αγωνιστή στην Αθήνα Νικόλαο Κλ. Λανίτη και στις δυο του κόρες Δομνίτσα 
και Ισμήνη. Εξάλλου, μέσα από τον πόνο της Μικρασιατικής καταστροφής και του ξε
ριζωμού από τη γη της Ιωνίας θα αφιερώσει στον Σίμο Με νάρδο «Το τραγούδι των 
προσφύγων», σημαδιακά προφητικό για τη μετέπειτα δική μας τραγωδία της προσφυγιάς. 
Με επιπλέον ένα ποίημα «Στο Σίμο Μενάρδο» θα τιμήσει τον μεγάλο Κυπρολόγο Φι
λόλογο, όπως και «Στον ποιητή Γλαύκο Αλιθέρση», με τον οποίο αλληλογραφεί συ
στηματικά, θα αφιερώσει το ομώνυμο ποίημα. Στίχους με αναφορές στην Κύπρο συ

6 Απ’ όλους τους ξένους ποιητές, που μεταφράζει ο Κωστής Παλαμάς στο βιβλίο του Ξανατονισμένη Μουσική, ο 
Sully Prudhomme κατέχει την πρώτη θέση, εφόσον μετέφρασε 30 ποιήματα του. Άλλωστε, ο Γάλλος Παρνασσιστής 
λόγω ψυχικής συγγένειας με τον Παλαμά και παράλληλων πνευματικών βίων, ήτοι με την ελληνολατρία και τον φι
λοσοφικό του στοχασμό ενέπνευσε στο Παλαμικό έργο γόνιμες επιδράσεις.

ναντούμε και σε άλλες ποιητικές του συνθέσεις, καθώς το νησί της Αφροδίτης και οι 
μακροχρόνιοι άνισοι αγώνες του για ελευθερία στάθηκαν για τον Παλαμά διαρκής 
πηγή έμπνευσης και βωμός ποιητικής κατάθεσης των πιο αληθινών του αισθημάτων. 
Έτσι, με σύντομους σχολιασμούς και εύστοχες φιλολογικές παρατηρήσεις ο Σταύρου 
μάς υπενθυμίζει τα ποιήματα: «Ο Ύμνος της Αθηνάς», «Η Αφροδίτη στον Πυγμαλίωνα», 
«Η ξενητεμένη», «Οι θεοί», «Το κελλί», «Το κορμί».

Ο Παλαμάς με την πληθωρικότητα της έμπνευσης και της πολυεπίπεδης συγγραφικής 
του διάνοιας γράφει, ακόμα, κριτικά μελετήματα και άρθρα για ποιητικά έργα Κυπρίων, 
όπως του Δημήτρη Λιπέρτη, του Πάνου X. Παπαδόπουλου, του Πέτρου Βασιλικού, 
του Ζήνωνος Ρωσσίδη, του Παύλου Κριναίου και άλλων. Δεν παραλείπει, επίσης, να 
εξυμνήσει τα πετραρχικά σονέττα και τα κυπριακά δημοτικά τραγούδια, να επαινέσει 
κυπριακά έντυπα της εποχής και να αποφανθεί με εύστοχες κρίσεις για την πνευματική 
ζωή της Κύπρου. Αλληλογραφεί με σημαίνουσες προσωπικότητες, όπως τον Μ. Δ. 
Φραγκούδη και τον Μ. Νικολάίδη, δίνει συνεντεύξεις και συναντάται με Κυπρίους των 
Γραμμάτων, όπως τον Άντη Περνάρη. Προς τον τοποτηρητή του Αρχιεπισκοπικού 
θρόνου της Κύπρου Μητροπολίτη Πάφου Λεόντιον γράφει μεταξύ άλλων το 1936: «... 
πληροί ανέπαφον την σκέψιν μου η εικών της Κύπρου, Ελληνίδος απαραγράπτου από 
αιώνων, παρ’ όλας τας εθνικάς εναντιότητας». Οι σκέψεις του, όμως, και οι ποιητικές 
του ενατενίσεις δεν μένουν μόνο στα χαρτιά, αλλά γίνονται επαναστατικές πράξεις 
ζωής και έμπρακτες εκδηλώσεις αντίστασης, όταν ο ποιητής, όπως προσθέτει ο συγ
γραφέας, «αποτελεί μέλος της 45μελούς υπό τον ναύαρχον Κουντουριώτην “Κεντρικής 
επί του Κυπριακού Επιτροπής”» και συνυπογράφει τη σχετική προκήρυξη για συμπα
ράσταση προς τον αγωνιζόμενο λαό της Κύπρου. Την προτεραία του πολιτικού μνημό
συνου για τους πεσόντες του 1931, που οργανώθηκε δυο χρόνια αργότερα από την Κυ
πριακή Φοιτητική Νεολαία στον «Παρνασσό», δημοσιεύει ενυπογράφως το εξής μήνυμα: 
«Η Κύπρος και τα Δωδεκάνησα είναι και πρέπει να είναι η Μεγάλη Ιδέα της Ελληνικής 
ψυχής». Ενώ η επιστολή του προς την Κυπριακή Νεολαία τον επόμενο χρόνο επ’ 
ευκαιρία τελετής για την Κύπρο στον Μνημείο το Άγνωστου Στρατιώτου βρίθει εθνε- 
γερτικών πατριωτικών μηνυμάτων: «Η Κυπριακή Νεολαία δεν πρέπει να παύση από 
του να κρατή και να ανυψώνη σε κάθε περίστασι το λάβαρο της πατριδολατρείας και 
της διαμαρτυρίας». Ο συγγραφέας στον επίλογο της περιεκτικής αριστοτεχνικής του 
μελέτης, μνημονεύοντας την έκφραση της ευγνωμοσύνης του ποιητή προς την Κύπρο 
που τίμησε με πανηγυρικούς εορτασμούς την πεντηκονταετηρίδα του το 1926, μας με
ταφέρει το σοφό παράγγελμα του Παλαμά, που απηχεί περισσότερο παρά ποτέ σήμερα 
πιο εύγλωττα και επιτακτικά: «Αυτό θα ήταν το ιδεώδες, αν ο κόσμος αυτός μπορούσε 
να τα εφαρμόζη τα ιδανικά, κι όχι μονάχα να τα ονειροπολή».

Στο Β’ μέρος του βιβλίου ενσωματώνονται τα έξι γράμματα του Παλαμά προς την 
Μαρίαν Ελευθερίου (Γκαφφιέρο), τα τρία εκ των οποίων και σε αυτόγραφη μορφή, 
που προτάσσονται των επιστολών, γραμμένων από τον Σεπτέμβριο του 1923 μέχρι τον 
Δεκέμβριο του 1925, καθώς και τέσσερα γράμματα προς τον Σίμον Μενέρδον, που 
εκτείνονται χρονικά από τον Αύγουστο του 1921 έως τον Φεβρουάριο του 1929. Από 
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το πολύτιμο αυτό επιστολικό αρχείο καταγράφονται χρήσιμες πληροφορίες όχι μόνο 
ως προς τη συναισθηματική και ψυχολογική κατάσταση του ποιητή κατά την περίοδο 
εκείνη, την πνευματική ατμόσφαιρα της εποχής στην Αθήνα και την Κύπρο και κάποια 
ελλαδικά πανεπιστημιακά δρώμενα, αλλά και αποτιμήσεις του ποιητή για ορισμένα 
έργα του. Ενδεικτικά, προς το τέλος του Στ’ γράμματος σημειώνει: «Τα καλύτερα κομ
μάτια του βιβλίου [Πεντασύλλαβοι] είναι, υποθέτω, η πρώτη σειρά των “Παθητικών 
κρυφομιλημάτω ν” ».

Στο Γ’ μέρος, που τεκμηριώνει το Α’ μέρος της μελέτης του Πάτροκλου Σταύρου, 
συγκεντρώνονται τα κείμενα, που είτε έχουν αναφερθεί ως τίτλοι είτε έχουν ακροθιγώς 
σχολιαστεί, επισημαίνοντας τις περί Κύπρου μονολεκτικές ή εκτενέστερες αναφορές. 
Στο μέρος αυτό, που αριθμεί και τις περισσότερες σελίδες, αφήνεται να ακουστεί η 
φωνή του ποιητή, που μας κάνει με τα όσα ενδιαφέροντα, γνώριμα ή λησμονημένα μας 
θυμίζει, να την αφουγκραστούμε μέσα από τους μελωδικούς κραδασμούς και τα εξαίσια 
ποιητικά της σκιρτήματα, καθώς και τον πλούτο των γνώσεων μαζί με τις ευθύβολες 
παρατηρήσεις και τις οξυδερκείς του κρίσεις πάνω σε κυπριακά θέματα και κείμενα. 
Εκτός από τα ποιήματα και τα γράμματα προς φίλους του ποιητή και προς οργανωμένα 
σύνολα, παρατίθενται ολοκληρωμένα είτε αποσπασματικά άρθρα - χρονογραφήματα 
- μελέτες, που όχι απλώς μαρτυρούν, αλλά και υπογραμμίζουν με τον εμφαντικότερο 
τρόπο την πηγαία Κυπρολατρία του Παλαμά ως αδιάσπαστο ομφάλιο λώρο της Ελλη
νολατρίας του και μάλιστα σε κορυφαίες στιγμές των σύσσωμων αγώνων του έθνους. 
Ενδεικτικό παράδειγμα ένα απόσπασμα από άρθρο του, γραμμένο το 1908 και αναδη
μοσιευμένο στην εφημερίδα Αλήθεια της Αεμεσού το 1938 και που δεν θα μπορούσε 
παρά να μας μεταδώσει σήμερα τις πιο καίριες υποδείξεις: «Στη γλώσσα του Κυπριώτη 
λαού νομίζω πως απόμεινε τόνομα Έλλην με τη σημασία του αντρειωμένου. Κι αλήθεια, 
χρειάζεται μια πνοή ηρωισμού να φυσήξη στες καρδιές των Ελλήνων, πέρα και πέρα. 
Και ηρωισμό λέγοντας εννοώ το θάρρος και την ενέργεια και τη δουλειά για την ιδέα, 
για την ιδέα που είναι αλήθεια και που είναι εθνοσώστρα, έξω από κάθε φανταστικό 
παραστράτισμα, έξω από τα μικροσυμφέροντα της τσέπης».

Ο Κωστής Παλαμάς, ο ποιητής του Δωδεκάλογου του Γύφτου, της Φλογέρας του 
Βασιλιά και των Τραγουδιών της πατρίδας μου, μεταξύ των απειράριθμων στίχων και 
των πάμπολλων ποιητικών και πεζών του έργων, έπραξε στο ακέραιο το καθήκον του 
απέναντι στη μικρή μας πατρίδα, αφιερώνοντάς της το πιο γλυκό τραγούδι της αγάπης 
του μέσα από τους τρυφερούς του στίχους και τα ρωμαλέα του λυρικά κείμενα. Ο Πά
τροκλος Σταύρου, ένας από τους λάτρεις και σημαντικούς μελετητές του Παλαμικού 
έργου έπραξε, επίσης, στο ακέραιο το καθήκον του απέναντι στον εθνικό ποιητή της 
Ρωμιοσύνης. Το έργο του Ο Παλαμάς και η Κύπρος δεν είναι μόνο ένα φωτεινό ορόσημο 
αναφοράς, αλλά και ανεκτίμητο κτήμα εσαεί, που μας καλεί επειγόντως να μελετήσουμε 
με καινούργια όραση τα μεγάλα οράματα του Κυπρολάτρη Ποιητή και τα αγέραστα 
οικουμενικά του μηνύματα.

Η μυθιστορηματική γραφή της Αντιγόνης Μοδέστου:«Η τριλογία της ζωής»

Όψεις και στάσεις της ζωής, συμβεβηκότα, στιγμιότυπα και δρώμενα στο ξετύλιγμά 
της, απρόσμενες συγκυρίες σε μοιραία συναπαντήματα, αλλά και εφικτές προσδοκίες 
στα κρυφά μονοπάτια και στις αθέατες καμπές της, καθώς και αναπάντεχες μεταπτώσεις 
και επαναστατικές ανατροπές στις απότομες εναλλαγές του σκηνικού της μάς αποκα
λύπτει η αισθαντική μυθιστορηματική γραφή της Αντιγόνης Μοδέστου. Για τούτο, 
στους τίτλους και των τριών μυθιστορημάτων της η διαχρονική εννοιολογική πρόσληψη 
και η βαθύτερη υπαρξιακή ουσία τής εμπειρικής βίωσης συνέχει ως φερώνυμος προσ- 
διοριστικός άξονας την αποτύπωση του μυθιστορηματικού της σύμπαντος. Παρά την 
ομοιότροπη, όμως, προσέγγιση των σημειολογικών εκφάνσεων στην πλοκή της υπόθεσης 
και την αφηγηματική τεχνική της κινηματογραφικής της απόδοσης, η διαφορετικότητα 
όχι, απλώς, μιας ευφάνταστης σύλληψης και μιας διαφορετικής μυθοπλασιακής δράσης, 
αλλά η δυναμική μιας άλλης εκάστοτε αρχιτεκτονικής σύνθεσης με στέρεους δομικούς 
ιστούς και αδιάσπαστους συνδετικούς αρμούς μυθιστορηματικής υφής σηματοδοτεί τη 
διακριτή ταυτότητα του κάθε μυθιστορήματος.

Η ζωή για την Αντιγόνη Μοδέστου, που είναι ένας ορατός και κινούμενος στόχος 
μαζί, όπως και μια περιπετειώδης πορεία με μετέωρες πολλές φορές αναζητήσεις και 
αόρατες δυσεξιχνίαστες πτυχές, επιβάλλει τους όρους της διαιώνισής της μέσα από τους 
πολυμήχανους ιστούς της αράχνης της, τις μυστηριακές ή ενοραματικές της ενατενίσεις 
σε άγνωστους ορίζοντες ή μας ακινητοποιεί αμήχανους και περιδεείς μπροστά σε 
κλειστές σκοτεινές πύλες, σε αμφιλεγόμενα χρησμικά αδιέξοδα και ερεβώδη άλυτα αι
νίγματα μιας οιονεί σαδιστικής Οιδιπόδειας σφίγγας. Είναι, εν άλλοις λόγοις, συνώνυμη 
της μοίρας των ανθρώπων και των πεπρωμένων τους, της τραγικής τους πάλης και των 
ηρωικών τους αγώνων στην αναμέτρηση με τις επώδυνες δυσκολίες και τα ανυπέρβλητα 
προβλήματά της, αλλά και με τις υποσχέσεις της για ευτυχία και καταξίωση των αντίξοων 
αυτών αγώνων. Γιατί, πέρα από την ασύνειδη επιβίωση και την περιστασιακή λαθρο
βίωση, προκύπτει η αναγκαιότητα της ενσυνείδητης κατάκτησής της ως το υπέρτατο 
αγαθό της αυτοπραγμάτωσης του ανθρώπου μέσα από το πλέγμα των διαπροσωπικών 
σχέσεων με τους άλλους, τους οικείους και γνωστούς ή άγνωστους συνανθρώπους. 
Ωστόσο, αλίμονο σ’ εκείνους που αυτοπαγιδεύονται στα θανάσιμα πλοκάμια της, όταν 
με δόλια μέσα, ύπουλες σκευωρίες και συνωμοτικούς σχεδιασμούς θεωρούν τον συνάν
θρωπό τους εύκολη λεία θυματοποίησης, διακυβεύοντας τους κώδικες της ίδιας της 
ζωής, τους γραπτούς και τους άγραφους νόμους της καθ’ υπέρβαση των ιερών και αμε
τάθετων ανθρωπίνων ορίων. Εξού και η επιλογή της συγγραφέως για τα πολυπρόσωπα 
και πολυεπίπεδα μυθιστορήματα της επιθυμίας αρμονικών ερωτικών δεσμών, της σύμ
πηξης αμοιβαίων ανθρωπίνων σχέσεων, αλλά και της προβολής ατομικιστικών εγωιστι
κών παθών, που επισύρουν τη διαπλοκή ανομολόγητων απάνθρωπων συμφερόντων και 
ταυτόχρονα την αφυπνισμένη κινητοποίηση για την αποκάλυψή τους προς αποκατά
σταση της ηθικής τάξης.

Θέλοντας, επομένως, η συγγραφέας να καταπιαστεί στον μυθιστορηματικό της 
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καμβά με κάποια από τα νήματα και τους γόρδιους δεσμούς, που πλέκουν και περιπλέ
κουν, συνεχώς, τα καθημερινά συμβάντα και τα απρόοπτα της ίδιας της ζωής στα δια- 
δραστικά κομβικά της σημεία, δεν θα εφεύρισκε προσφυέστερο συγγραφικό είδος από 
την τέχνη του αστυνομικού κοινωνικού μυθιστορήματος για παραστατική εξεικόνιση 
του εναγώνιου μεταιχμιακού μετεωρισμού (σασπένς) μπροστά στην ύποπτη συνεννόηση 
ή την ανέντιμη συναλλαγή και το ξεσκέπασμά της, μεταξύ ανεπίγνωστης ή ηθελημένης 
άγνοιας και τεκμηριωμένης γνώσης. Έτσι, μέσα από τη δική της έντεχνη θέαση των 
πραγμάτων και μέσα από τις σελίδες της μυθιστορηματικής της, θα λέγαμε, αυτής τρι
λογίας της ζωής, επιτυγχάνει να περιγράφει τους πέπλους του μυστηρίου της και να 
αποδώσει με ασθματικούς γριφώδεις τόνους την εξέλιξη και την κορύφωση της δραμα
τικής ιστορίας τής εκάστοτε δημιουργικής της έμπνευσης, σκιαγραφώντας ανάλογα, 
κατά το Αριστοτελικό εικός και το αναγκαίον, τους χαρακτήρες των ηρώων της.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο μυθιστόρημα υπό τον τίτλο Ζήτημα ζωής και θανάτου, 
που χρονολογείται από το 1999, η κεντρική ηρωίδα, μια νεαρή κοπέλα με πυξίδα τις μη
τρικές συμβουλές, με καλλιτεχνικό ευαίσθητο ψυχισμό, αλλά και επαναστατικό ταμπε- 
ραμέντο, θα διεκδικήσει με κάθε κίνδυνο της ζωής της την περιουσιακή της κληρονομιά, 
που υποχθόνια και με τη συνέργεια μιας σπείρας κακοποιών έχει οικειοποιηθεί ο αδί
στακτος θείος της, δολοφονώντας και απειλώντας με θάνατο όσους την υπερασπίζονται. 
Την εξαφάνιση της διάσωσης και τη μεταμφίεση της Μαντώς σε Κάσσια υποκινεί το 
αστυνομικό δαιμόνιο ενός μυστικού αστυνομικού, που ως από μηχανής θεός και ύστερα 
από ένα άγριο ανθρωποκυνηγητό και μια σειρά απρόβλεπτων γεγονότων συμβάλλει 
αποφασιστικά στα πλαίσια μιας δίκης στην αποκάλυψη των αυτουργών της επαπειλού- 
μενης εξόντωσής της. Συνακόλουθα, αποκαλύπτει και το δικό του πρόσωπο πίσω από 
το προσωπείο της δήθεν προδοτικής του παρείσφρησης στη σπείρα του μισητού Κρα- 
κοβιά. Ο Νικόλας Παπαντωνίου δεν είναι άλλος από τον άλλοτε νεαρό βοηθό του αρ- 
χιαστυνόμου πατέρα τής πρωταγωνίστριας και τον αδελφικό φίλο τού δολοφονημένου 
ντέτεκτιβ Αλέξη και πρώτου έρωτα της Μαντώς, που αναλαμβάνει να εκδικηθεί ενδυ
ναμωμένος από την αγάπη του γι αυτήν.

Θα μπορούσε κανείς να αποφανθεί ότι την εκτύλιξη των μυθιστορηματικών δρώ
μενων αποδυναμώνει μια κάποια υπερβολή ως προς τις κατά συρροή συμπτώσεις στην 
ταυτοποίηση των προσώπων, καθώς και τη συσχέτιση των δράσεων και των αντιδράσεών 
τους, των πράξεων και των ενεργειών τους ή καλύτερα των συμπράξεων και των συ
νεργειών τους, που παραπέμπουν σε ταινίες αστυνομικού θρίλερ. Οι σχετικές, ωστόσο, 
απομιμήσεις εξισορροπούνται με τα κατ’ οικονομία ευρήματα των μεταμφιέσεων των 
ηρώων και την τροπή ή ανατροπή των γεγονότων στη μη αναμενόμενη έκβασή τους, 
εξού και τα πρόσωπα ή προσωπεία με τα κλειστά και ανυποψίαστα μάτια στο σχέδιο 
του εξωφύλλου, ζωγραφικού έργου της συγγραφέως. Εντοπίζεται, ακόμη, σ’ αυτό το 
πρώτο της μυθιστόρημα, που κάθε άλλο θα χαρακτηρίζαμε πρωτόλειο ή άσκηση επί μυ
θιστορηματικού χάρτη, η αρετή μιας γλαφυρής περιγραφικής αφήγησης από τον συγ
γραφικό αφηγητή, που εναλλάσσεται με τη ζωηρότητα των διαλογικών μερών, δίνοντας 
ώθηση στην ανέλιξη της μυθιστορηματικής ροής. Καταφέρνει, επίσης, μέσα από την 

επεισοδιακή της μυθοπλασία να απομυθοποιήσει οριακά σημεία της συγκρότησής της, 
αναδεικνύοντας κρίσιμα σύγχρονα προβλήματα, όπως τη διάχυτη καχυποψία της επι
βουλής, την εκμετάλλευση της παιδικής αθωότητας από τους επιτήδειους, το εμπόριο 
του λευκού θανάτου και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Το δεύτερο κατά σειράν μυθιστόρημα της Αντιγόνης Μοδέστου, που τιτλοφορείται 
Θέλω να ζήσω μαζί σου και που εκδόθηκε έξι χρόνια μετά, φέρνει στο επίκεντρο και 
πάλι της μυθιστορηματικής πλοκής μιαν άλλη κεντρική ηρωίδα, γύρω από την οποία πε
ριστρέφονται αγαπημένα πρόσωπα του περιβάλλοντος της και τυχαίες γνωριμίες, που 
θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη ζωή της. Οι ρωγμές, ωστόσο, στην ερωτική της 
σχέση δεν θα την εμποδίσουν να διαχειριστεί με την αποφασιστικότητα μιας ισχυρής 
θέλησης, το θάρρος, την ετοιμότητα και την οξυδερκή ευφυΐα της νεαρής επιστήμονος 
απρόβλεπτες προβληματικές καταστάσεις, συγκεκαλυμμένες μηχανορραφίες επιστημο
νικών εγκεφάλων και αντίξοες συνθήκες στις χώρες των διακινήσεών της: από το 
Λονδίνο ώς την Οξφόρδη κι από το Κίεβο μέχρι την Ανατολή της ισλαμικής τρομοκρα
τίας. Παρά την αντίδραση του συντρόφου της, πανεπιστημιακού καθηγητή της Φυσικής, 
να μπλεχτεί στα επισφαλή γρανάζια ενός επιστημονικού Ινστιτούτου, η Λητώ θέλει να 
προχωρήσει στις επιστημονικές της έρευνες μέσα στην άγνοια των κινδύνων που θα 
της χάριζε η γνώση και εις βάρος της ζωής της και της αγάπης της για τον Μάρκο. Θα 
καταλάβει, ωστόσο, το πραγματικό νόημα της ζωής, όταν της δίνεται μια δεύτερη ευκαι
ρία, για να ξανακερδίσει τη χαμένη αγάπη.

Και σε τούτη τη μυθιστορηματική διαλεκτική ανάμεσα στην άγνοια και τη γνώση 
με τους απρόσωπους συνωμοτικούς μηχανισμούς και την αποκάλυψη των δόλιων ανεν
δοίαστων σχεδίων τους η συγγραφέας δεν αντιπαραθέτει μόνο χαρακτήρες και νοο
τροπίες, αλλά φωτίζει συνάμα καυτά ζητήματα του καιρού μας, όπως τις συγκρουσιακές 
σχέσεις ανάμεσα στα νεαρά ζευγάρια με ισχυρές προσωπικότητες, την κακή χρήση της 
επιστημονικής έρευνας για το μέλλον της ανθρωπότητας, καθώς και τις καταστροφικές 
επιπτώσεις από τη δράση της τρομοκρατίας στον σύγχρονο κόσμο.

Στο τελευταίο της μυθιστόρημα, που κυκλοφόρησε 
το 2010 από τις εκδόσεις Λιβάνη με τον τίτλο Το κόστος 
της ζωής, η Αντιγόνη Μοδέστου επιχειρεί πλέον μέσα 
από τη σκευή της πολύχρονης μυθιστορηματικής της εμ
πειρίας να συγγράψει μιαν πολυσέλιδη και πολυθεματική 
μυθιστορηματική αφήγηση, όπου οι αυτουργοί και οι συ- 
νεργοί αθέμιτων σκανδάλων και παρανομιών πληρώνουν 
το κόστος της ίδιας της ζωής τους. Έτσι, ο χειρουργός 
Ορέστης Αλεξανδρίδης, όταν διορίζεται στο ιδιωτικό νο
σοκομείο των Διαμαντόπουλων, την εμπλοκή των οποίων 
γνωρίζει σε οικονομικά και πολιτικά σκάνδαλα, ξεχνά τις 
ανίερες προθέσεις τους και τυλιγμένος στα δίκτυα της 
αδίστακτης Δάφνης Διαμαντοπούλου και των συνεργατών 
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της, που εκμεταλλεύονται το πάθος τού αλκοολισμού του, παραμερίζει τα αισθήματα τής 
γιατρίνας αρραβωνιαστικιάς του Αγνής. Στον αντίποδα μιας διεφθαρμένης σάπιας κοι
νωνίας της Αθήνας βλέπουμε, ωστόσο, την ίδια κάτω από τον σημειολογικό συμβολισμό 
του ονόματος της, τους καλούς συναδέλφους και ανιδιοτελείς της φίλους, καθώς και δυο 
ανθρώπους της παλιάς γενιάς, την Αιγύπτια γιαγιά του Ορέστη και τον παλαίμαχο αγα
πημένο της του Ελ Αλαμέιν, που ο χρόνος και η ηλικία δεν σβήνουν τον αγέραστο έρωτα 
των νεανικών τους χρόνων. Εντούτοις, την αληθινή αγάπη θα γνωρίσει και η Αγνή στο 
πρόσωπο του Αχιλλέα, ενός ανθρώπου της μυστικής αστυνομίας, που με συντονισμένες 
αλλά όχι ανώδυνες κινήσεις είχε ξεδιαλύνει τα εγκληματικά κεφάλια μιας άλλης λερναίας 
ύδρας στην υπόθεση του Ορέστη.

Και σ’ αυτό το πολυπρόσωπο και πολυφασματικό της έργο η Αντιγόνη Μοδέστου 
εκδιπλώνει στοιχεία αφηγηματικής πλοκής, που παραπέμπουν στο προσφιλές της είδος 
του αστυνομικού μυθιστορήματος. Ο αναγνώστης, ωστόσο, αυτή τη φορά κατ’ εξοχήν 
έχει την αίσθηση ότι βρίσκεται μπροστά σε μια ώριμη έντεχνη γραφή της απαιτητικής 
αυτής μορφής της πεζογραφίας μας, όπως την έχουμε γνωρίσει με τις ιστορίες αστυνο
μικής φαντασίας του Γιάννη Μαρή και η οποία έφτασε σε ύψη πρωτότυπης λογοτεχνικής 
δημιουργίας κάτω από την αριστοτεχνική ευρηματική γραφίδα, κυρίως, της Άγκαθα 
Κρίστη. Αν, όμως, σύμφωνα με ένα ξεχασμένο δοκίμιο του 1945 της μεγάλης Αγγλίδας 
συγγραφέως, όπου, αντίθετα με την ομότεχνή της Μάρτζορι Άλινγκαμ, η μυθοπλασία 
πρέπει να εστιάζεται στη μη επίπεδη και προβλέψιμη λύση του αινίγματος λόγω υποταγής 
της πλοκής στους χαρακτήρες, η δική μας συγγραφέας επιχειρεί να συνδυάσει ισόρροπα 
και τα δύο. Κάνοντας την ανηθικότητα της κοινωνικής σήψης και τις συνεπακόλουθες 
εγκληματικές παρανομίες της διανοητικό παιγνίδι (παζλ) και συναρμολογώντας τα 
απρόβλεπτα και ενίοτε δυσεξήγητα αντινομικά κομμάτια του, συνθέτει την έκβαση της 
λύσης. Το κλειδί της εναποθέτει εκεί, όπου την επιπόλαιη παρόρμηση και τον παραλο- 
γισμό των ακούσιων παραπτωμάτων, καθώς και την εσκεμμένη κακοήθεια των πάσης 
φύσεως εγκλημάτων υπερβαίνει η λογική της εντιμότητας και η ηθική των ενάρετων αι
σθημάτων. Και αυτό διαφαίνεται μέσω της ανάλυσης και ανασύνθεσης των αδρομερών 
χαρακτηρολογικών στοιχείων των ηρώων της, που συνδιαμορφώνουν μια τέτοια αινιγ
ματική λύση. Εξάλλου, πρέπει να τονιστεί και το εξής σημαντικό: η γυναικεία ψυχοσύν
θεση, που δεν αρκείται αποκλειστικά στην εξωτερική περιγραφή των πραγμάτων και 
στην ακροθιγή ψυχογραφία των προσώπων, αλλά σε λεπταίσθητες διεισδύσεις και ψυ
χαναλυτικές περιγραφικές τομές, καταξιώνεται μέσα από τις συγγραφικές αποτιμήσεις 
τής πιο πάνω μυθιστορηματικής τριλογίας.

Η Αντιγόνη Μοδέστου μέχρι την τωρινή μυθιστορηματική της διαδρομή δεν εικο
νογραφεί, απλώς, με λέξεις και φραστικά σχήματα και δεν καταγράφει σε ευθύγραμμη 
κίνηση την υπαρκτή ή φαντασιακή πραγματικότητα της αγωνίας, του μυστηρίου και 
ακόμη του τρόμου μπροστά στους αλλεπάλληλους καθρέφτες των παραμορφωτικών 
ανατροπών. Με τόνους λυρικού φιλοσοφικού στοχασμού και εμπνευσμένη από τα προ- 
ίδεαστικά ποιητικά αποσπάσματα, που προτάσσει σε κάθε κεφάλαιο των βιβλίων της, 
προκειμένου να αποδώσει σε μια σφαιρική συσπείρωση του κοινωνικού γίγνεσθαι τα 

αιτιατά στα ποιητικά τους αίτια, σπουδαιολογεί πανοραμικά τις έμψυχες παραμέτρους: 
τον τρυφερό κόσμο των ηρωίδων της και κάποιων από τους ευαίσθητους και ευάλωτους 
ήρωές της σε αντιπαραβολή προς τον σκληρό ατομικιστικό κόσμο της σημερινής πραγ
ματικότητας. Το αποτέλεσμα σε όλα τα επίπεδα της μυθιστορηματικής της γραφής ως 
προς τη μορφή και το περιεχόμενό της είναι ελπιδοφόρο, προσβλέποντας και σε άλλες 
μυθιστορηματικές δημιουργίες περαιτέρω δυναμικής εμβέλειας.

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ

Φιλόλογος, συγγραφέας, 

κριτικός λογοτεχνίας

Γυμνό
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Ελλάδιου Χανδριώτη: «Απάνθισμα του Ευριπίδειου Λόγου»

ΡΑΛάΛος Χανδοιώτης. δο

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ

Βιβλίο πλούσιο (276 σελίδες, 24x17), με ιδιαιτερότητα και ωφε
λιμότητα. Ο ίδιος ο συγγραφέας το θεωρεί «κοινωνικό ευαγγέλιο σε 
ποιητική και δραματική έκφραση».

Τίτλος, υπότιτλος και περιεχόμενα είναι πρωτότυπα. Αλλά και 
διαφορετικά αν ετιτλοφορείτο το βιβλίο, ας πούμε «Γνωρίστε τον 
Ευριπίδη», η πρωτοτυπία της εργασίας παραμένει. Αυτή οφείλεται 
και στον βαθμό εκτίμησης που αισθάνεται ο Ελλάδιος Χανδριώτης 
για το έργο του μεγάλου δραματικού ποιητή.

Από τις Θερμές ευχαριστίες του παίρνουμε την πληροφορία ότι οι επιλεγόμενοι 
στίχοι προέρχονται από «μεταφράσεις εγνωσμένου κύρους φιλολόγων και μαζί ανθρώ
πων του θεάτρου οι οποίες δοκιμάστηκαν επί σκηνής (μιλήθηκαν από ηθοποιούς), εκτι- 
μήθηκαν και καθιερώθηκαν». Αυτό αποτελεί επιπρόσθετο κίνητρο για τον αναγνώστη.

Στον πίνακα των Περιεχομένων βλέπουμε 21 κεφάλαια: Προλεγόμενα, 1-18 δράματα 
(πρώτο Άλκηστις και τελευταίο Κύκλωψ), Ταξινόμηση των αποσπασμάτων, και Ο συγ- 
γραφέας-ανθολόγος (δηλαδή βιογραφικό). Παρατηρούμε ότι οι σελίδες των κεφαλαίων 
είναι 267, έκταση που υπόσχεται επιτυχία στη γνωριμία με τον ποιητή.

Τα Προλεγόμενα περιέχουν σημαντικές σκέψεις. Και οι δέκα παράγραφοι είναι 
εξηγητικές και καθοδηγητικές για την ανάγνωση-χρήση του συνόλου της εργασίας. Πα
ραθέτουμε μέρος της τελευταίας παραγράφου, όπου καθορίζονται ο σκοπός του συγ
γραφέα και η προσδοκία του αναγνώστη:

«Τέλος, επαναλαμβάνω ή υπογραμμίζω ότι η επιλογή των αποσπασμάτων έγινε με 
το μάτι ενός εκπαιδευτικού φιλολόγου, που θέλει να διαβιβάσει στον αναγνώστη ανθρω
πιστική και καλλιτεχνική τροφή από τα πλούσια τραπέζια του τραγικότερου ποιητή».

Ο Συσχετικός πίνακας, παράρτημα των Προλεγομένων, είναι κατασκεύασμα με πυ
κνότητα και αρτιότητα. Οι 9 στήλες του δείχνουν για καθένα από τα 18 δράματα σύνολο 
στίχων που το απαρτίζουν, σύνολο στίχων που επιλέγονται απ’ αυτό κατά κατηγορία 
(βλ. υπότιτλο), σύνολο αποσπασμάτων, καθώς και γενικά σύνολα στίχων και αποσπα
σμάτων κατά κατηγορία. Ο αναγνώστης, ακόμη και απ’ εδώ στην αρχή, μπορεί να κάνει 
διάφορες συγκρίσεις και να εξαγάγει συμπεράσματα και να σχηματίσει ερωτήσεις.

Στο κύριο μέρος για καθένα από τα 18 δράματα δίνονται πρώτα χρήσιμα Εισαγωγικά 
(πρόσωπα, υπόθεση, πίνακας διαδοχής των σκηνών με αρίθμηση στίχων και έκταση κάθε 
σκηνής). Ακολουθούν τα επιλεγόμενα Αποσπάσματα με τίτλο το καθένα (πρόσωπο/α ή 
Χορό, χαρακτηρισμό του περιεχομένου και αρίθμηση των στίχων). Στο τέλος κάθε δρά
ματος δίνονται και Σημειώσεις (κάποτε με παράθεση στίχων στο αρχαίο πρωτότυπο).

Όπως έχουμε αναφέρει, μετά το κύριο μέρος ακολουθεί Ταξινόμηση των αποσπα
σμάτων σύμφωνα με τη φύση του περιεχομένου. Αυτό το κεφάλαιο αποτελείται από 5 

καταλόγους κατά κατηγορία, που βρίσκονται σε συμφωνία με τους τίτλους των 304 
αποσπασμάτων αλλά και με το περιεχόμενο του θεμελιακού Συσχετικού πίνακα.

Ως τέλος προστίθεται το βιογραφικό Ο συγγραφέας-ανθολόγος. Απ’ αυτό μετα
φέρουμε, εκτός σειράς, μιαν αναγκαία ενημέρωση:

«Σπούδασε α) στη Φιλοσοφική Σχολή (Φιλολογικό Τμήμα) του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και β) στη Δραματική Σχολή Κατσέλη και στην Πρότυπη Σχολή θεάτρου 
(Αθήνα). Δίδαξε α) σε σχολεία Μέσης (φιλολογικά μαθήματα), β) στην Παιδαγωγική 
Ακαδημία Κύπρου (φιλολογικά και αγωγή του λόγου) και γ) στο Παιδαγωγικό Ινστι
τούτο (αγωγή του λόγου, σχολικό θέατρο κ.ά.). Αφυπηρέτησε ως διευθυντής σχολών 
μέσης εκπαίδευσης. Είναι διδάκτωρ του Φιλολογικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δημοσίευσε τα ακόλουθα βιβλία: θέατρο-αρχαία τραγωδία. 
.., εκφορά του λόγου-απαγγελία ..., νεοελληνική γλώσσα ... ».

Ας γυρίσουμε όμως στο αντίκρισμα του κύριου μέρους του βιβλίου. Σύμφωνα με τα 
Προλεγόμενα, «από τους 26.037 στίχους (των 18 δραμάτων) προσφέρονται στον ανα
γνώστη 5.622: 789 καλολογίας, 165 γνωμολογιών, 1484 αντιλήψεων, 1857 γνωμολο- 
γιών+αντιλήψεων, 1327 καλολογίας+γνωμολογιών ή αντιλήψεων». Μπορούμε να πούμε 
ότι πέραν του 80% του Απανθίσματος καλύπτει αντιλήψεις και γνωμολογίες μαζί, πα
ρουσιάζει δηλαδή τη φιλοσοφία του ποιητή. Απ’ αυτή την πλευρά ο Ευριπίδης είναι κα
ταφανώς υπέρτερος των ομοτέχνων του («από σκηνής φιλόσοφος» αποκλήθηκε από 
τα αρχαία χρόνια).

Σε κάποιους τίτλους αποσπασμάτων αναφέρεται και το συγκεκριμένο είδος: λυρισμός 
για τον Έρωτα (Μήδεια), λυρισμός για την Αθήνα, λυρισμός για τον Έρωτα (Ιππόλυτος), 
λυρισμός για την Κύπριδα, αποστροφή προς τους Σπαρτιάτες, λυρική διαμαρτυρία προς 
θεούς, διαμαρτυρία προς θεούς, αποστροφή προς τον Άρη, επίκληση θεών (σε έσχατο 
κίνδυνο). Φυσικά, το εύρος της θεματολογίας φαίνεται με την ανάγνωση ολόκληρου του 
βιβλίου: η αστάθεια της τύχης, η γυναίκα (η δύστυχη, η ενάρετη, η άπιστη), η θρησκεία (η 
δύναμη και οι ακρότητές της), ο έρωτας-Αφροδίτη, η πατρίδα-πατριωτισμός, το φως της 
Δικαιοσύνης, οι Αθηναίοι-δημοκρατία, η ειρήνη, οι νέοι-γηρατειά, η αυτοθυσία, η μόρφωση, 
η μοίρα-μαντική-χρησμοί, η υπέρβαση του μέτρου και άλλα.

Τα αποσπάσματα αποτελούνται από 1 μέχρι και 122 στίχους. Τα πολύστιχα είναι 
διάλογοι όπως: Μήδεια-Χορός-Ιάσων (Μήδεια 465-587) διαφορά αντιλήψεων και γνω
μολογίες Ελένη-Χορός-Εκάβη (Τρωάδες 914-1035) διαφορά αντιλήψεων. Είναι και 
εκτενείς ομιλίες όπως: Ηλέκτρα (Ηλέκτρα 918-956) προσφώνηση, αντιλήψεις Αντιγόνη 
(Φοίνισσαι 1485-1538) λυρικός μονόλογος, καλολογία Αγγελος (Βάκχαι 677-774) πε
ριγραφή, καλολογία Άγγελος Β (Βάκχαι 1058-1152) περιγραφή, καλολογία και γνω- 
μολογία.

Ολιγόστιχα αποσπάσματα είναι οι μεμονωμένες γνωμολογίες όπως

Και τους τρανούς η τύχη τους γκρεμίζει.
Το μάτι δεν πληγώνει, αν δε δουλέψουν χέρια.
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Μυαλό δεν έχει η πόλη που διχόνοιες
και συμβουλές κακές τους τρώνε.
Στ’ αλήθεια είναι σοφός αυτός που δείχνει
και μες στις συμφορές του φρονιμάδα

και μερικά αξιομνημόνευτα ή αντιλήψεις όπως

Εκεί που φτάσαμε, παράτα τις ντροπές
μείνε. Θα κοιτάμε ντροπές, αν έβγει κέρδος;
Δικαιολογίες θα βρεις, είσαι γυναίκα

(Για τις αντιλήψεις που βρίσκονται στα μεγάλα αποσπάσματα ο συγγραφέας-αν- 
θολόγος κάνει στα Προλεγόμενά του μια διευκρίνιση:

«Δεν πρέπει να νομίζουμε πως πίσω από κάθε αντίληψη που εκφράζεται από το Α 
ή το Β πρόσωπο κρύβεται συμφωνία, το «πιστεύω» του ποιητή. Αυτός είναι ρυθμιστής, 
βάζει δηλαδή τα διάφορα πρόσωπα να διαλέγονται ή να συγκρούονται και αφήνει εμάς 
να κρίνουμε. Με θέατρο έχουμε να κάνουμε, όχι με κατηχητικό λόγο»).

Εισηγούμαστε τώρα την απόλαυση ενός αποσπάσματος που μιλά για το μέτρο και 
τον έρωτα, για την ανατροφή και την αρετή, στις γυναίκες και στους άντρες. Περιέχει 
λυρισμό, καλολογία, γνωμολογίες και αντιλήψεις, είναι δηλαδή αντιπροσωπευτικό δείγμα 
ποικιλίας. Προέρχεται από τη στερνή και βραβευμένη τραγωδία Ιφιγένεια η εν Αυλίδι 
και ανήκει στον Χορό (γυναίκες της Χαλκίδας):

Καλόμοιροι που πλάγιασαν
στης Αφροδίτης τα σεντόνια
φρόνιμοι και μετρημένοι,
που γαληνέψανε
το ποθοπλάνταχτο κεντρί της
όταν τεντώνει του πόθου
τα δίδυμα τόξα ο ξανθομάλλης έρωτας
δίνει το ένα ζωή χαρισάμενη
και τ’ άλλο παραζάλη

ωραία θεά μου, μη βάλεις
την παραζάλη στην κάμαρά μου.
Ας είναι χλιαρό το πάθος μου,
οι πόθοι λαγαροί,
απλά να χαίρομαι τον έρωτα,
και τις περίσσιες ηδονές τις χαλαλίζω.
Αογής λογής των ανθρώπων οι φύτρες

λογής λογής τα καμώματα
μα το καλό και τ’ όμορφο διάφανο πάντα

με την καλήν ανατροφή
θα βρεις αλάθευτα της αρετής το δρόμο.

Εχει σοφία κι η ντροπή 
κι έχει τη χάρη να γυρνά το νου 
ώσπου να βρίσκει το σωστό, 
εκεί που γνωστική ζωή 
στη δόξα την αγέραστη σε φέρνει. 
Μεγάλο καλό της αρετής το κυνήγι 
για τις γυναίκες, όταν δεν κρυφοπαίζουν 
με τον έρωτα, και για τους άντρες πάλι, 
όταν στη μυριοκέφαλη της αγοράς ισορροπία 
αυξαίνουν της πόλης τη δύναμη. (543-572) 

Εισηγούμαστε την απόλαυση και ενός ακόμη αποσπάσματος αντίληψης, από την 
τραγωδία Ελένη. Ανήκει στην ομώνυμη ηρωίδα:

..................................................Πάντα

μισεί ο Θεός τη βία και προστάζει 
ν’ αποκτούν όλοι δίκαια τ’ αγαθά τους. 
Ας μη ζητάει κανείς άδικα πλούτη. 
Ο ουρανός κι η γης είναι για όλους 
και πρέπει μες στο σπίτι του καθένας 
τα καλά να συνάζει, όχι το ξένο 
βιος στανικά να κλέβει. (903-908) 
Ευχόμαστε καλή συνέχεια με τα υπόλοιπα 296 αποσπάσματα του Απανθίσματος.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ
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HENRY: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΊΑ 
(Μετάφραση από τα Αγγλικά: Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή)

Τον Δρα Άντη Παναγιώτου

Σχόλια στη μεταφραστική διαδικασία και τελικό αποτέλεσμα

Σε μια δεξίωση, κάποτε, στην οποίαν παρευρισκόταν ο γνωστός Άγγλος ρομαντικός, 
λυρικός ποιητής Ρόμπερτ Μπράουνινγκ (Robert Browning 1812-1889), που τότε βρι
σκόταν σε προχωρημένη ηλικία, πλησιάζει τον ποιητή μια κυρία, θαυμάστρια της ποί
ησής του, και τον ερωτά:

«Σερ Μπράουνινγκ, εδιάβασα το ποίημά σας Σορντέλλο (Sordello), ένα από τα 
πρώτα σας ποιήματα, πάρα πολλές φορές, αλλά αντιμετωπίζω κάποιες δυσκολίες στο 
να κατανοήσω το νόημα του, γιατί περιέχει μερικούς στίχους δυσνόητους, για παρά
δειγμα: (και του αναφέρει ένα δυο στίχους). Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε τι 
εννοείτε με τους στίχους αυτούς;»

Και ο Μπράουνινγκ σκέπτεται λίγο και με το χιούμορ, που τον διακατείχε, της 
απαντά:

«Κυρία μου, όταν έγραφα το ποίημα αυτό μόνο εγώ και ο Θεός γνωρίζαμε τι εννο
ούσα. Τώρα μόνο ο Θεός ξέρει!»

Στην Επιστήμη της Μετάφρασης ένας κανόνας απαράβατος για τον μεταφραστή 
είναι να βρίσκεται πάντοτε σε στενή και συνεχή επαφή και συνεργασία με τον ποιητή 
κατά τη μεταφραστική διαδικασία, αν βέβαια ο ποιητής βρίσκεται εν ζωή. Ωστόσο, φαί
νεται ότι ακόμα κι αυτό κάποτε δεν βοηθά τον μεταφραστή στη διασαφήνιση ορισμένων 
μεταφραστικών προβλημάτων, κυρίως όταν ο ποιητής είναι σε μεγάλη ηλικία, όπως ακρι
βώς συνέβηκε και με τον Ρόμπερτ Μπράουνινγκ.

Το ίδιο ίσως θα συνέβαινε, αν η μεταφράστρια κυρία Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή επε- 
δίωκε να ερχόταν σε επαφή με τους ποιητές της ποιητικής Ανθολογίας, που παρουσιά
ζουμε σήμερα, γιατί ορισμένοι από αυτούς μάλλον θα βρίσκονται σε προχωρημένη 
ηλικία και ίσως να έχουν λησμονήσει τα ποιήματα τους αυτά,. Άλλοι δε από αυτούς θα 
έχουν ήδη περάσει στον ποιητικό Παρνασσό της αθανασίας, όπως αναφέρει και η με
ταφράστρια στην εισαγωγή της.

Η Ανθολογία με τον Αγγλικό τίτλο Henry A World Poets’ Anthology (Henry: Παγ
κόσμια Ποιητική Ανθολογία) εκδόθηκε στις Η.Π.Α. το 1970 από το εκδοτικό Bern 
Porter. Οι εκδότες, χρησιμοποιώντας σκίτσο ενός άντρα που σχεδίασε ο Αμερικανός 
καλλιτέχνης William Faulkner και ονόμασε στην τύχη Henry (δηλαδή, Ερρίκος), έδω
σαν το έναυσμα, άναψαν τον σπινθήρα, για να ευαισθητοποιήσουν ποιητές ανά το παγ
κόσμιο, να απευθυνθούν ποιητικά στον Henry, ο οποίος είναι ο «κανείς», δηλαδή κανένα 
συγκεκριμένο σημαντικό άτομο. Είναι ο «καθείς», δηλαδή ο καθένας από εμάς.

Χαρακτηριστικό είναι ένα μικρό απόσπασμα από το ποίημα του Ινδού ποιητή

Sumitranandan Pant Προς τον Henry.
Henry...Ποιος είναι λοιπόν /ο ευτυχής αυτός Henry;
Ένας άρχοντας - γνωστός σ’ όλα τα μήκη και τα πλάτη;
Ένας Άγιος - που την επίτευξη του στόχου του γυρεύει;
Μια λυτρωμένη - ψυχή - μεγάλη καθώς είναι;
Ένας Στρατιώτης - γενναίος και ιππότης;
Ένας Ποιητής - παγκόσμιας αποδοχής;

Ένας Ηγέτης - αγαπημένος απ’ τους τωρινούς.
Και τους επερχόμενους μαζί;

Ο Henry δεν είναι κανένας από αυτούς. Είναι ο κοινός, ανιύνυμος άνθρωπος, που ζει 
την καθημερινότητα, που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα μέσα από τις αντίξοες κοινωνικές 
και εργασιακές συνθήκες της ζωής, με τους προβληματισμούς του, τις σκέψεις του, τις 
ευαισθησίες του, τον ανθρωπισμό του και την αλληλεγγύη του προς τον συνάνθρωπό του.

Ο Paul Akakpo Typamm, ο ποιητής από το Τόγκο, λέει χαρακτηριστικά:

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΩΜΑ.
Κόκκινο / Μαύρο / Κίτρινο / Λευκό
Αδέλφια μου άνθρωποι
Μήπως δεν έχουμε τους ίδιους αρρώστους;
Μήπως απ’ την ίδια δυστυχία δεν πονούμε;
Δεν είναι η ζωή μια μάχη που / όλοι πολεμούμε / κάθε μέρα;

Ο Henry είναι ο άνθρωπος, ο οποίος μέσα από την ύπαρξη του και την εργασία του, 
συμβάλλει, χωρίς να το αντιλαμβάνεται, στη διαμόρφωση ενός καλύτερου κόσμου. Είναι 
ο άγνωστος ήρωας, ο οποίος δυστυχώς αγνοήθηκε πλήρως μέσα από την τέχνη του ποι
ητικού λόγου, ανά τους αιώνες. Αυτόν, λοιπόν, τον άγνωστο άνθρωπο, τον καθημερινό 
ήρωα, κλήθηκαν οι ποιητές ανά την υφήλιο να υμνήσουν και να περιεγράψουν, ο καθένας 
με τον δικό του τρόπο, και να απευθυνθούν στα προβλήματα της επιβίωσής του, αλλά και 
στα όνειρα και τα οράματα του για ένα ελπιδοφόρο, ειρηνικό, και δημιουργικό μέλλον.

Η ανταπόκριση στην πρόσκληση, αλλά και πρόκληση για την έκδοση της Παγκό
σμιας Ποιητικής Ανθολογίας ήταν εκπληκτική. 69 ποιητές από διάφορα μέρη του κό
σμου εμπνεύστηκαν από τον πίνακα Henry και απέστειλαν τις ποιητικές τους 
δημιουργίες, καθώς και τις Αγγλικές μεταφράσεις των δημιουργιών τους. Ωστόσο, πα
ρόλο που ζητήθηκε από τους ποιητές να αποστείλουν και τα πρωτότυπα ποιήματά τους 
στην μητρική τους γλώσσα και τις μεταφράσεις των ποιημάτων τους στα Αγγλικά, για 
να συμπεριληφθούν και τα δύο στην Ανθολογία, εντούτοις στην τελική έκδοση της Αν
θολογίας δεν καταχωρήθηκαν τα πρωτότυπα ποιήματα, αλλά μόνο οι Αγγλικές μετα
φράσεις τους.

Μετά από 43 χρόνια, η Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου ανέλαβε την 
έκδοση της Ανθολογίας αυτής στα Ελληνικά. Στην παρούσα μερικώς δίγλωσση έκδοση 
περιλαμβάνονται οι Ελληνικές μεταφράσεις όλων των ποιημάτων αυτών από τη φιλό
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λογο κυρία Χρυσοθεμι Χατζηπαναγή. Ωστόσο, για λόγους ενδεικτικής συγκριτικής απο
τίμησης, όπως αναφέρει η μεταφράστρια στην εισαγωγή της, συμπεριελήφθηκαν και 23 
ποιήματα, που θεωρήθηκαν ως πρωτότυπες δημιουργίες, επειδή δεν κατονομάζεται ο με
ταφραστής τους. Από αυτές, τουλάχιστον ως τέτοιες, πρέπει να θεωρούνται μόνο, όσες 
προέρχονται από Αγγλόφωνες χώρες, όπως Νέα Ζηλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες, Νότιος 
Αφρική, Καναδάς, Ουαλία και ίσως και από ορισμένες χώρες της Βρετανικής Κοινο
πολιτείας.

Η μεταφραστική διαδικασία δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση για τη μεταφράστρια. Η 
ίδια τη χαρακτηρίζει ως «Οδύσσεια», γιατί πέρασε μέσα από πολλούς σκοπέλους:

Πρώτο: Οπως αναφέραμε στην αρχή, υπήρχε παντελής «απουσία» των ποιητών 
στους οποίους να μπορεί να προστρέξει και να απευθυνθεί, για διαλεύκανση ορισμένων 
δυσνόητων και αμφιλεγόμενων σημείων στα ποιήματά τους.

Δεύτερο: Παρά το γεγονός ότι η θεματική ενότητα των ποιημάτων, που περιλαμβά
νονται στην Ανθολογία είναι διαχρονική, εντούτοις το γεγονός ότι τα ποιήματα αυτά 
γράφτηκαν σε μιαν άλλην εποχή, χρονικά αρκετά απομακρυσμένη, είναι φυσικόν να πε
ριλάμβαναν και στοιχεία της εποχής τους. Οι δημιουργοί των ποιημάτων αυτών, κατα
ξιωμένοι και νέοι, έφεραν τα βιώματα και τις επιρροές των δεκαετιών του ’40, του ’50 
και του ’60. Οι δεκαετίες αυτές χαρακτηρίζονται από τις ολέθριες συνέπειες, από τα 
δυσβάστακτα δεινά του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς και από τις περιφερειακές πο
λεμικές συρράξεις, τους αντιαποικιακούς αγώνες στην Ευρώπη, Ασία και Αφρική και 
τις αντικαθεστωτικές επαναστάσεις κατά των μακροχρόνιων και καταπιεστικών δικτα
τοριών στη Λατινική Αμερική. Τρεις δεκαετίες, σαφώς πολύ διαφορετικές από τη ση
μερινή εποχή, πριν και μετά την οικονομική κρίση. Ο George Steiner, ο μεγάλος 
θεωρητικός της Επιστήμης της Μετάφρασης, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Δεν θα συναντήσουμε ποτέ και πουθενά δύο διαφορετικές ιστορικές εποχές, 
δύο κοινωνικές τάξεις ή περιοχές που να χρησιμοποιούν τις λέξεις και το συν
τακτικό για να δείξουν ακριβώς τα ίδια πράγματα, για να εκπέμψουν πανομοι
ότυπα σήματα αξιολόγησης και συμπερασμού. Ούτε πρόκειται να βρούμε ποτέ 
και πουθενά δύο άτομα που θα κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα». (George 
Steiner, Μετά τη Βαβέλ, [Μετ. Γρηγόρης Κονδύλης], σελίς 123, Εκδόσεις 
Scripta, Αθήνα 2004).

Για τον λόγο αυτό ο μεταφραστής πεζών ή ποιητικών έργων, που ανήκουν σε άλλη 
εποχή, πρέπει να επιδιώξει να ενημερωθεί, να μάθει, να νιώσει, να συλλάβει τις συνθήκες, 
που επικρατούσαν τη χρονική περίοδο εκείνη, πριν καν αρχίσει τη μεταφραστική διαδι
κασία, πράγμα που μου τόνισε ότι έκανε και η μεταφράστρια της Παγκόσμιας Ποιητικής 
Ανθολογίας αυτής. Θεώρησε, δηλαδή, όχι μόνο αναγκαίο αλλά και επιτακτικό να μπεί 
στο πνεύμα της εποχής και να συλλάβει τα νοήματα της εποχής των ποιητών μερικά από 
τα οποία αποτυπώνουν στα ποιήματά τους. Ως εκ τούτου, για ν’ αδράξει καλύτερα τα 
νήματα της σκέψης τους και να κατανοήσει πληρέστερα τα ποιητικά τους συμφραζό- 
μενα, μελέτησε το ιστορικό υπόβαθρο των δεκαετιών του ’40, του ’50 και του ’60, όπου 

ζούσαν και δημιουργούσαν από τη μια γωνιά του πλανήτη ώς την άλλη. Επιχείρησε να 
αποκομίσει μια, κατά το δυνατόν, συνοπτική εικόνα των στρατιωτικών και πολιτικοκοι
νωνικών δρώμενων της εποχής του ψυχρού πολέμου, με αποκορύφωμα τον πόλεμο στο 
Βιετνάμ, καθώς και των επαναστατικών ανατρεπτικών κινημάτων σε χώρες, κυρίως, της 
Λατινικής Αμερικής, που βρίσκονταν στο επίκεντρο της έμπνευσης των ποιητιόν. Επι
πλέον, σύμφωνα με όσα διαφαίνονται στα ποιήματα, θεώρησε επιβεβλημένο, όπως μου 
εξήγησε, να μελετήσει και να γνωρίσει, κατά το δυνατόν, την ιστορία, τη γεωγραφία, τα 
ήθη και τα έθιμα των χωρών προέλευσης των ποιητών.

Τρίτο: Η Ανθολογία περιλαμβάνει μόνο τις μεταφράσεις των πρωτοτύπων ποιημά
των. Εδώ εγείρονται μια σειρά από εύλογα ερωτήματα. Ποιος είναι ο μεταφραστής; 
Είναι ο ίδιος ο ποιητής, στην περίπτωση των ποιημάτων, που δεν αναφέρεται μεταφρα
στής; Εκεί που αναφέρεται ο μεταφραστής και είναι άλλος από τον ίδιο τον ποιητή, 
αυτός είναι καταξιωμένος, έμπειρος και επαρκής στην αγγλομάθεια και τη μεταφραστική 
δεξιότητα ή είναι ένας άγνωστος, τυχαίος αγγλομαθής, μικρότερης ή ανύπαρκτης δεξιό
τητας; Ο μεταφραστής κατόρθωσε να συλλάβει το νόημα και το μήνυμα, που εκπέμπεται 
μέσα από το ποίημα, για να το αποδώσει στη μετάφρασή του; Με άλλα λόγια, η μετά
φρασή του κατόρθωσε να επιτύχει πλήρη ισοδυναμία, αν όχι σε όλα τα διαφορετικά επί
πεδα, στα οποία λειτουργεί το πρωτότυπο ποίημα, τουλάχιστον στα βασικά επίπεδα, 
δηλαδή στο νοηματικό επίπεδο (equivalence of sense), στο μορφικό επίπεδο (formal 
equivalence), και στο πραγματολογικό επίπεδο (dynamic equivalence); Πέτυχε, τελικά, 
να επιφέρει το ίδιο συνολικό επικοινωνιακό αποτέλεσμα (equivalence of similar effect) 
στους δέχτες του, με εκείνο που έχει το πρωτότυπο στους δικούς του δέκτες; Αυτό είναι 
κάτι που δεν το γνωρίζουμε, εφόσον δεν έχουμε πρόσβαση στα πρωτότυπα ποιήματα, 
ούτε και σε γλώσσες, για τις οποίες δεν έχουμε την απαιτούμενη επάρκεια, για να μπο
ρούμε να τα συγκρίνουμε.

Εφόσον τα περισσότερα ποιήματα είναι μεταφρασμένα από τη γλώσσα των ποιητών 
στα Αγγλικά, μια μετάφραση της μετάφρασης ενέχει το εύλογο στοιχείο της αμφιβολίας 
για τη σωστή ή έστω την παραπλήσια απόδοση στίχων του ποιήματος. Για το λόγο αυτό 
η μεταφράστρια, όπως με πληροφόρησε, θεώρησε επάναγκες να προστρέξει σε κάποιες 
από τις συλλογές των ποιητών ή και σε αντιπροσωπευτικά τους ποιήματα, για να γνω
ρίσει κάπως το πνεύμα της ποίησης και της ποιητικής τους. Παρ’ όλα αυτά, το στοιχείο 
της αμφιβολίας θα υπάρχει πάντοτε στη μετάφραση που προέρχεται από άλλη μετά
φραση. Ο κορυφαίος Κύπριος ποιητής και πεζογράφος Κύπρος Χρυσάνθης λέει χα
ρακτηριστικά:

«Όταν όμως η μετάφραση γίνεται από άλλη μετάφραση τα πράγματα πλέκονται 
φοβερά. Και μπαίνει το πρώτο ερώτημα: ο πρώτος μεταφραστής ώς πιο βαθμό 
πέτυχε τη μεταφορά του ξενόγλωσσου κειμένου στη γλώσσα του; Και ορθώ
νεται, τραγικό πια, το δεύτερο ερώτημα: Ο μεταφραστής του μεταφρασμένου 
έμμετρου λόγου πού πατά, πού στηρίζεται; Ποιο ύφος συνέλαβε, αν συνέλαβε, 
αφού μπορεί την πρώτη γλώσσα να μην γνωρίζει και τη δεύτερη του μεταφραστή, 
να την ξέρει... φιλολογικά και να μην γνωρίζει τους συμβολισμούς και την προ- 
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ιστορία λέξεων και φράσεων και του πρώτου και του δεύτερου κειμένου;» Και 
συνεχίζει: «Παράδειγμα η προσωπική μου πείρα. Μετάφρασα από αγγλική με
τάφραση κινέζικα και γιαπωνέζικα, τσεχοσλοβάκικα και σουηδικά κλπ ποιήματα. 
Όμως νοιώθω πως μέσα στις μεταφράσεις αυτές είμαι περισσότερο εγώ σαν συ
ναίσθημα, χωρίς να αποκλείονται παρεξηγήσεις ή παρανοήσεις νοημάτων που 
απομακρύνουν τη διάθεση του κειμένου από την αληθινή ατμόσφαιρα. Τι νοιώθω 
εγώ από χιόνι και χιονισμένα τοπία, όταν σε όλη μου τη ζωή είδα δύο φορές χιόνι 
και πολύ παροδικά μάλιστα;» (Χρυσάνθης Κύπρος. 1984. Η Κριτική για τη Με
τάφραση από Έμμετρη Μετάφραση, Φιλολογική Κύπρος 1984, σελ 101-102.

Και εγείρεται εδώ τώρα το μεγάλο ερώτημα. Αφού έτσι έχουν τα πράγματα ποιος 
λόγος υπάρχει να μεταφράζουμε από τη μια γλώσσα στην άλλη και πολύ περισσότερο 
από μεταφράσεις; Επειδή, πάντοτε θα υπάρχει η αισιοδοξία και η ελπίδα, εκ μέρους 
του μεταφραστή, όταν μεταφράζει από το πρωτότυπο, ότι θα καταφέρει να επιτύχει ισο
δυναμία (equivalence) ή πιστότητα (fidelity) σε έναν ικανοποιητικό βαθμό, ή όταν ακόμα 
μεταφράζει από μετάφραση, πιστεύει ότι ο μεταφραστής από το πρωτότυπο κατάφερε 
να να επιτύχει ισοδυναμία ή πιστότητα σε έναν βαθμό, μεγάλο ή έστω ικανοποιητικό, 
τότε υπάρχει το κίνητρο να αναλάβει το μεγάλο εγχείρημα της μετάφρασης. Ο George 
Steiner, ο μεγάλος θεωρητικός της Επιστήμης της Μετάφρασης, που αναφέραμε και πιο 
πάνω, σημειώνει χαρακτηριστικά:

«Το επιχείρημα της ατέλειας... είναι επιπόλαιο. Κανένα ανθρώπινο προϊόν δεν 
μπορεί να είναι τέλειο. Καμιά αντιγραφή, ακόμη και υλικών που χαρακτηρί
ζονται συμβατικά ως απαράλλακτα, δεν θα δώσει ένα τέλειο πανομοιότυπο. 
Πολύ μικρές διαφορές και ασυμμετρίες θα επιμένουν να υπάρχουν. Το να 
απορρίπτουμε την εγκυρότητα της μετάφρασης επειδή δεν είναι πάντα εφικτή 
και ποτέ τέλεια, είναι παράλογο. Αυτό που χρειάζεται διευκρίνιση, λένε οι με
ταφραστές, είναι ο βαθμός πιστότητας που πρέπει να επιδιώκεται σε κάθε πε
ρίπτωση...» (George Steiner, Μετά τη Βαβέλ, [Μετ. Γρηγόρης Κονδύλης], σελίς 
429, Εκδόσεις Scripta, Αθήνα 2004).

Κατά την άποψή μου αυτό επιδίωξε να κάνει και η μεταφράστρια της Ανθολογίας αυτής, 
όπως κάθε ευσυνείδητος και επαρκής στη μεταφραστική δεξιότητα μεταφραστής, με τον 
ζήλο, με τον οποίο ανέλαβε αυτό το μεγάλο εγχείρημα της μετάφρασης της Παγκόσμιας 
Ποιητικής Ανθολογίας, παρά το γεγονός ότι γνώριζε ότι θα αντιμετώπιζε δυσκολίες και 
ιδιάζοντα ερμηνευτικά προβλήματα. Στόχος της ήταν η όσο το δυνατόν πιστότερη από
δοση του αρχικού ποιητικού κειμένου, ως προς το περιεχόμενο και τη μορφολογική - 
υφολογική του επένδυση, αλλά και «με την ποιητική έκφανση του ωραίου», καθώς προ
τρέπει ο Καβάφης. Με λίγα λόγια να επιτύχει την πιστότητα και την ποιητικότητα των 
μεταφρασμένων ποιημάτων, που κατά το δυνατόν, να μεταφέρουν τον αναγνώστη στο 
κλίμα και την ιδιαιτερότητα της ποιητικής κουλτούρας των δημιουργών τους, πράγμα 
που κατά την άποψή μου κατάφερε σε έναν μεγάλο βαθμό. Σ’ αυτό τη βοήθησε, όχι μόνο 
η μελέτη και έρευνα που έκανε, για το ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο των 

ποιητών, πριν και κατά τη διάρκεια της μεταφραφραστικής διαδικασίας, όπως αναφέ
ραμε προηγουμένως, αλλά και η μακρόχρονη ενασχόλησή της με τα ποιητικά πράγματα, 
η συγγραφή ποίησης και η μεταφραστική εμπειρία της από τη μεταφορά κάποιων Γάλ
λων ποιητών στα Ελληνικά. Ένα μικρό παράδειγμα, που δείχνει το βαθμό πιστότητας 
και ισοδυναμίας, καθώς και ποιητικότητας του στίχου, αποτελεί το μικρό ποίημα που 
ακολουθεί του Flavier Ranaivo, ποιητή από τη Μαδαγασκάρη.

Ένα κοινό ερωτικό τραγούδι

Μην μ’ αφήνεις έρωτά μου
σαν τη σκιά σου
μιας κι η σκιά χάνεται το βράδυ
κι εγώ να σε κρατήσω πρέπει
μέχρι να λαλήσει ο πετεινός·
Μήτε σαν το κόκκινο πιπέρι
που τα σωθικά μου καίει
μιας και τότε να παραφάω 
θ’ αδυνατούσα-
Μήτε σαν το μαξιλάρι
γιατί στον ύπνο θα ’μασταν μαζί
μα σπάνια θα βλεπόμασταν τη μέρα·
Μήτε σαν το ρύζι
που μόλις φαγωθεί ξεχνιέται·
Ούτε όπως λέξεις απαλές
που εξατμίζονται μεμιάς·
Μήτε σαν μέλι
γλυκό αλλά τόσο κοινό.
Σαν όμορφο όνειρο αγάπα με
η ζωή σου τη νύχτα
τη μέρα η ελπίδα μου-

Τελειώνοντας, πιστεύω ότι οφείλουμε να συγχαρούμε την μεταφράστρια, κυρία Χρυ- 
σόθεμι Χατζηπαναγή, για την εξαίρετη δουλειά που επιτέλεσε, καθώς και την Εθνική 
Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, που είχε την πρωτοβουλία να αναλάβει την έκ
δοση της Παγκόσμιας Ποιητικής Ανθολογίας στα Ελληνικά, βγάζοντας την τελικά από 
το ντουλάπι της λήθης και της αφάνειας, όπου βρισκόταν για 43 ολόκληρα χρόνια. Η 
Ελληνική έκδοση της Ανθολογίας αυτής καθιστά τώρα τους Ελληνόφωνες αναγνώστες 
κοινωνούς του θησαυρού της Παγκόσμιας Ποιητικής Ανθολογίας, που εξυμνεί τον απλό 
άνθρωπο, δηλαδή τον καθένα από εμάς ξεχωριστά.

ΔΡ. ΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Henry: Παγκόσμια Ποιητική Ανθολογία

Σχόλια στη μεταφραστική διαδικασία και τελικό αποτέλεσμα

Η δημιουργία της Παγκόσμιας Ποιητικής Ανθολογίας: Henry ήταν το επιστέγασμα 
της χειρονομίας για φυλετική ισότητα του καλλιτέχνη William Faulkner. Με τον πίνακα 
του, που ονόμασε Henry, προσκάλεσε ποιητές ανά το παγκόσμιο, να συμμετάσχουν σ’ 
αυτήν την πολυπολιτισμική συνάθροιση. Η αφιέρωση της Ανθολογίας στους αδελφούς 
Κένεντυ και στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, δείχνει τον προσανατολισμό της Ανθολογίας 
αυτής στη δημοκρατική ιδεολογία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ευαισθησία κάθε εποχής αντικατοπτρίζεται πάντοτε μέσα από την ποίησή της. 
Αξιόλογα ποήματα αγγίζουν βαθειές συγκινήσεις και αντηχούν από αλληγορίες, οι 
οποίες συναρπάζουν τον αναγνώστη. Κάθε ποιητής, που συμπεριλαμβάνεται στην Αν
θολογία αυτή, αντικρύζει τον Henry μέσα από το δικό του χώρο και τις δικές του προ
τεραιότητες, με φόντο το μεταπολεμικό κλίμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
ελευθερίας της έκφρασης.

Είναι φυσικό, στα θέματα των φυλετικών διακρίσεων, οι Αφρικανοί ποιητές να 
ταυτίζονται με τον Henry, τον αμόρφωτο, απλοϊκό μαύρο των γειτονιών του Σαν Φραν- 
σίσκο. Έτσι, για τον ποιητή Fwanyanka Mulikita από τη Ζαμβία, ο Henry είναι ο 
«ήρωάς του», που έχει Αφρικανική καταγωγή. Ο Βιετναμέζος ποιητής Dinh Hung δίνει 
αξία στην αξιοπρέπεια, την σκληρή δουλειά και φτώχεια του Henry και εκφράζει μια 
ελπίδα για καλύτερες μέρες. Ο Σουδανός ποιητής Abdullahi El Banna επαινεί την «ιδιο
φυία» από το Σαν Φρανσίσκο, δηλαδή τον Henry, και τον συγκρίνει με τον Σωκράτη 
και τους αστροναύτες, που κατέκτησαν το διάστημα, με την πρώτη επανδρωμένη προ
σεδάφιση στη Σελήνη. Η ποιήτρια Beatriz Arana από τη Βολιβία αντικρύζει τη ζωή σαν 
το κουτί της Πανδώρας την εποχή των ατομικών βομβών και ρουκετών, και της θανάσι
μης αναιμίας της ανθρώπινης ψυχής. Ο κορυφαίος Νεοζηλανδός ποιητής, James Baxter 
εκφράζει μια φωνή διαμαρτυρίας κατά των φυλετικών διακρίσεων, όταν ένας αυτόχθο
νος Μαορί, ένα μικρό αγόρι περιμένει ένα ταξί για ολόκληρες ώρες, επειδή οι λευκοί 
ταξιτζήδες μόνο λευκούς επιβάτες εξυπηρετούν. Ο Κύπριος ποιητής Κύπρος Χρυσάνθης 
μας υπενθυμίζει την ευθύνη μας προς τα δρώμενα αυτού του κόσμου. Ο Ινδός ποιητής 
Sumitranadan Pant ερμηνεύει τον πίνακα Henry, ως την πάλλουσα καρδιά του κοινού 
ανθρώπου. Ο Καναδός ποιητής Irving Layton στέλλει ένα ισχυρό μήνυμα ελευθερίας. 
Αυτές είναι ενδεικτικά ορισμένες φωνές από τις 69, που εμπνεύστηκαν από τον πίνακα 
Henry.

Γενικά, αυτός ο πολύτιμος τόμος συλλογικής τέχνης προβάλλει τις ποιητικές δημι
ουργίες κορυφαίων και αναδυομένων ποιητών από πολλές χώρες. Τα ποιήματα, στον 
τόμο αυτό, παραμένουν ακμαία και σύγχρονα μετά από σαράντα χρόνια Η προσωπική 
φωνή των ποιητών αυτιόν κατόρθωσε να βρει τη δική της θέση. Πολλοί από τους ποιητές 
αυτούς μπορεί να μην αντλούν από υψηλή ποιητική τέχνη, ωστόσο ορισμένοι από αυτούς 

έχουν συμβάλει στη δημιουργία νέων εθνικών λογοτεχνιών και έθνη που πριν μόνο με
ρικά χρόνια βρίσκονταν σε εμπόλεμη κατάσταση, έρχονται μαζί στην Ανθολογία αυτή 
για να παρουσιάσουν μια συλλογή πραγματειών στο θέμα Henry, ο οποίος αποτελεί ένα 
ζωντανό παράδειγμα «αδελφοσύνης κα ειρήνης».

Ο τόμος αυτός προορίζεται για εκείνους, που ήταν και είναι ακόμη πρόθυμοι να αγ- 
γαλιάσουν τις ανθρωπιστικές αξίες μέσω της λογοτεχνίας. Ήταν καιρός τα ποιήματα 
αυτά να διαβαστούν ξανά και ξανά.

Θέλω να συγχαρώ την κυρία Χρυσόθεμι Χατζηπαναγή για την εξαίρετη μετάφραση 
των ποιημάτων της Ανθολογίας αυτής στα Ελληνικά, καθώς επίσης και την Εθνική Εται
ρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου για τη στήριξη της προσπάθειας αυτής.

Σας ευχαριστώ

DR NORA CLARK LIASSIS

(Περίληψη και μετάφραση Δρ Άντης Παναγιώτου)

Παιδί
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Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ ΠΑΧΝΙΩΤΟΥ 

(ΣΤΙΓΜΑΤΑ - ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ)

Στον τόπο μας, οπού ή "Ιστορία τα τελευταία πενήντα χρόνια 
εχει καταγράψει τρομερές απώλειες — εδαφικός ακρωτηριασμός, 
απώλειες ανθρώπων, οικονομική κατάρρευση — άφθονεΐ ή ποι
ητική δημιουργία. Άπό τόν αυτοσχέδιο λαϊκό ποιητή ως τό συγ
κροτημένο πνευματικό δημιουργό, πολλοί επιχειρούν να δώσουν 
σε λόγο ποιητικό, ιδιότυπο, ολα οσα βιώνουν καί νιώθουν μέσα 
στήν καθημερινότητά τους, τήν προσωπική του ό καθένας αλήθεια, 
αν θέλετε. Κατά τόν κλασικό, ολοκληρωμένο καί διαχρονικό 
ορισμό του Αριστοτέλη: «Ποίησίς έστι τέχνη μιμητική πράξεών 
τε καί λόγων, ουχ οία ταΰθ’ ύπάρχει, άλλ’ οΐα δύναται καί δει, 
τέλος εχουσα τό μεθ’ αρμονίας καί ρυθμοΰ εις αρετήν διατιθέναι 
τάς των άκουόντων ψυχάς» (Ή ποίηση είναι τέχνη που μιμείται 
πράξεις καί λόγια, οχι όπως αύτά έγιναν ή ειπώθηκαν, αλλά όπως 
θά μπορούσαν καί όπως θά έπρεπε να γίνουν, καί ή οποία απο
βλέπει μέ τήν αρμονία καί τό ρυθμό, νά οδηγήσει στήν αρετή τις 
ανθρώπινες ψυχές πού ακούουν τά δημιουργήματά της).

"Η ποίηση λοιπόν άνασυνθέτοντας καί μεταστοιχειώνοντας τήν 
πραγματικότητα τήν ανάγει στήν περιοχή του πρέποντος καί του 
δέοντος, πού είναι εκφάνσεις του μέτρου, ύπερβαίνοντας έτσι τό 
απτό καί συγκεκριμένο πρός τό ιδεατό, τό τέλειο καί αιώνιο μέ 
απώτερο στόχο νά οδηγήσει τίς ψυχές των ανθρώπων στήν αρετή. 
Τούς χαρακτηριστικούς ιστορικούς σταθμούς ενός τόπου δέν τούς 
σημαδεύει καί δέν τούς χαρακτηρίζει τόσο ή ιστορία, όσο ή ποίηση, 
άφου άλλωστε γνωρίζουμε διά του στόματος του μεγάλου "Ιστο
ρικού πώς καί «ή ζήτησις (τής ιστορικής αλήθειας) άταλαίπωρος 
τοΐς πολλοίς καί επί τά έτοιμα μάλλον τρέπονται ». Στήν Κύπρο 

ιδιαίτερα τήν ιστορία τήν γράφουν οί πολιτικοί καταπώς τούς 
συμφέρει ή καταπώς τούς δικαιώνει.

Άς δούμε όμως πώς δ ’Αριστοτέλης διαφοροποιεί τήν ποίηση 
άπό τήν ιστορία: «"Η μέν ποίησις μάλλον τά καθόλου, ή δ’ ιστορία 
τα καθ’ έκαστον λέγει. Διό καί φιλοσοφώτερο καί σπουδαιότερον 
ποίησις ιστορίας έστίν». "Η ποίηση λοιπόν εμπεριέχει τό καθο
λικό καί τό φιλόσοφον διά τής έμπνευσης, τής διόρασης, του δρά
ματος, τής θείας έμπνοής ή τής ιερής μανίας τών Μουσών κατά 
τόν Πλάτωνα. Όπως παρατηρεί ό Λογγίνος στήν ωραία «Περί 
"Ύψους» πραματεία του «ούκ εις πειθώ άλλ’ εις εκστασιν άγει τά 
ύπερφυά». Μέσ’ άπ’ αύτή τήν έκσταση τόσο ό δημιουργός — ποι
ητής, οσο κι δ άκροατής λυτρώνονται, καθώς ή ψυχή άποβάλλει 
τα φθοροποιά της πάθη καί μέσω τής αισθητικής συγκίνησης 
επέρχεται σ’ αυτήν ή κάθαρση.

Προέβην σ’ αυτό τό σύντομο θεωρητικό πλαίσιο για δύο κυρίως 
λόγους: πρώτο για νά καταθέσω τήν προσωπική μου εκδοχή σχε
τικά μέ τήν ποίηση, μια πού στις μέρες μας επικρατεί φοβερή 
σύγχυση περί τό θέμα, άφου τά πάντα κι ή φλυαρία καί ή πεζο
λογία κι ή παραδοξολογία κι ή μόδα τής βωμολοχίας θεωρούνται 
ποίηση καί δεύτερο, επειδή πάνω σ’ αυτές τις βάσεις θά παρου
σιάσω καί θά ερμηνεύσω τήν ποιητική δημιουργία τής άγαπητής 
μου ’Ιουλίας.

Θά άναφερθώ καί στις δύο ποιητικές της συλλογές, επειδή, 
πιστεύω πώς έχοντας τήν έποπτεία του δ'λου μπορούμε ν’ άνιχνεύ- 
σουμε τις βαθύτερες πηγές τής έμπνευσής της, τούς καημούς καί 
τούς προβληματισμούς της, τήν έκταση καί τήν ένταση τών ψυ
χικών της άποχρώσεων, τό βάρος τής συναισθηματικής φόρτισης 
πού τήν ωθεί στή δημιουργία.

’Αρχίζοντας λοιπόν άπό τις ονομασίες - «Στίγματα» επιγρά
φεται ή πρώτη, «Αποστάγματα» ή δεύτερη — διαπιστώνουμε 
άμέσως τό καίριο καί λακωνικό τής έκφρασης: Στίγματα, οσα δη
λαδή τή σημάδεψαν κι άφησαν μέσα της τ’ άποτύπωμά τους. Κι 
«Αποστάγματα», οσα ή διαδικασία τής άπόσταξης δημιούρ
γησε: πρόσωπα, πράγματα, γεγονότα, καλά καί κακά, χαρές ή 
συμφορές συνωθουνται υ.εσα στο μεγάλο χωνευτήρι τής ψυχής, 
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δέχονται τήν άσύνειδη κατεργασία του χρόνου, καταλάμπονται 
από τδ φως τής εσωτερικής μας αλήθειας κα'ι αποκρυσταλλώνο
νται σε μορφές ποιητικές: καίρια, λιτά, συμβολικά ή κυριολε
κτικά. "Όντως άποσταγματική ή ποιητική διαδικασία.

’Εκδομένη στή Λεμεσό ή πρώτη, χαρισμένη στους γονείς της 
«Για ο,τι έχει κα'ι ο,τι είναι» περιλαμβάνει 43 ποιήματα. Άπδ 
τα πρώτα διαπιστώνουμε αμέσως πώς τοποθετείται ή δημιουργός 
μέσα στον κόσμο: δ άνθρωπος, δ καθένας μας είναι ένας κρίκος 
ανάμεσα στδ χθες καί τδ αύριο. Τδ εφήμερο κα'ι τδ αιώνιο νά εναλ
λάσσονται πλάθοντας τή διαιώνιση τής ζωής. Δεδομένη κι ανε
ξάντλητη ή μητρική αγάπη μέ τή μάνα-γυναίκα ν’ άναπλάθει τδ 
δώρο τής ζωής που δέχτηκε, αγγίζοντας στδ παιδί της τήν υπέρ
τατη ευτυχία: Σε βάλανε μιά μέρα / στην ποδιά μου οί Μούσες/ 
όταν πια άπόκαμα περιμένοντας / κι είχαν τσακίσει τά φτερά μου 
/ ... Ήσουν πολύτιμο γιά μένα θυμημα / γιατί είχα χρόνια ζω
γραφίσει τη μορφή σου.

Πλάι στήν αιωνιότητα τής ζωής, ή αγάπη κι δ ακατάλυτος 
δεσμός τής γενέθλιας γής, τής Πατρίδας: Σου φόρεσα το /μέλλον 
/στα μαλλιά /κα'ι σε θαύμασα./ Τί όμορφη, γλυκιά /Που ’σαι 
Πατρίδα/

Μά ή γενέθλια γή τής ζυμώθηκε μέ τδ δάκρυ, τδ δάκρυ τών 
γυναικών που ή βαρβαρική λαίλαπα τ'ις ξερίζωσε: Σταμάτησε ο 
χρόνος/και περίμενε/στης εκκλησίας την σκέπη/ .Κα'ι φεύγον
τας (οί γυναίκες) / σταγόνες δάκρυ / φυτεύτηκαν /κα'ι ρίζωσαν / 
στη γη τους./

’Ιδιαίτερα τή συγκινεΐ τδ λεύτερο πέταγμα του πουλιοΰ, τών 
γλάρων, ή λευκότητά τους: Παράξενο που είναι / τούτο το νησί!/ 
Γλάροι και μαθητές σε διάλειμμα!/Συντρόφιασμα ψυχών./Χε
λιδόνια του χειμώνα. Τούτη η γη περιμένει / την Άνοιξη.

Με τή δεύτερη ποιητική της συλλογή «’Αποστάγματα», 
εκδομένη τδ 2012 από τ'ις εκδόσεις του περιοδικού «Άκτη», ή 
’Ιουλία Παχνιώτου μετατίθεται άπδ τδ προσωπικό — ατομικό 
βίωμα στδ συλλογικό περιέχον. Αύτό που μας περιέχει ολους, τήν 
αύτοκαταστροφική δηλαδή πορεία τής Κυπριακής Πολιτείας άπδ 
τήν ’ίδρυσή της, τδ 1960 ως τδ 2012, όσο κα'ι τδν απελευθερωτικό 

αγώνα του 1955-59 στδν όποιο οφείλει τήν ύπαρξή της. "Έχουμε 
επομένως μια βιωματική λυρική θεώρηση τής Κυπριακής Ιστο
ρίας άπδ τήν δεκαετία του 50 κι ύστερα μ’ έπικέντρο τδν πόθο κα'ι 
τήν ελπίδα που δημιουργούν τδ λυτρωτικό όραμα τής συντριβής 
τών δεσμών που κρατούν σκλαβωμένη κα'ι μοιρασμένη τήν πα
τρίδα μας. Αυτή ή εντύπωση μάς επιβάλλεται εύθυς έξ άρχής τόσο 
άπδ τδ τρίστιχο που προτάσσεται άφιερωματικά στδ βιβλίο:

Δεσμοφόρος, βήμα το βήμα το σκοτάδι άναμοχλευεις 
την ακατάλυτη ψυχή σου αναδομείς 
καί εκ νέου ελίσσεσαι στο φως σου, δεσμολυτις.

Όσο κι άπδ τή χαρακτηριστικά ενδεικτική, κι άριστη θά ’λεγα 
εικαστική επιμέλεια τής Ελένης Θεοδούλου.

Πρόκειται γιά μια ποιητική σύνθεση σε πέντε μέρη που τήν 
άπαρτίζουν τρίστιχα μαζί μέ σύντομα, λυρικά, άφηγηματικά κεί
μενα μέ αύξοντα μόνο άριθμό, χωρίς κανένα τίτλο. Τά πεζά άφθο- 
νούν κυρίως στδ πρώτο μέρος που είναι και τδ εκτενέστερο: 
άναφέρονται λυρικά και βιωματικά στους ιστορικούς σταθμούς 
(άπελευθερωτικδς άγώνας, εισβολή) και μνημονεύουν τους σκλα
βωμένους τόπους: - Πενταδάκτυλο — ’Αμμόχωστο — Κερύνεια — 
Μόρφου— μαζί μ’ ολα που συνορίζουν τδν τόπο: ουρανό, γή, θά
λασσα, νερά, δέντρα, λουλούδια, τά έργα τών άνθρώπων, τά μνη
μεία. Μέ γνώση και πόνο ή ποιήτρια καταδύεται στις ρίζες τού 
κακού, επιμερίζοντας εύθυνες σ’ εμάς κα'ι στους άλλους κι εξιστο
ρώντας τά πάθη τής γενιάς της: «Στά τρυφερά, τά παιδικά μας 
χρόνια, ανέμελα δεν ζησαμε... Ζησαμε τον μεγάλο ξεσηκωμό. Οι 
καρδιές όλων φούσκωσαν. Τά παιδικά μας όνειρα κάλυψαν ολο το 
νησ'ι με τις φτερουγες τους κι αναζητούσαν τρόπους δράσης κι 
ηρωισμού. Κα'ι παρακάτω. «Τά παιδικά μας μάτια γουρλώσανε, 
όταν κατάλαβαν τί σημαίνει αγχόνη κι ολοκαύτωμα, αντάρτης 
κα'ι “υπέρ πάντων άγων».

Στο ικρίωμα της Λευκωσίας εννιά μικροί θεοί!
Θύματα εγωπαθούς πολιτισμού, κατάματα στο θάνατο 
άναρριχηθηκαν απτόητοι στο δίκαιο της φυλής τους! 
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κα'ι συμπεραίνει: «Λάθος τά όνειρα. Λάθος ξεκίνημα. Παγιδευ
τήκαμε. Των καιρών τά μηνύματα τ’ αγνοήσαμε».

Κι έρχεται ή ώρα της μεγάλης συμφοράς. Μέσα σε μια θανά
σιμη απελπισία θεοδικεΐ μ’ ένα τρίστιχο γεμάτο ειρωνική απορία, 
θυμίζοντάς μας τον ανάλογο τρόπο του Μόντη:

Γιατί δεν στάθηκες Πρωτόκλητε στην άκρη σου 
μοναδικός διαφεντευτης του τόπου"
'Ηταν μεγάλο το ξεστράτημα; Δεν έπαιρνε συγχωριος

Άτέλειωτ’ ή δοκιμασία: νεκροί, αγνοούμενοι, προσφυγιά:

Χρόνια αγνοούμενος... στο σπίτι του θαμμένος!
Στο πείσμα αυτών που το μαγάρισαν 
αποσυντέθηκες στις ρίζες του και πήρες τη δροσιά του!

Στ'ις μεγάλες συμφορές δ άνθρωπος βυθίζεται στου χρόνου τά 
βάθη, αναζητώντας διαχρονικά πνευματικά αντιστύλια, όπως οι 
αναλλοίωτες φυσικές ομορφιές κα'ι οι τρακόσιες εκκλησιές τής 
’Αμμόχωστος, οπού ευλαβικά κλίνουν τό γόνυ οι κατατρεγμένοι.

Επαναστατούν λοιπόν τά φυσικά πράγματα:

Το κεφαλόβρυσο της Κυθρεας στασίασε!
Καβούκι φόρεσε τδ χρόνο ταπεινά
και χάρισε την ανάμνηση στη ζωοδότρα του προσφορά.
Οι πόθοι συνωμοτούν στου κερυνιωτικου κάστρου τους αρμούς 
και τ’ άρμενα της λευτεριάς επιμελως υφαίνουν.

Τό ποιητικό όραμα αναζητεί τό θαύμα τής νεκρανάστασης: 
« Έδω τδ θαύμα γίνεται, πατρίδα μου, όταν με την καρδιά θελη- 
σουμε στο αλώνι ν’ αλωνίσουμε τους σπόρους, που αιώνες σπείρανε 
γενιες πολλές κι αθέριστους αφήσαμε νά παραδέρνουν στους άνε
μους», διηγείται.

Στη δεύτερη σύντομη ενότητα ( 14 τρίστιχα) τό παρελθόν συ- 
ναντάται μέσω του παρόντος μέ τό μέλλον:

Στην αγκαλιά του παρελθόντος τδ παρόν 
κτίζει ευελπι στου μέλλοντος την άμμο 
κι απλώνει ολα τά όνειρα στου άνεμου τά παρτέρια.

Στην τρίτη ενότητα π’ αρχίζει μ’ ένα πεζοτράγουδο, άντιπα- 
ραβάλλεται τό τότε κα'ι τό σήμερα: «Κάποτε, λέει, παίζαμε κομ
πολόι τις μέρες, τις άραδιάζαμε στου χρόνου την αυλή και 
περιμέναν την αράδα τους γιά νά μοιράνουνε τη γη με τά καλά 
τους... Μά το χέρι μας άτσαλο και καταστροφικό εκανε επέμβαση 
στον ουρανό και τον πλήγωσε». "Όμως ή ψυχή άναβαπτίζεται 
στις στάλες τής βροχής, αναπνέει μέσα στήν ομορφιά, όπως τή 
μόρφωσε ή Ελλάδα σέ αισθητική μορφή και νοητή ιδέα:

Δρέψε την ομορφιά που γύρω άπλουται ίκέτις
Βάλσαμο και γαληνη στην ψυχή
καί στη ζωής την μοναξιά πλούτος και τέχνη
Πέτρα κα'ι θάλασσα η Ελλάδα
Περισυλλογή ορθολογισμού ανυπότακτη 
κα'ι γαλανό άκατάπαυστο παιγνίδισμα.

Ή ποιήτρια προβάλλει τις ελληνικές αξίες του ορθολογισμού, 
τής ελληνικής συνείδησης, τής ελληνικής γλώσσας που συστημα
τικά άποδομήθηκαν στόν τόπο μας πριν από τήν άποδόμηση κα'ι 
κατάρρευση τής οικονομίας.

Φανοστάτης μου γλωσσά υπέρλαμπρος.
Γλωσσά έλληνίδα, μεγαλόπρεπη, ευπλαστη, πολυποίκιλη. 
'Ερωτικά στά υψηλά κι επιστητά δοσμένη 
δόξες λαμπρύνεις κα'ι την ελπίδα στ’ όνειρο φοράς.

Έξ ολοκλήρου ποιητικά τό τέταρτο κα'ι τό πέμπτο κα'ι τελευ
ταίο μέρος. ’Εδώ ό συφοριασμένος κι αύτοκαταστροφικός της πρό
σφατης κυπριακής ιστορίας άνθρωπος ανακτώντας τήν πνευματική 
του περιουσία μεταβάλλεται σέ υπεύθυνο, μαχητικό αγωνιστή:

'Ορθός δ άνθρωπος ενδυναμώνεται
'Αχθοφόρος ακάματος σμιλεύει και φιλοτεχνεί τδ γίγνεσθαι. 
Άνισος με τη μοίρα δ πόλεμος και διαρκής
Ήττες κα'ι νίκες συμποσουνται ισάξια, 
μά γνώση κα'ι σοφία τις αγκαλιάζουν.

Μοναχικός αγωνιστής δ γνήσιος άνθρωπος παραμένει αμετα
νόητος εραστής του απόλυτου, αναζητώντας στήν ερωτική ή τήν 
ποιητική έκσταση τήν υπέρβαση τής έγκοσμιότητάς του.
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Σούρουπο στον ωκεανό του κόσμου.
Αγκάλιασε ή ψυχή τό απόλυτο.
Την απόλυτη στιγμή την απόλυτη αγάπη, τον απόλυτο έρωτα.

Και στο πέμπτο και τελευταίο μέρος εχουμε την ποιητική ανα
γέννηση: η δημιουργός μέσα στην ποιητική έκσταση αγγίζει τήν 
προσωπική της αλήθεια που στάθηκε τό κίνητρο, ο σπόρος τής 
δημιουργίας του έργου:

Άπειρα τέχνης μονοπάτια δίνει η αλήθεια!
Στην ποίηση γεννιούνται οι άνθρωποι
Αναρριγώ και συγκλονίζομαι στης ποίησης τη θέα. 
Δεσπόζει στον ουρανό, καταυγάζει τη θάλασσα 
κι όχουμενη στο σύννεφο άνακινεΐ τη γη.

Ό καλλιτέχνης., δ ποιητής σαν είναι γνήσιος κα'ι χαρισματικός 
υπερβαίνει τήν έγκομιότητά του κα'ι γίνεται συνδημιουργδς του 
Θεού που τον επλασε κατ’ εικόνα καί ομοίωσή του, άφθαρτοποιεΐ 
τα εγκόσμια ανάγοντας τα στήν αιωνιότητα κα'ι τήν αθανασία.

Ή ποίηση, κι άλλη φορά το τονίσαμε είναι ή καθολικότερη των 
τεχνών μια που περιέχει όλες τ'ις άλλες, πράγμα πού τό βλέπουμε 
να πραγματώνεται στήν εντελέστερη μορφή τής αρχαιοελληνικής 
Γραμματείας, τήν τραγική ποίηση: λόγος, μουσική, όρχηση, 
εικόνα (σκηνογραφία κα'ι περιγραφή) οικονομία του χώρου στήν 
αρχιτεκτονική του αρχαίου θεάτρου.

Τα «Αποστάγματα» είναι μια ώριμη, καθολικής σημασίας 
και ενδιαφέροντος ποιητική συνθέση, καθώς ή δημιουργός άπο- 
σταζει βιωματικά τήν Ιστορία, ύπερβαίνοντας τό αδιέξοδο τή συμ
φοράς δια τής δημιουργικής ποιητικής υπέρβασης., χαρίζοντας 
μας έτσι τή μεγάλη ελπίδα.

«Καλόν γάρ τό άθλον και ή ελπίς μεγάλη». Για νά έπανα- 
λαβω το συμπερασματικό λογο του Σωκράτη ύστερα από τ'ις 
αποδείξεις αλλά και τήν πίστη του στήν αθανασία τής ψυχής., όπως 
μάς δίνονται στόν Πλατωνικό «Φαίδωνα».

Θά ήθελα ακόμα νά έπισημάνω τή λυρική πνοή καί τή γλωσ
σική αρτιότητα του έργου όπως κα'ι τή συμβολική μορφή των τρί
στιχων. Τό τρία κατά τους Πυθαγόρειους είναι δ τέλειος αριθμός 

με τήν έννοια ότι ενέχει τήν α,ρχη, τό μέσο κα'ι τό τέλος (μ’ αυτή 
τήν έννοια δ ’Αριστοτέλης χαρακτηρίζει τήν πράξη τής τραγωδίας 
τελεία) καί επιπλέον συμβολίζει τό χρόνο, τό καθοριστικό στοιχείο 
τής έγκοσμιότητάς μας πού διαφορίζεται σε παρελθόν., παρόν και 
μέλλον. Στό Χριστανισμό βέβαια τό τρία εμφαίνει τόν τριαδικό 
Θεό, τόν Γ/Ενα «έν τρισ'ιν ύποστάσεσιν» κα'ι τήν άλληλοπεριχω- 
ρησή τους.

Διερμηνεύοντας λοιπόν τά αισθήματα όλων μας θά ήθελα νά 
συγχαρώ τή δημιουργό γι’ αυτή τήν ωραία αναψυχή που μάς έχει 
χαρίσει και νά τονίσω πώς ή αγωνιστική πορεία που εχει χαραξει 
με τά «Άποστάγματά» της μπορεί νά σταθεί λυτρωτική διέξοδος 
κα'ι στή σημερινή, απροσδόκητη δοκιμασία μας, εάν θελησουμε 
νά περιβληθοΰμε κα'ι πάλιν τόν πνευματικό οπλισμο που μάς εξα
σφάλισε τήν επιβίωσή μας ως Κυπριακού Ελληνισμού για τρεις 
χιλιάδες χρόνια και πού δυστυχώς μετανεξαρτησιακά τόν ανταλ
λάξαμε με τήν ευημερία. ’Άς συνειδητοποιήσουμε τουλάχιστον 
πώς προσωπικό συμφέρον κα'ι συμφορά είναι λεξεις συνώνυμες.

ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ

Δνό κορίτσια
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ΣΟΛΩΜΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΔΗΣ: Ένας γνήσιος δημιουργός (1902-1981)

Του Κώστα Γιωργαλλίδη

Ο Σολωμός Φραγκουλίδης ανήκει στην πρώτη γενιά των Κυπρίων 
καλλιτεχνών(Ιωάννης Κισσονέργης, Αδαμάντιος Διαμαντής, Τηλέμαχος Κάνθος, 
Γεώργιος Πολ. Γεωργίου), οι οποίοι οδήγησαν την κυπριακή τέχνη, τις πρώτες δε
καετίες του εικοστού αιώνα, από μια φθίνουσα βυζαντινή θρησκευτική και λαϊκή ζω
γραφική σε μια έντεχνη και ελεύθερη έκφραση. Είναι ένας από τους σημαντικότερους 
εκπροσώπους αυτής της γενιάς και ένας από τους πατέρες της Κυπριακής τέχνης, 
ένας μεγάλος ζωγράφος, ένας γνήσιος δημιουργός, που αποτύπωσε στο έργο του 
σκηνές, βιώματα, τοπία του τόπου του, δημιουργώντας μια ζωγραφική με ιδιαίτερη 
ταυτότητα, αφού ο χώρος και ο κόσμος της Κύπρου ήταν το αντικείμενο, η βάση και 
ο άξονας της δουλειάς του και ο πυρήνας της έμπνευσης του.

Σε όλη του τη ζωή αγωνίστηκε, με συνέπεια και τιμιότητα, να συνταιριάσει τον 
μεγάλο του έρωτα για τη ζωγραφική με την προσπάθεια επιβίωσης, αλλά και μετείχε 
στους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη, ισοτιμία, ελευθερία. Η δουλειά του, γνήσια, 
αυθεντική και συνεπής, χωρίς εντυπωσιακές και νεωτερίζουσες εξάρσεις, ριζωμένη 
στην πραγματικότητα της εποχής του, υπήρξε η τεράστια συνεισφορά του στη δια
μόρφωση της νέας μορφής της Κυπριακής τέχνης.

Γεννήθηκε το 1902 στην Πάνω Ζώδια από φτωχή πολυμελή οικογένεια αγροτών. 
Το 1920 αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο και όνειρό του ήταν να σπουδάσει 
τέχνη, όνειρο άπιαστο κάτω από τις τότε συνθήκες. Η τύχη έφερε στον δρόμο του 
ένα Ρώσσο ζωγράφο, τον Ηλία Καρίσεφ, προσφυγοποιημένο στην Κύπρο από τη 
Ρωσσική Επανάσταση. Ο Καρίσεβ, που είχε σπουδάσει τέχνη στο Παρίσι, διαισθάν- 
θηκε το ταλέντο του Φραγκουλίδη και τον δίδαξε βασικές γνώσεις και δεξιότητες 
που τον βοήθησαν σημαντικά στην μετέπειτα πορεία του στην τέχνη.

Το 1923 δούλεψε σαν «δημοδιδάσκαλος χωρίς προσόντα» και με τις εικοσιπέντε 
λίρες που εξοικονόμησε πήγε στην Αθήνα για να πραγματοποιήσει το όνειρό του. Με 
τις γνώσεις που είχε πάρει από τον Καρίσεβ πέρασε τις εξετάσεις στη Σχολή Καλών 
Τεχνών και τον κατέταξαν απ’ ευθείας στην πρώτη τάξη, παρακάμπτοντας το προκα
ταρκτικό έτος. Στις εξετάσεις του τριμήνου πήρε την πρώτη θέση και προβιβάστηκε 
αυτόματα στη δεύτερη τάξη. Παράλληλα με τις σπουδές του, για να ανεπεξέλθει με τα 
έξοδα επιβίωσης, αναγκάστηκε να κάνει διάφορες δουλειές: επιγραφοποιός, επιμελη
τής, εικονογάφος βιβλίων κ.α. Στη Σχολή εξακολούθησε να διαπρέπει και κατετάγη 
πρώτος σε όλες τις τάξεις. Καθηγητές στη Σχολή είχε τους Νικόλαο Λύτρα, Γεώργιο 
Ιακωβίδη, Σπύρο Βικάτο, Παύλο Μαθιόπουλο και Γεώργιο Ροϊλό κ.α..

Μετά την αποφοίτησή του παρέμεινε στην Αθήνα, ασχολούμενος με διάφορες 
δουλειές, μια από τις οποίες ήταν η αναπαράσταση νεκρικής κλίνης από Μακεδονικό 
τάφο της εποχής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που ανακαλύφθηκε στο Δίον της Μακε-
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δονίας. Η εργασία αυτή του ανατέθηκε από την Ακαδημία Αθηνών, μετά από σύ
σταση του καθηγητή του Γεώργιου Ιακωβίδη, και, όπως φαίνεται από τα πρακτικά 
της Ακαδημίας, το έργο εκτιμήθηκε ιδιαίτερα.

Η ζωή, όμως, στην Αθήνα ήτα πολύ δύσκολη. Έτσι, όταν το 1932 έμαθε από τον 
Φώτη Κόντογλου ότι ο ίδιος απέρριψε πρόταση να εικονογραφήσει την εκκλησία 
του Αγρού, αποφάσισε να δοκιμάσει τις ικανότητες του στην αγιογραφία και ανέλαβε 
αυτός τη δουλειά, επιστρέφοντας στην Κύπρο. Τότε έκανε και την πρώτη του εμφά
νιση στην καλλιτεχνική ζωή της Κύπρου με τη συμμετοχή του σε ομαδική έκθεση 
στο «Ελένειο», στη Λευκωσία (1932). Η εικονογράφηση του πήρε δυο ολόκληρα 
χρόνια να την διεκπεραιώσει, όμως, όπως ο ίδιος ομολόγησε, αυτά ήταν τα ευτυχέ
στερα της ζωής του. Με ποιό τρόπο δούλεψε μας το λέει ο ίδιος:

«Ξέχασα ολωσδιόλου την παράδοση και βασίστηκα στο δικό μου αίσθημα. Για 
κάθε εικόνα σχέδιαζα ένα προσχέδιο με κάρβουνο, προχωρημένο ως τον λεπτότερο 
τόνο και αντγράφοντας το πιστά, μετάφραζα τον τόνο σε χρώμα. Χρησιμοποίησα τη 
μέθοδο του Ρούμπενς. Αυτό ήταν μια θετική βάση για την μετέπειτα εξέλιξή μου, 
που τηνχτωστώ στον πρώτο πειραματισμό μεθόδων και τακτικής που χρησιμοποίσα 
ελεύθερα στον Αγρό. Μέχρι σήμερα η εργασία αυτή δεν εξέπεσε από την αγάπη μου, 
αν και πρωτόλεια.»......

«Όσον αφορά τη ζωγραφική, αυτή η διετία στον Αγρό ήταν μια από τις ευτυχέ
στερες της ζωής μου. Εύρισκα καιρό να προσέξω τις χάρες του χωριού και από το 
μπαλκόνι του σπιτιού, όπου καθόμουν, ανακάλυψα ένα ποίημα. Πέρα στον απέναντι 
λόφο κατηφόριζαν τα ταπεινά του σπιτάκια με τους φράκτες και πιο πέρα το βουνό 
με σκόρπια αναρρίχημένους σαν ακροβολιστές τους δρύδες........Αισθανόμουν ότι 
ήμουν σε όλους αγαπητός. Ένας νέος μου πρότεινε να γίνω κουμπάρος στα στεφα- 
νώματά του, στο γάμο του. Έτσι και έγινε. Βάφτισα σαν κουμπάρος το πρώτο του 
παιδί και τούδωσα το όνομα Σόλων.»

Τελικά, ο Σόλων (Παπαχριστοδούλου) έμελλε να οριστεί από τον ίδιο σαν ο κλη
ρονόμος και διαχειριστής του καλλιτεχνικού και πνευματικού του έργου - όσο απέ- 
μεινε από τον κορμό του έργου που ο ίδιος είχε κληροδοτήσει στο Ελληνικό Δημόσιο 
- και σ’ αυτόν ανήκει η πρωτοβουλία για την ίδρυση του Μουσείου Σολωμού Φραγ- 
κουλίδη στον Αγρό.

Μη μπορώντας να βρει άλλη δουλειά, γύρισε στην Αθήνα το 1934. Δίδαξε ελεύ
θερο σχέδιο στη Σιβιτανίδειο Τεχνική Σχολή. Μετά του ανατέθηκε από το Μουσείο 
Μπενάκη η εκτέλεση των σχεδίων των εκθεμάτων του, που χρησιμοποιήθηκαν για 
τους καταλόγους του Μουσείου.

Το 1936 έκανε την πρώτη ατομική έκθεσή του στον Παρνασσό, με ευνοϊκές κρι
τικές και οικονομική επιτυχία, που τον βοήθησε να εργάζεται πιο άνετα. Ο Ζαχαρίας 
Παπαντωνίου, Διευθυντής τότε της Εθνικής Πινακοθήκης, εντυπωσιάστηκε από την 

έκθεση, εκτίμησε τις ικανότητες του νεαρού καλλιτέχνη και τον σύστησε στους αδελ
φούς Πααπαστράτου, οι οποίοι του ανέθεσαν και ζωγράφισε τον μεγάλο πίνακα 
«Έξοδος του Μεσολογγίου», τον οποίο, με την ευκαιρία των εκατό χρόνων από την 
ηρωική έξοδο, δώρισαν και είναι αναρτημένος στο Δημοτικό Μέγαρο της ιστορικής 
πόλης.

Στην Ελλάδα εργάζεται ως σχεδιαστής σε εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία και στο 
Μουσείο Μπενάκη. Το 1940-41 ανεβαίνει στο αλβανικό μέτωπο και στη συνέχεια 
λαμβάνει μέρος στην αντίσταση εναντίον της Γερμανικής κατοχής. Το 1947 ξανα- 
γύρισε στην Κύπρο και για μερικά χρόνια έζησε στο ήσυχο και δημιουργικό περι
βάλλον του χωριού Καραβοστάσι, κοντά στη θάλασσα που ήταν ένα από τα 
αγαπημένα του θέματα.. Το 1958 πήγε στη Βενετία, όπου μελέτησε τη ζωγραφική 
στα μουσεία και στις διάφορες συλλογές. Γύρισε στη γενέτειρα του Πάνω Ζώδια και 
από την περίοδο αυτή αφοσιώθηκε στη ζωγραφική και απέδωσε το Κυπριακό περι
βάλλον, τη φύση και τον άνθρωπο, με ρωμαλέο τρόπο, εκδηλώνοντας ιδιαίτερη 
αγάπη στο παιγνίδι του φωτός και της σκιάς. Η θεματογραφία του είναι πλούσια: 
προσωπογραφίες, τοπία, νεκρές φύσεις, ιστορικά και θρησκευτικά θέματα.

Λαμβάνει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό και διορ- 
γανώνει ατομικές με μεγάλη επιτυχία. Εκπροσωπεί την Κύπρο σε παγκόσμιους δια
γωνισμούς τέχνης, όπως αυτούς του Ινστιτούτου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο 
Στρασβούργο. Αποδίδει μ’αυτό τον τρόπο ένα απέραντο συναίσθημα ανθρωπιάς, δι
καιοσύνης και αλήθειας, που τον διακατείχε σε όλη του τη ζωή. Ζει ένα συνεχή αγώνα 
επιβίωσης λόγω έλλειψης σταθερού εισοδήματος και παράλληλα αγωνίζεται για αν
θρώπινες αξίες όπως αυτές εκφράζονται στο έργο του. Είναι χαραχτήρας μοναχικός 
και υπερήφανος, με λίγους αλλά πραγματικούς φίλους. Ασχολείται με την παραγωγή 
μανιταριών για να επιβιώνει.

Όσο για το μικρό όνομα του που κάποτε αναφέρεται «Σολωμός» και κάποτε 
«Σόλων», δίνει ο ίδιος την εξήγηση στην αυτοβιογραφία του:

«Πήγα στη Σχολή Καλών Τεχνών και μπήκα στη Γραμματεία:
- Τ’ όνομα σας; ρώτησε ο γραμματέας Πιτσίπης.
- Φραγκουλίδης Σολωμός του Γεωργίου.
- Σολομών; Ισραηλίτης είσθε;
- Όχι, είμαι Έλληνας, αλλά, για να μη γίνεται σύγχυση, γράψετε Σόλων.
Από τότε έχω δυο ονόματα. Οι καλύτεροι φίλοι μου με ξέρουν Σολωμό, άλλοι 

με φωνάζουν Σόλωνα και όλοι μαζί Φραγκουλίδη».

Το 1972 μετέχει στην Μπιενάλε Ιεράς Τέχνης στη Φότζια της Ιταλίας όπου τιμάται 
με αργυρό μετάλλιο για τον πίνακα του «Καινή Διαθήκη» ή «Μυστικός Δείπνος», 
τον οποίο τελικά δώρισε και κοσμεί τον νότιο τοίχο της εκκλησίας της Παναγίας του 
Αγρού.

Ο Τηλέμαχος Κάνθος γράφει για τον Φραγκρυλίδη: «Μαθητής του Γεώργιου 1α- 
κωβίδη άριστος, δέχτηκε τη διδασκαλία του για το ακαδημαϊκό σχέδιο και ως το
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ύστερο το σχέδιο του Φραγκουλίδη ξεπέρασε τους περιορισμούς και έγινε ένα ποίημα 
ευγένειας και χάρης... Διαβασμένος, πληροφορημένος πάνω στην ιστορία της τέχνης, 
με ποικίλα πνευματικά και φιλολογικά ενδιαφέροντα, ιδίως για την ποίηση, με πο
λύχρονη άσκηση και μελέτη και το έμφυτο ταλέντο του στο γράψιμο, μπόρεσε να 
γράψει τα χρόνια της γόνιμης παρουσίας του στην Κύπρο αξιόλογα καλλιτεχνοκρι- 
τικά κείμενα».

Το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας τον έκανε ισόβιο συνταξιούχο του Ελλη
νικού Κράτους για τη συμβολή του στις καλές τέχνες. Πέθανε στη Λευκωσία το 1981 
και η κηδεία του έγινε με δημόσια δαπάνη.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ

Αναφορές
Κλείτου Ιωαννίδη «Η ανέκδοτη αυτοβιογραφία του ζωγράφου Σολομώντος Φραγκουλίδη( 1902-1981), έκδοση Κέν
τρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου (2000)

Αυτοπροσωπογραφία (1940)

Η καλύβα του ψαρά
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Νύκτα στον Ξερό A ναφορά (1940)

Ο βρυκόλακας Τα σκίάχτρα (1961 )
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Χωρίς οίκτο Μικρό κορίτσι Βάζο και φρουτιέρα

Αλληλούια Ιωάννης Θεολόγος Ανάσταση
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Καινή Διαθήκη - Μυστικός Δείπνος

Χωριό Αχαιών Ακτή
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Αρχάγγελος Καρπασίας

Απόστολος Ανδρέας

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
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ΑΥΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΖΩΣΑΤΕΧΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2013
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ΛΥΓΙΑ ΓΑΛΑΖΗ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
(Σύντομο Βιογραφικό)

Η Λυγία Γαλάζη- Κωνσταντινίδου γεννήθηκε στη Λευκωσία 
και αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Έλαβε ενεργό 
μέρος στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959. στην 
περιοχή Λευκωσίας.

Από παιδί έδειξε την αγάπη της για τη μουσική. Σπούδασε 
κλασσική μουσική στο Εθνικό Ωδείο Κύπρου απ’ όπου πήρε «Δί
πλωμα Μονωδίας και Μελοδράματος». Κατόπιν υποτροφίας της 
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Κύπρο και του Ραδιοφωνικού Ιδρύ
ματος Κύπρου μετέβη στην Ελλάδα όπου είχε την ευκαιρία να 

φοιτήσει τόσο στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών όσο και στο τότε (Ε. I. Ρ.), και μετέπειτα ΕΡΤ.

Στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών συμπλήρωσε τις σπουδές της στο Μελόδραμα. Επίσης 
πήρε Πτυχίον Ωδικής, ενώ στην ΕΡΤ μελέτησε επισταμένα ό,τι αφορά την παραγωγή 
μουσικών προγραμμάτων: Κλασσικής, ξένης και ελληνικής μουσικής. Έμφαση έδωσε 
στη δημοτική μουσική, ολάκερου του ελληνικού ιστορικού χώρου, μελετώντας με τον 
μεγάλο Βυζαντινολόγο Σίμωνα Καρά και τη Δόμνα Σαμίου.

Αφού επέστρεψε στην Κύπρο συνέχισε να εργάζεται στο ΡΙΚ., ως υπεύθυνος της 
Υπηρεσίας Ελληνικών Μουσικών Προγραμμάτων.

Ακολούθησαν σπουδές στη Βυζαντινή Μουσική στο Εθνικό Ωδείο Κύπρου, όπου με 
καθηγητή τον Δρα Σ. Χατζησολωμό πήρε «Πτυχίον Ιεροψάλτου». Συνέχισε μεταπτυ
χιακές σπουδές στην Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μονής Κύκκου και πα
ράλληλα στο Εθνικό Ωδείο Κύπρου με καθηγητή τον μεγάλο μύστη της Βυζαντινής 
Μουσικής μ. Αρχιμανδρίτη Διονύσιο Μαχαιριώτη. Κατόπιν και πάλιν εξετάσεων στο 
Εθνικό Ωδείου Κύπρου πήρε και Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής.

Η Λυγία Γαλάζη- Κωνσταντινίδου είναι η πρώτη αναγνωρισμένη Κυπρία ιεροψάλ
της. Από πολλά χρόνια ψάλλει αφιλοκερδώς στον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα της 
Σχολής Τυφλών(από την οποία έχει τιμηθεί για την προσφορά της), καθώς και σε διά
φορους άλλους Ιερούς Ναούς, όπως στον Άγιο Παύλο στη Λευκωσία και στον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου στο Μηλικούρι.

Παράλληλα, για τρεις περιόδους (1995-1996, 2000-2001 και 2005-2006), ανέλαβε τη 
διδασκαλία του μαθήματος «Βυζαντινή Μουσική» στο «Αμφιθέατρο Ωριγένη Σπυρι- 
δάκι» του Παγκυπρίου Γυμνασίου στους φοιτητές της Σχολής Ξεναγών, που διοργανώνει 
ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
Υπήρξε μέλος της Βυζαντινής Χορωδίας των Συνδέσμων Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α. 1955- 
1959. Επίσης, έχει παραδώσει, κατά καιρούς, κατ’ ιδίαν μαθήματα Βυζαντινής Μουσι
κής, πάντοτε αφιλοκερδώς. Έχει κυκλοφορήσει τρεις ψηφιακούς δίσκους με Βυζαντινούς 
Εκκλησιαστικούς Ύμνους.

Υπηρέτησε για δεκαετίες στο ΡΙΚ, από το 1956 μέχρι το 1998 που αφυπηρέτησε ως 
Ανώτερος Λειτουργός Μουσικών Προγραμμάτων. Διετέλεσε πρόεδρος και μέλος της
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Κριτικής Επιτροπής για τον Διαγωνισμό της Γιουροβίζιον και τον Διαγωνισμό Κυπρια
κού Τραγουδιού που διοργανώνει το ΡΙΚ. Για την εκπομπή της «Μουσικές Αναζητή
σεις» και μεταγενέστερα «Αναζητήσεις»: Μιά περιδιάβαση στον χώρο του Πνεύματος 
και της Τέχνης», που για χρόνια επιμελείται και παρουσιάζει αφιλοκερδώς από το 
Πρώτο Πρόγραμμα του ραδιοφώνου του ΡΙΚ, με εκλεκτούς προσκεκλημένους από την 
Κύπρο, την Ελλάδα και άλλες χώρες του εξωτερικού, έχει βραβευτεί από την Αρχή Ρα
διοτηλεόρασης Κύπρου. Επίσης για το έργο και την προσφορά της στη μουσική και τον 
πολιτισμό έχει τιμηθεί από πολλούς φορείς (τον Δήμο Ιδαλίου, τον Κεραυνό Στροβόλου, 
την ΓΟΔΗΣΥ, την Κυπριακή Δημοκρατία (κατόπιν εισηγήσεως των Πολιτιστικών Υπη
ρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.α.)

Συνεργάστηκε με τον Κυπριακό τύπο με κείμενα της ειδικότητάς της. Είναι μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΠΟΚ(Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου). 
Είναι σύζυγος του γνωστού δημοσιογράφου Φάνου Κωνσταντινίδη και μητέρα τριών 
παιδιών.

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΠΟΚ Κώστα Γιωργαλλίδη.*

* Εκδήλωση του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου στις 3 Μαΐου του 2012 στο Πολιτιστικό 
Κέντρο της Λαϊκής Τράπεζας

Με ιδιάιτερη χαρά σας καλοσωρίζω στην αποψινή εκδήλωση του Ελληνικού Πνευ
ματικού Ομίλου Κύπρου, στην οποία η φίλη και σίγουρα πολύ γνωστή σε όλους μας 
κυρία Λυγία Κωνσταντινίδου, μουσικολόγος, ερευνήτρια και πρώτη Κυπρία ιεροψάλτης, 
θα αναπτύξει το πολύ ενδιαφέρον και πρωτότυπο θέμα «Η Μουσική της Αρχαίας Ελ
λάδας - Ζώσα Τέχνη».

Θα ήταν κοινότοπο να λέγαμε ότι η μουσική είναι αναπόσπαστο μέρος του πολιτι
σμού κάθε λαού. Είναι τόσο αυτονόητο. Είναι η μουσική ένας από τους κύριους τρόπους 
έκφρασης κάθε ανθρώπινης ύπαρξης μετά την ομιλία. Όπως δεν θα μπορούσαμε να 
φανταστούμε ένα λαό χωρίς μιλιά, εξίσου αδιανόητο και αφύσικο θα ήταν να φαντα
στούμε οποιονδήποτε λαό χωρίς μουσική και τραγούδι. Πόσο μάλλον τους Έλληνες, 
των οποίων ο πολιτισμός χάνεται στα βάθη των αιώνων. Για τη γραμματεία, για την ποί
ηση, για τη φιλοσοφία, για την τέχνη της Αρχαίας Ελλάδας διδασκόμαστε και μαθαί
νουμε πολλά, όπως και για τα κατορθώματα των Αρχαίων Ελλήνων ακόμη και των 
Αρχαίων Θεών. Για τη μουσική σχεδόν τίποτε.

Είναι γι’ αυτό που το θέμα που θα μας αναπτύξει η κα Κωνσταντινίδου, η οποία τυγ
χάνει να είναι και δραστήρια συνεργάτιδα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΕΠΟΚ, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Θέλω να τη συγχαρώ θερμά για την εντρύφησή της σ’ 
αυτό, να την ευχαριστήσω προκαταβολικά για όσα αξιόλογα θα προσθέσει στη γνώση 
μας και να της ευχηθώ υγεία και δύναμη και κάθε επιτυχία στις ευγενείς ενασχολήσεις της.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση τον ΕΠΟΚ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΗΧΟΥΣ*

* Κριτική που δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες «Πολίτης (8.5.2012)», «Η Σημερινή»(11.5.2012) και 
«Ο Φιλελεύθερος» (13.5.2012)

Της Αλέκας Γράβαρη - Πρέκα

Ναι ήταν μια αίσθηση μοναδική. Χωρίς, ή με ελάχιστους ήχους, το «μέλος» σε πλημ
μύριζε. Ο Λόγος της μουσικολόγου-Ερευνήτριας και πρώτης Κύπριας Ιεροψάλτου Λυ- 
γίας Κωνσταντινίδου, και μόνο ως πρώτο συνθετικό της δημιουργίας επιβεβαίωσε αυτό 
που ο Αριστοτέλης διατύπωσε. Η μουσική δεν τέρπει μόνο χωρίς να ωφελεί, αλλά πα
ρέχει

ωφέλεια ψυχική και σωματική. «Μουσική ποίει και εργάζου» Προτρέπει ο Πλάτων, 
τονίζοντας Τη διττή ανάγκη της αγωγής της ψυχής παράλληλα με την εργασία, θεωρεί 
δε ότι η μουσική «ετάχθη υπό θεών τε και νόμων Δι την επνανόρθωσιν της ψυχής».

«Μούσας δε αυτάς ονομάσαι από τα καλά και συμφέροντα, επειδή απάσης παιδείας η 
Μούσα τυγχάνει αιτία». Οι εννέα Μούσες είναι γνωστό ότι προστάτευαν στην αρχαιότητα 
κάθε τέχνη και δημιουργία και από το ρήμα μάω μω, ψάχνω, επινοώ, επιζητώ, παράχθηκε 
το μαούσα=μούσα > μουσική. Οι τραγικοί ποιητές Αισχύλος, Σοφοκλής και Ευριπίδης 
έγραφαν την ποίησή τους υπηρετώντας το τρίπτυχο λόγος, μουσική και ρυθμός (μέτρο). 
Μουσικός ήταν στην ελληνική αρχαιότητα αυτός που απολάμβανε την εύνοια των Μουσών 
τόσο που να μπορεί να οδηγεί στην αρετή και να δίνει ψυχική ωφέλεια.

Κι’ αν αρχίζει η αναφορά με την αρχαιότητα είναι γιατί θέμα της διάλεξης της 
Λυγίας στην εκδήλωση που οργάνωσε ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου ήταν 
«Η μουσική της αρχαίας Ελλάδας-Ζώσα τέχνη». Διατρέχοντας στο κείμενό της αιώνες, 
η μουσικολόγος τόνισε πως η αρχαία ελληνική μουσική δεν είναι τέχνη αλλά παιδεία 
και δύναμη, με ιδιάζον ζωτικό στοιχείο της , που την έκανε ικανή να εξακολουθεί να ζει 
και πέραν από τον χρόνο της ύπαρξής της, είναι το ήθος της. Αυτό το ήθος είναι που 
την ανύψωσε σε πνευματική πειθαρχία, που έγινε στη συνέχεια το ιδανικό της ευρωπαϊκής 
λόγιας ή σοβαρής ή κλασσικής μουσικής. Αλλά πρώτα βέβαια , το κληρονόμησαν η Βυ
ζαντινή Μουσική και το Γρηγοριανό Μέλος.

Στην ανάλυσή της η Λυγία τονίζει πώς τον μυστικισμό και τη μεταφυσική εξωκόσμια 
ενόραση στην χριστιανική τέχνη μπορεί να την έδωσε η ανατολή, αλλά τη μορφή και το 
ήθος, τον λόγο και το μέτρο, την ανθρώπινη καλαισθησία και την κοσμική ωραιότητα 
την έδωσε η Ελλάδα. Διάδοχος της αρχαίας ελληνικής μουσικής είναι η Βυζαντινή. Με 
ελάχιστο μουσικό μέρος, η Λυγία ζωντάνεψε όλη τη μαγεία που περικλείουν τα ακριτικά, 
ηρωικά μεσαιωνικά έπη, οι παραλοές, όλα όσα περιγράφουν στιγμές της ζωής των αν
θρώπων , παράδοση που κρατούν ακόμα ζωντανή οι Κάτω Ιταλία, Καππαδοκία, Πόντος, 
Κύπρος. Νανουρίσματα, ταχταρίσματα, θρηνητικά, κάλαντα που συνοδεύουν τον άν

θρωπο από την πρώτη ως την ύστερη στιγμή της ζωής του, έδωσαν σε ολόκληρη την 
Ευρώπη τις βάσεις για εξέλιξη της τέχνης της μουσικής και έκαναν τον Γκαίτε μια από 
τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες της παγκόσμιας ποίησης να γράψει ότι «Το ελληνικό δη
μοτικό τραγούδι είναι κάτι το πολυτιμότατον με την έννοια της λυρικής δραματικής 
και επικής ποίησης, ύπατο μνημείο της ανθρώπινης διάνοιας, τόσο λαϊκό, τόσο επικό, 
τόσο λυρικό, τόσο δραματικό που αντίστοιχό του δεν υπάρχει στον κόσμο».

Ακόμα ο Γάλλος φιλόλογος, κριτικός και ερευνητής Κλόντ Φοριέλ ονόμασε τα δη
μοτικά τραγούδια «Ιλιάδα της σύγχρονης Ελλάδας που ξεπερνούν τον πολιτισμό άλλων 
λαών της Ευρώπης». Πολλοί οι Ευρωπαίοι μελετητές που εξέδωσαν συλλογές δημοτικής 
ποίησης από διάφορες ελληνικές περιοχές. Ο Λεγκράντ, το 1874, αναφέρει:. «Τα λαϊκά 
τραγούδια είναι η ειλικρινεστέρα έκφραση του εθνικού πνεύματος. Ο λαός καθρεπτίζεται 
εις αυτά με τας αρετάς και τα ελαττώματά του».

Αλλά και ο μεγάλος Έλληνας μουσουργός Μανώλης Καλομοίρης τονίζει:

«Το δημοτικό τραγούδι το νιώθει όλος ο λαός, ενώ οι μουσουργοί μας γράφουν 
τραγούδια με την ελπίδα πως θα τα νιώσει ο λαός».

Τις μέρες τις δύσκολες που η Ευρώπη με το ελληνικό όνομα και την ελληνική πνευ
ματική κλυδωνίζεται, η σύντομη αναφορά στη λεπτομερέστατη μελέτη της Λυγίας Κων
σταντινίδου οδηγεί στη σκέψη, πέραν από εθνικιστικές εξάρσεις, πως η ελληνική παρά
δοση είναι που καθόρισε την πορεία της ανθρωπότητας σε πολλούς τομείς και 
διατρανώνοντας αυτή την αλήθεια η Λυγία βάζει σαν επιβεβαίωση το λιθαράκι της στον 
τομέα της μουσικής.

Όπως λέει ο Ελύτης: «Ο καθείς και τα όπλα του».
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Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΖΩΣΑ ΤΕΧΝΗ*

* Ανάπτυξη του θέματος με μουσικά παραδείγματα σε εκδήλωση του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου 
Κύπρου (ΕΠΟΚ) (Πέμπτη 3/5/2012, στις 7.30 μμ. στο Πολιτιστικό Κέντρο της Λαϊκής Τράπεζας)

(Τι είπαν μεγάλοι ξένοι και Έλληνες συνθέτες και μουσικολόγοι καθώς και άλλες 
προσωπικότητες της Τέχνης και των Γραμμάτων για την Ελληνική Μουσική: Αρχαία, 
Βυζαντινή και δημώδη μουσική).

Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Δι
οικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, για την ευκαιρία 
που μου δίνουν να αναπτύξω το θέμα «Η Μουσική της Αρχαίας Ελλάδας- Ζώσα Τέχνη» 
και να μιλήσω για ένα τόσο αγαπητό και ενδιαφέρον θέμα που αφορά την πολιτιστική 
μας κληρονομιά. Και τούτο γιατί πιστεύω ότι πρέπει «να νοιώθουμε περισσότερο Έλ
ληνες και λιγότερο Ελληνολάτρες». Και είναι γεγονός όπως θα διαπιστώσετε σε λίγο 
ότι η αρχαία ελληνική μουσική είναι ακόμα « ζωντανή» με ποικίλους τρόπους: μέσω της 
Βυζαντινής μουσικής και του δημοτικού μας τραγουδιού, αλλά και της παγκόσμιας μου
σικής σκέψης και δημιουργίας.

Ο Τιτάνας της νεώτερης Τέχνης Γερμανός Ρίχαρντ Βάγκνερ ομολόγησε ότι « 
Αδύνατον να εμβαθύνωμεν εις την νεωτέραν τέχνην χωρίς πρότερον ν’αναδράμωμεν 
προς την των Ελλήνων. Η νεωτέρα, ως αλυσόδετος κρίκος έχει τάς πηγάς αυτής εξ 
εκείνης». Επίσης, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Λειψίας ’Όσκαρ Πάουλ , από 
την πανεπιστημιακή έδρα στο μάθημα της αρμονίας έλεγε τα εξής: « Αν μη διεσώζοντο 
εκ της αρχαιότητος τα ολίγα αποσπάσματα των ελλήνων μουσικών συγγραφέων σήμε
ρον δεν θα υπήρχεν ευρωπαϊκή μουσική διότι εν εκείνοις ευρίσκονται τα σπέρματα και 
της θεωρητικής και της οργανικής και φωνητικής των καθ ημάς χρόνων».

Η Μουσική στην αρχαία Ελλάδα

«Στο λυκαυγές της ελληνικής ιστορίας ανάγεται της μουσικής της Ελλάδος η θεμε- 
λίωση και διδασκαλία. Θεοί και μεγάλοι θρησκευτικοί ηγέτες και νόμων διδάσκαλοι, 
και θεμελιωτές κοινωνιών κι’ εκπολιτιστές, είναι οι διαμορφωτές και δάσκαλοί της. Ο 
Ερμής και ο Απόλλων, η Αθηνά, ο Διόνυσος και οι Μούσες είναι της ελληνικής μουσικής 
οι θεμελιωτές. Ημίθεοι σαν τον Κένταυρο 
Χείρωνα διδάσκουν τους ανθρώπους τη χρη
σιμοποίησή της. Η Μεγάλη διάνοια του Πυ
θαγόρα, με βάση τις μουσικές συμφωνίες δια
τυπώνει σε αριθμητικές αναλογίες τη 
συμφωνία του Σύμπαντος, προσπαθώντας 
να εισδύση έτσι, με την ιερά αριθμολογία, 
στα μυστήρια του απείρου». (Εικόνα 1)

TÒ μονόχορδο τού

«Ο Αμφίων κτίζει τη Θήβα με τους ήχους της λύρας του, και ο Ορφέας με τη λύρα 
και τη φωνή του ημερώνει τα ήθη των πρωτόγονων ανθρώπων και υποτάσσει τα θηρία 
και τα άψυχα, ακόμα και τα δέντρα και τα βουνά και αυτόν τον ’Αδη, στην αρμονία και 
την ευρυθμία της μουσικής του».

Ύστερα όμως από την αποτυχία του να φέρει από τον Άδη την αγαπημένη του σύ
ζυγο Ευρυδίκη, ιδρύει τα περίφημα Ορφικά Μυστήρια και τον Ορφισμό, όπου μετείχαν 
μόνον άνδρες. Είναι γνωστό ότι είχαν κάποια σχέση με τον πρώιμο Χριστιανισμό ιδίως 
σε ότι αφορά τη ζωγραφική.

Σύμφωνα με μία παράδοση οι γυναίκες της Θράκης, οι Θράσσες μαινάδες για να 
εκδικηθούν τον Ορφέα, εξαιτίας του ότι δεν τις αποδεχόταν στα μυστήριό του, τον κατα
σπάραξαν στην ίδια την πατρίδα του και τον έριξαν στη θάλασσα. Τότε το κεφάλι και 
η λύρα του έφθασαν στην αρχαία παραλιακή Άντισσα της Μυτιλήνης, όπου κάποιοι ψα
ράδες αφού πήραν τη λύρα του την παρέδωσαν στον Αέσβιο μεγάλο ποιητή και κιθαριστή 
Τέρπανδρο, ιστορικά αρχαιότερο μουσικό των Ελλήνων του 6ου αιώνα π. X. Σ’ αυτόν 
αποδίδεται η παγίωση των κιθαρωδικών νόμων καθώς και του Τερπάνδρειου νόμου.

Σύμφωνα και με τον γνωστό Κύπριο μουσικό, εκπαιδευτικό, ερευνητή και κατα
σκευαστή αρχαίων οργάνων, Μιχάλη Γεωργίου, ο Τέρπανδρος αφού πήρε τη λύρα του 
Ορφέα προσθέτοντας μία 8η χορδή στην επτάχορδη λύρα δημι
ουργεί τη βάρβιτο, διαμορφώνοντας την σε μία επιμήκη κομψή 
λύρα, μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη, όπως εμφανίζεται σε ορι
σμένα αγγεία.

Ωστόσο, για την τύχη της κεφαλής και της λύρας του Ορφέα 
υπάρχουν κι’ άλλες παραδόσεις. Ειδικά για τη λύρα του υπάρχει 
η εκδοχή ότι ύστερα από παράκληση των Μουσών και του Απόλ
λωνα μεταφέρθηκε στον ουρανό και έγινε αστέρι. Η ψυχή του 
προσκλήθηκε στα Ηλύσια Πεδία και ντυμένη μακρύ λευκό ένδυμα 
συνέχισε τα άσματά της για τους Μάκαρες. (Εικόνα 2)

Και ποιόν να μην πρωτοθυμηθούμε; Τον μυθικό ραψωδό αυλητή και ποιητή Ολυμπο 
από τη Φρυγία που ήκμασε πριν από τον Τρωικό πόλεμο ή τον νεώτερο Ολυμπο (7ος αι
ώνας π. X.) από τη Μυσία. Σ’ αυτόν αποδίδεται η τελειοποίηση της αυλητικής τέχνης . 
Σύμφωνα με τον Πλούταρχο «επινόησε το εναρμόνιο γένος και το διέδωσε στην Ελλάδα». 
Ακόμα θεωρείται ότι «η επίδοση της Ελληνικής Μουσικής εδράστηκε στους νόμους 
του».

Ωστόσο, αξίζει ν’ αναφέρουμε ότι στα αρχαία σχόλια του Πλάτωνος οι δύο Όλυμποι 
ενώνονται σε έναν, ενώ ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς μιλά για δύο Ολυμπους τον «Φρύγιον» 
και τον «Μυσόν».

Τι εθεωρείτο όμως «Νόμος» στην αρχαία ελληνική μουσική.

Με δύο λόγια «Νόμος» ήταν ένας τύπος μουσικής σύνθεσης ή εκτέλεσης, πειθαρ-
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χημένος, με υψηλές αισθητικές απαιτήσεις, που λειτουργούσε ως 
ένα άυλο πρότυπο προς το οποίο όφειλε να προσαρμοστεί η μου
σική εκτέλεση. Υπήρχαν 4 κατηγορίες νόμων: οι κιθαρωδικοί (σόλο 
τραγούδι με συνοδεία κιθάρας), οι αυλωδικοί (σόλο τραγούδι με 
συνοδεία αυλού), οι αυλητικοί (σόλο αυλός), και οι κιθαριστικοί 
νόμοι (σόλο κιθάρα).

Η όλη αναφορά μας στις Μεγάλες Μορφές της Αρχαίας Ελ
ληνικής Τέχνης είναι περιληπτική και τούτο γιατί αφενός μεν δεν 
είναι αυτό το αντικείμενο της ομιλίας μας αυτής, αφετέρου δε διότι 
ο χρόνος μας δεν μας το επιτρέπει. (Εικόνα 3)

Ετυμολογία της λέξης «Μουσική»

Στην αρχαία Ελλάδα η μουσική εθεωρείτο ως δύναμη ζωής και χρησιμοποιείτο ως 
πνευματική και καλλιτεχνική καλλιέργεια. Ό,τι προερχόταν από τις Μούσες. Η λέξη 
Μούσα και η μουσική, παράγεται από το μαούσα = Μούσα > μουσική. Το «μα» είναι 
ρίζα του ρήματος μάω-μω = επινοώ ή ψάχνω ή ζητώ διανοητικά. (Στη δωρική διάλεκτο 
η λέξη «Μούσα» είναι «Μώσα»), «επειδή απάσης παιδείας αύτη τυγχάνει αιτία» (Σουί- 
δας). «Μούσας δε αυτάς ονομάσαι...από του διδάσκειν τα καλά και συμφέροντα». Επί
σης, από το μυείν τους ανθρώπους, φανερώνω τα μυστικά της Τέχνης (στους ανθρώπους) 
(Διόδωρος ο Σικελιώτης, 1οςαι. π.Χ.).

Οι μούσες κατοικούσαν στο όρος Ελικών και ήταν 
οι εξής: Κλειώ, της ιστορίας, Ευτέρπη, της αυλητικής 
τέχνης, Θάλαα της κωμωδίας, Μελπομένη, της τραγω
δία, Τερψιχόρη, του χορού, Ερατώ, της λυρικής ποίησης, 
Πολύμνια, της μιμικής τέχνης, Ουρανία, της αστρονο
μίας και Καλλιόπη, της επικής ηρωικής ποίησης και αρ
γότερα της ρητορείας. (Εικόνα 4)

Η μουσική, το δώρο αυτό των Μουσών, στην αρχαία Ελλάδα, προσδιόριζε και χα
ρακτήριζε τον άνθρωπο που πράττει, σκέφτεται και αισθάνεται. Έτσι, ως μέσο πνευ
ματικής ωρίμανσης, η λέξη που θα χαρακτήριζε την αρχαία ελληνική μουσική, δεν είναι 
η λέξη «τέχνη» αλλά οι λέξεις παιδεία και δύναμη.

Στην αρχαία Ελλάδα η έννοια μουσική καθόριζε ολόκληρη την πνευματική δημι
ουργία. Ήταν μια έννοια ευρύτερη και πολύ γενικότερη απ’ αυτό που σήμερα εννοούμε 
με τον όρο «τέχνη». Για τους αρχαίους Έλληνες μουσική ήταν η γενική πνευματική μόρ
φωση, η «εγκύκλιος παιδεία» με την οποία ασκείτο το πνεύμα προς το καλόν, την αρμο
νία. Γι’ αυτό και όταν ένας γνώριζε να παίζει αυλό λεγόταν αυλητής και όχι μουσικός. 
Πολύ χαρακτηριστικά ο Πλάτων έλεγε «Μουσικήν ποίει και εργάζου». ΚΓ ακόμα 
«Μουσική εστί τρόπων μίμημα βελτιόνων ή χειρόνων ανθρώπων» και πολλά άλλα, 
όπως θα ακούσουμε πιο κάτω. Και τούτο γιατί από την αρχαιότητα υπήρχε η μουσική 

που ανεβάζει τον άνθρωπο πνευματικά, η μουσική που τον αφήνει εκεί που είναι, αλλά 
και η μουσική που τον υποβιβάζει αισθητικά και πνευματικά. Ανάλογα με το είδος της 
μουσικής και τον τρόπο που χρησιμοποιείται.

Από την εποχή του Πινδάρου (522-446) π. X. ως τον Πλάτωνα (427-347 π. X.), η 
μουσική θεωρείτο ως η πρωταρχική και αδιάλυτη ενότητα μουσικής (με τη σημερινή έν
νοια) και λόγου. Προστάτης των Μουσών ήταν ο μουσηγέτης Απόλλων, ο Διόνυσος 
και ο Ηρακλής.

Λίγο μετά τον Πλάτωνα από τον 4° αιώνα π. X., και μετά, γίνεται ο διαχωρισμός 
της μουσικής από τον λόγο, τη γλώσσα, οπόταν βλέπουμε τη χρήση της έννοιας μουσική 
και του όρου μουσικός.

Αρμονία

Αυτό έμελλε να είναι η γέννηση μιας αυτόνομης Τέχνης η οποία ήταν ενταγμένη 
μέσα στον λόγο. Μέχρι τότε χρησιμοποιείτο με αυτή την έννοια περισσότερο ο όρος 
αρμονία (συναρμογή ήχων).

Οι αρχαίοι Έλληνες με την άθληση γύμναζαν το σώμα, ενώ με τη μουσική το 
πνεύμα.

Η Μουσική, λοιπόν, θεωρείτο κάθε τέχνη και επιστήμη και όπως την εννοούμε 
σήμερα ονομαζόταν «αρμονία».

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη «Αρμονία εστί κράσις και σύνθεσις εναντίων». Ο 
ίδιος επίσης παρατηρεί: «Επτάχορδαί η αρμονία». Και ο Φιλόλαος ο Πυθαγόρειος από 
την Κάτω Ιταλία, σύγχρονος του Σωκράτη, μας λέει: «Αρμονία είναι η ένωση, και η 
συμφρόνηση τωνδίχα (κεχωρισμένως) φρονούντων». Αυτών, δηλαδή, που δεν ομονοούν.

Στην αρχαία Ελλάδα ο όρος Αρμονία γενικά, σήμαινε την αρμογή, τη σύνδεση, το 
ταίριασμα των μερών ενός δομημένου συνόλου (π.χ. των λίθων ενός οικοδομήματος, των 
ουράνιων σωμάτων στο σύμπαν) και ταυτόχρονα αξιολογούσε θετικά τη συμμετρία, την 
ευρυθμία, τις σωστές αναλογίες, την τέλεια εφαρμογή των δομικών στοιχείων. Αποτέλεσμα 
της αρμονίας ήταν, σύμφωνα με τις αισθητικές αντιλήψεις της αρχαιότητας, η ομορφιά. 
Στη μουσική χρησιμοποιήθηκε η λέξη ευρύτατα και με διαφορετικές σημασίες:

για το δομημένο σύνολο ήχων που προέκυπτε από το αρμονικό ταίριασμά τους, 
αυτό που λέμε σήμερα τρόπο (δωρική αρμονία, φρυγική αρμονία, λυδική αρμονία κλπ.),

για το εναρμόνιο γένος,

για το διάστημα της όγδοης, αλλά και γενικά

για τη μουσική ως τέχνη του αρμονικού συνταιριάσματος των ήχων.

Αρμονικοί ονομάζονταν οι θεωρητικοί της μουσικής που ασχολούνταν με την ορ
γάνωση των ήχων στο μουσικό σύστημα, ή, θα λέγαμε σήμερα, με τη μελωδία, σε αντι
διαστολή με τους ρυθμικούς, που μελετούσαν τους ρυθμούς και τα μέτρα.
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Πηγές:

Παναγιώτης Μυλωνάς «Η Μουσική μας παράδοση» Ημερίδα παραδοσιακής Μου
σικής -Αμφιθέατρο ΠΑΣΥΔΥ, 11/11/06).

I. Σταματάκος «Αεξικόν Αρχαίας Ελληνής Γλώσσας».

Τεγόπουλος-Φυτράκης «Μείζον Ελληνικό Λεξικό» Εκδόσεις Αρμονία, ΑΕ, 
1997,99,2002, 04,06»

Τ. Καλογερόπουλος, «Το Λεξικό της Ελληνικής Μουσικής» «Από τον Ορφέα έως 
σήμερα», Εκδόσεις Γιαλλελή τόμοι 6& Παράρτημα-Λεξιλόγιο, Εκδόσεις Γιαλλελή, 1998.

Εκδοτικός Οίκος Ελευθερουδάκης «Επίτομον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν.

Ολυμπία Τολίκα «Επίτομο Εγκυκλοπαιδικό λεξικό της Βυζαντινής Μουσικής». 
Πρώτη Παγκόσμια Έκδοση, Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης, Αθήνα, 1933.

Γ. Παχτίκος «260 Δημώδη Ελληνικά Άσματα» Από του Στόματος του Ελληνικού 
Λαού», Αθήναι, 1905.

Σίμων Καράς : «Για ν’ αγαπήσωμε την Ελληνική Μουσική» - Πέντε Ραδιοφωνικές 
ομιλίες έτους 1946 αναφερόμενες ς’ την εθνική μας μουσική. Εκδοτικός Οίκος, «Αστήρ» 
& «‘Ένας αιώνας για την Ελληνική Μουσική», Αθήνα, 2001.

Πάπυρος- Λαρούς, «Γενική Παγκόσμιος Εγκυκλοπαίδεια», Εταιρεία Εγκυκλο
παιδικών Εκδόσεων Ο.Ε., Ελ Βενιζέλου. 46, Αθήναι, COPYRIGHT, 1964, Aux την ελ
ληνικήν γλώσσαν εις όλον τον κόσμον, τ. 10Οζ, 1960.

«Α Μαρτίνος «Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια», Αθήναι, Πανεπιστημίου 
44, τ. 9ος 1966.

Εκπομπή «Αναζητήσεις» Α’ Πρόγραμμα ΡΙΚ., Τετάρτη, 6/6/07 (1605-1700). Φι
λοξενούμενος: Μιχάλης Γεωργίου, & ένθετο δίσκου «ΕΛΙΚΩΝ»-Σύνολο αρχαίων ελ
ληνικών μουσικών οργάνων. Γυμνάσιο Παλουριώτισσας, Λευκωσία, Κύπρος, Απρίλιος 
2007.

Στις μέρες μας στα Ωδεία, το μάθημα της Σύνθεσης ονομάζεται και «αρμονία». 
Είναι ο κλάδος της μουσικής επιστήμης «ο πραγματευόμενος περί των συγχορδιών δηλ. 
της συνήχησης τριών ή περισσοτέρων μουσικών φθόγγων».

Με τον όρο μουσική, λοιπόν, σήμερα ονομάζεται η τέχνη και η επιστήμη, η οποία 
ασχολείται με τους φθόγγους (ήχους): ένα άυλο σύμπαν γεμάτο από ήχους (φθόγγους).

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αρχαίας ελληνικής μουσικής

Η ιδιαίτερη δύναμη της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής, τα ιδιάζοντα ζωτικά στοιχεία 
της, τα οποία την έκαμαν ικανή να εξακολουθήσει να ζει και πέραν του χρόνου της 
ύπαρξής της, είναι το ΗΘΟΣ και το ΥΦΟΣ της. Αυτά προσδιόρισαν τον ιδιαίτερο χα
ρακτήρα της και έδωσαν στην Ελληνική Μουσική τη θέση Τέχνης, η οποία επιδιώκει 

κάτι ανώτερο από την απλή τέρψη. Η επιβολή της περί μουσικής θεωρίας και της αι
σθητικής των Ελλήνων φιλοσόφων επί της μουσικής αντίληψης, εκείνων που ασχολούν
ταν θεωρητικώς με το ζήτημα της μουσικής, αλλά και της μουσικής ως αγωγής γενικότερα, 
επικράτησε στις μεγάλες μουσικές χώρες της Ευρώπης όπως Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία 
τους τελευταίους 4-5 αιώνες. Εξάλλου, το ΗΘΟΣ και το ΥΦΟΣ της αρχαίας ελληνικής 
μουσικής ήταν που ανύψωσαν τη μουσική σε πνευματική πειθαρχία, που αργότερα, θε
ωρήθηκε ως το ιδανικό της Ευρωπαϊκής, λόγιας, ή σοβαράς ή κλασσικής μουσικής, 
όπως επικράτησε να λέγεται. Βέβαια, τόσο το ΥΦΟΣ αυτό όσο και το ΗΘΟΣ κληρο
νόμησαν πρώτα η Βυζαντινή Μουσική και το Γρηγοριανό μέλος. (Ιδέ σελ. 11,35).

Αξίζει, πιστεύουμε, ν’ αναφέρουμε ότι ο Πλάτων εξοστρακίζει από την «Πολιτεία» 
του όλους τους «θρηνώδεις» και «μαλακούς» τρόπους. Επιτρέπει μόνο τον «Δώριον» 
και τον «Φρύγιον» (δωριστί και φρυγιστί αρμονίαν) «ως εκφράζοντες δύναμιν, πράξιν 
καί προσευχήν».

Ο Πλάτων απαγορεύει ρητώς τα πολύχορδα όργανα (τρίγωνο και πηκτίδα) καθώς 
και τους αυλούς. Επιτρέπει μόνο τη λύρα και την κιθάρα. Ο Αυλός εθεωρείτο, ως γνω
στόν, ως όργανο του Διόνυσου. Η λύρα και η κιθάρα ήταν σύμβολα του Απολλώνιου 
Πνεύματος. Ο Πλάτων θεωρεί τη Μουσική «ιερή»: ετάχθη υπό Θεών τε και νόμων δια 
την επανόρθωσιν της ψυχής». Ο ίδιος επίσης τη θεωρεί ως «μορφωτική Τέχνη η οποία 
εισδύουσα εις την 'ψυχή την οδηγεί στήν αρετήν». «Τούτων ένεκα, κυριωτάτη εν μουσική 
τροφή, ότι μάλιστα καταδύεται εις το εντός της ψυχής, ο ρυθμός και η μελωδία και ερ- 
ρωμενέστατα άπτεται αυτής και ποιεί ευσχήμονα». Ο Αριστοτέλης δε είπε το περίφημο 
«Πότερον θετέον την μουσικήν, παιδείαν ή παιδιάν», θέλοντας ν’ αποδείξει ότι η μουσική, 
τον άνθρωπο δεν τον τέρπει μόνον, χωρίς να τον ωφελεί, γι’ αυτό και παρέχει διπλή 
ωφέλεια: ψυχική και σωματική.

Αλλά και ο Αριστείδης ο Κοϊντιλιανός (2ος -3ος αιώνας μ.Χ.), αναφέρει το εξής χα
ρακτηριστικό: «Ουκούν ένεστι πράξις εν ανθρώποις ήτις άνευμουσικής τελείται..». Ο 
ίδιος επίσης παρατηρεί ότι η μουσική είναι «επιστήμη μέλους και των περί μέλος συμ- 
βαινόντων».

Πράγματι η μουσική συνοδεύει τον άνθρωπο από τη γέννησή του, «με τις χαρωπές 
μελωδίες των ταχταρισμάτων και των νανουρισμάτων της μάνας, και μέχρι τέλους της 
ζωής του με τις πένθιμες μελωδίες των μοιρολογιών που αντιστοιχούν με τους θρήνους 
της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής».

Η μουσική σκοπό είχε στους Έλληνες «να διπλάττη το ήθος, την ψυχή να εξευγενίζει 
και τους τρόπους να τούς καθιστά αρμονικότερους». Καλός δε και αγαθός μουσικός 
ήταν και θεωρείτο όχι εκείνος που γνώριζε και χειριζόταν δεξιοτεχνικά ένα όργανο ή 
που μπορούσε να τραγουδά με ωραία, μελωδική φωνή, αλλά εκείνος ο οποίος απολάμ
βανε τέτοιαν ευμένεια των Μουσών ώστε και τον εαυτό του να μπορεί να «εξημερώσει», 
αλλά και τους άλλους με τα κατάλληλα μουσικά μέλη να οδηγεί προς την αρετήν και να 
μεταδίδει ψυχικήν ωφέλειαν και καλλιέργειαν. Γι’ αυτό και όταν ο Αντισθένης, ο μαθητής 
του Σωκράτη, άκουσε κάποτε ότι ο Ισμηνίας είναι σπουδαίος αυλητής είπε «Δεν είναι
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δυνατό να είναι και τόσο σπουδαίος αυλητής διότι ο άνθρωπος είναι 
μοχθηρός». Εκείνοι δε που ήταν εντελώς άμουσοι «άγευστοι μουσι
κής», εθεωρούντο αγροικώδεις, θηριώδεις και βοσκηματώδεις».

(Εικόνα 5)

Ο ίδιος ο Σωκράτης αν και ήταν σε πολύ μεγάλη ηλικία, διδάχ
θηκε να παίζει κιθάρα, κοντά στον ονομαστό Δάμωνα, που ήταν φί
λος κοινός και δάσκαλος της μουσικής τόσο του ιδίου όσο και του 
Περικλέους- σύμφωνα με τον Σίμωνα Καρά.

Συγγράμματα περί μουσικής των μεγάλων θεωρητικών της Αρ
χαιότητας

Μολονότι από την αρχαιότητα δεν έχουν διασωθεί επαρκείς μελωδίες με τα μουσικά 
τους σημεία, ωστόσο έχουν περισωθεί πολύτιμα και βαρυσήμαντα θεωρητικά συγγράμ
ματα περί μουσικής των μεγάλων θεωρητικών της Αρχαιότητας. Αναφέρουμε ενδεικτικά 
τον Πυθαγόρα τον Σάμιο, τον Αριστόξενο (εξαίρετο μουσικολόγο της αρχαιότητος}, 
τον Ταραντίνο, τον Αναξαγόρα, τον Νικόμαχο τον Πυθαγορικό, τον, Γαυδέντιο τον 
φιλόσοφο, τον Βακχείο τον Γέροντα, τον Αριστείδη τον Κοϊντιλιανό, τον Πλούταρχο, 
τονΑλύπιο κ.α., χωρίς να παραλείψουμε τα συγγράμματα του Πλάτωνος και τα περί
φημα απόκρυφα «Αριστοτέλεια προβλήματα». Τα θεωρητικά αυτά συγγράμματα έπαιξαν 
σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση της Δυτικής Τέχνης, κάτι που, όπως ήδη αναφέραμε 
στην αρχή της ομιλίας μας αυτής, ομολογούν οι ίδιοι οι μουσικολόγοι και οι μουσικο
συνθέτες της Δυτικής Μουσικής γενικά: της λόγιας, ή σοβαρός ή κλασσικής, όπως επι
κράτησε να λέγεται, αλλά και των άλλων ειδών της μουσικής δημιουργίας (Σελ.28).

Το σκόλιο του Σεικίλου

Από τα λίγα, αλλά ιδιαίτερα αξιόλογα «λείψανα» της αρχαίας ελληνικής μουσικής 
τα οποία έχουν διασωθεί αξίζει να παραθέσουμε το «Σκόλιο του Σεικίλου».

Ο Σείκιλος ήταν Έλληνας ποιητής των ρωμαϊκών Αυτοκρατορικών χρόνων (10ς 
αι. μ.Χ.). Η επιτύμβια στήλη, η οποία περιέχει το Σκόλιο, ένα μικρό επιτάφιο επίγραμμα, 
βρέθηκε κοντά στις αρχαίες Τράλλεις της Μικράς Ασίας (σημερινό Αϊδίνι), το 1883 ή 
1892 και αποτελείται από 37 φθόγγους. Σήμερα, βρίσκεται στην Κοπεγχάγη. Φαίνεται 
ότι αρχικά ο Σείκιλος τοποθέτησε την επιτύμβια στήλη με το τραγούδι του για τη γυναίκα 
του Ευτέρπη, με αφορμή τον θάνατό της. Αργότερα, μετά τον θάνατο και του ιδίου, πα- 
ρέμεινε η συγκεκριμένη επιτύμβια στήλη.

Στην επιγραφή αυτή πάνω από τα γράμματα που καθορίζουν το ύψος των φθόγγων 
υπάρχουν σημεία που καθορίζουν ακριβώς τη διάρκειά τους. Ας σημειωθεί, ότι η 
κανονική διάρκεια μιας μακράς συλλαβής μπορούσε να παρατείνεται και αυτό το επιβε
βαιώνει το τραγούδι του Σεικίλου. Το κείμενο είναι ένα τετράστιχο:

Όσο ζεις φαίνου, 

μηδέν όλωςσύλυπού. 

Προς ολίγον εστί το ζήν 

το τέλος ο Χρόνος απαιτεί».

Σύμφωνα με τον μεγάλο Ελβετό εθνομουσικολόγο Samuel Baud-Bovy και το βιβλίο 
του «Δοκίμιο για το Ελληνικό Δημοτικό τραγούδι» σελ. 8-9, « είναι η ίδια προτροπή, με 
την ίδια δικαιολογία, που απαντάει σε νεοελληνικό δίστιχο:

Χαρείτε νιοι, χαρείτε, νιές, κ’ η μέρα όλο βραδιάζει,

κι ο Χάρος τις ημέρες μας μια- μια τις λογαριάζει»

(Ν. Πολίτης, Δημοτικά Τραγούδια, Εκλογαί., αρ. 223).

Ο ρυθμός του τραγουδιού του Σεικίλου είναι ο ίδιος με τον ρυθμό του «τσάμικου» 
χορού που τα τραγούδια του τα λένε στην τάβλα. Σκόλια στην αρχαιότητα ήταν τρα
γούδια καθιστικά, δηλαδή της τάβλας και του τραπεζιού, 
κτήρα.

Το αρχαίο και το σύγχρονο τραγούδι μοιάζουν και 
στη δομή. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τον ήχο οι μουσικολό- 
γοι δεν συμφωνούν απόλυτα. (Samuel Baud-Bovy «Δο
κίμιο για το Ελληνικό δημοτικό τραγούδι», Πελοποννη- 
σιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, 1984, σελ. 8-9).

Στο σημείο αυτό αξίζει, πιστεύω, ν’ αναφέρουμε ότι 
για την ανάγνωση της μουσικής γραφής των αρχαίων 
Ελλήνων, ιδιαίτερα βοηθητικοί ήταν οι πίνακες του Αλύ- 
πιου (4ος ή 3ος αιώνας π.Χ.). (Εικόνα 6)

συνήθως σκωπτικού χαρα-

Έπιιύ/ιβως π·αξ Itixitot.

Η Ελληνική Τέχνη στην Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Εκτός όμως από τα συγγράμματα των αρχαίων θεωρητικών, την ελληνική Τέχνη 
συναντούμε στην Ιταλία, κατά τους αρχαίους χρόνους μέχρι την κατάρρευση του ρω
μαϊκού κράτους. Η Ρώμη είχε περισυλλέξει τα διδάγματα της Ελλάδας τα οποία αργό
τερα χρησιμοποιεί για τη δική της μουσική καλλιέργεια και δημιουργία γενικά.

Εξάλλου, πολύ αργότερα, οι Σταυροφόροι με τις διακινήσεις τους, αλλά και μορ
φωμένοι σοφοί μοναχοί στην αρχή του μεσαίωνα, οι οποίοι ασχολούντο με τη μουσική 
στηριζόμενοι κυρίως στα σωζόμενα ελληνικά συγγράμματα, δημιουργούν βάσει αυτών, 
νέα έννοια της μουσικής ως επιστήμης και, με τα πολύτιμα συγγράμματά τους συμβάλλουν 
πολύ στη διάδοση της Ελληνικής Τέχνης στον Δυτικό Κόσμο, όπως Ιταλία, Γαλλία και 
Γερμανία.
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Είναι γνωστό άλλωστε, ότι η Αναγέννηση αντλεί πολύτιμα στοιχεία από τον Ελληνικό 
Πολιτισμό, δίνοντας έμφαση στην ενότητα λόγου και ήχου. Ας μη ξεχνούμε ότι μέχρι 
σήμερα χρησιμοποιούνται στη μουσική οι ελληνικοί όροι μελωδία, αρμονία, ρυθμός, ομο
φωνία, πολυφωνία, σύμφωνες καί διάφωνες συγχορδίες, ρυθμός κα., θεμελιώδεις έννοιες 
της παγκόσμιας μουσικής σκέψης, όπως καθιερώθηκαν στην ελληνική μουσική από την 
αρχαιότητα και, μέσω της Βυζαντινής μουσικής, συναντούμε και στη Δυτική Τέχνη, έστω 
κι αν με το πέρασμα των αιώνων η σημασία των εννοιών αυτών έχει μετατοπιστεί.

Το Βυζάντιο : « κάτοχος και συντηρητής» της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και 
μουσικής

«Ο κάτοχος και συντηρητής και διαχειριστής της αρχαίας σοφίας και τέχνης, είναι 
το Βυζάντιο. Το Βυζάντιο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία, σαν 
μια ενότητα πολιτική, φυλετική, θρησκευτική, κοινωνική και πνευματική, του μεγάλου 
πειά σε γεωγραφικά όρια Νέου Ελληνισμού. Αυτή η ενοποίησι που φέρνει ανάλογο 
αποτέλεσμα και στην τέχνη, ούτε έγινεν αυτοστιγμεί, ούτε είναι έργο απόλυτα ιδικό 
του. Η μεγάλη ζύμωσι και προεργασία αυτής της ενότητος, έγινε στην αλεξανδρινή 
εποχή», σύμφωνα με τον Σίμωνα Καρά. (Σίμων Καράς: « Ένας αιώνας για την Ελληνική 
Μουσική», Αθήνα, 2001, σελ.7).

Έτσι, μολονότι η αρχαία ελληνική γλώσσα είχε σταματήσει από του να χρησιμο
ποιείται, όμως δεν έσβησε εντελώς σαν άλλες (Αιγυπτιακή, ασιατική, και λοιπές) και 
όπως δεν έχει μείνει «βαλσαμωμένη» στα κείμενα λειτουργικών βιβλίων, όπως η εβραϊκή 
και η λατινική, έτσι και η έννοια της ελληνικής μουσικής, ως εκφραστή της γλώσσας, η 
οποία εξαρτάτο και διατηρείτο από αυτήν, συνέχισε να λειτουργεί και να παραμένει 
ως πνευματική δύναμη ζωντανή, χωρίς να εξαλειφθεί από την ιστορική εξέλιξη, όπως 
έγινε με τα στοιχεία άλλων πολιτισμών όπως ασιατικά, εβραϊκά αφρικανικά και δυτι
κοευρωπαϊκά· τουναντίον εξακολουθεί να ρυθμίζει τη μουσική σκέψη, μολονότι το 
«σώμα» της έχει καταρρεύσει. Η ελληνική μουσική συνέχισε να υπάρχει, να λειτουργεί 
και να εξελίσσεται δια μέσου των αιώνων και να διατηρείται πάντα «ζωντανή» και 
πάντα η ίδια, ελληνική μουσική. Και τούτο το χρωστά κυρίως στη Βυζαντινή μουσική.

Πολύ σοφά, πιστεύουμε, ο Γρηγόριος Στάθης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών ονόμασε τη Βυζαντινή μουσική «ομόχυμο βλάστημα του λόγου». Κι’ ακόμα ότι 
«είναι το φυλακτήριο και το διαχρονικό σχολείο που περιφρουρεί και διαφυλάσσει και 
παραδίδει τη γλώσσα μας την ελληνική αλώβητη και καθαρή, με την ποικιλία των κατα- 
λήξεών της και τους τόνους, τα πνεύματα, όπως πέρασαν και αναπτύχτηκαν στη σημει
ογραφία της, γιατί αυτά αποτελούν μελικά στοιχεία κι’ έχουν εκφραστικό βάρος ανε
πανάληπτο. Η Βυζαντινή μουσική είναι ο γραπτός και έντεχνος ελληνικός μουσικός 
πολιτισμός, ένας προγονικός θησαυρός που στάθηκε η κιβωτός, που διαφυλάσσει και 
περιφρουρεί και παραδίδει όλη την παράδοση μας αλώβητη διαμέσου των αιώνων... 
Έτσι έφθασε μέχρι σ’ εμάς η μουσική αυτή εξελιγμένη και εξηγημένη απ’ τους μεταβυ
ζαντινούς Έλληνες διδασκάλους, μουσικολογιοτάτους πρωτοψάλτες, λαμπαδαρίους, 
δομέστικουςμοναχούς, ιερομονάχους, λογιοτάτους κληρικούς, επισκόπους και πατριάρ
χες με μιαν αδιάκοπη διαδοχή μέσα στην αμετάλλακτη λειτουργική πράξη της εκκλησίας και 

αποτελεί πατρογονικό κληρονόμημα και μνημείο τέχνης, όπως κι’όλα τ’ άλλα. Και χρειάζεται 
από όλους εμάς προσεκτική και ευλαβική προσέγγιση, γιατί ανήκει σε όλους μας..».

Όταν λέμε Βυζαντινή Μουσική εννοούμε τη μουσι
κής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία αναπτύχθηκε 
κατά τους Βυζαντινούς χρόνους κυρίως στην Κωνσταν
τινούπολη, αλλά και σε όλη την επικράτεια της Βυζαντι
νής Αυτοκρατορίας, στο Βυζάντιο απ’ όπου και το όνομα 
της Βυζαντινή Μουσική.

Σας θυμίζουμε ότι το Βυζαντινό Κράτος ιδρύθηκε 
το 330 μ.Χ., από τον Μέγα Κωνσταντίνο ως συνέχεια 
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και καταλύθηκε οριστικά 
μετά την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από την Οθω
μανική Αυτοκρατορία, το 1453 μ.Χ. (Εικόνα 7)

Ωστόσο, η Βυζαντινή Μουσική συνέχισε να υπάρχει 
και να εξελίσσεται και κατά τους μεταβυζαντινούς χρόνους.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει, πιστεύω, να διευκρινίσουμε ότι η Βυζαντινή Μουσική 
έφθασε μέχρι σ’ εμάς με τη μορφή που τη γνωρίζουμε σήμερα, δια μέσου των αιώνων, 
αφού υπέστη τις φθορές και τις αλλοιώσεις που ο χρόνος είναι φυσικό να επιφέρει. Κι’ 
ακόμα με την επιμιξία με συγγενείς πολιτισμούς αναπόφευκτη κι’ αυτή, που όμως δεν 
έφθειρε το ύφος και το ήθος της .

Ας μη ξεχνούμε ότι τόσο η Κωνσταντινούπολη όσο και η Κύπρος μας είναι «Της 
Δύσης η Ανατολή και της Ανατολής η Δύση»: Σταυροδρόμι τριών Ηπείρων ήταν φυσικό 
να γίνει δέκτης ποικίλων πολιτιστικών ρευμάτων. Όσα, λοιπόν, στοιχεία ήταν συγγενή 
προς τη «φύση» και την «ουσία» της τα αφομοίωσε και τα έκαμε δικά της

Εκείνα όμως που ήταν ξένα και άσχετα με το ήθος και το ύφος της, με το πέρασμα 
του χρόνου τα απέβαλε. (Σελ.6, 35).

Για τον σκοπό αυτό άλλωστε εργάστηκαν όλες οι μεγάλες επιτροπές, όπως εκείνη 
των τριών μεγάλων μεταρρυθμιστών της νέας αναλυτικής μεθόδου, Γρηγορίου του Πρω
τοψάλτου, Χουρμουζίου του Χαρτοφύλακας και Χρυσάνθου από τη Μάδυτο της Μικράς 
Ασίας, Μητροπολίτου Προύσης και Δυρραχίου του 1814, η Πατριαρχική μουσική επι
τροπή του 1881, χωρίς να παραλείψουμε τα θεωρητικά βιβλία μεγάλων και αξιόλογων 
βυζαντινολόγων, μουσικολόγων και συγγραφέων γενικά εγνωσμένου κύρους.

Ωστόσο, οι επιδράσεις συνεχίζονται και μέχρι σήμερα. Το θέμα όμως αυτό είναι 
αρκετά ευρύ και δεν είναι του παρόντος να το αναλύσουμε με λεπτομέρειες. Πρέπει 
όμως πάντοτε να έχουμε υπόψη, ότι τόσο η μουσική όσο και γλώσσα είναι ζωντανά 
στοιχεία του κοινωνικοπολιτικού τρόπου ζωής των ανθρώπων και ως τέτοια δεν μπο
ρούμε να τα βάλουμε σε καλούπια στεγανά- δέχονται επιδράσεις με ένα ανάλογο τρόπο 
που και εκείνες επιδρούν σε άλλους πολιτισμούς.
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Πολύ παραστατικά ο Σίμων Καράς ονομάζει τη Βυζαντινή Μουσική «νέα και πα
λαιό». Νέα, γιατί ακόμα και σήμερα εξακολουθεί να λειτουργεί, να είναι ζωντανή και 
να είναι αγαπητή και πάντα επίκαιρη, κι’ ακόμα, γιατί προσφέρεται ως πηγή έμπνευσης 
από τους νεώτερους δημιουργούς. Παλαιά, γιατί οι ρίζες της ανιχνεύονται στα βάθη 
των αιώνων.

Ακόμα, επειδή προσφέρεται ως πηγή έμπνευσης από τους νεώτερους δημιουργούς.

Εξάλλου, ο μεγάλος δάσκαλος Χρύσανθος ο ένας από τους τρεις μεταρρυθμιστές 
της Νέας Μεθόδου της Βυζαντινής Μουσικής του 1814, που μόλις αναφέραμε, γράφοντας 
το «Μέγα Θεωρητικό» του αναφερόμενος στη μουσική έρωτά: «Τι είναι λοιπόν αντή η 
τέχνη; Παλαιά ή νέα; ούτε παλαιά», απαντά, «ούτε νέα, άλλ’ αυτή η κατά διαφόρους 
καιρούς τετελειοποιημένη». (Σελ.39).

«Και όποια σχέσις υπάρχει μεταξύ της νέας γλώσσης προς την παλαιά, η αυτή και 
μεταξύ της σημερινής μουσικής μας προς την αρχαία ελληνική, διαπίστωσε ο σοφός 
Κοραής (επιστολή ξγ’) (63η ).

Μουσική Σημειογραφία της Βυζαντινής Μουσικής- Παρασημαντική

Η γραφή (Μουσική Σημειογραφία ή παρασημαντική), της Βυζαντινής Μουσικής, 
στενογραφική και συμβολική, εξελικτικά προήλθε, όπως συνάγεται από τα προαναφερ- 
θέντα, από την αλφαβητική γραφή των Ελλήνων: από τα 24 γράμματα του ελληνικού 
αλφαβήτου σε ομάδες από το A μέχρι το Ω, από το οξύ προς το βαρύ και σε διάφορες 
θέσεις, όπως όρθια, ύπτια και πλάγια. Επίσης, από τα σημεία στίξης όπως τόνοι, πνεύ
ματα και πάθη, υποδιαστολή, υφέν, απόστρο- 
φος, κόμμα, έκθλιψη, περισπωμένη, μακρά, 
βραχεία κλπ. Χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή, τα 
γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου τροπο
ποιημένα και, με βάση την αρχαία προσωδία: 
σχέση βραχέως και μακρού και σύμφωνα με 
αυτά, γίνονταν και οι τομές των μέτρων.

Ωστόσο, στην εξέλιξή της η Βυζαντινή 
Μουσική, αναφορικά τουλάχιστο με τον 
ρυθμό, χρησιμοποιεί το ρυθμοτονικό μέτρο· 
δηλαδή, οι τομές των μέτρων γίνονται με βάση 
τον τονισμό των λέξεων , αλλά και βάσει κά
ποιων κανόνων. (Ιδέ σελ. 38).

Μουσικό παράδειγμα Βυζαντινής Μουσικής

Τή 25η Μαρτίου, εις τό·ν ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΝ.

$μενον καί άπό τής πρώτης Κυριακής των Νηστειών μέχρι
πέμπτης τοιαύτης.
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(Εικόνα 8)

Είδη τραγουδιών στην αρχαιότητα και ο τρόπος εκτέλεσης τους

Εκτός από τις οργανικές συνθέσεις στην αρχαιότητα υπήρχαν ύμνοι και ωδές θρη
σκευτικές, τραγούδια ηρωικά, ιστορικά, κάλαντα, συμποτικά, δηλαδή τραγούδια του 
τραπεζιού, όπως τα λέμε σήμερα, του τρύγου και του θέρους, θαλασσινά και ποιμενικά, 
γαμήλια και ερωτικά, θρήνοι νεκρικοί, δηλαδή μοιρολόγια, τραγούδια θεατρικά και 
άλλα: κατηγορίες τραγουδιών ανάλογες με τις σημερινές, που συναντούμε σ’ ολάκερο 
τον ελληνικό ιστορικό χώρο. Πρώτη θέση κατείχαν οι θρησκευτικοί ύμνοι και τα ηρωικά 
άσματα, το «έπος»: Και τα δύο, όπως το λέει και το όνομά τους είχαν ως βάση την αν
θρώπινη φωνή και όχι το μουσικό όργανο κάτι ανάλογο που γίνεται και σήμερα: μια 
ζωντανή παράδοση που συνεχίζεται ως τις μέρες μας.

Αν ανατρέξουμε στον Όμηρο, θα παρατηρήσουμε ότι οι ραψωδοί και οι αοιδοί 
συνοδεύονταν με φόρμιγγα, παραλλαγή της λύρας, η οποία εθεωρείτο από τον “Όμηρο 
ως ιερό όργανο, παρά από την χέλυν (είδος λαούτου ή κατά άλλους είδος λύρας μικρό
τερου μεγέθους).

Σε ό,τι αφορά τη θρησκευτική μουσική και τα ηρωικά άσματα, το «έπος» ο Σίμων 
Καράς μας πληροφορεί πολύ χαρακτηριστικά:

«Αυτό το είδος της μουσικής -η θρησκευτική μουσική και το «έπος» όπως και η 
μουσική του θρησκευτικού δράματος, ήταν για τους αρχαίους όχι απλώς θέαμα και ψυ
χαγωγία, όπως φαίνεται να νομίζουν μερικοί, αλλά κάτι σαν τη σημερινή ακολουθία ή 
τη λειτουργία μας τη θρησκευτική, το χαρακτηρίζει η σεμνότης και η απλότης μέλους 
και ρυθμού, το συντηρητικό και το σοβαρό, που πολύ φρόντιζαν οι έλληνες να το δια
φυλάξουν αλώβητο από κάθε αλλοίωση και παραφθορά». (Σ. Καρά «Για ν’ αγαπήσωμε 
την Ελληνική Μουσική», «Πέντε ραδιοφωνικές ομιλίες του έτους 1946 αναφερόμενες ’ς 
την εθνική μας μουσική», Εκδοτικός Οίκος «Αστήρ» σελ.35).

Ο Πλούταρχος εξάλλου σε ό,τι αφορά την αποστολή της μουσικής μας πληροφορεί: 
«Μουσικής αρχαί τρεις είναι: λύπη, ηδονή, ενθουσιασμός». Αλλά και ο Αθήναιος είχε 
πει το περίφημο: «Οι δε παίδες, εκ νηπίων εθίζονται άδειν τους πατρίους ύμνους και 
παιάνας». Αυτό δεν υποστηρίζουμε και εμείς σήμερα; Οτι, δηλαδή τα παιδιά πρέπει 
από μικρά να μυηθούν στον ναό της Τέχνης;

Στην Αρχαία Ελλάδα, επίσης, ανάλογα με την κάθε περίσταση υπήρχαν και οι αν
τίστοιχοι ύμνοι, τα τραγούδια και οι ωδές όπως:

Παιάν: θρησκευτικό άσμα προς τον Απόλλωνα και αργότερα θριαμβικό νίκης, 
επινίκιο.

Εμβατήριο: Για την είσοδο στη μάχη.

Ευκτικός ύμνος: συνόδευε παρακλήσεις, προσευχές προς τους Θεούς. Ευχετικά 
τραγούδια όπως τα λέμε σήμερα.

Εγκώμιον: Εορταστικόν ή προσόδιον για τις πανηγυρικές πομπές.

Ολοφυρμός: Θρηνητικό άσμα.
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Επιλοίμιον: Ευκτικό , για την αποφυγή λοιμού.

Φιληλιάς: Ωδή στον Ήλιο.

Λίνος: Πένθιμο, από τον Λίνο, γιό του Απόλλωνα και της μούσας Καλλιόπης. Λε
γόταν κυρίως για τον αποχωρισμό του θέρους και του φθινοπώρου.

Επιτόκιο: Γενεθλιακό. Έχουμε και μείς αλλά...ας μείνουμε στο αλλά..

Βαυκάλημα: Το νανούρισμα από το βαυκαλάω, βαυάω και βαυκαλίζω που σημαίνει 
αποκοιμίζω.

Υμέναιος: Τραγούδι του γάμου.

Ιάλεμος: Μοιρολόι,

Διθύραμβος: Λατρευτικό τραγούδι, ενθουσιαστικού χαρακτήρα προς τιμή του Διό
νυσου.

Επιλήνιο: Επί και ληνός, που σημαίνει πατητήρι· δηλαδή τραγούδι που λεγόταν 
κατά τον τρύγο με συνοδεία αυλού.

Θυροκοπικόν ή παρακλαυσίθυρον: Η συνήθεια της καντάδας της ερωτικής, τα 
τραγούδια της αυγής, είναι αρχαιότατη κληρονομιά. Στην αρχαιότητα τα ονόμαζαν πα- 
ρακλαυσίθυρα. Φυσικά υπήρχαν και

Παιδικά τραγούδια :

Χελιδόνισμα: Τραγούδι της άνοιξης της Λιανής Κοζάνης. Αρχαίο έθιμο σύμφωνα 
με το οποίο μικροί μαθητές την 1η του Μάρτη γυρνούσαν από σπίτι σε σπίτι κρατώντας 
ένα ξύλινο ομοίωμα χελιδονιού για να γιορτάσουν τον ερχομό της άνοιξης και των χε- 
λιδονιών. Οι νοικοκυρές τους έδιναν αυγά. Το χελιδόνισμα ήταν ρυθμικό τραγούδι και 
ανήκει στην κατηγορία των τραγουδιών «του αγερμού». Σύμφωνα με τον Αθήναιο, ο 
οποίος μας το έχει διασώσει, «Το χελιδόνισμα», χρονολογείται στον 6ον αιώνα π.Χ. 
(Samuel Baud-Bovy, σελ.11).

Η Περπερούνα: Άλλο ένα παιδικό τραγούδι, της Αιανής Κοζάνης, που συνόδευε 
ένα πανάρχαιο έθιμο σε καιρό αναβροχιάς. Για να βρέξει, τα κοριτσάκια του χωριού 
διάλεγαν το πιο φτωχό, το στόλιζαν με πρασινάδες και λουλούδια και γύριζαν από 
πόρτα σε πόρτα τραγουδώντας την Περπερούνα. Η νοικοκυρά έβρεχε το παιδί με νερό 
και έδινε χρήματα. Περπερούνα λέγανε και το κοριτσάκι και το έθιμο. Και τα δύο τρα
γούδια είναι από τη συλλογή της Δόμνας Σαμίου και το δίσκο της «Η Περπερούνα» και 
άλλα τραγούδια του λαού μας για παιδιά».

Τραγούδια της «Ειρεσιώνης», από το «είρος»-έριον που σημαίνα μαλλί που έπαιρ
ναν από ιερό ζώο: Ποιητικό παιχνίδι αποδιδόμενο στο Όμηρο.

Μικρά παιδιά σε καθορισμένες γιορτές, όπως στις γιορτές των Πυανεψίων και 
των Θαργηλίων, προς τιμή του Απόλλωνα των Παναθηναίων και άλλων θεοτήτων, πε
ριέφεραν κλαδιά ελιάς ή δάφνης περιτυλιγμένα με ταινίες από μαλλί, πήγαιναν από 

σπίτι σε σπίτι και έπαιρναν δώρα, ευχόμενα «πλούτον», «ευφροσύνην», «άγγεα μεστά» 
και ειρήνην αγαθήν» .

Υπό τύπον στεφανιών παρόμοια κλαδιά κρεμούσαν στο πάνω μέρος της πόρτας 
των σπιτιών ως τον επόμενο χρόνο, όπως γίνεται μέχρι σήμερα με τα στεφάνια του Μάη.

Από το έθιμο της ειρεσιώνης προήλθαν και τα τραγούδια «του αγερμού», τα γνωστά 
μας κάλαντα ή «καλένδες».

Μολονότι είχαν απαγορευτεί από την 6η Οικουμενική Σύνοδο ως ειδωλολατρικό 
έθιμο και όσοι έπαιρναν μέρος ονομάζονταν «μηναγύρτες», ωστόσο αυτό συνεχίστηκε 
με την κάθοδο του Οθωνα, ο οποίος ανέθεσε σε άνδρες της Βασιλικής φρουράς να 
τραγουδούν κάλαντα σε μεγάλες θρησκευτικές γιορτές, ενώπιον της Βασιλικής Οικο
γένειας, όπως γινόταν και σε άλλες ευρωπαϊκές βασιλικές οικογένειες. Έτσι, τα έθιμο 
δεν άργησε να επανέλθει.

Υπάρχει επίσης η άποψη ότι και το Χριστουγεννιάτικο δένδρο προήλθε από την 
Ειρεσιώνη. Το πήραν προφανώς οι Ευρωπαίοι, το διαμόρφωσαν με τον δικό τους 
τρόπο και μετά ήλθε ξανά πίσω σε εμάς. Γι’ αυτό προφανώς διαδόθηκε τόσο εύκολα.

Αλλά και η Κύπρος φαίνεται να έχει το δικό της μερτικό σε τραγούδια που προέρ
χονται από την αρχαιότητα. Σύμφωνα με την παράδοση ο ωραίος συρτός «Ψιντρή βα- 
σιλιτζιά μου» που λέγεται και «Άρμα χορός», αναφέρεται από τον Όμηρο ως «όρμος», 
κυκλικός χορός που χορεύεται από δύο κύκλους από νέους και νέες εναλλάξ. Όταν οι 
Αχαιοί ανέβηκαν στα τείχη της Τροίας, έπιασαν ο ένας τα χέρια του άλλου, από τους 
αρμούς και χόρεψαν ένα αλυσιδωτό χορό. ( Γ. Αβέρωφ «Τα Δημοτικά Τραγούδια και 
οι Λαϊκοί Χοροί της Κύπρου», Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία, 
1989, σελ.55, Συνοδευτικό κείμενο ταινίας Ρ.Ι.Κ., στο πλαίσιο ανταλλαγής προγραμμάτων 
με χώρες του εξωτερικού).

Εδώ, παρατηρούμε και το εξής ενδιαφέρον: στην αρχαία παράδοση της κυπριακής 
λαϊκής τέχνης αφενός μεν, υπήρχαν αλυσιδωτοί, κυκλικοί χοροί, αφετέρου δε, χορεύον
ταν και από άνδρες και από γυναίκες κάτι που αργότερα έπαψε να πα- 
ρατηρείται.

Ας ακούσουμε το «Χελιδόνισμα», ένα επίκαιρο τραγούδι, ως ελά
χιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Δόμνας Σαμίου· εγκατέλειψε τα επίγεια 
στις 12/3/12, και αμέσως μετά το Κυπριακό «Ψιντρή Βασιλιτζιά μου».

Μουσικά παραδείγματα δύο: α) «Χελιδόνισμα» και β) « Ψιντρή 
βασιλιτζιά μου».

Χοροί: Ζεϊμπέκικος (λαϊκός) και δημοτικοί, αντικριστοί χοροί - 
ζεϊμπέκικα Κύπρου και άλλων περιοχών (Εικόνα 9)

Δεν πρέπει, πιστεύω, να παραλείψουμε ν’ αναφερθούμε και στο 
ρυθμικό σχήμα των 9/8ων το οποίο ανάγεται από την εποχή της Σαπφούς της Λεσβίας 
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(6ος αιώνας π. X.). Το συναντούμε τόσο στον γνωστό μας ζεϊμπέκικο πανελλήνιο 
λαϊκό χορό, όσο και σε Κυπριακούς δημοτικούς χορούς σε διάφορες μορφές: σε ορι
σμένες κινήσεις της ανδρικής και της γυναικείας σουίτας των αντικριστών χορών της 
Κύπρου, γνωστών και ως καρτσιλαμάδων. Το όνομά τους προέρχεται από την τούρκικη 
λέξη Karsi-karsilama, που σημαίνει αντίκρυ - αντικριστός· προφανώς από τη στάση 
των χορευτών, που στέκονται ο ένας αντίκρυ στον άλλον. Στην Κύπρο λέγεται καρτσι- 
λαμάς, ενώ στην Ελλάδα καρσιλαμάς.

Στο νησί μας επίσης, συναντούμε τον ίδιο ρυθμό των 9/8ων και ως μεμονωμένο κυ
πριακό δημοτικό ζεϊμπέκικο χορό.

Εξάλλου, το ίδιο ρυθμικό σχήμα των 9/8ων, παρατηρείται και στη δημοτική μουσική 
άλλων περιοχών του ελληνικού ιστορικού χώρου, όπως στα μικρασιατικά παράλια, στο 
Αιγαίο και στην Κωνσταντινούπολη.

Το συναντούμε επίσης στον ποντιακό χορό ομάλ. Επειδή όμως η χρονική αγωγή 
του είναι πιο αργή, γράφεται συνήθως με 9/4. (Samuel-Baud- Bovy «Δοκίμιο για το Ελ
ληνικό Δημοτικό Τραγούδι» σελ.46-47).

Υπάρχει η άποψη ότι πρόκειται για ρυθμό ξένης προέλευσης. Ωστόσο, η συγκριτική 
μουσικολογική έρευνα στην πλειοψηφία της τον θεωρεί ελληνικής καταγωγής.

Πιστεύεται μάλιστα ότι αρχαίοι Θράκες είχαν μεταναστεύσει στις Αρχαίες Τράλ- 
λεις της Μικράς Ασίας, το σημερινό Αϊδίνι και αφού αναμίχθηκαν με τους ήδη υπάρ
χοντες Φρύγες, χόρευαν τον ζεϊμπέκικο χορό. Οι ντόπιοι τους έλεγαν Ζεϊμπέκους ή 
Ζεϊμπέκηδες. Ήταν λαός ηρωικός, με πολεμικές αρετές, ο οποίος ζούσε στις επαρχίες 
της Προύσας και του Αϊδινίου, στα βουνά που χωρίζουν τη Σμύρνη από το Αϊδίνι.

Σύμφωνα με άλλες απόψεις (Θάνος Μούρραης Βελλούδιος , Γιάννης Τσαρούχης 
κα.) Έλληνες Μακεδόνες και Θράκες οι οποίοι συνόδευαν τον Μέγα Αλέξανδρο στην 
εκστρατεία του στη Μικρά Ασία πήραν μαζί τους και τον ζεϊμπέκικο χορό.

Τους ονόμαζαν Ζεϊμπέκια, δηλαδή, ζωέμπορους και Μακελάρηδες (χασαπάδες), 
γιατί έσφαζαν χιλιάδες ζώα και τα πουλούσαν. Υπάρχει ακόμα η άποψη ότι οι ίδιοι άν
θρωποι επινόησαν και τον χασάπικο χορό, προκειμένου να σχηματίσουν γέφυρα και 
να διασχίσουν τον Γρανικό ποταμό.

Ας σημειωθεί ότι στη Μικρά Ασία ζούσαν πολύ πριν εμφανιστούν οι Τούρκοι στην 
περιοχή. Όταν αργότερα «υιοθετήθηκε» και από υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρα
τορίας ήταν πολύ φυσικό ο χορός να «μπολιαστεί» και με ανατολίτικα στοιχεία.

Ακόμα, μας πληροφορούν ότι ο χορός ζεϊμπέκικος πήρε το όνομά του από το Ζευς 
και Μπέκος, το πρώτο από το Ζευς και το δεύτερο Μπέκος, λέξη η οποία στα Φρυγικά 
και στα παλιά Θρακικά σημαίνει μπουκιά, πρόσφορο και ψυχή. Συμβολίζει δηλαδή το 
πνεύμα (Ζευς) και την ψυχή (Μπέκος). Σύμφωνα με άλλη άποψη, προήλθε από το 
Ζευς και Βάκχος. Λεγόταν επίσης και Αρτοζηνός (Θωμάς Κοροβίνης).

Είδος ζεϊμπέκικου χορού που χορευόταν στη Σύρα, αναφέρει και ο Μάρκος στην 
αυτοβιογραφία του.

Με τον χορό ζεϊμπέκικο και τους ζεϊμπέκηδες έχουν ασχοληθεί μεγάλες προσω
πικότητες της Τέχνης και των Γραμμάτων όπως ο Θωμάς Κοροβίνης, ο Κώστας Ταχτσής 
και ο Μάνος Χατζιδάκις· ο τελευταίος μίλησε για πρώτη φορά για τον ζεϊμπέκικο χορό 
και τη δραστική δύναμη του μπουζουκιού, στην περίφημη διάλεξη του στο Θέατρο 
Τέχνης το 1948, όπου τόνισε μεταξύ άλλων, την ελληνικότητά τους, στο έκπληκτο τότε 
κοινό της Αθήνας.

Όπως αναφέρει ο καθηγητής Πολυχρονίδης Επενεκίδης, . «Οι Ζεϊμπέκηδες ήταν 
περήφανοι για την άσπρη επιδερμίδα τους, για τις λεπτές νευρώδεις γάμπες και τους 
τρυφερούς αστραγάλους τους, που θεωρούνταν σαν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της 
ράτσας τους».

Ξεχώριζαν από τους άλλους Τούρκους και από την ενδυμασία τους. Φορούσαν 
κοντά σαλβάρια, που άφηναν γυμνό το γόνατο και φαρδιά πολύπτυχα ζωνάρια, όπου 
έχωναν τα μαχαίρια και τα κουμπούρια τους. Βοσκούσαν τα πρόβατά τους και λήστευαν 
τους ταξιδιώτες.

Πολλοί από αυτούς συνδέονται με πράξεις «μεγαλοψυχίας» και «ευθυδικίας».

Όπως σημειώνει ο Θ. Κοροβίνης που έχει μεταφράσει το μυθιστόρημα του Κούρδου 
συγγραφέα Γιασάρ Κεμάλ για τον ξακουστό Εφέ «Τσακιτζή», «η σύγχρονη αντίληψη 
γι’ αυτούς είναι ότι διακρίνονται από αντικρατική και αντιεξουσιαστική συμπεριφορά- 
στρέφονται εναντίον των προεστών και εναντίον της κρατικής βίας και καταπίεσης και 
της κακής διοίκησης».

Αφού αναμείχθηκαν με προϋπάρχουσες φυλές της Φρυγίας με τον καιρό είχαν 
εξισλαμισθεί. Φυσικό ήταν, στην εξέλιξή τους , οι Ζεϊμπέκοι να διαφοροποιηθούν από 
την αρχική καταγωγή τους.

Οι Ζεϊμπέκοι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν κάτι ανάλογο με τους αρματωλούς 
και κλέφτες στην Ελλάδα. Ατίθασοι και πολεμόχαροι καθώς ήταν, υπηρετούσαν ως μι
σθοφόροι τους αντιπάλους τοπικούς ηγεμόνες. Και όπως γινόταν με τους αρματωλούς 
στην Ελλάδα, τους έβαζαν να φρουρούν τα βουνίσια περάσματα απ’ όπου διάβαιναν τα 
καραβάνια.

Γι’ αυτό και ο ζεϊμπέκικος χορός θα μπορούσε να παραβληθεί με τον ελληνικό 
τσάμικο χορό, σε λεβεντιά και χάρη. Χορευόταν μόνο από άνδρες με λεβέντικο, αρρενωπό 
ύφος. Ο ζεϊμπέκικος επέζησε καθ’ όλη τη διάρκεια των Βυζαντινών και στη συνέχεια 
υιοθετήθηκε από τους υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Σύμφωνα με άλλες απόψεις όπως της Αυστραλέζας μουσικολόγου Γκαίηλ Χόλστ 
και το βιβλίο της «Δρόμος για το Ρεμπέτικο» οι πρώτοι μάγκες ήταν κάποιοι αγωνιστές 
του ’21, που, μετά την Επανάσταση, περιφέρονταν παροπλισμένοι στην Αθήνα όπου 
και επιδίδονταν σε μη «συμβατές» με την επίσημη κοινωνία δραστηριότητες ανάλογες 
με εκείνες των ζεϊμπέκκων της Ανατολής. Έτσι, σιγά-σιγά πέρασε στον κόσμο του 
Αστικού Περιθωρίου στην Ελλάδα και στη συνέχεια στο περιβάλλον του Ρεμπέτικου. 
(Π. Σκούρτης).
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Ας σημειωθεί, ότι τα τελευταία χρόνια και γυναίκες χορεύουν τον πανελλήνιο 
λαϊκό ζεϊμπέκικο χορό, τόσο στην Κύπρο και στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες χώρες 
του εξωτερικού.

Πάντως, ζεϊμπέκικο χόρευαν και οι Τούρκοι των δυτικών επαρχιών (Picken 1975, 
σ. 16) καθώς και οι Έλληνες της Μικρασίας και των νησιών (Samuel Baud-Bovy, «Δο
κίμιο για το Ελληνικό Δημοτικό Τραγούδι», σελ 46-47).

Οι λέξεις Ζεϊμπέκοι, Ζεϊμπέκηδες και ζεϊμπέκικος γράφονται με ένα κάπα (Ελ
λάδα- νησιά) ή δύο κάπα (Κύπρος).

Ο πανελλήνιος λαϊκός ζεϊμπέκικος χορός σε σχέση με τον Κυπριακό δημοτικό 
ζεϊμπέκικο χορό, μολονότι και οι δύο είναι στο μετρικό σχήμα των 9/8ων, εν τούτοις 
διαφέρουν σε ό,τι αφορά το μουσικό ηχόχρωμα, το ύφος, το ήθος, την αγωγή και τον 
τρόπο που εκτελούνται.

Στην Κύπρο έχουμε σμυρναίικους, αϊβαλιώτικους, αττάλικους και άλλους ζεϊμπέ
κικους χορούς (Αβέρωφ σελ.103, 107, &111).

Ο Γεώργιος Κ. Ιωαννίδης μας δίδει την πληροφορία ότι σ’ ένα από τους ζεϊμπέκι
κους χορούς χρησιμοποιείται η κλίμακα του αρχαίου Φρύγιου τρόπου, κάτι που επικυ
ρώνει τα όσα έχουμε ήδη αναφέρει.

«... Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον Γ. Κ .Ιωαννίδη, πρέπει να επισημανθεί, ότι στους 
κυπριακούς χορούς παρουσιάζεται κάτι παρόμοιο με τους αρχαίους χορούς: η κίνηση 
του σώματος είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη μελωδία, τον στίχο και τη μουσική μαζί. 
Επομένως ο μελετητής μπορεί να διερευνήσει τρία τουλάχιστον στοιχεία: ρυθμικές κι
νήσεις του χορού, γλώσσα και μουσική...

Το ουσιαστικό στοιχείο της παράδοσης του τόπου μας είναι ότι το ελληνικό στοιχείο 
επικράτησε και στη λαϊκή χορευτική παράδοση.

Κατόρθωσε ο λαϊκός μουσικός και χορευτής να αφομοιώσει δημιουργικά όλα τα 
ξένα στοιχεία και να τα προσαρμόσει στη δική του ιδιοσυγκρασία με τρόπο θαυμαστό. 
Έχοντας μέσα του ο απλός άνθρωπος του λαού μας ένα τεράστιο απόθεμα της πολύ
χρονης ελληνικής του παράδοσης μαζί με τη βυζαντινή, που την ένοιωθε πιο κοντά του 
μέσα από την εκκλησιαστική και τη θρησκευτική του ζωή, κατόρθωνε να δίνει το δικό 
του γνήσιο εαυτό μέσα από τις εκδηλώσεις του και να βάζει την προσωπική ανώνυμη 
σφραγίδα του σ’ ό,τι έπαιρνε απ’ έξω......

Η ονομασία εξάλλου ενός χορού δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε παρερμηνεία σε 
ό,τι αφορά στην αυθεντικότητας του, αν λάβει κανείς υπόψη τους πολλούς κατακτητές 
που πέρασαν από την Κύπρο: Φράγκοι, Μωαμεθανοί, Άραβες κα., οι οποίοι άφησαν 
«κάποια ίχνη» του περάσματος τους στον τόπο μας.

Έτσι, ακούοντας τη λέξη ζεϊμπέκκικος ή καρτσιλαμάς δεν πρέπει να θεωρήσει 
κανείς ότι πρόκειται για τούρκικο χορό. Ήδη αναφερθήκαμε στην προέλευση των Ζεϊμ- 
πέκων ή Ζεϊμπέκηδων καθώς και στην ετυμολογία τόσο του ζεϊμπέκικου όσο και του 

καρτσιλαμά (Γ. Αβέρωφ «Τα Δημοτικά τραγούδια και οι Λαϊκοί χοροί της Κύπρου- 
Πρόλογος Γ. Κ. Ιωαννίδη-Σημείωμα Σ. Μιχαηλίδη»).

Λεπτομέρειες για τους Κυπριακούς δημοτικούς χορούς και τα τραγούδια της Κύ
πρου μας γενικά, θ’ αναφέρουμε στο οικείο Κεφάλαιο του 
2ου βιβλίου μας «Η Δημοτική μας Μούσα».

Άλλωστε, ούτε χρόνος υπάρχει ούτε είναι του παρόν
τος να επεκταθούμε επί του συγκεκριμένου θέματος.

Δεν πρέπει όμως να παραλείψουμε ν’ αναφέρουμε ότι 
μεγάλοι εθνομουσικολόγοι, όπως ο Μάρκος Δραγούμης δια
φωνεί με τις απόψεις που αναφέραμε, θεωρώντας τον ελληνικό 
ζεϊμπέκικο χορό (1870-1922) εντελώς διαφορετικό από τον 
τούρκικο zeimpek (zeybek) σε ρυθμό 4/4 που χορευόταν αργά 
από τους Τούρκους σαν το τσιφτετέλι. (Εικόνα 10)

Πηγές:

( S. Baud-Bovy «Δοκίμιο για το Ελληνικό Δημοτικό τραγούδι», Πελοποννησιακό 
Λαογραφικό Ίδρυμα, 1984 (σελ. 46, 47).

Γ. Αβέρωφ «Τα Δημοτικά Τραγούδια και οι Λαϊκοί Χοροί της Κύπρου», Πρόλογος 
Γ. Κ. Ιωαννίδη, Σημείωμα: Σ. Μιχαηλίδη Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, 1989 
σελ. XVIII, XIX).

Συνοδευτικά κείμενα ταινιών του Ρ.Ι.Κ., στο πλαίσιο ανταλλαγής προγραμμάτων 
με άλλους Ραδιοσταθμούς.

Εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» της Κυριακής, Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ, « Ο Κυ
πριακός ζεϊμπέκικος και η προέλευσή του», 29/3/2009 .

Η δημώδης ή δημοτική μουσική (το παραδοσιακό μας τραγούδι)

Πνευματικό παιδί της Βυζαντινής μουσικής, είναι το παραδοσιακό μας τραγούδι, 
όπως έφτασε μέχρι σ’ εμάς, με τη μορφή που το έχουμε γνωρίσει: Ένας διφυής φορέας 
και εκφραστής που συνοψίζει και εκφράζει κάθε ανθρώπινο συναίσθημα.

Ωστόσο, οι ρίζες τόσο της Βυζαντινής Μουσικής όσο και της ελληνικής δημώδους 
(Φιλολ.) ή δημοτικής μουσικής, του λαϊκού μας τραγουδιού, με την ευρύτερη έννοια του 
όρου, χάνονται στο υπόστρωμα της αρχαίας ελληνικής μουσικής· εκεί ανιχνεύονται, 
όπως άλλωστε έχουμε αναφέρει. Και τα δύο είδη, αποτελούν την μοναδική στο είδος 
της πολιτιστική μας κληρονομιά και ταυτότητα, η οποία φωτίζει συνειδήσεις. Πρωτίστως, 
είναι η εθνική μας μουσική και ο μοναδικός στο είδος του εθνικός μας πλούτος.

Η παράδοση αυτή των λαϊκών τραγουδιών (ποιημάτων και μελωδιών) έχει τις ρίζες 
της στη μεσαιωνική- τη Βυζαντινή εποχή- αφού σε αυτά τα ακριτικά, τα ηρωικά μεσαι
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ωνικά έπη, που σώζονται στους διάφορους κώδικες, συναντώνται μέρη όμοια προς τα 
σημερινά τραγούδια, τα οποία παρουσιάζονται να τα «ψάλλουν» συνοδεία οργάνων οι 
ήρωες εκείνων των επών.

Εξάλλου, σώζονται μέχρι σήμερα στο στόμα του λαού μας διάφορες παραλλαγές 
των ηρωικών τούτων μεσαιωνικών τραγουδιών, καθώς και πολλών παραλογών της 
ιδίας περιόδου. Κι’ έπειτα, ακολουθούν άλλα τραγούδια των τελευταίων βυζαντινών 
και των μεταβυζαντινών χρόνων, τα οποία αναφέρονται στα διάφορα γεγονότα και τον 
τρόπο ζωής των ανθρώπων.

Τα δείγματα των δημοτικών μας τραγουδιών προέρχονται όχι μόνον από όλες τις 
ιστορικές περιόδους του παρελθόντος, αλλά και από όλα τα μέρη του ευρύτερου ελλη
νικού ιστορικού χώρου, την Κάτω Ιταλία, την Καππαδοκία, τον Πόντο και την Κύπρο. 
Και το κυριότερο είναι ότι έχουν διασωθεί και έχουν φθάσει μέχρι σ’ εμάς κυρίως με 
την προφορική (φωνητική) παράδοση.

Εδώ, παρατηρείται κάτι το μοναδικό· σαν από μίτο της Αριάδνης διατηρείται ζων
τανή η παράδοση του λαού μας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Στο σημείο αυτό, πιστεύουμε, αξίζει να παραθέσουμε μερικές απόψεις μεγάλων 
προσωπικοτήτων της Τέχνης και των Γραμμάτων που έχουν διατυπωθεί για το δημοτικό 
μας τραγούδι.

Ο Γκαίτε και το ελληνικό δημοτικό τραγούδι

Ας αρχίσουμε από τον μεγάλο Γερμανό ποιητή Γκαίτε, ο οποίος είχε συνδεθεί με 
στενή φιλία με τον Ιωάννη Καποδίστρια και ο οποίος του είχε ήδη στείλει με τον Κερ- 
κυραίο Ανδρέα Μουστοξύδη συλλογή από Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια. Έγραψε , 
λοιπόν , στο ημερολόγιό του: «Τα τραγούδια αυτά είναι κάτι το πολυτιμότατο με την 
έννοια της λυρικής, δραματικής και επικής ποίησης εξ όσων γνωρίζομεν». Ο Γκαίτε τα 
χαρακτήρισε επίσης «Ύπατο μνημείο της ανθρώπινης διάνοιας».

Όπως έγραψε στον γιό του, Αύγουστο, στις 15 Ιουνίου 1815, βρίσκει (το ελληνικό 
δημοτικό τραγούδι) «τόσο λαϊκό, αλλά και τόσο δραματικό, τόσο επικό και τόσο λυρικό, 
που αντίστοιχό του δεν υπάρχει στον κόσμο»1 Κάτι παρόμοιο είχε πει και στους λογίους 
του Πανεπιστημίου της Χαίδελβέργης, το φθινόπωρο του 1815: Πως «οι εικόνες αυτού 
του τραγουδιού, του ελληνικού δημοτικού, είναι εκπληκτικές. Φανταστείτε να βάζει δυο 
βουνά να μαλώνουν μεταξύ τους! Φανταστείτε έναν αετό να μιλάει με το κομμένο 
κεφάλι του κλέφτη! Φανταστείτε ένας κλέφτης να λέει να του κόψουν το κεφάλι, για να 
μην το πάρουν οι Τούρκοι, αλλά και να μην το πουν στην αρραβωνιαστικιά του! Αλλά 
σας αφήνω τελευταίο και ένα άλλο τραγούδι, το οποίο είναι το κορυφαίο», τους είπε 
και τους διάβασε - σε μετάφραση βέβαια στα γερμανικά - το ελληνικό παραδοσιακό 
μοιρολόι «Ο Χάρος με τους αποθαμένους»:

«Κάθε φορά», είπε χαρακτηριστικά ο μεγάλος Γερμανός 
ποιητής, «πού διάβαζα το τραγούδι του χάρου, «αλλά διαβαίνει 
ο χάροντας με τούς αποθαμένους, σέρνει τούς νιους κλπ..» 
συνέβαινε ό,τι προεβλέπετο. Είχενμιαν έκτακτη επενέργειαν. 
Όλες οι ψυχικές, πνευματικές και ηθικές δυνάμεις ξυπνούσαν 
μέσα μου. Ιδιαίτερα δε η δύναμη της φαντασίας». Εμείς όμως 
τώρα ας ακούσουμε το λεβέντικο τσάμικο: «Ο Όλυμπος κι’ ο 
Κίσαβος, τα δυό βουνά μαλώναν». (Εικόνα 11)

Παράδειγμα: « Ο Όλυμπος κι’ ο Κίσσαβος»

Πηγές:

Πάπυρος-Λαρούς «Γενική Παγκόσμιος Εγκυκλοπαίδεια τ.5. λ. δημοτικά τραγούδια 
, Επιστημονική Εταιρεία των Ελληνικών Γραμμάτων ΠΑΠΥΡΟΣ, Αθήναι, 1963 ,

Απόσπασμα από διάλεξη του Συγγραφέα-Λαογράφου Γ. Λεκκάκη, ημ. 19/1/09.

Ο καθηγητής Παβολίν της Φλωρεντίας

Εξάλλου ο ειδικός καθηγητής της Φλωρεντίας Παβολίν είπε μεταξύ άλλων για το 
Ελληνικό δημοτικό τραγούδι.

«Εκείνος ο οποίος έχει άμεση γνώση της δημοτικής ποίησης των διαφόρων λαών, 
αναμφίβολα θα συμφωνήσει μαζί μου στήν πεποίθηση ότι η υπεροχή ανήκει στην Ελλάδα».

Ο Claude Fauriel

Από τούς πρώτους ξένους που κατέγραψε και μετάφρασε ελληνικά δημοτικά τρα
γούδια και ιδιαίτερα τα κλέφτικα κατά τη διάρκεια μάλιστα της Ελληνικής Επανά
στασης του 1821 ήταν ο μεγάλος φιλέλληνας Γάλλος φιλόλογος, κριτικός και ερευνητής 
Κλώντ Φωριέλ, ο οποίος τα ονόμασε «Υπό σχηματισμόν εποποιία» και «Ιλιάδα της 
σύγχρονης Ελλάδας». Έγραψε πολύ χαρακτηριστικά ο Φωριέλ:

«Αν οι Έλληνες καλλιεργήσουν τις σπάνιες ικανότητές τους (μαζέψουν τα δημοτικά 
τους τραγούδια) θα φθάσουν και ίσως ξεπεράσουν τον πολιτισμό των άλλων λαών της 
Ευρώπης». Ειρωνευόμενους μάλιστα τους ξενομανείς Έλληνες πρόσθεσε. «Οι κόμ -ιλ 
-φώ ‘Έλληνες δε ξέρουν από αυτά τα τραγούδια, Θεός φυλάξοι».

Ο μεγάλος ερευνητής σιγά-σιγά είχε «καταστεί λίαν οικείος προς τα βυζαντινά και 
νεοελληνικά κείμενα», μάλιστα τα μεταχειριζόταν «πάντα γαλλιστί, ελληνιστί, λατινιστί 
ιταλιστί, λίαν ευχερώς»- όπως πολύ παραστατικά παρατήρησε ο Νικόλαος Πίκκολος.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η γνώμη του Φωριέλ για την ελληνική δημοτική γλώσσα 
την οποία αξίζει πιστεύουμε ν’ ακούσουμε. Θεωρεί, λοιπόν, ότι «είναι ομοιογενής ως η 
γερμανική, πλουσιωτέρα όμως ταύτης, έχει την σαφήνειαν της γαλλικής, έχει μεγαλυτέραν 
ευστροφίαν της ιταλικής και είναι αρμονικωτέρα της ισπανικής». Έχει δηλαδή, κατά 
τον Φωριέλ, ό,τι απαιτείται για να θεωρηθεί ως «η ωραιοτέρα γλώσσα της Ευρώπης».
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Στογιάν Ντούντζεφ

Επίσης, ο Βούλγαρος μουσικολόγος Στογιάν Ντούντζεφ σε ανακοίνωση που έκαμε 
σχετικά με τη λαϊκή μουσική της χώρας του είπε και τα εξής:

-«Πιο επιβλητικές ακόμα είναι οι μελωδίες οι λαϊκές σε ρυθμό 7/8™ καί 8/8™. Στο 
μουσικό φολκλόρ των Βαλκανίων βρίσκει κανείς αρκετά μεγάλο αριθμό μελωδιών στο 
ρυθμό των 7/8™. Ιδιαίτερα τις βρίσκουμε στην Ελλάδα καί τη Βουλγαρία, αλλά υπάρχουν 
εν μέρει στην Τουρκία, Αλβανία, Ρουμανία καθώς καί στη Βοσνία, Σερβία καί Μαυρο
βούνιο σε πολύ μικρότερη ποσότητα...». Και ο Ντούντζεφ παραθέτει ως παράδειγμα το 
Βουλγάρικο τραγούδι «Στάπγια Νέντ» συσχετίζοντάς τον ρυθμό του με τον «επίτριτο» 
του αισχυλιανού τριμέτρου, όπου κάθε «πόδι» συμπίπτει αξία προς αξία με τα 7/8 του 
μουσικού μέτρου του λαϊκού τραγουδιού των Βουλγάρων.

Καταλήγοντας ο Στογιάν Ντούντζεφ παρατηρεί: «Τα λείψανα της αρχαίας Ελλη
νικής μουσικής μέσα στο Βουλγαρικό φολκλόρ, δε θίγουν καθόλου την ιδιορρυθμία, 
την αισθητική και τον χαρακτήρα τον βασικά εθνικό της λαϊκής μας μουσικής, όπως 
έξαφνα, για παράδειγμα, η ύπαρξη τόσων Ελληνικών λέξεων μέσα στή γαλλική γλώσσα 
τή σύγχρονη, ιδίως στήν ορολογία, την επιστημονική, δε μπορούν να μειώσουν τήν 
εθνική αξία και τήν ιδιορρυθμία της γλώσσας και του πολιτισμού του γαλλικού. Οι 
λέξεις αυτές -καταλήγει ο Βούλγαροςμουσικολόγος- είναι ένα αναγκαίο στοιχείο γλωσ
σικό, όπως τα «απομεινάρια» της αρχαίας μουσικής καλλιέργειας είναι η απαρχή του 
μουσικού μας φολκλόρ -χωρίς να μειώνει την αισθητική καί εθνική του αξία.

(«Ο Χαρακτήρας της δημοτικής μας μουσικής»-σειρά εβδομαδιαίων εκπομπών 
Πρώτου Προγράμματος ΡΙΚ., (1/10/67-5/5/68), κείμενα-επιμέλεια: Λ. Κωνσταντινίδου. 
Επίβλεψη: Ρογήρος Λοϊζίδης).

Παράδειγμα: «Μαντήλι Καλαματιανό

Αξίζει, πιστεύουμε, στο σημείο αυτό να παραθέσουμε και μερικές απόψεις Ελλήνων 
ειδικών και προσωπικοτήτων γενικά, οι οποίοι κατά καιρούς έχουν εκφραστεί για το 
δημοτικό μας τραγούδι.

Ο Νικόλαος Πολίτης

Και πρώτα ο Έλληνας επιστήμονας Νικόλαος Πολίτης, ο οποίος έβαλε τις βάσεις 
της Λαογραφίας και περισυνέλεξε γύρω στις 20.000 δημοτικά τραγούδια και ο οποίος 
εξέδωσε το βιβλίο «Εκλογαί»- Από τα Δημοτικά τραγούδια του Ελληνικού Λαού- το 
1915. Γράφει χαρακτηριστικά στον Πρόλογο του βιβλίου του:

«Εξαίρετον αναντιρρήτως θέσιν μεταξύ των μνημείων του λόγου του ημετέρου 
λαού κατέχουν τα τραγούδια' όχι μόνον ως ισχυρώς κινούντο την ψυχήν δια το απέριτ- 
τον κάλλος, την αβίαστον απλότητα, την πρωτοτυπίαν και την φραστικήν δύναμιν και 
ενάργειαν, αλλά και ως ακριβέστερον παντός άλλου πνευματικού δημιουργήματος του 
λαού εμφαίνοντα τον ιδιάζοντα χαρακτήρα του έθνους».

Μ. Καλομοίρης: σχέση αρχαίας ελληνικής μουσικής, Βυ
ζαντινής, και δημοτικού τραγουδιού.

Σε ό,τι αφορά τη σχέση της αρχαίας Ελληνικής Μουσικής 
με τη Βυζαντινή Μουσική και το δημοτικό μας τραγούδι,, πα
ραθέτουμε τη γνώμη του πατέρα της νεοελληνικής μουσικής, 
αείμνηστου ακαδημαϊκού Μανώλη Καλομοίρη. «Το βέβαιο είναι 
πως στον Ελληνικό λαό παραμένει ακόμη το σύστημα των αρ
χαίων ήχων καί τόνων. Το τονικό αυτό αίσθημα ενώνει μέσα 
στο πέρασμα του χρόνου σαν μια αόρατη αλυσίδα τον Ελληνικό 
λαό όχι μόνο με την Εκκλησιαστική Βυζαντινή Μουσική και τη 
δημοτική μουσική μας παράδοση, αλλά ακόμη και με τη θεωρία της Αρχαίας Ελληνικής 
Μουσικής». (Εικόνα 12)

Ο Μανώλης Καλομοίρης για το δημοτικό τραγούδι

« Το δημοακό τραγούδι» μας λέει ο Μανώλης Καλομοίρης « το νοιώθει όλος ο λαός, 
ενώ οι μουσουργοί μας γράφουν τραγούδια με την ελπίδα πως θα τα νοιώσει ο λαός.....Ξε
κινώντας από την κακή αναγραφή, μεταφυτεύουμε ας πιο άσχημες μελωδίες των ταγκό 
και των φοξ των νέγρων της Αμερικής ή ας πιο γλυκανάλατες ξενικές ρομάντζες με στε
ναγμούς και ολοδυρμούς από μιά ταπεινή βιομηχανική επιχειρημαακότητα....».

Γεώργιος Ορνόλδος

Ενδιαφέρουσα είναι και η γνώμη του Ρώσου μουσικολόγου Γεωργίου Ορνόλδο, 
την οποίαν αναφέρει στην αξιόλογη μελέτη του περί της αρχαίας, της Βυζαντινής και 
της δημοτικής μας μουσικής ο Ακαδημαϊκός Μενέλαος Παλλάντιος. Ο εν λόγω μουσικο- 
λόγος αποκαλεί τη Βυζαντινή Μουσική «διάδοχο της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής».

( Πανεπιστήμιον Αθηνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αθήνα 1997, «Αμφοίν την 
τιμήν» σελ.47).

Ας σημειωθεί, ότι οι πρώτοι μελετητές των Ελληνικών δημοτικών τραγουδιών ήταν 
κυρίως ξένοι ειδικοί και τούτο γιατί οι τέσσερις αιώνες σκλαβιάς κάτω από τον Οθω
μανικό ζυγό, ήταν αιώνες σκοταδισμού για την εξέλιξη των Τεχνών και των Γραμμάτων 
στην Ελλάδα. Κι ακόμα, ας μη ξεχνούμε το γεγονός ότι μετά την άλωση της Κωνσταν
τινουπόλεως το 1453 πολλοί πνευματικοί άνθρωποι και διανοούμενοι γενικά, πήγαν 
στην Ευρώπη όπου δραστηριοποιήθηκαν στο εξωτερικό συμβάλλοντας έτσι στο «θαύμα» 
που επιτελέστηκε κατά την Αναγέννηση.

Αναφέρουμε ενδεικτικά τους Fauriel (1824), Passow (1840), Tomaseo (1841), 
Marcellus (1851), Λελέκο (1852), Ζαμπέλι (1852) και Legrand (1874), ως οι πρώτοι οι 
οποίοι εξέδωσαν συλλογές δημοτικής ποίησης από διάφορες ελληνικές περιοχές. Οι 
Χασιώτης, Γιανναράκης, Αραβαντινός, Σακελλαρίου και πολλοί άλλοι, είχαν εκδώσει 
συλλογές ποιημάτων μόνο από ορισμένες περιοχές.

30 31Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



O Legrand για την ελληνική ποίηση

Πολύ παραστατικά ο Legrand γράφει για την ελληνική δημοτική ποίηση: «Τα 
λαϊκά τραγούδια είναι η ειλικρινέστερα και αληθέστερα έκφρασις τον εθνικού πνεύμα
τος. Ο λαός καθρεπτίζεται εις αυτά, με τας αρετάς και τα ελαττώματά του.

Εδώ, πρέπει ν’ αναφέρουμε ότι προηγήθηκε η συλλογή του ποιητικού μέρους, ενώ 
η έρευνα, καθώς και η καταγραφή του μέλους των δημοτικών μας τραγουδιών, που 
αποδίδεται πιστά με τη Βυζαντινή σημειογραφία και όχι με την Ευρωπαϊκή μουσική 
και, τέλος, η δισκογράφηση του μουσικού μέρους, έγινε πολύ αργότερα και τούτο για 
τους λόγους που αναφέραμε πιο πριν.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από τους πρώτους που βρήκε, έφερε στο φώς και δη
μοσίευσε «13 δημώδη άσματα μετά μουσικών σημείων» ήταν ο πολυγραφότατος Κερ- 
κυραίος ιστορικός και πολιτικός Λάμπρος Σπυρίδων (1851-1919), ύστερα από επίσκεψή 
του στο Άγιο Όρος, γύρω στο 1880.

Ωστόσο, η πρώτη συλλογή ελληνικών δημοτικών τραγουδιών ήταν αυτή του Bour- 
gault- Ducoudray, με τίτλο “30 melodies populaires de Grece et d’Orient” (Paris 1876). 
Παρά την «επιμελημένη» εναρμόνιση των τραγουδιών αυτών εν τούτοις αμφισβητείται 
από τους ειδικούς αν αυτή ήταν και η αρμόζουσα, ενώ ενδοιασμοί εκφράζονται σε ό,τι 
αφορά τον «τρόπον» στον οποίον ανήκουν ορισμένα τραγούδια.

Άλλη συλλογή είναι εκείνη του Ιω. Γ. Ζωγράφου Κέϊβελη με τίτλο «Μουσικόν 
απάνθισμα», η οποία μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και 10 τραγούδια στη βυζαντινή ση
μειογραφία (Κωνσταντινούπολη 1873).

Ο Αντ. Ν. Σιγάλας επίσης, εξέδωσε «Συλλογή εθνικών ασμάτων», (Αθήναι 1880), 
αποτελούμενη από 300 τραγούδια «ως δημώδη» εκ των οποίων ελάχιστα θεωρούνται 
ως αυθεντικά δημοτικά, χωρίς ρυθμική διαίρεση.

Ακολουθούν διάφορες σποραδικές δημοσιεύσεις δημοτικών τραγουδιών στην 
Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα στη βυζαντινή σημειογραφία, αλλά και στην ευρω
παϊκή μουσική.

Αργότερα, ο Κωνσταντίνος Ψάχος δημοσίευσε σε ιδιαίτερα τεύχη της μουσικής 
εφημερίδας «Φόρμιγξ», δημοτικά τραγούδια στη Βυζαντινή σημειογραφία (1904-1911), 
για να ακολουθήσει η συλλογή «260 Δημώδη Ελληνικά Άσματα - Από του Στόματος 
Του Ελληνικού Λαού» (από διάφορα μέρη του ελληνικού ιστορικού χώρου), (1884- 
1904), του φιλολόγου και μουσικού Γεωργίου Παχτίκου (Αθήνα 1905), ο οποίος τα δη
μοσίευσε στην ευρωπαϊκή μουσική.

Ακολούθησαν συλλογές διαφόρων άλλων ερευνητών ξένων και Ελλαδιτών για να 
φθάσουμε στον 20° αιώνα, οπόταν γίνονται συστηματικές πια συλλογές μεγάλων ερευ
νητών και μουσικολόγων αυθεντικών δημοτικών τραγουδιών, τα οποία αργότερα ηχο- 
γραφήθηκαν και σε δίσκους, όπως ο Κ. Ψάχος, η Μέλπω Λογοθέτη- Μερλιέ, η Ακαδημία 
Αθηνών, ο Σίμων Καράς, η Δόμνα Σαμίου, ο Ελβετός εθνομουσικολόγος Samuel Baud- 
Bovy (1935) και ο Σπ. Περιστέρης.

Η αναφορά μας, πιστεύουμε, δεν θα είναι επαρκής αν δεν αναφέρουμε τον πλούσιο 
«αμητό» των ηχογραφήσεων ελληνικών παραδοσιακών τραγουδιών του Σίμωνος Καρά, 
η οποία απαρτίζεται από περίπου 20.000 τραγούδια, τα οποία περισυνέλεξε με την 
σύζυγό του Αγγελική και τη βοηθό του Μαρία Βούρα, οργώνοντας κυριολεκτικά από 
το 1972, διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με τα πενιχρά μέσα που τότε διέθεταν.

Επιλογές απ’ αυτές τις ηχογραφήσεις, μαζί με «αναπλάσεις» με τη Χορωδία του, 
απαρτίζουν τη σειρά «Ελληνικοί Αντίλαλοι». 263 ακριβώς μαγνητοταινίες. Μεταδόθηκαν 
από την ΕΡΤ., όπου ο Σ. Καράς ήταν υπεύθυνος του Τμήματος της Εθνικής Μουσικής, 
αλλά και από το ΡΙΚ., στο πλαίσιο ανταλλαγών προγραμμάτων. Η ομιλούσα είχε την 
επιμέλειά τους στο ΡΙΚ. Τα τραγούδια είναι καταγραμμένα με την «ελληνική σημει
ογραφία», σε 19 τόμους των 400 σελίδων, και είναι τραγούδια και σκοποί από διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας.

Χάρη στη χορηγία Φορντ κυκλοφορούν σε 34 LP δίσκους, σε κασέτες μαγνητο
φώνου, αλλά και σε CD., σε χιλιάδες αντίτυπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μεταξύ 
αυτών 5 δίσκοι αφορούν σε εκκλησιαστική μουσική, την οποία ψάλλει μικτή Χορωδία 
του «Συλλόγου Προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής», που ίδρυσε ο Σίμων Καράς.

Αλλη μια φορά θα πρέπει να τονίσουμε ότι η αυθεντική καταγραφή των παραδο
σιακών τραγουδιών γίνεται με τη Βυζαντινή σημειογραφία και όχι με την ευρωπαϊκή 
μουσική.

Πηγές:

Τ. Καλογερόπουλου «Το Αεξικό της Ελληνικής Μουσικής»- Από τον Ορφέα έως 
σήμερα», 6 τόμοι & Παράρτημα-Λεξιλόγιο Εκδόσεις ΓΙΑΛΛΕΛΗ και ΣΙΑ. ΕΕ., Αθή
ναι, 1998».

Εγκυκλοπαιδικό λεξικό «Κλασσική Μουσική», «Δημοσιογραφικός Οργανισμός 
Λαμπράκη», 2004-5 HiTECH: Μιχαλακοπούλου 80, 115 28 Αθήνα.

Πανεπιστήμιο Αθηνών- Τμήμα Μουσικών Σπουδών- «Αμφοίν την τιμήν» , Αθήνα, 
1997, σελ. 16-17).

Η δημιουργία του μελοδράματος - Πρώιμη Οπερα (1600-1650)

Στο μελόδραμα ( όπερα ή λυρικό θέατρο), το οποίο θεωρείται δημιούργημα των 
Ελληνιστών μουσικών της Φλωρεντίας στους χρόνους της Αναγέννησης, παρατηρούμε 
να εμφανίζεται εκ νέου ο τρόπος με τον οποίον οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν 
την μουσική Τέχνη.

Τη συγκεκριμένη εποχή, η μελέτη της κλασσικής αρχαιότητας γέννησε ένα και
νούργιο πνεύμα, που ιδιαίτερα στη μουσική, οδήγησε στην αναζήτηση της «χαμένης» 
ενότητας μεταξύ μουσικής και λόγου.
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Μολονότι, σε σύγκριση με τις πλαστικές τέχνες, οι γνώσεις μας για την αρχαία ελ
ληνική μουσική είναι λιγοστές, εν τούτοις, τα συγγράμματα των αρχαίων Ελλήνων θε
ωρητικών και, γενικά τα διδάγματα των Ελλήνων και στον τομέα αυτό, αποτελούν ανε
κτίμητο θησαυρό (Σελ 8). (Ιδέ Karl Nef «Ιστορία της Μουσικής» σελ.283).

Χρονολογικά, η όπερα ανήκει στο πρώιμο Μπαρόκ (1600-1650), και θεωρείται η 
δραματική αναπαράσταση που συνδυάζει μονόλογο, διάλογο, σκηνικά, δράση και 
συνεχή (ή σχεδόν συνεχή) μουσική. Αναμφίβολα, η όπερα βασίζεται, στη γένεσή της 
τουλάχιστον, στους αρχαίους χρόνους, στη μυθολογία της αρχαίας Ελλάδας, και κυρίως, 
στην αρχαία τραγωδία και κωμωδία: ορισμένα τμήματα της αρχαίας τραγωδίας απαγ
γέλλονταν συνοδεία μουσικής. Τούτο αποτελούσε τη λεγάμενη παρακαταλογή. η οποία 
είναι ένα συγγενικό είδος προς το σημερινό μελόδραμα: εμμελής απαγγελία, «recitativo», 
σύμφωνα με τη σημασία που δίνουν στη λέξη οι λαοί της Δύσης, δηλαδή προς την 
μουσική υπόκρουση, η οποία είχε συνοδευτικό χαρακτήρα με όργανα.

Το ρετσιτατίβο αποτέλεσε αναπόσπαστο στοιχείο των φωνητικών συνθέσεων του 
17ου αιώνα: μια μουσική απαγγελία χωρίς ιδιαίτερες μουσικές αξιώσεις, η οποία χρησίμευε 
ως συνδετικός κρίκος μεταξύ άλλων μερών, όπως οι άριες, τα ντουέτα ή τα χορωδιακά. 
(Εγκυκλοπαιδικό λεξικό «Κλασσική Μουσική» «Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμ- 
πράκη, 2004-5 HiTECH: Μιχαλακοπούλου 80,115 28 Αθήνα σελ.176-177).

Το νέο απαγγελτικό ή παραστατικό στυλ (stile recitativo ή rappresentativo), 
όπως το ονόμαζαν, προσαρμόζεται περισσότερο στα λόγια. Η αποστολή του είναι να 
δώσει το κείμενο «ανάγλυφο», ενισχύοντας την ποιητική έκφραση (Karl Nef «Ιστορία 
της Μουσικής» σελ.285).

Η «θεμελιακή» σκέψη των Φλωρεντινών ανανεωτών, βασισμένη στις θεωρίες των 
Ελλήνων, είναι ότι σε ένα μουσικοδραματικό έργο, η ποίηση πρέπει να δεσπόζει και η 
μουσική «μόνο» να την υπηρετεί, σε αντίθεση με την παλιά τεχνική της αντίστιξης, όπου 
το κείμενο καταπιεζόταν από τη μουσική. Αυτή άλλωστε ήταν και η βασική σχέση ποί
ησης και μουσικής στην αρχαιότητα, την οποία κληρονόμησε αργότερα η Βυζαντινή 
μουσική και ακολούθως το δημοτικό μας τραγούδι.

Η παρακαταλογή αποδίδεται στον Αρχίλοχο (8ος -7ος αι. π. X.), και αρχικά, εφαρ
μόστηκε στα ιαμβικά μέτρα. Αργότερα όμως χρησιμοποιήθηκε και σε άλλους ρυθμούς, 
τέλος δε εισήχθη στο θέατρο.

Στην αρχαία ελληνική τραγωδία, τα χορικά και αρκετά τμήματα του κειμένου σε 
έργα του Ευρυπίδη και του Σοφοκλή τραγουδιόνταν. Επίσης, το «Λειτουργικό Δράμα», 
το «Θαύμα», τα «Θρησκευτικά Μυστήρια» του όψιμου Μεσαίωνα, ήταν ιδιαίτερα 
συνδεδεμένα με τη μουσική.

Στην Αναγέννηση οι δημιουργοί, εμπνευσμένοι από την αρχαία ελληνική τραγωδία 
και κωμωδία, περιέλαβαν τραγουδιστά χορικά στα έργα τους, ειδικά στην αρχή και στο 
τέλος των πράξεων, ενώ ανάμεσα στις πράξεις των αναγεννησιακών κωμωδιών και 
τραγωδιών παίζονταν τα intermedi. Αυτά τα μουσικά ιντερλούδια με τον καιρό έγιναν 

θεαματικές και περίτεχνες μουσικές παραγωγές με χορωδίες, σολίστες και μεγάλα ορ
γανικά σύνολα.

Μολονότι οι μελετητές δεν ήταν όλοι σύμφωνοι σε ποιο βαθμό οι αρχαίοι δημιουργοί 
χρησιμοποιούσαν τη μουσική στα έργα τους, τελικά, υπερίσχυσε η άποψη του Girolamo 
Mei (1519-1594), ενός Φλωρεντινού λόγιου, ο οποίος είχε εκδώσει πολλές ελληνικές 
τραγωδίες, υποστηρίζοντας την άποψη, ότι όλο το κείμενο παρουσιαζόταν τραγουδι
στά.

Είναι γεγονός αναντίλεκτο, ότι η αρχαία ελληνική τραγωδία αποτέλεσε το «μον
τέλο» για το «αναγεννησιακό» θέατρο. Παράλληλα, αρχίζουν να δημιουργούνται το 
ορατόριο, η «θρησκευτική όπερα» και η μελωδία με συνοδεία.

Τόσο ο ποιητής Ottavio Rinouccini, όσο και ο συνθέτης Jacopo Peri, συμφωνούσαν 
με την άποψη ότι οι αρχαίες τραγωδίες τραγουδιόνταν εξολοκλήρου.

Οι πρώτοι πειραματισμοί του συνθέτη Jacopo Peri (1561-1633), έγιναν στο δρα
ματικό ποίημα του Ottavio Rinuccini (1562-1621) «Δάφνη». Παρουσιάστηκε για πρώτη 
φορά στο σπίτι του κόμητα Jacomo Corsi στη Φλωρεντία το 1594 ή 1597. Θέμα του 
ήταν ο μύθος της πάλης του Απόλλωνα με τον Πύθωνα και μελοποιήθηκε από τον 
Jacopo Peri. Από το έργο σώζονται μόνο μερικά αποσπάσματα.

Μετά από την επιτυχία του έργου, «Δάφνη» ο Jacopo Peri συνεργάστηκε με τον 
συνθέτη Giulio Caccini (1551-1618), στο έργο «Ευρυδίκη» του Ottavio Rinuccini, 
βουκολικού και μυθολογικού περιεχομένου, το οποίο παρουσιάστηκε στη Φλωρεντία 
το 1600, στους γάμους του Ερρίκου Δ’ της Γαλλίας με τη Μαρία των Μεδίκων ανεψιά 
του βασιλεύοντα δούκα.

Ο Caccini κατάφερε να ενσωματώσει στην παραγωγή του Peri, ο οποίος επεξερ
γάστηκε τον γνωστό μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης, δίνοντας με κάπως δραματικό 
τρόπο τον ποιμενικό χαρακτήρα, που απαιτούσε το γούστο της εποχής, και μεγάλο 
μέρος από τη δική του μουσική εκδοχή, πιο λυρική και πιο μελωδική.

Έτσι, η πιο δραματική εκδοχή του Peri με την πιο λυρική και μελωδική του «αντα
γωνιστή» του Caccini, στις δύο εκδοχές της «Ευρυδίκης» σκοπό είχαν ν’ αναστήσουν 
το αρχαίο ελληνικό δράμα

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ο Peri, για να διατηρήσει τον ποι- 
μενικό χαρακτήρα του έργου και να του δώσει «ευτυχισμένο» τέλος , αλλοίωσε τον 
κλασικό θρύλο του Ορφέα, με το εξής σκεπτικό: Εφόσον το έργο προοριζόταν για να 
λαμπρύνει βασιλικούς γάμους, δεν θα έπρεπε να έχει τραγικό τέλος. Με τον τρόπο 
αυτό, η πρώτη όπερα, με την «αμφισβητήσιμη» αυτή ελευθερία, δημιούργησε προηγού
μενο. Έκτοτε, οι λιμπρετίστες, έκαναν ανάλογες αυθαιρεσίες.

Τελικά, οι δύο αυτές μουσικές εκδοχές της «Ευρυδίκης» δημοσιεύτηκαν τον επόμενο 
χρόνο, ενώ οι παρτιτούρες τους παραμένουν οι πιο παλιές ολοκληρωμένες όπερες στην 
ιστορία.
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Κάπως έτσι, αρχίζει και η ιστορία της όπερας. Οι Φλωρεντινοί πίστεψαν ότι 
είχαν «αναστήσει» την αρχαία ελληνική τραγωδία. Ομως, από τις «αναζητήσεις» τους 
αυτές, «ξεπηδά» μια νέα ζωντανή μορφή τέχνης, το μελόδραμα, η όπερα, ή το λυρικό 
θέατρο, όπως επικράτησε να λέγεται, που πρόκειται για αιώνες να παίξει σημαντικό 
ρόλο στα καλλιτεχνικά δρώμενα παγκόσμια. Ένα όμως, είδος, εντελώς διαφορετικό 
από την αρχαία ελληνική τραγωδία.

(Εγκυκλοπαιδικό λεξικό «Κλασσική Μουσική», «Δημοσιογραφικός Οργανισμός 
Λαμπράκη Α.Ε, 2004-5, HiTECH: Μιχαλακοπούλου 80, 115 28 Αθήνα σελ.176-177, 
Karl Nef «Ιστορία της Μουσικής», Εκδόσεις «Απόλλων», Αθήνα, 1960, σελ. 283-285).

Κλαύδισς Μοντεβέρντι

Από τους πρώτους δημιουργούς, που έγραψαν όπερες των οποίων τα θέματα ήταν 
παρμένα από την αρχαία ελληνική τραγωδία,, ήταν ο Claudio Monteverdi. Γεννήθηκε 
στην Κρεμόνα το 1567 και πέθανε στη Βενετία το 1643. Ονομάστηκε τραγουδιστής και 
βιολιστής, και το 1601 γίνεται αρχιμουσικός στην Αυλή της Μάντουας. Το 1613 διορίζεται 
αρχιμουσικός στον Άγιο Μάρκο στη Βενετία.

Από τις ωραιότερες δημιουργικές στιγμές του Μοντεβέρντι ο «Θρήνος της Αριάδ
νης», είναι και το μόνο απόσπασμα που σώθηκε από την ομώνυμη όπερά του (Arianna, 
1608). Η απελπισία της Αριάδνης για την εγκατάλειψή της από τον Θησέα, ξεσπά με 
συγκλονιστικό τρόπο στην επωδό «Αφήστε με να πεθάνω».

Ένα χρόνο πριν, το 1607 ο Μοντεβέρντι έγραψε την πρώτη σημαντική όπερα του 
«Ο Ορφέας», η οποία έχει διασωθεί και παίζεται μέχρι σήμερα. Πρότυπο του είχε τις 
δύο «Ευριδίκες» του Ottavio Rinuccini. Σ*  αυτή ο λιμπρετίστας Alessandro Striggio 
δημιουργεί ένα δράμα πέντε πράξεων. Ο έμπειρος Monteverdi χρησιμοποίησε δεξιοτε- 
χνικά πλούσια ενορχήστρωση και κατόρθωσε να αποδώσει τις ψυχικές καταστάσεις 
των ηρώων με τα μουσικά όργανα της ορχήστρας: Ένα είδος σε μια πολύ πιο εξελιγμένη 
μορφή. Ας σημειωθεί ότι ο χαρακτήρας του έργου «Ορφέας» του Monteverdi, διέθετε 
τη δραματική «διάσταση» της «Ευρυδίκης» του Peri, ενα) ταυτόχρονα, έφτανε σε «ψηλό 
βαθμό λυρισμού».

Ο Monteverdi είναι ο πρώτος συνθέτης που χρησιμοποιεί την ορχήστρα για περι
γραφικούς σκοπούς.

Το ρετσιτατίβο, η μουσική απαγγελία, που συνοδεύεται από απλές συγχορδίες, 
αποκτά «περισσότερη συνέχεια» και «μεγαλύτερες γραμμές». Μάλιστα, σε στιγμές εκ
φραστικής σημασίας είχαν και λυρικό χαρακτήρα. Φυσικά, το μεγαλύτερο μέρος του 
έργου είχαν οι σόλο άριες, τα ντουέτα και σύνολα «μαδριγαλικού στυλ». Επίσης, οι 
χοροί ήταν σε ευχάριστη αντίθεση με τα ρετσιτατίβι.

Από τις μεγαλύτερες καινοτομίες του έργου ήταν η ορχήστρα. Ο Μοντεβέρντι 
χρησιμοποιούσε με γραφικότητα και φαντασία τα διάφορα όργανα της εποχής, όπου το 
απαιτούσε η δράση.

Είναι άλλωστε γνωστό το γεγονός μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα τα όργανα που 
μπορούσαν να αποδώσουν αρμονικές συνηχήσεις (συγχορδίες), όπως κλαβεσέν, εκ
κλησιαστικό όργανο, λαούτο και άρπα καταργούνται. (Carl Nef «Ιστορία της Μουσι
κής» σελ.296). Μία από τις τελευταίες όπερες που ο Monteverdi έγραψε στη Βενετία, 
το 1641, είχε πάλιν ελληνικό θέμα: « Επιστροφή του Οδυσσέα». Η άλλη ήταν η «Στέψη 
της Ποππαίας», το 1642.

Ο Μοντεβέρντι μπορεί δίκαια να θεωρηθεί ως μία από τις πιο τολμηρές, εφευρετικές 
και δημιουργικές προσωπικότητες της ιστορίας της μουσικής.

Έγραψε επίσης έργα τόσο για κοσμική μουσική όσο και για θρησκευτική μουσική, 
και γενικά θα λέγαμε, για όλα τα γνωστά για την εποχή του είδη: ένα πλούσιο, πολυσχιδές 
έργο σε όλους τους τομείς της μουσικής δημιουργίας.

Είναι δε εκπληκτικό γεγονός ότι στα μέσα του 17ου αιώνα η ιταλική όπερα είχε 
αποκτήσει τα κύρια χαρακτηριστικά, που θα 
διατηρούσε χωρίς σημαντικές διαφορές για τα 
επόμενα 200 χρόνια, όπως επικέντρωση στο σόλο 
τραγούδι σε βάρος φωνητικών συνόλων και της 
οργανικής μουσικής, στιλιστικά διαφοροποίηση του 
ρετσιτατίβο και της άριας. Το κυριότερο όμως ήταν η 
αντιστροφή του ρόλου που είχαν το κείμενο και η 
μουσική. Σε αντίθεση με τους Φλωρεντινούς, η 
μουσική αποτελούσε «εργαλείο» της ποίησης· στη 
Βενετία το λιμπρέτο δεν ήταν παρά η βάση για τη 
μουσική δράση.

Ο Μοντεβέρντι πέθανε σε ηλικία 76 χρόνων. (Εικόνα 13)

Ο Κρίστοφ Γκλούκ : «Επιστροφή στη Φύση»

(Η μουσική πρέπει να υπηρετεί την ποίηση- Αναβίωση του πνεύματος της αρχαίας 
ελληνικής μουσικής)

Ο μεγάλος Γερμανός μεταρρυθμιστής Christoph Willibald Gluck (1714-1787) με 
σύνθημα «Επιστροφή στη Φύση», γράφει 25 όπερες από τις οποίες οι πιο αξιόλογες 
έχουν ελληνικά θέματα.

Αναφέρουμε ενδεικτικά: «Ορφέας και Ευρυδίκη» (1762). Ο Ορφέας γραμμένος 
στην ιταλική γλώσσα, ήταν και ο κύριος ρόλος για ευνούχο αοιδό, δηλαδή τραγουδιστή 
με άλτο φωνή· σήμερα αποδίδεται από μέτζο-σοπράνο. Στον πρόλογο μάλιστα της συγ
κεκριμένης όπερας του, είναι φανερή η ανάγκη για αλλαγή: Η μουσική πρέπει να 
υπηρετεί την ποίηση. Η κατάχρηση των φωνητικών «καλλωπισμών» με τους οποίους 
ήταν γεμάτες οι όπερες της εποχής του, και μάλιστα, χωρίς να συνεισφέρουν καθόλου 
στην πλοκή του έργου, έπρεπε να «εξαλειφθεί».
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Η μουσική του Γκλούκ ξεφεύγει από τη μελωδικότητα της Ιταλικής όπερας και 
στρέφεται προς την καθαρά δραματική έκφραση. Έχει ως ιδανικά της την απλότητα 
και τη λιτότητα, στοιχεία που χαρακτηρίζουν επίσης την αρχαία ελληνική μουσική. Τα 
χορωδιακά μέρη και το μπαλέτο δεν αποτελούν απλές παρεμβολές, αλλά δένονται ορ
γανικά με τη δράση των έργων του. Ο Γκλούκ έκανε την εισαγωγή αναπόσπαστο 
μέρος του δράματος, ενώ ταυτόχρονα, μείωσε τις διαφορές του ρετσιτατίβο και της 
άριας. Άλλωστε, το κύριο σημείο που «τόνιζε» τη μεταρρύθμιση του Γκλούκ, ήταν η 
σημασία που έδωσε στα «ρετσιτατίβι» του, θεωρώντας τα ως «πυρήνα» της δράσης και 
όχι ως «δευτερεύον ή βοηθητικό» στοιχείο· στη δεύτερη περίπτωση, σύμφωνα με τον 
ίδιο, όσο εμπνευσμένα κι’ αν είναι τα άλλα μέρη του έργου, το σύνολο «καταρρέει». 
Αυτό άλλωστε πίστευαν και οι πρώτοι συνθέτες της όπερας.

Συνεχίζοντας την ανανεωτική του προσπάθεια, ο Γκλούκ γράφει την όπερα «Άλ
κηστη» (1767), όπου συνέθεσε μεγάλες ενιαίες σκηνές με την αδιάκοπη ανάμειξη ρετσι- 
τατίβων, αριών και χορωδιακών μερών. Άλλες όπερές του με ελληνικά θέματα είναι: 
«Πάρις και Ελένη» (1770), «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» που ανεβάστηκε στο Παρίσι, το 1774, 
αλλά και το «αριστουργηματικό» του έργο «Ιφιγένεια εν Ταύροις» (1779), σε κείμενο 
του Guillard, στο οποίο δράμα και μουσική ισορροπούν απόλυτα, ενώ η ορχήστρα, το 
μπαλέτο, η χορωδία και οι τραγουδιστές βρίσκονται σε «πλήρη αρμονία». Ο «Ορφέα£» 
επίσης, με τον κύριο ρόλο μεταγραμμένο για τενόρο, αλλά και η «Άλκηστη», ξαναπαί- 
χτηκαν σε γαλλική μετάφραση.

Το Παρίσι την περίοδο εκείνη εξελίσσεται σε μεγάλο μουσικό κέντρο και η δραματική 
τέχνη είναι σε ψηλό επίπεδο. Πολύ φυσικό και ο Γκλούκ να εγκατασταθεί στο Παρίσι. Η 
παρουσία του Γκλούκ στη γαλλική πρωτεύουσα ήταν ιδιαίτερα αισθητή, αφού εκεί ανα
γνωρίστηκε το έργο του και κατάφερε να κατακτήσει με 
απόλυτη επιτυχία τις γαλλικές σκηνές, τόσο πολύ, που και 
άλλοι συνθέτες επηρεασμένοι από τον Γκλούκ γράφουν όπε
ρες με ελληνικά θέματα όπως ο Johann-Christoph Vogel 
«Το Χρυσόμαλλο δέρας», 1781 και «Δημοφών, 1789 , ο Αη- 
tonio-Maria-Gasparo Sacchini (1734-1789) στα έργα «Δάρ- 
δανος» «Οιδίπους επί Κολωνώ», χωρίς να παραλείψουμε 
την υπέροχη όπερα «Μήδεια» του Luigi Cherubini 1797 κα.

Χάρη στον Γκλούκ το Παρίσι καθιερώνεται πια ως το 
κέντρο της όπερας στην Ευρώπη. (Εικόνα 14)

Εξάλλου, ο νεώτερος μεγάλος μεταρρυθμιστής και ει
σηγητής του Μουσικοδράματος Γερμανός Ρίχαρντ Βάγκνερ (γεννήθηκε στη Λειψία το 
1813 και πέθανε στη Βενετία το 1883), ανυψώνει τον ρόλο της Ορχήστρας, αναβιώνοντας 
με τη σειρά του το πνεύμα της αρχαίας τραγωδίας, μέσα από την πλούσια γερμανική 
μυθολογία, αλλά και άλλων βορείων λαών. Ο ίδιος μελέτησε σε βάθος τη μουσική της 
αρχαίας Ελλάδας.

Ο Βάγκνερ επιχειρεί και κατορθώνει με επιτυχία μια «συμφωνική» σύλληψη της 

όπερας, όπου η Ορχήστρα έχει καθαρά συμφωνικό χαρακτήρα: ερμηνεύει και όχι απλώς 
συνοδεύει τους αοιδούς, όπως γινόταν παλαιότερα. Ο μεγάλος συνθέτης προχωρεί, 
εισάγει και καθιερώνει στα μουσικοδράματά του το περίφημο «λάιτ -μότιβ» «καθοδη- 
γητικό μοτίβο».

Ο Βάγκνερ γράφει ο ίδιος τα λιμπρέτα των έργων του τόσο αριστοτεχνικά, που 
και από μόνα τους έχουν ποιητική αξία.

Τα υψηλά αισθήματα, όπως η αναζήτηση της λύτρωσης με την αγάπη, τη θυσία, 
τον ηρωισμό και το πρόβλημα της ανθρώπινης ελευθερίας, αποτελούν συνήθως την κεν
τρική ιδέα των έργων του. Οι αρχαίοι συγγραφείς, ο Σοπενχάουερ, αλλά και η φύση, 
ασκούν αποφασιστική επίδραση στην ποιητική δημιουργία του Βάγκνερ.

Προέλευση της Βυζαντινής Μουσικής - Όργανα

Πολύ ορθά, πιστεύουμε, γράφτηκε ότι «τον μυστικισμόν και την μεταφυσικήν εξω- 
κόσμιον ενόρασιν εις την Χριστιανικήν τέχνην έδωκεν η πνευματικότης της Ανατολής, 
αλλά την μορφήν και το είδος, τον λόγον καί το μέτρον, την ανθρώπινης καλαισθησίαν 
και την κοσμικήν ωραιότητα έδωκεν η Ελλάς». (Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια 
Α. Μαρτίνου, τ.3 λήμμα «Βυζάντιον» σελ. 1147, Αθήναι, 1963).

Όχι μόνο τα μουσικά όργανα της Ιουδαϊκής λατρείας αποκλείστηκαν από τη λα
τρεία της Εκκλησίας, αλλά τόσο οι μουσικοί όροι, όσο και η θεωρία, μαρτυρούν σαφώς 
για την προέλευση της Ορθοδόξου Ελληνικής Τέχνης, που ονομάζουμε Βυζαντινή μου
σική. Ωστόσο, σύμφωνα με τους μελετητές, οι Βυζαντινοί δεν χρησιμοποιούσαν όργανο 
στην Εκκλησία, παρά μόνο στο Παλάτι και στόν Ιππόδρομο. Κι αν ακόμα υπήρχε 
όργανο στην Εκκλησία, αυτό ετοποθετείτο στον νάρθηκα και χρησιμοποιείτο μόνον 
για την εκμάθηση του χορού των ψαλτών. Φυσικά, την πε
ρίοδο εκείνη, το όργανο δεν ήταν συγκερασμένο και έτσι 
μπορούσε ν’ αποδώσει αρμονικές συνηχήσεις και γενικά τα 
μικροδιαστήματα (τα μικρότερα του ημιτονίου), της Βυζαν
τινής Μουσικής. Με την κατασκευή του «συγκερασμένου 
κλειδοκύμβαλου» που υλοποιήθηκε από τον Johann Sebastian 
Bach (1685-1750) εκτελούνται μόνο τόνοι και ημιτόνια. Ο 
σπουδαιότερος συνθέτης της εποχής Μπαρόκ και κορυφαίος 
συνθέτης της Ευρωπαϊκής μουσικής, έγραψε το 1728 το 
«καλώς συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο» (Das wohltem
perierte klavier), με 24 ζεύγη από πρελούδια και φούγκες σε 
όλους τους τόνους, μείζονες και ελάσσονες, καθιερώνοντας 
έτσι τον «καλό» συγκερασμό. (Εικόνα 15)

Είχαν ωστόσο κατασκευαστεί με οδηγίες του μαθηματικού Δέοντος δύο μεγάλα όρ
γανα ολόχρυσα και κοσμημένα με πολύτιμους λίθους. Ένα τέτοιο τελειοποιήθηκε αργότερα 
επί Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου (905-959). Ας σημειωθεί, ότι ένα τέτοιο όργανο 
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δωρίθηκε από τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Κοπρώνυμο 
(757 π.Χ.) στον Αυτοκράτορα των Φράγκου Πιπίνο και εισήχθη 
κατόπιν στη Δυτική Εκκλησία.

Ως πρόγονο το συγκεκριμένο Όργανο είχε την 
«Ύδραυλι», την οποία είχε εφεύρει γύρω στο 220 π.Χ. ο Κτη- 
σίβιος ο Αλεξανδρινός, ο οποίος βάσισε την αρχή της στη σύ
ριγγα του Πανός· πολυκάλαμη σύριγγα. Η Ύδραυλις υπήρξε 
και το πρότυπο του δυτικού εκκλησιαστικού οργάνου. Η ονο
μασία προήλθε από το σύστημα λειτουργίας της, δηλαδή, από 
το ότι ο ήχος παράγεται με υδραυλική πίεση του αέρα. Είχε 
χάλκινους ηχηρούς αυλούς και πλήκτρα. (Εικόνα 16)

Τα κυριότερα στοιχεία της Βυζαντινής Μουσικής

«Η Βυζαντινή μουσική αποτελεί μια υπέροχη σύζευξη αρχαίων

Ελληνικών στοιχείων-θεωρητική βάση κλιμάκων, ρυθμικοί σχηματισμοί - και ανα
τολικών επιδράσεων». (Karl Nef «Ιστορία της Μουσικής», σελ.60).

Η μουσική, όπως και η γλώσσα, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, δεν είναι κάτι το 
στατικό που μπαίνει σε καλούπια και που προσφέρεται ως μουσειακό είδος, αλλά είναι 
ζωντανό στοιχείο του κοινωνικοπολιτικού τρόπου της ζωής των ανθρώπων σε κάθε πε
ριοχή, ή χώρα, γι’ αυτό και επιδέχεται επιδράσεις καθώς και την επιμιξία με συγγενείς 
πολιτισμούς, μ’ ένα ανάλογο τρόπο που και η ίδια επιδρά σε άλλους πολιτισμούς. Αυτό, 
πιστεύουμε, πλουτίζει το είδος νοουμένου ότι οι οποιεσδήποτε επιδράσεις δεν γίνονται 
σε βάρος του ήθους και του ύφους τους. Το τονίζουμε αυτό γιατί πρέπει να λαμβάνεται 
ιδιαίτερα υπόψη όταν αναφερόμαστε στη Βυζαντινή Μουσική και στο δημοτικό τραγούδι, 
ως συνέχεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, (σελ.6,11).

Οι οκτώ ήχοι της Βυζαντινής Μουσικής- Γένη- Ρυθμός- Σημειογραφία

Αναμφίβολα, το ιδιαίτερο ΗΘΟΣ και ΥΦΟΣ της η Βυζαντινή Εκκλησιαστική μου- 
σική-όπως ήδη αναφέραμε- κληρονόμησε από την αρχαία Ελληνική Μουσική, η οποία 
επεδίωκε κάτι ανώτερο από την απλή τέρψη.

Εκτός όμως από το ΗΘΟΣ και το ΥΦΟΣ που η Βυζαντινή Μουσική, όπως και το 
Γρηγοριανό μέλος, κληρονόμησαν από την αρχαιότητα, θα πρέπει να προσθέσουμε και 
τους οκτώ ήχους, οι οποίοι σύμφωνα με τους υπολογισμούς των μελετητών, εξελιχτικά 
προήλθαν από τους αρχαίους Ελληνικούς τρόπους. Αναφέρουμε, λοιπόν τους ΔΩΡΙΟ ο 
οποίος αντιστοιχεί με τον Α’ ήχο, τον ΛΥΔΙΟ, με τον Β’ ήχο, τον ΦΡΥΓΙΟ, με τον Γ’ ήχο, 
τον ΜΕΟΛΥΔΙΟ με τον Δ’ ήχο, τον ΥΠΟΔΩΡΙΟ με τον πλάγιο του Α’, τον ΥΠΟΛΥΔΙΟ 
με τον πλ. Β’, τον ΥΠΟΦΡΥΓΙΟ με τον Βαρύν και τον ΥΠΟΜΙΞΟΛΥΔΙΟ με τον πλ. Δ’.

(Ωστόσο, η αντιστοιχία αυτή παλαιότερα ήταν διαφορετική. Τελικά επικράτησε η 
συγκεκριμένη. ( Ιδέ «Για τη Βυζαντινή μας Μουσική», Κεφάλαιο 3 & 18).

Επίσης, η Βυζαντινή μουσική χρησιμοποιεί διαστήματα μικρότερα του ημιτονίου 
(τέταρτα και όγδοα του τόνου), με ένα ανάλογο τρόπο που γινόταν στην αρχαία ελληνική 
μουσική. Τα μόρια , οι έλξεις, ιδιό
τητες των ήχων όταν οι δεσπόζοντες 
φθόγγοι (σταθεροί και αμετακίνη
τοι), έλκουν τους πλησιέστερους, 
τους «υπερβάσιμους» φθόγγους, οι 
φθορές, οι χρόες είναι στοιχεία που 
η Β. Μουσική πήρε και πάλιν από 
την αρχαία ελληνική μουσική. Επί
σης, τα τρία Γένη: Διατονικό, Χρω
ματικό και Εναρμόνιο. Εξάλλου, το 
υπέροχο «μουσικό πλεχτό» της αρ
χαίας μουσικής με τους απλούς, τους 
σύμμεικτους η ετερογενείς ρυθμούς, 
ανευρίσκουμε τόσο στη Βυζαντινή 
μουσική όσο και στο ελληνικό πα
ραδοσιακό τραγούδι. (Εικόνα 17)

Θρησκευτική Μουσική- Η Μουσική της Εκκλησίας

Η μουσική, ως γνωστόν, εκφράζει κάθε ανθρώπινο συναίσθημα, ενώ αποδίδει 
πιστά τις έννοιες του περιεχομένου των ποιημάτων και των κειμένων γενικά.

Ειδικότερα για την έκφραση των θρησκευτικών συναισθημάτων, της αγάπης, της 
πίστης, της ελπίδας, της δέησης, αλλά και της ευχαριστίας προς τον Δημιουργό, προ
σφέρεται η Βυζαντινή Εκκλησιαστική μουσική. Έχει έντονο Λειτουργικό χαρακτήρα 
και εκφράζει κάθε ανθρώπινο συναίσθημα προς τον Τριαδικό Θεό, την Θεοτόκο Μαρία 
και γενικά κάθε Άγια μορφή της Εκκλησίας μας. Δίκαια ονομάστηκε «Δίαυλος θείων 
Μηνυμάτων».

Η διάδοση της αρχαίας ελληνικής μουσικής

Ας μη ξεχνούμε όμως, ότι τον Ελληνικό πολιτισμό είχε μεταφέρει ο Μέγας Αλέ
ξανδρος με τις κατακτήσεις του στην Ασία και την Αφρική. Όπως αναφέρει ο Γεώργιος 
Παχτίκος στο βιβλίο του « 260 Ελληνικά Άσματα από του στόματος του Ελληνικού 
Λαού» -Προλεγόμενα- σελ. ιβ’ ( Εν Αθήναις, Τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου, 1905), «Αλε
ξάνδρου Ασίαν εξημερούντος, λέγει Πλούταρχος, ‘Όμηρος ην ανάγνωσμα και Περσών 
και Γεδρωσίων και Σουσιανών παίδες τας Ευριπίδου και Σοφοκλέους ήδον τραγω
δίας».

Η Γεδρωσία στην αρχαιότητα ήταν επαρχία της Περσικής Αυτοκρατορίας. Βρι
σκόταν προς Βορρά της Ερυθρός Θάλασσας, Ανατολικά της Καρμανίας και προς 
Νότο της Δραγγιανής και της Αραχωσίας. Είχε πρωτεύουσα την Πούρραν. Σήμερα 
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είναι το Μεκράν και εν μέρει το Βελουχιστάν. Τη χώρα διέσχισε ο Μ. Αλέξανδρος 
κατά την επιστροφή του από τις Ινδίες.

ΗΣουσιανή ήταν χώρα της Μικρός Ασίας στην Κοιλάδα του Τίγρητα και του Ευ
φράτη κοντά στον Περσικό Κόλπο. Είχε πρωτεύουσα τη Σούσα. Επί των διαδόχων του 
Μ. Αλεξάνδρου ανήκε στο κράτος των Σελευκιδών.

(ΠΑΠΥΡΟΣ -ΛΑΡΟΥΣ «Γενική Παγκόσμιος Εγκυκλοπαίδεια», Αθήναι,1963, 
σχετικά λήμματα).

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε ότι η Καινή Διαθήκη είναι γραμμένη 
στην ελληνική γλώσσα. Ακόμα και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο οποίος αρχικά έγραψε 
το Ευαγγέλιό του στα Εβραϊκά (αραμάίκά) το μετάφρασε ο ίδιος στην ελληνική γλώσσα.

Επίσης, ο Απόστολος Παύλος απευθυνόμενος τόσο στους Ρωμαίους όσο και στους 
Εβραίους, έγραψε τις σχετικές επιστολές του στην ελληνική γλώσσα. Ακόμα και η μετά
φραση των εβδομήκοντα της Παλαιάς Διαθήκης έγινε στην ελληνική γλώσσα. Η Ελληνική 
γλώσσα εθεωρείτο δηλαδή ως η «επίσημη» γλώσσα επικοινωνίας την περίοδο εκείνη.

Ο Γερμανός θεωρητικός Ροδόλφος Βέστφαλ

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Γερμανός θεωρητικός της μουσικής Ροδόλφος Βέστφαλ 
(1826-1892), ο οποίος, σύμφωνα με τον Φίλιππο Οικονόμου, μελέτησε πολύ την Αρχαία 
Ελληνική μουσική και τα ρυθμικά συστήματα των Αρχαίων Ελλήνων, απέδειξε με σαφή 
στοιχεία, ότι πολλά από τα μέτρα και τους ρυθμούς (Ουσούλια) της Τουρκοαραβοπερ- 
σικής μουσικής, είναι Ελληνικής καταγωγής. Στο έργο του «Ιστορία της Αρχαίας Ελ- 
ληνικής μουσικής» γράφει επίσης ότι οι Πέρσες από τον 3° αιώνα π. X. έγραφαν τα ποι
ητικά τους έργα σε Ελληνικό μετρικό ρυθμό. Επίσης, οι διάδοχοι των Αρσακιδών και 
Σασσανιδών καλλιεργούσαν με πολύ ζήλο τη μουσική των Ελλήνων, όπως αργότερα οι 
Καλίφαι, οι οποίοι με μουσικοδιδασκάλους και καλλιτέχνες τραγουδιστές διέδωσαν 
την Ελληνική μουσική και στους Άραβες.

Επίσης, Άραβες συγγραφείς του 10ου και του 11ου αιώνα ομολογούν ότι πήραν την 
τέχνη της μουσικής από τους βυζαντινούς. Είχαν μάλιστα διαδώσει σε μετάφραση ποι
ήματα Ελλήνων Φιλοσόφων όπως του Αριστόξενου και του Αριστείδη του Κοϊντιλιανού, 
των οποίων τα πρωτότυπα χάθηκαν, γι’ αυτό κατόρθωσαν να διατηρήσουν στην Εθνική 
τους μουσική πολλά σημεία που αποδεικνύουν φανερά τον Ελληνικό τους χαρακτήρα.

Μολονότι, ως αρχική πηγή της Τουρκο-Αραβο-Περσικής μουσικής μπορεί να θεω
ρηθεί εν πολλοίς η Αρχαιοελληνική μουσική, ωστόσο η ανάπτυξη και η εξέλιξη της 
ήταν διαφορετική σε κάθε περιοχή. Διαφοροποιήσεις πολλές εμφανίστηκαν κυρίως 
στην εκτέλεση, στον τρόπο δηλαδή της ανάγνωσης της μουσικής «και όχι στην κύρια 
και θεμελιακή της δομή».

( Φίλιππου Οικονόμου «Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική και Ψαλμωδία» - 
Ιστορικομουσικολογική μελέτη- τ. Α. σελ. 35,36).

Λόγος (ποίηση), μουσική και ρυθμός (μέτρο)

Η αρχαία ελληνική μουσική ήταν μονοφωνική, όπως και η Βυζαντινή. Από τις σω- 
ζόμενες πηγές μαρτυρείται επίσης ένα είδος ετεροφωνίας, ενώ η πολυφωνία φαίνεται 
ότι δεν ήταν σε χρήση. Το αρχαιοελληνικό μέλος ταυτιζόταν απόλυτα με την ποίηση με 
ένα τέτοιο τρόπο, που ήχος και λόγος συνταιριάζονταν σε ένα αδιαίρετο σύνολο, όπου 
ο ρυθμικός στίχος υπαγόρευε το ρυθμό της μελωδίας (μέτρο) και δενόταν μαζί του. Γι4 
αυτό και τις περισσότερες φορές, ποιητής και συνθέτης ήταν το ίδιο πρόσωπο.

Έτσι, το μέτρο της ποίησης καθόριζε και το μέτρο της μουσικής που έφτασε σε με
γάλη ποικιλία, παρακολουθώντας την πλούσια ποιητική μετρική και τους τρόπους της 
απαγγελίας

Με άλλα λόγια λόγος, μουσική 
και ρυθμός (μέτρο) ήσαν από την αρ
χαιότητα τρία αλληλένδετα στοιχεία, 
άρρηκτα συνδεμένα μεταξύ τους.

Γι’ αυτό και οι τραγικοί ποιητές 
μας Αισχύλος, Σοφοκλής και Ευριπί
δης ήταν και μουσικοί. Δηλαδή, οι 
ίδιοι έγραφαν την ποίηση (τον λόγο), 
τη μουσική στις τραγωδίες τους, όπου 
χρειαζόταν, πάνω σε συγκεκριμένο 
ρυθμό (μέτρο). Ακόμα, ερμήνευαν και 
μέρη (ρόλους) στις τραγωδίες τους. 
(Σελ.12). (Εικόνα 18)

Κάτι ανάλογο και με τους λυρι
κούς ποιητές μας Σαπφώ, Αλκαίο,
Πίνδαρο, Αρχίλοχο, Ίβυκο και άλλους. Αυτό το τρίπτυχο: ποίηση, μουσική και ρυθμός 
και αυτό το πρότυπο συνεχίζεται στη Βυζαντινή Μουσική με τους μελωδούς της Εκκλη
σιαστικής μας Μουσικής, οι οποίοι έγραφαν οι ίδιοι τόσο τον ύμνο (ποίηση) όσο και τη 
μουσική (μέλος). Αργότερα το ανευρίσκουμε στους δημιουργούς του δημοτικού μας 
τραγουδιού.

Μολονότι, σύμφωνα με τον Φίλιππο Οικονόμου, οι γραπτές μαρτυρίες είναι ελλιπείς 
στην Αη χιλιετία και «το πρόβλημα της μεταγραφής και ορθής ανάγνωσης των παλαιών 
χειρογράφων της Βης χιλιετίας, παρουσίαζα στις μέρες μας σημεία που αποτελούν 
στοιχεία αντεγκλήσεων, διχογνωμιών και αντιπαραθέσεων, είναι αναντίρρητα βέβαιο 
ότι η σημερινή Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική (όπως εξάλλου και η Δημοτική Μου
σική) διατήρησε όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που προσδιορίζουν την γνήσια 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ στην αδιάσπαστη συνέχεια των αιώνων.... και δεν θα παύσα 
ποτέ να γεμίζα, με τις παναρμόνιες μελωδίες της, τους Ορθοδόξους Ιερούς Ναούς και 
τις ψυχές των προσευχόμενων Χριστιανών».
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«Είναι μαζί με τη Θρησκεία και τη Γλώσσα, στοιχείο της ταυτότητας του Έθνους 
μας. Στη μουσική αυτή αναζητούν οι επιγενόμενοι τον συνθετικό πυρήνα της Εθνικής 
μας δημιουργίας. Είναι η μουσική, η οποία κατά τον Χρύσανθο εκ Μαδύτου «και φυ- 
λάττει μεν τα πρώτα και παλαιό μέλη, άπτεται δε και των νεωτέρων» και η οποία 
ακόμη «ούτε παλαιό είναι, ούτε νέα, αλλ’ η αυτή κατά διαφόρους καιρούς τετελειοποι- 
ημένη». (Σελ.12).

(Φίλιππος Οικονόμου, «Το Νέο Μουσικό Ζήτημα» στην Ορθόδοξη Εκκλησία, 
Ελίκη, 2002. σελ. 158).
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σικών οργάνων-Γυμνάσιο Παλουριώτισσας .Λευκωσία, Κύπρος, Απρίλιος 2007.

Απόσπασμα από διάλεξη του Συγγραφέα-Λαογράφου Γ. Λεκκάκη, ημ. 19/1/09.
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