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Προλόγισμα

Αισίως συνεχίζουμε την έκδοση της Φιλολογικής Κόπρου για τα έτη 2016-2017, 
εκδοτική περιοδική δραστηριότητα του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύ
πρου, που άρχισε το 1960 με συνεργασίες κυρίως των μελών του κάτω από το 
πρώτο του Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο με πρόεδρο τον αείμνηστο Κων
σταντίνο Σπυριδάκι συμμετείχαν επιφανείς προσωπικότητες της εκπαιδευτι
κής και της εν γένει πνευματικής ζωής της τότε εποχής του τόπου μας.

Ο διετής συγκεντρωτικός τόμος, πλην του οφειλομένου αφιερώματος στον 
τέως πρόεδρο του ΕΠΟΚ, αείμνηστο Κώστα Γιωργαλλίδη, περιλαμβάνει στις σε
λίδες του πλούσια ύλη ποικίλου φιλολογικού και λογοτεχνικού περιεχομένου, 
καθώς και ενδιαφέρουσες επιστημονικές εργασίες, στόχος που εξαγγέλθηκε κατά 
την παρουσίαση της Φ.Κ., 2014 - 2015 και υλοποιείται με την παρούσα πολυσέλιδη 
έκδοση. Εξ ου και δεν ενσωματώνεται το καθιερωμένο μέχρι πρότινος προσάρ
τημα, το οποίο ενίοτε συνιστούσε μιαν επί πλέον αυτοτελή έκδοση ανάμεσα στις 
τόσες άλλες παλαιότερες του ΕΠΟΚ. Ευελπιστούμε ότι ο θεσμός των παράλληλων 
εκδόσεων αξιόλογων μελετών, κριτικών δοκιμίων είτε συναγωγής εργασιών μέσα 
από εκδηλώσεις και συνέδρια θα επανέλθει στο μέλλον με την ενίσχυση των πενι
χρών οικονομικών πόρων του Ομίλου. Ενός από τα πρώτα πνευματικά σωματεία 
της Κύπρου, που ιδρύθηκε το 1947, καταγράφοντας πολυσχιδή επιτοπίως πολιτι
σμική δράση, αλλά και σφυρηλατούντας ισχυρούς δημιουργικούς δεσμούς με την 
ελληνική μητρόπολη. Προσφυώς, σημειώνει ο Σπυριδάκις στη λογοδοσία του κατά 
το 1974: «Έργον του Ομίλου ημών είναι ο εθνικός φρονηματισμός και η ανάπτυξις 
πνευματικών και εθνικών δεσμών με την Ελλάδα. Το έργον τούτο επεδίωξεν ο 
Ομιλος καθ’ όλην την μακράν περίοδον της ζωής του εγγίζοντας ήδη τας τρεις 
δεκαετηρίδας» (Κωνσταντίνου Σπυριδάκι, Μελέται, Διαλέξεις, Λόγοι, Άρθρα, τόμ. 
Γ', Εν Λευκωσία 19174, σ. 119).Υπενθυμίζεται ότι για την εξακτίνωση ανά το πα
νελλήνιο του εθνοπρεπούς και πνευματικού του έργου, το 1979 επαξίως βραβεύ- 
θηκε από την Ακαδημία Αθηνών,το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της Ελλάδος.

Φέρουμε εις γνώσιν επίσης των μελών και των φιλών του ΕΠΟΚ ότι στα 
πλαίσια της συνεργασίας του με το ΤΕΠΑΚ εγκαινιάστηκε μέσω του προ
γράμματος Europeana η ψηφιοποίηση των τευχών της Φ.Κ., η οποία αναμέ
νεται να ολοκληρωθεί μαζί με την πλειάδα των άλλων πολύτιμων εκδόσεων 
του ΕΠΟΚ, ούτως ώστε να είναι διαδικτυακά πλέον προσβάσιμες σε μελετη
τές και γενικότερα στο ανά το παγκόσμιο ευρύτερο κοινό.

Συνεχίζοντας προσέτι τον θεσμό ανέγερσης προτομών, όπως το 1974 εκεί
νες του χάλκινου αδριάντα του Κωστή Παλαμά σε περίοπτο μέρος του δημο
τικού κήπου στη Λευκωσία και του μνημείου αντιστάσεως με τις γλυπτές 
μορφές των αδελφών Ροδίωνα και Μιλτιάδη Γεωργιάδη στον προαύλιο χώρο 
του Παγκυπρίου Γυμνασίου, ο ΕΠΟΚ πρωτοστάτησε στη δημιουργία προτο
μής ενός από τους στυλοβάτες του, του αείμνηστου Κύπρου Χρυσάνθη, πα- 
ραπλεύρως της εισόδου της Σεβερείου Βιβλιοθήκης του Παγκυπρίου.

Πέραν των ως άνω εκδοτικών και των άλλων δραστηριοτήτων, το ανανε
ωμένο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΠΟΚ έχει προγραμματίσει μια σειρά 
εκδηλώσεων με στόχο την ουσιαστική συμβολή του στα πολιτισμικά δρώμενα 
του τόπου μας. Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή, πρόεδρος ΕΠΟΚ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
στον αείμνηστο Κώστα Γιωργαλλίδη
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ΓΙΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ
Ο αγωνιστής στους αγώνες

του λαού μας
και ο πνευματικός άνθρωπος

Π
ραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016, 
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Τράπεζας Κύπρου 
εκδήλωση προς τιμήν του αείμνηστου συγχωριανού 
Ιμας Κώστα Γιωργαλλίδη. Η εκδήλωση οργανώθηκε από 

[τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου (ΕΠΟΚ) του 
οποίου ο Κώστας Γιωργαλλίδης διετέλεσε πρόεδρος επί 
ιοειρόν ετών.
I Την προσωπικότητα του ανδρός εξήραν οι Ανδρέας Μαι- 

κιαρίδης, Τάκης Χατζηδημητρίου, Παύλος Παρασκευό, 
|Λυγία Κωνσταντινίδου, Ανθή Πέτσα, Νέαρχος Κληρίδης. 
Ετέλιος Παπαντωνίου, Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή. Σωτπ- 
ρούλα Ιωαννίδου κοι Πέτρος Στυλιανού. Ολοι έπλεξαν το

εγκώμιο του Κ. Γιωργολλίδη κοι υπογράμμισαν την πολυ
σχιδή προσφορά του στους αγώνες του λαού μας για ελευ
θερία και την σημαντική συμβολή του στα ελληνικά 
γράμματα με το καλλιτεχνικό και πνευματικό του έργο.

Ως Ζωδιάτες νιώθουμε περήφανοι για τον συγχωριανό 
μας, πού με την ζωή και το έργο του τίμησε τη γενέτειρα 
του και έγινε πρότυπο ήθους και αρετής γιο όλους εμάς 
αλλά και για τις εηερχόμενες γενιές.

Πιο κάτω δημοσιεύουμε την ομιλία του Τάκη Χατζηδημη
τρίου στην οποία αναλύεται το πνευματικό έργο του μακα
ριστού Κώστο, καθώς και την ομιλία του Πέτρου Στυλιανού 
για την ενεργό συμβολή του στον αγώνα της ΕΟΚΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου (ΕΠΟΚ) 
σας προσκαλεί, όπως τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση 

προς τιμήν του αείμνηστου Κώστα Γιωργαλλίδη, τέως Προέδρου του ΕΠΟΚ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
την Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016 

ώρα 7.00 μ.μ.

Αίθουσα εκδηλώσεων «Σάλωνα Τριανταφυλλίδη» 
κτήριο Κεντρικής Διοίκησης Τραπέζης Κύπρου 

Στασίνου 51 (περιοχή Αγίας Παρασκευής, πίσω από το ξενοδοχείο Χίλτον) 

2002 Στρόβολος

(Είσοδος για χώρο στάθμευσης υπάρχει στην οδό Καλλιθέας 
τόσο μπροστά στο κτήριο όσο και στη δεύτερη στροφή αριστερά]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χαιρετισμοί από:
- Ανδρέα Μαϊμαρίδη, Πρόεδρο Σ.Ι.Μ.Α.Ε.
- Τάκη Χατζηδημητρίου, συγχωριανό του εκλιπόντος και Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής 

για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς
- Παύλο Παρασκευά, Διευθυντή Πολιτιστικών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού

Σύντομο Βιογραφικό Κώστα Γιωργαλλίδη:
Λυγία Κωνσταντινίδου, ερευνήτρια-μουσικολόγος

Ο Κώστας Γιωργαλίδης όπως τον γνώρισα:
Ανθή Πέτσα, ερευνήτρια-υπεύθυνη έκδοσης του περιοδικού Ελεύθερη Κυθρέα

Αντίδωρο στον Κώστα Γιωργαλλίδη (ποίημα):
Νέαρχος Κληρίδης, αρχιτέκτονας

Η ποίηση του Κώστα Γιωργαλλίδη:
Στέλιος Παπαντωνίου, φιλόλογος

Το διηγηματικό έργο του Κώστα Γιωργαλλίδη:
Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή, φιλόλογος

Το μυθιστόρημα του Κώστα Γιωργαλλίδη Ο αδελφός μον ο προδότης, κείμενο της Σωτηρούλας 
Ιωαννίδου, φιλολόγου: διαβάζει η δρ Νάγια Ρούσου, Ομότιμη Καθηγήτρια Μ.Μ.Ε.

Ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Κώστας Γιωργαλλίδης:
δρ Πέτρος Στυλιανού, πρώην Βουλευτής και Ακαδημαϊκός

Παρουσίαση Προγράμματος: Κάτια Σαββίδου

Θα ακολουθήσει δεξίωση

Η
οημερινη μος συνάντηση είνα αφιερω
μένη αην Κώσ» Γιωργαλλίδη Εναν no· 
λυιάλονη άνθρωπο με δημιουργική 
Ιηρουο» οε εποχές δύσκολες γιο την πατρίδα 

εΈνοηαΛηυλοούμοςηουπήρεοημαν- 
θέοη om ζωή του τόπου, με εφόδιο πς ικο- 

ύοιητες το επίπεδο κοι την ποιότητα του. Είχα 
•ιν τύχη νο ουνεργοσιώ μοζί ηυ ση διάφορο 
ρόστα που υπηρέτησε. άλλο κοι να γνωρίσω το 
καλλιτεχνικό και πνευματικό του έργο.
I 0 Κώστας Γιωργαλλίδης ανήκει στη λογοτε- 

g εν» της Ανεξαρτησίας Εκανε την πά
του αισθητή, μοζί με άλλους 

κους νέους ανθρώπους, από τις αρχές 
οεηοςιουθΟ Την η» διακεκομμένη.

>ίλά κα την η» πυκνή, δεκαετία της σύγχρο
νης παλπκτπκής μος ιστορίος. Το ανανεωτικό 
•νεύμα κα την ορμή της εποχής διεκοψον α 
Ιιοκανοηκές ταραχές του 1963-64 κα. οτπ 
■υνεχεη, » πραξικόπημα στην Ελλάδα με ης 
Ιρομαιικες του επιπτώσεις στην Κύπρο.

Κι όμως, η δεκαετία του 60, όσο λειψή και 
^οκεκαμμενη κα νο υπήρξε, παραμένει μη 

Γοχη συγκλονιστική κα εξαιρετικά δημιουρ- 
Ικό γη την Κύπρο, την Ελλάδα κα τον κόσμο. 
Ιηελευθέρωαε δυνάμεις που ανανέωσαν τη 
^Εψη κα Εθεσαν α αμφιβολία καθιερωμένες

Κώστας Γιωργαλλίδης 1938-2015
Ομιλία Τάκη Χατζηδημητρίου

αρχές κα δογματικές αντιλήψεις.
Είναι ιοτε που ηρωιοουνόντηοα »ν Κωσια 

Γιωργαλλίδη Το Περιοδικό -Κυπριακό Χρο
νικά-ήταν πόλος έλξης γη όλους τους νέους 
με ανησυχίες κα με έφεση στην τέχνη κα στο 
γρομμαιο.

Ηρθε στο -Κυηρηκο Χρονικά- με η χειρό
γραφα του, μ' Évo διήγημά στο χέρι. Μόλις » 
δκτβοοομε καταλάβομε ότι είχαμε νο κάνουμε 
με ένα νέο άνθρωπο με ευαοθηαίες κα ικο- 
νότητες

Ση -Κυπριακό Χρονικό- ανίχνευοο δυο διή
γημα» του. η πρώτο δημοσιεύτηκε αο 9ο τεύ
χος του περιοδικού, τον Ιούλιο ηυ 1961 ,όιον 
ο συγγραφέας ήταν 23 χρόνων. Τήλος του διη
γήματος ■ Η ευχή των νεκρών- Ενα διήγημα 
χαρακτηριστικό των αλλαγών που αρχιοαν νο 
δημορφώνοντα τότε μέσο στην κοινωνία μος 
Μετά την ανεξαρπτοη. νοοτροπίες κα ουσιό 
μαία του παρελθόντος δεν μπορούσαν νο 
έχουν ουνέχεη. Αλλη η» θο άτονη ιεράρχηση

των αξιών. Οι τοκογλύφο, α άνθρωπο χωρίς 
αναστολές που μέχρι τότε κυρηρχουοον στην 
κανωντκη ζωή. αρχχχτν νο αοθάνοντα m θέση 
τους να κλονίζετα Η ανατροπή γτνετα με την 
εμφάνιση αο χωρ» ηυ νέου που δεν κληρο
νόμησε ηλουτη από τον πατέρα του. παρά μόνο 
ευγενεια κα κηλοούνη. αλλά κα πολλή πόρο 
από δοκίμασες κα αδικίες που ης έζηαε στο 
οπτή ηυ οπό μικρής Προσπάθησε κα παρό
λες τις δυσκολίες μπόρεσε να σπουδοοει. νο 
μορφωθεί, να καταξιωθεί. κα με άλλου είδους 
προσόν» νο πάρει τη δκί του θέση μέσο αην 
κανών».

Η ακογένε» του θείου, που ηλούηαε οε 
βάρος όλων των άλλων, ακόμη κα ηυ πατέρα 
ηυ. τον αγκοληζΕί με υπόκρισή κα υηολογι- 
σμο Δεν αργεί, όμως, νο έρθει η σύγκρουση 
όταν μπροστά προβάλλει η θροουιπη κα η 
απάνθρωπη με την κακομεταχείριση της γη- 
γής ηυ. Απλώνει» χέρι του κα της προσφέρει 
αγάπη. Πάνω αηο η μνήματα των δικών ηυ

οκτζπ» im εύλογή ηυς κα ηυς καηθέτει πν 
θαλπωρή που στερήθηκαν στη ζωή.

Ση Αο τεύχος που όαμοαεύετα η δηγημο 
ηυ Κώαο. δημοαευονη δηγήμαο Ηβης Με 
λεόγρου, Πάνου Ιωαννίδη. Ετρένος Ιωαννίδου 
■ Αδαιιδου ηοημοη τωνΤάοου ΣκφίΜδη. Νι
κηφόρου Βρεποκου. Δώρου Μουρίδη. Νογτος 
Αντωνίου Μχάλη Ποααρδη. Κίκας Λάγκ. με
λέτες ηυ Ροζέ Μιλλιεξ κα Ιωάννη κουτοοκσυ 
μετάφραση οπο η Νίκο Σηψκόλη μονόπρα
κτου ηυ Τέννεου Γουίλιαμς κι άλλο πολλά 
Ενας ολόκληρος κόσμος σνοδυετα την εποχή 
εκείνη με έργο ψηλών προδιαγραφών κα 
αξιώσεων που αη ουνέχεη γνωρηαν την σνο- 
γνώριοη κα δικαίωση.

Το άλλο ηυ διηγημο. ο -Ορκος-, δημοα- 
ευτηκε η Μόρτη- Απρίλη 1967.0» 56ο τεύχος 
ηυ περιοδικού, η τελευτά» τεύχος πριν τη 
χαύνη. Το ονοψερω γχη από » επόμενο τεύ
χος η -Κυπρηκό Χρονικά-, με την κατογγελή 
της χούντας κα ης δκοηρής. οηοκτηοσν πο-

Μαχητής και καταξιωμένος συγγραφέας

Γ
ο ν' αναπτύξει κανείς την πολυσχιδή και 
πολύ επίπεδη αγωνιστική δραστηριότητα 
ενός καταξιωμένου πολιτικοκοινωνικού και 

ρευματικού παράγοντα, όπως υηήρξεν ο Κώ- 
τος Γιωργαλλίδης -ο οδόκητα και πρόωρα εκλι- 
όν Πρόεδρος του Ελληνικού Πνευματικού 
μίλου Κύπρου, διοκονήσας για σαράντα τρίο 
jvonrä έτη τη Δημόσια Διοίκηση και γιο μιαν 
ιόκληρη οκταετία με το ύψιστο λειτούργημα 
οο του Επαρχου Πάφου, όσον και της Λευκω- 
ος- οε λιγοστές μέσα γραμμές ουνιστά έργο 
ίσκολο.
Ετσι, θα εγκύψουμε εηιτροχόδην επί του θέ- 
ιτος, επιφυλασσόμενοι σ' ευθετότερο χρόνο 
ηροβούμε οε μιαν εηακριβέστερη και σφαιρι- 

ίτερη επαναπροσέγγιση του θέματος μ' εργο- 
□ που θο δώσουμε στην δημοσιότητα 
ιοκειμένου να καταστεί η σχετική προς μαρτυ- 
□ πηγή ζώσα εσοεί γιο τον καταξιωμένο συνο- 
ινιστή του απελευθερωτικού αγώνα 1955-1959 
li. τότες, μαχητή για απόκρουση της τουρκαν- 
ρσίος του 1963-1964. εξαρκούμενος στις avo- 
>ρές συναγωνιστών του που μου 
ιρασχέθηκαν και συγκεκριμένα του Αντρέα Πι- 
ιλλίδη. του τομεάρχη Ζώδιας-Μόρφου Ιωάννη

• Ομιλία Δρ. Πέτρου Στυλιανού
Κοσίνη και του περιφερειάρχη Λευκωσίας, συ
ναγωνιστή Γιαννάκη Μάτση, καθώς και αναφο- 
ρές στο Μητρώο Αγωνιστών της ΕΟΚΑ 
1955-1959.

Υπογραμμίζεται, συγκεκριμένα, η μύηση του 
Κώστα Γιωργαλλίδη στην Οργάνωση από τις πρώ
τες στιγμές της έκρηξης της εθνικοαηελευθερω- 
τικής επανάστασης του 1955-1959, ως μέλους 
των ομάδων κρουσεως στους τομείς Μόρφου- 
Ζώδιος.

Πρόσθετα, υπογραμμίζεται η δραστηριότητα 
του ως ομαδάρχη στις ομάδες κρουσεως της 
ΕΟΚΑ στη νευραλγική περιοχή της Λευκωσίας 
μέχρι το τέλος του αγώνα. Παράλληλα διατέλεσε 
ο κυριότερος κι εμηιστευτικότερος Σύνδεσμος 
των Κεντρικών Φυλάκων γιο όλες ανεξαίρετο ης 
διακινήσεις: προσωπικού, πληροφοριών κοι απο
δράσεων, καθώς και υπεύθυνος ομάδάς Συνδέ
σμων στις Κεντρικές Φυλακές και στη Λευκωσία.

Ο Κώστος Γιωργαλλίδης. εξάλλου, υπήρξε συγ
γραφέας κειμένων και φυλλαδίων της ΕΟΚΑ.

καθώς και μέρους του βιβλίου -Η Κυπριακή Βσ- 
στίλπ- που δημοσιεύτηκε σε σειράν άρθρων με το 
ψευδώνυμο -Σέργιος Ιωσήφ- στην κυπριακή εφη
μερίδα -Ελευθερία- σε συνεργασία με τους Γρη- 
γάρη Αυξεντίου και Αντώνη Ποηοδοηουλο

Τέλος, να μνημονευθεί η καταπληκηκή συγ
γραφική του ικανότητα τόσο με ης ποιητικές του 
συλλογές, οσο και με το κοθολου πεζογροφικο 
του έργο και κατ’ εξοχήν με την έκδοσή του στη 
σειρά -Έλληνες συγγραφείς της Οικουμένης- του 
λαμπρού αθηναϊκού εκδοηκού οίκου Αλέξανδρου 
Καλέντη, του έργου -Ο αδελφός μου ο προδό
της-, που συνιστά ένα πανοραμικό, ηανοπτικό 
spectrum της δραματικής, της ηρωικής εξέγερ
σης του 1955-1959, με κεντρομολο άξονα την 
τραγική εποποιία στο Λιοηετρι. Ενα βιβλίο που 
προοιώνιζε τη λαμπρή καταξίωση του Γιωργαλλίδη 
και στον δυσπρόσιτο, μα μοναδικά καταξιωμένο 
χρονοχώρο των τεχνών και των γραμμάτων.

Ο Κώστος Γ ιωργαλλίδης και το έργο του εοαεί 
θα ζει...

νελλπν» ρόλο κοι απήχηση, με περιεχόμενο 
που οηοιελεί οημεή σναψορος. πνευματικής 
Ελευθερίας κοι οντήιοοης κα με κοροψοη ακ 
νεργαιη » Γ ιώργο Σεφέρη.

0 -Όρκος- του Κωσια είναι διηγημο που 
μος παραπέμπει ηήω ση χρόνο ηυ ένοπλου 
αγώνα θυμίζει αγωνίες. Εγνοιες, αλλά κα την 
εχχμοιτηο γ» ηροοψορο και m χωρίς ορο κοι 
υπολογισμό θυσία.

Ορίζει με τον ορκοιου ως ηροιεραιοίΓποιης 
ζωής ηυ «w αγώνα πέρα κα πάνω ano ης ευ
θύνες ηυ έναν· ης γυναίκας ηυ κα των παι
διών του Περνά ης προηγούμενες μερες με 
εναλλασσόμενα ουνασθημαιο Ανηλομβονε- 
» η οοβοροτηη ιης στιγμής Ηταν η ωρο ιης 
οηοφοσης γη συμμετοχή οτον αγώνα με 
αραιή η αγήνη ο» κλος ηυ δρόμου Οι εξη
γήσεις προς η ηαδ» ιου γ» ης όηαες αμνέ- 
ηεκς θο ακολουθούσαν αε μεταγενέστερο 
χρόνο

Ειχο ακόμη ιην ημη και τη χάρο νο ηοροιε 
αηοω η 2003 η μυθιαόρημό του-0 αδερφός 
μου ο προδαης-. που τότε οησιελεοε εκδοηκό 
γεγονός που πλούτιζε mv κυπριακή ηεζογρο- 
Φΐο Δκππρω ειααε ζωντανή m ουγονηοη κα 
η Ενδιαφέρον που μου ηροκαλεοε η ανά
γνωσή ου.

θο ηω ιελικα κσ λίγο λσγη γη ισν ημηηκο 
χαρααηρομό. ως χωριανού ηυ Κωοτο Γωρ- 
γαλλιδη Να η ακογένε» ιης μόνος μου είνα 
ano ηυ Μορψου κα m Ζωδ» 0 ηοιερος μου 
ar» mv Πάρκο ιης Μεοορκός.

Πηγοινο ο» χωρ» των γονιών μου. έχω 
ανομνηοεις έχω αγαπημένους συγγενείς κα 
Φίλους, άλλο δεν ήμουν μέτοχος ιης ζωής ίων 
χωρών Οπως ήην α γονηί α» χωρά δε νιώ
θομε απολιπσ ιουηομε να με mv πόλη Έτα. 
ιωρο νο μου ονογνωρίζετα η Aomra ηυ χω- 
ρισνου ηυ Κωση ασθσνομα νο γεψυρώνον- 
η α σχεοεις μου με » χώρο, η χρόνο κα ηυς 
ανθρώπους Au» » αίσθημα ης εηαναούνδε- 
οης εγινε αο ισχυρό με mv ηροαψυγ». Ενιωθα 
ηον» τον Κωση δικό μου άνθρωπο οτον τον 
ουνονηυαο. αην έχοβοζο κείμεη ηυ κα όον 
αργότερα ην κομαρυνο ως έπαρχο Ζωντανή 
παραμένει μέοο μου π ανάμνηση ηυ κολάι· 
οθητου onmou αο Νθροδόνη Οι ιέχνες κα η 
VPOAxno ηορεμενον ο άξονας ης ζωής ηυ. 
Ηθελε, όμως, ηερτααο θάρρος κα δυνομημο 
γη νο προχωρήσει κα αίΝ ίδρυση ης γκολερί 
ηυ με ης πολύ αψονηκες ικθεοεις που φιλο
ξένησε. όπως εκείνη, του Ανιρέα Χρυοοχού 
Π» οπμσνηκη. όμως, παραμένει η δημηυρ- 
γκη ηυ πορουο» ο» χώρο ης τέχνης κα ιης 
λογοτέχνης με η δκτγήμαη. η ηαήμαη ηυ 
κα ηυς πτνοκες ηυ Ολα ου» δκαωνουν η 
ζ-χι κα τη μνημη ηυ
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Κώστας Γιωργαλλίδης

Ο αείμνηστος Κώστας Γιωργαλλίδης υπήρξε ποιητής, πεζογράφος, ζωγρά
φος και χαράκτης. Γεννήθηκε στην Πάνω Ζώδια της Κύπρου το 1938. Σπού
δασε Δημόσια Διοίκηση με υποτροφία στην Αγγλία και διοίκηση επιχειρήσεων 
στην Αμερική και έτυχε του μεταπτυχιακού τίτλου MBA.

Υπηρέτησε στη Δημόσια Διοίκηση της Κύπρου για 43 χρόνια (1955-1998) σε 
ανώτερες θέσεις, σε διάφορα Υπουργεία και Υπηρεσίες, μεταξύ τα^ν οποίων: 
Γραμματέας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (1988-90), Έπαρχος Πάφου 
(1990-96) και Έπαρχος Λευκωσίας (1996-98). Ταξίδευσε σε πολλές χάβρες, με- 
τέσχε σε επίσημες αποστολές και εκπροσώπησε την Κύπρο σε διεθνή συνέδρια.

Έλαβε ενεργό μέρος στον απελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου (1955-59), 
καθώς και στην απόκρουση τιης τουρκικής ανταρσίας (1963-64).

Με τη λογοτεχνία και την τέχνη ασχολήθηκε από το 1955 και συνεργάστηκε 
με λογοτεχνικά περιοδικά και άλλα έντυπα στην Κύπρο και το εξωτερικό. Ποί
ησή του μεταφράστηκε σε ξένες γλώσσες. Το 1972 τιμήθηκε με το πρώτο βρα
βείο σε πανελλήνιο λογοτεχνικό διαγωνισμό.

Έλαβε μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις τέχνης στην Κύπρο και το εξω
τερικό και έκαμε πέντε ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής και χαρακτικής: τέσσε
ρεις στην Κύπρο και μια στην Αθήνα (Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός»). 
Έργα του βραβεύτηκαν στη 16η Πανελλήνια Έκθεση Ζωγραφικής 1996 
(«Παρνασσός»). Ιδρυσε και διεύθυνε την αίθουσα τέχνης «Γκαλερί ΟΡΟ
ΣΗΜΟ» στη Λευκωσία.

Διετέλεσε πρόεδρος πολλών Σωμάτων και Επιτροπών και μέλος του Διοι
κητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Κολλεγίου Τέχνης. Υπήρξε Πρόεδρος του 
Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου (ΕΠΟΚ) και μέλος του Επιμελητη
ρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (ΕΚΑΤΕ), του Κυπριακού ΠΕΝ, όπως και άλλων 
πνευματικών σωματείων. Ηταν νυμφευμένος με τη Σταυρούλα Ζορλάκη, με 
την οποία απέκτησαν μίαν κόρη, δύο γιους και πέντε εγγόνια.

Επικήδειος λόγος στον Κώστα Γιωργαλλίδη
της Αυγίας Κωνσταντινίδου

Πολυαγάπητε μας Πρόεδρε του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, 
Κώστα Γιωργαλλίδη,

Πολύ νωρίς αποφάσισες να αφήσεις ορφανό και ακέφαλο τον «Ελληνικό 
Πνευματικό 'Ομιλο Κύπρου», του οποίου υπήρξες Πρόεδρος από το 2007 και 
που τόσο πολύ αγάπησες, όπο3ς και εμείς εσένα.

Ομολογώ ότι είναι με αισθήματα βαθύτατης θλίψης, που απευθύνω αυτά 
τα λίγα λόγια από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών μελών 
του « Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου». Με τα σημερινά δεδομένα 
θεωρώ αδόκητο τον θάνατό σου σε ηλικία 77 μόνον χρόνων. Και είχες τόσα 
πολλά ακόμα να προσφέρεις...

Αντάξιος διάδοχος των μεγάλων προκατόχων σου, όπως του Κωνσταντίνου 
Σπυριδάκι, του Κύπρου Χρυσάνθη και του Κώστα Χατζηστεφάνου, από την 
αρχή που ανέλαβες ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Π.Ο.Κ, 
του αρχαιότερου «Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου», που ιδρύθηκε το 
1947 και τιμήθηκε με το ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, αφιέρωσες το 
μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων σου σ’ αυτόν.

Με καινούργιες ιδέες και οράματα έδωσες το δικό σου στίγμα σε κάθε και
νούργια έκδοση της Φιλολογικής Κύπρου.

Προπάντων υπήρξες ένας σπουδαίος Ανθρωπος με Αλφα κεφαλαίο, απόρ
ροια μιας ολοκληρωμένης και πολυσχιδούς προσιυπικότητας: Ποιητής, πεζο
γράφος, ζωγράφος, συγγραφέας και χαράκτης, ήταν φυσικό αυτές οι δεξιότητές 
σου ν’ αντανακλώνται στο όλο έργο και γενικά τις δραστηριότητές σου.

Για τη μεγάλη προσφορά σου στον απελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου μας, 
που αναμφίβολα συνέβαλε στη διαμόρφωση της όλης προσωπικότητάς σου, 
τόσο ως αγωνιστή της ΕΟΚΑ., την περίοδο 1955-59 όσο και στην απόκρουση 
της Τουρκικής ανταρσίας (1963) έχει ήδη μιλήσει ο κύριος Ανδρέας Μαϊμαρί- 
δης, Πρόεδρος του Σ.Ι. Μ.Α.Ε.

Προσωπικά θ' αναφερθώ σε συντομία στην όλη πνευματική και πολιτιστική 
προσφορά σου, που είχε ως επίκεντρο την αγάπη σου προς την Κύπρο μας και 
τον συνάνθρωπό σου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που ποίησή σου μεταφρά
στηκε σε ξένες γλώσσες και ούτε το γεγονός ότι το 1972 πήρες το πρώτο βραβείο 
σε Πανελλήνιο λογοτεχνικό διαγωνισμό.

Επίσης, έκαμες πέντε ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής και χαρακτικής: τέσσε
ρεις στην Κύπρο και μία στην Αθήνα, στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός».

Εξάλλου, έργα σου βραβεύτηκαν στην 16η Πανελλήνια Έκθεση ζωγρα
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φικής, 1966.
Εκτός από τον «Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου» (Ε.Π.Ο.Κ.), διετέ- 

λεσες πρόεδρος πολλών Σωμάτων και Επιτροπών: υπήρξες μέλος του Διοικη
τικού Συμβουλίου του «Κυπριακού Κολεγίου Τέχνης», μέλος του «Επιμελητηρίου 
Καλών Τεχνών» (ΕΚΑΤΕ), του «Κυπριακού ΠΕΝ», της «Εταιρείας Λογοτε
χνών Πάφου» και της « Εθνικής Εταιρείας Λογοτεχνών Κύπρου».

Υπηρέτησες στη Δημόσια Διοίκηση για 43 χρόνια από διάφορες θέσεις, σε 
διάφορα Υπουργεία και Υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων : Γραμματέας της Επι
τροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, Έπαρχος Πάφου και Έπαρχος Λευκωσίας.

Ταξίδευσες σε πολλές χώρες και μετείχες σε επίσημες αποστολές εκπροσω
πώντας την Κύπρο σε διεθνή συνέδρια.

Αξέχαστες θα μείνουν στη μνήμη μου οι συναντήσεις μας στη γκαλερί «Ορό
σημο», όπου μας φιλοξένησες στα πλαίσια συνεδριάσεων του ΕΠΟΚ, πάρα 
πολλές φορές αφειδώλευτα, με αγάπη, εκτίμηση και το χαμόγελο στα χείλη.

Επίσης, είχαμε τη χαρά να φιλοξενηθούμε για τον ίδιο λόγο και στο σπίτι 
σου, όπου γνωρίσαμε την εξαίρετη σύζυγό σου Σταυρούλα και συνδεθήκαμε 
μαζί της αμέσως με αισθήματα φιλίας και αγάπης. Ένα ταιριαστό ζευγάρι, που 
δυστυχώς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αναγκάζεται ν’ αποχωριστεί. 
Ακόμα Θυμάμαι με πόση συγκίνηση μιλούσες για τα παιδιά και τα εγγόνια σου!

Ομολογώ ότι σαν πληροφορηθήκαμε για το πρόβλημα της υγείας σου, ποτέ 
δεν φανταστήκαμε ότι θα σε χάναμε τόσο σύντομα και αυτό πονά ακόμα πε
ρισσότερο.

Αξέχαστα επίσης θα μείνουν στη μνήμη μου τα προγράμματα που κάναμε 
στο ΡΙΚ, στα πλαίσια της βραβευμένης Εκπομπής «Αναζητήσεις» του Α' Προ
γράμματος του ΡΙΚ, που είχα την χαρά να παρουσιάζω και να επιμελούμαι, 
κάθε Τετάρτη στις 16.05-17.00. Μαζί μου συνεργαζόταν η Τασούλα Λεκάκη, 
αργότερα μέλος και εκείνη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Π.Ο.Κ.

Η μία εκπομπή έγινε με την ευκαιρία των 60χρονων του Ε.Π.Ο.Κ, και με
ταδόθηκε στις 20 Ιουνίου 2007. Μαζί μας ήταν η Αντιπρόεδρος του Ε.Π.Ο.Κ. 
κυρία Λούλα Χρυσάνθη, καθώς και η Γραμματεύς του κυρία Σωτηρούλα 
Ιωαννίδου. Τότε αναφερθήκαμε και στο σπουδαίο και μοναδικό στο είδος του 
ιστορικό μυθιστόρημά σου «Ο αδελφός μου ο προδότης», έκδοση του Αθηναϊ
κού οίκου Καλέντης. Η όλη συνέντευξη δημοσιεύθηκε στη «Φιλολογική 
Κύπρο» 2006-2008. Ο συγκεκριμένος τόμος ήταν αφιερωμένος στα εξηντά- 
χρονα του Ε.Π.Ο.Κ. (1947-2007).

Ένα χρόνο αργότερα, στις 10 Δεκεμβρίου του 2008, παρουσιάσαμε τα Διη- 
γήματά σου «Σταθερό σημείο», Εκδόσεις Επιφανίου, που απέσπασε εξαιρετικές 
κριτικές.

Στο σημείο αυτό, πιστεύω, αξίζει να παραθέσω μία σύντομη, αλλά χαρακτη

ριστική κριτική του Παντελή Β. Πάσχου, λογοτέχνη από την Αθήνα, από τις 
πολλές αξιόλογες κριτικές-σχόλια, που είχαν γραφεί για την πρώτη συλλογή 
διηγημάτων σου με τίτλο «Στην κόψη» του 1991.

«....Το ύφος κι η ζωντανή γλώσσα και κυρίως το ρίγος μιας βαθύτερης αν
θρωπιάς, που διαπερνάει τον αφηγηματικό λόγο, κερδίζουν θετικά τον ανα
γνώστη. Η Τέχνη του Γιωργαλλίδη είναι και στον λόγο ζωγραφική. Μου έκανε 
εντύπωση η εμβάθυνση στη μοίρα των ηρώων, η μέθεξη στα πάθη τους κι η φι- 
λάνθρωπη στάση».

Αγαπητέ μου Πρόεδρε, προσωπικά σου οφείλω και ένα δικό μου μεγάλο ευ
χαριστώ. Χάρη σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ιδιαίτερα στη 
δική σου ενθάρρυνση, είχα τη χαρά να κάνω τη διάλεξη «Η Μουσική της Αρ
χαίας Ελλάδας - Ζώσα Τέχνη» , ανάπτυξη του θέματος με μουσικά παραδείγ
ματα και διαφάνειες, σε εκδήλωση του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου 
Κύπρου, την Πέμπτη 3/5/2012, στις 7.30 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο της Λαϊκής 
Τράπεζας. Πρωτοδημοσιεύτηκε ως Προσάρτημα στον ετήσιο τόμο «Φιλολο
γική Κύπρος» 2012-2013, του ΕΠΟΚ. Αργότερα, μολονότι είχες κτυπηθεί από 
την επάρατη ασθένεια, ως καλός αγωνιστής, συνέχισες να εργάζεσαι και να 
προσφέρεις, στο μέτρο του δυνατού, στον ΕΠΟΚ., και ύστερα πάλιν από δική 
σου επιμονή και παρότρυνση, κυκλοφορεί και ως αυτοτελές βιβλίο: Εκδόσεις 
του «Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου», το οποίο εσύ επιμελήθηκες.

Φεύγοντας από τη ζωή ο Κώστας Γιωργαλλίδης μας άνοιξε κρουνούς πολ
λών αναμνήσεων. Τώρα, καθώς κωπηλατεί αργά προς τα βάθη της Αχερουσίας 
ο αγαπημένος μας Πρόεδρος, μας αποχαιρετά χαμογελώντας σαν να μας πα- 
ραγγέλλει με νόημα να παλέψουμε και εμείς για τον δικό μας δημιουργικό 
κόσμο και προπάντων να προσέχουμε σαν κόρη οφθαλμού τον «Πνευματικό 
Ομιλο Κύπρου».

Του το υποσχόμαστε.

Μας συνδέουν τόσα πολλά μαζί του, που και να θέλαμε να τον ξεχάσουμε 
δεν θα μπορούσαμε. Αλλωστε, συμφωνώ με τη ρήση ότι η αγάπη και η μνήμη 
ακυρώνουν τον θάνατο.

Στο καλό να πας. Μια μέρα θ’ ανταμώσουμε και πάλιν όλοι μαζί.
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Χαιρετισμός Προέδρου του Σ.Ι.Μ.Α.Ε κ. Ανδρέα Μαϊμαρίδη 
στην εκδήλωση απόδοσης τιμής στον Κωστάκη Γιωργαλλίδη

Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα που μου δίνετε το βήμα να χαιρετίσω την τι
μητική εκδήλωση που ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου οργανώνει, 
για να τιμήσει τον αείμνηστο συναγωνιστή εν όπλοις και πνευματικό άνθρωπο 
Κωνσταντίνο Γιωργαλλίδη.

Τον έζησα στα δύσκολα, αλλά ανεπανάληπτα χρόνια του τετραετούς Απε
λευθερωτικού μας Αγώνα της ΕΟΚΑ, έφηβο τότε, όπως όλοι μας, γεμάτο με 
ενθουσιασμό και όνειρα, να δρασκελίζει τα δύσβατα μονοπάτια της ΕΟΚΑ, 
αποφασιστικά εχέμυθος, εφευρετικός, έμπιστος, άξιος στρατιώτης και αξιωμα- 
τούχος ταυτόχρονα, πετυχημένος σε κάθε αποστολή μικρή ή και μεγάλη, κα
ταξιωμένος Αγωνιστής της Κυπριακής Ελευθερίας.

Και αργότερα στον ελεύθερο, ζωοφόρο χώρο της Κυπριακής πολιτείας τον 
ζήσαμε όλοι να αναπτύσσει μέσα από την πολυσχιδή κρυμμένη προσωπικότητα 
μια δραστηριότητα πνευματική σε πεζά και ποιήματα, αλλά και τη μεγάλη του 
πλέον αγάπη στη ζωγραφική.

Αυτός είναι ο φίλτατος Κωστάκης, τις ημέρες και τα έργα του οποίου θα 
αναλύσουν εκλεκτοί φίλοι και συνεργάτες του στην επίγεια ζωή του, τιμώντας 
τη μνήμη και την πολύτιμη και πολυεπίπεδη προσφορά του στον τόπο μας. Ξε
χωριστά αναφέρομαι στην αγαπημένη του σύζυγο Σταυρούλα και τα παιδιά 
τους στους οποίους πάντοτε αναφερόταν με ιδιαίτερη αγάπη.

Συγχαίρω από καρδιάς τους εμπνευστές και οργανωτές της εκδήλωσης, 
γιατί έφεραν κοντά μας ξανά τον αγαπημένο φίλο, συναγωνιστή και αδελφό 
Κωστάκη Γιωργαλλίδη.

Χαιρετισμός του Διευθυντή 
των Πολιτιστικών Υπηρεσιών κ. Παύλου Παρασκευά

Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή η πρόσκληση του Ελληνικού Πνευματικού 
Ομίλου Κύπρου να παραστώ και να απευθύνω χαιρετισμό στην τιμητική εκδή
λωση που οργάνωσε για να τιμηθεί ο λογοτέχνης, ο καλλιτέχνης και άνθρωπος 
Κώστας Γιιυργαλλίδης.

Οφείλουμε όλοι μας, κοινωνία και οργανωμένα κοινωνικά σύνολα, να τι
μούμε και να εκτιμούμε την προσφορά των ενεργών πολιτών, αυτών που αφιέ
ρωσαν τη ζωή τους και το υστέρημα του χρόνου τους για να υπηρετήσουν την 
πατρίδα μας, τόσο στους αγώνες για την ελευθερία της όσο και με την ενεργό 
συμμετοχή τους στην πολιτιστική μας δημιουργία και, κατ’ επέκταση, είχαν ου
σιαστική, έμπρακτη συμβολή στη διαμόρφωση της σύγχρονης ιστορίας μας.

Ο Κώστας Γιωργαλλίδης ανήκει στη γενιά εκείνη που σήκωσε στις εφηβικές 
της πλάτες τον αγώνα ενάντια στην αποικιοκρατία και στη συνέχεια αποτέλεσε 
τη ραχοκοκαλιά για την προστασία της νεοσύστατης Κυπριακής Δημοκρατίας 
ενάντια στην τουρκική επιβολή.

Παράλληλα, όμως, πνεύμα ανήσυχο και δημιουργικό, αναζήτησε και την 
έκφραση του πλούσιου εσωτερικού του κόσμου μέσα από τη λογοτεχνία, ποί
ηση και πεζογραφία και την εικαστική δημιουργία. Το εκδομένο και δημοσι
ευμένο λογοτεχνικό του έργο, καθώς και το πλούσιο εικαστικό του έργο, 
ζωγραφική και χαρακτική, καταμαρτυρούν έναν πνευματικό εργάτη με ποικί
λες αναζητήσεις και οράματα με μια στέρεη στάση ζωής.

Υπήρξε ένας ιδιαίτερα δραστήριος άνθρωπος ο οποίος είχε πάντα την προ
θυμία να προσφέρει στα κοινά, είτε ως μέλος είτε ως Πρόεδρος σε πνευματικά 
και καλλιτεχνικά σωματεία, όπως ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου, 
η Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, η Εταιρεία Λογοτεχνών 
Πάφου, το ΠΕΝ, το Επιμελητήριο Καλών Τεχνών. Ιδιαίτερα, στέκομαι στη 
στενή συνεργασία που είχαμε μαζί του για τη δημιουργία της Στέγης Γραμμά
των και Τεχνών Πάφου, για την οποία πολύτιμη ήταν η βοήθειά του, καθώς 
και για τη συνεργασία μας κατά την περίοδο που διετέλεσε Πρόεδρος του Ελ
ληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου.

Κλείνοντας, θα ήθελα να απευθύνω τα θερμά μου συγχαρητήρια προς τον 
Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου για την αξιέπαινη πρωτοβουλία του να 
οργανωθεί αυτή η εκδήλωση τιμής για τον αείμνηστο Κώστα Γιωργαλλίδη, 
καθώς και τις ευχαριστίες μας προς τους ομιλητές, οι οποίοι θα φωτίσουν τη 
ζωή και το έργο του.
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Κώστας Γιωργαλλίδης 1938-2015
του Τάκη Χατζή δη μητριού

Η σημερινή μας συνάντηση είναι αφιερωμένη στον Κώστα Γιωργαλλίδη, 
έναν πολυτάλαντο άνθρωπο με δημιουργική παρουσία σε εποχές δύσκολες για 
την πατρίδα μας. Ένα παιδί του λαού μας που πήρε σημαντική θέση στη ζωή 
του τόπου, με εφόδιο τις ικανότητες, το επίπεδο και την ποιότητά του. Είχα την 
τύχη να συνεργαστώ μαζί του στα διάφορα πόστα που υπηρέτησε, αλλά και να 
γνωρίσω το καλλιτεχνικό και πνευματικό του έργο.

Ο Κώστας Γιωργαλλίδης ανήκει στη λογοτεχνική γενιά της Ανεξαρτησίας. 
Έκανε την παρουσία του αισθητή, μαζί με άλλους σημαντικούς νέους ανθρώ
πους, από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Την πιο διακεκομμένη, αλλά και την 
πιο πυκνή δεκαετία της σύγχρονης πολιτιστικής μας ιστορίας. Το ανανεωτικό 
πνεύμα και την ορμή της εποχής διέκοψαν οι διακοινοτικές ταραχές του 1963- 
64 και, στη συνέχεια, το πραξικόπημα στην Ελλάδα με τις δραματικές του επι
πτώσεις στην Κύπρο.

Κι όμως, η δεκαετία του 60, όσο λειψή και διακεκομμένη και να υπήρξε, 
παραμένει μια εποχή συγκλονιστική και εξαιρετικά δημιουργική για την 
Κύπρο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Απελευθέρωσε δυνάμεις που ανανέωσαν 
τη σκέψη και έθεσαν σε αμφιβολία καθιερωμένες αρχές και δογματικές αντι
λήψεις.

Είναι τότε που πρωτοσυνάντησα τον Κώστα Γιωργαλλίδη. Το Περιοδικό 
«Κυπριακά Χρονικά» ήταν πόλος έλξης για όλους τους νέους με ανησυχίες και 
με έφεση στην τέχνη και στα γράμματα.

Ήρθε στα «Κυπριακά Χρονικά» με τα χειρόγραφά του, μ’ ένα διήγημα στο 
χέρι. Μόλις το διαβάσαμε, καταλάβαμε ότι είχαμε να κάνουμε με ένα νέο άν
θρωπο με ευαισθησίες και ικανότητες.

Στα «Κυπριακά Χρονικά» ανίχνευσα δυο διηγήματά του, το πρώτο δημο
σιεύτηκε στο 9ο τεύχος του περιοδικού, τον Ιούλιο του 1961, όταν ο συγγρα
φέας ήταν 23 χρονών. Τίτλος του διηγήματος «Η ευχή των νεκρών». Ένα 
διήγημα χαρακτηριστικό των αλλαγών που άρχισαν να διαμορφώνονται τότε 
μέσα στην κοινωνία μας. Μετά την ανεξαρτησία, νοοτροπίες και συστήματα 
του παρελθόντος δεν μπορούσαν να έχουν συνέχεια. Άλλη πια θα ήταν η ιε
ράρχηση των αξιών. Οι τοκογλύφοι, οι άνθρωποι χωρίς αναστολές που μέχρι 
τότε κυριαρχούσαν στην κοινωνική ζωή, άρχισαν να αισθάνονται τη θέση τους 
να κλονίζεται. Η ανατροπή γίνεται με την εμφάνιση στο χωριό του νέου που 
δεν κληρονόμησε πλούτη από τον πατέρα του, παρά μόνο ευγένεια και καλο
σύνη, αλλά και πολλή πίκρα από δοκιμασίες και αδικίες που τις έζησε στο σπίτι 
του από μικρός. Προσπάθησε και παρόλες τις δυσκολίες μπόρεσε να σπουδά
σει, να μορφωθεί, να καταξιωθεί, και με άλλου είδους προσόντα να πάρει τη 

δική του θέση μέσα στην κοινωνία.

Η οικογένεια του θείου, που πλούτισε σε βάρος όλων των άλλων, ακόμη και 
του πατέρα του, τον αγκαλιάζει με υποκρισία και υπολογισμό. Δεν αργεί, όμως, 
να έρθει η σύγκρουση, όταν μπροστά προβάλλει η θρασύτητα και η απανθρω
πιά με την κακομεταχείριση της γιαγιάς του. Απλώνει το χέρι του και της προ
σφέρει αγάπη. Πάνω από τα μνήματα των δικών του αναζητά την ευλογία 
τους και τους καταθέτει τη θαλπωρή που στερήθηκαν στη ζωή.

Στο ίδιο τεύχος που δημοσιεύεται το διήγημα του Κώστα, δημοσιεύονται 
διηγήματα των: Ήβης Μελεάγρου, Πάνου Ιωαννίδη, Ειρένας Ιωαννίδου-Αδα- 
μίδου, ποιήματα των Τάσου Στεφανίδη. Νικηφόρου Βρεττάκου, Δώρου Μου- 
ρίδη, Νάγιας Αντωνίου, Μιχάλη Πασιαρδή, Κίκας Λαγκ, μελέτες του Ροζέ 
Μιλλιέξ και Ιωάννη Κουτσάκου, μετάφραση από τον Νίκο Σιαφκάλη μονόπρα
κτου του Τέννεσυ Γουίλιαμς κι άλλα πολλά. Ένας ολόκληρος κόσμος αναδύε
ται την εποχή εκείνη με έργο υψηλών προδιαγραφών και αξιώσεων που στη 
συνέχεια γνώρισαν την αναγνώριση και δικαίωση.

Το άλλο του διήγημα, ο «Όρκος», δημοσιεύτηκε τον Μάρτη - Απρίλη 1967, 
στο 56ο τεύχος του περιοδικού, το τελευταίο τεύχος πριν τη χούντα. Το ανα
φέρω γιατί από το επόμενο τεύχος τα «Κυπριακά Χρονικά», με την καταγγελία 
της χούντας και της δικτατορίας, απόκτησαν πανελλήνιο ρόλο και απήχηση, 
με περιεχόμενο που αποτελεί σημείο αναφοράς, πνευματικής ελευθερίας και 
αντίστασης και με κορυφαίο συνεργάτη τον Γιώργο Σεφέρη.

Ο « Όρκος» του Κώστα είναι διήγημα που μας παραπέμπει πίσω στα χρόνια 
του ένοπλου αγώνα. Θυμίζει αγωνίες, έγνοιες, αλλά και την ετοιμότητα για 
προσφορά και τη χωρίς όρια και υπολογισμό θυσία.

Ορίζει με τον όρκο του ως προτεραιότητα της ζωής του τον αγώνα, πέρα 
και πάνω από τις ευθύνες του έναντι της γυναίκας του και των παιδιών του. 
Περνά τις προηγούμενες μέρες με εναλλασσόμενα συναισθήματα. Αντιλαμβά
νεται τη σοβαρότητα της στιγμής. Ήταν η ώρα της απόφασης για συμμετοχή 
στον αγώνα, με ορατή την αγχόνη στο τέλος του δρόμου. Οι εξηγήσεις προς τα 
παιδιά του για τις όποιες συνέπειες θα ακολουθούσαν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Είχα ακόμη την τιμή και τη χαρά να παρουσιάσω το 2003 το μυθιστόρημά 
του «Ο αδερφός μου ο προδότης», που τότε αποτέλεσε εκδοτικό γεγονός που 
πλούτιζε την κυπριακή πεζογραφία. Διατηρώ έκτοτε ζωντανή τη συγκίνηση 
και το ενδιαφέρον που μου προκάλεσε η ανάγνωσή του.

Θα πω τελικά και λίγα λόγια για τον τιμητικό χαρακτηρισμό, ως χωριανού 
του Κώστα Γιωργαλλίδη. Ναι η οικογένεια της μάνας μου είναι από του Μόρ- 
φου και τη Ζώδια. Ο πατέρας μου από τα Πυρκά της Μεσαρκάς.

Πήγαινα στα χωριά των γονιών μου, έχω αναμνήσεις, έχω αγαπημένους συγ
γενείς και φίλους, άλλα δεν ήμουν μέτοχος της ζωής των χο^ριών. Όπως ήταν 
οι γονιοί από χωριά δεν νιώθαμε απόλυτα ταυτισμένοι με την πόλη. Έτσι, τώρα, 
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που μου αναγνωρίζεται η ιδιότητα του χωριανού του Κώστα αισθάνομαι να 
γεφυρώνονται οι σχέσεις μου με τον χώρο, τον χρόνο και τους ανθρώπους. 
Αυτό το αίσθημα της επανασύνδεσης έγινε πιο ισχυρό με την προσφυγιά. 
Ένιωθα πάντα τον Κώστα δικό μου άνθρωπο όταν τον συναντούσα, όταν διά
βαζα κείμενά του και όταν αργότερα τον καμάρωνα ως έπαρχο. Ζωντανή πα
ραμένει μέσα μου η ανάμνηση του καλαίσθητου σπιτιού στον Λυθροδόντα. Οι 
τέχνες και τα γράμματα παρέμεναν ο άξονας της ζωής του. Ήθελε, όμως, πε
ρίσσιο θάρρος και δυναμισμό για να προχωρήσει και στην ίδρυση της γκαλερί 
του με τις πολύ σημαντικές εκθέσεις που φιλοξένησε, όπως εκείνη, του Αντρέα 
Χρυσοχού. Πιο σημαντική, όμως, παραμένει η δημιουργική του παρουσία στον 
χώρο της τέχνης και της λογοτεχνίας, με τα διηγήματα, τα ποιήματά του και 
τους πίνακές του. Όλα αυτά δικαιώνουν τη ζωή και τη μνήμη του.

Χαρακτικό του Κώστα Γιωργαλίδη

Ο «δικός μου» Κώστας Γιωργαλλίδης

της Ανθής Πέτσα-Σαββίδου

Με τον Κωστάκη, όπως θα αποκαλώ τον Κιήστα Γιωργαλλίδη, συναντήθη
καν οι δρόμοι μας τέλος της δεκαετίας του 60. Το 1966. Όταν φέρελπις νέος 
αυτός, είχε μόλις μετατεθεί από το Τμήμα Στατιστικής στο Υπουργείο Συγκοι
νωνιών, και πρωτοδιοριζόμενη εγώ, τον αντικατέστησα. Από την πρώτη στιγμή 
με εντυπώσιασε η αγάπη με την οποία τον περιέβαλλαν οι συνάδελφοί του και 
δικοί μου πλέον συνάδελφοι. Μου έκαμε εντύπωση η ευχάριστη προσωπικό
τητά του, ο ήρεμος μα συνάμα δυναμικός χαρακτήρας και η εμπιστοσύνη 
που απέπνεε.

Και από τότε δεθήκαμε. Και το δέσιμό μας έγινε ακόμα πιο ισχυρό, όταν 
μετά από λίγα χρόνια βρέθηκα να εργάζομαι με τη γυναίκα του. Και έγινα 
αμέσως μέλος της δικής τους οικογένειας, από τότε ίσα με σήμερα. ΓΓ αυτό 
ξέρω πόσο δεμένοι ήταν οι δυο τους ως σύζυγοι αλλά και ως οικογένεια. Πόσο 
ο ίδιος στην επαγγελματική του σταδιοδρομία μελέτησε, σπούδασε, διεκδίκησε 
αλλά και έδρεψε τους καρπούς των κόπων του και έφτασε σε μια από τις ανώ
τατες βαθμίδες της Κρατικής μηχανής.

Στην πολύχρονη αυτή γνωριμία μας χάρηκα τον λογοτέχνη, τον ποιητή, τον 
ζωγράφο, τον χαράκτη, τον πολυτεχνίτη, τον διευθυντή αγροτουριστικής μο
νάδας, τον γκαλερίστα. 'Οπως χάρηκα και τον Κωστάκη άνθρωπο, φίλο και 
οικογενειάρχη. Που νοιαζόταν για την οικογένειά του, τα παιδιά και τα εγγό- 
νια του. Που αγαπούσε τους φίλους και χαιρόταν με τις επιτυχίες τους. Που 
ασκούσε όμως έντονη κριτική και σε επέπληττε ... χαριτολογώντας ενώ σκόρ
πιζε πλατιά χαμόγελα! Και που στις μαραθώνιες, πραγματικά, συζητήσεις 
μας απολάμβανα τη σταθερότητα στις θέσεις του αλλά και το πείσμα του. Και 
σταματούσα. Γιατί ήξερα πως μαζί του ίσχυε το ου με πείσεις, καν με πείσεις... 
Πείσμα όμως ευεργετικό, αφού τον έκαμνε να στοχεύει ψηλότερα και να προ
χωρεί.

Πηγαίνοντας πίσω στον χρόνο προσπαθώ να καταγράψω βιώματά μου 
που να αποδίδουν την προσωπικότητά του. Αδυνατώ. Πώς μπορώ να απο
δώσω λεκτικά το πάθος του για την τέχνη, ή τη σχολαστικότητά του προκειμέ- 
νου να πετύχει το τέλειο; Ή, τις ώρες που αφιέρωνε σε παλαιοπωλεία του 
εξωτερικού αναζητώντας σπάνιες εκδόσεις βιβλίων, την ίδια ώρα που άλλοι 
ξαπόσταιναν; Πάντα σε εγρήγορση, να ξεστρατίσει από την παρέα για το... κυ
νήγι θησαυρού! Ή το με πάθος αναδήφισμα παλιών εφημερίδων για θέματα 
που τον ενδιέφεραν; Ή την ευφορία με την οποία κτυπούσε μία-μία τις πέτρες 
του κομπολογιού, ενώ διηγόταν ιστορίες που, με το χάρισμα του λογοτέχνη, 
χρωμάτιζε και επέκτεινε, αδιαφορώντας για τον χρόνο. Ή την ταπεινότητά 
του, όταν μας γνωστοποιούσε τις διάφορες διακρίσεις με τις οποίες η πνευμα
τική δημιουργία του ανταμειβόταν. Ή ακόμα την τιμιότητα και την ανιδιοτέ- 
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λεία που τον διέκρινε σε όλη του τη σταδιοδρομία, προτερήματα σπάνια, ιδίως 
σήμερα που η Κύπρος ταλανίζεται από γενικευμένη οικονομική διαφθορά και 
σκάνδαλα!

Δύσκολο. Γιατί ο Κωστάκης δεν σκιαγραφείται μόνο μέσα από την ποίηση 
και τη λογοτεχνία ή τη συμμετοχή του στον Αγώνα της ΕΟΚΑ που σε λίγο θα 
αναφερθούμε. Ο Κωστάκης ήταν ένα πολυποίκιλτο μωσαϊκό που το συνέθε
ταν άνισες ψηφίδες. Και ανάλογα με την έμπνευση και διάθεση για δημιουρ
γία, ο προβολέας του έδινε φως στη ψηφίδα που τη συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο μονοπωλούσε το ενδιαφέρον του. Χαρακτική, ψηφιδωτό, σκάλισμα 
του ξύλου!

Και όταν φορτώθηκε το βάρος μιας ολόκληρης επαρχίας κατάφερε να συγκε- 
ράσει όλους τους ρόλους του. Και έδωσε έτσι νέα υπόσταση στον ρόλο του 
Επάρχου. Έγινε το γραφείο και το σπίτι του χώρος όπου εύρισκαν πρόσφορο 
έδαφος και οι πνευματικοί άνθρωποι της Πάφου. Και τους στήριζε. Και βοη
θούσε να γίνουν κατορθωτά τα ακατόρθωτα. Και παρόλο το βαρυφορτωμένο 
πρόγραμμά του εβρισκε πάντα το χρόνο για μια διάλεξη, ένα τοπικό φεστιβάλ 
ή μια φιλανθρωπική εκδήλωση. Και το σπίτι του Επάρχου άνοιξε τις πόρτες 
του διάπλατα για όλους τους πολίτες... Και φιλοξενήθηκαν ουκ ολίγοι.

Μα ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Η αφυπηρέτηση. Που του ελευθέρωσε τα 
χέρια. Απομονωμένος πλέον στο βασίλειό του, στη Λευκωσία, απολάμβανε 
την κάθε στιγμή. Τριγυρισμένος από κατάμεστες βιβλιοθήκες, ζωγραφικούς πί
νακες, γλυπτά, παλιά αντικείμενα, ταξίδευε... μέσα από τα γραπτά και μέσα 
από τους πίνακές του. Και δημιουργούσε.

Νέοι ορίζοντες άνοιξαν τώρα για τον Κωστάκη. Αποφάσισε να υπηρετήσει 
για καλά την τέχνη δημιουργώντας το «Ορόσημο», τη δική του γκαλερί. Τότε 
ήταν που ένοιωσε πως του χάρισαν τον κόσμο όλο! Χόρταινε το μάτι του από 
πίνακες, χόρταινε από συζητήσεις με φτασμένους καλλιτέχνες. Και κάνοντας 
τον απολογισμό του, αναφερόταν στον Σολωμό Φραγκουλίδη, όταν κάποτε 
αποφάσισε να του δείξει πρωτόλεια τότε σχέδιά του και ο Φραγκουλίδης 
τον ρώτησε αν σκέφτεται σοβαρά να σπουδάσει Ζωγραφική. Του απάντησε, 
«δεν αποκλείεται». Λοιπόν, του ανταπαντά ο Φραγκουλίδης απότομα «να γυ
ρίσω το σιέρι μου τζιαι να σου δώκω δκυο βουζουνόπατσους για να προσγει
ωθείς». Γιατί ,τους τότε καιρούς, αν σπούδαζες τέχνη σίγουρα δεν θα έβγαζες 
τα προς το ζην.

Όπως κούραζε το πνεύμα του με την ίδια ένταση ο Κωστάκης άρχισε μετά 
την αφυπηρέτησή του να κουράζει και το σώμα του. Αφιέρωνε ατέλειωτες ώρες 
στα κτήματά του στον Λυθροδόντα και στην αγροτουριστική μονάδα που στο 
ίδιο χωριό δημιούργησε. Την «Αυλή του Γιωργαλλίδη». Και την έκαμε πραγ
ματικό μουσείο λαϊκής τέχνης και γκαλερί έργων τέχνης. Θυμούμαι κάπου το 
1982 μια εξόρμηση των δυο μας στο ίδιο χωριό, για να ζωγραφίσουμε ένα 
όμορφο στενό. Ένα περαστικός στάθηκε να μας χαζέψει και αυτός του συ- 

στήθηκε ως ο γαμπρός του Δικωμίτη. Και τότε ο Λυδροδοντιάτης τού λέει: 
«Αφησε, γιε μου, τούν’ τα μασκαραλλίκια και πήαιννε να τσαππίσεις τες ελιές 
σας που εν να σου δώκουν μαξούλι!». Τελικά, χρόνια πολλά μετά, ο Κωστάκης, 
παρόλο που δεν άφησε τα μασκαραλλίκια, έπιασε τσάππα!

Αγαπητοί μου,
Αυτός ήταν ο Κωστάκης μας. Ένας καλλιτέχνης που δεν ζωγράφιζε για 

να εκθέσει, που δεν έγραφε για να βγάλει βιβλίο όπως οι πλείστοι των λογοτε
χνών, αλλά που σκεφτόταν και ξανασκεφτόταν πριν δώσει έξω τους καρπούς 
των κόπων του. Γι’ αυτό και η πρώτη του ατομική έκθεση ζωγραφικής στην 
γκαλερί ΩΡΑ έγινε σε ηλικία 48 χρόνων, αφού το παίδεψε με τον εαυτό του για 
τριάντα χρόνια. Γι’αυτό και βρίσκονται ακόμα στα συρτάρια και στον ηλε
κτρονικό υπολογιστή του ανέκδοτα δύο βιβλία του. Και πάμπολλα ποιήματα 
και μισοτελειωμένες έρευνες. Όπως και η έρευνά του για τα γενεαλογικά 
δέντρα των οικογενειών της Πάνω Ζώδιας. Ογκώδεις φάκελοι γεμάτοι πολύ
τιμες πληροφορίες, που με υπομονή και αγάπη κατέγραφε και που ελπίζω να 
αξιοποιηθούν δεόντως από κάποιο οργανωμένο φορέα.

Ρωτήθηκε κάποτε αν ήταν αναγκασμένος να διαλέξει ένα από τα τρία είδη 
τέχνης στα οποία αφιερώθηκε: «είναι σαν να μου λες να σου στερήσουμε το 
ψωμί, το νερό και τον αέρα. Δεν μπορείς να ζήσεις αν σου τα στερήσουν και 
τα τρία, ούτε το ένα απ’ αυτά».

Ο Κωστάκης δεν στερήθηκε, ούτε το ψωμί, ούτε το νερό, ούτε τον αέρα 
του! Γιατί δίπλα του βρισκόταν η αφανής ηρωίδα, η αγαπημένη μου Σταυ
ρούλα. Γιατί αναπλήρωνε την απουσία του και αναλάμβανε τα βάρη της οι
κογένειας. Γιατί σε κάθε του βήμα είχε τη στήριξη και την αποδοχή της 
Μαριάννας, του Χαράλαμπου, του Γιάννου, της Λίλιαν και του Πανικού, ώστε 
απερίσπαστος να προχωρεί για να αγγίξει το όνειρό του...

Και το άγγιξε!
Και τοκατέκτησε!
Και ξαφνικά μας έφυγε...
Ολόρθος και αξιοπρεπής!
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Αντίδωρο στον Κώστα Γιωργαλλίδη

του Νέαρχου Κληρίόη 

θα κλείσω σήμερα, 
τα παράθυρα,

στην φθαρμένη τοιχογραφία, 

στο μισοσκόταδο,

τα χνάρια σου, 

θ’ αναζητήσω,

για να με παν μακριά, 

πέρα από της, 

απουσίας σου, 

το βάθος,

εκεί που ο κόσμος, 

γίνεται πλατύτερος, 

κι οι ψυχές μιλούν, 

με τους ανθρώπους.

Η ποίηση του Κιόστα Γιωργαλλίδη
του Στέλιου Παπαντωνίου

Δυο ποιητικές συλλογές του Κώστα Γιωργαλλίδη θα σας παρουσιάσω 
απόψε, την πρώτη με τίτλο «Ανορθόγραφα Συνθήματα» του 1992 και τη δεύ
τερη με τίτλο «Διαζεύξεις» του 1996.

Ανορθόγραφα Συνθήματα
Τα «Ανορθόγραφα Συνθήματα» χωρίζονται σε δυο τμήματα, το πρώτο, του 

Αγώνα-της Συμφοράς και το δεύτερο της Ζωής.

Κάτω από τον γενικό τίτλο «του Αγώνα-της Συμφοράς» υπόκεινται ποι
ήματα για τον αγώνα της ΕΟΚΑ και τη συμφορά του 1974, πραξικόπημα και 
εισβολή.

Το πρώτο ποίημα «Ανορθόγραφα συνθήματα», που ονοματοδότησε και τη 
συλλογή, το βλέπω αναλυτικότερα, γιατί παρωθεί κι εσάς να συλλάβετε κύρια 
γνωρίσματα της θεματογραφίας και ποιητικής του τιμωμένου.

«Αμούστακα αγόρια, έσερναν τα δάκτυλα στους τοίχους και σου ’γραφαν 
συνθήματα με το αίμα τους... και... Απονήρευτες παρθένες οι μαθήτριες με τις 
κοτσίδες έσκιζαν τις ποδιές τους και τις σάρκες τους και σού ’καναν λάβαρο...». 
Ο ποιητής απευθύνεται στην ελευθερία για την οποίαν αγωνίστηκαν το 1955-59 
νέοι και νέες, εκφράζοντας με κάθε μέσο τον πόθο τους, διαλαλώντας την 
ανθρώπινη ανάγκη για ελευθερία, που ύψωναν πάνω από τη ζωή τους, θέτοντας 
στην παρένθεση άλλες πρωταρχικές ανάγκες, της ηλικίας και της ζωής.

Τόποι ηρωικοί, τα κρησφύγετα του Πενταδακτύλου και του Ολύμπου τιμή
θηκαν με τα αποτυπώματά τους. Όμως η λευτεριά ούτε «που καταδέχτηκε να 
τους τιμήσει με μια επίσκεψη». Το μόνο που μένει, μερικά αγάλματα, «για να 
'χουνε κατάλληλο φόντο οι ρήτορες και οι πολιτικοί να βγάζουνε τους πανη
γυρικούς τους και να θυμούνται τις επετείους και τα μνημόσυνα».

Ύστερα από το ενθουσιαστικό ύφος των πρώτων στροφών για τον αγώνα 
ακολουθεί η απογοήτευση, κι ένας πικρός ειρωνικός στίχος αφήνεται, για να 
φανερώσει ένα γνήσιο άνθρωπο-ποιητή, που δεν ψευτίζει, σφραγίζει με τις με
γάλες αλήθειες και την ξεκάθαρη εκφραστική του δύναμη τη στυγνή πραγμα
τικότητα.

«Ό, τι απομένει, αγάλματα για υπόμνηση της χαμένης Εδέμ, μια δικαιολογία 
στις επερχόμενες γενεές ή στους τουρίστες...».

«Ας είναι και τούτα τα ανορθόγραφα συνθήματα στους τοίχους, για να το 
θυμόμαστε πως κάποτε σε λαχταρήσαμε παράφορα και σ’ αναζητήσαμε παντού 
και δεν το μπορέσαμε πουθενά να σε βρούμε».

Η φιλοσοφημένη στωική αποδοχή τΐ]ς μοίρας, όχι ενός μόνο ανθρώπου αλλά 
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ενός λαού, ποιητικά δοσμένη. Και με περισσότερη όμως και συνταρακτική ψυ
χική δύναμη αποκαλύπτει το απρόσμενο, το τραγικά περιπετειώδες: η ελευθε
ρία αρεσκόταν σε εξεζητημένα σαλόνια των εκατομμυριούχων, στους ίδιους 
τους δυνάστες του πλούτου και του κόσμου.

Η διαλεκτική της ελευθερίας, η θέση, η αντίθεση, ο λόγος και ο αντίλογος, 
που θεμελιώνουν την ίδια τη σκέψη μας, αναπτύσσεται στο ποίημα, αποκαλύ
πτοντας ταυτόχρονα τον άνθρωπο-ποιητή στη λογικότητα, ευαισθησία και 
εκφραστική του δύναμη.

Η μεγάλη αλήθεια καταδύεται στην καρδιά του ποιήματος: «Σε μας άφησες 
μόνο τ’ αχνάρια σου, λες κι ήθελες να παίζουμε κρυφτούλι μαζί σου, λες κι ηδο
νίζεσαι να σε ζητούμε παντού και να αυτοκαταστρεφόμαστε για πάντα προς 
χάρη σου, σαν κάθε θηλυκό...».

Ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος ποτέ να μην είναι ελεύθερος αλλά να 
κυνηγά την ελευθερία, γιατί τότε μόνο είναι ελεύθερος, όταν αγωνίζεται γι’ 
αυτήν. Ανάμεσα στο είναι και στο μη είναι, ανάμεσα στα αντίθετα, ο αγώνας 
για τη σύλληψη των ιδεών είναι αδιάλειπτος.

«Για σένα αναπνέουμε, για σένα υπάρχουμε, για σένα γεννοβολούμε». Κι 
όχι μόνο η σύλληψη των αντιθέτων αλλά και η κυκλική επανάληψη της ζωής 
και του κόσμου συλλαμβάνεται και επιβεβαιώνεται με τους στίχους «Πάλι εμείς 
κι οι γυναίκες μας και τα παιδιά μας θα γινόντουσαν λαμπάδες στους δρόμους 
της Πρωτεύουσας».

Ένας λαός που ποθεί την ελευθερία δεν έχει όπλα, παρά μόνο αίμα για να 
χύσει γι’ αυτήν. «Τι άλλο να ’ταν που ’θελες και δεν το νιώσαμε, τι άλλο να ’ταν 
που ’χαμέ και δε στο δώσαμε...».

Επέμεινα στο πρώτο ποίημα της συλλογής, γιατί σ' αυτό βρίσκει κανείς 
συγκεντρωμένα στοιχεία της ποιήσεως του τιμωμένου.

Στο ποίημα «Πορεία», που υποβάλλει τις τόσες πορείες διαμαρτυρίας, τις 
τόσες εκρηκτικές διαδηλώσεις, η κίνηση, ο θρήνος, οι μυρουδιές του καπνού 
και της καμένης σάρκας, όλες οι αισθήσεις σε υπερδιέγερση συνεργάζονται για 
να δώσουν αισθητικά το τραγικό αλλά και πολύβουο κλίμα της εποχής του 74 
με τα συναισθήματα της οργής, του πόνου, αλλά και της υβριστικής συμπερι
φοράς των δυνατών στη μεγάλη συμφορά.

Ο Κώστας Γιωργαλλίδης τα καταφέρνει εξίσου να μεταδίδει τα συναισθή- 
ματά του και με τα μεγάλα του ποιήματα και με τα λακωνικά και επιγραμματικά 
μικρά του ποιήματα, γιατί οι λέξεις είναι τόσο μεστές περιεχομένου και ουσιώ
δεις, ώστε το περιττό να διαγράφεται αυτομάτους και να προβάλλει η ουσία.

Η πικρή ειρωνική του γραφή, μαρτυρεί τη σοφία της γνώσης, την αποδοχή 
του πεπρωμένου. Και η αντιθετική σύλληψη συνεχίζει να αποτελεί λογικό και 
αισθητικό όπλο του, με το οποίο συλλαμβάνει όχι μόνο προσωπικές και φυλε

τικές αλλά και πανανθρώπινες αξίες, αλήθειες και χαρακτηριστικά.

Στο δεύτερο μέρος της συλλογής με τη γενική επιγραφή «Της Ζωής» κατατί
θενται ποιήματα στα οποία μεγάλο ρόλο παίζει η Ιστορία και μάλιστα η ελληνική 
την οποία αδυνατούμε να αποφύγουμε κύπτοντας πολλές φορές υπό το βάρος της.

Στο ποίημα «Παιδί μου», γράφει: «Σε βάζουν στο καλούπι των προγόνων 
για να συνδέσεις τη ζωή σου στο δικό τους τέλος. Ρουφάς με δίψα τη ζωή κι 
ομπρός σου είναι είδωλα, κι οπίσω αλυσοδεμένο σ’ έχει η Ιστορία. Ρουφάς με 
δίψα τη ζωή και αναπνέεις αχόρταγα την Ιστορία».

Έχει όμως ο ποιητής μας και πολλή παραστατική δύναμη και μπορεί με ρε
αλισμό μέχρι σημείου νατουραλισμού να περιγράφει και να ζωογονεί τρομερές 
εικόνες και συναισθήματα, ιδιαίτερα πολεμικής ατμόσφαιρας, όπως στο ποίημα 
«Τα βήματα του ανθρώπου».

Στο ποίημα «Λιποψυχία στο Γολγοθά» ο ποιητής υποδύεται τον ηθοποιό 
που ανέλαβε να παραστήσει τα πάθη του Χριστού, δεν μπόρεσε όμως να ανεχθεί 
τον Ιούδα, τον Πιλάτο, τον όχλο, τη μάνα του να κλαίει, τη σταύρωση, τον 
κεντηρίο^να, «κι είπα “τετέλεσται” γιατί ο ρόλος το ’χει να το πω. Όλα μεμιάς 
τότε σκοτείνιασαν κι όλες μου τις δυνάμεις ένιωσα να φεύγουν, που νόμισα 
πως κείνο το “τετέλεσται” ήταν αληθινό. Κι ήταν μονάχα ρόλος...».

Οπότε διερωτάται για τη δύναμη του Χριστού, «πόση σου ήταν Κύριε η δύ
ναμη μεγάλη... και πόση είναι μου η αντοχή μικρή...»

Μέσα στο λίγο χρόνο που διαθέτω προσπάθησα να αποτυπώσω ιδεολογικά 
και αισθητικά κύτταρα της ποίησης του Κώστα Γιωργαλλίδη που ανιχνεύονται 
στην ποιητική του συλλογή «Ανορθόδοξα Συνθήματα».

Η δεύτερη ποιητική συλλογή Διαζεύξεις 1996 περιλαμβάνει 43 ποιήματα. Η 
συλλογή τιτλοφορείται από το πρώτο ποίημα με τίτλο «Διαζεύξεις» που σημαί
νει τη δυνατότητα εκλογής, άρα την ύπαρξη ελευθερίας. Αναφερόμενος όμιυς 
στο τραγικό δίλημμα στο οποίο βρισκόμαστε ως λαός, αποφαίνεται στο τέλος 
ο ποιητής πως δεν μας μένει άλλη εκλογή, γιατί μας έχουν πια στερέψει οι δια
ζεύξεις.

Η απέχθεια του ποιητή στην κακία προς τον συνάνθρωπο, ο προβληματισμός 
για τον θάνατο, η έλλειψη πρωτοτυπίας - αφού όλα τα μεγάλα έγιναν από άλλους 
πριν από εμάς-προγονικά αμαρτήματα που βαραίνουν τους επιγόνους, η προδο
σία, ο Ιούδας και ο Χριστός, ιδιαίτερα στιγμές από το πάθος, είναι αγαπητές στον 
ποιητή, που διαλέγεται με τον Κύριο ως ο απλός άνθρωπος που απορεί.

Το δεύτερο πρόσωπο που χρησιμοποιεί σε μερικά ποιήματα ζωντανεύει τον 
διάλογο, στον οποίο μετέχουμε οι αναγνώστες και συμπάσχουμε.

Ως γονιός επίσης προβληματίζεται και για την παιδαγωγική, για την υπερ
προστασία, για τις μεγάλες αλήθειες που βρίσκονται μπροστά στα μάτια μας 
και δεν τις βλέπουμε.
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Κάθε ποίημα κι ένα ψήγμα ομορφιάς και ζωντανεμένης αλήθειας.

Όπως γράφει στο ποίημα «Σταθερή Πορεία»
«τελικά πώς κατάφερες να καλουπιάσεις τα όνειρα 
μέσα στα στεγνά όρια των λειτουργικών λύσεων 
των συναινετικών συμβιβασμών, των εφικτών συνδιαλλαγών, 
των ομαλών κατευθύνσεων, και των ισόπεδων διαβάσεων;»

Ο ποιητής είναι γνήσιος. Ο καθρέφτης μπροστά του δεν ψεύδεται. Ούτε και 
θέλει να παρουσιαστεί καλύτερος από ό τι είναι. Αντίθετα, το μέτρο του ιδανι
κού εαυτού ή του τελείου, που πόθησε, και που κανένας δεν πετυχαίνει στρέφει 
στην αυτομεμψία, στην αυτογνωσία, στη σύγκριση της πραγματικότητας με το 
ιδεατό, για να επανέλθουμε στη χαρακτηριστική διαλεκτική των ποιημάτων 
του Κώστα Γιωργαλλίδη.

Ο εν κοινωνία άνθρωπος με τις συμβάσεις και τις υποχωρήσεις του, τη θεα
τρικότητα και τις μάσκες, νιώθει το περίβλημα της προστασίας, αφετέρου όμως 
συλλαμβάνει άλλες δυνάμεις να τον κατευθύνουν.

Πολλά ποιήματα είναι παραβολικά για τις διαμάχες των ανθρώπων, τον εμ
φύλιο, τον πόλεμο γενικά με τους άλλους. Οι συγκρούσεις και στην ποιητική 
αυτή συλλογή του ιδεατού με το πραγματικό, της διαφορετικής και όμως νόμι
μης σύλληψης των πραγμάτων με τις αντίστροφες από τις καθιερωμένες αλή
θειες, οι λέξεις ως φορείς του δράματος ολόκληρου λαού το 1974, με τις 
ανάποδες αλήθειες που συλλαμβάνει ο Κώστας Γιωργαλλίδης και εκφράζει 
ποιητικά στη συλλογή του διαζεύξεις αποτελούν και τα κύρια θέματα και γνω
ρίσματα του ποιητικού του λόγου.

Πίσω από κάθε ποίημα συλλαμβάνουμε τον προβληματισμένο, φιλοσοφη
μένο, με τις υψηλές αξίες και τον αγώνα να τις επιτύχει άνθρωπο, από την άλλη 
όμως συλλαμβάνει -κι εμείς μαζί-τη σκληρή πραγματικότητα. Αυτή όμως είναι 
η ζωή: να βρισκόμαστε ανάμεσα στις διαζεύξεις και να σφραγίζουμε τον καιρό 
και τον τόπο μας ο καθένας με τα δακτυλικά του αποτυπώματα, τον τρόπο γρα
φής, την ποίηση και τη ζωή του.

Οι δυο ποιητικές συλλογές του Κώστα Γιωργαλλίδη που παρουσίασα αποτε- 
λούν-κατά την άποψή μου-τομές στο σώμα της πραγματικότητας, που έζησε ο 
ποιητής και ζήσαμε ως λαός. Φέρνουν στην επιφάνεια βαθιά κρυμμένες αλήθειες 
δοσμένες μεταφορικά, παραβολικά, απλά, με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
ενός φιλοσοφημένου και ευαίσθητου ανθρώπου, του Κώστα Γιωργαλλίδη.

Το διηγηματικό έργο του Κώστα Γιωργαλλίδη

της Χρυσοθέμιδος Χατζηπαναγή

Δύο ποιητικές συλλογές, δύο συλλογές διηγημάτων και ένα μυθιστόρημα 
μάς άφησε στη λογοτεχνική του παρακαταθήκη ο αείμνηστός μας Κώστας 
Γιωργαλλίδης και θα ’λεγε κανείς ότι το έργο δεν είναι πολύ, αν δεν προσμε- 
τρούσε και την άλλη εικαστική του δημιουργία, μα προπάντων αν δεν στοχα
ζόταν πάνω στο περιεχόμενο της γραφής του, το νοηματικό βάθος των 
σημαινομέναν και το υφολογικό ύψος των σημαινόντων του έντεχνου λόγου 
του. Τόσο η επί μέρους αξιολόγηση της ποιητικής, διηγηματικής και μυθιστο
ρηματικής του κατάθεσης όσο και η γενικότερη αποτίμηση της συνολικής συ
νεισφοράς του στα συγγραφικά και καλλιτεχνικά δριόμενα μόνο με το 
αρχαιοελληνικό μέτρο τού «ουκ εν τω πολλώ το ευ» μπορεί να σταθμιστεί, 
απαντώντας ταυτόχρονα στον Καβαφικό στίχο «ρωτούσε για την ποιότητα», 
που παραπέμπει στην ποιοτική ολιγογραφία του μεγάλου Αλεξανδρινού.

Αλλωστε, μελετώντας την παραπληρωματική δυάδα της διηγηματογραφίας 
του, την απάντηση μάς τη δίνουν μετωνυμικά οι εμβληματικοί τίτλοι των σύλ
λογόν του Στην κόψη και Σταθερό Σημείο. Ο διηγηματογράφος εν προκει- 
μένω Γιωργαλλίδης, για ν’ αναδείξει τη χρυσή τομή της Αριστοτελικής 
μεσότητας μεταξύ του αχρείαστα περιττού ή πλατειαστικά ανιαρού και του 
ανεπαρκώς λιποβαρούς ή αφαιρετικά δυσνόητου, συντέμνει και ανατέμνει τη 
διήγησή του, επιτυγχάνοντας με σταθερό βηματισμό την εννοιολογική σημει
ολογία των πραγματολογικών αποτυπώσεων, των συμβολικών μηνυμάτων και 
των διαχρονικών τους προεκτάσεων μέχρι την αιχμή της κορύφωσής τους. Συ- 
ναφώς, η αξιολογική κρίση ενός εμβριθούς μελετητή της λογοτεχνίας μας. του 
αείμνηστου Φοίβου Σταυρίδη, επισημαίνει για τα διηγήματα: «Η δομή τους 
είναι στέρεη κι ο λόγος ώριμος με σίγουρο πάτημα». Αλλά και η πεζογράφος 
μας Ρήνα Κατσελλή, μεταξύ άλλων, επαινεί τη «συμπύκνωση του νοήματος», 
όπως και ο εξέχων ποιητής μας Κώστας Μάντης, γνωρίζοντας την αρχική όψη 
της λογοτεχνικής του κόψης, αποφαίνεται συνοπτικά: «Είναι ένας φτασμένος 
πεζογράφος και ποιητής απ' την πρώτη του κιόλας εμφάνιση, πράγμα που πολύ 
δύσκολα συναντάμε. Και λέει τόσες αλήθειες! Του σφίγγω θερμά το χέρι».

Στο μεταβατικό μεταίχμιο λοιπόν μιας αμφίστομης πολυσήμαντης «κόψης» 
στήνεται εν πρώτοις το αφηγηματικό σκηνικό των διηγημάτων της ομώνυμης 
συλλογής: στον τόπο του διαχωρισμού μεταξύ ελεύθερης και κατεχόμενης πα
τρίδας, της διάβασης από τον μεταναστευτικό εκπατρισμό στην ξενιτειά. στον 
επαναπατρισμό της οίκαδε εντοπιότητας, αλλά και της νοερής ανάβασης από 
το ενθάδε στο επέκεινα της νοερής αναζήτησης· στον χρόνο της εναγώνιας ανα
μονής μεγάλων και καθοριστικών αποφάσεων, της μνήμης, των νοσταλγικών 
αναμνήσεων και των παλινδρομικόν προβληματισμόν, της ηλικιακής δύσκαμπτης 
πορείας στον δρόμο του γήρατος και στον συνειρμικό χρόνο της υπέρβασης 
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από το παρόν στο παρελθόν έως την ενοραματική σύλληψη του μέλλοντος· 
στην υπαρξιακή «κόψη», επίσης, σαν ανάμεσα σε συμπληγάδες παλινδρομούν, 
ταλανίζονται και προχωρούν οι ήρωες των διηγημάτων με τις διεισδυτικές χα- 
ρακτηρολογικές τους τομές, τις ορμέμψυτες ψυχικές μεταπτώσεις και τις περί- 
σκεπτες μεταστροφές των ενσυνείδητων καταλυτικών αλλαγών στις συνθήκες 
των καιρών είτε στις εκάστοτε περιστάσεις της διαβίωσης και της διαπροσωπι
κής τους συνύπαρξης.

Μέσα από τη θεματική των διηγημάτων συγκεκριμενοποιούμε τις ως άνω 
παραμέτρους της «κόψης». Στο πρώτο αριστοτεχνικό ομώνυμο διήγημα τιτλο- 
ποίησης της συλλογής η ανώνυμη γυναίκα της συνεκδοχικής προσωποποίησης 
όλων των γυναικών αγνοουμένων κινείται και διασταυρώνεται σε ένα οιονεί 
χιαστί σχήμα τεσσάρων υπάρξεων: ως γυναικεία αυθύπαρκτη υπόσταση, που 
συναντά ένα νέο άντρα με την υπόσχεση να την παντρευτεί, αλλά και ως δέσμια 
σύζυγος του αγνοούμενου και μητέρα των παιδιών του, προσατενίζοντας τον 
Πενταδάκτυλο, ξαναζωντανεύει μέσα της την αιώνια υπόσχεση και την απαντοχή 
της αναμονής του. Χαρακτηριστικό το απόσπασμα των επιλογικών γραμμών: 
«Κι εκεί, στην άκρη του κοκκινόκρεμμου, σαν τον ακροβάτη, είδε τον Νικόλα 
θεόρατο, αντρειωμένο, ν’ αψηφά κάθε κίνδυνο και να διαβαίνει το διάσελο 
αχνοπατώντας πάνω στην κόψη του γκρεμού με κίνδυνο να γκρεμιστεί, χωρίς 
όμως να δειλιάζει, να την κοιτά και να της λέει.. .“Γυρνά να πάμε στο σπίτι μας, 
έρχομαι τώρα...τέλειωσα την αποστολή μου... τα μωρά μας περιμένουν...το 
σπίτι μας, μας περιμένει...”».

Εμπνευσμένο από το τέλος του απελευθερωτικού μας αγώνα το επόμενο 
διήγημα, που φιλοσοφώντας θέτει σε μιαν άλλη κόψη το ζήτημα του ηρωισμού 
της αυτόβουλης θυσίας και των μεγάλων πράξεων έναντι του ετεροκαθορισμού 
γης ηρωοποίησης. Ποια είναι τα σύνορα και τα κριτήρια του επί ζωής και με
ταθανάτιου ηρωισμού; Ιδού που εδώ ο συγγραφέας με το ανοικτό ερώτημα δεν 
περιγράφει ηρωικές στιγμές και «δάφνες», αλλά προβληματίζει, διανθίζοντας 
το τέλος του διηγηματικού πλαισίου με αβίαστες δοκιμιακές σκέψεις. «Ο 
Όρκος» στη συνέχεια του ομότιτλου διηγήματος πυροδοτεί την υπνοφαντασία 
τού πρωταγωνιστή του στην οριακή κόψη των επισφαλών μελλοντικών ημερών 
με τα κελλιά της σύλληψης, της αποτυχημένης απόδρασης και της αγχόνης ως 
τίμημα της τήρησης του ιερού όρκου προς την πατρίδα.

Στο αυτοαναφορικό διήγημα «Η μορφή» κάτω από τη σύζευξη του ζωγρα
φικού χρωστήρα και της διηγηματικής γραφίδας φωτίζεται το θέμα της εμπνευ
σμένης όρασης του καλλιτέχνη για τη σύλληψη της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

«Το τρίτο ποδάρι» και «Η ευχή των νεκρών» αποπνέουν συγκινησιακά αι
σθήματα ενσυναίσθητης κατανόησης και στοργικής αγάπης για τους μοναχικούς 
ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, που μπορεί και να τους κακομεταχειρίζονται 
ακόμη και στενοί συγγενείς τους. Όπως κακομεταχειρίζεται τους ασθενείς του 
ο επηρμένος και χρηματόδουλος γιατρός μέχρι τη στιγμή, που επαναφέροντας 
την εικόνα του μικρού αδελφού του να ξεψυχά στα χέρια του από έλλειψη οι

κονομικών πόρων και έγκαιρης ιατρικής φροντίδας, αφυπνίζεται μέσα του «Το 
χρέος» του αντίστοιχου ανθρωποκεντρικού διηγήματος, για να συντρέξει τον 
πάσχοντα συνάνθρο^πό του. Ως προς τα άλλα δύο διηγήματα,«Το οχυρό» και 
«Οι μολυβένιες φτερούγες», ισορροπεί το πρώτο στην κόψη της επιστροφής 
του ξενιτεμένου από την Αμέρικα και της επανεγκατάστασής του στο χωριό 
του, ενώ στο δεύτερο διαψεύδεται η ελπίδα της μετανάστευσης στην Αγγλία 
του πρωταγωνιστή του.

Οι σελίδες της διηγηματικής αυτής συλλογής του 1990 κοσμούνται με σχέδια 
και χαρακτικά του συγγραφέως, όπως με δικά του έργα και σημαντικών ομο
τέχνων του διανθίζεται και η δεύτερη συλλογή διηγημάτων, έκδοσης 2007, Στα- 
θερό Σημείο. Από τα έξι εκτενή διηγήματα, που με το ένα πόδι πατούν στη 
νουβέλα, τα δύο τελευταία, υπό τους τίτλους «Η δόξα και το όνειδος» και η 
«Η συναλλαγή», συνιστούν μικρογραφία με αυτούσια αποσπάσματα από το 
ιστορικό μυθιστόρημά του Ο αδελφός μου ο προδότης. Το βιβλίο, που γνώρισε 
μεγάλη εκδοτική και επανεκδοτικη επιτυχία, ανακαλεί μέσα από την παραστα
τική μυθοπλασία των αφηγηματικών επεισοδίων και τη διαλεκτική των εσωτε
ρικών ή εξωτερικών μονολόγων των πρωτοπρόσωπων αφηγητών, καθώς και 
των ζωηρών τους διαλόγων πραγματικά στιγμιότυπα από το ηρωικό έπος της 
ΕΟΚΑ. Τόσο οι αυτούσιες μαρτυρίες και οι βιωματικές μνήμες του αγωνιστή 
συγγραφέως όσο και το έναυσμα της έμπνευσής του από τη Μάχη του Αχυ- 
ρώνα προβάλλουν τον πατριωτικό ηρωισμό της θυσίας και την ατιμωτική 
πράξη της μειοδοσίας, αλλά και για λόγους κατασκοπείας της υποτιθέμενης 
προδοσίας στον κατακτητή, μιας άλλης ηρωικής πράξης για την πατρίδα.

Στο πρώτο διήγημα, ωσαύτως ομότιτλο της συλλογής, μπροστά στο κρεβάτι 
του ετοιμοθάνατου πατέρα ξετυλίγονται σπαρακτικά οι τραγικές σκηνές του 
74 από το πραξικόπημα, την εισβολή και την προσφυγιά. Ωστόσο, ο πατέρας 

στα στερνά του θέλει μαζί με τα παιδιά του να ξεθάψουν τη μάνα τους, για να 
τη θάψουν στα προγονικά χώματα του χωριού τους. Παρόμοιος και ο διακαής 
πόθος του πρωταγωνιστή τού αμέσως επόμενου διηγήματος, να γυρίσει στο 
χωριό του τον πρώτο χρόνο του ξεριζωμού. Μιας όμως και δεν τον αφήνει το 
συρματόπλεγμα της κατοχής, πηγαίνει εκεί κάθε χρόνο με την οικογένειά του, 
ανήμερα του πολιούχου τους Αρχαγγέλου, με το διπλό του τάμα: τη θαυμα
τουργή εικόνα και τον γιο του, που γεννήθηκε χάρι στην πίστη του πατέρα του 
για του θαύμα του Αγίου. Στο διήγημα καταγράφεται εμφαντικά η θρησκευ
τική δύναμη της πίστης, που ενισχύει την ακατάβλητη θέληση για επιστροφή.

Στην «Επίμονη διαδρομή» το γέρικο γαϊδουράκι και ο γερο-πετρολαδάς 
πάνω σ' ένα καταφαγωμένο κάρο απηχούν μελαγχολικά στις γειτονιές της 
πόλης έναν κόσμο που χάθηκε κι ας έχει ο μπαρμπα-Θωμάς την ψευδαίσθηση 
της συνέχειάς του.

Στα κρίσιμα χρόνια μετά την Ανεξαρτησία και τα γεγονότα της Τουρκανταρσίας 
του ’63 μάς μεταφέρει ένα άλλο διήγημα, του οποίου ο ήρωας, χωρίς να εκμε
ταλλευτεί τη συμμέτοχη του στον Αγώνα, απλώς «μπαλώθηκε» σε μιαν ιδιωτική 
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επιχείρηση. Η δολοφονία όμως ενός γνωστού του οικογενειάρχη, που πιθανόν 
να διέπραξαν Τούρκοι, βαλτοί από Άγγλους, τον συγκλονίζει, όπως τρομάζει 
και τους σπιτονοικοκύρηδές του, που κάθονται με ερμητικά «Κλειστά παρά
θυρα», σύμφωνα με τον τίτλο του διηγήματος.

Τέλος, «Ένα κουτί χρώματα» του ομότιτλου διηγήματος δεν ξεχνά να αγο
ράσει για το μικρότερο παιδί του ο φτωχός βιοπαλαιστής μιας πολυμελούς οι
κογένειας, με αποτέλεσμα, ωστόσο, τον θανάσιμο τραυματισμό του, καθώς 
πήγαινε να τα προμηθευτεί στο βιβλιοπωλείο του διπλανού χωριού. Στο νοσο
κομείο, όπου μεταφέρεται, τα κρατά σφικτά, για να του τα δώσει, τηρώντας 
την υπόσχεσή του.

Ο αξέχαστος μας Κώστας Γιωργαλλίδης στην κόψη της δημιουργικής του 
ακμής μάς έδωσε λίγα αλλά εκλεκτά διηγήματα, δείγματα της πολυτάλαντης 
χαρισματικής του πνοής. Σταθερά σημεία πατριδολατρίας και ιστοριογνωσίας, 
ακλόνητης πίστης στον Θεό και αμετάθετης ελπίδας για επιστροφή στα πατρο
γονικά μας εδάφη, αλλά και της απέραντης αγάπης για τον άνθρωπο σε μιαν 
ανθρωπινότερη κοινωνία. Τέτοιας, όπως τη φιλοτέχνησε η διηγηματική του 
γραφίδα με τη δύναμη της δημιουργικής του έκφρασης. Τον ευχαριστούμε ευ- 
γνωμονούντες για όσα μας εκόμισεν: έργα λόγου και τέχνης εκλεκτά, διαχρο
νικά και ανεξίτηλα.

Χαρακτικό του Κώστα Γιωργαλλίδη

Μαχητής και καταξιωμένος συγγραφέας
του Πέτρου Στυλιανού

Το ν’ αναπτύξει κανείς την πολυσχιδή και πολυεπίπεδη αγωνιστική δραστη
ριότητα ενός καταξιωμένου πολιτικοκοινωνικού και πνευματικού παράγοντα, 
όπως υπήρξεν ο Κώστας Γιωργαλλίδης -ο αδόκητα και πρόωρα εκλιπών Πρό
εδρος του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, διακονήσας για σαράντα 
τρία συναπτά έτη τη Δημόσια Διοίκηση και για μιαν ολόκληρη οκταετία με το 
ύψιστο λειτούργημα τόσο του Επάρχου Πάφου, όσον και της Λευκωσίας - σε 
λιγοστές μέσα γραμμές συνιστά έργο δύσκολο.

Έτσι, θα εγκύψουμε επιτροχάδην επί του θέματος, επιφυλασσόμενοι σ' ευ- 
θετότερο χρόνο να προβούμε σε μιαν επακριβέστερη και σφαιρικότερη επανα
προσέγγιση του θέματος με εργασία που θα δώσουμε στη δημοσιότητα 
προκειμένου να καταστεί η σχετική προς μαρτυρία πηγή ζώσα εσαεί για τον 
καταξιωμένο συναγωνιστή του απελευθερωτικού αγώνα 1955-1959 και, τότες, 
μαχητή για απόκρουση της τουρκανταρσίας του 1963-1964, εξαρκούμένος στις 
αναφορές συναγωνιστών του που μου παρασχέθηκαν και συγκεκριμένα του 
Αντρέα Πιτσιλλίδη,του τομεάρχη Ζιύδιας-Μόρφου Ιωάννη Κασίνη και του πε
ριφερειάρχη Λευκωσίας, συναγωνιστή Γιαννάκη Μάτση, καθώς και αναφορές 
στο Μητρώο Αγωνιστών της ΕΟΚΑ 1955-1959.

Υπογραμμίζεται, συγκεκριμένα, η μύηση του Κώστα Γιωργαλλίδη στην Ορ
γάνωση από τις πρόπες στιγμές της έκρηξης της εθνικοαπελευθεριυτικής επα
νάστασης του 1955-1959, ως μέλους των ομάδων κρούσεως στους τομείς 
Μόρφου-Ζώδιας.

Πρόσθετα, υπογραμμίζεται η δραστηριότητά του ως ομαδάρχη στις ομάδες 
κρούσεως της ΕΟΚΑ στη νευραλγική περιοχή της Λευκωσίας μέχρι το τέλος 
του αγώνα. Παράλληλα διατέλεσε ο κυριότερος κι εμπιστευτικότερος Σύνδε
σμος των Κεντρικών Φυλακών για όλες ανεξαίρετα τις διακινήσεις: προσιυπι- 
κού, πληροφοριών και αποδράσεων, καθώς και υπεύθυνος ομάδας Συνδέσμων 
στις Κεντρικές Φυλακές και στη Λευκωσία.

Ο Κιόστας Γιο^ργαλλίδης, εξάλλου, υπήρξε συγγραφέας κειμένιον και φυλ
λαδίων της ΕΟΚΑ. καθώς και μέρους του βιβλίου «Η Κυπριακή Βαστίλη» που 
δημοσιεύτηκε σε σειράν άρθριυν με το ψευδώνυμο «Σέργιος Ιωσήφ» στην κυ
πριακή εφημερίδα «Ελευθερία» σε συνεργασία με τους Γρηγόρη Αυξεντίου και 
Αντούνη Παπαδόπουλο.

Τέλος, να μνημονευθεί η καταπληκτική συγγραφική του ικανότητα τόσο με 
τις ποιητικές του συλλογές όσο και με το καθόλου πεζογραφικό του έργο και 
κατ’ εξοχήν με την έκδοσή του στη σειρά «Έλληνες συγγραφείς της Οικουμέ
νης» του λαμπρού αθηναϊκού εκδοτικού οίκου Αλέξανδρου Καλέντη, του 
έργου «Ο αδελφός μου ο προδότης», που συνιστά ένα πανοραμικό, πανοπτικό 
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spectrum της δραματικής, της ηρωικής εξέγερσης του 1955-1959, με κεντρομόλο 
άξονα την τραγική εποποιία στο Λιοπέτρι. Ένα βιβλίο που προοιώνιζε τη 
λαμπρή καταξίωση του Γιωργαλλίδη και στον δυσπρόσιτο, μα μοναδικά κατα
ξιωμένο χρονοχώρο των τεχνών και των γραμμάτων.

Ο Κώστας Γιωργαλλίδης και το έργο του εσαεί θα ζει...

Χαρακτικό του Κώστα Γιωργαλλίδη

Αδημοσίευτη νουβέλα του Κώστα Γιωργαλλίδη 
Ψάχνοντας για την Ηρα

Κάθε φορά που ο παππούς Κωνσταντής γυρνούσε από τον κοντινό περίπατο 
που συνήθιζε να παίρνει το μικροσκοπικό σκυλάκι του τον Ορφέα-ένα ελαφρά 
φαιόχρωμο «Πεκινουά»-ένοιωθε ανακουφισμένος που έκανε και πάλι το κα
θήκον του προς τον αχώριστο φίλο του. Ο Ορφέας ήταν η μασκότ του σπιτιού 
του παππού Κωνσταντή και της γιαγιάς Σταυρινής. Από τον καιρό που μεγά
λωσαν τα τρία παιδιά τους και παντρεύτηκαν κι έφυγαν από το σπίτι κι έκαναν 
τις δικές τους οικογένειες, ο παππούς κι η γιαγιά είχαν απομείνει μόνοι. Βέβαια, 
την ίδια στιγμή ο παππούς έδειχνε και σωματικά κάπως κουρασμένος. Ήταν 
φανερό ότι η ηλικία του, τον τελευταίο καιρό, είχε αρχίσει να του αφήνει ση
μάδια κούρασης από κάθε προσπάθεια που έκανε, ιδιαίτερα όταν έπαιρνε να 
περιποιηθεί τον κήπο του, να κουρέψει το γρασίδι του ή να σκαλίσει τα παρτέ
ρια του με τις τριανταφυλλιές και τις μουσκοκαρφιές, τις ζίνιες και τους βασι
λικούς, που γέμιζαν την αυλή του με χρώμα, ευωδιά και ομορφιά, αλλά και την 
ψυχή του με χαρά και αγαλλίαση.

Ήταν η αυλή του παππού και της γιαγιάς πολύ μεγάλη. Έμοιαζε σαν ένα 
ράντζο, σαν μια παράξενη όαση στο κέντρο της πόλης. Το καταπράσινο γρασίδι 
του και τα πολύχρωμα λουλούδια του, οι λεμονιές, η πορτοκαλιά, η μανταρινιά, 
η φουντωτή ελιά και οι δυο πανύψηλες φοινικιές αποτελούσαν μια μοναδική 
και παράξενη όαση ανάμεσα στις πενταώροφες και εξαιόροφες πολυκατοικίες 
που είχαν ξεφυτρώσει τα τελευταία χρόνια στη γειτονιά. Κάθε φορά που τις 
έβλεπα νόμιζα ότι πελώριοι γίγαντες πολιορκούσαν το σπίτι του παππού και 
απειλούσαν με το ύψος τους, αλλά και με την άχαρη κι αυστηρή μορφή τους, 
να το πλακώσουν και να το συντρίψουν. Ώρες, ώρες έριχναν τη σκιά τους 
απάνω του και του περιόριζαν το φως και τον αέρα, λες και πάσκιζαν να του 
κόψουν την αναπνοή.

«Με κούρασε πάλι αυτό το σκυλί. Μου τέντωσε και σήμερα τα νεύρα... Μου 
'βγάλε το χέρι τραβώντας με όπου θέλει αυτός» μεμψιμοιρεί ο παππούς. «Είναι 
πολύ πεισματάρης... Κάθε τόσο σταματά όπου του γουστάρει και μετά σε με
ρικές καμπές με τραβάει και θέλει να οδηγεί ο ίδιος τη διαδρομή... Είναι πολύ 
παράξενο σκυλί, περήφανο και απαιτητικό. Όσο πολύ το αγαπώ, όσο το λα
τρεύω, όσο κι αν μου είναι απαραίτητος σύντροφος και φίλος, άλλο τόσο με 
εκνευρίζει κάποτε. Θα με βγάλει κάποια στιγμή από τα ρούχα μου και θα του 
ξεδέσω το λουρί να φύγει, να πάει όπου θέλει, να χαθεί... να γλιτώσω μια και 
καλή απ’ αυτό!...».

«Μας το ’πες τόσες και τόσες φορές, καημένε... Από τη μια τον λατρεύεις 
και δεν μπορείς να τον αποχωριστείς κι από την άλλη μουρμουράς και μεμψι- 
μοιρείς και κάνεις ότι θυμώνεις μαζί του... Αφούς το λες, γιατί δεν το κάνεις; 
Γιατί δεν τον αφήνεις επιτέλους και καμιά φορά να δούμε τι θ’ απογίνει! Να 
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όούμε μέχρι πού θα πάει μόνος του... Να όούμε κι εσύ πόσο θ’αντέξεις και να 
μην τρέξεις ξοπίσω του να τον προφτάσεις!» του παρατηρεί η γιαγιά. Κάτι σαν 
πρόκληση, κάτι σαν αντίλογο... έτσι για να τον πικάρει κάπως ή σαν να θέλει 
να του πει: «έτσι είσαι μαθημένος εσύ, όλο να παραπονιέσαι και να βαρυγκω
μάς, αλλά να μην τολμάς να κάνεις και τίποτα...».

Βέβαια, ο παππούς τα είχε συνηθίσει αυτά τα σχόλια της γιαγιάς και δεν τον 
ενοχλούσαν, γιατί γνώριζε πολύ καλά ότι η γιαγιά δεν ήταν από κακία που 
έλεγε ότι έλεγε αλλά έτσι για να γίνεται κουβέντα και να τον πειράζει. Η αλή
θεια είναι ότι ο παππούς θα ένοιωθε πιο πολύ ενοχλημένος αν δεν του τα ’λεγε, 
αν δεν του έλεγε κανένας τίποτα κι έπεφτε το παράπονο του στο κενό... Αυτό 
θα σήμαινε για τον παππού ότι κανένας δεν άκουε τα λόγια του και τα παρά
πονά του κι ότι όλοι τον αγνοούσαν!

Έτσι, μετά από το σύντομο διάλογό του με τη γιαγιά - αυτό είχε καταντήσει 
μια μονότονη καθημερινή κουβέντα ύστερα από κάθε έξοδό του με τον Ορφέα - 
ο παππούς συνέχιζε τον μονόλογό του:

«Αχ! και να ’χαμέ τώρα την Ηρα μας!... Αυτή ήταν πολύ διαφορετική. Τι 
σκυλί ήταν αυτό! Ηταν πολύ καλόβολη, ένα κομμάτι μάλαμα. Φρόνιμη, ήσυχη, 
πειθαρχημένη, υπάκουη... Ούτε που χρειαζόταν να την έχω δεμένη με το λουρί. 
Όπου πήγαινα με ακολουθούσε τυφλά... Ήταν προσεκτική και μυαλωμένη... 
Περπατούσε πάντα στο πεζοδρόμιο, πρόσεχε από τα αυτοκίνητα, αισθανόταν 
τον κίνδυνο και με ακολουθούσε βήμα προς βήμα... Καημένη Ήρα... καλή σου 
ώρα, όπου και να 'σαι τώρα!»

«Ποια ήταν η Ήρα παππού:» τον ρωτάω με περιέργεια, αφήνοντας για μια 
στιγμή το παιχνίδι μου στον κήπο με τα άλλα δυο αδελφάκια μου, τον μεγάλο 
τον Κωνσταντίνο μας και τον μικρό μας τον Πάρη. Η πιο μικρή αδελφούλα 
μου η Μισιέλ και η ξαδελφούλα μας η Σταύρια-Μέλια ήταν βρέφη ακόμα, πολύ 
μικρές για να καταλάβουν τις κουβέντες του παππού και της γιαγιάς. Για 
πρώτη φορά άκουσα τον παππού να αναστενάζει βαθιά και να μιλά με νοσταλ
γία και παράπονο και να αναφέρει το όνομα Ήρα.

Λες και περίμενε την ερώτησή μου, λες κι ήθελε να την προκαλέσει, κάθισε 
άνετα στην πολυθρόνα του, με πήρε με τρυφερότητα από τα χέρια και μου είπε:

«Θέλεις να μάθεις για την Ήρα, κουκλίτσα μου;»
«Ναι, ναι...» του απαντώ με ανυπομονησία.
«Κι εσύ Κωνσταντίνε θέλεις;»
«Ναι, παππού μου, πες μας...».
«Κι εγώ, κι εγώ», τραυλίζει κι ο μικρός ο Παρούλης, λες και φοβόταν μήπως 

τον αγνοήσει ο παππούς και δεν τον ερωτήσει κι εκείνον.
«Αλήθεια, όλοι θέλετε;»
«Ναι, ναι...» είπαμε όλοι με μια φωνή, λες και φοβόμασταν μήπως μετανιώσει 

και δεν μας πει.
«Μα δεν μπορώ, είμαι κουρασμένος τιόρα... μιαν άλλη φορά...».

Φαίνεται το είπε έτσι για να μας δοκιμάσει και να βεβαιωθεί ότι πράγματι 
το θέλαμε και, ίσως, για να μεγαλώσει την αγωνία και να κεντρίσει πιο πολύ το 
ενδιαφέρον μας...

«Όχι, όχι, παππούλη, τώρα θέλουμε να μας πεις... Έλα παππούλη πες μας...» 
τον παρακαλέσαμε πάλι, αλλά με έναν τόνο ικετευτικό μα και κάπως επιτα
κτικό κι επίμονο μαζί, που δεν μπορούσε να αντισταθεί. Βέβαια, δεν μπορούσε 
και ν' αρνηθεί, γιατί δεν θα τον αφήναμε σε χλωρό κλαρί, θα τον πνίγαμε στα 
παρακάλια και στα φιλιά... Εξάλλου, ο παππούς ουδέποτε μας χάλαγε χατίρι, 
αλλά έτσι μας δοκίμαζε μερικές φορές ...

Κατέβασε λίγο κάτω τα γυαλιά του και κοίταξε κάπως πλάγια και πονηρά 
τη γιαγιά, που καθόταν δίπλα του και ξεφλούδιζε φρέσκο φασολάκι, για να 
είναι έτοιμο για το μεσημεριανό της άλλης μέρας, σαν να 'θελε να της πει:

«Είδες που τα κατάφερα και βρήκα και σήμερα πρόθυμο ακροατήριο για 
την ιστορία μου!... Δε σ’ έχω ανάγκη εσένα που σου μιλάω και δεν μου δίνεις 
σημασία και το μυαλό σου όλο και τρέχει αλλού...».

Πήρε ύφος, χάιδεψε το γκρίζο του μουστάκι, ξερόβηξε, σαν να ’θελε να κα
θαρίσει τη φωνή του όπως κάνουν οι ψαλτάδες πριν αρχίσουν την ψαλμουδιά, 
έξυσε για μια στιγμή τα γκρίζα του μαλλιά, που όσο πάνε και λιγοστεύουν, λες 
και προσπαθούσε να σκαλίσει τη μνήμη του, μας κοίταξε όλους ένα γύρο κι άρ
χισε την ιστορία του...

Η Ήρα, λοιπόν, που σας είπα, μπήκε στην οικογένεια και στη ζωή μας πριν 
εικοσιπέντε περίπου χρόνια. Ήταν ένα άσπρο “Πούτολ”, μικρόσωμο, χαμηλό, 
μαλλιαρό. Ήρθε στα χέρια μας εντελώς τυχαία και συμπτωματικά.

Ήταν τότε που το μικρό μας αγόρι, ο Πανάγος - δηλαδή ο μπαμπάς σας - 
περίπου οκτώ χρόνων τότε, είχε την επιθυμία, την τάση και το μεράκι να τα 
κάνει όλα. Έτσι ζωηρός όπο^ς ήταν από τον καιρό που γεννήθηκε, δεν περιο
ριζόταν στα συνηθισμένα παιγνίδια που άρεσαν στα άλλα παιδιά της τ^λικίας 
του. Δεν λέω, του άρεσαν τα παιγνίδια, αλλά εκείνα που του αγοράζαμε κι 
εκείνα που του έφερναν δώρο στα γενέθλιά του και στις γιορτές άντεχαν στα 
χέρια του μόνο μερικές μέρες ή ακόμη και μόνο μερικές ώρες. Αφού έπαιζε 
λίγο μαζί τους, τα βαριόταν και τα παρατούσε ή προσπαθούσε με διάφορες 
δικές του επινοήσεις να τα τροποποιήσει, να τα αποσυναρμολογήσει και να κα
τασκευάσει με τα κομμάτια τους άλλα δικά του παιγνίδια πρωτότυπα, κάτι που 
δεν είχαν και δεν κατάφερναν να κάνουν οι συμμαθητές και φίλοι του, τα άλλα 
παιδιά της ηλικίας του ή ακόμη και τα πολύ μεγαλύτερά του. Ήταν ένας μικρός 
μαστοράκος και το δωμάτιό του, αλλά και η αυλή μας, ήταν γεμάτα με παρά
ξενες κι απρόβλεπτες κατασκευές.

Εκείνη την περίοδο μας είχε γεμίσει την αυλή με όλων των ειδιόν τα ζώα και 
τα πουλιά. Πέντε κότες, έναν πετεινό, δυο χήνες, δυο πάπιες, τρία κουνελάκια 
και δυο χοιροκουνελάκια, ένα γάλο με τη γαλίνα του, μια φαραόνα, ένα μεγάλο 
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παπαγάλο, όμορφο και πολύχρωμο, που κάθε πρωί στις έξι η ώρα ακριβώς χα
λούσε τον κόσμο με τις παράξενες κραυγές του, λες και του είχαμε παραγγείλει 
να δουλεύει σαν ξυπνητήρι του σπιτιού και της γειτονιάς. Δεν έφταναν όλα 
αυτά κατάφερε κι έπιασε και δυο γατάκια από μια παλιά βαρέλα στην αποθήκη 
που γέννησε μέσα μια γάτα τα γατάκια της. Σαν είδε η γάτα ότι πείραξαν τιη 
φωλιά της, άρχισε να μετακομίζει τα γατάκια της. Ο πανούργος ο Πανάγος, 
όμως, το είχε καταλάβει και πρόλαβε και ξεμονάχιασε δυο απ’ αυτά και τα 
έβαλε σ’ ένα κλουβί. Δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι άμα τα έπαιρνε από τη μάνα 
τους θα ψοφούσαν από την πείνα. Στο τέλος, τα λυπηθήκαμε και, θέλοντας και 
μη, γεμίζαμε κάθε μέρα ένα μπιμπερό γάλα και καταφέραμε και τα γλυτώσαμε 
και τα μεγαλώσαμε σαν μικρά βρέφη.

Το αποκορύφιυμα ήταν όταν μια μέρα ο Πανάγος μας κουβάλησε μια σκύλα 
με εφτά σκυλάκια. Μια και είχαμε τόσα ζώα και πουλιά, ίσως να μην ήταν και 
τόσο μεγάλο το πρόβλημα, γιατί είχαμε συνηθίσει πια και, όσο κι αν φωνάζαμε 
ή αντιδρούσαμε ή δυσανασχετούσαμε, στο τέλος υποκύππαμε, δεν του χαλού
σαμε το χατίρι και γινόταν το δικό του. Τόσα και τόσα ζώα και πτηνά είχαμε 
στην αυλή μας, αν είχαμε ακόμη και μια σκυλίτσα με τα σκυλάκια της δεν Θα 
’τρωγε τον τόπο και δεν θα χαλούσε ο κόσμος.

Το πρόβλημα, όμως, ήταν άλλο. Δεν ήταν μια συνηθισμένη σκύλα. Ήταν 
μια σκύλα ράτσας “Ντόπερμαν”, που να την έβλεπες και μόνο τρόμαζες. Τα 
σκυλιά αυτής της ράτσας τα φοβόμασταν όλοι ακόμη και να μην τα βλέπαμε 
και να ακούαμε μόνο το όνομά τους όχι να τα έχουμε στην αυλή μας. Τα τρέ
μαμε όσο ένα λιοντάρι ή μιαν άγρια τίγρη. Από βιβλία που είχα διαβάσει, αλλά 
και από διάφορες κουβέντες και διαδόσεις, γνώριζα ότι ένα “Ντόπερμαν” είναι 
πολύ επιθετικό και άγριο. Άμα θυμώσει μπορεί να ξεσκίσει άνθρωπο και στο 
τέλος έχει την τάση μια μέρα να ξεσκίζει και να τρώει το ίδιο το αφεντικό του. 
Δεν ήξερα πόσο σωστές ήταν αυτές οι φήμες, αλλά όπως και να είχε το πράμα, 
εγώ δεν θα τολμούσα ποτέ να πλησιάσω ένα τέτοιο σκυλί, πόσο μάλλον να το 
έχω μέσα στο ίδιο μου το σπίτι.

Βάλαμε, λοιπόν, τις φωνές στον Πανάγο και τον προστάξαμε να δώσει πίσω 
τη σκύλα με τα σκυλάκια, γιατί για μας δεν ήταν μόνο θέμα ενόχλησης αλλά 
και πολύ σοβαρό θέμα ασφάλειας. Προσπάθησε να βρει διάφορες δικαιολογίες, 
ότι τάχα έφερε τα σκυλιά και τΐ] μάνα τους προσωρινά, γιατί φώναξε η μάνα 
του φίλου του που είχε τα σκυλιά κι αυτός προσπάθησε να τον βοηθήσει φιλο
ξενώντας τα στο σπίτι μας για μερικές μόνο μέρες. Πάσκισε να μας καλοπιάσει, 
να μας φέρει στο φιλότιμο και να μας καθησυχάσει, αλλά εμείς δεν θέλαμε ν’ 
ακούσουμε δεύτερη κουβέντα. Μας υποσχέθηκε ότι θα τα έδιωχνε την επαύ
ριον, γιατί εκείνη την ημέρα προφασίστηκε ότι δεν μπορούσε να βρει τον φίλο 
του, τον ιδιοκτήτη των σκυλιών. Τελικά καταφέραμε και γλυτώσαμε απ’ αυτό 
τον μπελά, αφού, όμως, πρώτα ο Πανάγος με έπεισε και του υποσχέθηκα ότι 
θα του φέρω ένα σκυλί.

Του είχε από πολύ καιρό πέσει μεράκι ν’ αποκτήσει ένα σκυλί, για να 

συμπληρώσει τη μικρή συλλογή του από ζώα, κότες και πουλιά. Μου το ζη
τούσε πιεστικά και φορτικά. Για κάμποσο καιρό αντιδρούσαμε, από τη μια η 
γιαγιά σας, γιατί θα της λέρωνε το σπίτι και την αυλή κι από την άλλη κυρίως 
εγώ, γιατί ένα ζωντανό έχει απαιτήσεις και είναι μεγάλη ευθύνη και δέσμευση. 
Εγώ μάλιστα που ήμουν πάντα πολυάσχολος στη δουλειά, δεν θα είχα την 
άνεση και το χρόνο να φροντίζω και σκυλί. Στην πολλή την πίεση και τα παρα
κάλια. λύγισα και με κατάφερε και του υποσχέθηκα. Μια και έόωοα τον λόγο 
μου δεν μπορούσα ν’ αθετήσω την υπόσχεσή μου και να φανιύ ασυνεπής ή 
ακόμη και ψεύτης στα μάτια του παιδιού μου.

Ήταν ο μικρός μας, το μωρό μας να πούμε, και δεν ήταν εύκολο να του χα
λούμε χατίρι και να μΐ]ν του κάνουμε τα θελήματά του. Τότε άρχιζαν οι γκρί
νιες, τα παράπονα, τα κλάματα, γινόταν σωστή επανάσταση. Μπορεί να ήταν 
παράλογο, αλλά από την άλλη, μια και το μεράκι του ήταν στα ζωντανά, στα 
ζώα και στα πουλιά, θα ήταν άδικο να του κόψω αυτό το μεράκι και να τον 
αποκαρδιοδσω, γιατί υπήρχε ο κίνδυνος να στραφεί σε άλλα βλαβερά και επι
κίνδυνα ενδιαφέροντα έξω από το σπίτι, οπόταν δεν θα ήταν εύκολο να τον 
ελέγχομε και ίσως να είχαμε παρατράγουδα. Ήταν η ηλικία και η περίοδος της 
αναζήτησης νέων ενδιαφερόντων και η εποχή που μπορούσε να μπλέξει με πα
λιοπαρέες με όλα τα κακά επακόλουθα.

Παρακάλεσα, λοιπόν, τον Διευθυντή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και με
ρικούς άλλους υπαλλήλους φίλους μου να μου βρουν ένα σκυλί, για να μην 
απογοητεύσω το παιδί. Μου είχαν πει ότι μόλις θα παρουσιαζόταν κάτι καλό 
θα με ειδοποιούσαν.

Κανένα μήνα μετά από την παράκλησή μου, μια μέρα που έτυχε να βρεθώ 
στην Υπηρεσία για κάποια άλλη δουλειά - να συμβουλευτώ τους υπαλλήλους 
για κάτι πουλιά, κοτόπουλα και κουνέλια που είχαμε τότε στην αυλή μας - με 
είδε ο Διευθυντής και μου το πάσαρε:

«Κοίταξε, φίλε μου, είσαι πολύ τυχερός. Κέρδισες λαχείο σήμερα μ αυτή 
την επίσκεψή σου. Μας έφεραν ένα θαυμάσιο σκυλί... έλα στο γραφείο μου να 
τα πούμε».

Οταν τέλειωσα με τους υπαλλήλους, πήγα στο γραφείο του Διευθυντή, με 
κέρασε καφέ και μου εξήγησε:

«Πρόκειται, λοιπόν, για ένα “Πούτολ" καλοαναθρεμμένο. Το είχε μια πολύ 
καλή οικογένεια και για κάποιους δικούς τους λόγους αναγκάστηκαν να το 
στερηθούν. Ήτανε πολύ δεμένο με τα αφεντικά του, ιδιαίτερα με τον άντρα 
της οικογένειας. Δυστυχώς, του έτυχε κάτι αναπάντεχο: είναι και δύτης και σε 
κάποια κατάδυση έπαθε από την αρροίιστια των δυτών κι έμεινε παράλυτος στο 
τροχοκάθισμα. Καταλαβαίνεις τώρα το δράμα της οικογένειας! Πρώτη και 
κύρια έγνοια τους πια είναι να φροντίζουν τον άρρωστό τους. Το σκυλί, βέ
βαια, δεν θα ήταν πολύ μεγάλο βάρος, αλλά επειδή ήταν πολύ κολλητό του 
αφεντικού, δεν δεχόταν πια κανέναν άλλον να το περιποιηθεί και να το βγάλει 
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βόλτα. Εμενε κι αυτό κολλημένο δίπλα από το τροχοκάθισμα του αφεντικού 
του και τον πρόσεχε. Θες βρήκε αυτό τον ιδιότυπο τρόπο να του συμπαραστέ
κεται και να συμπάσχει κι αυτό μαζί του, θες το έπιασε φοβία ότι θα χάσει το 
αφεντικό του, δεν ήξεραν κι αυτοί πώς να το ερμηνεύσουν... Ετσι αναπάντεχα 
βρέθηκαν μπροστά σε ένα μεγάλο αδιέξοδο. Δεν είχαν, λοιπόν, εκλογή. Επρεπε 
να το απομακρύνουν από το σπίτι, έστω κι αν αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα 
που θα ήθελαν ποτέ οι ίδιοι να συμβεί κι οπωσδήποτε θα τους προκαλούσε πολύ 
πόνο...

»Το αγαπούσαν πολύ, ήξεραν ότι Θα τους λείψει, αλλά όπως καταλαβαίνεις 
οι λόγοι που τους ανάγκασαν να το αποχωριστούν ήταν πολύ ειδικοί και δεν 
μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Από την άλλη, δεν ήθελαν να το θανατώσουν 
ούτε και να το αφήσουν ελεύθερο να περιφέρεται αδέσποτο στους δρόμους. 
Το αγαπούσαν πάρα πολύ, για να του συμπεριφερθούν έτσι άσπλαχνα. Μας 
παρακάλεσαν να μην το δώσουμε σ’ όποιον κι όποιον. Σε τέτοια περίπτωση, θα 
μπορούσαν πολύ εύκολα να έβαζαν μιαν αγγελία στις εφημερίδες ή να το έδι
ναν στους συλλόγους προστασίας ζώων. Σίγουρα μ’ αυτό τον τρόπο θα βρί
σκονταν πολλοί που θα το ’θελαν. Όμως, αυτοί έχουν μεγάλη έγνοια να το δουν 
να βρίσκεται σε καλά χέρια και να συνεχίσει να έχει τη φροντίδα και τη στοργή 
που είχε κοντά τους. Γι’ αυτό μου εμπιστεύτηκαν να το φροντίσω εγώ προσω
πικά, γιατί έτσι νιώθουν σίγουροι ότι θα βρω την κατάλληλη οικογένεια που 
θα το αγαπά και θα το φροντίζει όπως κι εκείνοι. Νομίζω είστε όλοι πολύ τυ
χεροί: κι εσύ και το σκυλί κι οι ιδιοκτήτες του. Σου το ξαναλέω: είναι η τυχερή 
σου μέρα σήμερα!».

Με πήρε και μου το έδειξε. Ήταν μαζεμένο σε μια γωνιά ενός κλουβιού, φο
βισμένο και λυπημένο κι αμήχανο. Λες κι αγωνιούσε κι αυτό για το μέλλον του. 
Αφού έκανα ένα τηλεφώνημα στη γιαγιά σας για να την ενημερώσω - έτσι για 
να μην έχω μπελάδες και τη γκρίνια της γιατί δεν την είχα ερωτήσει - την έπεισα 
και το πήρα. Το έβαλα μέσα στο αυτοκίνητο πάνω στην πισινή μαξιλάρα και 
οδήγησα για το σπίτι, χαρούμενος και με πολύ καμάρι για το απόκτημά μου.

Όταν έφτασα στο σπίτι, πάρκαρα σιγά-σιγά πίσω στο γκαράζ όπως έκαμνα 
συνήθως, το πήρα στα χέρια μου και το έβαλα κάτω από τη μεγάλη λεμονιά 
στο βάθος της αυλής. Το έδεσα στον κορμό της λεμονιάς, μήπως πάρει δρόμο 
και το χάσουμε, μια και δεν ήξερα τις συνήθειές του και μια κι εκείνο το ίδιο 
δεν βρισκόταν σε γνώριμό του χώρο και ίσως να έφευγε για να προσπαθήσει 
να βρει τα παλιά αφεντικά του. Δεν ήξερα πόσο μακριά ή κοντά ήταν το παλιό 
του σπίτι, γιατί ο φίλος μου ο Διευθυντής μου είπε ότι του είχαν εκφράσει την 
επιθυμία και τον είχαν εξορκίσει να μην αποκαλύψει το όνομά τους. Πήρα από 
τα βοηθητικά δωμάτια της αυλής ένα πρόχειρο δοχείο και του έβαλα νερό και 
λίγα κομματάκια ψωμί μέσα σε λίγο γάλα. Δεν έδειξε να έχει όρεξη για φαγητό. 
Όταν μπήκα στο σπίτι για λίγο και μετά βγήκα, πρόσεξα ότι άρχισε δειλά, δειλά 
να κουνάει την ουρά του, σαν να έδειχνε κάποια χαρά και ικανοποίηση που με 
ξανάβλεπε. Φαίνεται άρχισε να νιώθει ότι εγώ είμαι ο άνθρωπός του, ο φίλος 

του, ο προστάτης του, το νέο του αφεντικό.

Μόλις γύρισα στην κουζίνα και το είπα στα παιδιά, τρελάθηκαν από τη χαρά 
τους. Ιδιαίτερα ο μικρός ο Πανάγος. Αρχισαν να το χαϊδεύουν, να το τραβάνε 
από κει κι από δω και να μαλώνουν μεταξύ τους ποιος ν’ αποδείξει ότι αγαπά 
πιο πολύ το σκυλί.

«Αγοράκι είναι ή κοριτσάκι;» ρωτάει η Μαριάννα.
«Κοριτσάκι, κοριτσάκι».
«Ω, τι ωραία, εμένα θα με αγαπάει πιο πολύ από τους άλλους και θα παίζει 

πιο πολύ μαζί μου που είμαι κι εγώ κοριτσάκι».
«Σε γελάσανε, καημένη μου» της λέει ο Πανάγος, σπρώχνοντάς την ελαφριά 

στην άκρη. «Το σκυλί εγώ το ζητούσα τόσον καιρό από τον μπαμπά και για 
μένα το έφερε. Είναι δικό μου, λοιπόν...».

«Ούτε δικό σου, ούτε δικό της», επεμβαίνει ο Γιαννιός, που ήταν, στη σειρά 
και στην ηλικία, ο ενδιάμεσος των δύο, μόλις ένα χρόνο πιο μικρός από τη Μα- 
ριάννα και δυο χρόνια πιο μεγάλος από τον Πανάγο. Ο Γιαννιός ήταν πάντα 
ήπιος, μετρημένος και συμβιβαστικός.

«Το σκυλί ανήκει σε όλους μας, σε όλη την οικογένεια, κι όλοι θα το περι
ποιούμαστε με τη σειρά κι όλους θα μας αγαπάει κι όλοι θα το αγαπάμε. Τώρα, 
αν κάποιος από σας θέλει να νομίζει ότι θα το αγαπάει πιο πολύ από τους άλ
λους, δικαίωμά του, αλλά δεν μπορείτε να απαγορεύσετε στους άλλους να το 
αγαπάνε κι αυτοί. Ας αρχίσουμε, λοιπόν, από τώρα. Εγώ θα το πάρω μια βόλτα 
γύρω στην αυλή να του γνωρίσω το σπίτι μας και την αυλή μας, που από τώρα 
και στο εξής θα είναι και δικό του σπίτι. Αμα τελειώσω εγώ. μπορείτε να το πά
ρετε κι εσείς όπου θέλετε».

Ελυσε το λουρί του από τη λεμονιά κι άρχισε να το κάνει βόλτα στην αυλή. 
Μετά συνέχισαν τα άλλα παιδιά με τη σειρά. Το σάστισαν το καημένο το σκυλί. 
Δεν ήξερε και το ίδιο πώς να συμπεριφερθεί, αλλά μέχρι το βράδυ άρχισε κι 
αυτό να ημερεύει και να εξοικειώνεται με τον χιόρο. Κατάλαβα ότι άρχισε να 
νιώθει άνετα και να δείχνει ότι είναι ευτυχισμένο στη νέα του οικογένεια. Κου
νούσε την ουρά πέρα δώθε, κοίταζε τα παιδιά στα μάτια, όπου πήγαιναν πή
γαινε κι αυτό κι άρχισε να παίζει μαζί τους. Δεν ξέρω αν στην οικογένεια που 
ήταν προηγουμένως είχε και παιδιά. Όμως, για να εξοικειωθεί τόσο γρήγορα 
μαζί τους, φαίνεται θα είχε παιδιά κι η άλλη οικογένεια και θα ήταν μαθημένο 
να παίζει με παιδιά. Αν δεν είχε, ίσως να ένιωθε πολύ την ανάγκη τους και τώρα 
που τα βρήκε, έπαιζε μαζί τους σαν άλλο μικρό τους αδελφάκι. Πάντως, από 
την ώρα που το σκυλάκι μπήκε στο σπίτι μας, δεν είδε ησυχία ούτε το σπίτι ούτε 
η γειτονιά, αλλά ούτε και το ίδιο το σκυλί.

«Και πώς να τη φωνάζουμε;» με ρώτησε η Μαριάννα.
«Μου είπαν ότι τη φώναζαν Ήρα. Αν σας αρέσει, έτσι να τη φωνάζουμε κι 

εμείς».
«Ναι, ναι, καλό είναι», φώναξαν όλα τα παιδιά με μια φωνή και με πολύ 

κέφι. «Πολύ ωραίο όνομα και αρχαίο» λέει η Μαριάννα. «Το μάθαμε στο σχο
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λείο, στο μάθημα της μυθολογίας. Η Ήρα θα είναι το μωρό μας, το αγαπημένο 
μας μωράκι και το μικρό μας φιλαράκι!».

«Γιατί το μάθανε στο σχολείο, παππού; Στο σχολείο τότε έκαναν μάθημα 
και για τα ονόματα των σκύλων;» ρωτάω τον παππού με ανυπομονησία και με
γάλη περιέργεια...

«Όχι βρε βλαμμένο», πετιέται στη μέση και μου λέει ειρωνικά ο Κωνσταντί
νος. «Δεν είναι για τους σκύλους που έκαναν μάθημα. Η Μαριάννα ήθελε να 
πει ότι μάθανε στο σχολείο για την Ήρα».

«Και ποια ήταν η Ήρα, ήταν κανένα σπουδαίο σκυλί;»
«Όχι βέβαια...»
«Ε, τότε τι ήταν;»
«Ήταν σπουδαία θεά... Κάτι μας έχουν πει κι εμάς στο σχολείο, αλλά δεν 

θυμάμαι πολλά πράγματα... Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Εσύ ξέρεις παππού;»
«Κάτι ξέρω κοριτσάκι μου. Αλλά κι εγώ δεν θυμάμαι και πολλές λεπτομέ

ρειες...».
«Καλά, δεν πειράζει, πες μας ό,τι θυμάσαι».
«Η Ήρα, λοιπόν, ήταν η πιο σπουδαία θεά, ήταν γυναίκα του Δία, που ήταν 

αρχηγός και πατέρας όλων των θεών... Ήταν πολύ όμορφη και είχε μεγάλη δύ
ναμη, αλλά ήταν και πολύ ζηλιάρα. Πιο πολύ ζήλευε την Αθηνά που ήταν κι 
εκείνη πολύ ισχυρή θεά αλλά πιο πολύ τη ζήλευε γιατί ήταν πολύ όμορφη. 
Ακόμη πάρα πολύ ζήλευε τον άντρα της, τον Δία, και δεν ανεχόταν να τον βλέ
πει να κοιτάζει ή να έχει σχέσεις με άλλες θεές. Έτσι, όποια τολμούσε να τον 
κοντέψει ή να διαφωνήσει μαζί της ή να τα βάλει μαζί της, την εχθρευόταν, την 
κυνηγούσε και την τιμωρούσε πολύ αυστηρά. Ήταν πεισματάρα και πολύ 
σκληρή θεά και πάντα ευκαιρία ζητούσε να τιμωρήσει όσους στέκονταν εμπό
διο στο δρόμο της. Ακόμη ήταν και πολύ εκδικητική και εκδικήθηκε σκληρά 
και καταδίωξε τους Τρώες, γιατί ο Πάρης, ο γιος του βασιλιά της Τροίας Πρία
μου, βράβευσε την Αφροδίτη για την ομορφιά της και όχι την ίδια.... -έρετε 
ποιος ήταν ο Πάρης;»

«Και βέβαια ξέρουμε» φωνάζει ο Κωνσταντίνος. «Ο Πάρης ήταν εκείνο το 
όμορφο παλικάρι, το βασιλόπουλο της Τροίας, που θαμπώθηκε από την πολλή 
ομορφιά της ωραίας Ελένης, της γυναίκας του βασιλιά της Σπάρτης Μενέλαου, 
την ερωτεύτηκε, την έκλεψε και την πήρε στην Τροία για να την κάνει γυναίκα 
του. Αυτό ήταν η αφορμή να ξεκινήσουν οι Έλληνες τον πόλεμο εναντίον της 
Τροίας για να φέρουν πίσω την ωραία Ελένη, αλλά πιο πολύ για να τιμωρήσουν 
τον Πάρη και την Τροία για τη μεγάλη προσβολή που τους έκαναν...».

«Μπράβο Κωνσταντίνε, πολύ καλά τα θυμάσαι και μας τα έχεις πει...» του 
λέει ο παππούς.

Ο μικρούλης μας ο Πάρης. που κρεμόταν από τα χείλη του παππού όση ώρα 
μας έλεγε την ιστορία του, στο άκουσμα του ονόματος του, φώναξε θριαμβευ
τικά και κορδωτά: «Α έτσι, λοιπόν, γι’ αυτό με βγάλανε κι εμένα Πάρη. επειδή 
είμαι πολύ όμορφος και παλικάρι όπως εκείνο το βασιλόπουλο που μας είπε ο 
παππούς...».

Σκάσαμε όλοι στα γέλια κι ο παππούς τον αγκάλιασε με στοργή και τον 
έπνιξε στα φιλιά...

Πολύ σύντομα η Ηρα εξοικειώθηκε μαζί μας. Βέβαια, όλοι μέσα στο σπίτι 
της έδειχναν αγάπη και στοργή: τα παιδιά, η ίδια η γιαγιά σας αλλά ακόμη και 
ο μπαμπάς και η μαμά της γιαγιάς σας, δηλαδή ο προπάππος κι η προγιαγιά 
σας, που τα τελευταία χρόνια της ζωής τους ζούσαν μαζί μας. Να, αυτά τα δυο 
βοηθητικά δωματιάκια εδώ πίσω στην αυλή ήταν το σπιτάκι τους και ήταν πολύ 
ευτυχισμένοι. Ένιωθαν ασφάλεια, ανεξαρτησία και άνεση. Δεν ένιωθαν ότι 
είναι μέσα στο ίδιο το σπίτι μας, ότι είναι εμπόδιο μέσα στα πόδια μας, κι ούτε 
κι εμείς τους νιώθαμε ότι μας ήταν βάρος. Επειδή δούλευα κι εγώ κι η γιαγιά 
σας κι αργούσαμε να σχολάσουμε, δεν ανησυχούσαμε καθόλου για τα παιδιά 
που σχολνούσαν πιο νωρίς από μας, γιατί όταν γύριζαν σπίτι είχαν τη γιαγιά 
τους και τον παππού τους να τα φροντίζουν και να τα νοιάζονται.

Αγαπούσαν λοιπόν κι αυτοί την Ήρα και, για όλες τις ώρες που λείπαμε 
εμείς στη δουλειά και τα παιδιά στο σχολείο, η Ήρα ήταν σαν ένα άλλο μικρό 
εγγονάκι τους. Εκείνα, βέβαια, που ήταν ξετρελαμένα μαζί της ήταν τα παιδιά 
μας - δηλαδή ο μπαμπάς σας, η θεία σας κι ο θείος σας - που τη φρόντιζαν, 
την έπαιρναν περίπατο στη γειτονιά κι έπαιζαν αδιάκοπα μαζί της. Ήταν το 
καθημερινό τους παιγνίδι, όχι μονάχα γι αυτά τα ίδια αλλά και για τα παιδιά 
της γειτονιάς και για τους συμμαθητές και τους φίλους τους που τώρα βρήκαν 
μια πρόσθετη αφορμή και δικαιολογία να μαζεύονται πιο συχνά στο σπίτι μας 
και στην αυλή μας. Βέβαια, κι η Ηρα ανταποκρινόταν με μεγάλη ευχαρίστηση 
στις φροντίδες, στα χάδια τους και στη φιλία τους και υπέμενε και ανεχόταν 
ακόμη και τις ταλαιπωρίες και τα βάσανα που της έκαναν οι πιο πολλοί, που 
ποτέ δεν την άφηναν ήσυχη.

Όση, όμως, στοργή κι αγάπη κι αν της έδειχναν όλα τα παιδιά, μόλις εμφα
νιζόμουν εγώ στο σπίτι γυρνώντας από τη δουλειά, τους παρατούσε όλους κι 
έτρεχε κοντά μου, τυλιγόταν γύρω από τα πόδια μου, πηδούσε πάνω μου κι 
έδειχνε πόσο ευτυχισμένη ήταν που με ξανάβλεπε και που ήταν πάλι μαζί μου. 
Η αλήθεια είναι πως την αγαπούσα κι εγώ πολύ, τη φρόντιζα, την έπαιρνα πε
ρίπατο, ακόμη την έκανα βόλτα με το αυτοκίνητο, κάτι που την ενθουσίαζε 
πολύ. Χωρίς καλά καλά να το καταλάβω και χωρίς καθόλου να το επιδιώξω, 
έπιασα τον εαυτό μου να της έχει πραγματικά μεγάλη αδυναμία. Με τον καιρό 
πείστηκα ότι είναι απόλυτα σωστό αυτό που λένε ότι ο σκύλος δένεται πιο πολύ 
μ' εκείνον που του έβαλε πρώτος το κορδόνι στο λαιμό. Κι αυτός ήμουν εγώ 
και γι’ αυτό φαινόταν ότι ήταν πιο πιστή και πιο κολλητή σε μένα παρά σε οποι- 
ονδήποτε άλλον.

Εγινε μέλος της οικογένειας και κέρδισε την αγάπη και τη συμπάθεια ολω- 
νών. Είχε πολύ αυξημένη νοημοσύνη και καταλάβαινε το κάθε τι που της λέ
γαμε. Το μόνο που... δεν μιλούσε. Όποτε ήθελα να την πάρω περίπατο, 
ιδιαίτερα τα βράδια, μόλις μ’ έβλεπε κι έπαιρνα στο χέρι το λουρί της ή μόλις 
άκουγε το θόρυβό του, γιατί το μισό λουρί ήταν ένα κομμάτι αλυσίδα, - πολλές 
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φορές το κουνούσα ξεπίτηδες, για να δοκιμάσω την αντίδρασή της ή να την 
πειράξω - πηδούσε κάπου ένα μέτρο πάνω από τη γη και στριφογύριζε σαν 
σβούρα, εκδηλώνοντας τη χαρά και τον ενθουσιασμό της που θα ’βγαίνε περί
πατο.

Το βράδυ κούρνιαζε κάτω από το κρεβάτι μας, εμένα και της γιαγιάς. Εκεί 
από κάτω φαίνεται ένιωθε σιγουριά κι από την άλλη έδειχνε μ' αυτό τον τρόπο 
πόσο μας αγαπούσε και μας νοιαζόταν και ίσως θα Όελε να μας δείξει ότι μας 
φυλάει και δεν μπορεί να μας χάσει. Εκείνο, όμως, που ήταν πολύ παράξενο 
και μας εντυπώσιαζε όλους ήταν ότι κάθε πρωί στις έξι και μισή ακριβώς ήταν 
το ξυπνητήρι μου. Ξεπρόβαλλε από τον κρυψώνα της κάτω από το κρεβάτι, 
ερχόταν στην πλευρά που κοιμόμουνα, στεκόταν στα πισινά της πόδια, 
ακουμπούσε τα μπροστινά της πάνω στο κρεβάτι και με το ένα της πόδι μου 
κτυπούσε απαλά αλλά επίμονα το χέρι, σαν να μου 'λεγε: «ξύπνα, ξύπνα, είναι 
η ώρα σου να πας δουλειά!».

Ένα από τα καλά της Ήρας ήταν ότι ήτανε πολύ φρόνιμη και προκομμένη. 
Δεν πείραζε τα φαγιά, ακόμη και να της τα βάζαμε όλα μπροστά της δεν τα 
άγγιζε. Καθόταν και τα κοίταζε, λες και τα πρόσεχε να μην τα πειράξει κανέ
νας. Μόνο όταν της δίναμε κάτι και της λέγαμε να φάει, έπρεπε να το πούμε 
δυο-τρεις φορές, για να βεβαιωθεί ότι είναι δικό της και μπορεί να το φάει.

Στα πρώτα στάδια είχαμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μας λέρωνε το σπίτι, 
ιδιαίτερα όταν αργοπορούσαμε κάπως να τη βγάλουμε έξω για πιπί της ή για 
την ανάγκη της. Μας τα ’κάνε μέσα στο σπίτι. Η γιαγιά, που είναι πολύ νοικο
κυρεμένη και πολύ αυστηρή με την καθαριότητα - δε σταματούσε να λέει στα 
παιδιά κάθε τόσο ότι η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά - γινόταν έξω φρε- 
νών, μεμψιμοιρούσε και φώναζε σε όλους μας και προπάντων σ’ εμένα που είχα 
κάνει το “έγκλημα” να φέρω στο σπίτι την Ηρα. Εγώ πράγματι στενοχωριό
μουν. Πρώτα της βάζαμε μια εφημερίδα στη γωνιά της τζαμαρίας, όπως μας 
είχαν συμβουλεύσει κάποιοι φίλοι που είχαν πείρα με τα σκυλιά, και κάτι πετύ
χαμε. Μετριάστηκε το πράμα αλλά δεν γλιτώσαμε εντελώς. Προσπάθησα να 
την πιάσω αυστηρά και να την εκπαιδεύσω. Την επόμενη φορά που έκανε το 
πιπί της μέσα στο σπίτι, της έβαλα τις φωνές:

«Ήρα τι έκανες; Έκανες αταξία!»
Μόλις με είδε θυμωμένο, κούρνιασε στη γωνιά της κουζίνας κι άρχισε να 

τρέμει. Τη λυπήθηκα, αλλά την άφησα εκεί να τρέμει. Ήταν φανερό ότι κατά
λαβε ότι είχε κάνει κάτι που δεν έπρεπε. Για μερικές μέρες δεν το ξανάκανε. 
Ένα βροχερό πρωινό η γιαγιά πρόσεξε ότι η Ήρα μάς λέρωσε τον διάδρομο. 
Πάλι έβαλε τις φωνές, και με το δίκαιό της. Φώναζε πιο πολύ σε μένα , παρά 
στην Ήρα, που ήμουν ο υπαίτιος να φέρω σκυλί στο σπίτι και να μη βλέπει ποτέ 
πάστρα. Μόλις είδα τις ακαθαρσίες, φώναξα την Ήρα:

«Τι έκανες, Ήρα, λέρωσες τους τόπους, έκανες μεγάλη αταξία. Τι είναι αυτά 
που έκανες πάλι;».

Βέβαια δεν ήταν δυνατό να περιμένω απάντηση από ένα σκυλί. Κι όμως μου 

απάντησε με το δικό της τρόπο. Πήγε στη γωνιά της κουζίνας, μαζεύτηκε στο 
πετσί της, σούρωσε κι άρχισε να τρέμει. Μόλις με είδε, το τρέμουλό της έγινε 
πιο έντονο. Με κοίταζε με μάτια φοβισμένα αλλά και στενοχωρημένα, σαν να 
’θελε να μου πει ότι λυπάται πολύ γι’ αυτό που είχε κάνει και απολογείται. Από 
την άλλη, φαίνεται φοβόταν ότι θα την έδερνα. Όμως ουδέποτε την έδειρα 
μέχρι τότε. Δεν ξέρτο αν το είχαν κάνει τα προηγούμενα αφεντικά της. Τη λυ
πήθηκα, αλλά δεν μπορούσα να της δείξω οίκτο, να λυγίσω και να μαλακώσω. 
Σκέφτηκα ότι τότε θα καταλάβαινε ότι της είχα αδυναμία και θα το εκμεταλ
λευόταν και θα το ξανάκανε. Αντίθετα προσπάθησα να φανώ σκληρός με 
σκοπό να της δώσω να καταλάβει καλά πόσο κακό πράγμα ήταν αυτό που είχε 
κάνει.

«Ήρα, είσαι άτακτη, έκανες μεγάλη αταξία... Τιμωρία...».
Την πήρα από τα μπροστινά πόδια, την ύψωσα πάνω και την έστησα στον 

τοίχο.
«Να μείνεις εκεί τιμωρία μέχρι να μάθεις να μην κάνεις αταξίες».

Έμεινε εκεί στημένη για δέκα ολόκληρα λεπτά και δεν τόλμησε να κατεβεί 
από τον τοίχο. Το μόνο που έκανε είχε γυρισμένο το κεφάλι της προς εμένα, 
περίλυπη, ταλαιπωρημένη, σαν να ’θελε να μου πει ότι λυπάται πολύ γι’ αυτό 
που έκανε και ότι υπόσχεται ότι δεν θα το ξανακάνει. Στο τέλος τη λυπήθηκα 
και την άφησα να κατέβει. Την πρόσταξα και κατέβηκε. Τέλειωσε η τιμωρία 
της, αλλά τελικά πήρε το μάθημά της...

Ενα απόγευμα καθόμασταν στην μπροστινή βεράντα και χαζεύαμε, όπως 
συνηθίζαμε την άνοιξη και το καλοκαίρι. Είδαμε από μακριά, από το τελευταίο 
στρίψιμο του τετραγώνου μας, να προβάλλει ένας κύριος με ένα σκυλάκι. Όταν 
πλησίασε, πρόσεξα ότι ήταν ο φίλος μου ο Αρμένης, ο κύριος Αράμ, που έβγαζε 
τακτικά το σκυλί του, τον Αργό, βόλτα, την ίδια περίπου ώρα καθημερινά. Κά
ποτε και δυο φορές την ημέρα.

Στην αρχή που τον έβλεπα παραξενευόμουνα πολύ. Φάνταζε γραφικός και 
παράξενος. Ένας άνθρωπος ώριμος, σοβαρός, που δούλευε χρόνια στην κυ
βέρνηση, να περιφέρεται με ένα σκυλί. Ήταν ένας μικρόσωμος άνθρωπος, λε
πτός και κοντός, πολλές φορές, ιδιαίτερα την άνοιξη και το καλοκαίρι, φορούσε 
ένα κοντό παντελονάκι και μια φανελίτσα και είχε στο κεφάλι του ένα καπελάκι 
τύπου τζόκεϊ με γείσο μπροστά, προφανώς όχι τόσο για να τον προστατεύει 
από τον ήλιο όσο από συνήθεια. Βέβαια, τον γνώριζα κάπως από τη θητεία του 
στην Κυβερνητική Υπηρεσία, αλλά πιο πολύ ήταν ξακουστός σαν καλός ποδο
σφαιριστής. Έπαιζε στην ομάδα της Αρμενικής Λέσχης, τις παλιές καλές επο
χές όταν η Κύπρος ήταν ενωμένη και έπαιζαν στην πρώτη κατηγορία ομάδες 
από όλες τις κοινότητες της Κύπρου: Ελληνικές, Τούρκικες και Αρμένικες. 
Ηταν πριν ακόμη φανατιστεί ο κόσμος και χάσει τα μυαλά του κι αρχίσει να 

μισά και να πολεμά ο ένας τον άλλον και να κάνουν την Κύπρο κομμάτια.

Από κάποιο χρόνο τώρα, από τότε που πήρα την Ήρα. άρχισα κι εγώ να 
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κατανοώ τον κύριο Αράμ και τη συμπεριφορά του. Έγινα κι εγώ σχεδόν σαν 
κι εκείνον. Καταλάβαινα πια πόσο φυσιολογικό ήταν κάποιος να βγάζει το 
σκυλί του βόλτα για τη φυσική του ανάγκη, αλλά και για τον περίπατο και την 
ψυχαγωγία του ιδίου και του σκυλιού.

Όταν έφτασε έξω από το σπίτι μας, χωρίς να το καταλάβουμε, η Ήρα έτρεξε 
έξω στο δρόμο από το ανοιχτό κάγκελο και βρέθηκε κοντά στον Άργο. Προ
σπαθούσε να τον πλησιάσει, να τον μυριστεί, να τον αγγίξει, να πηδήξει πάνω 
του και να παίξει μαζί του. Έδειχνε πολύ χαρούμενη κι ευτυχισμένη που συ
ναντούσε ένα άλλο σκυλί και μάλιστα του ίδιου περίπου αναστήματος με αυτή. 
Την ίδια στιγμή ο Άργος - ένα πανέμορφο και πανέξυπνο Ρωσικό σκυλάκι από 
τη ράτσα εκείνη που χρησιμοποιούν στα νούμερά τους στο τσίρκο, με άσπρο 
πλούσιο τρίχωμα και λιγοστές άσπρες βούλες - δεν στεκόταν στην ίδια θέση, 
έτρεχε γύρω-γύρω από το αφεντικό του ανήσυχος, προσπαθώντας ν' αποφύγει 
την Ήρα και να ξεφύγει από την πολιορκία που του έκανε. Το αφεντικό του 
τον κρατούσε σφιχτά από το λουρί, τον τράβηξε να σταματήσει να κλωθογυ
ρίζει και έσκυψε κάτω να χαϊδέψει την Ήρα.

«Έλα Άργο, κοίτα την Ήρα είναι ωραίο σκυλί, θέλει να φιλέψετε» του είπε.

Μεμιάς ο Άργος θύμωσε, έτριξε τα δόντια κι άρχισε να πηδάει σχεδόν ένα 
μέτρο πάνω από το δρόμο. Ήταν φανερό πως δεν του άρεσε η Ήρα και ήθελε 
να δώσει στο αφεντικό του να καταλάβει ότι πρέπει να συνεχίσουν το δρόμο 
τους και ότι ζηλεύει να τον βλέπει να χαϊδεύει άλλο σκυλί! Ήταν εκπληκτικό: 
1] Ήρα να του κάμνει καμάκι και να επιμένει να τον πείσει και να τον ελκύσει 
να της δώσει σημασία, κι αυτός, εκνευρισμένος, να την αποφεύγει και να την 
αποστρέφεται. Μέχρι να πάω κοντά στον Αρμένη να περιμαζέψω την Ήρα, 
παραλίγο τα αυτοκίνητα που πηγαινοέρχονταν να συγκρουστούν ή ακόμη να 
πλακώσουν την Ήρα που σαν τρελή έκανε γύρους μέσα στον δρόμο και γύρω 
από τον Άργο και το αφεντικό του και δεν συμμαζευόταν.

Από κείνη την ημέρα, κάθε φορά που η Ήρα έβλεπε ή ακόμη και μόνο μυ
ριζόταν ότι έκοβε την καμπή ο Άργος με το αφεντικό του, ορμούσε προς το 
κάγκελο να βγει στο δρόμο να τον προϋπαντήσει. Τούτο ήταν πολύ επικίνδυνο 
για την ίδια, γιατί η κίνηση των αυτοκινήτων στον δρόμο μας ήταν από τότε 
πολύ πυκνή. Έτσι, μετά από κείνο το περιστατικό φροντίζαμε να έχουμε όλα 
τα κάγκελα κλειστά, για να την προστατεύσουμε από τον κίνδυνο να πλακωθεί 
από κανένα αυτοκίνητο και να τη χάσουμε. Ο κύριος Αράμ, όποτε περνούσε, 
συνήθιζε να σταματά να μας χαιρετήσει και να κόψουμε καμιά κουβέντα. Η 
Ήρα γάβγιζε επίμονα κι έτρεχε από το ένα κάγκελο στο άλλο να βρει τρόπο 
να βγει και να πάει κοντά στον... αγαπημένο της. Εκείνος, κάθε που κοντοστε
κόταν το αφεντικό του, θύμωνε, γινόταν θηρίο και τραβούσε και δάγκωνε το 
κορδόνι του, για να αναγκάσει το αφεντικό του να μην δίνει σημασία σε μας 
και στην Ήρα και να συνεχίσει τον δρόμο του.

Γνωρίζοντας τον μεγάλο έρωτα της Ήρας για τον Άργο, πολλές φορές την 

πειράζαμε και της κάναμε αστεία. Εκεί, όπο^ς καθόμασταν στη μπροστινή βε
ράντα και ρεμβάζαμε και η Ήρα ήταν ξαπλωμένη αμέριμνη, της έριχνα μια 
ξαφνική ατάκα:

«Ήρα ο Άργος, έρχεται ο Άργος...».

Αυτή, μεμιάς πεταγόταν πάνω αλαφιασμένη, κοίταζε γύρω γύρω γαβγίζοντας 
και μετά πήγαινε προς το κάγκελο κι έστηνε εκεί καραούλι, κοιτάζοντας επί
μονα και διερευνητικά προς την κατεύθυνση από την οποία ερχόταν συνήθως 
ο Άργος με το αφεντικό του. Καθόταν εκεί κάμποση ούρα και σαν καταλάβαινε 
ότι ο Άργος δεν φαινόταν, απογοητευόταν και γυρνούσε και κούρνιαζε πάλι 
στη γωνιά της δίπλα στην καρέκλα μου, σαν να 'θελε να μου πει ότι δεν ήταν 
ευτυχισμένη και ζητούσε την κατανόηση και τη συμπαράστασή μου.

Ένα βράδυ, κάνοντας με την Ήρα τη συνηθισμένη μας βόλτα, είδα να προ
βάλλει από πίσω μας, κάπου ένα τετράγιυνο πιο μακριά, ένας μεγάλος σκύλος, 
ακολουθούμενος από ένα ζευγάρι, τα αφεντικά του. Όσο πήγαινε, ο σκύλος 
επιτάχυνε το βήμα του και μας πλησίαζε κι εγώ άρχισα ν’ ανησυχώ. Τα χρει
άστηκα. Ήξερα πολύ καλά, γιατί μου είχε τύχει πολλές φορές ότι, κάθε φορά 
που η Ήρα συναντούσε άλλο σκυλί, αναστατωνόταν και ήθελε να πάει κοντά 
του, να το μυριστεί, να το περιεργαστεί και να παίξει μαζί του. Στο τέλος άρ
χιζαν και τα δυο να αγριεύουν, να γαβγίζουν και να ξεσηκώνουν τη γειτονιά. 
Γι’ αυτό κι εγώ, όπου ήταν δυνατό, προσπαθούσα να λοξοδρομώ για να απο
φεύγω τέτοια ανεπιθύμητα συναπαντήματα.

Εκείνο το βράδυ, το σκυλί που είδα να μας ακολουθεί δεν ήταν ένα συνηθι
σμένο σκυλί. Ήταν ένας σκύλαρος, ένας πραγματικός γίγαντας: ένα λυκόσκυλο 
ίσα με σχεδόν ένα μέτρο ύψος. Μόλις το είδα πραγματικά τρόμαξα κι εγώ ο 
ίδιος. Και το χειρότερο ήταν ότι ήταν λυτό, δεν φορούσε το λουρί του, και φο
βήθηκα ότι από στιγμή σε στιγμή θα ορμούσε πάνω στην Ήρα και θα την κα
τασπάραζε. Σε περίπτωση που, όπως ήταν λογικό, θα προσπαθούσα να τον 
εμποδίσω και μάλιστα με γυμνά χέρια δεν ξέρω κι εγώ τι κακό θα μπορούσε 
να μου κάνει. Επιτάχυνα, λοιπόν, το βήμα μου και σχεδόν άρχισα να τρέχω για 
να γυρίσω στο σπίτι μας όσο γινόταν πιο γρήγορα. Ο γίγαντας μας ακολου
θούσε και όσο πήγαινε μας πλησίαζε ακόμη πιο πολύ. Σάστισα και τα χρει
άστηκα για τα καλά. Φαίνεται το κατάλαβαν τα αφεντικά του, του φώναξαν 
και του έβαλαν το λουρί στο λαιμό, αλλά εγώ συνέχισα τον δρόμο μου με την 
ίδια βιασύνη, για να αποφύγω δυσάρεστες εξελίξεις. Εκείνο το επεισόδιο κι η 
λαχτάρα που είχα τραβήξει δεν έφυγαν ποτέ από το μυαλό μου.

Στο μεταξύ συνεχιζόταν ο μεγάλος έρωτας της Ήρας για τον Άργο και ο 
Άργος προκλητικά και άσπλαχνα εξακολουθούσε με πείσμα να την αγνοεί και 
να την απορρίπτει. Καμιά βδομάδα μετά, εκεί που καθόμασταν και ρεμβάζαμε 
στη βεράντα μας, έγινε κάτι το απρόσμενο και πολύ παράξενο. Είδαμε τον γί
γαντα, τον μεγάλο λυκόσκυλο, να κατηφορίζει από την αντίθετη πλευρά που 
συνήθως ερχόταν ο Άργος. Οταν κόντεψε, πρόσεξα ότι εκείνος που τον κρα
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τούσε από το λουρί και τον έκανε βόλτα ήτανε γνωστός μου, ήταν ο Φάνος, ο 
άντρας της Κριστίν από την Ιρλανδία, η οποία τότε έκανε φροντιστήριο στ’ 
αγγλικά στο μικρό μας το παιδί, τον Πανάγο μας.

Κοντοστάθηκε αναγκαστικά, γιατί ήδη ο γίγαντας βρισκόταν μπροστά από 
το κάγκελο μας. Απ’ έξω από το κάγκελο ο γίγαντας και από μέσα η Ηρα να 
μυρίζεται ο ένας τον άλλον και να προσπαθούν να εξοικειωθούν μεταξύ τους 
και να γνωριστούν. Ο γίγαντας γονάτισε κι άρχισε να βάζει τα μπροστινά του 
πόδια μέσα από τα κάγκελα, προσπαθώντας να αγγίξει και να χαϊδέψει την 
Ήρα. Αυτή, μετά από τα πρώτα μυρίσματα, σταμάτησε, γύρισε πίσω κι έκατσε 
αδιάφορη πάνω στη βεράντα. Το λυκόσκυλο άρχισε να βγάζει ένα θλιμμένο 
ουρλιαχτό, κάτι σαν παράκληση, κάτι σαν κλάμα, κάτι σαν παράπονο για την 
αδιαφορία της Ήρας και προφανώς γιατί απέρριπτε το ενδιαφέρον του και τον 
έρωτα του γι’ αυτήν. Ήταν εκπληκτικό κι απίστευτο. Ενα λυκόσκυλο αρσενικό 
ίσαμε ένα μέτρο ύψος, με τόση περηφάνια και δύναμη, να φαίνεται τόσο αδύ
ναμο, παραπονεμένο και ταπεινωμένο μπροστά στη στάση ενός κουταβιού, μι
κρού τόσο δα, που άκαρδα το υποτιμούσε και απέρριπτε την αγάπη του!

Έτσι, τις μέρες και τις εβδομάδες που ακολούθησαν είχαμε αυτή την παρά
ξενη αλλά και διασκεδαστική εικόνα: από τη μια η Ήρα να είναι τρελά ερω
τευμένη με τον Αργό κι αυτός να την απορρίπτει και μάλιστα με τρόπο άγριο 
και εχθρικό κι από την άλλη ένας γίγαντας να ξελιγώνεται και να τρελαίνεται 
από έρωτα για τη μικροσκοπική Ήρα κι αυτή, αντί να βρίσκει καταφύγιο και 
παρηγοριά σ’ αυτόν, να τον περιφρονεί και να μην τον λαμβάνει υπόψη.

Αυτή η παράξενη εικόνα κι αυτή η συμπεριφορά των σκυλιών ήταν για μένα 
ένα πολύ ενδιαφέρον μάθημα: ότι δεν είναι μόνο οι άνθρωποι αλλά και τα ζώα 
και ιδιαίτερα τα σκυλιά που έχουν τις δικές τους προτιμήσεις και τις δικές τους 
επιλογές.

Τα πράγματα δεν ήταν πάντα ωραία και ρόδινα με την Ήρα. Είχε και τα 
προβλήματα και τα ντέρτια της. Όσο κι αν αγαπούσε όλη την οικογένεια και 
ακόμη και τα ξαδέλφια του μπαμπά σας στο διπλανό σπίτι και όλοι την αγα
πούσαν και ήταν ο καλός τους φίλος, την έπαιρναν βόλτα κι έπαιζαν όλοι μαζί 
της, δεν μπορούσε η αγάπη όλων μαζί να υποκαταστήσει την αδυναμία και την 
προτίμηση που είχε σε μένα. Αν τολμούσε κανένας να κάνει ότι θα με πειράξει, 
έστω και εικονικά, είτε να μου υψώσει τη φωνή του - κι αυτό το έκανε πολύ 
συχνά και με έσπρωχνε ή μου φώναζε σκόπιμα για να τη δοκιμάσει - αυτή άρ
χιζε να αγριεύει και να γαβγίζει δυνατά και, παρά το μικρό ανάστημά της, να 
ορμά πάνω του να του ξεσκίσει το παντελόνι ή τα γυμνά του πόδια.

Αυτή την προτίμηση και την αγάπη της σε μένα την έδειχνε με κάθε ευκαιρία 
και με κάθε τρόπο. Το πιο παράξενο αλλά και συγκινητικό συνάμα ήταν μια 
φορά που έλειψα στο εξωτερικό για δουλειά. Για δυο ολόκληρες εβδομάδες 
δεν βγήκε από το δωμάτιό μου και κρυβόταν κάτω από το κρεβάτι μου, δεν 
έτρωγε τίποτα κι έβγαινε κάπου-κάπου, βαριά και περίλυπη απλά για να πιει 

λίγο νερό, να κάνει πιπί της ή την ανάγκη της και να γυρίσει να κουρνιάσει πάλι 
στην κρύπτη της. Έδειχνε μ’ αυτή τη στάση της πόση αδυναμία μου είχε, πόσο 
προσκολλημένη ήταν σε μένα και πόσο της έλειπα.

Ένα άλλο πρόβλημα που είχαμε με την Ήρα ήταν κάτι το αναπάντεχο που 
μας έφερε σε μεγάλΐ] αμηχανία και μας προκάλεσε πολλή λύπη. Μια μέρα, εκεί 
στη βεράντα που καθόμασταν όλοι, είδαμε ξαφνικά την Ήρα να πέφτει κάτω, 
να τρέμει σύγκορμη, να κτυπιέται, να κλαίει μ’ ένα είδος παράξενου ρόγχου, 
να έχει σπασμούς και να βγάζει αφρούς από το στόμα της. Ξαφνιαστήκαμε 
όλοι, ανησυχήσαμε και σοκαριστήκαμε. Έτρεξα, την άρπαξα και προσπα
θούσα να την κρατήσω εκεί χάμω που ήταν, να μην τραντάζεται και να κτυ
πιέται στη γη. Την κράτησα για κάμποση ώρα, συγκλονισμένος κι αμήχανος, 
χωρίς να ξέρω πώς να τη βοηθήσω, μέχρι που την ένοιωσα να χάνει τις δυνάμεις 
της, να χαλαρώνει και να εξουθενώνεται. Νόμισα πως εξαντλήθηκε και πως 
ήταν το τέλος της. Ήμουν σχεδόν σίγουρος πως θα πέθαινε. Τη χάιδεψα και 
την άφησα εκεί πεσμένη. Τα μάτια της ήταν άτονα, είχαν χάσει τη λάμψη και 
τη ζωτικότητά τους. Συγκλονιστήκαμε όλοι και την κοιτάζαμε περίλυποι.

Σκεφτήκαμε να την πάρουμε στον γιατρό, αλλά ήταν Σάββατο απόγευμα 
που ήταν όλοι κλειστοί και ούτε που μου έκανε καρδιά να την εγκαταλείψω 
έστω και για μια στιγμή για να ψάξω για γιατρό. Προτιμήσαμε να περιμένουμε 
να δούμε. Βέβαια, κάθε φορά που την άγγιζα ένοιωθα ότι ήταν ζεστή και είχε 
παλμό κι αυτό με έκανε να διατηρώ κάποιες ελπίδες ότι θα το ξεπερνούσε. Φο
βηθήκαμε όλοι ότι κάποιος κακός άνθρωπος, κάποιος εγκληματίας θα την είχε 
δηλητηριάσει. Αυτό το φοβήθηκα πιο πολύ εγώ, γιατί προς στιγμή ήρθε στη 
μνήμη μου αυτό που μας είχαν κάνει κάποτε σε μια αξιαγάπητη γατούλα μας. 
τη Ρόνα, που ήταν η αγάπη των παιδιών και το καμάρι της οικογένειας και μια 
νύχτα τη βρήκαμε δηλητηριασμένη και πεθαμένη στο υπόγειο. Για μια στιγμή 
γύρισε και πλανιόταν πάνω από την εξουθενωμένη Ήρα αυτός ο εφιάλτης.

Ευτυχώς τα πράγματα δεν ήταν όπως τα φοβόμασταν. Η Ήρα, αφού έμεινε 
έτσι για καμιά ώρα σε βαθύ ύπνο, σαν σε κώμα, άνοιξε τα μάτια της. κοίταξε 
γύρω, τεντώθηκε και μετά τινάχτηκε απότομα και σηκώθηκε. Στην αρχή κλο
νιζόταν, σαν να ήταν μεθυσμένη, σιγά-σιγά. όμως, όταν μας είδε όλους μαζε
μένους γύρω της και ιδιαίτερα εμένα, ήρθε κοντά μου, τυλίχτηκε στα πόδια μου 
και μετά άρχισε να κινείται φυσιολογικά. Νοιώσαμε όλοι ανακουφισμένοι που 
δεν χάσαμε την Ήρα, γιατί πραγματικά περάσαμε τρομερή λαχτάρα. Μείναμε 
όμως με την απορία και το μεγάλο ερωτηματικό τι ακριβώς της είχε συμβεί.

Τη Δευτέρα πήρα τηλέφωνο τον φίλο μου στην Κτηνιατρική Υπηρεσία και 
του το είπα. Μου εξήγησε ότι το πρόβλημα ήταν ότι, στο στάδιο που την είχαν 
στειρώσει, φαίνεται είχαν κάνει λάθος και της έδωσαν μεγάλη δόση αναισθη
τικού και της έμεινε αυτό το πρόβλημα, δηλαδή ξαφνικά να ζαλίζεται, να πα
θαίνει σπασμούς και να κτυπιέται κάτω στη γη.

«Τι σημαίνει την είχαν στειρώσει παππού;», διακόπτει ο Κιυνσταντίνος, «δη
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λαδή τι της έκαναν;».
«Α, ναι, να σας πω: η στείρωση είναι μια μικρή εγχείρηση που κάνουν οι για

τροί στα θηλυκά σκυλιά για να μη γεννούν σκυλάκια... Αυτό το κάνουν και σε 
άλλα ζώα και πιο πολύ στις γάτες».

«Και γιατί το κάνουν; Είναι κακό να γεννούν σκυλάκια; Τι τους ενοχλεί;» 
ρωτάω τον παππού. «Κι άμα σταματήσουν να γεννούν, θα σταματήσουμε πια 
να έχουμε σκύλους;».

«Όχι, αγάπη μου, κακό δεν είναι, αλλά αναγκάζονται να το κάνουν, για να 
μην γεμίσει ο τόπος με αδέσποτα σκυλιά και γατιά που δεν τα θέλει κανένας 
να τα έχει στο σπίτι και να μένουν νηστικά και να υποφέρουν ή να τα πατάνε 
τα αυτοκίνητα στους δρόμους, ή να τα πετάνε στους κάμπους χωρίς καμιά 
φροντίδα. Επειδή τα σπίτια που θέλουν να έχουν σκυλί και να το φροντίζουν 
είναι λίγα και τα σκυλιά που υπάρχουν είναι πιο πολλά, έτσι αναγκάζονται να 
περιορίσουν τις γεννήσεις μ’ αυτό τον τρόπο για να μην υποφέρουν τα ζώα. Το 
ίδιο γίνεται και με τις γάτες. Πιστεύουν πως είναι καλύτερα να υπάρχουν λίγα 
ζώα και να είναι ευτυχισμένα παρά πολλά και δυστυχισμένα... Καταλάβατε 
τώρα γιατί το κάνουν;».

«Ναι, ναι... Τι έγινε, λοιπόν, με τον γιατρό;».
«Α, ναι. Μου είπε ότι μπορεί να της ξανασυμβεί, αλλά να μην ανησυχή

σουμε... Από τη μια ανακουφίστηκα που δεν βγήκαν αληθινοί οι φόβοι μου ότι 
ίσως κάποιοι να την είχαν δηλητηριάσει. Από την άλλη, όμως, ένοιωσα λύπη 
και στενοχώρια γι’ αυτό που έμαθα για την Ήρα και για τη ζημιά που της είχαν 
προκαλέσει από το λάθος που είχαν κάνει αυτοί που την είχαν στειρώσει. 
Ακόμη πιο πολύ λυπήθηκα που ο γιατρός μού είπε ότι αυτή η κρίση μπορεί να 
της ξανασυμβεί και να ξαναπεράσει όλη εκείνη την ταλαιπωρία και ότι ακόμη 
και ο ίδιος δεν μπορεί να μας βοηθήσει να τη θεραπεύσουμε».

Τα παιδιά μεγάλωναν μαζί με την Ήρα, την αγαπούσαν και τα αγαπούσε 
κι αυτή. Ήταν σαν να είχαμε ακόμη ένα μωρό στο σπίτι. Ήταν κι αυτή σαν 
μέλος της οικογένειάς μας. Καταλάβαινε το καθετί που της λέγαμε, ακόμη δι
αισθανόταν και πράγματα που γινόντουσαν ή που μας απασχολούσαν. Το μόνο 
που δεν είχε λαλιά να μιλήσει.

Εκεί που ζούσαμε ήσυχα και ομαλά μας ήρθε το αναπάντεχο. Συνήθως, 
όταν κόντευε η ώρα που θα γυρνούσαμε από τη δουλειά, παρόλο που η κουζίνα 
ήταν στη πισινή πλευρά του σπιτιού και μπαίναμε πάντα από πίσω, η Ήρα κα
θόταν μπροστά στη βεράντα και μας περίμενε, λες κι ήθελε να μας προϋπαντή
σει. Πολλές φορές, από τη χαρά της και τον ενθουσιασμό της που μας έβλεπε, 
στριφογύριζε και χοροπηδούσε μπροστά από το αυτοκίνητο με κίνδυνο να την 
κτυπήσουμε ή να την πλακώσουμε και να είναι το τέλος της.

Μια μέρα του χειμώνα, ήταν Φλεβάρης, σχολάσαμε κι όταν φτάσαμε σπίτι η 
Ήρα δεν ήταν στη βεράντα. Υποθέσαμε ότι θα την πήραν πίσω στην κουζίνα ή 
στην αυλή τα παιδιά, που είχαν σχολάσει ήδη, και θα έπαιζαν μαζί της. Όταν 
παρκάραμε το αυτοκίνητο και κατεβήκαμε και μπήκαμε στο σπίτι, ρωτήσαμε 

τα παιδιά πού είναι η Ήρα κι αυτά μας είπαν ότι δεν την είδαν και νόμισαν ότι 
την πήραμε κάπου εμείς. Ψάξαμε όλο το σπίτι και δεν ήταν πουθενά. Ρωτήσαμε 
τους γείτονες αν την είχαν δει και μας απάντησαν κι αυτοί ότι δεν την είχαν δει 
καθόλου. Τότε καταλάβαμε ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει: ή μας την έκλεψαν ή 
έφυγε. Όμως, να φύγει για ποιο λόγο; Τόσα χρόνια είναι μαζί μας, μας συνήθισε 
και τη συνηθίσαμε, δεθήκαμε τόσο πολύ, γίναμε ο ένας απαραίτητος για τον 
άλλον, δεν μπορεί τώρα στα καλά καθούμενα να πάρει τον δρόμο και να φύγει. 
Ακόμη κι όταν απούσιαζα κάποιες φορές στο εξωτερικό και της έλειπα, δεν τόλ
μησε ν' απομακρυνθεί από το σπίτι, για να προσπαθήσει να με αναζητήσει. Γιατί 
τώρα να φύγει; Το πιο πιθανό, λοιπόν, ήταν ότι κάποιοι θα μας την έκλεψαν.

Η αγωνία μάς έκοψε ολωνών την όρεξη. Χωρίς να βάλω τίποτα στο στόμα, 
μπήκα στο αυτοκίνητο και πήρα σβάρνα τη γειτονιά. Πήγαινα αργά και έψα
χνα με το μάτι παντού. Συνάμα κοίταζα και μέσα στους δρόμους και σταμα
τούσα όπου έβλεπα γάτο ή πουλί ή σκύλο πατημένο από αυτοκίνητο μπας κι 
ήταν η Ήρα. Όπου έκρινα σκόπιμο σταματούσα και ρωτούσα γνωστούς ή 
ακόμη και άγνωστους, σε κεντρικά και πολυσύχναστα σημεία (παντοπωλεία, 
καφενεία, περίπτερα), και παιδιά που έπαιζαν στην αυλή του σχολείου αν είδαν 
κανένα σκυλάκι με τα χαρακτηριστικά της Ήρας να περιφέρεται. Οι πιο πολλοί 
απαντούσαν αρνητικά, άλλοι νόμιζαν ότι κάτι είδαν, αλλά δεν ήταν σίγουροι 
για το χρούμα και τη μορφή και τη ράτσα. Κάθε κουβέντα που έλεγαν με 
έστελνε στην άλλη άκρη της συνοικίας για να ψάξω.

Αφού κάλυψα όλη τη συνοικία, γύρισα πίσω, άφησα το αυτοκίνητο και συ
νέχισα το ψάξιμο πεζός. Έπιασα πια σπίτι με σπίτι, κτυπούσα τις πόρτες και 
ρωτούσα ή κοίταζα πρώτα στις ανοικτές αυλές, στους διαδρόμους προς τα γκα- 
ράζ ή όπου υπήρχε μια αποθήκη, ένα εγκαταλειμμένο ή ακατοίκητο σπίτι, ή 
ένα ρυάκι ή το μεγάλο ρυάκι που στη διάρκεια του χειμώνα ήταν βαλτιυμένο, 
λασπωμένο και αδιάβατο. Το διέσχισα με τα πόδια, για να βεβαιωθώ ότι δεν 
πνίγηκε εκεί μέσα.

Εξουθενωμένος και καταλασπωμένος γύρισα στο σπίτι, γεμάτος θλίψη και 
απογοήτευση. Ήταν σαν να έχασα ένα από τα παιδιά μου. Αρχισε ήδη να βρα
διάζει κι έχασα τις ελπίδες μου ότι θα μπορούσα να καταφέρω οτιδήποτε αν 
συνέχιζα το ψάξιμο μέσα στη νύχτα. Κάθισα στο τηλέφωνο και άρχισα να ενη
μερώνω όλους του συγγενείς, φίλους και γνωστούς, για να το έχουν υπόψη τους 
και να το πουν κι εκείνοι με τη σειρά τους παρακάτω, έτσι σε περίπτωση που 
θα έβλεπαν κάτι να με ειδοποιούσαν. Σύνταξα μιαν ανακοίνο3ση για τις εφη
μερίδες ότι χάθηκε σκυλάκι, με περιγραφή, έόωοα και μια φο^τογραφία για 
όσους θα ήθελαν να τη βάλουν και έκαμνα έκκληση σε όποιον τη βρει να μας 
ειδοποιήσει και θα αμειφθεί. Για να φέρω όποιον τη βρει στο φιλότιμο, έγραψα 
στην ανακοίνωση ότι το σκυλάκι είναι πολύ δεμένο με τρία μικρά παιδιά και η 
εξαφάνισή του τα έχει πληγώσει αφάνταστα. Ειδοποίησα και τον Σύνδεσμο 
Προστασίας Ζώων.

Για μια στιγμή, γύρω στις εννιά το βράδυ, μου κτυπάει την πόρτα ο ξάδελ- 
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φός μου ο Νικόλας - ξέρετε αυτός που κατοικεί δίπλα μας, αυτό εκεί το σπίτι - 
που δεν συμπαθούσε και ιδιαίτερα την Ήρα, και μου λεει:

«Ακούω παράξενα και δυνατά γαυγίσματα στο διπλανό τετράγωνο, έλα να 
πάμε να ψάξουμε με τα φανάρια».

Καλύψαμε το τετράγωνο κι απ’ εκεί, όπου ακούγαμε γαύγισμα ή όπου θυ
μόμουνα ότι είχαν σκυλί στο σπίτι, κτυπούσαμε την πόρτα και ρωτούσαμε. 
Ένοιωθα πολύ άβολα που ενοχλούσα τον κόσμο μέσα στο καταχείμωνο και 
τέτοια προχωρημένη ώρα. Καταλάβαινα από την αντίδρασή τους ότι μερικοί 
βαρυγκωμούσαν ή γελούσαν πίσω από τη ράχη μας και σίγουρα θα μας από- 
παιρναν και θα μας έπαιρναν για τρελούς ή ιδιόρρυθμους να συμπεριφερόμα- 
στε έτσι για ένα σκυλί. Η λύπη μας, όμως, ήταν αφόρητη και ο πειρασμός πολύ 
μεγάλος για να μπορέσω να αντισταθώ. Κείνο το βράδυ ούτ’ εγώ ούτε κανένας 
στο σπίτι καταφέραμε να κοιμηθούμε. Προπάντων τα παιδιά. Έκλαιγαν όλη 
τη νύχτα και δεν ήξερα κι εγώ πώς να τα ηρεμήσω. Φοβόμουνα ότι, με τέτοια 
παγωνιά, δεν θα μπορούσε ν’ αντέξει η Ήρα και θα πέθαινε.

Αυτό το κυνηγητό, μέσα σ' όλη εκείνη την απογοήτευση και τη λύπη, κράτησε 
περίπου δυο βδομάδες, για την ακρίβεια δεκατέσσερεις ημέρες. Καθημερινά 
έπαιρνα πολλά τηλεφωνήματα από διάφορες κατευθύνσεις και μου έδιναν διά
φορες πληροφορίες. Κι εγώ, που δεν απούσιαζα ποτέ από τη δουλειά μου εκτός 
αν ήταν απόλυτη ανάγκη, αυτές τις μέρες, μόλις έπαιρνα τηλεφώνημα, παρα
τούσα τη δουλειά κι έβγαινα στους δρόμους κι έψαχνα και ρωτούσα στα σημεία 
που μου έλεγαν ότι κάτι είδαν, ζωντανό ή ακόμη και νεκρό. Μέρα και νύχτα ψά
χναμε αλλά στο τέλος χάσαμε τις ελπίδες μας, γιατί το θεωρούσαμε αδύνατο να 
επιβίωνε ένα σκυλί όλες αυτές τις μέρες χωρίς τροφή, χωρίς στέγη και φροντίδα. 
Το θεωρούσαμε πια βέβαιο ότι κάπου Θα ψόφησε σε καμιά γωνιά ή σε κανένα 
χαντάκι από το τσουχτερό κρύο και τη στέρηση. Δεν ήξερα κι εγώ πια τι να πω 
στα παιδιά και πώς να τα παρηγορήσω. Μπορεί να τους έλεγα καθημερινά και 
να τα καθησύχαζα ότι θα τη βρούμε, αλλά ούτε κι εγώ ο ίδιος το πίστευα πια.

Εκείνος που μας είχε συγκινήσει με το πραγματικό και γνήσιο ενδιαφέρον 
του ήταν ο κύριος Αράμ, ο Αρμένης, το αφεντικό του Αργού. Κάθε φορά που 
έβγαζε βόλτα τον Αργο και μας έβλεπε στην μπροστινή αυλή, μας ρωτούσε με 
αγωνία αν βρήκαμε την Ήρα. Ακόμη και μερικές φορές που δεν μας έβλεπε 
έξω στη βεράντα, κτυπούσε το κουδούνι της εισόδου και μας ερωτούσε. Ήταν 
συγκινητικό το ενδιαφέρον του, ήταν ο μόνος που μπορούσε να κατανοήσει 
και να νιώσει τι σημαίνει να χάσεις το σκυλί σου, που αποτελεί μέρος της οικο- 
γένειάς σου και της ζωής σου.

«Ξέρετε» μας έλεγε, «όπου κάνω τη βόλτα μου ψάχνω κι εγώ και ρωτάω. 
Μην ανησυχείτε, θα βρεθεί».

Πραγματικά μας συγκίνησε ο καλοσυνάτος κύριος Αράμ με τη στάση του 
και το ενδιαφέρον του. Προσπαθούσε με κάθε τρόπο να μας συμπαρασταθεί, 
να μας εμψυχεόσει και να μας κάνει να πιστέψουμε ότι δεν πρέπει ποτέ να χά

νουμε τις ελπίδες μας.
Εκείνη την εποχή εργαζόμασταν όλες τις ημέρες της εβδομάδας εκτός από 

τις Κυριακές. Τη δέκατη πέμπτη μέρα μετά από την εξαφάνιση της Ήρας, 
ημέρα Σάββατο, γύρω στις έντεκα, πήρα ένα τηλεφώνημα από την υπεύθυνη 
του Συνδέσμου Προστασίας Ζώων:

«Μας τηλεφώνησε μια κυρία και μας είπε ότι βρήκε ένα σκυλί που μοιάζει 
με το δικό σας και το έχει στο σπίτι της. Είναι στην οδό Θερμοπυλιον αριθμός 
τέσσερα, στο σπίτι του κουρέα».

Όταν ψηλάφησα λίγο την πληροφορία, συνειδητοποίησα ότι το σπίτι δεν 
ήταν μακριά από το δικό μας, να εκεί στη γωνιά του τετραγώνου μας, ούτε 
εκατό μέτρα από δω. Τηλεφώνησα στη γειτόνισσα την κυρία Δανάη και την πα- 
ρακάλεσα να πάει να δει το σκυλί που βρέθηκε και να μου πει αν είναι η Ήρα. 
Γυρνώντας, μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι μάλλον πρέπει να είναι το δικό 
μας σκυλί, αλλά δεν ήταν και απόλυτα σίγουρη. Αγωνιούσα πότε να πάω σπίτι 
και να βεβαιωθώ ότι ήταν πράγματι η Ήρα. Οι δυο ώρες που μου έμειναν μέχρι 
να σχολάσω μου φάνηκαν αιώνας. Δεν μπορούσα, όμως, να φύγω από το γρα
φείο, γιατί είχα πολύ επείγουσα δουλειά που δεν μπορούσε να μείνει στη μέση.

Επιτέλους, στη μια η ώρα σχόλασα και πήγα σπίτι φορτωμένος ανυπομονη
σία και αγωνία. Πάρκαρα αμέσως το αυτοκίνητο και χωρίς να χάσω καιρό άρ
παξα το λουρί της Ήρας που ήταν μισό δερμάτινο και το υπόλοιπο ένα κομμάτι 
αλυσίδα. Με είδε ο ξάδελφός μου από το διπλανό σπίτι και παραξενεμένος με 
ρώτησε για πού το ’βαλα.

«Πάω να φέρω την Ήρα», του είπα.
«Άσε τ’ αστεία, θα το ’θελες πολύ, αλλά δυστυχώς...».
«Όχι, αλήθεια σου λέω, μου τηλεφώνησαν ότι τη βρήκαν και είναι εδώ στη 

γειτονιά».

Περπάτησα μέχρι τη βόρεια πλευρά του τετραγώνου, στο διπλανό δρόμο, 
και σταμάτησα μπροστά στο σπίτι της κυρίας Ελπινίκης του Τηλέμαχου του 
κουρέα. Ο γιος τους ο Ματθαίος ήταν πολύ φίλος με τα παιδιά μας και έπαιζαν 
πάντα μαζί. Τους βρήκα όλους να κάθονται μπροστά στη βεράντα και να έχουν 
ανάμεσα τους την Ήρα, ξαπλωμένη φαρδιά πλατιά, εξαντλημένη και εξουθε
νωμένη. Έδειχνε μισοπεθαμένη. Την έβγαλαν στη λιακάδα, που εκείνες τις 
μέρες μετρίαζε κάπως το τσουχτερό χειμωνιάτικο κλίμα του Φλεβάρη.

Τα συναισθήματά μου ήταν παράξενα και ανάμικτα. Από τη μια, χάρηκα 
αφάνταστα και ανακουφίστηκα που επιτέλους τη βρήκαμε, κάτι που τις τελευ
ταίες ημέρες μας φαινόταν σχεδόν αδύνατο. Την είχαμε για νεκρή και είχαμε 
χάσει σχεδόν όλες τις ελπίδες μας ότι θα την ξαναβλέπαμε. Από την άλλη, ένοι
ωσα βαθιά λύπη βλέποντάς την σ’ εκείνα τα χάλια. Είχε χάσει πολύ βάρος, φαι
νόταν πολύ αδυνατισμένη, τόσο που δυσκολευόμουν να πιστέψω ότι ήταν 
ζωντανή και ότι ήταν δυνατό να συνέλθει. Κούνησα λίγο την αλυσίδα πέρα 
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δώθε, όπως έκανα όταν την χαλούσα να πάμε περίπατο. Φαίνεται άκουσε το 
θόρυβο που έκανε η αλυσίδα και κούνησε ελαφριά τ’ αυτιά της και λίγο την 
ουρά της. Της φώναξα «Ήρα, Ήρα μου...» και κούνησα ξανά την αλυσίδα. 
Έτσι ξαφνικά ανασήκωσε λίγο το κεφάλι, κοίταξε γύρω και στράφηκε προς 
εμένα, δηλαδή προς το σημείο από το οποίο ερχόταν η φωνή μου. «Έλα Ήρα 
μου...». Τινάχτηκε μεμιάς πάνω, συγκέντρωσε όλες τις δυνάμεις της, ζωντάνεψε 
απρόσμενα κι άρχισε να χοροπηδά μπροστά και πάνω μέχρι τα γόνατά μου, 
σχεδόν μέχρι τη μέση μου. Ήταν κάτι το παράξενο, το απρόσμενο, το απί
στευτο. Οι νοικοκυραίοι δεν πίστευαν στα μάτια τους.

«Μα είναι φοβερό, είναι θαύμα, εμείς την είχαμε σχεδόν για νεκρή. Χάσαμε 
τις ελπίδες μας ότι θα ζούσε και γι’ αυτό τηλεφωνήσαμε στον Σύνδεσμο Προ
στασίας Ζώων, για να την πάρουν να μην πεθάνει στο σπίτι μας».

Εκείνη τη στιγμή ήρθε κι ο γιος τους ο Ματθαίος από το στρατόπεδο. Μου 
αφηγήθηκε όλη την ιστορία από πρώτο χέρι, με ποιο τρόπο δηλαδή έπεσε η 
Ήρα στα χέρια του:

«Ήταν ένα απόγευμα πριν δυο βδομάδες περίπου. Ήμουν σκοπιά στην 
πύλη του στρατοπέδου που υπηρετώ τη θητεία μου, οπόταν σε κάποια στιγμή 
με φωνάζει ο σύντροφός μου: “Για κοίτα εκεί ένα σκυλί, ένα «Πούτολ», είναι 
όμορφο σκυλί, φαίνεται όμως ταλαιπωρημένο, πρέπει να έχει χαθεί”. Το κάλεσε 
κοντά του κι αυτό, χωρίς πολύ δισταγμό, κούνησε την ουρά του και τον πλη
σίασε. Αυτός άρχισε να το χαϊδεύει, κι εκείνο φαινόταν ανακουφισμένο και χα
ρούμενο που βρήκε κάποιον να του συμπεριφερθεί φιλικά. Μου είπε ότι έχει κι 
ο ίδιος ένα σκυλί της ίδιας ράτσας και μου εξήγησε ότι ο λόγος που το σκυλί 
πήγε εύκολα κοντά του και του έδειξε εμπιστοσύνη ήταν γιατί πάνω του μυρί
στηκε τη μυρουδιά του δικού του σκυλιού. Αφού έπαιξε κάμποσο μαζί του, 
έβγαλε και του έδωσε ένα κομμάτι ψωμί από το σακίδιο του και πήγε στη βρύση 
και του έβαλε νερό σε ένα πρόχειρο δοχείο. Έφαγε το ψωμί σαν λυσσασμένο 
κι ήπιε νερό με λαιμαργία, παρόλο που ήταν χειμώνας. Μετά με ρώτησε αν έχω 
σκυλί και του απάντησα ότι δεν έχω. “Ακουσε φίλε, αν δεν είχα ήδη δικό μου 
σκυλί, οπωσδήποτε θα το κρατούσα εγώ”, μου λέει “είναι πολύ καλό σκυλί, 
όμορφο και προκομμένο. Πάρε το και δε θα το μετανιώσεις”.

»Μ’ έπιασε απροετοίμαστο για τέτοια σκέψη και δίστασα.

“Παρ’ το σου λέω, είναι κρίμα να χάσεις τέτοια ευκαιρία”

»Μ’ έπεισε. Το έφερα σπίτι, το έλουσα, του έδωσα φαγητό, του έδωσα γάλα 
και του αγόρασα ένα λουρί κι ένα σπιτάκι. Ήμουν αποφασισμένος να το κρα
τήσω κι άρχισα να το θεωρώ δικό μου και να το περιποιούμαι. Ήταν όμως κα
ταπονημένο και κουρασμένο. Πιο πολύ, όμως, φαίνεται ότι ήταν λυπημένο που 
έχασε το σπίτι του, τα αφεντικά του και το περιβάλλον του. Τα είχε χαμένα. 
Δεν έτρωγε τίποτα. Νομίσαμε ότι ήταν άρρωστο. Προσπαθήσαμε πολύ όλες 
αυτές τις μέρες. Πραγματικά μας άρεσε κι αρχίσαμε να το αγαπάμε. Όμως, μας 
στενοχωρούσε που όσο πήγαινε χειροτέρευε η κατάστασή του. Κοιμόταν μέρα 

και νύχτα και μας αντιμετώπιζε με απάθεια όσο κι αν προσπαθούσαμε να το 
φροντίσουμε και να του δείξουμε την αγάπη μας. Τις τελευταίες δυο μέρες έκαμνε 
συνέχεια εμετό. Φοβηθήκαμε ότι θα ψοφούσε στο σπίτι μας κι έτσι τηλεφωνή
σαμε στον Σύνδεσμο. Πού να φανταστούμε ότι ήταν το δικό σας σκυλί! Δεν 
μάθαμε ότι το είχατε χάσει».

Η πραγματικότητα ήταν ότι, όσο κι αν ψάξαμε παντού, σ' εκείνο το σπίτι δεν 
είχαμε ψάξει γιατί δεν τους βρίσκαμε μέσα. Από την άλλη, είχαμε συγκεντριύσει 
όλες μας τις προσπάθειες και τις έρευνες σε όλη τη συνοικία, ιδιαίτερα προς τα 
δυτικά, και δεν φανταστήκαμε ποτέ ότι ήταν δυνατό να καταφέρει να διασταυ
ρώσει την κεντρική λεωφόρο προς τα ανατολικά χωρίς να την κάνουν λιώμα τα 
πολλά αυτοκίνητα. Κι όμως με κάποιο παράξενο τρόπο τα είχε καταφέρει.

Τους ευχαρίστησα που έγιναν αυτοί αφορμή να ξαναβρούμε την αγαπημένη 
μας Ήρα, που η εξαφάνισή της μας προκάλεσε τόση λύπη και τόσο πόνο όλες 
αυτές τις ημέρες. Της πέρασα το λουρί στο λαιμό και την έφερα με καμάρι και 
τρισευτυχισμένος στο σπίτι. Το τι έγινε εδώ δεν περιγράφεται. Δες κι είχαμε νε
κρανάσταση κάποιου δικού μας ανθρώπου, λες κι ήταν μεγάλη γιορτή. Τα παι
διά την αγκάλιαζαν και τη φιλούσαν, ξεφώνιζαν κι έκλαιγαν από τη χαρά τους. 
Ακόμη κι οι μεγάλοι χοροπηδούσαν, φώναζαν και γελούσαν σαν μικρά παιδιά 
από τη χαρά τους, και τα τηλέφωνα πήραν φωτιά σε μια προσπάθειά μας να 
τηλεφωνήσουμε σε όλους τους συγγενείς, τους φίλους και τους γνωστούς ότι 
βρήκαμε την Ήρα.

Από κείνη την ημέρα δεν ξαναφήσαμε τα κάγκελα ανοικτά και προσπαθού
σαμε να την έχουμε πάντα δεμένη με το λουρί, εκτός τις ώρες που ήμασταν 
σπίτι. Πολύ σύντομα η Ήρα κέρδισε το χαμένο της βάρος, βρήκε ξανά τα κέφια 
της, φαινόταν πολύ ευτυχισμένη που ήταν πάλι στο σπίτι της και στην οικογέ- 
νειά της και στους δικούς της ανθρώπους. Βέβαια, δεν σταμάτησε να έχει 
κάπου, κάπου εκείνες τις κρίσεις της με τους σπασμούς, πράγμα που μας έκανε 
να τη λυπούμαστε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούσαμε να της κάνουμε και τίποτα 
να το θεραπεύσουμε. Γενικά, όμως, τα πράγματα κυλούσαν ομαλά κι η Ήρα 
συνέχισε να είναι μέρος της ζωής μας.

Πάντα αγαπούσαμε την Ήρα όπως αγαπούσαμε τα ίδια τα μέλη της οικο- 
γένειάς μας. Μόλις μπαίναμε στο σπίτι, άμα δεν τη βλέπαμε μπροστά μας, 
έπρεπε να ρωτήσουμε πού βρίσκεται η Ήρα. Είχαμε μέσα μας μιαν αγωνία και 
μιαν ανησυχία μήπως έπαθε κάτι. Φαίνεται ότι αυτή η φοβία μάς έμεινε από 
τότε που την είχαμε χάσει και την ξαναβρήκαμε. Από κείνη την ημέρα την αγα
πήσαμε ακόμη πιο πολύ, γιατί με την εξαφάνιση της είχε τονωθεί η αγάπη μας 
και πήραμε όλοι μια πικρή γεύση για το τι σήμαινε για μας να στερηθούμε την 
Ήρα.

Η αγάπη μας, όμως, γι’ αυτήν πολλαπλασιάστηκε κι έφτασε στο αποκορύ
φωμά της και μετατράπηκε σ’ ένα είδος λατρείας από ένα παράξενο και απρό
σμενο περιστατικό που συνέβηκε στο σπίτι μας και παραλίγο να οδηγούσε σε 
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μια μεγάλη τραγωδία. Εμείς, εγώ κι η γιαγιά σας, μέναμε πάντα στο ίδιο υπνο
δωμάτιο που χρησιμοποιούμε και σήμερα. Τα υπνοδωμάτια των παιδιών ήταν 
στην άλλιη πλευρά του σπιτιού, πίσω από το διάδρομο και την κουζίνα και δίπλα 
από το σαλόνι. Στο ένα κοιμόταν η Μαριάννα και στο άλλο τα δυο αγόρια, ο 
Γιαννιός και ο Πανάγος. Αυτή η διευθέτηση βόλευε όλους μας: εμείς κοιμόμα
σταν ήσυχοι στο δωμάτιό μας και δεν μας ενοχλούσαν τα παιδιά κι από την 
άλλη τα ίδια τα παιδιά ένιωθαν άνετα, γιατί είχαν την ανεξαρτησία τους να 
παίζουν μεταξύ τους και με τους φίλους τους, να φωνάζουν, να τραγουδούν 
ελεύθερα, χωρίς να νιώθουν ότι τους ελέγχομε και τους κάνουμε παρατηρήσεις 
με του ψύλλου πήδημα. Μερικές φορές έρχονταν και φίλοι τους και κοιμόν
τουσαν μαζί τους και τους έκαναν παρέα κι ένιωθαν κι οι φίλοι τους το ίδιο 
άνετα.

Εκείνες τις ημέρες, ήτανε προς το τέλος του Νιόβρη, είχε έλθει από την Αγ
γλία μια ξαδέλφη των παιδιών, η Μαίρη, και τη φιλοξενούσαμε στο δωμάτιο 
της Μαριάννας. Ήτανε μαθημένη από το ψυχρό κλίμα της Αγγλίας να κοιμά
ται και να έχει τη θερμάστρα αναμμένη όλο το βράδυ. Δεν είχαμε τότε ακόμη 
κεντρική θέρμανση, όπως εξάλλου και τα πιο πολλά νοικοκυριά, και χρησιμο
ποιούσαμε θερμάστρες του υγραερίου, του πετρελαίου ή ηλεκτρικές.

Στο δωμάτιο των δυο κοριτσιών ανάψαμε μια μικρή ηλεκτρική θερμάστρα 
που ήταν αρκετή για να ζεσταίνει το δωμάτιο. Κείνο το βράδυ ήτανε το πρώτο 
που φιλοξενούσαμε τη Μαίρη. Μετά που έπαιξαν καλά τα παιδιά με την ξα
δέλφη τους και πήραν τη χαρά της πρώτης γνωριμίας μεταξύ τους, πήγα σιγά 
και αθόρυβα στα δωμάτιά τους και, αφού βεβαιώθηκα ότι είχαν κοιμηθεί, τα 
σκέπασα καλά και έσβησα τις θερμάστρες και στα δυο δωμάτια. Τους άφησα 
αναμμένες μόνο τις ηλεκτρικές κουβέρτες που ζέσταιναν τα κρεβάτια τους όλο 
το βράδυ. Κοιμηθήκαμε κι εμείς με μια κρυφή χαρά και μεγάλη ικανοποίηση 
που τα παιδιά βρήκαν τον τρόπο και τα ταίριαζαν και ένιωθε κι η φιλοξενού
με νή μας χαρούμενη και άνετη.

Η Ήρα, όπως πάντα, κοιμόταν κάτω από το κρεβάτι μας. Κάπου-κάπου ση
κωνόταν μέσα στη νύχτα, έκανε καμιά βόλτα στον διάδρομο και στην κουζίνα, 
ξεμούδιαζε και μετά γυρνούσε και κούρνιαζε και πάλι στη γωνιά της. Κείνο το 
βράδυ, κατά τις δυο η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, κόπηκε απότομα ο ύπνος μου 
από γαβγίσματα της Ήρας. Σήκωσα πάνω το κεφάλι και της έβαλα τις φωνές 
και την πρόσταξα να σιωπήσει. Αυτό γινόταν κι άλλες φορές, όχι βέβαια πολύ 
συχνά, σαν άκουε άλλα σκυλιά της γειτονιάς να γαβγίζουν ή ένιωθε ή άκουε 
γατιά να κλαίνε ή να ερωτοτροπούν. Τότε άρχιζε κι αυτή να εκνευρίζεται, να 
θυμώνει και να γαβγίζει, λες και τους μάλωνε και τους πρόσταζε να σκάσουν 
και να μη μας ενοχλούν.

Οταν της έβαλα τις πρώτες φωνές, έκανε κάπως να σταματήσει. Αντί, όμως, 
να σιωπήσει και να επιστρέφει στην κούρνια της, άρχισε να τρέχει μέσα στο 
διάδρομο πέρα δώθε σαν τρελή και μετά ήρθε σε μένα κι άρχισε να με κτυπάει 
στο χέρι, όπως έκανε κάθε πρωί που ερχόταν και με ξυπνούσε. Εγώ την 

έσπρωξα με το χέρι κάτω από το κρεβάτι και της έβαλα πάλι τις φωνές, για να 
σιωπήσει και να μας αφήσει ήσυχους να κοιμηθούμε. Τότε, αντί να συμμορφω
θεί και να κάνει πίσω, έγινε πιο επίμονη και μάλιστα παράξενα επιθετική. Πή- 
δηξε πάνω στο κρεβάτι, δάγκωσε το πάπλωμα και το τράβηξε και το έριξε κάτω 
από το κρεβάτι και μας ξεσκέπασε. Μετά άρχισε να δαγκώνει και να τραβά τα 
σεντόνια. Ήταν αλλόκοτη και πρωτοφανής η συμπεριφορά της. Δεν την είχα 
ξαναδεί να κάνει τέτοιο πράγμα.

Σηκώθηκα αναγκαστικά, βασικά για να τη μαλώσω και να βάλω πίσω τα 
σεντόνια και το πάπλωμα. Μέχρι να σηκωθώ, τράβηξε για τον διάδρομο, σέρ
νοντας μαζί της το σεντόνι με τα δόντια της. Την ακολούθησα θυμωμένος αλλά 
πιο πολύ παραξενεμένος για την ανεξήγητη συμπεριφορά της. Διέσχισε τον διά
δρομο και μόλις με είδε πίσω της μπήκε στην κουζίνα. Την ακολούθησα. Μόλις 
μπήκα στην κουζίνα, γέμισαν τα ρουθούνια μου με μια παράξενη μυρωδιά και 
όταν άναψα το φως της κουζίνας πρόσεξα ότι όλο το δωμάτιο ήταν γεμάτο κα
πνούς που ερχόντουσαν από τα δωμάτια των παιδιών. Ενστικτώδους έβαλα τις 
φωνές:

«Παναγία μου πυρκαγιά. Σταυρινή, πυρκαγιά στα δωμάτια των μωρών, 
τρέξε...». Όρμησα μέσα στο δωμάτιο των αγοριών, που ήταν και τα πιο μικρά 
παιδιά, και ούτε που έβλεπα καλά-καλά από τους καπνούς. Απλά, από ένστικτο 
και μόνο, σχεδόν με τα μάτια κλειστά και να καίνε από τους καπνούς, πήγα στο 
κρεβάτι τους, άρπαξα και τα δυο αγόρια ταυτόχρονα και τα έσυρα έξω από το 
δωμάτιό τους, άνοιξα την εξωτερική πόρτα της κουζίνας και τα άφησα έξω 
στην αυλή, τρομαγμένα και ζαλισμένα από το απότομο ξύπνημα και από τον 
καπνό. Γύρισα αμέσως πίσω στο δωμάτιο των κοριτσιών, που ακόμη κοιμόντου
σαν και δεν είχαν πάρει χαμπάρι τι είχε συμβεί. Φαίνεται ήταν ναρκωμένα και 
υπνωτισμένα από τον καπνό και κόντεψαν να χάσουν τις αισθήσεις τους. Τις 
τράβηξα από το κρεβάτι και, με όση δύναμη είχα, τις έσυρα έξω στην κουζίνα 
κι απ’ εκεί έξω στην αυλή. Ούτε που σκέφτηκα πόσο κρύο έκανε έξω και ότι 
μπορούσε να πουντιάσουν. Εκείνη τη στιγμή το πιο επείγον και η πρώτη προ
τεραιότητα ήταν να βγάλω όλα τα παιδιά έξω από τα δωμάτια που τα έπνιγε ο 
καπνός, να αναπνεύσουν καθαρό αέρα και να βεβαΐίηθώ ότι ήταν ζωντανά και 
δεν έπαθαν καμιά ζημιά. Βγήκε κι η μαμά τους έξω και τα έβαλε μέσα στην 
αγκάλη της και τα τρία, αλλά ακόμη και τη Μαίρη. προσπαθώντας να τα ηρε
μήσει και να τα βοηθήσει να συνέλθουν.

Στο μεταξύ άκουσε τις φωνές μου ο ξάδελφος από δίπλα και βγήκε έξω με 
τη γυναίκα του κι έτρεξαν να βοηθήσουν. Η Ήρα μπλέχτηκε μέσα στα πόδια 
των παιδιών και κουνούσε την ουρά της, λες και προσπαθούσε να εκφράσει 
την ικανοποίησή της και τη χαρά της που με το δικό της αισθητήριο και τις 
ενέργειές της σώθηκαν τα παιδιά.

Το σπίτι όλο ήταν πια γεμάτο καπνούς και δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα. 
Εξάλλου, απάνω στον πανικό, ευτυχώς δούλεψε σωστά το μυαλό μου και έσβησα 
όλα τα φώτα για να αποφύγουμε βραχυκύκλωμα, οπόταν θα καιγόταν όλο το 
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σπίτι και ίσως να ανατιναζόταν από έκρηξη του γκαζιού. Πηγαίνοντας από την 
εξωτερική πλευρά των δωματίων και κοιτάζοντας μέσα από τα τζάμια των πα
ραθύρων, προσέξαμε ότι ήδη άρχισε μέσα να καίγεται το στρώμα και οι φλόγες 
να αγριεύουν. Μέχρι εκείνη τη στιγμή φάνηκε ότι το στρώμα σιγοκαιγόταν από 
την υπερθέρμανση της μικρής θερμάστρας, που όπως μας ομολόγησε μετά η 
Μαίρη είχε νοιώσει κρύο και σηκώθηκε και την άναψε ξανά, χωρίς να υπολογίσει 
τον κίνδυνο από το ζέσταμα των κουβερτών που δεν ήταν πολύ μακριά.

Στο μεταξύ η γυναίκα του ξαδέλφου μου είχε τηλεφωνήσει στην πυροσβε
στική. Ο ξάδελφος άνοιξε τη βρύση της αυλής και έφερε κοντά το λάστιχο, για 
να ρίξουμε νερό μέσα στο δωμάτιο που καιγόταν. Απάνω στη βιασύνη μας και 
στον πανικό μας δεν βρήκαμε μπροστά μας εκείνη τη στιγμή καμιά πέτρα, ή 
ένα κομμάτι σίδερο ή ένα κομμάτι ξύλο να σπάσουμε το τζάμι για να περά
σουμε το λάστιχο και να ρίξουμε μέσα νερό. Η γιαγιά σας η Σταυρινή στο με
ταξύ, αφού έφερε κουβέρτες από το δωμάτιό μας και τύλιξε τα παιδιά για να 
μην κρυώσουν, τα πήρε στο διπλανό σπίτι του ξαδέλφου και τα άφησε εκεί να 
συνέλθουν και να ζεσταθούν. Γύρισε πίσω κοντά μας για να βοηθήσει. Μόλις 
κοίταξε μέσα από το τζάμι του υπνοδωματίου και είδε τη φωτιά να αγριεύει, 
απάνω στην αμηχανία της και στην ανυπομονησία της να βοηθήσει, έσφιξε τη 
γροθιά της και κτύπησε το τζάμι του παραθύρου και το έκανε θρύψαλα. Ήταν 
μια ενέργεια απελπιστική αλλά και τολμηρή. Θα μπορούσαν τα κομμάτια του 
τζαμιού να της έκοβαν τους τένοντες και να είχαμε τραγικές συνέπειες.

Περάσαμε το λάστιχο από το σπασμένο παράθυρο και αρχίσαμε να κατα
πολεμούμε τη φωτιά που στο μεταξύ τύλιξε ολόκληρο το στρώμα και απ' εκεί 
άρχισε να τσουρουφλίζει τις κουρτίνες. Ρίξαμε όσο νερό μπορέσαμε και περιο
ρίσαμε την πυρκαγιά σ’ εκείνο το δωμάτιο μόνο, μέχρι που κατέφθασε η πυρο
σβεστική και την έσβησε. Ευτυχώς δεν πρόλαβε να ξαπλωθεί στο υπόλοιπο 
σπίτι και δεν έκανε ζημιά στα καλούδια της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Με 
πολλή προσοχή και κάποιο δισταγμό και στη συνέχεια με τη βοήθεια των αν
θρώπων της πυροσβεστικής, ανάψαμε τα φώτα και γυρίσαμε όλα τα δωμάτια 
και ανοίξαμε διάπλατα τις πόρτες και όλα τα παράθυρα και τ' αφήσαμε ανοι
χτά μέχρι που καθάρισε ολόκληρο το σπίτι από τους καπνούς.

Οταν γύρισα στην κουζίνα που βρισκόταν η γιαγιά, πρόσεξα ότι το χέρι της 
ήταν καταπληγωμένο και καταματωμένο. Της το ξέπλυνε ο ξάδελφος που ήταν 
και νοσοκόμος και το τύλιξε με επιδέσμους. Ευτυχώς ήταν μόνο μερικά σχισί
ματα και γδαρσίματα και ήταν η λιγότερη ζημιά που μπορούσε να πάθει.

Όση ώρα περιμέναμε την πυροσβεστική, μαζευτήκαμε όλοι στο γειτονικό 
σπίτι του ξάδελφου, συγχυσμένοι και εξουθενωμένοι, όχι τόσο από την κού
ραση όσο από την αγωνία και τη σκέψη για το τι μπορούσε να είχαμε πάθει, αν 
δεν ξυπνούσαμε έγκαιρα και ξαπλωνόταν η πυρκαγιά, ενώ θα συνεχίζαμε να 
κοιμούμαστε αχάμπαροι. Και πρώτα-πρώτα τα παιδιά. Θα πέθαιναν από ασφυ
ξία χωρίς να καταλάβουμε τίποτα. Πίνοντας το τσάι μας, για να ζεσταθούμε 
και να συνέλθουμε από τη λαχτάρα που τραβήξαμε, για μια στιγμή ο ξάδελφος 

με ρώτησε:

«Καλά, πώς έγινε και ξυπνήσατε; Σας έδωσε η μυρωδιά του καπνού; Τι 
έγινε;...».

Αντί να του απαντήσω, έφερα το βλέμμα γύρω διερευνητικά:
«Μα πού είναι η Ήρα; Έφυγε, πού είναι;...».
Έτρεξα έξω καλώντας την. Μπήκα στο σπίτι μας φιονάζοντάς την και όταν 

έφτασα στο διάδρομο συνεχίζοντας να τη φωνάζω, την είδα να προβάλλει από 
το διάδρομο, να ’ρχεται κοντά μου, να κουνάει την ουρά και να πηδάει πάνω 
μου μέχρι τα γόνατά μου. Την άρπαξα, τη σήκωσα πάνω, την έσφιξα στην αγκα
λιά μου και την πήρα μαζί μου στο διπλανό σπίτι που περίμεναν όλοι οι άλλοι, 
παραξενεμένοι για τη συμπεριφορά μου που, χωρίς λόγο, όπως εκείνοι νόμιζαν, 
αναζητούσα επίμονα την Ήρα.

«Να» τους λέω «η Ήρα μας έσωσε».
«Η Ήρα! Και πούς δηλαδή σας έσωσε;»
Όταν τους εξήγησα τι είχε γίνει και πόσο επέμενε η ίδια να με ξυπνήσει και 

τι τρόπους επινόησε και χρησιμοποίησε, για να με αναγκάσει να σηκωθώ και 
να την ακολουθήσω μέχρι τα υπνοδωμάτια των παιδιών, έμειναν όλοι με το 
στόμα ανοικτό και σταυροκοπιόνταν. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ήταν 
δυνατό ένα ζώο, ένα σκυλί, να έχει τέτοιο αισθητήριο και τέτοιο ένστικτο και 
τόσο μυαλό, για να σκεφτεί και να κάμει τέτοιες απίθανες ενέργειες, για να 
σώσει τα αφεντικά του και τους δικούς τους ανθρώπους από ένα θανάσιμο κίν
δυνο, που απείλησε να ρίξει ολόκληρη την οικογένειά μας στην καταστροφή 
και στο πένθος.

Είναι γι’ αυτό, λοιπόν, που σας είχα πει πιο πριν ότι από τότε η αγάπη μας 
για την Ήρα μετατράπηκε σε λατρεία και ευγνωμοσύνη. Πέρα από ένας πιστός 
σύντροφος και φίλος, ήταν κι ο σωτήρας της οικογένειάς μας.

Σε κάποιο στάδιο είχαμε παρατηρήσει κάτι που μας παραξένεψε πολύ. Ο 
φίλος μας ο κύριος Αράμ δεν περνούσε πια απ' το σπίτι μας. Όσο περνούσαν 
οι μέρες αρχίσαμε να νοιώθουμε πιο πολύ την απουσία του και η απορία γι’ 
αυτό το γεγονός μετατράπηκε σε ανησυχία και αγωνία. Αναρωτηθήκαμε αν 
έπαθε τίποτα, αν αρρώστησε ή αν έλειπε στο εξωτερικό.

Η αλήθεια ήταν ότι είχε μια κόρη στην Αρμενία που παντρεύτηκε, όπως μας 
έλεγε ο ίδιος, και μετακόμισε στην Ελλάδα. Κάπου κάπου πήγαινε κι αυτός και 
την έβλεπε για μερικές μέρες. Έτσι και ταύρα προσπαθούσαμε να δικαιολογή
σουμε την απουσία του μ’ αυτή την εξήγηση ότι ίσως να έλειπε στην κόρη του. 
Πέρασαν, όμως, πολλές μέρες, οι μέρες έγιναν εβδομάδες και τότε ανησυχή
σαμε για τα καλά. Δεν θεωρήσαμε ότι ήταν σωστό να πάμε μέχρι το σπίτι του, 
να κτυπήσουμε την πόρτα και να ρωτήσουμε, γιατί ίσως να παρεξηγούμασταν 
ότι επεμβαίνουμε στην ιδιωτική του ζωή, όσο κι αν θα το κάναμε από γνήσιο 
ενδιαφέρον και έγνοια για την απουσία του.

Μια μέρα, λοιπόν, που πήγα στο μπακάλικο της γειτονιάς συνάντησα εκεί
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τον κύριο Αράμ. Ξαφνιάστηκα που τον είδα αλλά ταυτόχρονα χάρηκα πολύ.

«Κύριε Αράμ, πού χάθηκες; Δεν σε βλέπουμε. Μήπως άλλαξες διαδρομή ή 
γειτονιά; Δεν βγάζεις τον Αργό βόλτα τώρα;».

Γέμισαν τα μάτια του και δυσκολεύτηκε να συγκροτήσει τα δάκρυά του.
«Δυστυχώς, ούτε το ένα, ούτε το άλλο συμβαίνει. Είχαμε άλλα πολλά δυ

σάρεστα».
«Δηλαδή, τι δυσάρεστα;».
Μου είπε τότε με πόνο ψυχής και με μεγάλη δυσκολία το μεγάλο του ντέρτι, 

την τραγωδία του:
«Τον τελευταίο καιρό ήρθε η κόρη μου από την Αθήνα και κατοίκησε μό

νιμα μαζί μας. Έφερε μαζί της και το μωράκι της, ένα χαριτωμένο κοριτσάκι, 
ένα αγγελούδι, και μαζί μ' αυτό μας έφερε μεγάλη χαρά και ευτυχία. Αναπάντεχα, 
όμως, η ευτυχία μας γύρισε ανάποδα και μετατράπηκε σε μεγάλη δυστυχία, 
μέχρι σχεδόν και τραγωδία».

«Γιατί, τι συνέβηκε;»
«Να, ο Άργος, που μέχρι τότε ήταν το χαϊδεμένο ζωντανό της οικογένειας, 

ζήλεψε πολύ μόλις είδε το μωρό και κατάλαβε την αγάπη που του δείχναμε και 
ιδιαίτερα εγώ. Άραξε, λοιπόν, σαν πραγματικός κέρβερος μπροστά στην κούνια 
του βρέφους και δεν μας άφηνε να πλησιάσουμε. Ούτε ακόμη και τη μαμά του 
μωρού. Αγρίευε κι ορμούσε πάνω μας να μας φάει και καλά. Για να δούμε το 
μωρό και να το περιποιηθούμε, ήμασταν υποχρεωμένοι κάθε φορά να βγά
ζουμε τον Άργο έξω από το σπίτι για όση ώρα γινόταν η φροντίδα του μωρού. 
Δημιουργήθηκε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια κι αρχίσαμε να 
φοβόμαστε ότι, μόλις θα έβρισκε την ευκαιρία, ίσως να έφτανε στο σημείο να 
κάνει κακό στο μωρό, να το δάγκωνε, ίσως και να το σκότωνε. Έπρεπε 
οπωσδήποτε να βρούμε μια λύση στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Η λύση, 
λοιπόν, που σκεφτήκαμε. ήτανε να απαλλαγούμε από τον Άργο, μια και σί
γουρα δεν θα θέλαμε ποτέ να χάσουμε ξανά την κόρη μας, αναγκάζοντάς την 
να φύγει και πάλι από την Κύπρο και να πάρει και το εγγονάκι μας μαζί της 
για να το προστατέψει. Έτσι σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι που δεν θα το θέ
λαμε ποτέ».

«Δηλαδή να κάνετε τι;».
«Να, σκεφτήκαμε, με μεγάλο πόνο βέβαια, να τον πάρουμε στην κτηνιατρική 

υπηρεσία να τον κοιμίσουν με αναισθητικό».
«Ω, τι κρίμα. Τον καημένο τον Άργο! Μα αυτό είναι πολύ σκληρό κύοιε 

Αράμ... είναι τραγικό!», του λέω με μεγάλη στενοχώρια και συμπάθεια μαζί 
«Καλά και γιατί δεν ζητάτε από την κτηνιατρική υπηρεσία ή από τον Σύνδεσμο 
Προστασίας Ζώων να τον δώσουν σε κάποια άλλη οικογένεια;».

«Το σκεφτήκαμε κι αυτό και μάλιστα το συζητήσαμε μαζί τους και προβλη
ματιστήκαμε πολύ. Αυτό θα μου πείτε θα ήταν η καλύτερη λύση. Γιατί ο Άργος 
θα ήταν πάντα ζωντανός. Μας το σύστησαν και οι δυο, και ο γιατρός και ο 
Σύνδεσμος. Η θανάτωση μας είπαν «ενός σκύλου, ή οποιουδήποτε ζώου, που 
δεν πάσχει από κάποια αρρώστια, είναι ανεπιθύμητη και αποφεύγεται, γιατί 

δεν είναι λύση. Σκοτότνουμε εν ψυχρώ ένα ζώο, που είναι καλά στην υγεία του 
και έχει ακόμη ζωή μπροστά του. Έτσι προσπάθησαν να μας βρουν οι ίδιοι μια 
λύση».

«Δηλαδή, τι λύση;».
«Να, μας είπαν να μας βρουν κάποια οικογένεια να το υιοθετήσει».
«Α, βέβαια. Αυτό θα ήταν πολύ καλή ιδέα. Μ’ αυτό τον τρόπο δεν θα ήσα

σταν αναγκασμένοι να το θανατώσετε, γιατί αυτό ουσιαστικά σημαίνει φόνο».
«Ναι, σωστά, αλλά να σου πω τον δισταγμό μου. Δεν θα θέλαμε να δούμε 

τον Άργο να πέσει σε άλλα χέρια και να έχουμε για πάντα την έγνοια ότι ίσως 
να είναι δυστυχισμένος και να υποφέρει, μια κι εμείς τον είχαμε κοντά μας από 
μικρό κουτάβι και τον αγαπούσαμε σαν παιδί μας. Φοβόμουνα ή μάλλον 
ήμουνα σίγουρος ότι όσο καλά κι αν τύχαινε να είναι τα νέα αφεντικά του κι 
όσο κι αν τον αγαπούσαν, ο Άργος θα ήταν πολύ δυστυχισμένος και θα υπέ
φερε πολύ. Έτσι, μη έχοντας άλλη εκλογή, προτιμήσαμε να τον δώσουμε να 
τον θανατώσουν με αναισθητικό...».

«Και πού ξέρεις ότι θα ήταν δυστυχισμένος;».
«Το ξέρω, φίλε μου, το ξέρω και ήμουνα απόλυτα σίγουρος γι' αυτό. Το είχα 

δοκιμασμένο».
«Δηλαδή, πώς!».
«Να, κάθε φορά που λείπαμε από το σπίτι, βασικά όταν πηγαίναμε στην Ελ

λάδα για να δούμε την κόρη μας, τον άφηνα στο σπίτι του αδελφού μου όπου 
τον φρόντιζαν πολύ καλά. Κι όμως, παρόλο που ήταν άνθρωποι της οικογέ- 
νειάς μας και ήταν εξοικειωμένος μαζί τους και τους γνώριζε καλά και όποτε 
ερχόντουσαν στο σπίτι μας τους συμπεριφερόταν πολύ φιλικά, όσες ημέρες λεί
παμε δεν έτρωγε, δεν έπινε, έχανε το κέφι του, κούρνιαζε σε μια γωνιά και πά- 
θαινε μαρασμό. Ήταν πολύ δυστυχισμένος που λείπαμε εμείς και φαίνεται 
ένιωθε ότι φύγαμε και τον εγκαταλείψαμε για πάντα. Γι' αυτό σου λέω ότι σε 
οποιοδήποτε σπίτι κι αν πήγαινε θα ήταν δυστυχισμένος και θα υπέφερε για 
όλη την υπόλοιπη ζωή του. Από την άλλη, δεν ξέρω κι εγώ πώς θα το άντεχα, 
γιατί για μένα θα ήταν μια ανοιχτή πληγή. Θα υπέφερα κι εγώ με τη σκέψη και 
μόνο ότι ο Άργος δεν θα αισθάνεται χαρούμενος. Έτσι, προσπαθούσα να πείσω 
τον γιατρό ότι για μένα η καλύτερη λύση θα ήταν να θανατο^θεί χωρίς να πο
νέσει και χο:>ρίς να καταλάβει τίποτα. Ξέρω ότι αυτό θα ήταν πολύ σκληρό, 
αλλά δυστυχώς μόνο σ’ αυτή τη λύση με οδηγούσε η μεγάλη μου αγάπη γι’ 
αυτόν. Ακόμη και η κόρη μου και η γυναίκα μου δεν συμφωνούσαν με την επι
μονή μου και προσπαθούσαν να με πείσουν να τον δώσουμε σε άλλους».

«Σε καταλαβαίνω, αλλά συμφωνώ κι εγώ με την άποψή τους. Με τη θανά
τωσή του, ίσως μια μέρα να το μετανοιώνατε και να είχατε φοβερές τύψεις. Και 
τότε δεν θα μπορούσατε με κανένα τρόπο να επανορθώνατε, γιατί ο νεκρός 
δεν ανασταίνεται».

«Σωστά, έχεις απόλυτο δίκαιο. Το ίδιο μου είπε κι ο γιατρός εκεί στην Υπη
ρεσία και προσπάθησε να μου αλλάξει γνώμη: ”... στο κάτω κάτω ας το δοκι
μάσουμε και δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Αν σε κάποιο στάδιο δούμε ότι 

64 65Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



δεν προσαρμόζεται στο νέο του περιβάλλον με τα νέα του αφεντικά και υπο
φέρει. θα αναγκάζονταν εκείνοι να κάνουν κάτι, αν έκριναν ότι ήταν αναπό
φευκτο... Τώρα δεν είναι. Υπάρχουν ακόμη περιθώρια για άλλες 
διευθετήσεις”».

«Καλή ιδέα. Θα συμφωνούσα κι εγώ με την εισήγηση του γιατρού... Τελικά 
που καταλήξατε;»

«Να, εκεί που ακόμη το συζητούσαμε και εγώ ήμουνα σε μεγάλο δίλημμα, 
έτυχε να έρθει κάποιος φίλος του γιατρού, για να πάρει μια συμβουλή για το 
δικό του σκυλί. “Εγώ, γιατρέ μου”, του λέει, “θα περιμένω εδώ στον προθά
λαμο και όταν τελειώσετε θα θελα να σας απασχολήσω για λίγα λεπτά. Δεν 
βιάζομαι, κάντε τη δουλειά σας με την άνεσή σας... Ομως, με συγχωρείτε... 
Χωρίς να θέλω να σας διακόψω ή να αναμιχθώ στην κουβέντα σας, επειδή 
δίχως να το θέλω άκουσα για ποιο πράγμα μιλάτε, να μου επιτρέψετε να σας 
πω δυο λόγια μόνο. Ελπίζω να μπορέσω να σας βοηθήσω. Έχω αντιληφθεί από 
τα λίγα που έπιασε το αυτί μου ότι ο κύριος...”».

«Α, να σας συστήσω... Ο κύριος Αράμ κι από δω ο κύριος Γιώργος. Είστε 
κι οι δυο πελάτες μου και καλοί φίλοι. Ξέρω ότι αγαπάτε κι οι δυο τα σκυλιά 
σας όσο δεν γίνεται...».

«Πολύ χαίρομαι», είπαν κι οι δυο με μια φωνή.

«Είμαστε φαίνεται κι οι δυο σκλάβοι της αγάπης μας για τα σκυλιά μας» 
συνέχισε ο κύριος Γιώργος.

«Ναι, αλλά με το αζημίωτο», συμπληρώνω. «Είναι κι αυτοί οι πιο καλοί κι 
οι πιο πιστοί μας φίλοι. Η αφοσίωση τους δεν ανταλλάσσεται με τίποτα, ούτε 
με τον πιο μεγάλο θησαυρό... Βέβαια, κάποτε έχουν και τα ντέρτια τους...».

«Ναι, σίγουρα, δεν είναι όλα πάντα ρόδινα. Ομως η αγάπη κι η αφοσίωσή 
τους κι η χαρά που μας δίνουν τα ξεπερνά όλα...».

«Λοιπόν, Γιώργο», διακόπτει ο γιατρός, «είπες ότι ίσως να μπορούσες να 
βοηθήσεις να λύσουμε το πρόβλημα του κυρίου Αράμ».

«Α, ναι. Κοιτάξετε, εγώ έχω το σκυλί μου και δεν θα μπορούσα να πάρω 
και δεύτερο. Όμως, έχω έναν αδελφό που καίγεται να βρει ένα καλό σκυλί για 
τα παιδάκια του. Του το ζητούν επίμονα και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Δεν 
μπορεί να τους το αρνηθεί. Εισηγούμαι, λοιπόν, μάλλον θα σας παρακαλούσα 
θερμά να του το δώσετε και σας διαβεβαιω, ακόμη και σας εγγυούμαι, ότι το 
σκυλί θα καλοπερνά και θα είναι πάντα χαρούμενο».

«Αντε κύριε Αραμ... βλεπεις που σου το λεγα! Στη ςωη παντα υπάρχουν 
λύσεις. Να που βρέθηκε μόνη της πριν προλάβουμε να την αναζητήσουμε καν... 
Μόνο στον θάνατο δεν υπάρχει λύση. Αοιπόν, να ηρεμήσεις και να ευχηθούμε 
ο Άργος να είναι πάντα καλά», μου λέει ο γιατρός.

«Α, ευτυχώς... Λυπούμαι, βέβαια, φίλε μου, που αναγκάστηκες να στερηθείς 

τον αγαπημένο σου Άργο, αλλά όπως ήρθαν τα πράματα, χαίρομαι που τελικά 
έχει γίνει αυτή η διευθέτηση», του λέω, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να τον 
ηρεμήσω, τονίζοντας το γεγονός ότι τουλάχιστον ο Αργος είναι ζωντανός.

Με συγκλόνισε πραγματικά ο κύριος Αράμ με την ιστορία του και μου ρά
γισε την καρδιά. Ένας άνθρωπος που ήταν πάντα ευκίνητος, ζωντανός και 
πρόσχαρος, ήταν τώρα μπροστά μου ένα πραγματικό ράκος, ναυάγιο, κατσού- 
φης και θλιμμένος, λες κι έχασε ολόκληρη τΐ]ν οικογένειά του. Ένοιωσα ότι 
ζούσε μια τραγωδία που του την προκάλεσε ένα φοβερό δίλημμα: να θυσιάσει 
την κόρη του και την ευτυχία του εγγονιού του, που θα έφευγαν ξανά για πάντα 
από κοντά του, ή να θυσιάσει τον Αργό, τον αγαπημένο φίλο και σύντροφο του 
για τόσα χρόνια, που μαζί του περνούσε ίσως και περισσότερο χρόνο παρά με 
τη γυναίκα του! Δυστυχώς γι’ αυτόν δεν υπήρχε άλλη λύσΐ] από το να στερηθεί 
τον Άργο.

Όση κατανόηση είχε δείξει σε μας ο κύριος Αράμ όταν είχε εξαφανιστεί η 
Ηρα, άλλη τόση προσπάθησα να του δείξω κι εγώ όταν τον αντίκρισα σ’ εκείνα 

τα χάλια. Προσπάθησα με κάθε τρόπο να τον παρηγορήσω. Το εκτίμησε πάρα 
πολύ, αλλά στην κατάσταση που τον είδα κατάλαβα ότι τίποτα δεν μπορούσε 
να απαλύνει τον πόνο του και τον καημό του.

Ας γυρίσουμε όμως στα δικά μας και στην Ηρα. Με τον καιρό, άρχισε να 
γερνάει, το βήμα της βάρεσε, λερωνόταν πιο συχνά κι όσο πήγαινε περιοριζό
ταν η όρασή της. Αυτό μας στενοχωρούσε πολύ, γιατί, εκτός των άλλων, τις πιο 
πολλές ώρες κοιμόταν και δεν είχε τΐ] δύναμη ή τη διάθεση να παίζει με τα παι
διά όπως παλιά. Δεν θέλαμε να τη χάσουμε με κανένα τρόπο, μας έπιανε με
λαγχολία ακόμα και στη σκέψη ότι μια μέρα θα πέθαινε η Ήρα μας.

Πρακτικά, όμως, άρχισε να δημιουργείται πολύ σοβαρό πρόβλημα για μας, 
ιδιαίτερα για μένα που έπρεπε να τη λούζω και να την καθαρίζω πιο συχνά. 
Δεν το ’λεγε η καρδιά μας, βέβαια, να την κοιμίσουμε - όπως μας συμβούλευαν 
μερικοί φίλοι που γνώριζαν την κατάστασή της - γιατί αυτό για μας θα σήμαινε 
να τη θανατώσουμε πριν την ώρα της, κάτι που για μας ήταν αδιανόητο.

Κάποτε τα πράγματα έφτασαν στο απροχώρητο και αρχίσαμε να καταλαβαί
νουμε ότι όχι μόνο ήταν δύσκολο για μας να τη φροντίζουμε και να τη βλέπουμε 
σ' αυτά τα χάλια, αλλά βασανιζόταν κι αυτή και φαινόταν θλιμμένη και δυστυ
χισμένη. Μίλησα με τους φίλους μου στην Κτηνιατρική Υπηρεσία και με συμ- 
βούλευσαν ότι το καλύτερο που είχαμε να κάνουμε για το καλό το δικό μας και 
της ίδιας ήταν η ευθανασία, δηλαδή να την πάρουμε κοντά τους και να της βά
λουν μια ένεση να κοιμηθεί και να μΐ]ν ξυπνήσει ξανά. Δηλαδή θα ακολουθού
σαμε το οδυνηρό παράδειγμα του φίλου μου του κυρίου Αράμ με τον Άργο του.

«Είναι απόλυτα ανώδυνο», με βεβαίωσαν «ούτε θα καταλάβει η ίδια τίποτα, 
ούτε θα πονέσει».

Σοκαρίστηκα ακόμα και με μόνο τη σκέψη, αλλά κατάλαβα ότι δεν υπήρχε 
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κι άλλη λύση. Όμως, εγώ όεν θα την έπαιρνα ποτέ. Δεν θα μπορούσα ν’ αντι
κρίσω τα μάτια της την ώρα που θα την έπαιρνα και θα αποχωριζόμουν απ’ 
αυτή, γνωρίζοντας ότι εγώ ο ίδιος την οδήγησα στον θάνατο. Στο τέλος, προ
θυμοποιήθηκε ο αδελφός της γιαγιάς και την πήρε εκείνος.

Στα παιδιά είχαμε πει ότι την πήραμε στο νοσοκομείο της Κτηνιατρικής Υπη
ρεσίας για να την περιθάλψουν και, μόλις θα δυνάμωνε και θα θεραπευόταν, 
θα μας την έφερναν πίσω. Νοιώσαμε το σπίτι κενό, παρόλο που ήμασταν με
γάλη οικογένεια και έσφυζε από ζωή με τα παιδιά αλλά και με τους φίλους τους 
που δεν έλειπαν από το σπίτι μας. Για μένα, που ήξερα τι ακριβώς συνέβαινε, 
μ’ έπιασε μελαγχολία κι έχασα τα κέφια μου. Έπαιζα ένα θέατρο ότι δεν συνέ- 
βαινε τίποτα το σοβαρό και προσπαθούσα να μην καταλάβουν κάτι τα παιδιά 
και να πληγωθούν. Μέχρι πού θα πήγαινε, όμως, αυτό το παραμύθι και το κρυ
φτούλι με τα παιδιά! Κάποτε θα ξεχείλιζε το ποτήρι, θα έχαναν την υπομονή 
τους, δεν θα άντεχαν να περιμένουν άλλο και θα ζητούσαν και θα επέμεναν να 
τους πάρω στο νοσοκομείο να τη δουν. Και τότε πώς θα κατάφερνα να τους 
ξεγελάσω άλλο!

Τηλεφώνησα, λοιπόν, στον φίλο μου τον κτηνίατρο, του είπα το πρόβλημά 
μου και με κάλεσε μια μέρα και του ’κανα μια επίσκεψη για να το κουβεντιά
σουμε από κοντά. Του εξήγησα τη δύσκολη και καταθλιππκή κατάσταση και 
το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμουνα. Σκέφτηκε για λίγο, μειδίασε και βγήκε 
για μερικά λεπτά από το γραφείο του. Όταν γύρισε, κρατούσε στα χέρια ένα 
χάρτινο κιβώτιο και το απόθεσε μπροστά μου πάνω στο τραπέζι

«Να...» μου λέει «αυτό είναι δώρο για σένα και για την οικογένειά σου, προ
πάντων για τα παιδιά σου. Νομίζω ότι θα σου λύσει το πρόβλημα

Ανοίγω το κιβώτιο γεμάτος περιέργεια και βλέπω μέσα κατάπληκτος ένα 
μικρό κουτάβι, καφετί με λίγο μαύρο τρίχωμα στο μουσούδι. Φαινόταν μικρο- 
σκοπικό και χαριτωμένο σκυλάκι. Μου είπε ότι είναι αρσενικό κι ότι είναι «Πε- 
κινουά», μια από τις καλύτερες ράτσες σκυλιών για το σπίτι

«Αυτό δεν το περίμενα. ούτε το είχα σκεφτεί. Μα πραγματικά μεγάλη 
έκπληξη μου κάνεις. Φίλε μου είσαι απρόβλεπτος! Δεν φαντάζεσαι πόσο το 
εκτιμώ!» του λέω.

«Έλα, πάρε το. κι είμαι βέβαιος ότι αυτή θα είναι η απάντηση στο ποόβλιιαά 
σου και η θεραπεία για το μαράζι που κατατρύχει την οικογένειά σου και ιδι 
αίτερα τα παιδιά σου, που αποχωριστήκατε το δικό σας σκυλί Θα το διαπι 

. στώσεις πολύ σύντομα. Ακόμη και με μας τους ανθρώπους το ίδιο συιιβαίνε, 
Αμα χάσουμε κάποιον δικό μας, νοιώθουμε ότι είναι το τέλος του κόσαου κα,' 
ότι δεν αξίζει πια να ζούμε άλλο. Κι όμως, με τον καιρό, σαν αποκτήσουμε ένα 
άλλο παιδί η εγγονακι. χωρίς να ξεχνούμε τον άνθρωπό μας που έφυγε απο 
σπαται η προσοχή μας και επικεντρώνεται η αγάπη μας στο νέο πρόσο πο που 
αποκτούμε και θεραπεύεται σε ένα μεγάλο βαθμό η θλίψη, ο πόνοπ και >, ™ γωδία μας. Ο Θεός κι η φύση έκαναν τον κόσμο και τη ζωή με- τέτοιο θαυ^ό 

τρόπο, που η συνέχεια της ζωής και η ανάγκη να βλέπουμε μπροστά στο μέλ
λον, χωρίς να ξεχνούμε ολότελα το παρελθόν, αλλάζει τη σειρά των προτεραι
οτήτων μας και μειώνει τη δυστυχία μας. Πάρε, λοιπόν, το μικρό σκυλάκι και 
σε λίγο καιρό ξαναμιλάμε!».

Ευχαρίστησα χίλιες φορές τον φίλο μου, πήρα το κουτί με το νέο απόκτημά 
μου και έφυγα γεμάτος ανακούφιση και χαρά.

Βρήκα όλα τα παιδιά στο σπίτι, καθισμένα στο τραπέζι για το μεσημεριανό 
τους, με τη μητέρα να είναι στο πόδι να τα φροντίζει για να φάνε καλά. Πριν 
μπω στην κουζίνα, έκλεισα τα κάγκελα και πήρα το κασόνι πίσω στον κήπο κι 
άφησα το σκυλάκι δίπλα από τον κορμό της μεγάλης λεμονιάς. Ήθελα να κάνω 
έκπληξη στα παιδιά, αλλά με τρόπο που να έρθει πολύ φυσιολογική κι ευχάρι
στη. Μόλις σερβιρίστηκα κι έκατσα στο τραπέζι, είπα:

« Οποιος πάει στην αυλή να φέρει δυο-τρία λεμόνια, θα του πω ένα μυστικό 
που δεν θα το πω στους άλλους».

Ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως βαριόντουσαν και βαρυγκωμούσαν 
και περίμενε ο ένας τον άλλο να το κάνει, αυτή τη φορά τινάχτηκαν όλοι σαν 
ελατήρια από το τραπέζι και σκουντιόντουσαν ποιος να τρέξει να φέρει πρώτος 
τα λεμόνια. Στο τέλος, πήγαν όλοι στην αυλή για λεμόνια. Δεν έφτασαν καλά, 
καλά να βγουν κι ακούμε σαματά, φιυνές κι αλαλαγμούς από την πλευρά του 
κήπου. Η γυναίκα μου ξαφνιάστηκε κι αναρωτήθηκε:.

«Τι να συμβαίνει και φωνάζουν, πάλι τσακώνονται, έπεσε κανένας κάτω 
από τη λεμονιά, έπαθε κανένας τίποτα;»

Φαινόταν μια ανησυχία στο πρόσωπό της. Εγώ, βέβαια, δεν ξαφνιάστηκα 
και δεν ανησύχησα, γιατί περίμενα αυτή τη συμπεριφορά των παιδιών. Η γυ
ναίκα μου πετάχτηκε έξω. Τώρα οι φωνές ακούονταν πιο καθαρά. Το πείραμα 
πέτυχε απόλυτα. Έμειναν όλοι ενθουσιασμένοι που βρήκαν έτσι αναπάντεχα 
ένα μικρό σκυλάκι μέσα στην αυλή μας.

«Πού να βρέθηκε; Πώς ήρθε στο σπίτι μας;» ρωτούσαν τα παιδιά το ένα το 
άλλο κι όλα μαζί τη μαμά τους.

Το σήκωσαν στα χέρια τους*  το ’βάλε ο Πανάγος στην αγκαλιά του και το 
φερε μέσα στο σπίτι.

«Κοίτα μπαμπά τι βρήκαμε στην αυλή μας. Μαμά, δεν είναι χαριτωμένο; Θα 
το κρατήσουμε, δεν θα μας το πάρουν... ποτέ».

«Πολύ χαριτωμένο, είναι» τους είπα. «Φαίνεται μας το έστειλε η Ηρα, για 
να μας δώσει χαρά που δεν μπορούμε να δούμε την ίδια. Η μάλλον ο Θεός μας 
το έστειλε. Μας λυπήθηκε και, επειδή ξέρει κι αυτός πόσο αγαπούσαμε την 
Ηρα και πόσο τη στερηθήκαμε, θέλησε να μας αποζημιώσει».

Τα παιδιά ήταν όλο χαρά, βρήκαν ξανά το κέφι τους, τσακωνόντουσαν 
ποιος να το πρωτοπιάσει, ποιος να το χαϊδέψει πιο πολύ και ποιος να το έχει να 
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κοιμάται στο δωμάτιό του. Έγινε μεγάλη συζήτηση τι όνομα να του δώσουμε. 
Ο καθένας έλεγε κι ένα όνομα, δυο, τρία, πέντε. Στο τέλος, επειδή δεν συμφω
νούσαν, τους έκανα μια εισήγηση:

«Αφού δε συμφωνάτε και για να μην έχει κανένας παράπονο, να γράψετε 
όλοι σε χαρτάκια δυο-τρία ονόματα, ένα όνομα σε κάθε χαρτάκι, να τα βά
λουμε όλα σε ένα σακούλι, να τραβήξουμε κλήρο και το όνομα που θα βγει να 
το δώσουμε στο σκυλάκι... Σύμφωνοι;».

Έτσι κι έγινε. Βρήκαν καλή την ιδέα. Βάλαμε τον μικρό τον Πανάγο και 
τράβηξε ένα χαρτάκι από το σακούλι και βγήκε το όνομα Ορφέας. Έτσι αυτό 
το όνομα δώσαμε στο μικρό σκυλάκι. Από κείνη την ημέρα μπήκε για καλά στη 
ζωή μας ο Ορφέας. Όχι πως τα παιδιά ξέχασαν ποτέ την Ήρα, αλλά τους απορ
ρόφησε τόσο πολύ το μικρό σκυλί, βρήκαν ένα εξαιρετικό υποκατάστατο για 
την Ήρα κι ένοιωθαν όλα πολύ ευτυχισμένα. Ηρεμήσαμε κι ευθυμήσαμε κι 
εμείς κι έτσι ο μικρός Ορφέας άλλαξε τη διάθεση και την ατμόσφαιρα στην οι
κογένεια κι έγινε αυτός πια ο πιστός κι αχώριστος φίλος της οικογένειας, μα 
πιο πολύ των παιδιών.

Όταν ο Ορφέας μεγάλωσε λίγο, άρχισα να τον βγάζω βόλτα, σε κοντινές 
βέβαια αποστάσεις, εδώ γύρω από το τετράγωνό μας. Σταμάτησα μια μέσα 
στον μπακάλη και, πάνω στην κουβέντα, μου είπε ότι ο κύριος Αράμ δεν ήταν 
καθόλου καλά κι ότι έπασχε από μελαγχολία. Κατάλαβα ότι, όχι μόνο δεν κα- 
τάφερε να το χωνέψει και να συνέλθει από την απώλεια του Αργού, αλλά αντί
θετα το πήρε τόσο κατάκαρδα που χειροτέρεψε η κατάστασή του. Η θλίψη του 
ήταν τόσο μεγάλη που όλη εκείνη η μεγάλη ευτυχία που τους είχε φέρει στο 
σπίτι το νεογέννητο εγγονάκι του δεν κατάφερε να τον βοηθήσει να ^ενά™ 
τον Αργό και να το ξεπεράσει.

Ένοιωσα πάλι μεγάλη λύπη και συγκλονισμό. Ένοιωσα αδύναμος να τον 
βοηθήσω. Πολύ 0α ήθελα να πάω μέχρι το σπίτι του και να τον παρηγορήσω 
να προσπαθήσω να τον πείσω να χαίρεται τώρα με αυτά που έχει να δώσει πιο 
πολλή σημασία στο εγγονάκι του και να νιώθει ευτυχισμένος που ο Θεό- του 
έστειλε τέτοια χαρά. Ο μπακάλης μου είπε ότι προσπάθησε πολλές φορές κι ο 
ίδιος, αλλά, όσα και να του είπε δεν κατάφερε τίποτα. Το φέρει πολύ βαριά και 
είναι απαρηγόρητος. 1 ν

Σκύφτηκα, λοιπόν, να κάνω μια τελευταία προσπάθεια. Ένα πείρααα Στο 
κάτω-κάτω δεν είχα να χάσω και τίποτα. Αν πετύχαινα, όμως ίσωςΤαι να 
έσωζα έναν άνθρωπο από τη βαθιά δυστυχία κι ίσως κι από το θάνατο Έβαλα 
στο μυαλό να του κάνω μια παράξενη έκπληξη... ' Η

Ένα απογευματάκι, κοντά που βράδιαζε, έστειλα τα δυο μας ανόσια τον 
μπαμπά σας και τον θείο σας, και πήραν και έβαλαν πάνω στη βεράντα του κυ 
ρίου Αράμ ένα μικρό σκυλάκι. Το απόθεσαν εκεί χωρίς θόρυβο κω στάθ,1κ(„ 
στη γωνία του απέναντι δρομου όπως τους είχα συμβουλεύσει και παρακολου
θούσαν. Σε λίγο, είδαν το σκυλάκι να περιφέρεται πάνω στη βεράντα και |ζτά

άρχισε να βγάζει ένα παραπονιάρικο κλάμα. Έκλαψε για λίγη ώρα και ιιετά

«Σκυλάκι; Μα πού το βρήκες το σκυλάκι, παππού; Το αγόρασες;»
, «Όχι. όχι δεν το αγόρασα... Απλά το είχα πάρει από τον φίλο μου τον κτη- 
ιατρό με πολλά παρακαλια... Τον είχα επισκεφθεί μια μέρα και του είπα- προ 

σπαθω να βοηθησω κι αν είναι δυνατό να σώσω έναν πολύ καλό άνθρωπο στη 
£ΧΧΧφίλο μου τον Αράμ·Σκέφτομαι να εφα~ - 
πτωση του το ίδιο πείραμα που είχες κάνει εσύ μ' εμένα κι εγώ με τα παιδιά 
μου, μετά που είχαμε στερηθεί την Ήρα...».

■ Π°ύτ0λ>>· ”λΐκία ^υ ™
οικου μας του Όρφεα, αλλα θηλυκό.

εί0“ν V“ “νθίγε1 η είσ0δ0ς τΟυ σπιτιού και να προβάλλει 
ά™αΖ ΒΧεψ“χνε μ£-ίερΐεργε1“ Va δΕΙ Τ1 Μετά φώναξε τον 
στιιν ανκαλιήτη Εσκυψε’τ0 στα λέ91« του και μετά το έβαλε
τον Τα ™Ä καΐ τ° κρατουσε ^οργικά, λες κι ήταν από πολύ καιρό δικό 

«° αντ^υνο να διερωτάται πώς βρέθηκε εκεί στην 
καν μέσα κίΜ° οτι ένοιωσαν μεγάλη χαρά που το βρήκαν. Μπή-
στορησαν T'|V τ°υς· '°™V τα ^‘ά και
Κατάλσβα *°  τ1, ε^1νε’ η™ωσα μεγάλη ανακούφιση και ικανοποίηση. 
Καταλαβα οτι τσίμπησε το δόλωμα.
στη^τ“ “π° 0υ° βδθμάδες ^^ίπου. είδα τον κύριο Αράμ να περιφέρεται εκεί

I , ειτονια, οχι πολύ μακρια από το σπίτι του, προσπαθώντας να στρατεύσει 
τονΧ σκυλβκι’7ια να του μάθει τους δρόμους της γειτονιάς. Ήμουνα με 
τον Ορφεα το δικό μας σκυλί. Ο κύριος Αράμ έλαμπε από χαρά, ήταν άλλος 
άνθρωπος ξαναζωντάνεψε κι έδειχνε ότι ξαναβρήκε το ενδιαφέρον του για τη 
.ωη. έδειξε μεγάλο ενθουσιασμό που με είδε, δεν σταματούσε να μου εξιστο
ρεί παραστατικά και με μεγάλη ευτυχία πώς ήρθε το κουταβάκι και τον βρήκε 
στο σπίτι του. 1 ν 1

«Μου το έστειλε ο Θεός, φίλε μου» μου λέει «Με είδε πόσο υπέφερα που 
στερη ηκα τον Αργό και με λυπήθηκε. Δεν εξηγείται αλλιώς, στα καλά καθού
μενα να έρθει και να με βρει ένα σκυλάκι, λες και γνώριζε πόσο το έχω ανάγκη.

ε| αια, αυτό δεν είναι όπως τον Αργό μου, αλλά από μια άποψη είναι καλύ
τερα που δεν είναι από την ίδια ράτσα του Αργού και είναι “Πούτολ”. Ξέρω 
οτι τα σκυλιά αυτής της ράτσας είναι ήρεμα και φιλικά σκυλιά. Δεν είναι όπως 
εκείνα της ράτσας του Αργού που είναι περήφανα, εριστικά, επιθετικά και 
απαιτητικά. Γιατί, αν ήταν τέτοιο, ίσως πιο αργά, όταν η κόρη μου θα έκανε κι 
άλλο μωρό, να είχαμε τα ίδια προβλήματα όπως και με τον Αργό. Δεν ξέρω, 
αλλά οι δικοί μου νόμιζαν ότι, μυ το ντέρτι που με είχε πλακώσει, θα με έχαναν. 
Κι εγω ο ίδιος δεν είχα διάθεση για ζωή. Η απώλεια του Αργού με κτύπησε 
τοσο βαριά που δεν μπορούσα να ελέγξω τον εαυτό μου και ούτε που πρόλαβα 
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να συνειδητοποιήσω ότι είχα ένα εγγονάκι, που είναι η πηγή τη μεγαλύτερης 
ευτυχίας. Αυτό το σκυλί τώρα με ξαναζωντάνεψε, ξαναγεννήθηκα, νιώθω σαν 
τώρα να αρχίζει η ζωή και το πιο παράξενο, άρχισα τώρα να χαίρομαι όιπλά: 
από τη μια για το σκυλί και από την άλλη συνάμα για το εγγονάκι μου».

Είναι απίστευτο. Όση εμπειρία κι αν είχα με τα σκυλιά κι όσο κι αν ήμουνα 
σε θέση να εκτιμήσω πόση χαρά μπορούν να προσφέρουν, δεν υπολόγισα ποτέ 
ότι ένα μικρό σκυλί θα μπορούσε να Θεραπεύσει έναν τόσο ψυχικά άρρωστο 
άνθρωπο, να είναι το βάλσαμο στον πόνο και στη θλίψη του, να του δώσει νέα 
πνοή και διάθεση και να του ανοίξει νέους ορίζοντες και να του δημιουργήσει 
νέο ενδιαφέρον για τη ζωή...

Όση ώρα ο παππούς μας έλεγε την ιστορία του, κρεμόμασταν όλοι από τα 
χείλη του. Κανένας μας δεν μιλούσε. Προσπαθούσαμε να μην του κάνουμε ερω
τήσεις, για να μην διακόπτουμε την ιστορία του. Εξάλλου, τι να τον ρωτούσαμε! 
Κυλούσε τόσο ομαλά και γλυκά η κουβέντα του κι είχαμε τόση αγωνία για την 
εξέλιξη. Αν τον διακόπταμε πολλές φορές με πολλές ερωτήσεις, θα καθυστε
ρούσε πολύ και ίσως να κουραζόταν και να μας άφηνε την ιστορία στη μέση 
Πολύ λίγες ερωτήσεις του κάναμε και κυρίως όταν δεν καταλαβαίναμε κάτι 
και του ζητούσαμε να μας το διευκρινίσει. Ούτε ακόμη κι ο μικρός ο Πάρης 
που δεν είχε ακόμη κλείσει τα πέντε και δεν καταλάβαινε από τάξη και πειθαρ
χία, τόλμησε να μιλήσει και να διακόψει τον παππού. Φαινόταν κι αυτός απορ- 
ροφημένος και προσηλωμένος στην αφήγηση του παππού, σημάδι ότι ακόμη 
κι αυτού του άρεσε η ιστορία της Ήρας και του Αργού. Η

Όταν είδαμε ότι ο παππούς σταμάτησε να μιλά, τον κοιτάξαμε όλοι και προ
σέξαμε ότι τα μάτια του ήταν κόκκινα και υγρά. Έβγαλε το μαντήλι και άρχισε 
να σκουπίζει τα δάκρυά του και τα μάγουλά του που ήταν υγρά και ιδρωμένα 
Ήταν φανερό πως η θύμηση της Ήρας τον είχε συγκινήσει και του άνοιξε πα
λιές πληγές. Από την άλλη, όμως, φαινόταν χαρούμενος και ανακουφισμένος 
που κάτσαμε τόση ώρα φρόνιμα και τον ακούσαμε με προσοχή

«Αοιπόν, σας άρεσε η ιστορία της Ήρας και του Αργού;» 
«Ναι, ναι, μας άρεσε πολύ» αναφωνήσαμε όλοι με μια φωνή.
«Τέλειωσε παππούλη, δεν έχει άλλο;»

«Ναι, αγοράκι μου, τέλειωσε. Όλες 
τελειώνουν... »

ρώτησε ο μικρός Πάρης.

οι ιστορίες και όλα τα πράγματα κάποτε

«Όμως, παππού, τι έγινε τελικά ο κύριος Αράμ με το νέο του σκυλάκι; Του 
πέρασε η στενοχώρια; Ζει τώρα;», τον ρωτάω.

' «Και βέβαια ζει και μάλιστα είναι πολύ ευτυχισμένος με την οικογένειά του 
τα δυο εγγονάκια του - γιατί η κόρη του μετά από τρία χρόνια του έκανε κι ένα 
αγοράκι - και με το χαριτωμένο του σκυλάκι, που είναι κι αυτό πια μέλος της 
οικογένειάς τους». *

«Το ξέρει ότι εσύ του έστειλες το σκυλάκι;», τον ρωτάει ο Κωνσταντίνος.

«Α, όχι βέβαια... Αν το μάθαινε, είμαι σίγουρος ότι θα το εκτιμούσε 
αφάνταστα και θα με ευγνωμονούσε σε όλη του τη ζωή για το καλό που του 
είχα κάνει...»

«Ε, γιατί δεν του το είπες παππού;»

«Δεν θα ήταν σωστό, λεβέντη μου...Δεν έχετε μάθει τι έλεγαν οι σοφοί πρό
γονοί μας;»

«Τι έλεγαν;», τον ρωτάω εγώ.

« Ελεγαν μια πολύ σοφή κουβέντα: “Κάνε το καλό και ρίξ’ το στο γιαλό”. 
Αυτό έλεγαν και είχαν μεγάλο δίκαιο».

«Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό;»

«Αυτό πάει να πει ότι όταν εμείς κάνουμε κάτι καλό στους άλλους, πρέπει 
να το ξεχνάμε και να μην περιμένουμε απ’ αυτούς ανταπόδοση ή ανταμοιβή. 
Έτσι, λοιπόν, αν εγώ πήγαινα κι έλεγα στον κύριο Αράμ ότι εγώ του ’κανα 
καλό στέλνοντάς του το σκυλάκι, θα ήταν σαν να ζητούσα από τον ίδιο να με 
ευχαριστήσει και να μου δώσει κι εκείνος κάτι ή να μου κάνει κάποιο καλό σαν 
αντάλλαγμα. Μ’ αυτό τον τρόπο το καλό που του είχα κάνει θα έχανε την αξία 
του. Γι’ αυτό εγώ δεν του το είπα, το ξέχασα, το... “έριξα στο γιαλό” κι άφησα 
τον κύριο Αράμ να είναι ευτυχισμένος και να πιστεύει ότι το καλό του ήρθε 
από τον Θεό...»

«Εξακολουθεί να περνάει από τη γειτονιά σας και τον βλέπεις;» ρωτάω πάλι 
εγώ.

«Όχι, Εστέλλα μου, από πολύ καιρό τιυρα δεν περνάει πια. Είναι ευτυχι
σμένος, αλλά έχει γεράσει και δεν βαστούν τα πόδια του να παίρνει το σκυλί 
του βόλτα...Όμως, το παίρνει η κόρη του και τα εγγονάκια του κι έτσι είναι και 
το σκυλάκι πολύ χαρούμενο κι ευτυχισμένο μαζί τους...».

Δεν έφτασε να τελειώσει τη φράση του ο παππούς και πηδήξαμε όλοι πάνω 
του, τον αγκαλιάσαμε και τον πνίξαμε στα φιλιά... Η γιαγιά, σκυφτή στο φα
σολάκι της, μας χάζευε πάνω από τα γυαλιά της που κρεμόντουσαν πάνω στη 
μύτη της. Ορμήσαμε πάνω της και την αγκαλιάσαμε κι αυτή.

«Πάρε κι εσύ φιλάκια για να μη ζηλέψεις, γιαγιούλα!...»
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Χαρακτικό του Κώστα Γιωργαλλίδη

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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Μνήμη του ήρωος του 1974 
Δημήτρη Σταύρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΦΕΔΡΟΥ ΑΝΘΥΠΙΛΑΡΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥ 
πεσόντος κατά την Τουρκική εισβολή του 1974 και για 27 χρόνια αγνοούμενου 

και το Πολιτιστικό Κέντρο LITERATURA ET ARTES

προσκαλοΰν όλους όσοι τιμούν 
την υπέρ πατρίδος θυσία του, τον ηρωικό του θάνατο και τη μνήμη του 
να τιμήσουν με την παρουσία τους την παρουσίαση του Λευκώματος

Αιέν Αριστεύειν...
ΕΦΕΔΡΟΣ ΑΝΘΥΠΙΛΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 

Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΜΗΤΣΙΟΣ

σε Έρευνα και Επιμέλεια Ρούλας Ιωαννίδου-Σταύρου

Τετάρτη , 12 Οκτωβρίου, ώρα 7.00 μ.μ.
στην Αίθουσα Τελετών του Παγκυπρίου Γυμνασίου 

(έναντι Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Λευκωσία)

Την παρουσίαση του Λευκώματος θα κάνει ο φιλόλογος 
κ. Χριστόδουλος Κλεόπας, καθηγητής του πεσόντος

Χαιρετισμοί: Ο Γενικός Εισαγγελέας της Κυπριακής Δημοκρατίας 
κ. Κώστας Κληρίδης

και
η Διευθύντρια του Παγκυπρίου Γυμνασίου 

κα Ελένη Παπαστεφάνου

Φιλική συμμετοχή στο Πρόγραμμα: Παγκύπριον Γυμνάσιον

ΠΑ: Τηλ. 99574017 (κα Ρούλα Ιωαννίδου-Σταύρου), Τηλ. 99448347 (κ. Λένα Σταύρου),
Τηλ 99316126 (κα Αννα Σταύρου-Ιωάννου) και Τηλ . 96794379 (κ. Παντελή Μιχαηλίδη) ή στο email: roulastav@gmail.com

Παρουσίαση του βιβλίου «Αιέν Αριστεύειν...» 
Έφεδρος Ανθυπίλαρχος Δημήτρης Σταύρου

Ο δικός μας Μήτσιος
του Χριστόδουλου Κλεόπα

Είμαι ιδιαιτέρως ευγνώμων στην οικογένεια Σταύρου, διότι μου ανέθεσε το 
τιμητικό καθήκον να παρουσιάσω το Λεύκωμα με τίτλο «Αιέν αριστεύειν Έφε
δρος Ανθυπίλαρχος Δημήτρης Σταύρου, ο δικός μας Μήτσιος». Θεωρώ δε κα
θήκον μου να εκφράσω και δημοσίως τα θερμά μου συγχαρητήρια στην οικογένεια 
Σταύρου για την πρωτοβουλία της να εκδώσει το Λεύκωμα αυτό και ιδιαιτέρως 
στην κυρία Ρούλα Ιωαννίδου-Σταύρου, φιλόλογο-λογοτέχνιδα- ερευνήτρια.

Το τιμητικό αυτό Λεύκωμα εις μνήμην του αείμνηστου ανθυπιλάρχου Δη
μήτρη Σταύρου, ο οποίος έγινε ολοκαύτωμα στο ύψωμα Γρηγορίου κατά την 
άνιση επική μάχη με τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής στις 16 Αυγούστου 
1974, αποτελεί τον ελάχιστο οφειλόμενο φόρο τιμής σ' ένα ξεχωριστό αγωνιστή 
της ελευθερίας, ένα επίλεκτο νέο προικισμένο με σπάνιες πνευματικές, ψυχικές 
και σωματικές αρετές. Ένα νέο που επέδειξε απαράμιλλη ανδρεία, όπως αυτή 
περιγράφεται στον Πλατωνικό διάλογο «Λάχης» «ως δεινών τε και θαρραλέων 
επιστήμην» και ως ταυτόσημη με τη Σωκρατική «αρετήν».

Το εν λόγω Λεύκωμα χωρίζεται σε τέσσερα μέρη.
Εκτός από τα τέσσερα μέρη, του Λευκώματος προτάσσεται αντί προλόγου ένα 
«Γράμμα στον Μήτσιο» γραμμένο με γλαφυρότητα και πολλή συγκινησιακή 
φόρτιση και λυρική έμπνευση, από την επιμελήτρια της έκδοσης κυρία Ρούλα 
Ιωαννίδου-Σταύρου. Στο «Γράμμα» αυτό παρουσιάζεται ανάγλυφη η αγάπη 
και ο θαυμασμός της συγγραφέως του «Γράμματος» αυτού για τον τόσο πρό
ωρα αδικοχαμένο εκλεκτό και εξαίρετο από κάθε άποψη φερέλπιδα νέον.

Στο πρώτο μέρος του Λευκώματος περιλαμβάνονται τα εξής κεφάλαια: 
α) Σύντομο βιογραφικό του ηρωομάρτυρα που τιμούμε με την αποψινή σύναξη 
και παρατίθενται φωτοτυπίες των πολυάριθμων βραβείων (δεκατεσσάρων και 
δύο επαίνων) που κυριολεκτικά «σάρωσε» (ας μου επιτραπεί ο όρος) ο Δημήτρης 
κατά την αποφοίτησή του από το Παγκύπριο Γυμνάσιο, την Alma Mater, την 
πνευματική τροφόν μητέρα τόσων επίλεκτων μελών της κυπριακής κοινωνίας.

β) Αναφορά στην άνανδρη δολοφονία του πατέρα του από Τούρκους τρομο- 
κράτες-στασιαστές κατά του νόμιμου κράτους στις 14 Απριλίου 1964. Σημει
ώνω δε ότι η δολοφονία του πατέρα του ήταν καθοριστική για τη στάση που 
τήρησε ο Δημήτρης στις 16 Αυγούστου 1974 στο ύψωμα Γρηγορίου. Εμεινε 
για να πολεμήσει για τον πατέρα του, για τη Λευκωσία και για την ελευθερία 
της Κύπρου.
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γ) Μαρτυρίες συμπολεμιστών του, καθηγητών που τον δίδαξαν τόσο στο 
Παγκύπριο Γυμνάσιο όσο και στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθη
νών καθώς και συμμαθητών του, ερανισμένες με πολύν μόχθο και πολλή επι
μέλεια και αγάπη από την ερευνήτρια-επιμελήτρια για την έκδοση του 
Λευκώματος.

Δεν πρόκειται να παραθέσω τα όσα διθυραμβικά λέχθηκαν από τους πιο 
πάνω και περιλαμβάνονται στο Λεύκωμα που απόψε έχω την εξαιρετική 
τιμή να σας παρουσιάζω για τον ηρωομάρτυρα μαθητή μου. Μου προκαλεί 
όμως διαβάζοντάς τα, κατάπληξη το γεγονός ότι όλοι ανεξαιρέτως συμ
φωνούν ότι ο Δημήτρης ήταν ένα φαινόμενο μαθητή, ανθρώπου, ηθικής 
προσωπικότητας, λεβεντιάς και παλληκαριάς (το απέδειξε στον Αρμαγεδ- 
δώνα του υψώματος Γρηγορίου), σε βαθμό που δυσκολεύεται κανείς να το 
πιστέψει. Θεωρώ «δεινόν πάλαισμα» για την ταπεινή και φτωχή μου γρα
φίδα την απόπειρα να σκιαγραφήσω το πελώριο ηθικοπνευματικό ανά
στημα του Δημήτρη. Βρίσκομαι σε κατάσταση παρόμοιας αμηχανίας με 
εκείνη που, κατά τον Θουκυδίδη, βρέθηκε ο Περικλής προσπαθώντας να 
επαινέσει στον Επιτάφιο λόγο του τους εξιδανικευμένους πια νεκρούς του 
πρώτου έτους του Πελοποννησιακού πολέμου. Γράφει σχετικά ο Θουκυ
δίδης: «Γιατί είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς όπως αρμόζει για πράγματα 
που μετά βίας φθάνει κανείς στη βεβαιότητα ότι είναι αληθινά. Διότι ο 
ακροατής που γνωρίζει τα πραγματικά δεδομένα κι είναι ευνοϊκά διατεθει
μένος μπορεί ίσως να νομίσει ότι παρουσιάζονται κατώτερα κάπως απ’ ό,τι 
θέλει και από ό,τι ξέρει ο ίδιος, κι εκείνος πάλι που δεν τα γνωρίζει μπορεί 
από φθόνο να νομίσει ότι ορισμένα παρουσιάζονται με υπερβολές, εάν 
ακούσει κάτι που υπερβαίνει τις δικές του δυνάμεις. Διότι οι έπαινοι που 
λέγονται για άλλους είναι ανεκτοί μέχρι εκεί που νομίζει ο καθένας πως 
είναι και ο ίδιος ικανός να πράξει κάτι από όσα άκουσε· οτιδήποτε πάει πιο 
πέρα από αυτό τους κάνει αμέσως να ζηλεύουν και να δυσπιστούν».

δ-ε) Έγραψαν και είπαν για τον Δημήτρη. Επιγραμματικά αναφέρω κάποιες 
από τις κρίσεις ανθρώπων που γνώρισαν και, όχι απλώς εντυπωσιάστηκαν, 
αλλά έμειναν κατάπληκτοι από αυτόν τον φιλημένο στο μέτωπο από τον δημι
ουργό του, τόσο πρόωρα και τόσα άδικα χαμένο νέο, λόγω αμαρτημάτων 
άλλων.
- Το καμάρι του Παγκυπρίου Γυμνασίου.
- Ήταν ξεχωριστός.
- Ήταν φαινόμενο. Απώλεια για τον τόπο.
- Τέτοια παιδιά γεννιούνται μόνο κάθε πενήντα χρόνια.
- Σεμνός, ευγενής, ήπιος, πρώτος σε όλα, τίποτε δεν του έλειπε.
- Ήταν ο μαθητής που ξεχώριζε για την επιμέλεια και το ήθος του. Ήταν ένα 
παιδί γεμάτο ζωντάνια και αυτοπεποίθηση.
- Ανθρωπος με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Αριστος μαθητής και αθλητής
- Η θυσία του ήταν συνειδητή επιλογή. ’’
- Εξαίρετος άνθρωπος. Κάλλιστος φίλος. Σίγουρα θα μεγαλουργούσε

- Επέλεξε να μείνει στις επάλξεις.
- Αριστος σε όλα. Και στον αθλητισμό.
- Συνδύαζε την ξεχωριστή ευφυΐα με το ήθος και την αρετή.
- Ήταν ο άριστος των αρίστων.

Στο Δεύτερο Μέρος του Λευκώματος περιλαμβάνονται όλες οι τιμές που 
αποδόθηκαν στον αείμνηστο Μήτσιο: Ονομασία οδού στον Δήμο Λατσιών στη 
μνήμη του, καθιέρωση βραβείου Δημήτρη Σταύρου, απονομή επάθλων και τι
μητικών διπλωμάτων στην οικογένειά του, αναγραφή του ονόματος του σε τι
μητική πλάκα στο σχολείο από όπου αποφοίτησε, το Παγκύπριο Γυμνάσιο, μαζί 
με τα ονόματα άλλων τεσσάρων μαθητών της σχολής που έπεσαν στους εθνι
κούς υπέρ ελευθερίας αγώνες, κ.ά.

Στο Τρίτο Μέρος του Λευκώματος υπάρχουν φωτογραφίες του Δημήτρη 
από την παιδική του ηλικία, τη φοίτησή του στο δημοτικό, στο Παγκύπριο Γυ
μνάσιο, τη στρατιωτική του θητεία και τΐ] δίχρονη φοιτητική του ζωή στην 
Αθήνα.

Στο Τέταρτο Μέρος υπάρχουν φωτοαντίγραφα επιστολών που έστελλε από 
την Αθήνα στη μητέρα του ερίτιμο κυρία Χρυσάνθη: μέσα από τη λακωνική 
γραφή του Μήτσιου διακρίνει κανένας τη στοργή του προς τη μητέρα του, αλλά 
και την απλότητα του χαρακτήρα του και την έγνοιά του να την κρατεί ενήμερη 
για τις επιδόσεις του στην Ιατρική σχολή.

Έχοντας διαδράμει το Λεύκωμα, αυτή την κατάθεση ψυχής της Ρούλας 
Ιωαννίδου-Σταύρου στη μνήμη του Μήτσιου, θα ήθελα να κλείσω την παρου
σίαση αυτή με μερικές προσωπικές σκέψεις για τον τόσο πρόωρα και άδικα χα
μένο αγαπημένο μου μαθητή Δημήτρη Σταύρου.

Ο Δημήτρης αναδείχτηκε στη σύντομη ζωή του ο άριστος των αρίστων. Με 
τον τόσο ηρωικό θάνατό του κερδίζει επάξια ένα ακόμα πιο τιμητικό τίτλο. Γί
νεται ομότιμος των πιο ένδοξων ονομάτων της ιστορίας της φυλής μας. Μπορεί 
τώρα να συνομιλεί στη χώρα των μακάρων ως ισότιμός τους με τον Αυξεντίου, 
τον Μάτση, τον Καραολή και τον σχεδόν ομήλικόν του Παλληκαρίδη και όλους 
τους άλλους ήρωες της φυλής μας. Όλους που φύλαξαν Θερμοπύλες «ποτέ από 
το χρέος μη κινούντες».

Δεν είμαι βέβαιος αν η εθελοθυσία του Μήτσιου θα δικαιωθεί τελικά. Αλ
λωστε «οι ήρωες προχωρούν στα σκοτεινά» όπως λέει και ο ποιητής. Εκείνος 
όμως επέτελεσε το ύψιστο εθνικό του χρέος πολεμώντας μέχρι θανάτου για ό,τι 
ιερό και όσιο του δίδαξε αυτό το σχολείο και ο ίδιος μετουσίωσε σε πράξη. 
Πράξη υπέρτατης προσφοράς προς την πατρίδα και απέδειξε προσφέροντας 
τη ζωή του «λύτρον αντί πολλών» ότι η αξία του καθενός μας βρίσκεται στην 
αμοιβαία μας χρησιμότητα.

Όπως τον γνώρισα, έφηβο 16 χρονών, ο Δημήτρης που ήθελε να γίνει για
τρός από το Κλασικό και που τα κατάφερε κατά τρόπο εκπληκτικά εντυπω
σιακό φέρνει συχνά στον νου μου το ποίημα του Ελύτη «Ασμα Ηρωικό και
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πένθιμο για τον χαμένο Ανθυπολοχαγό της Αλβανίας»:

- Ήταν ωραίο παιδί.................
- Ήταν γερό παιδί.....................
- Ήταν γενναίο παιδί.................
- Με τα θαμπόχρυσα κουμπιά και το πιστόλι του 
Με τον αέρα του άντρα στην περπατηξιά 
Και με το κράνος του γυαλιστερό σημάδι 
(Φτάσανε τόσο εύκολα μες στο μυαλό 
Που δεν εγνώρισε κακό ποτέ του) 
Με τους στρατιώτες του ζερβά δεξιά 
Και την εκδίκηση της αδικίας μπροστά του 
Φωτιά στην άνομη φωτιά!

Στο συγκινητικό και όμοιο με σπαρακτικό λυγμό «Γράμμα στον Μήτσιο» 
της Ρούλας Ιωαννίδου-Σταύρου, που υπάρχει «Αντί προλόγου» στο Αεύκωμα 
βρίσκω απηχήσεις των πιο κάτω στίχων του Ελύτη από το «Άσμα Ηρωικό και 
Πένθιμο».

Έτσι καθώς τινάζεται μες στη βροχή το δέντρο 
Και το κορμί αδειανό μαυρίζει από τη μοίρα 
Γιατί, ρωτάει ο αϊτός, πού ’ναι το παλικάρι; 
Κι’ όλα τ’ άίτόπουλ’ απορούν πού 'ναι το παλικάρι! 
Γιατί, ρωτάει στενάζοντας η μάνα, πού ’ναι ο γιος μου; 
Κι όλες οι μάνες απορούν πού να 'ναι το παιδί!
Γιατί, ρωτάει ο σύντροφος, πού να ’ναι ο αδελφός μου; 
Κι όλοι οι σύντροφοι απορούν πού να ’ναι ο πιο μικρός;

Αγαπημένε κι αξέχαστέ μας Μήτσιο, καλέ κάγαθέ νεανία, που χάθηκες 
άδικα από την ηλιθιότητα κάποιων προδοτών και την ανοσιότητα τη δολιότητα 
και την ιδιοτέλεια των ισχυρών της γης. Δέξου από εμένα τον ταπεινό δάσκαλό 
σου, ως άνθη ευλαβείας τους πιο κάτω στίχους του Πινδάρου της νεοελληνικά 
ποίησης Ανδρέα Κάλβου: 1 

«Ας μη βρέξη ποτέ 
το σύννεφον και ο άνεμος 
Σκληρός ας μη σκορπίση 
Το Χώμα το μακάριον 
που σε σκεπάζει 
Ας το ποτίζη πάντοτε 
Με τ’ αργυρά της δάκρυα 
Η ροδόπεπλος κόρη 
Και αυτού ας ξεφυτρώνουν 
Αιώνια τ’ άνθη».

Αιωνία σου η μνήμη.

Παγκύπριο Γυμνάσιο, 12 Οκτωβρίου 2016

Χαιρετισμός από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 

κ. Κώστα Κληρίδη

Στις 19.7.2016 πήρα ένα μήνυμα στο κινητό μου που, όπως το ίδιο έλεγε, προ
ερχόταν από την κυρία Ρούλα Ιωαννίδου-Σταύρου. Και με ρωτούσε, ως εισα
γωγή, κατά πόσο το όνομα «Σταύρου» μου λέει κάτι. Προφανώς από ευγένεια. 
Της απάντησα αμέσως. Οτι το όνομα Σταύρου δεν μου λέει απλά κάτι. Τόσο 
σε μένα όσο και σε όλους μας σε αυτή την αίθουσα αλλά και σε αυτή τη χώρα, 
το όνομα του Δημήτρη Σταύρου μας λέει και μας διδάσκει πάρα πολλά.

Αριστεία, σεμνότητα, ήθος, φιλία, γενναιοψυχία, αυταπάρνηση, φιλοπατρία.

Είναι πραγματικά συγκινητικές, συγκλονιστικές οι στιγμές που βιώνουμε 
απόψε, όσοι από μας ζήσαμε από κοντά τον Δημήτρη. Η σκέψη και ο λογισμός 
μας τρέχει πίσω στον χρόνο. 46 ολόκληρα χρόνια πίσω. Στις 12 Ιουλίου 1970. 
Σ' αυτή ακριβώς την ίδια αίθουσα, τη Μεγάλη Αίθουσα του ιστορικού Παγκυπρίου 
Γυμνασίου. Όπου, απ’ ότι βλέπω, τίποτε σχεδόν δεν έχει αλλάξει. Η 12η Ιου
λίου 1970 ήταν ημέρα αποφοίτησης. Ήταν ημέρα απονομής των απολυτηρίων 
και των βραβείων. Των απολυτηρίων σε όλους εμάς τους μαθητές της Έκτης 
Τάξης. Και των βραβείων για τον αγαπημένο σε όλους συμμαθητή μας στην 
Στ.1 Κλασικού, τον Δημήτρη Σταύρου. Κάποια βραβεία δόθηκαν βέβαια και 
σε άλλους. Κανένας όμως δεν πλησίασε το επίτευγμα του Δημήτρη μας. Δεκα
τέσσερα βραβεία και τρεις επαίνους. Ο παρουσιαστής της εκδήλωσης ανακοί
νωνε το ένα μετά το άλλο τα βραβεία που απονέμονταν και εκφωνούσε το 
όνομα του κριθέντος ως αρίστου και δικαιουμένου σε βράβευση, για να πάρει 
το βραβείο του από τα χέρια του διακεκριμένου εκπαιδευτικού, του γυμνα
σιάρχη Φρίξου Πετρίδη. Με την εκφώνηση λοιπόν του ονόματος του βραβευο- 
μένου, ο Δημήτρης, που καθόταν κάτω, στις θέσεις του ακροατηρίου, συνεχώς 
ανεβοκατέβαινε αυτά εδώ τα σκαλιά για να πάρει το ένα βραβείο μετά το άλλο. 
Μπορούσε κάποιοι σε τέτοιες στιγμές να αναμένετο ότι θα αισθάνονταν ζήλια. 
Ίσως και φθόνο. Γιατί αυτός και όχι εγώ, γιατί όχι εμείς. Και όμως. Τίποτε απ' 
όλα αυτά. Αυτό που είμαι σίγουρος ότι όλοι μας αισθανθήκαμε ήταν περηφά
νια και θαυμασμό για τον φίλο, τον συμμαθητή μας. Το έβλεπες αυτό να είναι 
τόσο έκδηλο στο πρόσωπο όλων των συμμαθητών μας, όλων των αποφοίτων 
του έτους. Και ανεβοκατέβαινε ο Δημήτρης τα σκαλιά της βράβευσης, μέχρι 
που ένας καθηγητής, ίσως ο ίδιος ο γυμνασιάρχης, του είπε να παραμείνει στο 
πάνω επίπεδο της σκηνής για να μην πηγαινοέρχεται.

Μετά από την ημέρα εκείνη, οι δρόμοι μας χώρισαν. Διασκορπιστήκαμε όλοι 
απ’ εκεί και απ’εδώ, για τη στρατιωτική θητεία και αργότερα για ανώτερες 
σπουδές. Καθόλου παράξενο, ο Δημήτρης με υποτροφία από την Ελλάδα για 
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την Ιατρική Σχολή. Ακολούθησαν και εκεί οι διακρίσεις και οι αριστείες για 
δύο χρόνια. Όλα αυτά μέχρι τον μαύρο Αύγουστο του 1974. Τότε που ο αξέ
χαστος μας Δημήτρης ως Έφεδρος Ανθυπίλαρχος βρέθηκε επί των επάλξεων 
να αγωνίζεται εναντίον του Τούρκου εισβολέα.

Εκεί μετουσίωσε σε πράξη όσα βίωσε στη θεωρία. Όλες τις αξίες και αρετές. 
Της ελευθερίας, του δικαίου, της φιλοπατρίας, της αυταπάρνησης. Τις εφάρ
μοσε μέχρι θανάτου. Και όπως στη ζωή υπήρξε άριστος, έτσι ήταν και στον θά
νατο. Δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς.

Για 27 χρόνια αγνοούμενος. Για 42 χρόνια μας λείπει. Λείπει από την οικο- 
γένειά του, λείπει από την παρέα μας. Λείπει μέσα από την κοινωνία όπου, 
χωρίς αμφιβολία, Θα διέπρεπε στον στίβο της ζωής.
Τον κέρδισε η πατρίδα και ο ίδιος κέρδισε την αιωνιότητα.
Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη και με θαυμασμό.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση

Χαιρετισμός της τέως Διευθύντριας του Παγκυπρίου Γυμνασίου 
κ. Ελένης Παπαστεφάνου

Τη βαθιά μου λύπη εκφράζω προς όλους εσάς για την αδήριτη ανάγκη τιης 
απουσίας μου*:  την οικογένεια, τους καθηγητές, τους συμμαθητές και συστρα
τιώτες και όλους εσάς που τιμάτε με την παρουσία σας τη μνήμη του λεβεντο
νιού ήρωα απόφοιτου του Σχολείου μας, Σταύρου Δημήτρη του Σταύρου.

Νοερώς όμως παρούσα, σε στιγμές μάλιστα εθνικού αναβαπτίσματος και 
προβληματισμού στα νάματα της αυτοθυσίας του λαμπρού παλληκαριού, 
δεχθείτε παρακαλώ την ειλικρίνεια του λόγου μου. Κι αναλογίζομαι τι θα μπο
ρούσα εγώ, αφοπλισμένη στη διαφορά του χρόνου, να προσθέσω στα όσα κα
τέθεσαν παλαιοί καθηγητές σου, Δημήτρη, συμμαθητές και συμπολεμιστές σου, 
καταξιωμένοι σήμερα στον χώρο των Γραμμάτων και των Επιστημών.

Σύρω τούτες τις γραμμές και απέναντι μου ακριβώς, παρηγοριά το σύννεφο, 
το μίασμα του Πενταδακτύλου. Μα η δική σου εικόνα, ψηλότερα στη συνεί
δηση όλων μας, εικόνα Αθηναίου Εφήβου ακλόνητα πιστή στον όρκο «αμυνώ 
δε και υπέρ ιερών και οσίων και μόνος και μετά πολλών... ουδέ εγκαταλείψω 
τον παραστάτην ότω αν στοιχήσω». Αν φύγουμε η Λευκωσία πέφτει! Συνει
δητή όπως πάντα η επιλογή σου. Και έμεινες με λίγους και όχι μόνο δεν εγκα- 
τέλειψες τον συμπολεμιστή σου μα και τον εμψύχωνες «Αιέν αριστεύειν και 
υπείροχον έμμεναι άλλων». Στο Σχολείο, των αρίστων άριστος, βραβεία δεκα
τέσσερα, έπαινοι τρεις . Στην Ιατρική των άλλων υπείροχος, στον Στρατό Αν
θυπίλαρχος και ξεχωριστά, ας επιτραπεί και σε μένα να πω, στο ήθος 
αδαμάντινος. Δύσκολη σε άνθρωπο η συνύφανση, συλλειτουργία και συνέκ- 
φραση της ακαδημαϊκής ικανότητας με το συγκροτημένο του ήθους, την αρετή. 
Σώφρων, σεμνός, σοβαρός, ευγενικός, στοχαστικός, λιγομίλητος, προσιτός.

Το δάκρυ συνόδευε σελίδες του Λευκώματος και στην εικόνα του προσώ
που του, είπα: Μορφή αγνή, ευγενική, με αυστηρή προσήλωση στο καθήκον, 
μακριά από κάθε οίηση. Ενσάρκωση και έκφραση αρχών και αξιών, με στό
χους, με αυτοπεποίθηση. Παλληκάρι λαμπρό, λεβέντης νοϊ, ψυχή και σώματι.

Στα όσα οι καθηγητές σου κατέθεσαν, εσένα Σταύρου χειροκρότησα, τους 
καθηγητές σου ζήλεψα. Στα όσα οι καθηγητές Ιατρικής, σε θαύμασα. Στα όσα 
οι συμμαθητές σου σε καμάρωσα. Στα όσα όμως οι συμπολεμιστές σου ευλαβώς 
υποκλίθηκα.

Το σεπτό σου μνήμα ας το δροσίσει, κατά τον ποιητή.
με τ' αργυρά της δάκρυα
il ροδόπεπλος κόρη
και αυτού ας ξεφυτρώνουν αιώνια τα άνθη

Άνθη μνήμης ιστορικής και για μας συνάμα υποθήκη.
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Τούτα τα λόγια ας είναι Ελληνικής ψυχής κατάθεση, ως φύλακας Θερμο
πυλών άλλωστε, τη ση συνειδήσει πειθόμενος, πολέμησες κι η δόξα δίκαια ας 
συνοδεύει σε της Αρετής τον οδοιπόρο.

Μέσα σε συναισθηματική φόρτιση δύσκολο στον άνθρωπο είναι να επιτύχει 
την αρμονική συμπόρευση λογικού και θυμικού, μα στον ίδιο τον άνθρωπο 
είναι μέσα από τη διάκριση ρόλων το δικό του θέλω πράξη να γίνει.

Μητέρα η ίδια, φωνή εκτίμησης και ευγνωμοσύνης αφήνω στη μάνα που σε 
γέννησε. Ως εκπαιδευτικός, τυχεροί οι δάσκαλοι και καθηγητές που έβλεπαν 
τον λόγο τους να ριζώνει σε νουν και ψυχή. Ως Διευθύντρια του Σχολείου σου, 
σε σένα τον λάτρη και ζηλωτή Παιδείας Κλασικής μια λέξη, βέβαιη είμαι, σου 
αρκεί ΕΥΓΕ! Βραβείο αυτοθυσίας και αυταπάρνησης στην ιδέα και αξία της 
Ελευθερίας.

Το Λεύκωμα στα χέρια μου ακόμη, κυρία Ιωαννίδου-Σταύρου. Στιγμές σιω
πής, περισυλλογής. Συναισθήματα ποικίλα που σε λίγο μετουσιώθηκαν σε 
βίωμα χρέους. Ένα χρέος, μια οφειλή σαρανταδύο χρόνια μετά, προς τη συ
νειδητή θυσία του λαμπρού απόφοιτού μας.

Με την ολοκλήρωση των εδώ εργασιών και με σκεπτικό πρότασής μου προς 
τον Καθηγητικό Σύλλογο και τη Σχολική Εφορεία, τη συναίνεση, βέβαια, έχον
τας και της οικογένειας.
Αίθουσα Δημήτρη Σταύρου
Αρετής αγλάισμα, των αρίστων αποφοίτων 1970 Αριστος
Έπεσε ηρωικώς μαχόμενος το 1974

ΕΥΓΕ! Στον Πενταδάκτυλο το σύννεφο σκόρπισε. Στο ύψωμα όμως ΕΑΔΥΚ- 
Γρηγορίου η φωνή συνεχίζει ν’ αντηχεί. ΕΔΩ ΣΤΑΘΕΙΤΕ!

Χαίρε ω Χαίρε Λευτεριά!

*Τον Χαιρετισμό εκφώνησε η κ. Πόλυ Ρούσου Β.Δ. Α'

Εκδήλωση τιμής 
στον Ανδρέα Χριστοφίδη

Εξώφυλλα των έργων του Ανδρέα Χριστοφίδη
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Ανδρέας Χριστοφίδης

του Ντίνου Θεοδότου

Λίγοι άνθρωποι επέδρασαν τόσο στη σκέψη και τα ενδιαφέροντα μου όσο 
ο Αντρέας Χριστοφίδης. Τον ευγνωμονώ, γιατί σε πολύ νεαρή ηλικία μου 
άνοιξε δρόμους αναζήτησης πνευματικής και ψυχικής, δρόμους που ομορφαί
νουν και νοηματοδοτούν την ύπαρξή μας. Είχα την ευτυχία να τον έχω καθη
γητή μου σε πολύ νεαρή ηλικία, τόσο εγώ όσο κι εκείνος. Εντυπώσιαζε η 
οξυδέρκεια, η ευρυμάθεια και η κριτική σκέψη που τον χαρακτήριζαν. Αντι- 
ληφθήκαμε αμέσως, μικροί μαθητές, ότι δεν πρόκειται για συνηθισμένο φιλό
λογο της ρουτίνας, της γραμματικής και του συντακτικού, αλλά για νέα πνοή 
στον χώρο της παιδείας.

Είχε μυαλό τετράγωνο με βαθιές γνώσεις σε πλείστα θέματα, που ήταν 
συγκροτημένες και αξιολογημένες. Είχε το χάρισμα να διαβάζει, να μαθαίνει, 
να αφομοιώνει και να κατατάσσει τις πλούσιες γνώσεις του σε μια αξιολογική 
κλίμακα. Ο πλούτος των γνώσεών του μαζί με την ξεχωριστή αίσθηση του χιού
μορ, τον έκαναν μια συναρπαστική προσωπικότητα. Του άρεσε η ζωή και αυτό 
εκδηλωνόταν στις εκδρομές που μας συνόδευε. Ήταν άνθρωπος ζωντανός και 
πληθωρικός.

Στα μαθήματά του αναφερόταν σε θέματα πρωτόγνωρα τότε για μας. Στην 
ποίηση μάς ανέλυε τον Καβάφη με τον ίδιο τρόπο και την ίδια θεώρηση που 
γίνεται και σήμερα από τους πιο διάσημους κριτικούς. Από τότε μάς γνώρισε 
την «Ιθάκη», το «Περιμένοντας τους βαρβάρους», το «Απολείπειν ο θεός Αν
τώνιον» και τόσα άλλα. Μας έλεγε ότι για να εκτιμήσεις ένα μυθιστόρημα πρέ
πει να το ζήσεις και αυτό σημαίνει να το διαβάσεις χωρίς διακοπή. Ο ίδιος είχε 
διαβάσει το «Πόλεμος και ειρήνη» του Τολστόι μέσα σε μια νύχτα! Στις ανα
λύσεις κειμένων και λογοτεχνίας έδινε κοινωνιολογική και πολιτική διάσταση. 
Μας ανέπτυξε τα ρεύματα της τέχνης του εικοστού αιώνα - κυβισμός, φουτου
ρισμός, ντανταϊσμός - σε συνάρτηση με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες 
της εποχής. Μας ανέφερε για τον Πικάσο και τα έργα του. Τις «Δεσποινίδες 
της Αβινιόν» που σηματοδοτούν τη ρήξη με την παραδοσιακή τέχνη και την 
απαρχή της αφηρημένης τέχνης. Την ιστορία της «Γκουέρνικα», τη μεγαλειώδη 
σύνθεση του Πικάσο και την τρομακτική εκφραστική της δύναμη. Μας ανέ
φερε για τις παραξενιές του Σαλβαντόρ Νταλί και τα λιωμένα ρολόγια του. Η 
αρχιτεκτονική είναι και τρόπος έκφρασης και έκανε αναφορά στον Αε Κορμπυ- 
ζιέ. Στη μουσική μάς μύησε στις εκλεπτυσμένες και αισθαντικές μελωδίες του 
Χατζιδάκι και στη ρωμαλεότητα των τραγουδιών του Θεοδωράκη.

Όλες αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονταν στο υποσυνείδητό μου σε λανθά- 
νουσα κατάσταση και μ£ το κατάλληλο ερέθισμα εκδηλώνονταν προς τα έξω 
για να αποτελέσουν το υπόστρωμα, τη μαγεία και μια νέα αντίληψη του κό
σμου.

Στην εκδρομή στην Ελλάδα που μας συνοδέυσε είδαμε να ξετυλίγονται πολ
λές από τις απίστευτες γνώσεις του. Οι ξεναγήσεις που έκανε στους αρχαιολο
γικούς χώρους που επισκεφτήκαμε ήταν πλήρεις και συναρπαστικές, Στην 
Ακρόπολη, στον Παρθενώνα, στις Μυκήνες, στην Επίδαυρο, στην Ολυμπία, 
στους Δελφούς και όπου αλλού μας ξεναγούσε με επαγγελματική επάρκεια και 
ενθουσιασμό. Μου ήταν δύσκολο να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος μπορεί να έχει 
τόσες γνώσεις σε βάθος και έκταση σε τέτοια ευρύτητα θεμάτων. Μας ανέλυσε 
με εμβρίθεια την τραγωδία που παρακολουθήσαμε στο Εθνικό Θέατρο, αλλά 
και αστειευόταν μαζί μας στις ώρες της χαλάρωσης. Θυμάμαι ακόμα που μας 
τραγούδησε το τραγούδι του Χατζιδάκι «Κουρασμένο παλικάρι».

Η συνεισφορά του στα πολιτιστικά του Παγκυπρίου Γυμνασίου ήταν πολύ 
σημαντική. Ήταν τότε παράδοση κάθε χρόνο να ανεβάζεται από τους μαθητές 
μια αρχαία τραγωδία. Ανέλαβε να «διδάξει» την τριλογία του Αισχύλου «Αγα- 
μέμνων-Χοηφόροι-Ευμενίδες», γεγονός που σημάδεψε εκείνη την εποχή.

Η μεγάλη του όμως προσφορά ήταν ότι μας εισήγαγε στην έννοια του στο
χασμού, της κριτικής σκέψης και του δοκιμίου. Είχε την τεράστια ικανότητα 
να διακρίνει και να κατατάσσει το ποιοτικό και εκλεκτό από το συνηθισμένο. 
Αυτό ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να δώσει στους μαθητές του.

Μας έδωσε τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε τις λεπτές αποχρώσεις της ζωής 
και να νιώσου με μέσα από την τέχνη συγκινήσεις ανείπωτες. Τον φέρνω συχνά 
στη μνήμη μου. Αλλωστε, όπως μας δίδαξε, «πολιτισμός σημαίνει συνανα
στροφή με τους νεκρούς».

Ανδρέα Χριστοφίδη Οι Ομιλίες της νύχτας

Ανδρέα Χριστοφίδη ‘Αναλυτικές Προτάσεις

Εξώφυλλα των έργων του Ανδρέα Χριστοφίδη
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Κομίζει τι καινόν το Κριτήριον*,

του Νίκου Παναγιώτου

Η γνωριμία μου με το περιοδικό Κριτήριον άρχισε αμέσως με την έκδοσή 
του. Επρόκειτο όμως για μια κατά το μάλλον ή ήττον επιφανειακή επαφή στο 
πλαίσιο της καταγραφής που έκαμνα για τους σκοπούς της Κυπριακής Βιβλιο
γραφίας, όπου κωδικοποιούσα κάθε χρόνο από το 1983 ως το 2004 την έντυπη 
πνευματική παραγωγή της Κύπρου. Παρόλο που ήμουν δεδηλωμένος θαυμα
στής του Χριστοφίδη και είχα διαβάσει όλα σχεδόν τα βιβλία του, ιδιαίτερα τα 
δοκιμεακά, υπήρξα περιστασιακός αναγνώστης του περιοδικού.

Όταν τον Μάιο του 1997 εμφανιζόταν το Κριτήριου, βρίσκονταν ήδη στη 
ζωή τρία περιοδικά του παραδοσιακού λογοτεχνικού τύπου. Η Πνευματική 
Κύπρος, η Νέα Εποχή και η Ακτή. Τα δυο πρώτα είχαν μια πορεία 40 σχεδόν 
χρόνων και η Ακτή οκτώ. Και κάτι ακόμη σχετικά με την ταυτότητα των πε
ριοδικών, σύμφωνα πάντα με δική τους δήλωση τη συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή. Μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό, με υπεύθυνο εκδότη τον Κύπρο Χρυ
σάνθη, η Πνευματική Κύπρος, διμηνιαίο πολιτιστικό περιοδικό η Νέα Εποχή 
με διευθυντή τον Αχιλλέα Πυλιώτη, υπεύθυνο σύνταξης τον Θωμά Συμεού και 
πενταμελή συντακτική επιτροπή. Η Ακτή, περιοδικό λογοτεχνίας και κριτικής 
κυκλοφορεί κάθε τρίμηνο, με υπεύθυνο εκδότη-διευθυντή τον Νίκο Ορφανίδη 
Τα αντίστοιχα στοιχεία για το Κριτήριον είναι: Περιοδική έκδοση λόγου και 
προβληματισμού, που εκδίδεται από συντακτική επιτροπή, με υπεύθυνο τον 
Ανδρέα Χριστοφίδη.

Οι διαφορές με τα προαναφερθέντα περιοδικά είναι εμφανείς ήδη από το 
πρώτο τεύχος. Μέλη συντακτικής επιτροπής μην αναζητήσετε, γιατί απλώς δεν 
υπάρχουν. Η όλη υπόθεση είναι έργο ενός ανδρός, που βοηθείται από την κόοη 
του Αγγέλα στις μεταφράσεις και στη μηχανογράφηση των κειμένων Είναι 
αμέσως φανερό πως δεν πρόκειται για ακόμη ένα περιοδικό λογοτεχνικό ώι 
λολογικό ή πολιτιστικό. Και για να μην υπάρχει σε κανένα καμιά αμφίβια 
για το τι εστί το Κριτήριου, αμέσως κάτω από τον τίτλο τοποθετούνται δυο 
μόττο, που εξηγούν τα σχετικά. Ας καταγραφεί ακόμη μεα μεγάλη διαώοοά 
στην οποία θα επανέλθω και πιο κάτω. Τα λεγάμενα λογοτεχνικά περιοδικά 
συνήθως εκδίδονται από νέους, ομαδικά, για να εκφράσουν τις ανησυνίεσ κα. 
τα οράματά τους. Κάποτε μοιάζουν με φωλιά, όπου, κοντά στους ηεναλύτε 
ρους, βρίσκονται μαζεμένοι νεοσσοί, προτού ανοίξουν τα φτερά τους στο στΓ 
ρέωμα των Γραμμάτων. Αντιθέτως, στο Κριτήριου έχουμε ένα ώριμο άτοαο 
με πλουσιότατη σκευή, περγαμηνές ασυνήθιστες, αναγνώριση κι εδώ κι έέω 
να-σερνει τον χορο στερεά πατώντας στη γη που μας γέννησε και μας ανάγιωσ“’ 
μα και με αλματα και φτεροκοπήματα και προς άλλους ουρανούς Ύ

Στο προγραμματικό άρθρο του περιοδικού, με τίτλο «Σημείωμα συντάξεως» 
διαβάζουμε: «.. .θα χρησιμοποιείται για να προκαλείται υγιής προβλημάτισες,

πολίτικος και πολιτιστικός, με κοινή ετυμολογία το πόλις-πολίτης. Δεν θα δη
μοσιεύονται κείμενα μόνο από την Κύπρο. Κάθε άλλο. Το “Κριτήριον" θα δο- 
κιμαζει να προσφέρει στους αναγνώστες του κριτικό λόγο από οπουδήποτε και 
αν προέρχεται, εφ’ όσον συσχετίζεται με το πρόβλημά μας και το γενικότερο 
πρόβλημα του ελληνισμού ή για θέματα που σχετίζονται με μας. Τα ελάχιστα 
κείμενα που λογαριάζονται, συνήθως, ως “λογοτεχνικά” και θα περιέχονται 
στην έκδοση θα συνδέονται με τους προβληματισμούς του “Κριτηρίου” και θα 
τους προωθούν».

Αρχίζουμε πια να μπαίνουμε στην ουσία του θέματός μας, καθώς στο κεί
μενο αυτό εντοπίζεται η απάντηση στο ερώτημα που έθεσα με τον τίτλο της ει
σήγησής μου. Ναι, οπωσδήποτε το Κριτήριον κομίζει κάτι καινούριο στα 
κυπριακά Γράμματα. Κι αυτό είναι η θέση πως εκείνο που προέχει τώρα που 
κινδυνεύει η ύπαρξη κι επιβίωσή μας, είναι, μέσα από τα κείμενά μας, να κα
ταθέτουμε προβληματισμούς και να λαμβάνουμε θέση ως πολίτες για το πρό- 
I ημά μας, αλλά και για τα προβλήματα του ελληνισμού εν γένει.

Οι προγραμματικές όμως δηλώσεις ενός περιοδικού δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά προθέσεις. Και ξέρουμε όλοι πόσο απέχουν πολλές φορές στη ζωή οι δη
λώσεις κι υποσχέσεις, ακόμη κι οι προθέσεις από τα αποτελέσματα. Αλλωστε, 
ο α σχεδόν τα περιοδικά στα προγραμματικά τους κείμενα μιλούν για το κενό 
που έρχονται να καλύψουν, για τους δρόμους που θ’ ανοίξουν, το καινούριο 
που θα φέρουν.

Στην περίπτωση του Κριτηρίου έχω την πεποίθηση πως αυτό υλοποίησε τις 
προθέσεις του κατά τον καλύτερο τρόπο. Χωρίς να συμπεριλαμβάνω το πολυ- 
σέλιδο 14° τεύχος που αφιέρωσε στη μνήμη του η κόρη του Αγγέλα, διαπιστώνω 
πως στα 13 του τεύχη, που κυκλοφόρησαν από τον Μάιο του 1997 ως τον Ιούνιο 
του 1998, και στις 74Θ σελίδες του ο στόχος είναι πανταχού παρών εν αρχή και 
εναργής.

Για να υπάρξει όμως το καινούριο που προαναφέραμε, και το οποίο θα προ- 
σπαθήσω να τεκμηριώσω εν τοις πράγμασι στη συνέχεια, είχαν προηγουμένως 
κατατεθεί εχέγγυα και διαπιστευτήρια και μέγα κεφάλαιο που έφεραν την υπο
γραφή Ανδρέας Χριστοφίδης.

Ηταν αναμενόμενο, λοιπόν, από τους παροικούντας την Ιερουσαλήμ πως 
ο Χριστοφίδης με όλο εκείνο το τεράστιο απόθεμα της γνώσης, μαζεμένο μέσα 
απο ένα αφάνταστο όγκο βιβλίων κι αφομοιωμένο με τρόπο φανταστικό, που 
είχε ως νους κριτικός την ικανότητα να ξεδιαλύνει, να συσχετίζει, να συνθέτει, 
δεν θα επιχειρούσε κάτι της σειράς.

Για τα διαβάσματά του ξέραμε πολλοί. Το σημειώνει κι ο ίδιος στο περιο
δικό. «Αναρίθμητα βιβλία κάθε είδους, επιλεγμένα περιοδικά και εφημερίδες 
αποτελούσαν - και αποτελούν - ένα μέρος σημαντικό, των όσων, στις νύκτες, 
που τις περισσότερες ώρες, αγρυπνώ, διαβάζω προσπαθώντας να καταλάβω 
καλύτερα, όχι μόνο την Αμερική, αλλά και τον κόσμο και, συγχρόνως, να τα
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κτοποιήσω τη σχέση μου με τον εαυτό μου, με την υπερόύναμη αυτή χώρα και 
με την πατρίδα μου».

Η δομή του περιοδικού είναι σταθερή σ’ όλη τη διαδρομή του. Πολιτικές 
αναλύσεις, Ενότητες Μηνολόγιο- Άπαξ λεγάμενα, Σίλλοι, Σπουδαιογελοία - Η 
Κιβωτός και ο Λόγος, και στο τέλος Κατάλογος των εμπορικότερων βιβλίων 
σε Ευρώπη και Αμερική. Μια και είμαστε στα βιβλία καλό είναι να αναφερθεί 
εδώ ότι ειδικά στο τεύχος 8-9, στα βιβλία του έτους παγκοσμίως, κατατάσσει 
δυο κυπριακά βιβλία (τα οποία κρίνει με διθυραμβικά σχόλια σε άλλα τεύχη): 
τον Κανόλλο του Κώστα Βασιλείου και το Μπλον της Ευτέρπης Αραούζου.

Τα περισσότερα κείμενα ανήκουν στον Χριστοφίδη, ο οποίος σχολιάζει την 
πολιτική κυρίως επικαιρότητα, κάποτε κάποια βιβλία, στηλιτεύει τη διατύπωση, 
αλλά και το περιεχόμενο δηλώσεων πολιτικών κυρίως, αποσπά και παραθέτει 
σημαντικά κείμενα από εφημερίδες και περιοδικά, αλλά και βιβλία, μεταφράζει 
λογοτεχνικά κείμενα από τη διεθνή γραμματεία. Για να μην αδικήσουμε και 
εντελώς την Αγγέλα, οφείλουμε να σημειώσουμε πως η συνεισφορά της σε με
ταφράσεις αξιόλογες δεν είναι αμυλητέα. Υπογραμμίζω ειδικά τη μετάφραση 
των ανέκδοτων διηγημάτων του Τσέχωφ, τα οποία το Κρίτήρων άρχισε να δη
μοσιεύει ταυτόχρονα με το Harper's Magazine, που τα ανακάλυψε. Με την πά
ροδο του χρόνου πυκνώνουν και οι συνεργασίες Κυπρίων δημιουργών.

Θυμάστε που μιλήσαμε προηγουμένως για τεκμηρίωση εν τοις πράγμασι; 
Θα το επιδιώξω στον εναπομείναντα λίγο χρόνο παραθέτοντας κάποιους 
τίτλους και κάπου κάπου και λιγόλογα σχόλια.

Επίκεντρο στις πολιτικές του αναλύσεις, αλλά και ευρύτερα μέσα στις στή
λες του περιοδικού είναι τα τεκταινόμενα από τις μεγάλες δυνάμεις σε σχέση 
με την Κύπρο και άλλες περιοχές, που τυγχάνουν ανάλογης με την Κύπρο με
ταχείρισης, η θέση της Τουρκίας στον περίγυρό μας, οι αραβικές χώρες, ο ρόλος 
των MME και άλλα. Παρακολουθεί συστηματικά περιοδικά, όπως το Foreign 
Affairs, επίσημο όργανο του ημιεπίσημου «Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής» των 
ΗΠ Α, το Times, το Life, The Economist, The New Yorker και όχι μόνο.

Αναφέρω τους τίτλους μερικών τέτοιων άρθρων του: «Η Βοσνία ακολουθεί 
το δρόμο της Κύπρου ή η Κύπρος της Βοσνίας;. Ρεαλισμός-Ανθρώπινα δικαιώ
ματα», όπου κάμνει, βέβαια, αναφορά και στην Κύπρο και στον Κίσσιγκερ. ο 
οποίος μόλις διορίστηκε Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Προέδρου Νίξον 
υποσχέθηκε να «ξεκαθαρίσει» την εξωτερική πολιτική από κάθε είδους συναι
σθηματισμό και επηρεασμό από θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων (όρα και 
Κύπρο). Σημειώσεις γεγονότων του παρελθόντος και ο ασυνήθης αναγνώστης. 
Πρόκειται για την ομιλία του στην Αθήνα για τα ΙΟχρονα του Σπιτιού της Κύ
πρου, όπου πλημμυρίζει η ελληνολατρία του, αλλά δεν διστάζει να ψέξει την 
αλαζονεία, αδιαφορία, επιπολαιότητα και κουφόνοια, που επιδεικνύουν έναντι 
του κυπριακού και των Κυπρίων οι εν Αθήναις, εις πείσμα των οποίων ο ομι
λητής αναφωνεί «Ελλάς, εμή. νεότης τε φίλη τε».

Από την ενότητα «Μηνολόγιο» αποσπώ ένα μικρό απόσπασμα επιμνημόσυ
νης ομιλίας του Ιρλανδού πατριώτη Patrick Pearce το 1915 από το βιβλίο «Οι 
πιο σημαντικές ομιλίες του 20ού αιώνος» του Brian Mac Arthur. «Πιστεύω ότι 
έχουν εξαγοράσει τους μισούς από μας και έχουν εκφοβίσει τους άλλους μι- 
σούς. Νομίζω ότι τα πρόβλεψαν όλα - αλλά οι ανόητοι, οι ανόητοι, οι ανόητοι 
- άφησαν τους αγωνιστές μας νεκρούς και ενόσω η Ιρλανδία έχει αυτούς τους 
τάφους, η Ιρλανδία δούλη δεν θα ειρηνεύσει ποτέ».

Το πάθος του για την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας και η λατρεία του 
για τον ουσιώδη λόγο τον κάμνουν να είναι αδυσώπητος σε ορισμένες περιπτώ
σεις. Αλιεύει μαργαριτάρια γλωσσικά, σκώπτει θέσεις γελοίες που ενδύονται 
τον μανδύα της σπουδαιοφάνειας. Να μερικά μόνο παραδείγματα γλωσσικών 
μαργαριταριών: Οταν προσπαθείς να εφευρέσεις, είναι ηλίου φανερότερο, της 
διεθνής διάσκεψης, οι τρέχοντες συσκέψεις, σύλλαβε, έκφρασε, κάτω από την 
προεδρία. Μπορείτε να φανταστείτε σήμερα τι θα αποθησαύριζε και χωρίς να 
απομακρυνθεί πολύ από τον χώρο αυτό!

Η ενότητα «Η Κιβωτός και ο Λόγος» είναι γεμάτη από αποσπάσματα βι
βλίων ή άρθρα σε μετάφραση, γύρω από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, που απο
σκοπούν στην εξυπηρέτηση του σκοπού, για τον οποίο μίλησα προηγουμένως, 
εξηγώντας το καινούριο που κόμιζε το Κρυτήριον. Δεν είναι φυσικά δυνατό να 
επεκταθώ στο σημείο αυτό, γι’ αυτό κατ’ ανάγκην θα καταθέσω μερικούς 
τίτλους μόνο.

Ελλάδα και Βιετνάμ, Τα λογοτεχνικά αρχεία της KGB, Ο Αττίλας τότε και 
τώρα. Ευθύνες made by CIA, Οι μεγάλες γενοκτονίες σε βάρος των Αρμενίων 
και των Ελλήνων, Η αυξανόμενη μοναξιά της Τουρκίας, Ισλαμικός φαντα- 
μενταλισμός και θρησκευτικός ριζοσπαστισμός, Ο τουρκικός λαβύρινθος, 
Τουρκία: Επικίνδυνη ζώνη, Το κυπριακό πρόβλημα και η ευρωπαϊκή ασφά
λεια. Από τον ψυχρό πόλεμο στην καυτή ειρήνη. Το ΝΑΤΟ και η Μεσόγειος, 
Απομνημονεύματα του πρώην αρχηγού της CIA Robert Gates και άλλα πολλά 
κι ενδιαφέροντα.

Για να είναι η παρουσίαση του περιοδικού όσο γίνεται σφαιρική, έστω και 
περιληπτικά, δεν μπορούν να μην αναφερθούν οι ομιλίες του Χριστοφίδη για 
τον Κοκή Ιωαννίδη και τον Νίκο Κρανιδιώτη, το σημείωμά του για τον Φρίξο 
Πετρίδη, οι επιστολές του «Η παρουσία της μοίρας», οι σελίδες για τον ρόλο 
του πνευματικού ανθρώπου, την άλωση της Πόλης, τον Σολωμό. τον Ρήγα, τον 
Συκουτρή, τον Μάιο του 68 στο Παρίσι, τα ανέκδοτα ποιήματα του Γιάννη Πα- 
παδόπουλου.

Αλλά καιρός να κλείσω, καθότι η κλεψύδρα έχει από ώρα εξαντληθεί, ελ
πίζω όχι και σεις. Τι γύρευε, λοιπόν, στα 60 του χρόνια και με υγεία κλονισμένη 
ο Χριστοφίδης, με τόσα αξιώματα στην πλάτη και τόσους αναβαθμούς στην 
πνευματική του διαδρομή, να μπει σ’ αυτή την κοπιαστική και χρονοβόρα και 
κατά κανόνα μοναχική διαδικασία της εκδόσεως περιοδικού, αυτός που 37 
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χρόνια πριν, 23 μόλις χρόνων, επελέγη να αποτελέσει μέλος της ομάδας του πε
ριοδικού Πνευματική Κύπρος, στην οποία υπήρχαν φτασμένοι λογοτέχνες, 
όπως ο Μόντης και ο Χρυσάνθης, με τα διπλάσιά του χρόνια; Πιστεύω ότι 
εκείνο που έντονα και βασανιστικά τον απασχολούσε καθότι μαθός ήταν το 
παρόν και προπάντων το μέλλον της Κύπρου. Εκκοκκίζοντας το καταστά
λαγμα της γνώσης και της πείρας του ήθελε να καταστήσει κι άλλους κοινωνούς 
αυτών που συλλάμβανε η ενόρασή του. Απεγνωσμένα έστελλε σήμα κινδύνου 
παντού, όπου μπορούσε να επικοινωνήσει, και κυρίως στους πολιτικούς. Ήταν 
ωσάν να τους έλεγε. Ενημερωθείτε, συμβουλευθείτε, ανοίξτε τα μάτια σας, 
αφήστε τις προχειρότητες, τους αυτοσχεδιασμούς, το παιγνίδι της εξουσίας, τα 
ωσαννά και τον διαγκωνισμό για τις καρέκλες. Συμπεριφερθείτε, επιτέλους, σο
βαρά κι υπεύθυνα. Βυθιζόμαστε!

Αυτά κι άλλα έγραφε στο Κρπήρων ένας φιλόλογος, ποιητής, δημοσιογρά
φος, πολιτικός, πολιτικός αναλυτής και φιλόσοφος, ένας homo universalis. Ο 
Ανδρέας Χριστοφίδης.

Ο Ανδρέας Χριστοφίδης μπροστά από το Παγκύπριο Γυμνάσιο

Ανδρέας Χριστοφίδης
Η περίπτωση της παράστασης

«Τι δεν μπορεί να σμίξει την αρχή με το τέλος»
Εκ μέρους του Echo Arts Παντελής Γεωργίου

Είναι φορές που η προσπάθεια να ερευνήσει κάποιος την προσωπικότητα 
και τη δημιουργικότητα ενός ανθρώπου, που έχει φύγει απ τη ζωή, επιφέρει 
ερωτήματα και προβληματισμούς. Στην προσέγγιση αυτή η ομάδα Echo Arts θέ
λησε να αποδώσει τη σύζευξη της προσωπικότητας με το δημιουργικό έργο με
λετώντας τα βιώματα του Α.Χριστοφίδη, θεωρώντας ότι με αυτό τον τρόπο, 
θα μπορούσε να φωτίσει πτυχές που η μελέτη ή η προσωπική γνωριμία με το 
συγκεκριμένο άτομο δεν είναι σε θέση να αποδώσει.

Η ιδέα μιας παράστασης για τον Αντρέα Χριστοφίδη προϋπήρχε στην 
ομάδα του Echo Arts, συζητήθηκε μεταξύ της χορογράφου Αριάννας Οικονό
μου και του Παντελή Γεωργίου, συνεργάτΐ] της σε αρκετά έργα της ομάδας. 
Η μεταφορά μέρους του καλοκαιρινού φεστιβάλ χορού στη Λευκωσία το 2015 
μας έδωσε την ευκαιρία να συγκεκριμενοποιήσουμε αυτή την ιδέα, να την στη
ρίξουμε επίσης οργανωτικά και οικονομικά.

Σε γενικές γραμμές η ιδέα μιας παράστασης για τον Αντρέα Χριστοφίδη από 
τη μια θα επιχειρούσε να ερευνήσει τα προσωπικά βιώματα του Αντρέα Χρι- 
στοφίδη, όπως αυτά συσχετίζονται με τη ζωή του εκεί κοντά στο Παγκύπριο 
Γυμνάσιο και στην εντός των τειχών πόλη που σηματοδοτεί την έννοια του 
«χώρου» που στοχεύει η έρευνα.

Από την άλλη, η παράσταση, αξιοποιώντας το πνευματικό κληροδότημα του 
δημιουργού, όπως αυτό έχει δημοσιοποιηθεί, θα αντλούσε υλικό που σηματο
δοτεί την έννοια του «χρόνου» που έχει παρέλθει για τον ίδιο τον δημιουργό 
εντός του συγκεκριμένου χώρου των βιωμάτων του.

Σε μια ενοποιητική εκδοχή των εννοιών του χώρου (βιώματα) και χρόνου 
(πνευματικότητα) η παράσταση θα επιχειρούσε να μελετήσει καταστάσεις και 
συνθήκες που έχουν επηρεάσει τον δημιουργό και την αντίληψή του για την 
εξουσία, την καλλιτεχνική-ποιητική δημιουργία και την πρόωρη «αποχώρησή» 
του απ' τη ζωή. Ίσως πρόκειται για μια αντίληψη που ο ποιητής σταδιακά αφο
μοίωσε και που με τρόπους προσωπικούς εγκατέλειπε την ανθρώπινη συνάφεια 
ως αποτέλεσμα της αγάπης του για τη δημιουργία και της ιδιάζουσάς του σχέ
σης με την εξουσία.

Η χορογράφος, οι περφόρμερς και γενικά οι συντελεστές της παράστασης 
με άξονα τον χώρο (βιώματα) και με τη μελέτη της κίνησης όσον αφορά τη διε- 
ρεύνηση του χρόνου (δημιουργία) θα επιχειρούσαν την αναγκαία διαδραστι- 
κότητα, ώστε το κοινό να συμμετέχει δημιουργικά στην εξέλιξη της 
παράστασης. Η συμμετοχή και η κίνηση των περφόρμερς θα αντανακλούσε 
και θα συσχέτιζε τη δυαδικότητα (βιώματα/δημιουργία) και τον διχασμό (εξου
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σία/πνευματικότητα) του δημιουργού.
Αυτή η προσέγγιση για τον Α. Χριστοφίδη θα γινόταν για πρώτη φορά και μάλιστα 

στον χώρο των προσωπικών του βιωμάτων και με βάση το υλικό της πνευματικής δημι
ουργίας του μετά από 20 σχεδόν χρόνια από τον πρόωρο θάνατό του.

Η καλλιτεχνική μέθοδος έκτισε ένα ντουέτο με κινησιολογικό υλικό από το 
έργο της ποίησής του και από υλικό των σκέψεών του όπως και της σχέσης 
του με τον τυφλό πατέρα του και με τον μεγαλύτερο του αδελφό που σκοτώ
θηκε Η ζωή του σημαδεύτηκε από τον θάνατο του πατέρα του και του αδελ
φού του. όταν ο ίδιος ο Χριστοφίδης ήταν έφηβος. Γύρω από το βιωματικό 
υλικό της ζωής του και της απομόνωσης του με τις μελέτες του προς το τέλος 
της ζωής του, οικοδομήθηκαν σόλα και ντουέτα στις σχέσεις πατέρα γιου και 
με τον αδελφό του Άγγελο. Το κινησιολογικό υλικό θα βασιζόταν πάνω στις 
πιο πάνω σχέσεις, αλλά και στις δικές του σχέσεις με τον δικό του εαυτό στη 
δυαδικότητα και διχασμό. Επίσης πάνω στο όνειρο και το φαντασιακό, όπως 
γοάφει και ο ίδιος «...Τα όνειρα τη νύχτα περπατούν σιωπηλά...επιστρέφουν 
στους τόπους των πρώτων ημερών ... /... με την αυγή γυρίζουν στων παιδικών 
καιρών τους τάφους».

Ως μέσα υλοποίησης της παράστασης χρησιμοποιήθηκαν ήχος, πίνακας που έγρα- 
ψαν οι χορευτές και κείμενο που συνόδευε την κίνηση των χορευτών - δύο αντρών.

Χρησιμοποιήθηκε μουσική από τον JS Bach: « Μουσική Προσφορά» - Αει- 
τουργία σε σι ύφεση και Louis Armstrong «Kiss of Fire», μουσική που ο ίδιος 
αγαπούσε και αναφέρεται σε αυτή στη νουβέλα του «Η Διαδικασία του 
Ύπνου».

Σαν χώρος χρησιμοποιήθηκε μέρος της αυλής του Παγκυπρίου Γυμνασίου 
που ανήκε -στο παρελθόν- στην οικογένεια Αντρέα Χριστοφίδη και που αργό
τερα παραχωρήθηκε από την οικογένεια Χριστοφίδη στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. 
Υπήρξαν και περάσματα παραπλήσιων αυτής της αυλής χώρων, μεταξύ Παγκυ
πρίου Γυμνασίου και Αρχιεπισκοπής, όπου ήταν οι χώροι που έπαιζε με τις πα
ρέες των παιδιών της τότε εκεί γειτονιάς.

Εφ’ όσον πρόθεση της παράστασης ήταν η προσέγγιση των βιωμάτων και 
της πνευματικής υπόστασης του ποιητή, δοκιμιογράφου, μελετητή και διανο
ούμενου Αντρέα Χριστοφίδη, θεωρήσαμε ότι ο προτεινόμενος χώρος συνδέεται 
άμεσα με τα βιώματα της παιδικής ηλικίας του ποιητή, αφού εκεί ήταν η οικία 
της οικογένειάς του και ταυτόχρονα σχετίζεται με τις μνήμες της εφηβικής ηλι
κίας, αφού εκεί φοίτησε και πήρε τις πρώτες πνευματικές γνώσεις και επίσης 
εκεί δίδαξε, για κάποιο χρονικό διάστημα, ως καθηγητής στη νεανική ηλικία 
του. Επίσης ο χώρος του Παγκυπρίου Γυμνασίου είναι μια περιοχή της εντός 
των τειχών Λευκωσίας μέσα στην οποία ο Αντρέας Χριστοφίδης έζησε έντονα 
την ώριμη ηλικία του μέχρι τον πρόωρο θάνατό του. Έτσι πιστεύουμε ότι η πα
ράσταση στο συγκεκριμένο χώρο ήταν ουσιώδης και επέτρεφε την ανάδειξη 
της ιδέας που είχαμε.

Στη πράξη το περιεχόμενο της ζωντανής παράστασης και η μαζική προσέλευση 
του κοινού και η διαδραστικότητα που οι περφόρμερς δημιούργησαν κατάφερε

από τη μια να συγκινήσει καλλιτεχνικά τους θεατές κι από την άλλη να επιφέρει 
συνειρμούς και ανατροφοδότηση για την πολυσχιδή προσωπικότητα και το σύγ
χρονο δημιουργικό έργο του Α.Χριστοφίδη που το τροφοδότησε η δυαδική σχέση 
του με τα πρόωρα χαμένα αγαπημένα πρόσωπά του, του τυφλού πατέρα και του 
μεγαλύτερου επαναστάτη αδελφού του, καθώς επίσης και ο διχασμός του ανά
μεσα στην προσωπική ανάγκη να δημιουργήσει και στην επιθυμία του να συμβά- 
λει σε θεσμούς και πολιτικές, που είχε ανάγκη η μικρή πατρίδα του.

Όπως αναφέρει η Αριάννα Οικονομου-χορογράφος της παράστασης «... 
ένα ταξίδι η δημιουργία του έργου αυτού γεμάτο φως και έμπνευση, όλοι μας 
ως καθοδηγούμενοι από την παρουσία του πνεύματός του στις πρόβες. Η νου
βέλα του «Η διαδικασία του ύπνου» ήταν ο μπούσουλας του κόσμου της σκέ
ψης του (εννοιών για τη ζωή, ενός ατέλειωτου διαλόγου για τη φιλοσοφία και 
την παγκόσμια λογοτεχνία).

Σε κάθε πρόβα η δουλειά έρρεε με ένα μαγικό ρυθμό . Θυμάμαι στο τελευταίο 
μέρος της χορογραφίας για τη συνεχόμενη σχέση του με τον κόσμο των νεκρών, 
ξαφνικά πρόσεξα ότι το πάτωμα φωτίστηκε σε σχήμα ενός φωτεινού μνήματος. 
«Ηταν ο τρόπος που έμπαινε ο ήλιος από το παράθυρο, όπου δημιουργήθηκε ένα 
φωτεινό κομμάτι στο σχήμα ενός τάφου στο πάτωμα του στούντιο. Χωρίς διακοπή 
ζήτησα από τους χορευτές Μιχάλη Κριεμπάρδη και Χάρη Κούσιο να δουλέψουν 
το ντουέτο του καθρέφτη στο πάτωμα με σημείο αναφοράς το φωτισμένο αυτό 
ορθογώνιο σχήμα/ μνήμα. Αυτό για μένα είναι και μια αλληγορία για το πόσο ση
μαντικός είναι αυτός ο άνθρωπος και η παρακαταθήκη του στον τόπο μας και ως 
οικουμενικό πνεύμα σκέψης και λογοτεχνίας...».

Το να μιλήσει κάποιος για την ποίηση, τα δοκίμια και τις μελέτες ή τα άρθρα 
του Α. Χριστοφίδη είναι υπόθεση μιας άλλης έρευνας, ίσως πιο λογοτεχνικής. 
Έργο πολυσύνθετο και επίκαιρο, αποκύημα μιας φαντασίας και ενός οξυδερκούς 
μυαλού. Μια παράσταση με άξονα το σώμα και την κίνησή του σκόπευε να συμ- 
παρασύρει τους θεατές σε ένα άλλο ταξίδι, μια άλλη «διαδικασία του ύπνου» όπου 
ο δημιουργός επανατοποθετείται, από τους συντελεστές της παράστασης, μπρο
στά στο σήμερα με όλη την ενέργειά του, τα όνειρα και τα βαύματά του. Ελπίζουμε 
να έχουμε συμβάλει στο ελάχιστο σ αυτή την προσπάθεια σαν ένας ταπεινός 
φόρος τιμής, μια προσέγγιση που στόχευε μέσα από μια σύγχρονη καλλιτεχνική 
πρόταση να μιλήσει σήμερα για τον Αντρέα Χριστοφίδη.

Ιδέα παράστασης: Αριάννα Οικονόμου, Παντελής Γεωργίου
Χορογραφία/σκηνοθεσία: Αριάννα Οικονόμου
Περφόρμερς /Δημιουργική συμμετοχή: Χάρι^ς Κούσιος, Μιχάλης Κριεμπάρδης.
Κείμενα παράστασης: Παντελής Γεωργίου
Παραγωγή: Echo Arts
-Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αγγέλα Χριστοφίδου, κόρη του Α. Χριστο- 

φίδη, για τη συνεργασία και ανταπόκρισή της.
-Ευχαριστίες στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και Σχολική Εφορεία Ελληνικών 

Εκπαιδευτηρίων, www.echoarts.info
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Το ποιητικό έργο του Ανδρέα Χριστοφίδη

της Χρυσοθέμιδος Χατζηπαναγή

Για τα νυχθήμερα έργα και τις φίλεργες ημέρες του αείμνηστου Ανδρέα Χρι- 
στοφίδη, τον πολυσχιδή βίο και την ευδόκιμη πολιτεία τής πολυπράγμονος φι- 
λομουσίας του εύγλωττα απηχεί η Θουκυδίδεια υπόμνηση: «...τον άνδρα [...] 
επι πλειστ αν ειδη και μετά χαριτων μαλιστ αν ευτραπελως το σώμα αύταρκες 
παρέχεσθαι». Επειδή, ακριβώς, σε μιαν πλειάδα δημιουργικών δραστηριοτήτων 
και ένα ποικιλώνυμο φάσμα πολιτειακών, εκπαιδευτικών, ραδιοτηλεοπτικών, 
δημοσιολογικών και πολιτισμικών εν γένει δρώμενων προσέφερε αφειδώς τον 
εαυτό του. Όχι μόνο με την ευστροφία του αεικίνητου πνεύματός του. αλλά 
και τη χάρη του ευαίσθητου ψυχισμού του, την «εν φαντασία και λόγω» οξυ
δέρκεια των ενοραματικών ιδεών του, όπως και με τα οράματα των έμπρακτων 
στόχων και των ρηξικέλευθων επιτευγμάτων του. Σε δίσεχτα χρόνια και και
ρούς χαλεπούς των απαρχών και μετεξελίξεων της νεότερης κυπριακής τρα
γωδίας ποτέ από το χρέος μη κινών των δημοσίων αξιωμάτων και των 
πολιτικών επάλξεων, οι πολύμοχθοι αγώνες των αείποτε εναγώνιων προσδο
κιών του υπηρέτησαν πιστά το τιμιότερον και αγιότερον: την απελευθέρωση 
του τόπου του από τα τουρκικά δεσμά ωσάν την αποκαθήλωση του Προμηθέα 
από τον Καύκασο των δεινών του και την παλινόρθωση της πεπιωκυίας πα
τρίδας, την ανθρωπιστική παιδεία και την ανθρωποκεντρική παιδαγωγία της 
ελληνικής οικουμενικής της συνείδησης.

Ο χαρίεις άνθρωπος κατά Μένανδρο, ο Ομηρικός λόγων ρητήρ και έργων 
πρηκτήρ, ο φιλόσοφος άρχων της Πλατωνικής Πολιτείας, ο πολύτροπος Οδυσ- 
σέας των ταξιδιωτικών περιπλανήσεων Ηροδότειας «θεωρίης είνεκεν» πρωτί
στως όμως πατρίδος ένεκεν, είχε κατ’ εσωτερικήν επιταγήν ακολουθήσει 
πειθήνιος τόσο το Σωκρατικό κέλευσμα όσο και το Αριστοτελικό δόγμα- «Μου
σικήν ποιεί και εργάζου» και «φιλοσοφώτερον και σπουδαιότερον ποίησις ιστο
ρίας εστίν». Έτσι, ο φιλόλογος διανοητής των κλασικών εντρυφήσεων και των 
παγκόσμιων λογοτεχνικών αναγνώσεων, εκ παράλληλου με τον εραστή της να 
ρισματικής εμπνευσμένης γραφίδας εις πλείστα και πάλιν είδη δεν παρέλειιι,ε 
να επιδοθεί: στον νοήμονα δοκιμιακό λόγο ή στο επικοινωνιακό δημοσιονοα 
φικό κείμενο, επικαλούμενος, ωστόσο, σε στιγμές μυστικών κραδασμών τη 
μούσα του ηδυσμένου λόγου από το καταφύγιο των ενδιάθετων ενατενίσεων 
μέχρι τις μεταρσιωτικές του ανατάσεις. Παρά τον φόρτο, λοιπόν των πολλά 
πλών του λειτουργημάτων, ο Ανδρέας Χριστοφίδης κατόρθωσε να γοάώει ποί 
ηση και να εγγραφεί «εις των ιδεών την πάλι». Ή πάλι, κατά τον Καβάώυ 
«προσέτρεχε (άραγε] εις την Τέχνη της Ποιήσεως» ως αδήριτη απόδραση από 
τα βεβαρημένα, τα αλγεινα και τα ηχηρά της καθημερινής τύρβης»· Αναδι 
φωντας τις τεσσερεις συλλογές του υποψιάζεται κανείς κάποιες ενδόίιυνες σκέ 
ψεις του: ίσως, αν αφοσιωνόταν στα έντεχνα ποιητικά του σύνεργα ' η

συγκομιδή να απεφερε πλουσιότερους καρπούς. Μήπως, εντούτοις, το αύταρ
κες και εδω ποιητικό του σώμα, εμπλουτισμένο με πυκνά φιλοσοφικά νοήματα 
μιας άφθαστης καλλιέπειας και εκτυλίσσοντας τα νήματα μιας ιδιαίτερης προ-
ρομικης ποιητικής συνάδει κατά συγγένεια Καβαφικού εκλεκτισμού με το 

«ουκ εν τω πολλω το ευ»; Ωστόσο, αυτή η αναγνωρίσιμη ποίηση με την προσω
πική σφραγίδα της ποιοτικής εμβέλειας γιατί έμεινε άγνωστη από τους πολλούς 
«αδικαίωτη και αχειροκρότητη», κατά τον Μόντη; Μήπως και ο ίδιος γνοι- 
αστηκε. πλην του εαυτού του, όλους τους άλλους, από τους ελάσσονες έως τους 
μειζονες ομοπατριούς του δημιουργούς, για να γνωστοποιήσει και να ενθαρ
ρύνει το έργο τους; Το επιμαρτυρεί, εκτός από τις εκλεκτές του βιβλιοκρισίες 
η εργογραφια του: «Ερωτικά Κυπρίων», «Ανθολογία Κυπριακού Διηγήματος» 
με τον Πανο Ιωαννίδη και Ανθολογία Κυπριακής Ποιήσεως» με τον Κώστα

οντη, που κυκλοφόρησε, επίσης, σε αγγλική και γαλλική μετάφραση. Μπορεί, 
επι πλέον, να ένιωθε πως κατέγραφε στα άδυτα των αδύτων του ένα είδος ποι
ητικού ημερολογίου, εξού και η ομώνυμη επεξήγηση στο προανάκρουσμα της 
πρώτης του συλλογής, αφήνοντας την αποτίμησή του στον χρόνο και την αξιο-

Γ Χρίση στ°υς επι7ενομένους. Εξάλλου, όντας ο ίδιος άνθρωπος των 
MME, δεν θα υποβίβαζε την ποίησή του ως μέσο, είθισται, διαφημιστικής προ- 
I όλης και μαζικής κατανάλωσης. Επικοινωνώ μεταθανατίως με τον αξιοθαύ
μαστο Ανδρέα Χριστοφίδη, τον Ποιητή με την πολυσήμαντη αρχαιοελληνική 
έννοια, προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσω τις ανιδιοτελείς του προθέσεις 
και τις ευρύστερνες διαθέσεις του, την επίγνωση της αυταξίας του και την πίστη 
του για μελλοντική καταξίωση, χωρίς να την έχει εν ζωή δημοσιοποιήσει, καθώς 
ο ομότεχνός του Αλεξανδρινός.

Απομένει σε μας, συνεπώς, να αποχρησμοδοτήσουμε τα κρυπτικά νοήματα 
μαζί με τα εύληπτα φανερώματα και τα μιλήματα της ποίησής του, εγκύ- 
πτοντας, έστω και με σημειολογικές επισημάνσεις, στα ποιήματα των τεσσάρων 
συλλογών του. Εικονογράφηση ξένη τιτλοφορεί το πρώτο ποιητικό του πόνημα 
του 1969 σε μια μινιμαλιστική καλλιτεχνική έκδοση, φιλοτεχνημένη με τα σου
ρεαλιστικά σχέδια του Αντη Ιωαννίδη και σε χρωματική συμβολική αντίστιξη 
του περιεχομένου των ποιημάτων. Κατ’ αρχάς, στο ταξιδιωτικό του ημερολό
γιο, συνεκδοχικη απήχηση των αυτοβιογραφικών Ημερολογίων του Κάφκα, 
μας καλεί σε ένα τελετουργικό ταξίδι μέσα από την εναλλαγή στοχαστικών 
τόνων, ασθματικών ρυθμών και ερωτικών σκιρτημάτων και άλλοτε με την απο- 
καλυπτικη αίσθηση του πρωτοειδωμένου είτε το βαρύθυμο αίσθημα μελαγχο- 
λικής αποστασιοποίησης σε τόπους ξένους αλλοτρίων ηθών: από την Πράγα 
στη Χάγη και από το Ρόττερταμ στο Λονδίνο. Δεν είναι, απλώς, οι «τεφροί» 
δρόμοι από το Τσεχικό γκέττο στο Καφκικό Κάστρο και έως την «παλιά πολι
τεία» της μυθιστορηματικής Δίκης, μα κι ο φόβος της δικής του καταδίκης σε 
«συναγωγές αφόρητες», που συνοδεύεται μπαίνοντας «στον Ρήνο» «με τον 
πουλιών τον θρήνο». Γιατί, όπως στα ταξιδιωτικά του δοκίμια Το μαύρο και 
το άσπρο της κριτικής διαλεκτικής του για τΐ]ν Αμερική των αντιθέσεων, στις 
βορινές φωτεινές νύκτες ανιχνεύει το σκοτάδι στην ψυχική επικράτεια της ευ
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ρωπαϊκής ανθρωπογεωγραφίας: «Μια πεθαμένη πολιτεία η Ευρώπη / με 
ανθρώπους που δε μιλούνε / με γυναίκες που δεν ερωτεύονται / με παιδιά που 
δε γελούνε». Αλλά και στις επόμενες ποιητικές ή «αντιποιητικές» του εικονο
γραφήσεις, που προβάλλουν διάστικτες «από φως κι από σκοτάδι», συνεχίζει 
το ταξίδι στην ενδοχώρα της ψυχής με την αδιαμεσολάβητη ειλικρίνεια της αυ- 
τοεξομολόγησης, για να σημειώσει πρόίδεαστικά σε μαύρο τυπογραφικό φόντο 
το αποφθεγματικό δίστιχο: «πληγή είναι η θύμηση / η μνήμη που αν χαθή πε
θαίνεις». Η επώδυνη αυτή αυτογνωσία της μνήμης, αλλά και της υπαρξιακής 
επιβίωσης συνιστά «στην αχανή προέκταση» του ταξιδιού την αυτάρκεια, την 
πλησμονή και «τις συνιστώσες όλες σε / συνισταμένη...», επειδή, όπως υπογραμ
μίζει αλληγορικά στον επίλογο του ποιήματος του «Στιγμή» «Σε μια σταγόνα 
της βροχής / πυκνώνει η Οικουμένη». Ωστόσο, τούτο το ατέρμονο ταξίδι της 
ψυχής προς τη γνώση της Πλατωνικής ανάμνησης και τη γνωστική μνήμη της 
ύπαρξης περνά μέσα από τον «ξυνό» συμπαντικό λόγο του Ηράκλειτου, σύμ
φωνα με δύο από τα τελευταία ποιήματα της Εικονογράφησης·. «Υγρή ψυχή 
υγρή ψυχή /[...] μην πεθαίνης στον ύπνο / για να ξυπνάς τ’ άλλο πρωί χωρίς 
μνήμη /[...] να θυμάσαι / καθώς στεγνώνης τα δάκρυα με τη φλόγα /[...]/ τα 
πάντα οιακίζει ο κεραυνός». Την αντιφατική όμως κίνηση μεταξύ συμμετρίας 
και χάους, τάξης και αταξίας μέσα από την παρά φύσιν οδοιπορία μας από τη 
φωτιά στην παγωνιά υπομιμνήσκει με Ηρακλείτειους, ωσαύτως, φιλοσοφικούς 
όρους το ποίημα «Εντροπία». Στο ακροτελεύτιο ποίημα της συλλογής υπό τον 
τίτλο «Ημικύκλιο», αποτυπώνοντας περιεκτικά με κεφαλαιογράμματη γραφή 
την εννοιολογική της πεμπτουσία, λανθάνει αποφατικά ο Ηρακλείτειος και πάλι 
αφορισμός «ξυνόν αρχή και πέρας» ή κατά την εκφορά του T.S. Eliot «Στην 
αρχή μου είναι το τέλος μου στο τέλος μου η αρχή μου». Έτσι, από «ξυνός» ο 
κύκλος του κόσμου στην αιώνια ανακύκληση της «παλίντροπης αρμονίης» του 
μεταστρέφεται σε ημιτελές ημικύκλιο, κατά τον Χριστοφίδη, με «συγκεχυμένα 
οράματα» και «θρυμματισμένα είδωλα», που προδιαγράφουν τον θάνατο, 
καθώς όχι πεσιμιστικά, αλλά μ£ άκρως παρωθητικό πραγματισμό καταλήγει ο 
ποιητής: «Εικονογράφηση ξένη / τι δεν μπορεί να σμίξη την αρχή / με το τέλος 
/ ο άνθρωπος πεθαίνει».

Στις Αναλυτικές Προτάσεις, που εκδίδει ένα χρόνο μετά την Εικονογρά
φηση με σχεδιαστική επιμέλεια και πάλι από τον Άντη Ιωαννίδη, ο Χριστοφίδης 
προτάσσει το ποιητικό «Curriculum Vitae» του, που δεν περιέχει, ασφαλώς, ακα
δημαϊκές ή εργογραφικές αναφορές, αλλά αυτοχαρακτηρολογικές και ενδο- 
ψυχογραφικές αποκαλύψεις σε παρελθοντικούς χρόνους για τον πρότερο 
άψογο βίο του της εγρήγορσης, της άσκησης, της διακριτικής αξιοπρέπειας με 
υπολείμματα, ωστόσο, πικρής απογοήτευσης, για την εις εαυτόν επιστροφή της 
ανάνηψής του: «Αργότερα επέστρεψα στα ίδια, στο διάβασμα, στο γράψιμο, 
στη λειτουργία σε σι ύφεση», ταυτοποιώντας τη δική του πνευματική λειτουργία 
με την ομώνυμη σύνθεση του Μπαχ σε συρραφή παλαιότερων γνωστών μου
σικών θεμάτων από τα έργα του. Το φιλοσοφικό βιωματικό του πιστεύω, πέραν 
από το «συντακτικό της μεταφυσικής» του, εστιάζεται στα δύο πρώτα μακρό-

στιχα ποιήματα, «Εξίσωση πρώτου βαθμού» και «Εξίσωση δευτέρου βαθμού» 
και συμπυκνώνεται σε μιαν και μόνο «αναλυτική πρόταση» με «τον νόμο του 
αποχρώντος λόγου», που περιλαμβάνει, σύμφωνα με το χαρακτηριστικό τρί
στιχο: «ένα υποκείμενο μόνο και ένα κατηγόρημα μόνο / το κατηγόρημα η 
αγάπη / το υποκείμενο σύνθετο». Στη συνέχεια, περιδιαβάζουμε με τους ταξι
διωτικούς του στίχους από το Όσλο μέχρι τη Αειψία με όχι χωρίς εφόδια στις 
αποσκευές μας τον μυθιστορηματικό οδηγό του Κνουτ Χάμσουν και τον Φά- 
ουστ του Γκαίτε. Ενώ σε άλλα ποιήματα, που χρήζει διατριβής η ανάλυσή τους, 
φιλοσοφεί ποιητικά τη ζωή με Μαθηματικά, Γεωμετρία και Χημεία και σε άλλα 
το ειδικό ποιητικό βάρος πέφτει στα όνειρα «των παιδικών καιρών» και στην 
ονειρική αγάπη, στην κλεψύδρα και στη διάσταση του χρόνου. «Οι παρεμβολές 
της νύχτας», τέλος, σε δέκα επιμερισμένες ανισόστιχες ενότητες, αποτελούν ει
σαγωγή μύησης στο φιλοσοφικό του αφήγημα Η διαδικασία του ύπνου και 
στην τρίτη του συλλογή τού 1979, Οι Ομιλίες της νύχτας. Οι ομιλίες αυτές με 
τη νεότερη και την αρχαιοελληνική τους πολυσημία ως λόγος και συνομιλία, 
συναναστροφή, συντροφική επικοινωνία και ερωτική συνάντηση, αλλά και επί
μονη άσκηση αυτοσυνειδησιακής παίδευσης. Ξεκλειδώνουμε με σιωπηλούς βη
ματισμούς το νυκτερινό δωμάτιο της ασκητικής αγρυπνίας και της 
παρατεταμένης του επαγρύπνησης με το «ψυχολογικό κλειδί», που μας παρέ
δωσε σκοπίμως πρωθύστερα, επιτάσσοντας το φιλοσοφικής ποιητικής ποίημά 
του «Πώς γράφεις ένα ποίημα»: «Κράμα εμπάθειας και απόστασης από το θέμα 
/ Να αισθάνεσαι βαθειά και να υποπτεύεσαι τα αισθήματα. / [...]/ Με τον καιρό 
μπορεί να χάνεται το πάθος. Θα ξηραίνεται η πηγή. / Θα ευδοκιμή η φόρμα και 
θα παρακμάζη το περιεχόμενό. / Κι όμως θα συνεχίζουμε να κτίζουμε με λέ
ξεις». Αέξεις που προσδιορίζει παραπληρωματικά σε ένα άλλο του ποίημα: 
«Στην Ποίηση, αναγνώστη, ακολουθούν άλλη διεργασία / ανοίγεις την καρδιά 
στη Μουσική του Λόγου / τους πόρους / στην αλχημεία των λέξεων». Μέσα 
από τέτοιους και άλλους παρεμφερείς αναστοχασμούς συνέχιζε να γράφει ο 
ποιητής συνομιλώντας με τον εαυτό του τις «λευκές νύχτες» όχι του Ντοστο- 
γιέφσκι αλλά τις δικές του ονειροπόλες και μνησιπήμονές. Και κοινωνώντας 
τότε τις μεταμεσονύχτιές του ανησυχίες σε ανύστακτες και ακοίμητες ψυχές, 
εξακολουθεί έκτοτε να αφυπνίζει τους καθεύδοντες και τους ληθαίους. Και η 
προφητική φωνή του να γίνεται συχνά κραυγή διαμαρτυρίας και επιτακτικής 
προτροπής, όπως στο πρώτο εδώ ποίημα με τις σημαδιακές χρονολογικές εν
δείξεις στον τίτλο του: «Φθινόπωρο 1973 που έφερε το καλοκαίρι του 1974» 
και με πικρούς στίχους νοηματικού διασκελισμού και δηκτικού σαρκασμού: 
«αν η βροχή που περιμέναμε ξαγρυπνώντας στις / βουνοκορφές / μας αφήση 
εκεί στην Κιβωτό για τον επόμενο / κατακλυσμό /[...]/ Τους προγόνους τους 
χάσαμε στον συνωστισμό / θα χαθούμε κι εμείς όταν θα βρεθούμε στην / επό
μενη πλατεία». Σε άλλες ομιλίες, χωρίς βαυκαλισμούς και απατηλά ενύπνια, μα 
με «όνειρα υδρόφιλα» εννυχεύει σε βαθυστόχαστες σκέψεις και άπειρους λε
πταίσθητους συλλογισμούς ανάμεσα στις ταξιδιωτικές απογειώσεις, σε «άσχετα 
συνέδρια» και στις επίγειες οδοιπορίες των αναζητήσεών του: για τον Επικού
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ρειο ανύπαρκτο και άλυπο θάνατο, αλλά και το δίλημμα μεταξύ αναγκαιότη
τας και συγκυριακής διαιώνισης της ζωής ή για τη «ζωή επέκεινα στους γαλα
ξίες του σύμπαντος»· για μεταμφιεσμένους και θλιμμένους έρωτες, συνειρμικές 
συνυφάνσεις υπαρξιακών προβλημάτων ή κοινωνικοπολιτικών δρώμενων με 
μυθιστορηματικούς τίτλους αγαπημένων του συγγραφέων, μεγάλους μουσουρ
γούς και αρχηγούς θρησκειών. Εντούτοις, μια από τις μεγάλες έγνοιες του ποι- 
ητή-φιλολόγου δεν θα μπορούσε να μην ήταν «Η χειροποίητη γλώσσα», «τα 
όρια» και τα «κατάλληλα ενδύματά της, ενώ συμψηφίζει ή προσθαφαιρεί στα 
ανάμικτα αισθήματά του «τους ηλεκτρονικούς εγκεφάλους». Πάνω ακόμα από 
τον υπαινικτικό «Μεγάλο Ύπνο» του Τσάντλερ και του Χοκς ή τη δική του 
ανειρήνευτη «πολύφιλη υπνερωτομαχία» τον τυραννεί ανελέητα η μοίρα του 
τόπου του, καθώς με σπαρακτικό θυμό απαιτεί εξηγήσεις: «εδώ γυρεύω μόνο 
να προσδιορίσω την προοπτική του τόπου μου να / συσχετίσω τους κατακτητές 
με τους κατακτημένους / γιατί κινήσαν κατά μας, πώς επηρέασαν την ιστορία 
ως ποιο σημείο / είναι υπεύθυνοι για τα σημερινά εκτρώματα / πώς οι παληοί οι 
δόγες συνέχισαν τη γραμμή εκείνων που μας έκαμαν / στον τόπο μας εγκλωβι
σμένους».

Και πώς εφεξής να διανύσεις τον Αμμόλοφο, την τελευταία ποιητική συλ
λογή, από τους πρόποδες μέχρι τις κορυφογραμμές του, καθώς βουλιάζεις 
στους υγρούς του κόκκους μέσα από εκτυφλωτικούς αντικατοπτρισμούς φω
τεινών ή παγερών χρωμάτων και ερωτικές ή ανέραστες και ελεγειακές συνη
χήσεις; Σε σώζει μόνο η κατάδυση των επάλληλων αναγνώσεων και των 
πολυεπίπεδων οπτικών σ’ αυτή τη σύνθεση της ποιητικής πανδαισίας. «Είναι 
κι αυτή μια στάσις. Νοιώθεται», θα συμφωνούσε, θαρρώ, μαζί μας όχι μόνο ο 
Καβάφης, αλλά και ο ίδιος ο ποιητής.

Ο Ποιητής Αντρέας Χριστοφίδης! Που τόσο πρόωρα και τόσο αναπάντεχα 
έφυγε από κοντά μας πριν 17 χρόνια στις 21 Ιουνίου, την πιο μικρή νύκτα του 
χρόνου. Ως εάν να μην του επέτρεπε άλλο να συνεχίσει τις ονειρικές του ανα
βάσεις. Μόνο που λάβανε όλα μαζί τα όνειρά του εκδίκηση, προπέμποντάς τον 
από το λυκόφως και το έρεβος στο λυκαυγές του αιώνιου καταφυγίου του. 
Όπως ακριβώς η αλάθητη φωνή τού πολύτροπου ανδρός και του προορατικού 
εξέχοντος ποιητή αενάως θα μας υπενθυμίζει: «Στα καταφύγια οι κατοικούντες 
/ κινούν κατά κανονικά διαστήματα / τα βλέφαρα / για να θυμίζουν ότι δεν 
έχουν / πεθάνει».

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ο Αρχισυντάκτης

του Σπύρου Κέττηρου

Όταν η καλή μας Αγγέλα, η κόρη του, μου ζήτησε να μιλήσω για τον Αν- 
δρέα Χριστοφίδη, τον Αρχισυντάκτη μας, είπα μέσα μου: Για τα καλά του ή 
και για το μέγα λάθος του;

Ηξερα, όμως, πως ήμουν ελεύθερος να μιλήσω για όλα. Ποιο ήταν, λοιπόν, 
το μέγιστο, το καθοριστικό λάθος του; Ερώτημα, επειδή είναι τόσα πολλά, που 
μπορούσε. Και έφυγε, όταν δεν είχε κλείσει τα 61. Αδόκητα, τόσο νέος.

Ανθρωποι σαν κι αυτόν, καθώς θα έλεγε ο Καζαντζάκης, έπρεπε να ζούνε 
δυο χιλιάδες χρόνια. Με αυτή την υπερβολή, μπορεί να αποδοθεί το μέγεθος 
της απώλειας.

Το κακό, λοιπόν, που έγινε λάθος και καταδίωξε ανηλεώς τον Ανδρέα Χρι- 
στοφίδη είναι ότι δεν αγάπησε ο ίδιος τον εαυτό του, όσο οι άλλοι τον είχαν 
αγαπήσει. Και δεν τον προστάτευσε. Ως να βιαζόταν να τα προλάβει όλα. Λες 
και έπινε τη ζωή μονορούφι, ασταμάτητα. Ξενυχτούσε, έτρωγε, έπινε, τραγου
δούσε, χόρευε, κάπνιζε. Ήταν το βράδυ ένας κεφάτος, καταδεκτικός μποέμ 
και την επομένη σύννους και περίφροντις αρχηγός. Τη μια στιγμή άπλωνε στην 
πίστα το ζεϊμπέκικο και την άλλη μεσουρανούσε, συζητώντας σε υψηλά δώ
ματα για τα δίκαια και τα δικαιιύματα του Τόπου και του Λαού. Σε παρέσερνε 
πως ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος της γειτονιάς. Ήταν ένας ασυνήθιστος 
άνθρωπος, που γειτονιά του ήταν ολόκληρη η πατρίδα και η καταγωγή του.

Και έλεγες: Ανάμεσα σε όλα αυτά, πώς και πού βρίσκει όλη εκείνη τη δύ
ναμη, να είναι ο βαθύς γνώστης της κλασικής και της νεότερης ελληνικής και 
της παγκόσμιας Γραμματείας!

Τον είχε χάσει, κυριολεκτικά, η εκπαίδευση, όταν αρχικά, φεύγοντας από 
το Παγκύπριο Γυμνάσιο, ανέλαβε Διευθυντής Ελληνικών Προγραμμάτων στο 
ΡΙΚ, για να ανεβεί επάξια, μετά την αφυπηρέτηση του Βία Μαρκίδη, στη Γενική 
Διεύθυνση.

Ως δάσκαλος είναι από τους λίγους της εποχής του, που αποκάλυψαν και 
ξετύλιξαν μπροστά στους έφηβους μαθητές, που ψέλλιζαν στιχάκια, το μεγα
λείο του Σεφέρη και του Ελύτη, όταν ακόμη δεν είχαν επιβραβευτεί με το Νόμ- 
πελ και δεν είχαν τραγουδηθεί, για να γίνουν έτσι ευρύτερα γνωστοί. Είναι από 
τους ελάχιστους εκείνους φιλόλογους, όταν η τόλμη σε άλλους καιρούς έπρεπε 
να περισσεύει, που δεν δίστασε να αναλύσει και να διδάξει Καβάφη, ακόμη 
και εκτός ωρολογίου προγράμματος. Και πολλοί ήταν εκείνοι, αργότερα, στο 
ΡΙΚ, που αντί με το κοινότυπο «Κύριε Χριστοφίδη» και «Κύριε Γενικέ», τον 
προσφωνούσαν, καθώς του άξιζε: «Δάσκαλε». Ήταν Δάσκαλος.

Και για να αποκτά η λέξη την πραγματική αξία της, παρακαλώ να τη σκε- 
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φτείτε με κεφαλαίο το «Δέλτα» της. Γιατί, γινόταν όνομα πια, κύριο ουσιαστικό 
και όχι σκέτο, βιοποριστικό επάγγελμα. Η γνώση, η κατάρτιση, η κρίση, του 
επέτρεπε άλματα. Να προηγείται, δηλαόή, της εποχής του. Και να οόηγεί.

Υπήρξε περίοδος, που όποιος νέος έγραφε κι αποφάσιζε να δώσει τα γραφτά 
του για έκδοση, προσέτρεχε στον Χριστοφίδη, για να του γράψει τον πρόλογο. 
Ήταν μια επικύρωση, ήταν κριτήριο. Ακολουθούσε την παλαμική αρχή πως 
μέσα από όλους εκείνους τους νέους θα ξεπηδούσαν οι άξιοι. Και ενεθάρρυνε.

Στα καθ’ ημάς; Είχε όλα εκείνα, που οι δημοσιογράφοι απαιτούν από τον 
Αρχισυντάκτη τους. Πάνω απ’ όλα είχε την άριστη γνώση του εργαλείου του 
δημοσιογράφου, που είναι η γλώσσα, στην οποία γράφει. Είχε την πληροφό
ρηση, πληρέστερη και από αυτή του ειδικού ρεπόρτερ, είχε επαφές, που του 
επέτρεπαν να ξέρει το βάθος και την άλλη όψη των γεγονότων, που πολλές 
φορές είναι η αληθινή και ουσιαστική.

Έλεγε ο Ανδρέας Χριστοφίδης:
• Το ΡΙΚ δεν διαψεύδεται.
• Το ΡΙΚ δεν κάνει εικασίες
• Το ΡΙΚ δεν μεταδίδει φήμες, δεν είναι αναμεταδότης.
• Το ΡΙΚ είναι η πρώτη και έγκυρη πηγή.

Κι ακόμη: Το ΡΙΚ μεταδίδει γεγονότα, όχι σχόλια. Οι δημοσιογράφοι του 
μπορούν να γίνονται και δυσάρεστοι στους συνομιλητές τους, για να πάρουν 
απαντήσεις, αλλά δεν παίρνουν θέση, δεν συμπεραίνουν, δεν αποφαίνονται.

Είχε δώσει το αληθινό νόημα της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, ενός μέσου, 
που καλύτερα και πληρέστερα από άλλα, μπορεί και πρέπει να είναι πραγμα
τικά ανεξάρτητο.

Σε μια μόνο περίοδο, ο Χριστοφίδης, χρησιμοποίησε το ΡΙΚ ως μέσο σχο
λιασμού. Ήταν μετά την καταστροφή, που επέφεραν το πραξικόπημα και η ει
σβολή. Έγραφε κάθε μέρα ένα σχόλιο για το Ραδιόφωνο, που το διάβαζε με 
τη λαγαρή φωνή του, ο αξέχαστος Αύσανδρος Αβρααμίδης. Και αποδείχθηκε 
στην πράξη, τότε, η αμεσότητα του Ραδιοφώνου, η απόλυτη αμεσότητά του, 
αφού με ένα μικρό τρανζιστοράκι μπορούσε να ακούει, να μαθαίνει και να κρί
νει ο πρόσφυγας, που ζούσε κάτω από τα δέντρα, τα γεφύρια και τα τσαντίρια.

Ήταν τότε, που οι άνθρωποί μας έπρεπε να ξαναβρούν την αυτοπεποίθησή 
τους. Και αυτό το έργο το είχε αναλάβει, με επικεφαλής τον Χριστοφίδη. η Δη
μόσια Ραδιοτηλεόραση, τιμώντας την αποστολή της.

» Το πραξικόπημα είχε παυσει τον Χριστοφίδη. Επεστρεψε στα καθήκοντά 
του στις 30 Αυγούστου 1974. Τότε, με την επάνοδο Χριστοφίδη, δέχτηκα να 
ξαναρχίσω συνεργασία με το ΡΙΚ. Και είναι την ίδια εκείνη μέρα, που διαπράχ- 
θηκαν η δολοφονία του Δώρου Λοίζου και η απόπειρα εναντίον του Βάσου 
Λυσσαρίδη. Έγραψα το ρεπορτάζ και το παρουσίασε στο «Καλειδοσκόπιο» ο 

Κώστας Σερέζης.
Αυτά λέγονται, για να καταδείξουν πως άλλος αέρας έπνεε με την παρουσία 

του Ανδρέα Χριστοφίδη. Αργότερα - το έγραψε και το αφηγήθηκε - είπε ορθά- 
κοφτά στον Κλάρκ Κλίφορρντ:

«Μας ξεγελάσαατε».
Και ο Κλίφορντ απάντησε, κυνικά:
«Υπηρετούσα τα συμφέροντα της χώρας μου. Κι εσείς, ας υπηρετούσατε τα 

συμφέροντα της δικής σας χώρας».

Ο Χριστοφίδης μπορούσε να αντιληφθεί, πίσω από τις λέξεις, τις προφάσεις 
και τις αντιφάσεις την αλήθεια για την πηγή και τα αίτια του κακού, που βρήκε 
την Κύπρο. Και είχε τάξει σκοπό της ζωής του την υπηρεσία προς τον γενέθλιο 
Τόπο. Έφυγε αδικαίωτος ο πολυδιάστατος Αρχισυντάκτης μας. Δεν είναι 
σχήμα λόγου η αρχισυνταξία του. Και τυπικά και ουσιαστικά σε αυτόν υπά
γονταν οι Ειδήσεις.

Έφυγε πολύ νωρίς. Κι αν βιάστηκε να χαρεί τη ζωή. ίσως να είχε συνειδη
τοποιήσει πως ελάχιστα και μετρημένα είναι τα βιολογικά μας βήματα. Μια 
αναλαμπή είναι η ζωή, που δεν τη συγκρατείς, ξεφεύγει ξαφνικά και χάνεται. 
Τίποτε παραπάνω! Αλήθεια, όμως, τίποτε παραπάνω; Είναι δυνατό; Όχι! 
Υπάρχει μια δεύτερη ζωή σε αυτή τη Γη.

Είναι η μνήμη, που αφήνουμε. Και η μνήμη που αφήνει ο Ανδρέας Χριστο- 
φίδης, είναι εδώ και όχι μόνον εδώ. Είναι σε κάθε χώρο, όπου κινήθηκε και 
έδρασε. Μνήμη ρωμαλέα και αδαμάντινη. Η μελωδία του βιολιού του Ανδρέα 
Χριστοφίδη άρχισε να ακούγεται καλύτερα, μετά τον αναπόδραστο θάνατό 
του. Κι όσο περνά ο καιρός, ακούγεται ολοένα και καλύτερα, ενόσω βέβαια 
υπάρχουν ώτα ακουόντων.

Σκηνή από την παράσταση, εμπνευσμένη από τη νουβέλα 
του Ανδρέας Χριστοφίδης «Η διαδικασία του ύπνου»
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Παρουσίαση βιβλίου 
«Αμμόχωστος: Η Ατέλειωτη Ιστορία»του Γιάγκου Κλεόπα

Χαιρετισμός του Υπουργού Αμυνας κ. Χριστόφορου Φωκαϊδη 
εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας

Αγαπητοί φίλες και φίλοι,
Χαιρετίζω με ιδιαίτερη συγκίνηση την αποψινή συγκέντρωση που πραγμα

τοποιείται για την παρουσίαση του βιβλίου του Γιάγκου Κλεόπα «Αμμόχωστος: 
Η Ατέλειωτη Ιστορία», εκπροσωπώντας τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Νίκο 
Αναστασιάδη, ο οποίος με χαρά και προθυμία είχε αποδεχτεί την πρόσκλησή 
σας να παρευρεθεί και να χαιρετίσει αυτή την εκλεκτή εκδήλωση.

Δυστυχώς, για λόγους πέραν της βούλησής του δεν μπόρεσε να βρίσκεται ο 
ίδιος, εδώ απόψε μαζί σας, όπως ήταν και η επιθυμία του. Σας μεταφέρω τους 
θερμούς χαιρετισμούς και τις εγκάρδιες ευχές του για πρόοδο και κάθε επιτυχία 
στο βιβλίο που απόψε παρουσιάζεται.

Είναι μεγάλη η χαρά μου που συμμετέχω σε μια εκδήλωση για την αγαπη
μένη Αμμόχωστο, για την πόλη που από πολύτιμο κόσμημα της Μεσογείου, έχει 
μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε πόλη φάντασμα, κάτω από την μπότα του 
Τούρκου κατακτητή.

Η Αμμόχωστος δοκιμάζεται για πάνω από τέσσερεις δεκαετίες από τον πα- 
ραλογισμό μιας προκλητικής εμμονής της τουρκικής πλευράς να την κρατεί 
αιχμάλωτη και απόμακρη από τη ζωή και τους κατοίκους της, ως ένα ιδιότυπο 
και ταυτόχρονα πρωτοφανές έγκλημα πολέμου. Παρόμοιο προηγούμενο δεν 
υπήρξε ποτέ σε ολόκληρη την οικουμένη.

Καμιά λογική δεν μπορεί να δικαιολογήσει την επιμονή των Τούρκων να 

κρατούν μια πόλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό αυτή την απάνθρωπη ομηρία.
Πρέπει, με την ευκαιρία που μας προσφέρεται, να επανατονίσουμε πως η 

Αμμόχωστος μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την κρίσιμη δοκιμασία για το 
κοινό μέλλον όλων των Κυπρίων, αφού η επιστροφή της διεκδικείται όχι μόνο 
από τους Ελληνοκύπριους, αλλά και από τους ίδιους τους Τουρκοκύπριους.

Αγαπητοί φίλες και φίλοι,
Το βιβλίο που σήμερα παρουσιάζουμε σε αυτή τη σεμνή εκδήλωση, δεν απο

τελεί μόνο ένα σημαντικό εργαλείο για τη μελέτη της ιστορίας της Αμμοχώστου, 
και εν γένει της Κύπρου, αλλά και πολύτιμο τεκμήριο της ελληνικότητας καθώς 
και της πλούσιας πολύ πολιτισμικής ακτινοβολίας της.

Ο Γιάγκος Κλεόπας ενδιέτριψε με ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή στην πλού
σια βιβλιογραφία και ιστορική τεκμηρίωσί] της μακραίωνης διαδρομής της Αμ
μοχώστου, ικανοποιώντας πλήρως τον σκοπό του, για μια συνοπτική, ευανάγνωστη 
και περιεκτική παράθεση της ιστορίας της βασιλεύουσας αυτής πόλης.

Στην κρίσιμη αυτή γωνιά του πλανήτη, ελάχιστα μέρη, όπως εκτιμά ο ίδιος 
ο συγγραφέας, μπορούν να περηφανεύονται για τόσο πλούσιες ιστορικές κα
ταβολές και αρχαιολογικά μνημεία, όπως τα κυκλώπεια τείχη της Έγκωμης, η 
δοξασμένη Σαλαμίνα και η Κωνσταντία, τα εκκλησιαστικά μνημεία, αλλά και 
η σύγχρονη εκρηκτική ανάπτυξη του 20ου αιώνα, που μόνο η βίαιη, ένοπλη ει
σβολή των Τούρκων κατάφερε να ανακόψει.

Τριάντα έξι αιώνες ιστορίας και πολιτισμού περικλείονται μέσα σε ένα βιβλίο 
700 σελίδων, ενδεικτικό της πολύ επιμελημένης δουλειάς που έχει γίνει από τον 
κ. Κλεόπα. Έναν άνθρωπο, τόσο Αμμοχωστιανό που για να αποδώσει το μέ
γεθος της αγάπης του γι αυτήν ανέτρεξε στον ανεπανάληπτο Νίκο Κα- 
ζαντζάκη: «Είναι απ’ τα ωραιότερα μέρη της γης... Δεν θα 'θελα να πεθάνω 
πριν ξαναπάω στην Αμμόχωστο».

Μ’ αυτό τον πόθο, με αυτή την ευχή ζούμε όλοι οι Αμμοχωστιανοί, αλλά και 
όλοι οι Κύπριοι, τη σημερινή περιπέτεια της πόλης, που προσευχόμαστε να φτά
σει σύντομα στο τέλος της.

Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Γιάγκο Κλεόπα για την υπηρεσία που μέσα 
από το βιβλίο του προσφέρει στην Αμμόχωστο και στους Κύπριους αναγνώστες 
και ιδιαίτερα στους νέους μας, που τώρα θα έχουν την ευκαιρία, μέσα από τη 
συνοπτική, ευανάγνωστη και περιεκτική αυτή εργασία, να γνωρίσουν την πόλη 
όραμα, όπως με τόση αγάπη χαρακτηρίζει ο αγαπητός Αμμοχωστιανός Κυριά
κος Χαραλαμπίδης.

Θέλω να συγχαρώ τον κ. Κλεόπα για τη μελέτη του.
Κλείνοντας, συγχαίρω θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην έκδοση του βι

βλίου, το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα δώσει το έναυσμα τόσο σε πολίτες όσο 
και σε ερευνητές να έλθουν σε επαφή με ιστορικά ντοκουμέντα και να μελετή
σουν την ιστορία της Αμμοχώστου, μια ιστορία πλούσια και παράλληλη της 
ιστορίας της Κύπρου.

104 105Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Χαιρετισμός του Δήμαρχου Αμμοχώστου Αλέξη Γαλανού

Η Ιστορία της Αμμοχώστου αρχίζει από τον 17ο αι. π.Χ., με τους τέσσερεις 
Προαγγέλους: Έγκωμη, Σαλαμίνα, Αρσινόη και Κωνσταντία. Έτσι η ιστορία 
της πόλης εκτείνεται για 36 ολόκληρους αιώνες. Ο ποιητής στα Εκατόν Αόγια 
της Αγάπης περιγράφει τη μακραίωνη αυτή ιστορία:

«Παφής εχτίστ’ η Τζιβωτός τζιαι θεμελιώθην κόσμος
Τζι’ εχτίστην το τετράποδον οπού κρατεί τον κόσμον, 
Εχτίστην τζι’ η Αγιά Σοφκιά, της Τζύπρου το ρηάτον, 
Τζι’ εχτίστην τζι’ Αμόχουστος με το Κωνσταντινάτον...».

Το όνομα Αμμόχωστος συναντάται από τους πρώτους μ.Χ. αιώνες ως το
ποθεσία ή τοπωνύμιο που περιέγραφε τη χωσμένη στην άμμο περιοχή. Ο οικι
σμός που αναπτύχθηκε πάνω ή δίπλα από τη θαμμένη κάτω από την άμμο, 
ερειπωμένη Αρσινόη, σταδιακά έλαβε την ονομασία Αμμόχωστος, που σημαί
νει «πόλη χωσμένη στην άμμο». Πράγματι, η πόλη του Ευαγόρα είναι φημι
σμένη για την αμμώδη παραλία της. Αποκαλείται συχνά και «η πόλη του 
πορτοκαλιού» ή «η πόλη των ανεμομύλων». To Famagusta που την ονόμασαν 
οι Φράγκοι, αποτελεί παραφθορά του Αμμόχωστος.

Η στρατηγική θέση της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο εξηγεί γιατί από 
την Κύπρο πέρασαν τόσοι κατακτητές, απελευθερωτές και έποικοι: Ειδικά από 
την Αμμόχωστο τους τελευταίους αιώνες πέρασαν Φράγκοι, Γενουάτες, Ενε
τοί, Τούρκοι, Αγγλοι.

Η Αμμόχωστος διαδραμάτισε εξέχοντα ρόλο στην ιστορία της Κύπρου, με 
εποχές πλούτου και δόξας, όπως επί Λουζινιανών, που υπήρξε το εμπορικό κέν
τρο της Ανατολικής Μεσογείου και μια μυθικά πλούσια πόλη. Αλλά και περιό
δους φτώχειας και δυστυχίας, όπως κατά τους τρεις αιώνες της Οθωμανικής 
κατοχής, που κατοικείτο από πολύ λίγες εκατοντάδες Τούρκους. Παράλληλα, 
όμως, έξω από την παλιά, εντός των τειχών πόλη, δημιουργείται το Βαρώσι, η 
νέα Αμμόχωστος, που αναπτύχθηκε σταδιακά επί Αγγλοκρατίας. Μετά την 
Ανεξαρτησία του 1960, η πόλη εξελίχθηκε ραγδαία και αναδείχθηκε σε μια εύ
πορη πόλη και πρώτη στην τουριστική βιομηχανία, χάρη στη γεωγραφική της 
θέση και το λιμάνι, τους πορτοκαλεώνες, την παραγωγική ενδοχώρα. Αλλά και 
την πανέμορφη θάλασσα, τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αρχαιότητες, όπως τα 
κυκλώπεια τείχη της Έγκωμης και τις αρχαιότητες της Σαλαμίνας, καθώς και 
τα επιβλητικά μεσαιωνικά μνημεία εντός των τειχών. Και τέλος χάρη στην ερ
γατικότητα και το επιχειρηματικό δαιμόνιο των κατοίκων της.

Δεν πρόκειται να σας εξιστορήσω την ιστορία της Αμμοχώστου στον σύν
τομο αυτόν χαιρετισμό. Εξάλλου μπορείτε να τη διαβάσετε στο βιβλίο το οποίο 
παρουσιάζεται απόψε.

Όπως αναφέρει ο συγγραφέας στο Προοίμιο: «Μια από τις μεγάλες τραγω-

δίες που συνδέονται με την κατοχή της πόλης μας είναι το αδυσώπητο γεγονός 
ότι γενεές έρχονται και φεύγουν. Οι μεγαλύτεροι από μας “του παρόντος αι- 
ώνος μεθίστανται του απατεώνος” και παίρνουν μαζί τους ιστορία, γεγονότα, 
μνήμες. Ας ελπίσουμε ότι οι νεότεροι διψούν να γνωρίσουν την Ιστορία της Αμ
μοχώστου και των ανθρώπων της. Όμως, είναι και δικό μας καθήκον, εμάς των 
παλαιοτέρων, να την καταγράψουμε και να τους τη μεταδώσουμε, όσο πιο 
καλά μπορούμε». Σκοπός του έργου αυτού είναι να αναβιώσει τις αναμνήσεις 
και να συνεχίσει τη γνωριμία με την Πόλη μας, μέχρι την ώρα της επιστροφής. 
Οι παλαιότεροι να διατηρήσουμε στη μνήμη μας την Αμμόχιοστο, οι δε νεότεροι 
να γνωρίσουν την Πόλη μας και την Επαρχία και τη ζωή τους πριν το 1974. 
Είναι πρωταρχικής σημασίας να διατηρήσουμε άσβεστη τη φλόγα της μνήμης 
και της ασταμάτητης προσπάθειας για επιστροφή.

Παρόλο που ο συγγραφέας δεν είναι ιστορικός, είναι παλιός Αμμοχωστια- 
νός, μελέτησε την ιστορία της πόλης σε βάθος και είχε την τύχη να τον βοηθή
σουν και να τον στηρίξουν καταξιωμένοι ιστορικοί, επιστήμονες και άλλοι 
ειδικοί. Με αποτέλεσμα μια συνοπτική, ευανάγνωστη, αλλά ταυτόχρονα ορθή 
και περιεκτική παράθεση της Ιστορίας της Αμμοχώστου, από την εποχή των 
προαγγέλων μέχρι τις μέρες μας.

Με την εισβολή και κατοχή των Βαρωσίων το 1974, η περίκλειστη πόλη παραμένει 
μια «πόλη φάντασμα» όπως την ονόμασαν πολλοί. Είναι το όραμα των κατοίκων να 
επιστρέφουν στην αγαπημένη μας πόλη και να συνδράμουν στην αναδόμησή της. 
Όπως επισημαίνει ο συγγραφέας: «Κανείς δεν φανταζόταν ότι...θα εκτοπίζονταν 
και θα καταντούσαν πρόσφυγες στην ίδιά τους την πατρίδα. Οι κάτοικοι φεύγοντας 
δεν πήραν μαζί τους σχεδόν καθόλου αντικείμενα, εφόσον ανέμεναν ότι θα επιστρέ
φουν και επίσης διατελούσαν υπό καθεστώς πανικού λόγω των βομβαρδισμών. 
Όμως πήραν τα πιο σημαντικά: Τον πολιτισμό τους. Τις συνήθειες και τις αξίες τους, 
όπως τη φιλοξενία, την ανθρωπιά και την αγάπη και την περηφάνια για την πόλη 
τους. Πάνω απ’ όλα την άσβεστη μνήμη και τον αμείωτο πόθο για επιστροφή».

Και διερωτάται ένας μεγάλος διανοούμενος της Αμμοχώστου. ο Θεοδόσης Νι
κολάου: «Τι να έγιναν οι πίνακες του Γεωργίου και το πανέμορφο σπίτι του; Τι να 
έγινε το αρχοντικό του Αουίζου, τα βιβλία του Μαραγκού, οι τάφοι των προσφι
λών μας προσώπων, τα κρίνα που ανθοβολούν και ευωδιάζουν μέσα στην καιό- 
μενη αμμουδιά του Αυγούστου;». Όντως όλοι οι Αμμοχωστιανοί κουβαλούν στην 
ψυχή τους τις ομορφιές της πόλης, όπως χαρακτηριστικά περιγράφονται στο βι
βλίο: «τα καταπράσινα περιβόλια, που οι ίδιοι φύτεψαν, με την υπέροχη μυρωδιά 
των ανθισμένων πορτοκαλιών· τα καταγάλανα νερά της θάλασσας με τους ψαρά
δες και τις βάρκες· οι κεντρικοί δρόμοι που έσφυζαν από ζωή μέρα και νύκτα· η 
λεωφόρος Κέννεντυ και οι άλλοι παραλιακοί δρόμοι με τα σύγχρονα ξενοδοχεία· 
τα καλλιμάρμαρα μέγαρα του Αυκείου Ελληνίδων και του Ελληνικού Γυμνασίου· 
άλλα κτήρια όπως το Δημοτικό Μέγαρο, η Δημοτική Βιβλιοθήκη και Πινακοθήκη, 
το Μουσείο· οι εκκλησίες της πόλης· τα σχολεία· τα κτήρια των ποδοσφαιρικών 
ομάδων, των αθλητικών συλλόγων και τόσων σωματείων και οργανώσεων· οι συλ
λογές του Μήτσιου Μαραγκού και του Χριστάκη Χατζηπροδρόμου· και πάνω απ' 
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όλα τα σπίτια που γεννηθήκαμε και οι γειτονιές που πρωτογνωρίσαμε τους φίλους 
μας και παίξαμε τα πρώτα μας παιγνίδια».

Ο Νίκος Καζαντζάκης το 1954 δήλωσε:
«Η Αμμόχωστος. Πόσο την πεθύμησα!
Τίποτα δεν υπάρχει στον κόσμσ
που να μου δίνει την αίσθηση που μου δίνει η Αμμόχωστος.
Είναι απ’ τα ωραιότερα μέρη της γης! ...
Δεν θα’θελα να πεθάνω πριν ξαναπάω στην Αμμόχωστο».

Για 41 χρόνια τώρα περιμένουμε το νόστιμον ήμαρ, την ευλογημένη ώρα της 
επιστροφής στην πόλη μας. Να παύσουμε να την αγναντεύουμε από τη Δερύ- 
νεια και να αρχίσουμε το δύσκολο αλλά ελπιδοφόρο έργο της αναδόμησης, για 
να την κληροδοτήσουμε στα παιδιά και τα εγγόνια μας.

Η λεμονανθούσα Αμμόχωστος μάς εμπνέει όλους να μαχόμαστε ακατάπαυ- 
στα για επιστροφή στις πατρογονικές μας εστίες. Η Ιστορία της εκτείνεται για 
36 αιώνες, με περιόδους δόξας και ευμάρειας, αλλά και εποχές καταστροφής και 
υποδούλωσης. Η ιστορία μάς διδάσκει ότι ο πολιτισμός είναι βαθιά ριζωμένος 
και δεν εξαλείφεται. Ιδιαίτερα η μακραίωνη Ιστορία της Αμμοχώστου, παρά τις 
καταστροφές και υποδουλώσεις, δεν έληξε ποτέ. Είμαστε βέβαιοι ότι θα επιστρέ
φουμε, για να συνεχίσουμε να την καταγράφουμε για τις επερχόμενες γενεές.

Θα ήθελα να συγχαρώ τον Γιάγκο Κλεόπα όχι μόνο για την εξαιρετικής ποι
ότητας δουλειά του, αλλά και για την ανεκτίμητης αξίας αφοσίωση και αγάπη 
του προς την Αμμόχωστό μας. Θα μπορούσα χωρίς υπερβολή να χαρακτηρίσω 
αυτή τη δουλειά μνημειώδη και πρωτοποριακή, διότι για πρώτη φορά έχουμε 
στα χέρια μας ένα έργο που συγκεντρώνει ολόκληρη την Ιστορία της αγαπημέ
νης μας πόλης. Πρόκειται για ένα βιβλίο περιεκτικό, εμπεριστατωμένο και εξαι
ρετικά ευανάγνωστο. Η ποιότητα που το χαρακτηρίζει, το καθιστά σημείο 
αναφοράς και δεν θα εκπλαγώ - μάλλον θα ικανοποιηθώ ιδιαιτέρως - να μάθω 
ότι σύντομα θα αποτελέσει βιβλιογραφική αναφορά σε όλων των επιπέδων εκ
παιδευτικά ιδρύματα.

Ο επίλογος του βιβλίου φέρει τον τίτλο «Μια Πόλη Όραμα», ένα όρο που χρη
σιμοποιώ κι εγώ συχνά αντί αυτού της «Πόλης-Φάντασμα». Εύχομαι από καρ
διάς αυτό το τόσο αξιόλογο έργο να εξαντληθεί και σύντομα να επανεκτυπωθεί 
περιλαμβάνοντας ένα νέο ιστορικό κεφάλαιο για τη Βασιλεύουσα Αμμόχωστο: 
Αυτό της πολυπόθητης επιστροφής μας στην αγαπημένη μας πόλη, σηματοδο
τώντας επιτέλους τη λήξη της ατέλειωτης ιστορίας πόνου και πόθου για επι
στροφή των τελευταίων δεκαετιών και θεμελιώνοντας τον ακρογωνιαίο λίθο της 
έναρξης του πιο όμορφου κεφαλαίου της Ιστορίας μας. Ελπίζω ότι η μέρα της 
Ανάστασης της Αμμοχώστου και ολόκληρης της Κύπρου να πλησιάζει και ότι 
ενωμένοι θα γράφουμε το πιο λαμπρό κεφάλαιο. Είθε ο επόμενος τίτλος της ιστο
ρίας μας να είναι «Αμμόχωστος: Από Πόλη Όραμα στην Πόλη των παιδιών μας, 
στην πόλη της Ειρήνης, της Ανάπτυξης και της Προόδου».

Ομιλία του Καθηγητή Βάσου Καραγιώργη

Το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα είναι μια ιστορία αγάπης, μια ατέλει
ωτη ιστορία, που γράφτηκε με γνώση και αφοσίωση, νοσταλγία και πόνο, από 
ψυχική ανάγκη περισσότερο παρά σαν ακαδημαϊκή εξάσκηση. ΓΓ αυτό και δεν 
θα το κρίνουμε με απόλυτα επιστημονική προσέγγιση, αλλά θα δεθούμε μαζί 
του με τη μνήμη, το συναίσθημα, την περηφάνια, την ελπίδα. Ο ίδιος ο συγγρα
φέας στο προλογικό του σημείωμα αναφέρει: «Σκοπός μου είναι να δώσω μια 
συνοπτική και όσο το δυνατόν πιο ευανάγνωστη, αλλά ταυτόχρονα - στο μέτρο 
του εφικτού - μια ορθή και περιεκτική παράθεση της ιστορίας της Αμμοχώστου, 
από τους προαγγέλους της πόλης μέχρι τις μέρες μας. Με τις σχετικές παρα
πομπές σε σοβαρές και ευυπόληπτες πηγές, ώστε ο αναγνώστης που επιθυμεί 
να προστρέξει σε εξειδικευμένες μελέτες επί συγκεκριμένων θεμάτων ή σε λε
πτομερή ιστορικά βιβλία, να είναι σε θέση να το πράξει». Στις 700 σελίδες του 
πετυχαίνει τον σκοπό του με αξιοθαύμαστο τρόπο, με κείμενα διανθισμένα με 
ποιήματα του Σεφέρη και των Αμμοχωστιανών ποιητών, χωρίς να κουράζει, 
παρέχει εξακριβωμένες πληροφορίες, καταληπτές από τον μη εξειδικευμένο 
αναγνώστη. Το εγχείρημα δεν ήταν εύκολο, τον βοήθησε η άρτια επιστημονική 
του κατάρτιση, η ευρυμάθειά του και η άριστη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. 
Το τεράστιο έργο που επετέλεσε το διακρίνει η ακρίβεια, η αμεροληψία και η 
ευθυκρισία. Στη σύντομη ομιλία μου ας μου επιτραπεί να μην ακολουθήσω τους 
κανόνες της παρουσίασης ενός βιβλίου. Αντ’ αυτού θα αναφερθώ σε μερικά 
συναισθήματα και στιγμιότυπα που με εντυπώσιασαν ιδιαίτερα, για προσωπι
κούς λόγους, κατά την ανάγνωση ενός μεγάλου μέρους του βιβλίου.

Διάβασα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τΐ] νεότερη ιστορία της Αμμοχώστου, τον 
«Καιρό των Ολβίων» όπως τον αποκαλεί ο συγγραφέας, από το 1960, το έτος 
της Ανεξαρτησίας, ως το 1974, το έτος της μεγάλης συμφοράς. Εξ άλλου είναι 
αυτή την Αμμόχωστο που γνώρισα ο ίδιος, ανασκάπτοντας τη Σαλαμίνα, από 
το 1952 ως το 1974.

Για να κατανοήσει κανείς την ιστορική διαδρομή της Αμμοχώστου, πρέπει 
να προστρέξει στην αυγή της ιστορίας, όταν τον 17ο αι. π.Χ. ιδρύεται κοντά 
στις εκβολές του Πεδιαίου μικρός οικισμός, δίπλα στο χωριό Έγκωμη, που επέ- 
πρωτο να εξελιχθεί στη σημαντικότερη πόλη της Κύπρου κατά την Ύστερη 
Χαλκοκρατία, ως τον 1 Ιο αι. π.Χ. Ο συγγραφέας παραπέμπει σε άρθρο μου το 
1982 όπου επισημαίνεται ότι οι παράγοντες που ενεθάρρυναν την ανάπτυξη 
της Αμμοχώστου πριν από το 1974 ήταν οι ίδιοι που ευνόησαν την ευημερία 
της Έγκωμης και της Σαλαμίνας: η εύφορη πεδιάδα στα δυτικά, το φυσικό λι
μάνι, το καλύτερο στην Κύπρο και η γεωγραφική θέση που διευκόλυνε το 
εμπόριο. Τα φυσικά αυτά πλεονεκτήματα εξηγούν σε μεγάλο βαθμό τον λόγο 
γιατί η Έγκωμη και οι πόλεις που τη διαδέχθηκαν - το τρίγωνο Εγκωμη, Σα
λαμίνα, Αμμόχωστος - πολύ συχνά επίσκιαζαν τις άλλες κυπριακές πόλεις.
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Παρ’ όλη τη γειτνίαση της γενέτειράς μου, του Τρικώμου, με το Βαρώσι, δεν 
ευτύχησα να ζήσω ή να σπουδάσω σ’ αυτή την πόλη. Τύχη αγαθή όμως, μου 
επεφύλαξε άρρηκτους δεσμούς, πραγματικούς και συναισθηματικούς, που τους 
οφείλω στο επάγγελμά μου, και ειδικότερα με την ανασκαφή της Σαλαμίνας.

Με την ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας το 1960 η ανασκαφή της Σαλαμίνας 
είχε ήδη προχωρήσει σε σημαντικό σημείο. Είχαμε ήδη αποκαλύψει την Πα- 
λαίστρα του Γυμνασίου, αναστηλώσαμε τους μαρμάρινους κίονες και φέραμε 
στο φως αγάλματα Ελλήνων θεών και ηρώων, επιγραφές στην Ελληνική 
γλώσσα με αναφορές σε συμβολικά ονόματα, όπως του Διαγόρα Τεύκρου, του 
εις αιώνα Γυμνασίαρχου. Ανακαλύπτεται το Θέατρο και σε λίγα χρόνια ανα
στηλώνεται μέρος του κοίλου για να φιλοξενήσει παραστάσεις αρχαίας τρα
γωδίας από το Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου, με σκηνοθέτη τον φίλο και 
συγχωριανό μου Παναγιώτη Σέργη και το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας.

Αν η περίοδος από το 1960 ως το 1974 είναι για τον συγγραφέα «ο καιρός 
των ολβίων», για μένα είναι και ο καιρός της Εθνικής Έξαρσης των κατοίκων 
της Αμμοχώστου. Θυμηθείτε εκείνα τα χρόνια, που οι Ελληνοκύπριοι αναζη
τούσαμε ένα εθνικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο να θεμελιώσουμε τη νεαρή μας 
Δημοκρατία, ψάχναμε να βρούμε την εθνική μας ταυτότητα που κακοποιήθηκε 
από τους πολιτικούς συμβιβασμούς που υποχρεωθήκαμε να δεχθούμε. Οι ανα
καλύψεις στο Γυμνάσιο και στο Θέατρο της Σαλαμίνας και αργότερα στη Βα
σιλική Νεκρόπολη ήχησαν στα ώτα των κατοίκων της Αμμοχώστου σαν 
σάλπιγγα εθνικής υπερηφάνειας. Μερικοί από σας θα θυμάστε τα ρίγη ενθου
σιασμού όταν ακούστηκαν στο αναστηλωμένο Θέατρο ύστερα από αιώνες, οι 
αθάνατοι στίχοι του Οιδίποδα Τύραννου και του Αίαντα μπροστά στις κατά
μεστες από κόσμο κερκίδες. Η Σαλαμίνα αγκαλιάστηκε από τους κατοίκους 
της γύρω περιοχής σαν εθνική μητρόπολη, κι όλοι φρόντιζαν να συμβάλουν με 
τον δικό τους τρόπο στην προώθηση των ανασκαφών. Χρήματα, οικοδομικά 
υλικά, μηχανήματα, ήσαν όλα στη διάθεσή μας, συμπλήρωμα του προϋπολογι
σμού του κράτους. Ο πατέρας σας, κ. Γιάγκο Κλεόπα, ο Πόπας Κλεόπας, πρω
τοστατούσε στην άμεση ανταπόκριση για πρακτική βοήθεια, όταν ήτο δυνατόν, 
και με τις συχνές επισκέψεις του στον αρχαιολογικό χώρο, ήτο πάντα ενήμερος 
για την πρόοδο των ανασκαφών και των ανακαλύψεων. Το ίδιο θα έλεγα και 
για τον Πρόδρομο Παπαβασιλείου και για άλλους, κυρίως ροταριανούς.

Η αναφορά αυτή δίνει την ευκαιρία να μνημονεύσω κατοίκους των Βαρω- 
σίων που είχα την τύχη να γνωρίσω από το 1960 μέχρι το 1974.

Πολύ λίγους θα αναφέρω με το ονομά τους, ο θαυμασμός μου όμως αναφέ
ρεται σε όλους. Χρέος αλλά και ευχαρίστησή μου ήταν πάντοτε να ενημερώνω 
για την πρόοδο των ανασκαφών τον φίλο Γυμνασιάρχη Κυριάκο Χατζηϊωάν- 
νου, που με εντυπώσιαζε τοσο για την ευρυμάθειά του οσο και για την ειλικρινή 
του φιλία. Για ώρες συζητούσαμε στη βεραντα του σπιτιού του και συχνά 
λάμβανα μέρος στις διαλέξεις στον Φιλολογικό Σύλλογο (ΕΦΣΑ) που ο ίδιος 
ίδρυσε. Στο Γυμνάσιο συναντιόμουν συχνά με τον Παναγιώτη Σέργη, τον Θε-

οδόση Νικολάου, τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο και τη Νέλλη Σαβεριάδου. 
Ησαν τακτικοί επισκέπτες στη Σαλαμίνα, μαζί με την αλησμόνητη Διδώ Κυ- 

δωνοπούλου. Ένας άλλος τακτικός επισκέπτης ήταν ο ζωγράφος Γ. Πολ. Γε
ωργίου, που καταγοήτευε τους πάντες με το χιούμορ του. Μια φορά έφερε κι 
ένα καινούργιο πίνακά του, τη Λήδα και τον Κύκνο σε συμβολικό τρίπτυχο. 
«Εγκαινιάσαμε» το έργο στο Γυμνάσιο, το βράδυ, με πανσέληνο και απαγγε
λίες. Η συντροφιά του Ευάγγελου Αουϊζου ήταν πάντα ευχάριστη και η φιλ- 
ξενία του απλόχερη. Δεν μιλούσε πολύ, αλλά ο στοχασμός του ήταν 
φιλοσοφημένος. Μαζί με τον δικαστή Ανδρέα Λοίζου και τη φίλη Ειρένα Αδα- 
μίδου (τότε, Ιωαννίδου) ερχόταν συχνά ο φίλος Ανόρέας Κλητίδης, πάντα δια- 
σκεδαστικός με το πηγαίο του χιούμορ. Εντυπωσιάσθηκε από τους στίχους που 
του απάγγελλα από το 23ο βιβλίο της Ιλιάδας σχετικούς με την ταφή του Πά
τροκλου και τη θυσία αλόγων προς τιμήν του από τον φίλο του Αχιλλέα: απο
στήθισε, ύστερα από αρκετές προσπάθειες, τους στίχους «πίσυρας εριαύχενας 
ίππους ενέβαλλε πυρί μεγάλα στεναχίζων» και τους απάγγελλε, όπως μου έλεγε, 
στους θαμώνες στην «Ανόρθωση» τα βράδια, που τον θαύμαζαν για τη δεινό
τητά του στον Όμηρο. Τα βράδια συχνά γινόντουσαν συζητήσεις στην «Ανόρ
θωση», όχι για το ποδόσφαιρο, αλλά για τις ανασκαφές στη Σαλαμίνα, για τη 
χωρητικότητα του θεάτρου, τη θυσία αλόγων και αρμάτων στους δρόμους των 
τάφων. Μια Κυριακή πρωί επισκέφθηκε τη Σαλαμίνα ο Υπουργός Οικονομι
κών Ρένος Σολομίδης μαζί με την οικογένειά του, για να δει το κενοτάφιο του 
Νικοκρέοντα, του τελευταίου βασιλιά της Σαλαμίνας, που ανασκάπταμε στην 
είσοδο του χωριού Έγκωμη. Εντυπωσιάσθηκε από τα πήλινα πορτραίτα των 
μελών της βασιλικής οικογένειας που ήλθαν στο φως και με ρώτησε αν θέλουμε 
και άλλα χρήματα για τη συνέχιση των ανασκαφών. Ήταν ίσως η πρώτη και 
τελευταία φορά που Υπουργός Οικονομικών έκανε τέτοια ερώτηση σε δημόσιο 
υπάλληλο.

Θα μπορούσα ν’ αναφέρω και άλλα παραδείγματα συμμετοχής των κατοί
κων του Βαρωσιού στο έργο του Τμήματος Αρχαιοτήτων στη Σαλαμίνα. Δεν 
θα παραλείψω ν’ αναφέρω και το γνήσιο ενδιαφέρον των εργατών μου που 
προέρχονταν κυρίως από τα γύρω χωριά, την Έγκωμη, τον Αγιο Σέργιο, τον 
Αγιο Γεώργιο Σπαθαρικού, τα Λιμνιά και το Τρίκωμο. Με ευχαριστούσε η συ
νομιλία μαζί τους και συχνά ζητούσα τη γνώμη τους για θέματα πρακτικής φύ- 
σεως. Συζητούσαμε και για τα αγάλματα που βρίσκαμε στο Γυμνάσιο και στο 
Θέατρο, που στο τέλος τα ανέφεραν με το όνομα του θεού ή του ήρωα που πα- 
ρίσταναν. Στο εργατικό προσωπικό κυριαρχούσαν οι εργάτριες, συνήθως πολύ 
αφοσιωμένες και πιο δραστήριες από τους εργάτες.

Η φυγή από την Αμμόχωστο και τη Σαλαμίνα δεν μας στέρησε μόνο από 
τον τόπο και τα μνημεία του, μας στέρησε και από τους ανθρώπους που ανέ
φερα πιο πάνω, που όλοι μαζί έκαναν το έργο μας ακόμη πιο ενδιαφέρον και 
ευχάριστο. Συχνά συναντούσα, μετά το 1974, ανθρώπους που γνώρισα ή συ
νάντησα στη Σαλαμίνα. Πήγα κάποτε να κάνω διάλεξη και παρουσίαση εικό
νων για τις ανασκαφές της Σαλαμίνας στις Βρυξέλλες. Πρέσβης της Κύπρου 
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στη Βελγική πρωτεύουσα ήταν ο κ. Θεοφίλου. Επισκέφθηκε, μου είπε, τη Σα
λαμίνα με τον πατέρα του, όταν ήτο μικρό παιδάκι. Του υπέβαλε ερωτήσεις για 
την ιστορία της Κύπρου, απάντησε ορθά και του έδωσε δύο σελίνια σαν βρα
βείο. Θα το θυμάται σ’ όλη του τη ζωή. Η Άννα Μαραγκού πήρε το πρώτο βά- 
πτισμα αρχαιολόγου στη Σαλαμίνα και το αναφέρει πάντα με ευγνωμοσύνη.

Η πρώτη μου επίσκεψη στη Σαλαμίνα, αρκετά χρόνια μετά το 1974, ήταν 
μια τραυματική εμπειρία και χρειάστηκα μήνες για να συνέλθω. Την πραγμα
τοποίησα για την ετοιμασία ενός ντοκιμαντέρ, που μερικοί από σας ίσως έχετε 
δει. Τίτλος του: «Ανασκάπτοντας την Σαλαμίνα της Κύπρου, 1952-1974,34 χρό
νια μετά». Πλήρωσα εισιτήριο για να δω ξανά τη Σαλαμίνα. Πήγα όμως σαν 
οικοδεσπότης, είχα την εντύπωση πως με χαιρετούσαν γνώριμα πρόσωπα, τα 
αγάλματα, οι κίονες, κάθε πέτρα που είδα να βγαίνει στο φως από την άμμο 
που τα σκέπαζε. Στους τοίχους σήμερα βλάστησαν θάμνοι. Το ίδιο και στους 
δρόμους των βασιλικών τάφων. Σημάδια εγκατάλειψης και αδιαφορίας 
παντού. Στο μικρό διδακτικό μουσείο της Νεκρόπολης αφαίρεσαν όλες τις Ελ
ληνικές επεξηγηματικές πινακίδες και τις αντικατέστησαν με Τουρκικές. Οι σε
λίδες της ιστορίας όμως δεν σχίζονται, όσο και αν προσπαθήσουν. Περπάτησα 
στο Θέατρο, στο Γυμνάσιο, στη Νεκρόπολη, σαν άλλοτε. Αλίμονο αν δεν δια
τηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη αλλά και τη σχέση, όσο είναι δυνατόν, με τους 
αγαπημένους τόπους, με την ελπίδα του γυρισμού.

Με το βιβλίο σας, κύριε Γιάγκο Κλεόπα, βοηθάτε να κρατηθεί ζωντανή η 
μνήμη της Αμμοχώστου, η μνήμη του Πόπα Κλεόπα του Βαρωσιώτη. Μια ατε
λείωτη ιστορία αγάπης.

Πάγκου Π. Κλεόπα 
Αμμόχωστος η Ατέλειωτη Ιστορία

Χρυσοθέμιδος Χατζηπαναγή
Όσα και να εξιστορήσεις, όσα κι αν συγκεφαλαιώσεις για την Αμμόχωστο, 

η πολυκύμαντη Ιστορία της θα μένει ατέλειωτη υπό διττήν έννοια: θα επιδέχε
ται αφενός καινούργιων συμπληρωματικών στοιχείων από ανεξάντλητες πηγές 
και ανεξερεύνητα εισέτι αρχεία, που θα εμπλουτίζουν συνεχώς την ιστορική 
και πολιτισμική της ιδιοπροσωπία· αφετέρου η επώδυνη αφήγηση της κατεχό- 
μενης ατόλης του Ευαγόρα δεν έπαψε εδώ και 41 χρόνια να καταγράφει τις ατέ
λειωτες ημέρες τής προσφυγιάς της, για να ξαναζωντανέψει σε καινούργιες 
σελίδες τη δημιουργική της πορεία μετά την ποθητή απελευθέρωση και την επά
νοδο των δραστήριων κατοίκων της. Με τέτοιες προϋποθέσεις και παρεμφερείς, 
πιστεύω, σκέψεις τιτλοφορεί ο συμπολίτης Αμμοχωστιανός Γιάγκος Κλεόπας 
το ογκώδες του πόνημα των 700 σελίδων, που με προδιαγραφές επιστημονικής 
προσέγγισης, γλωσσική και αισθητική αρτιότητα ήλθε πρόσφατα στο φως από 
τις εκδόσεις Αρμίδα. Στην πλούσια ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, 
που επιτάσσει πριν από το ευρετήριο και το έγχρωμο φωτογραφικό ένθετο, έρ
χεται να προστεθεί και το δικό του αξιόλογο έργο, με σκοπό να υπομνήσει κομ- 
βικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς σταθμούς, να ανανεώσει νοσταλγικές 
μνήμες και να περιδιαβάσει μέσα από βιωματικές αναμνήσεις αξέχαστες φυ
σιογνωμίες και χώρους αγαπημένους, πολυσύχναστους δρόμους και θαλασσο- 
φίλητα τοπία της Βασιλεύουσας πόλης μας. Εξάλλου, όπως σημειώνει στον 
πρόλογό του ο πρώην Διευθυντής του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Γε
ώργιος Γεωργαλλίδης, «η μελέτη αναδεικνύει την πραγματικότητα της φυσικής 
και πνευματικής επιβιώσεως του λαού εντός των παραδοσιακών του θεσμών, 
αξιών και πεποιθήσεων παρά τας αντιξοότητας και καταστροφάς της μακράς 
πορείας της Νήσου».

Οι στόχοι του συγγραφέως, που εξαγγέλλονται στο δικό του προοίμιο, για 
μιαν ευσύνοπτη και ευανάγνωστη εξιστόρηση της πόλης από αρχαιοτάτων χρό
νων μέχρι σήμερα, στέφονται με επιτυχία, όπως και η προτροπή του στον ανα
γνώστη για πιο εξειδικευμένη μελέτη με αξιοποίηση των σχετικών παραπομπών 
και των έγκριτων πολλαπλών του παραθεμάτων.

Η δομική συγκρότηση του βιβλίου ακολουθεί ευθύγραμμη χρονολογική πε- 
ριοδολόγηση: από τις διάφορες εκδοχές της ονομασίας της πόλης μέχρι την 
ιστορική επισκόπηση των πρώτων βασιλείων της μέσα από αρχαίους και νεό
τερους συγγραφείς, καθώς και την αρχαιολογική σκαπάνη των μυκηναϊκών 
θησαυρών και χριστιανικών μνημείων, εμβληματικών των νεκροπόλεων-«προ- 
αγγέλων» της: της Έγκωμης, Σαλαμίνας, Αρσινόης και Κωνσταντίας, πριν την 
ίδρυση της Αμμοχώστου, που συμπίπτει με το τέλος των Αραβικών επιδρομών. 
Διατρέχοντας στα αντίστοιχα κεφάλαια τους Βυζαντινούς Χρόνους, τη 
Φραγκοκρατία των Αουζινιανών, Γενουατών και Ενετών, την Πολιορκία και 
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την Οθωμανική Κατοχή, σύμφωνα με περιγραφές περιηγητών, μελετητών και 
προξενικών εκθέσεων, την Αγγλοκρατία και τον μετά την Ανεξαρτησία «καιρό 
των Ολβίων», εξετάζει τους αιτιογενείς παράγοντες και τις δραματικές επιπτώ
σεις των επιδρομών και των μακραίωνων κατακτήσεων της πόλης, τις πολιτι
σμικές επιδράσεις, τις κοινωνικοοικονομικές και διοικητικές δομές κάτω από 
τους διάφορους κατακτητές της, ενδιατρίβοντας με λεπτομερέστερες αναφορές 
στα χρόνια της αποικιοκρατίας. Εδώ, σε σύγκριση με την οπισθοδρόμηση κατά 
τη σκοτεινή περίοδο της Τουρκοκρατίας, ο συγγραφέας επισημαίνει τις θεσμι
κές και διοικητικές αλλαγές, τη γεωργική, συγκοινωνιακή, εμποροβιομηχανική 
και τουριστική ανάπτυξη, καθώς και την εκπαιδευτική και πολιτισμική πρόοδο 
της Αμμοχώστου επί Αγγλοκρατίας, παρά τον βαρύ φόρο υποτελείας, που επέ
βαλλε το αγγλικό καθεστώς μέχρι την κατάργησή του το 1927. Στις τελευταίες 
σελίδες της ενότητας αυτής δεν εντοπίζουμε μόνο ενδιαφέρουσες πληροφορίες 
για τους Εβραίους, που οδηγήθηκαν από τους Αγγλους μετά τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο στον καταυλισμό του Καράολου ως διαμετακομιστικό 
σταθμό για τη μεταφορά τους στην Παλαιστίνη. Παρακολουθούμε επίσης τις 
αγωνιστικές διεκδικήσεις των Αμμοχωστιανών για απαλλαγή από τον αγγλικό 
ζυγό και εκπλήρωση των εθνικών ενωτικών τους πόθων, όπως συνοψίζονται 
στην προσφώνηση προς τον Churchill του τότε βουλευτή και Δημάρχου της 
πόλης Αούη Λουίζου.

Με ανάγλυφη παραστατικότητα αποτυπώνονται τα δρώμενα της οικονομι
κής και πολιτισμικής άνθισης της Αμμοχώστου μετά την Ανεξαρτησία μέχρι 
την εισβολή, αλλά και της επαναδραστηριοποίησης των κατοίκων της στην προ
σφυγιά. Μια «πόλη όραμα» επιγράφει τον επίλογο του βιβλίου του ο Γιάγκος 
Κλεόπας, πλαταίνοντάς μας το όραμα για επιστροφή.

Εκδήλωση τιμής 
στη Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβίδου

ΜΑΡΟΥΛΑ ΒΙΟΛΑΡΗ-ΙΑΚΟΒΙΔΟΥ

Η πρώτη κυπριά δημοσιογράφο$
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Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβίόου 
Η πρώτη Κυπρία δημοσιογράφος

Γεννήθηκε το 1937 στο χωριό Σπήλιά. Φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο 
και άρχισε να εργάζεται στην ημερήσια εφημερίδα ΕΘΝΟΣ την επαύριον της 
αποφοίτησής της, τον Ιούλιο του 1955, σε ηλικία 17,5 μόλις χρόνων.

Από τον Μάιο του 1955, τελειόφοιτη του Παγκυπρίου Γυμνασίου, εντάχθηκε 
στις τάξεις της ΕΟΚΑ, όπου υπηρέτησε ως σύνδεσμος και έγραψε κείμενα στον 
ημερήσιο Τύπο, καθώς και στον παράνομο Τύπο της Οργάνωσης και ιδιαίτερα 
στο Εγερτήριο Σάλπισμα.

Υπηρέτησε τη δημοσιογραφία για σαράντα δύο χρόνια τόσο στα έντυπα όσο 
και στα ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Εργάστηκε στις εφημερίδες 
Έθνος, Εθνική, Η Μάχη και στο περιοδικό Times of Cyprus και διατέλεσε αρχι- 
συντάκτρια της εφημερίδας Δημόσιος Υπάλληλος.

Μετά την Ανεξαρτησία, άρχισε να συνεργάζεται με το Ραδιοφωνικό 
Ίδρυμα Κύπρου σε επίκαιρες ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές.

Το 1966 προσελήφθη ως συντάκτρια στην Υπηρεσία Ειδήσεων και Επικαί
ρων του Ιδρύματος, από όπου αφυπηρέτησε το 1997 από τη θέση της αρχι- 
συντάκτριας.

Στη διάρκεια της υπηρεσίας της στο ΡΙΚ σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες 
στην Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Αθηνών, το σημερινό Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Είναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, που συστάθηκε το 
1959, και ήταν η πρώτη γραμματέας.

Σήμερα, στα 80 της χρόνια, είναι ίσως η μόνη δημοσιογράφος, που μπορεί 
να δώσει τη ζωντανή της μαρτυρία για την τελετή ανακήρυξης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, στις 16 Αυγούστου 1960. Ηταν από τους λίγους δημοσιογρά
φους που είχαν παρακολουθήσει την τελετή.

Υπήρξε Πρόεδρος ή μέλος σε Συμβούλια πνευματικών, κοινωνικών και 
άλλων Σωμάτων, ανάμεσα στα οποία η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντο
λογίας, το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59 και το Συμβού
λιο του Κλάδου Βετεράνων Δημοσιογράφων της ΕΣΚ. Σε μερικά εξακολουθεί 
ακόμα να προσφέρει.

Εξεδωσε τα βιβλία Σελίδες τον Απελευθερωτικού μας Αγώνα όπως γράφτη
καν τότε (1992), Ψηφίδες ποίησης (2000), Ρήγας Πολιτικός Διανοητής, Εθνικός 
Οραματιστής (2001 ), Μνήμες τον ’74 (2001 ), Ωδές και βιώματα (2004). Νεφέλη 
(2004) και Αντιφώνηση (2017).

Συνεργάστηκε στα έργα Πεθαίνοντας για την ελευθερία, Ηρώο μάρτυρες 
και Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ μέσα από τον Κυπριακό Τύπο και επιμελήθηκε την 
έκδοση της Ένωσης Συντακτών Κύπρου Κύπρος Χρυσάνθης, ο χρονογράφος 
Έγραψε επίσης σενάρια για τα ντοκυμαντέρ του ΡΙΚ «Στο ικρίωμα της αγχό

νης», «Μάνες Ηρώων» κ.ά.

Για την προσφορά της στη δημοσιογραφία, τον Αγώνα της ΕΟΚΑ, τα γράμ
ματα και την κοινωνία τιμήθηκε από αρκετούς φορείς, ανάμεσα στους οποίους 
το Ίδρυμα Μέσων Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η Ένωση 
Συντακτών Κύπρου, το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59 
και ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου (ΕΠΟΚ), του οποίου είναι Επί
τιμη Πρόεδρος.

Παντρεύτηκε τον δημοσιογράφο Γιώργο Ιακωβίδη και απέκτησαν δύο παι
διά και τέσσερα εγγόνια.

Αντί στρατιωτικός μπήκε στη δημοσιογραφία και ξεχώρισε...
Η δημοσιογραφία ήταν στη ζωή της Μαρούλας Ιακωβίδου τόσο στο γρα

φείο της εφημερίδας όσο και στο σπίτι της. Γιατί σαν έφευγε από τη δουλειά 
τα βράδια είχε ένα σύντροφο, με τον οποίο συζητούσε τα τρέχοντα θέματα της 
επικαιρότητας και χωρίς να το θέλουν το σπίτι τους αποτελούσε προέκταση 
του γραφείου τους.

Ο σύζυγός τής κ. Ιακωβίδου ήταν ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Ια- 
κωβίδης. Αρχικά ήταν προϊστάμενός της στα πρώτα της βήματα, μετά αρρα
βωνιαστικός και σύζυγος και σύμβουλος και καθοδηγητής. Στο ΡΙΚ ήταν ο 
άνθρωπος που ετοίμασε το πρώτο τηλεοπτικό δελτίο στις 28 Ιανουάριου 1968. 
Είχε μετεκπαιδευθεί γι’ αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρέμεινε επικεφαλής 
του δελτίου μέχρι το 1973.

Ο Γιώργος Ιακωβίδης γεννήθηκε στην Αθηένου το 1930 και ήθελε να σπου
δάσει στη Σχολή Ευελπίδων, για να γίνει αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού. 
Στη Σχολή πέρασε όλες τις εξετάσεις, αφήνοντας άριστες εντυπώσεις. Η απώ
λεια όμως του ενός ματιού του από παιδική ασθένεια, που δεν μπορούσε εκείνη 
την εποχή ν’ αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά, οδήγησε τη Διεύθυνση της Σχο
λής να του εισηγηθεί να παραμείνει στις διοικητικές υπηρεσίες.

Εκείνος όμως ήθελε να είναι μάχιμος. Γι’ αυτό και επέστρεψε στην Κύπρο 
και μπήκε στη μάχιμη δημοσιογραφία, αρχίζοντας τη σταδιοδρομία του ως δη
μοσιογράφος από την εφημερίδα Έθνος το 1950. Ήταν η εποχή που ο Κυπρια
κός Ελληνισμός ετοιμαζόταν για την αποτίναξη του αποικιακού ζυγού και 
εντάχθηκε στην Παγκύπρια Εθνική Οργάνωση Νέων, που ίδρυσε ο Αρχιεπί
σκοπος Μακάριος και κατέστη φυτώριο αγωνιστών της ΕΟΚΑ.

Ο Γιώργος Ιακωβίδης φυσιολογικά εντάχθηκε από τους πρώτους στην 
ΕΟΚΑ με το ψευδώνυμο «Δημόκριτος», έχοντας σύνδεσμο τη συνάδελφό του 
Μαρούλα Βιολάρη, με το ψευδώνυμο «Νεφέλη».

Από το αναμνηστικό έντυπο Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβίδου-Η πρώτη Κύ
πρια δημοσιογράφος (σσ. 3-4 και 14-15), που δόθηκε στους παρευρισκόμενους 
στην εκδήλωση προς τιμήν της κ. Μαρούλας Βιολάρη-Ιακωβίδου που πραγμα
τοποιήθηκε την Τρίτη, 30 Μαίου 2017, στις 12.00 στη Δημοσιογραφική Εστία.
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Χαιρετισμός του Παναγιώτη Παπαδημήτρη, 
Προέδρου Κλάδου Βετεράνων της ΕΣΚ

Αν στη ζωή μας ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία, η ιστορία της Μα
ρούλας Βιολάρη-Ιακωβίδου τοποθετείται στην κορυφή της πυραμίδας. Γιατί η 
Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβίδου είναι η γυναίκα, που έδωσε τις δικές της μάχες 
ως ίση προς ίσους με τους άνδρες συναδέλφους της και πολέμησε από το ίδιο 
μετερίζι μ' αυτούς σε καιρούς δύσκολους και χαλεπούς για τη δημοσιογραφία 
στον τόπο μας.

Εδώ και 62 χρόνια προσφέρει στη δημοσιογραφία αν και έχει μεταπηδήσει 
στη χορεία των Βετεράνων, ποτέ δεν άφησε την πένα, αλλά συνεχίζει να γράφει 
και να προσφέρει.

Το τελευταίο της βιβλίο κυκλοφόρησε μόλις προχθές και φέρει τον τίτλο 
Αντιφώνηση. Είναι μια μικρή αλλά πολύ σημαντική ποιητική συλλογή, που προ
στίθεται δίπλα στα δέκα και πλέον βιβλία και ποιητικές συλλογές, που εξέδωσε 
και επιμελήθηκε ή συνεργάστηκε μ£ άλλους σε εκδόσεις συλλογικών έργων 
στην πολύχρονη πορεία της.

Η σημερινή εκδήλωση είναι η έβδομη μιας σειράς εκδηλώσεων για ζώντες 
ανθρώπους του Τύπου και της Πολιτικής, που τιμά ο Κλάδος μας. Οι άλλες έγι
ναν προς τιμήν των Γλαύκου Κληρίδη και Βάσου Αυσσαρίδη, Φάνου 
Κωνσταντινίδη, Άλεξ Ευθυβούλου, Δημήτρη Παπαδημήτρη και Γιώργου 
Μαυρογένη. Αξίζει να αναφέρω ότι όλες οι εκδηλώσεις συνοδεύονται από ει
δικό έντυπο, που αναφέρεται στη ζωή και την προσφορά των τιμωμένων, όπως 
αυτό που κρατάτε στα χέρια σας.

Στις σκέψεις μας είναι, αν βρούμε σχετική χορηγία, να προχωρήσουμε σε 
μια κοινή έκδοση για τους τιμηθέντες, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουμε να τι
μούμε αυτούς που πρόσφεραν στη δημοσιογραφία και την πολιτική του τόπου 
μας.

Χαιρετισμός του Μιχαλάκη Μαραθεύτη,

Γενικού Διευθυντή του ΡΙΚ

Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε,

Αγαπητή Μαρούλα,

Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,

Φίλες και Φίλοι,

Το 1898 ο Arnold Bennet εξέδωσε το δεύτερό του βιβλίο με τίτλο «Δημοσιο
γραφία για γυναίκες». Ένα έργο που δεν σεβάστηκε τη συνδρομή πρωτοπόρων 
δημοσιογράφων γυναικών όπως η Margaret Fuller και δεν αποτελεί παρά την 
επιτομή της τότε προκατάληψης, αφού η όλη συγγραφική προσπάθεια αποσκο
πούσε στο να αποδείξει ότι δημοσιογραφία και γυναίκες δεν μπορούν να συ
νυπάρξουν. Το γεγονός βέβαια ότι ο Bennet, ήταν τότε αρχισυντάκτης του 
περιοδικού “Woman” μόνο ως ένα σουρεαλιστικό γεγονός μπορεί να εκληφθεί.

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, οι γυναίκες δημοσιογράφοι αποδείκνυαν 
συνεχώς το αβάσιμο του έργου του Bennet, αφού μέχρι το τέλος του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου οι γυναίκες ανταποκρίτριες ανέρχονταν σε μερικές εκα
τοντάδες. Κορωνίδα αυτής της πραγματικότητας αποτέλεσε η Clare Hollingworth, 
ανταποκρίτρια της Daily Telegraph η οποία πρώτη ενημέρωσε, όχι μόνο το ανα
γνωστικό κοινό της εφημερίδας της αλλά και την ίδια την Αγγλική κυβέρνηση 
για την εισβολή της Ναζιστικής Γερμανίας στην Πολωνία.

Και στη δική μας περίπτωση, οι αντιδράσεις, η αντιμετώπιση από τον 
ανδροκρατούμενο τότε χώρο της δημοσιογραφίας αλλά και τα ταμπού της κοι
νωνίας, ήταν μόνο κάποια από τα κύματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Μα
ρούλα Βιολάρη-Ιακωβίδου που πρώτη άνοιξε τον δρόμο στις δημοσιογράφους 
που ακολούθησαν. «Μα μια δεσποινίδα στα τυπογραφεία;» «Μα να κυκλοφο
ρεί γυναίκα τόσο αργά;» ήταν κάποια από τα κουτσομπολιά αγνώστων αλλά 
και συγγενών που πήγαζαν από τα στεγανά της τότε εποχής. Όπως και ο δρό
μος των εμβληματικών προσωπικοτήτων που προανέφερα, έτσι και αυτός της 
δικής μας πρωτοπόρου δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα. Κάθε άλλο μάλι
στα.

Ο χώρος της δημοσιογραφίας σκληρός, χωρίς ωράρια και με άνδρες συνα
δέλφους που δεν την αποδέχτηκαν αυτόματα και ανώδυνα. Αυτή η αντιμετώ
πιση όμως δεν την πτόησε αλλά τουναντίον την πείσμωσε οδηγώντας την σε 
μια υπερπροσπάθεια με στόχο να μην υστερήσει σε κανένα τομέα. Κατάφερε 
έτσι με το επίπεδο του έργου της να την αντιμετωπίζουν οι άνδρες συνάδελφοί 
της ως ισότιμο συνεργάτη. Είναι αυτή της η προσπάθεια που έκανε την πορεία 
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όλων των άλλων γυναικών που ακολούθησαν σαφέστατα πιο εύκολη και προ- 
σβάσιμη. Με το ψευδώνυμο «Νεφέλη» που αποτέλεσε και τον τίτλο του αυτο- 
βιογραφικού της βιβλίου, προσέφερε τα μέγιστα και με αλτρουισμό στον 
αγώνα της ΕΟΚΑ για την πατρίδα. Μια προσφορά για την οποία δικαίως βρα- 
βεύθηκε από διάφορους φορείς και η οποία ήταν συνυφασμένη με την ταυτό
τητα της δημοσιογράφου, αφού έτσι της επιτρεπόταν να κυκλοφορεί κατά τη 
διάρκεια των απαγορευμένων από την Αγγλοκρατία ωρών.

Φίλες και Φίλοι,
Φέτος συμπληρώνονται 60 χρόνια από την Γ’ Οκτωβρίου του 1957 όταν εξέ- 

πεμψε για πρώτη φορά η τηλεόραση στην Κύπρο. Είναι λοιπόν μια χρονιά 
σταθμός για το ΡΙΚ. Οπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ήταν για όλους μας στο Ρα
διοφωνικό Ιδρυμα της Κύπρου ιδιαίτερη η χαρά, όταν ο φίλτατος Πρόεδρος 
του κλάδου βετεράνων της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, Παναγιώτης Παπα- 
δημήτρης πρότεινε τη διοργάνωση μιας πολλά οφειλόμενης αναγνώρισης και 
τιμής για το εξαιρετικά πολύτιμο έργο και την τεράστια προσφορά της Μαρού- 
λας Βιολάρη-Ιακωβίδου. Τους ευχαριστούμε και τους συγχαίρουμε μαζί με την 
Ένωση Συντακτών και τον φίλο Πρόεδρό της γι’ αυτή την πραγματικά αξιέ
παινη πρωτοβουλία. Το ΡΙΚ, το Κυπριακό ραδιόφωνο και η τηλεόραση στην 
Κύπρο δεν είναι τα ομολογουμένως κουρασμένα κτίρια που άλλοτε φιλοξενού
σαν τον Αγγλικό στρατό. Το ΡΙΚ είναι οι άνθρωποί του, αυτοί που το έκτισαν 
εδώ και δεκαετίες. Ένας λοιπόν από αυτούς και αναμφίβολα από τους πλέον 
σημαντικούς είναι η προσωπικότητα που τιμούμε σήμερα.

Αυτή λοιπόν η πρωτοβουλία για την αναγνώριση του έργου και της πολυ
σήμαντης προσφοράς δεν αφορά απλά μια δημοσιογράφο που συνεργάστηκε 
με το ΡΙΚ από την ανεξαρτησία της Κύπρου και μετέπειτα, αλλά μια καίρια 
μορφή και ένα στέλεχος που οδήγησε το ΡΙΚ σε μια νέα εποχή όπου οι γυναίκες 
συντάκτες και αρχισυντάκτες είχαν, έχουν και θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. 
Μαθαίνω από συναδέλφους που είχαν την ευλογία και την τιμή να συνεργα
στούν με την Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβίδου ότι η μετάβαση σε αυτή την εποχή 
δεν ήταν εύκολη υπόθεση ούτε στο ΡΙΚ. Ωστόσο, με επιμονή, πάθος και μαχη
τικότητα, κατάφερε όχι μόνο να σπάσει τα στεγανά αλλά να καθιερώσει το 
ήθος και τον επαγγελματισμό, τόσο στο ΡΙΚ όσο και στα άλλα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης στα οποία υπηρέτησε. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατα
ξίωση για τον άνθρωπο και τη δημοσιογράφο Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβίδου 
από το γεγονός ότι όλοι ανεξαιρέτως οι συνάδελφοί της, παλιοί και νέοι, την 
σέβονται και την εκτιμούν για το ήθος και το έργο της.

Περιποιεί λοιπόν ιδιαίτερη τιμή για το ΡΙΚ που είχε αυτή την εμβληματική 
και πολυσήμαντη προσωπικότητα της Κυπριακής δημοσιογραφίας ως αρχισυντά- 
κτρια του και προσωπικά, ως νέος Γενικός Διευθυντής, δεν σας κρύβω ότι αι
σθάνομαι δέος που σήμερα εδώ τιμούμε έναν άνθρωπο του ΡΙΚ αλλά και μια 
μεγάλη πατριώτισσα της Κύπρου.

Εκ μέρους λοιπόν όλων μας ανεξαιρέτως στο ΡΙΚ και ως ελάχιστη ένδειξη 
εκτίμησης, σεβασμού και αγάπης, παρακαλώ την κυρία Μαρούλα Βιολάρη-Ια- 
κωβίδου να παραλάβει ένα ασημένιο ομοίωμα του καραβιού της Κερύνειας. 
Ένα καράβι που πέρα από τον συμβολισμό της επιστροφής στα κατεχόμενα 
εδάφη και του πόθου για επανένωση της πατρίδας μας, συμβολίζει και την πο
ρεία της ίδιας της κυρίας Βιολάρη-Ιακωβίδου. Μπορεί ο δικός σας πλους να 
μην ήταν εύκολος ή απάνεμος. Ωστόσο, εσείς χαρτογραφήσατε τα τότε άγνω
στα νερά για όσες ακολούθησαν και εσείς διαψεύσατε κατηγορηματικά τον 
Arnold Bennet που ήθελε την δημοσιογραφία και τις γυναίκες να μην μπορούν 
να συνυπάρξουν.

Δικαιωματικά λοιπόν, το δικό σας όνομα προστίθεται σε αυτό των Margaret 
Fuller, Clare Hollingworth και όλων των άλλων πρωτοπόρων και θα αποτελεί 
φάρο για τις γενιές που ακολούθησαν και αυτές που θα ακολουθήσουν. Όλοι 
οι συνάδελφοί σας στο ΡΙΚ ευχόμαστε από καρδιάς τα καλύτερα. Αν και ένα 
ευχαριστώ είναι λίγο, επιτρέψτε μας να το υπερτονίσουμε και να το εκφρά- 
σουμε με ιδιαίτερο σεβασμό στην αγωνίστρια, τη δημοσιογράφο, τη συγγρα
φέα, την ποιήτρια αλλά και τη δική μας αρχισυντάκτρια:

Σας ευχαριστούμε για όλα!
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Χαιρετισμός του Γιώργου Φράγκου, 
Προέδρου Ένωσης Συντακτών Κύπρου

Αγαπητή και σεβαστή, φίλτατη συναδέλφισσα Μαρούλα,

από ποια πρωτιά σου να ξεκινήσει κανείς και με ποια πρωτιά σου να κατα- 
λήξει; Πρώτη Κύπρια επαγγελματίας δημοσιογράφος, πρώτη γραμματέας της 
Ένωσης Συντακτών Κύπρου και ιδρυτικό μέλος της οργάνωσής μας το 1959. 
Πρώτη γυναίκα αρχισυντάκτης σε κυπριακό έντυπο και πάει λέγοντας.

Ωστόσο, η αριστεία σου, επαγγελματική, ηθική και ανθρώπινη δεν καταγρά
φεται μόνο σε αυτές τις ευκόλως μετρήσιμες πρωτιές. Εκτείνεται και προσμε- 
τράται σε μια πλειάδα από άλλους τομείς και επίπεδα. Στην επαγγελματική σου 
καταξίωση, στην κοινωνική σου αναγνώριση, στην ηθική σου διάκριση μα και 
στην πνευματική σου κατάθεση, στο αμιγές λογοτεχνικό σου έργο, πέραν της 
δημοσιογραφικής προσφοράς.

Θα χρησιμοποιήσω ένα σχήμα οξύμωρο. Η Ένωση Συντακτών σεμνύνεται 
και ταυτόχρονα περηφανεύεται που σε είχε και σε έχει στις τάξεις και τις γραμ
μές της. Η Ένωση Συντακτών σεμνύνεται και περηφανεύεται για την πολύ
χρονη, παραγωγική και συνεπή υπηρεσία που της προσέφερες, πότε ως μέλος 
του Διοικητικού της Συμβουλίου και πότε ως μέλος, τα τελευταία 17 χρόνια, 
της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας. Η παρουσία σου σε όλα τα 
σώματα στα οποία μετείχες - κατά καθολική παραδοχή όλων όσοι είχαν την 
τύχη και την τιμή να εργαστούν μαζί σου - αποτέλεσε και συνεχίζει ν’ αποτελεί 
τιμή και περηφάνια για την ΕΣΚ.

Αγαπητή Μαρούλα,

σήμερα σε τιμούμε αλλά δεν σε αποδεσμεύουμε. Η οργάνωσή μας πάντα 
είχε και θα έχει καίρια ανάγκη από συναδέλφους της δικής σου ακεραιότητας, 
του δικού σου χαρακτήρα και του δικού σου αναστήματος.

Φίλτατη και σεβαστή Μαρούλα,

να είσαι πάντα καλά, υγιής, δυνατή, ευπροσήγορη, δεκτική, αφοσιωμένη και 
δοτική, όπως σε γνωρίζουμτ όλα αυτά τα χρόνια. Σ’ ευχαριστούμε για ό,τι έδω
σες, μα προπαντός σε ευχαριστούμε για το παράδειγμα που αποτέλεσες και συ
νεχίζεις ν' αποτελείς.

Χαιρετισμός του εξοχωτάτου 
Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας 

κυρίου Νίκου Αναστασιάδη
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που επέλεξα να παρευρεθώ στην εκδήλωσή σας, 

παρά το βεβαρημένο του προγράμματος μου, αναγνωρίζοντας και σεβόμενος 
τόσο το δικό σας έργο ως θεματοφύλακες της ποιοτικής ενημέρωσης όσο ιδι
αίτερα και της τιμώμενης σήμερα Μαρούλας Βιολάρη Ιακωβίδου.

Φίλη κυρία Βιολάρη,

Στο πρόσωπό σας ενσαρκώνεται όλη η ιστορία του λειτουργήματος, που 
τόσο πιστά υπηρετήσατε, αλλά και όλα εκείνα τα διαχρονικά παραδείγματα 
αντιμετώπισης κατά τρόπο μαχητικό, των θεμάτων που αφορούσαν τον τόπο 
μας.

Η Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβίδου αποδείχτηκε μια προσωπικότητα, η οποία 
συνδύαζε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που της επέτρεψαν να πρωταγωνι
στήσει, να επιτύχει και να καταξιωθεί.

Μια προσωπικότητα με έντονη και πολυσχιδή δράση στον συγγραφικό, πο
λιτικό, αλλά και κοινωνικό τομέα, φρόντισε να αφήσει τη δική της ανεξίτηλη 
σφραγίδα στην ιστορία του τόπου μας, καταφέρνοντας να ξεχωρίσει τόσο ως 
η πρώτη Κυπρία δημοσιογράφος και ως καταξιωμένη συγγραφέας όσο και με 
τη συμμετοχή της στον Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ.

Σεβόμενη πρώτα τον εαυτό της και αντιμετωπίζοντας τις όποιες δυσκολίες 
και αντιξοότητες συνάντησε, επέλεξε να πορευθεί με θάρρος ενάντια στις προ
καταλήψεις μιας κλειστής και αυστηρής κοινωνίας, αλλά και στους δρόμους 
ενός παραδοσιακά ανδροκρατούμενού επαγγέλματος, γεγονός πρωτόγνωρο 
για τα δεδομένα της Κύπρου της εποχής εκείνης.

Κατάφερε έτσι να αποδείξει την ικανότητα του γυναικείου φύλου και να 
αποτελέσει την πυξίδα για τον δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσουν οι επόμενες 
γενεές γυναικών, προκειμένου να τολμήσουν και να διεκδικήσουν, με αποτέ
λεσμα να προοδεύσουν και να εξαλείψουν τα ελλείμματα ισότητας.

Πιστή στο δημοσιογραφικό καθήκον αναζητούσε και κυνηγούσε την εί
δηση, παρακολουθώντας επί τόπου τις εξελίξεις των γεγονότων. Δεν ήταν λίγες 
εκείνες οι φορές που κατάφερε να πάει κόντρα στην προσπάθεια των Αγγλων 
αποικιοκρατών να δυσκολέψουν το έργο της, κρύβοντας και παρασιωπώντας 
τα γεγονότα.

Τη στάση της αυτή απέναντι στην αντικειμενική πληροφόρηση, φρόντισε να 
τη διατηρήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας της δημοσιογραφικής της κα- 
ριέρας, θεωρώντας το επάγγελμά τΐ]ς ως λειτούργημα.

Η καθοριστική της συμμετοχή στον Αγώνα της ΕΟΚΑ έκανε αυτήν την τα
λαντούχα θηλυκή πένα να μοιάζει σε κάθε μορφή του γραπτού της λόγου ότι 
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πέραν από τις σκέψεις της αδειάζει στο χαρτί την ψυχή και τον πατριωτικό της 
παλμό.

Θα ήθελα να την επαινέσω και να την ευχαριστήσω, γιατί μέσα από τη 
δράση, την οποία επέλεξε να ακολουθήσει, έζησε, κατέγραψε και συντήρησε 
την Ιστορία του τόπου μας ως παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Ταυτόχρονα, το όνομά της αναδείχθηκε σε φωτεινό φάρο και η πορεία της 
σε διαχρονικό διδακτικό πρότυπο για την κατάκτηση των δικαιωμάτων όχι 
μόνο των γυναικών, αλλά όλων των πολιτών μέσα από τους επίμονους και επί
πονους αγώνες της.

Θα ήτο παράλειψή μου να μην συγχαρώ και όλους εσάς, τους βετεράνους 
δημοσιογράφους για την πολύχρονη προσφορά σας στον τομέα της δημοσιο
γραφίας του τόπου μας, τον οποίο ακολουθήσατε βασισμένοι σε κανόνες και 
αρχές δεοντολογίας, τις οποίες έχετε καταγράψει και τις οποίες πρέπει οι επό
μενες γενιές των δημοσιογράφων να τηρούν.

Με τον τρόπο αυτό, θελήσατε να αποτελέσετε το παράδειγμα και για τους 
νεότερους των συναδέλφων σας, έτσι ώστε να δεσμεύουν και να ελέγχουν την 
οποιαδήποτε εξουσία, και αυτό είναι ένα εκ των ων ουκ άνευ του ελεύθερα 
σκεππόμενου δημοσιογράφου, το να καταγράφουν - και παρατηρείται αυτό 
τις πλείστες φορές, όχι όλες θα πρέπει να πω - αντικειμενικά τα γεγονότα και 
να ενημερώνουν το κοινό. Έτσι είναι που εκπληρώνει και ο Τύπος την απο
στολή του προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Να μην συγχέονται τα γεγο
νότα, που αποτυπώνονται κατά κανόνα σε διαυγείς φωτογραφικές αποτυπώσεις, 
με διαστρεβλωμένες εικόνες λόγω παρεμβάσεων της σύγχρονης τεχνολογίας.

Αυτό που ο καθένας αναμένει από ελεύθερους δημοσιογράφους είναι την 
ελεύθερη έκφραση της άποψής τους, αλλά όταν μεταφέρουν γεγονότα, θα πρέ
πει να είναι ακριβής η εικόνα. Η σύγχρονη τεχνολογία με την ψηφιακή τηλεό
ραση αποτυπώνει με απόλυτη διαύγεια τις εικόνες. Αυτό, πιστεύω, κατά την 
αποτύπωση γεγονότων είναι το καθήκον των δημοσιογράφων - και σε αυτό 
είναι που οι βετεράνοι δημοσιογράφοι έχουν να διδάξουν στους νεότερους. 
Και δεν αμφισβητώ ποσώς την άρτια κατάρτιση και την προσπάθεια και των 
σύγχρονων και μάχιμων δημοσιογράφων να προσπαθούν να το πράξουν, έστω 
και αν πολλές φορές, λόγω γεγονότων, κάπου παρεκκλίνουν. Αυτό δεν αφορά 
την έκφραση της άποψης, κρίνοντας, εκφράζοντας εκτιμήσεις. Εντελώς δια
φορετικό από την αποτύπωση γεγονότων. Στην έκφραση της άποψης είναι 
ελεύθεροι να γράφουν ό,τι θέλουν και το σέβομαι.

Δημοσιογράφους που γνώρισα και αγαπώ, εάν ποτέ αλλάξουν - αναγνωρί- 
ζοντάς τους το δικαίωμα της έκφρασης - από πάγιες απόψεις, θα τους περι- 
φρονήσω, και το εννοώ, γιατί σέβομαι απόλυτα ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το 
δικαίωμα να εκφράζει τις δικές του απόψεις, όπως νιώθει, όπως θέλει να τις 
αποτυπώσει, όπως πιστεύει. Για μένα επιτελεί ένα έργο. Αλλά όταν αποτυπώνεις 
γεγονότα, έχεις υποχρέωση να είσαι αντικειμενικός.

Και σε αυτό έχει συμβάλει και η Μαρούλα και οι άλλοι βετεράνοι δημοσιο
γράφοι και γι’ αυτό σάς ευγνωμονούμε.

Θα ήθελα να εκφράσω, πρόσθετα, τα θερμά μου συγχαρητήρια για την πρω
τοβουλία της διοργάνωσης της σημερινής εκδήλωσης. Τέτοιες πρωτοβουλίες, 
πέραν του ότι περιποιούν σεβασμό και εκτίμηση για το έργο του τιμωμένου 
προσώπου, συνιστούν κίνητρο για ακόμη καλύτερη και δημιουργικότερη δη
μοσιογραφία.

Ο αυστηρότερος και ταυτόχρονα ο καλύτερος κριτής ενός δημοσιογράφου 
είναι το απαιτητικό κοινό που τον παρακολουθεί.

Μέσα από το πέρασμα του χρόνου και έπειτα από τη σφυρηλάτηση και τη 
δοκιμασία της σχέσης δημοσιογράφου και κοινού, έρχεται σαν αποτέλεσμα η 
αναγνώριση και η καταξίωση.

Στοιχεία, που αποτελούν και τιη μεγαλύτερη επιβράβευση, της οποίας μπορεί 
να τύχει ένας δημοσιογράφος. Επιβράβευση που εσείς, αγαπητή Μαρούλα, 
αξιωθήκατε στον υψηλότερο βαθμό.

Σας συγχαίρω για άλλη μια φορά και σας εύχομαι πολλά δημιουργικά χρό
νια ακόμα, γιατί η Κύπρος σάς χρειάζεται ακόμα.

Αναγνωρίζοντας το έργο των βετεράνων δημοσιογράφων επιθυμώ να συ
νεισφέρω ένα μικρό ποσό, των 2.000 ευρώ, στο ταμείο της ΕΣΚ.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση
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Η Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβίδου:
Ο ρόλος και η προσφορά της πρώτης Κύπριας δημοσιογράφου

του Πέτρου Παπαπολυβίου

Με μεγάλη συγκίνηση αποδέχθηκα, νιώθοντας παράλληλα και το μέγεθος 
της τιμής για μένα, την πρόσκληση των οργανωτών της σημερινής εκδήλωσης 
για να μιλήσω για τον ρόλο και την προσφορά της πρώτης Κύπριας δημοσιο
γράφου, της Μαρούλας Βιολάρη-Ιακωβίδου. Μια μεγάλη τιμή, αλλά ταυτό
χρονα κι ένα βαρύ καθήκον για τον ομιλούντα καθώς, όπως πιθανότατα όλοι 
γνωρίζετε, και ελπίζω να φανεί και στη συνέχεια, η σήμερα τιμώμενη είναι ένας 
σπουδαίος άνθρωπος, που ξεχώρισε ως γυναίκα, ως οικογενειάρχης, ως επαγ- 
γελματίας, ως αγωνίστρια, ως πνευματικός άνθρωπος και λογοτέχνιδα.

Όμως, η οργάνωση της σημερινής εκδήλωσης τιμά πρώτα-πρώτα τους ορ
γανωτές, τον Κλάδο Βετεράνων Δημοσιογράφων της Ένωσης Συντακτών Κύ
πρου, τον φίλο Παναγιώτη Παπαδημήτρη και τα υπόλοιπα μέλη του 
συμβουλίου που κόπιασαν για την πραγματοποίησή της, όλους εσάς που πα- 
ρευρίσκεστε σήμερα εδώ, εκφράζοντας τη γενικότερη καταξίωση της κυρίας 
Ιακωβίδου στην κυπριακή κοινωνία, με πρώτο τον ανώτατο άρχοντα της 
χώρας, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχω την αίσθηση ότι πέρα 
από το προφανές, ότι δηλαδή η αναγνώριση της προσφοράς ενός ανθρώπου 
και η απόδοση των επιβαλλόμενων τιμούν τιμά πρωτίστως τους τιμώντες, σε 
αυτή την περίπτωση τον Κλάδο Βετεράνων Δημοσιογράφων και την Ένωση 
Συντακτών, η σημερινή τελετή αποδεικνύει και τη συναδελφικότητα και την 
αλληλεγγύη που χαρακτήριζε το δημοσιογραφικό επάγγελμα σε παλαιότερες 
εποχές και ελπίζω να συνεχίσει να το χαρακτηρίζει και στις σημερινές δύσκολες 
συνθήκες.

Θα προσπαθήσω στα λίγα λεπτά που έχω στη διάθεσή μου να σκιαγραφήσω 
την προσωπικότητα και την προσφορά της Μαρούλας Βιολάρη-Ιακωβίδου στο 
επάγγελμά της και στην πατρίδα της. Έχουν ήδη ακουστεί αρκετά στους χαι
ρετισμούς που προηγήθηκαν, ανάμεσα στο ακροατήριο υπάρχουν πολλοί που 
γνωρίζουν πολύ καλύτερα την τιμώμενη από μένα, οπότε θα σταθώ σε μερικά 
μόνο σημεία από ένα βιογραφικό τόσο πλούσιο σε προσφορά και επιτυχίες, 
έχοντας βάση την προσωπική γνωριμία και φιλική μας σχέση αλλά και τη με
λέτη των βιβλίων της.

Η Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβίδη είναι η πρώτη Κυπρία δημοσιογράφος με 
τη σύγχρονη έννοια του όρου, καθώς είχε προηγηθεί στη δεκαετία του 1910 η 
έκδοση του περιοδικού «Εστιαδες» από τη σπουδαία πρωτοπόρο παιδαγωγό 
Περσεφόνη Παπαδοπούλου. Η Μαρούλα Βιολάρη μπήκε στο δημοσιογραφικό 
επάγγελμά το καλοκαίρι του 1955, μια μέρα μετά την αποφοίτησή της, με άρι
στα και με βραβεία από το Παγκύπριο Γυμνάσιο, αλλά και τις θερμές συστάσεις 

του γυμνασιάρχη της, Κωνσταντίνου Σπυριδάκι. Προσλήφθηκε στο «Έθνος», 
μιαν από τις καλύτερες εφημερίδες της εποχής, ίσως την πληρέστερη από 
άποψη ύλης και συνεργατών εκείνη την περίοδο, σε αντίθεση με την πιο ση
μαντική εφημερίδα της εποχής, αλλά πιο συντηρητική σε περιεχόμενο, την 
«Ελευθερία». Εργάστηκε με επιτυχία και σε άλλα έντυπα, την «Εθνική», όταν 
πρωτοκυκλοφόρησε, τη «Μάχη» και το πιο επιτυχημένο περιοδικό στην ιστορία 
του κυπριακού Τύπου, το «Times of Cyprus». Η είσοδος μιας 18χρονης κοπέλας 
στη δημοσιογραφία ήταν μια μεγάλη κατάκτηση για τη γυναικεία χειραφέτηση 
στην Κύπρο, αλλά έγινε απόλυτα ομαλά. Η Μαρούλα βρήκε πλήρη συμπαρά
σταση από το σύνολο των ανδρών συναδέλφων της και μάλιστα στις πρώτες 
εκλογές της Ένωσης Συντακτών εκλέχθηκε γραμματέας του Διοικητικού Συμ
βουλίου.

Δυο μήνες νωρίτερα από την εργοδότηση στο «Έθνος», τον Μάιο του 1955, 
η Μαρούλα Βιολάρη είχε μυηθεί στην ΕΟΚΑ, όπου πήρε το ψευδώνυμο «Νε
φέλη», και ανέλαβε σημαντικά καθήκοντα, καταφέρνοντας να μείνει ασύλλη
πτη ως το τέλος του αγώνα. Προφανώς η δημοσιογραφική της ιδιότητα 
βοήθησε σε αυτό, καθώς μπορούσε να κυκλοφορεί σε όλη την Κύπρο με σχε
τική ελευθερία. Η Βιολάρη έγραψε εξαιρετικά δημοσιογραφικά κείμενα τον 
καιρό του Αγώνα της ΕΟΚΑ, τα πιο σημαντικά από τα οποία συγκέντρωσε 
στο βιβλίο της «Σελίδες του απελευθερωτικού μας αγώνα όπως γράφτηκαν 
τότε...». Το νεαρό κορίτσι με τη γερή πένα αποδείχθηκε αρκετά παράτολμη, 
ώστε να διασχίζει με το αυτοκίνητό της όλη την Κύπρο, για να καλύπτει μάχες 
και αιματηρά γεγονότα του αγώνα καταφέρνοντας, παράλληλα, να μην προ- 
δοθεί η ιδιότητά της ως μέλος της ΕΟΚΑ. Ένα από τα πιο συγκλονιστικά πε
ριστατικά που κλήθηκε να καλύψει ως δημοσιογράφος εκείνη την εποχή και 
ίσως το πιο δύσκολο στην καριέρα της, ήταν η τραγωδία στη γενέτειρά της στα 
Σπήλια-Κούρδαλι, τη μέρα που τέσσερις αγωνιστές της ΕΟΚΑ σκοτώθηκαν 
από έκρηξη νάρκης. Ένας από αυτούς, ο Κώστας Αναξαγόρα ήταν αρραβω- 
νιασμένος με πρώτη της ξαδέλφη. Μια μέρα μετά, η ίδια, πηγαίνοντας για την 
Αμμόχωστο, για την κηδεία του Αλέκου Κωνσταντίνου, επίσης φονευθέντος 
στην έκρηξη, είχε ένα σοβαρό ατύχημα, καθώς το νερό της μηχανής του αυτο
κινήτου της, της έκαψε το πρόσωπο, όμως αυτό δεν την εμπόδισε από του να 
ολοκληρώσει την αποστολή της.

Η Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβίδου έγραψε δεκάδες εξαιρετικά κείμενα για 
πολλούς ήρωες και προσωπικότητες του αγώνα της ΕΟΚΑ, έχω όμως την αί
σθηση εκεί που ξεχωρίζει είναι ότι ως γυναίκα κατάφερε να προσεγγίσει πολύ 
καλύτερα από τους άντρες συναδέλφους της τις γυναίκες πρωταγωνίστριες του 
αγώνα: τα κορίτσια που ήταν έγκλειστες στις Κεντρικές Φυλακές, την ηρωίδα 
πολύτεκνη μάνα Λουκία Παπαγεωργίου, τις τραγικές αλλά αξιοπρεπείς μάνες 
και συζύγους των ηρώων και των απαγχονισθέντων ανδρών της οργάνωσης. 
Παράλληλα, εξασφάλισε και μεγάλες δημοσιογραφικές επιτυχίες γράφοντας 
για παράδειγμα για τη Βασιλού, την κρυφή, μέχρι την απελευθέρωση της Κύ
πρου, σύζυγο του Γρηγόρη Αυξεντίου. Συνέχισε να ασχολείται με τον αγώνα
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της ΕΟΚΑ για πολλά χρόνια. Εγραψε ένα εξαιρετικό κείμενο για τον Ιάκωβο 
Πατάτσο, προϊόν επισταμένης έρευνας, στο πολύτομο έργο του εκδότη 
Χρ. Αντρέου «Πεθαίνοντας για την ελευθερία», ενώ διετέλεσε πριν μερικά χρό
νια και μέλος του ΣΙΜΑΕ. Εκτός από τη θητεία της στα έντυπα μέσα η κυρία 
Ιακωβίδου εργάστηκε για περισσότερα από τριάντα χρόνια στο Ραδιοφωνικό 
Ίδρυμα Κύπρου, στο Τμήμα Ειδήσεων, μέχρι και το 1997, όταν αφυπηρέτησε 
ως αρχισυντάκτης. Ήταν από τους ανθρώπους, όπως και ο σύζυγός της, που 
έγραψαν ιστορία στο ΡΙΚ.

Η Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβίδου είναι μια εξαίρετη Ελληνίδα και οικογε
νειάρχης. Ο άνδρας της ζωής της ήταν ένας συνάδελφός της, ο αείμνηστος 
Γιώργος Ιακωβίδης, με τον οποίο δούλεψαν μαζί στο «Έθνος» και στο ΡΙΚ. 
Υπήρξαν ένα αγαπημένο και ταιριαστό ζευγάρι και απέκτησαν δυο παιδιά και 
τέσσερα εγγόνια. Η πρόσφατη ποιητική της συλλογή «Αντιφώνηση» είναι ένα 
μικρό δείγμα της αγάπης της σε όλα τα μέλη της οικογένειάς της.

Η Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβίδου είναι μια σημαντική λογοτέχνις, με απε
ριόριστη έγνοια για την ελληνική γλώσσα. Συνεργάστηκε ή συνδεόταν με βαθιά 
φιλία με μεγάλες προσωπικότητες του πνευματικού κόσμου της Κύπρου, όπως 
τον Κωνσταντίνο Σπυριδάκι, τον Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη, τον Κύπρο Χρυ
σάνθη, τον Κώστα Χατζηστεφάνου, και πολλούς άλλους, ενώ συμμετέχει 
ενεργά σε διάφορα σωματεία και οργανώσεις. Τέλος, σημειώνω ότι είναι ένας 
σπάνιος άνθρωπος, πρότυπο σεμνότητας, ευγένειας, χαμηλών τόνων και υψη
λού επιπέδου μόρφωσης. Αν μου επιτρέπεται, θα ήθελα να προσθέσω ότι με τη 
Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβίδου έχουμε συνδεθεί εξαιτίας της αγάπης της για 
τον τόπο και την προγονική μας ιστορία. Σε ένα ιστορικό ταξίδι και για τους 
δυο μας, μαζί με άλλα μέλη της οικογένειάς της, ταξιδέψαμε στη Θεσσαλονίκη 
τον Νοέμβριο του 2014 και τελέσαμε για πρώτη φορά μνημόσυνο στον τάφο 
του θείου της, Χρυσόστομου Ιερείδη, από τα Σπήλιά, ήρωα του Α' Παγκο
σμίου πολέμου, εκπληρώνοντας και μια οικογενειακή υποχρέωση - ιερή για 
αυτήν-τον εντοπισμό του τάφου του, άγνωστου για έναν αιώνα.

Φοβάμαι όμως ότι ο χρόνος που έχω στη διάθεσή μου εξαντλείται, γι’ αυτό 
θεωρώντας το ως πιο αντιπροσωπευτικό, θα καταφύγω σε ένα δικό της κείμενο, 
από το βιβλίο της με τίτλο «Μνήμες του 1974» για όλα αυτά που θα μπορούσε 
να πει για όσα έζησε ως δημοσιογράφος:

«Και στον δικό μας μικρό χώρο, οι δημοσιογράφοι της γενιάς του ’55, στην 
οποία ανήκει κι η Νεφέλη [η Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβίδου], έχουν τόσα 
πολλά να θυμηθούν και πολύ περισσότερα να πουν για τις ωραίες μα και τις 
μαύρες στιγμές που έζησαν, όπως και για τα πιο τραγικά διλήμματα στα 

- οποία βρέθηκαν. Είχαν την ευλογία να ζήσουν κι αρκετοί να συμμετάσχουν 
στον απελευθερωτικό αγώνα. Έκλαψαν για τη λευτεριά που οι ξένοι της 
έκοψαν τον δρόμο. Εζησαν υστέρα την προσπάθεια να οικοδομηθεί η όση 
ανεξαρτησία παραχωρήθηκε. Είχαν την καταρα να γευθούν διχασμούς. 
Βρέθηκαν σε διλήμματα είτε ν απαρνηθουν συναγωνιστές που διαφωνού

σαν με άλλους, είτε να δεχθούν χαρακτηρισμούς άδικους. Είχαν ακόμη τη 
σκληρή μοίρα να ζήσουν το πραξικόπημα και να ζουν ακόμη την τραγωδία 
της εισβολής και της κατοχής. Μιας κατοχής πολύ χειρότερης από εκείνη 
που νέοι, το 1955, αγωνίστηκαν να καταλύσουν».

Τα παραπάνω δημοσιεύθηκαν το 2001. Είναι ένας περιεκτικότατος όσο και 
πικρός, εξαιτίας των όσων βίωσε η γενιά και η πατρίδα της, απολογισμός ζωής 
μιας σπουδαίας Ελληνίδας, της πρώτης Κύπριας δημοσιογράφου, της Μαρού- 
λας Βιολάρη-Ιακωβίδου. Της εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για το 
συνολικό της έργο και την ευγνωμοσύνη μας για τους δρόμους που άνοιξε στις 
κατοπινές συναδέλφους της, αλλά και για την αρχοντική αξιοπρέπεια που 
εκπέμπει, προκαλώντας και τον ανάλογο σεβασμό όλων, με την αθόρυβη και 
διακριτική δημιουργική παρουσία της στα δημόσιά μας πράγματα, εδώ και πε
ρισσότερο από εξήντα χρόνια.

Σας ευχαριστώ πολύ

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση
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Αντιφώνηση από την τιμώμενη Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβίδου Το Λογοτεχνικό έργο της Μαρούλας Βιολάρη Ιακωβίδου

Κόντευα να κλείσω τα τρία μου χρόνια, όταν οι υπέροχοι γονείς μου μ’ έβα
ζαν να γονατίζω πριν κοιμηθώ και να λέω στην προσευχή μου: Θεέ μου, φύλαγε 
την οικογένειά μου κι όλο τον κόσμο και βοήθα να νικήσουν οι Έλληνες. 
Οκτώβρηςτου 1940.

Μεγαλώνοντας, μαζί με τα γράμματα που μάθαινα στο σχολείο μου, στην 
αγαπημένη μου γενέτειρα, στα Σπήλιά, κάτω από τη σκέπη του Αγίου Αντω
νίου, μάθαινα να προσφέρω. «Μακάριον έστι μάλλον διδόναι ή λαμβάνειν».

Στο Παγκύπριο Γυμνάσιο οι ορίζοντες της γνώσης άνοιξαν μαγευτικά, εμ
πεδώνοντας ότι «πάντων τιμιώτερον και αγιώτερον εστίν η πατρίς». Τελει- 
όφοιτη έδωσα τον όρκο της ΕΟΚΑ για ν’ αγωνιστώ εφ’ ω ετάχθην.

Αποφοιτώντας μπήκα στη δημοσιογραφία. Μου έδωσε το ωραίο ταξίδι, το 
συναρπαστικό ταξίδι, που, αν ξαναγεννιόμουν, θα το ξανάκανα.

Μετά την κολοβωμένη ανεξαρτησία που μας δόθηκε, θέλησα να κατανοήσω 
καλύτερα το πολιτικό γίγνεσθαι του τόπου, για να μπορώ να λειτουργώ επαρ
κέστερα, έχοντας τα ανάλογα πνευματικά εφόδια. Πήρα αρκετά, σπουδάζοντας 
Πολιτικές Επιστήμες. Με την απόλυτη συμπαράσταση του δασκάλου και συ
ζύγου μου και με την ανοχή των μικρών τότε παιδιών μου, αλλά και της ευρύ
τερης οικογένειάς μου.

Εζησα βήμα-βήμα την πολιτική πορεία της πατρίδας. Χρόνια δημιουργίας, 
αλλά και περιπέτειας, τραγωδίας και οδύνης. Όλα τα κουβαλώ μέσα μου. Είναι 
το φορτίο που μετατρέπω σε καθημερινή προσευχή για τη δικαίωση του αγώνα 
που συνεχίζεται. Για να σταθούμε στη γη μας. Να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω 
από τη σκλαβωμένη πατρίδα. Να δικαιώσουμε την Ιστορία μας. «Όλβιος όστις 
της Ιστορίας έσχε μάθησιν».

Ως δημοσιογράφος, γνώμονα είχα την αλήθεια και το δίκαιο, στη βάση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νοιαζόμουν ακόμη για το καλό του τόπου και των 
ανθρώπων του. Εξ ου η εμπλοκή μου με κοινωνικές οργανώσεις. Η μικρή προ
σφορά μου στον πολιτισμό είναι γιατί τον θεωρώ ασπίδα της ταυτότητάς 
μας. Ο Τύπος, η τέταρτη, ισχυρότατη εξουσία, έντυπος και ηλεκτρονικός, μου 
έδωσε την έπαλξη για την προσπάθειά μου, και είμαι ευγνώμων.

Η σημερινή τιμή στο άτομό μου αντανακλά σ’ όλη τη δημοσιογραφική οι
κογένεια. Η δημοσιογραφία στον τόπο μας είναι, πιστεύω, σε καλά επίπεδα. 
Είναι, όμως, στο δικό της στάδιο προσαρμογής στις νέες συνθήκες του διαδι
κτύου, που δεν περνούσαν ούτε απο το όνειρό, όταν εγώ φιλοδόξησα να την 
υπηρετήσω.

' Αγκαλιάζω με αγάπη όλους τους συναδέλφους, παλιούς και νέους, άντρες 
και γυναίκες. Πολλοί και πολλές διακρίνονται και κοσμούν το επάγγελμα. Τους 
οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Εύχομαι κάθε καλό σε όλες και όλους σας.

της Χρυσοθέμιδος Χατζηπαναγή
Α. Ποιητικές συλλογές
I. Ψηφίδες Ποίησης (2000)

Αποκαλυπτική του πλούτου και της ευφορίας της ποιητικής έκφρασης απο- 
δεικνύεται η ποιητική συλλογή της Μαρούλας Βιολάρη-Ιακωβίδου, που κυκλο
φόρησε μόλις πρόσφατα και που φέρει τον τίτλο Ψηφίδες Ποίησης, απόλυτα 
εναρμονισμένο με το εξώφυλλο ενός αριστοτεχνικού «Ψηφιδωτού».

Τα ποιήματα επιμερίζονται σε οκτώ θεματικές ενότητες, ενδεικτικές των 
έντονων βιωμάτων της μνήμης και των πολύπτυχων συναισθημάτιυν, των ιδεών 
και των βιοθεωριών της ποιήτριας. Οι δύο πρώτες ενότητες, που επιγράφονται 
«Της τραγωδίας του ’74» και «Του Αγώνα», κατά πρωθύστερη χρονολογική 
σειρά, επιστεγάζονται με την τρίτη ενότητα, που αποκαλείται «Του χρέους» και 
που αποτελείται από ένα και μόνο ποίημα ως ένα ευσύνοπτο επιλογικό συμπέ
ρασμα των ποιημάτων των δύο προηγούμενων ενοτήτων. Τα ποιήματα της τέ
ταρτης, πέμπτης και έκτης ενότητας δονούνται από κάποιους αλλιώτικους 
λυρικούς παλμούς, καθώς είναι εμπνευσμένα από αγαπημένα πρόσωπα του 
άμεσου οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος της ποιήτριας. Για τις δύο 
τελευταίες ενότητες η ποιήτρια επιλέγει τις αντίστοιχες επικεφαλίδες 
«Απανταχού Έλληνες» και «Καθημερινά», εύστοχες του περιεχομένου των 
ποιημάτων τους, που απηχούν σύγχρονα πατριωτικά μηνύματα και λεπταίσθη
τες παρατηρήσεις πάνω σε δρώμενα και εκδηλώσεις της καθημερινότητας. 
Έτσι, όλα τα ποιήματα στο σύνολό τους στοιχειοθετούν ως άλλες στέρεες, πο
λύχρωμες και αξεθώριαστες ψηφίδες το ποιητικό πιστεύω, το ήθος και το ύφος 
ενός ξεχωριστού μωσαϊκού, που μέσα από την πολλαπλότητα και τη διαφορε
τικότητα των θεμάτων του διατηρεί, ωστόσο, την αδιάσπαστη ενότητά του, 
υπακούοντας σε αλληλένδετους ποιητικούς συνειρμούς.

Διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας τις ποιητικές τούτες «Ψηφίδες» και πα
ρακολουθώντας τα βαθύτερα νοήματα των ποικίλων σχηματισμών και συμβο
λισμών τους, δεν μπορούμε παρά να μη σταματήσουμε, στ’ αλήθεια, μπροστά 
σε μερικές απ’ αυτές, όχι μόνο για να αποκρυππογραφήσουμε τα ζωντανά και 
διαχρονικά τους μηνύματα, αλλά και για να απολαύσουμε αισθητικά τις απα- 
στράπτουσες αρετές της μορφής τους.

Έναρξη της ποιητικής της κατάθεσης στο βιβλίο της αυτό η Μαρούλα Βιο- 
λάρη-Ιακωβίδου κάνει με το πολύστιχο ποίημά της «Συνομιλία με τα παιδιά 
μου» σε τόνους προσωπικής εκμυστήρευσης και ενός γενικότερου απολογισμού 
για την τραγωδία που έπληξε τον τόπο μας το 1974. Είναι το σημείο της αφετη
ρίας της, που συναρτάται με τα άλλα σημεία της αναφοράς της στην Ιστορία 
της Πατρίδας, μέσα από την επιλεκτική αφήγηση της οποίας αναδύεται ο απέ
ραντος πόνος και η ασίγαστη οδύνη: «Οι δεκαετίες διαβαίνουν / το κατώφλι 
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του χρόνου / μ’ αδικαίωτη τη θυσία / του αδελφού της μητέρας / κι όλων των 
πριν και μετά». «Οι νεκροί χορεύουν ασταμάτητα τις νύκτες / για να μην έχουν 
ύπνο τα βλέφαρα» διαπιστώνει με την ίδια παρατεινόμενη αγωνία στο δεύτερό 
της ποίημα, που επιγράφει «Διλήμματα». Αλλά οι νεκροί του ’74 σμίγουν με 
τους ηρωικούς νεκρούς του Αγώνα του 1955-59 στη συνείδηση της ποιήτριας, 
που τους επικαλείται συνεχώς με τους κραδασμούς της ποιητικής πατριωτικής 
της ευαισθησίας: «Δώστε μας φως από τη δόξα σας / να φωτίσουμε τον δρόμο 
μας / για να μη ξεστρατίσουμε / από τη λεωφόρο της Ελληνικής Ιστορίας». 
Τούτο το ύψιστο χρέος επισημαίνει και ευαγγελίζεται η ποιήτριά, που το συ
νοψίζει εμφαντικά στους τελευταίους στίχους του ποιήματος της «Κερύνεια», 
καθώς η κατεχόμενη τούτη πόλη μας συνιστά πλέον το ακατάλυτο σύμβολο 
των αγώνων μας για απελευθέρωση και επανένωση του νησιού μας. Γι’ αυτό 
αισιοδοξεί και ελπίζει πως «θα σημάνει η καμπάνα στον οδό Ελλάδος, Κερύ- 
νεια μου».

Μήπως δεν είναι σημαδιακό και το ποιητικό αφιέρωμα στον εγγονό της 
Αχιλλέα-Αλέξανδρο, που παραμένει στις αρχέγονες καταβολές της φυλής και 
της Ιστορίας μας και που την πλημμυρίζει με μιαν πρόσθετη αισιοδοξία και 
μιαν κατάφαση της ζωής παρά την πίκρα των τόσων εθνικών θανάτων που έχει 
βιώσει; Έτσι, μ’ έναν αβίαστο αυθορμητισμό και μιαν καινούργια όραση θέα
σης των πραγμάτων θα ψιθυρίσει σαν καλή γιαγιά στο αγαπημένο της εγγονάκι 
ανάμεσα σ’ άλλα: «τώρα που το καθάριο, γαλάζιο βλέμμα κι ο λόγος σου / δί
νουν νόημα σ’ όλα / προεκτείνουμε τη ζωή / και γεμίζει η ψυχή μας μ’ εσένα / 
αγγελούδι του κόσμου / αγγελούδι δικό μας / Αχιλλέα-Αλέξανδρε». Η τρυφε
ρότητα όμως και η άμεση αγάπη της ποιήτριας δεν ακουμπούν μόνο στην καρ
διά του εγγονού της - συνεχιστή των ονείρων και των οραμάτων της, αλλά 
προεκτείνονται και αγκαλιάζουν και άλλους πολύ αγαπημένους της ανθρώ
πους: «Κλείνω τα κουρασμένα σου βλέφαρα / κλείνω τα μάτια μου / και κρατώ 
τη γαλήνια μορφή σου / στο εικονοστάσι της ψυχής μου» θα αποκαλύψει από 
τα βάθη τού είναι της στην προσφιλή της μητέρα. «Γύρω και μέσα μας / άφθονα 
όσα κατέλιπες» θα ομολογήσει για τον αείμνηστο Κύπρο Χρυσάνθη. «Και ο 
δάσκαλος / η πιο στέρεη εγγύηση», θα αναφωνήσει στο αναθηματικό της ποί
ημα στον Γιώργο Κ. Ιωαννίδη. Και τον πολεμιστή Κωνσταντίνο Πιτσιλίδη θα 
διαβεβαιώσει με την ειλικρίνεια της ποιητικής της γραφίδας: «Θα χαράξεις και 
πάλι τριαντάφυλλα / στον κάλυκα / και θα ζωγραφίσεις ξανά για την καλή σου 
/ το τριαντάφυλλο της αγάπης σας».

Ένα άλλο καίριο ανεξίτηλο χαρακτηριστικό της ποιητικής σφραγίδας της 
Μαρούλας Βιολάρη-Ιακωβίδου είναι, πέραν της αγωνιστικής πατριωτικής διά
θεσης μέσα στα οικεία γεωγραφικά σύνορα, η οικουμενική αίσθηση του απαντα
χού Ελληνισμού, η συναδέλφωση, η αλληλεγγύη και η πανανθρώπινη 
συναντίληψη. Απομονώνουμε κάποιους στίχους από την ενότητά της «Απαντα
χού Έλληνες»: «Τον είδα αδελφό από τα ξένα / δεν σκέφτηκα αν διαφορές μάς 
χώριζαν / είμαστε Έλληνες». «Ζητείται για υιοθεσία / ένα χωριό στη Μαύρη 
Θάλασσα». «Κι εδώ στην καρδιά της άλλης Ελλάδας / Μακεδονίας του Αλέ

ξανδρου / ρωτάς τη γοργόνα μη τον είδε τον βασιλιά / να μας πάει ξανά στη 
Μεγάλη Ελλάδα / την Ελλάδα της καρδιάς σου / και της καρδιάς μας». Αλλά 
και στο πρώτο ποίημα της τελευταίας ενότητας της συλλογής, που τιτλοφορεί
ται «Βοσνία», τα ίδια πανανθρώπινα και ανθρωπιστικά συναισθήματα διαπο
τίζουν την ενσυνείδητη σκέψη και την αφυπνισμένη συνείδησή της: «Η Βοσνία 
ξανά στις οθόνες μας / αδύναμη να συγκινήσει / συνηθίσαμε πια / κι ας στάζουν 
αίμα οι οθόνες / στην πρώτη είδηση».

Ως ανακεφαλαίωση στη σύντομη κριτική αναφορά των «Ψηφίδων Ποίησης» 
της Μαρούλας Βιολάρη-Ιακωβίδου θα μπορούσαμε να επισημάνουμε το 
αδιαμφισβήτητο πόρισμα πως μέσα από τα αλλεπάλληλα στρώματα του θρη
νητικού πένθους των εθνικών μας πληγμάτων και αλλοτριώσεων προβάλλει 
μια άκρατη αισιοδοξία για τη συνέχεια της επιβίωσης και την αποκατάσταση 
των δικαίων μας. Επειδή, ακριβώς, συντελέστηκε «η εκούσια θυσία του Τάσου 
Ισαάκ, του Τάσου της Κύπρου», επειδή «είμαστε ακόμη Έλληνες / και μιλούμε 
τη γλώσσα του Κυριάκου Μάτση», επειδή «των μανάδων των ηρώων το χέρι 
είναι δείκτης του χρέους», επειδή «ο ήλιος είναι παρών σ’ ένα όργιο ομορφιάς» 
κι επειδή «ένα παιδί / κλωτσά τη μπάλα του / κι ενθουσιάζεται / που πάει ψηλά 
/ υπάρχει ελπίδα».

Κι όλα τούτα τα ποιητικά σκιρτήματα, που τ’ αραδιάζει με το αλάθητο αι
σθητήριο μιας εύγλωττης ποιητικής τέχνης και τα αποτυπώνει σε μιαν καθόλα 
άρτια ποιητική δημιουργία, συνθέτουν μιαν καθάρια αληθινή φωνή και μιαν 
ώριμη γραφή. Είναι γιατί συμψηφίζουν μέσα από τις «ψηφίδες» της δημιουρ
γού τους τα έντονα βιώματα του πάθους και των λυρικών χορδών της πληθω
ρικής της ευαισθησίας. Είναι γιατί η οξυδέρκεια της ποιητικής της ματιάς 
μπορεί να διακρίνει πέρα και πίσω από τα φαινόμενα την ουσία, που τη μετα- 
πλάθει με τους ρυθμούς και τα μέτρα του δικού της προσωπικού ήθους.

Αναδημοσίευση από το περ. Πνευματική Κύπρος, 2001, τεύχ. 397, σσ. 57-59

II. Ωδές και Βιώματα (2004)
Η δεύτερη ποιητική συλλογή της Μαρούλας Βιολάρη-Ιακωβίδου, αν και 

μικρή σε σχήμα κατορθώνει να χωρέσει μεγάλα νοήματα σε υψηλές σκέψεις 
και πλατιά συναισθήματα, που αναδύονται από την αστείρευτη πηγή του ψυ
χισμού της. Σπαραγμός άλλοτε και οιμωγή πόνου και κραυγή διαμαρτυρίας για 
όσα δυσβάστακτα συμβαίνουν από τον πιο κοντινό περίγυρο έως τον μακρι
νότερο κόσμο μας και άλλοτε βαθιά πνοή αισιοδοξίας για την κατάφαση και 
τη διαιώνιση της ζωής. Βαρύ το φορτίο των βιωμάτων της από πικρές μνήμες 
σκληρών μηνών και αιμάσσουσες πληγές αποφράδων ημερών, που μεταλλάσ
σει, ωστόσο, τους ελεγειακούς τόνους σε ωδές τιμητικού χρέους και ευγνωμο
σύνης προς όσους δικούς της ανθρώπους έφυγαν αλλά και χαροποιού 
παραμυθίας για τα νέα βλαστάρια που έρχονται. Εξ ου και ο δηλωτικός του 
περιεχομένου τίτλος της συλλογής, όπου η ανηφορική οδός των βιωμάτων ανυ
ψώνει ωδές εύφημης μνείας και ευφρόσυνης χαρμονής.
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Το πρώτο ποίημα της συλλογής επιγράφεται «Βανδαλισμός» και από τα 
συμφραζόμενα παραπέμπει με στίχους καταδίκης και παραινετικής περισυλ
λογής στη διάπραξη μιας βαρβαρικής πράξης: τον βανδαλισμό περί τα τέλη 
Ιουνίου του 2004 της προτομής της αγωνίστριας του Απελευθερωτικού μας 
Αγώνα, πρώτης γυναίκας θεολόγου και πρώτης πολιτικής κρατούμενης Ουρα
νίας Κοκκίνου, που απεβίωσε στις 13 Ιουλίου του 1993. Περιγραφική η στροφή 
του αποτρόπαιου επεισοδίου: «Είδα την προτομή σου πεσμένη / ώρα που έλεγα 
να τυπώσω την Ωδή / που έγραψα, χρόνια πριν, / μνημόσυνο, χαιρετισμό, 13 
Ιουλίου». Και είναι με εναγώνια θλίψη, που η νουνεχής συναγωνίστριά της ποι- 
ήτρια προσεύχεται και συμβουλεύει ταυτόχρονα στην τελευταία στροφή: «Φύ
λαξε, Κύριε, / μη βλάψουμε ξανά τον τόπο / πλησιάζει Ιούλιος της μαύρης 
μνήμης / μη βλάψουμε ξανά νεκρούς και αγέννητους».

Ως απάντηση, κατ’ εξοχήν, σ’ αυτούς που επιχείρησαν να αποκαθηλώσουν 
στο πρόσωπο της αείμνηστης Κοκκίνου την πνευματική αγωνιστική μορφή του 
Κυπριακού Ελληνισμού, η Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβίδου καταθέτει την μα- 
κρόστιχη αναθηματική της σύνθεση «Η ωδή στην Ουρανία Κοκκίνου», ένας 
ύμνος στην ανθρωπιστική της παιδαγωγία, την ηρωική της δράση και τη μα
χητική της προσφορά στον αγώνα της ΕΟΚΑ, τουτέστιν στα εθνικά ιδεώδη 
υπέρ πίστεως και πατρίδος. Μια πλημμυρίδα άκρατου θαυμασμού και συγκι
νησιακών παλμών γεμίζει το δυσαναπλήρωτο κενό της απουσίας της, ζωντα
νεύοντας την έντονη παρουσία των έργων και των ημερών της, που 
εξακολουθούν να εμπνέουν και να καθοδηγούν για τον ανεκπλήρωτο αγώνα 
και τη συνέχιση της τελεσφόρησής του. Τον αγώνα του παραδείγματος της σε
μνής αγωνίστριας, που δεν έπαυσε να φωτίζει την πορεία της αγωνίστριας επί
σης ποιήτριας. Σημαδιακές οι τελευταίες «στιχηρές» υποθήκες της μακρόπνοης 
ωδής: «“Μη δώσετε ύπνον τοις βλεφάροις υμών / μέχρι ν’ αποσυρθούν τα συρ
ματοπλέγματα / μέχρι ελεύθεροι να λειτουργηθείτε / στον Απόστολο Ανδρέα. 
II Κι εσείς που διώξατε τον Αγγλο δυνάστη / μη φύγετε όλοι, πριν δικαιώσετε 
τον αγώνα σας / πριν κάμετε ν’ αναπαυθούν οι ψυχές / του Αυξεντίου.../ του 
Μάτση...// Μη προδώσετε τη θυσία των αδελφών σας. / Θα σας κρίνουν νεκροί 
και αγέννητοι.” II Ακούω τη φωνή σου, Ουρανία, / καθαρή σαν κρύσταλλο σ’ 
εντολή βαρειά / δεν ξέρω αν μπορώ να τη σηκώσω.../ μα θα πασχίσω...// Κοι
τάζω στο στασίδι σου / και είναι άδειο/ κλείνω τα μάτια, τα ξανανοίγω/ κι είσαι 
παντού. // Το δάκρυ στεγνώνει / κι εσύ αιθέρια, ουράνια, / μου παραστέκεσαι / 
στην πορεία που μόλις μου χάραξες...».

Δονούνται στη συνέχεια οι στίχοι από την οδύνη για «τον χαλασμό της πα
τρίδας», αλλά και το αιώνιο δράμα του ανθρώπου από την ατομική μέχρι την 

,οικουμενική του διάσταση, όπως το βιώνουν με ιδιαίτερη ενσυναίσθηση οι 
ψυχές των ποιητών. Έτσι, οδύρεται η ποιήτρια για όσους θάφτηκαν «στα ερεί
πια των δίδυμων πύργων» και «για όσους χάνονται στο μακρινό Αφγανιστάν» 
με τη θεία επίκληση «για ειρήνη και δικαιοσύνη». Θέλει ακόμη να αφυπνίσει 
από τον τηλεοπτικό λήθαργο με το ποίημά της «Τα παιδιά της οθόνης» για τις 
καταστροφικές επιπτώσεις της αντεκδίκησης από έναν κόσμο ανισότητας, αδι

κίας, δυστυχίας και καταπίεσης, γενεσιουργό της βίας και της αντιβίας. Αν η 
αδιαφορία για τα παιδιά της Παλαιστίνης και της Αφρικής μαζί με τη στρα
τιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράκ προκάλεσε την επίθεση στους δίδυμους 
πύργους, το ποίημα υποβάλλει στην προφητική του προέκταση τις μετέπειτα 
μαζικές συμφορές από την τρομοκρατία, τον πόλεμο στη Συρία και την ατέλει
ωτη χιονοστιβάδα του μεταναστευτισμού. Την τραγωδία συνοψίζουν η τρί
στιχη προτελευταία στροφή του ποιήματος: «Βλέπαμε τα παιδιά τόσα χρόνια / 
και δεν προλάβαμε να διερωτηθούμε / πού θα ξεσπούσε ο πόνος των γονιών 
τους.».

Τα ποιήματα «Εκδημία» και «Επικήδειος» στοιχειοθετούν παραπληρωμα
τικά σε αντιστικτική συγχορδία τη διαλεκτική θανάτου-ζωής στον αέναο κύκλο 
τους. Σύμφωνα με τον ποιητικό αναστοχασμό της ποιήτριας για τον θάνατο, η 
συνειδητοποίησή του δεν καθηλώνει στο καταθλιπτικό πένθος, αλλά αναπτε
ρώνει το ηθικό στην επίγνωση της ομορφιάς της ζωής παρά τη λύπη για τα ημι
τελή και τα ανεκπλήρωτα που αφήνει πίσω του ο εκδημών. Παρηγοριά για τους 
επιγόνους του η ανιστόρηση των όσων εν ζωή αγάπησε και δημιούργησε.

Τα υπόλοιπα έξι ποιήματα είναι το ξεχείλισμα της καρδιάς της ποιήτριας- 
γιαγιάς για τον εγγονό της Αχιλλέα-Αλέξανδρο, στον οποίο είναι αφιερωμένη 
η συλλογή. Το παιδί του παιδιού της με το εμβληματικό διπλό όνομα της Ομη
ρικής μυθολογίας και της Ελληνιστικής Ιστορίας, που το βλέπει να μεγαλώνει, 
ανασκιρτώντας για το «δώρο ατίμητο της ζωής». Μέσα σε μιαν τέτοια ευτυχία 
δεν θα μπορούσε παρά μόνο με ένα ποιητικό λυρισμό να εκφράσει τα πιο πη
γαία τρυφερά της αισθήματα για τον ερχομό του αγγελικού πλάσματος, κατα
ξιώνοντας συγχρόνως την πληρότητα της ύπαρξής της. Για τούτο και οι στίχοι 
του τελευταίου ποιήματος της ενότητας αναπέμπουν με κατάνυξη δοξαστικών 
αίνων την κορύφωση της αγάπης, που απηχεί τον τίτλο του «Η μεγάλη στιγμή»: 
«Ήταν μεγάλη η στιγμή, Θεέ μου, / το άκουσμα δεν χωρούσε στην καρδιά / και 
ξεχείλισαν δοξολογίας δάκρυα. H Να δώσεις. Κύριε, να γεννηθεί, / να γλυκάνει 
τον πόνο, να φέρει χαμόγελο. II Ένα χαμόγελο ζητώ. Κύριε, / από βρέφος αγ
γελικό, / ένα χαμόγελο στη ζωή των παιδιών μου. // Δεν μπορώ ν' αγαπώ λιγό
τερο, Κύριε, / δεν υπάρχω χωρίς αυτά, συγχώρεσέ με.».

Η εγκωμιαστική και βιωματική ποίηση των «Ωδών και Βιωμάτων» σηματο
δοτεί το ποιητικό στίγμα και τις υπέρτατες υπαρξιακές στιγμές της ποιήτριας.

III. Αντιφώνηση (2017)
Η εσχάτως εκδοθείσα συλλογή σε ένα καλαίσθητο βιβλιαράκι από τις εκδό

σεις Εν τύποις τιτλοφορείται Αντιφώνηση ως εάν η ώριμη ποιητική φωνή της 
Μαρούλας Βιολάρη-Ιακωβίδου να αντιλαλεί σε επανάληψη νέων φραστικών 
ήχων τα παλιά νοήματα των διαχρονικών μηνυμάτων μέσα από την ποίηση των 
λυρικοφιλοσοφικών της στοχασμών και ενατενίσεων. Δεν είναι απλώς αφιερω
μένη η συλλογή στον αείμνηστο σύζυγό της Γιώργο και στα τέσσερα εγγόνια 
τους, Αχιλλέα-Αλέξανδρο, Γιώργο, Μαρία και Νεφέλη-Γεωργία, αλλά το κα
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θένα από αυτά τα πιο αγαπημένα της πρόσωπα είτε όλα μαζί τής εμπνέουν και 
το ομώνυμο επιγραμματικό ποίημα. Μερικά, μάλιστα, σχηματίζουν εντέχνως 
τα ονόματά τους με ακροστιχίδες, όπως το τιτλοφορούμενο «Γιώργος», όπου 
η ποιήτρια επικαλείται τη Θεϊκή παντοδυναμία της Αγάπης, για ν’ αφανίσει το 
φανατικό μίσος εναντίον του ανθρώπου και του πολιτισμού του: «Γεμάτη αί
ματα η γη / Ισλάμ, το λένε. / Ωκύπους παράνοια! / Ρημαγμένες εστίες / Γκρεμι
σμένοι πολιτισμοί / Ολοκαύτωμα νέο. / Στείλε Θεέ την Αγάπη σου!». Η 
αντιφώνηση-προσφώνηση στα αγαπημένα εγγόνια, καθώς και στους προσφι
λείς τεθνεώτες, παρότι δεν οριοθετείται τυπικά, συγκροτεί θεματική ενότητα 
ολιγόστιχων ποιημάτων. «Υπέροχη συνέχεια της ζωής» αποκαλεί την ευλογη
μένη απόκτηση εγγονών, που έρχονται ν’ αναπληρώσουν τον σωματικό θάνατο 
του προσφιλούς συζύγου και της αγαπημένης αδελφής, που καταλαμβάνουν 
την ύπαρξή της με την αειθαλή μνήμη της νοερής παρουσίας και της ζωντανής 
τους υπόστασης. Έτσι, στα αναθηματικά ποιήματα «Στον Γιώργο» και «Στη 
Λουκία» επισημαίνει αντιστοίχως: «Από τότε που έφυγες / αναπλάθω εκείνα 
που ζήσαμε». «Θάσαι πάντα σ’ ό,τι ακούω / σ’ ό,τι βλέπω, σ’ ό,τι σκέφτομαι / σ’ 
ό,τι νοιώθω / αδελφή μου αγαπημένη!». Η αθανασία της μνήμης και η μνήμη 
της απαθανάτισης των νεκρών υπερβαίνει τη σκιά της ψευδεπίγραφης αντα
νάκλασης των επίγειων ειδώλων ή «του κυπαρισσιού» του κοιμητηρίου εδώ, 
που παραπέμπει στο επέκεινα της αιωνιότητας, όπου δεν σκιάζει ο θάνατος: 
«Και το κλαδί του διπλανού κυπαρισσιού / ξεστράτισε και ταξιδεύει οριζόντια / 
για να σου δώσει σκιά / για να μου δώσει σκιά / που δεν χρειαζόμαστε».

Είναι με την οξεία όραση και την οξυκόρυφη πένα της πρώτης Κύπριας 0η- 
μοσιογράφου-ποιήτριας που καταγράφονται επίσης ατόφυα τα ιστορικά γεγο
νότα και αποτυπώνονται μ« εύγλωττες αλληγορίες αποσιωπητικών τόσο τα 
τραγικά δρώμενα της δύσμοιρης γης μας όσο και τα συσσωρευμένα σφάλματα 
της δικής μας κακοδαιμονίας. Στο πρώτο ποίημα της συλλογής υπό τον τίτλο 
«Γιορτή της σημαίας» υπολανθάνει το χαμένο όραμα της Ένωσης, αλλά και η 
ελπίδα της ανεύρεσης των απολεσθέντων ιδανικών μας: «[...] / Ακόμα κι η ση
μαία που ξέραμε / ανέβηκε στον ιστό δίπλα στην άλλη / που μας επέβαλαν.../ 
[...]/ Μα το καθάριο βλέμμα / και το σίγουρο βάδισμα / της σημαιοφόρου / δί
νουν ελπίδα». Στο δεύτερο στη συλλογή εκτενέστερο ποίημα με τίτλο «Η πόλη 
μου» η ποιήτρια με αφηγηματικούς λυρικούς κραδασμούς αναπολεί τις παλιές 
καλές μέρες της Λευκωσίας, που έχασε με τον πολεοδομικό εκσυγχρονισμό της 
τη γραφικότητα «των Κάτω Γειτονιών» και προπάντων μετά την τραγωδία του 
’74 τις αληθινές φιλίες Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων και παραμένει μοι
ρασμένη. Ωστόσο, περιμένει να ξανασμίξει «ανθρώπους και ζωές / η πόλη μου 
/ η Λευκωσία / η Λευκή της Κύπρου Ουσία / περιμένει!...», σύμφωνα με τους 
ακροτελεύτιους στίχους του ποιήματος, όπου με ποιητικούς παρετυμολογικούς 
συμβολισμούς ουσιαστικοποιεί και ακεραιωνει την πραγματική ιδιοπροσωπία 
της κυπριακής πρωτεύουσας. Επί πλέον, στο ποίημα «Ριζοκάρπασο» υποκλί
νεται μπροστά στην αδούλωτη ελληνική ψυχή των εγκλωβισμένων παιδιών του, 
υπομιμνήσκοντας την ένδοξη αδικαίωτη θυσία των ηρώων της Καρπασίας, του 

Παναγιώτη Κάσπη, του Πέτρου Γιάλλουρου και του Σταύρου Στυλιανίδη.

Η σκέψη της, ωστόσο, δεν εγκλωβίζεται μόνο στα δικά μας δεινά, που επι
δεινώνονται με την αποκάλυψη αλλεπάλληλων σκανδάλων, αλλά διευρύνεται 
και οδύνεται για τα όπου γης παγκόσμια κακά: τους αποκεφαλισμούς στο Ιράκ, 
τον εν ψυχρώ σφαγιασμό από τρομοκράτες παιδιών, γονιών και δασκάλων στο 
Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας την 1η Σεπτεμβρίου 2004, την επετειακή επι
στροφή του εφιάλτη των δίδυμων πύργων, καθώς και τη συντριβή του μετα
γωγικού ελικοπτέρου Chinook στο Αιγαίο, με 17 νεκρούς, μεταξύ των οποίων ο 
Πατριάρχης Αλεξάνδρειάς και Πάσης Αφρικής, Πέτρος ΖΖ. Όλα όσα απεικο
νίζονται στον τηλεοπτικό δέκτη των ποιητικών συνειρμών και σε όσα ως αντί
βαρο «στον παραλογισμό» απαντά «το φτερούγισμα της ελπίδας», στίχοι που 
συνηχούν με το ομότιτλο ποίημα «Ελπίδα». Το αλληγορικό ποίημα «Φθινό
πωρο», όπου δεν φθίνουν μόνο οι οπώρες της φύσης, αλλά και οι σάπιοι καρποί 
της εγκληματικής φύσης ορισμένων ανθρώπων, επιφέρει την «Κατάρρευση» 
του επόμενου ποιήματος της πίστης στις ανθρώπινες αξίες, καθιστώντας 
«Ανήμπορη» την ποιήτρια να αλλάξει τα κακώς έχοντα, όπως με λυγμικό πα
ράπονο ομολογεί στο ομώνυμο ποίημα. Σε εμφαντικότερους τόνους και ανα
λυτικότερες επεξηγήσεις η «Απαξίωση» ενός άλλου ποιήματος, απ' όπου 
αποσπούμε τους συμπερασματικούς στίχους: «Κουρελιασμένες οι αρετές / σε 
Οίκους Αξιολογήσεων. / Ένοχη Ανοχή Εξάρτησης.../ Οδύρονται / εκλιπαρώντας 
την ανόρθωση. / Κι εμείς ανήμποροι / παρακολουθούμε / την οικοδόμηση της 
κόλασης / και τον ευτελισμό της ζωής / αδιάφοροι ή αγωνιώντες».

Σε αντίθεση με τα Καβαφικά «Παράθυρα», που κλείνουν ερμητικά, απο- 
στασιοποιώντας τους ανθρώπους από τον ενδότερο κόσμο του μεγάλου Αλε
ξανδρινού, τα «Παράθυρα» της Μαρούλας Βιολάρη-Ιακωβίδου στήνουν το 
σκηνικό όχι της εξωτερικής περιέργειας αλλά της συγκεντρωτικής όρασης και 
της βαθύτερης έγνοιας της ποιήτριας για όσα ουσιαστικά «συμβαίνουν» είτε 
δεν συμβαίνουν μέσα στην ανούσια τύρβη της καθημερινότητας. Η αποκωδι
κοποίηση, πιστεύω, του ποιήματος αυτού μάς δίνει και το μέτρο της ποιητικής 
της ως προς το περιεχόμενο και τη μορφή των απέριττων αλλά μεστών σε συμπυ
κνωμένη ουσία ποιημάτων της. Χωρίς βερμπαλιστικές επιτηδεύσεις και ποιητι
κούς μανιερισμούς, τηρώντας το πρόσταγμα του Σεφέρη για τα αχρείαστα 
στολίδια, που αλλοιώνουν το πρόσωπο της τέχνης, επιτυγχάνει να κομίσει με 
την απλότητα της αλήθειας και την αμεσότητα του λόγου της το ουσιώδες της 
ποίησης: τη μετάδοση των ιδεών και τη μέθεξη των νοημάτων της στα διαχρο
νικά και συγκαιρινά προβλήματα του ανθρώπου και της ανθρωπότητας. Η 
ενάργεια της φωνή της, που συναρθρώνει τις ποιητικές της «Ψηφίδες», υψώ
νεται σε «Αντιφώνηση» βιωματικής ενσυναίσθησης και ανθρωποκεντρικής παι
δαγωγίας.

Β. Αυτοβιογραφικό Μυθιστόρημα: Νεφέλη (2004)
Η μυθιστορηματική βιογραφία δεν έχει πάντα πρόθεση να προβάλει απο

κλειστικά και μόνο τον βίο και την πολιτεία ενός εξέχοντος συνήθως προσώπου, 
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όσο κι αν τα περιπετειώδη δραματικά τους στοιχεία, αποτυπωμένα αριστοτε
χνικά, αιφνιδιάζουν, επισύροντας την προσοχή και την αναγνωστική περιέρ
γεια. Μέσα στα πλαίσια μιας ελκυστικής λογοτεχνικής αφήγησης 
μυθιστορηματικής πλοκής, η εξιστόρηση των έργων και των ημερών του απο
τελεί πολλές φορές αφόρμηση για τη σκιαγράφηση του ιστορικοκοινωνικού 
του περίγυρου. Όταν, ιδίως, ο συγγραφέας αυτοβιογραφείται μέσα από τις 
έντονες βιωματικές του εμπειρίες, βιογραφείται ταυτόχρονα η εποχή και η πα
τρίδα του με τα ήθη και τα πάθη της, τα αξιοσημείωτα γεγονότα και τα μνη
μειώδη ιστορικά της δρώμενα.

Το ιστορικό μυθιστόρημα της Μαρούλας Βιολάρη-Ιακωβίδου Νεφέλη 
αντανακλά, ακριβώς, τους ομόκεντρους κύκλους της μικρογραφίας υπαρκτών 
«μυθιστορηματικών» ηρώων και της χορείας των μεγάλων ηρώων του Απελευ
θερωτικού μας Αγώνα. Το ξεδίπλωμα της ατομικής ζωής και της αγωνιστικής 
δράσης της κεντρικής ηρωίδας συμπίπτει στη συνεκδοχική καθολικότητά της 
με την αποκάλυψη της συλλογικής ταυτότητας των αγωνιστών του νεότερου 
ηρωικού έπους του 1955-1959. Έτσι η γραφή, παρά τη μυθοπλαστική δύναμη 
της απόδοσής της, υπερβαίνει τα όρια των φαντασιακών επεισοδίων και των 
μυθοποιητικών μορφών και γίνεται καταγραφή ιστορικών μαρτυριών με πρω
ταγωνιστές του μυθικούς ήρωες και τις θρυλικές αθάνατες μορφές τους. Δεν 
θα μπορούσαν, επομένως, να μην κατονομάζονται με τα πραγματικά τους ονό
ματα ως τα κύρια πρόσωπα αναφοράς και τεκμηρίωσης του λογοτεχνικού 
αυτού χρονικού.

Η αφήγηση αρχίζει από το τέλος, που ολοκληρώνει σφαιρικά τον κύκλο 
μιας έντεχνης περιγραφικής διαδρομής ανάμεσα σε καθημερινά στιγμιότυπα 
και σημαντικά συμβάντα της ιστορικής πραγματικότητας. Με διηγηματική ζωντά
νια και γλαφυρή εξεικονιστική παραστατικότητα η συγγραφέας ιχνηλατεί τα 
βήματα της Νεφέλης, αναπλάθοντας μνήμες της παιδικής και νεανικής της ηλι
κίας, καθώς και της μετέπειτα ζωής της. Με υποδειγματική επιδεξιότητα, επί
σης, αναπαλαιώνει τα υποβλητικά γραφικά χρώματα μιας σκηνικής ηθογραφίας 
από αξεθώριαστες εικόνες της αγροτικής χτεσινής υπαίθρου και εμφαντικά 
στιγμιότυπα του οικογενειακού της βίου, που παρελαύνουν μπροστά στον ανα
γνώστη με κινηματογραφικούς ρυθμούς υποβλητικής αναβίωσης.

Συγκεκριμένα, τους «δύσκολους αλλά όμορφους αυτούς καιρούς» στο 
χωριό της τους αναπολεί με ακαταλάγιαστη ρομαντική νοσταλγία, όπως και 
κείνα τα αξέχαστα και ανεπανάληπτα χρόνια στη Λευκωσία, πριν και μετά την 
έναρξη του Αγώνα, των γυμνασιακών της σπουδών και της αγωνιστικής της 
δράσης ως συνδέσμου της ΕΟΚΑ. Μέσα από τις γοητευτικές σελίδες ενός πλα
τωνικού ερωτικού ειδυλλίου και μιας δυνατής αγαπης, ξετυλίγονται συγκλονι
στικές στιγμές και σκηνές δραματικής έντασης με απρόβλεπτες καμπές και 
απροσδόκητες κορυφώσεις, όπως τις έζησε από κοντά μια νεαρή πρωτόβγαλτη 
τότε δημοσιογράφος, συμμετέχοντας ενεργά στον Αγώνα όχι μόνο από τις 
επάλξεις του λειτουργήματος της, αλλα και του υψιστού της χρέους προς την 

πατρίδα. Η ανάπλαση όλων εκείνων των πολύτιμων εμπειριών και των πρωτό
γνωρων δυνατών βιωμάτων, αν και για την ίδια δεν ήταν υστερογενώς δύσκολη 
υπόθεση, ωστόσο, η έντεχνη αποτύπωσή τους με τη μορφή ενός αυτοβιογρα- 
φικού μυθιστορήματος έπρεπε να τηρεί το μέτρο μιας εύληπτης αφηγηματικής 
μετάδοσης, καθώς και τα κριτήρια της αναγνωστικής πειθούς και της πρόκλη
σης του αδιάλειπτου ενδιαφέροντος, πράγμα που επιτυγχάνει, πιστεύω, η συγ
γραφέας στον μέγιστο δυνατό βαθμό όχι μόνο για τους μεγαλύτερους 
αναγνώστες, αλλά και για τους νεότερους, που δεν έζησαν τη μνημειώδη εκείνη 
επική εποχή. Ενδεικτικά παραθέτουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το 
βιβλίο:

«Τα τέσσερα χρόνια του Αγώνα παραμένουν με κάθε λεπτομέρεια στη 
μνήμη της Νεφέλης. Ακόμα και οι ημερομηνίες των σημαντικών στιγμών δεν 
έφυγαν ούτε ξεθώριασαν. Κάποτε απορεί πώς μπόρεσε να δει στο νεκροτομείο 
τα κομματιασμένα σώματα των τεσσάρων του Κούρδαλι, πώς μπόρεσε να σκύ
βει μαζί με τον αδελφό του Παναγιώτη πάνω από το φέρετρο, όταν τραβούσε 
το δέρμα για να σχηματίσει το αυτί του και να βεβαιωθεί πως ήταν εκείνος. 
Πώς μπόρεσε, κατά την εκταφή του Αλέκου, που τάφηκε αρχικά ως άγνωστος 
μαζί με τον Κωστή και τον Αντρέα, να βλέπει το μπράτσο του τεταμένο στον 
αέρα, για να βεβαιωθεί η μάνα του πως είναι το παιδί της!

»Κι ύστερα η περιπετειώδης διαδρομή προς την Αμμόχωστο, μετά το κάψιμο 
στο πρόσωπό της με το νερό του αυτοκινήτου! Στη Λύση, όπου σταμάτησε η 
πομπή, η Νεφέλη πλησίασε τη Βασιλού, την αγαπημένη μνηστή του Αυξεντίου 
(δεν ήταν τότε γνωστό πως ήταν χήρα του) και εκείνη τρόμαξε με την εμφάνισή 
της.

»Εσύ είσαι; Δεν σε κατάλαβα. Παναγία μου, πώς έγινες έτσι;

»H Νεφέλη δεν είχε καιρό για εξηγήσεις. Κι από τους πόνους δεν μπορούσε 
σχεδόν να μιλήσει.

»Μπορείς να μου δείξεις το νοσοκομείο;
»Πήγαν μαζί και της έπλυναν τα εγκαύματα. Δάγκωσε τα χείλη της, για να 

μη φωνάζει από τον πόνο. Της έκαμαν νέα επάλειψη, ενώ στον δρόμο τέλειωνε 
η απόδοση τιμών στον ήρωα. Ευχαρίστησε τη Βασιλού και ακολούθησε την 
πομπή μαζί με τον φωτογράφο, τον Δημητράκη.

»Στην είσοδο της πόλης του Ευαγόρα οι Εγγλέζοι τούς σταμάτησαν. Την 
ταφή του Αλέκου, είπαν, θα παρακολουθούσαν μόνο οι συγγενείς του. Η Νε
φέλη αντέδρασε έντονα. Παρά τους πόνους της, έστησε καυγά με τους στρα
τιώτες και τον αξιωματικό που κλήθηκε να παρέμβει. Απαίτησε τα δικαιώματά 
της. Τα δικαιώματα του Τύπου. Τελικά της επέτρεψαν να παρακολουθήσει την 
κηδεία, υπό τον όρο ότι θα βρισκόταν στο γραφείο της πριν τα μεσάνυκτα, δια
φορετικά θα συλλαμβανόταν».

Παρόλο που η αποστασιοποίηση του τρίτου προσώπου εξαντικειμενικεύει 
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και γενικοποιεί επαγωγικά την αφήγηση γύρω από τον ιστό των κύριων γεγο
νότων και των σημαντικότερων πτυχών της Ιστορίας του Αγώνα, εντούτοις, η 
έντονη και πειστική αποτύπωση των βιωματικών αυτοαναφορικών εμπειριών 
της συγγραφέως και πρώτης καταξιωμένης δημοσιογράφου της Κύπρου στον 
έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ταυτίζουν στο πρόσωπό της τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο της ηρωίδας της. Και είναι, ακριβώς, κάτω από τη δημοσιογραφική αυτή 
πυρφόρα πένα, το ακαταμάχητο φλογερό της όπλο, κατ’ εξοχήν, στον Αγώνα, 
που έμψυχα ζωντανεύουν οι μορφές των πρωτεργατών του, του Μακαρίου και 
του Διγενή, των ένδοξων παλικαριών και μιας πλειάδας εκλεκτών αγωνιστών, 
επώνυμων ή ανώνυμων. Στο βιβλίο κατέχουν ακόμη περίοπτη θέση μεγάλες 
πνευματικές μορφές του τόπου, όπως ο Κωνσταντίνος Σπυριδάκις και ο Φρίξος 
Πετρίδης, που σημάδεψαν αποφασιστικά τον δρόμο της Νεφέλης για μια επι
τυχημένη σταδιοδρομία και τα φωτεινά ορόσημα της προκοπής της.

Η αφηγηματική πλοκή, ωστόσο, ενός πολυκύμαντου και πληθωρικού βίου, 
που αρχίζει από τα πρώτα παιδικά χρόνια της Νεφέλης γύρω στο 40, όπου ευ
δόκησε να γαλουχηθεί με τα νάματα της Ελλάδας και της Ένωσης, ανθίζει και 
καρποφορεί στα χρόνια του Αγώνα και της Ανεξαρτησίας, αλλά πικραίνεται 
στα δίσεκτα πέτρινα χρόνια της αφροσύνης και του διχασμού, της εισβολής και 
της προσφυγιάς, χωρίς να παραλείπονται, βέβαια, οι ενδιάμεσοι μεταιχμιακοί 
σταθμοί της σύγχρονης Κυπριακής Ιστορίας. Σε όλα τούτα τα κατοπινά χρόνια, 
που κουβαλούν μέσα τους παρακαταθήκες ιερές και μνήμες ανεξίτηλες, προ
βλήματα και απογοητεύσεις, αλλά και χαρές, ηθικές ανταμοιβές και ελπίδες 
για ένα καλύτερο αύριο μέσα στους κόλπους μιας υγιούς οικογένειας, η Νεφέλη 
μεγαλώνει τα παιδιά της μαζί με τον αγαπημένο της σύζυγο Πέτρο, εμφυσώντας 
τους αρχές και αξίες απαράγραπτες. Πέρα από την αυτοπραγμάτωση μιας δυ
ναμικής αγωνιστικής παρουσίας και μιας πολυσχιδούς προσφοράς στα κοινά 
της πατρίδας της, ολοκληρώνει τέλος τον κύκλο της βιολογικής και ψυχικής 
της πληρότητας, δίνοντας την αφειδώλευτη αγάπη της στον μικρό εγγονό της.

Η Νεφέλη είναι ένα πολυπρόσωπο και πολύπλευρο μυθιστόρημα-χρονικό, 
όπου στις παραπληρωματικές γωνίες των 359 σελίδων του συρρέουν όχι μόνο 
τα ήρεμα ρυάκια των αλλοτινών ειρηνικών καιρών, αλλά και οι ορμητικοί χεί
μαρροι των επαναστατικών και των κατοπινών ταραγμένων χρόνων της Κύ
πρου. Αν σκύψουμε πάνω σε τούτες τις σελίδες και εισχωρήσουμε στις 
ευανάγνωστες γραμμές τους, δεν θ’ αφουγκραστούμε μόνο το κελάρυσμα και 
τον παφλασμό τους, αλλά και θ’ αφεθούμε να μας παρασύρει το ρεύμα τους.

Αναδημοσίευση από το περ. Πνευματική Κύπρος, 2009, τεύχ. 423, σσ.204- 
205 με την προσθήκη του αποσπάσματος από το βιβλίο.

Εκδήλωση παρουσίασης της ποίησης των 
Χρίστου Αρτεμίδη 

Ακη Χατζηχαμπή 

Γιώργου Αρέστη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρουσίαση ποίησης Χρίστου Αρτεμίδη:
Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή, ΦιλόλογοςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Ελληνικός Πνευματικός Ομιλος Κύπρου (ΕΠΟΚ) 
σας προσκαλεί, όπως τιμήσετε με την παρουσία σας 

την εκδήλωση παρουσίασης της ποίησης των 
Χρίστου Αρτεμίδη, πρώην Προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου 

Δημήτρη Χατζηχαμπή, τέως Προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου 
Γιώργου Αρέστη, τέως Δικαστή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παρουσίαση ποίησης Ιιώργου Αρέστη:
Νάγια Ρούσου, Ομότιμη Καθηγήτρια Μ.Μ.Ε

Παρουσίαση ποίησης Δημήτρη Χατζηχαμπή:
Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή, Φιλόλογος

Μουσικό Διάλειμμα: Αντόνιο Βιβάλντι «Η Ανοιξη»:
Πάρις Χατζηπαναγής, βιολί
Πόλυ Ρούσου-Τριανταφυλλίδου, πιάνο

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
την Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017, ώρα 7.30 μ.μ. 

στην Αίθουσα εκδηλώσεων «Καστελλιώτισσα»

Διάρκεια εκδήλωσης 90 ’

Απαγγελίες ποιημάτων:
Ανδρέας Κουκίδης - ποιήματα Χρίστου Αρτεμίδη

Γιώργος Αρέστης
Δημήτρης Χατζηχαμπής

Οι ζωγραφικοί πίνακες, που εμφανίζονται στην πρόσκληση και προβάλλονται κατά 
τη διάρκεια της εκδήλωσης, είναι έργα του κ. Χρίστου Αρτεμίδη

Παρουσίαση προγράμματος: Πολύδωρος Παπαίακώβου

Θα ακολουθήσει δεξίωση
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Επισημάνσεις στο ποιητικό έργο του Χρίστου Αρτεμίδη
της Χρυσοθέμιδος Χατζηπαναγή

Το να επιχειρήσεις να παρουσιάσεις το πολυσέλιδο ποιητικό έργο του Χρί
στου Αρτεμίδη στο συνολικό του corpus των οκτώ συλλογών και της νουβέλας 
του «Ερμηνεία», ένα είδος προσωπικού μανιφέστου σε σχέση με την ερμηνευ
τική του θεώρηση της έντεχνης δημιουργίας, θα ήταν υπερφίαλη είτε αφελής 
αμετροέπεια η ψευδεπίγραφη δήλωση ενός τέτοιου εγχειρήματος. Καθώς τα 
ασφυκτικά όρια της κλεψύδρας μάς επιτρέπουν ορισμένες μόνο επισημάνσεις 
των θεματικών πτυχών σε συνύφανση με τις μορφικές όψεις και τις υφολογικές 
συνιστώσες τών κατ’ επιλογήν σημαινομένων και σημαινόντων της ιδιότυπης 
γραφής του.

Αν εκ προοιμίου αποτιμούσαμε, ύστερα από πολλαπλές αναγνωστικές προ
σεγγίσεις, το εμφατικότερο ποιοτικό στίγμα τής υπό παρουσίαση ποίησης ως 
προϊδεασμό του περιεχομένου της στην εμβάθυνση της παλίμψηστης διαστρω
μάτωσής της, θα λέγαμε ότι πρόκειται για ένα νοήμονα ποιητικό λόγο εμπνευ
σμένης διαλεκτικής αισθητικής. Μια περίσκεπτη και όχι απλώς σκεπτόμενη 
πρόσληψη ποιητικότητας ως πολυφωνική και πολυφασματική αντιστικτική 
σύνθεση εικαστικής ευρυθμίας και μουσικής καλλιέπειας. Στίχοι, τουτέστιν, 
όπου τα επιδέξια σύνεργα του χαρισματικού δημιουργού εναλλάσσουν τα χρώ
ματα της ζωγραφικής εικονοποιίας με τους εύλαλους φθόγγους της εναρμόνιας 
ποιητικής τους πανδαισίας, αποπνέοντας τον ερωτικό αισθησιασμό και ενίοτε 
τον πεσιμισμό της ζωής σε όλες τις εκφάνσεις τής υπαρξιακής της νομοτέλειας. 
Είναι, εντέλει, η ποίηση των αλληγορικών νοημάτων και των κρυπακών συμ
βολισμών και όχι του στεγανού και δυσνόητου εγκεφαλικού ερμητισμού. Απε
ναντίας, οι φραστικές σχηματικές μεταπλάσεις, οι ευφυείς αινιγμοί και οι 
συνειρμικές αναγωγές προκαλούν την αποκωδικοποίηση της συνομιλίας με τον 
επαρκή αναγνώστη, αποκαλύπτοντάς του τους λυρικούς κραδασμούς ενός 
ευαίσθητου ψυχισμού, που φιλοσοφεί για τον άνθρωπο και αναστοχάζεται τη 
μοίρα του στη διαχρονία του αιώνιου συμπαντικού του γίγνεσθαι.

Με αυτήν ακριβώς την ανθρωποκεντρική προβληματική των συνεχών ανα
ζητήσεων και των μετέωρων παλινδρομήσεων, των αδιέξοδων αποριών και των 
αναπάντητων ερωτημάτων στον ιστορικό χωροχρόνο και τη μεταφυσική τους 
διάσταση είναι που μπορεί να αναμετρηθεί η φιλοσοφούσα διάνοια της ποί
ησης, σύμφωνα με την αποφθεγματική Αριστοτελική ρήση: «...φιλοσοφώτερον 
και σπουδαιότερον ποίησις ιστορίας έστίν ».

Τον σοφό αυτό ορισμό και προορισμό της ποίησης και την ειδοποιό διαφορά 
της σπουδαιότητάς της ο Χρίστος Αρτεμιδης ενστερνίζεται ως έντεχνο γλωσ
σικό τρόπο έκφρασης σε μια διαρκή μέθεξη με την άλλη φιλότεχνη γλώσσα των 
χρωμάτων. Το αποδεικνύει, καταφευγοντας στην παντοδυναμία της πανάρ- 
χαιας ελληνικής μούσας είτε, κατά τον Καβαφη, προστρέχοντας στην «εν 

Φαντασία και Λόγω» «Τέχνη της Ποιήσεως» με τις αλλεπάλληλες εκδόσεις της 
ποιητικής του συγκομιδής. Οι γλυκόπικροι χυμοί στα αποστάγματα των ώριμων 
καρπών της είναι που μεταστοιχειώνουν ποιητικά τις ενδότερες συνειδησιακές 
του σκέψεις, τις εναγώνιες ανησυχίες και τις εύλογες απογοητεύσεις του για 
όσα αναμενόμενα καλά δεν συμβαίνουν, αλλά και τις προσδοκίες των αισιό
δοξων ελπίδων για ανατρεπτική μεταστροφή των υφιστάμενων κακών.

Έτσι ο ποιητής με το αλάθητο αισθητήριο της όρασης και της ενόρασής του, 
με την οξυδέρκεια της κρίσης και την ανατομική διάθεση της καίριας κριτικής 
του προσμένει αναμένοντας από το παρατηρητήριο της καθημερινής εμπειρικής 
θέασης είτε από «Παράθυρο» των ρομαντικών του ενατενίσεών, για να συνα- 
γάγει και να αξιολογήσει τις Παρατηρήσεις (1983) του, όπως επιγράφεται η 
πρώτη ποιητική του συλλογή, όπου ως αμφίθυμο προανάκρουσμα αποφαίνεται 
στο εξώφυλλο: «...ο στενωπός απλώνεται αδίστακτος/...μπροστά στο φοβερό 
πέραμα». Εμβληματικό της πατριδογνωστικής εντοπιότητας και του ερωτικού 
θαυμασμού το πρώτο ομότιτλο ποίημα για τη «Γη (τ)μου», που την ταυτοποιεί 
με την ομορφιά της πάμφωτης φύσης της και την οικουμενικότητα της ελληνι
κής της γλώσσας: «...Πολύτιμες πέτρες οι ελιές/...εκεί τα μάτια και το φως/... 
κι η γλώσσα μας να γυροφέρνει τον κόσμο/ μοιράζοντας την άγια δροσιά 
σου».(Παρατηρήσεις, «Γη μου», σ. 3). Για την «άνυδρη» γη του, που συνεκδο- 
χικά προσφωνεί «Μεσαορία», παραβολική ομοίως η υπόμνηση στο ποίημα 
«Ρίζες» σε αντιπαράθεση με «τα περαστικά ερπετά», που δεν χρήζουν επεξή
γησης.

Ωστόσο, ο προσωποποιημένος «Πενταδάκτυλος» ενός άλλου ποιήματος γί
νεται το φερέφωνο της αυστηρής επιτίμησης του ποιητή για τη διάπραξη της 
προδοσίας, της εγκατάλειψης και της λήθης, της κούφιας συνθηματολογίας και 
της απόμακρης νοσταλγίας στο πέρασμα των χρόνων μετά την τουρκική ει
σβολή. Στις άληστες μνήμες και τις ελεγειακές αναμνήσεις για την πατρογονική 
γη, που συνιστά θεματική ενότητα, σκιαγραφείται και η «Παλιά Λευκωσία» 
στο φερώνυμο ποίημα με «τα στενά», τις φιλίες, όπως και τις «ενοχές της λη- 
σμονιάς» σε εύστοχη αντιβολή με τα «χαλασμένα τείχη».

Η γενέθλια πόλη των αλλοτινών κατανυκτικών αναπολήσεων και των μετέ- 
πειτα αλγεινών μεταμορφώσεων στη συλλογή τού 1983 συνηχεί στις προεκτά
σεις των σπαρακτικών εικόνων και των αποκαρδιωτικών ερειπίων, αλλά και 
της ανάδυσης στο φως μιας ονειρικής αναγέννησης στην «Πόλη» της ομώνυμης 
φετινής συλλογής. Μια ενιαία ποιητική σύνθεση, που αναδεικνύει την άρρηκτη 
αγαπητική σύνδεση του τόπου και του ανθρώπου σε ατομικό και συλλογικό 
επίπεδο και σε ένα οιονεί ομφάλιο λώρο φυλετικής συνέχειας και τοπικής αυ- 
τοαναφορικότητας. Ενδεικτικοί οι στίχοι από τη νέα συλλογή, που σε ασθμα
τική αφηγηματικότητα και σκόπιμη απουσία στίξης παραπέμπουν στη μέχρις 
αυτοθυσίας υπεράσπιση της πόλης-πατρίδας από τους γηγενείς της κατοίκους 
και από την προγενέστερη συλλογή στην πιστοποίηση της ταυτογενούς τους 
σχέσης. Παραθέτουμε αντιστοίχως: «Αυτών που θα χαθούν/για να μην παρθεί 
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η Πόλις /[...]/όεν λογίζεται αριθμός» (Η πόλις, σ. 20). «Κοίτα, οι γείτονες κά
θονται ακόμα στα καλντερίμια/στη συνάντηση της φιλίας του γένους» (Παρα
τηρήσεις, «Παλιά Λευκωσία», σ. 46).

Στη Μετάθεση (1985), τη δεύτερη συλλογή του, μάς σταματά το πρώτο του 
ποίημα με τον διαλεκτικό τίτλο «Καρτζιλαμάς», όπου ο ποιητής με μετωνυμίες, 
μεταφορές και άλλα υποβλητικά ποιητικά σχήματα ξεδιπλώνει μνήμες από σκη
νές της μετανάστευσης και χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της ειρηνικής συνύ
παρξης Ελληνοκυπρίων-Τουρκοκυπρίων, καθώς και τοπικά λαογραφικά 
δρώμενα με τα χρώματα των αλησμόνητων ημερών στη νυν εγκλωβισμένη μας 
Καρπασία. Για τούτο και ο πόνος της χαμένης ευτυχίας αρθρώνει φωνή από
γνωσης: «Ξεπέρασαν τα πράγματα την ευτυχία της γης/Άλλα εδώ άλλα 
εκεί/Μαζί με τ’ άλλα τ’ ακατονόμαστα».

Τα άτιτλα ποιήματα της συλλογής Παύση (1990), η μακρόστιχη ποιητική του 
σύνθεση Από το Ψαλτήρι (2003) και η συλλογή του Κρότοι (2011 ) αναπάλλουν 
στις λυρικοφιλοσοφικές τους χορδές μεταξύ άλλων μια γκάμα από ποικιλώνυ
μες φωνές, έναρθρους και άναρθρους ήχους, άηχες ανάσες της σιωπής, μιας 
άλλης γλώσσας εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης συναισθημάτων είτε ενίοτε 
πιο εύγλωττης επικοινωνίας, όπως επίσης εύηχες, κακόηχες και ηχηρές λέξεις 
κενής έως αλλοτριωμένης γλώσσας, που μάς επαναφέρουν στο μεστό πυκνού 
νοήματος ποίημα των Παρατηρήσεων «Λέξεις», για να το εντάξουμε στην ενό
τητα της γλωσσικής ποιητικής ταυτότητας του Αρτεμίδη. Με τη συναίσθηση 
του πολύτιμου θησαυρού της ελληνικής γλώσσας οργίζεται εκεί ο ποιητής για 
την κακοποίησή της που δικαίως την παρομοιάζει με εμπορευματοποίηση ευ
τελούς τραπεζικής συναλλαγής. Τα όσα αξιοκατάκριτα συνοψίζονται παρα
πέμπουν στη Θουκυδίδεια μετάπλαση των εννοιών, ενί λόγω στον καταγγελτικό 
αφορισμό του ποιητή: «ξευτελίζουμε τη γλώσσα». Την ηδύφωνη ορθοέπεια, 
είδος προς εξαφάνιση, παραλληλίζει με «καλόηχες καμπάνες/που δεν κτυ- 
πούν/να ψάλλουν μελίσματα της γλώσσας», για να απευθύνει το δριμύ κατη
γορώ του και όχι να διερωτηθεί στους τελευταίους στίχους του ποιήματος: «Μα 
ποιος κρατά τώρα τα σχοινιά/που τραβούσαν σκλάβοι/με ματωμένες 
παλάμες/και τρεις λέξεις;». Παρεμφερές το παράπονό του και σε κάποιους αρι
στοτεχνικούς στίχους της μεγάλης ποιητικής του σύνθεσης «Κρότοι» της ομώ
νυμης συλλογής, όπου η «απελπιστική ασκήμια» της ξύλινης «σαν από ξόανα» 
γλώσσας και τα «άναρθρα συρίγματα» των λέξεων όχι απλώς προαναγγέλλουν, 
αλλά με τους οικείους δικαστηριακούς όρους «μηνύουν το τέλος του ωραίου». 
Και θα ήταν παράλειψη να μην μνημόνευε προσφυώς τον Ελύτη, προεκτείνον
τας με ευφάνταστη παραστατικότητα τον δοξαστικό του Ψαλμό στην ελληνική 
γλωσσά. «Στις αμμουδιές της γλωσσας/που κοκκο τον κόκκο σύναξε/ο Ποι- 
ητής/σφήκες ζουζουνίζουν γύρω γύρω/να μαγαρίσουν τη λαλιά».

Ο λόγος, που και αν δεν του αποδίδει τον επιθετικό προσδιορισμό του, υπο
νοώντας εκ των συμφραζομένων την ελληνικότητα της αρραγούς ανά τους αι
ώνες συνέχειάς του, από τον Όμηρο μέχρι το Βυζάντιο και τον Νεότερο 

Ελληνισμό, τονίζει τη δύναμη της εκρηκτικής του διάσπασης «σε μια περήφανη 
ομορφιά». Προφανώς είναι η ομορφιά του Ντοστογιέφσκι, που θα σώσει τον 
κόσμο και που δεν είναι άλλη από την α-λήθεια της μνήμης, ήτοι τη μη λήθη 
του Αιώνιου Ηρακλείτειου Λόγου και του εξ Αποκαλύψεως άρρητου θείου 
Λόγου. Έτσι, μπροστά στη θαυματουργική του επενέργεια «Σιωπά», κατά τον 
ποιητή. Εφόσον, «Στη σιωπή πάει ν’ ανθίσει μια σκέψη/Στις φωνές αγάπη/με 
μια λέξη εκρηκτική/Τέτοια που να σημαδεύει την αρχή/να ισοκρατεί το μή
νυμα». Ένα μήνυμα, που τις υμνολογικές εμπνεύσεις και τους μελίρρυτους 
φθόγγους του κομίζει Από το Ψαλτήρι σε όλες τις διαβαθμίσεις της βυζαντινής 
κλίμακας, αλλά και σε δημιουργική σύζευξη βιβλικών αναφορών και εκκλη
σιαστικών χωρίων με τα τοπία των καθημερινών αφηγήσεων και των παγκό
σμιων γεγονότων. Σε πολλά από τα ποιήματα εντοπίζουμε προσέτι 
παράλληλους βίους με τις σημερινές καταστάσεις, διαπίστωση που επιβεβαιώνει 
την αρχαιόθεν προφητική ή ενοραματική οπτική της ποίησης. Γιατί ποια είναι 
άραγε τα παιδιά, που στη «...βάρκα...κοιμούνται αγκαλιά» και που «μυρίζει 
γάλα το λιμάνι», παρά, πλην όσων ενέπνευσαν τον ποιητή, εκείνα τα προσφυ
γόπουλα των Σύρων μεταναστών κι ανάμεσά τους όσα πνίγηκαν, όπως ο μικρός 
Αίλάν κι ας έχει γραφτεί το ποίημα 12 χρόνια πριν. Κι ο στίχος «ακοίμητη ει
κόνα που δακρύζει» θα μπορούσε να θυμίζει το άγαλμά του που στήθηκε πέ
ρυσι σε παραλία της Γάζας.

Εκτός από την πατρώα γη και τη γλώσσα, που διαδραματίζουν κυρίαρχο 
ρόλο στο ποιητικό έργο του Χρίστου Αρτεμίδη, στις συλλογές ανιχνεύονται και 
άλλες σημαντικές θεματικές παράμετροι, που απασχολούν τον ποιητή, όπως: 
οι συμπεριφορές των σημερινών ανθρώπων απέναντι στον αξιακό διαχρονικό 
κώδικα της ελευθερίας, της ισότητας και ex officio της δικαιοσύνης. Την ποίησή 
του συνέχουν εξάλλου τα οικουμενικά ανθρωπιστικά αισθήματα για τη θυμα- 
τοποίηση αθώων παιδιών από τον πόλεμο και τις συνεπακόλουθες συμφορές, 
το φάσμα της μοναξιάς, του εγκλεισμού και του θανάτου, αντιτάσσοντάς τους 
εντούτοις τη δημιουργικότητα, την αγάπη και τον έρωτα ως το αντίπαλο δέος. 
Έναν από τους σοβαρούς του προβληματισμούς, που επιχωριάζει στο βάθος 
και το πλάτος των ποιημάτων του συνιστά η έννοια της χρονικότητας σε συ
νάρτηση με τη διαιώνιση της ζωής, της ύπαρξης και της ανυπαρξίας στη δια
λεκτική φωτός-σκότους. Στη συλλογή, που κυκλοφόρησε το 2011 από τις 
εκδόσεις Αιγαίον υπό τον τίτλο Συνεπιβάτες με ισάριθμα ποιήματα των Χρί
στου Αρτεμίδη και Λουκή Παπαφιλίππου σε γόνιμη συνεργασία με τον εικα
στικό Αντρέα Λαδόμματο, για τη σχεδιοσχολίαση των 38 ποιημάτων, που είναι 
38 ποιητικές ζωγραφιές, αποσπούμε τους τελευταίους στίχους του ποιήματος 
του Αρτεμίδη «Στιγμές»: «Οι άνθρωποι γιόρταζαν αμέριμνα/στις πλατείες το 
πέρασμα των στιγμών,/από το προηγούμενο σημείο του ρολογιού/στο αντι- 
περα/Έτσι, δεν πρόλαβαν την κατάταξη στο χρόνο/και οι στιγμές απέκρυβαν 
τη μετάλλαξη/στον αιώνα» (Συνεπιβάτες, σ. 25).

Ασφυκτιά όμως ο ποιητής κυριολεκτικά και μεταφορικά μπροστά στον όλε
θρο της οικολογικής καταστροφής του τόπου του και του πλανητη, που υπό
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αλληγορικό πρίσμα την βλέπει να απλώνεται στα τοπία της καρδιάς. Ιδού οι 
πρώτοι στίχοι από τη συλλογή του Προ-τελευταία Αναφορά·. «Πώς να ανα- 
πνεύσεις/Το πράσινο βουνό κάηκε/Τα δέντρα στο νερό, λέξεις λιγοστές/Χάθη- 
καν στις φλόγες στις κραυγές των πουλιών». (Προ-τελευταία Αναφορά σ. 25). 
Γι’ αυτό δεν απομένει παρά η απέραντη αγάπη για τη φύση και τον άνθρωπο, 
που η επίκλησή της παραμένει η έσχατη καταφυγή για τη σωστική τελετουργία 
του θαύματος: «Μα πώς είναι η αγάπη/Σαν τους κόκκους της άμμου αμέ- 
τρητη/Φωνή στο βουητό των δέντρων/Φωτιά άσβεστη στα ποτάμια/Και μένει 
ακίνητη πάντα με το ίδιο όνομα/Με το ίδιο πάντα όνομα».

Με τα όσα ακροθιγή διέτρεξα στις οκτώ ποιητικές συλλογές του αγαπητού 
μας Χρίστου Αρτεμίδη, συνοψίζοντας απλώς κάποιες ουσιώδεις επισημάνσεις 
των ποιημάτων του από τις πολλές άλλες, που ενσωματώνουν, θεωρώ ότι δεν 
διατρέχω τον κίνδυνο να με κατατάξει στους κριτικούς εκείνους την κριτική 
των οποίων κρίνει στην αριστούργηματική του νουβέλα «Ερμηνεία», όπου ση
μειώνει: «Η ανάλυση είναι άσχετη με το έργο, που συχνά το κονιορτοποιεί, έστω 
και αν αφήνουν άναυδο τον ακροατή ή τον αναγνώστη οι γνώσεις του κριτι
κού». Ιδού λοιπόν ένα άλλο υπαρξιακό ζήτημα, της σχέσης κριτικού-δημιουρ- 
γού, που του ενέπνευσε ακόμη μια συγγραφική δημιουργία. Του ευχόμαστε εκ 
βαθέων να συνεχίσει με ακμαίες τις δυνάμεις και άλλα πολλά δημιουργικά επι
τεύγματα με τη γραφίδα και τον χρωστήρα του, για να χαιρόμαστε τα έργα του.

Η ποίηση του Ακη Χατζηχσ,μπη
της Χρυσοθέμιδος Χατζηπαναγή

Τον Δημήτρη Χατζηχαμπή ως συγγραφέα τον γνωρίζαμε, κυρίως, από τις 
συστηματικές καρποφόρες του επιδόσεις στην αριστοτεχνική λογοτεχνική με
τάφραση στα Ελληνικά σημαντικών βιβλίων της παγκόσμιας ποιητικής δημι
ουργίας, γραμμένων ή μεταφρασμένων στα Αγγλικά, καθώς και από τη 
μεταφορά ποιητικών έργων της Αρχαιοελληνικής μας Γραμματείας σε δόκιμο 
νεοελληνικό λόγο. Μια επώδυνη, αλλά σαγηνευτική, ομολογώ εκ προσωπικής 
εμπειρίας, εργασία, που εκτείνεται χρονολογικά από το 1980 και εξικνείται 
μέχρι το 2015. Και πρέπει παρεμπιπτόντως να υπογραμμίσουμε εδώ ότι η μετά
φραση που αποτελεί πανεπιστημιακό κλάδο σπουδών, όταν πρόκειται για από
δοση λογοτεχνικών έργων απαιτεί όχι μόνο ανώτερες μεταφραστικές γνώσεις, 
αλλά και εξειδικευμένες συγγραφικές εμπειρίες. Οι πλέον επιτυχημένες ποιητι
κές μεταφράσεις, ως γνωστόν, προήλθαν από ποιητές και κορυφαίους πεζο- 
γράφους, όπως τον Σεφέρη με τη μνημειώδη μετάφραση της Έρημης Χώρας 
του T.S. Eliot και τον Scott Fitzgerald με την παλαιότερη μετάφραση στα Αγγλικά 
των Ρουμπαγιάτ του Ομάρ Καγιάμ, για να περιοριστούμε μόνο σε δύο παρα
δείγματα. Είναι κοινοτοπία, αλλά θα το επαναλάβουμε: η καλή μετάφραση και 
όχι παράφραση ή διασκευή, αν και ο Ezra Pound διασκεύασε στα Αγγλικά επι- 
τυχώς κινεζική ποίηση, αποτελεί μια δεύτερη δημιουργία και ως εκ τούτου ο 
Χατζηχαμπής επαξίως μπορεί να διεκδικεί την ιδιότητα του δημιουργικού με
ταφραστή.

Ας δούμε εν τάχει την ποικιλωνυμία του πλούσιου μεταφραστικού του φά
σματος, αναφέροντας τους τίτλους των μεταφράσεών του, όπου προτάσσονται 
διαφωτιστικοί πρόλογοι από τον ίδιο για τα πρωτότυπα έργα και τους δημι
ουργούς τους, όπως και τα κίνητρα που οδήγησαν τον μεταφραστή τους να τα 
αποδώσει στη γλώσσα μας με την επαρκή αγγλική και ποιητική του σκευή: Ru
pert Brook, Εκλογή από τα Ποιήματα και τα Γράμματα (1980), Oscar Wilde, The 
Picture of Dorian Grav-Επιλογή και μετάφραση (2007), Ομάρ Καγιάμ-Επιλογή 
και μετάφραση (2009), Χρυσά Έπη-Η βιοφιλοσοφία των Πυθαγορείων (2013), 
όπου, αξίζει να σημειωθεί, επιτάσσει και ένα δικό του ποίημα, που συνέθεσε, 
όπως επεξηγεί στην εισαγωγή του, στο Ορφικό, Πυθαγόρειο και Πλατωνικό 
πνεύμα. Το ποίημα είναι ένας αληθινός ύμνος στη φιλία, που ευστόχως τιτλο
φορεί «Κόσμου Παμπάλαιου και Μακρινού», εφόσον αποδεδειγμένα την 
πραγματική φιλία θα πρέπει να την αναζητήσουμε όχι δυστυχώς στους σημε
ρινούς καιρούς αλλά σε αλλοτινούς κόσμους προηγούμενων αιώνων. Το ποί- 
ημα αναδημοσιεύεται και στην πρόσφατη ποιητική του συλλογή. Επίσης, Οι 
Ύμνοι του Ορφέως (2015), οι οποίοι, επισημαίνεται εισαγωγικά, είναι 87 εξαί
σιοι ύμνοι, που καταγράφηκαν από τον υιό και μαθητή του Ορφέως Μουσαίο, 
και αποτελούν ένα από τα αξιολογότερα και τα λιγότερο γνωστά έργα της Ελ
ληνικής Γραμματείας. Τέλος, Fernando Pessoa Αντίνοος (2015). Πλην των έξι
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αυτών μεταφράσεων ο Χατζηχαμπής έδωσε στη δημοσιότητα και δύο αξιο- 
πρόσεκτες φιλολογικές μελέτες, που, εξ όσων γνωρίζω, έλειπαν ως προσβάσιμα 
συγκεντρωτικά έργα από την ελληνική βιβλιογραφία. Τα βιβλία, έκδοσης το 
πρώτο 2015 και 2017 το δεύτερο, τιτλοφορούνται αντιστοίχως: H Γενεαλογική 
και Χρονολογική Ιστορικότης της Ελληνικής Μυθολογίας και Παυσανίου Ελ- 
λάόος Περιηγησις. Η στηρίξουσα την ιστορικότητα της ελληνικής Μυθολογίας 
πραγματική μαρτυρία του Παυσανίου. Αντιλαμβάνεται κανείς μόνο από τους 
τίτλους το ενδιαφέρον που πρέπει να προκαλέσουν ειδικότερα σε μελετητές 
των κλασικών σπουδών, όπως και σε άλλους ενδιαφερομένους ως προς την 
ιστορικότητα της ελληνικής Μυθολογίας από τεκμηριωμένες χρονολογικές 
πηγές. Και παρότι κάποιος να έχει διαβάσει Παυσανία, μπορεί να μην έχει 
σπουδαιολογήσει, έστω και αν υπέπεσαν στην αντίληψή του, χρονολογικά στοι
χεία. σε σχέση με την ιστορικότητα της Ελληνικής Μυθολογίας, που την ανά
γουμε συνήθως στη φαντασιακή σφαίρα του παραμυθιού. Συμπληρωματικά 
υπογραμμίζεται ότι το συγκεκριμένο έργο του Παυσανία συνιστά αξιόπιστη 
πηγή πληροφοριών για ιστορικογεωγραφικές και συνακολούθως μυθολογικές 
πτυχές του αρχαίου ελληνικού κόσμου.

Ωστόσο, πλην των μεταφραστικών και φιλολογικών εντρυφήσεων στον Άκη 
Χατζηχαμπή πιστώνεται και μια αυθεντική ποιητική δημιουργία που ομολο- 
γουμενως μάς εξέπληξε πολύ ευχάριστα, διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας 
τα 100 Ερωτικά Δίστιχα Γραμμένα στα Κυπριακά σε ένα μικρόσχημο τομίδιο, 
που εξεδωσε το 2011. Απο περιέργεια τον ρώτησα αν έχει ενδιατρίψει στη δια
λεκτική κυπριακή ποίηση, που θα τον επηρέαζε, προφανώς, για να καταπιαστεί 
συγγραφικά με το είδος ως προς το περιεχόμενο και τη μορφή του που είναι 
γνωστό κυρίως από τα δίστιχα τσιαττιστά των λαϊκών μας ποιητών, και η 
απάντηση του ήλθε ρηξικέλευθη: το αρχικό του εγχείρημα ήταν να γράψει ερω
τική δίστιχη ποίηση στην πανελλήνια δημοτική, αλλά αντιλήφθηκε ότι θα την 
απεδιδε επιτυχέστερα, επιστρατεύοντας γλωσσικά βιώματα και αντλώντας από 
τις αυθεντικές πήγες του κυπριακού ιδιώματος, που διαθέτει ένα λεξιλογικό 
θησαυρό για αποτύπωση πηγαίων ερωτικών συναισθημάτων. Ότι ακριβώς 
σχολιάζει επεξηγηματικά στην εισαγωγή του: «Επιχειρώντας να βάλω ποιητικά 
στο χαρτί τη δίκη μου συγκινησιακή αίσθηση του έρωτα, κατέληξα εμπειρικά 
αλλα και συνειδητά στην πεποίθηση ότι “τα κυπριακά” προσφέρονται ως αρ
τιότατη μορφή γλωσσικής διατύπωσης του πλούτου, του μεγέθους και της 
έντασης των συναισθημάτων που εμπνέει». Έτσι βρέθηκε συνεχιστής της μα- 
κραιωνης κυπριακής ερωτικής ποίησης, που δεν καλλιεργείται είρέως σήμερα 
απο λογιους ποιητές του τοπου μας, όπως παλαιότερα από μιαν πλε άδα ση 
μαντικών ποιητών μας, και που οι καταβολές της ανάγονται, ως γνωστόν, στα 
.αισθητικής ποιητικής α5ιας γλωσσικά μνημεία των 156 ερωτικών κυπριακών 
ποιημάτων του 16" αιώνος. Τα δίστιχα είναι γραμμένα στον ιαμβικό ο^Γοκα 
ταληκτο, κατα το δυνατόν, δεκαπεντασύλλαβο της πανελλήνιας δηΖκής 
μούσας και υπερεκχειλίζουν από τον αισθαντικό λυρισμό μιας διάνυ^ς οο 
μαντικής διάθεσης. Ο παντοδύναμος έρωτας, καθώς επισζ^νει Ζ εΜλογο 

της εισαγωγής του ο ποιητής των ερωτικών δίστιχων είναι «ο συνταρακτικός 
και ανατρεπτικός, ο υπέρλογος αν μη παράλογος, ο τεράστιος και άπειρος, ο 
υπέροχος δυνάστης, που αναιρεί τον εγωισμό και ζητεί άλλα και δίνει τα πάντα, 
η γεύση της αιωνιότητας».

Ως προς το περιεχόμενο των ερωτικών δίστιχων θα μπορούσαμε να συνο
ψίσουμε μερικά γνωρίσματα της παντοκρατορίας του έρωτα, όπως τα αποτυ- 
πώνει στα πρώτα ποιήματα η ερωτική διαλεκτική γραφίδα του Χατζηχαμπή: 
είναι η ζωοδότρα δύναμη του ανθρώπου, ενώ η απουσία του ο θάνατος, το 
αντίδοτο της αρρώστιας, ορμητικός και ακάθεκτος, νικητής και δυνάστης. Από 
τα ωραιότερα δίστιχα των περιγραφών του έρωτος ξεχωρίζω την ευρηματική 
παρομοίωσή του με τη χειροτεχνία και την υφαντική του παλιού καιρού και τα 
σύνεργά τους: «Έξερε πως ο έρωτας εν νήμαμ πας τ’ αδράχτιν, /τζαι πας τηβ 
βούφαν πλέκεται στο σκέδιον πο φκιάχτην». Άκρως επινοητική και η αυτοπα- 
ρομοίωση του ερωτευμένου με τα τέσσερα στοιχεία φύσης, το χώμα, το νερό, 
τον αέρα και τη φωτιά: «Να 'μουν το χώμαμ που πατάς τζαι το νερόμ που πίν- 
νεις/αέρας που σου θκια πνοήν τζαι η φωθκιά που σβύννεις». Ωστόσο, ο τρι- 
τοπρόσωπος αφηγητής εναλλάσσεται με το δεύτερο πρόσωπο της συνομιλητικής 
αμεσότητας, εφόσον ο ερωτοχτυπημένος απευθύνεται στο ερωτικό πρόσωπο 
του ενδιαφέροντος του, για να του εξιστορήσει με την ασθμαίνουσα αγωνία 
της καρδιάς του τις εκφάνσεις του ερωτικού του πάθους. Ενδεικτικά αντιγρά
φουμε τρία χαρακτηριστικά δίστιχα: «Ο έρωτάς σου ρίχνει με πιο κάτω που το 
χώμαν, τζαι που τζιαμαί πετάσσει με πιο πάνω που δώμαν». «Αν εν ο έρωτας 
κρασίν τζαι η ζωή ποτήριν,/να μεν ιξιμεθκιώ ποττέ μες τουν το παναύριν». 
«Χαρκέσαι πως γερνά η καρκιά όπως περνούν τα χρόνια;/Περίτου ποτυλίεται 
μες των χροννιών τα σιόνια».

Η άρτι εκδοθείσα ποιητική συλλογή του Ακη Χατζηχαμπή επιγράφεται με 
τον αρχαιοπρεπή τίτλο, Το κάλλος καί το Φρόνημα ενδεικτικό του περιεχομένου 
των πλείστων ποιημάτων της, αλλά κατ’ εξοχήν του εμβληματικού πρώτου εξά- 
στιχου υπό τον τίτλο «Ακροπόλεις», που αποτυπώνει με αποφθεγματική επιγραμ- 
ματικότητα την πεμπτουσία του νοήματος τους στο άρρηκτο αυτό δίπολο του 
Πλατωνικού ιδεώδους. Αξίζει να το ακούσουμε αυτούσιο: «Οι Ακροπόλεις δεν 
βρίσκονται ψηλά7Οι Ακροπόλεις δεν βρίσκονται κτισμένες./Οι Ακροπόλεις στή- 
νονται/ανάμεσα στο φως,/ανάμεσα στο φρόνημα,/ανάμεσα στο κάλλος». Η συγ
γραφή των ποιημάτων χρονολογικά καλύπτει μιαν τεσσαρακονταετία, ήτοι από 
το 1977 μέχρι το 2016, όπως σημειώνεται κάτω από κάθε ολιγόστιχο ποίημα.

Στην πολυποίκιλη θεματική της συλλογής προτάσσεται η ομορφιά, που ανά
γεται και πάλιν στην Πλατωνική ιδέα του αιώνιου κάλλους. Τα πολλά επί μέ
ρους πρόσωπα με την πάροδο του χρόνου περνούν στη λήθη, κατά τον ποιητή, 
ενώ εκείνο που συναιρεί επαγωγικά η μνήμη είναι «μια αίσθηση της ομορφιάς», 
που αίρεται πάνω από τα γήινα και τα πρόσκαιρα στα άφθαρτα και τα θεία. 
Είναι η «Άρτια αρμονία», όπως εξαγγέλλει το ομώνυμο ποίημα, το ποθητό «ίν
δαλμα της ευγενικής ουσίας», που δεν χωρεί ούτε και στο πιο καλλίγραμμο 
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σώμα, κατά τον Πλατωνικό ποιητή, όπως υποδεικνύει στο ακροτελεύτιο ποίημα 
της συλλογής. Στο ποίημά του «Μνήμες», ωστόσο, επικαλείται και πάλι την 
ομορφιά, αποκαθιστώντας την μνήμη της γήινης μορφής της.

Μέσα από τους κραδασμούς ενός ευαίσθητου ψυχισμού συνωθούνται «αι
σθήματα κι αισθήσεις» των περασμένων, αλλά μένει να καίει πάντα προεξάρ- 
χουσα η αγάπη. Αρκετά από τα ποιήματα εμπνέονται υφολογικά και φραστικά 
από την Καβαφική ποίηση, αλλά με όρους γόνιμης δημιουργικής αφομοίωσης. 
Παράδειγμα το ποίημα «Αυτή η ταβέρνα», όπου ο στίχος «σαν σε χρωματιστό 
γυαλί» παραπέμπει στο Καβαφικό ποίημα «Από υαλί χρωματιστό». Επί πλέον, 
το ποίημα «Οι άλλοι» θα μπορούσε να θεωρηθεί ως παράφραση του γνωστού 
ποιήματος του μεγάλου Αλεξανδρινού «Σοφοί δε προσιόντων». Ενώ το αλλη- 
γορικό ποίημα «Η χαμένη Ατλαντίς» αναδεικνύειτην άλλη νοηματοδότηση της 
Καβαφικής «Ιθάκης».

Ο αισθητής ποιητής, όπως καταφαίνεται σε πλείστα των ποιημάτων της συλ
λογής, είναι «μυσταγωγός και υπηρέτης» του ιδανικού έρωτος, «με τη δική του 
έκφανση του ωραίου», ανακαλώντας και πάλι τον Καβάφη, που καταφάσκει, 
εντέλει, το φρόνημα του κάλλους ή το κάλλος του φρονήματος. Ενδεικτικό της 
διαλεκτικής αντίστιξης το ποίημα «Νίκες», όπου σε ηθικοδιδακτικό οιονεί τόνο 
συμβουλεύει όχι τις μεγάλες ένδοξες νίκες, αλλά τους ενσυνείδητους μικρούς, 
αποκαλυπτικούς, μαχητικούς και μοναχικούς άθλους.

Αν κατηγοριοποιούσαμε θεματικά τα ποιήματα, θα τα ταξινομούσαμε στα 
Πλατωνικά-φιλοσοφικά, τα ερωτικά-αισθησιακά και τα μυθολογικά, που πε
ριλαμβάνουν Ομηρικά θέματα από την Ιλιάδα και Οδύσσεια, τα «Αργοναυ- 
τικά», καθώς από το έπος του Γκιλγκαμές. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν 
μακρόστιχα αφηγηματικά ποιήματα, που όπως και στα Ομηρικά ποιήματα του 
Καβάφη, τα αλληγορικά τους νοήματα υπερβαίνουν το γνωστό τους περιεχό
μενο. Δεν παραλείπουμε να προσθέσουμε ότι το ποίημα «Τον φίλο», εμπνευ
σμένο από τη Ρωμαϊκή Ιστορία, θα κατατάσσαμε στα ιστορικά ή κατά το 
παράδειγμα της συμβατικής Καβαφικής ταξινομίας, στα ψευδόίστορικά.

Ως επίλογο στην επιλεκτικά σημειολογική και ίσως άδικη λόγω σημαντικών 
παραλείψεων περιδιάβασή μας στα ποιήματα της νέας ποιητικής συλλογής του 
φίλτατού μου συμπολίτη Ακη Χατζηχαμπή, ας μου επιτραπεί να απαγγείλω το 
μικρό του ποίημα «Το νησί», αλλά με τις μεγάλες ευχές, που τις χρειάζεται υπό 
το κράτος των ημερών. Αν και γραμμένο το 1987, είναι σαν να το ’γράψε χτες: 
«Ασφαλισμένο να ’ναι πάντα το νησί/που χαρτογράφησαν βιώματα και χρό- 
νια/με όσα έφερα μαζί μου ./Ακέραια και θαλερό/να κρατηθή το εξωτικό νησί /στες 
πιο γαλήνιες θάλασσες/που απομενει/όταν ξεσπά η θύελλα,/μοναδικό στερνό 
μου καταφύγιο».

Αγαπητέ μου Ακη, εύχομαι εύπλοιαν με ούριους ανέμους στο καινούργιο 
σου ποιητικό βιβλίο, και σου επεύχομαι με δημιουργική δύναμη να μας δώσεις 
και άλλα πολλά ακόμη συγγραφικά πονήματα.

Η ποίηση του Γιώργου Αρεστή
της Νάγιας Ρούσου

Έντιμοι προσκεκλημένοι, Κυρίες και κύριοι,

Αγαπητοί φίλοι,
Είναι με ιδιαίτερη πραγματικά χαρά που ανέλαβα να πω λίγα λόγια για την 

ποίηση του Γιώργου Αρέστη. Πρώτα γιατί η ποίηση είναι μια τέχνη που 
πάντοτε αγαπώ και υπηρετώ. Ύστερα γνώρισα τον Γιώργο Αρέστη το 1981, 
πριν πολλά δηλαδή χρόνια και μετά σχεδόν δεν τον ξανάδα. Τέλος ο Γιώργος 
διεκρίθη στο κοινωνικά υπερυψωμένο επάγγελμα του δικαστή, πράγμα που 
κάνει την ποιητική προσφορά του διπλά ενδιαφέρουσα. Γιατί ο χώρος, ο χρό
νος και τα κοινωνικά συμφραζόμενα αποτελούν αναπόσπαστο πλαίσιο για τη 
δημιουργία σε οποιαδήποτε μορφή τέχνης και όχι λιγότερο, φυσικά, της τέχνης 
του Αόγου. Και άλλο οι Νόμοι τους οποίους πρέπει να υπηρετείς πάνω από αι
σθήματα και συναισθήματα, φυσικά και άλλο το συναίσθημα που θεμελιώνει 
τον ποιητικό λόγο.

Για όλους τους πιο πάνω λόγους λοιπόν δεν θα δω, όπως και ποτέ μου δεν 
βλέπω, την ποίηση μέσα από τους κανόνες του ρυθμού, του μέτρου, της αρμο
νίας, της μίμησης, της παράδοσης ή της καινοτομίας. Αυτά τα παρακάμπτω, 
για να δω το ποίημα ως προέκταση του δημιουργού, μια προέκταση που απο
τελεί ζωντανή πηγή πληροφόρησης και στοχασμού.

Το 1981 λοιπόν σε μια προεκλογική περίοδο των τότε βουλευτικών εκλογών, 
ο Γιώργος ήταν συνυποψήφιος μου σε κοινό κομματικό ψηφοδέλτιο. Κράτησα 
από τότε μια εικόνα που δεν μου έφυγε. Ήταν η εικόνα του ανθρώπου που 
προσφέρει χωρίς να παθιάζεται, χωρίς να επενδύει στα πιθανά αποτελέσματα, 
του ανθρώπου που κρατά τις αποστάσεις του από το άμεσο αντικείμενο της 
προσπάθειάς του, χωρίς όμως να μειώνει τις δυνάμεις του αλλά και χωρίς να 
προεξοφλά ή και να φοβάται την αποτυχία. Ο άνθρωπος που αποσπάται και 
που διαλογίζεται.

Μετά λοιπόν από 36 τόσα χρόνια ξαναβρίσκω τον ίδιο άνθρωπο, με τα ίδια 
χαρακτηριστικά μέσα από την ψυχογραφία της ποιητικής του δημιουργίας.

Η ποιητική του Γιώργου αντλεί από τους χώρους που έζησε και από τις 
εμπειρίες που βίωσε σ’ αυτούς τους χώρους. Αμμόχωστος, Αευκωσία, Λου
ξεμβούργο, Θεσσαλονίκη. Εκφράζει τον νόστο για την ηρεμία και τα δώρα της 
φύσης. Ζει τις πολιτείες, τους ανθρώπους, τα πεπρωμένα παλιά και καινούργια 
και φτειάχνει με τα υλικά της ενσυναίσθησης και του διαλογισμού τη γραμμή 
που ακολουθεί το δικό του ταξίδι. Ένα ταξίδι στο οποίο όμως, με την ωριμό
τητα της κατασταλαγμένης σκέψης συνειδητοποιεί ότι ποτέ δεν πλοηγείται 
μόνος, αλλά πάντοτε υπάρχουν δυνάμεις πέραν των δικών του που γνωρίζουν 
και τον οδηγούν στα πεπρωμένα του, όπως τονίζει στο πρώτο ποίημα, της πρώ
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της του συλλογής «Το ταξίδι μου»:

Δεν γράφεις εσύ την πραγματικότητα
Σου την έγραψαν και δεν το αντιλήφθηκες.
Πορεύεσαι νομίζεις εκεί που εσύ αποφάσισες.
Κάνεις λάθος. Σε οδηγούνε.
Κάποια νεράιδα μάγισσα, ή κάποιος θεός αρχαίος/ 
ή κάποιοι μέσα σου προγενήτορες σε προστάζουν. 
(«Το ταξίδι του Κόσμου»)

Στο ταξίδι αυτό ο ποιητής Γιώργος Αρέστης συλλαμβάνει τον παλμό ττ^ς 
ζωής με μια μετριοπάθεια αλλά και με ένα αίσθημα ισοζυγισμένης κρίσης, ευ
θύνης και σεβασμού προς τον άνθρωπο. Στιγματοποιεί όπως λέει το αχανές με 
τους στίχους του που «ξεπηδούν από μια σιωπή, μια απέραντη σιωπή, μια ολό- 
τελα δική του στιγμή». Ασκεί ο τέως δικαστικός και εν προεκτάσει ποιητής μια 
δικαιο-ποιητική ενατένιση γεγονότων και ανθρώπων, φτάνοντας πάντοτε σε 
μια κατασταλαγμένη σκέψη, αν όχι κάθαρση. Όμως το έλεος και ο φόβος είναι 
εκεί καραδοκώντας πίσω από τη συμπάσχουσα μελαγχολία και την Καβαφική 
απορία. Η εγκαταλελειμμένη Αμμόχωστος τον βασανίζει:

Αυγούστου δεκατέσσερις.
Αλλοίωση τέλεια συντελούμενη.
Ουδέν επιστρέφεται.
Η πρώτη πράξη ολοκληρώθηκε
Και i] επόμενη άρχισεν ήδη
Χωρίς καν η αυλαία να πέσει... («Αλωση ή Αλλοίωση»)

Ωστόσο η φύση αποκαθιστά τη δικαιοσύνη και την ισορροπία - η φύση του 
επαγγέλματος δεν μπορεί να εκφεύγει του ψυχισμού του ποιητή, απλώς μετα
ποιείται. Έτσι διαβάζουμε στην «Πανσέληνο της Αμμόχωστος - εκδοχή δεύ
τερη»:

Ερωτικό φεγγάρι της Αμμόχωστος,
Δεν ξεστράτισες σπιθαμή.
Ίδια το φως σου εκτυφλώνει,
Ίδια συνθλίβει.

Ναι, ο ποιητής μεταποιεί. Τον χαλασμό σε θεατρική πράξη, τα σκοτωμένα 
αισθήματα σε πετρωμένο θάνατο, γιατί η «αυλαία είναι μόνιμα ανοιχτή... και 
είναι άγνωστο πότε θα πέσει». Αυτή την μεταφυσική πορεία της μετάλλαξης 

'της ανθρώπινης εμπειρίας τη βρίσκουμε διάσπαρτη και σε άλλες θεματολογίες 
του ποιητή. Σε θέματα που αντλούν από χώρους και σε άλλα που αντλούν από 
εμπειρίες και ανθρώπους. Ακόμη κι όταν γράφει στο Λουξεμβούργο, ακόμη κι 
όταν γράφει για την Ευρώπη:

Στο «Νυχτερινό δύο»:
Την είδα ν’ ακροπατάει αθόρυβα
Φτάνοντας από το έρεβος, αδιάκριτα να μοιράζει γαλήνη, αδιάκριτα
Ν’ αγκαλιάζει τη γη, όπως ήξερε να
Το κάνει για αιώνες πριν η ανθρώπινη
Πολυπραγμοσύνη χαράξει το σώμα της Ευρώπης.

Από την άλλη, ακόμη πιο μεταφυσικά, η «Πολιτεία (Θεσσαλονίκη)» υπάρχει 
και δεν υπάρχει:

Πολιτεία τυλιγμένη στην άχλη του ονείρου
Όποια πολιτεία που αποθύμησα,
Με όνομα ή χωρίς όνομα
Με δρόμους και κτίρια που υπάρχουν
Ή που κατασκευάζει η επιθυμία μου.
Πολιτεία ενός έρωτα που θα ερχόταν και ενός πάθους που θα άναβε
Η πολιτεία ενός έρωτα που δεν θα ’ρθει ποτέ.

Μη θεωρήσουμε τον ποιητή λόγω γλυκύτητας, λόγω απόσπασης και από
στασης από την έκφραση των δραματικών βιωμάτων, κονφορμιστή. Δεν είναι. 
Βλέπει, ζυγίζει, κρίνει, επικρίνει. Γράφει εναντίον των συγκεντρώσεων (Η Πλα
τεία της Συγκέντρωσης - η αντισυγκέντρωση) εναντίον του Νόστου (Αντι-Νό- 
στος) εναντίον των επετείων (Αντί-Επέτειοι). «Τα άσπρα πουκάμισα, η 
γραβάτα, το επίσημο σακκάκι τα πολλά παχιά λόγια, πόζες για φωτογραφίες 
και τηλεόραση» δεν παύουν από του να συνιστούν, στο ζυγιστικό βλέμμα του 
μια «Θλιβερή συγκέντρωση. Πού το πλήθος των έτοιμων μαχητών; Πού ο 
ηγέτης;». Ένας κόσμος χωρίς αρχηγό. Και οι επέτειοι απλά «Κατασκευά
σματα, σημεία κενά».

Η πρώτη αυτή συλλογή του Γιώργου Αρέστη βυθοσκοπεί με λεπτά λογο- 
χειρουργικά εργαλεία τον εαυτό του, την κοινωνία μας, τη σφαγμένη Κύπρο 
που επιμένει να ζει με σύμβολα, μαχητές, ήρωες, αγωνιστές που όλοι κι όλα γί
νονται λιμνάζοντα νερά πίσω από μιαν αυλαία, μια που «όλος ο κόσμος είναι 
μια σκηνή» κατά τον μεγάλο Αγγλο ποιητή. ΓΓ αυτό και δεν μπορεί παρά να 
δυσανασχετεί, και να αυτοεξετάζεται σε μια διαδικασία λεπταίσθητης, δικανι- 
κής αυτοεπίκρισης, με το πρώτο πληθυντικό να κατεβάζει τον δικαστή από το 
βάθρο του και να τον θέλει ένα με τους αγωνιώδεις θεατές της εθνικής, κοινω
νικής διαδικασίας:

Μικρύναμε τη ζωή μας, την προσγειώσαμε...
Μην τα σύμβολα πέσουν, τα σχήματα ταραχθούν
Μην τα δεσμά λυθούν.
Τα κρατάμε για ευκολία
Τα θρέφουμε για ασφάλεια.
Μικροί, για μικρά πράγματα, μικρή ζωή. («Αρνητές ή Ατολμοι»)
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Στη συλλογή αυτή ο Γιώργος Αρέστη πλησιάζει πολύ τον Καβάφη. Την 
άλλη πόλη που ψάχνει, τον ηγέτη που δεν έρχεται, όπως δεν έρχονται οι ανα
μενόμενοι βάρβαροι, την πολιτεία και τα τείχη τα ανεπαίσθητα, την ετοιμότητά 
του, σαν «γενναίου» από καιρό. Επισημαίνουμε εξάλλου την ευδιάκριτη θεα
τρικότητα της ποίησής του, στοιχείο επίσης Καβαφικό, καθώς επίσης και την 
άμεση δραματουργική του αίσθηση των ρόλων, των κομπάρσων, της διαπλοκής 
και της λύσης. Ναι έχει Καβαφισμό ο Γιώργος Αρέστης στην ποίησή του, με 
ένα όμως προσωπικό θάρρος, με την καθαρότητα του δικού του λογισμού και 
με τα μάτια της ψυχής του που είναι πάντα «ανοιχτά, πάντα άγρυπνα».

Στη δεύτερη ποιητική συλλογή του «Οι Αντικατοπτρισμοί», ο Γιώργος Αρέ
στης επαναφέρει αρκετά από τα θέματα της πρώτης συλλογής, και εμπλουτίζει 
την ποιητική του εμπειρία με νέες προεκτάσεις. Ξαναβρίσκουμε τον αντί-ήρωα, 
ή τον αθέλητο ήρωα που «Τον Κάνουν Ηρώα χωρίς αυτός να το ξέρει/Για να 
κρύψουν τις ενοχές τους/ Για να ξοφλήσουν ένα χρέος που θα μένει για πάντα 
οφειλόμενο.» («Τον Είπαν Ήρωα») Γιατί στην ουσία, όπως μας υπομνήσκει 
στην προηγούμενη συλλογή, τα δεσμά μας δεν λύνονται εύκολα. Αυτά τα 
δεσμά όμως στους «Αντικατοπτρισμούς» ξεπερνούν τις μικρές πικροχαρές της 
ιδιωτικής ζωής και απλώνουν πανηγυρικά θα λέγαμε το καθρέφτισμα του ποι
ητή, στην καταγωγή του, στην εθνική, τοπική του ταυτότητα:

Η Ταύρου Κώμη και η Βουκολίδα και η Γαλάτεια η αλλοιώτικη.
Αχαιών ονόματα, λησμονημένα.
Έκρυβαν στον ίσκιο της ελιάς και της χαρουπιάς 
η κάθε μια την αρχαία τους ιστορία
Στην μυρωδιά της ποκαλάμης και στην αύρα της θάλασσας ανάσαιναν για 
αιώνες.

Αυτές οι πανάρχαιες μνήμες ξεπερνούν ακόμη και τον χαλασμό του 74 και 
φτάνουν μέχρι την αυλόπορτα της εφηβικής του ηλικίας στην Αμμόχωστο. Ο 
χρόνος σπάζει τον πόνο. Κι απ' τα κομμάτια πλάθονται μνήμες που μεταφέ
ρουν στο παρόν τη μυρωδιά των γιασεμιών, των ρόδων και της θάλασσας μαζί 
με τις φωνές των προγόνων που σμίλεψαν τις ρίζες του ποιητή, τις ρίζες μας.

Στα καινούργια ωστόσο ποιήματα που δημιουργούνται στα χρόνια που απο
μακρύνεται από την επαγγελματική του πια σταδιοδρομία, λόγω της πλήρωσης 
του χρόνου, ο ποιητής αφιερώνει περισσότερους στίχους στον Ευρωπαϊκό 
χώρο. Πικρία, περισυλλογή στο τέλος ενός κύριου δρόμου και μια συνεχής 
αυτοβυθομέτρηση του προορισμού, των πεπραγμένων, των πιθανοτήτων, των 
στόχων, των κενών του ποιητή. Οι χιλιόχρονες αυτοκρατορίες και τα Γερμα
νικά εμβατήρια, τα φωτισμένα κλειστά παράθυρα στην «απόμακρη πόλη» του 

' Λουξεμβούργου δεν κρύβουν μυστήρια για τον ποιητή, αλλά αυτά τα ίδια τα 
ψήγματα της ζωής που πια γνωρίζει, όπως είναι για παράδειγμα...

...ένα επεισόδιο θλιβερό ή χαρούμενο
Τραγικό ή φαιδρό ή μαζί και τα δύο.
Η ζωή εν εξελίξει απρόοπτη. («Τα Φωτισμένα Κλειστά Παράθυρα»)

Σ' αυτόν τον σημαδιακό σταθμό της αλλαγής στη ζωή του ο ποιητής κατα
πιάνεται και με το ίδιο το αντικείμενο του επαγγέλματος, έμμεσα ή άμεσα. 
Πονά για το άδικο του κόσμου. («Σου γράφω»)

Πώς άλλωστε θα μπορούσε να μην πονά, αφού τα πράγματα του κόσμου τα 
είδε ως ειδικός, τα χειρίστηκε, όπως λέει ως ειδικός:

Βλέπεις τα πράματα απλοϊκά κι ανόθευτα
Και πνίγεσαι, υποφέρεις.
Εγώ τά ’δα με το μάτι του ειδικού
Τ' ανάλυσα κάτω από τον φακό
Των ισορροπιών και της ανάγκης
Μα δεν υποχώρησα, δεν πισωστράτησα
Δεν την δέχτηκα την αδικία
Και δεν συμβιβάστηκα. («Σου γράφω»)

Γιατί τους νόμους, έστω κι αν δεν εύφραναν τη ζωή του,
Που ήθελε πάντα λίγο να ξεφεύγει
Σε δρόμους και ατραπούς λιγότερο ασφαλείς,
Τους υπηρέτησε πιστά,
Με επιμέλεια, χωρίς ιδιοτέλεια...
Και παραμένει πάντα
Δέσμιος στους νόμους των ανθρώπων. («Οι Νόμοι»)

Ο ποιητής βλέπει γύρω του την παρακμή. Τον συμβιβασμό στη ζωή του. Το 
μοίρασμά της ανάμεσα στις απλές καθημερινές χαρές και στις Συναντήσεις, «υψη
λές και σπουδαίες» όπου τον καλούσαν οι δυο διαφορετικές «Φωνές» του. Θλί
βεται για το «Ημερολόγια» με τα «ανώφελα γεγονότα», το ημερολόγιο που κρατά.

Ένα κομμάτι ακόμη ζωής
Ανάξια αναλωθείσας.

Το αίσθημα της αυτοεξέτασης απολήγει στη «Μεγάλη Ύστατη Έξοδο». 
Μια θεατρική έξοδο από τη ζωή, συντροφιά με τον θάνατο, ήρωας και 
κομπάρσος μαζί ο ίδιος,

Χωρίς χειροκροτήματα και φωνές θριάμβου.

Κυρίες και κύριοι,

Ο Έντγκαρ Αλαν Πόε έγραφε: «η ποίηση για μένα δεν είναι σκοπός είναι πάθος». 
Η ποίηση του Γιώργου Αρέστη είναι ένα κομμάτι από το πάθος του για τη ζωή, 
που ενσυνείδητα κατέθεσε πλάι στην υπερυψωμένη ευθύνη της δικαστικής κρί
σης. Είναι ένα ποιητικό πάθος, λελογισμένο, τιθασσευμένο με την τέχνη του 
Αόγου, ένα πάθος για τις σωστές λέξεις, την ορθολογιστική σκέψη, τα λεπτά 
αισθήματα, την αυτοσυγκράτηση και την ισορροπία.

Με αυτό το πάθος σου ευχόμαστε να συνεχίσεις να γράφεις, Γιώργο. Είναι 
απόρροια της σταθερής σου προσωπικότητας η οποία λίγο άλλαξε με το χρόνο 
και τις καταιγίδες των καιρών.
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I. Μελέτες

I. Μελέτες
II. Δοκίμια

Η τραγική φιλοσοφία του Σοφοκλέους
της Ανδρεανής Ηλιοφώτου

1. Η Αττική τραγωδία ως έργον τέχνης του 5ου π.Χ. αιώνα και οι τρεις μεγά
λοι τραγικοί.

Η δημιουργία της αττικής τραγωδίας είναι η ευτυχής απόληξη και το απο
κορύφωμα της αρχαίας Ελληνικής ποίησης. Εμφανίζεται στην πιο περίβλεπτη 
ώρα της Ελληνικής Ιστορίας, μετά τους Περσικούς πολέμους. Μάλιστα ο θρύλος 
και η παράδοση συνενώνουν τους τρεις μεγάλους τραγικούς γύρω από το περί
λαμπρο εκείνο ιστορικό γεγονός, τη ναυμαχία της Σαλαμίνας στα 480π.Χ. Τότε 
λοιπόν ο Αισχύλος, τέλειος άντρας, πολέμησε στον Μαραθώνα και τη Σαλαμίνα, 
ακολουθώντας τους Αθηναίους στην εκκένωση της πόλης τους, ο Σοφοκλής, 
έφηβος, ηγήθηκε του χορού των νέων στα επινίκια, ενώ ο Ευριπίδης γεννήθηκε.

Την εποχή αυτή, γνωστή ως λαμπρά πεντηκονταετία ή χρυσό αιώνα του Πε
ρικλή (480-431 π.Χ.), το έργο τέχνης διατηρώντας την ενότητά του (την υπαγωγή 
κάθε μέρους στο νόημα του συνόλου) κατορθώνει να διαφύγει την ακαμψία - 
τις άκαμπτες μορφές που το περιορίζουν - και ν’ αποκτήσει την ευκαμψία των 
ζωντανών όντων, γίνεται μαζί και υπερβατικό και εγκόσμιο. Μια ισορροπία δη
λαδή που σπάνια την φθάνουν στις ώρες της μεγάλης ακμής τους άλλοι λαοί, 
χωρίς όμως ποτέ να την υπερβούν.

Την ενότητα της μορφής προσδίνει στο έργο τέχνης ο λόγος δια της αρμο
νικής σύνθεσης των αντιθέτων, π.χ. στην αρχιτεκτονική έχομε τον δωρικό και 
τον ιωνικό ρυθμό. Η ώρα του λόγου και της μορφής που είναι μαζί η ώρα των 
εναρμονισμένων αντιθέσεων σε μια νοητή ενότητα, είναι η ώρα της εποχής του 
Περικλή, η ώρα του Παρθενώνα και της Θουκυδίδειας δημηγορίας. Ο λόγος 
είναι ψυχρός. Όμως στην τέχνη της μεγάλης εκείνης εποχής η κυριαρχία του 
Αόγου ποτέ δεν απόθεσε ψυχρότητα στο πνευματικό έργο, γιατί πάντα συνο
δευόταν από ένα αισθητό, ένα ζωντανό στοιχείο, πάθος, ενθουσιασμό και 
συγκίνηση. Όλα αυτά ο λόγος τα δάμαζε, αλλά και τα διατηρούσε. Αόγος και 
άλογο υποτάσσονταν σε μια κατά λόγον ανώτατη ενότητα. Η αρετή της ιδεατής 
μορφής είναι ότι απέχει εξίσου από κάθε δυνατή υπερβολή, είναι η ζυγισμένη 
καλλιτεχνική μορφή, πριν γίνει πλατωνική ιδέα η μετάπλαση της ύλης διά της 
ενέργειας στο Αριστοτελικό σύστημα.

Είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα και το δράμα του 5ου αιώνα.
Ουσιαστικά η τραγωδία δεν είναι παρά μια προσπάθεια να προσδιοριστεί η 

θέση του ανθρώπου μέσα στί] διαδικασία που επιβάλλει τάξη στον κόσμο, μια 
κοσμική δηλαδή δικαιοσύνη. Εξάλλου θέμα της τραγωδίας, όπως και κάθε ποί-
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ησης, ευρίσκει ο Αριστοτέλης, όπως και ο Πλάτων, όχι τη μυθική υπόθεση, 
αλλά την ίδια τη ζωή στην καθαρότερή της λογική και την εντονότερή της 
ηθικά και ψυχολογικά μορφή, δηλαδή το καθόλου. Σχετική η παρατήρηση του 
Καμύ «Οι μύθοι δεν έχουν δική τους ζωή, περιμένουν να τους ενσαρκώσουμε» 
(Το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στο τι είναι και τι κάνουν οι άνθρωποι).

Και οι τρεις μεγάλοι τραγικοί ανήκουν σ' αυτή την κορυφαία ώρα του ελ
ληνικού πολιτισμού. Μεγάλοι και οι τρεις, μα με την ιδιοπροσωπία του ο καθέ
νας, τόσο στην ανέλιξη της τραγωδίας, όσο και στην αντίληψη του τραγικού. 
Χαρακτηριστικά ο Kitto παρατηρεί: «Ο Αισχύλος έχει τη θρησκεία του, είναι 
ένας θεόληπτος ποιητής, ο Ευριπίδης έχει τις απόψεις του, μ’ αυτόν αρχίζει η 
κριτική του μύθου, είναι ο από σκηνής φιλόσοφος, ο νεωτεριστής - ελέχθη χα
ρακτηριστικά γι’ αυτόν πως κατέστρεψε το μύθο με το μύθο - τι άλλο έμενε να 
πει κανείς για τον Σοφοκλή παρεκτός ότι οι θρησκευτικές και πολιτικές απόψεις 
του ήταν θαυμαστές και η τέχνη του τέλεια;». Ο Σοφοκλής (496-405π.Χ.) εκ
προσωπεί τη μέση τραγωδία, μ αυτόν η τραγωδία «έσχε την εαυτής φύσιν» 
έφτασε στην τελειότητά της. Επιπλέον υπήρξε άνθρωπος ευδαίμων και καλό
τυχος. Καταγόμενος από εύπορη οικογένεια έτυχε της πιο επιμελημένης μόρ
φωσης και το πιο σημαντικό στάθηκε ομόλογος με την εποχή του, υπήρξε 
πιστός εκπρόσωπος της γενιάς που αξιοποιουσε, υστέρα από τον αγώνα των 
Μαραθωνομάχων, το μέγιστο αγαθό της δημοκρατίας, ο ολοκληρωμένος πο- 
λιτης — άνθρωπος των κλασικών χρόνων. Μια γενιά, τριάντα χρόνια νεότερος 
από τον Αισχύλο (5625-456π.Χ.), είναι σύγχρονος του Ευριπίδη, κατά δέκα 
μόνο χρόνια μεγαλύτερος του, αλλά πολύ διαφορετικός από εκείνον.

Ως άνθρωπος ήταν αξιαγάπητος και κοινωνικός. Στεφανώθηκε σε γυμναστι
κούς αγώνες, ανέλαβε μουσικούς ρόλους, μετείχε μ' επιτυχία στην πολιτική ζωή. 
Δύο φορές του δόθηκε το ύψιστο αξίωμα της αθηναϊκής πολιτείας. Ηταν συστρά- 
τηγος του Περικλή στον Σαμιακό πόλεμο. Οσο για τη λογοτεχνική του σταδιοδρο
μία υπήρξε λαμπρή: ενώ δεν ήταν ακόμη τριάντα χρόνων, στα 468π.Χ„ νίκησε τον 
Αισχύλο και στεφανώθηκε για πρώτη φορά. Από τότε στεφανωνόταν συχνότερα 
απο κάθε άλλο τραγικό ποιητη. Εγραψε 120 τραγωδίες και σατυρικά δράματα. 
Απ’ αυτά μας σώζονται μόνον επτά.

2.0 Σοφοκλής ως τραγικός ποιητής

Ο Αισχύλος είχε ζήσει την απειλή αλλά και το θαύμα: το θαύμα της συντρι
βής μιας αυτοκρατορίας, της οποίας την ύβριν τιμώρησαν οι θεοί Κέντρο λοι
πόν της τραγικής δράσης είναι ο Θεός: Ο Δίας «εύθυνος βαρύς» συντρίβει τον 
υβριστή με το πελέκι της δικαιοσύνης. Έχουμε την τραγωδία της θείας δίκης:

Αέγεται πως ο Σοφοκλής συνεχίζει και τελειοποιεί τον Αισχύλο, αυτό συμ
βαίνει με μια βασική διαφορά: λειτουργεί και στον Σοφοκλή το θαύμα μόνο 
που επίκεντρο του θαύματος δεν είναι πια ο θεός αλλά ο άνθρωπος, το πιο αξιο
θαύμαστο πλάσμα, το «δεινότερον πάντων». Ο Σοφοκλής ζει το δημιουργικό 
μεγαλείο του ανθρώπου. Για τούτο η τραγική του αντίληψη γίνεται αυστηρά 

ανθρωποκεντρική. Κέντρο της τραγωδίας του καθιστά τον δρώντα και πά- 
σχοντα άνθρωπο, αποφασιστικό ρόλο έχει στο δράμα του η βούληση του αν
θρώπου. Η ανθρώπινη βούληση όμως δεν μπορεί ν’ απλωθεί μέσα στον χρόνο 
και να επηρεάσει μια σειρά πεπρωμένων, όπως συνέβαινε στον Αισχύλο, γι’ 
αυτό και διασπά την τριλογία. Κατά τον ανώνυμο βιογράφο του πρώτος αυτός 
«ήρξε του δράμα προς δράμα αγωνίζεσθαι».

Η τραγική δράση λοιπόν στον Σοφοκλή υποκινείται από τον άνθρωπο· οι αν
θρώπινες όμως σχέσεις διακρίνονται από μια πολυπλοκότητα. Μέσα στην πο- 
λυπλοκότητα αυτών των σχέσεων πολλά πράγματα γίνονται για τον άνθρωπο 
αναπότρεπτα, καθώς μάλιστα η δράση του προσδιορίζεται από τις φυσικές αν
θρώπινες ατέλειές του. Τραγικό, λοιπόν, είναι για τον Σοφοκλή το αναπότρεπτο, 
(αναγκαίαι τύχαι) και το αδιέξοδο του πάθους· αυτή είναι κατ' ανάγκην η 
άποψη του πεπρωμένου σαν τη θεωρήσουμε από τη σκοπιά του ανθρώπου. Η 
Jaqueline de Romilly σημειώνει χαρακτηριστικά: «ο άνθρωπος είναι τραγικός 
κατά τον Σοφοκλή, επειδή δεν ξέρει τίποτα (Να επικαλεστούμε, άραγε, εδώ το 
σωκρατικό “ουδέν οίδα;”). Παίζει στα τυφλά ένα παιγνίδι απροσδόκητων, σχε
δόν πάντα, κακών. Στην πραγματικότητα όλη η δραματολογία του Σοφοκλή 
αναπαύεται στην ιδέα πως ο άνθρωπος είναι παιγνίδι αυτού που θα μπορούσαμε 
να ονομάσουμε “ειρωνεία της τύχης”».

Όταν λέμε πως στο κέντρο της σοφόκλειας τραγωδίας βρίσκεται ο άνθρω
πος, εννοούμε πρωτίστως το ήθος, τον χαρακτήρα του. Το ήθος λοιπόν του 
ήρωα πρέπει να δοθεί πληρέστερα, με κάθε ακρίβεια. Κι αυτό γίνεται με τις συ
νεχείς συγκρούσεις - αντιθέσεις ή ημιαντιθέσεις, με την απότομη εναλλαγή της 
χαράς πριν την καταστροφή προς την λύπη. Αλλωστε το θέατρο ως έμπνευση 
και λειτουργία συλλαμβάνεται συγκρουσιακά. Σε τούτο ο Σοφοκλής στάθηκε 
αξεπέραστος· μας έδωσε χαρακτήρες γεμάτους ηρωισμό, ψυχική ευγένεια, δύ
ναμη μα και ευαισθησία. Χωρίς το ογκηρό και το υπεράνθρωπο του Αισχύλου 
είναι απλοί, φυσικοί, πειστικοί, καθολικά ιδανικά πρότυπα, γεμάτα μεγαλείο· 
το μεγαλείο τους πηγάζει από την προσπάθεια της εξωτερίκευσης της ανθρώ
πινης αρετής που ενσαρκώνουν (Αντιγόνη - Οιδίπους). Χαρακτηρίζονται από 
την απόλυτη προσήλωσή τους σ’ έναν προορισμό. Το περίπλοκο των συγκρου- 
σιακών σχέσεων του ήρωα με τους άλλους ανθρώπους επιβάλλει την παρουσία 
και τρίτου υποκριτή. Αλλά το πολύπλοκο των ανθρωπίνων σχέσεων είναι ανα
πόφευκτο να δοθεί με μια ανάλογη πλοκή. Έτσι η απλή τραγωδία του Αισχύ
λου γίνεται ένα σφικτοπλεγμένο δράμα.

Ο Jaeger τον αποκαλεί «αγαλματοποιό» της τραγωδίας με την έννοια ότι η 
τραγική ποίησή του όπως η πλαστική τέχνη εμπνέονται και εμψυχώνονται από 
το ίδιο φρόνημα: είναι η άφοβη και θριαμβευτική ανύψωση της εικόνας του 
αιώνια ανθρώπινου απέναντι στο πάθος και τη φθορά, που αποτελεί συγχρόνως 
και ομολογία για το πιο αληθινό και σταθερό θρησκευτικό βίωμα.

Στην τραγωδία του Σοφοκλή υπάρχει μια αίσθηση μέτρου που λείπει στον 
Αισχύλο. Πουθενά αλλού η ίδια η μορφή δεν αποτελεί αντίστοιχη έκφραση, κυ
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ριολεκτικά αποκάλυψη τού είναι και των μεταφυσικών του εκφάνσεων. Στο 
πρόβλημα περί της ουσίας και του νοήματος τού είναι ο Σοφοκλής δεν απαντά 
με μια θεοδικία, αλλά μ’ αυτή τη μορφή του λόγου του και την όψη των ανθρώ
πων του. Ο ήχος και ο ρυθμός που νιώθουμε μέσ’ από εκείνους, αποτελούν για 
τον Σοφοκλή αρχήν οντολογική, σημαίνουν την ευλαβικήν αναγνώριση μιας δι
καιοσύνης που ενοικεί μέσα στα όντα.

Ο Σοφοκλής αποτελεί την κορυφήν από την οποίαν μπορούμε να παρακολου
θήσουμε την εκδίπλωση της ελληνικής ιδέας του μέτρου. Μ’ αυτόν βρίσκει την 
κλασικήν της διαμόρφωση ως θεία δύναμη που διέπει την ζωή και τον κόσμο.

Το πεπρωμένον δεν αποτελεί το ιδιαίτερο πρόβλημα στον Σοφοκλή, αλλ’ 
ανήκει στην ουσία του πάσχοντος προσώπου, δεν του έχει επιβληθεί από μια 
εξωτερική δύναμη. Η Αντιγόνη είναι εκ φύσεως προορισμένη ν’ ακολουθήσει 
την οδόν του πάθους κι αυτό το πάθος θα δώσει ιδιαίτερη ευγένεια στον χα
ρακτήρα της (κλήση προς το πάσχειν).

3. Από τον «Αίαντα» στον «Οιδίποδα Τύραννο»

Αναγκαστικά τις ιδέες, τη φιλοσοφία του, αν θέλετε, περί τα θεία και τα αν
θρώπινα πράγματα, τη μοναξιά και την αυτονομία των ηρώων του, αλλά και τη 
λειτουργία της δικαιοσύνης, θα τα συναγάγουμε από τις σωζόμενες τραγωδίες 
του: Η αρχαιότερη απ’ αυτές είναι ο Αίας. Πρόκειται για τον έξοχο Ομηρικό 
ήρωα, τον πιο ανδρείο μετά τον Αχιλλέα, που επισύρει τη μήνιν των θεών, 
συγκεκριμένα της Αθηνάς ως πολεμικής θεάς, επειδή από υπερβολική αυτοπε
ποίθηση αποποιήθηκε τη βοήθειά τους.

Πιστεύοντας λοιπόν ο Αίας ότι αδικήθηκε κατά την κρίση των Αχίλλειων 
όπλων, αφού δόθηκαν όχι σ' αυτόν, αλλά στον Οδυσσέα, καταλαμβάνεται από 
εκδικητικό μένος και θέλει τη νύχτα να σκοτώσει τους Ατρείδες, τον Οδυσσέα 
κι όλους που δέχθηκαν την κρίση τους. Η Αθηνά όμως τον κάνει να παραφρο
νήσει και να ριχτεί φονικά στα κοπάδια των ζώων, πιστεύοντας πως σκοτώνει 
τους εχθρούς του. Οταν την άλλη μέρα συνέρχεται, βλέπει την πραγματικό
τητα, νιώθει ατιμασμένος, περίγελο των εχθρών του και μη μπορώντας να δε
χτεί το κατάντημά του αυτοκτονεί. Αυτοκτονεί μόνος και επί σκηνής. Είναι η 
μόνη τραγωδία του Σοφοκλή που έχουμε την παρουσία θεού, αφού στον Πρό
λογο του Αίαντα, η Αθηνά αόρατη συνομιλεί με τον Οδυσσέα που κατασκο
πεύει έξω από τη σκηνή του Αίαντα, για να δει αν πράγματι η φήμη πως αυτός 
σκότωσε τα ζώα και τους βοσκούς είναι αληθινή.

Το τέλος αυτού του Προλόγου είναι πολύ διαφωτιστικό σχετικά με τα θεία 
και τα ανθρώπινα. Βλέποντας ο Οδυσσέας τον καταματωμένο και παράφρονα 

• Αίαντα που κουβάλησε δεμένα τα ζώα στη σκηνή του λέει: «μολοντούτο / τον 
κλαίγομαι το δύστυχο αν κι εχθρό μου / που σ’ άγρια τέτοια συμφορά έχει πέσει 
/ και βάζω με το νου μου όχι πιο λίγο / απ’ τη δική του μοίρα τη δική μου· / γιατί 
βλέπω, πως τίποτα εμείς άλλο δεν είμαστε, όσοι ζούμε, παρά μόνο φαντάσματα 
κι ένας ανάερος ίσκιος». Κι η Αθηνά απαντά: «Βλέποντας λοιπόν τέτοια, μην

προφέρης λόγο και συ περήφανο ποτέ σου / ενάντια στους θεούς, μήτε καθόλου 
να το πάρης απάνω σου, αν βαραίνης / πιότερο απ’ άλλο ή με τη δύναμή σου/ 
ή με τις στοίβες του άμετρού σου πλούτου·/ γιατί μια μέρα μόνη ταπεινώνει / τ’ 
ανθρώπινα και μια τα υψώνει πάλιν·/ μα εκείνους που κρατούν το μέτρο σ’ όλα 
/ οι θεοί αγαπούν και τους κακούς μισούνε».

Γενικά στο θέατρο του Σοφοκλέους οι δύο κόσμοι, των θεών και των αν
θρώπων, παρουσιάζονται αντίθετοι και μακρινοί. Οι θεοί αντιπροσωπεύουν το 
φως, τη σταθερότητα, την ηρεμία, τη μακαριότητα του αιώνιου, ξεφεύγουν από 
την ατέλεια και τον χρόνο. Αντίθετα οι άνθρωποι ζουν με την αστάθεια, με την 
ανατροπή, στον κόσμο τους «τα πάντα ρει», ζουν μέρα με τη μέρα, είναι εφή
μεροι, ζουν με τη δίκη και την καταδίκη του ειμαρμένου χρόνου.

«Και γαρ ην Σοφοκλής των θεοσεβεστάτων». Στ’ αλήθεια είχε βαθιά αί
σθηση του θείου μεγαλείου: Αέει χαρακτηριστικά ο Χορός στην Αντιγόνη:

Τΐ] δική σου τη δύναμη Δία, 
ποια ανθρώπινη έπαρση 
να σταματήσει θα μπόρειε; που αυτήν 
μήτε ο ύπνος ποτέ ο πανδραμάτορας πιάνει, 
μήτε οι μήνες των θεών οι ακούραστοι, 
μ' απ’ τα χρόνια ακατάλυτος 
βασιλεύεις δυνάστης
μες στου Ολύμπου το ξέλαμπρο φέγγος...

Ο,τι προέρχεται από τους Θεούς ή αναφέρεται σ’ αυτούς χρωματίζεται πάντα 
με αυτό το φως του απόλυτου· γι’ αυτό οι ηθικοί κανόνες που διεκδικούν τη θεία 
τάξη περιβάλλονται συγκρινόμενοι με τους ανθρώπινους κανόνες με άτεγκτη αξία, 
προηγούνται όλων των άλλων. Οταν η Αντιγόνη δηλώνει πως από τις βασιλικές 
διαταγές προτιμά τα άγραπτα κι ασφαλή των θεών κηρύγματα, εξηγεί πως:

γιατί όχι σήμερα και χτες, μα αιώνια
ζουν αυτοί και κανείς δεν το γνωρίζει
από πότε φανήκανε· κι εγώ
ποτέ δεν θα μπορούσα να τρομάξω
θέλημ' ανθρώπου κανενός και δώσω
στους θεούς δίκη παραβαίνοντας τους θείους νόμους.

Και στον «Οιδίποδα Τύραννο» ο χορός επαναλαμβάνει τα ίδια σχεδόν κα- 
ταλήγοντας: «Θεός μεγάλος είναι μες σ’ αυτούς

που γερατειά δε θα γνωρίσει»
Αντίθετα μετά την αποκάλυψη την ανομημάτων του Οιδίποδα ο χορός θρη

νεί μ’ απελπισία:
Αχ, Αχ, ω γενιές των θνητών
πόσον εγώ τη ζωή σας / και το μηδέν ένα τάχω!
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Γιατί ποιος άνθρωπος, ποιος / την ευτυχία χαίρεται αλλιώς/ 
παρά σαν μια ονειροφαντασιά,
που αφού θα την ονειρευτεί / γυρνάει και φεύγει;

Μετά την αυτοκτονία του Αίαντα, σ’ ένα δεύτερο μέρος τη θέση του παίρνει 
ο αδελφός του, ο Τεύκρος που συγκρούεται με τους Ατρείδες, επειδή απαγο
ρεύουν την ταφή του νεκρού. Τη διένεξη λύνει ο Οδυσσέας λέγοντας στον Αγα- 
μέμνονα πως «αφήνοντας άταφο ένα νεκρό καθόλου δεν θα πρόσβελνε 
εκείνον, αλλά των θεών τους νόμους». Την κάθαρση λοιπόν φέρνει ο συνετός 
Οδυσσέας, ο άνθρωπος που βρίσκεται πιο κοντά στην Αθηνά. Στην πραγματι
κότητα στο σωκρατικό ερώτημα «πώς δει ζην» ο Σοφοκλής απαντά: «όχι αλα- 
ζονικά» όπως ο Αίας που δεν «εφρόνει κατ’ άνθρωπον», ούτε εκδικητικά όπως 
οι Ατρείδες, αλλά με σύνεση και συμπόνια, έχοντας συνείδηση της κοινής αν
θρώπινης υπόστασης και μοίρας «πως δεν είμαστε όσοι ζούμε, παρά μόνο 
φαντάσματα κι ένας ανάερος ίσκιος», όπως ο Οδυσσέας. Δεν είναι λοιπόν βα
σικός χαρακτήρας μόνον ο Αίας, αλλά κι ο Οδυσσέας.

Την ταφή νεκρού αφορά και η πιο κοσμαγάπητη ηρωίδα του Σοφοκλή, η 
Αντιγόνη. Η Αντιγόνη φυσικά δεν διαπράττει ύβρη· καθώς η ίδια λέει «με την 
ευσέβειά της της ασέβειας την καταδίκη βρήκε». Είναι μια κλητή του πάθους, 
όπως η Ηλέκτρα. Επιλέγει μόνη αυτή να υποφέρει, να πάθει για να τηρήσει τον 
θείο νόμο από αγάπη στον αδελφό της. Υβριστής είναι ο Κρέων: νεοφώτιστος 
άρχοντας, παραβαίνει τον θείο νόμο, όπως και ο Αγαμέμνων στον Αίαντα, για 
να τιμωρήσει ένα νεκρό προδότη, εχθρό, περιφρουρώντας τάχατες έτσι την πο
λιτεία. Η Αντιγόνη συγκρούεται μαζί του, την καταδικάζει κι αποσύρεται, για 
να εκτίσει την ποινή της. Στη συνέχεια παρακολουθούμε την τραγωδία του Κρέ- 
οντα: ασεβής, πείσμων, εγωιστής, τυραννικός, ανάλγητος, «τείνει άγαν», 
συγκρούεται με τον Αίμονα, κατηγορεί και εξοργίζει τον Τειρεσία, που του προ
λέγει τις φοβερές συνέπειες της απόφασής του· όταν λοιπόν μέσα στην απειλή 
και τον φόβο αποφασίζει ν’ αλλάξει γνώμη, τον προδίδει ο χρόνος. Η κατα
στροφή έχει συντελεστεί: η Αντιγόνη απαγχονίστηκε, ο γιος του την ακολουθεί 
στον θάνατο, κι αυτόν η μητέρα του· η οικογένειά του ξεκληρίστηκε.

Η Αντιγόνη λοιπόν, ήταν ο μοχλός της δράσης, ο κύριος χαρακτήρας, εκτε
νέστερος και πολύ πιο δουλεμένος είναι ο Κρέων.

Η Ηλέκτρα είν’ ένα έργο βαρύ· έχει ως πράξη τη μητροκτονία και την εκδί
κηση. Τη μυθική αυτή υπόθεση δραματοποίησαν και οι τρεις τραγικοί.

Τα πράγματα εδώ δεν είναι τόσο καθαρά κι ευδιάκριτα. Πώς διάλεξε λοιπόν το 
μυθικό του υπόβαθρο ο Σοφοκλής, χωρίς να το καταδικάσει όπως ο Ευριπίδης ούτε 

, να εξηγήσει όπως ο Αισχύλος σαν μια μη ικανοποιητική, αλλά μεταβατική φάση στην 
πάλη για τη δικαιοσύνη; Ο χρησμός του Απόλλωνα στον Ορέστη δεν επιτάσσει τη 
μητροκτονία «Μόνος σου εσύ χωρίς στρατό κι ασπίδες να κλέψεις το δίκαιο φόνο».

Ο Kitto υποστηρίζει πως η δολοφονία της Κλυταιμνήστρας και του Αίγιθου 
από τον Ορέστη δεν είναι παρά η επαναφορά των πραγμάτων στη σωστή και 

φυσική τους τάξη που διαταράχτηκε από την αδικία, το βίαιο φόνο του Αγα- 
μέμνονα. Κι αυτό το εξηγεί εννοώντας τη δικαιοσύνη όχι με την ηθική και κοι
νωνική της σημασία, αλλά με μια εξωηθική έννοια, τη δίκη των Ιώνων 
φιλοσόφων, όπως όταν έλεγε ο Αναξίμανδρος «τα πράγματα καταβάλλουν συ
νεχώς το ένα στο άλλο ανταπόδοση (τίσιν) της αδικίας» / («διδόναι γαρ αυτά 
δίκην και τίσιν αλλήλοις της αδικίας»).

Οι τραγικοί ποιητές, κατά τον Ουάιτχεντ, σκέφτονταν μ' αυτό τον τρόπο, 
γιατί περισσότερο κι από τους Ίωνες φιλόσοφους ήταν οι πρώτοι επιστημονικοί 
στοχαστές. Οι φυσικοί φιλόσοφοι που δεν έκαναν τη δική μας έντονη διάκριση 
ανάμεσα στο φυσικό και το ηθικό μπορούσαν να ονομάζουν δίκη αυτό που εμείς 
λέμε «φυσική ισορροπία», «νόμο των μεσοτήτων» και τα παρόμοια. Η Κλυται
μνήστρα δολοφονώντας τον Αγαμέμνονα διατάραξε βίαια τη φυσική τάξη. 
Ήταν μια πράξη προορισμένη κατά τη φύση των πραγμάτων να προκαλέσει μια 
ισόμετρη αντίδραση. Η φροντίδα για την αποκατάσταση της δίκης ανήκει στους 
Θεούς, αλλά και στους ανθρώπους. Στην Ηλέκτρα η δίκη αποκαθίσταται με μια 
φυσική διαδικασία: από τα τρία παιδιά του Αγαμέμνονα η Χρυσόθεμη είναι 
αδύναμη, συμβιβάζεται με την αδικία- ο Ορέστης όμως δεν μπορεί να ζει αιώνια 
εξόριστος με ελεημοσύνες· θέλει να πάρει πίσω την πατρική του κληρονομιά, 
ενώ η Ηλέκτρα ηρωικά σκληρή κι ασυμβίβαστη ζει με την προσδοκία της εκδί- 
κησης. Ο λόγος που ο Απόλλων δεν δίνει προσταγή στον Ορέστη, όπως γίνεται 
στον Αισχύλο, είναι γιατί ο Σοφοκλής θέλει να παρουσιάσει την πράξη της δίκης 
σαν το φυσικό και μάλιστα αναπόφευκτο επακόλουθο του αρχικού εγκλήματος. 
Δεν είναι τυχαίο που στις πέντε από τις επτά τραγωδίες του Σοφοκλή προβάλ
λεται η θέση πως οι νεκροί σκοτώνουν τους ζωντανούς.

Στην Ηλέκτρα ζουν αυτοί που κείτονται κάτω από το χώμα· γιατί οι σκοτω
μένοι εδώ και πολύν καιρό, κρυφά αφαιρούν από τους φονιάδες «αίμα παλλί- 
ρυτον» (αίμα που κυλά στην αντίθετη κατεύθυνση).

Ο Απόλλων λοιπόν πού βρίσκεται, ούτε πρόσταξε, ούτε βοηθησε τον Ορέστη 
στην μητροκτονία; Κι όμως το χέρι του Θεού είναι φανερό. Οταν μαζί με τον 
παιδαγωγό ο Ορέστης έρχεται για να διεκδικήσει όσα του ανήκουν, η Κλυται
μνήστρα βγαίνει από το παλάτι για να προσφέρει θυσία στον Απόλλωνα· είναι 
τρομοκρατημένη από ένα όνειρο με ξεκάθαρη σημασία: ο νόμιμος κληρονόμος 
θα ξαναπάρει τον θρόνο του. Κάνει λοιπόν μια δέηση να συνεχίσει να χαίρεται 
όσα κέρδισε με τον φόνο και τη μοιχεία και ποτέ να μη γυρίσει ο γιος του Αγα
μέμνονα. Αμέσως μετά, ένας μαντατοφόρος φέρνει την ψεύτικη είδηση πως ο 
Ορέστης σκοτώθηκε σε αρματοδρομία στους Δελφούς. Ο Απόλλων άκουσε τη 
βλάσφημη δέηση και στέλνει την κατάλληλη απάντηση: ένα ψεύτικο μήνυμα 
που θα δελεάσει την Κλυταιμνήστρα προς τον θάνατό της. Αυτός ο συγχρονι
σμός εμφανίζει ταυτόχρονα τη δράση σε δύο επίπεδα, το ανθρώπινο και το 
θεϊκό. Οι πράξεις του Ορέστη και της Ηλέκτρας πλήρεις και κατανοητές αφε- 
αυτές είναι ταυτόχρονα μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου, της θέλησης των 
θεών, της αρχής της δίκης, του παγκόσμιου νόμου.
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Η ίδια δίκη λειτουργεί και στον «Οιδίποδα Τύραννο» μόλο που εδώ τα 
πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα, αφού η αδικία αυτή τη φορά είναι αθέλητη 
κι αθώα. Ο Οιδίπους κεραυνοβολείται, όπως μπορεί να πάθει κάποιος που από 
απροσεξία παρεμβαίνει στη φυσική ροή του ηλεκτρικού ρεύματος: η δίκη λειτουρ
γεί με πολλές φαινομενικά τυχαίες και άσχετες εκδηλώσεις: των βοσκών, του ηνίο
χου που προσπάθησε να βγάλει από τον δρόμο τον Οιδίποδα, του ανθρώπου στο 
συμπόσιο, της παρουσίας της Σφίγγας. Τα πρόσωπα λειτουργούν αυτόνομα, ο 
Απόλλων προβλέπει, δεν επιβάλλει. Υπάρχει όμως το σχέδιο των Θεών, ο κόσμος 
και οι ανθρώπινες υποθέσεις διέπονται από ένα λόγο, έστω κι αν εμείς οι άνθρωποι 
δεν μπορούμε να το διακρίνουμε. Ούτε στην τύχη προχωρούν τα πράγματα· η άρ
νηση της τύχης υποδηλώνεται στην προφητεία.

Μέρος του σχεδίου των θεών είναι η ευσέβεια και η αγνότητα. Αλλά ένα μέρος 
της ευσέβειας βρίσκεται πέρα από την ηθικότητα και δεν μπορεί να υπολογιστεί. 
Κανένας ποιητής δεν μιλά περισσότερο από τον Σοφοκλή για την ανάγκη για φρό
νηση. Φρόνηση σημαίνει να ξέρεις τι είσαι, να ξέρεις τη θέση σου στον κόσμο, να 
είσαι ικανός να βλέπεις πλατιά, με μια σωστή αίσθηση αναλογίας.

Αλλά καμιά ευσέβεια και καμιά φρόνηση δεν μπορούν να προσφέρουν προστα
σία από το αναπότρεπτο, τις αναγκαίες τύχες· γι’ αυτό ο άνθρωπος είναι τραγικός. 
4. Η πολιτική πλευρά και η τραγωδία της Ιστορίας:

Δεδομένου ότι ο Αθηναίος του 5ου αιώνα μετείχε ενεργά στην πολιτική ζωή, 
όπως και ο ίδιος ο Σοφοκλής, είναι φυσικό ν’ αναρωτηθούμε αν τον απασχολεί 
στη δημιουργία του το «καλώς άρχειν», η ορθή διαχείριση της εξουσίας.

Πιστεύω πως στις σωζόμενες τραγωδίες του έχουμε σε πρωταγωνιστικούς 
ρόλους δύο μορφές ηγεμόνων, αντίθετες μεταξύ τους: τον Κρέοντα στην 
«Αντιγόνη» και τον Οιδίποδα. Ο Κρέων στις προγραμματικές του δηλώσεις, 
προβάλλοντας το «αρχή άνδρα δείκνυσι» επικαλείται τη διαφύλαξη της πολι
τείας, για να δικαιολογήσει την απόφασή του να μην ταφεί ο Πολυνείκης, βάζει 
δηλαδή την εγκόσμια εξουσία του πάνω από τον θείο νόμο και γίνεται υβριστής. 
Συγκρούεται με την Αντιγόνη, με τον Αίμονα, με την κοινή γνώμη που τελικά 
την αγνοεί. Οταν δηλαδή ο Αίμων του λέει πως ο λαός δεν συμφωνεί μαζί του 
που καταδίκασε την Αντιγόνη, αλλά επαινεί την πράξη της, εκείνος απαντά: «Γι’ 
άλλον, κι όχι για μένα πρέπει λοιπόν να κυβερνώ τη χώρα»; Εδώ ο Σοφοκλής 
αγγίζει το καίριο σημείο, τη λυδία λίθο, το μοναδικό κριτήριο όπως το τονίζει ο 
Αριστοτέλης στα «Πολιτικά» του, τη βάση πάνω στην οποία κρίνεται η ορθή 
λειτουργία οποιουδήποτε είδους πολιτεύματος, αν δηλαδή η εξουσία ασκείται 
προς το συμφέρον του άρχοντος ή των αρχομένων. Αν ασκείται προς το συμ
φέρον του άρχοντος, τότε το πολίτευμα δεν είναι ορθό, γίνεται παρεκβατικό.

Σ’ αντίθεση με τον Κρέοντα έχομεν τον Οιδίποδα: είναι ο κοσμαγάπητος 
άρχοντας, ο σωτήρας της πόλης, το καταφύγιο στις δοκιμασίες, συμπάσχει με 
τον λαό του. Τη θέση λοιπόν πως στο πρόσωπο του μυθικού Οιδίποδα ο Σοφοκλής 
ενσάρκωνε τον Περικλή δεν τη θεωρούμε ανυπόστατη. Ο Περικλής ήταν με
γάλος άνθρωπος και ο ιδεώδης δημοκρατικός ηγέτης· ευεργέτησε την Αθήνα, 
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όχι μόνον γιατί την εκόσμησε με τα γνωστά αθάνατα μνημεία, αλλά κατά τον Θου
κυδίδη «όσον καιρόν προύστη της πόλεως, μετρίως εξηγείτο, και ασφαλώς διε- 
φύλαξεν και εγένετο επ’ εκείνου μεγίστη». Η απόφαση του αθηναϊκού δήμου 
να συγκρουστεί με τους Σπαρτιάτες οφείλεται αποκλειστικά στον Περικλή. Το 
«μη είκειν Πελοποννησίοις» ήταν η δική του εξωτερική πολιτική. Πείθει λοιπόν 
τους Αθηναίους ν’ αναλάβουν τον πόλεμο, αναλύοντας με ορθολογικά κριτή
ρια τα πολιτικοστρατιωτικά δεδομένα των δύο αντιπάλων, με τη βεβαιότητα 
ότι η Αθήνα θα επιβληθεί του αντιπάλου.

Στον «Οιδίποδα» η πρώτη κορύφωση της δράσης είναι η σύγκρουση του Οιδί
ποδα με τον Τειρεσία που καταλήγει στην άδικη καταδίκη του Κρέοντα. Η αυτο
πεποίθηση του έξυπνου ανθρώπου, η βεβαιότητα κι ο έλεγχος των πραγμάτων που 
πιστεύει πως έχει ο Οιδίπους, τον οδηγεί στην αδικία, την ύβρη «που φυτεύει τον 
τύραννον». Την επιδημία του λοιμού που κτύπησε την Αθήνα το δεύτερο έτος του 
πολέμου ο Περικλής δεν μπορούσε να την προβλέψει. Εξαιτίας της μεγάλης φθοράς 
του πληθυσμού και της καθημερινής απειλής του θανάτου, οι Αθηναίοι οργίστηκαν 
εναντίον του, τον καθαίρεσαν από στρατηγό και τον καταδίκασαν σε πρόστιμο. Σε 
λίγο τον επανέφεραν, αλλά προσεβλήθη από τη νόσο και ο θάνατός του επηρέασε 
καταλυτικά την έκβαση του πολέμου. Οι αρχικές προβλέψεις του Περικλή, μόλο 
που υπήρξε ο κατ’ εξοχήν εκπρόσωπος του αθηναϊκού μεγαλείου, ματαιώθηκαν 
και ο ίδιος και η Αθήνα έφτασαν στη συντριβή. Μήπως άραγε η πτώση του Οιδί
ποδα είναι μια απάντηση του ευσεβούς Σοφοκλή στους πιο προοδευτικούς συμπο
λίτες του που έλεγαν: «Εμείς είμαστε τώρα οι κύριοι», καθώς είπε ο Πρωταγόρας 
«οι θεοί μπορεί να υπάρχουν, μπορεί και όχι». Εξάλλου οι έξυπνοι και αδίστακτοι 
Αθηναίοι στη Μήλο είχαν αποκηρύξει απερίφραστα τις αρχαϊκές ιδέες για τη δι- 
καιοσύνη: οδηγός στη ζωή γι’ αυτούς έγινε ο έξυπνος υπολογισμός!

Ο Σοφοκλής υπήρξε ευσεβέστατος και φιλαθηναιότατος. Ποτέ δεν εγκατέ- 
λειψε την Αθήνα, όπως και ο Σωκράτης. Στάθηκε όμως και καλότυχος. Πέθανε 
το 405 με τη γεύση της χαράς, την ώρα του υπαρχήματος, πριν από την έξοδο 
και την καταστροφή. Το 406, ένα χρόνο πριν οι Αθηναίοι νίκησαν περιφανή νίκη 
στις Αργινούσες. Ένα χρόνο μετά τον θάνατό του, το 404π.Χ., η Αθήνα έζησε 
όχι στο θέατρο, πια, μα στην πραγματικότητα την τραγωδία της ιστορίας. Ας 
δούμε πώς μας την εξιστορεί ο Ξενοφών στα «Ελληνικά» του.

«Εν δε ταις Αθήναις της Παράλου αφικομένης νυκτός ελέγετο η συμφορά 
και οιμωγή εκ του Πειραιώς δια των μακρών τειχών εις άστυ διήκεν, ο έτερος 
τω ετέρω παραγγέλλων ώστ’ εκείνης της νυκτός ουδείς εκοιμήθη ου μόνον τους 
απολωλότος πενθούντες, αλλά πολύ μάλλον αυτοί εαυτούς, πείσεσθαι νομίζον- 
τες οία εποίησαν Μηλίους τε Λακεδαιμονίων αποίκους όντας, κρατησαντες πο
λιορκία και Ιστιαίας και Σκιωναίους και Τορωναίους και Αιγινήτας και άλλους 
πολλούς των Ελλήνων».

(Ξενοφώντος «Ελληνικά» Β2 §3-4)
«Ενόμιζον δε οι Αθηναίοι ουδεμίαν είναι σωτηρίαν μη ποθείν α ου τιμωρού

μενοι εποίησαν, αλλά δια την ύβριν ηδίκουν ανθρώπους μικροπολίτας επ ου- 
δεμία αιτία ετέρα ή ότι εκείνοις συνεμάχουν» (ίΐενοφ. «Ελληνικά» Β2 §10).
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Η «Περί Ύψους» πραγματεία του Λογγίνου και η συμβολή της 

στη νεοελληνική αισθητική αγωγή και λογοτεχνική θεωρία

της Ανδρεανής Ηλιοφώτου

Πιστεύουμε πως η διάσωση της μικρής πραγματείας «Περί ύψους» οφείλεται 
αποκλειστικά στην αξία της. Μας σώθηκε με χάσματα, χωρίς τέλος και χωρίς 
βεβαιότητα για τον συγγραφέα της και τον χρόνο συγγραφής της. Αποδίδεται 
λοιπόν σε Ανώνυμο (Διονύσιο ή Λογγίνο) και απευθύνεται από τον συγγραφέα 
στον φίλο του Ποστούμιο Τερεντιανό, για να του υποδείξει πως η πραγματεία 
« Περί Ύψους» του Κεκίλιου έχει πολλά λάθη και καλό θα ήταν να εξετάσουν 
μαζί το θέμα, για να καθορίσουν πιο αληθινά όσα αφορούν το ύψος του λόγου. 
Από την αρχή λοιπόν ορίζει το ύψος «ως κάποια υπεροχή κι ακροτέλεια έξαρση 
του λόγου και πως οι πιο μεγάλοι από τους ποιητές και συγγραφείς, όχι απ’ 
αλλού πουθενά, μα απ’ εδώ κατάχτησαν τα πρωτεία τους και γέμισαν με τη 
δική τους δόξα τους αιώνες. Γιατί η ενέργεια του μεγαλοδύναμου λόγου δεν 
αποβλέπει στο να πείσει τους ακροατές, αλλά σ’ έκταση τους φέρνει». Και πά- 
ρακάτω παρομοιάζει το ύψος με κεραυνό «Το ύψος εξακοντισμένο σύγκαιρα 
κάπου, είναι σαν κεραυνός: κατασκορπίζει τα πάντα στο διάβα του και μεμιάς 
αθρόα του ρήτορα φανερώνει τη δύναμη».

Κατόπιν αναφέρεται σε κάποια σφάλματα σχετικά με το ύψος, με πρώτο το 
«οιδούν»,το παραφουσκωμένο δηλαδή κυρίως στην τραγωδία. Δεύτερο είναι 
το μειρακιώδες, το παιδιακίσιο δηλαδή που το εξηγεί ως «σχολαστική νόησις 
υπό περιεργασίας λήγουσα εις ψυχρότητα». Παράδειγμα ψυχρού ύφους φέρνει 
τον Τίμαιο, ιστορικό του Δ π.Χ. αιώνα. Τρίτο είδος σχετικά με το πάθος είναι 
αυτό που ο Θεόδωρος ονόμαζε παρένθυρσον1. Επικρίνει ακόμη ο Αογγίνος 
τον Κεκίλιο που παραλείπει να αναφέρει «πως τίποτα δεν είναι τόσο μεγαλό
στομο, όσο το ευγενικό πάθος όταν έχει τη θέση του, το πάθος που εκδηλώνεται 
σαν να αναμοχλεύεται από ιερήν έκσταση ως ενθουσιαστική πνοή και δίνει, 
σαν να πούμε θεϊκή ζωή και δύναμη στον λόγο».

1 Παρένθυρσο: η παρεμβολή πάθους ασύγκαιρου και χωρίς περιεχόμενο εκεί που δεν 
χρειάζεται πάθος ή υπερβολικού εκεί που χρειάζεται μέτριο.

Ακολούθως ο συγγραφέας καθορίζει τους πέντε τόπους του ύψους: η πρώτη 
και σπουδαιότερη πηγή του υψηλού είναι η ευχέρεια στη σύλληψη αδρών και 
υψηλών ιδεών η δεύτερη, το σφοδρό και γεμάτη έξαρση πάθος. Αλλά τα δύο 
τούτα συστατικά στοιχεία του ύψους είναι περισσότερο φυσικά χαρίσματα, ενώ 
τα άλλα τρία είναι και προϊόντα τέχνης, η ταιριαστή δηλαδή συγκρότηση των 
σχημάτων και η καλή συγκρότηση της έκφρασης, που στοιχεία της πάλιν είναι 
η εκλογή των λέξεων από τη μια και η χρήση της μεταφοράς και η επεξεργα
σμένη φράση από την άλλη. Πέμπτη τέλος πηγή του μεγαλοδύναμου λόγου, 1 

που σ’ αυτή περιλαμβάνονται κι όλα τα προηγούμενα, είναι η σύνθεση που τα 
κορυφώνει σε υπέροχο και μεγαλόπρεπο ύφος.

Από τα πέντε στοιχεία του υψηλού σπουδαιότερο θεωρεί το πρώτο, δηλαδή 
τη φυσική δύναμη για τους υψηλούς στοχασμούς. Κι ενώ το θεωρεί πιο πολύ 
φυσικό χάρισμα κι όχι επίκτητο, προτρέπει να καλλιεργούμε τις ψυχές με κά
ποια τάσι] προς τα μεγάλα και να τις κάνουμε τέτοιες που να εγκυμονούν πάντα 
την ευγενική ανάταση. «Ύψος μεγαλοφροσύνης απήχημα» «Το ύψος είναι έκ
φραση μεγάλης ψυχής». Αρα ο αληθινός λογοτέχνης πρέπει να μην έχει φρό
νημα χαμηλό και πρόστυχο ούτε είναι δυνατό όσοι στοχάζονται ταπεινά και 
δουλόπρεπα να βγάλουν κάτι το θαυμαστό και με αιώνια αξία.

Αξεπέραστο πρότυπο ύψους θεωρεί τον Όμηρο τον οποίο και ο Πλάτων 
ανταγωνίστηκε. «Ο Πλάτων φαντάζομαι, μας λέει δεν θα μπορούσε να κάμει 
ν’ ανθίσουν πάνω στα φιλοσοφικά δόγματα τόσον εξαίσια πράγματα και συ
νάμα να μπει τόσο συχνά σε ποιητικά θέματα και φράσεις, αν, μα την αλήθεια, 
δεν διαγωνιζόταν μ’ όλη τη δύναμη της ψυχής του με τον Όμηρο για τα πρω
τεία σαν ανταγωνιστής νεαρός ενάντια σ’ άλλον πιο θαυμαζόμενον».

Και γενικά εισηγείται ως κριτές της άξιας δημιουργίας τ' αξεπέραστα πρό
τυπα: τον Όμηρο, τον Πλάτωνα, τον Δημοσθένη και στην ιστορία τον Θουκυ
δίδη.

Ύστερα μιλά για τις φαντασίες που δεν είναι άλλο από αυτό που εμείς ονο
μάζουμε εικόνες, που στη φαντασία των ποιητών έχει την ευχέρεια να πέφτει 
όσο θέλει στο μυθικό και να ξεπερνάει κάθε πιθανότητα της ρητορικής φαντα
σίας, όμως η πιο έξοχη ιδιότητα είναι να διατηρεί στην παράσταση τις αναλο
γίες με την πραγματικότητα και την αλήθεια.

Ύστερα ασχολείται, πάντοτε μετά παραδειγμάτων, με τα διάφορα σχήματα 
του λόγου. Αριστο είναι το σχήμα όταν περνάει απαρατήρητο· το ύψος και το 
πάθος του λόγου χάρη σε μια φυσική συγγένεια που έχουν με τις ψυχές μας και 
χάρη στη λαμπρότητά τους παρουσιάζονται πιο μπρος από τα σχήματα και 
σκιάζουν την τέχνη τους. Αναφέρεται λοιπόν στην ερωταπόκριση, τα υπερ
βατά, τα ασύνδετα, τα πολύπτωτα, την περίφραση, τη χρήση των μεταφορών, 
την εκλογή των λέξεων, πράγματα που εξετάζει ο Αριστοτέλης διεξοδικό στο 
Γ' βιβλίο της Ρητορικής.

Εν τέλει δικαιώνει τη μεγαλοφυϊα απαντώντας στον Κεκίλιο ότι δεν μπορεί 
ο Λυσίας να είναι ανώτερος από τον Πλάτωνα, επειδή το ύφος του Δυσία είναι 
αψεγάδιαστο και απαλλαγμένο από ρητορικά λάθη. «Το υψηλό ανεβάζει κοντά 
θτη θεϊκή μεγαλοφροσύνη και το αψεγάδιαστο βέβαια, δεν κατακρίνεται, το 
μεγάλο όμως θαυμάζεται».

Για να προσθέσει παρακάτω πως η καθαρότητα από τα σφάλματα είναι το 
πιο πολύ της τέχνης κατόρθωμα, ενώ το Υψηλό, αν κι όχι της ίδιας έντασης σε 
κάθε συγγραφέα είναι χάρισμα της μεγαλοφυϊας.
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Το «Περί Ύψους» είναι το έργο που διασυνδέει την ελληνική τεχνογραφία 
με την ανεπτυγμένη στα νεότερα χρόνια αισθητική θεωρία και καθαυτό το αρι
στούργημα της ελληνικής τεχνογραφίας· είναι περισσότερο ομολογία αισθητι
κής πίστεως παρά τεχνολογική πραγματεία, κι αντιμετωπίζει το υψηλό ως 
αισθητική κατηγορία. Βλέπει έπειτα το δημιούργημα σαν κάτι που έχει άμεση 
συνάρτηση με την ηθική βίωση, όχι σαν αυτοτελές καλλιτέχνημα, και με τη με- 
λέτη του πάθους που πρώτος την επιχειρεί, υποσημειώνει πρώτος στην παρά
δοση της ελληνικής τεχνογραφίας τη σχέση του δημιουργήματος προς τις 
ψυχοπνευματικές δυνάμεις, που η υπεροχή τους κι η ειλικρίνειά τους εμψυχώ
νει τα τεχνικά μέσα. Μόλο που ανήκει στην παρακμή είναι απαλλαγμένος από 
την κόπωση του υπερπολιτισμού κι απ’ ό,τι ωραίο και υψηλό έχει φανερώσει η 
Ελληνική ανάταση αντλεί εξαίσια δροσιά και ζωτικότητα πνεύματος. Πάνω 
απ’ όλα θαυμάζει τη μεγαλοφροσύνη, που φεγγοβολεί ανάμεσα από κάθε του 
στοχασμό και που τον οδηγεί ασφαλώς προς τη γνήσια φύση του υψηλού που 
το ορίζει όπως είδαμε: «μεγαλοφροσύνης απήχημα», διασυνδέοντας πρώτος 
την ηθική τελείωση ως γενεσιουργό λόγο των αθανάτων έργων, με την αντί
ληψη ότι η ηθική ατέλεια μοιραίως εμφυλοχωρεί σαν σπέρμα αρρώστιας σε 
κάθε δημιουργία και διακηρύσσει τη μεγαλοφυϊα ανάπηρη χωρίς το ηθικό στοι
χείο. Η πραγματεία του Λογγίνου αντιμετωπίστηκε διαχρονικά ως καλός τε
χνολογικός οδηγός για το πώς γράφεται η μεγαλοφυής, υψήγορη λογοτεχνία 
που εμφορείται από γενναίο φρόνημα (ήθος), πάθος, υπερβολή ακόμη και βι
αιότητα. Μολονότι κωδικοποιεί, ταξινομεί και παραθέτει ρητορικούς τρόπους 
και σχήματα λόγου, ταυτόχρονα υπερβαίνει τα όριά τους και αποδεσμεύεται 
από ένα αυστηρά υφολογικό πλαίσιο.

(Ο Μπουαλό (1636-1711), αδιαμφισβήτητη ηγετική φυσιογνωμία των «αρ
χείων» των συντηρητικών στα γαλλικά γράμματα, μεταφράζει στα 1674 το 
«Περί Ύψους» και συνάμα εμφανίζει τ^ δική του «Ποιητική Τέχνη», κορυφώ- 
νοντας κατά κάποιο τρόπο την ανοδική πορεία της λογγίνειας πραγματείας και 
κυρώνοντάς την με το πόνημά του).

Πριν όμως δούμε την πορεία του «Περί Ύψους» στον ελληνικό χώρο, ας 
δούμε πώς η νεοελληνική αισθητική το προσλαμβάνει και το ορίζει σε σχέση 
με το ωραίο: το βασικό χαρακτηριστικό του υπέροχου (υψηλού) είναι το μέγε
θος. Το υπέροχο αντικείμενο έχει είτε τεράστια μάζα είτε επιβλητική δύναμη 
πολύ μεγαλύτερη από το φυσικό μέγεθος και την ενέργεια του ανθρώπου. Οι 
διαστάσεις του είναι υπερβολικές και ο όγκος του ανυπολόγιστος. Είναι ποσο
τικά ακατανόητο σε μέγεθος και δεικνύει μια «ανωτερότητα» με την «τεράστια 
δύναμή του».

Η κατηγορία αυτή αναφέρεται στις ποσοτικές όψεις του αισθητικού αντι
κειμένου, ως όχι τις ποιοτικές. Ο Π. Μιχελής αναφέρει ρητά ότι αυτή η ιδιαιτε
ρότητα του υψηλού (υπέροχου) δείχνει ότι το μεγαλειώδες στηρίζεται κατά 
κύριο λογο στην ποσότητα. Επίσης και ο Ε. Παπανούτσος συμφωνεί με την πο
σοτική πλευρά του αισθητικού αντικείμενου, όταν λέει «ότι το υπέροχο είναι 

κατά μία έννοια ο θρίαμβος της ύλης επί της μορφής. «Ο Π. Μιχελής θεωρεί το 
υπέροχο «ισοδύναμο και αντίθετο με το ωραίο». Επισημαίνει τις διαλεκτικές 
τους αντιθέσεις ως εξής: «Η μορφή του υψηλού αναδύεται αδιαφοροποίητη, 
σε αντίθεση με τη μορφή του ωραίου έργου που συντίθεται από διαφοροποι
ημένα και ανεξάρτητα μέρη, παρά το ότι τελικά συναποτελούν ένα ενιαίο όλο. 
Η διαφορά μεταξύ του ωραίου και του υψηλού επομένως έγκειται στις αντιθέ
σεις μεταξύ μορφής και αμορφίας, μέτρου και έλλειψης μέτρου, στατικότητας 
και δυναμισμού, διαφοροποίησης και ενότητας, σύνθεσης των αντιθέτων και 
λύσης των συγκρούσεων. Αυτές οι διαφορές δεν είναι μόνον εξωτερικές, έχουν 
μια βαθύτερη σημασία η οποία τελικά ανάγεται στην αντίθεοι] μεταξύ είναι και 
γίγνεσθαι».

Παραταύτα όσο βαθύτερη και περισσότερο εμφανής είναι η αντίθεση τόσο 
περισσότερο διακριτό είναι το σημείο σύγκλισης τους· «το είναι» είναι ασύλλη
πτο χωρίς το «γίγνεσθαι». Ο συγγραφέας του «Περί Ύψους» έζησε σ’ εποχή πα
ρακμής, κατά πάσα πιθανότητα τον 1° μ.Χ. αιώνα. Εν τούτοις η μεγαλοφροσύνη 
του τού επέτρεψε να κρίνει σωστά τα αίτια της παρακμής του καιρού του που 
είναι πιστεύουμε διαχρονικά. Έτσι, σε σύγχρονό του διανοούμενο, που αποδί
δει την απουσία μεγαλοφυών δημιουργών στην έλλειψη των δημοκρατικών 
ελευθεριών και την επιβολή της οικουμενικής ειρήνης (pax romana), απαντά λες 
και περιγράφει όλα όσα ταλανίζουν εμάς σήμερα. Αξίζει πιστεύω να το διαπι
στώσουμε.

Μια μερίδα των ειδικών υπεστήριζε ότι το «Περί Υψους» δεν έτυχε της δέ
ουσας προσοχής στον ελληνικό χώρο. Ο καθηγητής Νάσος Βαγενάς ερευνώντας 
το θέμα, καταρρίπτει αυτή την ψευδή φήμη και μας πληροφορεί ότι ένας από 
τους πρώτους εκδότες του «Περί Ύψους» είναι Ελληνας, ο Φραγκίσκος Πόρ- 
τος που δίνει τις σπουδαιότερες σελίδες του 16ου αιώνα για την έννοια του 
ύψους. Ο εκδότης έχει συλλάβει το συστατικό χαρακτηριστικό του ύψους να 
διασπά τις προδιαγεγραμμένες κατηγορίες και πιστεύει ότι ο Λογγίνος δεν πρέ
πει να διαβάζεται ως παράρτημα του Αριστοτέλη. Αναφορές στον Λογγίνο βρί
σκουμε στους κατοπινούς λογίους Αέοντα Αλάτιο (1620), Νικόλαο 
Μαυροκορδάτο (1718). Ενώ στα 1780 ο Μοισιόδακας στην «Απολογία» του 
θλίβεται από το γεγονός ότι στα σχολεία «μαθαίνονται μόνο μηχανικώς τα 
γραμματικά και όχι και χαρακτήρες υφέων» και ζητά να διδάσκονται ο Αογ- 
ϊίνος, ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς κ.ά. Η δημιουργικότερη όμως χρήση του 
Αογγίνου τον 18° αιώνα γίνεται από τον Ιωάννη-Δονά Πασχάλη που όχι μόνο 
παραθέτει χωρία από το «Περί Ύψους», αλλά αναλύει και κρίνει ελληνικά και 
ιταλικά κείμενα με τη μέθοδο του Αογγίνου.

Τον 19ον αιώνα εισάγονται στην εκπαίδευση όχι μόνο στο Πανεπιστήμιο, 
αλλά και στη Μέση Εκπαίδευση κείμενα υφολογίας με τις πραγματείες και της 
Ρητορικής. Οι Έλληνες αυτού του αιώνα τρέφουν μεγάλο θαυμασμό για τον 
συγγραφέα του «Περί Ύψους», τον οποίον χαρακτηρίζουν «μέγαν κριτήν του 
λόγου», «πολυμαθέστατον και κριτικώτατον, δαιμόνιον και σοφόν».
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Αλλ’ ας έρθουμε σε πιο πρόσφατους καιρούς και σε μεγάλους ποιητές του 
νεοελληνικού Παρνασσού. Είναι γνωστός ο ανανεωτικός κι αναγεννησιακός 
πολιτιστικός ρόλος της γενιάς του 1880 με επικεφαλής τον Κωστή Παλαμά. 
Χάρη στον Παλαμά και τους συνοδοιπόρους του, όχι μόνο η νεοελληνική ποί
ηση κατάφερε να συμπορευτεί με την ευρωπαϊκή, αλλά και όλοι οι τομείς της 
λογοτεχνίας να προωθηθούν: η πεζογραφία, το θέατρο, η κριτική. Υπάρχουν, 
παρατηρεί ο Βαγενάς, εικοσιπέντε αναφορές του «Περί Ύφους» στα Άπαντα 
του Παλαμά, περισσότερες από τις αναφορές στην «Ποιητική» του Αριστοτέλη. 
Το γεγονός δεν θα πρέπει να μας εκπλήττει, όταν σκεφτόμαστε ότι ο ποιητής 
και κριτικός Παλαμάς έκρινε ότι «οι κανόνες του Αριστοτέλη είναι σαν πιο 
πολύ βγαλμένοι από την ιδέα που είχε ο φιλόσοφος για το θέατρο παρά για την 
τέχνη των τραγικών που εξετάζει».

Απεναντίας θα ήταν περίεργο να ήταν λιγότερες οι αναφορές του σ’ ένα θε
ωρητικό όπως ο Λογγίνος τον οποίο ο Παλαμάς χαρακτηρίζει «κριτικώτατον» 
και «μέγαν τεχνογράφον» και σε μια πραγματεία, όπως το «Περί Ύφους» την 
οποίαν περιγράφει ως «ασύγκριτη» και ως «το τελευταίο ρόδο της κριτικής των 
Ελλήνων».

Ο Σεφέρης στο δοκίμιό του «Μονόλογος πάνω στην ποίηση», για να περι
γράφει τη διαδικασία της ποιητικής εμπειρίας του δέκτη, χρησιμοποιεί με έμ
φαση το καταληκτικό μέρος του αριστοτελικού ορισμού (δι’ ελέου και φόβου 
περαίνουσα την των τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν) επεκτείνοντάς το γενικά 
στον ποιητικό λόγο. Το γενετικό όμως μέρος, το αναφερόμενο στον τρόπο με 
τον οποίο η κοινή γλώσσα μετατρέπεται σε ποιητική, το βρίσκουμε στο δοκίμιό 
του για τον Ερωτόκριτο, και είναι προφανές ότι αναπτύσσεται στο ανάλογο 
σχήμα του Λογγίνου. Ας δούμε την περιγραφή αυτής της διαδικασίας: Για να 
δημιουργηθεί το ποιητικό κείμενο, γράφει ο Σεφέρης, «πρέπει να συμπέσουν η 
«ευαισθησία» του ποιητή «με τα ποιητικά ρήματά του». «Ευαισθησία του ποι
ητή» ονομάζει ένα κράμα «το χώνεμα που γίνεται πολύ βαθιά μέσα στον ποιητή 
πολλών συναισθηματικών και διανοητικών στοιχείων, όπως οι σταλαχτίτες στα 
βάθη ενός σπηλαίου». «Ποιητικό ρήμα» είναι η «γλώσσα και ο στίχος» όπως 
το αισθάνεται ο ποιητής ως μια φραστική και ρυθμική λειτουργία που πηγαίνει 
πολύ μακρύτερα από το εγώ του ατόμου. Τη «συν-πτωση» «της ευαισθησίας» 
με το «ποιητικό ρήμα» την ονομάζει συντονισμό. Με τους όρους της εποχής 
μας ο Σεφέρης μιλάει για το σημαίνον (ποιητικό ρήμα), δηλαδή την ηχητική 
μορφή των λέξεων και των στίχων και για το σημαινόμενο (ευαισθησία), για το 
νόημα δηλαδή που δηλώνει αυτή η μορφή. Μιλάει επίσης για τη μεταξύ τους 
ειδική σχέση που χαρακτηρίζει τον ποιητικό λόγο, περιγράφοντάς την ως μια 
ένωση που δίνει την αίσθηση ενός φυσικού δεσμού.

Ανάλογη είναι η περιγραφή του τρόπου σύμφωνα με τον οποίο, κατά τον 
Λογγίνο, παράγεται το «ύφος» που είναι το κορυφαίο αποτέλεσμα της ποιητι- 
κήζ ΧΡήθΗζ τΊΊ5 γλώσσας. Για να δημιουργηθεί το ύφος, λέει ο Λογγίνος, απαι
τείται μια «συνέμπτωσις»: πρέπει να συμπεσουν το «έπος» δηλαδή η λέξη, το 

ρήμα, το σημαίνον με το «πάθος», δηλαδή με το σημαινόμενο που είναι, στις 
σπουδαιότερες περιπτώσεις τους, προϊόν μιας συγκινησιακής κατάστασης η 
οποία περιέχει διανοητικά στοιχεία.

Συνέμπτωσις σημαίνει για τον Λογγίνο συνύφανση, γιατί όπως διαβάζουμε 
σε άλλο σημείο του «Περί Ύφους», το ύψος παράγεται όταν «η τε του λόγου 
νόησις» [το σημαινόμενο] η τε φράσις [και το σημαίνον] τα πλείω δΓ εκατέρου 
διέπτυκται [«συνυφαίνονται μεταξύ τους κατά το μεγαλύτερο μέρος τους]». 
Σκοπός του ύφους δεν είναι η «πειθώ», η οποία λειτουργεί κυρίως με τη διάνοια 
και στην οποία αποβλέπει η ρητορική, αλλά η «έκστασις», που είναι μια κατά
σταση της συγκίνησης, η οποία έχει υπερβεί τα διανοητικά στοιχεία που περιέ
χει: η ψυχική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο συνεπαρμένος.

Η πετυχημένη κράση του σημαίνοντος με το σημαινόμενο, η οποία παράγει 
το ύψος είναι απόληξη, της «εν αξιώματι διάρσει συνθέσεως» δηλαδή της σύν
θεσης που περιέχει σπουδαίο περιεχόμενο και τελείται σε υψηλή ένταση. Η σύν
θεση αυτή είναι η βασική και κεντρική πηγή του ύψους.

Αυτά τα λίγα και σύντομα που προηγήθηκαν φανερώνουν, πιστεύουμε, τη 
διαχρονική συμβολή του «Περί Ύψους» στη νεοελληνική αισθητική αγωγή και 
λογοτεχνική θεωρία.

Βιβλιογραφία
Ανωνύμου (Διονυσίου ή Λογγίνου), Περί ύψους.
Λριστοτέλους, Περί Ποιητικής.
Δημήτρ. Ζ. Ανδριόπουλος, Ιστορία της Νεοελληνικής Αισθητικής.
Νάσου Βαγενά, Κινούμενος Στόχος (Κριτικά Κείμενα) Ο Λογγίνος και η σημερινή 
ελληνική κριτική. Σεφέρης και Λογγίνος.
Άρχαίον Κείμενον, Εισαγωγή, Μετάφρασις, Σχόλια Π. Λεκάτσα
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Περίφημα στάσιμα της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή 

που παρερμηνεύονται

του Ελλάδιου Χανδριώτη

Το er και το γ' στάσιμο της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή, «Πολλά τά δεινά 
κούδέν άνθρώπου δεινότερον ττέλει...» (334-373) και «Έρως άνίκατε μάχαν...» 
(775-794), υφίσταντο και υφίστανται αισθητά διαφορετικές ερμηνείες. Βασικά 
διακρίνονται δύο για το καθένα. Παραδείγματα:

1. Το a' στάσιμο
α) Αποτελεί τον υψηλότερο ύμνο της ανθρώπινης επινοητικότητας, που δεν 

σταματά μπροστά σε τίποτα (ό παντοπόρος καί περιφραδής άνήρ). (Βασιλείου 
Α. Καλογερά, Αισθητική ερμηνεία της αρχαίας τραγωδίας, Πειραματικό Σχο
λείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1957).

β) Το μεγαλύτερο θαύμα στον κόσμο είναι ο άνθρωπος με το τολμηρό 
πνεύμα και την εφευρετικότητά του. Αλλά με την ευφυΐα του μπορεί να φέρει 
καταστροφή σε όλα, αν τη χρησιμοποιεί με τρόπους που δεν είναι δίκαιοι και 
ορθοί, ειδικά όταν αυτός υποσκάπτει έτσι την πολιτεία. (Meyer Reinhold, Clas
sical Drama, Greek and Roman, Barrows Educational Series Inc. 1959).

2. To γ' στάσιμο

α) Αποτελεί ωραία παρένθεση αλλά και την υψηλότερη και ποιητικότερη 
σύλληψη και τον ωραιότερο ύμνο του παντοδύναμου πτερωτού Έρωτα. (Βα
σιλείου Α. Καλογερά, βλ. πιο πάνω).

β) Αν δει κανείς το θέμα του έρωτα... κάπως χωριστά από το υπόλοιπο κεί
μενο της Αντιγόνης, θα έχει μια στρεβλή αντίληψη γι’ αυτό το δράμα ως ολό
τητα... Ο Αίμων ήταν ερωτευμένος και ό,τι τραγικό έπραξε το έπραξε υπό την 
επιρροή της δύναμης της Αφροδίτης, είναι όμως δευτερεύων χαρακτήρας· αν 
η Αντιγόνη ήταν ερωτευμένη, η τραγική δράση της προσδιοριζόταν από κάτι 
άλλο. Υποστήριξα πιο πριν ότι το θέμα του έρωτα έχει σημαντικότατες συνέ
πειες για τον Κρέοντα, αφού αυτός βάλθηκε να αντιπαλέψει μια τέτοια δύναμη 
ακαταμάχητη... (R.P. Winnington-Ingram, Sophocles An Interpretation, 2002).

Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τις θεωρήσεις Β. Καλογερά φιλολογικές και 
. τις θεωρήσεις Μ. Reinhold και R.O. Winnington-Ingram δραματικές. Βέβαια ας 

μη θεωρηθεί ότι όλοι οι σκηνοθέτες ακολουθούσαν ή ακολουθούν αυτήν εδώ 
τη δραματική θεώρηση. Κάποτε μάλιστα βλέπουμε σε παραστάσεις μεγάλες πε
ρικοπές στο ένα ή στο άλλο χορικό ή και γύμνωσή τους από τον ομαδικό και 
λυρικό τους χαρακτήρα.

Η άλλη θεώρηση ή αντίληψη, η φιλολογική, είναι, δυστυχώς, εδραιωμένη 
τουλάχιστον στη μέστ] εκπαίδευση του ελληνικού κόσμου.

Παρακάτω θα αναπτυχθούν για κάθε στάσιμο χωριστά οι βασικές διαφορές 
που έχουν καθοριστεί αλλά και η προτίμηση προς τον ρόλο της αντίθεσης στο 
αΖ στάσιμο και η άρνηση της αντίληψης για παρένθεση του γ' στάσιμου. Η με
λέτη δεν θα περιοριστεί στο κείμενο των δύο συγκεκριμένων στάσιμων, αλλά 
θα επεκταθεί και στα άλλα μέρη του δράματος· μια λέξη ή φράση ή πρόταση 
ακόμη και του τέλους μπορεί να φωτίσει προηγούμενα μέρη.

1. Τι προβάλλει ο Σοφοκλής στο χορικό του
«Πολλά τά δεινά κούδέν άνθρώπου δεινότερον πέλει...» 

(Αντιγόνη 334-373)

Το κείμενο σε μετάφραση1

α) Πολλά γεννούν το δέος-

το μέγα όέος ο άνθρωπος γεννά-

περνά τον αφρισμένο πόντο

με τις φουρτούνες του νοτιά,

στη μέση σκάβει το βαθύ

και φουσκωμένο κύμα-

και την υπέρτατη θεά, τη Γη,

την άφθαρτη παιδεύει την ακάματη

οργώνοντας με τα καματερά
χρόνο το χρόνο φιδοσέρνοντας τ' αλέτρι.

Και των αστόχαστων πτηνών 

τις φυλές κυνηγά με τα βρόχια, 

των αγρίων θηρίων τα έθνη, 

των βυθών την υδρόβια φύτρα 

με δίχτυα πλεγμένα στριφτά,

Μετάφραση Κ. Γεωργουσόπουλου (Κ.Χ.Μύρη). 
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ο τετραπέρατος- τ’ αγρίμι της βουνοκορφής

δαμάζει με τεχνάσματα- φορεί

στων αλόγων την πλούσια χαίτη ζυγό

και στον ταύρο, που βαρβάτος βοσκάει στα όρη.

Ένας τον άλλο δίδαξε λαλιά,

τη σκέψη, σαν το πνεύμα των ανέμων,

την όρεξη να ζει σε πολιτείες-

πώς να γλιτώνει το χαλάζι μες στ’αγιάζι,

την άγρια δαρτή βροχή μέσα στον κάμπο, 

ο πολυμήχανος- αμήχανος δε θ ’ αντικρίσει 

τα μελλούμενα- το χάρο μόνο

να ξεφύγει δεν μπορεί-

μόλο που βρήκε ψάχνοντας και γιατρειές 

σ’ αγιάτρευτες αρρώστιες.

β) Τέχνες μαστορικές σοφίστηκε

που όεν τις βάζει ο νους,

κι όμως μια στο κακό, μια στο καλό κυλάει-

όποιος κρατεί τον ανθρώπινο νόμο

και του θεού το δίκιο, που όρκος το δένει φριχτός,

πολίτης- αλήτης και φυγάς,

όποιος κλωσάει τ’ άδικο, μακάρι και μ ’ αποκοτιά-

γ) ποτέ σε τράπεζα κοινή

ποτέ μου βούληση κοινή

με κείνον που τέτοια τολμάει.

Α'

Τι έκαμε η πώς συμπεριφέρθηκε ο Χορός, πριν αρχίσει αυτό το τραγούδι 
του:

α) Οι Θηβαίοι γέροντες (ο Χορός), καλεσμένοι από τον βασιλιά τους, ήρθαν 
στο προαύλιο του παλατιού (στην ορχήστρα του θεάτρου). Μπήκαν εκφράζοντας 

τη χαρά τους τραγουδιστά (πάροδος) για την ήττα του αργίτικου στρατού, τον 
οποίο είχε οδηγήσει εναντίον της γης τους ο Πολυνείκης,

άρθείς νεικέων έξ άμφιλόγων. (111) 

που πήρε αέρα από φιλόνικα μισόλογα.
Την απόκρουση τη θεώρησαν ως οφειλόμενη στη βοήθεια του Δία, που 

μεγάλης γλώσσης κόμπους 

ύπερεχθαίρει. ( 128-129)
απεχθάνεται τα λόγια τα παχιά

του κομπασμού.
β) Σε κάποιο σημείο της δεύτερης στροφής ο Χορός αναφέρθηκε και στους 

δύο σκοτωμένους αδελφούς, με λύπηση αλλά και ίσα — ας το προσέξουμε.

πλήν τοίν στοιγεροΐν, ώ πατρός ενός 

μητρός τε μιας φύντε καθ’ αύτοΐν 

δικρατείς λόγχας στήσαντ’ εχετον 

κοινού θανάτου μέρος άμφω. ( 145-148) 

εκτός από τους δόλιους δυο, 

ενός πατέρα και μιας μάνας φύτρες, 

που σήκωσαν κοντάρια ισοδύναμα 

κι ένας στον άλλον έδωσε μερίδιο θανάτου.
(Η λέξη «στυγερός» σημαίνει α) άθλιος, ελεεινός (=αξιολύπητος) αλλά και β) 
μισητός, βδελυρός. Εδώ ο μεταφραστής προτίμησε την πρώτη σημασία: δόλιός, 

με συνίζηση = δύσμοιρος).
γ) Ο Χορός έκλεισε την Πάροδό του με αναφορά στον Κρέοντα.

χωρεΐ, τίνα δή μήτιν έρέσσων, 

οτι σύγκλητον τήνδε γερόντων 

προύθετο λέσχην, 
κοινω κηρύγματι πέμψας; (159-162) 

Πού τάχα το μυαλό του πελάγωσε 

και κάλεσε τους γέροντες 

στέλνοντας προσταγή κοινή 

για τούτη τη συνάθροιση;
Αναλογίστηκε δηλαδή ποια σκέψη έσερνε τον βασιλιά του, ώστε να συ /καλέσει 
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έκτακτη συνέλευση.
δ) Ακόυσαν οι Θηβαίοι γέροντες τη διακήρυξη-προσταγή σ’ ό,τι αφορά το 

κορμί του Πολυνείκη, που θέλησε να καταστρέφει χώρα πατρική...,

εάν δ ’ άθαπτον καί προς οιωνών δέμας

καί προς κυνών έδεστόν αίκισθέν τ’ ίδείν (206-207)

να τον αφήσονν άθαφτο, κορμί ρημάδι,

τα σκυλιά να τον ξεσκίσουν και τα όρνια,

όμως δεν φαίνεται να την ευλόγησαν. Έφταιξε άραγε μόνο η εγωιστική συμπε
ριφορά του Κρέοντα, που επανέφερε έγώ, εγώ, έμοί, έγώ, εγώ, έμόν; Είπε ο 
Κορυφαίος:

ΣοΙ ταϋτ’ άρέσκει, παίΜενοικέως, ποιείν

τον τήδε δύσνουν καί τόν ευμενή πόλει. (212-213)

Ό,τι σ’αρέσει, Κρέοντα, να κάνεις,

γι’ αυτόν που όυστροπεί, γι’ αυτόν που πειθαρχεί στην πόλη.

Νεωτέρω τω τούτο βαστάξειν πρόθες. (217)

Βάλε να φορτωθεί το βάρος νεότερος κανείς.

ε) Στον διάλογο Κρέοντα-Φύλακα για την είδηση πως κάποιος τόλμησε και 
έριξε σκόνη στον νεκρό, για να ξορκίσει το κακό, εξέφρασε διά του Κορυφαίου 
την άποφη:

Άναξ, έμοί τοι μη τι καί θεήλατον

τοϋργον τόδ ’ ή ξύννοια βουλεύει πάλαι. (279-280)

Βασιλιά, ώρα πολλή γυρίζει στο μυαλό μου

μήπως είναι θεόσταλτο το πράγμα τούτο ’δω.

Όμως ρούφηξε τη γλώσσα του από τον θυμό και τα επιχειρήματα και την 
απαίτηση εκείνου, να βρεθεί και να συρθεί ενώπιον του ο αργυρώνητος άντρας 
...(τραγική ειρωνεία!). Άκουσε και το λογοπαίγνιο του Φύλακα

η δεινόν ω δοκεί γε καί φευδή δοκείν (325)

ποπό! Κρίμα κριτής να κρίνει όίχως κρίση,

άκουσε και τα λόγια της φυγής του Φύλακα.

B'

Τώρα μόνος, ελεύθερος ο Χορός ξεδιπλώνει το Πρώτο Στάσιμό του, αυτό που 
έμελλε να απασχολήσει ύστερα από χιλιετίες πολλούς ερμηνευτές μελετητές:

Πολλά τά δεινά κούδέν άν- 

θρώπου όεινότερον πέλει-

Πριν από λίγο πρόφερε ο Φύλακας τη λέξη «δεινόν», τώρα ο Χορός προφέ
ρει «δεινά» και «όεινότερον» — δεν θα σχολιάσω αισθητικά ή ψυχολογικά αυτή 
την επανάληψη — , όμως έχω να πω ότι η μεταφραστική δίνει διάφορες σημα
σίες στο δίστιχο, π.χ.

Πολλά ’ναι τα θάματα 
πιο θάμ’απ’ τον άνθρωπο, τίποτα (I. Γρυπάρης). 

Πολλά γεννούν το δέος- 

το μέγα όέος ο άνθρωπος γεννά (Κ.Χ. Μύρης). 

Πολλά μας τρομάζουν στη ζωή, 

όμως μας τρομάζει περισσότερο ο άνθρωπος (πεζή απόδοση).

Στη βζ αντιστροφή μιλά για ύψίπολιν και άπολιν, έντιμο και άτιμο πολίτη: 

νόμους παρείρων χθονός 

θεών τ’ ένορκον δίκαν 

ύφίπολις- άπολις ότω τό μη καλόν 

ξύνεστιτόλμαςχάριν- (367-370) 

όποιος κρατεί τον ανθρώπινο νόμο 

και του θεού το δίκιο, που όρκος το δένει φριχτός, 

πολίτης- αλήτης και φυγάς 

όποιος κλωσσάει τ’ άδικο... μ ’ αποκοτιά.
Για τον άπολιν όμως εκφράζεται και με απευχή (απέχθεια): 

μήτ’ έμοί παρέστιος γέ- 

νοιτο μήτ’ίσον φρονών 

όςτάδ’ερδοι. (371-373) 

Ποτέ σε τράπεζα κοινή, 

ποτέ μου βούληση κοινή 

μ’εκείνον που τέτοια τολμάει.
Το σημαντικότερο, από άποψη νοηματική και αισθητική, σημείο του στασί 

μου είναι η εναντίωση, η άκρα αντίθεση μεταξύ του σωρού των προηγουμένων 
στίχων 336-365 από τη μια και του στίχου της β' αντιστροφής 366 απο την α η.
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Σοφόν TL τό μηχανόεν

τέχνας υπέρ έλπίό ’ εχων /

τότε μεν κακόν, άλλοτ’ έπ’ έσθλόν ερπει.

Τέχνες μαστορικές σοφίστηκε

που όεν τις βάζει ο νους /

κι όμως μια στο κακό, μια στο καλό κυλάει.

(Πολύ θα μου άρεσε, αν ο μουσικός επενδυτής του χορικού πρόβαλλε, με τον 
δικό του τρόπο, αυτό το τρίστιχο της εναντίωσης). Εδώ θα κρύβεται η έννοια 
που δίνει ο ποιητής μας στη φράση «κούδέν άνθρώπου δεινότερον πέλει», ότι 
δηλαδή ο άνθρωπος είναι το φοβερότερο όν επί της γης. Έτσι, οι στίχοι 336- 
365 αποτελούν εξήγηση έμμεση.

Υποστηρικτικά αυτής της αντίληψης είναι και τα ακόλουθα αποσπάσματα, 
από επιστημονικές μελέτες:

α) Αυτό που λέγεται εδώ για τον άνθρωπο αναφέρεται στη δίχως όρια δύ
ναμή του· ταυτόχρονα όμως γίνεται λόγος για τη φρίκη, την αγωνία, τον φόβο, 
που συνδέονται με αυτή την τερατώδη παντοδυναμία, που εκτείνεται σε όλα 
τα πεδία. Ο άνθρωπος κατόρθωσε να... Και ωστόσο, πάνω απ’ όλα αυτά υπάρ
χει ένα αμετακίνητο όριο: οι νόμοι της πατρικής γης και η ένορκη δίκη των 
θεών. Ανάλογα με τη στάση του απέναντι σ’ αυτά, κρίνεται η αξία ή η απαξία 
του ανθρώπου.2

2. Albin Lesky, Η τραγική ποίηση των αρχαίων Ελλήνων, Α' τόμος, μ£τάφραση Νίκος Χουρ- 
μουζιάόης. Μορφωτικόν Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1987, σελ. 329.

3. John Wilkins and Mathew Macleod, Sophocles Antigone and Oedipus the King, Bristol 1970, σελ.

β) Εναντίον αυτής της αισιόδοξης μοντέρνας θεώρησης της ζωής ο Σοφο
κλής εισάγει παραδοσιακούς ποιητικούς λογισμούς για τους κινδύνους της φι
λοδοξίας και της επιτυχίας και του αναπόφευκτου του θανάτου... Ο Χορός 
είναι ανήσυχος.3

Αν είναι σωστές οι σκέψεις (οι δικές μου) και απόψεις (των άλλων) που 
έχουν εκτεθεί, τότε η αντίληψη ότι εδώ ο Χορός υμνολογεί το πνεύμα του αν
θρώπου δεν ευσταθεί. Ο Χορός μάλλον κατακρίνει τον άνθρωπο, που με απο- 
κοτιά προσβάλλει το θετό δίκαιο (της πόλης του) αλλά και του θεού το δίκαιο, 
το άγραφο. Ο ίδιος έχει συνείδηση ότι ο Κρέοντας, ο βασιλιάς του, με την 
προκήρυξή του ασεβεί προς το θείο δίκαιο, ενώ ο άγνωστος που έχει θάψει 
τον νεκρό παραβαίνει το ανθρώπινο (τη βασιλική προσταγή).

Τα στοιχεία που δείχνουν τη λυρικότητα του λόγου, δηλαδή την ανησυχία 
ή τον φόβο του Χορού, είναι η καίρια αντίθεση αλλά και η συνακόλουθη 
απευχή για τον άπολιν. Αν έλειπαν αυτά, ο υπόλοιπος λόγος θα αποτελούσε 

περιγραφή· δεν θα υπήρχε δηλαδή δραματικό ξέσπασμα, που χρειάζεται τρα

γούδισμα.

Γ
Η μετάβαση από το Πρώτο Στάσιμο στο Δεύτερο Επεισόδιο γίνεται με στί

χους αναπαιστικούς, που όμως έχουν κι αυτοί τον λυρισμό τους. Ο Χορός διά 
του Κορυφαίου του (374-381) εκφράζει έκπληξη, που βλέπει την Αντιγόνη να 
εισάγεται από τον Φύλακα δεμένη, αλλά και λύπη και τρόμο:

Ες όαιμόνιον τέρας άμφινοώ

τόόε- -—...............................
Ώ δύστηνος και όυστήνου

πατρός Οίόιπόόα,

τίποτ’;
Ακατανόητο μυστήριο που με όιχάζει βλέπω-

Κόρη κακορίζικη του κακορίζικου

πατέρα Οιόίποόα, τί τρέχει;
Ωστόσο και μετά τη φανέρωση (ομολογία) του παραβάτη του θετού δικαίου, 

ο Χορός θα μείνει σταθερός στη θέση του όπως αποκρυσταλλώθηκε στη | αντί 
στροφή (364-373) του Πρώτου Στάσιμου. Αυτό π.χ. θα φανεί ακόμη και σε με
ταγενέστερη στιγμή της δραματικής πράξης, σε τραγούδι μεταξύ ντιγονης 

και Χορού· θα πει ο Χορός:

Σέβειν μεν εύσέβειά τις, 

κράτος ô ’ ότω κράτος μέλει 

παραβατόν ούόαμά πέλει, 
σέ ò ’ αύτόγνωτος ώλεσ ’ όργά. (865-868) 

Καλός ο σεβασμός στην άγια τάξη, 

όμως χαμένος κόπος ν ’ αψηφάς 
την εξουσία κι όποιον την εξουσία κρατά- 

εσένα σε χαντάκωσε η αυτόνομη πορεία.

Δ'
Αυτές οι επισημάνσεις »ύν ™ 

δικού χορικού. Εννοώ οτι ο Χορος (οι 15 μρ 
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θερά θεωρεί μονομερή τη συμπεριφορά και του άρχοντος και του αρχομένου. 
Θεωρεί και τα δύο δείγματα της δεινότητας (= φοβερότητας) του ανθρώπου, 
που οδηγεί στην καταστροφή.

Βέβαια, η εξισορροπητική στάση του Χορού έναντι άρχοντος και αρχομένου 
θα τερματιστεί μετά την καταλυτική παρέμβαση του μάντη Τειρεσία... Ένοχος 
είναι ο Κρέοντας. Χαρακτηριστικοί είναι οι εξόδιοι στίχοι του Χορού:

Χρή ôè τά γ’ές θεούς

μηδέν άσεπτεΐν- μεγάλοι ôè λόγοι

μεγάλας πληγάς των ύπεραύχων
άποτείσαντες

γήρα τό φρονείν έδίδαξαν. (1320-1324)

Κανείς δεν πρέπει ν' ασεβεί

στη θεία τάξη· λόγια μεγάλα ξιπασιάς
με συμφορές μεγάλες
πληρώνονται-

με τον καιρό, στα γερατιά θα 'ρθει κι η γνώση.
Όμως αυτή η αλλαγή στάσης, που συμβαίνει κατά το εικός και το αναγκαίον, 
δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύν, δεν μπορεί να διαφοροποιήσει την από
δοση του πρώιμου Πρώτου Στάσιμου, που ήταν γέννημα άλλων δεδομένων.

Ε'

Ωρα όμως να δοκιμάσουμε την προτεινόμενη απόδοση του χορικού έστω με 
απλή απαγγελία. Θυμίζω, με φόβο ή ανησυχία που καταλήγει σε απευχή, και 
με ανάλογη εκφορά της συναφούς κύριας αντίθεσης (τουλάχιστον αυτά)4.

4 Η εισήγηση έγινε πρώτη φορά σε τιμητική εκδήλωση. Άρχισε με άχρωμη ανά
γνωση και τελείωσε με χρωματική απαγγελία του χορικού.
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2.0 έρωτας στην «Αντιγόνη» του Σοφοκλή
Η αντίληψη του Σοφοκλή για τον έρωτα βρίσκεται σε κορύφωση στο χορικό 

«Έρως άνίκατε μάχαν... έμπαίζει θεός Αφροδίτα» (775-794). Ο Χορός μόνος 
επί σκηνής τραγουδά:

Έρωτα ακαταμάχητε',

Έρωτα, που κάνεις κτήματά σου εκείνους στους οποίους πέφτεις, εσύ που 
ξενυχτάς στα μαλακά μάγουλα του κοριτσιού, που συχνάζεις στον πόντο 
και στις αγροτικές αυλές,

κι εσένα κανείς δε σου ξεφεύγει ούτε από τους αθανάτους ούτε από τους 
εφήμερους ανθρώπους· κι όποιος κυριεύεται από σένα γίνεται τρελός.

Εσύ και των δικαίων τους λογισμούς τους μετατρέπεις σε άδικους, για το 
κακό τους,

εσύ κι αυτή τη φιλονικία ομοαίματων ανδρών έχεις σηκώσει.

Και ολοφάνερα νικά ο πόθος των βλεφάρων της ωραίας νύφης, συμπάρε- 
δρος των μεγάλων νόμων της διακυβέρνησης του κόσμου· γιατί ακαταγώ
νιστος (ή άμαχος, αμέριμνος) θεός η Αφροδίτη παίζει σ αυτά (η μας 
περιπαίζει).

Ο χορός επηρεάστηκε από όσα σχετικά προηγήθηκαν:

α) Η Ισμήνη είπε στον Κρέοντα

Τη νύφη του παιδιού σον θα σκοτώσεις; (566)
Όχι και τόσο ταιριαστά όσο αυτή και κείνος (568)?

και ο Χορός τον ρώτησε:

Στ'αλήθεια θα χωρίσεις αυτήν από το γιο σου; (572)

β) Ο Κρέοντας απάντησε:

Βρίσκεις κι αλλού χωράφια για τ' αλέτρι σου. (567)

Το προξενιό θα το χαλάσει ο Χάρος. (573)

Υ) Ο Χορός απευθύνθηκε λυρικά στον Κρέοντα:
Νάκιο Αίμονας... φτάνει τάχα... περίλυπος για το χαμένο ταίρι; (62Θ-623)
δ) Ο Κρέοντας είπε στον γιο του:

Μη χάσεις το μυαλό σον για πόθο γυναίκας, παιδί μου- πρέπει να ξέρεις 
καλά πως γίνεται σιγά σιγά φυχρό τ’ αγκάλιασμα, όταν πλαγιάζεις με 
κακή γυναίκα στο πλευρό σου. (641-644)
Φτύσε την ξορκισμένη σαν κατάρα κι άσ’ την να πάει να βρει γαμπρό το\ 
Αδη. (646-647)

Σίχαμα- κοπελι μιας γυναίκας. (740)

___Κάθε που θα μιλήσεις, όλο γι' αυτή μιλάς. (742)

1 Η πεζή μετάφραση του χορικού ανήκει στον συγγραφέα της μελετης.
Η ποιητική μετάφραση των στίχων ανήκει στον ΚΧ. Μύρη.
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Πως θα την παντρευτείς, μην το πιστεύεις, ζωντανή. (744)

Φέρτε το σίχαμα- μπροστά στα μάτια τον γαμπρού αμέσως να πεθάνει, 
πλάι τον. (754-755)

ε) Ο Αίμονας απάντησε:

Δε θα με δεις ποτέ κοπέλι της ντροπής. (741)

Και για σένα και για μένα- για τους θεούς του Άδη. (743)

θα πεθάνει; νεκρή και κάποιον άλλο θα ρημάξει. (745)

Ποτέ! Ούτε κι αντή πλάι μ ον θα πεθάνει, ούτε κι εσύ ποτέ στα μάτια σον 
την όψη μου θα δεις. Πάρε την τρέλα σον και πήγαινε σε φίλους που τη 
θέλουν. (756-761)

στ) Ο Χορός παρατήρησε:

Έφυγε το παιδί, αφέντη, όλο βιάση και χολή· σκοτίζει ο πόνος το μναλό 
στην ηλικία του. (760-761)

Αξιοπρόσεκτα είναι:

α) Η επιχειρηματολογία του Αίμονα για την πράξη της Αντιγόνης ήταν δίκαιη, 
ορθή. Όμως τα τελευταία του λόγια και η ευχή του (όλο βιάση και χολή) ξεπερ
νούν το όριο. Ισως γι’ αυτό είπε ο Χορός τη φράση «ό 0' εχων (σε) μεμηνεν».

β) Η Αφροδίτη μας εμπαίζει άμαχη. Ισως έχει την ίδια σημασία με τη 
φράση «ό δ' εχων (σε) μέμηνεν». Δηλαδή ο παθιασμένος από έρωτα είναι εκτός 
λογικού ελέγχου, είναι παίγνιο της αμέριμνης Αφροδίτης.

Σίγουρα στη βάση αυτής της κορύφωσης μπήκε η προηγηθείσα στιχομυθία 
Κρέοντα-Αίμονα (724-751 ) και κυρίως οι καταληκτικοί στίχοι του Αίμονα (756- 
759).

Γιά να δούμε πόσο επαληθεύεται ο Χορός από τα γεγονότα που ακολούθη
σαν, δηλαδή σε ποιον βαθμό φτάνει η κρίση του:

α) Η Αντιγόνη εκφράζει «άοιδάς και γόους», το παράπονο πως σύρεται 
στον τάφο (στη χωματένια φυλακή) χωρίς νυφιάτικα τραγούδια, χωρίς χαράς 
κρεβάτι.

β) Και τον έρωτα αγαπά και τη ζωή λατρεύει η Αντιγόνη. Όμως πάνω απ’ 
όλα βάζει το χρέος της στον άγραφο νόμο, να μην αφήσει άταφο τον νεκρό 
αδελφό της. ΓΓ αυτό καταδικάστηκε σε σταδιακό θάνατο, σε τάφο αλλόκοτο, 
σε χωματένια φυλακή:

ούτε θνητή με ζωντανούς
ούτε νεκρή με πεθαμένους. (845-846)
γ) Όμως ο Χορός δεν είναι ευφάνταστος συμπαραστάτης:
Σέβειν μεν εύσέβειά τις,

κράτος δ ’ ότω κράτος μέλει 

παραβατόν ούδαμά πέλει, 
σέ δ ’ αύτόγνωτος ώλεσ’ όργά. 
Καλός ο σεβασμός στην άγια τάξη, 
όμως χαμένος κόπος ν ’ αψηφάς 
την εξουσία κι όποιον την εξουσία κρατά- 
εσένα σε χαντάκωσε η αυτόνομη πορεία. (865-868) 
δ) Διαπιστώνει η Αντιγόνη πως 
για την αδάκρυτη μοίρα 
φίλος κανείς δε στενάζει (873-874)

και τραβά τον δρόμο της με απελπισία: 
με σέρνουν- το τέλος σιμώνει.
Κοιτάξτε, της Θήβας οι άρχοντες, 
τη μόνη, τη στερνή βασιλοκόρη, 
τί παθαίνω κι από ποιους το παθαίνω, 
εγώ που ξοδεύτηκα τιμώντας τους θεούς. (931-935) 
ε) Το λυρικό σχόλιο του Χορού είναι επίσης συγκρατημένο. 
τις γονικές σκίζοντας θύελλες 
η κόρη του Βοριά, θεών παιδί.
Μοίρες αγέραστες τη σύντριψαν, παιδί μου. (971-973)

Ο,τι επακολούθησε μας το περιγράφει ο αγγελιοφόρος.
Η Αντιγόνη κρεμάστηκε βάζοντας θηλιά πλεγμένη με το στημόνι της ποδιάς 
Ο Αίμονας έπεσε πάνω της και την έσφιγγε στη μέση κι έσκοι ζε

για το ταίρι του που χάθηκε στον Άδη, 
για του γονιού τα έργα και τον άτυχο γάμο του. (1207-1208)

Στις θρηνητικές φωνές και στις παρακλήσεις του μετανιωμένου Κρέοντα 
έξω, του έριξε άγριες ματιές, τον έφτυσε στο πρόσωπο και ιχως 
toi τράβηξε απ’ το θηκάρι του το δίστομο μαχαίρι· ορμώντας ο πατ 
γλίτωσε. Θύμωσε με την αστοχία του ο δόλιος ο Αίμονας, κι ·_
πίσω το κορμί και έμπηξε το μαχαίρι μέχρι τη μέση στα £ετ/να£ε
σμένος με μαραμένα χέρια σφιχταγκάλιασε την κόρη, γκομαχη b 
βρύση κόκκινες σταλαγματιές στα μάγουλά της τα λευκά το αιμα.

νεκρός παρέκει στη νεκρή- στου Χάρου το παλάτι 

χαρές ο δόλιος γιόρτασε του γάμου: παράδειγμα 

πως η αστοχασιά το πιο τρανό κακό στον κόσμο. (1221 122 )
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Δεν ήταν μόνη η Αντιγόντ| στον θάνατο. Ηταν μαζί με τον αγαπημένο της. 
Κι αυτός, μάλιστα, μας το είπε έγκαιρα (το είπε στον πατέρα του):

θα πεθάνει; νεκρή και κάποιον άλλο θα ρημάξει. (745)

Αυτός (μόνο αυτός) «μέμηνεν» από έρωτα. Όμως η ωραιότητα της δικής 
του νύφης προερχόταν από την ηθική επιλογή της και την τόλμη της. Το είπε 
στον πατέρα του στην αρχή της συνομιλίας τους συγκρατημένα,

γάμος κανένας όε βαραίνει στο ζύγι για μένα, 
μπροστά στις όικές σου καλές συμβουλές (630-631 ) 

και ευθαρσώς ύστερα, πριν από τη στιχομυθία:
Ο πολίτης φοβάται το βλέμμα σου, 
για να σου πει κουβέντες που όε χαίρονται τ' αυτιά σου. 
Όμως εγώ μπορώ στα σκοτεινά κι ακούω 
πόσο την κόρη αυτή θρηνούν στην πόλη, 
που σαν την πιο χειρότερη γυναίκα 
άτιμα σβήνει πληρώνοντας ωραία πράξη- 
αυτή που τον νεκρό στη μάχη αόερφό της 
άθαφτο όεν τον άφησε να σπαραχτεί 
απ’τα σκυλιά τα σαρκοβόρα και τα όρνια.
Δεν άξιζε να τιμηθεί λαμπρά;
Τέτοια λόγια κρυφά σιγανά σεργιανίζουν. (683-694)

Το περιεχόμενο του χορικού απέρρευσε από τη συμπεριφορά του Αίμονα. 
Και ίσχυσε πάλι μόνο για τον Αίμονα ίσαμε το τέλος. Πράγματι μόνο αυτός 
«μέμηνεν» και πήγε στον θάνατο μαζί με την αδικοκαταδικασμένη.

Ομως ο Χορός πλανήθηκε, διαψεύσθηκε από τα γεγονότα, που νόμισε ότι 
ο Αίμονας ήταν αιχμάλωτος στα μαλακά μάγουλα ή στα ελκτικά μάτια της 
Αντιγόνης.

Ο ποιητής, ο μάστορης, βάζει μέσω και του Αίμονα, πάνω από τον έρωτα 
της σάρκας τις θελήσεις των θεών. Θεωρεί αστόχαστους όσους πηγαίνουν 
ενάντιά τους: η αστοχασιά το πιο τρανό κακό στον κόσμο.

Δεν ήταν αστόχαστος ο Αίμονας ούτε, ασφαλώς, η Αντιγόνη. Αστόχαστος 
ήταν ο Κρέοντας· και εξαιτίας της αστοχασιάς του έχασε τον γιο του, τη γυ
ναίκα του, και ταπεινώθηκε, ηττήθηκε ηθικά κατά κράτος. Είναι ευκρινής η 
αρχή της λυρικής κατακλείδας που τίθεται στα χείλη του Χορού:

Μέγα καλό και πρώτο της ευτυχίας, 

η φρόνηση- κανείς όεν πρέπει ν’ ασεβεί 
στη θεία τάξη- (1319-1321)

Η προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας και η πρόσφατη νομολογία του ΔΕΕ*

του Γεώργιου Αρέστη

Θέλω πρώτα υπό μορφήν εισαγωγής να υπογραμμίσω μερικά χαρακτηρι
στικά γνωρίσματα της έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής Ενωσης σημαντικά για 
την πληρέστερη κατανόηση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
εντός αυτής.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι το δίκαιο της Ενωσης εθεωρείτο πάντοτε 
σαν μια πλήρης έννομη τάξη βασισμένη σ' ένα συμπαγές οικοδόμημα θεμελια
κών αρχών. Και παρόλο ότι στηρίζεται στην αρχή της δοτής εξουσίας από τα 
κράτη μέλη, αναπτύχθηκε σαν μια υπερεθνική έννομη τάξη. Σημαντικό επίσης 
είναι να υπογραμμίσουμε τον ρόλο του Δικαστηρίου ως του μόνου οργάνου το 
οποίο κατά τρόπο αυθεντικό ερμηνεύει το δίκαιο της Ενωσης και επιβάλλει 
τον σεβασμό και την εφαρμογή του. Ήταν μάλιστα σε μεγάλη έκταση μέσα 
από τη νομολογία του που ο υπερεθνικός χαρακτήρας της έννομης τάξης της 
Ενωσης θεμελιώθηκε και ισχυροποιήθηκε. Ήταν επομένως αναπόφευκτο ότι 

το Δικαστήριο θα αναλάμβανε την ευθύνη της προστασίας των θεμελιωδών δι
καιωμάτων στην όσο γίνεται απαραίτητη έκτασή τους, εν πρώτοις εντός της 
δικής του αρμοδιότητας και της έννομης τάξης της Ενωσης και μετά εντός της 
εθνικής έννομης τάξης, εφόσον αυτή κατ' ευθείαν ρυθμίζεται από το δίκαιο 
της Ενωσης. Για να καταλήξουμε όμως σ' αυτής της έκτασης προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, διανύθηκε ένας μακρύς δρόμος και υπήρξε μια 
μακρά εξελικτική πορεία.

Για περισσότερο από 10 χρόνια μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης 
το 1957 το θέμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είχε ποτέ 
τεθεί επί τάπητος. Η έμφαση ήταν πάντα στη δημιουργία και την ισχυροποίηση 
της κοινής αγοράς που καθιέρωνε την ελεύθερη διακίνηση προσώπων, υπηρε
σιών, αγαθών και κεφαλαίου. Ούτε οι αρχικές συνθήκες ούτε η νομολογία του 
Δικαστηρίου έκαμναν αναφορά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ολα άρχισαν το 1969 στην υπόθεση Stauder με αυτή την πολύ σύντομη πρό
ταση:

«Ερμηνευμένη κατ’ αυτόν τον τρόπο η υπό αναφορά πρόνοια δεν περιέχει 
τίποτε το οποίο είναι ικανό να παραβλάψει τα θεμελιώδη ανθρώπινα ικαιω 
ματα τα κατοχυρωμένα στις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου τα οποία 
χσι προστατεύονται από το Δικαστήριο».

Ομως 40 χρόνια αργότερα με την υιοθέτηση της συνθήκης της Λισαβόνας, 
η οποία απέκτησε ισχύ την 1 η/12/2009, τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν

^Γθ^^τηρεί το ύφος του προφορικού λόγου. Γι’ αυτό και δεν υπάρχουν ούτε παραπομπές 

θύτε υποσημειώσεις.
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μέρος του πρωτογενούς δικαίου. Το επίτευγμα υπήρξε αξιοσημείωτο, αν λά
βουμε υπόψη το πώς άρχισε η όλη διαδικασία. Δεν είναι υπερβολή να πούμε 
ότι το Δικαστήριο με τη νομολογία του υπήρξε η κινητήριος δύναμη και η πηγή 
έμπνευσης αυτού του επιτεύγματος.

Θα κάνουμε μια σύντομη επισκόπηση αυτής της μακράς διαδικασίας μέσα 
από τη νομολογία του Δικαστηρίου. Σύντομα μετά την απόφαση Stander το Δι
καστήριο εξέδωσε το 1970 την απόφασή του στην υπόθεση Internationale Han
delsgesellschaft στην οποία προχώρησε ακόμη ένα βήμα κάμνοντας ρητή 
αναφορά στην πηγή έμπνευσής του. Ελέχθη επί λέξει: «Ως γεγονός ο σεβασμός 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των γενικών 
αρχών δικαίου που προστατεύονται από το δικαστήριο. Η προστασία τέτοιων 
δικαιωμάτων, ενώ αντλεί την έμπνευσή της από τις συνταγματικές παραδόσεις, 
τις κοινές στα Κράτη μέλη, πρέπει να διασφαλιστεί εντός του πλαισίου της 
δομής και των στόχων της Κοινότητας».

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, άρχισε να σχηματίζεται μια φόρμουλα στη βάση της 
οποίας τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούσαν να προστατευτούν εντός της έν- 
νομης τάξης της ευρωπαϊκής κοινότητας. Όμως αυτή η φόρμουλα δεν ήταν 
ακόμη πλήρης. Το απουσιάζον στοιχείο προστέθηκε λιγότερο από τέσσερα χρό
νια αργότερα με την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση Nold. Το 
Δικαστήριο επανέλαβε τη δήλωσή του στην υπόθεση International 
Handelsgesellschaft και προχώρησε πέραν αυτής προσθέτοντας:

«Κατά τον ίδιο τρόπο διεθνείς συνθήκες για την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων πάνω στις οποίες τα Κράτη-Μέλη έχουν συνεργαστεί ή Συνθήκες 
τις οποίες έχουν υπογράψει μπορούν να παράσχουν κατευθυντήριες γραμμές, 
οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν εντός του πλαισίου του κοινοτικού δικαίου».

Η πλέον σημαντική σχετική συνθήκη είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 
προστασία των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών (η ευ
ρωπαϊκή σύμβαση). Το δικαστήριο δεν έκανε οποιαδήποτε ειδική αναφορά σε 
αυτή τη σύμβαση στην υπόθεση Nold αλλά την έλαβε υπόψη στη νομολογία 
του ένα έτος αργότερα.

Η πιο πάνω νομολογία του δικαστηρίου κατέστη μέρος της συνθήκης του 
Μάαστριχτ, που υπογράφηκε στις 7 Φεβρουάριου 1992. Το άρθρο 6, πρώην 
άρθρο F, αυτής αναφέρει:

«Η Ενωση θα σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως αυτά κατοχυρώνον
ται από την ευρωπαϊκή σύμβαση, για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιω
μάτων και θεμελιωδών ελευθεριών την υπογραφείσα στη Ρώμη στις 4 
Νοεμβρίου 1950 και όπως προκύπτουν από τις συνταγματικές παραδόσεις τις 
κοινές στα κράτη μέλη ως γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου».

Αυτή η συνθήκη έθεσε την έμφασή της ειδικά στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

και όχι στις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις γενικά. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα 
μιας μακράς νομολογιακής πρακτικής στην οποία γινόταν ειδική αναφορά στην 
ευρωπαϊκή σύμβαση. Όντως το δικαστήριο έκαμε ειδική μνεία στην εν λόγω 
σύμβαση για πρώτη φορά στην απόφασή του στην υπόθεση Rutili το 1975.

Το επόμενο σημαντικό βήμα στη μακρά διαδικασία προς τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας ήταν η επίσημη διακήρυξη του Χάρτη το 2000 από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο Υπουργών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενώ ο 
Χάρτης το 2000 δεν είχε νομική ισχύ, έχει αποκτήσει με τη συνθήκη της Λισα
βόνας την ίδια νομική αξία την οποία έχουν οι συνθήκες και είναι ένα νομικά 
δεσμευτικό έγγραφο. Θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι τα δικαιώματα του 
Χάρτη δεν υπήρξαν καινούρια. Ένας μεγάλος αριθμός από τα άρθρα του είναι 
παρόμοια με δικαιώματα και αρχές που περιέχονται στις συνθήκες η στη νο
μολογία του δικαστηρίου, όπως υπογραμμίζεται στις Επεξηγήσεις τις σχετικές 
με τον Χάρτη. Γι' αυτό τον λόγο δεν θα μπορούσαμε να δούμε τον Χάρτη σαν 
ένα επαναστατικό κείμενο αλλά μπορούμε να τον εκτιμήσουμε υπό την έννοια 
ότι επέτρεψε στους ευρωπαίους πολίτες όπως καθαρά αναγνωρίσουν τα δι- 
Χαιώματά τους. Ο Χάρτης τονίζει στο προοίμιό του ότι:

«Είναι αναγκαίο να ισχυροποιηθεί η προστασία των θεμελίου ων ικαιωμα 
των υπό το φως αλλαγών στην κοινωνία , στην κοινωνική προο ο και στην^επι 
στημονική και τεχνολογική ανάπτυξη, καθιστώντας αυτά τα ικαιωματα 
ορατά μέσα από ένα Χάρτη».

Είναι επίσης ορθό να υπογραμμίσουμε ότι ο Χάρτης ο οποίος e > 
άρθρα προχωρεί πέραν της Ευρωπαϊκής Σύμβασης και α^α"^ * 
ματα τα οποία δεν καταγράφονται ρητώς στη Σύμβαση, ια ώοόντίδα. 
καιώματα των ηλικιωμένων και δικαιώματα πρόσβασης σε ιατρ

Είναι εξάλλου σημαντικό να προσθέσουμε ότι 1ξΣυνθ^ζ^ τ^νωση(Ρ5ταν 
έχει διατηρήσει την αναφορά στις γενικές ““των ^άγμα που ση-
πρόκειται για την προστασία των θεμελιωδω μ ευχέ-μαίνει ότι ΧδεχοΑ το Δικαστήριο, αν θα εχει

ρεια να εισαγάγει νέα δικαιώματα μη καταγρ μμ νΠθιεοώνονται στα 
όμως θ’ ανταποκρίνομαι σε αλλαγές στην κοινωνία και θγ^ζ^τη 
νομικά συστήματα των Κρατών Μελών. Με
δυνατότητα να παρέμβει στη διαδικασία ava δεσμευτικό κείμενο.
μάτων παρ’ όλον ότι αυτά καταγράφονται σ μ1

Με την υιοθέτηση του Χάρτη η ΣινΟ 1|των κρατών μελών 
των συστημάτων προστασίας των θεμελα Κθάτη-Μέλη εφαρμόζοντας
αλλά μάλλον στη μείωση της ™θανοτ,1^Χ“^ προστασίας τους, 
το δίκαιο της Ένωσης θα προωθούσαν δι φ Q χχητΤ1 η Συνθήκη δεν απέ- 
Θέλω, επίσης, να τονίσω ότι εώικό για την προστασία
βλεπε στο να καταστήσει την Ενωση ενα Qθ ένα εξειόικευμένο τέτοιο 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων ούτε και το φιχοδοξεί να καταστεί ένα τέ- 
Δικαστήριο. Το Δικαστήριο το ίδιο ε5«λλ Ψ
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τοιο. Πρωταρχικός ρόλος του είναι αυθεντικά να ερμηνεύει το δίκαιο της 
Ένωσης και να λειτουργεί σαν η εγγύηση του κράτους δικαίου εντός της έν- 
νομης τάξης της Ένωσης.

Με πιο απλά λόγια ο Χάρτης δεν έχει εφαρμογή κάθε φορά που εντός της 
έννομης τάξης των κρατών μελών και ειδικότερα ενώπιον των Δικαστηρίων 
τους εγείρεται θέμα παραβίασης θεμελιώδους δικαιώματος. Ο Χάρτης καθί
σταται σχετικός αν η παραβίαση έχει σχέση με την εφαρμογή και μόνον του δι
καίου της Ένωσης. Αν δεν είναι έτσι, τότε η παραβίαση εξετάζεται κάτω από 
τις πρόνοιες του συντάγματος του Κράτους-Μέλους και κάτω από την Ευρω
παϊκή Σύμβαση. Είναι αυτό που στη συνέχεια κατά κύριον λόγον θα προσπα
θήσω να εξηγήσω.

Θα δούμε τώρα τη θέση την οποία έλαβε ο Χάρτης μέσα στη νομολογία 
του Δικαστηρίου. Αξίζει να σημειώσουμε από την αρχή ότι ο αριθμός υποθέ
σεων στις οποίες το Δικαστήριο αναφέρθηκε στον Χάρτη έχει σημαντικά αυ
ξηθεί μετά τη Συνθήκη της Αισαβόνας. Αυτή η παρατήρηση επιβεβαιώνει ό,τι 
ο συνάδελφός μου Allan Rosas έχει σ’ ένα άρθρο του πρόσφατα υπογραμμίσει, 
όταν δήλωνε ότι ο Χάρτης κατέχει ξεχωριστή θέση στο νομικό σύστημα της Ε.Ε. 
και ότι η εφαρμογή του κατέστη θέμα καθημερινό με τη θέση σε ισχύ της Συν
θήκης της Λισαβόνας.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι υπήρξε μια εξέλιξη στις ερμηνευτικές με
θόδους που χρησιμοποίησε το Δικαστήριο στις υποθέσεις τις σχετικές με θεμε
λιώδη δικαιώματα δείχνοντας ότι ο Χάρτης προοδευτικά βρήκε τη θέση του 
στη νομολογία του Δικαστηρίου. Μετά τη διακήρυξη του Χάρτη το 2000, το 
Δικαστήριο διατήρησε την προηγούμενη νομολογία του κάμνοντας αναφορά 
στις γενικές αρχές δικαίου χωρίς αναφορά στον ίδιο τον Χάρτη. Δεν ήταν παρά 
μέχρι την απόφαση στην υπόθεση ν της 27ης Ιουνίου του 2006 που το Δικα
στήριο αναφέρθηκε σ’ αυτόν στην αιτιολογία του. Αφού ανέλυσε τους κανόνες 
δικαίου σύμφωνα με τους οποίους η νομιμότητα της οδηγίας του 2003 στο δι
καίωμα επανένωσης της οικογένειας θα μπορούσε να εξετασθεί, ανάφερε:

«Μολονότι ο Χάρτης αυτός δεν αποτελεί δεσμευτική νομική πράξη, ο κοι
νοτικός νομοθέτης θέλησε να αναγνωρίσει τη σημασία του, βεβαιώνοντας, με 
τη δεύτερη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας, ότι η οδηγία τηρεί τις αρχές που 
αναγνωρίζονται όχι μόνον από το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ, αλλά και από τον 
Χάρτη».

Μετά την εν λόγω απόφαση το Δικαστήριο συνέχισε να χρησιμοποιεί την 
έννοια των γενικών αρχών δικαίου σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
σε πολλές υποθέσεις διευκρίνισε ότι αυτά τα δικαιώματα επιβεβαιώθηκαν από 
τον Χάρτη.

Τον Ιανουάριο του 2010 στην υπόθεση Kücükdeveci το Δικαστήριο για 
πρώτη φορά υπογράμμισε το νέο νομικό καθεστώς του Χάρτη δηλώνοντας ότι: 
«ο Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να 

έχει την ίδια νομική αξία όπως και οι Συνθήκες και αναφέρθηκε στο άρθρο 21 
του Χάρτη αναφορικά με το δικαίωμα σε μη διακρίσεις ένεκα ηλικίας».

Η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν διατάραξε το καθεστώς προστασίας των θε
μελιωδών δικαιωμάτων στην ουσία τους. Σε δύο αποφάσεις που και οι δυο εκ- 
δόθηκαν στις 23/5/2012 και στις οποίες γινόταν επίκληση του άρθρου 47 του 
Χάρτη το Δικαστήριο διακήρυξε ότι πριν τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβό
νας, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη όπως κατοχυρωνόταν στο άρθρο 6 της Ευρω
παϊκής Σύμβασης ήταν ήδη ένα δικαίωμα το οποίο η Ευρωπαϊκή Ενωση 
σεβόταν σαν μια γενική αρχή κάτω από το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Συνθή
κης για την Ε.Ε. Εν πάση περιπτώσει όμως από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και 
εντεύθεν, ο Χάρτης ο οποίος χρησιμοποιείτο για να προσθέσει επιπλέον αξία 
στην αιτιολογία του Δικαστηρίου έχει καταστεί κείμενο αναφοράς και σημείο 
εκκίνησης, όταν το Δικαστήριο εξετάζει θέματα που αφορούν θεμελιώδη δι
καιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απόφαση στην υπόθεση Schecke της 9ης/11/2010 αποσαφηνίζει αυτή την 
αλλαγή. Σε αυτή την υπόθεση το παραπέμπον εθνικό δικαστήριο είχε την 
άποψη ότι η υποχρέωση για δημοσίευση δεδομένων σχετιζομένων με τους δι
καιούχους βοήθειας, σαν συνέπεια των προνοιών δύο κανονισμών, αποτελεί 
αδικαιολόγητη επέμβαση στο θεμελιώδες δικαίωμα προστασίας προσωπικών 
δεδομένων και αναφέρθηκε ειδικά στο άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης. 
Στην απάντησή του το Δικαστήριο πρώτα βεβαίωσε ότι σύμφωνα με το άρθρο 
6 παρ. 1 της Συνθήκης για τη Ε.Ε. ο Χάρτης έχει την ίδια νομική αξία όπως και 
οι Συνθήκες και τόνισε ότι η εγκυρότητα των εν λόγω προνοιών θα πρέπει να 
εκτιμηθεί υπό το φως των προνοιών του Χάρτη. Κατά συνεπεία το Δικαστήριο 
αποφάσισε να ξεκινήσει την ανάλυσή του με τα άρθρα 7και 8 του Χάρτη. Ανα- 
φέρθηκε στη συνέχεια στα άρθρα 52 και 53 και τελικά αναφέρθηκε στην Ευ
ρωπαϊκή Σύμβαση δηλώνοντας ότι: «Υπ’ αυτές τις συνθήκες,^πρέπει να 
θεωρηθεί, αφενός, ότι ο σεβασμός του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή ενόψει 
τΉς επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο οποίος αναγνωρίζεται 
στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη, αφορά κάθε πληροφορία σχετικά με φυσικό πρό- 
οωπο η ταυτότητα του οποίου είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί και, αφε
τέρου, ότι οι περιορισμοί οι οποίοι μπορούν να επιβληθούν νομίμως στο 
δικαίωμα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντιστοι 
χούν σε εκείνους που γίνονται δεκτοί κατά το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμ
βασης».

χζ ' Ρμέλι^Ί στη νομολογία του Δικαστηρίου σεΥπήρξε όμως μια περαιτέρω εξιλ^Ι^Ι^ζ ^ν,ράς Με την πιο προ- 
σχέση με τον τρόπο χρήσης του Χάρτη ™όώς την πρόθεσή του να χρη-
σφατη νομολογία του το Δικαστήριο ειΧ έιιπνευσης σε σχέση με άλλα 
σιμοποιεί τον Χάρτη σαν μια αυτόνομη 1/ I 0^ε1γμα στην απόφαση 
κείμενα προστασίας θεμελιωδών δικαιώματος αναφέρθηκε μόνο στο 
της 26ης/2/2013 Akerberg Fransson, το Δι ς αναφορά σε
«ρθρο 50 του Χάρτη, όταν ερμήνευε την αρχ | ‘ ό ότι η Συνθήκη πα-
οποιαδήποτε άλλη πηγή δικαίου. Και αυτό παρ
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ρέχει στο Δικαστήριο την ευχέρεια όπως πέραν από τον Χάρτη χρησιμοποιήσει 
σαν πηγή έμπνευσής του την Ευρωπαϊκή Σύμβαση και τη νομολογία του Δικα
στηρίου του Στρασβούργου αλλά και τις Συνταγματικές παραδόσεις τις κοινές 
στα Κράτη-Μέλη.

Έχοντας πιο πάνω διαγράψει τη σημασία που απέκτησε ο Χάρτης στη νο
μολογία του Δικαστηρίου θα πρέπει στη συνέχεια να δούμε σε ποιους απεθύ- 
νεται. Σύμφωνα με το άρθρο 51(1 )του Χάρτη οι πρόνοιές του απευθύνονται 
εν πρώτοις στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης 
οι οποίοι θα πρέπει να σέβονται τις πρόνοιές του όταν εκτελούν τις λειτουργίες 
τους και των οποίων η εξουσία περιορίζεται ανάλογα. Η απόφαση του Δικα
στηρίου της 19ης Ιουλίου 2012 στην υπόθεση Κοινοβούλιο ν Συμβουλίου στην 
οποία το Κοινοβούλιο ζήτησε από το δικαστήριο την ακύρωση κανονισμού του 
Συμβουλίου είναι σχετική. Το Δικαστήριο αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτό το κα
θήκον που επιβάλλεται σε όλα τα όργανα για τον σεβασμό των θεμελιωδών δι
καιωμάτων. Το δικαστήριο είχε ήδη ακυρώσει πράξεις της Ένωσης στη βάση 
αυτής της αρχής.

Στην πιο πάνω αναφερθείσα υπόθεση Schecke το Δικαστήριο ανάφερε ότι 
η υποχρέωση που επιβάλλουν οι δύο κανονισμοί του Συμβουλίου και της Επι
τροπής για τη δημοσίευση των ονομάτων φυσικών προσώπων δικαιούχων γε
ωργικών επιδοτήσεων και το ακριβές ποσόν το οποίον έχουν λάβει αποτελούν 
αναφορικά με τον στόχο της διαφάνειας «ένα δυσανάλογο μέτρο εφόσον δεν 
γίνεται διάκριση βασισμένη σε σχετικά κριτήρια». Σ' αυτή την υπόθεση το δι
καστήριο ακύρωσε μερικές των προνοιών των δύο κανονισμών στον βαθμό 
που δεν υπήρχε σεβασμός του άρθρου 7 (σεβασμός της ιδιωτικής και οικογε
νειακής ζωής) και του άρθρου 8 (προστασία προσωπικών δεδομένων ).

Σε μια άλλη απόφασή του της 1 ης/3/2011 στην υπόθεση Test-Achats το δικα
στήριο αποφάσισε ότι μια απεριόριστη εξαίρεση από την αρχή της ίσης μετα
χείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα της ασφάλισης η οποία 
περιείχετο στην οδηγία 2004/113/EC ήταν παράνομη. Το Δικαστήριο εκτίμησε 
την εγκυρότητα αυτής της εξαίρεσης υπό το φως των άρθρων 21 και 23 του 
Χάρτη στον οποίο η εν λόγω οδηγία έκαμνε ρητή αναφορά.

Οσον αφορά τα Κράτη Μέλη, ένα από τα κύρια ερωτήματα κατά τη 
σύνταξη του Χάρτη, ήταν ν’ αποφασιστεί πώς ο Χάρτης θα είχε εφαρμογή σ’ 
αυτά. Η απάντηση βρίσκεται τελικά στο άρθρο 51 το οποίο αναφέρει ότι αυτό 
το κείμενο, δηλαδή ο Χάρτης, απευθύνεται στα Κράτη Μέλη:

«Μόνο εφόσον εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης».
Αξιόν παρατήρησης είναι επίσης ότι το άρθρον 51(2) του Χάρτη αναφέρει: 

«Ο παρών Χάρτης δεν διευρύνει το πεδίον εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης 
πέραν των αρμοδιοτήτων της Ενωσης και δεν θεσπίζει νέες αρμοδιότητες και 
καθήκοντα για την Ένωση, ούτε τροποποιεί τις αρμοδιότητες και τα καθή
κοντα όπως ορίζονται στις Συνθήκες».

Όντως τα Κράτη-Μέλη εφαρμόζουν τις πρόνοιες του Χάρτη μόνον εφ' οσον 
θέτουν σ’ εφαρμογή το δίκαιο της Ενωσης. Ομως οι αρχές η αν ε ετε τα ρ 
γανα του κάθε κράτους μέλους δεσμεύονται και η εξουσία τ°υζ περιορι ετα 
από τα δικά τους συντάγματα, όταν εφαρμόζουν πρόνοιες της ε νίκης τους 
μοθεσίας και τελικά υπόκεινται σε έλεγχο με βάσιη τις πρό\οιες της υρωπαικ 
Σύμβασης.

Τόσο στη Συνθήκη όσο και στον Χάρτη υπάρχουν πρόνοιες σκοπός τω 
οποίων είναι να θέσουν τα όρια εφαρμογής του Χάρτη. Προ^ τούτο, το c θ θ 
6 (1)ΣΕΕ αναφέρει ότι τα δικαιώματα, οι ελευθερίες και οι αρχές πο - 
γράφονται στον Χάρτη θα ερμηνεύονται λαμβανομένων εοντως υπ ο 
Επεξηγήσεων που σχετίζονται με τον Χάρτη. Το αρ ρο το , 
Χάρτη, σχετικά αναφέρει: «Τα δικαστήρια της Ενωσης και τω 
Μελών λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους τις Επεξηγήσεις, οι θ710 
πονηθεί με σκοπό την παροχή κατευθύνσεων για την ερμηνεία το 
Χάρτη».

Αυτά τα όρια της εφαρμογής του Χάρτη στα ΚθατΤί’Μ^ 
με βάση τον τρόπο που το Δικαστήριο σε παλαιοτερη · p^fc^vn-
πότε τα Κράτη-Μέλη θέτουν σ' εφαρμογή το δίκαιο της νωσης.5 
σεις λοιπόν στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 52(7) του αρτη - υπθθέσεις 
φορά σε τρεις σημαντικές αποφάσεις του Δικαστηρίου.
Wachauf, ΕΡΤ και Annibaldi.

Αναφέρεται εξάλλου στις πιο πάνω Επεξηγήσεις ότι ° θ φερει,-
στο άρθρο 51 καλύπτει όχι μόνον την κεντρική εξουσία α α Επίσης ότι 
ακές και τοπικές αρχές ως επίσης και τουςτόσο κα- 

θ^ήρωση υποχρέωσης με τη Συν- 
θήκη όσο και υποχρέωσης με βάση το δευτερογενες ικαιο.

Ας εξετάσουμε τώρα από πιο κοντά αυτήν την παλαιότερη 
Δικαστηρίου, η οποία θέτει τη βάση για τη δυνατότητα ε - *
από τα Κράτη-Μέλη.

Όπως ο συνάδελφός μου Koen
σιαση του υπογράμμισε, μπορούμε να διακρι μ Κοάτιι Μέλη,
υποχρεώσεων τις οποίες το δίκαιο> της Ενωσης ΜέΧος να λάβει δράση 
Πρώτον υποχρεώσεις οι οποίες επιβαλλοτ ρ υποχρεώσεις που
όπως ήταν η περίπτωση στην υπόθεση Wae ■ να αποκχ(νει από
πρέπει να τηρηθούν, όταν ένα Κρατος-Μελος Φ - υπόθεση ΕΡΤ. 
πρόνοιες του δικαίου της Ένωσης όπως υποχρέωση
Οταν επομένως το δίκαιο της Ενωσης δεν t ß , περίπτωση
οτο Κράτος-Μέλος, ο Χάρτης απλά δεν εφαρμοςεται όπως ητα ι

στην υπόθεση Annibaldi.
Θα προσπαθήσω να κάμω πιο κατανοητά τα πιο πάνω στη συνεχεία. Στην
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υπόθεση Wachauf η οποία εκδόθηκε 13 Ιουλίου 1989, το Δικαστήριο δήλωσε 
ότι τα Κράτη-Μέλη, όταν θέτουν σ’ εφαρμογή το κοινοτικό δίκαιο, οφείλουν 
να το πράττουν όσο καλύτερα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την προ
στασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός της έννομης τάξης της Κοινότητας 
(όπως ήταν τότε). Με άλλα λόγια ο Χάρτης απευθύνεται στα Κράτη-Μέλη, 
όταν ενεργούν σαν τμήμα του αποκεντρωμένου συστήματος διοίκησης της 
Ένωσης κατά τη στιγμή εφαρμογής ενός κανονισμού ή κατά τη στιγμή μετα
φοράς μιας οδηγίας ή όταν εκτελούν μια απόφαση της Ένωσης ή ακόμα μια 
απόφαση ειδικότερα του Δικαστηρίου.

Στην υπόθεση ΕΡΤ, που εκδόθηκε στις 18 Ιουνίου 1991, το Δικαστήριο προ
χώρησε ακόμη ένα βήμα, κρίνοντας ότι θα μπορούσε να εξετάσει κανόνα εθνι
κού δικαίου ο οποίος περιορίζει μια βασική ελευθερία για λόγους δημόσιας 
τάξης, δημόσιας υγείας ή δημόσιας ασφάλειας, δηλαδή ν' αποκλίνει από το δί
καιο της Ένωσης προσθέτοντας όμως ότι ένας τέτοιος κανόνας πρέπει να ερ
μηνεύεται υπό το φως των γενικών αρχών δικαίου και ειδικότερα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των οποίων η τήρηση διασφαλίζεται από το Δικα
στήριο.

Το Δικαστήριο μένοντας συνεπές στην προηγούμενη νομολογία του και σε 
μια προσπάθεια να ερμηνεύσει τον Χάρτη με τρόπο που να μη συγκρούεται με 
τις εν λόγω Επεξηγήσεις έχει μέχρι τώρα ερμηνεύσει τις πρόνοιες της Συνθήκης 
και του Χάρτη με συνετό τρόπο, ώστε ν’ αποφευχθεί οποιοσδήποτε δυνατό
τητα επέμβασης στην αρμοδιότητα των Κρατών Μελών, όταν εφαρμόζουν το 
εθνικό σύστημα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα προσπαθήσω 
να καταστήσω τα πιο πάνω πλέον σαφή με αναφορά στην πλέον πρόσφατη νο
μολογία του Δικαστηρίου.

Η πρώτη απόφαση του Δικαστηρίου στην οποία παρατίθεται το άρθρο 51 
μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας είναι η υπόθεση Meß της 5 Οκτωβρίου 2010 
η οποία αποφασίσθηκε με βάση την επείγουσα διαδικασία εκδίκασης υποθέ
σεων. Το παραπέμπον ιρλανδικό δικαστήριο ερωτούσε αν ο κανονισμός του 
2003 αναφορικά με τη δικαιοδοσία για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφά
σεων σε γαμικές διαφορές και γονικής ευθύνης πρέπει να ερμηνευθεί με τρόπο 
που να εμποδίζει Κράτος Μέλος, όταν οι γονείς δεν τέλεσαν γάμο, να επιβάλει 
όρο όπως ο πατέρας, πριν αποκτήσει δικαιώματα φύλαξης, να εξασφαλίσει 
απόφαση αρμοδίου εθνικού δικαστηρίου που να του παρέχει τέτοιο δικαίωμα. 
Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το ζήτημα δεν ρυθμιζόταν με βάση τις πρόνοιες 
του κανονισμού αλλ’ αφίετο στο δίκαιο των Κρατών Μελών.

Ομως το παραπέμπον δικαστήριο ρωτούσε περαιτέρω αν μια τέτοια ερμη
νεία του κανονισμού δεν ήταν αντίθετη ιδιαίτερα με το άρθρο 7 του Χάρτη περί 
προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.

Το Δικαστήριο στα σημεία 51 και 52 της απόφασής του κάμνοντας εφαρ
μογή των όσων πιο πάνω αναφέρθηκαν είπε:

.Κ„· WS. „
θρου 51, παράγραφος Ι,αυτου, τα Κρ“ ’ ? παραγράφου 2, του
αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της Ενω εφ ’ογής του δικαίου της
ίδιου άρθρου, ο Χάρτης δεν όιευρυζ“ αιΦ&ε®^
Ενωσης πέραν των αρμοδιοτήτων της 1. „„θεότητες και τα

τητες και καθήκοντα για την Ένωση, ούτε τροποποι ιτις
καθήκοντα όπως ορίζονται στις^υνθ1ικε^· Ένωσης εντός των ορίων
να ερμηνεύσει, υπό το φως του Χάρτη, το 1
των αρμοδιοτήτων οι οποίες της έχουν παραχωρη ε

Από τα ανωτέρω έπεται ότι. στο πλαίσιο της
πρέπει να ληφθεί υπόψη μόνο προς τον σκοπο υ εθνικοΰ δι-
2201/2003, επομένως όχι για την αξιολόγηση αυτώναποκλε(. 
καίου. Συγκεκριμένα, πρέπει να ελεγχθεί.εανοι σκέψη 44 της
ουν ερμηνεία του εν λόγω κανονισμού _ 1 ππηαποιιπής στο εθνικό 
παρούσας αποφάσεως. λαμβανομένης ιδίως υποψη της παραπομπής
δίκαιο την οποία συνεπάγεται μια τέτοια ερμηνεία.

Στην υπόθεση Gueye, της οποίας η στην υπόθεση McB.
2011, το Δικαστήριο ακολούθησε τα θθ?
Εκρινε ότι η δευτερογενής νομοθεσία της 1 , εγγύηση του σεβασμού 

υπόθεση έπρεπε να ερμηνευθεί με τροπο που να σύμφωνα με το θ^θ 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το εθνικό όμως ποινικά μέτρα τα οποία 
το κράτος μέλος άσκησε την επιλογή του ωςνομοθεσία. από μόνα τους 
οφείλε να λάβει για συμμόρφωση με τη δε ρ / ενο^ς νομοθεσίας και 
δεν ενέπιπταν εντός του πλαισίου της εν ογω του χάρτη,
δεν μπορούσαν ν’αξιολογηθούν υπό το φως τω ,

Ο Χάρτης όμως δεν έχει εφαρμογήA™ ^^ΙΛει τοδίκαιο της Ένω- 
γούν εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτ j τθυ εθνικού μέτρου και του 
οης, εφόσον δεν υπάρχει ειδικός σύνδεσμος μετα^, που καθιέρωσε η υπό- 
δικαίου της Ένωσης. Αυτό συνάγεται απο τη νομ και επελέγη από
θέση Annìbaldi η οποία εκδόθηκε στις 18 εκεμ οπο(α είναι χαρακτηρι- 
τους συντάκτες των Επεξηγήσεων σαν δεν επιβάλλει υποχρέωση
οτική των καταστάσεων όπου το δίκαιο της θειιελιώδη δικαιώματα
και επομένως η συμβατότητα ενός εθνικού μέτρου με τα σ μ
δεν κρίνεται κάτω από το δίκαιο της Ενωσης εθνική νομο-

Στην εν λόγω υπόθεση το Δικαστήριο επρ δημιουργούσε φυσικό και 
θεσία όπως ήταν ο σχετικός ιταλικός νόμος ο θπθ περιβαλλοντικής αξίας 
αρχαιολογικό πάρκο για προστασία και avm^°KOlVOTlxoó δικαίου. Το Δικα- 
ττίζ περιοχής ενέπιπτε εντός του πλαισίου του ^και0 καλύπτει στόχους 
στήριο παρ’ όλον ότι αναγνώρισε ότι το κοινοτι . ^i(J και της γεωργία? 
σχετικούς με τους τομείς του περιβάλλοντος, το θεσ(α δεν έθετε σ' εφαρ- 
προχώρησε να σημειώσει ότι η σχετική ιτα /Ενωσης σ' οποιονδήποτε των 
Μογή συγκεκριμένη πρόνοια του δικαίου της
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εν λόγω τομέων αλλ’ήταν γενικής φύσης. Υπ’αυτές τις περιστάσεις το Δικα
στήριο έκρινε ότι δεν είχε αρμοδιότητα ν’ απαντήσει τα τεθέντα σ' αυτό ερω
τήματα.

Μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας το Δικαστήριο εφάρ
μοσε την νομολογία Annibaldi αρνούμενο να δεχθεί αρμοδιότητα και ν’ 
απαντήσει σε τεθέντα ερωτήματα σ’ ένα σημαντικό αριθμό υποθέσεων. Τόνισε 
ότι οι περιορισμοί οι επιβαλλόμενοι από το άρθρο 51 του Χάρτη όσον αφορά 
την εφαρμογή του στα Κράτη Μέλη δεν τροποποιήθηκαν με τη θέση σε ισχύ 
της Συνθήκης της Λισσαβόνας την 1 Δεκεμβρίου 2009, επειδή κάτω από το 
άρθρο 6(1) της ΣΕΕ ο Χάρτης έχει την ίδια νομική αξία ως και οι Συνθήκες. 
Το Δικαστήριο υπέδειξε συνεπώς ότι το ίδιο άρθρο καθιστά σαφές ότι οι πρό
νοιες του Χάρτη δεν επεκτείνουν με οποιονδήποτε τρόπο τις αρμοδιότητες της 
Ένωσης, όπως αυτές ορίζονται στις Συνθήκες.

Θα δώσω κάποια παραδείγματα αυτής της νομολογίας. Αναφέρομαι πρώτα 
στην υπόθεση Dereci που εκδόθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2011. Ο κύριος Dereci 
που ήταν πολίτης τρίτης χώρας επεδίωκε ενώπιον του δικαστηρίου της Αυ
στρίας την απόκτηση άδειας διαμονής βασισμένης σε παράγωγο δικαίωμα δια
μονής, επειδή τα τέκνα του είχαν την ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη ως 
αυστριακοί υπήκοοι, όμως δεν είχαν ποτέ εγκαταλείψει την Αυστρία.

Εν πρώτοις το δικαστήριο έκανε τη διαπίστωση ότι οι οδηγίες 2003/86 και 
2004/38 τις οποίες ο κύριος Dereci επικαλείτο δεν βρίσκουν εφαρμογή σε υπη
κόους τρίτων χωρών που διεκδικούν δικαίωμα διαμονής με σκοπό την επανέ
νωσή τους με μέλη της οικογένειάς τους που είναι πολίτες της Ένωσης. Επίσης 
το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι τα τέκνα του κύριου Dereci δεν είχαν ποτέ 
εγκαταλείψει την Αυστρία και η απόφαση για μη άδεια διαμονής σ’ αυτόν δεν 
υποχρέωνε τα τέκνα του να εγκαταλείψουν την επικράτεια της Ένωσης. 
Ενεκα τούτου τα τέκνα του δεν θα κινδύνευαν να στερηθούν της δυνατότη

τάς τους ν' απολαμβάνουν τα δικαιώματα που είχαν ως ευρωπαίοι πολίτες. 
Επομένως οι Αυστριακές αρχές, όταν αποφάσιζαν τη μη παραχώρηση άδειας 
διαμονής, δεν εφάρμοζαν πρόνοιες του δικαίου της Ένωσης περί ευρωπαϊκής 
ιθαγένειας και τοιουτοτρόπως η Αυστρία δεν εφάρμοζε το δίκαιο της Ένωσης 
λαμβάνοντας την εν λόγω απόφαση. Ο κύριος Dereci επικαλείτο το άρθρο 7 
του Χάρτη το οποίο προστατεύει την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή. Το Δικα
στήριο έκρινε ότι με βάση τα ανωτέρω δεν είχε δικαιοδοσία ν' αποφασίσει για 
τη συμβατότητα της απόφασης των αυστριακών αρχών με το εν λόγω άρθρο, 
γιατί εφάρμοζαν πρόνοιες του εθνικού τους δικαίου.

Με παρόμοιο τρόπο το Δικαστήριο αποφάσισε την υπόθεση Lida της 8ης 
Νοεμβρίου 2012 κάνοντας πλήρη εφαρμογή της νομολογίας του στις υποθέσεις 
Annibaldi και Dereci. Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η απόφαση άρνησης των 
γερμανικών αρχών να παραχωρήσουν στον εν λόγω κύριο, ο οποίος επίσης 
ήταν πολίτης τρίτης χώρας, άδεια διαμονής δεν παρουσίαζε κανένα συνδετικό 
στοιχείο με το δίκαιο της Ενωσης. Ιδιαίτερα δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που 

να τον συνδέει με το δίκαιο περί ευρωπαϊκής ιθαγένειας και το Δικαστήριο 
έκρινε ότι η περίπτωση του κύριου Iida δεν μπορούσε να διαφοροποιηθεί με 
την εφαρμογή των άρθρων 7 και 24 του Χάρτη τα οποία επικαλείτο.

Είναι όμως εδώ κατάλληλο να υπογραμμίσουμε και πάλιν ότι εκεί όπου δεν 
υπάρχει συνδετικό στοιχείο μιας υπόθεσης με το δίκαιο της Ένωσης, τα Κράτη 
Μέλη μπορούν να ενεργήσουν και να εφαρμόσουν τις δικές τους συνταγμα
τικές πρόνοιες και σε τελική ανάλυση τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Το Δικαστήριο ρητά αναφέρθηκε σ’ αυτή τη δυνατότητα στην υπόθεση Dereci 
αναφέροντας:

«Επομένως, αν εν προκειμένω το αιτούν δικαστήριο κρίνει, λαμβάνοντας 
υπόψη τα πραγματικά περιστατικά των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον 
του, ότι η κατάσταση στην οποία τελούν οι προσφεύγοντες εμπίπτει στο δίκαιο 
της Ενωσης, θα πρέπει να εξετάσει αν η άρνηση χορήγησης στους προσφεύ- 
Υοντες δικαιώματος διαμονής προσβάλλει το δικαίωμα για σεβασμό της ιδιω
τικής και οικογενειακής ζωής το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 7 του Χάρτη. 
Αντίθετα, αν κρίνει ότι η κατάσταση αυτή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
του δικαίου της Ένωσης, θα πρέπει να προβεί στην εξέταση αυτή με γνώμονα 
το άρθρο 8, παράγραφος 1, της ΕΣΔΑ».

Ερχομαι τώρα σε μια πολύ σημαντική απόφαση του Δικαστηρίου η οποία 
ε^έφερε αξιοσημείωτες διευκρινίσεις αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής του 
Χάρτη και γενικότερα της εφαρμογής των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε απόφαση ορόσημο. Πρόκειται για την υπόθεση 
Akerberg Fransson στην οποία ήδη έκαμα σύντομη αναφορά.

Σ' αυτή την υπόθεση οι Σουηδικές αρχές κατηγόρησαν τον κύριο Akerberg 
Fransson ότι παρέβη τις υποχρεώσεις του για φορολογικές δηλώσεις των ετών 
2004 και 2005 περιλαμβανομένων αυτών για ΦΠΑ. Οι φορολογικές αρχές της 
/ώρας του επέβαλαν το 2007 διοικητικό φορολογικό πρόστιμο. Το 2008 του 
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες ενώπιον ποινικού δικαστηρίου για φοροδιαφυγή 
χΑτά τα έτη 2004 και 2005 που επέφεραν ποινή φυλάκισης μέχρι και έξι έτη.

Ο κύριος Fransson υπέβαλε ότι οι ποινικές κατηγορίες έπρεπε ν απορρι- 
φΟούν, επειδή ήδη καταδικάστηκε για τις ίδιες πράξεις. Το παραπέμπον δικα- 
θτηριο ερωτούσε κατά πόσον η επιβολή τόσον διοικητικής όσον και ποινικής 
τιμωρίας παραβίαζε την αρχή ne bis in idem η οποία αποτελεί μέρος του Χάρτη 
πθ°βλεπόμενη από το άρθρο 50.

Ενα από τα εγερθέντα στην υπόθεση ζητήματα από πλείστα παρεμβαίνοντα 
θάτη Μέλη, ήταν ο ισχυρισμός ότι οι φορολογικές αρχές της Σουηδίας δεν 

ενεργούσαν εντός του πεδίου εφαρμογής του δικαίου της Ενωσης. Δεν εφάρ- 
Μ°ζαν δηλαδή επιβάλλοντας διοικητικό πρόστιμο, δίκαιο της Ενωσης. Θεω- 
θθύσαν δηλαδή ότι η περίπτωση καλυπτόταν από τη νομολογία στην υπόθεση 
Annibaldi.
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Σ’ αυτή την τοποθέτηση το Δικαστήριο απάντησε ότι οι φορολογικές τιμω
ρίες και τα ποινικά μέτρα για φοροδιαφυγή, όπως αυτά της υπόθεσης, αποτε
λούσαν εφαρμογή των άρθρων 2, 250, 273 της Οδηγίας επί του κοινού 
συστήματος περί φόρου προστιθέμενης αξίας και του άρθρου 325 ΣΕΕΕ και 
επομένως ήταν μέρος του δικαίου της Ένωσης για σκοπούς του άρθρου 51 
του Χάρτη και άρα το Δικαστήριο είχε αρμοδιότητα να εξετάσει και ν’ απαν
τήσει τα τεθέντα ερωτήματα.

Πλέον όμως σημαντικά ήταν όσα το Δικαστήριο αποφάσισε σχετικά με την 
κατανομή εξουσιών, όσον αφορά την εξέταση της προστασίας των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων μεταξύ του συστήματος προστασίας από την Ένωση και αυτού 
των εθνικών συστημάτων. Το δικαστήριο έκρινε ότι το άρθρο 50 του Χάρτη 
που καθιερώνει την αρχή ne bis in idem δεν αποκλείει ένα κράτος μέλος από του 
να επιβάλει διαδοχικά για τις ίδιες πράξεις μη συμμόρφωσης σε υποχρεώσεις 
στον τομέα του ΦΠΑ μια διοικητική φορολογική τιμωρία και μια ποινική τι
μωρία. Αυτό είναι δυνατόν, εφόσον η πρώτη τιμωρία δεν είναι ποινικής φύ- 
σεως, ένα ζήτημα που πρέπει ν’ αποφασίζεται από το εθνικό δικαστήριο.

Θα επανέλθω σ' αυτό το θέμα της κατανομής των εξουσιών ή των επιπέδων 
εθνικής προστασίας με αναφορά στον Χάρτη, όταν θ' αναλύσω στη συνέχεια 
την απόφαση στην υπόθεση Melloni που εκδόθηκε την ίδια μέρα με την 
Akerberg Fransson, δηλαδή στις 26 Φεβρουάριου 2013. Σημειώνω δε ότι είναι 
και οι δύο αποφάσεις του τμήματος Μείζονος Σύνθεσης του Δικαστηρίου.

Στην υπόθεση Melloni το Δικαστήριο ερωτάτο κατά πόσον ένα Κράτος- 
Μέλος μπορεί ν αρνηθεί την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης 
στη βάση του άρθρου 53 του Χάρτη, λόγω παραβίασης των θεμελιωδών δι
καιωμάτων του ενδιαφερομένου, όπως αυτά προστατεύονται από το σύνταγμα 
του Κράτους Μέλους. Το άρθρο 53 αναφέρει:

«Καμία διάταξη του παρόντος Χάρτη δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως περιο- 
ρίζουσα ή θίγουσα τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθε
ρίες που αναγνωρίζονται στα αντίστοιχα πεδία εφαρμογής από το δίκαιο της 
Ενωσης, το διεθνές δίκαιο καθώς και από τις διεθνείς συμβάσεις στις οποίες 

είναι μέρη η Ενωση ή όλα τα κράτη μέλη και ιδίως από την Ευρωπαϊκή Σύμ
βαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιω
δών Ελευθεριών καθώς και από τα Συντάγματα των Κρατών-Μελών».

Πιο συγκεκριμένα το Δικαστήριο θα έπρεπε ν' αποφασίσει αν το άρθρο 53 
πρέπει να ερμηνευθεί με τρόπο που να επιτρέπει στο Κράτος-Μέλος επιφορτι
σμένο με την εκτέλεση του εντάλματος να καταστήσει την παράδοση κάποιου 
που καταδικάζεται ερήμην υποκείμενη στον όρο ότι η καταδίκη θα είναι ανοι
κτή για επανεξέταση στο εκδίδον Κράτος-Μέλος. Αυτή η δυνατότητα δεν προ- 
βλέπεται κάτω από την απόφαση πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό ένταλμα 
σύλληψης.

Το ερώτημα προέκυψε από τη στιγμή που το Συνταγματικό Δικαστήριο της 
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Ισπανίας θεωρούσε ότι το Σύνταγμα της χώρας προέβλεπε υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας για ερήμην δικασθέν πρόσωπο απ’ ότι η απόφαση πλαίσιο. Το καί
ριο ερώτημα επομένως ήταν κατά πόσον έπρεπε να εφαρμόσει τα εθνικά επί
πεδα προστασίας ή αυτά της Ένωσης.

Το Δικαστήριο στην απάντησή του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι 7] απόφαση 
πλαίσιο αποτελεί εναρμόνιση των όρων εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλμα
τος σύλληψης στην περίπτωση καταδίκης ερήμην, η οποία αντανακλά την ομο
φωνία όλων των κρατών μελών. Εδώ χρειάζεται να τονίσουμε ότι το 
Δικαστήριο διαπίστωσε πρώτα ότι η σχετική πρόνοια της απόφασης πλαίσιο 
άεν βρισκόταν σε σύγκρουση με τα άρθρα του Χάρτη περί αποτελεσματικής 
δικαστικής προστασίας και το δικαίωμα υπεράσπισης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
δεν επιτρέπεται σε Κράτος-Μέλος ν' αρνηθεί την εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλ
ματος σύλληψης, όταν το υπό σύλληψιν πρόσωπο καλύπτεται από μια από τις 
καταστάσεις που προνοούνται στην απόφαση πλαίσιο. Με άλλα λόγια η εφαρ
μογή των εθνικών επιπέδων προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν είναι 
δυνατή, όταν οι ενέργειες του Κράτους-Μέλους ρυθμίζονται πλήρως από το 
δίκαιο της Ένωσης.

Αυτή η αρχή ήταν όπως γίνεται αντιληπτό μέρος και της συλλογιστικής του 
Δικαστηρίου στην υπόθεση Akerberg Fransson με μια όμως διαφορετική έννοια. 
2 αυτήν την υπόθεση 7] προσφυγή στα εθνικά επίπεδα προστασίας ήταν δυνατή 
εφόσον οι ενέργειες του κράτους μέλους δεν καλύπτονταν πλήρως από το δί
καιο της Ενωσης, δεν υπήρχε δηλαδή εναρμόνιση.

Και αυτό εφόσον το δίκαιο της Ένωσης περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
εν καθόριζε τους τρόπους τιμωρίας των παραβατών των σχετικών προνοιών 

«λλ απλώς επέβαλλε στα Κράτη-Μέλ7ΐ την υποχρέωσ7] λήψης τέτοιων μέτρων 
παρέχοντάς τους την ευχέρεια επιλογής αποτελεσματικών μέτρων είτε διοικη- 
τικής είτε ποινικής φύσεως.

Αυτό όμως όχι χωρίς περιορισμούς. Η τέτοια εφαρμογή των εθνικών επιπέ- 
ων πθθστασίας δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τα επίπεδα προστασίας τα προ- 

I επόμενα από τον Χάρτη όπως αυτά ερμηνεύτηκαν από το Δικαστήριο ούτε 
επίσης την υπεροχή, την ενότητα και την αποτελεσματικότητα του δικαίου της 

νωσης. Σε περιπτώσεις, όπως αυτές στην υπόθεσ7] Akerberg Fransson, το 
ε νικό δικαστήριο δυνατόν να λάβει υπόψ7] το δικό του εθνικό σύστημα προ- 
στθσίας αλλά το Δικαστήριο τόνισε συγχρόνως ότι, όπου τα εθνικά δικαστήρια 
τθ θεωρούν αναγκαίο για την ερμηνεία του Χάρτη, μπορούν και σε κάποιες πε- 
θιπτώσεις οφείλουν να παραπέμπουν στο Δικαστήριο ερωτήματα με τη διαδι- 
Χασία της προδικαστικής παραπομπής.

Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το Δικαστήριο με βάσ7] αυτές τις δύο απο- 
ψοσεις δείχνει εμπιστοσύν7] στα όργανα των Κρατών-Μελών τα επιφορτισμένα 

τή προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων ότι θα λάβουν υπόψη το δίκαιο 
ττίζ Ενωσης και επίσης δείχνει ότι προσδίδει ιδιαίτερ7] αξία στα εθνικά επίπεδα 
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κατά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Κλείνω αυτή τη σύντομη παρουσίασή μου μ’ ένα απόσπασμα από μια πρό
σφατη σχετική μελέτη του Προέδρου Σκουρή στην οποία σε μεγάλο βαθμό συ
νοψίζονται όσα πιο πάνω προσπάθησα ν’ αναλύσω. Το πρωτότυπο κείμενο 
είναι στα γαλλικά και θα προσπαθήσω όσο γίνεται να κάμω μια πιστή αλλά βε
βαίως ελεύθερη μετάφραση.

Αναφέρει: «Το Δικαστήριο, μέσα στα πλαίσια της ερμηνευτικής του προ
σπάθειας, παίρνει σαν σημείο εκκίνησης τον Χάρτη. Προσπαθεί να εντοπίσει 
εκείνες τις πρόνοιες που είναι σχετικές και υπογραμμίζει τον αυτόνομο χαρα
κτήρα των δικαιωμάτων, ελευθεριών και αρχών όπως εκεί καθιερώνονται. 
Χωρίς να παραγνωρίζει την καθοδήγηση που παρέχεται από το άρθρο 52 του 
Χάρτη όσον αφορά την ερμηνεία του το Δικαστήριο δεν καταφεύγει στην Ευ
ρωπαϊκή Σύμβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στις συνταγματικές πα
ραδόσεις των Κρατών-Μελών παρά μόνον σε ένα δεύτερο στάδιο. Το κάνει 
κυρίως για να βεβαιώσει το αποτέλεσμα στο οποίο είχε καταλήξει στη βάση και 
μόνο του Χάρτη και αν παραστεί ανάγκη για να το συμπληρώσει. Το Δικαστή
ριο ενεργώντας με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύει την αληθινή αξία ενός λεπτο
μερειακού Χάρτη που αποτελείται από ένα πρωτοποριακό κατάλογο των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ενός Χάρτη που εγγυάται μια προστασία από 
πολλές απόψεις υπέρτερί] αυτής που προσφέρεται συνήθως από παρεμφερή 
διεθνή και εθνικά κείμενα».

Δημοσιογραφία των πολιτών και MME: Κώδικες ή Πάθος;

της Νάγιας Ρούσου

Συχνά σήμερα ακούονται φωνές ανησυχίας και προβληματισμού για την πο
ρεία και την εξέλιξη της δημοσιογραφίας. Οργανώνονται συνέδρια και σεμι
νάρια και εκδίδονται βιβλία στα οποία γίνεται ανασκόπηση της σημερινής 
κατάστασης όσον αφορά το δημοσιογραφικό λειτούργημα και τις τρέχουσες 
εξελίξεις που έχουν προκύψει μετά τη διάδοση του διαδικτύου πιο ειδικά.

Προτού όμως πάμε στο διαδίκτυο και στο ερώτημα του τίτλου μας, ας ρί
ξουμε μια ματιά στην ορθόδοξη (συμβατική) δημοσιογραφία.

Από τον 15° αιώνα και πιο ειδικά μετά την εφεύρεση του Γουτεμβέργιου, 
°θες παραλλαγές και όσοι επαναπροσδιορισμοί κι αν έγιναν στη λειτουργία 
ττ|ζ δημοσιογραφίας, τα βασικά της συστατικά δεν άλλαξαν ουσιαστικά. 
Χαρακτηριστικές παραλλαγές ήταν ασφαλώς και η κίτρινη δημοσιογραφία, η 
εξεταστική (ερευνητική) δημοσιογραφία που απεκάλυψε πολλά σκάνδαλα στα 
πιο πρόσφατα χρόνια καθώς και η πληροφοριακή/ψυχαγωγική δημοσιογραφία 
(infotainment news.)

Δύο όμως βασικά συστατικά της δημοσιογραφίας παρέμειναν σταθερές 
αξίες για πολλά χρόνια και μέχρι τις μέρες μας:

Οι Κώδικες
Και οι Πυλάρχες
Και τα δύο αυτά συστατικά σκοπό είχαν να υπενθυμίζουν το δημόσιο λει- 

τ°υργημα του δημοσιογράφου. Αειτούργημα το οποίο πληροφορούσε τον πο- 
•πη και γι' αυτό θα πρέπει να το πραγματοποιεί με σεβασμό στις αρχές των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παράλληλα με την ελευθερία του λόγου. Και εφό- 
σ°ν η πληροφόρηση εμπλούτιζε αυτόματα τη δημόσια σφαίρα, ο έλεγχος για 
τα Μηνύματα στον πολίτη θα πρεπε να τηρείται, όχι ως λογοκρισία αλλα ως 
προκαταρκτική επιλογή μεταξύ διαφορετικών μηνυμάτων, δοσμένων με δια
φορετικούς τρόπους. Όσο δε κι αν διαφέρουν οι εθνικοί κώδικες δημοσιογρά
φος, διατηρούνται κάποιες βασικές ομοιότητες στη γενική προοπτική του 
επαγγέλματος, όπως είναι η αντικειμενικότητα και η ίση μεταχείριση. Αειτουρ- 
Υιεζ που προϋποθέτουν ότι ο δημοσιογραφικός λόγος απευθύνεται σε μια ομοι- 
°μ°ρφη δημόσια σφαίρα, όχι σε πολλές και διαφορετικές.

Η ιδέα που προσδίδει το ελεύθερο στους πολίτες να δημοσιογραφούν ξεκίνησε 
^πό παλιά στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν τον 18° αιώνα φυλλαδιογράφοι όπως ο 

°mas Paine αλλά και ανώνυμοι συγγραφείς των Φεντεραλιστικών Εντύπων διέ- 
νειμαν το δικό τους υλικό. Με την πρόοδο της τεχνολογίας, σημειώνεται και η 
^ποστολή στις εφημερίδες κειμένων των πολιτών στα οποία υποστηρίζουν τις 

τουζ απόψεις, ενέργεια που βρίσκει συνέχεια στα ηλεκτρονικά μέσα. 
(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9 )
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To 1988, στις προεδρικές εκλογές της Αμερικής δημοσιεύτηκαν πολλές αμ
φισβητήσεις για την κάλυψη αυτών των εκλογών. Η απογοήτευση από την 
απόδοση των συμβατικών μέσων οδήγησε μάλιστα αρκετούς δημοσιογράφους 
να προωθήσουν τη δημοσιογραφία των πολιτών, ως μέτρο αντίδρασης εναντίον 
της απογοητευτικής συντηρητικότητας της επαγγελματικής δημοσιογραφίας. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/CitizenJournalism)

Έτσι από τη δεκαετία του’90, όταν πια μπήκε στην παγκόσμια εμπειρία το 
διαδίκτυο με νέες, άμεσες, διαδραστικές, πλουραλιστικές και πολυδιάστατες 
μορφές επικοινωνίας, η δημοσιογραφία των πολιτών άρχισε να διαδίδεται και 
να αποκτά ένα παγκόσμιο χαρακτήρα που σήμερα και εφαρμόζεται και συζη- 
τείται πλατιά.

Η J.D. Lasica ταξινομεί τα Μέσα για τη δημοσιογραφία των πολιτών κάτω 
από τις πιο κάτω κατηγορίες (ibid):

1. Συμμετοχή του κοινού με σχόλια των χρηστών του διαδικτύου σε 
δημοσιογραφικά ρεπορτάζ και μπλογκς, φωτογραφίες, ερασιτεχνικά 
βίντεο, ή και τοπικές ειδήσεις από τα μέλη μιας κοινότητας.

2. Ανεξάρτητες ειδήσεις και πληροφόρηση από ιστοσελίδες

3. Πλήρεις πληροφοριακές ιστοσελίδες (Now Public, Third Report, OnlyNews, 
Digital . GroundReport)Journal.com

4. Συνεργατικές ιστοσελίδες με συμβολή σε διάφορους δημόσιους τομείς 
(Slashdot, Kuroshin, Newsvine)

5. Άλλα είδη πιο «αδύνατων Μέσων» (ταχυδρομικοί κατάλογοι και 
επιστολές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Ο Chris Atton (http://www.medialens.org/alerts/10/100120_the_future_of.php) πι
στεύει ότι τα διαζευκτικά Μέσα συχνά αντλούν την έμπνευσή τους από την κρι
τική του Chomsky εναντίον του εταιρικού μύθου περί «ισορροπίας» και 
«αντικειμενικότητας», υπογραμμίζοντας παράλληλα τον παρτιζάνικο χαρα
κτήρα αυτών των μέσων. Επίσης τονίζει ότι ανατρέπουν την ιεραρχία της πρό
σβασης στις ειδήσεις από τους κοινούς πολίτες (ακτιβιστές, διαμαρτυρόμενους 
και μέλη κοινοτήτων) οι οποίοι δεν τυγχάνουν ορατότητας στα συμβατικά 
Μέσα στα οποία κυριαρχούν ομάδες και άτομα της ελίτ.

Διάφοροι άλλοι διανοούμενοι όπως ο Αμερικανός ιστορικός Tom Engelhardt 
στην ιστοσελίδα http://www.medialens.org/alerts/10/100120_the_future_of.php 
αλλά και διάφορα ερευνητικά κέντρα, όπως το Κέντρο Έρευνας και Παγκο
σμιοποίησης στο Μοντρεάλ (http://globalresearch.ca) στην ιστοσελίδα 
http://www.medialens.org/alerts/10/100120_the_future_of.php διαδραματίζουν ση
μαντικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας διαζευκτικής δημόσιας σφαίρας.

Ποια, λοιπόν, η επίδραση του διαδικτύου στη δημοσιογραφία;

Πρώτο και καλύτερο το διαδίκτυο εκ των πραγμάτων δημιούργησε και δη

μιουργεί μια καινούργια δημόσια σφαίρα, ή αν θέλετε πολλές δημόσιες σφαίρες. 
Οι πολλές κοινότητες με τα πολλά ενδιαφέροντα αποτελούν και πολλές μικρές 
ή μεγάλες κοινότητες στο διαδίκτυο. Γιατί ο Giddens (1991) προτείνει ότι «Η 
εκθεμελίωση των κοινωνικών σχέσεων σημαίνει ότι μπορούν να λειτουργήσουν 
εξ αποστάσεως και μακράν της φυσικής συμπαρουσίας». Αυτό λοιπον το χα
ρακτηριστικό των πολλών κοινοτήτων με τα πολλά ενδιαφέροντα και την εξ 
αποστάσεως σχέση αποτελεί ένα από τα κύρια στοιχεία της διαδικτυακής επι
κοινωνίας.

Ο Fraser στον Calhoun (1993: 129), στην ιστοσελίδα 
http://www.zipworld.com.au/-athornto/thesis5.htm περιγράφει το έντονο αυτό 
χαρακτηριστικό του διαδικτύου με τα εξής λόγια:

«Η δημοκρατική δημόσια σφαίρα σημαίνει ευκαιρίες για υποτελείς ομάδες 
να πείθουν κυρίαρχες ομάδες ότι οι ανησυχίες τους είναι νόμιμες και άξιες συ
ζήτησης». Τίθεται όμως ακριβώς το ερώτημα, πόσο μπορούν οι ομάδες που 
είναι χωρίς εξουσία (υποτελείς ή αδύναμες) να το κάνουν αυτό στα πλαίσια της 
συμβατικής δημοσιογραφίας. Μπορούν να στείλουν τις απόψεις τους στα έν- 
τυπα μέσα ή να πάρουν τηλέφωνα σε ζωντανές ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές. 
Με σύντομες, ελεγχόμενες παρεμβάσεις. Όσο για δύναμη ή ευκαιρία να επε- 
κταθούν και να πείθουν τις ομάδες που έχουν την εξουσία στα χέρια τους - 
MME, Πολιτικούς, Κόμματα και Ηγέτες - για τη δική τους άποψη, θέση και 
προσέγγιση, δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια.

Ο Εγελος και το «παγκόσμιο πνεύμα του Weltgeist (Volkmer I, στην ιστοσε
λίδα http://web.mit.edu/comm-forum/papers/volkmer.html δεν βρήκαν και πολλή 
ανταπόκριση στα συμβατικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Δεν πρέπει βέβαια 
να μας διαφεύγει ότι το CNN το 1987 καθέλκυσε το δικό του World Report, 
(http://web.mit.edu/comm-forum/papers/volkmer.html), ένα παγκόσμιο δελτίο ει
δήσεων που χρησιμοποιεί τη δορυφορική μετάδοση, για να δώσει την ευκαιρία 
σε πολλά έθνη και κοινότητες να μεταδώσουν τις δικές τους ειδήσεις χωρίς μον- 
τάζ και χωρίς λογοκρισία. Πόσος κόσμος όμως και ποια μερίδια του παγκό
σμιου πληθυσμού παρακολουθούν δορυφορικά προγράμματα και πιο ειδικά 
το CNN; Οι περισσότεροι πολίτες βλέπουν τα εθνικά τους πληροφοριακά προ- 
Υθάμματα. Και τα προγράμματα αυτά έχει λεχθεί κατ’ επανάληψη ότι προ
άγουν τον ελιτισμό, μιας και μεταδίδουν τις απόψεις των λίγων που βρίσκονται 
στην οικονομική, κομματική, πολιτική, κοινωνική ή πολιτειακή εξουσία. Απου- 
σιάζει με άλλα λόγια το στοιχείο της δημοκρατικής ισότητας στην πρόσβαση 
των μέσων. Ετσι λοιπον ήρθε στο προσκήνιο το διαδίκτυο με τις δικές του προ- 
τσσεις για μια ανανανεωμένη δημόσια σφαίρα, προσφέροντας:

Τη δυνατότητα στα άτομα να προβάλλουν τις απόψεις τους σε άλλους 
Πολλούς

Τη δυνατότητα στις μικρές ομάδες να επικοινωνούν μεταξύ τους
Την ευκαιρία για την προβολή πολλαπλών απόψεων
Τη δυνατότητα αρχειοθέτησης των προβαλλομένων πληροφοριών
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Τη διαδραστικότητα
Τη διαμόρφωση διαδικτυακών κοινοτήτων.
Η επικοινωνία, η πρόσβαση σε πληροφορίες, το διεθνές εμπόριο, η διευκό

λυνση στη ροή του χρήματος και των αγαθών έσπασαν τα τοπικά και εθνικά 
φράγματα και βάλανε τα θεμέλια για μια διαφορετική διεθνή κοινότητα, με 
νέες δυναμικές και καινούργιες διαστάσεις στις εφαρμογές της παγκοσμιοποί
ησης. Πώς μπορούσε εξάλλου η δημοσιογραφία να μείνει έξω από αυτό το 
σύγχρονο «Μέσο των Μέσων»; Έτσι μπήκε στην επικοινωνιακή πραγματικό
τητα, πέραν της διαδραστικής επικοινωνίας και η δημοσιογραφία των πολιτών.

Ποιος όμως εννοιολόγησε τον όρο και πώς τον εννοούσε;

Ο Dan Gillmor στο βιβλίο του «We the Media» υποστηρίζει ότι:
«Διαδραματίζεται μια μεταμόρφωση της δημοσιογραφίας από τα κυρίαρχα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του 20ου αιώνα σε κάτι βαθύτερο και πιο δημο
κρατικό. Παλαιότερα η ροή των ειδήσεων ήταν μονόπλευρη, από τα Μέσα 
προς το Κοινό, με ελάχισττ] δυνατότητα παρέμβασης από το τελευταίο. Μέσω 
της δημοσιογραφίας των πολιτών όμως, η ροή αυτή γίνεται αμφίδρομη και τα 
όρια μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή ειδήσεων γίνεται πολύ δύσκολο να 
προσδιοριστούν» .(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE% 
BF%CF%83%CE%B9)

Από τη άλλη, ο Mark Glasser, γνωστός δημοσιογράφος περιγράφει ως εξής 
τη δημοσιογραφία των πολιτών. (Simons, G.) στην ιστοσελίδα 
http://vvww.ejc.net/magazine/article/citizenjoumalism_in_the_ageof_global_terrorism:

«Η ιδέα πίσω από τη δημοσιογραφία των πολιτών δίνει την ευκαιρία σε αν
θρώπους χωρίς επαγγελματική δημοσιογραφική κατάρτιση να χρησιμοποιούν 
τα εργαλεία της σύγχρονης τεχνολογίας και την παγκόσμια διανομή του δια
δικτύου, για να δημιουργήσουν, να επαυξήσουν ή να ελέγξουν τα γεγονότα 
που μεταδίδουν τα άλλα μέσα, είτε μόνοι τους είτε με άλλους».

Εκτός λοιπόν από τα blogs ή τα chatrooms στο διαδίκτυο, το You Tube, το 
Facebook το Twitter και άλλες κοινωνικές ιστοσελίδες, το CNN αλλά και η Fox 
και η Καναδική Τηλεόραση (CTV) έχουν δώσει βήμα σε δημοσιογράφους/πο- 
λίτες. Η δε «Washington Post» παρέθεσε ολόκληρο ένθετο με άρθρα των πολι
τών. Περαιτέρω δε ο εκτελεστικός εκδότης των Times, John Solomon 
(http://www.digitaljournal.com./article/271657) σχολίασε τον νεωτερισμό ως έξης:

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά θέματα και κοινότητες που δεν τους κα
λύψαμε στα πλαίσια του προϋπολογισμού του κανονικού μας δελτίου και γι’ 
αυτό είμαστε ενθουσιασμένοι που εξουσιοδοτούμε τους πολίτες αυτών των κοι
νοτήτων να μας προμηθεύουν με ειδήσεις που ενδιαφέρουν τους αναγνώστες 
μας».

Είναι γνωστές οι αξίες οι οποίες διέπουν (ή αναμένεται να διέπουν) τη συμ
βατική δημοσιογραφία:

Αξιοπιστία

Αντικειμενότητα
Σεβασμός στην Αλήθεια
Σεβασμός στις Πηγές
Εφαρμογή Κώδικα Δεοντολογίας
Σεβασμός στην άλλη άποψη
Ακρίβεια
Η δημοσιογραφία των πολιτών είναι ταυτόσημη και με τη συμμετοχική αλλά 

και με τη διαζευκτική δημοσιογραφία. Η H.J.D. Lasica ορίζει ως συμμετοχική 
δημοσιογραφία:

1. Τη συνδιαμόρφωση της είδησης με τη βοήθεια του κοινού μέσω των 
σχολίων, των φωτογραφιών, των προσωπικών ιστότοπων και των 
αποσπασμάτων βίντεο.

2. Την ύπαρξη ανεξάρτητων ειδησεογραφικών ιστοσελίδων, μη 
επαγγελματιών δημοσιογράφων (indymedia - independent media)

3. Τις ιστοσελίδες με απευθείας μεταδόσεις web tv και web radio.

Το πιο πάνω σχήμα, το οποίο καθιστά τη ροή της πληροφορίας αμφίδρομη 
«ντι μονόδρομη, αυτομάτως είναι πιο δημοκρατικό, εφόσον προσθέτει την 
άποψη των ακροατών, των αναγνωστών αλλά και των μαρτύρων στη μονοδιά- 
ατατη (συγκεντρωτική) άποψη των δημοσιογράφων για διάφορα περιγραφό- 
fæva επεισόδια και συμβάντα. (http://en.wikipedia.org/wiki/CitizenJournalism)

Το ίδιο ισχύει για τη δημοσιογραφία των πολιτών, όταν αποκαλείται «δια- 
^ευκτική δημοσιογραφία» με την έννοια όμως την προσφοράς της πληροφόρη- 
°ης, πέραν των κανονισμών των μίντια, σ’ ένα χώρο ελεύθερης διακίνησης των 
Ρευμάτων με καινούργια χαρακτηριστικά:

«Η λειτουργία της δημοσιογραφίας αυτής δεν έχει στόχο το κέρδος, αλλά 
την παραγωγή ιδεών και μηνυμάτων, ενώ υπάρχουν μορφές αυτορρύθμισης 
και όχι κεντρικού ελέγχου από την πολιτική και οικονομική εξουσία.
Η δημοσιογραφία των πολιτών δεν δημιουργεί ιεραρχικές δομές, αλλά 
οριζόντιες (Πολίτες προς Πολίτες) και η παραγωγή της πληροφορίας γίνεται 

το διαμοιρασμό καθηκόντων και τη συνεργασία ανάμεσα στην ομάδα 
διαχείρισης.

Δεν είναι απαραίτητη η αμεροληψία και η αντικειμενικότητα, που 
ασπάςονται τουλάχιστον φαινομενικά, τα παραδοσιακά MME. Τα 
εναλλακτικά μέσα δεν είναι αποστασιοποιημένα από τα γεγογονότα, τα 
οποία περιγράφουν συχνά μέσα σε κλίμα εγγύτητας (προς τα γεγονότα) και 

ουναισθηματικό λόγο.
Jo περιεχόμενο εξαρτάται άμεσα από τη συμμέτοχη του κοινού στη 
^μόρφωσή του και στη δημιουργία ενός πεδίου για συζήτηση και 

επικοινωνία. Επομένως, η ίδια η ύπαρξη του μέσου βρίσκεται σε συνάρτηση 
με τους αναγνώστες που το παρακολουθούν και συνεισφέρουν στη συνέχιση 
της λειτουργίας του.

202 203Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2594%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%2525
http://vvww.ejc.net/magazine/article/citizenjoumalism_in_the_ageof_global_terrorism
http://www.digitaljournal.com./article/271657
http://en.wikipedia.org/wiki/CitizenJournalism


Οι συμμετέχοντες καθορίζουν μόνοι τους το είδος και τους κανόνες της 
συζήτησης και δεν έχουν εξαρτήσεις. Αντίθετα η εξάρτηση των 
παραδοσιακών μέσων από τα κέντρα πολιτικής και οικονομικής εξουσίας 
οδηγεί συχνά στο να αποσιωπούνται θέματα ή να προβάλλονται άλλα 
λιγότερο σημαντικά, με βάση το μοντέλο που έχει κυριαρχήσει τα τελευταία 
χρόνια».
(http://www.koutipandoras.gr/article/telika-ti-einai-i-dimosiografia-ton-politon)

Από την άλλη πλευρά η κριτική της δημοσιογραφίας των πολιτών, του δια
δικτύου, των bloggers ή των κοινωνικών ιστοσελίδων που ολοένα κερδίζουν 
περισσότερη δημοτικότητα και χρήση, περιλαμβάνει και την κατηγορία για έλ
λειψη αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας, ή ακόμη και υπερβάλλοντος πάθους.

Επίσης η κριτική περιλαμβάνει την κατηγορία για:
γραφή φτωχή σε περιεχόμενο
προκατάληψη
απουσία σωστού πλαισίου αναφοράς
απουσία ελέγχου
χαμηλή ποιότητα
Με άλλα λόγια επικρίνονται η μη εφαρμογή δημοσιογραφικού κώδικα και η 

απουσία του πυλάρχη.

Εδώ φυσικά δεν τελειώνει η συζήτηση του θέματος και τα επιχειρήματα και 
από τις δύο πλευρές συνεχίζονται από διάφορα άτομα, όπως, λχ. τον Tim 
Luckhurst, πρώην δημοσιογράφο του BBC και μετέπειτα καθηγητή της δημο
σιογραφίας στο πανεπιστήμιο του Κέντ, σύμφωνα με την εκτίμηση του οποίου 
οι κριτικοί της αριστεράς προβλέπουν με πολλή ικανοποίηση το τέλος της εται
ρικής (επαγγελματικής) δημοσιογραφίας. (Keeble, R and Luckhurst Τ., στην ιστο
σελίδα http : //w w w.medialens .org/alerts/10/100120_the_future_of .php

Παραθέτοντας λοιπόν ο Luckhurst την άποψη αυτή, την περιγράφει ως εξής:
«Δεν θα υπάρχει πια ανάγκη για τις εφημερίδες ή τα ραδιοτηλεοπτικά κα

νάλια να φιλοξενούν συζητήσεις και να αναπαριστούν την κοινή γνώμη. Το 
διαδίκτυο θα επιτρέπει στον κάθε πολίτη να μιλά για τον εαυτό του. Οι μάζες 
θα αρπάξουν τα εργαλεία για την παραγωγή των Μέσων και θα γίνουμε μάρ
τυρες μιας επαναστατικής αλλαγής».
(http://www.independent.co.uk/news/media/opinion/tim-luckhurst-demise-of-news- 
barons-is-just-a-marxist-fantasy-1856668.html)

Από την άλλη, όμως, ίδιος ο Luckhurst σε άλλη ιστοσελίδα υποδεικνύει ότι 
«υπάρχει μια στοιχειώδης αυταπάτη πίσω από την ιδέα ότι οι ερασιτέχνες μπο
ρούν να δημοσιογραφούν με ακρίβεια, γιατί το δικαίωμα της πληροφόρησης 
δεν μπορεί να βασίζεται στις διαθέσεις της διχασμένης συνείδησης ενός ατόμου. 
Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να καθοδηγούνται από επαγγελματικές προτεραιότητες 
και από κώδικες δεοντολογίας», (http://www.medialens.org/alerts/10/100120_the_fu- 
ture_of.php)

Δύο πλευρές λοιπόν του ιδίου νομίσματος που κατατίθενται από τον ίδιο 
ακαδημάίκό/δημοσιογράφο.

Οφείλουμε να υπενθυμίζουμε ότι οι πολίτες που δημοσιογραφούν συχνά δεν 
υποκινούνται από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον αλλά από την προσωπική ταύ
τιση με το περιγραφόμενο ή το βιντεογραφούμενο γεγονός. Καθοδηγούνται 
από την αυθόρμητη αντίδρασή τους στα τεκταινόμενα, από την ενσυναίσθησή 
τους για τα όσα παρακολουθούν, ή επιμαρτυρούν, γι’ αυτό και συχνά διαφαί
νεται στην κάλυψη το προσωπικό τους πάθος. Επιπρόσθετη κριτική εξάλλου 
υποδεικνύει ότι οι πολίτες/δημοσιογράφοι μπορεί να είναι ακτιβιστές εντός των 
κοινοτήτων για τις οποίες γράφουν, διακυβεύοντας έτσι την αντικειμενικότητα 
την οποία αντιπαραβάλλουν με τη δημοσιογραφία των επιχειρησιακών Μέσων
και των συμφερόντων τους. (https://en.wikipedia.org/wiki/Citizen_journalism). 
Παρά την πιο πάνω κριτική, ωστόσο η δημοσιογραφία των πολιτών κατέγραψε 
άξιες λόγου επιτυχίες όπως είναι οι ακόλουθες:

Το 2001 η επίθεση εναντίον των Διδύμων Πύργων στη Νέα Υόρκη 
καλύφθηκε από πολλούς πολίτες των οποίων η αφήγηση - λεκτική και 
οπτική - συνέβαλε στη γενική καταγραφή της ιστορίας με την αυθεντικότητα 
της άμεσης μαρτυρίας.
Το 2004 το τεράστιο τσουνάμι στην Ινδονησία με τις καταστροφές και 
τους θανάτους που έπληξαν τη χώρα καλύφθηκε από ομάδα bloggers, 
των οποίων η άμεση κάλυψη με την αυθεντικότητα και τον ρεαλισμό της 
ζωντανής κατάθεσης έκανε τον γύρο του κόσμου και εκτιμήθηκε 
περισσότερο, κατά πολλούς, από την υπολογισμένη κάλυψη της 
επιχειρησιακής δημοσιογραφίας που ακολούθησε.
(Ibid)

Η κάλυψη το 2005 της τρομοκρατικής επίθεσης στον υπόγειο του Αονδίνου 
στην οποία οι πολίτες κατέκλυσαν το BBC με τα ρεπορτάζ τους σημείωσε 
Μεγάλη επιτυχία και το 2008 η κάλυψη της τρομοκρατικής επίθεσης στην 
Ινδική πόλη Mumbai, αλλά και καλύψεις σε άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις 
ετυχαν παγκόσμιας θετικής αποδοχής, (http://www.ejc.net/magazine/article/cit- 
lzen_journalism_in_the_age-of_global_terrorism)
Τ° 2009 το Twitter διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις διαδηλώσεις των 
ογων του Ιράν, παρεμποδίζοντας και αντικαθιστώντας με την προσφορά 

Τ0υ τι1ν (κρατική) καταστολή της επαγγελματικής κάλυψης .
Το κύμα των διαδηλώσεων και διαμαρτυριών στη Μέση Ανατολή και τη 

θΟεια Αφρική που ξεκίνησε τον Δεκέμβρη του 2010 και πήρε το όνομα
Ο^βική Ανοιξη», σάρωσε με εξεγέρσεις την Αίγυπτο, τη Αιβύη, το Μπαχρέιν, 

Tp υρία και την Υεμένη. Κοινωνικές δε ιστοσελίδες όπως το Facebook, το Twit- 
er και το You Tube συμμετείχαν στην οργάνωση και στην ενημέρωση της 
Ίμόσιας σφαίρας για τις προσπάθειες γων κρατικών αρχών για καταπίεση και 
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για λογοκρισία των επαναστάτημένων πολιτών.
(https://el .wikipedia.org/wiki%CE%91 %CF%81 %CEB 1 %CE%B2%CE%B9%CE 

%B A%CE% AE_%CE%86%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%, 12.12.2016)

Τα συμβατικά κυρίαρχα (mainstream) Μέσα δεν έχουν μείνει αδιάφορα 
μπροστά στις εξελίξεις που επιβάλλει η νέα ψηφιακή δημοσιογραφία:

«Σήμερα τα Μέσα θ’ αναγκαστούν να αναμεταδώσουν και αυτό που οι πολί
τες θεωρούν σημαντικό, το οποίο όμως δεν θα ταυτίζεται αναγκαστικά με τα επι
χειρηματικά συμφέροντα των επιχειρήσεων MME», λέει η Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, 
για να παρατηρήσει πάρα κάτω στο άρθρο της «Και Πολίτης και δημοσιογρά
φος» στην ιστοσελίδα http://www.protagon.gr/epikairotita/ellada/kai-politis-kai- 
dimosiografos-31414000000, ( 12.12.16) τα εξής:

«Την Τετάρτη, ο ειδησεογραφικός κολοσσός CBB ανακοίνωσε ότι θα συ
νεργαστεί με το Twitter και μια εταιρεία συλλογής data με σκοπό την ανάπτυξη 
ενός εργαλείου που θα επιτρέπει τον εντοπισμό ειδήσεων σε πραγματικό χρόνο, 
όπως αυτές καταγράφονται από τους πολίτες ανά την υφήλιο». Και πάρα κάτω:

«Την Πέμπτη, η διοίκηση της εφημερίδας «Washington Post» ανακοίνωσε με 
εσωτερικό σημείωμα στους συνεργάτες της δημοσιογράφους ότι σκοπεύει να 
προσλάβει μπλόγκερς προκειμένου να προσφέρει στους αναγνώστες μεγαλύ
τερη εμβάθυνση αλλά και εύρος στη θεματολογία που κάλυπτε παραδοσιακά».

Στην Κύπρο εδώ και κάποια χρόνια κάποιες εφημερίδες πρόσφεραν τις στή
λες τους για επικοινωνία και για απόψεις των πολιτών-αναγνωστών, χωρίς αυτό 
να αποτελεί βέβαια σύγχρονο δείγμα δημοσιογραφίας του πολίτη, αλλά μια έν
δειξη για δημοκρατικό διάλογο μεταξύ των επιχειρησιακών μέσων και των πο
λιτών. Όσον αφορά το διαδίκτυο ξεκινήσαμε ίσως με κάποιες ιστοσελίδες με 
δημοσιογραφία των πολιτών όπως το Cyprus Blog, με ιστολογία όπως το Fasika- 
jucin ή το Φουκού Group of Blogs, ή και άλλες προσωπικές ιστοσελίδες. Έχουμε 
όμως και βίντεο που γυρίστηκαν από ιδιώτες με τα οποία κατέγραψαν γεγο
νότα, όπως τον ξυλοδαρμό πολιτών από μέλη της αστυνομίας, τον ξυλοδαρμό 
μαθήτριας από συμμαθήτριες της πρόσφατα ή και άλλα περιστατικά. Η θε
σμική όμως δημοσιογραφία έχει κατηγορηθεί τα τελευταία χρόνια για τον μη 
ικανοποιητικό τρόπο κάλυψης τιης οικονομικής κρίσης και γίνεται ανοικτή ανα
φορά σε «διαπλεκόμενα συμφέροντα». (Χρυσάνθου «Ρέκβιεμ για την κρατική 
ραδιοτηλεόραση», 2013, στον Ανδρέα Μιχ. Παναγόπουλο - https://www.face- 
book.com/dimosiografia/)

Ο Τύπος βρέθηκε στο «εδώλιο του κατηγορουμένου», επειδή δεν ανταπο- 
κρίθηκε στο καθήκον του και δεν είχε ενημερώσει τους πολίτες για τυχόν κιν
δύνους που διέτρεχαν οι καταθέσεις τους. Η κανονιστική, θεσμική 
δημοσιογραφία μπορεί να χάνει πια την αίγλη της μπροστά στη ψηφιακή πο
λύπλευρη κάλυψη της επικαιρότητας από τους πολίτες για τους πολίτες, μέσω 
του διαδικτύου, των blogs αλλά και των κοινωνικών ιστοσελίδων που σιγά-σιγά 
εκτοπίζουν και τα ίδια τα μπλογκς. Πραγματοποιείται έτσι μια αισθητή αλ

λαγή στις προσδοκίες και στις απαιτήσεις του κοινού όσον αφορά τον ρόλο 
του στη δημόσια σφαίρα, όπου διεκδικεί πια το δικό του μερίδιο στο συμμετο- 
χικό/κριτικό δημόσιο λόγο.

Πιο πρόσφατα (2013) δημιουργήθηκε μια πλατφόρμα συμμετοχικής δημο
σιογραφίας «We Report Cyprus», μεταξύ του PIK, του Τεχνολογικού Πανεπι
στημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και του Κέντρου Κοινοτικών Μέσων Επικοινωνίας 
(CCMC), με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ). 
Στόχος της πλατφόρμας όπως διαβάζουμε σε σχετική ιστοσελίδα, είναι ο ακό
λουθος:

«Να δοθεί η ευκαιρία στους πολίτες να αναδείξουν θέματα, ιδέες και οπτικές 
γωνίες που συχνά δεν καλύπτονται ή καλύπτονται μερικώς από τα Μέσα. Η συ
νεργασία πολιτών με άλλους πολίτες αλλά και με τους δημοσιογράφους μπορεί 
να φερει στην επιφάνεια σημαντικές πληροφορίες και απόψεις ώστε να υπηρε
τηθεί πληρέστερα το δικαίωμα στην ενημέρωση (file:///C:/Users/Owner/Docu- 
rnents/citizen’s%20journalism,%20cybc.html)

Αλλη επίσης συνεργατική πλατφόρμα ενημέρωσης και διαλόγου μεταξύ πο
λιτών και πολιτικών είναι η πλατφόρμα VouliWatchCyprus, της οποίας τα προ- 
ϊθάμματα μεταδίδονται από το ΣΙΓΜΑ.

Αυξημένη είναι παράλληλα, η σημασία που δίνεται από ακαδημαϊκές σπου- 
δές στο θέμα της ψηφιακής δημοσιογραφίας - συμβατικής και μη συμβατικής 
~ με τον εμπλουτισμό των προγραμμάτων για τα MME με μαθήματα σχετικά 

τις νέες μορφές επικοινωνίας και δημοσιογραφίας, που έχουν μπει στη 
σφαίρα της ενημέρωσης του πολίτη και ως εκ τούτου και στη δημόσια σφαίρα 
του ευρύτερου κοινού, εθνικού και παγκόσμιου. Χαρακτηριστικό δείγμα είναι 
και το πρόγραμμα «Στρατηγική, Τακτικές Επικοινωνίας και Μέσα σε έναν 
Τπερ-επικοινωνιακό Κόσμο» που προσφέρει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
θτα πλαίσια της Σχολής των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Κύ- 
θι°ς στόχος του προγράμματος είναι «η προσφορά ουσιαστικής και πολύτιμης 
γνώσης στην επικοινωνία, τη δικτύωση και τη δημοσίευση - την εμπλουτισμένη, 
θηλαδή, εκδοχή της νέας δημοσιογραφίας», (http://www.ouc.ac.cy/web/guests/sl/pro- 
gramme/epdim/description)

Είμαστε, με άλλα λόγια στο κλίμα των σύγχρονων εξελίξεων όσον αφορά 
J’l δημοσιογραφία. Ο πλανήτης διέρχεται μια φάση αλλαγής σε πολλούς τομείς, 

πληροφόρηση όεν θα μπορούσε να απουσιάζει από αυτές τις εξελίξεις.

Τι θα επικρατήσει λοιπόν; Η δημιουργική ελευθερία που άλλοτε προσφέρει 
τι1 δημοκρατική και άμεση διαφάνεια και άλλοτε χαρακτηρίζεται από υποκει- 
Ρ^νικότητα και προσωπικό πάθος, ή η συμβατική δημοσιογραφική προσέγγιση 
χσι οι ανά το παγκόσμιο κώδικες; Είναι η δημοσιογραφία των πολιτών ένας 
παινούργιος μύθος που θα αργοσβήσει μέσα στη φθορά των αδυναμιών της 
πρακτικής, ή μ((ί νέα κατάχτηση της ελεύθερης έκφρασης, στον πολυδύναμο 
α°τερισμό της πλουραλιστικής δημόσιας σφαίρας που προσφέρει η νέα τεχνο
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λογία; Ή μήπως βρισκόμαστε μπροστά σε νέες υβριδικές μορφές δημοσιο- 
γρφίας που θα εκτοπίσουν τελικά τη συμβατική επαγγελματική λειτουργία της, 
με τα πλαίσια, τους κώδικες και τις καθιερωμένες προδιαγραφές της; Ή μήπως 
και πάλιν τα διάφορα κατεστημένα πίσω από τα MME ή ακόμη και οι ακαδη
μαϊκές σπουδές θα συμβιβάσουν την φηφιακή ή άλλη εναλλλακτική δημοσιο
γραφία με τις συμβατικές πρακτικές της ενημέρωσης του πολίτη;
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Η φιλία στην ποίηση του Καβάφη

του Ιωσήφ Ιωσηφίδη

Υπήρξε μονήρης στη ζωή του ο Καβάφης ή φίλος, και αν φίλος, τι είδους 
φίλος;

Ως κοινωνικό ον είχε ανάγκη τον συνάνθρωπο για συναναστροφή. Η φιλία 
είναι αναγκαιότατη στον βίο. Είναι η πιο αξιόλογη και αναγκαία έκφραση της 
ζωής. Ετσι και ο Καβάφης είχε ανάγκη να επικοινωνεί με τον άλλο, να θυσιάζει 
Χρονο με κάποιο που θα θαύμαζε το πνεύμα του ή την ποίησή του. Δεν ήταν άφι
λος ούτε αντικοινωνικός, αλλά θα απέφευγε άτομα εχθρικά ή που δεν τον έλκυαν.

Από την άλλη πλευρά, ο ‘φίλος’ κατά τον Αριστοτέλη, είναι ‘ο δεύτερος εαυ
τός μας’ και κριτήριο της φιλίας είναι το ‘φιλητόν’, δηλ. αυτό που αγαπάται. 
Αλλά το ‘φιλητόν’ έχει ένα ευρύ φάσμα ερμηνειών. Και αυτό γιατί είναι η ηθική 
και η στάσΐ] ζωής που θέτουν κοινωνικά κριτήρια για ‘ορθή ζωή με φιλία’, 
αμοιβαία χρήσιμη, σε διαβαθμισμένα επίπεδα. Τα τέτοια κριτήρια οριοθετούν 
τρεις μορφές φιλίας.

Η πρώτη μορφή της είναι η γήινη-υλιστική, η ‘πρωτογενής’, οπότε το ‘φιλη- 
τον , 'αυτό που αγαπάται’ απ’ τους δύο ‘φίλους’, μπορεί να σημαίνει ένα ξε- 
φάντωμα, μια συντροφική οινοποσία, μια κοινή απόλαυση. Τέτοιους φίλους 
ειχε αρκετούς ο Καβάφης και θα τους κατέτασσα στην κατηγορία Ήδύ' κατά 
τον Σταγειρίτη.

Σε πολλά ποιήματά του ο Καβάφης διεισδύει άμεσα ή έμμεσα στο Ήδύ’, 
°πως στο «Δύο νέοι, 23 έως 24 ετών» ( «.. σαν σωθήκαν τ’ ακριβά πιοτά, /... 
στον έρωτα δοθήκαν ευτυχείς»). Τέτοια ‘πρωτόγονη' φιλία, που αποσκοπεί σε 
Μονόπλευρη ή αμφίπλευρη απόλαυση, συναντάμε επίσης στο ποίημα ‘Κάτω απ’ 
το Σπίτι’ (‘...το σώμα μου είχε λάβει ο Έρως με την εξαίσια του ισχύ’), στο ποί- 
Πμα ‘Το 25ον έτος του βίου του’ (Παθαίνεται απ’ τον διαρκή πόθον η σάρκα 
του όλη’), όπως και στο Έν απογνώσει’, στο Έν Εσπέρα' και στο Ή Διορία 
του Νέρωνος’.

Εξάλλου, ένα άτομο θεωρεί άξιο φιλίας εκείνον που έχει αρετή ή που φαί- 
νεται να τη διαθέτει. Μάλιστα στην εποχή του Καβάφη (και στη δική μας) η 
^θετή αυτή είναι και χρησιμοθηρική, ‘μηχανεύεται όφελος για τον ένα ή ‘για 
τ°υζ δύο’, όταν υπάρχει αλληλοαποδοχή, οπότε πρόκειται για ‘φιλία διττής 
θ^οπιμότητας’. Η κατηγορία αυτή ονομάζεται «Χρήσιμον». Το φιλητόν συ- 
νιστά εξυπηρέτηση π.χ. δύο συνεταίρων ή πολίτη με υποψήφιο βουλευτή ή κοι- 
ν°πραξία κ.ο.κ.

θ Καβάφης κάνει χρήση, αν όχι κατάχρηση, της φιλίας αυτής. Τον ευχαρι- 
θτει κι ευχαρίστως ξοδεύει. Στο ποίημα ‘Μέρες του 1909, ΊΟ, Ί1 γράφει ευ- 
αθσώς; ‘..για κανένα ωραίο πουκάμισο μαβί, / το σώμα του για ένα τάλληρο 
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ή δυο πουλούσε.’ Ανάλογα εξομολογείται και στο ποίημα ‘Μέσα στα καπη
λειά’, ενώ στο ποίημα ‘Ωραία λουλούδια κι άσπρα ως ταίριαζαν πολύ’ ομολογεί 
με πάθος, χωρίς αιδώ ‘χαλά τον κόσμο να βρει 20 λίρες να τις δώσει χαρτζιλίκι 
στον νέο’.

Η ερώτηση είναι αν ωφελούνταν μόνο οι ‘φίλοι του’ από τα χαρτζιλίκια του 
ή μήπως και αυτός, εν αγνοία τους ! Όντως στο ποίημα «Νόησις» αποκαλύπτει 
ότι ‘..στον έκλυτο της νεότητός μου βίο / μορφώνονταν βουλές της ποιήσεώς 
μου, / σχεδιάζονταν της τέχνης μου η περιοχή.’ Συνάγεται σαφώς ότι οι εραστές 
του, άκοντες, τελικά τού ήταν χρήσιμοι για να πυρακτώνει ερωτικά τον στίχο 
του. Ούτε εκπλήσσει στο ποίημά του ‘Δημητρίου Σωτήρος’, όπου δηλώνει ως 
αμετανόητος, έστω κι αν του βγήκε ‘λανθασμένη η κάθε προσδοκία του’.

Ποια όμως ήταν η προσδοκία του ως πνευματικού και κοινωνικού όντος; 
Πέρα από αυτές τις δύο μορφές φιλίας, την υλιστική και την ωφελιμιστική, ο 
Καβάφης γνωρίζει ότι η ιδανική φιλία, αυτή του ‘Αγαθού’, κείται μακράν. Και 
πώς άλλωστε να την πετύχαινε σε μιαν παρακμάζουσα Αλεξάνδρεια, όταν ο 
ίδιος δεν τιθάσευε τα πάθη του, που όλο και τον αποξένωναν από πνευματικούς 
ανθρώπους της τάξης του; Στο ποίημα ‘Θέατρον της Σιδώνος’ ομολογεί ‘... 
της ηδονής της εκλεκτής, που πηαίνει προς άγονην αγάπη κι αποδοκιμασμένη.’ 
Ωστόσο, λυγίζει και ‘ξαναπηγαίνει στην ίδια μοιραία χαρά’, όπως επισφραγίζει 
στο ποίημα ‘Ομνύει’.

Μάταια αναζητεί την ιδανική, πνευματική φιλία. Τη βρίσκει μόνο στη σχέση 
του με τον αδελφό του John και με δυο-τρεις οικογενειακούς φίλους. Αναζητεί 
μια ανώτερη σχέση έρωτα και τέχνης; Ναι. Ωστόσο, δεν το επιτυγχάνει, αφού 
οι σύντροφοί του είναι αμόρφωτοι, παιδιά του λαού. Στο ποίημά του ‘Ηδονή’, 
αποστρέφεται ‘την κάθε απόλαυσιν ερώτων της ρουτίνας’, στο ποίημα Έπήγα’ 
‘βλέπει τις απολαύσεις μισό πραγματικές’ και στο Επιθυμίες’ διαπιστώνει ότι 
‘οι επιθυμίες μοιάζουν που επέρασαν / χωρίς να εκπληρωθούν’. Ο Καβάφης 
θέλει, όταν αρρωστήσει, ένα φίλο τέλειο σαν τον Ερμοτέλη, ‘να κλαίει αλλό- 
φρων στης κλίνης μου το άκρον .... εν τη αμερίστω αγάπη’. Όμως, η τέλεια 
αυτή φιλία, όπου οι δύο στρέφονται προς το ίδιο ιδανικό αγαθόν, και όπου ο 
ένας θέλει το αγαθό για τον άλλο, θα ήταν αδύνατο να συμβεί με ‘συντρόφους’ 
χαμηλής στάθμης.

Ακόμη στο ποίημά του ‘Ένας νέος, της Τέχνης του Λόγου’, ο Καβάφης ομο
λογεί ‘Τον φθείρει μια απόλαυσις μισή. / Είναι σε μια κατάστασι εκνευριστική / 
λείπει η ωραία πραγμάτωσις / του έρωτος’. Διότι στη φιλία για το Ήδύ’ή το ‘Χρή
σιμον , ελκύουν εγκόσμιες ιδιότητες του έτερου (π.χ. εμφάνιση, θέση οικονομική 
ή κοινωνική), ενώ στη φιλία αρετής, εκλύει το σύνολο των ανωτέρω ιδιοτήτων.

Στο ποίημά του Έπιτύμβιον Αντιόχου, βασιλέως Κομμαγηνής’ αποκαλύπτει 
τις αρετές που ζητά από έναν φίλο του (και τον εαυτό του) ‘.. .προνοητικός, δί
καιος, σοφός, γενναίος και Ελληνικός - ιδιότητα δεν έχ’ η ανθρωπότης τιμιο- 
τέραν· ... ‘και τέλος πάντων, να, τραβούμ' εμπρός’. Να, όμως! Για τη φιλία του 

Αχιλλέα με τον Πάτροκλο βάζει περίτεχνα τα άλογα του Αχιλλέα να κλαίνε, 
να οδύρονται στη θέση του: ‘τα δάκρυά των εχύνανε τα δυο τα ζώα τα ευγενή’. 
Αυτός ο στίχος είναι ο ποιητικός ύμνος για τη φιλία προς τον ‘έτερον εαυτόν’, 
τον ευγενή!

Στο ποίημα ‘Για τον Αμμόνη', θέλει τον φίλο του να θαυμάζει τον ποιητή 
‘για τα ποιήματά του... και για την εμορφιά του’. Αλλά πού τέτοια ! Με τους 
λαϊκούς εραστές; Στο ποίημα ‘Σπανίως’ συντηρεί μια φρούδα ελπίδα ‘τους δι
κούς του στίχους λένε / με την δική του έκφανσι του ωραίου συγκινούνται.’ 
Ατελέσφορα ο Καβάφης επιδιώκει τέτοια φιλία με φίλους-εραστές μέσω ‘ομοί
ωσης’, διότι είναι αδύνατη η διαδραστική, διαλογική σχέση με τον έτερον. 
Φιλία μόνο μεταξύ ίσων μπορεί να υπάρχει και ισότης πνευματική είναι, φευ, 
αποκλεισμένη εξ υπαρχής. Ονειρεύεται ο ποιητής, μα λιμνάζει στο όνειρο. Στο 
ποίημά του Ό Ιουλιανός και οι Αντιοχείς' θέλει ‘ένωση της Τέχνης με τες ερω
τικές της σάρκας τάσεις!’ ο Καβάφης, μη επιτυγχάνοντας να βρει τον τέλειο 
‘εραστή και φίλο της Τέχνης’.

Ο Καβάφης αρχικά και να ήθελε δεν μπορούσε να αποπαγιδευτεί από το 
πάθος του και από τα πρόσκαιρα ή ‘κατώτερα’ είδη φιλίας (Ηδύ και Χρήσιμον). 
Γνώριζε ότι δεν είναι ειλικρινείς φιλίες, γιατί ο ένας μεταχειρίζεται τον άλλο 
από συμφέρον ή για ευχαρίστηση. Κι όμως, τολμά να εγκολπωθεί αυτές τις μορ
φές φιλίας, γιατί του γεμίζουν την άχαρη μοναξιά και πρώτιστα, γιατί η συνα
ναστροφή του με τους ‘λαϊκούς φίλους’ τού χάριζε φλόγα να γράφει στίχο 
ερωτικό, να σπάζει το ταμπού αιώνων περί φιλελεύθερου έρωτα. Κι όμως 
υπήρχε και η εξαίρεση. Ο Καβάφης ήταν γνήσιος φίλος με τον αδελφό του John, 
με ‘κοινό αγαθό' την ποίηση που συνέγραφαν παράλληλα από μικροί. Φιλικό 
ήταν και το ζεύγος Σεγκόπουλου, κληρονόμοι του έργου του, που το διαφύλα- 
ξαν, το προώθησαν, φρόντισαν να μεταφραστεί. Για τον Γρηγόριο ^.ενόπουλο 
είχε ευνοϊκή διάθεση προς φιλία, γιατί εκείνος πίστεψε στην ποίηση του Κα- 
βάφη και του δημοσίευσε ποιήματα στην Αθήνα το 1903, μεσούσης της πολε
μικής και της χλεύης από τον Παλαμά και τον Ψυχάρη. Γοητεύτηκε ο 
Ξενόπουλος ως κριτικός, το δε αντικείμενο της έλξης του ήταν η ίδια η ρηξικέ
λευθη ποίηση του Αλεξανδρινού. Μπορεί να λεχθεί υπερβατικά ότι ο —ενόπου- 
λος και η ποίηση Καβάφη είναι ‘Δυο φίλοι που βαδίςουν μαςί στο χρόνο , παρά 
ο Ξενόπουλος με τον Καβάφη.

Ένιωθε ο Καβάφης ‘φιλαυτία’; Σίγουρα δεν μισούσε τον εαυτό του, αντίθετα 
ήταν πολύ συμφιλιωμένος και ανεκτικός με τον εαυτό του, εντούτοις όχι ικανός 
και δυνατός να στηρίξει έναν τρίτο φίλο ως έτερον εαυτόν. Ενιωθε φιλαυτία υπό 
την έννοια της οχύρωσης της ατομικής αξιοπρέπειάς του. Στο ποίημά του Οσο 
μπορείς’, κρατά τον εαυτό του μακριά από ‘την πολλή συνάφεια του κόσμου, τις 
πολλές κινήσεις κι ομιλίες και στων σχέσεων και των συναναστροφούν την καθη
μερινή ανοησία’. Δεν θέλει ζωή ξένη φορτική, αλλά επιλεγμένη από τον ίδιο.

Γνήσια αγάπη αναζητεί στο ‘Κατά τες συνταγές αρχαίων Ελληνοσύρων 
μάγων’. Αλλά ματαίως. Στο ποίημα “Η Ψυχές των Γερόντων αναγνωρίζει 
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ψυχές σαν του εαυτού του να είναι πια ‘σαστισμένες κι αντιφατικές, κωμικο
τραγικές, μες στα παληά των τα πετσιά τ’ αφανισμένα’. Του απομένει η μνήμη 
των ‘ανεκπλήρωτων επιθυμιών' στο ποίημα ‘Θυμήσου, Σώμα...' και ‘όχι απλώς 
πως αγαπήθηκε στα κρεβάτια’. Γράφει στο ποίημα ‘Μια Νύχτα’ για τις πάλαι 
ποτέ ηδονικές στιγμές ‘έπειτ’ από τόσα χρόνια!, μες στο μονήρες σπίτι μου, 
μεθώ ξανά.’ Μνήμες και στα ποιήματα ‘Του πλοίου’ και ‘Ρωτούσε για την ποι
ότητα’. Αλλά μνήμες μόνο.

Ο Καβάφης τελικά, παραμένει μονήρης. Αλλά, όπως ένας αρχαίος Έλλη
νας, πάντα ‘αυτόπιης’ θαυμαστής τού αισθητικά ωραίου. Μονήρης πλην ρεμ- 
βάζων. Ρεμβάζει την ομορφιά του σώματος φίλου. Στο ποίημα Έικών 
εικοσιτριετούς νέου καμωμένη από φίλον’ αναφέρει το ξεκούμπωτο στήθος τού 
νέου, ενώ στο Έν Πόλει της Οσροηνής’ ο φίλος Ρέμων ‘τού θυμίζει τον πλα
τωνικό Χαρμίδη.’ Θαυμάζει το ανδρικό σώμα στα ποιήματα Ενώπιον του 
Αγάλματος του Ενδυμίωνος’, ‘Ζωγραφισμένα’, ‘Στου Καφενείου την Είσοδο’ 
(τ’ ωραίο σώμα., τώκαμεν ο Έρως / υψώνοντας γλυπτό το ανάστημα / πλάτ- 
τοντας με συγκίνησΓ), Ό καθρέφτης στην είσοδο’ είχε δεχθεί επάνω του την 
άρτια εμορφιά του νέου. Αρτιότατο ποίημα και δραματικό θεωρώ το Έπέ- 
στρεφε’ (Έπέστρεφε συχνά και παίρνε με την νύχτα... όταν τα χείλη και το 
δέρμα ενθυμούνται...’). Είναι η στερνή φωνή του υπερήλικα μονήρη, που ανέλ
πιδα καλεί στη μνήμη ό,τι τον συγκίνησε.

Ο Καβάφης, χωρίς την αληθινή φιλία της αρετής, κρύβεται στην πανοπλία 
της αξιοπρέπειάς του, που τη φτιάχνει ‘με λόγια, με φυσιογνωμία και με τρό
πους’, ως αναφέρει στο ποίημα ‘Αιμιλιανός Μονάη, Αλεξανδρεύς’. Μέσα κρύ
βει πληγές και τρωτά του, που παρόλ’ αυτά τον κέντρισαν να δημιουργεί, αν 
και άφιλος, με εκλεκτή συγκίνηση π’ αγγίζει το πνεύμα και το σώμα του, όπως 
λέει στην Ιθάκη.

Μονήρης στα γηρατειά του, χωρίς φόβο ή μετάνοια για τα πάθη του και με 
όπλα ‘τη θεωρία και τη μελέτη στες κρίσιμες στιγμές’, στη δύση της ζωής, δη
λώνει στο ποίημα ‘Τα Επικίνδυνα’ πως ‘ξαναβρίσκει το πνεύμα του, σαν πριν, 
ασκητικό’.

Γερνώντας, συγκλίνει σε στάση ζωής πιο ασκητική. Φιλοσοφώντας βρήκε 
στον εαυτό του ένα μονήρη επαρκή φίλο, ταυτισμένο με την ποίησή τους; Και 
εξαιρεί το σώμα του Ευρίωνα και τη μόρφωσή του (άρα του ίδιου), γράφοντας 
‘Του Αρσινοϊτου νομού συνέγραψε ιστορίαν. Αυτό τουλάχιστον θα μείνει.’ Ναι, 
η φίλη του Ποίηση θα μείνει. Αυτό μετράει ως ‘Αγαθό’ για τον ίδιο!

Κώστας Καρυωτάκης
του Σωκράτη Μελισσαράτου

Πίσω από κάθε δημιούργημα Αόγου και Τέχνης βρίσκεται ένας γεννήτορας, 
τον οποίο πρέπει να διέπουν φαντασία, ταλέντο, ευαισθησία. Ένα δημιούργημα 
όμως σε μεγάλο βαθμό είναι απότοκο των βιωμάτων, του χαρακτήρα και της 
προσωπικότητας του δημιουργού του!

Ο Κώστας Καρυωτάκης, (1896-1928) θεωρείται ο κυριότερος εκφραστής 
του νεορομαντισμού και νεοσυμβολισμού της Αθηναϊκής Σχολής κατά την 
περίοδο του Μεσοπολέμου και λογίζεται αρχηγός «σχολής» για ένα διάστημα 
με το ρεύμα του «Καρυωτακισμού».

Είναι ένας από τους ποιητές, που στην ποίησή του αποτυπώνεται και δίνεται 
ανάγλυφα το στίγμα της ανασφάλειας και του φόβου στην εποχή του μέσα από 
μια κρίσΐ] αμφισβήτησης αρχών, αξιών, ιδανικών. Κρίση πολιτική, κοινωνική 
ιδεολογική !

Τα χρόνια που έζησε ο Κ. Καρυωτάκης ήταν μια εποχή παρακμής, 
απογοήτευσης και αμφισβήτησης για όλα όσα συνέβαιναν και 
διαδραματίζονταν. Μια τέτοια παρακμή δεν μπορούσε παρά να επηρεάσει και 
τον λογοτεχνικό κόσμο της εποχής του! Ο ποιητής, κατά τη γνώμη του 
γράφοντος και πολλών τότε αλλά και σήμερα ανθρώπων των Γραμμάτων, με 
την ποίησή του άφησε ζωντανό το στίγμα του για την τόσο «άρρωστη» εποχή 
του «Μεσοπολέμου»!

Η ποίηση του Κ. Καρυωτάκη έχει τις ρίζες της στα βιώματα και την 
προσωπική του περιπέτεια προς τον θάνατο. Χαρακτηρίζεται ως ο ποιητής της 
βαθιάς μελαγχολίας και του μηδενισμού, όπως αποτυπώνεται η σκέψη του και 
στο ποίημά του «Πρέβεζα».

Θάνατος είναι οι κάργιες που χτυπιούνται
Στους μαύρους τοίχους και στα κεραμίδια,
Θάνατος οι γυναίκες που αγαπιούνται
Καθώς να καθαρίζουνε κρεμμύδια.

Θάνατος οι λεροί, ασήμαντοι δρόμοι
Με τα λαμπρά, μεγάλα ονόματά τους,
Ο ελαιώνας, γύρω η θάλασσα, κι ακόμη
Ο ήλιος, θάνατος, μέσα στους θανάτους.

Θάνατος ο αστυνόμος που διπλώνει,
Για να ζυγίσει, μια «ελλιπή» μερίδα,
Θάνατος τα ζουμπούλια στο μπαλκόνι
Κι ο δάσκαλος με την εφημερίδα.
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Πολλοί ήταν, και είναι ακόμα, αυτοί που άσκησαν και ασκούν αρνητική 
κριτική για το έργο και τη βιοθεωρία του, με την αιτιολογία ότι η ποίησή του 
λειτουργούσε στην εποχή του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε πολλοί νέοι είχαν μια 
αυτοκτονική και αρνητική στάση για τη ζωή τους από όλα όσα 
διαδραματίζονται τότε!

Το υπόβαθρο του συναισθηματικού του κόσμου και οι εκφάνσεις της 
ποίησής του είναι και φορέας της πολύμορφης κατάστασης στην εποχή του.

Η ποίησή του ήταν κι αυτή ένα ακόμη σκαλοπάτι, που έδινε το έναυσμα 
στην τότε νεολαία αλλά και γενικότερα στην κοινωνία ν’ αμφισβητήσουν 
παραδόσεις, αρχές κι αξίες, τόσο πολιτικές, όσο και θρησκευτικές, κοινωνικές, 
πολιτισμικές, εξαιτίας της απαισιοδοξίας και της απελπισίας, που κυριαρχούσε.

Με τον ιδιαίτερο τρόπο γραφής του ήταν αυτός, που μετέτρεψε μια βιωματική 
προσωπική ποίηση σε επαναστατική για πολλούς νέους της εποχής του!

Η επαναστατική διαμαρτυρία του Κ. Γ. Καρυωτάκη είναι εμφανές στοιχείο 
της κοινωνικής θέασής του. Χωρίς πολιτική σκοπιμότητα, καθορισμένη και 
υποκινούμενη γραμμή, είναι μια άλλη φωνή στην εποχή του.

Η ματαιότητα όμως στη σκέψη και τον ψυχισμό του ότι «τίποτε δεν γίνεται», 
τον οδήγησε σε ψυχικά αδιέξοδα.

Το έργο του βρίθει και από κοινωνική σάτιρα, που αναδύεται με τις 
πολιτικές και κοινωνικές αναφορές στην ποίησή του, η δε δυναμική της 
επηρέασε, όπως αναφέραμε, σε μεγάλο βαθμό τη νεολαία αλλά και άλλες 
κοινωνικές ομάδες.

Είναι φανερό ότι η ποίηση του Καρυωτάκη σχετίζεται και με αιτήματα της 
σύγχρονης εποχής για την εργασία, την υγεία, την κοινωνία, την εξουσία κ.ά. 
Αδιάλλακτος και ασυμβίβαστος ο ίδιος προσπαθεί να υπερκεράσει φραγμούς 
της καθημερινότητας, να αποκτήσει ελευθερία απόλυτη, όπως υποκρύπτεται 
στους στίχους του, τον διαψεύδει όμως χωρίς ωραιοποίηση η ίδια η ρεαλιστική 
καθημερινότητά του.

Δημόσιοι υπάλληλοι
Οι υπάλληλοι όλοι λιώνουν και τελειώνουν 
σαν στήλες δυο, δυο μες στα γραφεία.
(Ηλεκτρολόγοι θα ’ναι Πολιτεία 
κι ο θάνατος, που τούς ανανεώνουν).

Κάθονται στις καρέκλες, μουτζουρώνουν 
Αθώα λευκά χαρτιά, χωρίς αιτία.
«Συν τη παρούση αλληλογραφία 
έχομεν την τιμήν» διαβεβαιώνουν.

Και μονάχα η τιμή τους απομένει, 
Οταν ανηφορίζουμε τους δρόμους, 
το βράδυ στις οκτώ, σαν κουρντισμένοι
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Είναι ο ποιητής που αμφισβήτησε την εποχή του και μαζί της αμφισβήτησε 
έναν ολόκληρο Κόσμο, αμφισβητήθηκε όμως από πολλούς ομοτέχνους του ως 
επικίνδυνος για την ελληνική ποίηση, τη νεολαία και τη χώρα γενικά! 
Ασφαλώς, όπως και σήμερα, έτσι και στην εποχή του οι αντιπαλότητες αυτές, 
θα είχαν ίσως και κάποιες ιδιοτελείς σκοπιμότητες!

Στην ποίηση του Κ. Καρυωτάκη με τον ρομαντισμό του, το ερωτικό 
συναίσθημα, τον αισθησιασμό αναδεικνύεται ένας δεινός ρεαλισμός, που 
πηγάζει από τα βιώματά του.

Οι «Σάτιρές» του, εκφράζουν την επιδείνωση της απελπισίας του 
αντιπροσωπεύοντας τον ρεαλισμό του, ενώ ο ίδιος διατυπώνει με παρρησία τον 
αυτοσαρκασμό για την ποίησή του και πολύ περισσότερο για το «Γίγνεσθαι και 
Παρέρχεσθαι» του ανθρώπου.

Όλοι μαζί
Όλοι μαζί κινούμε, συρφετός,
γυρεύοντας ομοιοκαταληξία.
Μια τόσο ευγενικά φιλοδοξία
έγινε της ζωής μας ο σκοπός.

Αλλάζουμε με ήχους και συλλαβές
τα αισθήματα στη χάρτινη καρδιά μας,
δημοσιεύουμε τα ποιήματά μας, 
για να τιτλοφορούμεθα ποιητές.

Κι αν πειναλέοι γυρνάμε ολημερίς, 
κι αν ξενυχτάμε κάτω απ' τα γεφύρια, 
επέσαμε θύματα εξιλαστήρια 
του «περιβάλλοντος», της «εποχής».

Στην πρώτη ποιητική συλλογή του «Ο Πόνος του Ανθρώπου και των 
Πραμάτων», εμφανής είναι η αγάπη, η μελαγχολία, ο πόνος και η νοσταλγία 
για τον πρώτο του έρωτα! Στο ποίημα «Μυγδαλιά», γράφει με συμβολισμό.

Έχει στον κήπο μου μια μυγδαλιά φυτρώσει/ 
κι είν’έτσι τρυφερή που μόλις ανασαίνει 
μα η κάθε μέρα, η κάθε αυγή τηνε μαραίνει 
και τη χαρά του ανθού της δε θα μου δώσει

Κι αλίμονο μου! Εγώ της έχω αγάπη τόση... 
κάθε πρωί κοντά της πάω και γονατίζω 
και με νεράκι και με δάκρυα την ποτίζω 
τη μυγδαλιά που’χει στον κήπο μου φυτρώσει.
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Αχ, της ζωούλας μου το ψέμα θα τελειώσει
όσα δεν έχουν πέσει θα της πέσουν φύλλα
και τα κλαράκια της θε ν’ απομείνουν ξύλα.
Την άνοιξη του ανθού της δε θα μου δώσει.

Κι όμως εγώ ο φτωχός της είχ’ αγάπη τόση...

Η ύπαρξη του παίρνει μια δεύτερη θεώρηση μέσα από τιη δεύτερη ποιητική συλλογή 
του «Νηπενθή», που αποσκοπεί να ελαφρύνει τον πόνο του ποιητή για την πρώτη 
χαμένη αγάπη του. Τη συλλογή αυτί] τη διέπει η μελαγχολία και η απαισιοδοξία.

Στη θέση του δικού του ποιητικού, πολιτικού, κοινωνικού και υπαρξιακού 
πεπρωμένου θέλει και όλους τους ομοτέχνους του ποιητές, που είναι 
υποχρεωμένοι από τις ίδιες τις ευαισθησίες τους να γράφουν και να 
αισθητοποιούν μέσα από τη γραφίδα τους καταστάσεις, που πονάνε αυτούς 
τους ίδιους αλλά και τους αναγνώστες. Με τα «Νηπενθή» η μελαγχολία του 
γίνεται πάθος, η απαισιοδοξία του μεγαλώνει, ελπίδα καμιά και η ζωή του 
βαίνει προς τον δρόμο του «παρέρχεσθαι»!

Στην ίδια συλλογή ξεχειλίζουν όχι μόνο η μελαγχολία αλλά και η ειρωνική 
διάθεση καθώς και η φιλοσοφική θεώρηση του ανθρώπου, για τη ζωή και το 
θάνατο, που εκπέμπει η ποίησή του!

Μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε ως ένα ποιητή που αμφισβητεί τα πάντα κι 
αυτό συμβαίνει, γιατί ενδόμυχα αμφισβητεί την ίδια τη ζωή, μέσω μιας μεταφυσικής 
αγωνίας, στοιχείο εμφανές στην ποίησή του.

Η παλινδρόμηση της σκέψής του ποιητή από το σήμερα στο χθές είναι 
έντονη. Το παρελθόν γίνεται παρόν και νιώθει την ανάγκη να εκφράσει 
ποιητικά καταστάσεις έρωτα και ευτυχίας αλλά και στιγμές, που έζησε και 
σημάδεψαν τη ζωή του και μόνο πίκρα, λύπη, μελαγχολία, απαισιοδοξία και 
απελπισία του πρόσφεραν.

Ισως η σκέψη ή το κυνήγι του ευδαιμονισμού μέσω μιας ολοκληρωμένης 
αγάπης-σχέσης, που ποτέ δεν ολοκληρώθηκε, τον έκανε πεσιμιστή, κλειστό σαν 
χαρακτήρα και απαισιόδοξο μέχρι τα όρια του κυνισμού, απέναντι στο 
υπέρτατο αγαθό της ζωής με αποτέλεσμα την αυτοχειρία του!

Κατά τη φιλοσοφική σκέψη και άποψη, ο κυνισμός είναι αυτός που απαξιώνει 
τη ζωή, τον άνθρωπο και το πνεύμα με την περιφρόνηση του ίδιου του εαυτού 
του! Κατά τον καθηγητή της Φιλοσοφίας I. Θεοδωρακόπουλο (Παν/μιο Αθηνών). 
«Ο κυνισμός είναι η φυσική κατάληξη του ευδαιμονισμού».

Οπως το βιώνουμε, είναι αυτός (ο κυνισμός), που με τη σειρά του τροφοδοτεί 
το «Εγώ» του ανθρώπου σκοτώνοντας μέσα του τα πάντα, όπως τις έννοιες της 
αγάπης, της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης,της φιλευσπλαχνίας, του ανθρωπισμού, 
της ισότητας, της ελευθερίας, του θρησκευτικού συναισθήματος κ.ά. μέχρι του 
σημείου να περιφρονεί κι αυτή την ίδια τη ζωή, να την απαξιώνει, να την 

καταλύει, πιστεύοντας ότι δεν έχει να κερδίσει τίποτα! Έρχεται σ’ αυτή την 
ύστατη σκέψη και θέση λόγω του ότι δεν πιστεύει ότι η ευδαιμονία μπορεί να 
κερδηθεί και να του αποφέρει οφέλη.

Αυτό έχει ως συνέπεια να επέρχεται σαρωτικός ο εγωισμός, ο δεύτερος «τη 
τάξει» καταστροφέας των ανθρώπινων Αρχών και Αξιών, ο οποίος διαλύει το 
καλώς ενοούμενο «Εγώ», γιατί πιστεύει ότι η επίτευξη της ευδαιμονίας είναι 
αδύνατη και ακατόρθωτη.

Ο εγωισμός είναι αυτός που καταστρέφει όχι μόνο το «Καλό Εγώ», αλλά 
και ό,τι καλό υπάρχει μέσα στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου!

«Ο εγωισμός, αφού καταπατήσει κάθε αρχή και κάθε αξία, καταπατάει 
τέλος και την αξία του εγώ. Από την περιφρόνηση των άλλων με την οποία 
αρχίζει να εκδηλώνεται, καταλήγει στην εκμηδένιση του εαυτού του».

Το έτος 1922 ήταν μια χρονιά ορόσημο για τη ζωή του Κ. Καρυωτάκη! Στη 
Νομαρχία Αττικής, που υπηρετούσε ως υπάλληλος γνωρίζει τον μεγάλο του 
έρωτα, τη Μαρία Πολυδούρη, ο οποίος όμως ποτέ δεν θα ανθίσει, πόσο μάλλον 
να καταστεί πραγματικότητα αισθητοποιώντας τα όμορφα συναισθήματα τόσο 
τα δικά του, όσο και της ποιήτριας. Μέγα πλήγμα στον ψυχικό του κόσμο, όταν 
μαθαίνει πως πάσχει από την ανίατη ασθένεια (σύφιλη) για την εποχή εκείνη! 
Όλα τα όμορφα αισθήματά του αλλά κι εκείνα της όμορφης Μαρίας, πνίγηκαν 
στις άγριες και καταθλιπτικές θάλασσες της αποξένωσης και της ψυχικής 
οδύνης! Ένας μεγάλος έρωτας μένει ανεκπλήρωτος μέχρι το τέλος της ζωής του.

Ο ποιητής συνέδεσε έμμεσα τη δική του τραγική ψυχική κατάσταση με τον 
πόνο, τη λύπη, την ειρωνεία της ζωής, τη φυγή, την επικείμενη απώλεια της 
ύπαρξής του και το «εγώ» του, που τόσο πολύ είχε πληγωθεί και απαξιωθεί 
λόγω της ανίατης ασθένειάς του ! Η αγάπη του για την ξεχωριστή ποιήτρια και 
προσωπικότητα Μαρία Πολυδούρη γνωστή.

Τον Σεπτέμβρη του 1922 στο ποίημα «Δέντρο» φανερώνεται η άσχημη 
ψυχική κατάσταση στην οποία βρισκόταν, καθώς και ο δρόμος της 
απομάκρυνσης και της φυγής του από την αγαπημένη του ποιήτρια αλλά και 
αυτός της μοναξιάς του.

«Δέντρα μου, δέντρα ξέφυλλα στη νύχτα του Δεκέμβρη, στη σκοτεινή, βαθιά 
δεντροστοιχία/μαζί πηγαίνουμε, μαζί και η μέρα θα μας έβρει/ω ερημικά, 
θλιμμένα μου στοιχεία.

Αύριο, μεθαύριο, σύντροφο θα μ' έχετε και φίλο/τα μυστικά σας θέλω να 
μου πείτε/μα όταν, αργότερα, φανεί το πρώτο νέο σας φύλλο /θα πάω μακριά, 
το φως για να χαρείτε».

Το συναίσθημα της φυγής και της απώλειας της ύπαρξης του γίνεται επίμονο 
και επίπονο μέσα από σκέψεις που αποτυπώνονται σε ποιήματα μελαγχολικά, 
τα οποία μας καθορίζουν και τον ψυχισμό του. Το πεπρωμένο και το 
πεπερασμένο είναι αυτά, που πολιορκούν τη σκέψη του.

Είναι αυτά που προσδίδουν απαισιοδοξία και απελπισία στην ποίηση του.
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Για τον Κ. Καρυωτάκη το έργο του, ο έρωτας του και η ύπαρξή του έχουν μια 
σύντομη διαδρομή σ’ αυτή τη ζωή! Μέσα από τη σύντομη πορεία του μας 
φανερώνεται ένας άνθρωπος, που γνωρίζει την άσχημη πραγματικότητα, την οποία 
ζει και την αντιμετωπίζει συνειδητά χωρίς ψευδαισθήσεις. Χωρίς να αναζητά σ' 
αυτές παρηγοριά. ΓΓ αυτό και οι αποφάσεις του είναι σκληρές, ανηλεείς 
αυτοκαταστροφικές και είναι αυτές, που καθόρισαν το τέλος της ζωής του!

Δεν γνωρίζουμε αν η λέξη « πεπερασμένο» για τον Κ. Καρυωτάκη είναι ένας 
κώδικας έκφρασης σκέψης ή εάν από μέσα της αντλούσε την καταλυτική 
ημερομηνία της ύπαρξής του, που του καθόρισε έναν ψυχισμό γεμάτο 
απαισιοδοξία και απελπισία και τον οδήγησαν μέχρι τον ωμό κυνισμό για την 
ίδια τη ζωή του, την ύπαρξή του!

Όλα παραδέρνουν στον ταραγμένο νου του κατά τέτοιο τρόπο, που δεν 
υπάρχει δρόμος επιστροφής προς την ορθή σκέψη θέασης της ύπαρξής-ζωής!

Η έμμονη ιδέα της αυτοκτονίας τον ακολουθεί σε κάθε σκέψη και βήμα του! 
Στο ποίημα «Υστεροφημία» γράφει:

«Το θάνατό μας χρειάζεται η άμετρη γύρω φύση / και τον ζητούν τα 
πορφυρά στόματα των ανθών. / Αν έρθει πάλιν η άνοιξη, πάλι θα μας αφήσει, / 
κι ύστερα πια μήτε σκιές δεν είμαστε σκιών.

«Το θάνατό μας καρτερεί το λαμπρό φως του ήλιου. / Τέτοια θα δώσουμε 
ακόμη μια δύση θριαμβική, / κι ύστερα φεύγομεν από τα βράδια του Απριλίου / 
στα σκοτεινά πηγαίνοντας βασίλεια πέρα κει».

Ο Κ. Γ. Καρυωτάκης θα μπορούσε να προσφέρει πολύ περισσότερα στα 
Ελληνικά γράμματα, αν το νήμα της ζωής του ξετυλιγόταν φυσιολογικά και 
απρόσκοπτα. Το ποιητικό του έργο πηγάζει μέσα από μια ιδιόμορφη ποιητική 
σκέψη, η οποία έχει τις ρίζες της στα βάθη των σκληρών βιωματικών του 
καταστάσεων, που έζησε στη σύντομη ζωή του!

Βιβλιογραφία
Βάσος Βαρίκας, Κ. Γ. Καρυωτάκης, (Το Δράμα μια γενιάς), μελέτη, Εκό. Γκοβόστη, 
σελ. 65 (Αχρονολ.)
Ζήσιμος Λορεντζάτος, «Σκέψη Ελληνική» (Τέλλος Άγρας «Ο Καρυωτάκης και οι 
Σάτιρες», Εκό. Ίκαρος 1976
«Κ. Γ. Καρυωτάκη, Άπαντα τα Ευρισκόμενα», Τομ. Ά' και Β' Επιμέλεια Γ. Π. 
Σαββίόης, Αθήνα 1965
«Η Ελληνική Π οίηση »-H Ανανεωμένη Παράόοση, Επιμέλεια, Κώστας Στεργιόπουλος, 
Εκό. Σόκολης, Αθήνα 1980.

Το Ορθόδοξο Χριστιανικό Βίωμα στην ποίηση 
του Βασίλη Μιχαηλίδη

του Αντώνη Πιλλά

Σε μια προσπάθεια να επεκτείνω αλλά 
και να υποστηρίξω τη θέση που εξέφρασα 
σε μια καταληκτική παράγραφο παλαιότε- 
ρου μελετήματός μου για τον εθνικό μας 
ποιητή, Βασίλη Μιχαηλίδη, ότιδηλ. υπάρχει 
στο έργο του ένα έντονο ορθόδοξο χριστια
νικό βίωμα και μια λελογισμένη και ενσυνεί
δητη αποδοχή της ορθόδοξης χριστιανικής 
διδασκαλίας και παράδοσης, θα σημείωνα 
τα ακόλουθα:

Το Ορθόδοξο χριστιανικό βίωμα στον 
Μιχαηλίδη είναι πάντα συνυφασμένο με τον 
καημό της Ρωμιοσύνης και δεν διακηρύσ
σεται ρητορικά αλλά υποσημαίνεται με εμ
πράγματο τρόπο μέσ’ από την επική και 
λυρική ιστόρηση κρίσιμων εθνικών καταστά
σεων ή γεγονότων, μέσ' από τη δράση ιστορι
κών προσώπων και πάντα πηγαία μέσ’ από το 
ήθος και το ύφος μιας αυθεντικής προσωπικής έκφρασης με κύρια χαρακτη
ριστικά την καθαρότητα και αμεσότητα.

Ο Βασίλης Μιχαι^λίδης, γνήσιο τέκνο της εποχής του και πολύ ευαίσθητος 
αποδέχτης των κοινωνικών και εθνικών μηνυμάτων και αγώνων του τόπου, 
αλλά και λόγω προσωπικών καταβολών, κουβαλούσε και αποδεχόταν τη θρη
σκευτική μας παράδοση, κατανοώντας τη μεγάλη σημασία και συμβολή της 
χριστιανικής πίστης και τον σημαντικό ρόλο της εκκλησίας στο ιστορικό μας 
γίγνεσθαι και μάλιστα σε δυσχείμερους καιρούς.

Μπορεί ο ποιητής μας να μην ήταν ο τυπικά θρησκευόμενος, ωστόσο 
τόσο από προσωπικές καταβολές, όσο και από το γεγονός ότι έζησε, του
λάχιστον στα νεανικά του χρόνια, σε περιβάλλον που σεβόταν την εκκλη
σία, ένιωθε την αξία της χριστιανικής πίστης, μάλιστα σε έναν τόπο όπως 
η Κύπρος, όπου αυτή η διδασκαλία και αλήθεια είναι υποστασιακά στοιχεία 
της ιστορικής πορείας και ύπαρξής της.

Ένας από τους σοβαρούς μελετητές τι^ς ζωής και του έργου του Μι- 
χαηλίδη, ο Γιάννης Κατσούρης, σε σχετική διατριβή του συμφωνεί με την 
άποψη αυτή στην ενότητα που αναφέρεται στις θρησκευτικές αντιλήψεις 
του ποιητή, επισημαίνοντας: «υπάρχει κάπου στη συμπεριφορά του μια 
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αντίφαση που δημιουργείται ανάμεσα στην παραδοχή της αναμφισβήτητης 
θρησκευτικότητας του και στην περιγραφή του τρόπου της κοινωνικής του 
συμπεριφοράς, όπου παρουσιάζεται σαν θορυβώδης, ζωικός, αθυρόστομος 
κάποτε και άσεμνος». Εχουμε, αναρωτιέται ομελετητής, από μέρους του ποι
ητή μια καλοστημένη υποκριτική στάση; Η απάντηση είναι αρνητική, συμπε
ραίνει ο ίδιος.

Ας έρθουμε όμως στο ίδιο το έργο του, που είναι της ψυχής του το καθρέ- 
φτισμα και το τίμιο τεκμήριο.

Θα σταθώ πρώτα στο κορυφαίο επικολυρικό του ποίημα

«Η 9η Ιουλίου του 1821 εν Λευκωσία» που τόσο αγαπήθηκε κι έγινε κτήμα 
του λαού. Στις πρώτες δύο στροφές δίνεται το χωροχρονικό πλαίσιο της δρά
σης του ποιήματος με πολύ υποβλητικό τρόπο, που παραπέμπει στη Μεγάλη 
Παρασκευή των παθών του Κυρίου.

Μιαν νύχταν, νύχταν σιανήν, τζιαιρόν Δευτερογιούνην
Νύχταν Παρασσιευκόνυχταν που τα άστρα μιλιούνια
Ελάμπασιν πουπανωθκιόν τζι εν εύρισκες ρουθούνιν 
μέσα στης Χώρας τα στενά, στης Χώρας τα καντούνια.

Ήτουν μια νύχτα μουλλωτή, μια νύχτα μουρρωμένη
Που θάρρειες πως χώννεται που του Θεού την κρίσην.

Κεντρική μορφή του ποιήματος είναι ο απαγχονισθείς, μαζί με άλλους προ
κρίτους του νησιού, Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, έξω από το Σαράγιο, ο 
οποίος κατά μίμηση του Χριστού, πορεύεται αυτόβουλα προς τη θυσία, για 
να γλιτώσει τους ομοεθνείς του από μεγαλύτερη σφαγή. Έτσι στον καλο
προαίρετο Τούρκο Κκιόρογλου, που του προτείνει τη φυγάδευση, αυτός 
απαντά με τον στίχο «παρά το γαίμαν τους πολλούς εν κάλλιον του πισκό- 
που» που μας παραπέμπει στο γραφικό λόγιο «ο ποιμήν ο καλός τίθησιν την 
ψυχήν αυτού υπέρ των προβάτων».

Στον δραματικό διάλογο πιο κάτω όπου ο Μουσελλίμ-αγάς του προτείνει 
ν’ αλλαξοπιστήσει, για να αποφύγει το μαρτύριο, ο Αρχιεπίσκοπος απορρί
πτει με βδελυγμία την πρότασή του και χωρίς να χάσει την αυτοκυριαρχία και 
την ηρεμία του - κάτι που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα σύμφωνα 
με μαρτυρία Βρετανού περιηγητή.

Μούλλωσε τζιαι κατάλαβα πριχού να πεις το πειν σου 
μεν μάσιεσαι τη θάλασσαν να την ιξιντηλήσεις, 
άδικα λόγια μεν χάννεις τζι’ αρκείς εις την δουλειάν σου' 
τον ήλιον με το φύσημαν μπορείς να τον ισβήσεις;
Φώναξε τον τζιελλάττην σου, σας’ την κρεμμασταρκάν σου!»

Από τους πιο πάνω στίχους στέκομαι στους εξής δύο: 
α) Μεν μάσιεσαι τη θάλασσαν να την ιξιντηλήσεις 
β) Τον ήλιον μ' έναν φύσημαν μπορείς να τον ισβήσεις;

Όπου εκφράζεται από τη μια η βαθιά ριζωμένη πίστη στο απέραντο μεγα
λείο του Θεού και στο φως της Ορθοδοξίας κι από την άλλη (στον δεύτερο) γί
νεται νύξη για το ακατάληπτο και απερινόητο του Θεού, που δεν μπορεί να 
χωρέσει και να κατανοηθεί από την πεπερασμένη διάνοια και λογική του αν
θρώπου. Αυτό το τελευταίο μας φέρνει στο νου την περίπτωση του Ιερώνυμου, 
λογίου και αγίου του 4ου αιώνος μ.Χ., που προσπαθούσε με το λογικό του να 
κατανοήσει τον Θεό. Οπότε κάποιαν ώρα περπατώντας σ’ ένα ακρογιάλι, είδε 
ένα μικρό παιδάκι να γεμίζει το κουβαδάκι του με το θαλασσινό νερό και στη 
συνέχεια να το αδειάζει στην άμμο. Όταν το είδε ο Ιερώνυμος, τον ρώτησε τι 
κάνει εκεί. Κι ο μικρός, αφού απάντησε πως προσπαθεί ν’αδειάσει τη θάλασσα, 
εξαφανίστηκε. Τότε εκείνος κατάλαβε πως επρόκειτο για άγγελο, για να του 
δώσει το μήνυμα για το αδύνατο και ατελέσφορο της προσπάθειάς του να κα
ταλάβει τον Θεό με το μυαλό του. Εν τούτοις πρέπει εδώ να πούμε πως ο Θεός 
εμφανίζει την ύπαρξή του μέσα από τις ενέργειές του.

Την ίδια αντίληψη περί του Θεού δίνει και με τον tuo κάτω επιγραμματικό 
στίχο:

«Είπες Θεόν; Ετέλειωσε, σταμάτα πιον τζιαι μείνε.»

Επιστρέφοντας στην 9η Ιουλίου θα σταθούμε και πάλι στις όντως δραματι
κές στιγμές που βιώνει ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός λίγο προ της θυσίας. Ο Μι- 
χαηλίδης, αφού σκιαγραφήσει τον Αρχιεπίσκοπο στις ανθρώπινες διαστάσεις 
του, αφού σε μια στιγμή συγκλονίζεται και κλαίει μπροστά στην επικείμενη 
θυσία, ύστερα εναποθέτει τις ελπίδες του στον Θεό παρά την επίγνωση του ανα
πότρεπτου, μέσα από ένα τελετουργικό σκηνικό που δεν απέχει από τη στάση 
πολλών άλλων χριστιανών ιερομαρτύρων της εκκλησιαστικής ζωής και παρά
δοσής μας:

Εξέβην ο Τζιυπριανός με τζιείνον τον καμόν του
Τζι’ επήεν εις την εκκλησιάν τζιαι βάλλει τον σταυρόν του
Τζι’ ήτουν όσον τζι ’εκάμασιν αρκήν της λειτουργίας, 
Τζι' εστάθηκεν περίλυπος τζιαι σγοιαν να δκιαλοϊστην 
Τζι’ επήεν τζιαι γονάτισεν ομπρός της Παναίας 
Τζιαι κάτι εψουψούρισεν τζι ευτύς εκλαμουρίστην

Τζιαι προσσιυνά τρεις τέσσερις φορές την Παναίαν 
Εθάρρειες ποσιαιρετά τζιαι κόσμον τζι’ εκκλησίαν.
Εσυχχωρήθην μ£ τους λας τζι’ έμπην μες στ’ άγιον βήμαν, 
Εμπήκεν τζι' ετζιοινώνησεν τζι εξέβηκεν τζι’ εστάθην 
ΤζΓ έμοιαζεν ούλα τον νεκρόν που βάλλουν μες στο μνήμαν.
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Η ευλάβεια και το ορθόδοξο χριστιανικό βίωμα του ποιητή καθρεφτίζονται 
καθαρά και σε άλλα ποιήματά του, όπως στο κύκνειον άσμα του: «Το όρομαν 
του Ρωμιού» και σε άλλα προγενέστερα μικρότερα, γραμμένα στη δημοτική ή 
την καθαρεύουσα. Στέκομαι όμως στο δεύτερο κορυφαίο του ποίημα την 
«Χιώτισσα». Κεντρική μορφή της σύνθεσης αυτής είναι η Ελένη από τη Χίο, 
φερμένη σκλάβα στο χαρέμι ενός ξακουστού μπέη στη Λεμεσό, μετά την κα
ταστροφή του νησιού. Με παραστατικότητα και γοργότητα εξιστορείται η αιχ
μαλωσία της και η απελευθέρωσή της με τη συνέργεια μιας ηλικιωμένης 
γυναίκας του λαού σε σύμπραξη με μιαν ομάδα ανδρών που έφτασαν κρυφά 
με επικεφαλής τον αδελφό της Ελένης στη Λεμεσό με σκοπό την απελευθέ
ρωσή της. Το ποιήμα αυτό, γραμμένο σε πιο βραχύ στίχο από εκείνο της «9ης 
Ιουλίου», είναι, όπως σημειώνει ο Λευτέρης Παπαλεοντίου, «από τα πιο επε
ξεργασμένα και περίτεχνα ποιήματα του Βασίλη Μιχαηλίδη», αφού «όπως 
μαρτυρείται και στο αυτόγραφο παρουσιάζει πολλές διαγραφές, διορθώσεις 
και παραλλαγές».

Στο ποίημα αναδεικνύεταιτο ήθος μιας λαϊκής γυναικείας μορφής με γνήσιο 
πατριωτικό αίσθημα και βαθιά, χριστιανική πίστη. Στους στίχους 171-180, όπου 
η Ελένη αφηγείται στη γριά ζητιάνα τον ξεριζωμό και την αιχμαλωσία της. φαί
νεται ότι ο μεγαλύτερος συγκλονισμός της από την περιπέτεια στο περιβάλλον 
που βρέθηκε παρά τη θέλησή της, είναι ο κίνδυνος της αλλαξοπιστίας:

Ακόυσα τούρτζιτζην συντυσιάν
Είδα Τουρκούδες πολλές κοντά μου
Τζι’ εφόρουν τούρτζιτζην φορισιάν 
Τούρτζικον σπίτιν, τούρτζικα ούλλα, 
Που ν’ είεν μεν είεν πλαστώ, θκειούλλα' 
Γυρεύκω, έλειπεν ο σταυρός μου 
Που’χα κρεμμάμενον στον λαιμόν.
Αχ, είπα, αρνήθην με ο Γριστός μου, 
Τζιαι πκιον εγύρευκα σκοτωμόν.
Στους στίχους
Μες σ’ τούν τον κόσμον, κόρη μου, ζιούμεν
Τζι’ έχουμεν ούλοι μας το γραφτόν,
Που την βουλήν του Θεού να βκούμεν
Δεν είναι, κόρη μου, βουλετόν

Οσο κι αν η λέξη γραφτόν παραπέμπει στο «κισμέτ», πρέπει να λάβουμε 
* υπόψη ότι η ηρωίδα προέρχεται από τη λαϊκή τάξη κι ακόμα το γεγονός της 

πολυχρόνιας συνοίκησης με το μουσουλμανικό στοιχείο στα χρόνια εκείνα, και 
τελικά φανερώνει μάλλον ένα βαθύτατο σεβασμό στο θέλημα του Θεού και 
καταφαση στην παγγνωσία του παρά μια μοιρολατρική στάση.

Κλείνω μ ένα ποίημα του εθνικού μας ποιητή, γραμμένο στην καθαρεύουσα 
με αποκλειστική, άμεση αναφορά στην εκκλησία. Παρόλη τη ρητορικότητα του 

ύφους και του γλωσσικού οργάνου, δεν μπορεί κανείς να μην θαυμάσει την 
εμβρίθεια,την ιστορική και θεολογική καθαρότητα των θέσεών του μαζί με την 
πλήρη αποδοχή του θεσμού της Εκκλησίας, αφού χαρακτηρίζεται θεοίδρυτη 
και Νύμφη του Επουρανίου, που φωτίζει τη γη κι έχει τη δύναμη να ενώσει 
τους ανθρώπους

Πύργωμα κολοσσιαίον
Των πανσόφων αλιέων,
Την υφήλιον υψώνεις
Και τον ουρανόν ενώνεις
Με αυτήν προ του Κυρίου,
Κήρυξ του Ευαγγελίου,
Της φωνής σ’ακροωμένη
Πλημμυρείτ’η οικουμένη’

Μόλις ανεφάνης βρέφος
Κι ως τον ήλιον το νέφος,
Σ’ έκρυψαν αι κατακόμβαι
Κ’ έπιπτον ως εκατόμβαι
Μάρτυρες προ των ποδών σου
Έλαμψες το πρόσωπόν σου
Εις το σκότος, Ουρανία
Νύμφη του Επουρανίου,
Δέσποινα της υφηλίου
Συ, ήτις την γην φωτίζεις
Συ, ήτις την γην ορίζεις
Στην αγίαν αγκαλιά σου
Σφίξε τα τρελά παιδιά σου.
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Η Συμβολή των πρώτων κυπριακών εφημερίδων και περιοδικών 
στη μελέτη της Κυπριακής Λογοτεχνικής Παραγωγής του ΙΘ' αιώνα

Εισαγωγικό περίγραμμα
του Ανδρέα Κλ. Σοφοκλέους

Η λογοτεχνική παραγωγή στην Κύπρο αρχίζει ουσιαστικά μετά το 1878 και 
οριοθετείται από δύο βασικά γεγονότα. Από τη μετάβαση από την Τουρκοκρα
τία στην Αγγλοκρατία και από την εισαγωγή των πρώτων τυπογραφείων, την 
έκδοση των πρώτων εφημερίδων και την έναρξη της εκδοτικής δραστηριότη
τας.

Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας δεν υπήρχε ελευθερία έκφρασης και ελευ
θεροτυπία, ούτε επιτρεπόταν η εισαγωγή τυπογραφικών μηχανών στο νησί. 
Μετά την άφιξη των Αγγλων το 1878, παραχωρούνταν άδειες από τη Βρετα
νική Διοίκηση για την έκδοση και κυκλοφορία εφημερίδων, περιοδικών και βι
βλίων, για τη λειτουργία των τυπογραφείων και την εκτύπωση και κυκλοφορία 
βιβλίων και άλλου έντυπου υλικού, αλλά με βάση τις πρόνοιες της Οθωμανικής 
νομοθεσίας για τον Τύπο, με τη δικαιολογία ότι η διοίκηση της Κύπρου απ’ αυ
τούς ήταν προσωρινή (σύμφωνα με την Αμυντική Συμφωνία Μ. Βρετανίας και 
Σουλτάνου τον Ιούνιο το 1878) και γι' αυτό δεν ήσαν διατεθειμένοι να κάνουν 
αλλαγές στο Οθωμανικό Διοικητικό σύστημα.

Το πρώτο τυπογραφικό πιεστήριο έφθασε στην Κύπρο από την Αίγυπτο το 
καλοκαίρι του 1878 με στόχο την έκδοση και κυκλοφορία της πρώτης Κυπρια
κής εφημερίδας με τίτλο «Κύπρος-Cyprus», το πρώτο φύλλο της οποίας κυκλο
φόρησε στη Λάρνακα στις 29 Αυγούστου 1878*.  Εκδότης και συντάκτης της 
εφημερίδας ήταν ο πρωτοπόρος δάσκαλος, δημοσιογράφος και λογοτέχνης Θε- 
όδουλος Φ. Κωνσταντινίδης από τη Λάρνακα, που απέκτησε δημοσιογραφική 
και τυπογραφική εμπειρία στο Κάιρο εργαζόμενος εκεί ταυτόχρονα ως εκπαι
δευτικός και δημοσιογράφος-. Ακολούθησε η εισαγωγή και άλλων τυπογρα
φείων, με αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα να εκδίδονται εφημερίδες, 
περιοδικά, βιβλία και άλλα έντυπα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκωσία και Κε- 
ρύνεια3.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο βιβλίο που εκδόθηκε και κυκλοφόρησε 
στην Κύπρο ήταν η ποιητική συλλογή «Ποιημάτια» του γιατρού και ποιητή 
Θρασύβουλου Ρώπα, που εκτυπώθηκε στη Λάρνακα το 18794.

Με την εισαγωγή και εγκατάσταση των πρώτων τυπογραφείων και την έκ- 
,δοση των πρώτο^ν εφημερίδων εμφανίζονται και τα πρώτα λογοτεχνικά κείμενα 
και ποιήματα στις Κυπριακές εφημερίδες. Είναι γεγονός ότι στα πρώτα χρόνια 
της Αγγλοκρατίας ( 1878-1900) δεν ήταν εύκολο εγχείρημα η εκτύπωση και κυ
κλοφορία βιβλίων λογοτεχνικού περιεχομένου, γιατί αυτό στοίχιζε αρκετά με 
τα οικονομικά δεδομένα της εποχής, το αναγνωστικό κοινό ήταν πολύ περιο

ρισμένο λόγω του μεγάλου ποσοστού αναλφαβητισμού, αλλά και τα πρόσωπα 
που θα ενδιαφέρονταν ν’ αποκτήσουν αυτά τα βιβλία ήσαν ελάχιστα. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι στην πρώτη δεκαετία της εκδοτικής δραστηριότητας (1879- 
1889) κυκλοφόρησαν στην Κύπρο μόνο 20 βιβλία ποικίλου περιεχομένου (από 
τα οποία μόνο επτά λογοτεχνικού περιεχομένου), ενώ κατά τη δεύτερη δεκαε
τία (1889-1899) κυκλοφόρησαν περίπου 70 βιβλία ποικίλου περιεχομένου5.

Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, ήταν φυσικό οι λογοτέχνες της εποχής εκείνης 
να επιδιώκουν τη δημοσίευση ποιημάτων και άλλων λογοτεχνικών κειμένων 
τους στις εφημερίδες, γιατί δεν είχαν στη διάθεσή τους άλλο μέσο ή βήμα έκ
φρασης. Γι’ αυτό και το μεγαλύτερο μέρος της Κυπριακής λογοτεχνικής δημι
ουργίας του ΙΘ' αιώνα δεν βρίσκεται συγκεντρωμένο σε τόμους και συλλογές, 
αλλά διάσπαρτο σε εφημερίδες και περιοδικά.

Αυτή ήταν και η κύρια αιτία που οι ιστορικοί της Κυπριακής λογοτεχνίας, 
οι φιλόλογοι και οι κριτικοί, αλλά και οι ανθολόγοι που ασχολήθηκαν με την 
Κυπριακή λογοτεχνική παραγωγή, όταν αναφέρονται στον ΙΘ' αιώνα, σημει
ώνουν πως την περίοδο αυτή δεν υπήρχε αξιόλογη λογοτεχνική δημιουργία 
στην Κύπρο. Και αυτό γιατί μέχρι πρόσφατα καμιά έρευνα δεν έγινε, ώστε να 
συγκεντρωθεί από τις εφημερίδες και τα περιοδικά έστω και επιλεγμένο μέρος 
αυτής της παραγωγής, το οποίο να είναι διαθέσιμο, ώστε να κριθεί και αξιολο
γηθεί από τους κριτικούς και να ενταχθεί ανάλογα στα πλαίσια της ευρύτερης 
Ελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής και δημιουργίας του ΙΘ' αιώνα.

Η πρώτη προσπάθεια για την καταγραφή, τουλάχιστον, αυτής της παραγω
γής, έγινε από τον φιλόλογο Λευτέρη Παπαλεοντίου στο έργο του «Η Κυ
πριακή Λογοτεχνία στον Τύπο 1879-1925», Βιβλιογραφική καταγραφή, 
Λευκωσία 1993. Παρά την αξιόλογη όμως αυτή προσπάθεια, υπάρχουν κενά 
και παραλείψεις, γιατί ο συγγραφέας δεν κατόρθωσε να επισημάνει και διεξέλ- 
θει όλες τις πρώτες Κυπριακές εφημερίδες και τα περιοδικά, όπως και ο ίδιος 
αναφέρει στον πρόλογο του βιβλίου του, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών6. 
Αλλες αξιόλογες εργασίες προς αυτή την κατεύθυνση είναι το δίτομο έργο του 
Γιάννη Κατσούρη «Το Θέατρο στην Κύπρο 1860-1959»7,το έργο του Λεωνίδα 
Γαλάζη «Ποιητική και ιδεολογία στο Κυπριακό Θέατρο 1869-1925»8, τα 
«Πρώιμα Διηγήματα - Αφηγήματα στην Κύπρο» του Χρίστου Χατζηαθανα- 
σίου9, καθώς και το έργο του Λευτέρη Παπαλεοντίου «Τα πρώτα βήματα της 
κυπριακής λογοτεχνικής κριτικής (1880-1930)»ι0.

Στα πλαίσια της πολυετούς προσπάθειας και έρευνάς μου για συγγραφή της 
Ιστορίας του Κυπριακού Τύπου, επισήμανα πλούσιο λογοτεχνικό υλικό στις 
εφημερίδες και τα περιοδικά, το οποίο αποφάσισα να συγκεντρώσω και εκτυ
πώσω με τη μορφή μονογραφιών για αξιόλογους, κατά την άποψή μου, λογο
τέχνες του ΙΘ' αιώνα, δημιουργώντας τη σειρά «Κυπριακή Λογοτεχνία του ΙΘ' 
αιώνα». Στη σειρά αυτή έχουν εκδοθεί και κυκλοφορήσει από το 1999 και εν
τεύθεν οι πιο κάτω εννέα μονογραφίες:
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1. Χρήστος Παπαδόπουλος — Λόγιος, Ποιητής, Ιστοριοδίφης, Intercollege, 
Λευκωσία 1999.

2. Ιωάννης Β. Κηπιάδης — Λογοτέχνης και Δημοσιογράφος, Intercollege, 
Λευκωσία 2000.

3. Θρασύβουλος Ρώπας — Γιατρός και Ποιητής, Intercollege, Λευκωσία 
2001.

4. Θεμιστοκλής X. Θεοχαρίδης — Δάσκαλος, Δημοσιογράφος, Λογοτέχνης, 
Intercollege, Λευκωσία 2002.

5. Χριστόδουλος Ηλ. Κουππάς — Δάσκαλος, Δημοσιογράφος, Λογοτέχνης, 
Intercollege, Λευκωσία 2005.

6. Θεόδουλος Φ. Κωνσταντινίδης — Δάσκαλος, Δημοσιογράφος, Λογοτέ
χνης, IMME, Λευκωσία 2007.

7. Γεώργιος I. Κηπιάδης — Νομικός, Λόγιος, Λογοτέχνης, IMME, Λευκω
σία 2008.

8. Επαμεινώνδας Μοδινός — Ο Μποέμ Ποιητής της Λευκωσίας, IMME, 
Λευκωσία 2008.

9. Στυλιανός Χουρμούζιος — Πρωτοψάλτης, Δημοσιογράφος, Λογοτέχνης, 
IMME, Λευκωσία 2009.

Για να καταστεί δυνατή η συλλογή του υλικού για τις πιο πάνω μονογραφίες, 
ο υποφαινόμενος εκτός από τη μελέτη και αποδελτίωση κυπριακών εφημερίδων 
του ΙΘΖ αιώνα, επισκέφτηκε και ερεύνησε όλες τις βιβλιοθήκες στην Κύπρο και 
την Αθήνα, βιβλιοθήκες στο Λονδίνο, καθώς και τη βιβλιοθήκη Ευριπίδη Μι- 
χαηλίδη στο Ελληνικό Προξενείο της Αλεξάνδρειας. Από την τελευταία 
άντλησε πολύτιμο υλικό για τη μονογραφία του Θεόδουλου Φ. Κωνσταντινίδη 
και του Γεώργιου I. Κηπιάδη.

Η σειρά των τόμων εκδόθηκε από τις Εκδόσεις Intercollege και το Ινστιτούτο 
Μ.Μ.Ε. Ο υποφαινόμενος εργαζόταν ως Καθηγητής Επικοινωνίας και MME 
στο Intercollege και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το οποίο είναι το μεγαλύτερο 
ιδιωτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο και το οποίο χρημα
τοδότησε την έρευνα και εξέδωσε τους τόμους τόσο της πιο πάνω σειράς, όσο 
και της σειράς «Συμβολή στην Ιστορία του Κυπριακού Τύπου 1878-2010», η 
οποία έχει συμπληρωθεί μ£ την έκδοση 10 βιβλίων, από το 1995 μέχρι το 2011.

Ο υποφαινόμενος δεν φιλοδοξούσε, ούτε είχε τις δυνατότητες, να καλύψει 
με μονογραφίες όλους τους Κύπριους λογοτέχνες του ΙΘΖ αιώνα, των οποίων 
το έργο είναι εν πολλοίς άγνωστο και διασκορπισμένο σε εφημερίδες και πε
ριοδικά της περιόδου 1878-1900. Αυτό είναι έργο πολλών ανθρώπων και έπρεπε 
να οργανωθεί και στηριχθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για τον σκοπό αυτό πρέπει να μελετηθούν και αποδελτιωθούν τα λογοτε
χνικά κείμενα από τις πιο κάτω εφημερίδες και περιοδικά:

(α) Εφημερίδες

1. Κύπρος, 1878-1879
2. Νέον Κίτιον, 1879-1884
3. Αλήθεια, 1880-1937
4.Στασίνος, 1882-1886
5. Χωριάτης, 1884
ό.Σάλπιγξ, 1884-1926
7. Ένωσις, 1885-1918
8. Φωνή της Κύπρου, 1887-1952
9. Διάβολος, 1888
10. Κύπρος 1888-1890
11. Ευαγόρας, 1890-1895
12. Έθνος, 1891-1895
13. Νέον Έθνος, 1893-1934
14. Τρικ-Τρακ, 1896
15. Αναγέννησις, 1897
16. Ραγιάς, 1898-1923
17. Κύπριος, 1900-1907
(β) Περιοδικά
1. Ευτέρπη, 1881-1883
2. Κεραυνός, 1882-1883
3. Εκπαίδευσις, 1898-1907
(γ) Ημερολόγια

Στην υπό εξέταση περίοδο κυκλοφόρησαν στην Κύπρο και μερικά ημερο
λόγια με τη μορφή βιβλίου (κατ’ απομίμηση εκείνων που κυκλοφορούσαν στη 
μητροπολιτική Ελλάδα, όπως π.χ. του Κ. Σκόκου), στα οποία περιλαμβάνονταν 
και διηγήματα, δοκίμια και ποιήματα.

Γι’ αυτές τις εφημερίδες και τα περιοδικά και για τη μερική αποδελτίωσή 
τους, οι ενδιαφερόμενοι μελετητές μπορούν να συμβουλεύονται το έργο του 
υποφαινόμενου «Συμβολή στην Ιστορία του Κυπριακού Τύπου 1878-2010», 
Τόμοι Α-ΣΤΖ, 1995-2011.

Ο χώρος που μου παραχωρήθηκε γι’ αυτό το σημείωμα είναι περιορισμένος 
και δεν μου επιτρέπει να αναφερθώ στα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
της λογοτεχνικής αυτής δημιουργίας, ούτε στο έργο των πιο πάνω μνημονευο- 
μένων λογοτεχνών. Θα αναφέρω, όμως, ονομαστικά τους κυριότερους εκπρο
σώπους της Κυπριακής λογοτεχνικής παραγωγής του ΙΘΖ αιώνα (εκτός από 
τους πιο πάνω) και πολύ σύντομα θα υποστηρίξω την άποψη ότι οι πλείστοι 
από αυτούς επηρεάζονται από τα λογοτεχνικά ρεύματα και τις τεχνοτροπίες 
της Ελλαδικής λογοτεχνικής δημιουργίας της ίδιας περιόδου (λόγια, καθα
ρευουσιάνικη ποίηση με ρομαντικές, εθνικές, πατριωτικές, φυσιολατρικές και 
ερωτικές εξάρσεις και με λίγα δείγματα και εξαιρέσεις προσπαθειών για ποίηση 
στη Δημοτική γλώσσα).
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Οι κυριότεροι, λοιπόν, Κύπριοι λογοτέχνες, το έργο των οποίων βρίσκεται 
διάσπαρτο σε εφημερίδες και περιοδικά της Κύπρου του ΙΘΖ αιώνα και πρέπει 
να μελετηθούν, είναι οι ακόλουθοι: Ονούφριος I. Ιασονίδης, Νικόλαος Δ. 
Φραγκούδης, Ιωάννης Γ. Καραγεωργιάδης, Ιερώνυμος Βαρλαάμ, Γουσταύος 
Λαφφόν, Πολυξένη Λοϊζιάς, Περσεφόνη Παπαδοπούλου, Σίμος Μενάρδος, 
Νικόλαος Κλ. Λανίτης, Μενέλαος Δ. Φραγκούδης, Χριστόδουλος Χουρμού- 
ζιος, Γεώργιος Διαγκούσης, Ιωάννης Διανέλλος, Στυλιανός Θεοχαρίδης, Γε
ώργιος Σταυρίδης-Ραγιάς, Γιάννης Περδίος, Νίκος Θ. Αντωνιάδης, Κώστας Γ. 
Ελευθεριάδης, Δημοσθένης Σταυρινίδης, Κυριάκος Π. Ρωσσίδης και άλλοι".

1. Ανόρέας Κλ. Σοφοκλέους, Συμβολή στην Ιστορία του Κυπριακού Τύπου, Τόμος Α' 1878- 
1890, Εκδόσεις Intercollege, Αευκωσία, 1995.

2. Περισσότερα για τη ζωή και το έργο του Θεόδουλου Φ. Κωνσταντινίδη, βλέπετε Αν- 
δρέας Κλ. Σοφοκλέους, Θεόδουλος Φ. Κωνσταντινίδης: Δάσκαλος, δημοσιογράφος, λογοτέ
χνης, Ινστ. Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Αευκωσία, 2007.

3. Ανόρέας Κλ. Σοφοκλέους, Οι Πρώτες Κυπριακές Εφημερίδες και τα Ανθρώπινα Δικαιώ
ματα των Ελλήνων της Κύπρου, Εκδόσεις Intercollege, Λευκωσία, 1994.

4. Περισσότερα για τον Θρασύβουλο Ρώπα στο βιβλίο του Ανδρέα Κλ. Σοφοκλέους, Θρα
σύβουλος Ρώπας — Γιατρός και Ποιητής, Intercollege, Λευκωσία, 2001.

5. Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους, Συμβολή στην Ιστορία του Κυπριακού Τύπου, Τόμος Β' 1890- 
1900, Εκδόσεις Intercollege, Λευκωσία, 1995.

6. Παπαλεοντίου Λευτέρης, Η Κυπριακή Λογοτεχνία στον Τύπο (1879-1925) - Βιβλιογρα
φική Καταγραφή, Λευκωσία, 1993.

7. Γιάννης Κατσούρης,Το Θέατρο στην Κύπρο,Τόμος A : 1860-1939,Τομος Β': 1940-1959, 
Λευκωσία 2005.

8. Λεωνίδας Γαλάζης, Ποιητική και Ιδεολογία στο Κυπριακό Θέατρο (1869-1925), Πολιτι
στικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Λευκωσία 2012.

9. Χρίστος Χατζηαθανασίου, Πρώιμα Διηγήματα Αφηγήματα στην Κύπρο. Τόμος Α' + Β' 
(1878-1920), Πολιτιστικό Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ, Λευκωσία 2012.

10. Λευτέρης Παπαλεοντίου, Τα πρώτα βήματα της Κυπριακής λογοτεχνικής κριτικής 
(1880-1930), Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Λευκωσία 1997.

11. Κλείτος Ιωαννίδης, Ιστορία της Νεότερης Κυπριακής Λογοτεχνίας, Κέντρο Επιστημο
νικών Ερευνών, Λευκωσία, 1986.

Η αλληλογραφία του ζεύγους Σιαπκαρά 
με τον Αντώνη Μυστακίδη (Μεσεβρινό)

του Θεοδόση Πυλαρινού

Στο ογκώδες σώμα της αλληλογραφίας του γνωστού στην Κύπρο νεοελλη
νιστή Αντώνη Μυστακίδη, γνωστότερου ίσως με το φιλολογικό του ψευδώνυμο 
Μεσεβρινός, σώζονται λίγα γράμματα με ενδιαφέρουσες πληροφορίες τόσο για 
το φιλολογικό έργο της Κύπριας την καταγωγή Θέμιδος Πιτσιλλίδου-Σιαπ- 
καρά, όσο και για την αγωνία των αλληλογράφων μετά την τουρκική εισβολή 
(της Σιαπκαρά, του συζύγου της και του Μυστακίδη) για τις τύχες της Κύπρου, 
καθώς και πληροφοριακό υλικό για τις λογοτεχνικές και εκδοτικές δραστηριό
τητες του Μυστακίδη, μαρτυρημένες σε πολλές άλλες επιστολές του αρχείου 
του, που απόκειται στο Πολιτιστικό Ιδρυμα της Ιεράς Μονής Κύκκου στον 
Αρχάγγελο.

Εκείνο που ενδιαφέρει εν προκειμένω είναι η ενασχόληση του Μεσεβρινού 
με το έργο κυπριών δημιουργών, όπως η Πιτσιλλίδου-Σιαπκαρά, ενασχόληση 
που εξακτινώθηκε πολλαπλά και ετερόκλητα, θα λέγαμε, αφού η συγγραφέας 
αυτή ζούσε στην Αθήνα και ανήκε στον κύκλο των λόγιων διανοούμενων. Ο 
τρόπος που ήλθαν σε επαφή οφείλεται στον Μυστακίδη, ο οποίος έκανε την 
αρχή, στέλνοντας κατά την πάγια συνήθειά του, σε πρόσωπα γνωστά για τα 
συγγραφικά τους επιτεύγματα ή την ενασχόληση ευρύτερα με τα γράμματα κά
ποιο από τα έργα του ή κάποιο νεοεκδοθέν βιβλίο των εκδόσεων που επιμε
λείτο. Εννοούμε τα γνωστά ως Τετράδια του Ρήγα (στο εξής: ΤτΡ), εκδόσεις 
διαφωτιστικές, ιστορικού ή λογοτεχνικού περιεχομένου, η κυκλοφορία των 
οποίων ξεκίνησε στη Σουηδία, αντιστασιακά, κατά την περίοδο της δικτατο
ρίας στην Ελλάδα και συνεχίστηκε επί πολύ και μετά από αυτήν.

Οι επιστολές ανταλλάσσονται κυρίως μεταξύ της Σιαπκαρά και του Μυστα
κίδη. Ωστόσο, ο στρατιωτικός σύζυγός της Ανδρέας Σιαπκαράς, που διατέλεσε 
γενικός επιθεωρητής στρατού, συμμετέχει στις επιστολές εμμέσως ή αμέσως 
(μία επιστολή προς τον Μυστακίδη είναι αποκλειστικά δική του), διότι, προ- 
ϊούσας της ανταλλαγής των επιστολών, ως συντάκτης άρθρων για το Κυπριακό 
ενημερώνει τον Μυστακίδη, αποστέλλοντάς του αυτά.

Το κλίμα των επιστολών δεν είναι εκδηλωτικό και ενθουσιώδες, όπως συ
νήθως λειτουργούσε ο Μυστακίδης. Είναι λόγιο, σοβαρό και επιφυλακτικό, και 
από τις δύο πλευρές, αφού διαφαίνονται οι διαφορετικές γλωσσικές και ιδεο
λογικές αντιλήψεις, χωρίς αυτό να αποκλείει τον ειλικρινή διάλογο και την ανά
πτυξη μιας διακριτικής σχέσης, τυπικά φιλικής.

Η φιλόλογος Θέμις Πιτσιλλίδου-Σιαπκαρά γεννήθηκε το 1911 στη Λεμεσό. 
Σπούδασε φιλολογία και γλωσσολογία στη Σορβόνη. Δίδαξε στη Αεμεσό ως 
φιλόλογος καθηγήτρια. Από το 1949 ασχολήθηκε με την έρευνα στο Παρίσι.

229
228 Βιβ

λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Πέθανε το 2001Τιμήθηκε με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών το 1975 και 
με το Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1998.

Το 1952 εξέδωσε με τη συνδρομή του Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας του 
Παρισιού, όπου εργάστηκε, το θεωρούμενο ως κλασικό βιβλίο της Le Pétrar
quisme en Chypre. Poèmes d’amour en dialecte chypriote d’après un manuscript du 
16e siècle. Το βιβλίο επανεκδόθηκε το 1975, ενώ το 1976 κυκλοφόρησε και στην 
ελληνική γλώσσα, με τον τίτλο Ο πετραρχισμός στην Κύπρο. Ρίμες αγάπης από 
χειρόγραφον τον 16ον αιώνα με μεταφοράν εις την κοινή μας γλώσσαν.

Με τον Μυστακίδη (1908-1989) έχουμε ασχοληθεί κατ’ επανάληψη.2 * Δύο 
λόγια αρκούν. Για περισσότερα παραπέμπουμε στο τελευταίο βιβλίο μας / όπου 
θα βρει κανείς αναλυτικά στοιχεία για τον βίο και το έργο του:

γράφο Γιώργο Φιλίππου Πιερίδη, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία, 2016,
σ. 7 κ.ε., εισαγωγή.

4 Μιχαήλ Εμινέσκου, ο μεγαλοφυής ρουμάνος ποιητής, Θεσσαλονίκη 1942.

5 Όπως φαίνεται από τα επόμενα, το ένα βιβλίο ήταν Η προδομένη γλώσσα, έκδοση του 1973 
και επανέκδοση από τον Κέδρο το 1974. Για τα άλλα μόνο να εικάσουμε μπορούμε. Σχετικά 
πρόσφατο ήταν η επανέκδοση της Δίκης των τόνων, του 1972, από τα ΤτΡ.

6 Το επαινετικό γράμμα αναφερόταν στην πρώτη έκδοση του βιβλίου της Le Pétrarquisme en 
Chypre. Poèmes d'amour en dialecte chypriote d’après un manuscript du 16e siècle, που κυκλοφόρησε 
το 1952. H επανέκδοσή του, για την οποία κάνει λόγο, πραγματοποιήθηκε όντως, το 1975.

7 Ο Νεοκλής Κουτούζης, γιατρός και λογοτέχνης, διηύθυνε την έκδοση του Δελτίου Ελληνικής
Βιβλιογραφίας (Bulletin Analytique de Bibliographie Hellénique) του Γαλλικού Ινστιτούτου
Αθηνών, από το 1946 έως το 1971. Ο Μυστακίδης τον αναφέρει στην αλληλογραφία του με
τον Ιάσονα Δεπούντη, το ίδιο και ο Στρατής Δούκας σε γράμμα του προς τον Μυστακίδη.

Λόγιος της διασποράς, λέκτορας της ελληνικής γλώσσας στα Πανεπιστήμια 
του Αουντ στη Σουηδία και, ως επισκέπτης, της Κοπεγχάγης στη Δανία, ποι
ητής, ερευνητής με επιδόσεις στο γλωσσικό, εκδότης, μεταξύ πολλών άλλων, 
των Τετραδίων του Ρήγα. Γεννήθηκε στον Αλμυρό από πρόσφυγες γονείς, με
γάλωσε στη Ρουμανία, πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο, δίδαξε αρχικά στη Ρου
μανία και έπειτα στην Αμπέτειο Σχολή του Κάιρου.

Ακολουθήσαμε την ορθογραφία και τη στίξη των πρωτοτύπων τόσο την πο-

1 Βλ. Αριστείδης Λ. Κουδουνάρης, Βιογραφικόν λεξικόν Κυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 2010. 
σ. 500.

6

2 Βλ. τα δημοσιεύματά μας: α) «Τρία γράμματα του Κώστα Μ. Προυσή στον Αντώνη Μυστα
κίδη (Μεσεβρινό)», Κυπριακή Βιβλιοφιλία, τχ. 21 (Ανοιξη 2012), σ. 26-27 και 31, β) «Η αλλη
λογραφία του Γιώργου Ιωάννου με τον Αντώνη Μυστακίδη», Νέα Ευθύνη, τχ. 13 (2012), σ. 
551-559, γ) «Χρόνια πολλά, ειρήνη, ελευθερία!» (Η αλληλογραφία του Νικηφόρου Βρεττάκου 
με τον Αντώνη Μυστακίδη), Νέα Εποχή, τχ. 314 (Φθινόπωρο 2012), σ. 69-77, δ) «Ανοιχτή 
γραμμή του περιφερειακού ελληνισμού: η λογοτεχνική επικοινωνία του Φοίβου Σταυρίδη 
από τη Λάρνακα με τον Αντώνη Μυστακίδη (Μεσεβρινό) στο Μάλμε της Σουηδίας», Επετη
ρίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, τ. 36 (2011-2012), σ. 339-389, ε) «Η αλληλο
γραφία του Αντώνη Μυστακίδη (Μεσεβρινού) με τον πεζογράφο Γ.Φ. Πιερίδη», Επετηρίδα 
Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, τ. 10 (2013), σ. 299-320, ζ) «Ο Γεράσιμος Σπαταλάς 
και οι μουσικοστιχουργικές εργασίες του», Ιονικά Ανάλεκτα, τ. 3 (2013), σ. 166-170, η) «Η 
αλληλογραφία της ποιήτριας Βικτωρίας Θεοδώρου με τον λόγιο της διασποράς Αντώνη Μυ
στακίδη (Μεσεβρινό)», Νέα Ευθύνη, τχ. 19 (2013), σ. 496-513, θ) «Από την αλληλογραφία του 
Αντώνη Μυστακίδη Μεσεβρινού: 1) επιστολές Α. Μυστακίδη προς Κ. Μόντη και Κ. Νίτσο, 
2) επιστολές Τ. Παπατσώνη, Λ. Νάκου, I. Κακριδή προς Α. Μυστακίδη», Estudios Neogriegos, 
αρ. 15/2013, σ. 177-185, ι) «Δύο επιστολές του Τάκη Παπατσώνη στον Αντώνη Μυστακίδη», 
Κουκούτσι, τχ. 10 (Φεβρουάριος-Ιούνιος 2015), σ. 1879-1883, ια) «Δεκαπέντε επιστολές από 
την αλληλογραφία Γ.Φ. Πιερίδη Αντώνη Μυστακίδη (Μεσεβρινού)», Νέα Εποχή, τχ. 323 
(Ανοιξη 2015),σ. 68-79, ιβ) «Επτά επιστολές του Στρατή Δούκα στον Αντώνη Μυστακίδη για 
την Ιστορία ενός αιχμαλώτου». Νέα Ευθύνη, τχ. 29 (Μάιος-Ιούνιος 2015), σ. 270-279, ιγ) «Η 
αλληλογραφία του κερκυραίου ποιητή Τάσου Κόρφη με τον λόγιο της διασποράς Αντώνη 
Μυστακίδη (Μεσεβρινό)», Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας, τ. 28 (2016), σ. 275-321· 
επίσης, Πέτρος Πυλαρινός, «Η αλληλογραφία του Γιάννη Μαγκλή με τον Αντώνη Μυστα
κίδη Μεσεβρινό (1961-1980)», Ηώς, τ. 3 (2013), τχ. 2, σ. 85-108.

’ Θεοδόσης Πυλαρινός, Η αλληλογραφία του Αντώνη Μυστακίδη (Μεσεβρινού) με τον πεζο- 

λυτονική του ζεύγους Σιαπκαρά όσο και την ιδιότυπη μονοτονική του Μυστα
κίδη, ο οποίος, απόλυτα συνεπής στις ιδέες του, χρονολογημένες από το 1942, 
όταν για πρώτη φορά εξέδωσε στη Θεσσαλονίκη βιβλίο του στο μονοτονικό,4 
ακολουθεί απαρέγκλιτα τον δρόμο εκείνο, καίτοι οι παραλήπτες των επιστολών 
του έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις. Είναι μια μορφή έντιμου διαλόγου 
που αποδεικνύει ότι καλόπιστοι διαλεγόμενοι μπορούν παρά τις όποιες διαφο
ρές τους να συνδιαλέγονται επιστημονικά. Μάλιστα, η καλοπιστία αυτή, όταν 
τηρείται, είναι η αρχή της σύνθεσης, μετά την προσέγγιση και την αποδοχή της 
αντίθετης άποψης, αφού αυτή κρίνεται ως ορθή.

Θα σημειώσουμε ότι στην εξεταζόμενη αλληλογραφία παρατηρούνται με
γάλα κενά. Όπως φαίνεται από τα συμφραζόμενα, λανθάνουν κάποιες, λίγες 
όμως, επιστολές· λίγες, διότι δεν πρόκειται για συστηματική επιστολική επικοι
νωνία, αλλά μάλλον επικαιρική, που ευνόησε την πρόσκαιρη ανταλλαγή ευχα
ριστιών και κριτικών απόψεων, οφειλόμενη βασικά στην αποστολή, και από τις 
δύο πλευρές, βιβλίων ή άλλων κειμένων τους, δημοσιευμένων σε εφημερίδες ή 
περιοδικά. Η μελετώμενη εκδοτική συνεργασία στα ΤτΡ του Ανδρ. Σιαπκαρά, 
από όσα γνωρίζουμε, δεν πραγματοποιήθηκε ούτε σε αυτά ούτε στη Σουηδία, 
όπως υπολόγιζε ο Μυστακίδης, σε μετάφραση των κειμένων του προς ενημέ
ρωση της καχύποπτης ή αρνητικής στο Κυπριακό κοινής γνώμης.

ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

I.

Αθήνα, Πρωτομαγιά 1974

Αγαπητέ Κύριε Μυστακίδη,

Μέ ολο πού δέν γνωριζόμαστε προσωπικά, νομίζω πώς θά καταλάβατε ότι 
ύπηρχε λόγος σοβαρός, πού δέν μού έπέτρεψε νωρίτερα νά σάς γράψω γιά νά 
σάς εύχαριστήσω γιά τά ένδιαφέροντα βιβλία5 καί τό τόσο έπαινετικό γράμμα, 
πού μου στείλατε πριν άπό καιρό.6 Από τόν φίλο κ. Ν. Κουτούζη.7 * * * πού τόν είχα 
παρακαλέσει νά σάς διαβιβάση τίς εύχαριστίες μου, ίσως νά μάθατε οτι εζησα 
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ταλαιπωρίες υγείας, άφού δέν πρόφθασα νά συνέλθω άπό τήν πρώτη έγχείρηση 
καί υποβαλλόμουν σέ δεύτερη καί τρίτη.

Τώρα πού είμαι καλά, θέλω καί ή ίδια νά σάς έκφράσω έγκάρδια εύχαριστώ 
καί άκόμα νά σάς πω ότι θά μού έδινε μεγάλη χαρά άν, τήν έρχόμενη φορά πού 
θά έλθετε στήν Ελλάδα, συναντιόμαστε καί συζητούσαμε «διά ζώσης».

Τό βιβλίο σας γιά τή γλώσσα8 τό διαβάζω άργά, μέ μεγάλη προσοχή καί κρα
τώντας σημειώσεις. Έχει τήν όρμή των πρώτων δημοτικιστών. Θέλω όμως, 
άφού κυρίως μού δώσατε τήν έντύπωση ότι ύπολογίζετε τή γνώμη μου, νά 
άνταλλάζαμε άπόψεις καί πιό ειδικά έπάνω στά σημεία πού δέν μέ βρίσκουν 
άπόλυτα σύμφωνη. Σέ τέτοιου είδους έργασίες είναι άκριβώς τά σημεία δια
φωνίας πού μπορούν νά άποβούν θετικά γιά τήν έπίτευξη τού σκοπού πού γιά 
μένα, στήν προκειμένη περίπτωση, είναι ή διακονία τής γλώσσας. Γιαυτό καί 
δέν θά μού ήταν άρκετό άν σάς έγραφα μιά έπιστολή, μόνο γιά νά έξάρω τά 
σημεία στά όποια συμφωνώ καί παρασιωπώντας τά άλλα· αύτό έκ μέρους μου 
δέν θά ήταν ούτε συναδελφικό. Καί πάλι είμαι σίγουρη ότι θά καταλάβετε γιατί 
προτιμώ τόν διαλεκτικό τρόπο έπαφής.9 Ή άναζήτηση τής άλήθειας είναι νο
μίζω ένας σκοπός πολύ σημαντικός, θά μπορούσα νά πώ ένας σκοπός πού 
άρμόζει στή ζωή, γιαυτό καί ή ίδια εύχαρίστως άλλάζω γνώμη, όταν ή συζή
τηση μού άποδείξη τήν ορθότητα τής άντίθετης γνώμης.

11 Η επιστολή είναι γραμμένη λίγους μόλις μήνες μετά την τουρκική εισβολή. Τα άρθρα του 
ανωτέρου στρατιωτικού συζύγου της έχουν ως θέμα τη γεωφυσική και πολιτική κατάσταση, 
όπως διαμορφώθηκε για την Ελλάδα και την Κύπρο μετά από αυτήν και εξαιτίας αυτής.

12 Εννοεί τις δραστηριότητες του Μυστακίδη για την ενημέρωση του σουηδικού κοινού σε 
σχέση με το δράμα της Κύπρου. Πέραν των ομιλιών, διανομών φυλλαδίων, δελταρίων (όπως 
το αναφερόμενο), αρθρογραφίας του σε εφημερίδες και στο περιοδικό Ελληνοσονηόικά, εκ
δόσεων (όπως αυτής στα ΤτΡ του Δημοσθένη Δανιηλίδη, με τον τίτλο Η Κύπρος και η αγ
γλική μάσκα), γνωρίζουμε από την αλληλογραφία του με τη Ρήνα Κατσελλή ότι φρόντιζε 
και για την έκδοση ενός Δελτίου από τον Σουηδοκυπριακό Σύλλογο που είχε ιδρυθεί στη 
Σουηδία (βλ. την εργασία μας, «Η αλληλογραφία της Ρήνας Κατσελλή με τον Αντώνη Μυ
στακίδη Μεσεβρινό. Το εκδοτικό ιστορικό του χρονικού-μαρτυρίας της Κερύνειας Πρό
σφυγας στον τόπο μον», τις επιστολές 46, 47, 48· επίσης, το ίδιο το βιβλίο της Κατσελλή, 
Πρόσφυγας στον τόπο μον, έκδοση επίσης των ΤτΡ. στην εισβολή αναφέρεται.

13 Οι υπαινιγμοί για τους φίλους αναφέρονται στην εμφύλια σύγκρουση που εκδηλώθηκλε 
στην Κύπρο και ορμήθηκε από τη δικτατορική κυβέρνηση της Ελλάδας. Για τους εχθρούς, 
είναι οι Τούρκοι. Τη στάση των Αγγλων, και ιδίως των Αμερικανών (ο Κίσινγκερ αποτελεί 
αμφιλεγόμενο πρόσωπο-κλειδί εν προκειμένω) προφανώς στους «άσπονδους» φίλους πρέπει 
να την ενέτασσε.

Σχετικά μέ τό βιβλίο μου Poèmes d'amour πού μέ τόση θέρμη τό ύποδεχθήκατε, 
άναγκαστικά όλο καί άναβάλλω τήν άνατύπωση. Ελπίζω πιά ή άνατύπωση 
αύτή νά γίνη καί νά συμπέση μέ τήν έργασία στά Ελληνικά πού έχω άπό καιρό 
έτοιμη,10 μά πού τήν έκτύπωσή της δέν μπορούσα νά έπιβλέφω. Γιά πολλούς, ή 
μιά έκδοση θά συμπληρώση τήν άλλη, άφού ή έλληνική έκδοση θά δίνη σέ με
ταφορά στήν κοινή μας γλώσσα τά διαλεκτικά ποιήματα τού χειρογράφου τού 
16ου αί. μαζί καί μέ μιά πιό σύντομη εισαγωγή. Βέβαια, όταν δημοσιευθή αύτή 
ή έργασία, θά έχετε τό άντίτυπό σας.

Αύτά πρός τό παρόν, άγαπητέ Κύριε Μυστακίδη, τά άλλα έλπίζω νά τά 
πούμε άπό κοντά. Καί ό σύζυγός μου θά χαρή νά σάς γνωρίση· δέν είναι φιλό
λογος, άλλά ύπάρχουν τομείς τής φιλολογίας πού τούς ξεύρει σάν ειδικός· έτσι 
θά βρεθήτε σέ γνώριμο κλίμα.

Μέ φιλικούς χαιρετισμούς

Θέμις Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου

Χ Το βιβλίο αυτό είναι το αποτέλεσμα πολλών ετών μελέτης του γλωσσικού ζητήματος, με θέ
σεις του Μυστακίδη, δοκιμασμένες στην πράξη.

9 Τη ζωντανή συνομιλία.

111 Η εργασία στα ελληνικά, με τον τίτλο Ο πετραρχισμός στην Κύπρο. Ρίμες αγάπης από χει
ρόγραφον τον Ι6ον αιώνα με μεταφοράν εις την κοινή μας γλώσσαν κυκλοφόρησε το 1976. 
Συνεπώς, την εποχή αυτή η Σιαπκαρά ετοίμαζε τη δεύτερη γαλλική έκδοση.

Ριζάρη 13
Αθήνα 516
τηλ. 715.184

II.

Αθήνα 3.10.74

Αγαπητέ Κύριε Μυστακίδη,

Εύχαριστώ έκ μέρους καί τών δυό μας πού μάς γράφατε. Σ’ αύτούς τούς 
δύσκολους καιρούς" θέλει κανείς νά νιώθη όλους τούς Έλληνες, μέσα στόν 
στενό μας χώρο καί έξω άπ’ αύτόν, συσπειρωμένους σέ κοινή προσπάθεια. Ως 
Κυπρία νιώθω προσωπική εύγνωμοσύνη πού προσπαθείτε νά ένημερώσετε.11 12 
Τό δελτάριο είναι έπιτυχημένο καί άμεσο.

Η φυχική κατάσταση όλων μας ύφίσταται τόν άντίκτυπο άπό τήν ταλαιπω
ρία τής φυχής. Δέν είναι μονάχα οί ξένοι μά καί οί έν τή έξουσία δικοί μας πού 
περί άλλα τυρβάζουν. Αύτό μάς βαραίνει πιό πολύ άπό όλα.

Σάς έσωκλείω δυό άρθρα τού Ανδρέα. Νομίζω πώς θά σάς ένδιαφέρουν 
(«Ανοικτός πόλεμος κατά τού Ελληνισμού». Εστία 20 Ιουλ. 74. - «Ελλάς καί 
ΝΑΤΟ». «Βήμα» 18 Σεπτ. 74). Μένω μέ τήν έντύπωση ότι έχετε τό προηγούμενο 
« Υφαλοκρηπίδες τού Αιγαίου καί Ελληνοτουρκικοί σχέσεις». (Ελληνικός 
Βορράς 18 Σεπτ. 74). Αν όχι, εύχαρίστως θά σάς στέλλαμε ένα άντίτυπό, τώρα 
πού άποκτήσαμε μερικά. Τό σύνολο αύτών τών τριών άρθρων μελετά τό άγω- 
νιώδες πρόβλημα πού μάς δημιούργησαν έχθροί καί φίλοι.13 Ίσως νά ύπήρχε 
όφελος γιά τήν έθνική μας ύπόθεση άν γινόταν, τουλάχιστον τό περιεχόμενον 
αύτών τών άρθρων, εύρύτερα γνωστό.
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Ευχαριστώ πού στείλατε «Το πρώτο αναγνωστικό».14 Πόσο θά ήθελα νά 
μπορούσα νά έσκυβα έπάνω του με κάποιαν πνευματική δροσιά. Μά πού δρο
σιά μέσα στήν τόση άγωνία. Κι’ όμως πρέπει νά άντέξωμε, άφού εχομε μπροστά 
μας άγώνα.

14 Το πρώτο αναγνωστικό μου, γραμμένο από τον Μυστακίδη, προοριζόταν για τα παιδιά των 
αποδήμων (Λευκωσία - Lund 1974, έκδοση των ΤτΡ).

15 Δηλαδή την πανεπιστημιακή διδασκαλία.

16 Είτε είναι Το σοσιαλιστικό μανιφέστο του 1945, έκδοση του 1974, είτε αυτά που κυκλοφό
ρησαν το 1975, του Δανιηλίδη και της Κ,ατσελλή, τα οποία ήδη προαναφέραμε.

17 Εννοεί τη μεταγλώττιση κειμένων και την προσαρμογή τους στο μονοτονικό σύστημα των 
ΤτΡ. όπως του Κωνστ. Άμαντου, Η ελληνική πνευματική και πολιτική ελευθερία (με προλε- 
γόμενα του Μυστακίδη. Lund 1968, το δεύτερο στην εκδοτική σειρά των ΤτΡ).

18 Η «μηχανή» των ΤτΡ υπό τη νέα της σύνθεση.

19 Στην εν λόγω επιστολή ακολουθεί το ημιατονικό. καταργώντας δηλαδή και τον τόνο της το
νιζόμενης λήγουσας.

20 Είναι η επανέκδοση του 1975 του βιβλίου της Le Pétrarquisme en Chypre. Poèmes d'amour en

Ό Ανδρέας καί έγώ πολύ χαρήκαμε πού δόθηκε ή εύκαιρία νά συναντη
θούμε, έστω καί γιά λίγο, τό καλοκαίρι πού μάς πέρασε. Κι άπό τούς δυό μας 
σάς στέλλω

Φιλικούς χαιρετισμούς

Θέμις Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου

Είθε νά έλθουν γιά τήν Κύπρο καί τήν, άς πούμε, έλεύθερη Ελλάδα καλύ
τερες χρονιές. Τί άλλο νά εύχηθούμε άναμεταξύ μας, άφού νιώθουμε άδιαχώ- 
ριστα συνδεδεμένοι μ’ αύτόν τόν τόσο άγαπημένο τόπο κ’ ή κάθε ταλαιπωρία 
κτυπά τόν κάθε ενα μας προσωπικά; Ούτε κάν ύγεία δέν μπορούμε νά εύχη
θούμε, άφού καί αύτή ύφίσταται τίς πιό γενικές συνέπειες.

Ο Ανδρέας σάς στέλλει τό άρθρο του «Πολίτευμα καί Εθνική άμυνα» καί 
τή συνέντευξη, πού τού ζήτησαν τά Νέα, «Μοναρχία ή Δημοκρατία», όπως καί 
τίς εύχές καί τούς χαιρετισμούς του.

Φιλικά

Θέμις Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου

Αθήνα 29.12.74

III.

Μάλμϋ, 10 γ' 75

Αγαπητοί Κυρία και Κύριε Σιαπκαρά,
Δεν μπορώ να πω, πως έχω ήσυχη τη συνείδηση μου απέναντι σας. Ο λόγος 

όμως της αγένειας μου είναι, εχτός απο την καθημερινή μου επαγγελματική 
απασχόληση,15 η έκδοση του νέου ΤτΡ,16 που Σάς έστειλα ήδη τις προάλλες. 
Έπειτα ήταν και η προσπάθεια συμβολής στον αγώνα για έρανους και ηθική 
συμπαράσταση των Κυπρίων. Η Ομάδα εκδόσεων σχεδόν έπαψε να λειτουργεί, 
αφού άλλαξαν οι συνθήκες στην Ελλάδα και μερικοί απο μάς βρίσκονται εκεί. 
Δεν ξέρω ακόμα, πώς θα συνεχίσουμε, αν θα συνεχίσουμε. Η δουλιά είναι δύ

σκολη, εγώ μόνος δεν μπορώ να τη βγάλω. Και μόνο η αποστολή των εκδόσεων 
μού δεσμεύει μεγάλο χρονικό διάστημα, για να μην αναφέρω το βουνό της αλ
ληλογραφίας.

Και όμως έχω στο νου μου τα πολύτιμα κείμενα του κ. Σιαπκαρά, ειδικότερα 
εκείνα που αφορούν την υφαλοκρηπίδα, την Κύπρο και τις βάσες. Θα προσπα
θήσω, να ξαναδραστηριοποιήσω το μηχανισμό μας, με στόχο να εξετάσουμε 
την πιθανότητα κάποιας προσπάθειας στην κατεύθυνση αυτή. Δυο είναι οι πι
θανότητες:

α) μετάφραση στα σουηδικά ορισμένων κειμένων και δημοσίευση τους ή 
στον τύπο, ή σε τεύχος. Εδώ συναντούμε τη δυσμένεια των Σουηδών, που στα 
ελληνικά ζητήματα (της Κύπρος ιδιαίτερα) φαίνουνται πάλι επιφυλαχτικοί και 
αποφεύγουν δημοσιεύματα δικά μας.

β) έκδοση μερικών κειμένων στα ΤτΡ. Στην περίπτωση όμως αυτή μπαίνει 
το ζήτημα της γλωσσικής μορφής! Δεν τυπώνουμε παρα στη δημοτική και με 
το μονοτονικό. Είναι αρχή απαράβατη. Πολλά απο τα δημοσιεύματα μας με
ταφράστηκαν στη Δημοτική.17

Αυτά για την ώρα. Αλλά μόνο σε περίπτωση που η μηχανή18 ξαναλειτουρ- 
γήσει καλύτερα απο πριν. Το φθινόπωρο σχεδιάζω να ξανακατεβώ για μερικές 
μέρες στην Ελλάδα και θα ήταν τιμή μου και χαρά μου να μπορούσα να Σάς 
ξανασυ ναντήσω.

Με εξαίρετη τιμή

Α. Μυστακίδης

IV.

Μάλμο,όα' 1976

Σεβαστή μου κυρία Σιαπκαρα,19 20

Με ανείπωτη χαρα δέχτηκα τη νέα προσφορά Σας,2” τόσο αναπάντεχη, όσο 
και πολύτιμη. Θεωρω μεγάλη έβνοια τη χειρονομία Σας και Σάς εκφράζω την 
εβγνωμοσύνη μου, όσο μπορεί να εκφραστεί το αίσθημα αφτο με τα φτωχά, 
συνηθισμένα σχήματα λόγου. Πολύ ωραία η έκδοση, εμφάνιση σύγχρονη και 
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βελτιωμένη στο περιεχόμενο. Φυσικά η χαρα μου δεν είναι εγωιστική. Όμοια 
μεγάλη ικανοποίηση νιώθω, γιατί το έργο Σας αφτο κυκλοφορεί και πάλι, για 
να διαδώσει κάποια μεγάλη και φωτεινή αλήθεια, όχι μόνο ποιητική, παρα και 
ιστορική. Και τούτο σε στιγμές τόσο τραγικές και σημαντικές για τον Ελληνι
σμό. Θα το «διαδώσω» όσο μπορώ εκεί που ταιριάζει. Εφχαριστω ακόμα και 
για την αποστολή του άρθρου «Το Αιγαίον» του κυρίου Σιαπκαρα. Κείμενο 
πολύ ωφέλιμο, που μαζί με τα προηγούμενα θα έπρεπε να γίνει πλατύτερα γνω
στό. Μόνο που εγω στάθηκα ανάξιος να συντελέσω στην πραγματοποίηση τέ
τοιου πόθου.21 Και ο λόγος:

 Αντ. Μυστακίδης
dialecte chypriote d’après an manuscript du 16e siècle. To 1976, ωστόσο, κυκλοφόρησε και η ελ
ληνική εκδοχή, Ο πετραρχισμός στην Κύπρο. Ρίμες αγάπης από χειρόγραφον του 16°" αιώνα 
με μεταφοράν εις την κοινή μας γλώσσαν, την οποία παρουσίασε κριτικά ο Μυστακίδης στη 
Δελτιοθήκη, το τευχίδιο ποικίλης ύλης που εξέδιδε στη Σουηδία ως συνοδευτικό των ΤτΡ. 
Βλ. Σάββα Παύλου. Βιβλιογραφία Αντώνη Μυστακίόη Μεσεβρινού, τ. Α', το μώλυ, Λευκω
σία 1988, σ. 83 (αναφορά στη στήλη του περιοδικού «Το βιβλίο»: «Θέμις Σιαπκαρά-Πιτσιλ- 
λίδου, Ο πετραρχισμός στην Κύπρο», Δελτιοθήκη, αρ. 5, Άνοιξη 1977, σ. 3-4).

21 Εννοεί την έκδοση στη σειρά των ΤτΡ.

22 Στο Πανεπιστήμιο.

23 Είναι το βιβλίο του Γυναίκα της Κερύνιας, Πρόσφυγας στον τόπο μου, Θεσσαλονίκη 1975, 
που δημοσιεύτηκε ανώνυμα αρχικά, λόγω του κινδύνου που διέτρεχαν συγγενείς της συγ- 
γραφέως Ρήνας Κατσελλή στην κατεχόμενη Κυρήνεια.

24 Η συγκρότηση εκδοτικής ομάδας ήταν το μεγάλο πρόβλημα του Μυστακίδη, που μόνος του 
δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει, αν και πάντα μόνος κατέληγε. Πληροφορίες για τις προσπά- 
θειές του αυτές αντλούνται από την αλληλογραφία του με τον I. Δεπούντη και τον Δημ. 
Χατζή. Βλ. τις εργασίες μας «Είμαι μακριά, αλλά είμαι κοντά σας...' Ευαισθησίες και αγωνίες 
για τη μόρφωση των νέων και τη δημοτική γλώσσα: Η αλληλογραφία του Κερκυραίου Ιά- 
σονα Δεπούντη από το Διεθνές Παιδικό Χωριό Πεσταλότσι της Ελβετίας με τον Αντώνη Μυ
στακίδη Μεσεβρινό στη Σουηδία», Μανόραγόρας, τχ. 54 (Ανοιξη - Καλοκαίρι 2016), σ. 
114-132, και «Από τη Βουδαπέστη στη Λουντ: Η αλληλογραφία του Δημήτρη Χατζή με τον 
Αντώνη Μυστακίδη (Μεσεβρινό)» (υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του συνεδρίου Inter
nazionale Konferenz, Eötvös József Collegium ELTE, Budapest, 21-24 November 2016, Byzanz und 
das Abendland V., Studia Byzantino-Occidentalia, Gallica - Italica - Germanica — Graeca.

25 Ο Μυστακίδης ήταν τίμιος και μετριοπαθής άνθρωπος, που σεβόταν τη γνιύμη των άλλων. Έτσι, 
γινόταν αγαπητός και από ανθρώπους που δεν συμφωνούσε μαζί τους ιδεολογικά ή φιλολογικά. 
Το μόνο σημείο που έμενε δογματικός και ανυποχώρητος ήταν το μονοτονικό, στο οποίο προ
σέθετε ακαμψία και η παλαιοδημοτικιστική γραφή του και η εμμονή του σε τύπους ή φθογγο- 
λογικά ζητήματα που είχαν ξεπεραστεί προ πολλού. Και τότε όμως, δεν γινόταν εριστικός.

26 Είναι τα ποιήματα του Μυστακίδη, Επιστροφή στη Μεσημβρία (Θεσσαλονίκη 1983) και Επι
στροφή στη Μεσημβρία β (Θεσσαλονίκη 1985), εκδόσεις των ΤτΡ., γραμμένα με τον πόνο 
της διασποράς και τον νόστο του Έλληνα των χαμένων πατρίδων. Ο Μυστακίδης καταγό
ταν από τη Μεσημβρία, από όπου έφυγαν οι γονείς του, διωγμένοι από τους Βούλγαρους.

27 Εννοεί τον Μυστακίόη και τη σουηδή σύζυγό του Μπίργκιτ, την οποία θα γνώρισε προφα
νώς το ζεύγος Σιαπκαρά, όταν ο Μυστακίδης τους επισκέφθηκε στην Αθήνα.

Η χρονιά που μάς πέρασε ήταν η τελεφταία της διδασκαλικής σταδιοδρο
μίας μου.22 Τώρα είμαι και γω συνταξιούχος. Αλλα δεν κάθουμαι στ’ αβγα μου. 
Η προσπάθειά μου συγκεντρώθηκε παράλληλα, να μεταφέρω τα ΤτΡ στην Ελ
λάδα. Και μόλις τώρα τελεφταία το κατάφερα. Είχα κατεβει στη Θεσσαλονίκη, 
όπου τύπωσα το τελεφταίο ΤτΡ23 (θα το λάβετε) και παράλληλα βρήκα τα κα
τάλληλα πρόσωπα για να συγκροτηθεί η νέα Εκδοτική Ομάδα.24 Τα προβλή
ματα είναι πολλά και δύσκολα, αλλα έχω εμπιστοσύνη στη θέληση των νέων 
συντρόφων μου, να προωθήσουν τα ΤτΡ σε πλατύτερους κύκλους, ιδιαίτερα 
σε μικρές πόλεις, όπου δεν υπάρχουν αληθινα βιβλιοπωλεία.

Τα σέβη μου στον κ. Σιαπκαρα.

Μ’ εξαίρετη τιμή και ευγνωμοσύνη,

V.

Αθήναι 25 Απριλίου 1986

Αγαπητέ Κύριε Μυστακίδη,

Μέ χαρά έδιαβάσαμε τό γράμμα σας καί μάς ικανοποιεί πού στήν συνάντη- 
σίν μας νιώσατε Ελλάδα. Εμείς νιώσαμε φιλία.25

Επίσης σάς εύχαριστούμε διά τάς καλάς σας κρίσεις τόσον διά τάς δημοσι
εύσεις τής Θέμιδος όσον καί των ίδικών μου μελετημάτων. Αύτά τά μελετήματα 
θά ήθελα νά μή προέκυπτε άνάγκη νά τά γράψω άλλά δυστυχώς ύπήρξεν 
άνάγκη καί ύπάρχει άκόμη· διά τούτο τήν ιδέαν σας νά τά άναδημοσιεύσω μα
ζεμένα, τήν εύρίσκω πολύ καλή.

Σάς έσωκλείω φωτοτυπίαν μιας νεωτέρας (1η Μαρτίου 1986) συνεντεύξεως 
δημοσιευθείσης εις Η.Π.Α. καί τής όποιας τμήματα άνεφέρθησαν εις τήν Βου
λήν των Ελλήνων τήν 23.4.86. Δέν κολακεύομαι όμως νά πιστεύω ότι μέ τήν 
άναφοράν εις αύτά ό ομιλητής κατώρθωσε νά άφυπνήση (γρ. άφυπνίση) τούς 
καθεύδοντας Πατέρας τού έθνους.

Τώρα εχουμε καί τά δύο σας «Μεσημβρία»26 πού μάς συγκινούν πολύ. Σάς 
εύχαριστούμε διά τήν άποστολή.

Χαιρετισμούς άπό άμφοτέρους εις άμφοτέρους Σας,27

Φιλικώτατα

Ανδρ. Σιαπκαράς.

237
236 Βιβ

λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Για τύν ποίηση του Λευτέρη Ίερόπαιδοδ
τοϋ Γιώργου Πετρόπουλου

Μάλλον θά πέρασε απαρατήρητη όταν έξεδόθη τό 1965 από τις εκδό
σεις «Φέξη» ή μεταθανάτια ποιητική συλλογή τού Λευτέρη Τερόπαιδος «Τό 
κράτος τού πολέμου»(1). ’Ή ’ίσως ή μετεμφυλιοπολεμική κατάσταση τής 
χώρας νά μην έπέτρεπε τήν παρουσίασή της* 2’. Μόνον ό Αλέξανδρος Άρ- 
γυρίου(3) μετά πολλά χρόνια τόν άναφέρει σ’ αύτούς πού πολέμησαν στόν 
πόλεμο τοϋ 1940. Γι’ αύτό άγομε χάριτας στόν Γιώργο Μαρκόπουλο, πού 
έπανετύπωσε τό λιγοστό του έργο.

Λιγοστά είναι και τά βιογραφικά στοιχεία πού έχουμε γιά τόν Τερό- 
παιδα. Γεννήθηκε στήν’Αθήνα στις 15 Δεκεμβρίου 1920.Τελείωσε τό Βαρ- 
βάκειο Γυμνάσιο και κατόπιν είσήχθη στη Νομική Σχολή τού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα μάθαινε Γερμανικά και Γαλλικά“’. 
Φοιτητής ών συμμετείχε στήν όμάδα τής τετάρτης Διεθνούς, στήν όποια 
μέλη ήταν ό Άνδρέας Παπανδρέου, ό Κορνήλιος Καστοριάδης, ό Τάκης 
Κύρκος, κά(5).

Γιά τήν πολιτική του αύτή δράση συνελήφθη άπό τό Μεταξικό κα- 
θεστώς(6). Στόν β' παγκόσμιο πόλεμο ύπηρέτησε ώς έθελοντής στήν Άλβα- 
νία στόν λόχο χιονοδρόμων(7). Κατά τήν διάρκεια τής Κατοχής πολέμησε 
μέ σθένος τόν κατακτητή και πέθανε άπό φυματίωση στις 27 Μαρτίου 
1945 σέ ήλικία μόλις 24 έτών(8).

Πρωτοδημοσίευσε ποίημά του, τήν «Όδοιπορία» στό περιοδικό «Νέα 
Εστία» τό 1939(9)Ένώ φέρεται και ώς μέλος τής συντακτικής όμάδος τού 
άριστερόφρονος περιοδικού «Νέα Έποχή»(10).

Είναι εύλογο στό άγνωστο έργο τού Λευτέρη Τερόπαιδος νά μην έχουν 
γίνει και πολλές άποτιμήσεις. Ό’Αλέξανδρος Αργυρίου* 11’ θά γράψη 
άπλώς ότι: «Ό λόγος του είναι τραχύς, όπως και οί ιδέες του, πού δέν τού 
προμηθεύονται έτοιμες». Ένώ ό Γιώργος Μαρκόπουλος(12) σημειώνει: 
«έκεΐνο, πού προέχει στήν περίπτωσή του, είναι ή άπόσταση τής αισθη
τικής του, άπό τήν βροντώδη μανιέρα τής μπροσούρας». Κάτι δηλαδή πού 
εκείνη τήν έποχή δέν συνηθιζόταν και τόσο, άνάμεσα στους ποιητές τού 
έπαναστατικού, τούλάχιστον, άποκαλούμενου χώρου. "Οσο γιά τήν χαρα
κτηριστική του εύγένεια, τήν έκλεκτικότητά του, τήν πολύ καλή, τις πε
ρισσότερες φορές μετρική του, τήν δυνατή είκονοποιία, τις διακριτικά 
έλλοχεύουσες μεταφυσικές άγωνίες, τήν αίσθηση τής μοναξιάς καί τού θα
νάτου, πού άποπνέουν οί στίχοι του, άλλά καί τη γοητεία - παρά τό ζο
φερό - τής γραφής του, επίσης ή όποια σέ άρκετά σημεία μάς θυμίζει 
εύτυχυσμένες στιγμές τής Νεορομαντικής σχολής τού Μεσοπολέμου, ένώ 
παραπέμπει στήν ρώμη [τού] δημοτικού μας τραγουδιού, έτσι όπως αύτή 
διαμορφώθηκε στις πιό δύσκολες, άλλωστε περιόδους τής Ιστορίας μας, 
είναι τά στοιχεία πού, σέ συνδυασμό μέ τήν τόσο συγκροτημένη προσωπι
κότητά του, μάλιστα, μάς έπιτρέπουν νά πιστεύουμε, πώς άνάλογη θά ήταν 

και ή συνέχειά του, αν τά πράγματα δέν συνέβαιναν έτσι όπως τραγικά συ- 
νέβησαν γι’ αύτόν».

’Άν πλησιάσουμε έγγύτερα τήν ποίηση τού Λευτέρη Τερόπαιδος θά δια
πιστώσουμε ότι άποτελείται άπό τρείς ενότητες. Ή πρώτη, πού έπιγράφε- 
ται « Η κλειστή Περιοχή»03’ και περιλαμβάνει τά ποιήματα «Ανεπίγραφο I 
και II», «Γιά ένα σκύλο» και «Ή πορεία των σιωπηλών». Στό I, μέ έντονα 
Καρυωτακική διάθεση, μάς μεταφέρει τήν ψυχολογική του κατάσταση στό 
κελλί τής Μεταξικής δικτατορίας. Μέ τήν ’ίδια διάθεση στό II περιγράφει 
τήν ζωή του στήν φυλακή. ’Αντίθετα τό «Γιά ένα σκύλο» είναι πολιτικό 
συμβολικό ποίημα πού καλεΐ τούς καταπιεσμένους σέ έξέγερση. Τέλος «Ή 
πορεία τών σιωπηλών» περιγράφει τόν θάνατο άπό τήν κατοχική πείνα 
τού χειμώνα τού ’41 μέ νατουραλισμό και έντονα χρώματα. Κρατάμε τόν 
άκροτελεύτιο στίχο:

«Κι όταν σωπαίνει ένας Λαός, πεθαίνει». Ή δεύτερη ένότητα «Ή μπαλ- 
λάντα τής νύχτας»04’ άποτελείται άπό τό όμώνυμο ποίημα (Ι-Ιύ) καί τό 
«Τομέας 520». Στά I, II και III ζωγραφίζει μέ τά μελανότερα χρώματα τήν 
άπελπισία τού ελληνικού λαού μέσα στήν καταχνιά τής Γερμανικής κα
τοχής, ένώ τό Ιύ είναι κάλεσμα άντίστασης. Ό ίδιος άκροτελεύτιος στίχος 
έπαναλαμβάνεται κι έδώ. Τέλος ό «Τομέας 520» άναφέρεται μέ έκδηλη 
ύπερηφάνεια και συγκίνηση στά δρώμενα τών άνταρτών. Ή τρίτη ένότητα 
πού έπιγράφεται «Στό Γκούφ-Ι-Τύπ»ο5) περιλαμβάνει τό όμότιτλο ποίημα 
(Ι-ύΙ)(16), τά «Πολεμικά τοπία» και τήν «Νυχτερινή πορεία».

Σ’ αύτά γράφει γιά τούς άγώνες τών άνταρτών και τις θυσίες τους, τήν 
δϋσκολή κι έπώδυνη ζωή τους μέ ένάργεια στίχους σκληρούς μά άπόλυτα 
ρεαλιστικούς, ξετυλίγοντας μπροστά μας μιά έφιαλτική πραγματικότητα.

’Όχι! Ό Λευτέρης Τερόπαις δέν έχει χρόνο γιά τόν πολιτικό και κοινω
νικό σαρκασμό τοϋ Κώστα Καρυωτάκη, ούτε γιά τήν ρεμβώδη μελαγχολία 
τοϋ Τέλλου ’Άγρα. Ή ποίησή του είναι ποίηση τής άνάγκης, βιωματική και 
έξόχως πολιτική πού άντικατοπτρίζει μέ άκρίβεια τά γεγονότα τών έτών 
1939-1945 και τό άσίγαστό του πάθος γιά λευτεριά. Γι’ αύτόν δέν είναι ή 
έποχή τής ώραιολογίας τού συμβολισμού άλλά ή έποχή τής δράσης, άφοϋ 
ό πόλεμος και ή σκλαβιά δέν ώραιοποιούνται. Στήν πρώτη ένότητα αισθη
τικά και στό ύφος προσεγγίζει τόν Κ. Καρυωτάκη. Όμως μετά άπ’ αυτήν 
έγκαταλείπει στήν έμμετρη και όμοιοκατάληκτη ποίησή του τήν καλλιέ
πεια χάριν τής περιγραφής και τοϋ νοήματος. Σαφώς και δέν έχει τις λυ
ρικές έξάρσειςτού Ναπολέοντα Λαπαθιώτη ή τοϋ Μήτσου Παπανικολάου. 
Όμως συγκινεί πολύ παρά τό άνεπεξέργαστο τών στίχων του. Γιατί 
άκριβώς είναι ή κραυγή άγωνίας ένός όλόκληρου χειμαζόμενου λαού, άλλά 
και ό ύμνος τού άγώνά του. Είναι ποιητής γνήσιων και αύθεντικών συναι
σθημάτων, γεγονός πού τόν βοηθά σ’ αύτό και ή παρόρμηση τής ήλικίας 
του. Γιά όλα αύτά ό Λευτέρης Τερόπαις δέν μπορεί νά κατηγοριοποιηθή 
ούτε μέ τούς συμβολιστές, ούτε μέ τήν άκολουθούσα ποιητική γενιά τής 
ήττας (Μανόλης Άναγνωστάκης, Τάσος Λειβαδίτης, Γιώργος Παπαγουλό- 
πουλος, κά.). Είναι ένα μοναχικό ποιητικό μετέωρο, πού φώτισε γιά λίγο 
τόν Παρνασσό μας.
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Είναι τό κυπριακό γλωσσικό ιδίωμα 
γλώσσα έλληνική ή άλλη γλώσσα;

τού Γεωργίου Χατζηκωστή

Είναι παράξενο που νοτερά άπό εφτακόσια έβόομήντα χρόνια σκλαβιάς, μι
λούμε άκόμα στην Κύπρο έλληνικά.

Εν παράξενον πού ύστερα πού έφτακόσια έβόομήντα χρόνια σκλαβκιάς, μι- 
λούμεν άκόμα στην Κύπρον έλληνικά.

Οί δυο αύτές προτάσεις Θεωρούνται άπό κάποιους, άκόμα καί γλωσ
σολόγους, ότι ανήκουν σέ δυο διαφορετικές γλώσσες καί έπομένως τό κυ
πριακό γλωσσικό ιδίωμα δέν είναι κλάδος τής έλληνικής γλώσσας. Εξ αύτού 
πρέπει νά παραμερισθεί στον τόπο μας ή πανελλήνια κοινή, νά καλλιεργηθεί 
ώς αύτοτελές γλωσσικό όργανο τό τοπικό μας ιδίωμα, νά συγγραφούν γραμ
ματικές του προς συστηματική διδασκαλία του στά σχολεία, στά όποια καί ή 
γλώσσα διδασκαλίας νά είναι έφεξής τό ιδίωμα. Ύποστηρίχθηκε άκόμα ότι 
καί ή λογοτεχνία μας, αν θέλει νά έχει προοπτική διάκρισης, πρέπει νά γράφεται 
μόνο στό ιδίωμα τού τόπου μας.

Ή μέχρι σήμερα, βέβαια, έπικρατούσα αντίληψη είναι ότι τό κυπριακό 
γλωσσικό ιδίωμα - συνήθως χαρακτηριζόμενο, έσφαλμένως, κυπριακή διάλε
κτος - είναι ότι άποτελεί έξέλιξη τής έλληνιστικής κοινής καί ότι, ώς έκ τούτου, 
αποτελεί άδιάσπαστη συνέχεια τής άρχαίας έλληνικής γλώσσας. Στους ύπο- 
στηρίζοντες τήν άποψη αυτή άνήκει καί ό έκ Καρπάθου παιδαγωγός, ιστορικός 
καί λαογράφος Μιχαήλ Μιχαηλίδης-Νουάρος (1879-1953), γυμνασιάρχης τού 
Παγκυπρίου Γυμνασίου (1915-1917), αργότερα τής Αμπετείου Σχολής τού 
Κάιρου (1917-1920) καί στή συνέχεια διακεκριμένων σχολείων στήν Ελλάδα. 
Κατά τή διάρκεια τής γυμνασιαρχίας του στήν Αίγυπτο δημοσίευσε στά «Φι
λοσοφικά καί Φιλολογικά Χρονικά» τής Λευκωσίας (τόμος Β, 1919, σσ. 62-69) 
μιά μελέτη του μέ τόν τίτλο «Διάλεκτος καί έθνικότης τής Κύπρου».

Αν έπιλέγω τόν συγκεκριμένο άνδρα, οφείλεται, πέρα άπό τήν έγνωσμένη 
του έπιστημονική ιδιότητα, στό ότι γνώρισε τό ιδίωμά μας έλθών έξωθεν, άπό 
τά γλωσσικώς συγγενή μας Δωδεκάνησα, τό μελέτησε καί κατέγραψε τά 
συμπεράσματά του. Στήν έν λόγω μελέτη του, μεταξύ άλλων, παρατηρεί: «Δέν 
λείπουν ποτέ οί καλοθεληταί, οί όποιοι πάντοτε, διά πολιτικός βλέψεις, μετα
χειρίζονται δύο μέτρα καί δύο σταθμά όταν πρόκειται νά ύποστηρίξουν μίαν 
διεστραμμένην πολιτικήν άντίληψίν των. Πιθανόν νά συντελή εις τούτο καί ή 
πλάνη, ή άμάθεια περί τά γλωσσολογικά ζητήματα· δέν άποκλείεται όμως καί 
ή κακή πίστις».

Ό μελετητής άφορμήθηκε άπό τό «Έγχειρ ίδιον περί Κύπρου» (The Hand
book of Cyprus) τού 1913, τής τότε άποικιακής βρεταννικής κυβέρνησης, στό 
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όποιο σημειωνόταν: «Ή γλώσσα ή όμιλουμένη υπό τής πλειονότητος τών Χρι
στιανών κατοίκων είναι παρεφθαρμένη μορφή τής νεοελληνικής. Ή τουρκική, 
ήν όμιλοΰσιν οί έν Κύπρω Μουσουλμάνοι θεωρείται γνησία». (Αξιοπρόσεκτη 
καί ή σκοπιμότητα τής αναφοράς τών άγγλων στή θρησκευτική μόνο ιδιότητα 
τών Ελλήνων τής Κύπρου).

Ό Μιχαηλίδης διαπιστώνει ότι «Ή κυπριακή διάλεκτος, ένεκα τών πολλών 
κατακτητών, οί όποιοι διήλθον τής νήσου, έχει έκατοντάδας ή χιλιάδα τινά 
ξένων λέξεων... Έν όσω όμως ό κορμός τής γλώσσης μένει έλληνικός, αί ξέναι 
λέξεις δέν ή μπορούν νά μεταλλάξουν τόν τοιούτον χαρακτήρα της». Καί στό 
τέλος τής έργασίας του έπιλέγει: «Ή σημερινή γλώσσα, μέ όλας τάς ξένας 
άκαθάρτους ύλας, αί όποίαι συνεκολλήθησαν μετ αύτής κατά τό διάστημα χι
λιετηρίδων, άναδίδει μαρμαρυγάς λαμπηδόνος γνησίου άδάμαντος».

Θά έπιχειρήσω μιά περιδιάβαση στό γλωσσικό μας ιδίωμα, άναφερόμενος 
σέ φθογγολογικά, μορφολογικά και λεξιλογικά στοιχεία. Από τήν περιδιάβαση 
αύτή θά καταφανεί, πιστεύω, ποιά άπό τις δυό άπόψεις είναι ορθότερη.

Σημειώνω έξ άρχής ότι, μολονότι έραστής, λάτρης καί μελετητής τής γλωσ
σολογίας, δέν είμαι συστηματικός γλωσσολόγος καί ότι όσα θά έκθέσω στή 
συνέχεια είναι προϊόν τών παιδιόθεν συνεχών παρατηρήσεών μου στό γλωσ
σικό μας ιδίωμα, όπως αύτό έν έξελίξει κατέληξε στά στόματα τών γονιών καί 
τών παππούδων μας. Στά παιδικά χρόνια τών άνθρώπων τής ήλικίας μου ή κα
θημερινή γλώσσα τών κυπριών έρχόταν άπ εύθείας, καί άνεπηρέαστη άπό τή 
σχολική μόρφωση, άπό τήν άδιάσπαστη γλωσσική παράδοση. Όταν, στά 
χρόνια έκείνα, ή γιαγιά μου μέ έστελλε στήν παραλία νά τής φέρω σισήρες 
(έλαφρόπετρες) γιά νά καθαρίζει τήν καπνιά άπό τις κατσαρόλες, δέν μπο
ρούσα νά ξέρω ότι ή λέξη είναι έπιβίωση τής άρχαίας λέξης κίσηρις - κισήρεως, 
πού εφθασε στά χρόνια μας ώς σισήρα. Ούτε κι όταν έλεγε ότι οί όρνιθες πήγαν 
νά τζοιτάσουν μπορούσα νά ξέρω πώς τό ίδιο έλεγε καί ό Αίσωπος στον μύθο 
του Δειλός κυνηγός καί όρυοτόμος: πού ό λέων κοιτάζει.

Τά τελευταία πενήντα καί πλέον χρόνια, όταν κάτι σχετικό έπεσήμαινα ή 
έρχόταν τυχαίως στή σκέψη μου, τό σημείωνα προχείρως. Από τή σωρεία 
αύτών τών σημειώσεων προέρχονται κατ έπιλογήν καί τά όσα άκολουθούν.

Δίνω δυό παραδείγματα: Τό καλοκαίρι τού 1961, οδηγώντας στον δρόμο 
Μόρφου-Λευκωσίας, ήρθε κάποια στιγμή στον νού μου ή πολύ συνηθισμένη ιδιω
ματική μας λέξη καταησ εύκω καί σκέφτηκα ότι πιθανώτατα προερχόταν άπό τήν 
άρχαιοελληνική φράση κατά γης χεύω = χύνω στό χώμα, σπαταλώ, καί ότι ή 
φράση αύτή κατάφερε νά διασχίσει τις χιλιετίες στό στόμα τών Ελλήνων τής 
Κύπρου καί νά άποτελεί σήμερα ιδιωματικό στοιχείο τής γλώσσας τους. Δέν 
άναζήτησα έπιβεβαίωση στά μέχρι τότε Γλωσσάρια τών άσχοληθέντων μέ τό κυ
πριακό γλωσσικό ιδίωμα. Μερικά όμως χρόνια άργότερα διάβασα σέ ένα 
πρόσφατα έκδομένο, τότε, βιβλίο τού Γιάννη Κουτσάκου - νομίζω ήταν τό 
Συνέχεια, Χωρισμός, Υπέρβασις (1966) - τή διατύπωση ό σημερινός καταγη- 

σχευόμενος άνθρωπος. Αίσθάνθηκα ικανοποίηση γιά τήν έπιβεβαίωση τής σκέψης 
μου, μετατρέποντας δέ τή μετοχή τού ένεστώτος καταγησχευόμένος σέ μετοχή 
παρακειμένου καταγησχευμένος, έβγαινε πιά τό καταησ εμένος, καί έξ αύτού καί 
τό πώς πρέπει νά γράφεται ή λέξη καί οί έτυμολογικώς συγγενείς της.

Στήν παιδική μου ήλικία, στό χωριό μου, τήν Κάτω Πάφο, οί θείες μου μέ 
έπαιρναν συχνά μαζί τους στις κοινωνικές τους έπισκέψεις σέ άλλα σπίτια. 
Μετά τό καθιερωμένο κέρασμα τού γλυκού τού κουταλιού, στό εύχαριστώ τής 
φιλοξενούμενης ή οικοδέσποινα άπαντούσε γένετε. Δέν μπορούσα νά κα
ταλάβω τή σημασία τής λέξης καί όταν ρωτούσα τις θείες μου ή άλλες ούτε κι 
έκείνες ήξεραν νά μού πούν. Έτσι πρέπει νά άπαντοϋμε, μού έλεγαν. Πέρα
σαν δεκαετίες νά τό θυμηθώ καί νά περάσει άπό τή σκέψη μου ότι ή λέξη ήταν 
άπλώς έπιβίωση τού υγιαίνετε, πού έφθανε άπό τό μακρινό παρελθόν.

Φθογγολογία
- Η διατήρηση τών διπλών συμφώνων τής άρχαίας έλληνικής στήν προφορά: 

γλώσσα, άλλος, άμμος, λάκκος, τάσσω, άππάριν, γενναίος, μέλισσα, ήττα, (καί 
μέ άφομοίωση) άθθός, άγκάθθιν.

- Η διατήρηση τού τελικού -ν:

κραμπίν, άλέτριν, μέσπιλον, ταλάριν, στενόν, ορομαν, τήν άγάπην, τόν κόπον.

- Η άρχαία προφορά τού υ ώς ου:

μούγια (μυία), έσού, ρουκάνιν ( ή ρυκάνη), γρουσός, γρουσάφιν, μαρου- 
τζιοϋμαι (μηρυκώ-μαι), τουλούπ(π)α (τολύπη), όουκάνη (τυκάνη), κουρτούλλιν 
(κορόύλη), σουξουλώ (συξυ-λώ), Σουσκιού (Σύσκιος), τουμπάλλιν (τύμβος - 
τούμπος, όπου καί ή άρχαία προφορά τού β ώς μπ, μαρτυρούμενη καί άλλού, 
όπως μπλέπω < βλέπω, όμπριμον < όμβριμον).

- Ή άφομοίωση τού τελικού -ν μέ τό έπόμενο σύμφωνο: τόβ βουν, τήμ μάναν, 
μέφ φοάσαι (έπιγραφικώς άπό τή Δήλο: τημμητέρα).

Μορφολογία
- Διατήρηση τής άρχαίας κατάληξης τού γ πληθυντικού τών ρημάτων, βαρύτο
νων ή συνηρημένων:
παίζουσιν, κάμνουσιν, φέρνουσιν, γράφουσιν, μοιάζουσιν, κρατουσιν, φο- 
ροϋσιν, πονοϋσιν, γελοϋσιν, καρτεροϋσιν, ποτίςουσιν, κλαόευκουσιν, πει- 
νούσιν.

- Παρατατικός τών ρημάτων:
έκράτουν, έλάλουν, ένίκας, έπαρπάτας, έπροσπάθαν, έόίουν (έδινα- θά λέγαμε, 
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όπως καί στην αρχαιότητα, έόίόουν, αν στο ιδίωμά μας δέν κυριαρχούσε ή τάση 
άποβολής των μέσων συμφώνων β, γ, ô μεταξύ φωνηέντων: λαός (λαγός), 
μαείραινα (μαγείρενα), παώννω (παγώνω), ριώ (ριγώ), γάρος (γάόαρος- 
γάαρος), συνάω (συνάγω), ποήλατον (ποόήλατον) πηαίννω (πηγαίνω), Άουστος 
(Αύγουστος - μέ άποβολή καί των δυο φθόγγων β και γ).

- Τό ίδιο και στον ένεστώτα, διατηρούμενης αύτούσιας τής μορφής:

(ύ)πά(γ)ω, (ύ)πά(γ)εις, (ύ)πά(γ)ει, (ύ)πά(γο)μεν, (ύ)πά(γε)τε, (ύ)πά(γου)σιν 
καί προστακτική ερκου - ερχου

- ’Επιβίωση τού άορίστου β' :

εύρω, εϋρης, εύρη, εύρωμεν, εύρετε, εύρουν / έβλά(β)ην, έβλά(β)ης, 
έβλά(β)ημεν, έβλά(β)ητε / ένέ(β)ην, ένέ(β)ημεν. Και στούς τύπους τής προστα
κτικής: πέ (είπέ), πέτε (είπέτε), εύρε (εύρέ), εύρετε (εύρετε), όέ (ίόέ), όέτε (ίόέτε).

- Επιβίωση και τού άσιγμου άορίστου:

έρίμανεν (ώρίμηνε), έριμάναν (ώρίμηναν).

- Τό ίδιο και στον σχηματισμό τού μέλλοντος:

όκιαβώ (όιαβώ), όκιαβούμεν (όιαβοϋμεν)

- Διατήρηση τής άτονης αύξησης των ρημάτων:

έπερίμενα, έτάραξες, έκοψαν, έφέραν, έχτυπούσαμεν, έφόρτωσα, έκοίταξα, 
άκόμα και στήν έξωτερική αύξηση: έόκιαβήκαμεν.

- Σχηματισμός των ρημάτων μέ τόν άρχαίο τύπο τους:

όήσω, εόησα (άντί τών πανελλήνιων όέσω, εόεσα).

- Η έξακολούθηση τής προσθήκης τού προσφύματος -νη στήν προσωπική 
άντωνυμία:

έγιώνη (έγώνη), έσούνη (τύνη, τούνη).

- Η συλλαβική άπλοποίηση σέ σύνθετες λέξεις, ή καλούμενη άπλολογία, κατά 
τά άρχαΐα άμβατός (άναβατός), άμφορεύς (άμφιφορεύς): άμπλέπω 
(άναβλέπω), συναφέρνουν (συνα-ναφέρνουν), άντρόσιν (άντιτρόχιον), 
βορβόπηλα (βορβορόπηλα), καρρουφώ (καταρουφώ), συμπουρκώ (συνυ- 
πουργώ), άγρωνίζω (άναγνωρίζω).

- Επιβιώσεις ομηρικών τύπων:

έσσω (έσω, είσω = έντός, μέσα) : συ ò εσω κίε, μηόέτοιθυμώτάρβει(τ\5ϋ). 
Ή λέξη άπαντάται 19 συνολικά φορές στα ομηρικά επη.

άνου, άνοϋτε: (κάι άνουπανούτε) < άνα = άνάστηθι, σήκω! Ζ331 (Έκτωρ προς 
Πάριν): άλλ άνα, μή τάχα άστυ πυράς όηίοιο θέρηται. 1247 (Όδυσσέας προς 
Αχιλλέα): άλλ ava, εί μέμονάς γε καί όψέ υίας Αχαιών έρύεσθαι. σ13 (ένας 

άπό τούς μνηστήρες, διώχνοντας τόν Όδυσσέα, ώς ζητιάνο, άπό τό πρόπυλον 
τού ανακτόρου του: άλλ' άνα...)

- Καί τό καθημερινό ενι (=είναι).· ποιος ενι; έν ενι, ΐντα μ πώνι; τούτος εν 
άθρωπος, έν έν’ καλόν, ξέρω το ότι εν νά τό κάμει.

ου οί ενι φρένες (Ξ141), όσα έμω θυμω ενι κήόεα (Σ53), πολέες ό ενι μύθοι 
(Υ248), ούό άνόρες νεών ενι τέκτονες (ι 126), ενι τε τοις αύτοίς οικείων καί πο
λιτικών έπιμέλεια (Θουκ. Β 40, 2), ούκ ενι Ίουόαιος ούόέ Έλλην, ούκ ενι 
δούλος η έλεύθερος, ούκ ενι άρσεν η θήλυ (Γαλ. Γ, 28).

Συντακτικά
- Σύνταξη προθέσεων καί ρημάτων:

μετά+γενική: μιτά μου, μιτά της, μιτά τους (μετ' έμού, αυτής, τούτων).

άκούω+γενική (έπΐ αύτηκοίας): άκου μου, άκου του, άκουσέν της, έν τού 
άκούει. Αλλά καί έκρόστην μου.

- Επίταξη τού άντικειμένου (τοποθέτησή του μετά τό ρήμα): ειπεν μου, 
έθύμωσά του, ένευρίασέν με, έμίλησέν μας, έπείραξέν τον.

Αρχαιοελληνική σημασία λέξεων
- άρμάζω < άρμόξω, άρμάζομακ άρμόζομαι = νυμφεύω, παντρεύω, νυ- 
φεύομαι, παντρεύομαι:

(ό Ξέρξης) άρμόσας πρήσσει τόν γάμον ( Ηρόδ. 9, 108), (ό Παυσανίας) 
ήρμόσατο την θυγατέρα τώ Μεγαβάτη ( Ηρόδ. 5, 32), ήρμοσάμην ύμάς ένί 
άνόρί (Κορινθ. Β, ια).
- άνεψιός, άνεψιά = έξάδελφος, έξαδέλφη, οχι τέκνον άδελφού ή άδελφής 
(άδελφότεκνος - άδελφότεκνη):
καί άνεψιοί άμφίς έόντες (1464), Ρήσου άνεψιόν έσθλόν (Κ519), έντρέπεται 
φίλον ήτορ άνεψιόο κταμένοιο (0554).

- κραμπίν - κράμβη.
- λάχανον - λάχανον (έξήλθον εις λαχανισμόν, Θουκ. Γ, 111).

Λεξιλόγιο
Στό λεξιλόγιο ύπάρχει αναρίθμητος πλούτος λέξεων, πού έχουν έπιβιώσει στο 
καθημερινό μας γλωσσικό ιδίωμα, ώστε μόνο κατ έπιλογήν μπορούν νά παρα
τεθούν δείγματα τής έπιβίωσης αύτής:
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αγέλαστος - άγέλαστος (Όμηρ. Ύμνος εις Δήμ. 200)
άγκαλίώ - έγκαλώ (καί άγκάλεμαν, άγκαλεμένος)
άγνάριν - Ιχνάριον < ίχνος
άγνίά - αγνός, ή (= λυγαριά) (Όμηρ. "Υμνος εις Έρμήν)
άκατάγνωτα - ά+καταγιγνώσκω (προς μή κατάγνωσιν, κατηγορίαν)
άλακάτιν - ήλακάτη < άλεκάτη (Ζ491, α357,0131,135, φ351 )
άλαοσκοπη - άλαοσκοπιά (άλαός = τυφλός) (τυφλή σκοπιά, άπρόσεκττι 

έπαγρύπνηση)
άλετρον - άροτρον
άλλεταί ή ελλεταί - άλλομαι = (χορο)πηδώ
άλλως πως - άλλως πως
άλυπόλητος - άνυπόδητος
άλώπως - λαλώ πώς
άμμάτεν - όμμάτιον (καί άμματόφυλλα - βλέφαρα)
άναείρω - άναείρω (= σηκώνω, άνασηκώνω) (Η 130, Ψ614,724,778, 0298) 
άναθρήκα - νάρθηξ
άνου (και άνούτε) - άνα (= άνάστα, σήκω)
άντζείόν - άγγειον
άντζεωθήκη - άγγειοθήκη ( και άντζείοπλυννίσκω, καταντζειάζω)
άντήλιον - άντί+ήλιος
άντίν - άντίον (= τό έναντι, τμήμα του άργαλειου)
άντρόσιν - άντιτρόχιον
άπαλλόθεν - άπό άλλοθεν (Β75, γ313, ι401 )
άπις - άπιος, ή (= άγριαχλαδιά)
άππάρίν, άππαρος - ίππάριον, ίππαρος
άρκαστη - άγρωστις
άρκόσσιλλα - άγρια σκίλλα (σκίλλα = σκιλλοκρόμμυον)
άσκοπώ - σκοπώ ( άσκοπα - σκοπεί, πλατών, διάλογοι)

βαβάτσίνος - (βα) βάτινος < βάτος - καρπός βάτου
βαοκόπος - βάίοκόπος (έργαλείο γιοι τό κόψιμο κλαδιών)
βίλλος - “βιλλιν παρ Εφεσίοις” (Ηρωδιανός, γραμματικός Ζ αί. μ.Χ.) 
βλάος, ό - βλάβος, τό - έβλάη(κε)ς·,
βόθυνος + βόθυλος - βόθυνος (= βόθρος, καταβόΟρα) (πρβλ. και Ματθ. 15,14 

τυφλός τυφλόν εάν όόηγή, άμφότεροι εις βόθυνον πεσοϋνταί)
βορβόπηλα {βορβορόπηλά) - βόρβορος+πηλός

βουνάρω - βουνάριον < βουνός = ύψωμα
βρίζω, βρίσσω = σιωπώ άπό φόβον, συστέλλομαι, μαζεύομαι, εύχρηστο στους 
τύπους βρίζε, έβριζα, εβρίζεν, καί βρίχτός (σιωπηλός): Δ223 «ούκ αν βρίζοντα 
έόοις Αγαμέμνονα» - δέν θά τόν δεις δειλό, φοβισμένο, μαζεμένο τόν Άγαμέ - 
μνονα.
βρίζίμον < βρίζω = σιωπώ (άπό φόβο)
βροϋχος + βρούκος - βρούχος + βρούκος ('Ησύχιος· είδος άκρίδας)
βρυκώμαί - βρυχώμαι (= μουγκρίζω)

γάστρα - γάστρί] (κοίλο άγγεϊο) (Θ437, Σ348)
γληφόνίν, τό - γλήχων + βλήχων (φλησκούνι)
γοίόν - οίον, «γοιόν τόν άππαρον»

όείν, τό - “τό δείν του”, τό ίδείν - «εχω σε δείν», εχω ίδείν σε
όκίανεύκω - διανέω (= διαπλέω)
όκίακλύζω - διακλύζω (= ξεπλένω)
όκίάκλυσμαν < δκιακλύζω
όκίαρτίζω - διαρτίζω (διά + άρτος, διαπλάθω τή ζύμη, σχηματίζω τό ψωμί)
όκίάρτίσμαν < δκιαρτίζω
όόμη - δέμω, δομή, δόμος
όουκάνη-τυκάνη

εόοζέν μου, ο,τι μου όόζει < δοκεί, δόξει, εδοξε + «άνάδοξέν του»
έθυμώθην (= θύμωσε) < θυμόωμαι = είμαι οργισμένος, Ήρόδ. Γ1, Γ32 καί 

πολλαχού
εί όέ καν ού - εί δέ καν ού
έκρόστην - ήκροάσθη
έμπυρίζω - έν + πυρ > έμπυρίζω = κατακαίω, πυρπολώ - «εκαφέςμε τζ' έμπύρι- 
σές μεί»
εσσω - εσω (Ω155, η50)
εφημαν - εψημα (εψω = βράζω, ψήνω), προϊόν βρασίματος, ψησίματος

ζεύλα - ζεύγλη, ποιητ. ζεύγλα (= τό κοίλο μέρος τού ζυγού, πού τοποθετείται 
στον αύχένα τών ζώων.

ζοντάκρα - όδοντάγρα
ζώμαν - ζώμα (= ζώνη, ποδιά) Δ187,ψ683
ζώστρα, ή - ζώστρον, τό ζ38
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θερνάτζιν, τό - θρίναξ, ό (= δικράνι) 
θυλάτζιν - θυλάκιον (των οσπρίων) 

ιλαρός (= πράος, ήρεμος) < ιλαρός = εύθυμος

κακκάν - “πολλύν μαμμάν, πολλύν κακκάν” (=κένωση, ανακούφιση) Άριστ. 
Νεφ. 1383-1385, Στρεψιάδης προς τον άγνώμονα υιόν:

'‘μαμμάν ö αν αίτήσαντος ήκόν gol φέρων άρτον-
κακκάν ò αν ονκ εφθης φράσας, καγώ λαβών θύραζε
έξέφερον αν καί προύσχόμην σε...”

κάλλιον - κάλλιον (καλλιών, καλλιών, κάλλιον) Ω52, ρ583
καματίζω - ποκαματίζω < κάματος (= άποκάμνω, έξαντλούμαι), “έποκαμάτι- 
σεν”
καμμώ + μιτσοκαμμώ - καμμύω
κάνει (= άρκεί, φτάνει) - ίκανεί, ικανόν έστι < ίκανόω (= καθιστώ κάτι έπαρκές) 
καπύρα, ή - άποξηραμένο ψωμί, κυρίως < καπυρός, καπυρά, καπυρόν = ξηρός, 

άποξηραμένος, “καπυρίδια” -ξηροί πλακούντες, ξηρές πίττες
κάρα, ή - κάρα, κάρη, τό - κεφάλι 259, Ζ 509, ο 133
καταγνώνω - καταγιγνώσκω
καταησεύχω - κατά γης χεύω, -εύκω < -εύω: δουλεύκω, πεζεύκω, κουρεύκω
κληματζί(ό)α - κληματίς, κλαδί άμπελιού, κληματαριάς
κολώτας - κολούω (= περικόπτω, κολοβώνω) + ώτα: ό εχων κομμένα αυτιά
κόνναρον - κόνναρον, ό καρπός τού φυτού κόνναρος, ή κονναρκά
κοντζύζω - γογγύζω
κόνυζος, ό - κόνυζα, ή
κορατζίζω - κορακώ < κόραξ (= άγκιστροειδές άντικείμενο, όμοιο μέ τό ράμφος 

κόρακος)
κουρτούλλιν, τό (= σπυράκι) - κορδύλη, ή ( = οίδημα, όγκωμα)
κραμπίν, τό - κράμβη, ή
κρούζω (έπί έντόμων) < κρούω
κρόόωμαν - άκρόδωμα < άκρον+δώμα
κύλλης - κυλλός (=στραβοπόδης, έλαττωματικός)
κωλύω - κωλύω, κωλύεις με - κωλύεις με

λακάνη - λακάνη < λεκάνη
λαλώ - λαλώ
λα(ο)τζ ννάριν - λαγωοκυνάριον (= κυνηγετικός σκύλος)

λαχτοπατώ < λάξ (= μέ τις κλωτσιές) + πατώ, “κλωτσοπατώ”
λίμπουρος - λίπουρος (= ό άνευ ούράς)
λιτή - λιτή (= παράκληση, δέηση, ικεσία) λ34
λλιοφυχώ - «έλλιοψύσ'ασεν - έλλιοψύσ'ησεν» - Παλ. Διαθ. Ιουδίθ 16,16: “ώλι- 
γοψύχησεν έως τού άποθανείν”
λουλλουπίζω - ίλλωπίζω, ίλλίξω (= λοξοκυτάζω) - «έλουλλουπίσαν τ άμμάθκια 
του»
λυχναφής - «έφτασεν λυχναφής» (= "περί λύχνων άφάς”)

μαμμάν (= φαγητό) - μαμμάν (= μητρικός μαστός θηλασμού), Αριστοφ. Νεφ. 
1383. Βλ. καί κακκάν
μαννός - μανός (= λεπτός, άραιός, έλαφρύς), πρβλ. μανόμετρον
μελίζω - μελίζω (τεμαχίζω, κομματιάζω) (Βασ. Μιχαήλ.: αν θέλεις μέλισ’ τον 
μανισ ή σου)
μερρέχα - μυροχόη
μερώννω - ήμερόω (= συμφιλιώνω, -ομαι)
μεσοόότζλν - μεσοδόκιον < μέσον δοκού: «έμείναμεν μεσοδότζ ιν»
μέσπιλον - μέσπιλον
μιζιά, ή - ιξός, ό (= φυτό, έξ ού κολλώδης ούσία)
μισταρκός - μίσθαρνος < μισθός + άρνυμαι (= άποκομίζω, κερδίζω) - μισθωτός, 

έργάτης
μνύω - μιγνύω (μνύομεν τό άλεύριν μέ τό νερόν)

μοίρα (= μερίδα) - μοίρα: “μιά μοίρα πορτοκκάλλιν, πιπόνιν”, θ 470: “οί δ
ήδη μοίρας (μερίδες) ενεμον κερόωντό τε οίνον”
μυς - «μύς, μύς» (= δέλεαρ γάτων) - μύς
μυσαρός (= βδελυρός, άηδής, άπεχθής) - μυσαρός < μύσος (= άπέχθεια)
μώννω, εμωσα - όμώννω < όμνυμι, ομνύω

νησκιά < τήν έστία - τήν έστιά

ξατιμάζω - έξατιμάζω (μέ άλλαγή σημασίας: άρχ. = περιφρονώ, καταφρονώ)
ζορτζ'ιάζω - έξορύσσω
ξορτώννω (= έπιτυγχάνω, καταφέρνω) - έξορθόω - ώ (= στήνω κάτι όρθιο, 

διορθώνω)
όζος - όζος (= βλαστός, κλαδί, κλώνος)
όμάρω: “κάθε ψυσ η όμάρει” - ίμείρω - ομαι (= έπιθυμώ πολύ, ποθώ, λαχταρώ) 
όμπριμον (νερόν) όμβριμον = < όμβρος
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όρτσιοϋνται - όρχούνται: “όρτσιούνται οί μαείρισσες όρτσιούνται τζ' οί 
κουτάλες”
οχτος - άχθος (Ύμνος εις 'Απόλλωνα, 17)

παίζω (= χτυπώ, πυροβολώ) - παίω: παίξω, έπαιξα, «έπαιξέν τον» 
παιλλός - πάίλλός ( Ησύχιος: νήπιος, μωρός) 
πάππος -πάππος: « πού πάππον ώς άγγόνιν» 
πέρκαλλος - ύπέρκαλος (= πολύ ώραιος) 
πέτομαι, πέτουμαι - πέτομαι Μ 207, β 147 
πιτυερόν (= δάσος πεύκων) - πίτυς
πλύμμαν, τό (= πλύσιμο, «μπουγάδα») - πλύμα (= τό νερό πού μένει άπύ τό 

πλύσιμο), καί
πλυννίσκω - άπό τον παρατατικό τού πλύνω: πλύνεσκον (XI55, ζ31, ο420, ω148) 
πνάζω (= άναπαύομαι, ξεκουράζομαι) - ύπνάζω
πόθθεν - πόθεν: Όμηρ. «τίς, πόθεν;»
ποσεπάζω (άποσκεπάζω) - άποκαλύπτω και παρατηρώ
ποσπάζομαι - άποσπάζομαι < άποσπώμαι: “έποσπαστήκαμεν” (= άπαλ- 
λαγήκαμε άπό ένα έργο, τελειώνοντάς το)
ποταμοείτανος (= είδος ύδροχαρούς φυτού) - ποταμογείτονας < ποταμογείτων 
ποτζείθθε - άπό έκείθεν
ποτότζ ιν (“πρόσαυκον”) - άποτόκιον < άπότοκον 
πουμωμένος - πωμωμένος <πώμα (κλειστός)
πουρκεύκω (= έργάζομαι ώς βοηθός τεχνίτη) - ύπουργεύω 
πουρκός, ό (= βοηθός τεχνίτη) - ύπουργός 
προσώπατα - προσώπατα σ 192
πυόκιαύλιν, πυθκιαύλιν - πυθίαυλος < πυθιαύλης (= ό ψάλλων τή νίκη τού 

Απόλλωνος έπι τού Πύθωνος
πυρά (= ζέστη) - πυρά (= φωτιά)
πυρώννω (= θερμαίνω τόν φούρνο, αισθάνομαι ζέστη) - πυρόω (= καίω διά 

πυρός, φλέγω)

ρέομαι - ορέγομαι (έπιθυμώ κάτι πολύ) (Ζ466, φ53) 
ριώ - ριγόω -ώ

σάζω <σάττω = έφοδιάζω, έτοιμάζω, φορτώνω, έξυπηρετώ. Και σάγμα - 
σάμαν.
σαρίζω - σαρώ

σαρκά (= σάρωθρον) < σαρίζω < σαρώ
σισήρα, ή - κίσηρις, ή
σπούρτελλος - άσφόδελος (Λ359, 573)
σσωτζοϋμαι - έσωκαίομαι: « σσωτζ αίται, έσσωκάηκα»
στερατζιά, ή (= είδος φυτού) - στύραξ
στρηνιάζω, στρηνιώ (= ρέπω προς άσέλγειαν) - στρηνιάω -ώ
στροϋθος- στρουθός
συμνάα, συμναούα, σ ενναούa - σκύμνος (= νεαρό ζώο) Σ 319
συμπουρκώ (= παρακινώ, προτρέπω κάποιον σέ κάτι) - συνυπουργώ
συνάω - συνάγω (Β 381 Ζ87) (σύναξε, νά συνάξω και συναχτός = μαζεμένος) 
συναπαρτζιά - συναπαρτία < συναπαρτίζω
συρίζα (= πλεχτό δισάκκι) - σύριχος, ύριχος, ύρισσός
νόστος - κύσθος (= κοιλότητα, κοίλωμα)
σφαλίζω, σφαλώ (= καθιστώ τό σπίτι άσφαλές κλείοντας την πόρτα) - άσφαλίζω

ταλάριν, τό - τάλαρος, ό (= πλεκτός καλαθίσκος γιά τό στέγνωμα τού τυ
ριού) (Σ568,σ247)
τανώ (= άπλώνω τό χέρι μου προς βοήθειαν, βοηθώ) - τανύω
τεράτσ W, τεράτσ ια - κεράτιον, κεράτια
τζ ελεφός (= άδύνατος, σωματικώς άσθενής) - κελεφός
τζ ημός (= πλεκτό φίμωτρο ίππου ή βοδιού) - κημός
τζ ινάρα - κινάρα (= άγκινάρα)
τζ οιτάζω (μπαίνω στή φωλιά μου προς διανυκτέρευσιν) - κοίτη, κοιτών
τζ υνάριν (λαοτζυνάριν) - κυνάριον
τόκα, ή - τεκούσα <τίκτω (αίγα πού γέννησε)
τουλούπ(π)α - τολύπη (= λωρίδα συστρεμμένου μαλλιού) Ξ 86 α 238 δ 490
τρυτζ ιά - τρύξ - τρυγός (= τό κατακάθι τού κρασιού)
τρωξαλλίόα - τρωξαλλίς < τρώξις (= φάγωμα, ροκάνισμα)
τσίλλαρος (= ύδαρές άποπάτημα) - τίλος + μεγεθ. -αρος

χαμαί - χαμαί: καί όαμαί, όαχαμαί (έδώ χαμαί), τζειαμαί, τζειχαμαί (έκεί χαμαί)

ψωλή - ψωλή, ψωλός (= περιτετμημένον πέος)

ώδε - ώδε (= έδώ, ένταύθα)
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“ πού τό στενόν σου έδκιάβαιννα τζ' έλάλες μου έλα ώδε, 
τώρα δκιαβαίννω τζαί λαλείς εν’ ξένος, έν εν’ π ώδε”

Μ 346 «ώδε γάρ έβρισαν (βρίθω= έπιπίππω) Λυκίων άγοί»
Σ 392 «Ήφαιστε, πρόμολ’ ώδε»
α 182 «νυν δέ ώδε ξύν νηι κατήλυθον»
ρ 544 «τόν ξεΐνον ώδε κάλεσσον»

Η ψυχαρική φωνολογία καί μορφολογία 
στή γλώσσα τού περιοδικού Αβγή τής Λεμεσού

Τελειώνοντας σκέφτομαι ότι δικαιολογημένα κάποιος θά μπορούσε να μου πα
ρατηρήσει: τί κάμνεις, κύριε; φέρεις γλαύκα εις Αθήνας! Κανένας σοβαρός 
άνθρωπος δεν αμφισβητεί την έλληνικότητα τού κυπριακού γλωσσικού ιδιώμα
τος.

Επειδή όμως οί καιροί είναι πολύ πονηροί καί ή γλώσσα μας άποτελεί ένα από 
τά άναχώματα στον αγώνα για έπιβίωση στον τόπο μας, άκόμα και τά 
αύτονόητα ίσως χρειάζεται κάποτε νά έπαναβεβαιώνονται.

τού Γεωργίου Χατζηκωστή

Τό βραχύβιο περιοδικό Αβγή (1924-1925)*  έκδόθηκε καί κυκλοφορήθηκε 
στή Λεμεσό σέ δώδεκα μόλις τεύχη (Απρίλιος 1924-Μάρτιος 1925) άπό τόν 
Αιμίλιο Χουρμούζιο - ό όποιος ύπέγραφε τότε Μίλιος Χουρμούζιος - μέ τή 
συμβολή μιας ολιγάριθμης ομάδας στενών συνεργατών του καί τή συνεργασία 
πολλών κυπριών, έλλαδικών καί ξένων συγγραφέων.

* Τά δώδεκα τεύχη του περιοδικού έπανεκδόθηκαν με φωτοστατίκή άνατύπωση τό 1992, μέ 
έπιμέλεια, προλογικά σημειώματα καί εύρετήρια τού φιλόλογου καί συγγραφέα Ανδρέα Χα- 
τζηθωμά.

Σέ μιάν έποχή στήν όποια βρίσκονταν σέ έξαρση οί άντιπαραθέσεις στό άπο- 
καλούμενο γλωσσικό ζήτημα, τήν πάλη δηλαδή γιά έπικράτηση άνάμεσα στήν 
καθαρεύουσα καί στήν κοινή νεοελληνική, ή Αβγή έρχεται νά ρίψει τό βάρος 
της προς τήν πλευρά τού δημοτικισμού, μέ τήν αίσθηση, προφανώς, τού Χουρ- 
μούζιου καί τής μικρής ομάδας τών στενών συνεργατών του ότι έφερναν κάτι 
καινούριο καί ύγιές στον χώρο τής πνευματικής ζωής τής Κύπρου. Ό ίδιος ό 
τίτλος τού περιοδικού - μέ ύπότιτλο λογοτεχνική έκδοση - ύπέβαλλε τή φιλο
δοξία γιά ένα πνευματικό ξημέρωμα καί μαζί μαρτυρούσε τήν έπιδίωξη τών 
πρωτεργατών του νά προβάλουν ένα σύγχρονο, κατά τήν άντίληψή τους, τύπο 
γλωσσικής έκφρασης καί ορθογραφίας.

Κύριο χαρακτηριστικό τού έκδοτη, τών στενών συνεργατών του καί τών 
άλλων πού συμμετείχαν μέ κείμενά τους ήταν τό πολύ νεαρό τής ήλικίας τους: 
Ό Μίλιος (Αιμίλιος) Χουρμούζιος ήταν μόλις 20 χρονών (γεννήθηκε τό 1904), 
ό Αντώνης Ιντιάνος 24 καί ό Χριστόδουλος Χριστοδουλίδης 22. Γιά τήν ήλικία 
τού άλλου στενού συνεργάτη τού περιοδικού Αντρέα Χατζηδημητριού, άδελ- 
φού τού Μιχ. Χατζηδημητριού (Γλαύκου Αλιθέρση) δέν κατέστη δυνατόν νά 
βρεθούν στοιχεία. Αλλά καί όλοι σχεδόν οί λοιποί συνεργάτες - οί όποιοι 
άργότερα διακρίθηκαν στον χώρο τής λογοτεχνίας - βρίσκονταν στήν ήλικία 
μεταξύ είκοσι καί τριάντα χρόνων: Παύλος Κριναίος (Χαρίλαος Μιχαηλίδης) 
21, Γιάννης Λέφκης (Γιάννης Παπαγγέλου) 25. Ξάνθος Λυσιώτης 26, Γιάγκος 
Πιερίδης 27, Γλαύκος Αλιθέρσης 27, Ζήνων Ρωσσίδης 29, Λεωνίδας Παυλίδης 
29, Γιάννης Σταυρινός Οίκονομίδης 30. Παλαιότεροι, νέοι όμως άκόμα, 
έμφανίζονται οί Δημήτρης Δημητριάδης 32, Παύλος Βαλδασερίδης 32 καί, 
πρεσβύτερος όλων, ό Σάββας Χριστής 37.

Εγκατεστημένους έκτος Κύπρου κυπρίους συνεργάτες συναντούμε λο
γοτέχνες όπως: Νίκος Νικολαίδης, Τάκης Φραγκούδης, Γιώργος Φυλακτού. 
Δημοσιεύονται άκόμα σέ μετάφραση άπό συνεργάτες τού περιοδικού κείμενα
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ξένων συγγραφέων όπως οί Henri Barbusse, Charles Baudelaire, Rupert Brooke, 
Elisabeth Browning, John Galsworthy, John Milton, Edgar Allan Poe, Alfred Tennyson, 
Lord Byron, για τούς περισσότερους άπύ τούς όποιους προσφέρονται στις 
σελίδες του περιοδικού βιογραφικές καί έργογραφικές πληροφορίες. Μετα
φρασμένο ύπάρχει, άπό τήν άρχαία έλληνική γραμματεία, μόνο ένα χορικό τού 
Εύριπίδη.

Ό περιώνυμος καί πολυσυζητημένος, στα χρόνια έκείνα, έπαναστάτης γλωσ
σολόγος καί συγγραφέας Γιάννης Ψυχάρης, ό όποιος προσφέρει στό περιοδικό 
τό γλωσσικό ένδυμα των κύριων συνεργατών του, έμφανίζεται σ' αύτό μέ 
τέσσερα μικρά κείμενά του, έκτάσεως μόλις τριών καί μισής σελίδων (τεύχος 
άρ.3, Ιούνιος 1924,σσ.71-73)καί τεύχος άρ.6,Σεπτέμβριος 1924,σ. 125). Από 
τά κείμενα αύτά, γραμμένα προφανώς γιά τήν Άβγή, τά τρία έχουν 
ήμερομηνίες συγγραφής 22 Απριλίου, 27 Απριλίου καί 18 Μαίου 1924, δηλαδή 
μόλις μέ τήν έναρξη τής έκδοσης τού περιοδικού, ένώ τό τέταρτο είναι άχρο- 
νολόγητο. Είναι άξιοσημείωτο τό γεγονός ότι, ένώ Τό Ταξίδι μου ( 1888) άκόμα 
καί στήν τρίτη του έκδοση (1926) διατηρεί τόν παραδομένο τρόπο τονισμού 
(τόνους καί πνεύματα), τά έν λόγω τέσσερα κείμενά του ό Ψυχάρης τά γράφει 
μέ τό μονοτονικό σύστημα, όπως αύτό καθιερώθηκε, διά νόμου, έξήντα 
περίπου χρόνια άργότερα, τό 1982.

Τό σύνολο των σελίδων των δώδεκα τευχών τού περιοδικού είναι 300 καί 
σ' αύτές δημοσιεύονται κείμενα 53 κυπριών καί ξένων στά άκόλουθα θέματα: 
ποίηση, διήγημα, πρόζα, θέατρο, μελέτη, μετάφραση, βιβλιοκρισίες, κριτικά ση
μειώματα, τεχνικά σημειώματα (άρχιτεκτονική καί αισθητική) καί ξένη κίνηση.

Στό δωδέκατο τεύχος τού περιοδικού (Μάρτιος 1925), στις σελίδες 280-281, 
κάτω άπό τόν τίτλο Ενας χρόνος, γίνεται άποτίμηση τής προσφοράς του καί 
σημειώνεται ότι παρά τήν άγρια καί πολλές φορές ανήθικη πολεμική πού τής 
έστησαν οί αιώνιοι καθυστερημένοι καί παραγκωνισμένοι, καί μέ τήν ύπουλη 
καί κρυφήν άντίδραση πού συνάντησε άπό τά πρώτα της βήματα, ή “Αβγή” 
συμπλήρωσε ένός χρόνου ζωή. Καί προστίθεται ότι μέ αύτό κλείνει καί τήν 
πρώτη περίοδο τής έκδοσής της, στήν Κύπρο. Πολύ σύντομα μεταφυτέβεται 
στήν Αθήνα, όπου έλπίζεται νά έπιτελέσει τόν προορισμό της έντελέστερα καί 
έπιτυχέστερα, άφού έκεί θά μπορεί νά παρακολουθεί εύκολώτερα τήν έλληνική 
λογοτεχνική κίνηση όσο καί τήν ξένη καί θά περιέχει περισσότερα βιβλιοκρι
τικά σημειώματα. Καί έκεί όμως ή Αβγή θά διατηρήσει τόν Κυπριώτικο της 
χαρακτήρα καί θά είναι τό άντιπροσωπευτικό όργανο τής Κυπριώτικης πνευ
ματικής κίνησης, έχοντας τήν εύκαιρία νά έχτιμηθεί άπό πλατύτερο πνευματικό 
περιβάλλο.

Η μεταφύτευση όμως αύτή στήν Αθήνα δέν πραγματοποιήθηκε ποτέ, γιά 

λόγους πού άξίζει νά διερευνηθούν, αν τυχόν δέν έχουν ήδη έπισημανθεΐ καί 
έξηγηθεΐ.
Τήν ψυχαρική φωνολογία καί μορφολογία άκολουθούν κατ’ έξοχήν τά μέλη 
τού πυρήνα των συνεργατών τού περιοδικού (Χουρμούζιος, Ίντιάνος καί Χα- 
τζηδημητρίου) καί λιγότερο ή καθόλου οί άλλοι συνεργάτες. Πρέπει νά 
δεχθούμε ότι οί κύριοι φορείς τού πνεύματος τού περιοδικού πίστευαν ότι 
συνέβαλλαν στήν προώθηση καί έπιβολή τής γλώσσας τού λαού, όπως τήν 
εύαγγελιζόταν ό Γιάννης Ψυχάρης.

Στη φωνολογία:
τ άντί δ έπικίντυνος, συντρομητές, συντρομή, Λοντίνο, εντυμα, Φιλλαντία 
(Ψυχάρης: κίντυνος).
τ άντί θ
αίστηματικός, διαίστηση, άίστημα, καλαιστησία, άφτονα, έλευτερία, αίστητικό, 
διορτωθούν, άστενικός, άνεπαίστητο, διευτύνθηκε (Ψ.: ίχτυολόγοι, φτογγο- 
λογία, Δημοστένης, καταχτόνια).
χ άντί κ
άχτές (άκτές), έχτενή, άρχιτέχτονας, οίχτος, λεχτικό, έχπληρώσουν, έχπορνεύει 
(Ψ.: έχτός, διαλεχτός).
κ άντί χ
Μόσκα, σκέδια, σκηματίζει, σκολή, σκολιό, σκεόόν, συσκετίζει (Ψ. : σκέδια, 
σκολαστικός, Αίσκύλος, σκολή, μοσκάρι).
φ άντί-υσ-
άπογοήτεφη, εμπνεφη (Ψ. : άπολάφη, κυριέφης).
άφαίρεση τού τελικού ν
χρονώ, λογιώ, μέλλο, περιβάλλο, παρελθό, ρόδω, τσιγκάνω, ώσά, λοιπό (Ψ. : 
λογιώ, σπουδώ, λουλουδιώ).
άφαίρεση τού υ στή δίφθογγο ευ
δημοσιέματα, πνέμα, πνεματικά, νέμα (νεύμα) (Ψ. : πνέμα, δημοσιεμένος).
άφαίρεση τού άρχικού φωνήεντος
πιμονή, μπόδια, ξεβγένισμα, ξεβγενίζεται (Ψ. : φημερίδες).
εφ άντί ευ καί αφ άντί αυ
τελεφταία, άξιοζήλεφτη, ταξιδεφτής, έφτυχία, έφχαριστημένη, έφθύνη, λα- 
τρεφτή, γοητεφτικός, έφκαιρία, παραξενεφτοϋν, διεφθυντής, δέφτερος, 
λεφκός, γεφτή, εφκολο, άδέσμεφτα, παντρέφτηκε, προσέφχεσαι, έφτύς 
άφτά, κάφχημα, άφτοκράτορας, άφθυπαρξία, ταφτότητα, άφθαίρετα, έαφτός 
του, Γλάφκος, νάφτες, κάφκαλο, άφτών
(Ψ. : άδημοσίεφτος, δέφτερη, εφκολο, θρησκεφτικά, άπίστεφτο, φέφτικος, να- 
φτικό, καφκιέσαι, γλαφκομάτα).
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εβ αντί ευ καί αβ άντ'ι αν
’Έβα (Ενα), πλεβρές, Έβρώπη, πρωτέβουσα, εφεβγε, έβωόιά, έβεργετική, 
έβνοϊκός, ερεβνα, όημοσιέβει, καθαρέβουσα, έκνεβρισμένος, προμηθέβω, 
έβνοονμενος, ύποπτέβεται, πιστέβει, έβρύνεται, μεταφυτέβεται
κεραβνοί, μάβρα, άβλή, άβγή, έπάβριο, άβλάκι, σταβροκοπιέται, κραβγή, συ- 
ναβλίες, άβρα (αύρα), άβγερινός, θησαβρός, παρελάβνει
(Ψ. : Έβρώπη, Έβριπίόης, εφεβγα, εβγε (εύγε), φαρέβουνε, πρωτέβουσα, θη
σαβρός, μάβρη, αβριο, άβγερινός).
Παράλληλα προς τήν ψυχαρική φωνολογία χρησιμοποιείται στα κείμενα των 
κύριων συνεργατών τής Άβγής και ή ψυχαρική μορφολογία, το ψυχαρικό ή 
ψυχαρίζον λεξιλόγιο, και στα ποιητικά καί στα πεζά κείμενα:
Ούσιαστικά: άποχρωμιά (απόχρωση),χρωματιά (άπόχρωση), έρωτιά (έρωτας), 
περιτριγυριά (περίγυρος), περιγυριά (περίγυρος), όοξασιά (δόξα), εμπασμα 
(εισαγωγή), κουβεντολόγος (αφηγητής), παινέόι (έπαινος), προσόντο (προσόν), 
τεχνότητα (τεχνική), έξωγραφή (ό τίτλος τού βιβλίου), περασμάτου (περάσμα
τος), πληθοσύνη (πληρότητα), κολοφωτιά (πυγολαμπίδα), όγράόα (ύγρασία), 
φυλλάδιο (τεύχος περιοδικού), κηπάρης (κηπουρός), καταπιάσιμο (ενασχόληση), 
μισεράόα (μίσος), γήλιος (ήλιος)
Επίθετα: φλογά (φλογερά), άσκωμένος (σηκωμένος), όριζοντένια (οριζόντια), 

μακρόσκελο (μακροσκελές), παγκοσμιακά (παγκόσμια), θλιφτό (θλιμμένο),χη- 
ρώς (χήρος)
Ρήματα: άσκώνει (σηκώνει), σκαρβελώνω (σκαρφαλώνω), άκρουμαστείτε 
(άκροαστείτε), πλένε (πλέουν, κολυμπούν), σταυρώ (σταυρώνω), μάζω (μα
ζεύω)
(Ψ.: μνήσκει (μένει), ύπαρχε (ύπήρχε), προόέβει (προοδεύει), μεγάλονε 
(μεγάλον), σιόερόόρομος (σιδηρόδρομος), άθρώποι (άνθρωποι).

Αλλά καί λέξεις τού κυπριακού γλωσσικού ιδιώματος συνείρονται στο 
γραμμένο στήν κοινή νεοελληνική κείμενο: ποκνιάζεται (τεντώνεται), Γεννάρης 
(Γενάρης), παραστατός (κούφωμα τής πόρτας), καϊκτσής (κατασκευαστής ή 
καπετάνιος καϊκιού).

Παρ’ όλη τήν ώς άνω ψυχαρική φωνολογική καί μορφολογική ιδιοτυπία τών 
κύριων συνεργατών τής Άβγής, άλλά καί μερικών άπό τούς άλλους συνεργάτες, 
περιέργως δέν παρατηρείται καμμιά διαφοροποίηση στή λοιπή ορθογραφία κα'ι 
έτσι διατηρούνται παντού - όπως και στά βιβλία τού Ψυχάρη - τά πνεύματα, ό 
ιστορικός τονισμός (οξεία, βαρεία, περισπωμένη) όπως και ή ύπογεγραμμένη.

Γιά τή γραφή τής έλληνικής γλώσσας ύπήρξαν, κατά τή διάρκεια τών τελευ
ταίων 250 χρόνων, πλήθος κανονιστικών έγχειρημάτων, άρχίζοντας άπό τή 
ρομέηκη γλόσα τού Βηλαρά ώς τό πρόσφατο μονοτονικό. Ό τρόπος γραφής 
τής γλώσσας μας άποφασιζόταν και διαμορφωνόταν στά γραφεία τών 
έκάστοτε γλωσσολόγων - Βηλαράς, Κοραής, Ψυχάρης, Τριανταφυλλίδης, Κα- 

κριδής καί άλλοι - άπό τούς όποιους μάλιστα πολλοί ζούσαν έκτος Ελλάδος, 
μέ άποτέλεσμα τή σύγχυση καί τήν άστάθεια τής γλώσσας μας.

Παρά τόν έκπλήσσοντα, ιδιαιτέρα στά χρόνια τής έκδοσης τού περιοδικού, 
τρόπο τής ψυχαρικής ορθογραφίας - ή όποια άποτελούσε, έπί τέλους, ένα όπλο 
στον άγώνα γιά τήν έπικράτηση τής κοινής νεοελληνικής στή ζωή και στή λο
γοτεχνία - τήν ορθογραφία αύτή τήν αισθάνομαι περισσότερο άνεκτή άπό τό 
βαθμιαίως φθοροποιό γιά τή γλώσσα μας (όχι μόνο τήν ορθογραφία της) μο
νοτονικό σύστημα, τό όποιο τή συνθλίβει στις μυλόπετρές του. Ένα σύστημα, 
τό όποιο έπιβλήθηκε βιαίως, διά νόμου, στον έλληνικό λαό έδώ καί περισσότερο 
άπό τριάντα χρόνια, διασπώντας τή γλωσσική - καί όχι μόνο - συνέχεια τού 
έθνους μας.
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Ο Σατωβριάνδος στον Μόριά (1806)

της Ευαγγελίας Δαμουλή-Φίλια

Ο Σατωβριάνδος, γόνος της υψηλής γαλλικής αριστοκρατίας, γεννήθηκε το 
1768 σε ένα θαλασσοδαρμένο χωριό ναυτικών της Βρετάνης στο Saint-Malo. 
Υπηρέτησε ως αξιωματικός για ένα διάστημα τον Ναπολέοντα αλλά κυρίως 
έλαβε ενεργό μέρος στη Γαλλική πολιτική κατά την περίοδο της Παλινόρθωσης 
των Βουρβώνων. Ο Γάλλος αυτός αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα πολι
τικού, η ιδεολογία αλλά και η πολιτική πράξη του οποίου υπαγορεύονται από 
τη θρησκευτική του ομολογία. Ο Σατωμπριάν μάλιστα είναι εκείνος ο οποίος 
επιχείρησε να τεκμηριώσει και θεωρητικά τον πολιτικό του στοχασμό στο έργο 
του, «Το Μεγαλείο του Χριστιανισμού» στα 1802, με το οποίο αποκατέστησε 
τον Χριστιανισμό που είχε πληγεί κατά τη Γαλλική Επανάσταση.

Το έργο όμως του Σατωβριάνδου που μας ενδιαφέρει στα πλαίσια του 3ου 
Συνεδρίου Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών με θέμα: «Η Πελοπόννησος 
κατά την Τουρκοκρατία και τη Βενετοκρατία (1460-1821)», είναι το «Οδοιπο
ρικό» από Παρισίων εις Ιεροσόλυμα και από Ιεροσολύμων εις Παρισίους, το 
οποίο πραγματοποιήθηκε το 1806 και εκδόθηκε το 1811. Ιδιαίτερης μνείας πρέ
πει να τύχει εδώ η μετάφρασή του στα Ελληνικά από το πρωτότυπο, από ένα 
από τα μεγαλύτερα ελληνικά πνεύματα του 19ου αιώνα, τον Εμμανουήλ Ροϊδη.

Ο μεγάλος αυτός Συριανός, που έζησε από τα παιδικά του χρόνια στη Γαλ
λία μετέφρασε το «Οδοιπορικό» του Σατωβριάνδου και το εξέδωσε στα 1860 
από το Τυπογραφείο της Αυγής στην Αθήνα. Σε προλογική σημείωσή του εξη
γεί τους λόγους που τον ώθησαν να μεταφράσει μία τόσο λαμπερή προσωπι
κότητα του 19ου αιώνα, που υπήρξε διπλωμάτης, που υπεστήριξε τον Αγώνα 
της Ελλάδας, ποιητής, πεζογράφος, αληθινός περιηγητής, αρχηγέτης της Ρο
μαντικής Σχολής, τον οποίο κατέτρωγε, όπως όλους τους Ρομαντικούς, «η 
ασθένεια του αιώνα», την οποία θεράπευσε μέσα από τη φυγή και τα συνεχή 
ταξίδια από την Αμερική ως την Ανατολή και την Ελλάδα. Για τον Γάλλο πε
ριηγητή το ταξίδι είναι μία λύση στο υπαρξιακό του κενό και στο πρόβλημά 
του με τον χρόνο, τη φθορά και τον θάνατο.

Η συνάντηση του Σατωβριάνδου με την Ελλάδα υπήρξε σύντομη. Διήρκεσε 
δέκαεννέα μέρες αλλά θα αναστατώσει το ταξιδιωτικό λογοτεχνικό είδος. Η 
ταξιδιωτική αφήγηση είναι ένας κατεξοχήν χώρος έκφρασης της σχέσης ταυ- 
τότητας-ετερότητας και προσφέρεται κατά τρόπο προνομιακό για ανάλογες 
προσεγγίσεις. Η ίδια η πράξη του ταξιδιού άλλωστε φέρει το άτομο και τον πο
λιτισμό που παρατηρεί αντιμέτωπο με τον Άλλο σε όλες τις εκφάνσεις του βίου 
του. Ο ξένος πολιτισμός, τα ήθη, οι συνήθειες, η θρησκεία, η γλώσσα, ακόμη 
και η όψη του Άλλου, συνιστούν μία αντικειμενική πραγματικότητα, μία ιστο
ρία την οποία ο ταξιδιώτης αντιλαμβάνεται υποκειμενικά μέσα από το πρίσμα 

της δικής του ταυτότητας και των όσων αυτή συνεπάγεται, έναντι της οποίας 
οφείλει να τοποθετηθεί.

Ο Σατωβριάνδος στο ταξίδι του προς την Ανατολή θα ακολουθήσει το γνω
στό δρομολόγιο των προσκυνητών του Μεσαίωνα. Στις 10 Αυγούστου 1806, 
ένα μικρό εμπορικό πλοίο είχε αράξει στ’ ανοιχτά του νοτιότερου λιμανιού της 
Πελοποννήσου, στη Μεθώνη. Το πλοίο έχει αφήσει την Τεργέστη, στην αρχή 
του μήνα, είχε περάσει από τ’ ανοιχτά της Κέρκυρας, της Αευκάδας, της Κε- 
φαλονιάς, της Ζακύνθου, από τις ακτές της Ηλείας. Από μακριά ο Σατωβριάν- 
δος έβλεπε τα όρη της Ήλιδας και εισέπνεε τις μυρωδιές της γης. Μετά διήλθε 
από τον κόλπο του Ναυαρίνου, από την αρχαία Πύλο που έφρασσε η νήσος 
Σφακτηρία. Αυτά τα μέρη οι ταξιδιώτες του πλοίου μπόρεσαν να θαυμάσουν 
μόνο από μακριά, μια και ο πλοίαρχος ήταν βιαστικός, για να φθάσει το εμπό
ρευμά του στη Σμύρνη, που δεν έπιασε ούτε ένα λιμάνι, εκτός από εκείνο της 
Τεργέστης για να κατέβει ο Σατωβριάνδος με τον υπηρέτη του.

Ο Σατωμπριάν ταξίδευε με τον υπηρέτη του Julien και ο καθένας με διαφο
ρετικό τρόπο και ταλέντο, θα καταγράψουν την ανάμνησή τους από τον περί- 
πλου αυτό. Ο Σατωμπριάν γράφοντας το «Οδοιπορικό» και ο άλλος το απλοϊκό 
αλλά γεμάτο ειλικρίνεια ημερολόγιό του, που όπως μας πληροφορεί ο Michel 
Deon, σύγχρονός μας ταξιδιώτης και ελληνιστής, είναι ο αντίποδας του βιβλίου 
του κυρίου του.

Ο Σατωμπριάν είχε τόσο μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα, που δεν κατόρθωσε 
να κρύψει τελείως την απογοήτευσή του όταν αποπλέει στη Μεθώνη, την οποία 
αποκαλεί με το παλαιό της όνομα: Μόθων. Βέβαια αυτή η πόλη-φρούριο δια
θέτει μεγαλείο και ιστορία. Οι Τούρκοι φαίνονται εξυπηρετικοί όταν πληρώ
νονται, παρόλο που είναι ένας «όχλος που στρατοπέδευσε στην Ευρώπη», έτσι 
μοιάζουν καθώς κάθονται «σταυροπόδι μπροστά στα σπίτια καπνίζοντας, πί
νοντας καφέ, μιλώντας και γελώντας δυνατά όλοι μαζί και χειρονομώντας». 
Μοιάζουν σαν «αγέλη δαιμόνων πάνω σε ερείπια».

Οι Έλληνες όμως που είναι; Πού είναι η Ελλάδα; Οι Έλληνες ζούσαν χω
ρισμένοι, σχεδόν κρυμμένοι από την Τουρκική Φρουρά και το Τουρκικό 
βλέμμα. Η αρχή του τόπου από το 1498 κι έπειτα που ο Μοριάς ανήκε στον 
Μωάμεθ τον Β', ήταν ο Αγάς και κάθε ξένος έπρεπε να δηλώσει εκεί τον σκοπό 
της επίσκεψης του για να του δώσει ένα Γενίτσαρο και άλογα για το υπόλοιπο 
ταξίδι του. Ο Σατωμπριάν ως Γάλλος σε κάθε τόπο του Μόριά θα παρουσιά
ζεται στον Γάλλο πρόξενο για τις απαραίτητες συστατικές επιστολές προς τις 
Τουρκικές και Γαλλικές αρχές της Πελοποννήσου.

Το καραβάνι έφυγε από τη Μεθώνη, αφού ο Σατωβριάνδος ζώστηκε όσο 
μπορούσε χρυσό, οπλίστηκε και προσέλαβε υπηρέτη τον Ιωσήφ που ήταν κασ- 
σιτερουργός στη Σμύρνη και γνώριζε Τουρκικά. Αυτός δέχτηκε επί πληρωμή 
να γίνει ο διερμηνέας του στους Τούρκους. Ξεκινούσαν συνήθως δύο η ώρα 
το πρωί και ταξίδευαν εν μέρει τη νύχτα. Αίγο μετά το μεσημέρι το καραβάνι 
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σταματούσε μετά από μία διαδρομή οκτώ με δέκα λεύγες. Στάθμευαν, άφηναν 
τα άλογα να ξεκουραστούν. Έμεναν σε βρώμικα πανδοχεία, ερειπωμένα, γε
μάτα έντομα και ερπετά. Ο κιδαροφόρος γενίτσαρος έβρισκε τροφή για τον 
Γάλλο ταξιδιώτη επί πληρωμή. Συνήθως έψηναν κανένα κοτόπουλο ή το έβρα
ζαν, έπειτα κάθονταν καταγής και το έτρωγαν. Μετά από κάθε εκδρομή ο Σα- 
τωβριάνδος δεν κοιμόταν αλλά έγραφε τις σημειώσεις του. Η ερημιά, η σιωπή, 
η εγκατάλειψη, πολλές φορές τρόμαζαν τον Γάλλο περιηγητή.

Μοναδική τους συντροφιά στον Μόριά, ο ίσκιος από τις πυκνόφυτες ελιές, 
οι αγροί με βαμβάκι, οι χείμαρροι γεμάτοι ροδοδάφνες. Στον δρόμο τους συ
νάντησαν μόνο τρία ποτάμια με νερό: τον Πάμισο, τον Κηφισό και τον Ευρώτα. 
Ο Αλφειός και ο Ερύμανθος ήσαν ξηροί. Στα χωριά επικρατούσε ησυχία καθώς 
ο ελληνικός πληθυσμός κρυβόταν μετά την εμφάνιση των οπλισμένων καβα
λάρηδων του καραβανιού.

Στον όρμο και στο λιμάνι της Κορώνης, πολλά πλοία ήσαν ελλιμενισμένα. 
Προς το μέρος δε της Καλαμάτας, ήταν αγκυροβολημένος ο στόλος του Κα- 
πετάν Πασά που πολεμούσε τότε τους Μανιάτες κλείνοντας το πέρασμα από 
Καλαμάτα προς Σπάρτη.

Στην Κορώνη βρήκαν ένα οχυρωμένο φρούριο, περικυκλωμένο από το 
χωριό. Παραπέρα, ένα απέραντο τουρκικό νεκροταφείο με ροδοδάφνες, τρυ
γόνια και περιστέρια. Ο Σατωβριάνδος με την ευκαιρία φιλοσόφησε, όπως το 
συνήθιζε, σκεπτόμενος ότι «η τέφρα των δύο λαών είναι εκεί μεμιγμένη» και 
ότι ο θάνατος εξίσωσε τον δεσπότη με τον δούλο. Η Κορώνη μαράζωνε περιο
ρισμένη σε πέντε με έξι χωριά. Κάποτε στη δικαιοδοσία της ήταν εξήντα πέντε 
με ογδόντα. Οι Τούρκοι εκμεταλλεύονταν τους αγρούς με τους ελαιώνες τους. 
Ο Σατωβριάνδος φιλοξενήθηκε στην Κορώνη από το Γάλλο πρόξενο Vial. Εκεί 
έλαβε έναν άλλο γενίτσαρο, για να διέλθει τον Μόριά και να πορευθεί προς 
Τρίπολη όπου θα λάβαινε το αναγκαστικό φιρμάνι από τον Πασά του Μόριά, 
που θα του επέτρεπε να διαβεί τον Ισθμό της Κορίνθου. Φεύγοντας ο Vial, του 
έδωσε δύο συστατικές επιστολές, μία για τον Πασά της Τρίπολης και μία για 
τον Ιμπραήμ Μπέη του Μυστρά.

Ο δρόμος που είχε διαλέξει το καραβάνι δεν ήταν ο συντομότερος. Ξεκίνη
σαν με άκατο για το Νησί (ή Μεσσήνη). Εκεί είδαν Ελληνόπουλα να παίζουν 
με άγρια πουλιά στις εκβολές του Πάμισου. Ο Έλληνας διοικητής τους κέρασε 
γλυκίσματα και κρασί. Προχώρησαν προς την Ιθώμη που αναφέρεται και ως 
Βουλκάνο. Μετά διήλθαν από τα χωριά Σκάλα, Κυπαρισσία και άλλα κατε
στραμμένα λόγω των ληστών από τον Πασά.

Κάπου εκεί ο Σατωβριάνδος είχε μία από τις φευγαλέες και σπάνιες συ
ναντήσεις με γυναίκες του Μόριά. Είδε μία γυναίκα με γαλάζια μάτια που τον 
εντυπώσιασε.

Προχώρησαν στην πεδιάδα του Βαλύρα και μέσα στα χορτάρια είδαν αγε
λαίους ίππους να βόσκουν. Έφτασαν στα όρια της Λακωνίας και Αρκαδίας. 

Στους δρόμους συνάντησαν έναν Τούρκο έμπορο που μιλούσε Γαλλικά και 
τους είπε ότι ο Μοριάς ήταν άθλιος τόπος για οδοιπόρους και ότι όλα τα παν
δοχεία ήταν ετοιμόρροπα. Πιο κάτω συνάντησαν Αγγλους περιηγητές, αρχαι
ολόγους, αξιωματικούς. Στον Μόριά εκείνη την εποχή σύχναζαν πολλοί 
Ανατολίτες, Φράγκοι, Ραγκουζαίοι, νέοι Ιταλοί γιατροί από τη Βενετία και τα 
Ιόνια νησιά, που φρόντιζαν τους Τούρκους.

Το καραβάνι συνέχισε την πορεία του κάτω από τον καυτό ήλιο της Πελο- 
ποννήσου και πάνω σε λιθόστρωτους δρόμους. Μπήκαν στο Λεοντάρι και διήλ
θαν μέσα από ένα δάσος βαλανιδιών. Ενώ τα τζιτζίκια τραγουδούσαν και η 
οπλή των αλόγων κτυπούσε στο λιθόστρωτο, ο Έλληνας αγωγιάτης του καρα
βανιού τραγουδούσε μακρόσυρτες έμμετρες διηγήσεις με πένθιμη μελωδία, που 
όπως μας πληροφορεί ο περιηγητής ακούγονταν σαν παλιό γαλλικό άσμα. Αυτά 
τα δημοτικά τραγούδια τα έψελναν οι υπόδουλοι Έλληνες οδηγοί νύχτα-μέρα 
παντού στην Ελλάδα.

Ο Σατωβριάνδος σαν ευαίσθητη ψυχή που ήταν, δεν μπορούσε να μην πα
ρατηρήσει το ψυχικό σθένος του Έλληνα ραγιά που κρατιόταν κι έβρισκε κου
ράγιο μέσα από τα τραγούδια αυτά για να ελπίζει σε μία επανάσταση.

Φτάσανε στην Τρίπολη. Ο Σατωβριάνδος δεν είναι ο πρώτος Γάλλος που 
γνωρίζει αυτή την πόλη και γράφει γι αυτήν. Πριν από αυτόν ο συμπατριώτης 
του Pouqueville έζησε πολλά χρόνια φυλακισμένος εκεί.

Περιέγραψε πολύ καλά αυτήν την Τουρκική, άγονη και άδενδρη πόλη που 
θεωρείται η πρωτεύουσα της Σατραπείας του Πασά. Είναι γεμάτη μιναρέδες 
και θόλους. Οι Τούρκοι δεν είναι ευαίσθητοι στις καλλονές της φύσης όπως οι 
Άραβες.

Στις 15 Αυγούστου ο Σατωβριάνδος παρουσιάστηκε στον διερμηνέα του 
Πασά και αν δεν φιλοδωρούσε αδρά τους υπηρέτες και δεν τους αγρίευε θυ
μίζοντας ότι είναι Γάλλος, δεν θα κατάφερνε να τον δει και να πάρει την άδεια. 
Όποιος οδοιπόρος δεν είχε το φιρμάνι του Πασά, ήταν απροστάτευτος και 
έπρεπε να πληρώνει για όλα για να συνεχίζει το ταξίδι του. Συμπεραίνει χαρα
κτηριστικά: «Οι Τούρκοι είναι τύραννοι που τρώγονται από την επιθυμία του 
θησαυρίζειν και χύνουν το αίμα των αθώων για να ικανοποιούν την απληστία 
τους». Ο Σατωβριάνδος περιγράφει τη γνωριμία και τη στιχομυθία που είχε με 
τον Πασά του Μόριά: «Ο Πασάς ήταν ένας άνθρωπος σαράντα ετών, ωραίος, 
καθήμενος σε αναπαυτικό σοφά, ντυμένος στα μεταξωτά με λευκό κιδάρι στο 
κεφάλι. Ένας δήμιος καθόταν δεξιά του, ο διερμηνέας του στα πόδια του και 
τρεις υπηρέτες του άναβαν την καπνοσύριγγα». Ο Πασάς τον ρώτησε για τους 
σκοπούς του ταξιδιού του και του πρόσφερε καφέ, δείγμα μεγάλης τιμής προς 
έναν ξένο.

Στη συνέχεια, το καραβάνι ξαναπήρε τον δρόμο προς Σπάρτη και Μυστρά, 
ένα όμορφο δρομολόγιο, όπου μετά από δύσβατα βουνά βγήκαν στην εύφορη 
πεδιάδα που διέτρεχε ο Ευρώτας. Εκεί στάθμευσαν στο χειρότερο από τα χάνια 
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που είχαν συναντήσει στον Μόριά με ένα «ξενοδόχο, γέρο, Τούρκο, σκυθρωπό 
και συνοφρυωμένο», που είχε στη δούλεψή του «ένα άθλιο Ελληνόπουλο που 
ξαφνικά έκραξε τρομερά, κατάγυμνο με το σώμα άρρωστο από τον πυρετό και 
τις μαστιγώσεις». Το Ελληνόπουλο τους έφερε να πιουν γάλα κατσικίσιο μέσα 
σε ένα δοχείο «που σου γύρναγε το στομάχι από τη βρωμιά».

Τώρα αυτό που απόμεινε να αποκαλύψει ο Σατωβριάνδος στην Ελλάδα 
ήταν η Σπάρτη για την οποία τόσα και τόσα είχε διαβάσει ως μαθητής της Αρ
χαίας Ελληνικής Γραμματείας στη Γαλλία. Όμως η Σπάρτη δεν ήταν η πόλη 
που ήξερε από τα βιβλία. Ο περιηγητής μπέρδεψε τον Μυστρά με τη Σπάρτη, 
έκανε ένα σωρό ερωτήσεις σε βοσκούς και περαστικούς χωρίς να μπορεί 
πραγματικά να πάρει απάντηση για το πού βρίσκεται η Σπάρτη. Η απογοή
τευσή του και η ανυπομονησία του να ξαναβρεί ένα τόσο ιστορικό τόπο, τον 
έκαναν να αγνοήσει τη μελαγχολική ομορφιά του Μυστρά. Στον Μυστρά φι
λοξενήθηκε σύμφωνα με τις αραβικές αρχές του Κορανίου, από τον Ιμπραήμ 
Μπέη, που του παρέθεσε γεύμα πάνω σε σοφά αποτελούμενο από κότα, πιλάφι, 
γιαούρτι. Έπειτα του προσφέρθηκαν σύκα, ελιές, σταφύλια, νωπό τυρί ή μυ
ζήθρα. Μετά του πρόσφεραν καφέ, του έδωσαν σαπούνι να πλύνει το μου
στάκι.

Στη θέση της παλιάς Σπάρτης, βρήκε ένα χωριό με το όνομα Μαγούλα, με 
αγροκτήματα που μετά βίας σχημάτιζαν ένα συνοικισμό, ίσα- ίσα που τραβού
σαν την προσοχή: «Παντού ερείπια, κι ούτ ένας άνθρωπος μεταξύ των. Έμεινα 
ακίνητος, κατάπληκτος [....] τριγύρω μου βαθιά σιωπή: θέλησα τουλάχιστον να 
προσδώσω φωνή στην ηχώ, σε τόπους που η ανθρώπινη φωνή πλέον δεν εισα
κούεται. Φώναξα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου: Λεωνίδα! [....]». Η Σπάρτη 
είχε αφανιστεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Ο Σατωμπριάν αποχαιρετώντας τη Λα
κωνία δεν θα ξεχάσει την έναστρη νύχτα που αποκοιμήθηκε κάτω από τις ρο
δοδάφνες του Ευρώτα.

Από την Τρίπολη, το καραβάνι συνέχισε το δρόμο του για το αρχαίο βασί
λειο του Άργους, όπου τον καλούσαν άλλα φαντάσματα της κλασικής του παι
δείας. Είναι αλήθεια ότι ο Σατωβριάνδος ζητούσε πάρα πολλά από τον 
Τουρκοκρατούμενο Μόριά, από την προεπαναστατική Ελλάδα του 1806. Δί
καια η Αικατερίνη Κουμαριανού παρατηρεί ότι άκρατη και σχεδόν οραματική 
και ουτοπική ήταν η οπτική με την οποία προσέγγισαν τον Ελληνικό χώρο πε
ριηγητές, όπως ο Σατωβριάνδος. Ωστόσο ο καιρός και οι εισβολές είχαν κατα
στρέψει τα μνημεία. Απέμειναν μόνο τα ονόματα περιώνυμων τόπων. Οι 
αρχαιολόγοι δεν είχαν κάνει ακόμα τις μεγάλες ανασκαφές τους, για να φέρουν 
στο φως τους τάφους των Μυκηνών και τους κρυμμένους θησαυρούς του Ελ
ληνικού Πολιτισμού. Η αιώνια Ελλάδα παρέμενε θαμμένη κάτω από τους βά- 
τους. Ο Σατωβριάνδος σκαρφάλωσε πάνω σε λόφους με αγκάθια, για να βρει 
τα ερείπια του Άργους, των Μυκηνών. Το Άργος δεν θύμιζε με τίποτα πια την 
άλλοτε μυθική πρωτεύουσα. Ο περιηγητής μας διψούσε για αρχαιολογία και 
περιπέτεια, ωστόσο θα κάνει παρατηρήσεις σχετικές με τον ελληνικό λαό που 

δεινοπαθούσε από τους κοτζαμπάσηδες και τους Τούρκους. Στο παράλιο, γρα
φικό χωριό Άγιος Παύλος της Αργολίδας αναφέρεται στο φονικό μίας Ελλη- 
νοπούλας του χωριού από τους κοτζαμπάσηδες και τους Τούρκους. Τη 
φόνευσαν αφού πήραν άδεια από τον Πασά και πλήρωσαν κιόλας για την 
άδεια αυτή. Η κόρη αυτή ήταν μορφωμένη, καλλιεργημένη και γλωσσομαθής, καθ’ 
ότι είχε μεγαλώσει στην Κωνσταντινούπολη. Όταν επέστρεψε στο πατρικό της 
σπίτι στο χωριό, ήταν κοινωνική και φιλόξενη προς τους ξένους και η συμπερι
φορά της αυτή ήταν αδιανόητη για τα ήθη των γυναικών της εποχής της στον 
Μόριά.

Στο ίδιο χωριό ο Σατωμπριάν παρατηρεί το ντύσιμο και την αξιοπρεπή 
συμπεριφορά ενός νεαρού Έλληνα χωρικού που φορούσε κοντό χιτώνα μέχρι 
το γόνατο, ζώνη στη μέσιη και στα πόδια σανδάλια σαν τους αρχαίους Έλληνες. 
Ο Γάλλος φεύγοντας του έδωσε χρήματα αλλά εκείνος δεν τα δέχτηκε.

Ο Σατωβριάνδος, προσκυνητής και σταυροφόρος του Χριστιανισμού, κάνει 
την Ελλάδα τον πρώτο σταθμό της περιοδείας του στη Μεσόγειο. Κατά τη δια
μονή του, επισκέφθηκε τον Μόριά και την Αθήνα στο πολύ σύντομο διάστημα 
των δέκα εννέα ημερών, πάντα πιεσμένος από τη δυνατή ανάγκη του να βρίσκεται 
κάπου αλλού. Στις 29 Αυγούστου 1806 αναχωρεί για την Κωνσταντινούπολη.

Η αναπαράσταση της Πελοποννήσου από τον Σατωβριάνδο έγινε μέσα από 
εικόνες μεγάλης περιγραφικής δεινότητας, ως λογοτέχνης που έφυγε για το με
γάλο αυτό ταξίδι αναζητώντας εικόνες για το νέο του βιβλίο «Οι Μάρτυρες», 
όπως το είχε αναζητήσει. Οι Έλληνες γνώρισαν την ιστορία τους στα χρόνια 
του Οθωμανικού Δεσποτισμού, χάρΐ] στην καταγραφή και τη μαρτυρία των 
ξένων περιηγητών. Αυτοί υπήρξαν οι αληθινοί μάρτυρες μίας τραγωδίας που 
κράτησε τετρακόσια χρόνια.

Το «Οδοιπορικό» από το Παρίσι στα Ιεροσόλυμα μέσω Ελλάδας, εισάγει 
την Ελλάδα στη φαντασία των Γάλλων. Το βλέμμα του Σατωβριάνδου πάνω 
στο Μόριά δεν είναι καθόλου ακαδημαϊκό. Η Όλγα Αυγουστίνου παρατηρεί 
ότι στο οδοιπορικό του αυτό ο Σατωβριάνδος αφήνει να φανεί, πέρα από τον 
περιηγητή, ο εσωτερικός εαυτός του. Με τον τρόπο αυτό εμφανίζεται στη γαλ
λική γραμματεία το αυτοβιογραφικό ταξίδι που εισάγει την Ελλάδα και την 
Μικρά Ασία στον γαλλικό λυρισμό.

Από γενικότερη σκοπιά κατέδειξε τις τεράστιες ψυχολογικές και λογοτεχνι
κές δυνατότητες του ταξιδιού και προλείανε το έδαφος για τους μεταγενέστε
ρους περιηγητές, όπως ο Lamartine, ο Flaubert, ο Gerard de Nerval και ο Barres. 
Ο Σατωμπριάν, φιλόσοφος και άνθρωπος με μεταφυσικές ανησυχίες, ξαναβρί
σκει την πνευματική του πατρίδα στα ερείπια, μόνη απαθανάτιση, με τα ονό
ματα και τον απόηχό τους, της ιστορικής συνέχειας και της ανθρώπινης 
διάρκειας της Ελλάδας. Ο Σατωβριάνδος με το βιβλίο του αυτό βρίσκεται 
στους αντίποδες των παλαιοτέρων περιηγητών και των Ελληνιστών, διότι πα
ρουσίασε τον δοκιμαζόμενο Ελληνικό Λαό, τον αγωγιάτη, τη γυναίκα, την 
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κόρη, τα παιδιά, τον Τούρκο τύραννο, αποδεικνύ όντας έτσι στη Γαλλία και στη 
Δύση, ότι η Ελλάδα των δημοτικών τραγουδιών υπάρχει δίπλα στα ερειπωμένα 
αρχαία μνημεία, ενώ βασιλεύει η Τουρκική θηριωδία. Ο Σατωμπριάν είναι ευαί
σθητος με τον Ελληνικό λαό του Μόριά, η οπτική του όμως σε τούτο το στάδιο 
είναι απαισιόδοξη: του φαίνεται βυθισμένος μέσα στην αθλιότητα και στην πα
ρακμή, συνέπεια της Οθωμανικής κυριαρχίας, την οποία δεν χάνει καμία ευ
καιρία να στιγματίσει. Το «Οδοιπορικό» γίνεται έτσι ένα πολιτικό μανιφέστο 
που συνηγορεί για τη στράτευση της Γαλλίας υπέρ των καταδυναστευομένων 
Ελλήνων και γενικότερα υπέρ των Χριστιανών της Ανατολής. Το έργο τελει
ώνει με ένα σφοδρό λίβελλο εναντίον του Οθωμανικού δεσποτισμού, που πλήτ
τει τον Χριστιανισμό. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο Σατωβριάνδος τοποθετήθηκε ως 
Γάλλος και Χριστιανός έναντι των Οθωμανών.

Χάρη στην επιτυχία του «Οδοιπορικού», ο Σατωβριάνδος παρουσιάστηκε 
στα μάτια της νέας γενιάς του 1820, ως ένας εκ των κυριοτέρων μυητών στον 
ρομαντικό φιλελληνισμό. Το 1822, ως πρεσβευτής της Γαλλίας στο Λονδίνο, 
εκπλήσσεται από την Ελληνική Επανάσταση, σημειώνει όμως στην επανέκδοση 
του Οδοιπορικού, το 1826, ότι το βιβλίο «δια της ροής των γεγονότων, απέκτησε 
το ενδιαφέρον ενός νέου είδους». Μετετράπη σε «ένα έργο γραμμένο ειδικά 
για την περίσταση». Πράγματι «ήταν ο πρώτος που απαίτησε τη χειραφέτηση 
της Ελλάδος». Μετά την πτώση του από την πολιτική το 1824, διευθύνει την 
«Ελληνική Επιτροπή» και εκφωνεί ένα λόγο στη Βουλή των Ομότιμων στο Πα
ρίσι και συντάσσει ένα Υπόμνημα όσον αφορά στην Ελλάδα το 1825. «Θυσιά
ζομαι για την ελευθερία της Ελλάδος: μου φαίνεται πως πληρώ ένα υλικό 
καθήκον απέναντι σε μία μητέρα».

Ως πρεσβευτής στη Ρώμη το 1828, αποστέλλει στο Παρίσι ένα σημαντικό 
Υπόμνημα όσον αφορά στην Ανατολή, το οποίο αποτελεί σύνθεση της διπλω
ματικής του οπτικής που ήταν η παροχή βοήθειας στους Έλληνες βασιζόμενη 
σε μία συμμαχία με τη Ρωσία.

Η αρχαία Ελλάδα αποτελούσε για τον Σατωβριάνδο μία δεύτερη πατρίδα, 
αντικείμενο λογοτεχνικής και αισθητικής λατρείας, μία σταθερή αναφορά. Η 
σύγχρονη Ελλάδα σήμαινε τόπο στράτευσης και έντονων πολιτικών στοχα- 
σμιόν. Όλη η σύγχρονη λογοτεχνία ξεκινάει με τον Σατωβριάνδο, που της 
έδωσε μία νέα οπτική πάνω στον άνθρωπο και στον κόσμο, γιατί «παρατήρησε, 
ένιωσε και τοποθέτησε στη συνείδηση του, το δράμα του σκλαβωμένου πληθυ
σμού» των Ελλήνων μέσα από το «Οδοιπορικό» του από το Παρίσι στα Ιερο
σόλυμα, που θα αποτελέσει γέφυρα πνευματικού ρεύματος προς τον 
Ελληνισμό. Δίκαια λοιπόν ο Σατωβριάνδος θεωρείται Πολίτης του Κόσμου, 
μόνιμος emigre, Φιλέλληνας και Ρομαντικός, που ακόμα και μετά τον τάφο η 
ψυχή του είναι πάντα έτοιμη για ταξίδι... Μέσα από τη γαλλική ταξιδιωτική 
γραμματεία αποδεικνύεται, εν τέλει, ότι η Ελλάδα για τους δυτικούς περιηγη
τές, δεν είναι ένας ξένος τόπος, αλλά ένα κομμάτι που αποτελεί μέρος της κοι
νωνικής και ιστορικής ταυτότητάς τους ως Ευρωπαίων και Χριστιανών.

Η Προσχολική Εκπαίδευση στην Κύπρο 
Σύντομη Ιστορική Ανασκόπηση

της Μαρίας Μιχαηλίδου 
Περίληψη:

Η μελέτη αρχίζει με σύντομη εισαγωγική τοποθέτηση και προχωρεί σε μια 
ανασκόπηση δια μέσου όλων των εποχών, οι οποίες έχουν καταγραφεί στην 
ιστορία της Κύπρου, εστιάζοντας στο θέμα παιδεία-εκπαίδευση γενικά και ει
δικότερα στην παιδευτική μέριμνα για τα μικρότερα παιδιά και τα νήπια κάθε 
ιστορικής περιόδου. Πληρέστερα στοιχεία βρίσκουμε στις νεότερες εποχές, 
αρχής γενομένης στα χρόνια της Αγγλοκρατίας στην Κύπρο (1878 - 1959) και 
φυσικά επικεντρωνόμαστε στα σύγχρονα χρόνια από την ίδρυση της Κυπρια
κής Δημοκρατίας (1960) έως το τέλος του 20ου αιώνα.

Στα χρόνια αυτά αλλάζει εντελώς η μορφή και το περιεχόμενο της απλής 
φιλάνθρωπης φύλαξης των νηπίων, την οποία πρόσφεραν, ως επί το πλείστον, 
τα Γυναικεία Φιλανθρωπικά Σωματεία και τη σχεδόν αποκλειστική παροχή 
υπηρεσιών προς τα νήπια από τα χέρια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Θεμελιώ
νεται και εξαπλώνεται πλέον η προσχολική εκπαίδευση με την κρατική μέριμνα, 
το πολύτιμο έργο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου, αλλά και χάριν φω
τισμένων ανθρώπων με κατάλληλη μόρφωση, όραμα και προοπτική, όπως 
υπήρξε η αείμνηστη Λητώ Παπαχριστοφόρου.

Εισαγωγικά:

Στα πρώιμα ιστορικά χρόνια, αλλά και έως την ύστερη εποχή της Τουρκο
κρατίας δεν υπήρχε οργανωμένη εκπαίδευση, τουλάχιστον, όπως την εννοούμε 
στη σύγχρονη εποχή μας, αλλά αναφερόμαστε μάλλον σε καλλιέργεια και 
αγωγή, ως επί το πλείστον μέσα στους κόλπους της οικογένειας, με ζωντανό το 
παράδειγμα από τη μητέρα προς τα παιδιά και με τη μετάδοση των αξιών, των 
ηθών και των εθίμων από γενεά σε γενεά. Πρέπει επιπρόσθετα να τονιστεί πως 
όταν η έλλειψη οργανωμένης εκπαίδευσης περιελάμβανε όλο τον πληθυσμό, 
πόσο μάλλον θα μπορούσαμε να αναζητούμε και να συζητούμε για εκπαίδευση 
των γυναικών και των παιδιών, που σε εκείνες τις πολύ μακρινές εποχές, δεν 
τους δινόταν καμία προτεραιότητα και κανένα προνόμιο στα κοινά. Και όταν 
σε κάποιες ιστορικές περιόδους κατέστη αδήρητη η ανάγκη της γραπτής επι
κοινωνίας, οι άνθρωποι της τότε εποχής έκριναν πως έπρεπε να εκπαιδευτούν 
για πραγμάτωση του σκοπού αυτού, ορισμένοι έφηβοι και νεανίες, οι οποίοι σε 
πολλές περιπτώσεις ταξίδευαν και σε μεγάλα πνευματικά κέντρα του τότε γνω
στού κόσμου και μορφώνονταν κοντά σε ανώτερους παιδαγωγούς, ρήτορες 
και φιλοσόφους. Πώς ήταν, λοιπόν, δυνατόν να περάσει, έστω από τη σκέψη 
των ανθρώπων τότε, ότι και για τα νήπια θα έπρεπε να ληφθούν οι κατάλληλες 
παιδευτικές δράσεις!
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Στα αρχαϊκά, στα κλασικά, στα ελληνιστικά, στα ρωμαϊκά χρόνια και για 
αρκετούς αιώνες αργότερα, το μέλημα των γονέων για τα παιδιά τους, όλων 
των ηλικιών, αλλά κυρίως για τα μικρότερα, υπήρξε η έγνοια να τους προσφέ
ρουν ικανοποίηση των βασικότερων αναγκών τους, όπως είναι η τροφή, η 
στέγη και η φύλαξή τους στο σπίτι, μακριά από τους πολλούς και ποικίλους 
κινδύνους.

Μια πολύ συνοπτική, αλλά σε βάθος χρόνου ανασκόπηση του θέματος της 
γενικότερης παιδείας και της ειδικότερης εκπαίδευσης, μπορεί να καταδείξει 
ότι οι μεγάλες μάζες του λαού έμεναν εντελώς αγράμματες και απαίδευτες, 
τόσο στα αρχαία χρόνια (αρχαϊκή εποχή, κλασική, ελληνιστική, ρωμαϊκή) όσο 
και στα μεσαιωνικά χρόνια (βυζαντινά χρόνια, φραγκοκρατία - ενετοκρατία) 
και η όποια εκπαίδευση υπήρχε αποτελούσε μάλλον θέμα ιδιωτικής υπόθεσης, 
όπου οι λίγοι από την ανώτερη και εύπορη τάξη, μπορούσαν να προσφέρουν 
κατ’ οίκον διδασκαλία στα παιδιά τους, με δικά τους έξοδα και δική τους ευ
θύνη για το τι κυρίως θα διδάσκονταν και πόσο χρόνο θα διέθεταν στον κάθε 
οικοδιδάσκαλο. Στα βυζαντινά και μεσαιωνικά χρόνια, μάθαιναν στοιχειώδη 
γράμματα και ορισμένα παιδιά του λαού, όσα βέβαια επιλέγονταν από τους ιε
ρείς και μοναχούς για να ακολουθήσουν την ψαλτική τέχνη, την ιεροσύνη και 
τον μοναχισμό. Και σε αυτήν την κατηγορία, πάλι, η κάποια μέριμνα για την 
παροχή των στοιχειωδών γραμμάτων προσφερόταν στα μεγαλύτερα παιδιά. 
Για τα μικρότερα παιδιά και τα νήπια, η έννοια της εκπαίδευσης ήταν κάτι το 
εντελώς ανεφάρμοστο και εκτός πραγματικότητας.

Η παγκόσμια ιστορία της εκπαίδευσης όσον αφορά τα παιδιά προσχολικής 
ηλικίας σταματά στο έτος 1840, στη Βαυαρία, για να σημειώσει την έλευση ενός 
νέου τύπου εκπαιδευτηρίου, το οποίο είχε ως θεμελιακό σκοπό του την ευχά
ριστη φύλαξη, αλλά και την αγωγή των νηπίων. Το πρώτο νηπιαγωγείο είχε πια 
πάρει «σάρκα και οστά». Και μια νέα, ολωσδιόλου ρηξικέλευθη πραγματικό
τητα, ανέτειλε στον εκπαιδευτικό ορίζοντα με την έναρξη της δομημένης φροντί
δας και εκπαίδευσης των νηπίων. Ο ιδρυτής αυτού του νηπιαγωγείου ο 
Φρίντριχ Φραίμπελ, έχει γράψει φωτεινή σελίδα στην ιστορία της εκπαίδευσης 
με αυτόν τον πρώτο παιδόκηπο που ίδρυσε, το πασίγνωστο Kindergarden του. 
Όπως ήταν φυσικό, πολλές χώρες ακολούθησαν αυτό το λαμπρό πείραμα. Στην 
Ελλάδα το πρώτο νηπιαγωγείο ιδρύεται το 1864 από την Αικατερίνη Λασκα- 
ρίδου στην Αθήνα. Στην Κύπρο το πρώτο νηπιαγωγείο ιδρύεται το 1903, στη 
Αεμεσό, από τις αδελφές Δωροθέα Κυριάκού και Κλειώ Κυριάκού, οι οποίες 
είχαν σπουδάσει στο Διδασκαλείο νηπιαγωγών της Αικατερίνης Αασκαρίδου 
στην Αθήνα.

Αρχαϊκή Εποχή:
Από τα βάθη των αιώνων και επικαλούμενοι πάντοτε γραπτές μαρτυρίες, 

όπως είναι ορισμένες επιγραφές, οι οποίες έχουν ανασκαφεί και αναγνωστεί, 

βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι υπήρχαν στην Κύπρο άνθρωποι, οι οποίοι 
ήξεραν να διαβάζουν και να γράφουν, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μαρτυρίες 
/ια την ύπαρξη εκπαίδευσης, έστω και σε πολύ πρώιμο στάδιο για τα παιδιά 
και τους εφήβους.

Κατά την αρχαϊκή εποχή έως το 1050π.Χ υπήρχε η Κυπρομινωική γραφή, η 
οποία αντικαταστάθηκε από την Κυπροσυλλαβική γραφή και κυριάρχησε κατά 
τους Κύπρο-αρχαϊκούς χρόνους, ως Αρκαδοκυπριακή διάλεκτος, μετά την 
έλευση των Μυκηναίων-Ελλήνων του 12° αιώνα π.Χ. Η ύπαρξη επιγραφών 
αποδεικνύει ότι ορισμένοι Κύπριοι πρέπει να ήξεραν ανάγνωση και γραφή. Η 
συλλαβική γραφή διατηρήθηκε έως τους Ελληνιστικούς χρόνους. Όμως δεν 
έχουμε καμία μαρτυρία για την ύπαρξη οργανωμένης εκπαίδευσης για τους 
νέους και τα παιδιά των Κυπρίων κατά την εποχή αυτή. Ελάχιστοι άνθρωποι 
γνώριζαν να γράφουν και να διαβάζουν και αυτοί ανήκαν στην υπηρεσία των 
βασιλείων, ως ειδικοί γραφείς για τις κρατικές ανάγκες καταγραφής των ανα
κτορικών υποχρεώσεων και της επικοινωνίας των βασιλέων με άλλους βασιλείς 
- μονάρχες. Για να υπάρχουν αυτοί οι γραφείς θα πρέπει να τους έδειξαν, να 
τους δίδαξαν, να τους εκπαίδευσαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι, για να δύνανται 
να εκτελούν τη διεκπεραίωση των βασιλικών αναγκών καταγραφής, ελέγχου 
και επικοινωνίας. Αρα, έστω και υποτυπωδώς, άρχισε να υπάρχει η επίσημη 
σχέση δασκάλου — μαθητή, διδάσκοντος και μανθάνοντος, άρα μια πρώτη ορ
γανωμένη εκπαιδευτική σχέση. Και όπως επισημαίνει ο Νικόλαος Ξιούτας1 (Ξι- 
ούτας, 1966, σ. 8): «Το όργανο της εκπαίδευσης είναι ο δάσκαλος. Το 
επάγγελμα του δασκάλου είναι τόσο αρχαίο όσο και η σύσταση της κοινωνίας, 
γιατί πάντα κάτι έχει να μεταδώσει ο ένας στον άλλο... Η γνώση όμως και η 
χρήση της γραφής για τη μετάδοσή της επιβάλλεται σαν απαραίτητη κι από 
άλλες ανάγκες της ζωής. Τότε μπορεί να γίνεται σοβαρότερος λόγος για την 
εκπαίδευση, όσο κι αν είναι πρωτόγονα οργανωμένη. Αυτό πιθανότατα συνέβη 
και στην Κύπρο από τον 14° αιώνα π.Χ.».

Κλασικοί Χρόνοι:

Βέβαια, στα χρόνια της κλασικής εποχής υπάρχουν τα ονόματα μεγάλων 
φιλοσόφων και γνωστών ποιητών, όπως ο Ζήνων ο Κιτιεύς, ο Εύδημος ο Κύ
πριος, ο Κλέαρχος ο Σολεύς, ο Διοσκουρίδης ο Κύπριος, ο Νικάνωρ ο Κύπριος, 
αλλά ας μην ξεχνούμε ότι όλοι έδρασαν μακριά από την Κύπρο. Όμως ας μη 
λησμονούμε ότι και σε αυτήν την Αθήνα, η εκπαίδευση των νέων υπήρξε ιδιω
τική υπόθεση, με οικοδιδάσκαλο, τον οποίον εργοδοτούσε ο πατέρας τού κάθε 
νέου της ανώτερης τάξης. Αρα και εκεί οργανωμένη εκπαίδευση δεν υπήρχε 
έως τότε. Και στην Κύπρο μπορεί να υπήρχαν ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, στη 
θέση του σχολείου, όπου άνθιζαν τα αρχαία βασίλεια ή σε ορισμένα από αυτά

'Ξιούτας, Ν. (1966). Η Παιδεία στην Κνπρω από την αρχή των ιστορικών χρόνων μέχρι το 
330μ.Χ. Δελτίον Ομίλου Παιδαγωγικών Ερευνών, τ.χ. 9-10, σσ 7-15.
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για τα παιδιά της ανώτερης τάξης. Παράλληλα οι ίδιοι οι βασιλείς και τα μέλη 
των αριστοκρατικών οικογενειών έστελναν πολύ συχνά τα νεαρά άτομα των 
οικογενειών τους στην Αθήνα για να συμπληρώσουν τη μόρφωσή τους. Εκεί 
ήξεραν πως είχε εδραιωθεί η έννοια του πολιτισμού και θα μπορούσαν να γα- 
λουχηθούν με μια άρτια ανθρωπιστική αγωγή, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της 
προσωπικότητάς τους αποκτώντας την πίστη και τον σεβασμό στην έννοια της 
ατομικής ελευθερίας και την εμπιστοσύνη στην έννοια του δικαίου. Από γρα
πτά κείμενα διαφαίνεται πως το εκπαιδευτικό σύστημα των Αθηναίων περιε- 
λάμβανε ανεπίσημα και την αγωγή των νηπίων. Αγωγή, η οποία, όπως ήδη έχει 
αναφερθεί, προσφερόταν μέσα στην οικογένεια και ανήκε πρωτίστως στη μη
τέρα, η οποία συχνά είχε και την τροφό για βοήθειά της.

Οι παιδαγωγικές ιδέες αυτής της εξαίρετης από κάθε άποψη εποχής έχουν 
διατυπωθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τους μέγιστους φιλόσοφους 
Πλάτωνα και Αριστοτέλη2. Ο μεν Πλάτων μάς άφησε τις παιδαγωγικές του 
απόψεις σε δύο κυρίως έργα του, στην «Πολιτεία» και στους «Νόμους» και έχει 
επηρεάσει όλη τη μετέπειτα επιστήμη της αγωγής. Είχε καθορίσει, μάλιστα, τα 
στάδια της αγωγής κατά ηλικιακή ομάδα από 0-30 χρονών για όλους τους αν
θρώπους. Εμάς, εδώ, μας ενδιαφέρει να σημειώσουμε τις δύο πρώτες ηλικιακές 
ομάδες 0 έως 3 και 3 έως 6 ετών για τις οποίες έγραψε τα εξής: 0 έως 3 ετών: 
Είναι η περίοδος του σώματος, φυσικές ασκήσεις με επιμελημένη προσοχή. 3 
έως 6 ετών: Είναι η περίοδος καλλιέργειας του πνεύματος με παιχνίδια και πα
ραμύθια και συνδιδασκαλία των δύο φύλων.

'ό.π.π. σσ 31-42.

4 Βλ. Παπαγεωργίου, Α0. (1966). Τα Γράμματα και η Παιδεία εν Κύπρω κατά την Βυζαντινήν 
Περίοδον. Δελτίον Παιδαγωγικών Ερευνών, τ.χ. 9-10, σσ 17-27.

Και ιδιαίτερα σημειώνουμε στο σημείο αυτό πως, όπως η προσχολική εκπαί
δευση επιδιώκει και στο σύγχρονο νηπιαγωγείο να προσφέρει την αγωγή χωρίς 
καμία καταπίεση και πάντοτε με την ευχάριστη ατμόσφαιρα του παιχνιδιού, 
έτσι ακριβώς το είχε προτείνει και ο βαθύνους Πλάτων.

Στο ίδιο πνεύμα για την πρώτη ηλικία και γενικότερα την προσχολική ηλικία 
συνεχίζει και ο πανεπιστήμων φιλόσοφος Αριστοτέλης, ασχολούμενος σε πολλά 
συγγράμματά του για την παιδεία και την αγωγή των παιδιών, προτείνοντας 
μάλιστα τη νομοθέτηση της εκπαίδευσης, με τη γνωστή φράση «νομοθετητέον 
περί παιδείας», και ειδικότερα ασχολείται με τη βασική ηλικία μεταξύ 2 έως 5 
ετών, χρονική περίοδο, που τη θεωρεί περίοδο των παιχνιδιών.

Ελληνιστικοί Χρόνοι:
Η εκπαίδευση και στους χρόνους αυτούς ήταν στα χέρια ιδιωτών, όπως και 

στους προηγούμενους αιώνες. Από κείμενα της εποχής μαθαίνουμε για τα όρ
γανα, έπιπλα και παιχνίδια που χρησιμοποιούσαν τότε τα παιδιά. Τέτοιος εξο
πλισμός με «άβακες» και «στύλλους», με μουσικά όργανα, όπως ο αυλός και η

2Βλ. Κοσμά, Αικ. (1975). Ιστορία Π ροσχολικής Αγωγής. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 
σσ 21-31.

λύρα, με όργανα γυμναστικής, με εικόνες των Μουσών και κατ’ εξοχήν του 
Απόλλωνα, με έπιπλα όπως τα σκαμνιά, καθίσματα ή πάγκοι, ήταν ίδια περίπου, 
όπως σε όλες τις ελληνικές πόλεις. Νηπιαγωγεία δεν υπήρχαν ούτε σε αυτή την 
εποχή, αφού την ευθύνη για τα μικρότερα παιδιά, ως προς τη φύλαξη και την 
αγωγή τους είχαν αποκλειστικά οι μητέρες και οι παιδαγωγοί της οικίας.

Τα μικρά παιδιά έπαιζαν όπως τα μικρότερα παιδιά όλων των εποχών με τις 
«πλαγγόνες» (κούκλες), τα αμαξάκια, τους «τροχούς» και τις «σφαίρες» και 
διάφορα άλλα παιχνίδια νηπιακής ηλικίας.

Ρωμαϊκοί Χρόνοι:

Ειδικότερα για την παιδεία της εποχής μπορούμε να αντλήσουμε πληροφο
ρίες πρωτίστως από τον Πλούταρχο, αλλά και από τον Κουιντιλιανό3 αργότερα. 
Κλασικό είναι σε όλον τον κόσμο το έργο του Πλουτάρχου «Περί παίδων αγω
γής» για το θέμα που μας απασχολεί εδώ.

Ο Πλούταρχος πίστευε πως η αγωγή του παιδιού αρχίζει με τη γέννησή του, 
και επηρεάζεται πολύ δυναμικά από το περιβάλλον στο οποίο θα αναπτυχθεί 
και με το πόσο καλό είναι το παράδειγμα των ανθρώπων που θα το μεγαλώ
σουν.

Κατά τον ίδιο τρόπο ευεργέτησε και ο Κουιντιλιανός την παιδεία, κυρίως 
με τα δύο πρώτα βιβλία του από τα δώδεκα που απαρτίζουν το έργο του «In
stitutio oratoria». Στα δύο αυτά βιβλία ο Κουιντιλιανός τονίζει τον ρόλο της προ- 
σχολικής αγωγής, για τη μετέπειτα ετοιμασία τού μαθητή και γενικότερα του 
ανθρώπου και υπερθεματίζει στο θέμα μάθηση μέσω του παιχνιδιού.

Μεσαιωνικά - Βυζαντινά Χρόνια:

Οι μάζες του λαού, η κατώτερη τάξη των Κυπρίων, δυστυχώς, παρέμενε και 
κατ' αυτούς τους αιώνες στην ημιμάθεια και στην ολιγογράμματη, πενιχρή 
εκπαίδευση, την οποία μπορούσαν να πάρουν τα παιδιά και οι έφηβοι κοντά 
σε κάποιον ιερέα ή μοναχό με τα «παπαδικά γράμματα» ή κοντά σε κάποιον 
γεωργό ή τεχνίτη με ό,τι «κολλυβογράμματα» μπορούσε εκείνος να διδάξει.

Στα σχολεία στοιχειώδους παιδείας, όπως σημειώνει ο Αθ. Παπαγεωργίου4 
(Παπαγεωργίου 1966, σ. 28) «δεν υπήρχε καθωρισμένον όριον ηλικίας παιδιών 
δια την φοίτησιν εις το σχολείο. Ως εξάγεται εκ διαφόρων κειμένων η ηλικία 
καθ' ην τα παιδία ήρχιζον την φοίτησιν εις το σχολείον εκυμαίνετο από του 
πέμπτου έως του εβδόμου έτους». Ως συμπέρασμα για όλη τη βυζαντινή εποχή 
ο ανωτέρω μελετητής τονίζει και τα εξής: «Αν συγκριθεί μάλιστα η βυζαντινή 
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περίοδος με την περίοδον της φραγκοκρατίας, ήτο από απόψεως παιδείας εις 
πολύ καλυτέραν μοίραν, ουδόλως υπολειπομένη των προηγουμένων περιόδων 
της ιστορικής ζωής της Κύπρου».

Φραγκοκρατία - Ενετοκρατία:
Και σε αυτήν την ιστορική περίοδο, όπως και σε όλες τις προηγούμενες, τα 

παιδιά των οικογενειών της ανώτερης τάξης, τόσο των Λατίνων όσο και των 
Ελλήνων, έπαιρναν τη στοιχειώδη μόρφωση κατ’ οίκον, είτε με το παράδειγμα 
από τους μεγαλύτερους, είτε με οικοδιδάσκαλο. Οι νέοι των αριστοκρατικών 
οικογενειών συχνά συμπλήρωναν τη μόρφωσή τους σε γνωστά πνευματικά 
κέντρα της Ευρώπης. Για τα μικρότερα παιδιά, και φυσικά τα νήπια, δεν 
υπήρχε καμία μορφωτική-παιδευτική πρόνοια, αλλά μάθαιναν μιμούμενα και 
ακροαζόμενα τΐ] διδασκαλία των μεγαλύτερων παιδιών στο σπίτι τους ή στην 
εκκλησία και τα μοναστήρια. Και φυσικά, πάντοτε υπήρχε ζωηρό ενδιαφέρον 
για ό,τι μεταφερόταν από γενιά σε γενιά με την προφορική παράδοση που με
ταδίδει αφηγήσεις λαϊκών παραμυθιού, εξιστόρηση βίων αγίων, μύθους, θρύ
λους, παραδόσεις, κατορθώματα ηρώων, και κυρίως τα τραγούδια του 
ακριτικού κύκλου, τα οποία εκτός από τις περιπέτειες του Διγενή Ακρίτα και 
των άλλων γνωστών Ακριτών συμπληρώνονταν στον τόπο μας και με τα τρα
γούδια της Ρήγαινας και της Αροδαφνούσας.

Εποχή της Τουρκοκρατίας:
«Η σύγχρονη κυπριακή εκπαίδευσις, ως και η όλη ελληνική, έχουσι βαθείας 

ρίζας εις τους χρόνους της Τουρκοκρατίας, ιδίως εις τον 18° και 19° αιώνα...» 
(Κ. Σπυριδάκις, 1968, σ.4).

Σημαδιακές χρονολογίες για την κυπριακή εκπαίδευση, το 1733 στη Λάρ
νακα, όπου ιδρύεται η Σχολή του Διακόνου Φιλοθέου, το 1741 η ίδρυση στη 
Λευκωσία της πρώτης Ελληνικής Σχολής από τον Αρχιεπίσκοπο Φιλόθεο, η 
οποία αναφέρεται ως Σχολή Ελληνικής Μουσικής και Διδασκάλων, που λεγό
ταν, επίσης, Ελληνομουσείον. Το 1808 ιδρύεται το Σοφίης Μέγαρον - πιθανώς 
στην Παλαιά Αρχιεπισκοπή - και ο πλέον σημαντικός σταθμός, το 1812, με την 
ίδρυση της Ελληνικής Σχολής στη Αευκωσία, από τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό 
και το 1819η Ελληνική Σχολή Λεμεσού.

Η Ελληνική Σχολή Λευκωσίας φρόντισε για την παιδεία όλου του νησιού. 
Πριν από το 1850 ιδρύεται δημοτικό σχολείο στην Αμμόχωστο το οποίο το 1860 
γίνεται Ελληνικό και πολύ αργότερα (το 1918) αναβαθμίζεται σε ημιγυμνάσιο. 
Αλληλοδιδακτικά σχολεία ιδρύονται στη Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα. Στη 
Λευκωσία έχουμε το 1859 και την ίδρυση του πρώτου Παρθεναγωγείου, εκεί
νου της Φανερωμένης, στο οποίο μπορούσαν να φοιτούν από νήπια τεσσάρων 
ετών έως έφηβα κορίτσια 16 ετών.

Εποχή της Αγγλοκρατίας:

Εως το 1878, έτος κατά το οποίο παραλαμβάνουν οι Αγγλοι την Κύπρο από 
τους Τούρκους, η εκπαίδευση υπήρξε υποτυπώδης και οι περισσότεροι άνθρω
ποι ήταν εντελώς αγράμματοι.

Έναν χρόνο αργότερα, το 1879, η πρώτη επίσημη έκθεση του Newham5 μάς 
δίνει τη στατιστική αναφορά για τα υπάρχοντα και λειτουργούντα σχολεία έως 
το 1878: ελληνικά 83 σχολεία και μωαμεθανικά 65 σχολεία:

5Canon Newman. Αρχιεπόπτης της Παιδείας.
6S. Spencer, Επόπτης της Παιδείας.
7 Συνταγματάρχης Gordon, πρώτος Διοικητής επί Αγγλοκρατίας.

Πρώτη φορά που γίνεται μνεία στα πολύ μικρά παιδιά και νήπια είναι το 
1880 στην πρώτη έκθεση του S. Spencer6, πρώτου επιθεωρητή των σχολείων, 
προς τον Ύπατο Αρμοστή, όπου μεταξύ πολλών παρατηρήσεών του, διαβά
ζουμε και τα πιο κάτω: «Εν τη κατωτάτη τάξει των νηπίων τινά ήσαν ολίγον τι 
πλέον των βρεφών. Δεν ηδύνατό τις ειμή να λάβη οίκτον δια τα μικρά αυτά 
όντα ιστάμενα τόσον μακρόν χρόνον ενώπιον των αλφαβητικών πινάκων 
των...».

Το 1905 βρίσκουμε άλλη μια αναφορά στα πολύ μικρά παιδιά και νήπια, 
όταν σημειώνεται ότι σε όποια κοινότητα λειτουργούσε δημοτικό σχολείο, μπο
ρούσαν να φοιτήσουν και νήπια, ως ακροατές της διδασκαλίας.

Η έκθεσΐ] του πρώτου άγγλου διοικητή Gordon αναφέρεται στον αριθμό των 
εκπαιδευτικών, στον συνολικό αριθμό των μαθητών και στην ηλικία των μα
θητών, οπότε βλέπουμε πως γίνεται αναφορά και στην ηλικία των νηπίων, για 
τα οποία συγγράφεται η παρούσα μελέτη. Αναφέρει, λοιπόν, ο Gordon7 ότι εδέ- 
χοντο στο δημοτικό σχολείο νήπια από 5 ετών έως παιδιά 12 ετών. Σημειώνει 
δε, με έμφαση, ότι είχε βρει και νεαρότερα νήπια, 4 ετών, ανάμεσα σε όλα τα 
μεγαλύτερα παιδιά, αφού δεν υπήρχαν ακόμα ειδικά εκπαιδευτήρια για τα 
νήπια.

Το 1903, χρονιά σημαντικότατη για την ιστορία της προσχολικής αγωγής 
στον τόπο μας, ιδρύθηκε στη Λεμεσό το πρώτο νηπιαγωγείο από τις αδελφές 
νηπιαγωγούς Δωροθέα και Κλειώ Κυριάκού, οι οποίες είχαν σπουδάσει στη 
Σχολή Νηπιαγωγών της Αικατερίνης Λασκαρίδου στην Αθήνα.

Κατά την εποχή αυτή της Αγγλοκρατίας δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για 
τα νηπιαγωγεία στα κρατικά αρχεία.

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός ότι το 1904 στο ΑΖ Ελληνικό Εκπαι
δευτικό Συνέδριο στην Αθήνα συμμετείχαν και η Ελένη Χρήστου, Διευθύντρια 
του Ανώτερου Παρθεναγωγείου και του Διδασκαλείου Θηλέων Λευκωσίας, 
καθώς και η Πολυξένη Λοϊζιάς, Διευθύντρια του Παρθεναγωγείου Λεμεσού 
και υπέβαλαν αμφότερες υπομνήματα προς το συνέδριο. Η Πολυξένη Λοίζιάς 
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ασχολήθηκε μεταξύ άλλων και με την ανύψωση της γυναίκας ως μητέρας και 
ως παιδαγωγού κατ’ οίκον, η δε Ελένη Χρήστου μίλησε για το νηπιαγωγείο και 
τα προγράμματα των Διδασκαλείων. Πρέπει να θεωρηθεί σημαντικότατο το 
γεγονός για την ύπαρξη και τη θεμελίωση της ιδέας του οργανωμένου νηπια
γωγείου, η εισήγηση της εξαίρετης αυτής παιδαγωγού και πρωτοπόρου σε 
πολλά διδακτικά και εκπαιδευτικά θέματα.

Σε έκθεση του Γραφείου Παιδείας του 1932-33 αναφέρεται ότι λειτουργού
σαν 44 νηπιαγωγεία σε όλη την Κύπρο, στις πόλεις και σε αγροτικά κέντρα με 
την πιο κάτω κατανομή:

Ελληνικά Νηπιαγωγεία 39
Τουρκικά Νηπιαγωγεία 4
Αρμενικό Νηπιαγωγείο 1

Σύνολο 44
Μετά το 1933, η τότε αποικιοκρατική κυβέρνηση, μέσα στο δεινό κλίμα της 

Παλμεροκρατίας8 έκλεισε τα νηπιαγωγεία των αγροτικών κέντρων. Το αποτέ
λεσμα αυτής της αντιδημοκρατικής ενέργειας ήταν να μείνουν πλέον τα νηπια
γωγεία στην ιδιωτική πρωτοβουλία.

8 Μετά την Εξέγερση του 1931, ο Άγγλος Διοικητής Palmer κυβέρνησε με πολύ σκληρά μέτρα 
και ανθελληνική στάση, ώστε αυτή η εποχή έμεινε ως «φοβερή Παλμεροκρατία».

Φιλανθρωπική δράση η φύλαξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας
Κατά τη διάρκεια της αποικιοκρατικής κατοχής της Κύπρου (1878 - 1959) 

και σταδιακά, με την πάροδο των δεκαετιών, άρχισε να διαφαίνεται συνεχώς 
αυξανόμενη η κοινωνική ανάγκη φύλαξης και προστασίας των νηπίων και γε
νικότερα των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η ανάγκη αυτή δεν είχε αφετηρία 
το παιδευτικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον, αλλά ξεπήδησε ως αδήρητη 
ανάγκη λόγω της τρομερής φτώχειας, που μάστιζε τότε τη μάζα του απλού 
λαού. Για να προφυλαχθούν από τους πολλούς και ποικίλους κινδύνους τα 
νήπια, με πρώτιστους κινδύνους την πείνα και την οδυνηρή ένδεια σε είδη έν
δυσης και υπόδησης, οργανώθηκε η κοινωνική πρόνοια από κυρίες της μικρής 
εύπορης τάξης, οι οποίες, με την προσωπική τους εθελοντική εργασία και με 
την ικανότητα και την επιμονή τους να εξεύρουν χορηγούς και ευεργέτες, κα- 
τάφεραν να προσφέρουν την οργανωμένη φιλανθρωπία τους, ιδρύοντας για τη 
φύλαξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας, Βρεφοκομικούς Σταθμούς, Παιδι
κούς Σταθμούς, Παιδικές Λέσχες και Νηπιαγωγεία, με πρώτιστο και μοναδικό 
σκοπό, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια της ύπαρξής τους, τη διατροφή και 
συχνά, την ένδυση των μικρών παιδιών, τα οποία διαφορετικά θα έμεναν μόνα 
και απροστάτευτα στο σπίτι, ή και χειρότερα, θα γύριζαν στους δρόμους επαι- 
τώντας και κινδυνεύοντας καθημερινώς.

Ένας άλλος σημαντικότερος λόγος στην ανάπτυξη των φιλάνθρωπων 
αυτών δραστηριοτήτων, υπήρξε, ασφαλώς, η ανάγκη της αναζήτησης εργασίας 

των μητέρων, εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος, κυρίως κατά τη διάρ
κεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και ακόμα περισσότερο στα χρόνια που ακο
λούθησαν, καθώς και ύστερα από την εισβολή και κατοχή των εδαφών μας από 
τα τουρκικά στρατεύματα το 1974, οπότε οι γυναίκες έπρεπε οπωσδήποτε να 
αναζητήσουν εργασία, λόγω των οικτρών οικονομικών αποτελεσμάτων, μεταξύ 
όλων των φοβερών αποτελεσμάτων, τα οποία επέφερε η εισβολή. Αν δεν είχαν 
πού να αφήσουν για ασφαλή φύλαξη τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, θα υπο
χρεώνονταν να καθηλωθούν στο σπίτι, στερούμενες το δικαίωμα της ατομικής 
εργασίας, για να μπορέσουν να συνεισφέρουν στα έξοδα της οικογένειας.

Τέτοια πρωτοπόρα φιλανθρωπικά σωματεία τα οποία πρόσφεραν πραγμα
τική κοινωνική ευεργεσία σε χιλιάδες νήπια τής τότε εποχής, οργανώθηκαν σε 
όλες τις πόλεις και πάντοτε με τις ανάλογες διαφοροποιήσεις σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ανάγκες και τους εκάστοτε προσφερόμενους πόρους, τις προσφερό- 
μ^νες χορηγίες και δωρεές. Τα συμβούλια των σωματείων με τεράστια προσπά
θεια, εθελοντική εργασία και απέραντη στοργή και φροντίδα προς τα 
μικρότερα παιδιά κατάφερναν να συλλέγουν όλους αυτούς τους πόρους και 
να συνεχίζουν το αξιέπαινο έργο τους. Ενδεικτικώς αναφέρονται τα πιο κάτω 
σωματεία, πολλά από τα οποία έγραψαν ιστορία στον τομέα τους και ορισμένα 
υφίστανται έως σήμερα, φυσικά, με διαφοροποιημένους σκοπούς και στόχους:

Μετά την Εξέγερση του 1931, ο Αγγλος Διοικητής Palmer, κυβέρνησε με 
πολύ σκληρά μέτρα και ανθελληνική στάση, ώστε αυτή η εποχή έμεινε ως «φο
βερή Παλμεροκρατία».

Φιλόπτωχος Αδελφότης Ελληνίδων Αάρνακος (έ.ι. 1900)
Φιλόπτωχος Σύλλογος Ελληνίδων (και στις άλλες πόλεις)
Σωματείον Κυριών «Ένωσις» Λεμεσού (έ.ι. 1914)
Πνευματική Αδελφότης Ελληνίδων Κύπρου (έ.ι. 1925)
Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου (έ.ι. 1930)
Σωματείον «ΜΑΝΑ» Λευκωσίας (έ.ι. 1933)
Ερυθρός Σταυρός Κύπρου (έ.ι. 1950)
Σωματείο Κοινωνική Μέριμνα Αγίων Ομολογητών (έ.ι. 1962)
Ιδρυμα Λητώ Παπαχριστοφόρου (έ.ι. 1995)

Τα διάφορα σωματεία επιτέλεσαν ύψιστο έργο για τη φύλαξη και την υγεία 
των παιδιών, αλλά παρέμειναν για πολλές δεκαετίες και έως την ίδρυση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, μόνο ως φιλάνθρωπος προσπάθειες, χωρίς ουσια
στικό πρόγραμμα και με την απουσία εγκεκριμένης εκπαιδευτικής ύλης, όπως 
λειτουργεί στις ημέρες μας η προσχολική εκπαίδευση. Μάλιστα, έχουμε μαρ
τυρίες πως σε ορισμένα νηπιαγωγεία προσφερόταν κάποια εκπαίδευση, εντελώς 
λανθασμένη όμως, γιατί ενώ την παρακολουθούσαν πολύ μικρά παιδιά, η ύλη 
αυτή ήταν όμοια με εκείνη του δημοτικού σχολείου, της Α' και Β' τάξης. Με
ρικά πολύ χαρακτηριστικά σχόλια επί του θέματος, διαβάζουμε στον ημερήσιο 
τύπο της εποχής, όπου οι ελλείψεις, οι υπερβολές, αλλά και τα θετικά των φι
λανθρωπικών ιδρυμάτων και ιδιωτικών νηπιαγωγείων στηλιτεύονται ή επαι
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νούνται αναλόγως:
Στις 22 Οκτωβρίου 1879 στην εφημερίδα «Νέον Κίτιον» με έμφαση τονίζεται 

η έλλειψη νηπιαγωγείων: «Νηπιαγωγεία δυστυχώς ελλείπουσιν από της νήσου 
απάσης...».

Στην εφημερίδα «Φωνή της Κύπρου» της 8',ς Ιανουάριου 1927 βρίσκουμε 
άρθρο, σωστό καταπέλτη εναντίον των νηπιαγωγείων, όπως τα λειτουργούσαν 
τότε, στα οποία τα νήπια στερούνταν κάθε χαρά, κάθε κίνηση και ολωσδιόλου 
στερούνταν το παιχνίδι, διότι: «Παραγνωρίσαντες... τον σκοπόν της ιδρύσεως 
νηπιαγωγείων... έχουν προξενήσει βλάβην... αναγκάζοντες αυτά ν’ αποστηθί- 
ζωσιν ακατανοήτους φράσεις και λέξεις...» Και καταλήγει ο αρθρογράφος εκ
θέτοντας το πώς πρέπει να είναι το σωστό νηπιαγωγείο: «Τα νηπιαγωγεία καθ' 
ημάς, αφού εκρίθη αναγκαία η ύπαρξίς των, πρέπει να καταστώσιν ουχί σχο
λεία, αλλά κήποι πραγματικοί προς συνέχισιν της οικογενειακής ανατροφής».

Από το πρώτο ιδιωτικό νηπιαγωγείο του 1903 στο πρώτο νηπιαγωγείο υπό 
τον έλεγχο του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου στο Σωματείο 
«ΜΑΝΑ» (1960-61) και στο πρώτο Δημόσιο Νηπιαγωγείο στη Αεμεσό (1962).

Όπως έχει αναφερθεί το πρώτο νηπιαγωγείο ιδρύθηκε στη Λεμεσό το 1903 
και ανήκε στην πρωτοβουλία των εκπαιδευτηρίων της πόλης με υπεύθυνες τις 
νεαρές νηπιαγωγούς Δωροθέα και Κλειώ Κυριάκού. Με ενθουσιώδη σχόλια ο 
τύπος καλωσόρισε το τολμηρό αυτό εκπαιδευτικό βήμα, το οποίο χαρακτήρισε 
ως σταθμό σημαντικής προόδου:

«... η ίδρυσις νέου σχολικού ιδρύματος αυτοτελούς και κατά το δυνατόν τε
λείου, του Νηπιαγωγείου, θα πληρώση ουσιώδη έλλειψιν, αι δε νεαραί Νηπια
γωγοί και φιλότιμοι δεσποινίδες Δωροθέα Κυριάκού και Κλειώ Κυριάκού θα 
δικαιώσωσιν, είμεθα βέβαιοι, τας ελπίδας, ας επ’ αυτών στηρίζει η κοινωνία 
δια την διάπλασιν των τρυφερών υπάρξεων, ας ταις εμπιστεύεται.

Ως Νηπιαγωγείον θα χρησιμεύση η οικία Φουκλή κατά την οδό Ριχάρδου, 
θα γίνονται δε δεκτά ες αυτό παιδάκια αμφοτέρων των φύλων ηλικίας τριών 
έως επτά ετών. Τα μαθήματα του Νηπιαγωγείου αρχίζουν από της προσεχούς 
Δευτέρας, 22 λήγοντος».

Αυτά έγραψε η εφημερίδα «Αλήθεια» της 19ης Σεπτεμβρίου 1903. Δυστυχώς 
το νηπιαγωγείο αυτό λειτούργησε μόνο από το 1903 έως το 1908, οπότε αναγ
κάστηκε να κλείσει λόγω οικονομικών δυσχερειών.

Εως το τέλος της αποικιοκρατίας (1959) στην Κύπρο, ο θεσμός των νηπια
γωγείων λειτουργούσε από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Με την ίδρυση της Κυ
πριακής Δημοκρατίας το Ελληνικόν Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον μελέτησε τη 
λειτουργία των νηπιαγωγείων από τους ιδιώτες, τα οποία εργάζονταν χωρίς 
νόμους και κανονισμούς και αποφάσισε τη σύσταση ειδικής επιτροπής για τη 
θέσπιση κανονισμών για το σχολικό έτος 1960-61 και για την εφαρμογή τους 
καθόρισε το Νηπιαγωγείο του Σωματείου «ΜΑΝΑ» με τη συνεργασία της Σχο
λικής Εφορείας Αευκωσίας, το οποίο νηπιαγωγείο θα είχε και καθοδηγητικό 

ρόλο προς τις νηπιαγωγούς όλων των πόλεων.

Το 1960 έγινε ένα ακόμα σπουδαίο βήμα για την προσχολική εκπαίδευση 
από τη νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Έστειλε με υποτροφία στην Αγγλία 
για μετεκπαίδευση στην εκπαίδευση μικρών παιδιών τις αδελφές Λητώ και 
Δούλα Παπαχριστοφόρου, οι οποίες υπήρξαν οι πρώτες προσοντούχοι με πα
νεπιστημιακή μόρφωση νηπιαγωγοί στην Κύπρο και το 1962, με εντολή του τότε 
Γραφείου Παιδείας, η Λητώ Παπαχριστοφόρου ίδρυσε το πρώτο δημόσιο νη
πιαγωγείο στη Λεμεσό. Από τότε και σε όλη την επαγγελματική τους ζωή οι 
αδελφές Παπαχριστοφόρου πρόσφεραν συνεχώς και με όλες τους τις πνευμα
τικές δυνάμεις στη θεμελίωση, στην εξέλιξη και στην εξάπλωση της προσχολι- 
κής αγωγής στην Κύπρο.

Σταθμοί στην Προσχολική Αγωγή στην Κύπρο έως το 2000
Πρώτος καθοριστικός σταθμός στην ανάπτυξη της προσχολικής αγωγής στο 

δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα υπήρξε ασφαλώς, η εκπαίδευση των νηπιαγωγών 
στην Κύπρο, η οποία συνδέεται άμεσα με την έναρξη της Παιδαγωγικής Ακα
δημίας Κύπρου το 1959. «Την εποχή εκείνη» σημειώνει ο πρώην διευθυντής της 
κ. Μιχ. Μαραθεύτης, σε εισήγησή του το 2008, «η εκπαίδευση νηπιαγωγών δεν 
αποτελούσε άμεση προτεραιότητα, επειδή η προδημοτική εκπαίδευση ήταν 
ιδιωτική υπόθεση και οι λιγοστές νηπιαγωγοί που χρειάζονταν, εκπαιδεύονταν 
σε Σχολές Νηπιαγωγών στην Ελλάδα. Παρόλον τούτο, η σκέψη για την ίδρυση 
Τμήματος Νηπιαγωγών συχνά απασχολούσε τόσο τις εκπαιδευτικές αρχές όσο 
και την Παιδαγωγική Ακαδημία. Προς τούτο συνέβαλε και η μελετημένη 
ίδρυση προσχολικής τάξης καθώς και η λειτουργία των κατώτερων μικτών δη
μοτικών σχολείων».

Στα χρόνια λειτουργίας της η Π. Ακαδημία (1959-1992) έχει περάσει στην 
εκπαίδευση νηπιαγωγών από τους εξής αναβαθμούς:

Το ακαδημαϊκό έτος 1965-1966 το πρόγραμμα σπουδών έγινε τριετές. Στο 
νέο πρόγραμμα περιλαμβανόταν για τις σπουδάστριες του τρίτου έτους και μια 
ώρα για το μάθημα των νηπιαγωγικών.

Το ακαδημαϊκό έτος 1973-1974 περιλήφθηκε στο πρόγραμμα του τρίτου 
έτους για τις σπουδάστριες εξάωρη ειδίκευση στα νηπιαγωγικά. Τη διδασκαλία 
του ανέλαβε η Λητώ Παπαχριστοφόρου.

Στις 31 Οκτωβρίου 1975 λειτούργησε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου 
Τμήμα Νηπιαγωγών με 27 σπουδάστριες. Συντονίστρια του Κλάδου ήταν η 
Λητώ Παπαχριστοφόρου, η οποία παρέμεινε έως το τέλος του ακαδημαϊκού 
έτους 1976-1977.

Το Τμήμα Νηπιαγωγών συνέχισε τη λειτουργία έως το 1991, δύο χρόνια πριν 
από το τελικό κλείσιμο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

Από την Παιδαγωγική Ακαδημία αποφοίτησαν συνολικά 451 νηπιαγωγοί, 
442 τριετούς κύκλου σπουδών, 7 διετούς και 2 που συμπλήρωσαν τρίτο έτος 
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σπουδών.
Από το 1993 την εκπαίδευση δασκάλων και νηπιαγωγών ανέλαβε το Τμήμα 

Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Η επέκταση και ανάπτυξη της Προδημοτικής Εκπαίδευσης έγινε με την πά

ροδο του χρόνου μια αναγκαιότητα και κατάφερε να γίνει πραγματικότητα για 
κοινωνικούς, πολιτικούς, εθνικούς και, φυσικά, εκπαιδευτικούς λόγους και σί
γουρα οφείλεται σε ανθρώπους με όραμα, δυναμισμό, ακάματη προσπάθεια 
και θέληση να επιτύχουν τον στόχο τους.

Πολύ επιγραμματικά οι κυριότεροι σταθμοί στην ανάπτυξη της Προδημο
τικής Εκπαίδευσης είναι οι εξής:
- 1974 Η καταστροφή από την εισβολή και την προσφυγοποίηση δημιούργησαν 
νέα δεδομένα άμεσης ανάγκης για ανάπτυξη της προσχολικής αγωγής.

- 1979 Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για ίδρυστ] 300 τμημάτων δημόσιων 
νηπιαγωγείων για εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών 7.500 παιδιών.

- 1981 Ανάπτυξη του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος για τα νηπιαγωγεία.
- 1987-89 Λειτουργία τμημάτων παιδοκομίας και νηπιαγωγικής στα Ιδιωτικά 

κολέγια της Κύπρου.
- 1988 Υπογραφή συμφωνίας για μισθολογική εξίσωση των νηπιαγωγών με τους 

δασκάλους και τους καθηγητές.

- 1989 Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για δημιουργία 116 κοινοτικών τμη
μάτων αντί 31 δημόσιων.

- 1990 Δημιουργία και πλήρωση θέσης για τρίτη επιθεωρήτρια.
- 1991 Νόμος 99/1991 που θεσπίζει τους όρους εργασίας και μισθοδοσίας Σχο

λικών Βοηθών Νηπιαγωγείων. Τροποποίηση το 1994 με καθορισμό προσόντων 
και καθηκόντων.

- 1992 Λειτουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου και τετραετούς προγράμματος 
εκπαίδευσης και κατάρτισης νηπιαγωγών στο Τμήμα Επιστημών Αγωγής.

- 1994 Αναθεώρηση του Αναλυτικού Προγράμματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. 
Προτάσσεται το Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Προδημοτική Εκπαίδευση.

- 1996 Έκδοση του Αναλυτικού Προγράμματος μετά από εφαρμογή δύο χρό
νων και αξιολόγηση.

- 1999 Θεσμοθέτηση της Ειδικής Εκπαίδευσης και της έγκαιρης παρέμβασης 
με τη ψήφιση του περί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης νόμου παιδιών με 
ειδικές ανάγκες 113(1)1999.

- 2000 Μετατροπή 68 Κοινοτικών Νηπιαγωγείων σε Δημόσια και εργοδότηση 
68 έκτακτων νηπιαγωγών.

Σε παγκύπριο συνέδριο το 2008, η Πρώτη Λειτουργός Εκπαίδευσης Α. Κα- 

τσιολούδη σκιαγράφησε πολύ εύστοχα και περιεκτικά την προσωπικότητα και 
τα επιτεύγματα της συνεχούς προσπάθειας για τη θεμελίωση και ανάπτυξη της 
Προδημοτικής Εκπαίδευσης της αείμνηστης Λητώς Παπαχριστοφόρου καθώς 
και της αδελφής της Λούλας Παπαχριστοφόρου με τα πιο κάτω:

«Επικεφαλής της Προδημοτικής Εκπαίδευσης η πρώτη Επιθεωρήτρια Νη
πιαγωγείων από το 1977 και αργότερα Πρώτη Λειτουργός Εκπαίδευσης το 
1994, Λητώ Παπαχριστοφόρου, μετουσίωσε την ενέργεια, τη δημιουργικότητα 
και τις γνώσεις της σε δράση και αγώνα για επέκταση και ανάπτυξη της πιο ου
σιαστικής βαθμίδας στο εκπαιδευτικό οικοδόμημα. Με την πληθωρική και δυ
ναμική προσωπικότητά της, με πάθος και όραμα και με συνοδοιπόρο την 
αδελφή της, Λούλα Παπαχριστοφόρου, έθεσε γερά θεμέλια στην ίδρυση και 
λειτουργία των νηπιαγωγείων σε όλη την Κύπρο και δίκαια θεωρείται σκαπα
νέας και πρωτοπόρος της Προδημοτικής Εκπαίδευσης».

Σημαντικά επιτεύγματα των δύο επιθεωρητριών ήταν:
Οι τροποποιήσεις του νόμου για την Ιδιωτική Εκπαίδευση, ώστε να περι

λαμβάνει την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών και κοινοτικών νηπιαγωγείων 
και θέσπιση κανονισμών για τη λειτουργία των δημόσιων.

Η ανάπτυξη και αναθεώρηση αναλυτικού προγράμματος για την Προδη
μοτική Εκπαίδευση.

Η αναβάθμιση του κλάδου των νηπιαγωγών και η καταξίωστ) του ανάμεσα 
στους εκπαιδευτικούς των άλλων βαθμιδών με τη μισθολογική εξίσωσή τους 
με τους δασκάλους και καθηγητές στη συμφωνία του 1988. Η επαγγελματική 
ενίσχυση και στήριξή τους ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στα καθή
κοντα του ρόλου της.

Ο σχεδιασμός της ίδρυσης και λειτουργίας των δημόσιων νηπιαγωγείων σε 
συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, των γονιών και του κράτους. Χωρίς 
αυτό τον συνεταιρισμό η επέκταση και ανάπτυξη θα ήταν ανέφικτη.

Η μετάδοση στις διαδόχους τους εκπαιδευτικούς του οράματος και της δέ
σμευσης για διεκδίκηση των δικαιωμάτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας 
σε ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα.
Σύγχρονες επιτεύξεις στην Προδημοτική Εκπαίδευση από το 2000 έως σήμερα

Από τη σύντομη παρούσα αναδρομή στην ιστορία της προσχολικής - προ
δημοτικής αγωγής και εκπαίδευσης στον τόπο μας, έχει δοθεί, έστω και ακρο
θιγώς, η πορεία και τα όποια επιτεύγματα έχουν επιτευχθεί. Τα πρώτα χρόνια 
του 21ου αιώνα έδωσαν σημαντικά βήματα προόδου και ανάπτυξης με εξέχοντες 
σταθμούς τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης, την 
ένταξη παιδιών με ειδικές ανάγκες στα νηπιαγωγεία, τη συγγραφή του Οδηγού 
Νηπιαγωγού και, το μόλις το 2016, κυκλοφόρησαν Αναλυτικό.

Πιο αναλυτικά οι σύγχρονες επιτεύξεις, έως σήμ£ρα, στην Προδημοτική 
Εκπαίδευση μπορούν να καταγραφούν με χρονολογική σειρά:
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- 2001 Εφαρμογή του νόμου για την ειδική εκπαίδευση με την ένταξη παιδιών 
με ειδικές ανάγκες στα νηπιαγωγεία.

- 2003 κτηριολογικό πρόγραμμα νηπιαγωγείων με επιχορήγηση 70% της δαπά
νης με πληρωμή τοκοχρεωλυσίων. Έγκριση ποσού ύψους £3.000.000.

- 2004 Θεσμοθέτηση της Προδημοτικής Εκπαίδευσης. Δωρεάν και υποχρεω
τική εκπαίδευση για τα παιδιά ηλικίας 4-jy 5 -y- . Ανάληψη από το κράτος 
της δαπάνης για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων.

- 2008 Μείωση του αριθμού των παιδιών κατά τμήμα στα 25 παιδιά.
- 2010 Συγγραφή και αποστολή σε όλα τα νηπιαγωγεία από την Υπηρεσία Ανά

πτυξης Προγραμμάτων Π.Ι.Κ. - Υ.Π.Π. του βιβλίου: «Πρόγραμμα Σπουδών 
Προσχολικής Εκπαίδευσης».

- 2015 Συγγραφή από την Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων του Οδηγού 
Νηπιαγωγού για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών.

-2016 Κυκλοφορείτο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης 
(3-6 χρονών).

Από το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα μεταφέρω την καταληκτική παρά
γραφο του εισαγωγικού του σημειώματος, στο οποίο διαφαίνεται η πεμπτουσία 
του έργου της Π.Ε. που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η έγνοια, και η συνεχής 
μας φροντίδα προς το παιδί:

«Το επιστημονικό πλαίσιο του συγκεκριμένου Αναλυτικού Προγράμματος 
αναδεικνύει το γεγονός ότι το κάθε παιδί είναι μοναδικό και ξεχωριστό. Οτι 
έχει τους δικούς του ρυθμούς μάθησης και ανάπτυξης, αποτελεί ενεργό μέλος 
πολλών ομάδων, έχει φωνή και δικαιώματα στις διαδικασίες μάθησης και ανά
πτυξης. Στόχος όλων των ενηλίκων που εμπλέκονται στις εκπαιδευτικές διαδι
κασίες είναι να δώσουν χώρο και χρόνο στο κάθε παιδί ξεχωριστά αλλά και 
στην κάθε ομάδα παιδιών, να αναπτύξουν και να αναδείξουν τις εν δυνάμει 
δυνατότητες και ικανότητές τους».

Επιλογικά:
Με όσα αναφέρθηκαν, έστω και με την επιβεβλημένη συντομία ενός άρθρου, 

εικάζεται ότι ο αναγνώστης θα έχει αποκομίσει μια γενική άποψη για την ιστο
ρία και τη σύγχρονη πραγματικότητα της Προσχολικής Εκπαίδευσης στην 
Κύπρο. Το πλέον αισιόδοξο και ελπιδοφόρο μήνυμα όλων όσοι ασχολούμαστε 
με την παιδεία και την εκπαίδευση του τόπου μας, είναι βέβαια το ότι σε όλο 
το κοινωνικό σύνολο υπάρχει η καταξίωση του έργου της Προδημοτικής 
Εκπαίδευσης και η γενική παραδοχή ότι, όχι μόνο χρειάζεται στο μικρό παιδί 
η αγωγή και η φροντίδα, που του προσφέρεται στο νηπιαγωγείο και στην προ- 
δημοτική τάξη, αλλά είναι πρωταρχικής σημασίας για όλη τη μετέπειτα ζωή 
του.

Και ολοκληρώνω δανειζόμενη την κατακλείδα: (Χρ. Θεοφιλίδης, 2010, σ. 
84)9: «Το κυπριακό νηπιαγωγείο είναι σήμερα ένας αποτελεσματικός χώρος μά
θησης και αγωγής. Διαθέτει έναν ελκυστικό εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, 
πλούσιο σε ερεθίσματα και αποτελεσματικό από πλευράς αισθητικής αγωγής... 
Το παιδί στο νηπιαγωγείο μαθαίνει αναδομώντας συνεχώς την πείρα του και 
συν-οικοδομώντας γνώση μέσα από την αλληλεπενέργεια με άλλα άτομα του 
περιβάλλοντος... Η προσχολική εκπαίδευση αίρει κοινωνικές ανισότητες και 
δημιουργεί το πλαίσιο για ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών. Στο νηπιαγωγείο 
εκκολάπτεται ο αλφαβητισμός σε διαφόρους τομείς και τίθενται τα πρώτα θε
μέλια της δια βίου μάθησης».

9 Βλ. Θεοφιλίδης, Χρ. (2010). Η Προσχολική Αγωγή στην Κύπρο - Λευκωσία, σ. 84.
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Το πνεύμα της μουσικής
του Νίκου Ζανόπουλου

Η Μουσική, η «Τέχνη της αρμονικής συναρμολόγησης των ήχων», είναι ένα 
από τα πιο βασικά εκφραστικά μέσα του ανθρώπου’ το πνεύμα της είναι κυ
ρίαρχο πάνω μας, αφού ένα από τα στοιχεία της, ο ρυθμός είναι μέσα μας, 
στους κτύπους της καρδιάς μας που μ’ αυτούς μας κρατά ζωντανούς.

Η δύναμη του ήχου πάνω στον υλικό κόσμο μπορεί ν αποδειχθεί πολύ με
γάλη’ κι εδώ θ’ αναφερθούμε στο φαινόμενο της αντήχησης (Resonance): Κάθε 
δομικό σύστημα έχει μια φυσική συχνότητα παλμικής κίνησης’ εάν σ’ ένα Α σύ
στημα δοθούν ωθήσεις με συχνότητα που προσεγγίζει τη φυσική του συχνότητα 
παλμικής κίνησης, η ανταπόκριση του συστήματος αυξάνεται πολλές φορές, 
όταν φθάσει ο ακριβής συγχρονισμός’ αυτό είναι το φαινόμενο της αντήχησης 
(Resonance).

Οι ακόλουθες δύο περιπτώσεις είναι ενδεικτικές του φαινομένου:
Κάποτε ένας λόχος στρατιωτών βάδιζε πάνω σε γέφυρα με σταθερό και 

πολύ συντονισμένο βηματισμό’ ξαφνικά η γέφυρα διαλύθηκε σαν να ταν 
φτιαγμένη από τραπουλόχαρτα, επειδή η δύναμή της δεν άντεξε την ισχυρή τα- 
λάντευση που δημιουργήθηκε’ η γέφυρα ενήργησε ως συσκευή που ενίσχυσε 
τις αρχικές παλμικές κινήσεις (ως αντηχητής resonator).

Έτσι και η κατακρήμνιση των τειχών της Ιεριχούς (γύρω στα 1545 π.Χ.) από 
τους Εβραίους του Ιησού του Ναυή που σάλπισαν με όλες τους τις σάλπιγγες 
πιθανό να ήταν μια άλλη περίπτωση του πιο πάνω φαινομένου’ αν και εκ πρώ
της όψεως κάποιος θα την τοποθετούσε στον Κόσμο του Μύθου.

Σε κάποια θεατρική παράσταση στο Λονδίνο, όπου έπρεπε να δοθεί μια 
ατμόσφαιρα του παρελθόντος γεμάτη μυστήριο, ο σκηνοθέτης υιοθέτησε τη 
συμβουλή κάποιου Wood φυσικού, που εισηγήθηκε τη χρήση ήχου πιο χαμηλού 
από το ακουστικό φάσμα του ανθρώπινου αυτιού που έχει συχνότητες από 15 
κύκλους το δευτερόλεπτο έως 20,000 περίπου. Η πηγή infra-sound ήταν μια πε
λώρια σωλήνα εκκλησιαστικού οργάνου. Όταν δοκιμάστηκε ο ήχος της, το 
αποτέλεσμα έμοιαζε με σεισμική δόνηση’ τα παράθυρα κροτάλιζαν, οι γυάλινοι 
πολυέλαιοι κουδούνιζαν, όλο το κτήριο έτρεμε και ο πανικός που ξαπλώθηκε 
στο ακροατήριο έφθασε και στους ενοίκους των γειτονικών σπιτιών.

Ο ήχος και το πνεύμα της Μουσικής έχουν συνδεθεί και με την κοσμική αρ
μονία. Σύμφωνα με την αρμονία των Σφαιρών των Πυθαγορείων, ουράνια σώ
ματα παράγουν με την κίνηση τους ήχον και ο λόγος των ταχυτήτων των 
πλανητών είναι ο λόγος των μουσικών συμφωνιών’ οι ήχοι των 7 πλανητών 
καθώς περιστρέφονται είναι σύμφωνοι’ κανένας από εμάς δεν είναι ενήμερος 
αυτών των ήχων, γιατί είναι μέσα μας από την ώρα της γέννησής μας και δεν 
υπάρχει αντιπαραβαλλόμενη σιωπή, για να κάμει αισθητή την ύπαρξή τους 
(σύμφωνα με τις Πυθαγόρειες δοξασίες).

Κάθε χορδή της επτάχορδης λύρας αντιστοιχεί μ έναν από τους επτά πλα
νήτες. Η λύρα του Ορφέα μετά τον θάνατό του υψώνεται σε αστερισμό με το 
λαμπρό αστέρι της, τον Βέγα, το πιο λαμπρό αστέρι στο βόρειο ουράνιο ημι
σφαίριο και αποθεώνεται. Το ίδιο αποθεώνεται και το δελφίνι που έσωσε από 
βέβαιο πνιγμό τον Λέσβιο τραγουδιστή Αρίωνα κι υψώθηκε στον αστερισμό 
του Δελφινιού (Delphinus).

Πολλοί αρχαίοι λαοί και πολιτισμοί, αρκετά απομακρυσμένοι ο ένας απ τον 
άλλο, ώστε ν αποκλείεται η μεταξύ τους επικοινωνία, μίλησαν για τη μαγική 
δύναμη της Μουσικής’το πνεύμα της επιδρά όχι μόνο πάνω στην άψυχη ύλη 
και στα στοιχεία της Φύσης αλλά και πάνω στα ζώα και φυτά και ιδιαίτερα 
στον άνθρωπο που του προσφέρει σωματική και ψυχική θεραπεία’ άλλωστε 
σωματική και ψυχική κατάσταση αλληλοσυνδέονται. Έτσι έχουμε τη μαγική 
Μουσική και μαγική Επωδό. Στην αρχαία Αίγυπτο ένας Αιγύπτιος μάγος χώ
ρισε τα νερά μιας λίμνης του παλατιού κτυπώντας το ραβδί του, για να βρεθεί 
το κόσμημα μιας κοπέλας που της έπεσε στο νερό, ενώ ψυχαγωγούσε τον 
Φαραώ κωπηλατώντας με άλλες σε λέμβο. Με μαγικό τραγούδι ο Αιγύπτιος 
μάγος επαναφέρει τα νερά στην αρχική τους θέση, κάτι που μας θυμίζει και το 
κατόρθωμα του Μωϋσή στην Ερυθρά Θάλασσα. Με μαγική Μουσική οι αδελ
φοί Αμφίων και Ζήθος έκτισαν τα Τείχη της επτάπυλης Θήβας. Ο Αμφίων 
έπαιζε τη λύρα του και οι πέτρες μετακινούνταν. Πέτρες μετακινεί και ο μύστης 
μουσικός Ορφέας με τη Μουσική του. Ο Ορφέας, ένας από τους Αργοναύτες, 
μαγεύει με το άσμα του τις Συμπληγάδες, τας κυανέας πέτρας, και τις ακινητο- 
ποιεί. Ο Ορφέας μαγεύει με το τραγούδι του και το παίξιμο της λύρας του ζώα 
και θηρία που προσέρχονται να τον ακούσουν. Η αλληγορία είναι πως η Μου
σική έχει τη δύναμη να εξημερώνει το κτήνος που βρίσκεται μέσα μας. Η εικόνα 
του Ορφέα που μαγεύει με τη λύρα του τα ζώα, από τα πιο άκακα ως τα πιο 
άγρια, είναι αγαπητό θέμα στην αρχαία Ελληνική ψηφιδογραφία. Σε Βυζαντινή 
μινιατούρα, σε ψαλτήρι που ανάγεται στα μέσα του 10ου αιώνα ο Ορφέας 
αντικαθίσταται από τον βασιλιά Δαυίδ που παίζει την άρπα του. Σύμφωνα με 
τον ποιητή Σιμωνίδη ο Ορφέας μαγεύει και ψάρια: «ιχθύες ορθοί κυανέου εξ 
ύδατος άλλοντο καλά συν αοιδά» (όρθια πηδούσαν τα ψάρια απ’ το βαθυγά
λανο νερό στ’ άκουσμα του όμορφου τραγουδιού) Με μουσικό τόξο σε παρά
σταση σε προϊστορικό σπήλαιο ένας γόης φορώντας κέρατα και δέρμα ζώου 
φαίνεται να μαγεύει το θήραμά του. Οι Ετρούσκοι κυνηγοί παγίδευαν ελάφια 
και κάπρους στήνοντας δίκτυά’ο αυλητής, ο «subulo» έπαιζε την πιο αγνή και 
αρμονική μελωδία, για να τα προσελκύει. Ο Αριστοτέλης μας μιλά για ένα είδος 
ψαριού που ευχαριστιέται με τον χορό και το τραγούδι και που πετιέται πάνω 
απ το νερό στους ήχους της Μουσικής: «ήδεται όρχήσει και ωδή και άκούσασα 
άναπηδφ έκ τής θαλάσσης». Οι Σειρήνες, όντα με κεφαλή γυναίκας και σώμα 
πουλιού, με τραγούδι γλυκό και υπνωτικό παρασύρουν δελεαστικά τους ναύτες 
στην παραλία, για να τους κατασπαράξουν. Ο Ορφέας όμως υπερβαίνει στη 
μελωδία τις Σειρήνες και τις μεταμορφώνει σε βράχους. Όμοια με τις Σειρήνες 
ένας μεγάλος βράχος στον Ρήνο που παράγει ηχώ έχει εμπνεύσει τον θρύλο της 
Αορελάη, μιας όμορφης κοπέλας που με το τραγούδι της παρεσυρνε τους βαρ
κάρηδες στο μοιραίο. Ο Ορφέας αποκοιμίζει με το τραγούδι του τον δράκοντα 
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που φύλαγε το Χρυσόμαλλο Δέρας στην Κολχίδα, ημερώνει τον Κέρβερον και 
κάνει τις φοβερές Ερινύες να δακρύσουν.

Κι ερχόμαστε τώρα στην Ανατολή:
Ο Κομφούκιος τόσο βαθιά εντυπωσιάστηκε από μερικούς αρχαίους ύμνους 

που για τρεις μήνες δεν γνώριζε τη γεύση του κρέατος. Σ’ ένα Κινέζικο μύθο 
όταν κάποιος μουσικός έπαιζε το ζίθερ την Ανοιξη: οι θάμνοι και τα δέντρα 
καρποφορούσαν. Το καλοκαίρι: κατέβαιναν χιόνια και πάγωναν οι λίμνες και 
τα ποτάμια. Το φθινόπωρο: έφερνε χλιαρές αύρες. Τον χειμώνα: ο ήλιος έκαιε 
και τα χιόνια έλυωναν. Στην Ινδική Μουσική κάθε ράγκα είχε μυστικές δυνά
μεις που επιδρούσαν πάνω στον άνθρωπο και τη Φύση. Η ράγκα, μια μουσική 
μορφή, είναι το αντίστοιχο του Νόμου στην αρχαία Ελληνική Μουσική, του 
Maqam στους Άραβες, της σονάτας ή σουίτας στην Ευρωπαϊκή σοβαρά Μου
σική. Μια τραγουδίστρια φέρνει τη βροχή έγκαιρα στις φυτείες του ρυζιού στη 
Βεγγάλη. Όποιος θα τραγουδούσε τη ράγκα Ντιπάκα θα καταστρεφόταν από 
φωτιά. Ο Μωαμεθανός αυτοκράτορας Άκπαρ τον 16° αιώνα διέταξε ένα τρα
γουδιστή να την τραγουδήσει· μάταια ο τραγουδιστής εκλιπαρούσε τον τύ
ραννο να τον απαλλάξει*  τελικά μπαίνει στα νερά του ποταμού Τζιούμνα και 
αρχίζει το τραγούδι· τα νερά θερμαίνονται, κοχλάζουν, εξατμίζονται, φλόγες 
ξεπηδούν κι αποτεφρώνουν τον δύστυχο τραγουδιστή.

Όπως ήδη αναφέραμε, το πνεύμα της Μουσικής επιδρά πάνω στον άν
θρωπο αλλάζοντας την ψυχική του διάθεση προσφέροντάς του ψυχική και 
σωματική θεραπεία. Στην Ιλιάδα ο Ομηρικός Αχιλλέας με τους ήχους της 
λύρας προσπαθεί να καταπραυνει την ταραγμένη ψυχή του. Μια ομάδα μεθυ
σμένων συνέρχεται, όταν ο αυλητής κατά προτροπή του Πυθαγόρα αυλεί στον 
Δώριο τρόπο. Ο Κλεινίας ο Πυθαγόρειος όταν οργιζόταν έπαιρνε τη λύρα κι 
εκιθάριζεν κι έλεγε «πραυνομαι». Ο Αριστόξενος ο Ταραντίνος, ο μέγιστος των 
θεωρητικών μουσικών της αρχαιότητας, θεραπεύει με Μουσική αυλού κάποιον 
που έπεφτε σ’ έξαλλη κατάσταση στον ήχο της σάλπιγγας. Ανάμεσα στους θε
ραπευτές μουσικούς αναφέρονται ο Έλληνας Τιμόθεος με τη λύρα του, ο Άρα
βας Αλ Φαράμπι, ο βιβλικός Δαυίδ και ο Ιταλός τραγουδιστής του 18ου αιώνα 
Φαρινέλλι. Κατά τον Όμηρο οι γιοι του Αυτολύκου με ωδήν (αοιδήν) σταμά
τησαν το πηχτό αίμα της πληγής του Οδυσσέα. Στην αρχαία Αίγυπτο με μαγική 
Μουσική θεράπευαν το δάγκωμα δηλητηριώδους φιδιού. Με μαγική Μουσική 
θεράπευε και η ιέρεια του Άμμωνος - ΡαΠα - Σέπουτ - ν - Μουτ της 21ης δυνα
στείας, (το τελικό συνθετικό του ονόματος της Μουτ είναι το όνομα της θεάς μη
τέρας της Θηβαϊκής τριάδας: Αμούν - Μουτ - Κχονσού). Σε μερικά μέρη της 
Αφρικής ο μάγος γιατρός χρησιμοποιεί ένα μαγικό τύμπανο κι ένα είδος άρπας 
πάνω από το στομάχι του αρρώστου. Μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιείτο στην 
Αίγυπτο θεραπευτικό τραγούδι' ίσως η χρήση του να συνεχίζεται και τώρα. Ο 
Θεόφραστος μαρτυρά πως η ισχιαλγία, πόνος του νεύρου - νευραλγία του 
ισχιακού νεύρου - θεραπευόταν, όταν ο αυλητής έπαιζε στον Φρύγιο τρόπο 
πάνω από το άρρωστο μέρος.

Οι παιάνες αρχικά ήσαν μαγικές συνθέσεις ενάντια στην αρρώστια και τον 

θάνατο. Ήσαν χορικά τραγούδια που απευθύνονταν στον Απόλλωνα. Ο Απόλ
λωνος είναι ανάμεσα σ’ άλλα τοξότης θεός, θεός μιας Μουσικής συγκρατημένης με 
κυρίαρχο το νηφάλιο και ατάραχο στοιχείο και συνάμα αποκαλείται Παιήων 
(θεραπευτής)· είναι τοξότης θεός και το μουσικό του όργανο είναι η λύρα που 
είναι ii εξέλιξη του μουσικού τόξου. Ένας παιάνας έφθασε ως εμάς πάνω σε 
πάπυρο από την Αίγυπτο και είναι γνωστός ως πάπυρος του Βερολίνου' ο πά
πυρος, αν και φθαρμένος σε πολλά σημεία, μας δίνει μια μεγαλόπρεπη σύνθεση 
που αρχίζει με τον στίχο: «Παιάν, ώ παιάν αίνώμεν μολπαΐς Φοίβον», ας υμνή
σουμε με τραγούδια το Φοίβον. Ο Ασκληπιός θεράπευε με γλυκά τραγούδια. 
Στα Ασκληπιεία συμπεριλαμβανομένου και αυτού της Επιδαύρου, οι αρετα- 
λόγοι, ειδικοί γνώστες ύμνων, δημιουργούσαν χαλαρωμένη, ελπιδοφόρα και 
δεκτική διάθεση στους ασθενείς.

Και λίγα λόγια για τον Ταραντισμό που απεδόθη στο κέντρισμα της αρά
χνης tarantula· ήταν όμοιος με τον αρχαίο κορυβαντισμό και κατάλοιπο αρχαίων 
παγανιστικών τελετουργιών οργιαστικού και ερωτικού χαρακτήρα. Προκα- 
λούσε υστερική συμπεριφορά, ένα είδος διανοητικής διατάραξης κρούσματα 
σημειώθηκαν κυρίως στην Απουλία, όπου έπαιρνε τη μορφή συλλογικής μανίας 
για χορό. Η μόνη θεραπεία ήταν η Μουσική και ο χορός. Η μουσική σύνθεση 
Ταραντέλλα είναι γραμμένη σε γρήγορο tempo σε 6/8 με εναλλασσόμενα μέρη 
στον μείζονα και ελάσσονα τρόπο. Τελικά η αρρώστια αυτή καταπολεμήθηκε 
τον 18ο αιώνα παραμένοντας μυστηριώδης κι αινιγματική.

Στα 676 π.Χ. το μαντείο των Δελφών, κατά τη διάρκεια μιας εσωτερικής δια
μάχης στη Σπάρτη, δίδει συμβουλή να καλέσουν τον Αέσβιο μουσικό Τέρπανδρο 
για να φέρει την ειρήνη με τη Μουσική του. Ο μεγάλος ποιητής/μουσικός Τέρ- 
πανδρος από την Άντισσα της Αέσβου είναι αυτός που εγκαινιάζει την κλασική 
Ελληνική Μουσική τον 7° π.Χ. αιώνα.

Ο Θαλήτας, που με τη Μουσική του αναπτερώνει το χαμένο ηθικό των 
Σπαρτιατών ύστερα από αποτυχία στους Μεσσηνιακούς πολέμους, διορίζεται 
επίσημα από τις Σπαρτιατικές αρχές, για να βοηθήσει στη διατύπωση των 
νόμων. Κι εδώ βλέπουμε τον μεγάλο ρόλο του μουσικού στην αρχαία κοινωνία 
που με τον λόγο, τον ρυθμό και το μέλος ωθεί τους πολίτες στην πειθαρχία 
και την ευνομία. Εκτός από τη Σπάρτη οι νόμοι διαδίδονταν στους πολίτες με 
τη μορφή της Μουσικής και ποίησης και σε άλλες πολιτείες, όπως για παρά
δειγμα στην Κρήτη· διαβάζουμε επίσης και για νόμους που τραγουδιούνταν 
μετά το δείπνο· σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η συνήθεια να τραγουδούν τους 
νόμους βοηθούσε στην απομνημόνευσή τους, προτού εφευρεθεί το γράψιμο· 
πρέπει να χουμε όμως υπόψη πως και μετά που διαδόθηκε το γράψιμο στην 
Ελλάδα, οι νόμοι παρέμειναν άγραφοι· ο Ελληνιστής Butcher παρατηρεί ότι η 
μελοποίηση των νόμων και η στενή σύνδεσή τους με γιορταστικές εκδηλώσεις 
ήσαν σύμφωνες με το ελληνικό αίσθημα που τους έβλεπε όχι σαν αυστηρούς 
κυρίους που επέβαλλαν βαρύ έργο, μα σαν συντρόφους στην κοινωνική ζωή, 
φιλικούς κι έξυπνους σύμβουλους.

Εδώ ας σημειωθεί πως και στην αρχαία Αιγυπτιακή μυθολογία η Μουσική 
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γίνεται όργανο εκπολιτισμού των ανθρώπων: ο θεός των νεκρών Όσιρις, ο κύ
ριος του σείστρου και ο εφευρέτης της σάλπιγγας, δίδαξε στους ανθρώπους τις 
τέχνες του Πολιτισμού, συνδέοντας τα πειστικά του λόγια με τραγούδι και με 
όλα τα είδη της Μουσικής.

Η Μουσική είναι παρούσα σ’ όλες τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης ζωής κοι
νωνικές, θρησκευτικές, στην ειρήνη και στον πόλεμο, στη χαρά και στη λύπη 
του ανθρώπου που τον συντροφεύει από τη γέννησή του ως τον θάνατο. Μέσω 
της Μουσικής ο άνθρωπος εκφράζει τα συναισθήματα και τις ιδέες του, απα
λύνει τον πόνο του ή εμψυχώνεται ή περιγράφει εικόνες από τον Κόσμο που 
τον περιστοιχίζει.

Από τα πανάρχαια χρόνια η Μουσική συνοδεύει τον άνθρωπο στην εργα
σία. Πάνω σ’ ένα Μινωικό αγγείο απεικονίζονται θεριστάδες που μετά τον κά
ματο της ημέρας επιστρέφουν τραγουδώντας· προπορεύεται κάποιος σείοντας 
ένα σείστρο. «Λιτυέρσης» στους αρχαίους Έλληνες ήταν το τραγούδι των θε- 
ριστάδων. «Ή δε των θεριστών ωδή λιτυέρσης καλείται» μας λέγει ο Αθήναιος. 
Σ’ ένα πήλινο σύμπλεγμα από τη Θήβα, τέλη του 6ου π.Χ. αιώνα, ένας αυλητής 
ψυχαγωγεί τέσσερεις γυναίκες που ζυμώνουν ψωμί. Συναντούμε επίσης τον 
αυλητή στα γυμνάσια να δίνει τον ρυθμό σε αθλητές. Ο αυλητής, ο τριηραύλης, 
έδινε τον ρυθμό στους κωπηλάτες της τριήρης.

Το πνεύμα της Μουσικής είν’ αυτό που θα εμφυσήσει στους πολεμιστές το 
αγωνιστικό σθένος και τον ηρωισμό αναπτερώνοντας το ηθικό τους με τα πο
λεμικά εμβατήρια. Ο θούριος του Ρήγα εμψυχώνει τους σκλαβωμένους Έλλη
νες όπως και ο ύμνος στην Ελευθερία του Διονυσίου Σολωμού. Με Μουσική 
λύρας βάδιζαν οι Κρήτες στη μάχη και οι στρατιώτες της Σπάρτης στους ήχους 
του αυλού που έδινε και το πρώτο σύνθημα για τη μάχη. Το Καστόρειον μέλος 
ήταν μια Σπαρτιατική μελωδία που τραγουδιόταν με συνοδεία αυλού, καθώς 
όδευαν οι πολεμιστές στη μάχη. Ο Λουκιανός αναφέρει πως οι Σπαρτιάτες κα
τόρθωναν να νικούν πάντα έχοντας οδηγό τη Μουσική και την ευρυθμία. Το 
«πολεμικόν» ήταν μια σύνθεση πολεμικού χαρακτήρα που παιζόταν στον αυλό 
καθώς και στη σάλπιγγα.

Θ’ αναφερθούμε τώρα στον ρόλο της Μουσικής στη Θρησκεία, στη Χρι
στιανική λειτουργία, στις διάφορες θρησκευτικές τελετουργίες και εκδηλώ
σεις οδηγώντας σε ψυχικήν ανάταση και στη μυσταγωγία. Η παρουσία του 
μουσικού στις θυσίες είναι πολύ καλά τεκμηριωμένη τόσο από αναφορές στη 
φιλολογία όσο και από έργα τέχνης: σε μια ζωγραφιά ένα πρόβατο οδηγείται 
στον βωμό και ακολουθεί ο αυλητής, που λεγόταν ιεραύλης, καθώς κι ένας 
εκτελεστής λύρας. Στη Μινωική σαρκοφάγο από την Αγία Τριάδα της Κρήτης 
βλέπουμε πάλιν την παρουσία του αυλητή σε τελετουργία θυσίας Ταύρου. Στα 
θρησκευτικά μυστήρια της Ελευσίνας ο ιεραύλης αυλούσε μ' εκείνους που τρα
γουδούσαν ύμνους. Ο τυμβαύλης έπαιζε στις κηδείες στη νεκρώσιμη πομπή και 
πάνω από τον τάφο και ειδικές σάλπιγγες ηχούσαν στις νεκρικές τελετουργίες. 
Στη ζωφόρο του Παρθενώνα στην ιερή πομπή είναι παρόντες ένας αυλητής και 
δυο μουσικοί που παίζουν κιθάρα. Το ιεράκιον μέλος ήταν μια μελωδία που 

παιζόταν στον αυλό από νέους κατά τις λιτανείες προς τιμήν της θεάς Ήρας 
στο Άργος. Στις οργιαστικές τελετουργίες της μεγάλης μητέρας θέας Ρέας ή 
Κυβέλης παιζόταν ο φρύγιος αυλός. Οι ακόλουθοι της θεάς ήσαν ευνουχισμέ
νοι ιερείς που ονομάζονταν Γκάλλοι και στην Ελλάδα Κορύβαντες. Ο Λουκια
νός λέγει πως στην ψυχή αυτών που κατέχονται από τη μελωδία του Φρύγιου 
αυλού εξεγείρεται το υπάρχον πάθος από το πνεύμα της Ρέας και κυριεύονται 
από μανία. Το 200 μ.Χ. ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς κηρύσσει: «Δεν έχουμε 
ανάγκη παρά από ένα μόνο όργανο, κι αυτό είναι η φωνή που φέρνει τη γα
λήνη· δε μας χρειάζεται το παλιό ψαλτήρι, η σάλπιγγα, τα κύμβαλα κι ο αυλός». 
Κι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος δύο σχεδόν αιώνες αργότερα θα πει τα ίδια: «Δεν 
έχουμε ανάγκη από κιθάρα ή από πλήκτρο ούτε από κανένα όργανο... αλλά, 
αν το θέλεις, μπορείς να κάμεις από τον εαυτό σου ένα όργανο, σταυρώνοντας 
τη σάρκα σου και προσπαθώντας να πραγματοποιήσεις με το σώμα σου μια τέ
λεια αρμονία».

Με το τραγούδι συγκεκριμενοποιεί ο άνθρωπος αυτό που θέλει να εκφρά- 
σει, ενώ η καθαρά ενοργανη/ορχηστρική Μουσική είναι τέχνη αφηρημένη 
που χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους ρυθμούς και μελωδίες και τον 
πλούτο των ηχητικών χρωμάτων μας βάζει στο συναισθηματικό κλίμα που 
στοχεύει ή μας ενστερνίζει τις ιδέες από τις οποίες εμφορείται. Ο Πλάτων 
απορρίπτει στην ιδανική του πολιτεία την αφηρημένη τέχνη, γιατί αδυνατεί να 
εκφράσει καθαρά τις ιδέες. Όμως, αν είχε υπ’ όψη τα μεγάλα συμφωνικά έργα 
που γνωρίσαμε, την 9η του Μπετόβεν ή τη Μουσική του Ριχάρδου Βάγκνερ, 
ίσως να έκανε δεύτερες σκέψεις. Ο Ριχάρδος Βάγκνερ επηρεασμένος από τη 
φιλοσοφία του Αρθούρου Σοπενχάουερ τραγούδησε τον ανθρώπινο πόνο και 
τη ματαιότητα του κόσμου με απαράμιλλί] μαεστρία. Στον Τριστάνο και Ιζόλδη 
ακούμε τον Τριστάνο να τραγουδά με θλίψη: «γιατί γεννιέται η ζωή; για μάταιη 
ελπίδα, για το θάνατο». Για τον Βάγκνερ ο Φρειδερίκος Νίτσε γράφει: «υπάρχει 
κάποιος μουσικός που περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο μουσικό είναι πρω
τομάστορας στο να βρίσκει τους τόνους στο βασίλειο των παθών, των κατα
πιεσμένων και βασανισμένων ψυχών, που δίδει έκφραση ακόμα και στη 
σιωπηλή αθλιότητα· κανένας δεν είναι ίσος του στα χρώματα της πρόσφατης 
πτώσης, στην απερίγραπτη παροδική τελευταία ευτυχία, αληθινά τελευταία, 
αληθινά βραχύβια χαρά. Όπως ο Ορφέας κάθε κρυμμένης δυστυχίας είναι ο 
μεγαλύτερος όλων». Ο Μπετόβεν συνδυάζει τη δύναμη και τη χάρη, χαρακτη
ριστικά των γλυπτών του Παρθενώνα. Η Μουσική του Μότσαρτ έχει τη λεπτό
τητα, τη χάρη και μια κρυσταλλική διαφάνεια. Ο Μπαχ είναι ο συνθέτης της 
θρησκευτικής ανάτασης και μυστικοπάθειας.

Μουσικό Ήθος
Το πνεύμα της Μουσικής συμβάλλει και στη διάπλαση του ανθρώπινου χα

ρακτήρα, του ήθους όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, και στη δημιουργία μιας 
εκλεπτυσμένης ευαισθησίας. Για τον σκοπό αυτό όμως πρέπει να γίνεται χρήση 
της κατάλληλης Μουσικής. Και επειδή η Μουσική και γενικά η τέχνη είναι βα
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σικά μίμηση, ο Αριστοτέλης μας δίδει μια βαθιά ανάλυση της διαδικασίας που 
μπορούμε να σχετίσουμε με την αρχή της ισομαγείας όπου «το όμοιο ενεργεί 
πάνω στο όμοιο». Λέγει ο Αριστοτέλης: «όταν ακούμε μιμήσεις όλοι μας απο
κτούμε μια συμπάθεια για τα αισθήματα που απομιμούνται, ξέχωρα ακόμα από 
πραγματικούς ρυθμούς και μελωδίες... Αλλά είναι στους ρυθμούς και μελωδίες 
όπου έχουμε τις πιο ρεαλιστικές απομιμήσεις θυμού και ηπιότητας καθώς και 
θάρρους, εγκράτειας και γενικά όλων των αντιθέτων τους ηθικών ποιοτήτων. 
Αυτό βλέπουμε από την εμπειρία, αφού όταν ακούμε τέτοιες απομιμήσεις, είναι 
που νοιώθουμε μιαν αλλαγή μέσα στην ψυχή μας. Αλλά το ν’ αποκτήσουμε το 
συνήθειο να αισθανόμαστε πόνο ή ευχαρίστηση μπροστά σε τέτοιες απομιμή
σεις σχετίζεται στενά με το νά ’χουμε τα ίδια αισθήματα που γενιούνται με την 
παρουσία των πραγματικών».

Ο Αθηναίος Δάμων, ο διαλεκτικός του μουσικού ήθους, του 5ου π.Χ. αιώνα, 
φίλος και δάσκαλος του Περικλή, συνδέει το μουσικόν ήθος με τους πολιτικούς 
νόμους, η υπονόμευση των οποίων είναι αποτέλεσμα της επικράτησης Μουσι
κής χαμηλού ήθους. Ο Πλάτων στην ιδεατή του πόλη-κράτος θεωρεί τη Μου
σική βασική προϋπόθεση για την ολοκληρωμένη μόρφωση του φιλόσοφου 
άρχοντα και δέχεται μόνο ορισμένες αρμονίες (δηλ. μουσικές κλίμακες και συν
θέσεις που βασίζονται πάνω σ’ αυτές) ρυθμούς και μουσικά όργανα. Απορρί
πτει τους τρόπους που ναι κατάλληλοι για τον θρήνο και τα συμποσιακά 
τραγούδια και δέχεται τον Δώριο και Φρύγιο για το ήθος τους. Για τον Αου- 
κιανό ο Φρύγιος εκφράζει το ένθεον, ο Λύδιος το βακχικόν, ο Δώριος το σε
μνόν και ο Ιωνικός τρόπος, η Ιαστί αρμονία, το γλαφυρόν. Όπως ήδη 
αναφέραμε, η επίδραση της Μουσικής πάνω στον άνθρωπο παίρνει τις διαστά
σεις μιας μαγικής δύναμης. Όταν έπαιζε ο αυλητής Τιμόθεος μπροστά στον 
Μέγα Αλέξανδρο μια σύνθεση που έφερε το όνομα της θεάς Αθηνάς, ο τελευ
ταίος έτρεξε να πάρει τα όπλα του σα να ’χε καταληφθεί από μανία. Αυτό ανα
φέρει ο Δίων Χρυσόστομος στο «Περί βασιλείας». Ένας κέλτης ιερέας ο 
δρουίδας Daghda, σύμφωνα μ’ ένα Ιρλανδικό μύθο, έπαιξε κάποτε πάνω στο 
μουσικό του όργανο τρεις μελωδίες: η πρώτη έκανε τις γυναίκες να κλάψουν 
στη δεύτερη άνδρες και γυναίκες ξέσπασαν σε γέλια και με την τρίτη αποκοί
μισε όλους.

Μεγάλοι πολιτισμοί μιλούν για τη Μουσική ως μέσον παιδείας και ανα
μόρφωσης. Ο γεωγράφος Στράβων (66 π.Χ. - 23 μ.Χ.) μας λέγει πως οι ποιητές 
και μουσικοί στην αρχαία Αίγυπτο θεωρούσαν τους εαυτούς τους ως αναμορ
φωτές των ηθών. Ο ίδιος αναφέρει ακόμα πως οι Αιγύπτιοι μάθαιναν τα παιδιά 
τους τη Μουσική που καθιέρωνε το κράτος και που είχε κατά συνέπεια νομο
θετική δύναμη. Ο Κινέζος σοφός Kung-fu-tze γνωστός στη Δύση ως Κομφού- 
κιος (551 - 479 π.Χ.) πάνω απ’ όλα πίστευε πολύ πως η Μουσική μπορούσε 
αποτελεσματικά να εξευγενίσει τον ανθρώπινο χαρακτήρα. Τα τραγούδια όμως 
του Sheng (πνευστό όργανο) έφερναν γι’ αυτόν το αντίθετο αποτέλεσμα. Η 
στάση του Κομφούκιου απέναντι στη Μουσική κατά κάποιον τρόπο ήταν όμοια 
μ' εκείνη του Αρθούρου Σοπενχάουερ: πίστευε πως όχι μόνο αποτυπώνει την 
αρμονία του Κόσμου αλλά συμβολίζει τη Συμφωνία που μπορούσε να επικρα

τήσει στην πολιτεία, όταν υπάρχουν φωτισμένοι κυβερνήτες. Για τον Κομφού- 
κιο η Μουσική του ανθρώπου με τον ευγενικό χαρακτήρα είναι λεπτή και γε
μάτη πραότητα, διατηρεί ομοιομορφία στην ψυχική διάθεση, ζωντανεύει και 
συγκινεί· τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να υποθάλψει πόνο ή θρήνο στην καρ
διά του.

Η θεωρία του ήθους δεν περιορίστηκε στην αρχαιότητα· ο μεσαίωνας πήρε 
τα Ελληνικά ονόματα και τα εφάρμοσε χαλαρά στις νέες εκκλησιαστικές κλί
μακες. Ο Λούθηρος ήταν ακόμα της γνώμης πως η υπολύδια κλίμακα έπρεπε 
να χρησιμοποιείται για τον τόνο του Ευαγγελίου «γιατί» όπως έλεγε «ο Χριστός 
είναι ευγενής κύριος και οι λέξεις του ωραίες ας πάρουμε λοιπόν τον 6ον τόνον 
για το Ευαγγέλιον... Εφ’ όσον ο Απόστολος Παύλος είναι βαρύς, θα προσαρ
μόσουμε την Επιστολή πάνω στον 8° τόνο».

Στη δική μας σοβαρά Ευρωπαϊκή Μουσική αποδόθηκαν από διάφορους θε
ωρητικούς στους τόνους ή κλειδιά διάφοροι χαρακτήρες. Για παράδειγμα στο 
Ντο μείζον το γενναίο και ρωμαλέο. Στο Σολ μείζον το εύθυμο και βουκολικό, 
στο σολ έλασσον το μελαγχολικό. Η Μουσική λοιπόν συμβάλλει στην παιδεία 
και αναμόρφωση του ανθρώπου· λέμε συμβάλλει· όμως αυτό δεν είναι από
λυτο· επιτυγχάνεται πάντοτε αυτό που αναφέρει η παραβολή του σπορέα. Ο 
Αδόλφος Χίτλερ, μια θηριώδης μορφή, ήταν λάτρης της Κλασικής Μουσικής 
και ιδιαίτερα εκείνης του Βάγκνερ που τη χαρακτηρίζει και μια γιγαντιαία δύ
ναμη. Και πολλοί από τους βιρτουόζους διακατέχονται από εγωπάθεια, υπε
ροψία και ανταγωνιστικότητα. Ανάλογα με την πνευματική και ψυχική 
καλλιέργεια και εξέλιξη του ανθρώπου έχουμε και τα ανάλογα επίπεδα των 
μουσικών έργων. Όπως και στο θέατρο, από το θέατρο σκιών φθάνουμε ανε
βαίνοντας στα μεγάλα έργα των Ελλήνων δραματοποιών, στον Σαιξπήρο, στον 
Γκαίτε, στον Ιψεν.

Αλλη η Μουσική που προορίζεται για το παιδί, άλλη για τον απαίδευτο ερ
γάτη κι άλλη γι αυτόν που εμβάθυνε με τη μουσική παιδεία στα έργα των με
γάλων δημιουργών. Αλλη η Μουσική που θ' ακούσουμε σ' ένα καφέ (cafe), άλλη 
στον κινηματογράφο, άλλη στο χορό κι άλλη στην αυτοσυγκέντρωση μας σε 
πνευματικές και ψυχικές μας αναζητήσεις και ανατάσεις. Δεν είναι τυχαίο που 
όλοι μας μιλάμε για ελαφρά Μουσική και για σοβαρά. Τα καλύτερα δείγματα 
της σοβαράς Μουσικής είναι τα λεγόμενα κλασικά έργα-όμως μιλάμε πάντα 
για καλό έργο σε κάθε επίπεδο και για μετριότητα- κανένα επίπεδο δεν απορ
ρίπτεται φτάνει να είναι κάποιας ποιότητας. Επίσης σημειώνουμε πως ανάλογα 
με τις ώρες της ημέρας είναι και η ανάλογη Μουσική - άλλη είναι η Μουσική 
του πρωινού και άλλη της νύχτας, για ν’ ανταποκρίνεται πάντα στη σωματική 
μας κατάσταση και διάθεσή μας - άλλη είναι η Μουσική που θα μας διεγείρει 
κι άλλη αυτή που θα μας χαλαρώσει.

Η Μουσική συνδέεται στενά με τις δυο άλλες αδελφές τέχνες: την ποίηση 
και την όρχηση που έχουν κοινό στοιχείο μαζί της τον ρυθμό. Στην αρχαία Ελ
λάδα και μέχρι τα Αλεξανδρινά χρόνια οι τρεις αυτές αδελφές τέχνες ήσαν αλ- 
ληλένδετες και ο μουσικός ήταν και ο ποιητής και ο χορογράφος του έργου 
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του. Και για να έλθουμε στη μουσική δημιουργία, ο συνθέτης εκτός από το 
έμφυτο χάρισμα (το ταλέντο) πρέπει να έχει και την ανάλογη μουσική κατάρ- 
τηση. «Μουσικήν ποίει και έργάζου» λέγει στον Φαίδωνα ο Πλάτων. Και στην 
πορεία της ζωής του ο άνθρωπος, αφού περάσει απ' όλα τα στάδια των αναζη- 
τήσεών του, τελικά η τέχνη και προπαντός η Μουσική θα εξακολουθεί να δίνει 
νόημα στην ύπαρξή του.

Έτσι παρουσιάζει και τον γύφτο στον Δωδεκάλογό του ο Παλαμάς που 
έγινε δουλευτής, χαλκιάς, οικοδόμος που πάσκισε ν’ αλλάξει τον κόσμο που 
τον σπρώχνει ο πειρασμός τα ιερώτατα να βρίσει, που γνώρισε την απογοή
τευση στον έρωτα και ξεφύλλισε της λατρείας όλα τα ρόδα*  βρίσκει τελικά ένα 
βιολί και παίζει δίνοντας νόημα στη ζωή του και στον ένατο λόγο μας χαρίζει 
τους στίχους:

Χτύπα δοξάρι μου, και χτίζε, 
ο κόσμος γίνεται από μένα 
μέσα στα χέρια μου τα δυο.

Κι αν είμαι δέντρο, είμ' ένα δέντρο
από χορδή και μουσική,
και τίποτ' άλλο*  κι ένας ήχος
και μια πνοή κι ένα τραγούδι 
μέσα μου ζη.

II. Δοκίμια

Η Αρχαία Ελληνική ως «νοηματική» γλώσσα και η διδασκαλία 
της σε 13 σχολεία της Οξφόρδης

του Χρίστου Παντελίδη

Ένας από τους λόγους που πολλοί μελετητές της αρχαίας ελληνικής γλώσ
σας την βρίσκουν γοητευτική είναι και το γεγονός ότι αυτή είναι «νοηματική», 
σε αντίθεση με άλλες γλώσσες που χαρακτηρίζονται ως «σημειολογικές».

Είναι νοηματική η αρχαία ελληνική γλώσσα (κατά συνέπεια και η νεοελλη
νική), διότι μεταξύ του σημαίνοντος (της λέξης δηλαδή) και του σημαινομένου 
υπάρχει μια πρωτογενής σχέση. Η λέξη κυνηγός π.χ. (το σημαίνον) παράγεται 
από τις λέξεις κύων και άγω (το σημαινόμενον), υποδεικνύοντας έτσι την πρω
τογενή σχέση μεταξύ του σημαίνοντος και του σημαινομένου. Το ίδιο ακριβώς 
συμβαίνει και με πλείστες άλλες ελληνικές λέξεις, όπως π.χ. συκοφαντώ 
(σύκον+φαίνω=καταγγέλλω, ψευδούς, τον εξαγωγέα σύκων), βωμολοχώ 
(βωμός+ελλοχεύω, επειδή πολλοί πεινασμένοι μαζεύονταν γύρω από τους βω
μούς για να αρπάξουν κρέας αλληλοϋβριζόμενοι), γεωμετρία (γη+μετρώ), πα
νικός (από τον θεό Πάνα), βολιδοσκοπώ (βολίς +σκοπώ =βυθομετρώ). Όπως 
δείχνουν τα παραδείγματα αυτά, υπάρχει μια αιτιώδης σχέση μεταξύ της λέξης 
και του σημαινομένου.

Αντίθετα, στις «σημειολογικές» γλώσσες ορίζεται ότι το τάδε πράγμα (ση- 
μαινόμενον) νοείται με την τάδε λέξη. Η λέξΐ] κυνηγός π.χ. στα Αγγλικά απο
δίδεται με τη λέξη hunter και στα Γερμανικά με τη λέξη Jaeger. Αυτό βέβαια 
δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και νοηματικές λέξεις στις άλλες γλώσσες, όπως 
π.χ. Oxford =πέρασμα βοδιών, Cambridge= γέφυρα του ποταμού Cam κλπ. Στην 
πλειοψηφία τους όμως οι λέξεις των γλωσσών αυτών είναι «σημειολογικές».

Οι εκπαιδευτικές αρχές της Οξφόρδης αποφάσισαν τη διδασκαλία από 
φέτος της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην πρώτη τάξη σε 13 δημοτικά σχολεία 
της περιφέρειας με το σκεπτικό ότι η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής θα 
βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα τη μητρική τους γλώσσα. Όπως 
δήλωσε η Dr Lorna Robinson, μια από τις καθηγήτριες που θα διδάξουν στα σχο
λεία αυτά, η αρχαία ελληνική γλώσσα παρέχει τη βάση, για να κατανοήσουν 
τα παιδιά την πολυπλοκότητα της αγγλικής γραμματικής. Ετσι οι Αγγλοι μα
θητές, διδασκόμενοι την αρχαία ελληνική, μανθάνουν π.χ. τη σημασία της δο
τικής πτώσης και αντιλαμβάνονται καλύτερα τον ρόλο της λέξης you στην 
πρόταση I give you money, όπου η λέξη αυτή αντιστοιχεί ακριβώς με τη δοτική 
της αρχαίας ελληνικής γλώσσας (δίδωμί σοι χρήματα). Η ίδια καθηγήτρια σε 
δήλωσή της στην εφημερίδα TIMES του Λονδίνου αναφέρει ότι η αρχαία ελ
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ληνική είναι μια όμορφη γλώσσα με ωραίες λέξεις και γοητευτικά νοήματα και 
διευκρινίζει ότι τα παιδιά θα διδαχτούν την ελληνική αλφάβητο, τη γραμματική 
και το βασικό λεξιλόγιο, καθώς επίσης και την ελληνική κουλτούρα, τη γένεση 
των Ολυμπιακών αγώνων και κωμωδίες του Αριστοφάνη. Καλύπτοντας το 
θέμα η εφημερίδα Daily Telegraph στην έκδοση της 31ης Ιουλίου 2010 αναφέρει 
ότι από τον Σεπτέμβριο του 2010 στα δημοτικά σχολεία της Οξφόρδης θα δι
δάσκεται η γλώσσα του Αρχιμήδη και του Ηρόδοτου. Επίσης η εφημερίδα 
Guardian έθεσε στους αναγνώστες της το ερώτημα «στις τάξεις του δημοτικού 
σχολείου θα παραδίδονται μαθήματα αρχαίων ελληνικών, για να βοηθήσουν 
τα παιδιά να κατανοήσουν τα αγγλικά. Πρόκειται για καλή ιδέα;» 80% 
απάντησαν «ναι, διότι τα αρχαία είναι η ρίζα του πολιτισμού», ενώ 20% 
απάντησαν όχι, θεωρώντας την αρχαία ελληνική ως νεκρή γλώσσα.

Είναι λυπηρό που στον ελληνικό χώρο η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής 
παραμελείται συνεχώς στο όνομα ενός δήθεν προοδευτισμού που απαιτεί την 
εισαγωγή στο εκπαιδευτικό σύστημα νέων και σύγχρονων μαθημάτων, εις 
βάρος πάντοτε της ανθρωπιστικής παιδείας. Αυτό που εμείς θεωρούμε οπισθο
δρόμηση- κι ας είναι δική μας κληρονομιά- για τους ξένους είναι προοδευτι- 
σμός. Είναι βέβαια παρήγορο το γεγονός ότι δύο ευαισθητοποιημένοι 
βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, οι Αθανάσιος Πλεύρης και Σπυρί
δων-Αδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενοι στην απόφαση των εκπαιδευτικών 
αρχών της Οξφόρδης, υπέβαλαν στην Υπουργό Παιδείας το ερώτημα «Προτί- 
θεστε να αναπτύξετε ανάλογες πρωτοβουλίες και στα ελληνικά δημοτικά σχο
λεία;».

Ενώ οι ξένοι λοιπόν προωθούν τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσ
σας, για να μάθουν καλύτερα τη μητρική τους γλώσσα, εμείς την περιφρονούμε, 
ίσως γιατί μιλούμε τόσο καλά τη νεοελληνική μας γλώσσα που δεν έχουμε 
ανάγκη την αρχαία...

Μάθημα δημοκρατίας τα Αρχαία Ελληνικά

του Χρίστου Παντελίδη

Σε πρόσφατη έκδοση της γερμανικής εφημερίδας Frankfurter Allgemeine 
Zeitung δημοσιεύεται ολοσέλιδο άρθρο του δημοσιογράφου και αρχαιογνώστη 
Konrad Adam, ο οποίος αναφέρει ότι στα πλαίσια ορισμένων εκπαιδευτικών 
μεταρρυθμίσεων που επιχειρούνται σε αρκετά γερμανικά κρατίδια, πρέπει να 
ενισχυθεί η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στα γερμανικά σχολεία. Κύριο 
επιχείρημά του είναι ότι τα αρχαία ελληνικά ακονίζουν το δημοκρατικό φρό- 
VI]μα και την πολίτικη συνείδηση των παιδιών σε μια κοινωνία καταναλωτική 
που την χαρακτηρίζει η πνευματική νωθρότητα. Αναφέρει χαρακτηριστικά 
ότι «ποτέ ένας αρχαίος συγγραφέας δεν μεταδίδει ένα μόνο μήνυμα, ένα 
δόγμα ή ένα πρόγραμμα. Συνήθως πρόκειται για δύο ή και περισσότερες αρχές 
που αντιτίθενται μεταξύ τους και προσπαθεί η μια να επιβληθεί στην άλλη: Ο 
Κρέων και η Αντιγόνη, ο Ιάσων και η Μήδεια, ο Σωκράτης και ο Καλλικλής. 
ο Ερως και το Νείκος. Πάντα η πάλη ενός λόγου και ενός αντίλογου, αυτή η 
πάλη που έφτασε στην τελειότητά της με τους σοφιστές...».

Στη συνέχεια ο κ. Adam θυμίζει στους αναγνώστες του ότι «ο τελευταίος 
γερμανός αυτοκράτορας ήθελε τα γερμανικά σχολεία να βγάζουν νέους Γερ
μανούς και όχι Έλληνες και Ρωμαίους. Ορθά ο αυτοκράτορας δεν ήθελε τα 
αρχαία, αφού γνώριζε ότι μόνο την τυφλή υπακοή στον ανώτατο άρχοντα δεν 
θα ενστάλαζαν στην ψυχή των παιδιών. Ο φόβος του δεν ήταν μήπως οι γερ- 
μανοί μαθητές διδαχτούν κάτι περιττό γι’ αυτούς, αλλά μήπως μάθουν κάτι 
περιττό γι' αυτόν, μήπως μάθουν να αντιδρούν, να αντιστέκονται, να εξεγεί
ρονται».

«Η ελληνική λογοτεχνία», συνεχίζει το άρθρο, «βρίθει από τέτοιους αυτό
νομους ανθρώπους». Ας αφήσου με την Αντιγόνη και τους επώνυμους. Ο 
Πλούταρχος μάς διασώζει την περίπτωση ενός ανώνυμου. Όταν ο στρατηγός 
Μιλτιάδης ζήτησε από τον δήμο των Αθηναίων να του χαρίσουν έναν τιμητικό 
στέφανο, αυτός ο ανώνυμος αντιτάχθηκε με το επιχείρημα ότι, απ όσο ήξερε, 
στον Μαραθώνα ο Μιλτιάδης δεν είχε πολεμήσει μόνος του. Αν στο μέλλον πο- 
λεμούσε κατά των Περσών μονάχος και τους νικούσε, τότε μπορούσε να υπο
βάλει πάλι το αίτημά του στον δήμο. Μακάρι να είχαμε τέτοιους πολίτες 
σήμερα. Όχι να δέχονται τα πάντα, αλλά να υποβάλλουν ενστάσεις.

Τα αρχαία ελληνικά, λοιπόν, μας βοηθούν όχι απλώς να θυμηθούμε τις 
απαρχές της δημοκρατίας, αλλά, όπως σχολιάζει και ο συνεργάτης της Deutsche 
Welle Σπύρος Μοσκόβου, να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα της δημοκρατίας 
σήμερα.

Το πιο πάνω δημοσίευμα της Frankfurter Allgemeine Zeitung μας θυμίζει και 
ένα άλλο δημοσίευμα της αυστριακής εφημερίδας Neue Presse (Βιέννη,
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10/8/2004), σύμφωνα με το οποίο ιατροί επιστήμονες κατέληξαν στο παράξενο 
αλλά και πολύ ενδιαφέρον συμπέρασμα ότι η απαγγελία των ομηρικών επών 
επιδρά θετικά στην κυκλοφορία του αίματος, αφού με τον ρυθμό που επιβάλλει 
η απαγγελία του δακτυλικού εξάμετρου, συντονίζονται οι λειτουργίες της καρ
διάς και της αναπνοής, με αποτέλεσμα να πέφτει η πίεση του αίματος!

Σήμερα διερωτάται κανείς ποια θέση, για να μην πούμε ποια τύχη, έχουν τα 
αρχαία ελληνικά στο σύνολο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που τελευταία, 
ομολογουμένως, επιχειρείται με περισσότερη προσοχή και υπευθυνότητα. Τι 
προνοούν για τα αρχαία ελληνικά τα αναλυτικά προγράμματα που ετοιμά
ζονται από τις ειδικές επιτροπές; Πόσο λαμβάνεται υπόψη η διαχρονική τους 
αξία; Θα συνεχίσουμε να μη βλέπουμε και να μην κατανοούμε αυτό που βλέ
πουν και κατανοούν οι ξένοι όσον αφορά τα αρχαία ελληνικά; Η αρχαία ελλη
νική γραμματεία είναι γεμάτη από παραδείγματα που βοηθούν τον σύγχρονο 
άνθρωπο να κατανοήσει ότι η διατύπωση μιας θέσης, οδηγεί στην αντίθεση 
και ότι στη συνέχεια και τα δυο μαζί οδηγούν στη σύνθεση. Η ότι ο λόγος οδη
γεί στον αντίλογο με κατάληξη το διάλογο που είναι και το μόνο μέσο να βρεθεί 
συναινετική λύση για οποιοδήποτε πρόβλημα. Θα περιοριστεί και πάλιν η δι
δασκαλία του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών σε εκείνους τους λίγους μα
θητές που θα «τολμήσουν» να το επιλέξουν; Ας προβληματιστούν περισσότερο 
οι επικεφαλής της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και ας δώσουν επιτέλους στα 
αρχαία ελληνικά τη θέση που τους αξίζει στην εκπαίδευση των παιδιών μας. 
Και ας μην κρυβόμαστε πίσω από τον μέχρι σήμερα λανθασμένο ίσως τρόπο 
διδασκαλίας του μαθήματος, γιατί αυτό αποτελεί έναν άλλο ξεχωριστό κεφά
λαιο.

I. Διηγήματα 
Αφηγήματα 

Χρονογραφήματα

II. Ποίηση
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I. Διηγήματα - Αφηγήματα - Χρονογραφήματα

Λιχουδιές του Δρόμου

της Ευγενίας Πέτρου-Ποιητού

Περπατώ στον δρόμο βιαστικά. Η πείνα και η δίψα με συντροφεύουν. Η 
ώρα δεν με παίρνει. Στην άκρη του δρόμου βλέπω τον κουλουρά να κυλά την 
τροχήλατη βιτρίνα του. Μέσα υπάρχουν στρογγυλά κουλούρια, μικρά 
ψωμάκια με ελιές και δυόσμο ή με κομματάκια χαλούμι σκληρό που ξεμυτίζει 
χρυσό από το ζυμάρι. Η γλυκιά ταχινόπιτα δεν μπορεί να απουσιάζει.

Καθημερινά προϊόντα για «το μπούκωμα του εργάτη», του μαγαζάτορα, του 
μαθητή. Μαζί και ο ποδηλάτης με τη γυάλιντ] προθήκη του ποδηλάτου του, 
γεμάτη πισιήδες με μέλι και πουρέκια με αναρή αρωματισμένη με 
φρεσκοαλεσμένη κανέλα ίσα με μια παλάμη, να σαγηνεύει με το εμπόρευμα 
τους εργάτες των οικοδομών. Έξω από τα σχολεία, δημοτικό ή γυμνάσιο 
μαζεύονταν τα αμαξάκια με ξηρούς καρπούς, κυρίως φιστίκια και πασατέμπο, 
κούπες μεγάλες με κιμά και κρεμμύδια, πολλά κρεμμύδια.

Κάποτε έφθανε και ο παστελλάς με το παστελάκι από χυμό χαρουπιών. 
Υπήρχε το σκέτο σε χρώμα καφετοπορτοκαλί το οποίο δεν μπορούσε κανείς να 
κόψει με το χέρι. Το τραβούσες και σε τραβούσε. Τελικά αποσπούσαμε μια στενή 
μακριά λωρίδα που πιπιλούσαμε μέχρι να λιώσει στο στόμα. Σε πιο σπάνιες 
περιπτώσεις έφερναν και παστελάκι με σουσάμι ή σουσάμι και φιστικόκουνες.

Ο Αβέρκιος, ονομαστός για τις κούπες και τις πόμπες του, στα περάσματά 
του σταματούσε έξω από το Γυμνάσιο Αρρένων, για να βοηθήσει στον κορεσμό 
της πείνας των νεαρών ανδρών που τον περίμεναν με αγωνία. Οι κούπες της 
εποχής ήταν πιο μεγάλες από τις σημερινές, περίπου 15-20 εκ. Οι πόμπες 
έφταναν μέχρι 30 εκ.

Ο Πασιής στάθμευε το ποδήλατό του με τη γυάλινη θήκη γεμάτη κούπες 
έξω από το Γ.Σ.Ε. περιμένοντας τους χαρούμενους ή απογοητευμένους 
οπαδούς, φίλαθλους ή μαθητές, να ξεσπάσουν στο φαγητό και να ηρεμήσουν 
την ψυχή τους.

Τον χειμώνα, το απόγευμα πριν κλείσουν τα καταστήματα, περνούσε ο 
κουλουράς με τα ζεστά κουλούρια, που τα συνόδευαν τα οφτά αυγά τα οποία 
έτρωγαν για απογευματινό.

Κάπου κάπου εμφανιζόταν και κανένας καστανάς να κάθεται κοντά σ’ ένα 
στρογγυλό μαγγάλι ή φουκού και να ψήνει κάστανα στη γωνιά του δρόμου τα 
οποία πωλούσε μέσα σε χάρτινες σαΐτες που έφτιαχνε με τα διαφημιστικά 

φυλλάδια του σινεμά ή σελίδες του «Θησαυρού».
Στην εποχή τους ψήνανε και σίταρους στα κάρβουνα, τους τύλιγαν στα 

φύλλα τους και τους πωλούσαν.

Ανάλογα με την εποχή της παραγωγής μπορούσε να βρει κανείς και 
φουντούκια στο πράσινο φουστανάκι τους και κάθε άλλο φρούτο, σταφύλια, 
πορτοκάλια, μανταρίνια, κλώνους με μπανάνες, κερασάκια δυο-δυο αραδιασμένα 
σε στοίβες στα καροτσάκια, μήλα κόκκινα, πράσινα, κίτρινα, τσαμπιά με 
σταφύλια με μικρές, μέτριες, μεγάλες, μαύρες, κοκκινοκαφέ, κίτρινες, πράσινες 
ρώγες, τα οποία αγόραζαν με την οκά και τα δράμια.

Τους λουκουμάδες μαζί με τα σάμισι αραβικής καταγωγής τα 
συναντούσαμε τα παλιά χρόνια στις τουρκοκυπριακές γειτονιές ή στα 
πανηγύρια για τη γιορτή Αγίων. Στη Λευκωσία και Λάρνακα υπήρχε ένα στέκι 
όπου μαζεύονταν οι ντόπιοι και οι ξένοι δεν έφευγαν από την πόλη αν δεν το 
επισκέπτονταν. Τους έτρωγαν επί τόπου ή τους μετέφεραν σε σακούλι χάρτινο 
λευκό. Οι λουκουμάδες σε σχήμα μπουκιάς, από το αραβικό lokma ή locmat 
= μπουκιά συνοδεύονται συνήθως από τα σάμισι προϊόντα της Δαμασκού, από 
το αραβικό Çamishi. §am =Δαμασκός, η βορειότερη πρωτεύουσα αραβικού 
κράτους και ishi = προϊόν

Σε πανηγύρια, εκεί όπου υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα, φτιάχνανε «μαλλί της 
γριάς» ή «παμπάκι», ίνες από ζάχαρη το οποίο τιμούσαν πολύ τα παιδάκια.

Ολόκληρη αγορά στηνόταν τα βράδια έξω από τα σινεμά Χατζηχαμπή και 
Ηραίον. Οι περιπλανώ με voi έμποροι, αφού έκαναν τον γύρο της πόλης, 
σταματώντας σε διάφορα πόστα με σίγουρη πελατεία, στέκια με εργάτες 
κουρασμένους και πεινασμένους, το βράδυ άραζαν έξω από σινεμά και 
νυχτερινά κέντρα.

Έξω από τα σινεμά υπήρχαν αμαξάκια με διάφορα προϊόντα μέχρι πολύ αργά. 
Ξηροί καρποί, συνήθως φιστίκια και πασατέμπο, παστέλι απλό που δύσκολα το 
έκοβαν - συνήθως το τραβούσαν και αποσπούσαν μικρές λωρίδες - παστέλι 
σησαμένο ή με ξηρούς καρπούς το οποίο ονόμαζαν χιώτικο, τα οποία έπαιρναν 
μέσα στην αίθουσα του σινεμά, για να απασχολούν τα χέρια τους κατά τη 
διάρκεια της προβολής της ταινίας.

Βγαίνοντας από το σινεμά, κόπαζαν την πείνα τους με ένα μεγάλο 
σάντουιτς. Ένα φραντζολάκι βουτυρωμένο, με φέτες από χοιρινό ή βοδινό 
μπούτι ρόστο, τομάτα και αγγουράκι στην εποχή τους. Όταν δεν είχε τομάτες 
και αγγουράκια έβαζαν πίκλες, πιπέρι, αγγουράκι ή σέλινο ξυδάτα. Το τύλιγαν 
σε λευκή βουτυρόκολλα. Για να γίνεται σωστή δουλειά, πάνω στα αμαξάκια 
είχαν λουξ, για να φωτίζει την επιχείρηση.

Ο Ασάφης με την Ασαφού του, το καροτσάκι τους με φιστίκια, στραγάλια, 
φουντούκια και κουφέττες με διάφορες γεύσεις - η γεύση που ξεχώριζε του 
γλυκάνισου - περίμεναν έξω από το σινεμά Χατζηχαμπή που βρισκόταν στην 
κεντρική λεωφόρο. Την Κυριακή το πρωί έστηναν καρτέρι έξω από την 

294 295Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



εκκλησία του Αγίου Νικολάου, λίγα μέτρα πιο πάνω, περιμένοντας τους 
πιστούς. Η τουρκάλα δεν παρέλειπε να μπει στην εκκλησία και να ανάψει ένα 
κερί στον Άγιο.

Ένα άλλο στέκι για περιπλανώμενους εμπόρους ήταν η περιοχή της 
Δημοτικής Αγοράς κοντά στα σινεμά, απέναντι από τον πίδακα νερού ή «τα 
νερά» όπως τα ονόμαζε ο λαός.

Έξω από τη Δημοτική αγορά ο Κώστας διαλαλούσε την πραμάτειά του. 
Δίπλα-δίπλα δύο πτυσσόμενα τραπεζάκια. Στο ένα καθόταν και στο άλλο είχε 
τΐ] λαμαρίνα με ένα σιροπιαστό γλυκό χαραγμένο σε τετράγωνα και στο κέντρο 
του καθενός μια αμυγδαλόκουνα ασπρισμένη. «Μπακλαβάς λιβανέζικος» 
φώναζε. Ούτε φύλλο ούτε αμύγδαλα είχε. Απλά ήταν σιάμμαλι, = περιουσία 
της Δαμασκού ή αλλιώς καλόν πράμα.

Την εποχή των πορτοκαλιών άλλο προϊόν του δρόμου ήταν ο φρέσκος 
πορτοκαλοχυμός. Πάνω σε ένα αμάξι με δυνατούς και ανθεκτικούς τροχούς, 
σε μια μεγάλη λεκάνη υπήρχαν πορτοκάλια σε σπασμένο πάγο. Ο πωλητής 
κατά την παραγγελία έκοβε τα πορτοκάλια στη μέση και με ένα εκχυμωτή - 
πρέσα ετοίμαζε τον χυμό σε πολύ λίγο χρόνο.

Το καλοκαίρι περνούσε ο πωλητής με το άίράνι του. Πάνω σε ένα αμαξάκι 
είχε ένα δοχείο με το άίράνι. Από τη βάση του δοχείου ξεκινούσε μια 
μαιανδρική μολυβένια σωλήνα η οποία περνούσε μέσα από σπασμένο πάγο και 
κατέληγε σε μια φουντανούλα. Από εκεί έπαιρνε το ποτό δροσερό. Το άίράνι 
ήταν νερωμένο γιαούρτι με πολύ αλάτι και δυόσμο ξηρό. Μαζί κουβαλούσε 
και μερικά ποτήρια. Δίπλα από το κυρίως δοχείο υπήρχε ένα άλλο δοχείο με 
νερό, για να πλένει τα χρησιμοποιημένα ποτήρια.

Το μαχαλεπί στην Αμμόχωστο το πωλούσαν πάνω σε καροτσάκι. Το 
έφτιαχναν στο σπίτι με νισιαστέ και νερό, τα ανακάτευαν πάνω στη φωτιά, μέχρι 
να πήξει και το έχυναν σε βαθουλό πιάτο, αφού πρώτα το περνούσαν κάτω από 
τη βρύση να μουσκέψει. Οταν στερεοποιείτο το μείγμα, το αναποδογύριζαν σε 
μεγάλη λεκάνη εμαγιέ. Αόγω του βρεξίματος το μαχαλεπί γλιστρούσε και έπεφτε. 
Τότε το σκέπαζαν με βρεγμένη κουρούκλα, για να μην σχιστεί. Αλλοι πρόσθεταν 
στη λεκάνη κρύο νερό. Έτσι το μαχαλεπί κολυμπούσε στο νερό και δεν έσπαζε 
ούτε ράγιζε ούτε σκλήρυνε . Όταν το πωλούσαν το έβαζαν σε πιάτο βαθουλό, 
πρόσθεταν ζάχαρη, τριαντάφυλλο σιρόπι και ανθόνερο. Ο πελάτης το έτρωγε 
αμέσως και επέστρεφε το πιάτο. Αν το αγόραζαν νοικοκυρές, το έβαζαν σε δικό 
τους πιάτο. Αυτό το έδεσμα ήταν νηστίσιμο.

Έφτιαχναν και μαχαλεπί με γάλα. Καθώς το γάλα ήταν ζαχαρούχο, διέλυαν 
δύο κουταλάκια γάλα σε ένα ποτήρι νερό και μια κουταλιά νισιαστέ το 
ανακάτευαν πάνω στη φωτιά και όταν έπηζε το έβαζαν σε πιάτο. Ηταν έτοιμο 
για φάγωμα.

Στη Λεμεσό το έβαζαν να πήξει στο τενεκεδάκι από το γάλα Βλάχας. Όταν 
το πωλούσαν, το έριχναν σε πιάτο και το τενεκεδάκι το φύλαγαν για την 
επόμενη σοδειά.

Το καλοκαίρι ο πιο αγαπητός σε όλα τα παιδιά μικρά και μεγάλα ήταν ο 
παγωτάρης. Παγωτό του «τριανταφύλλου» ή του «γαλάτου». Ο Χρίστος ο 
Κουζάρης από τον Αγιο Μέμνονα ήταν ένας από τους μεγάλους «μάστορες» 
του είδους. Είχε δύο ψηλά μεταλλικά δοχεία τα οποία διέφεραν στη διάμετρο. 
Στο μικρό έβαζε τα υλικά: νερό, ζάχαρη και σιρόπι τριαντάφυλλου. Στο 
μεγαλύτερο έβαζε κομμάτια από πάγο. Γύριζε το μικρό δοχείο μέσα στον πάγο, 
τα υλικά πάγωναν και έτσι γινόταν το παγωτό. Σταδιακά με μια ξύστρα έξυνε 
τα τοιχώματα του μικρού δοχείου, για να πέσει το υλικό και να ενσωματωθεί 
με το κυρίως παγωτό.

Το παγωτό του «γαλάτου» άρχιζε με τον βρασμό του γάλακτος με ζάχαρη. 
Ορισμένοι έβαζαν και μια μικρή ποσότητα νισιεστέ. Αφαιρούσαν την «τσίπα» 
που δημιουργείτο από τον βρασμό, πρόσθεταν βανίλια και το έβαζαν στο 
δοχείο. Το γύριζαν συνεχώς και το μείγμα πάγωνε, έπηζε και μετατρεπόταν σε 
παγωτό. Με την ξύστρα έξυναν τα τοιχώματα. Αυτά τα δύο διπλά δοχεία τα 
έβαζε σε αμαξάκι και πωλούσε το παγωτό, που στοίβαζε με την ξύστρα του, 
σε χωνάκι στην πόλη της Αμμοχώστου. Υπήρχαν μικρά και μεγάλα χωνάκια. 
Χρόνια μετά, έπαιρνε δύο μπισκότα ορθογώνια όσο μεγαλύτερα μπορούσε να 
βρει και έβαζε ανάμεσα παγωτό, το οποίο διατηρούσε σε καλούπια και το 
πωλούσε έτοιμο. Με τον ίδιο τρόπο έφτιαχναν το παγωτό και οι άλλοι 
παγωτατζήδες. Διέφερε όμως το παγωτό, γιατί ο καθένας έβαζε και κάτι από 
τον εαυτό του. Όλοι τρέχανε σε τόπους όπου υπήρχαν παιδιά: έξω από τα 
σχολεία, τις εκκλησιές, στην παραλία τα Σαββατοκύριακα, στα πανηγύρια. Τα 
παιδιά, ανάλογα με το γούστο τους, διάλεγαν τον δικό τους παγωτατζή.

Ο ψαράς, έμπορος όλων των εποχών, αμέσως μετά το ψάρεμα περνούσε ένα 
φύλλο φοινικιάς από τα βράγχια του ψαριού, έκανε ένα κόμπο, περνούσε 
δεύτερο ψάρι, κόμπο και συνέχεια μέχρι να τελειώσουν τα ψάρια και να 
κρέμονται σαν τσαμπί σταφυλιού. Γυρνούσε με το ποδήλατό του και το 
πωλούσε στις γειτονιές.

Το γιαούρτι το πωλούσαν σε πήλινα δοχεία, τους κεσέδες ή κιασέδες. Στην 
αρχή το κυκλοφορούσαν πάνω σε αμαξάκια και μετά έβαλαν τους κιασέδες σε 
καταστήματα αποικιακών. Πιο παλιά έρχονταν από την παλιά πόλη, συνήθως 
τουρκοκύπριοι οι οποίοι μετέφεραν το γιαούρτι σε μεγάλες μεταλλικές κούπες 
και το πωλούσαν με την οκά. Το μεταβίβαζαν στο πιάτο της νοικοκυράς και 
συνέχιζαν τη βόλτα τους.

Κάθε προϊόν είχε και το όχημά του. Ποδήλατο με σχάρα για το δοχείο του 
παγωτού. Με γυάλινη προθήκη για τις πομπές. Αμαξάκι επίπεδο για τα φρούτα 
και τους ξηρούς καρπούς. Αμαξάκι με κάλυμμα στο ένα πλευρό για τα 
σάντουιτς και τα σουβλάκια. Αυτά τα ψήνανε σε ορθογώνια φουκού 
περασμένα σε μεταλλικές βελόνες όπου τα κομματάκια χοιρινού ψήνονταν στη 
θράκα. Τα έβαζαν σε πίτα ειδική για αυτό το έδεσμα, μεγάλη, λεπτή, που όταν 
κοβόταν από τη μέσα μεριά ήταν κούφια. Πρόσθεταν κρεμμυδάκι 
ψιλοκομμένο, αγγουράκι και ντομάτα κομμένα σε μικρούς κύβους. Κάποτε 
πρόσθεταν και διάφορα χόρτα ξυδάτα.
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Η Αυγή της Αγάπης
της Ευγενίας Πέτρου-Ποιητού

Μαζί πήγαν στο νηπιαγωγείο κρατώντας τον από το χέρι, για να νιώθει 
περισσότερη σιγουριά. Την βοηθούσε και την προστάτευε από κάθε κακοποιό 
στοιχείο. Ο Κυριάκος μπήκε στη μεγάλη τάξη, γιατί την επόμενη χρονιά θα 
πήγαινε στο δημοτικό σχολείο. Η Αυγούλα δεν μπορούσε να δεχτεί τον 
χωρισμό από τον αγαπημένο της φίλο. Αφού δεν μπόρεσαν να της αλλάξουν 
την ιδέα, την έβαλαν μαζί με τον Κυριάκο τονίζοντάς της ότι την άλλη χρονιά 
θα χώριζαν υποχρεωτικά. Προσπαθούσε να το δεχτεί. Η λογική της έλεγε ναι 
αλλά τα αισθήματά της δεν την άφηναν.

Πέρασε η χρονιά και ο Κυριάκος πήγε στο δημοτικό αφήνοντας την 
Αυγούλα μόνη. Ξυπνούσε πολύ πρωί, ετοιμαζόταν και έβγαινε έξω να τον δει 
και να τον καλημερίσει. Πήγαινε στο σχολείο αμίλητη και καθόταν στη γωνιά 
της χωρίς φίλους. Αυτό κίνησε το ενδιαφέρον της νηπιαγωγού. Σ' αυτό το 
κοριτσάκι έβλεπε ένα μελλοντικό άτομο με ψυχικό νόσημα. Αυτό δεν θα το 
άφηνε στην τύχη. Μίλησε με τους γονείς και βρήκαν τη λύση. Αφού το κορίτσι 
έχασε χρόνο για λίγους μήνες, μπορούσε να τον κερδίσει και να πάει απ’ ευθείας 
στη δεύτερη τάξη. Απαιτείτο μια μικρή προσπάθεια. Της μίλησαν και η 
επιθυμία της ήταν τόσο μεγάλη που στις εξετάσεις ήλθε πρώτη με διαφορά.

«Αν μπορούσα, είπε η διευθύντρια του δημοτικού, θα την έβαζα στην τρίτη 

τάξη».
Στο πρώτο άτομο που μίλησε για το αποτέλεσμα ήταν ο Κυριάκος. Έπεσε 

στην αγκαλιά του και του επαναλάμβανε «Θα είμαστε μαζί».
Τον Σεπτέμβριο, πιασμένοι από το χέρι, μπήκαν στο σχολείο. Η δασκάλα 

ήταν ήδη στην τάξη. Ο Κυριάκος σαν παλιά καραβάνα τής παρουσίασε την 
καινούργια μαθήτρια, την οποία άφησε η δασκάλα να καθίσει όπου ήθελε μέχρι 

να γνωρίσει τα άλλα κορίτσια.
Προσαρμόστηκε γρήγορα με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές της, 

γιατί τον ένιωθε κοντά της. Σύντομα ανακάλυψε ότι στο μάθημα της 
χειροτεχνίας συναντούσε πράγματα που δεν της ήταν άγνωστα.

Η Αυγούλα με το γυναικείο της βλέμμα συνειδητοποίησε ότι όλα αυτά τα 
έφτιαχνε και η κυρία Γιαννούλα. Από μικρή είχε αρχίσει να δημιουργεί. Μόλις 
πήγε στο νηπιαγωγείο ζήτησε από τη μητέρα της δυο βελόνες και μια θηλιά 
μαλλί. Με λίγη προσπάθεια έμαθε να βγάζει τους πόντους από τη μια βελόνα 
στην άλλη. Στο βάλσιμο των πόντων έβρισκε μια κάποια δυσκολία. Με κόπο 
και μόχθο όταν πήγε στη δεύτερη δημοτικού είχε το καμάρι να τυλίγει τον 
λαιμό τής με την εσάρπα που έπλεξε μόνη της.

Αυτή ήταν η αρχή. Η Αυγούλα σαν καλή μαθήτρια έμαθε και κέντημα. Στην 

αρχή, ρίζα, ροκοκό, αναβατό. Πολύ πιο αργά έμαθε κοπτό, αργότερα 
λευκαρίτικο. Στο σχολείο έμαθε υφαντό. Πάνω σε μια ξύλινη πλάκα. Της 
έβαλαν δυο σειρές καρφάκια στις απέναντι πλευρές της πλάκας. Τα καρφάκια 
της δεύτερης σειράς ήταν ενδιάμεσα των καρφιών της πρώτης. Περνούσε νήμα 
από τη μια πλευρά στην άλλη και έτσι είχε την κάθετη πλευρά. Με διάφορα 
χρώματα από μαλλί, λωρίδες από ύφασμα ή νήμα και με ένα σακοράφι λεπτό 
περνούσαν τα υλικά για να τελειώσουν την οριζόντια πλευρά. Για να σφίξουν 
την πλέξη είχαν περασμένη μια ρίγα στις εναλλάξ κάθετες κλωστές, την οποίαν 
έσπρωχναν, για να ενωθούν οι λωρίδες. Οταν τελείωναν δύο κομμάτια, τα 
έραβαν μαζί και με ένα λουρί περασμένο από το ένα πλευρό στο άλλο είχαν 
ένα ωραίο ταγάρι για το εργόχειρο. Το λουρί μπορούσαν να το φτιάξουν 
πλεξούδα από μαλλί ή να το κάνουν γαϊτανάκι με ένα καρούλι, αφού 
κάρφωναν 4 ή 6 καρφάκια. Με λίγο μαλλί το οποίο περνούσαν μέσα από την 
τρύπα του καρουλιού το γύριζαν μπροστά-πίσω από τα καρφάκια. Το 
ξαναγύριζαν πίσω-μπρος και έβγαζαν τον πόντο και όλοι μαζί σχημάτιζαν ένα 
πλεκτό λουρί που έβγαινε από την κάτω έξοδο του καρουλιού.

Στην τέταρτη τάξη έπεισε τον πατέρα της να της φέρει μπλε μαλλί, για να 
φτιάξει μια ζακετούλα για το σχολείο. Όταν την τελείωσε σε λίγους μήνες, με 
δυσκολία επεσήμαναν μερικά μικρά λαθάκια οι «μαστόρισσες» της γειτονιάς...

Από την πλευρά του ο Κυριάκος δεν έμεινε αδρανής. Μικρός, έπαιρνε το 
σφυρί ή το σκεπάρνι και προσπαθούσε να καρφώσει καρφιά, για να ενώσει 
δύο ξύλα μαζί. Στην αρχή το σκεπάρνι αντί στο καρφί προσγειωνόταν στα 
δάκτυλά του που πονούσε απλά ή που ματώνανε και έτρεχε στην κυρα- 
Γιαννούλα να του τα πλύνει και να του βάλει ιώδιο. Σαν άντρας δεν έκλαιγε 
ποτέ. Προσπαθούσε να παρηγορεί την Αυγούλα που όταν τον έβλεπε να πονά 
σφάδαζε η καρδιά της.

Αργότερα όταν πήγε στο σχολείο ασχολήθηκε με την ξυλουργική και 
λεπτουργική. Πάνω σε μια λεπτή σανίδα σχέδιαζαν ένα σχέδιο. Με μια λίμα 
λεπτή σαν κλωστή η οποία στηριζόταν σε ένα πιο στερεό καμπύλο κομμάτι 
σιδήρου, έκοβαν το ξύλο στο σημείο των γραμμών και σχημάτιζαν το 
εξωτερικό του μοντέλου. Στην πλάκα του ξύλου υπήρχαν διάφορα 
καλλωπιστικά σχέδια. Αφού τελείωναν όλα τα κομμάτια του προγράμματος, 
τα ένωναν με υγρή κόλλα και ανάλογα με το προσχέδιο έφτιαχναν κουτιά, 
άμαξες και ότι άλλο περνούσε από τη φαντασία τους. Τα περνούσαν με βερνίκι 
για να γυαλίσουν και ήταν έτοιμα. Το πρώτο κουτάκι που έφτιαξε το χάρισε 
στην Αυγούλα, για να βάζει μέσα τις «μασιούδες» των μαλλιών της. Η Αυγούλα 
ίο φύλαγε σαν «κόρη οφθαλμού»...

Εκείνη την εποχή πολύ λίγα παιδιά γιόρταζαν τα γενέθλιά τους. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις ο Κυριάκος ήταν επιφορτισμένος να την παίρνει και να την 
φέρνει και να την υπερασπίζεται όταν χρειαζόταν. Πάντοτε ήταν ο καβαλιέρος 
της στον χορό. Τα μικρά προσπαθούσαν να βρουν τα βήματα και ο ένας 
στηριζόταν στον άλλο.
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Σαν γυναίκα ήταν λίγο φιλάρεσκη. Μόλις «πάννιζε» κάποιο ρούχο, έτρεχε 
κοντά του και τον ρωτούσε αν του αρέσει. Εκείνος την άρπαζε από το χέρι και 
την στριφογύριζε. Κάποτε της έλεγε: «Δεν είδα ομορφότερο» ή «είσαι πολύ 
όμορφη» και η Αυγούλα του έσκαγε ένα φιλάκι στο μάγουλο.

Καμιά φορά της έλεγε ότι είναι άσχημο για να την πειράξει. Τότε με μεγάλο 
κόπο και προσπάθεια κατάφερνε να της σταματήσει τα δάκρυα που τρέχανε 
από τα γαλάζια ματάκια της. Της χάδευε τα μαλλιά, της έταζε κάτι, κυρίως 
κάτι που έφτιαχνε με τα χέρια του, αυτά που άγγιζαν τις χορδές της καρδιάς 
της.

Στην τέταρτη τάξη παντρεύτηκε η θεία της και η Αυγούλα ντύθηκε στα 
λευκά. Φόρεσε ένα μακρύ φόρεμα και έβαλε λεμονανθούς στα μαλλιά. Μια 
μικρή νυφούλα. Με μια μικρή ανθοδέσμη συνοδέυσε την νύφη.

Ο Κυριάκος μόλις την είδε δεν είχε μάτια για κανέναν άλλον. Οταν 
κατάφερε να βρεθεί δίπλα της, την κοίταξε στα μάτια και της είπε:

«Σήμερα είσαι πάρα πολύ όμορφη! Το αποφάσισα. Όταν μεγαλώσω θα σε 
παντρευτώ. Εσύ θέλεις;»

Του χαμογέλασε και του έδωσε το πατροπαράδοτο φιλί.

Στα μέσα της τελευταίας τάξης άρχισε να βλέπει αλλαγές στο σώμα της, 
αλλαγές εμφανείς ή βιολογικές που επεσήμανε μόνο εκείνη. Τον Κυριάκο δεν 
τον έβλεπε μόνο σαν φίλο ή αδελφό. Τον έβλεπε σαν ένα νεαρό άντρα. Τα 
χαρακτηριστικά του άρχισαν να αλλάζουν. Αρχισε να τον ντρέπεται. Δεν τον 
άγγιζε όπως πρώτα. Όταν την κοίταζε στα μάτια αυτή τα χαμήλωνε. Αλλά και 
εκείνος αισθανόταν μια ζέστη όταν την συναντούσε. Η φιλία τους όμως ήταν 
αληθινή, αλώβητη.

Τελείωσαν το δημοτικό και από την επόμενη χρονιά θα χώριζαν. Ο Κυριά
κος θαχπήγαινε στο Αρρένων στα ανατολικά της πόλης προς τη θάλασσα και η 
Αυγούλα στο Θηλέων πάνω στο ύψωμα...

Την παραμονή της 25ης Μαρτίου που την συνάντησε στο Γ.Σ.Ε. της πέταξε:

«Αύριο χαράματα θα σου παίξω την τρομπέτα και θα σε περιμένω να 
κατέβεις για το εωθινό.»

Πολύ νωρίς άρχισαν οι ήχοι των οργάνων της παρέλασης: τύμπανα, 
σάλπιγγες, γκρανκάσα, ήχοι που ξυπνούσαν από τον βαθύ ύπνο τον πληθυσμό 
της Αμμοχώστου και του ξυπνούσαν μνήμες παλιές ή πρόσφατες που 
κρατούσαν ακοίμητες στην καρδιά τους.

Με τον πρώτον ήχο η Αυγούλα πετάχτηκε από το κρεβάτι, ετοιμάστηκε και 
περίμενε τον Κυριάκο. Σε λίγο άκουσε τη σάλπιγγα με τον ήχο του εωθινού. 
Τρέχοντας φώναξε «Πάω εωθινό με τον Κυριάκο» και έφυγε κλείνοντας την 
πόρτα πίσω της. Δεν άκουσε τον πατέρα της που προσφέρθηκε να την 
συνοδεύσει.

Εκεί στο μισοσκόταδο της πόλης την πήρε από το χέρι όπως έκαναν σε κάθε 
αρχή, στο σχολείο, στα γενέθλια...

Ο «άντρας» κρατούσε το κορίτσι να το οδηγήσει.

Φτάσανε στο Γ.Σ.Ε. και μπήκανε στη γραμμή. Ξεκίνησαν στα σκοτεινά την 
παρέλαση, διέσχισαν την πόλη, ξύπνησαν τους υπναράδες, είδαν τον ήλιο να 
σηκώνεται δειλά-δειλά, γύρισαν πίσω και ύψωσαν τη σημαία που τους 
χαιρετούσε από την κορυφή του ιστού καλώντας τους να ανέβουν όσο πιο 
ψηλά μπορούνε. Την συνοδέυσε πίσω στο σπίτι της. Τα χέρια απομακρύνθηκαν. 
Το φως απλώθηκε παντού. Η σοβαρότητα και η αδιαφορία κάλυψε τα 
πρόσωπά τους. Μόνο οι καρδιές τους μιλούσαν. Μιλούσαν ασταμάτητα.

Νίκος Νικολάου-Χατζημιχαήλ 
Η εκκλησία της Παναγίας της Κανακαρίας
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« Τι ’ναι αυτό που ακούγεται;»
της Μαρίας Πυλιώτου

Δεύτερη μέρα στο σχολείο. Είκοσι αγόρια και κορίτσια, δέκα με δώδεκα 
χρονών, σ’ αυτόν τον όμορφο χώρο που έχτισε για χάρη τους, μαζί με άλλα, σ' 
όλη τη Λωρίδα της Γάζας, ο Ο.Η.Ε. Και μια δασκάλα, νέα, λεπτή σαν κλαδί 
ροδοδάφνης, που παίζει μαζί τους στην αυλή και που σαν έρθει η ώρα μ’ ένα 
νόημα, να τα που τρέχουν όλα γύρω της. Όπως και τώρα. Και προχωρούν...

Προτού καθίσουν στα θρανία τους, μαζεύουν απ’ το πάτωμα τις χτεσινές 
ζωγραφιές τους και τις βάζουν στην πινακίδα. Η Λέιλα ζωγράφισε ένα κορι
τσάκι να παίζει σχοινάκι, ο Χάλετ μια γλαστρούλα με κίτρινα χρυσάνθεμα, ο 
φίλος του ένα καΐκι ν’ αρμενίζει κι άλλα, κι άλλα... Ένα παιδί ρωτάει ξαφνικά 
τι ’ναι εκείνο στη μαύρη μακρόστενη θήκη στην έδρα. Η δασκάλα πάει πίσω 
χαμογελώντας και ετοιμάζεται να το ανοίξει. Είκοσι ζευγάρια παιδικά μάτια 
κοιτάνε φοβισμένα. « Ελάτε, δεν είναι αυτό που σκέφτεστε!» και βγάζει μ’ ευ- 
λάβεια από τη θήκη του ένα βιολί. Του σκουπίζει μ’ ένα μαλακό ρούχο τις χορ
δές και μετά βάζει τη μια του άκρη κάτω απ’ το πηγούνι της, παίρνει το δοξάρι 
κι αρχίζει να παίζει...

Τα παιδιά ακούνε μαγεμένα. Η μελωδία βγαίνει απ’ τα γειτονικά παράθυρα 
και φτάνει ίσαμε τον γειτονικό λόφο. « Σαν τελειώνουμε τα μαθήματά μας, 
κάθε μέρα, θα σας παίζω και θα σας μάθω κι εσάς να παίζετε. Τώρα, όμως, 
στις ασκήσεις μας».

Κι εκείνα ανοίγουν τα τετράδιά τους και σκύβουν μ' απίστευτη όρεξη στη 
δουλειά. Λύουν τις μαθηματικές τους πράξεις. Αργότερα θα γράφουν μια 
έκθεση με θέμα « Το όνειρό μου». Τ’ όνειρο της ίδιας ν’ ασχολείται μονάχα με 
τη μουσική και το βιολί κόπηκε στη μέση. Το καθήκον την κάλεσε εδώ. Σκέ
φτεται πως αν έλειπε το μίσος το θανατερό κι απ’ τις δυο πλευρές, όλα θα ήταν 
όμορφα, ειρηνικά. Βλέπει τις ζωγραφιές των άλλων παιδιών. Βουρκώνει. Το 
βλέμμα της σ’ εκείνο το καΐκι π’ αρμενίζει και τι καλά να ’τανε μέσα κι αυτή 
και να ’φεύγε μακριά... Κοιτάει μετά τα παιδιά. Τα παιδιά γράφουν τώρα για 
το «Όνειρό» τους. Όπου να ’ναι τελειώνουν. Και ξαφνικά... Κανένας, κανένας, 
μα κανένας δεν κατάλαβε πώς έγινε το κακό.

Είκοσι κορμάκια κείτονται στο πάτωμα ατάραχα, να κοιτάνε απορημένα το 
ταβάνι. Και το άλλο που 'μοιάζε με κλαδί ροδοδάφνης, μ’ ανοιχτή αγκαλιά που 
δεν πρόλαβε να τα κλείσει μέσα της, να τα προστατέφει. Ένας όλμος άδειασε 
στη μέση της τάξης, καίοντας και σκορπώντας τα παιδικά «όνειρα». Γύρω 
συντρίμμια. Το κοριτσάκι στην πινακίδα παίζει αμέριμνα με το σχοινάκι του. 
Τα χρυσάνθεμα έτοιμα να πέσουν στ’ αθώα κορμάκια. Το καΐκι χάθηκε. Η 
δύση μάτωσε...

Μακριά, πίσω απ’ το λόφο, ένας στρατιώτης ρωτά: «Τι ’ναι αυτό που ακού
γεται, φίλε» και την ίδια στιγμή κατεβάζουν κι οι δυο τα δάχτυλα απ’ τη σκανδάλη. 
Απόψε, εκεί μακριά, κλαίει σπαρακτικά μονάχο ένα βιολί.

Ερχεσαι συχνά στην Κερύνεια;
της Μαρίας Πυλιώτου

Τι μαύρες μέρες ήταν κι αυτές που πέρασαν! Καύσωνας, πυρκαγιές. Απί
στευτη καταστροφή. Κι οι ειδήσεις θλιβερές, γεμίζουν την καρδιά σου με πόνο. 
Και πληγωμένοι, μα και νεκροί! Νέοι που έτρεξαν να σώσουν τα δέντρα, τα 
σπίτια, τον κόσμο που ζει εκεί χρόνια τώρα... Μα η φωτιά, λυσσαλέα τρέχει και 
πίσω της αφήνει στα άλλοτε πανέμορφα δάση μονάχα αποκαΐδια.

Με βαριά καρδιά, θλιμμένη, βγαίνεις κάτι να πάρεις απ’ την κοντινή φρου- 
ταρία. Μια γριούλα στα μαύρα περπατάει μπροστά σου. Απ’ τις κάλτσες της η 
φλεβίτιδα δεν κρύβεται. Φτάνετε στη διάβαση πεζών. «Περνούμε;» γυρίζει και 
σε ρωτάει. «Ναι», της απαντάς και προχωρείς δίπλα της. Διασταυρώνετε άνετα 
τη λεωφόρο. Λόγω της ζέστης, η κίνηση λιγοστή. Θα ’χουνε πάει πολλοί στη 
θάλασσα, σκέφτεσαι. Σάββατο μέρα...

Η γριούλα κοιτάει γύρω με τα λυπημένα μάτια της. «Από πού είσαι;» σε ρω
τάει κι εσύ της απαντάς, μα σίγουρα δεν σ’ άκουσε. «Εγώ, από την Κερύνεια, 
είμαι. Το σπίτι μου στην καρδιά της Κερύνειας». «Η Κερύνεια όλη μια μεγάλη 
καρδιά», της λέεις, μα πάλι δεν είσαι σίγουρη αν άκουσε.

«43 χρόνια, δεν είναι;» ρώτησε και μόνο τότε σε κοίταξε στα μάτια. «Ναι, 
της απαντάς, κλείνουν 43!» και χαμογελάς πικρά.

Φτάνετε κι οι δυο στη γειτονική φρουταρία. Λιγοστοί πελάτες, σκύβουν στις 
κάσες έξω, που είναι χαμηλότερες οι τιμές. Προσφορά! Σκύβετε κι οι δυο. 
Εκείνη διαλέγει ντομάτες, κι εσύ πορτοκάλια. Τα δάχτυλα τρέμουν καθώς ψα
χουλεύουν τον καρπό που η γη χαρίζει και το μυαλό πετάει όχι πολύ μακριά, 
μα... σαν το καλοσκεφτείς είναι απίστευτα μακριά, πίσω από εκείνο το βουνό!

«Έρχεσαι συχνά στην Κερύνεια;» αναπάντεχα σε ρωτάει στον ενεστώτα κι 
εσύ ανατριχιάζεις. Η καρδιά σου πονά. Η γριούλα 43 τόσα χρόνια δεν έφυγε 
ποτέ από την Κερύνεια.

Ζει εκεί στον ύπνο και στον ξύπνιο της. Εκεί στην καρδιά της πόλης, όπου 
σε τυλίγουν οι μυρωδιές της θάλασσας, του γιασεμιού, του πεύκου... Εκεί που 
τα κυκλάμινα χαμογελούν. Είσαι σίγουρη πως κάθε Κυριακή ακούει την 
καμπάνα του Αρχάγγελου Μιχαήλ, ακούει ακόμα το βιολί και το λαούτο απ' 
τον γάμο της, τη φωνή του παγωτάρη τα ζεστά δειλινά...

«Μένω εδώ κοντά...» προσγειώνεται και σε προσγειώνει ξαφνικά, και συνε
χίζει: «Μου έκτισε ο γιος μου μια καμαρούλα στη γωνιά της αυλής. Έχω και 
μια λεμονιά. Έλα μια μέρα να πιούμε καφέ, να σου κόψω και λεμόνια...».

«Και βέβαια, θα ’ρθω! Πού μένεις; Πώς σε λένε;» τη ρωτάς, μα εκείνη δεν 
σ’ ακούει, δεν απαντά. Προχωρεί, πληρώνει και φεύγει βιαστική.
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Το χαμόγελο
του Κυριάκου Στυλιανού

Όλοι γνώριζαν πως η απουσία του θα ήταν τεράστια: το διάπλατο του χα
μόγελο έσπαζε για χρόνια στα δυο τις στεναχώριες του, στάζοντας βάλσαμο 
στις πληγές τους. « Έσβησε για πάντα το χαμόγελο...» είπε κάποιος και κοίτα
ξαν ο ένας τον άλλον με παράπονο. «Πάντα θα σε θυμόμαστε...» είπε κι ένας 
άλλος, μα η φωνή του πνίγηκε μέσα στον θρήνο και τα ακαταλαβίστικα λόγια 
μιας γυναίκας γύρω στα ογδόντα. Κάποιοι γύρισαν το βλέμμα και την αντίκρι
σαν με συμπάθεια. Κάποιοι άλλοι, γύρισαν το βλέμμα αλλού μήπως τους ξεφύ- 
γει νευρικό γέλιο και εκτεθούν, ενώ κάποιοι άλλοι πιθανόν και να την ζήλεψαν, 
αφού ένιωθαν άβολα να εκφράσουν ενώπιον όλων την αβάσταχτη θλίψη που 
έκρυβαν μέσα τους.

Καθώς στέκονταν όλοι γύρω-γύρω από το φέρετρο, ένας απ’ αυτούς ξέ
σπασε σε κλάματα, λες για να απαντήσει στον θρήνο της γυναίκας. Τότε όλοι, 
μηδενός εξαιρούμενου, έκαναν ακριβώς το ίδιο. Ήταν φανερό πως είχαν όλοι 
τους σιγά-σιγά καταφέρει να δέσουν με το κλίμα που επικρατούσε. Ήταν 
ακόμη πιο έκδηλη η απάθειά τους, όταν η γυναίκα συνέχιζε να θρηνεί τον 
νεκρό άντρα εκστομίζοντας φράσεις ή λέξεις που δεν είχαν καμία σχέση με το 
τραγικό γεγονός.

«Πώς μπορούμε να σε ξεχάσουμε...;» είπε κάποιος, προσκαλώντας τον κάθε 
ένα απ' αυτούς να αναλογιστεί τι είχε αποκομίσει από ττ] γνωριμία του με τον 
μακαρίτη. Γυρνώντας κιόλας ο ένας το βλέμμα του στον άλλον, έμοιαζαν λες 
και μοιράζονταν ένα κοινό μυστικό, που χωρίς τη σιωπηλή αποδοχή του θα 
τους ήταν δυσβάσταχτο. «Μαζί θα είμαστε για πάντα, για να σε θυμόμαστε!» 
συνέχισε, δηλώνοντας την αδυναμία όλων τους να αναμετρηθούν μονάχοι με 
τις αναμνήσεις τους.

Καθώς ο ένας έπαιρνε δύναμη από τον άλλο, η γυναίκα, αφού πρώτα διέ
κοψε τον θρήνο της και τις ακατάσχετες ασυναρτησίες, πήρε μια βαθιά ανάσα 
και διερωτήθηκε με το πιο φυσικό ύφος του κόσμου: «Πέθανε, τελικά...;». Κι 
αφού περίμενε λίγο, λες για να πάρει μια απάντηση από τους υπόλοιπους, ξέ
σπασε και πάλι σε ηχηρά και ασταμάτητα κλάματα.

Οι παρευρισκόμενοι και πάλι τα ’χασαν. Κοιτάζοντας επίμονα ο ένας τον 
άλλον, αδυνατούσαν και πάλι να βρουν ένα κοινό παρονομαστή αντίδρασης 
στην αλλόκοτη συμπεριφορά της ηλικιωμένης. Κάποιοι έκαναν να γελάσουν 
δαγκώνοντας την τελευταία στιγμή με δύναμη τα χείλια τους, ενώ κάποιοι 
άλλοι έδειξαν πιο πολύ να δυσφορούν, παρά να διασκεδάζουν το γεγονός. 
Τέλος, οι πιο άβουλοι απ' αυτούς παρέμειναν ανέκφραστοι, αναμένοντας, προ
φανώς, την αντίδραση των υπολοίπων.

Καθώς όμως κανείς από εκείνους δεν είχε τη δύναμη να ξεπεράσει την αμη

χανία του, μια φωνή ξαφνικά ακούστηκε. «Πέθανα, δεν πέθανα...;» άκουσαν 
τη φωνή του μακαρίτη να ξεχύνεται με ορμή μέσα από το φέρετρο. «Τι νομί
σατε...;».

Κάποιοι κοίταξαν τότε κατατρομαγμένοι ένας τον άλλον, ενώ κάποιοι άλλοι 
ξάπλωσαν κάτω, λες για να προφυλαχθούν από μια δύναμη που οι ίδιοι δεν 
μπορούσαν να ελέγξουν. Δυο γυναίκες αγκαλιάστηκαν κλαίγοντας, ενώ μια 
άλλη γονάτισε κι αφού πρώτα κοίταξε ψηλά, άρχισε να προσεύχεται και να δο
ξολογεί τα Θεία. Μια άλλη χτυπούσε το κεφάλι της στο έδαφος, ενώ μια άλλη 
έτρεχε αλλοπαρμένη δεξιά και αριστερά χωρίς να ξέρει πού να πάει. Τέλος, 
ήταν και κάποιοι που επέμειναν στην αμηχανία τους: παραμένοντας ακίνητοι 
στη θέση τους, έμοιαζαν πως περίμεναν με αγωνία ένα καινούριο σημάδι από 
το υπερπέραν.

«Ποτέ δεν πέθανες...» ακούστηκε αμέσως η φωνή της ηλικιωμένης. « Το χα
μόγελό σου, θα είναι για πάντα κοντά μας...». Κι όταν η ηλικιωμένη γυναίκα 
προχώρησε και στάθηκε πάνω από το φέρετρο, είπε με σιγανή, υποβλητική 
φωνή: «Ελάτε κοντά... Μην φοβάστε... Δέστε τον, που μάς χαμογελάει...». Μα
ζεύτηκαν τότε όλοι αυθόρμητα ο ένας κοντά στον άλλο, κρατώντας απόσταση 
ασφαλείας κι απ’ τους δύο.

Οταν όλοι μαζί πρόσεξαν μια μεγάλη διαχωριστική γραμμή να χαράζεται 
μπροστά ακριβώς από το φέρετρο, αλληλοκοιτάχτηκαν παραξενεμένοι. Αν και 
δεν είπαν κάτι μεταξύ τους, κάποιοι απ' αυτούς πίστεψαν πως η ηλικιωμένη 
είχε αποφασίσει να μείνει για πάντα δίπλα στο νεκρό άντρα, ενώ κάποιοι άλλοι 
διαπίστωσαν απλώς πως κι οι δυο τους ήταν τρελοί.

Μονάχα ένας απ’ αυτούς, τόλμησε, έστω και σιγά, να πει: «Το χαμόγελό του, 
δεν θα φύγει ποτέ από κοντά μας...».
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Φυλακή
του Κυριάκου Στυλιανού

Αλλαγή χρόνου
του Κυριάκου Στυλιανού

Είκοσι χρόνια πέρασαν από τη νύχτα εκείνη που είχε σημαδέψει τη ζωή του. 
Κι όμως: Κρατώντας σφιχτά το κλειδί της ελευθερίας του στο χέρι, ένιωθε από
λυτα έτοιμος να δρασκελίσει το κατώφλι που χώριζε τη φυλακή από τον έξω 
κόσμο. Πίστεψε κιόλας πως ο πόνος κι η αγωνία που τον συντρόφευαν τόσα 
χρόνια στο κελί του, μετατρέπονταν σιγά-σιγά μέσα του σε σκιές μιας ξεχασμέ
νης ανάμνησης.

'Οταν πάτησε ξανά στο αγαπημένο χώμα της ελευθερίας του, πίστευε ακόμα 
πως είχε κατορθώσει να αποβάλει από μέσα του τη βρομιά και τη δυσωδία που 
απέπνεε η βραδιά εκείνη. Ανοίγοντας διάπλατα τα μάτια του, ενθουσιάστηκε 
από τη θέα ενός παρθενικού τοπίου. «Δεν τον βλέπω πια μπροστά μου...» ψέλ
λισε μέσα από τα δόντια του, όταν διαπίστωσε πως η αδύνατη σιλουέτα του 
ανθρώπου εκείνου είχε επιτέλους εξαφανιστεί από το οπτικό του πεδίο.

Το τοπίο όμως δυστυχώς δεν μπόρεσε να μείνει ανέγγιχτο: η βαριά σκιά του 
ανθρώπου που μόλις πριν από λίγο κατόρθωσε να σπάσει τις αλυσίδες του, κη
λίδωσε το κάτασπρο πέπλο του.

«Δυστυχώς, δεν μπορώ τελικά να το αποφύγω...» μονολόγησε. «Δεν μπορώ 
να το ζήσω ξανά...» κραύγασε μετά απελπισμένος, καθώς εκτυλισσόταν και 
πάλι μπροστά του το χρονικό της συμφοράς του: Ένας άστεγος, που περνά από 
δίπλα του, τού ζητάει λεφτά κι εκείνος τον βρίζει. Καθώς ο εξαθλιωμένος εκεί
νος άνθρωπος πέφτει στα πόδια του ζητώντας του για τελευταία φορά βοή
θεια, εκείνος τον κλοτσάει με μανία στο πρόσωπο.

«Δεν μπορώ να δω ξανά το πρόσωπό του να σπαράζει από οίκτο...» συνέ
χισε το μονόλογό του. Ένας κόμπος στον λαιμό, όμοιος με απόστημα, του 
’φράξε λέξεις που ο ίδιος ντρεπόταν να προφέρει: «Δεν μπορώ να αντικρίσω 
ξανά τον εαυτό μου, καθώς με ικετεύει να τον λυπηθώ...».

«Δεν μπορώ να συνεχίσω να τον μαχαιρώνω...» συνέχισε, προσπαθώντας να 
ξεκλειδώσει για πάντα την πόρτα της δικής του φυλακής.

Βέβαιος πως τα λίγα λεπτά που έχει στη διάθεσή του είναι τα πιο σημαδιακά 
της ζωής του, υπόσχεται στον εαυτό του: « Θα αρχίσω να γράφω ένα καινού
ριο βιβλίο... Τη χρονιά που μπαίνει θα είναι οπωσδήποτε μυθιστόρημα... Το ’πα 
και πέρσι, θα το πω και φέτος: έχω βαρεθεί τις σύντομες ιστορίες με ανατρε
πτικό τέλος».

Ποιος όμως δε θα ’θελε μια καθαρτήρια λύση στην ιστορία του; Ένα αφή
γημα, που θα τον απάλλασσε από χρονοβόρες μυθοπλασίες και ήρωες με ατε
λείωτο ιστορικό, στοιβαγμένο στην καμπουριασμένη πλάτη τους.

Ξαναδιαβάζει το σύντομο σημείωμα, που έχει μόλις καταγράψει πάνω σε 
μια πρόχειρη κόλλα χαρτιού: «Τα χρόνια της ζωής μου λιγοστεύουν επικίνδυνα, 
τα λεπτά παραχωρούν τη θέση τους στα δευτερόλεπτα, τα δέκατα που μου απο
μένουν μοιάζουν με δέκατα πυρετού κι εγώ με ετοιμοθάνατο που περιμένει με 
αγωνία το τέλος του...»

Καθόλου τυχαία λοιπόν, η στροφή του στη μακρόσυρτη εκείνη πλοκή, που 
κάνει το τέλος να μοιάζει με μακρινή, απλησίαστη σημαδούρα και τους ήρωες 
του με παιδιά που δεν μεγαλώνουν ποτέ. Κι οι πράξεις τους; Τι άλλο άραγε 
να είναι, παρά μικρές, άστοχες κινήσεις πάνω σε μια παιδική, αυτοσχέδια σκα- 
κιέρα; Άλλωστε, ποιος δεν θα συγχωρούσε ένα παιδί; Τώρα δα, μάλιστα, ξε
τρυπώνει ένα απόφθεγμα από το συρτάρι της μνήμης του: « Ενα παραμύθι δεν 
ρωτάει το πώς και το γιατί, αλλά ούτε και στήνει δικαστήρια, για να προσάψει 
κατηγορίες στους ήρωες του. Η ιστορία θα μπορούσε να το κάνει, το παραμύθι, 
όμως, ποτέ».

Μπαίνοντας λοιπόν κι αυτός στο δικό του παραμύθι, κοιτάζει για μια ακόμη 
φορά το ρολόι του και θυμάται τα παιδικά του όνειρα, την ενηλικίωσή του, τα 
χρόνια που πέρασε πλάι στη σύντροφο της ζωής του, τα παιδιά του, τα δικά 
τους όνειρα. Τρυπώνοντας κιόλας στο πυκνογραμμένο κείμενο της ζωής του, 
απαριθμεί όλα εκείνα που πέτυχε στη ζωή του και τα άλλα τόσα που δεν κατά- 
φερε ή δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει. Διαβάζοντας τα κενά της αφήγησής 
του, ψηλαφεί τα λάθη του χαμογελώντας με επιείκεια. Ρίχνοντας μετά μια κλε
φτή ματιά στον καθρέφτη που βρέθηκε τη στιγμή εκείνη μπροστά του, παρα
τηρεί πως τα χαρακτηριστικά του προσώπου του έχουν πλέον απαλλαχτεί από 
το ασήκωτο βάρος του χρόνου.

«Πότε πέρασαν τόσα χρόνια;» ωστόσο διερωτάται, σαν να θέλει να παρα
τείνει το χρόνο που έχει στη διάθεσή του.

Κοιτάζοντας όμως ξανά τον εαυτό του στον καθρέφτη, νιώθει και τη δική 
του ιστορία να απαλλάσσεται από το βάρος του χρόνου και να συμπυκνώνεται 
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σε αδρές, περιεκτικές γραμμές.

«Ένα διήγημα μας προσφέρει την ευτυχία ενός ανατρεπτικού τέλους...» 
είπε στο τέλος, προσπαθώντας να ρίξει μια τελευταία ματιά στο ρολόι του. Δυ
στυχώς όμως δεν πρόλαβε, γιατί βρέθηκε αντιμέτωπος με μια μαύρη οθόνη.

Νίκος Νικολάου-Χατζημιχαήλ 
«Παναγία η Κανακαρία», ακρυλικό, 90X90 εκ., ιδιωτική συλλογή Λευκωσία

Το χριστουγεννιάτικο δώρο
του Νίκου Νικολάου-Χατζημιχαήλ

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, ο εγγονός μου είχε κλείσει την πρώτη 
εφταετία της ζωής του κι ανάμεσα στα πολλά κουτιά με δώρα που πήρε, και 
που τελικά δεν του έκαναν καμιά αίσθηση, ήταν και το δώρο της νονάς του, 
το πιο φανταστικό δώρο, όπως μου είπε αργότερα, που τον έκανε ευτυχι
σμένο. Ημουν εκεί και είδα με τι χαρά το δέχτηκε. Ξέσχισε το περιτύλιγμα 
κι όταν έκπληκτος αντίκρισε την εικόνα που ήταν τυπωμένη στο κουτί, το 
χάιδευε και δεν πίστευε στα μάτια του. Ηταν η σανίδα με τα τέσσερα τρο- 
χάκια των ονείρων του. Αμέσως, αναζήτησε με το βλέμμα τον πατέρα του, 
για να διερευνήσει ποια εντύπωση είχε κάνει σ’ εκείνον, γιατί μπροστά του 
εκείνη ακριβώς τη στιγμή, βρισκόταν αυτό που είχε ζητήσει λίγους μήνες 
πριν και ο πατέρας επίμονα τού είχε αρνηθεί. Η θετική όμως εικόνα που 
αντίκρισε και το χαμόγελό του, διέλυσαν την αγωνία του και τον χαροποί
ησαν. Έσφιξε τις γροθιές του και τις κουνούσε πάνω-κάτω βγάζοντας 
άναρθρες κραυγές. Έβγαλε τη σανίδα από το κουτί και την έβαλε στην 
αγκαλιά του με αγάπη.

Τις επόμενες μέρες, με την καθοδήγηση του πατέρα του, με μεθοδικότητα 
και υπομονή, κατακτούσε το παιχνίδι σωστά, και μάθαινε όλα τα μυστικά και 
τις εντυπωσιακές φιγούρες του. Αργότερα, τα απογεύματα, συνέχισε να κάνει 
την εξάσκησή του πότε στο πάρκο και πότε στο πλάτωμα του αδιεξόδου. Μαζί 
με τον εξάδελφό του και άλλα δύο παιδιά της γειτονιάς συγκρότησαν την 
παρέα του skateboard. Τα παιδιά έπαιζαν, ευτυχώς, ήσυχα χωρίς φωνές και έτσι 
κανένας από τις γύρω πολυκατοικίες δεν ενοχλείτο.

Από την πρώτη μέρα που άνοιξαν τα σχολεία μπήκα κι εγώ στη ρουτίνα μου 
και κάθε μεσημέρι βρίσκομαι στο σχολείο. Στη μία και πέντε ακριβώς χτυπά το 
κουδούνι και τα παιδιά ξεχύνονται έξω από τις τάξεις σέρνοντας τις τσάντες- 
καροτσάκια, και σε δυο τρία το πολύ λεπτά βλέπω τον εγγονό μου να με εντο
πίζει και να μου δίνει σήμα σηκώνοντας το χέρι. Την ίδια ακριβώς κίνηση κάνω 
κι εγώ, φουσκώνοντας από περηφάνια. Είναι καλό παιδί, και είμαστε φιλαρά
κια. Θέλει συνέχεια να ρωτά και να μαθαίνει. Με ακούει με προσοχή και ποτέ 
δεν κάνει ζαβολιές. Κι αυτός ανυπομονεί να μου πει όλα όσα τον απασχολούν, 
τι έγινε στο σχολείο του, τι είπαν οι φίλοι του και γενικά να μου εξιστορήσει 
όλα τα γεγονότα της ημέρας. Κυρίως όμως, μόλις μπαίνει στο αυτοκίνητο αρ
χίζει τις απίστευτες περιγραφές για το νέο του παιχνίδι και κάποτε μου υπο
βάλλει κάποιες ερωτήσεις που με ξαφνιάζουν, ερωτήσεις που δεν περιμέ:νει ποτέ 
κανένας ν'ακούσει.

-Παππού, τι είναι το «χαρμπ*»;  Τι σημαίνει «ισούρια»; Παππού, ξέρεις τι 
είναι το τικ-τακ;
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Οι ερωτήσεις πέφτουν βροχή κι εγώ ο καημένος απαντώ πως δεν ξέρω τι 
είναι αυτά τα παράξενα πράγματα που μου λέει. Δεν είχαμε στην εποχή μας τέ
τοια παιχνίδια. Το μοναδικό δώρο που πήρα στο Δημοτικό ήταν μια μπάλα και 
αργότερα λίγα βιβλία. Τα παιχνίδια μας ήταν δικής μας επινόησης και κατα
σκευής. Θυμήθηκα που είχα φτιάξει κάποτε κι εγώ ένα παιχνίδι. Ηταν ένα αε
ροδυναμικό όχημα με ένα και μοναδικό τροχό από τενεκεδάκι του «γάλα 
βλάχας» καρφωμένο σ’ ένα λεπτό πηχάκι, μακρύ ένα περίπου μέτρο. Το οδη
γούσα με ταχύτητα στα μονοπάτια και τα στενά δρομάκια του χωριού και δεν 
ήθελα να σταματήσω το τρέξιμο ήμουν ακούραστος. Ένα μικρό κομμάτι κομ
μένο από το ίδιο κουτί που ήταν καρφωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να εφάπτεται 
στον τροχό δημιουργούσε θόρυβο, που όσο πιο γρήγορα έτρεχα γινόταν και 
πιο γλυκός σαν αληθινό αυτοκίνητο. Βέβαια, όλη αυτή τη φασαρία που γινόταν 
συμπλήρωνε ο ήχος που δημιουργούσε η γλώσσα και τα χείλη μου, προσπα
θώντας να μιμηθώ τη μηχανή. Στη γειτονιά μου είμαστε τρεις φίλοι και υπήρχε 
μεγάλος ανταγωνισμός στην κατασκευή των οχημάτων μας. Τη διαφορά την 
έκανε ο θόρυβος που δημιουργούσε το μικρό κομματάκι του τσίγκου, καθώς 
χτυπούσε στις εγκοπές που δημιουργούσαμε στον τενεκεδένιο τροχό, αφού 
πρώτα τις γυρνούσαμε προς τα έξω με μια πένσα.

-Παππού, θέλεις να σου πω τι είναι το τικ-τακ; συνέχιζε ο αγαπημένος μου 
εγγονός, είναι ένα κόλπο που κάνω με το skateboard. Όταν στρίβω βάζω το πόδι 
μου, όχι το καλό, το άλλο, πατάω πίσω, ανασηκώνεται η σανίδα και τότε πατώ 
με δύναμη με το καλό, μια εδώ και μια εκεί, και χτυπάνε κάτω οι τροχοί και 
κάνουν τικ-τακ, τικ-τακ. Όταν ήσουν μικρός είχες σανίδα παππού; Ο μπαμπάς 
μού είπε πως δεν υπήρχαν σανίδες όταν ήταν μικρός, αλλά τώρα που ο κόσμος 
έγινε καλύτερος, υπάρχουν πολλά παιχνίδια για όλα τα παιδιά, και κάθε παιδί 
βρίσκει το παιχνίδι που του αρέσει.

-Σου είπε ο μπαμπάς ότι ο κόσμος έγινε καλύτερος; τον ρωτώ, μα δεν περι
μένω απάντηση και τον οδηγώ αλλού με μια άλλη ερώτηση που μπορεί 
ν’απαντήσει: ποιο είναι το πόδι το καλό και ποιο το άλλο πόδι που δεν είναι το 
καλό; Αυτός έχει έτοιμη την απάντηση.

-Παππού, το καλό πόδι είναι αυτό που πατά πάντα μπροστά στη σανίδα. Το 
άλλο μπορούμε να το μετακινούμε όπου θέλουμε και μας βοηθά να κρατάμε 
ισορροπία, να σταματάμε ή να κάνουμε το τικ-τακ. Έχει κι άλλα κόλπα αλλά 
θα σου τα πω άλλη φορά.

Δυο τρεις μέρες πριν κλείσουν τα σχολεία για τις χριστουγεννιάτικες γιορτές, 
τον περίμενα ως συνήθως στα σκαλάκια, μα εκείνη την ημέρα δεν είχε κέφι να 
μου μιλήσει, ήταν σκεφτικός κι ήτανε φανερό πως κάτι τον βασάνιζε. Οι διε
ρευνητικές ερωτήσεις μου περιστράφηκαν γύρω από το σχολείο, ωστόσο δεν 

διαπίστωσα κάτι που να πήγε στραβά. Όμως, καιγόμουν να μάθω τι συνέβαινε, 
και συνέχισα λίγο ανήσυχος τις ερωτήσεις, μα τις απαντήσεις του τις έβγαζα 
με το τσιγκέλι.

Επειδή κάθε μέρα μού περιέγραφε και ένα κόλπο που έκανε με τη σανίδα 
του, και σήμερα δεν μου είχε πει ακόμα τίποτε, αποφάσισα να τον ερωτήσω ευ
θέως πώς πάνε τα κόλπα με τη σανίδα. Και η απάντηση ήρθε χωρίς καθυστέ
ρηση.

- Παππού, θα σου πω τι έγινε. Εκεί που κατεβαίνουμε στην πλατεία μας, 
μένει ένα παιδάκι και μας βλέπει που παίζουμε, κάποτε σηκώνει τα χέρια του 
ψηλά, όταν κάνουμε κάτι δύσκολο και κουνά το κεφάλι του και τα χέρια του 
προσπαθώντας να κάνει κι αυτός ό,τι κάνουμε κι εμείς. Μια μέρα που έκανα 
ένα κόλπο, κι ανέβηκα με το skateboard σ’ ένα τοιχάκι με χειροκρότησε γιατί 
του άρεσε πολύ το κόλπο μου. Του είπαμε να έρθει μαζί μας αλλά δεν καταλά
βαινε, τον ρωτήσαμε πώς τον λένε μα πάλι δεν καταλάβαμε τι μας είπε, του μι
λούσαμε αλλά αυτός όλο «χαρμπ» και «ισούρια» μας έλεγε και έκανε το κεφάλι 
έτσι, μια εδώ και μια εκεί. Μιαν άλλη μέρα πάλι με χειροκρότησε κι ύστερα 
βάζει τα χέρια του έτσι, ακουμπά το κεφάλι του επάνω και μας παρακολουθεί 
από το μπαλκόνι. Σκέφτηκα ότι για να μην θέλει να έρχεται μαζί μας μπορεί να 
μην έχει skateboard και είπα στη μάμα μου ότι, επειδή εγώ έχω δύο να του δώσω 
το ένα και η μάμα μου με φίλησε και μου είπε μπράβο Κωνσταντίνε μου, να 
του το δώσεις, γιατί σε λίγες μέρες είναι Χριστούγεννα και όλα τα παιδάκια 
πρέπει να έχουν δώρα. Όμως η μάμα αγόρασε ένα καινούργιο τυλιγμένο με 
χριστουγεννιάτικο περιτύλιγμα και την άλλην ημέρα που κατέβηκα για να 
παίξω με τους φίλους μου πήρα και το δώρο μαζί μου, του έδειξα ότι θέλω να 
του το δώσω και φώναξε τη μάμα του και μου άνοιξε, μπήκα με το κουτί και 
προχώρησα στο μπαλκόνι που καθόταν για να του το δώσω, αλλά στενοχωρή
θηκα παππού, το άφησα κάτω και έτρεξα στο σπίτι και δεν ήθελα να παίξω και 
πήγα στο δωμάτιό μου.

Τον έβλεπα από το καθρεφτάκι του αυτοκινήτου που ήταν φανερά λυπημέ
νος. Τι ήταν αυτό που σε στενοχώρησε τόσο πολύ, Κωνσταντίνε μου, τον ρώ
τησα, πες μου να καταλάβω κι εγώ, κι εκείνη τη στιγμή πρόσεξα ότι από τα 
ματάκια του που ήταν κόκκινα έτρεχαν δάκρυα που τα σκούπιζε με την ανά
ποδη του χεριού του.

- Παππού, το παιδάκι δεν είχε πόδια. Δεν είχε πόδια!

*Στα αραβικά η λέξη χαρμπ σημαίνει πόλεμος και η λέξη ισούρια σημαίνει Συρία.
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Γράμμα από τη Νέα Υόρκη
του Νίκου Νικολάου-Χατζημιχαήλ

Νέα Υόρκη, 10 Σεπτεμβρίου 2001

Αγαπημένε μου εγγονέ,

Μαζί με το γράμμα που στέλνω για τον μπαμπά και 
τη μαμά σου, εσωκλείω για σένα αυτή την καρτ πο- 
στάλ της Νέας Υόρκης, στην οποία απεικονίζονται 
τα ψηλότερα κτήρια του κόσμου. Είναι μισό μίλι 
ύψος κι εγώ τα επισκέφτηκα σήμερα! Όταν αντί
κρισα τη Νέα Υόρκη από τόσο ψηλά με κατέλαβε 
δέος. Όλα είναι μεγάλα εδώ, αλλά δεν μπορείς να φαντα
στείς πόσο τεράστιοι είναι αυτοί οι δίδυμοι πύργοι, είναι πραγματικά κολοσσι
αίοι. Οι άνθρωποι που περπατούν τριγύρω φαίνονται πιο μικροί κι από 
μυρμήγκια. Έτσι ένιωσα κι εγώ, σαν ένα μικρό, ανύπαρκτο μυρμηγκάκι.

Εδώ χτυπά η καρδιά της χώρας. Μεγάλη χώρα η Αμερική, ελεύθερη, ατρό
μητη, αήττητη, και κανένας δεν μπορεί να την αγγίξει, να της κάνει το παραμι
κρό κακό. Αν ξαναγυρίσουν στον κόσμο οι Θεοί της αρχαίας Ελλάδας, δεν 
ξέρω αν θα κατοικήσουν εδώ, φαίνεται όμως, πως ο δικός τους Θεός κατοικεί 
εδώ και τους προστατεύει.

Ήθελα να σου πω να είσαι καλός μαθητής για να προοδεύσεις και να μπο
ρέσεις μια μέρα να έρθεις κι εσύ εδώ για να θαυμάσεις, αλλά μετάνιωσα. Με- 
τάνιωσα, γιατί μπαίνοντας σ’ ένα μικρό και ταπεινό εκκλησάκι που είναι εκεί 
δίπλα, ένιωσα να γαληνεύω μέσα μου. Από μυρμηγκάκι έγινα ξανά άνθρωπος 
κι η ψυχή μου ηρέμησε. Άναψα ένα κεράκι και έκανα την ευχή μου: να είσαι 
πάντα καλά, να είσαι πάντα καλός μαθητής, να προοδεύσεις στη ζωή σου, μα, 
το κυριότερο, να παραμείνεις παντοτινά Άνθρωπος.

Σε φιλώ, ο παππούς σου

Έχεις δίκαιο
του Μπάμπη Χαραλάμπους

Πήρες το δρόμο του ξεριζωμού, γυναίκα του Βορρά. Εγκατέλειψες τον τόπο 
σου. Άφησες εκεί τη ζήση σου, το νοικοκυριό σου. Τόσων χρόνων δούλεψες 
χάθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη. Πόνεσες, μάτωσε η καρδιά σου. Έκλα- 
ψες πικρά. Έχεις δίκιο, σε δικαιολογώ.

Κι ύστερα στον καταυλισμό. Στο αντίσκηνο, με όλη σου την οικογένεια, ανά
μεσα σε τόσους άλλους εκτοπισμένους. Θυμόσουνα το σπίτι σου, το αντιπαρέ- 
βαλλες με το τσαντίρι. Σ’ έπαιρνε το παράπονο, σ’ έπνιγε το δίκιο κι έκλαιγες. 
Σε δικαιολογώ.

Η αδερφή σου έμεινε στο χωριό. Πιάστηκε από τους Τούρκους εισβολείς. 
Περνούσε δύσκολες ώρες. Τη σκεφτόσουνα. Πόναγες για λόγου της. Καρτέ
ραγες ένα μήνυμα από εκείνη. Κι όταν το ’παιρνες, το διάβαζες και το έβρεχες 
με τα δάκρυα του πόνου σου. Έκλαιγες. Σε δικαιολογώ.

Ύστερα ήρθε σκληρό το μαντάτο. Απρόσμενο κι αναπάντεχο. Ο γαμπρός 
σου, της αδερφής σου ο άντρας, σκοτώθηκε. Πυροβολήθηκε εν ψυχρώ από 
τους εισβολείς. Όπως και τόσοι άλλοι. Βουβάθηκες στο άκουσμα της ψυχρής 
είδησης. Όχι, δεν ήταν δυνατόν. Κι όμως! Σου το επιβεβαίωσε η αδερφή σου 
σαν απελευθερώθηκε κι ήρθε στον Νότο. Σφιχταγκαλιαστήκατε. Έκλαψες μαζί 
της. Μια ώρα, δυο ώρες, μέρες πολλές. Σε δικαιολογώ.

Ο καιρός περνά. Το ρολόι του χρόνου δεν σταματά. Σκληρή η προσφυγιά. Δεν 
ξεχνάς. Θυμάσαι το σπίτι σου, τους γείτονες, τους χωριανούς, τα χωράφια και τα 
περιβόλια. Οι θύμησες φέρνουν παράπονα, τα παράπονα δάκρυα καυτά. Πολλές 
φορές σε τσάκωσα να κρυφοκλαίς. Δεν παραξενεύτηκα. Πάντα σε δικαιολογώ, 
γιατί έχεις δίκιο. Πάντα θα έχεις δίκιο... ίσαμε να γυρίσεις στον τόπο σου.

Μα είναι κι ώρες που ξεχνάς. Η ρουτίνα της καθημερινότητας σου κλέβει 
τις αναμνήσεις. Αφαιρείσαι. Είναι ωραία η ζωή χωρίς τις πικρές θύμησες. Και 
κάπου κάπου γελάς. Έτσι μπράβο! Έχεις αγώνα μακρύ ώσπου να γυρίσεις 
στον τόπο σου. Πρέπει να αντέξεις. Να μη λυγίσεις. Να μη σε τσακίσει το μα
ράζι. Μη στερέψεις όλο σου το δάκρυ στην προσφυγιά. Θα σου χρειαστεί. Το 
δάκρυ της χαράς στην επιστροφή...

Μα χτες πάλι σε είδα να κλαις, γυναίκα του Βορρά. Γύριζες από τον μπα
κάλη. Γιατί έκλαιγες; Αναστατώθηκα. Και δεν άντεξα. Σε ρώτησα τον λόγο. 
Κι ήταν τόσο απλός, τόσο σκέτος, τόσο ανθρώπινος. «Πήγα στον μπακάλη», 
μου είπες, «ν’ αγοράσω ντοματοπολτό. Και πήρα αυτό το κουτάκι. Αυτό το 
μικρό κουτάκι. Στο χωριό μου έκανα τόσο ντοματοπολτό, που χάριζα και στις 
γειτόνισσες μπουκάλες ολόκληρες. Πού καταντήσαμε!». Και τα δάκρυά σου 
ποτάμι.

Σμίγω τα δάκρυά μου με τα δικά σου. Και σε δικαιολογώ.
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Πρόσφυγες
του Μπάμπη Χαραλάμπους

Φύγαμε από τα χωριά και τις πολιτείες μας. Πρόσφυγες. Διωγμένοι από τον 
βάρβαρο Αττίλα. Που ήρθε να σπείρει στο νησί μας τον όλεθρο. Βρεθήκαμε 
στον νοτιά. Γυμνοί. Χωρίς το βιος μας, δίχως τίποτε το δικό μας. Με δακρύβρε
χτα μάτια. Και με ραγισμένη την καρδιά. Με τον πόνο του ξεριζωμού. Και τον 
πόθο του γυρισμού. Με την ελπίδα ότι θ’ ανατείλουν σύντομα καλύτερες μέρες.

Στεγαστήκαμε πρόχειρα στα αντίσκηνα των καταυλισμών. Να μας ψήνει η 
ζέστη του καλοκαιριού. Να μας ξεπαγιάζει το κρύο του χειμώνα. Να μας δέρ
νουν οι αγέρηδες κι οι βροχές. Να νοσταλγούμε τα σπίτια μας.

Μας χώρισε η γραμμή Αττίλα. Οριοθέτησε τον βορρά και τον νότο. Από δω 
εμείς. Απ’ εκεί η σκέψη μας. Ελεύθερη. Δεν μπορούν τα συρματοπλέγματα να 
της φράξουν τον δρόμο. Πετά πάνω απ’ αυτά και τα προσπερνά. Χαμογελά 
της Αμμόχωστος, χαιρετά την Κερύνεια, ψυχώνει τη Μόρφου. Ανηφορίζει στον 
περήφανο Πενταδάκτυλο, περιδιαβάζει την ερημωμένη Μεσαριά. Σεργιανάει 
σ’ όλα τα σκλαβωμένα χωριά μας.

Ατενίζουμε τον σκλαβωμένο βορρά. Είναι τόσο κοντά μας. Κι είμαστε τόσο 
μακριά του. Τον νοσταλγούμε. Προσμένουμε την ώρα του γυρισμού. Που 
αργεί, όλο κι αργεί.

Τα χρόνια περνούν. Μα δεν ξεχνούμε. Ποτέ δεν λησμονούμε τη γης που γεν
νηθήκαμε. Τη γης που μας έθρεφε και μας άνδρωνε. Την ποτισμένη και ζυμω
μένη με τον ίδρωτα των πατέρων μας. Την κληρονομημένη από τους παππούδες 
και τους προπάππους μας.

Δεν ξεχνούμε τις πόλεις και τα χωριά μας. Τις στεριές και τ’ ακρογιάλια μας. 
Τα χωράφια και τα περιβόλια μας. Τα σπίτια και τις γειτονιές μας. Τις εκκλησιές 
και τα κοιμητήριά μας. Τα σχολεία και τα παιδικά μας χρόνια. Όλα όσα είχαμε, 
όλα όσα μας άρπαξαν.

Ας περνά ο καιρός. Δεν μπορεί να μας νικήσει ο χρόνος. Έχουμε μνήμη δυ
νατή. Και ψυχή αδούλωτη. Ο νους μας είναι πάντα στραμμένος σ’ αυτά που 
μας άρπαξαν, σ’ αυτά που θα κερδίσουμε όση αναμονή κι αν χρειαστεί.

Είμαστε στον νότο διαβατάρηδες, του βορρά νοσταλγοί. Δεν στεριώνουμε 
εδώ. Είμαστε πρόσκαιροι. Ζούμε κι αναπνέουμε κι ελπίζουμε και πιστεύουμε 
πως θα γυρίσουμε πίσω. Αργά ή γρήγορα, δεν έχει σημασία. Στον χρόνο ακο
νίζουμε την αντοχή μας. Ατσαλώνουμε τη θέλησή μας. Θεριεύουμε την πίστη 
μας. Τρανεύουμε την ελπίδα μας.

Ναι, είμαστε παραπάνω από σίγουροι ότι κάποτε θα επιστρέψουμε εκεί που 
είναι οι ρίζες μας.

Αμμόχωστο γλυκιά
του Μπάμπη Χαραλάμπους

Αμμόχωστο γλυκιά, σ’ αγναντεύουμε από μακριά και μας ραγίζεται η καρδιά. 
Μένεις εκεί ήρεμη μες στην καταχνιά της σκλαβιάς σου. Βουβή. Κρατάς υπομονε
τικά τον σταυρό του μαρτυρίου σου. Υποφέρεις. Προσμένεις καρτερικά την ευλο
γημένη ώρα που θα σημάνουν οι καμπάνες του λυτρωμού σου. Ελπίζεις.

Έμεινες μονάχη και παντέρημη. Ορφάνεψες. Και τα παιδιά σου, ορφανε- 
μένα κι αυτά, σκορπίσανε στους τέσσερεις ανέμους του Νότου. Ήταν φοβερός 
για σένα, για εμάς όλους, ο Δεκαπενταύγουστος του 1974. Πήραμε τον ανάντη 
δρόμο της προσφυγιάς. Εκδιωχθέντες σ’ εγκαταλείψαμε. Διά της βίας ξεριζω
θήκαμε. Και μόνο το όνειρο του γυρισμού κοντά σου μας κρατά όρθιους.

Δεν σε ξεχνούμε. Δεν θα λησμονήσουμε ποτέ τους δρόμους και τις λεωφό
ρους σου, που άλλοτε σφύζανε από κίνηση και ζωή. Με τα στρατιωτικά οδο
φράγματα σήμερα, μαχαίρια που ματώνουν το στήθος σου. Τα σπίτια σου, 
σφαλισμένα ή ορθάνοιχτα, έρμαια του αδυσώπητου χρόνου και της εγκατάλει
ψης. Τα ξενοδοχεία σου παραδομένα στη μοναξιά τους. Οι πολυκατοικίες σου 
αδειανές, οι κινηματογράφοι σου κλειστοί, τα μαγαζιά σου ληστεμένα. Βουβά 
τα ψηλά καμπαναριά σου κι οι εκκλησιές αλειτούργητες. Παντού ερημιά, ερη
μιά παντού.

Λεμονανθοί δεν σκορπάνε πια το μύρο τους ολόγυρα. Μείνανε τα δέντρα 
σου σε χέρια βέβηλα κι ανάξια. Και ξεραθήκανε. Κι αντί της μεγαλόπρεπης 
γιορτής του πορτοκαλιού, πένθος ολοχρονίς είν’ η ζωή σου.

Πονάμε με τον πόνο σου, κλαίμε για την κατάντια οπού σε φέρανε, ζούμε 
κι αναπνέουμε και υπάρχουμε για το δικό σου το χατίρι. Να μας προσμένεις.

Αμμόχωστο γλυκιά, σ’ αγναντεύουμε από μακριά και κοντά σου να 'ρθούμε 
δεν μπορούμε. Σου στέλνουμε χαιρετίσματα με του αγέρα την πνοή. Σου στέλ
νουμε φιλιά με τα πουλιά. Σ’ επισκεπτόμαστε με τη σκέψη μας κάθε στιγμή, 
κάθε λεπτό και ώρα.

Να ’ξερες πόσο το ποθούμε να 'ρχόμαστε αληθινά κοντά σου! Να σεργια
νίσουμε στις στράτες σου, να ψωνίσουμε στα μαγαζιά σου, να λειτουργηθούμε 
στις εκκλησιές σου. Να ξαπλώσουμε στις χρυσές αμμουδιές σου, να ριχτούμε 
στης γαλανής σου θάλασσας την αγκαλιά. Να χαζέψουμε το κύμα, που έρχεται 
ναζιάρικα κι εναποθέτει στα πόδια σου τον ολόλευκο αφρό του. Αλήθεια, σαν 
τι μυστικά σου ψιθυρίζει ολημερίς κι ολονυχτίς το κύμα; Σαν τι κρυφά μηνύ
ματα σου φέρνει με το ασταμάτητο πηγαινέλα του;

Αμμόχωστο, κρατήσου γερά. Αντεξε. Ταχιά θα σημάνουν οι καμπάνες του 
λυτρωμού σου, οι καμπάνες του λυτρωμού μας, οι καμπάνες της δικαιοσύνης. 
Ο ήλιος θ’ ανατείλει μια μέρα χαμογελαστός για χάρη σου. Ως τότε κρατήσου 
γερά. Αντεξε, γλυκιά Αμμόχωστο.
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II Ποίηση

Καφέ Φακίδες

Έμεινε άφωνος
σαν άνοιξε την παλάμη του !
Έμεινε πολλή ώρα
να κοιτάζει, κατάπληκτος, το χέρι 
που τόσα χρόνια κράταγε σφιχτά. 
Το τρυφερό χέρι 
με το βελούδινο δέρμα 
με την απαλή σαν χάδι αφή 
και το ρόδινο χρώμα, 
δεν ήταν πια εκεί.
Έν’ άλλο, με τσιτωμένο δέρμα, 
στη θέση του, 
με κηλίδες σε χρώμα καφέ 
σκληρό και γλιστερό.
Τες κοίταζε επίμονα τις φακίδες.
Πολλές και πυκνές (άνω τελεία) σκούρες.
Τες κοίταζε, άναυδος.

«Είναι τα χρόνια 
που περάσαμε μαζί» 
έσκυψε και του ψιθύρισε 
εκείνη, τρυφερά, στ’ αυτί.

Οταν του πέρασε ο πυρετός, 
έσκυψε και το φίλησε.
Αμήν.

Γρήγορα στη Γωνιά!

Γρήγορα στη γωνία! της είπα.
Κι άρχισα να της τα ψέλνω.
Την επέπληττα με τον δείχτη του δεξιού μου χεριού, 
της θύμωνα 
την έβριζα
της επέρριπτα την ευθύνη για την καταστροφή. 
Ακούσε τα «εξ αμάξης» από μένα.
Της έλεγα, της έλεγα, της έλεγα... 
Οταν κουράστηκα πια, σταμάτησα.

Εντάξει ρε φιλενάδα, μου είπε η καρδιά.
Πώς κάνεις έτσι;
Τώρα, θα ζητήσεις και την κεφαλήν μου επί πίνακι;

Η Κακομαθημένη

Με νύχια και με δόντια 
την κράτησε στη ζωή. 
Την έσωσε από βέβαιο θάνατο, 
πολλές φορές.
Είχε τους λόγους του 
να την προστατεύει. 
Της είχε αδυναμία. 
Την αγαπούσε τόσο πολύ, 
που την έκανε και το πήρε απάνω της. 
Την κακόμαθε.
Κι εκείνη νόμισε πως του πήρε τον αέρα 
κι άρχισε να τον «δουλεύει» 
να καμώνεται την άρρωστη 
πως τάχατες είχε πυρετό, 
πως είχε ζαλάδα και θα ’πεφτε 
πως της πονούσε ο λαιμός 
πως είχε πόνους σ’ όλο της το σώμα- 
κι άρχιζε να κτυπά γρήγορα και δυνατά 
να του φύγει από το στήθος.
Κι εκείνος 
να τρέχει σε γιατρούς και σε φαρμακεία, 
σε κλινικές και νοσοκομεία, 
να την γιάνει.

Ώσπου μια μέρα, επιτέλους, 
κατάλαβε τι γινόταν.

Ηρθε η ώρα να σου δείξω τα δόντια μου, ψεύτρα! 
της είπε.
Τώρα θα δεις τι έχεις να πάθεις!
Θα σου αλλάξω τα φώτα!

Κι έπεσε και ξεψύχησε.
Κι εκείνη σταμάτησε να χτυπά.
Κι έτσι, την απαλλάχτηκε για πάντα.

Ρούλα Ιωαννίδου-Σταύρου
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Ονησίλου αίνος και των μετ’ αυτού προμάχων 
Ανεπιτήδειος μίμησις ειδώλων καλβικών στίχων

Η στροφή εις Αμαθούντα 
ανέραστος καιρός.
Απόπλους σκαφών ξένων. 
Ποικίλοι οπλίται 
εις Σαλαμίνα.

Εις γην Αλασίαν 
παρετάχθησαν άνδρες 
πρώτιστοι Ελλήνων 
ανακόψοντες Μήδον 
Κυπρίων τ’ άνθος.

Εφλογείτο ο λαός.
Επαναστάτης Ονήσιλος 
ηγήθη βασιλείου 
την αδικίαν διώκων. 
Αάμψις ελπίδος!

Αποστάται χωρήσουσιν.
Αρματηλάται Γόργου 
άλαλοι εν τη πόλει.
Ηγήτωρ Κουριέων 
θώπα προσεκύνει.

Μαχόμενοι γενναίως 
υπέρ ελευθερίας 
Καρπασείς, Μεσαόριοι 
και ακραίον Πηδάλιον 
κείνται τήδε.

Αφανέρωτον σώμα 
θαμμένον μετ’ άλλων 
χώμα επανερχόμενον 
ευωδιάζει νήσον 
ανθισταμένην.

Ονήσιλος υμνούμενος 
υπό πλήθους ευγνωμόνων 
δόξης πολλής ενέπλησεν 
γαίαν πολυπαθή 
ηρωομαρτύρων.

Ταμόντες κεφαλήν 
άρχοντος Αμαθούσιοι 
επί των πυλών έθηκαν 
της πόλεως αυτών 
σάρκα οσίαν.

Κεφαλής οστά μέλιτος 
πληρούμενα πολλού 
οικούντων άπορουντων. 
Μαντείον αποφαίνεται 
ιερή κάρα.

Αφημένη Αμμόχωστος 
ένδον οδυρομένη 
άπελπις επλανάτο 
επάνοδον ματαίως 
επιποθούσα.

Κερύνεια αλωμένη 
μ’ ανάκαρα κρυπτά 
εναγκαλίζεται αλύτως 
υπό σιδηρών Μήδων 
πάντων ορεγομένων.

Σόλοι έτι ημύνοντο. 
Αήδρα τεμνομένη 
το λοιπόν εκράτει.
Χαλασμός ηπλούτο 
κι ελαύνον κλέος.

Εις άπασαν πατρίδα 
του πνεύματος μνήμη 
ζώσα επιφανών 
υπέρ γηίνων άγει 
αρετής φύλαξ.

Παρερχόμενος χρόνος 
θέτει δόξης θεμέλιον 
δΓ εραστάς αρετής 
και κάλλους θηρευτάς 
ανθρώπου χάριν.

Κυριάκος Χατζηλουκάς
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Λωτοφάγοι

Τρελή βραδιά 
κι απόψε στην αυλή μας 
χορεύει το μυρμήγκι μεθυσμένο 
τι έχει γεμίσει 
τη φωλιά και το μυαλό του 
σιτάρια κι όνειρα.

Φτερό το μάτι 
κι όπου ακουμπήσει 
χρυσή εποχή 
κλείνει πληγές και μαχαιρώματα 
που πάνε πίσω 
πίσω πολύ
γιατί ο χορός της λησμοσύνης 
καλά κρατεί.

Μέθυσε απόψε το μυρμήγκι, 
δεν ξεχωρίζει 
τη στάχτη απ’ τα μαλάματα. 
Κρασί τα χρόνια 
έχουνε πνίξει 
γλυκιές φωνές και φυλακές 
που έχουν φυτέψει 
τρελοί κι αλήτες 
φιλίες μορφές 
μεσ στο μυαλό του 
βήμα το βήμα 
χτες, όλα χτες.

Κρασί τα χρόνια. 
Πια δεν θυμάται 
ούτε ποιος ήταν 
ούτε πώς έφτασε 
και πού τραβά.

Ένα μυρμήγκι μεθυσμένο.
- Μη με πατάτε.
Κάποτε ήμουνα
Μνήμη ατσάλι
γέλια, σφαγές 
ψυχή κι εγώ.
Τώρα, τι θέλετε;
Ψυχή κι εγώ.

Ονειρο;

Βγήκε κυρά
να σεργιανίσει δειλινό
στις γειτονιές που γνώριζε
χρόνια πολλά.

Σημάδι το σημάδι
Κάπου πάγωσαν
μεσοστρατίς τα πόδια της
και πήρε σβάρνα το κεφάλι της 
καντούνια, πόρτες, καγκελόπορτες 
χαμένη η μνήμη του σπιτιού της 
χαμένα χρώματα
σχήματα ανύπαρκτα
κι εκείνη
φιγούρα στο δρόμο
να λέει στους περαστικούς
με όση αξιοπρέπεια της απέμεινε
- Δεν ξέρω πώς να γυρίσω στο σπίτι μου.
- Θέλω να γυρίσω στο σπίτι μου.
Την πήραν, την παράδωσαν.
- Μισό χαμόγελο, μισή ελεημοσύνη.

Το βράδυ πέθανε.
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Φωτογραφίες

Κρατώ αγκαλιά 
μπουκέτα χαμόγελα 
της νιότης, 
του γάμου, 
της κόρης, 
του γιου, 
παιδιών, εγγονιών. 
Ζεσταίνει η αφή 
το κρύο γυαλί 
της μνήμης λιγοστής που ακόμα με θρέφει. 
Ψάχνω διέξοδο.
να φύγω, ας είναι
και με λίγες εικόνες στα χέρια μου. 
Φωνάζει γυναίκα ξωπίσω μου.

Πού πας
Γύρνα πίσω
Εδώ είναι το σπίτι σου, 
Εγώ η γυναίκα σου.

Σκιρτώ.
Πότε, ποια χρόνια;
Τώρα τι λες και τι θες;
Σαράντα, πενήντα. 
Μαζί περπατήσαμε. 
Γύρνα πίσω, μ’ ακούς;

Όμως εγώ
Ποτέ μου δεν εχόρτασα τον ύπνο
Ας πάω πια να κοιμηθώ.
Θα ξανάβρω τις εικόνες
σ’ άλλο σπίτι και σ’ άλλη ζωή.
κι ας μείνω φιγούρα κρατημένη στις εικόνες του χτες.

Νάγια Ρούσου

(Από την ανέκδοτη ποιητική συλλογή Ξύλινες φλέβες)

20 Χαϊκού

Συγχωροχάρτι 
μονάχα στον Έρωτα 
ο Αδης δίνει.

Έρως ιερός, 
φάγετε και πίετε 
Δείπνο Μυστικό.

Σε θέλω τόσο, 
βαδίζω επ’ υδάτων 
ως την ακτή σου.

Νικώ ή νικάς;
Στον έρωτα κανείς μας, 
νικάμε μαζί.

Μάτια με μεθούν 
τώρα, ύστερα και πριν, 
δω, εκεί, παντού.

Αυτ’ η ματιά σου 
σαν γράμμα ερωτικό 
βουβό κι όλο λαλεί.

Φεύγεις ή μένεις, 
στο νου μου διαμένεις 
με τ’ άρωμά σου.

Με μάτια κλειστά 
φιλώ, προσεύχομαι, 
σ’ ονειρεύομαι.

Καύσων. Η Κύπρις*  
το δάχτυλό της κουνά 
και με δροσίζει.

* Κύπρις : Αφροδίτη

ένα και ένα
ίσον Ένα: το Θαύμα 
της αγάπης μας.
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Αντί μεγάλα, 
κάνω μικρά μ’ αγάπη 
πολύ μεγάλη.

Αν πεις, πες μόνο 
«Αγάπη». Άρτος ημών 
ο επιούσιος.

Προστάζω λαούς, 
βουνά. Μ’ αν δεν αγαπώ, 
σ’ έρημο κράζω.

Πιστεύει πολύ 
ο βλαστός στους καρπούς του, 
γι’ αυτό ψηλώνει.

Ελπίδα, μοιάζεις 
όνειρο με ανοιχτά 
μάτια αυτιά μυαλά.

Σίσυφε μην κλαις, 
η πέτρα σου φθείρεται, 
κατεβ’ ανέβα.

Αύριο θα ’ναι 
Δευτέρα Παρουσία. 
Μην κλαις, όργωνε.

Ναι; Μήπως Όχι;
Σημασία έχει αν 
το αίμα μιλά.

Πέτρες μού ρίχνουν, 
τις μαζεύω και φτιάχνω 
κάστρα με παιδιά.

Γερνάω νέος 
αν δεν τρέχω ξοπίσω, 
σένα τ’ όνειρο.

Ο Εφιάλτης Της Ευρυδίκης

Εφιάλτης με ραπίζει πως έχασα τον Αίμονά μου, 
πως αρρώστησε ο Πολυνείκης και πήρε τη θέση του 
κι αλληλοσκοτώθηκε με τον βασιλέα Ετεοκλή.

Τον κλαίμε με τον Κρέοντα το βράδυ σαν γονιοί, 
τη μέρα με το φως μού τον καθυβρίζει προδότη, 
δεν τον έθαβε, το τόλμησε κρυφά η Κόρη Αντιγόνη, 
εκείνος τρόμαξε από δεινά που προλάλησε ο Τειρεσίας 
ξεκίνησε να την αποφυλακίσει, αλλ’ αυτή δραπέτευσε, 
μπρος στον Αίμονα σφάχτηκε κι έπεσε στο λάκκο του. 
Ετρεξα μάζεψα δυο σάρκες τους που ξέσκισαν σκυλιά 

φτάνω στο παλάτι, πίνω κώνειο και τις σάρκες κρατώ, 
τις παντρεύω στην κοιλιά μου, τις χαϊδεύω να κοιμηθούν: 
οι δυο ένα σώμα, μια εκπνοή, ίδιο τ’ όνειρο στο κενό. 
Να, ο Κρέων στα πόδια μου, με ψυχή νερό που εκρέει, 
η αλήθεια του μια μάσκα σχισμένη από δάκρυα καυτά...

Τινάζομαι απ’ τον ύπνο έντρομη - ας πεθαίνω πια, 
αίμα μου το αίμα του γιου μου, πιο μελανό απ’ το μελάνι, 
την κεφαλή κουρεύω κι είναι πιο ευγενής απ’ το στέμμα μου, 
τον Χάροντα δεν φοβάμαι, μα το που δεν μπορώ να ζω ! 
Πασκίζω να ισορροπήσω ανάμεσα σε φως και σκοτάδι, 
οι θεοί ας μας δικάσουν μόνο με της αγάπης τον νόμο.

(Από την ανέκδοτη ποιητική συλλογή Έρωτας και Πνοή)

Πολύ Ηλιο Σου Χρωστώ...

Διάβαζα τα φρικτά της Αυτοκράτειρας Ειρήνης*:  
κρέμασε τον εγγονό, κορμιά ή γλώσσες αντιζήλων, 
τύφλωσε τον γιο της να του υφαρπάξει τον θρόνο, 
σαράντα πήχες φίδι η Σαρανταπήχαινα Αθηναία, 
απαίτησε να γίνει και αγία γιατί ανάρτησε εικόνες.

Σήκωσα το κεφάλι, μάνα, και σε είδα ανάστατί] 
(οι γιατροί θα σου ’παν: δεν μου μένει ζωή πολλή) 
με τα λογικά χαμένα σκύβεις στο πρόσωπό μου, 
λες και θέλεις να καταπιείς τον πυρετό μου, 
δοκιμάζεις γιατροσόφια, σκύβεις στο στόμα μου, 
έντρομη μετράς πόσο αναπνέω, αν αναπνέω, 
τα χέρια σου σχοινιά αιώρας με ταλαντώνουν,
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σαν τρέμω γίνονται όρμοι λιμανιού ν’ αράξω... 
θυμάμαι γυρνούσα αγύρτης, με περίμενες ωχρή 
με σύντροφο ένα θλιμμένο ρολόι στον τοίχο...

Στα γόνατά σου πεθαίνω και με αναγεννάς, 
με χέρι αόρατο μού ανοίγεις θύρα σε όνειρο 
σαν ξεψυχώ να υπάρχω μες στη γαλήνη σου. 
Ελεύσεται καί ες αεί εσσεται Αγάπη, δίδασκες, 
ελεύθεται προς τον Έρωτα, και μ’ ελευθέρωσες 
να ξέρω τα σεβαστά όρια της ελευθερίας καθενός.

Πολύ ήλιο σού χρωστώ κι έχω μόνο πυγολαμπίδες.

Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης

* Η Ειρήνη η Αθηναία η Σαρανταπήχαινα (752 - 803 μ.Χ.), 
σύζυγος του Λέοντα Δ', συμβασιλέυσε με τον γιο της Κων
σταντίνο ΣΤ' (780-797 μ.Χ) που τον τύφλωσε για να βασι
λεύει μόνη (797-802 μ.Χ.)

Ο καημός

Από το ύφος 
της κορφής 
κρεμάστηκε 
το μονοπάτι 
περιφέρεται 
μελαγχολικό 
μες στο τοπίο της αναζήτησης 
βηματίζει βαρύ 
εξαντλημένο 
το βήμα της χελώνας 
αργοκίνητο σέρνεται 
να φτάσει 
κιτρίνισε 
το στάχυ 
όπου να ’ναι 
αρχίζει η αρπαγή του 
ένας καημός 
κοιτάζεται 
στα μάτια του 
και στάζει
ξεπετάχτηκε από κάτι λύπες κρυφές 
λιποθυμά ο άνεμος 
του κόπηκε η ανάσα 
μόλις πρόλαβε και ψιθύρισε 
αγιόκλημα γεμάτος 
και μαργαρίτες 
εντείνονται οι οσμές 
η αύρα τους
παρετέθη λάφυρο στον αέρα 
παραμιλούσε
μέσα στο μονοπάτι
παρόλο που είναι μακρινές 
μοσχοβολούσε.
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Η αρπαγή

Στερέωνα 
μια έμπνευση 
στην άκρη μιας γαρδένιας 
αδέξια ατελής 
μου λέει είναι ανέφικτο 
και γίνεται δραπέτης 
ακούστηκαν τα βήματα 
που κούνησε ο αέρας 
αποχαιρετισμοί 
λευκά μαντίλια 
πέταλα φευγάτα 
μου μάδησε 
η γαρδένια 
αποσπάται
η έμπνευση μετράει ουλές 
ακολουθούν αλύτρωτες προθέσεις 
από άλλες γειτονιές
ανυπαρξίες τόσων καλοκαιριών 
αγιασμοί στις εκκλησίες 
το μπλε του ουρανού 
την ώρα
που δέεται
οι χρυσωμένοι αγροί 
οι μακρόστενες στιγμές 
των ρυακιών 
συρρέουν
τα θεάματα λιποθυμούν 
σαν φύλλα που θροούν 
και πέφτουν
από δήμιο αέρα
την ώρα που στερέωνα 
μια σκέψη στη γαρδένια 
έγινε αρπαγή

Είναι κάτι στιγμές

Είναι κάτι στιγμές 
είναι κάτι στιγμές 
που σπέρνουν 
στα μάτια ψιθύρους 
δάκρυα διυλίζουν 
τους πόνους γυμνούς 
είναι κάτι στιγμές 
που δεν ξέρεις 
πιο παρεπόμενο 
πεπρωμένο πατάς 
και πηγαίνεις 
στραβώνει το χάραμα 
σε αργία το φως 
συνοχή στις σκιές 
στο λυγμό 
ανάβω νοερά μια λαμπάδα 
μαίνομαι μέσα 
στην ανάσταση 
του μικρού επιβάτη 
υπάρχω 
στα ματωμένα του χέρια 
είναι κάτι στιγμές 
ποταμοί αντιρρήσεις 
κλείνουν οι δρόμοι 
τα ναύλα ληγμένα 
στήσανε μπλόκα στα τρένα 
θαμπώνει η μέρα 
πέφτει κάτω 
αμυδρότερο φως 
κάπου σκάλωνες 
είναι κάτι στιγμές 
που οι ψυχές μας 
κλεισμένες 
μέσα στο σώμα 
μένουν γυμνές

Λοϊζος Παύλου
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Το σπίτι Μνημόσυνο

Στο φως του ήλιου λάμπει το σπίτι μου 
τριγύρω πανύψηλα δέντρα φρουροί 
αξίαν έχει λίθου πολύτιμου 
των ενοίκων ιστορία ιερή.

Η μάνα έζησε ’δώ κι ο πατέρας 
μαζί ζήσανε η γιαγιά κι ο παππούς 
μα φύγανε ως φεύγει ο αγέρας 
αδικήθηκαν σε καιρούς χαλεπούς.

Με βία οι οχτροί πήραν το σπίτι 
τους διώξαν τα κτήνη με μίσος πολύ 
κι αυτοί πριν πετάξουν σαν το σπουργίτι 
δώσαν στο χώμα τελευταίο φιλί.

Να μη σβηστεί είναι δίκιο η μνήμη 
ποτέ' σηκώνω ψηλά το δοκίμι.

Νίκος Νικολάου-Χατζημεχαήλ

Το ωραιότερο μνημόσυνο 
είναι αυτό που δεν 
σου κάναμε ποτέ

αυτό που ψιθυρίζει 
καθημερινά ο άνεμος 
μέσα στο φύλλωμα 
των δυο πεύκων 
που φύτεψες εσύ 
σαν ήμασταν μικροί 
στ’ αγαπημένο μας 
το σπίτι στην Κερύνεια.

Αρχαίος Τάφος Γυναίκας

Ο τάφος μιας άγνωστης 
γυναίκας είπαν 
δυο σκουλαρίκια βρήκαν 
χρυσά ένα απλό διάδημα 
μια ασημένια πόρπη.

Τα άλλα κτερίσματα 
ήταν χρηστικά τα πράγματα 
για το ταξίδι.

Ποτέ δεν βρήκαν 
τα πορφυρά ενδύματα 
των συγγενών τον θρήνο 
και τα δακρύβρεκτα φιλιά.

Αυτά τα σύλησε ο καιρός 
μαζί και το όνομά της.

Φωτογραφία του Νίκου Νικολάου-Χατζημιχαήλ
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I. Πρόσφυγες

Δεν γυρίσαμε
Δεν γυρίσαμε να δούμε 
τα Σόδομα 
που καίγονταν

σαν τ' αστέρια 
ακολουθήσαμε την 
τροχιά μας 
μέσα στα σύννεφα

Αυτά κι άλλα πολλά 
ειπώθηκαν 
μα τα καράβια 
που μας φέραν 
άψυχα στέκουν τώρα 
σαν των παιδιών μας 
τα κορμιά

κι ακινησία όλο 
και μεγαλώνει 
σαν τη σιωπή 
που σκεπάζει των 
προγόνων τους τάφους 
στην άλλη στεριά 
π’ αφήσαμε.

II. Πρόσφυγες

Με χέρια δεμένα

με χέρια δεμένα 
προχωράμε 
χωρίς ένα πουκάμισο

Στοργή !
ντύσε μας το πρόσωπο

Σιωπή σιωπή !
γύρω μας

Ανεμος είσαι που 
φυσά και φεύγει
Ζωή !

τη γλώσσα δεν 
ξέρω κι όμως μιλώ

το βράδυ η λησμονιά

Αυγή ροδοδάκτυλη 
τι να ’χεις αύριο 
να μας δώσεις ;

Νέαρχος Κληρίδης

332 333Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Σου γράφω

Καλέ μου φίλε, 
Μοιάζουμε, δεν το κατάλαβες 
Μας τρώει το ίδιο σαράκι για το δίκιο 
Ιδια πονάμε για το άδικο του κόσμου 

Ο ξένος πόνος, του άλλου η μιζέρια είναι και δική μας.

Και διαφέρουμε
Εσύ δεν διέθλασες τις αρχές σου 
Μέσα από τα θολά νερά της επιστήμης 
Δεν τις ψάχνεις μέσα από δαιδαλώδη μονοπάτια της γνώσης 
Βλέπεις τα πράματα απλοϊκά κι ανόθευτα 
και πνίγεσαι, υποφέρεις.
Εγώ τα ’δα με το μάτι του ειδικού 
Τ’ ανάλυσα κάτω από το φακό 
Των ισορροπιών και της ανάγκης 
Μα δεν υποχώρησα, δεν πισωστράτησα 
Δεν την δέχτηκα την αδικία 
Και δεν συμβιβάστηκα 
Ξέρω πως το δίκιο δύσκολα 
Βρίσκει τον δρόμο του, δεν θρέφει εύκολες νίκες 
Θέλει πείσμα κι αγώνα 
Και θυσία και τόλμη.

Αφουγκράζομαι τη σιωπή
(εκδοχή α)

Όταν η σελήνη ταξίδευε 
παίζοντας με τα σύννεφα, 
πάνω από τη θάλασσα 
και τους κήπους της Αμμόχωστος, 
μεθυσμένη στις ευωδίες 
της ανοιξιάτικης πανδαισίας, 
αναζητούσα τις ρίζες μου 
σε προγονικά χαλάσματα.
Ακούω φωνές αρχαίες 
Διακρίνω ήχους ξεχασμένους 
Μορφές προγονικές διαγράφονται 
Κι αναπλάθω τη ζωή τους 
Εικόνες διαπερνούν τον κόσμο της σιωπής 
Γίνονται μέρος του παρόντος 
Και ενσαρκώνονται αξεδιάλυτα με το σήμερα.

Αντι-ήρωας

Αναλίσκεσαι σε μικρότητες, ανάξια 
Φθείρεσαι αδιέξοδα και το ξέρεις 
Σε φθείρει η καθημερινότητα
Σε σκοτώνουν μικρές καθημερινές σφαίρες
Δεν είσαι ήρωας, δεν θα γίνεις ποτέ σπουδαίος
Δεν είσαι για επαίνους και δάφνες
Δεν θα σε αποτελειώσει μια για πάντα μια σφαίρα.
Το ξέρεις και όμως βαδίζεις τον δρόμο που προδιέγραψες, 
Διανύοντας μια πορεία αδιέξοδη.

Θα σβήσεις αθόρυβα αφήνοντας πίσω σου μια ουρά από 
Στάχτη
Οπως τ' άστρα που σβήνουν στους μακρινούς αιθέρες 
Λαμπυρίζουν για λίγο
Κι ύστερα χάνονται στο απόλυτο σκότος.

Στη πλατεία της Τρίερ

Σε ψάχνω στ’ ανώνυμο πλήθος της πλατείας
Σ' αυτούς που προσπερνούν αδιάφορα
Με προσποιητή επιμέλεια και επιτήδευσΐ] περιττή
Κατά μόνας ή κατά ζεύγη 
αφήνοντας πίσω την πικρή γεύση 
τΐ]ς απέλπιδας αναμονής.

Η ορχήστρα στην πλατεία της Τρίερ εκτελεί 
ζωηρά γερμανικά εμβατήρια
Οι παιδικές φωνές της χορωδίας 
Πληρούν τον αέρα χαρούμενες νότες

Η άλλη αυτοκρατορία

Στην Τρεβ η πόρτα Νίγκρα, 
Θλιβερή υπόμνηση των ορίων 
Της κραταιάς αυτοκρατορίας. 
Στην Τρεβ η αρχή του οράματος 
της εκείνου Πόλης.
Στην Τρεβ η αρχή της άλλης 
χιλιόχρονης αυτοκρατορίας 
Αυτής που την κάναμε δική μας 
Και την χάσαμε μια δίσεκτη Τρίτη. 
Στην πλατεία της Πόρτα Νίγκρα
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Η ορχήστρα εκτελεί ζωηρά 
γερμανικά εμβατήρια, 
και οι μελωδικές φωνές 
της παιδικής χορωδίας 
πληρούν τον αέρα χαρούμενες νότες.

Γιώργος Αρέστη 
Ανάσες της Ανοιξης

Ανάσες της Ανοιξης κρατώ καλά φυλαγμένες 
Κοντά μου σαν έρθεις ξανά, αγαπημένε 
Στα μάτια, στα μαλλιά σου, φιλιά να στις δώσω 
Την παλιά, την αιώνια αγάπη μας να ξανανοιώσω 
Στάλα-στάλα την άνοιξη στην αγάπη να χύσω, 
Τα μύρα και τ’ αρώματα στην αγκαλιά σου να μυρίσω, 
Βήμα-βήμα στα παλιά μας πάλι να σε πάρω 
Τη σπίθα της αγάπης μας ξανά να την ανάψω, 
Φωτιά να γίνει δυνατή, ο άνεμος να την αρπάξει 
Στα σύννεφα να ξαπλωθεί και πέρα να πετάξει 
Κι ολάκερο τον ουρανό στα κόκκινα να βάψει.

Ο Γρηγόρης γρηγορεί

Ο Γρηγόρης, που αιωνίως γρηγορεί 
από το μνήμα ξυπνάει ένα πρωί 
ολόρθος πετάγεται κι αγριεμένος ρωτά: 
τι έγινε μωρέ σε τούτο το νησί; 
Μα δεν του απαντάει κανείς 
και μονάχος απομένει να μονολογεί: 
«για τούτο πολεμήσαμε εμείς παιδιά; 
Εμείς ποθήσαμε να φέρουμε τη λευτεριά 
μα ξεπουλήθηκε η πατρίδα τελικά 
και προδόθηκε της Κύπρου η καρδιά 
ο κόσμος έχασε των πατέρων του τη γη 
στο σπίτι που γεννήθηκε, άλλος πλέον κατοικεί 
κι ορίζεται του ξένου και των παιδιών του ες αεί, 
δεν είναι γι’ αυτό που θυσιαστήκαμε εμείς», 
θλιμμένος ο Γρηγόρης μονάχος μονολογεί, 
μαζεύεται και στο μνήμα κατεβαίνει στη γη, 
μα την τελευταία του λέξη δεν την έχει ειπεί: 
«αδέλφια καρτεράτε με και θά ’ρθω ξανά 
και θα τη φέρουμε ετούτη τη φορά 
την που ποθήσαμε, κι ακόμα ποθούμε Λευτεριά!!!».

Αγνή Λεαντζή

Λιτανεία της μνήμης

A
στόλισμα της ψυχής
η πομπή θα ξεκινήσει το πρωί
«καθάρισε τα χέρια σου στην άμμο» 
θέλω να σου πω...
περίμενε,η αρμύρα μου είπε πως...
δεν πρόλαβα!
θολές φωτογραφίες, ξεθωριασμένο φιλμ 
μνήμες άλλων σε λευκό χαρτί 
κακέκτυπο
ανώφελη σπατάλη της ουσίας
οι χειροκροτητές καμώνονται στο στάδιο 
«καθάρισε το είναι σου στην άμμο» 
θέλω να σου πω...
μητέρα, η αρμύρα μου είπε πως...
δεν πρόλαβα!
Β

σκουριασμένη ασπίδα
πλάι μου, μυριάδες των νεκρών οι ψυχές
η ματιά μου έτρεξε στις στιγμές που δεν έζησα 
ειρηνοποιός ενός φωτισμένου δειλινού 
μαρτύριο, να κυνηγώ την αλήθεια 
στα τείχη, σε είδα να προσκυνάς τον ήλιο 
παρασκευή των λεμονανθών 
οι μύστες κατέβηκαν στον άδη 
περιφορά και λιτανεία της μνήμης 
τάφος, σε πόλη τάφο
Γ
αυτογνωσία, στην εντατική
με τις κρεμασμένες απ’ το οξυγόνο λέξεις 
ερμηνεία χρησμών, στον θάλαμο Δ72 
με τα αφημένα στο πάτωμα πληγωμένα γράμματα

«είχε λένε το μυαλό του αλλού
πάντα έχανε το δρόμο σαν οδηγούσε
πάντα σκεπτόταν μια θάλασσα των εφηβικών του χρόνων 
δεν ξέρω λεπτομέρειες...»
το μεσημέρι, περάσαμε να δούμε τις λέξεις και τα γράμματα 
θα περάσει καιρός, να επουλωθούν τα τραύματα
Δ
μια αίσθηση πως σε είδα να περνάς 
στους ίσκιους μια αέναης πολιτείας 
λιβάνια και αντίδωρα απλόχερης απάτης 
τα μάτια ενός παιδιού που πάντα θυμάται 
βιβλία που σκορπίστηκαν στα τέσσερα σημεία 
σαράντα στιγμές με γέρασαν 
χωρίς να μεγαλώσω

Πολύδωρος Παπάίακώβου
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Πίνακες του ζωγράφου Ανδρέα Χαραλαμπίδη

Το άλγος του χρόνου

Σεργιάνισε καλά με τ' ασημένια της κι απόκαμε.
Οι ώρες χτύπησαν σωστά 
ξημερώνει,
Η αϋπνία στο μαξιλάρι γδέρνει, 
δίχως λύπηση.

Κι εγώ βυθίζομαι...

Στο σκοτεινό μου θάλαμο 
περπατάνε 
χρόνια τερπνά.

χιλιάδες ώρες 
παρελαύνουν 
με παρασύρει η ομορφιά τους 
και γαληνεύω.

Η περιπλάνηση διασχίζει ήχους, όνειρα 
τον ήλιο
των δεκάξι μου χρόνων!

Και βουλιάζω στο χρόνο 
και βουλιάζω λες σε αιώνες 
ψάχνοντας για το φλογερό εκείνο ήλιο μου, 
περπατώντας αγκαλιασμένη τη σάκα μου.

Χρόνια τερπνά 
αγύριστα!

Στο σκοτεινό μου θάλαμο 
τραγουδάτε...

Νοσταλγός των στιγμών σας 
επιστρέφω κοντά σας τις νύχτες, συχνά, 
φορτωμένη στα μαλλιά μου τριγύρω 
κορδελίτσες, ανθύλλια.

Κι αγκαλιά μου, τη σάκα μιας μονάκριβης Άνοιξης!

Αθηνά Χαραλαμπίδου
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Η φωνή της μάνας

Είναι η πρώτη Φωνή 
π’ αχούμε.
Κι απ’ την κούνια «μάμα» 
απαντούμε.
Να μας καλεί στο σπίτι απ’ τ’ αλώνια 
την ακούμε 
που παίζουμε παιδιά.
Για το σχολείο 
την ακούμε 
να μας ξυπνά τα πρωινά. 
Με το φύσημα τ’ αγέρα, 
με το θρόισμα των φύλλων 
την ακούμε 
να ρχεται από μακριά.
Εξαίσια μουσική στα όνειρά μας.
Λευκό περιστέρι, γαλάζιος άγγελος 
στη μοναξιά μας.
Δροσερή βροχή στη δίψα μας. 
Ηλιακτίδα στην τσουχτερή 
την παγωνιά 
να μας ζεσταίνει την καρδιά. 
Σ’ όλο τ’ ανηφόρι της ζωής 
η φωνή της μάνας μας ακολουθεί.

Στα σαράντα... στα εξήντα μας τα χρόνια 
στο προσκεφάλι να μας νανουρίζει 
την ακούμε.
Στην ηρεμία της νύχτας 
την ακούμε 
στα βουνά ν’ αντηχεί. 
Να πετάει 
αποδημητικό πούλι 
διασχίζοντας τη μεσαρίτικη γη.
Να μπαίνει με το φως του φεγγαριού 
στη μικρή μας κάμαρη 
Και γλυκό τραγούδι να λαλεί 
στου πόνου το κρεβάτι.

Ακόμα και την τελευταία μας στιγμή 
της μάνας τη φωνή 
ακούμε.

Και με κομμένη την πνοή 
«Αχ μά.,.να...»
Ξεψυχούμε.

Οι γυναίκες μας

Οι γυναίκες γεννούν 
εμάς 

και τα παιδιά μας. 
Αγόγγυστα υποφέρουν 

στου πόνου το κρεβάτι.
Πλάι μας απλώνουν το δρεπάνι 
στην κάψα του Ιούλη.
Αλωνίζουμε μαζί τα στάχυα. 
Αλέθουμε το στάρι.
Εκείνες πλάθουν τ’ αχνιστό 

ζεστό ψωμί.
Κι απ’ τα χέρια τους 

χορεύει 
στο τραπέζι η ζωή. 
Όταν ξεσπά του πολέμου 

η φωτιά 
κάθε στιγμή

μας καρτερούν.
Κι αν δε γυρίσουμε 

εμείς 
ή τα παιδιά μας, 
ξεσχίζουν με τα νύχια 

τα ωραία τους μάγουλα.
Μέρες και νύχτες μοιρολογούν. 
Ως την τελευταία τους 

πνοή
μας μνημονεύουν.
Το σούρουπο κλειδώνονται 

στα σκοτεινά τους σπίτια.
Βγάζουν τη μαύρη τους 

μαντήλα.
Κι όλη νύχτα ξαγρυπνούν 
μπροστά στις κορνιζωμένες 

φωτογραφίες, 
κοιτάζοντάς μας

με τα στεγνά τους μάτια. 
Πόσα αποθέματα
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πίκρας κι αντοχής, 
εγκαρτέρησης κι αγάπης 
έχουν μέσα τους

οι γυναίκες μας!

Σαν τ’ όρομα

Η πρώτη αγάπη, 
τα προξενιά, 

τα χαρτώματα, 
τα φιλιά 

τζιαί τ’ αγκαλιάσματα... 
Ο γάμος στην εκκλησιά 
με τα βκιολιά 

τζιαί τα λαούτα
Με τους χορούς τζιαί 

τα τραούδκια.
Η πρώτη νύχτα 

στα σεντόνια
τ’ άσπρα

τζιαί να μπαίνουν 
που το παραθύρι

τ’ αστρα...
Να κτυπούν 

την πόρτα 
τα παιδκιά

τζιαί τα τα εγγόνια.
Οι σοδκειές 

τα παναϋρκα 
στα πατρικά μας 

σπίτια...
Ούλα, εν σαν τ’ όρομα 

γιε μου.
Έμεινε μας 

μόνο 
τζείνη αγάπη 

η κρυφή 
που φέραμε 

μιτά μας 
τζι’ ακόμα 

μας κρατεί, 
τούτα, 

μου λαλεί

η μάνα μου
η ενενηντάχρονη

κάθε φορά
που πίνουμε καφέ

κάτω που μια
φοινιτζιά

ψηλή
στην προσφυγιά.

Αυτή που έρχεται...

Αυτή,
που έρχεται, 

μέσα από το χρόνο 
βιαστική,

κουρασμένη
με χλωμό

το πρόσωπο, 
τσαλακωμένο

το φουστάνι, 
με μια τσάντα

γεμάτη.
Είναι η μάνα μας, 

που επιστρέφει
απ’ τη δουλειά

τα δειλινά.
Κι εμείς,

τρέχουμε, 
μεσοστρατίς,

να τη συναντήσουμε 
να τη φιλήσουμε.

Να πάρουμε
τη τσάντα.

Και να γυρίσουμε, 
μαζί,

στο σπίτι μας.
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Λαβωμένο Καράβι

A
Κύλησε

η ζωή μας
μέσα

από ξηραμένους 
κάμπους, 

την καμένη
γη.

Κάτω
Από τον πυρωμένο 

ήλιο, 
τη μικρή

βροχή.
Μέσα
από αγρίους

άνεμους,
στις γαλαρίες,

στις σκαλωσιές.
Κύλησε ...

μέσα
από τα πυρά

και στις φυλακές 
των αποικιστών .

Μέσα
από τα πύρινα

βέλη
[εκείνου του Ιούλη ...] 
ξένων και

δικών.
Πολλοί

χαθήκαμε
στην πορεία.

Μα,
κι απομείναμε.

Ζούμε,
αγωνιζόμαστε, 

τραγουδούμε,
παλεύουμε, 

χορεύουμε
σε τούτο 

το νησί.
Που πλέει

καράβι, 
έρμαιο
των άγριων ,

αρπακτικών 
κυμάτων

των κατακτητών

Χρόνια τώρα ...
Λαβωμένο 

καράβι, 
το νησί, 

(στης Μεσογείου τα νερά) 
Συνεχίζει...

το ταξίδι του .

Το στερνό ταξίδι

Το θάνατο
Να μη φοβάσαι. 

Είναι κι αυτός 
ένα ταξίδι. 

Μόνο, 
να μην αργεί 

το καράβι
που θα σε πάρει...

Να μην περιμένεις, 
πολύ, 

στο λιμάνι, 
στην παγωνιά 

στους άγριους
ανέμους, 

που τα κόκκαλα
τσακίζουν 

και την καρδιά
θρυμματίζουν.

Είναι κι αυτός 
ένα ταξίδι.

Το στερνό...
στη σκοτεινή 

ατέρμονη, 
μα

ήρεμη 
θάλασσα

της λήθης.

Άντης Κανάκης
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Βιβλιοπαρουσιάσεις

Δημήτρη Λεβέντη Ιστορίες της Aμμοχώστου

της Χρυσοθέμιδος Χατζηπαναγή

Η συγγραφική συγκομιδή του Δημήτρη Λεβέντη δεν διαπνέεται μόνο από 
ενα βαθύ αίσθημα τοπολατρίας για την Αμμόχωστο των νεανικών του χρόνων, 
της αγωνιστικής δράσης και της εκπαιδευτικής του σταδιοδρομίας, αλλά και 
συνεκδοχικά εμφορείται από την αγάπη της πατρίδας ως παιδαγωγία πατριδο
γνωσίας και επίγνωση χρέους για διατήρηση της μνήμης. Επισήμανση που κα
ταδεικνύεται τόσο από τη συγγραφή σχολικών εγχειριδίων, την επιμέλεια και 
tì]v έκδοση των έργων του πατέρα του Πάνου Λεβέντη, εμπνευσμένων κυρίως 
από την εθνική και λαογραφική μας κληρονομιά, όσο και από τους τίτλους των 
βιογραφικών και ιστορικών του μελετών: Η ζωή και ο θάνατος του Πέτρου 
Γιάλλουρου και Η διαδρομή των Γυμνασίων Αμμοχώστου από το 1955 μέχρι 
το 1974.

Η πρόσφατη λογοτεχνική του κατάθεση το 2015 από τις ελλαδικές εκδόσεις 
«Ιωλκός» συνιστά ένα άρτια επιμελημένο βιβλίο, που κατανέμει τις 122 κειμε- 
νικες του σελίδες σε 15 διηγήματα. Όλα γραμμένα με τα επιδέξια σύνεργα της 
παραδοσιακής διηγηματικής φόρμας και της εύληπτης γλωσσικής αποτύπωσης 
μυσα από τη φιλολογική του σκευή, τη χάρη μιας ανεπιτήδευτης λιτότητας και 
την αισθητική ενός ζωντανού ύφους σκηνικής εικονοπλασίας. Οι Ιστορίες της 
Αμμοχώστου στην αυτοτέλεια της αφηγηματικής υπόθεσης και την ιδιοσυστα
σία της επεισοδιακής τους πλοκής συνυφαίνουν με τα δομικά νήματα μιας ενι
αίας συγκρότησης την ιστορία της αγαπημένης πόλης του συγγραφέως, 
αποπνέοντας τη μεθυστική ευωδιά των περιβολιών και την αλμύρα της θάλασ
σας της, αλλά και τον ασφυκτικό αέρα της αλλοτινής κλειστής κοινωνίας ενός 
κόσμου αυστηρών κανόνων και συμπεριφορών. Πολυπρόσωπες έμψυχες εικό
νες, που σκιαγραφούν το «Αμμοχώστειο» ήθος μερικές δεκαετίες πριν την ει- 
αβολή μέχρι τις μέρες μας. Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται στις τελευταίες 
γραμμές του οπισθόφυλλου με την εύστοχη αιτιολόγηση: «Τα διηγήματα εκτεί
νονται από τα χρόνια λίγο πριν τον B' Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα, γιατί 
η πόλη εξακολουθεί να ζει παντού, όπου υπάρχουν Αμμοχωστιανοί».

Είναι οι Αμμοχωστιανοί από τους νεαρούς μέχρι τους ενήλικες και τους 
παππούδες μας, οι σεμνοί νοικοκυραίοι και οι ταπεινοί άνθρωποι της οικογε
νειακής ζωής, οι ακαταπόνητοι δουλευτάδες της αγροτιάς και των παλιών 
επαγγελματικών ενασχολήσεων με τον ζήλο του δημιουργικού μόχθου και του 
καλλιτεχνικού αισθητηρίου της μικροαστικής και μαθητικής κοινωνίας με τους 
πλατωνικούς έρωτες, τις πραγματικές φιλίες, την πατριωτική τους δράση στον 
απελευθερωτικό μας Αγώνα, αλλά και τις αρμονικές τους σχέσεις με τους 
Τουρκοκύπριους· χωρίς ωστόσο να παραλείπονται, ύστερα από την άλωση της 
Βασιλεύουσας πόλης τους, οι πρόσφυγες του εκτοπισμού, του διασκορπισμού 
και της μετανάστευσης με τις επώδυνες μνήμες του πολέμου από την τουρκική
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εισβολή, καθώς και τις ζωηρές τους αναμνήσεις για τις παλιές καλές μέρες. 
Όλοι όσοι, καθημερινοί και ξεχωριστοί τύποι καταγράφουν τη δική τους ιστο
ρία ανάμεσα στις Ιστορίες της Αμμόχωστου και εκπροσωπούνται εδώ από 
υπαρκτά έως φανταστικά πρόσωπα και στέρεους χαρακτήρες με μεταλλαγμένα 
ονοματικά προσωπεία είτε ενίοτε με τα πραγματικά τους ονόματα. Ο συγγρα
φέας, εξάλλου, ψυχογραφώντας και ζωντανεύοντας τους διηγηματικούς του 
ήρωες, μέσα από λεπτομερείς περιγραφικές αναφορές του τριτοπρόσωπου αφη
γητή και τους παραστατικούς διαλόγους προώθησης της δράσης, μάς αποκα
λύπτει ενδιαφέρουσες πληροφορίες γύρω από την Αμμόχωστο μιας άλλης ιδίως 
εποχής διαφορετικών ηθών.

Η εξιστόρηση νοσταλγικών ενθυμήσεων, γραφικών αναπολήσεων και βιω
ματικών εμπειριών συνθέτει μιαν ανάγλυφη τοιχογραφία, θυμίζοντάς μας γρα
φικές γειτονιές, ποικιλώνυμα υποστατικά και σπίτια σε περιβολότοπους, 
ενορίες, εκκλησιές και ξωκλήσια, την περιοχή Καραόλου στη λεωφόρο Σαλα
μίνας, τα μεγαλόπρεπα μεσαιωνικά τείχη με την τάφρο και τον Πύργο του 
Οθέλλου, την παλιά Αμμόχωστο του Αγίου Εξορινού, το λιμάνι με την εμπο
ρική και επιβατική του κίνηση, τον περιπατόδρομο της λεωφόρου Δημοκρα
τίας, το Ελληνικό Γυμνάσιο και άλλα εμβληματικά μέρη του Βαρωσιού. 
Μπροστά μας ξεδιπλώνονται μαυρόασπρες σκηνές σαν από παλιά ταινία του 
ελληνικού κινηματογράφου, άλλοτε ξετυλίγονται φωτεινές εικόνες στα χρώ
ματα και τις αποχρώσεις της θαλασσοφίλητης πόλης, ενώ αλλού η ζωηρή ανα- 
διήγηση αναπαριστά με πόνο ψυχής δραματικά στιγμιότυπα από την τουρκική 
εισβολή και τους πικρούς καιρούς της προσφυγιάς.

Η θεματική των διηγημάτων εστιάζεται κυρίως στο οριακό μεταίχμιο του 
1974 ως terminus ante ή post quem, όπου εκτυλίσσονται δρώμενα της παλιάς ει
ρηνικής ζωής και της συνύπαρξης Ελληνοκυπρίων Τουρκοκυπρίων, τα χρόνια 
του ΒΖ Παγκοσμίου Πολέμου και του Αγώνα της ΕΟΚΑ, εγκιβωτίζονται σελί
δες από την Ενετοκρατούμενη Αμμόχωστο, ενώ άλλες ξυπνούν μέσα μας τα 
τραγικά γεγονότα της εισβολής, τα δεινά των Αμμοχωστιανών προσφύγων 
στους καταυλισμούς είτε τις περιπέτειες του ξενιτεμού τους σε άλλες χώρες. 
Στο τελευταίο, ωστόσο, αριστοτεχνικό διήγημα «Οι πόλεις» ο Δημήτρης Λε
βέντης κομίζει με συγκινησιακούς μεταφορικούς συμβολισμούς το αισιόδοξο 
μήνυμα: την απελευθέρωση και την ανοικοδόμηση της Αμμοχώστου μας.

Προτάσεις στην ποιητική συλλογή 

«Ποιήματα» του Χρυσόστομου Σοφιανού

του Κυριάκου Χατζηλουκά

Συγκινηθηκα και χάρηκα για την εμπιστοσύνη που δείχτηκε στο πρόσωπό 
μου από έναν αξιόλογο άνθρωπο της εκπαίδευσης και της πολιτικής, τον Χρυ
σόστομο Σοφιανό. Τον Οκτώβρη του 2014 πήρα την άτιτλη ποιητική παραγωγή 
του Χρυσόστομου Σοφιανού και ενώ σκεφτόμουν πως ο τίτλος «Της Πατρίδας 
και της Αγάπης» θα ήταν αντιπροσωπευτικός για την επί θύραις κατάθεση, 
μετά δύο μήνες, τον Δεκέμβρη, μου στάληκε η συλλογή Ποιήματα. Εκτύπωση 
Copy Type Copy Center Ltd.

Αρχική σημασία της λέξης ποίημα είναι δημιούργημα και της ποίησης δημι
ουργία και με αυτές τις σημασίες πρέπει να αντικριστεί η πνευματική δουλειά 
του Χρυσόστομου Σοφιανού, υπερβαίνουσα κατά πολύ απόδοση αριθμού λο
γοτεχνικών κειμένων πέραν της πρόζας. Η πρόκληση για ενασχόληση με την 
ποίηση του αγαπητού Χρυσόστομου οδήγησε στο εντρύφημα που ακολουθεί.

Δομικά τα Ποιήματα διακρίνονται από τον ποιητή στο πρώτο μέρος, συνα- 
ποτελούμενο από δύο κεφάλαια.

Το πρώτο κεφάλαιο και το δεύτερο κεφάλαιο

1 · Το πρώτο κεφάλαιο διαλαμβάνει δεκαεπτά ποιήματα εμπνευσμένα από 
τον αγώνα του 1955-1959 υμνολογούντο το τετράχρονο νέο ελληνικό 
έπος, το αποβλέπον σε ελευθερία και δικαίωση του λαού μας.

2 . Το δεύτερο κεφάλαιο τα άλλα ποιήματα τριανταπέντε τον αριθμό 
απαρτίζουν στιγμές παρμένες από τη φυσική και κοινωνική ζωή και 
προβληματισμοί αφήνοντες να περιρρεύσει βαθιά συμπάθεια για τον 
άνθρωπο.

Στο δεύτερο μέρος Αυγμοί στο άπειρο με τριάντα δύο ποιήματα σε ελε
γειακή μορφή διαβλέπεται τάση διαφυγής από την πραγματικότητα, 
ενώ παράλληλα ενυπάρχει λειτουργούσα θεραπευτική προσπάθεια για 
απαλλαγή από την αβεβαιότητα.

Στο τρίτο μέρος τα δοξαστικά επιγράμματα αγάπης εξήντα τρία μονό
στιχα υμνολογούν πολύτροπα την αγάπη, ενώ οι διακυμάνσεις των συ
ναισθημάτων εντυπωσιάζουν.
Στο τέταρτο μέρος ποιήματα που γράφτηκαν για μελοποίηση διαλαμ
βάνονται οκτώ ποιήματα, επιλεγμένα κατά το πλείστον από την επόμενη 
ενότητα Τον ύμνο της αγάπης.

352 353Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Στο μέρος τον ύμνο Τον ύμνο της αγάπης τριακόσια τρία δίστιχα εικο- 
νίζουν τη δύναμη και τις πτυχές της αγάπης ποικιλότροπα και σε εύρος. 
Είτε εξαρτώσα είτε εξαρτώμενη η αγάπη παραμένει αυθύπαρκτη και 
είναι συνενωτική.

Μέρος Α'
Ποιήματα μεταξύ 1957-1961

Η παρθενική γραφή του Χρυσόστομου Σοφιανού «Ποιήματα μεταξύ 1957- 
1961» αναδύεται με κάτοπτρο τον Απελευθερωτικό Αγώνα τόσο για τα δεκαε
πτά Ποιήματα τα εμπνευσμένα από τον αγώνα, όσο και για τα τριάντα πέντε 
Αλλα ποιήματα.

Η αγωνιστικότητα-μαχητικότητα συμπορεύονται με τον έρωτα και άλλη αν
θρώπινη ευαισθησία, χορηγούμενη από πολυειδή κοινωνικά προβλήματα. Συ- 
ναπαντιούνται συνείδηση και υποσυνείδητο σε πρωτοτυπία που δίνεται από 
αμόλευτη πόση σε πρωταρχικές πηγές.

Οι στίχοι είτε ομοιοταληκτούντες με σταθερή ή μη ομοιοκαταληξία είτε ανο
μοιοκατάληκτοι υπηρετούν αρχετυπικά και αυθεντικά αληθινές ανθρώπινες 
στοχεύσεις.

Κεφάλαιο 1: Ποιήματα εμπνευσμένα από τον Αγώνα 1955-1959
Τα Ποιήματα του αγώνα, θυμική λειτουργία μακράν από τεχνικές, δίνουν 

αψεγάδιαστη την εικόνα του χρέους και λοιπής αρετής. Φωτίζουν τον όρκο 
της ΕΟΚΑ, δέσμευση ψυχής, δοθέντα από τον ποιητή, τον αποτασσόμενον την 
ιδιοτέλεια.

Το μετουσιωμένο σε ποιητική έκφραση τράνταγμα που συνεπήρε τον Χρυ
σόστομο Σοφιανό είναι πανομοιότυπο με εκείνο ενός άλλου Πάφιου αλωμένου 
από τη μούσα μερικούς μήνες προηγουμένως, του ηρωομάρτυρα Ευαγόρα 
Παλληκαρίδη του επαγγελλόμενου ανυπομόνως στο «Εγερτήριον Σάλπισμά» 
του πως θα πάρει την ανωφερή και δύσβατη πορεία την απολήγουσα στη λευ
τεριά.

Σε ομότροπη ανοδική πορεία κλέους καλεί κι ο Σοφιανός στα «Ποιήματα» 
του «1957-61» Εμπνευσμένα από τον αγώνα» με αριθμούς 5,6 και 2. «Να πώς 
κινήσαμε», «το κάλεσμα της Αευτεριάς» και «Εμπρός».

«Στην Κύπρο» του ο Παλληκαρίδης και στο ποίημα «Κύπρος», αρ. 7, ο Σο
φιανός δίνουν μέσα από αντίστοιχους στίχους τη σαγήνη του πόθου της Ένω
σης. «Με τη μάνα Ελλάδα να βρεθείς αγκαλιά» ο Παλληκαρίδης. «Τη μάνα 
μου πάω να βρω, τη μάνα μου ζητώ» ο Σοφιανός. «Κόρη πανώρια θα της πω 
άνοιξε τα φτερά σου» στο «Εγερτήριον σάλπισμα» του ο Παλληκαρίδης 
«Άνοιξε Πανώρια κόρη, άνοιξε τις χιονάτες φτερούγες σου» στο «Κάλεσμα της 
Λευτεριάς», αρ. 6 ο Σοφιανός. Η «κόρη» παραπέμπει στην αγιότητα, στο αμό- 

λυντο, ως άλλη Παναγία ή Αρτεμις ή Αθηνά κι ο προσδιορισμός της Παρθένου 
«κόρης» ως Πανώριας, υπάρξεως απείρου κάλλους, είναι ψήγμα του γλωσσο
πλαστικού θησαυρίσματος και της συνεκτικής ύφανσης της Ελληνικής.

Κατ’ επανάληψη οι αναλογίες κι οι παραλληλισμοί. Δεν υπάρχει αλληλοδα- 
νεισμός. Εκείνο που συνδέει τους Παφίους λογοτέχνες είναι το ομόθυμο.

Η ομοθυμία κράτησε όρθια την αγωνιστική πράξη του λαού παρά την 
παντοία επιστράτευση της αγριάδας από την αποικιοκρατία.

Το ποίημα «Νύκτα Τρόμου», αρ.3 (αφιερωμένο σ’ όσους πόνεσαν τη νύκτα 
της 14ης Σεπτεμβρίου 1958), η υποσημείωση είναι του ποιητή, απηχεί τη βιαιό
τητα που χρησιμοποιήθηκε από την κατοχική δύναμη στο χωριό του Χρ. Σ. 
Στρουμπί και τα πέριξ. Εν τρόμω κύλησαν κι ώρες της 26ης προς την 27η του 
Μάρτη του 1956 για το σύνολο των κατοίκων του Φρενάρου, χωριού του γρά
φοντας, μετά από μάχη δοθείσα ανάμεσα σε Βρετανούς και ομάδα αγωνιστών. 
Έφηβος βίωσα, είδα και άκουσα από παθόντα άτομα, όσα ακατονόμαστα διέ- 
πραξαν οι δυνάστες.

Επιμελημένος στίχος και εικόνες από την ιστορία και μυθολογία εμφαίνουν 
έναν όψιμα, έστω και υφέρποντα, παρνασσισμό.

Στα ποιήματα 1 «Σε σταυραετό» και 12 «Στον άίτό του Μαχαιρά» δίνονται 
εικόνες από την ιστορία και μυθολογία.

Αρκάδι, Σαλαμίνιους παιάνες, Πλαταιικούς Τιτάνες, Γίγαντες, Σαμουήλ Κα
λόγερος, Γίγαντες Λεωνίδες, μολών λαβέ, Λεωνίδας, Άρης.

Τα εγερτήρια και θούρια του ποιητή στοχέυσαν στην εμψύχωση, αλλά και 
στην ανάδειξη της εξέγερσης της Κύπρου.

Οι ενυπάρχουσες αποστροφές, εν είδει ηχηρής διαμαρτυρίας και κραυγής, 
απομακρύνουν έναν άγαρμπο ρητορισμό.

Κεφάλαιο 2: Αλλά ποιήματα

Πριν ακόμα αρχίσεις να κατανοείς μηνύματα της ενότητας, σε γοητεύει το 
δεκαεξάστιχο με αριθμό 3 ποίημα «Το ερημοκλήσι» σε στίχους οκτασύλλαβους 
και επτασύλλαβους. Αξιοπρόσεκτη είναι η εύηχη ομοιοκαταληξία των στίχων 
β και δ των στροφών 1,2 και 3 του τετράστροφου ποιήματος.

Το θείο ελκτική πρωτοτυπία

Στο ριγμένο στο βουνό ερημοκλήσι τελείται νοητή λειτουργία «Επάνω στη 
βουνοκορφή». Χαρακτηριστικό το ρήμα καλοναρχώ· βοηθώ τον ψάλτη διαβά
ζοντας ύμνους. Επίκουρος στη μυσταγωγία ο λίβας με την ιδιαιτερότητα που 
Προσδίδει στο εξαίρετο ποίημα - απόστιχο.

«στο άνοιγμα μιας άγιας θύρας
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καλοναρχάει ο λίβας»
Η θεϊκή παρουσία προβάλλει και με τις έννοιες της προστασίας και λύτρω

σης
26 «Το τραγούδι της Άνοιξης»

«Φως του Θεού σταζοβόλημα αγάπης
Στις υδρορροές της καρδιάς»

25 «με την Άνοιξη»
«Είναι η θεϊκή φωνή
πούρχεται και μοσχεύει ξανά 
την παρηγοριά και την ελπίδα 
μες στις ανθρώπινες ψυχές»

Η ζωή εν θανάτω
23 «Το σύγκρυο του θανάτου»

«... το βλέπουμε προβαίνει
... ωραίο ασημοφώς
και πλέκεται ολόγυρα το σύγκρυο του θανάτου».

Μέγα το θέμα του θανάτου· ανέκαθεν ο άνθρωπος ένιωθε ανήσυχος κι αδύ
ναμος ενώπιον της περάτωσης της ζωής. Η πιο πάνω ποιητική έκφραση εμφαί
νει υπόκρουση πως ο θάνατος δεν ισοδυναμεί με το τέλος, δοκιμή για μέθεξη 
στην απόλυτη εκκλησιαστική αποδοχή της νίκης του Ναζωραίου επί του θα
νάτου .

Καθαρτήρια η θεότητα
Ο Θεός εν τη θεία βουλήσει του επενεργεί καθαρσιακά, εξαγνιστικά, αφαι- 

ρεί βλαπτικά νεφελώματα.
22 «Και επί γης ειρήνη»

«... στέλλει τον αγαπητό του
για να καθαρίσει το βούρκο...»

31 «Θεία πνοή»
«... της θολούρας το χαμό
μες σε πρωτόγνωρο σκοπό 
τον ξεθολώνει».

Στη διαπορία για τη μοναξιά και την ομοπορευόμενη σύγχρονη θλίψη αντι
τάσσεται το θάλπος που ευωχείται στο κάλλος της δημιουργίας.

4 «Ήτανε κάποιο δειλινό»
«Σουρούπωνε μαγευτικά μ’ απαλινό αεράκι»,

Επαυξανόμενο στα ποιήματα
5 . «Στου βουνού την ψηλή ραχούλα»

«μαζί θα πιούμε λυγερή...
... της βρύσης το νερό»

και στα ομότιτλα 6 και 7 «Γλυκιά αρμονία»
6 «Απόψε φεύγει η ψυχή από τα χωματένια στήθια»
7 «... στο φεγγαρόλουστο μερονύχτι
ανάλαφρο ακούγεται το θρόισμα»
Η φύση, δέντρο, βουνό και γιαλός, τρίπτυχο αναφοράς, ξυπνά νοσταλγίες, 

ενώ αόρατη δύναμη ωθεί σε χώρους καταφυγής. Αίνοι υμνολογούν τα μικρά 
μικρά θαύματα του τοπικού περιβάλλοντος.

Ιδεαλιστική προβολή ζωής στο ποίημα 1 «Σκοπός», θα περιβληθεί στο τέλος 
την απαισιοδοξία

«Με τύλιξε άγνωρο ένα φως

πρωτοφανέρωτος σκοπός

βυθίζεται και σβηέται
Εξάλλου ο ποιητής καλλιεργεί τον προβληματισμό για τα' ανθρώπινα και 

την προσδοκία για καλύτερες μέρες μέσω συμπαθών μορφών.
2 «Έχω δει κάποιες γριούλες» 

«Ένας ζητιάνος» και
12 «Ζευγολάτης».
10

Στο ποίημα «Έχω δει κάποιες γριούλες» απλούται θυμοσοφικός λογισμός 
με την κύκλια περιστροφή της ζωής από την άνοιξη στον χειμώνα της, ενώ οι 
φάσεις του χλωρού βλαστού και του ξηρού κορμού λειτουργούν ανάμεσά τους 
ετερόκλητα.

«... κοιτάζανε θλιμμένες
μες τη σφριγηλή ζωή

... τρελοπαίζουν
τα παιδάκια βυθισμένα
στη γλυκιά τους ξεγνοιασιά».
Οι ερωτήσεις στο «ένας ζητιάνος»
«μα το ζητιάνο ποιος ελεεί;» και
«ποιος συνηθίζει να ελεεί;»
κινούν σε καταφατική προτροπή επ’ ελπίδι ανατροπής, πραγμάτωσης του 

ευκταίου.
Οι έχοντες ενεργήστε φιλανθρώπως. Δεν μπορούμ£ να μιλήσουμε για πρό 

νοια της Πολιτείας, γιατί το νησί όταν γραφόταν το ποίημα βρισκόταν υπο ρρε 
τανικό ζυγό και τα χρήματα του τόπου διασπαθίζονταν για εξυπηρέτηση της 
αποικιοκρατίας και ικανοποίηση της ματαιοδοξίας της υπα η ιας της.

Ο «Ζευγολάτης» τελεί ησιόδεια λειτουργία συνεργός στη δήμιου ρ/ί 
Καρποφορία μέσα στα λαμπυρίσματα της φύσης χωρίς ωράριο και /ο / /υ μ
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«Πριχού να σβήσει ο αυγερινός στα φωτεινά τα ουράνια
κι ολόλαμπρη κι ολόχρυση φεγγίσει η Ανατολή
... τ’ ακούραστα τα βόόια
φυσομανούν τραβώντας... το υνί
... μοσχοβολάει το χώμα
σκεπάζοντας ... ολόχρυσο σπυρί
για να φυτρώσουν στάχυα».
Ο έρωτας κι η αγαπημένη αναδύονται αβίαστα σε ημερονύκτια και εποχές 

συντροφιά με δέντρα, στην αγκάλη της θάλασσας, στη λάμψη του ήλιου.
17 «Το βράδυ αυτό» 
...
«Το βράδυ αυτό... το σιγαλό

... γυρνώ αποξεχασμένος
Και τ’ αγεράκι ανάδευε τα ολόχρυσα μαλλιά σου».
25 «Με την άνοιξη»
Αρμένισαν οι ψυχές στο γαλανό φως...
Οι καρδιές λεύτερα να ροβολήσουν

... να βαπτισθούν
στην ξανθή φωτοπλημμύρα...»
Άνοιξη και συναίσθημα
Αγαπημένη εποχή για εκδίπλωση των παντολογής συναισθηματικών απο

χρώσεων είναι η άνοιξη, ενώ αναβαθμοί αναπέμπονται στον Κύριο.
25 «Με την άνοιξη»
«Ροδοβόλησε γρήγορα η φύση

Δοξαρεύτηκε... τα γαλανό... τόξο

είναι η θεϊκή φωνή

το ξανθό φως του Θεού

μες στις ανθρώπινες ψυχές»
26 «Το τραγούδι της άνοιξης»

«... το παραλήρημα των χρωμάτων

η ατιθάσευτη αλλαγή

θεριεύει τον παλμό της ζωής

Φως του Θεού σταζοβόλημα αγάπης

Όλα την άνοιξη αποπνέουν γαλήνη»
Ο έρωτας - αγάπη σε ενιαία ύφανση εν κυριαρχία και πανταχού συμπλέουν 

με την εθνότητα, ελληνικότητά μας.
20 «Είσαι παντού»

«Είσαι παντού στη γη στον ουρανό

... μες την πνοή

που φέρνει στο δαντελωτό
ελληνικό ακρογιάλι
το κύμα πάντα γαλανό»
Έγνοια
Στην απελπισία και το μίσος ανθίσταται η ανθρώπινη έγνοια με την όψη φι

λεύσπλαχνου καημού ή με διάπλατα τα μάτια στην απορία.
27 «Καημέ μου εσύ»

«...θερμή φωνή των πονεμένων
άναψες φως στην ερημιά...»
35. «Γιατί»

«Γιατί στο στίβο της ζωής παλεύουν μανιασμένα

σέρνοντας πίσω τους το σκοτεινό το μίσος»

Τα Ποιήματα του Αγώνα και τα Αλλα ποιήματα παρά τη διαφορά του 
κεντρικού πυρήνα σε εκάτερο των μερών, καλύπτει η ίδια στέγη με κοινό ου
ρανό, τον ενοικούντα σ’ αυτόν Θεό και τη θέλγουσα και^)ελγομένη φύσΐ] τη 
μητρική και η παρομοιότυπη μορφική δικτύωση· το αυτό λεξιλόγιο, στίχοι επτα
σύλλαβοι, δεκαπεντασύλλαβοι και σε αριθμό συλλαβών ενδιάμεσοι και ομοι
ότυπη ομοιοκαταληξία· ζευγαρωτή, πλεκτή και ανάκατη.

Παρενθετικό

«Της λευτεριάς η αύρα»

Το δεκεννιάστιχο ποίημα 9 «Της λευτεριάς η αύρα» από τα Ποιήματα Εμ 
πνευσμένα από τον Αγώνα δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Κύπρος» στις εξι 
Οκτωβρίου 1958, που τη διηύθυνε ο Γιάννης Κυριακίδης, με Μ^κρη ιαΦ°0α 
στον τίτλο «της λευτεριάς την αύρα» και με ενδεικτικά Στρουμπί αΦθ?· 
τύπωση από τον Ανδρέα Κλ. Σοφοκλέους «Η έγκλειστη ποίηση των φτ ακων 
και των κρατητηρίων 1955-59», σ. 208, Αευκωσία 2015.

Στα Ποιήματα είναι τρίστροφο, ενώ στην εφημερίδα «Κύπρος» είναι τετρα- 
στροφο τεμνόμενης της δεκάστιχης πρώτης στροφής των Ποιημάτων σε τετρ 
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στιχη και εξάστιχη στροφή.
Στον 18ο στίχο η λέξη απόκριση των Ποιημάτων δίνεται στην εφημερίδα 

«Κύπρος» με τον τύπο απόκρια.
Στίχος είναι ο δεκαπεντασύλλαβος, άρτια δουλεμένος. Επικρατούσα ομοι

οκαταληξία είναι η ζευγαρωτή.
Η φύση προβάλλει σ’ όλο το μεγαλείο της
«... λάμπει η γη... λάμπει η μέρα», στ.1
«... η πλάση ντύθη γιορτινά κι όλα μαζί γιορτάζουν», στ.7
Η ποιμενική ζωή με τη χάρη του ειδυλλίου
«... τα αρνάκια στην πλαγιά χαρούμενα βελάζουν
... απ’ τη φλογέρα του βοσκού, χαρούμενα τραγούδια», στ. 8-10
Και το δημοτικό τραγούδι κοντινό
«... διαβάτης στάθηκε πουλάκι να ρωτήσει», στ. 15
«... το πουλάκι στάθηκε κι απόκριση του δίνει», στ. 18
Η ακολουθούσα γύρω στα σαράντα χρόνια μετά παραγωγή εμφανίζει 

έναν συγκροτημένο εν τέχνη άνθρωπο και μαζί αναποστασιοποίητο από τις 
πρωταρχές όσων πριν δημιούργησε.

Μέρος Β'
Λυγμοί στο Άπειρο

Με τους Λυγμούς στο Άπειρο άρχεται η νέα γραφή του Χρυσόστομου Σο
φιανού. Ο θάνατος της κόρης του Εύης στην ανθηρή της νιότη είναι καθορι
στικός στη βιωματική πλεύση του ποιητή. Αναποδογυρισμένοι ουρανοί, αλλά 
και αξιοπρέπεια με απάντηση αρχικά τη σιωπή στην απουσία.

«Πώς να τραγουδήσω τώρα που κλαίει ο ουρανός

Θέλω μονάχα μια στιγμή να σταματήσω την κίνηση»
Από το 23ο ποίημα «Τώρα που κλαίει ο ουρανός»
Η διάψευση ενοικεί στην ψυχή του ποιητή
«Απόψε είν’ η βραδιά τόσο βουβή
κι η αλήθεια τόσο κραυγαλέα στη σιωπή της»
Από το 9ο ποίημα «Απόψε είναι η βραδιά βουβή»
Ο πόνος φτάνει στα όριά του
«Πώς μπορούσα να συνηθίσω
μια στιγμή να χάνεται σιωπηλά
χωρίς τους ήλιους της ελπίδας»
Από το 3ο ποίημα «Μια στιγμή χωρίς ελπίδα»
Το αναπάντεχο προκαλεί το δέος και την αδυναμία έκφρασης
«Θέλω να σου μιλήσω μα πάλι σωπαίνω
πώς να το κάνει η καρδιά μου ν’ ανοίξει σε σένα
υπάρχει μέσα της το δέος του αγνώστου
κι οι λέξεις δεν είναι δυνατόν να πάρουν μορφή

υπάρχει... θέμα... επικοινωνίας»
Από το 30ο ποίημα «Θέλω να σου μιλήσω μα το δέος με πνίγει»
Η αναστροφή αρχίζει με την προσπάθεια για υπέρβαση του αδιεξόδου
«Ψάχνω χωρίς τρόμο χωρίς πανικό
τη μικρή πραγματικότητα της δικής σου πορείας»
Από το 23ο ποίημα «Τώρα που κλαίει ο ουρανός».
Η αποδοχή της πραγματικότητας είναι ένα βήμα παρακάτω. Ο ποιητής 

περνά στην κυοφορία του καινούριου.
«Θέλω να μιλήσω χωρίς απαιτήσεις
Ήρεμα τόσο που μόλις ν’ αρθρώσω τις λέξεις»
Από το 15ο ποίημα «Φοβούμαι τις κραυγές και την οδύνη».
Αυτοεπούλωση με την αποδοχή της θλίψης κι επιθυμία για νέα αρμενίσματα 

αγγίζουσες την εκκλησιαστική χαρμολύπη.

Η διαπορία Οραύεται, η θλίψη μπορεί να ελεχθεί κι αναδύεται η λύτρωση. 
Η αριστοτελική κάθαρση είναι πλησίον. Πραγματώνεται τέλος το άπιαστο 
στην κοινή λογική η νίκη επί του θανάτου, με τη νέα ζωή, τη δημιουργία.

«Μέσα από ένα θάνατο γεννιέται τώρα μια ζωή 
γύρω και μέσα μας σταματάνε οι λυγμοί».
Από το 26ο ποίημα «Μέσα σ’ ένα θάνατο γεννιέται μια ζωή».

Με τους Λυγμούς, ένα συνεχές ελεγείο, μουσικά και νοηματικά αντιστικτικό 
ο Χρυσόστομος Σοφιανός ανέρχεται βαθμίδες που οδηγούν στην ποιητική πλη
ρότητα.

Μέρος F

Δοξαστικά επιγράμματα της αγάπης

Αποτελούνται από τρία μέρη με επιγραμματικά μονόστιχα. Δεκαεννέα στο I, 
είκοσι ένα στο II και είκοσι τρία στο III.

Αντιπροσωπευτική επιλογή λέξεων βοηθητική στη δόμηση περιεκτικού νοή
ματος.

I. Μορφή, χρώματα, ξάστερος, αγαπώ, κήπος, καρδιά, αγκαλιά, δοξολο
γία, δοξαστικό, ξεψυχούν, καημοί, κρίνος, λευκός, μάτια, ουρανός, λύχνος, 
ανάβω, φως, σύμπαν, όνειρο, νόημα, αυγή, πνοή, φύση, μεθυστικός, κνίσα, αρ
μονία.

Δοξολογείται η αγάπη που είναι όμορφη και φωτερή και παραδίνεται 
οτη δίνη των χρωμάτων. Συμπαντική κι ονειρική εισδύει στα μύχια της ψυχής 
νοηματίζουσα και μυρώνουσα τον κόσμο τον δρέποντα την αρμονία.

Π. Ζυγαριά, πλάση, βαραίνω, ομορφιά, ωραίο, κλείνω, όνειρο, λαχταρώ, 
θωριά, αγάπη, ουρανός, χιλιάκριβος, γλυκασμός, Ανοιξη, ψυχή, ελπίδα, ευτυ
χία, Αυγερινός, έρωτας, άγγιγμα, μαλλιά, αδερφώνομαι, άστρα, κόσμος, ραίνω, 
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ροδοπέταλα, χαμογελώ, πέλαγο, ανέσπερο, φως, ελπίδα, άρωμα, μάγεμα, φύση.

Θεώνονται η αγάπη και ο συμπορευόμενος έρωτας και επιδρούν αποφασι
στικά στη ζωή. Σκορπιούνται ροδοπέταλα, το τραγούδι διαδέχεται τον πόνο, 
συμβαδίζουν ελπίδα και ευτυχία, απλώνονται οσμή μύρου και πνοή αθανα
σίας.

Απείρου γοητείας η αγάπη δίνεται στο πρώτο ημιστίχιο του 21ου στίχου, 
τελευταίου, σολωμικά

«Μάγεμα η φύση κι όνειρο»
για να λειτουργήσει υπερβατικά στο δεύτερο ημιστίχιο
«μα πιο πολύ εσύ».
Ο στίχος του Σολωμού προέρχεται από το Δεύτερο Σχεδίασμα των Ελεύθε

ρων Πολιορκημένων
«Μάγεμα η φύσις κι όνειρο στην ομορφιά και χάρη».
III. Μεγαλείο, μυριόκλωνος, πόνος, φέγγος, αγάπη, ροδόκρινο, ανθίζω, 

αγκάθια, πλάση, αλλόκοσμος, χαμόγελο, άστρο, αυγή, χαρά, λουσμένος, 
πρωινό, χρώματα, αυγή, ευτυχίζω, ροδίζω, αληθεύω, όνειρο, ήλιος, καταχνιά, 
φως, ιλαρό, αυγή, ρόδο, ελπίδα, τραγουδώ, Αυγερινός, ψυχή, ποθώ, περιμένω.

Υμνολογείται το μεγαλείο της αγάπης, αλλά και επισημαίνεται ο πολύμορ
φος, «μυριόκλωνος» πόνος, στίχος 2, που κουβαλεί το αγαπημένο πρόσωπο.

Ποικίλες οι εκφάνσεις της αγάπης και εν πολλοίς ανεξήγητες, ώστε να διε- 
ρωτάσαι για την προέλευσή της. Από τον ποιητή προβάλλεται η διαφορετικό
τητα. Προέρχεται η αγάπη από «πλάση αλλόκοσμη», ενώ αναδύεται από 
συγκεκριμένο πρόσωπο «η αγάπη σου», στ. 4.

Ο στίχος «Από πλάση αλλόκοσμη η αγάπη σου, πρόσκαιρα στη γη φερμένη», 
στ. 4, αναδίνει pura oratoria· αυτούσια ρητορική.

Η αγάπη δωρεά της εκκλησίας ή και υπό τη σκέπη της «Φως ιλαρό μου χα
ρίζεις κάθε μέρα», στ. 14, είναι ευφρόσυνη και θαλπερή.

Συμφύροντας ο ποιητής το αγαπημένο άτομο με ιδιαίτερα γνωρίσματα της 
αγάπης δοξολογεί με το ποιητικό τραγούδι του την αγάπη τελειώνοντας με μια 
πρωτότυπη αντίθεση· η κυριαρχία του πόθου παρουσιάζεται ως έλξη ψυχών, 
στ. 23.

«...μια ψυχή που την ποθώ και με ποθεί και που με περιμένει».

Μέρος Δ
Ποιήμαία που γράφτηκαν για μελοποίηση
Είναι οκτώ ποιήματα, τα επτά τρίστροφα με τετράστιχες στροφές και το ένα 
(το τελευταίο) τρίστροφο με πεντάστιχες στροφές. Το περιεχόμενο των ποι

ημάτων είναι κατά κύριο λόγο παρμένο από την επόμενη ενότητα Μέρος Ε «Ο 
Ύμνος της αγάπης».

Του Υμνου τα ποιήματα είναι δίστιχα. Από τα δίστιχα στον ύμνο τα επτά 
πρώτα γίνονται στα προοριζόμενα για μελοποίηση τετράστιχα με πλεκτή ομοι
οκαταληξία, παρουσιαζομένων και στίχων διαφορετικά ομοιοκαταλη- 
κτούντων. Στην πρώτη στροφή του τρίστροφου ποιήματος με πεντάστιχες 
στροφές ομοιοκαταληκτούν οι στίχοι πρώτος και τρίτος και ο δεύτερος με τον 
πέμπτο στίχο, στη δεύτερη στροφή ο δεύτερος με τον πέμπτο και ο τρίτος με 
τον τέταρτο και στην τρίτη ο δεύτερος με τον πέμπτο.

Των δίστιχων του ύμνου δίνονται οι αριθμοί ενώ των προτεινομένων για με
λοποίηση του ποιήματος ο τίτλος και ο πρώτος και τελευταίος στίχος εκάστου 
ποιήματος ή αφορώντων στροφών ή στροφής.

Ύμνος
1. 273

1η στροφή

Ποιήματα για μελοποίηση 
Δεν θέλω πια να σε θυμούμαι

Δεν θέλω πια να σε θυμούμαι

2. 276,277,278
Όταν ο έρωτας μου έδινε φτερά 
Θα σβήσεις θα χαθείς ένα πρωί 
Όταν θα γείρουνε τα χρόνια

5. 285,286,287

Ψεύτικα για κείνους που αγαπούν 
(αλλαγή αντί οι αγάπες πάντα θα θρηνούν) 
Μ’ έχουν σταυρώσει 
η πίκρα και οι πληγές
Μη μου μιλάτε πια για καημούς

6. 288,289,290
που σου ’δωσα χωρίς να λογαριάσω
Τα όνειρα της αγάπης μου 
για μένα θα κρατήσω
Στο ηλιοβασίλεμα που με είχε πλανέψει

7. 291

που άφησες στην ερημιά πικρά
και προδομένα
(αλλαγή αντί που άφησες πικρά και προδομένα) 
δίχως να θέλω να το πω
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1 η στροφή
Δίχως να θέλω να το πω

Στιγμή στιγμή για να τα ζήσω 
(αντί στιγμή στιγμή να ξαναζήσω)

8. 294,295,296 στάσου χωρίς να φοβηθείς
Τα λόγια των ανθρώπων
'Οταν πεθάνω μην ντραπείς

Απ’ της ζωής τον ουρανό σου.

Στα ποιήματα 1,2,5,6 και 7 διάχυτες είναι η πίκρα, η απογοήτευση κι η διά
ψευση, παράγωγες των τριβών και του απροσδόκητου που διέπουν την αγάπη. 
Παράλληλα ο στοχασμός αντιτάσσει στη ματαίωση την αιωνιότητα.

Όταν θα γείρουνε τα χρόνια

θα μείνει το όνειρο αιώνια
Στο ποίημα 3 Κλάιω τις ώρες που ’χω δώσει η συναισθηματική ένταση κο- 

ρυφώνεται· ο σπαραγμός για την εγκατάλειψη είναι ανείπωτος.
Ένας βαθύς καημός

Έρημη καρδιά

Σκόρπισες μνήμες ορφανές
Στο ποίημα 4 Έλα κοντά μου απόψε πάλι σε αμάλγαμα πόθου, πάθους και 

ανάμνησης συνενώνεται υπόσχεση για αγάπη θρυμματίζουσα την ιδιοτέλεια.

«κι ας ζήσω ύστερα χωρίς χαρές»

και εξορκίζεται η αγαπημένη

«να διώξει τη θλίψη»
Στο ποίημα 8 προτρέπεται η αγαπημένη να ομολογήσει-φανερώσει την 

αγάπη της για τον άνθρωπο από τον οποίο λατρεύτηκε «στην εκκλησία» στη 
διάρκεια της εις κεκοιμημένους ακολουθίας.

Τα Ποιήματα για μελοποίηση πέραν από την αντιστικτική πνοή ενέχουν και 
αντίστοιχη περιεχομένου. Από πολύ παλιά νοηματικοί φθόγγοι και φθογγό
σημα μπορούσαν να λειτουργούν ταυτοφωνικά.

Πέραν των δοθέντων από τον ποιητή Ποιήματα για μελοποίηση και άλλα 

προσφέρονται για τον σκοπό αυτόν, όπως τα Εμπνευσμένα από τον αγώνα θου- 
ριακό Εμπρός (2) και τα διθυραμβικά Πρόμαχοι (14) και Ανάσταση (17). Τα 
δύο τελευταία συνενούμενα δύνανται να παρουσιάσουν σε νότες σύμμετρα την 
έναρξη του αγώνα και την εξ αυτού ανάταση.
Μέρος Ε
Ο Ύμνος της Αγάπης

Αποτελείται από τριακόσια τρία ομοιοκαταληκτούντα δίστιχα. Συνήθης 
στίχος είναι ο ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος.

Δοξολογούμενη η αγάπη με συμφυόμενη την αγαπημένη παρουσιάζεται
α ακαταμάχητη.

απείρακτη, δίστιχο 19

ανίκητη, δίστιχο 187

η ροδοδάκτυλη αυγή... θάμπωσε σαν πρόβαλε η αγάπη... δίστιχο 258. Η 
υπεροχή της αγάπης προβάλλει μέσα από θαυμάσια αντίθεση.

β λυτρωτική

την ηρεμία της ψυχής γλυκά να μου χαρίσεις, δίστιχο 96
γ Πανέμορφη

Όλα τα χρώματα της γης στολίζουν τη μορφή σου, δίστιχο 106

Είσαι ολόγλυφη ομορφιά σαν της βροχής τις στάλες, δίστιχο 141

Η ωραιότητα διατυπώνεται με πρωτότυπη παρομοίωση.

δ νοηματίζουσα με την εξομοίωσή της με φωτοδότη λύχνο
Είσαι ο λύχνος της ψυχής που σκοτεινιές φωτίζεις

τον κόσμο τον παράλογο με νόημα γεμίζεις, δίστιχο 116
ε Μοιρογέννημα με ερωτική καλύπτρα

Είσαι της μοίρας γέννημα και της αυγής πιστή εικόνα

Γνήσιο δώρο της καρδιάς κι αντίλαλος ατέρμονου αιώνα, δίστιχο 232

Εξωλογικός ο χαρακτηρισμός της μοίρας σαν μητέρας, Κλωθώς, γνέθουσας 
την υπέροχη μορφή της αγαπημένης. Συντελείται θαύμα, μοιρογέννημα, ενώ 
η λατρεμένη ύπαρξη φωτογραφείται ως πιστό αντίγραφο της αυγής.
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στ βασανιστική - απογοητεύουσα
Από το δίστιχο 273 αρχίζει η αρνητική αντιμετώπιση της αγάπης, η ερωτική 

απογοήτευση, με έκφραση την ομοζυγία θλίψης - θρήνου κορυφούμενη στα 
δίστιχα 285-293 και 297-298.

Δε θέλω πια να σε θυμούμαι στη θλίψη μας ούτε στη χαρά... δίστιχο 273
Μη μου μιλάτε για καημούς... δίστιχο 285
Μ’ έχουν σταυρώσει η πίκρα κι οι πληγές... δίστιχο 287
Της προδοσίας τους καημούς θέλω να λησμονήσω... δίστιχο 292
στ Θεϊκή παρουσία ποικίλη και εκτενής
Σταματούμε στην επικουρική και εν δυνάμει ακροάτρια
Στις στράτες που έχει ο Θεός τα πάντα σημαδέψει
για να απαλύνει τους καημούς τους πόνους να ημερέψει,
δίστιχο 151
Θεέ κατέβα χαμηλά για να σε συναντήσω
για της αγάπης τους καημούς θέλω να σου μιλήσω, δίστιχο 208
Με το «Φως ιλαρό» του δίστιχου 156 αναδύεται εκκλησιαστικός γλυκα

σμός.
Αντιθέσεις και Παρομοιώσεις
εμπλουτίζουν την καλολογική υφή του ποιητικού λόγου του Χρυσόστομου 

Σοφιανού, ενώ παράλληλα συνεργούν στην αισθαντικότητα.
Δείγματα αντιθέσεων
Στους ουρανούς σε κοίταζα και εδώ στη γη σε είδα...,
δίστιχο 22
... θεριεύει η χαρά, βουβή πεθαίνει η θλίψη, δίστιχο 81
Η αγάπη σου πύρινος σταυρός και απέραντη οδύνη
... πηγή ευτυχίας εγίνη, δίστιχο 197
Μη μου μιλάτε για θνητούς που αθάνατοι γινήκαν...,
δίστιχο 239
Δείγματα παρομοιώσεων
Μοιάζεις εσύ σαν όνειρο στου ουρανού το πλέγμα, δίστιχο 36
... αρμενίζω σαν αϊτός στα ουράνια ύψη, δίστιχο 81
... ανθίζεις ως ροδόκρινο... δίστιχο 109
Στις εμφανιζόμενες επαναλήψεις συντείνουν η φόρτιση των συναισθημάτων 

και η αμηχανία έναντι της αγάπης-έρωτα.
Αφομοιωμένη ποίηση μας ταξιδεύει στην Κρητική Ποίηση του 16ου και 

Που αιώνα, Ερωφίλη του Γεωργίου Χορτάτζη και Ερωτόκριτο του Βιτζέντζου 
Κορνάρο, στον Σολωμό και τον Λιπέρτη και μέσω των αναφερομένων στην 
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ποίηση του λαού· σε χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της λογοτεχνικής παρα
γωγής υπεισέρχεται ο λαός με επικοινωνούσα πνοή.

Με την Κρητική Ποίηση
Τον πόνο μου κάνω χαρά όταν σε ανταμώσω 
και ξαγρυπνώ τις νύχτες μου για τον καημό σου μόνο. 
Σοφιανός, δίστιχο 21
Ταίρι ακριβό και γλυκό φως και παρηγοριά μου 
και πώς σε βλέπουν της φτωχής τ’ αμμάτια τα δικά μου;
Από τον θρήνο της Ερωφίλης, στίχοι 445-446
Ασάλευτη είν’ η εικόνα σου και βάθρο της καρδιάς μου 
πεντάμορφη κόρη της αυγής κι ανθέ της αγκαλιάς μου. 
Σοφιανός, δίστιχο 58
Μα την κερά μου συντηρούν κι έρχεται προς εμένα 
κι έχει το πρόσωπο κλιτό, τ’ αμμάτια θαμπωμένα. 
Διάλογος ανάμεσα στον Πανάρετο και την Ερωφίλη, στίχοι 61-62 
Θαρρώ οι άνθρωποι αγαπούν σ’ ανατολή και δύση 
μα σ’ αγαπώ όσο έχουν μαζί οι άνθρωποι αγαπήσει.
Σοφιανός, δίστιχο 103
Ετούτον είναι φυσικό ’κεινών που αγαπούσι, 
ες έτοιες χρειές σα λάχουσι πουλιώ φτερά βαρούσι. 
Ο Ερωτόκριτος μπροστά στο παράθυρο της Αρετούσας. 
Στίχοι 577-578
Όρθια έχεις την ψυχή τις νύχτες και τις ώρες 
που βγαίνουνε περίπατο του πόθου μας οι μπόρες, 
Σοφιανός, δίστιχο 103
Κι ας είσαι ’ς τούτο θαρρετή, πως όντεν αποθαίνω 
χαιρετισμός να μου’πεμπες την ώρα κείνη, γιαίνω. 
Ο Ερωτόκριτος αποχαιρετά την Αρετούσα.
Στίχοι 1405-1406

Με τον Σολωμό
Πάντα ανοιχτά πάντα άγρυπνα τα μάτια της ψυχής σου.
Σοφιανός, δίστιχο 47
Πάντ' ανοιχτά πάντα άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου.
Σολωμός, Δεύτερο Σχεδίασμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων
Ο Σοφιανός επαναλαμβάνει τον σολωμικό στίχο και τον τελειώνει σε β' 
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ενικό (σου) σε αντίθεση με τον στίχο του Σολωμού τον λήγοντα σε α' ενικό (μου)
Επενέργεια του ίδιου στίχου του εθνικού μας ποιητή συναντούμε στα δί

στιχα 249 και 83 του Σοφιανού.
Πάντα ανοιχτά και άγρυπνα του έρωτα τα μάτια.
..., δίστιχο 249
Έστησε ο έρωτας χορό στο όμορφο πρόσωπό σου
κι η πλάση όλη άνθισε κάλλη στον ερχομό σου. δίστιχο 83
Έστησε ο έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη
κ’ η φύσις ήβρε την καλή και την γλυκιά της ώρα.
Σολωμός από το Τρίτο Σχεδίασμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων.
Επιδρασιακός είναι ο στίχος του Δεύτερου Σχεδιάσματος των Ελεύθερων 

Πολιορκημένων
Μάγεμα η φύσις κι όνειρο στην ομορφιά και χάρη
Μάγεμα η μορφή και όνειρο και φως που πλημμυρίζει...
στο δίστιχο 154 του Σοφιανού

Με τον Λιπέρτη
Όταν πεθάνω μη ντραπείς να ’ρθεις στην εκκλησία
στάσου εκεί όσο να δεις πως η χαρά μας γίνεται λυπητερή κηδεία.
Σοφιανός, δίστιχο 294
Στάσου χωρίς να φοβηθείς τα λόγια που οι άνθρωποι θα πούνε 
στάσου και ραίνε μ’ ανθούς όλους εκεί που εσένα θα ρωτούνε.
Σοφιανός, δίστιχο 295
Κι αν σε ρωτήσουν μια και δυο για τον πικρό καημό σου
πες πως χάθηκε άστρο λαμπερό απ’ της ζωής τον ουρανό σου.
Σοφιανός, δίστιχο 296
Βούττημαν ήλιου
Άρκον πων να με παίρνουσιν οι τέσσερις τζι εμέναν
Μες τζείν’ την ανακατωσιάν
Έλα τζι εσού στην εκκλησιάν
Μεν αντραπείς κανέναν.

Πριχούν να με λουκκώσουν

Τους πεθαμμένους συγχωρούν

Πηαίννουν στον αληθινόν
κόσμον, τζι εν να κριθούσιν
Αν μεν μου κάμουν κόλλυφα στες τρεις, με σαραντάριν

Έλα τζαι σου στο μνήμα μου τζαι... άψε
Αίταφίτικον τζερίν
«Απαντα τα ευρισκόμενα» του Δ.Θ. Λιπέρτη, εκδόσεις Κ. Επιφανίου, Τυ

πογραφείο Δημ. Χριστοπούλου, Αθήνα, Μάϊος 1988

Ο Χρυσόστομος Σοφιανός μεταπλάθει τους στίχους του Κύπριου διαλεκτι
κού χρησιμοποιώντας την καινοτομία της μετάπτωσης της χαράς σε «λυπητερή 
κηδεία» και διαφοροποιείται από το τελετουργικό της ταφής, τις απονεμόμενες 
εν γένει τιμές στους νεκρούς και τον θρησκευτικό διδακτισμό, απαντώντα στο 
ποίημα του Λιπέρτη.

Ο Σοφιανός έδωσε με τα Ποιήματα του στίχους μορφικού και ιδεολογικού 
κάλλους εύθετους και εγερτήριους, εγκωμιαστικούς κι εύθογγους εν φιλαλλη
λία και αναζητήσει αντιπαρερχόμενος τη στεγανότητα και κοινοτυπία.

Πρώτη υμνούμενη και επικυρίαρχη η αγάπη. Ατίμητο μοιράδι της αγάπης 
είναι το αφορών την Πατρίδα. Σκέπη ο ελληνικός ουρανός μας με ισόρροπους 
ορίζοντες, όπου λόγος και πράξη σε δια-κίνηση εύσχημη δωρούν το πνεύμα.

Σήμερα που ποικίλοι αυτόκλητοι κηδεστές απεργάζονται τον ξεπεσμό του 
έθνους μας, η φωνή του Σοφιανού είναι πρόσφορη. Λέει όχι στην έκπτωση 
αρχών και αξιών και καλεί σε αναβαπτισμό στην κολυμβήθρα των ιδεωδών της 
νιότης του νεότερου έπους των Ελλήνων, της φλογισμένης από το πάθος της 
λευτεριάς και αψηφήσασας τον θάνατο.

Προτρέπει για στύλωση σθένους, ανάδυση ελπίδας και σάρωση της ηττο
πάθειας, του αποπροσανατολισμού και του φόβου, προϊόντων παραγομένων 
από ανάλγητα κέντρα συμφερόντων. Καιρός για αφύπνιση.

Στον κιλλίβαντα των εθνικών αντιστάσεων είναι δυνατό το φύτρωμα βλα
στών αναπτυσσόντων φυλλώματα αναγεννησιακά για περηφάνια και εξουδε- 
τέρωση της παρακμής.

Δεν απομένει παρά να ευχηθούμε στον ποιητή να συνεχίσει να ενδιατρίβει 
στα της μούσας ανοίγοντας νέας διόδους φωτός και δημιουργίας.

Ο ενωτικός αγώνας με τη δυναμική που επέδειξε, κόλαφο στην αποικιοκρα
τία της εποχής, το κλέος που περιβλήθηκε και το πνεύμα που ανέπτυξε είναι 
πυξίδα για πλεύση νέα.
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Λαοκράτη Βάση: «Η χρεοκοπία της Μεταπολίτευσης» 

Πολιτιστικές Αναγνώσεις, Εκδ. Ταξιδευτής, Αθήνα 2011

της Μαρίας Περατικού-Κοκαράκη

Ένας Έλληνας που έμπρακτα, αδόλευτα κι αφειδώλευτα αγαπά την 
Κύπρο και έχει στην ψυχή του την ημικατεχόμενη Κύπρο. Οι κτύποι της καρ
διάς του κτυπούν στην αγωνία του, όσον αφορά το μέλλον μας τόσο, που με 
κάθε ευκαιρία που του δίνεται, στεντόρεια μιλά για το ταλαίπωρο-βασανι- 
σμένο νησί μας. Αρθρογραφεί και τολμά να λέει την Αλήθεια κι ας πονά, 
γιατί πονά τον άνθρωπο έλληνα πολίτη που αυτός όλα τα πληρώνει. Αφοβα 
καταθέτει τις ευθύνες μα και το χρέος! «Ο ομιλών ανήκει σε μια γενιά που 
διαμόρφωσε συνείδηση και ήθος ζωής στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις της 
δεκαετίας του ’60 για το Κυπριακό» θα πει σε εκδήλωση του ΚΥΚΕΜ το 
2000.

Τον κ. Λαοκράτη Βάση τον γνώρισα στα Χανιά το 2010 σε μια σειρά εκ
δηλώσεων από το Πολιτιστικό Ιδρυμα Καψωμένου για τα 50χρονα της Κυ
πριακής Δημοκρατίας. Μου έκανε εντύπωση όχι μόνο ο λόγος του μα πιότερο 
αυτή η αυθόρμητη αγάπη-λατρεία του για την Κύπρο, η οποία δεν έχει τα 
«κυρελέδικα πρέπει».

Αυτή την αγάπη, τη φιλοπατρία του - ξεχάσαμε αυτή τη λέξη - το ενδια
φέρον και τη μαχητικότητά του την καταθέτει θα έλεγα σε μια «τριλογία» 
που έχει τίτλους

1) «Αναζητήσεις πολιτιστικής πολιτικής», 2008 Εξώφυλλό του μια σκε- 
πτικιστική σύνθεση και του μυαλού προβληματική από τον Δημήτρη 
Βάση, προϊδεάζει τον αναγνώστη.

2) «Η χρεοκοπία της Μεταπολίτευσης», 2011, του οποίου το εξώφυλλο 
κοσμούν οι τέσσερεις μορφές, που δημιούργησε ο μεγάλος γλύπτης 
Θεόδωρος Παπαγιάννης απ’ τα αποκαΐδια του Πολυτεχνείου.

3) «Το πολιτιστικό μας αλφαβητάρι», κοσμημένο εξώφυλλο με τις εικό
νες από αρχαίο αγγείο και είναι ο άγιος Γεώργιος ο εξωρινός Αμμο- 
χώστου και ο «πολεμιστής» απ’ την Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου. 
Και τα τρία είναι απ’ τις εκδόσεις «Ταξιδευτής».

Αυτά και μόνο αποδεικνύουν τα προλεγόμενά μου.
Κάπως έτσι, μέσα δηλαδή σε συναισθήματα συγκίνησης, θαυμασμού, 

έξαρσης μα και προσδοκίας πως υπάρχει το «καλύτερο» για την πατρίδα μας, 
ξεκίνησα να διαβάζω τον συγγραφικό του λόγο.

Απνευστί διάβασα το κατατοπιστικό, ενημερωτικό, διαφωτιστικό και υπέ
ροχο βιβλίο του Βάση Λαοκράτη. Κατά την ανάγνωση ένιωσα πως «Η χρε
οκοπία της μεταπολίτευσης» είναι μια οφειλή, νομίζω, σ’ όλους τους απλούς 
και του ιδρώτα ανθρώπους! Σ' όλους τους Έλληνες! Λόγος ξεκάθαρος, αν
τικειμενικός «πέραν της επισημότητας των Ιερατείων» και τους μικρούς «βού

δες των πολιτικών ομάδων» και πέρα από ιδεολογικές «βέδες». Λόγος, που 
αφορά τον καθένα μας που στην ψυχή και στο μυαλό νοιάζεται για τον τόπο 
του και την ευθύνη του αύριο των παιδιών του.

Στο πόνημα του Βάση Λαοκράτη, υπάρχει και καταγράφεται η βαθύτερη 
συνειδητή αγωνία του για την πορεία και εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας 
- δηλ. των συμπατριωτών του, οι οποίοι πληρώνουν τα «σπασμένα» με τα 
μνημόνια κι όλα όσα η Τρόικα εν αγνοία τους, τούς επιβάλλει: «Καθώς μάλι
στα έλειψε η μελετημένη εθνική στρατηγική με τις συνεκτικές επεξεργασίες 
προσαρμογής της χώρας στις απαιτήσεις της προίούσας ευρωπαϊκής ολοκλή
ρωσης, όπου κι ο πολιτιστικός της ρόλος στην Ευρώπη και στην παγκοσμιο- 
ποιούμενη σύγχρονη ανθρωπότητα, αφεθήκαμε στους «πελταστές» των δύο 
ασύντακτων πόλων να επικαλύπτουν από κοινού με τις άγονες αντιπαραθέ
σεις τους το «ιδεολογικό» κενό και να επιτείνουν τη γενικότερη σύγχυση της 
Ελληνικής κοινωνίας...» (σελ. 73).

Αντικειμενικός μα και αμείλιχτος - αφού του το επιβάλλει η εθνική ανα
γκαιότητα - ξεδιπλώνει την από αιώνες ιστορική αξιοπρέπεια και πολιτιστική 
πορεία των Ελλήνων. Κι απ’ το γένος των Ελλήνων δεν εξαιρεί και εμάς τους 
Κυπρίους και απαιτεί για όλους μας το «ευ ζην» ψάχνοντας επί της ουσίας. 
Εντοπίζει ή καλύτερα μας θυμίζει με αυτοκριτική και συγχρόνως αυτογνω
σία, τους «αιμοδότες» που έχουμε στην όλη ιστορικοκοινωνική μας πορεία· 
και που τούτοι οι αιμοδότες θα μας οδηγήσουν στην αντίσταση και την αγω- 
νιστικότητά μας, γιατί δεν είμασταν ποτέ κι ούτε είμαστε υποτελείς σε κανένα! 
Οι ρίζες μας είναι δυνατές όπως και η παράδοσή μας. Φάρος, η πνευματική 
κοινωνικοπολιτική μας ταυτότητα που υποδεικνύει δύναμη τέτοια που μας 
κρατάει όρθιους στις αντιξοότητες, μαζί με το πολιτιστικό μας πρόσωπο!

«Το καλύτερα μιας ώρας...» είναι σφραγίδα στο πολιτιστικό μας κύτταρο, 
που όρισε τις πνευματικές μας συντεταγμένες. Δημοτικό τραγούδι λοιπόν 
Ρήγας, Σολωμός» (σελ. 62).

Ο Βάσης Λαοκράτης ξεδιπλώνει και μας προσφέρει τις βυθομετρημένες 
και πάμπολλες γνώσεις του ξεκάθαρες, βάζοντας υπογραφή ρήτρας στις στα
θερές του βίου εκφάνσεις, αλλά και τη διαπίστωση ευθυνών με πολλή πρω
τοτυπία. Μαεστρικά και μαστορικά μας ξεδιπλώνει με τον τύπο των 
Πλατωνικών διαλόγων με τον μεγάλο Φιλόσοφο-Δάσκαλο Σωκράτη, τα ση
μερινά και των τελευταίων χρόνων της Μεταπολίτευσης γεγονότα. Τούτη η 
εμφυής έμπνευση - γραφή έχει κατά την άποψή μου διττό στόχο. Ο πρώτος 
να μας θυμίσει επακριβώς την προγονική μας έλευση (όσο κι αν έχει μπα
σταρδέψει από κατακτητές ή και ξεπουλημένους) και την πολιτιστική μας 
κληρονομιά. Τούτη μένει ατόφια, όσο κι αν θέλουν να την παραγράψουν ή 
να παρανοήσουν όπως βολεύει τον καθένα τους. Ο δεύτερος στόχος να μας 
υπογραμμίσει τον αληθινό «Δημοκρατικό λόγο» κι όχι τον «μονόλογο» και 
το αποφασίζουμε της «αριστοκρατίας της ολιγαρχίας»· των «Πράσινων και 
των Βένετων» που μετά τη μεταπολίτευση κυβερνούνε την Ελλάδα.

Θα έλεγα ακόμα πως, όπως ο Σωκράτης άφηνε τους μαθητές του ελεύθε
ρους να βρούνε και να φτάσουν μόνοι τους την αλήθεια κι όχι μετωπικά και 
μονολιθικά να τους την πει, έτσι κι ο Βάσης θέλει μόνος του ο καθένας μας 
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να φτάσει και αναγνωρίσει την αλήθεια.
Οι διαλεγόμενοι-συζητητές είναι οι Μίνως, Έκτορας, Διομήδης, Νικήτας, 

Αντιγόνη, Ορέστης, Κλείτος, Ηρακλής, Οδυσσέας, Ηλέκτρα, Μάρκος, Αντι
σθένης, Αγέλαος. Ονόματα που στην πορεία της ελληνικής ύπαρξής μας, 
άφησαν και έγιναν με το έργο, τη δράση ή αντίστασή τους καθοδηγητές και 
πρότυπα. Αγωνιστές, πρωτοπόροι, επίκουροι και ταγοί σ’ όλους τους πυρή
νες που συνθέτουν τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό μας και «εκπρόσωποι» 
όλων των ιστορικών μας περιόδων.

Μέσα από την άρτια γλώσσα μας (συχνά αναφέρει και παραθέτει σχετι
κούς στίχους του Ελύτη, του εθνικού μας ποιητή Διονύσιου Σολωμού κ.ά.) 
και με τέλεια εκφραστικότητα, ισορροπημένη πατριδολατρική εκφορά, μάς 
απλώνει την όλη «πλοκή» του διαλόγου-συζήτησης. Η γραφή του Βάση βγά
ζει το βαθύ «βουητό» για τα άλυτα προβλήματα και τα πιεστικά αδιέξοδα της 
μεταπολιτευτικής κοινωνίας στην Ελλάδα. Οι Ελληνες ένιωσαν και έπαθαν, 
βλάφτηκαν από τον επικίνδυνο «σπασμό» της υποκουλτούρας, που σαν βρογ- 
χική ίωση μαζεύτηκε μέσα στους πνεύμονές τους, με μια μορφή καρικατούρας 
η τόσων χρόνων μεταπολιτευτικής ελπίδας».

Μιας ελπίδας, για το καλύτερο μεταχουντικό αύριο που μόνο το όνομά της 
ζούσαν κι όχι την ουσία της, γιατί όπως το είπε κι ο Σωτήρης Σόρογκας «εί
μαστε μέτοχοι σ’ έναν ευρύτερο καημό του ελληνισμού» (σελ. 167). Μιας «ελ
πίδας» που τους θυμίζει τώρα πια τη Καζαντζακική ρήση: «Δεν ελπίζω 
τίποτα. Δεν πιστεύω τίποτα...». Μόνο που οι συμπατριώτες μας σε καμιά μα 
σε καμιά περίπτωση «δεν είναι ελεύθεροι»!

Οι προβληματιζόμενοι αποκτούν ενδιαφέρον και ανοίγουν τεράστιο διά
λογο διατυπώνοντας απόψεις, προβληματισμούς αλλά και πεπραγμένα-τε- 
κταινόμενα που οι πλείστοι έχουμε σκεφτεί, μα κανένας δεν τόλμησε ή και 
τολμά να τα πει με το όνομά τους. Οι συζητητές είναι μπροστά απ’ ένα δίχτυ, 
που μόλις πέταξαν οι ψαράδες της μεταπολίτευσης και προσπαθούν να το 
ανοίξουν ξεμπερδεύοντάς το. Μα είναι τόσο το «μπέρδεμα» που θέλει προ
σοχή για να βγάλουν την «ψαριά», η οποία ήταν μια ψαριά των εξουσιαστών 
της μεταπολίτευσης και ενός καταναλωτικού συμπτώματος. Αυτό έφερε την 
Ελλάδα στην παρακμιακή κρίση, συνοδευμένη με νοσηρές κι αδιέξοδες εκ
δοχές. Ταυτόχρονα - διαπιστώνει η γραφίδα του Ααοκράτη Βάση - έχει ο 
ελληνισμός παρασυρθεί από επικίνδυνες προοδευτικοφανείς συγχύσεις, που 
λειτούργησαν ως ύπουλες ιδεολογικές κερκόπορτες, τις οποίες άνοιξαν όλοι 
όσοι ανακατεύτηκαν με την εξουσία της μεταπολίτευσης. Κι αυτή αντί να 
φέρει τη Δημοκρατία και την ελευθερία στους Έλληνες, αντίθετα με ανεί
πωτο κι αποτρόπαιο τρόπο όχι μόνο κουβάλησε τις πέτρες για το χτίσιμο της 
παγκοσμιοποιημένης ανθρωπότητας, μα αρχιτεκτόνησε κιόλας την αποσύν
θεση των Ελλήνων!... «Καθώς έχοντας “λερώσει” ό,τιτο (καλώς εννοούμενο) 
εθνικό, διευκόλυνε εξ αντικειμένου το πέρασμα απ’ τον νοσηρό εθνοκεντρι
σμό (ελληνοκεντρισμό στον αμήχανο α-εθνικό και αστιγματικό αντιελληνο- 
κεντρισμό της Μεταπολίτευσης, ένα θολό κράμα, στο οποίο κάποιοι ήδη 
αναφερθήκατε, νεοταξικού κοσμοπολιτισμού και παρωχημένου διεθνισμού...»

Τούτη την «αποδόμηση» ο συγγραφέας, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος για 
κανένα κόμμα, για κανένα πολιτικό, ξετυλίγει στις 236 σελίδες του βιβλίου 
του. Όχι όμως χωρίς πόνο και θλίψη! Συνεξετάζει λοιπόν μέσα απ’ τις δια- 
λογικές απόψεις των προσώπων του βιβλίου του, όλα τα σημαντικά σημεία 
τα οποία έχουν τα αίτια μα και τους υπαιτίους της σημερινής εξαθλίωσης της 
πατρίδας μας και για την μοίρα που επέβαλε η Τρόικα.

Τολμά και παραθέτει τα πεπραγμένα των σημαντικών γεγονότων με σκέψη 
νηφάλια αλλά και σύνθετη, τις «επιθέσεις» που υποστήκαμε ενάντια στην ελ
ληνική μας ταυτότητα με «νοσηρούς ελληνοκεντρισμούς και εθνοκεντρι- 
σμούς» ως και στην πλήρη άρνηση με καινοφανείς όρους όπως της κ. Ρεπούση 
(σελ. 66).

Ταυτόχρονα την εξάλειψη της μαγείας της γλώσσας μας, βασικού πυλώνα 
της αλήθειας μας και της διαχρονικής πορείας μας. Τον αποπροσανατολισμό 
μας απ’ τα κύρια, καίρια σημαντικά και ουσιαστικά που φώτιζαν τους δρό
μους μας και όχι μόνο. Ακόμα και στην τεχνοκρατούμενη εποχή μας φωτί
ζουν πανανθρώπινα. «... αλλά ένας γνώριμος δρόμος, αν θυμηθούμε τα πολύ 
βασικά του δικού μας αξιακού κώδικα, που ήταν συνυφασμένος με τρεις θε
μελιώδεις και απολύτως εκφραστικές της βαθύτερης σημασίας του ισορρο
πίες: την μεταξύ ατόμου-φύσης, ατόμου-κοινωνίας και πολιτισμού-φύσης 
όπως τις αναλύει ο Ερατοσθένης Καψωμένος (Αναζητώντας τον χαμένο ευ
ρωπαϊκό πολιτισμό Εκδ. Πατάκη)...» (σελ. 137).

Ο Λαοκράτης Βάσης ανοιχτόφθαλμα καθώς βλέπει τα πράγματα όχι μόνο 
αγαπά την Κύπρο, μα την έχει στην ψυχή του μέσα βαθιά χαραγμένη. Όχι 
μόνο μιλά για τους Ελληνοκυπρίους, μα τους λατρεύει. Όχι μόνο αγωνί
ζεται με παντοίους τρόπους, μα έχει το θάρρος και την τόλμη να πει την αλή
θεια, όχι μόνο στις διάφορες διαλέξεις του σε συνέδρια αλλά να τη λέει και 
γραπτώς. Στη μνήμη του δεν υπάρχουν ψήγματα λήθης, ούτε ίχνη τσουβα- 
λιάσματος της αλήθειας! Έτσι την αλήθεια την παραθέτει να λάμπει ατόφια. 
Τόσο για το σχέδιο Ανάν όσο και πως η Κύπρος πλήρωσε και έφερε την με
ταπολίτευση το ’74 κι όχι το Πολυτεχνείο το ’73. Προσωπικά πρώτη φορά 
ακούω αυτή την παραδοχή αλήθειας από Ελλαδίτη. Ακόμα και μεις που 
ακόμα είμαστε πρόσφυγες στην ίδιά μας την πατρίδα, υμνούμε το Πολυτε
χνείο ως τη πτώση των συνταγματαρχών της Χούντας του '67 και δεν λέμε 
πως έφερε τον Δημήτρη Ιωαννίδη που «δέχτηκε» την τουρκική εισβολή. «... 
Κατέρρευσε υπό το βάρος των ανομημάτων της και προπαντός υπό το βάρος 
της προδοσίας της Κύπρου... Σε κάθε, όμως, περίπτωση το γραμμάτιο της 
ελευθερίας μας το πλήρωσε η Κύπρος με τον ακρωτηριασμό της...».

Ο συγγραφέας δεν αρκείται ούτε μένει μόνο στην καταγραφή της όλης κα
τάστασης, αλλά υποδεικνύει και πάλι ξεκάθαρα τις ευθύνες. Ευθύνες που όλοι 
συμμετέσχαμε κι όλοι συμβάλαμε με τον τρόπο μας. Δεν τις στρογγυλεύει ούτε 
τις φιλτράρει. Το «δια ταύτα» και το «οπότε» πρέπει όλοι να το παλέψουμε κι 
όλοι να το αγωνιστούμε γιατί «όταν πονούν οι λέξεις, πονάει κι η ψυχή ενός 
τόπου». Προτρέπει τους επίγονους σε εγρήγορση, όταν υπάρχουν οι αυτοδιό- 
ριστοι φύλακες «λύκοι» και η ξένη κηδεμονία. Καλεί την εξεύρεση πυξίδας 
προσανατολισμού με αξιακά φορτία της μακραίωνης πνευματικής μας παρά- 

372
373Βιβ

λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



δόσης, να διεμβολίσει το παγιδευτικό δίπολο της «ελληνοκεντρικής τύφλω
σης» και της «αντιελληνικής αχρωματοψίας» βάζοντας τέρμα τόσο στη νόθα 
και παραπλανητική επικάλυψη της πολιτικής, πνευματικής και πολιτιστικής μας 
ζωής, όσο και στην εκατέρωθεν ασκούμενη ιδεολογική τρομοκρατία... απ’ τους 
«ιδιοκτήτες της προοδευτικότητας» (σελ. 206).«Να βρούμε την ψυχή μας, να 
κρατηθούμε απ' την ψυχή μας, για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά, μνημο
νεύοντας, όπως μας συμβουλεύει ο Οδυσσέας Ελύτης, Διονύσιο Σολωμό και 
Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη... αλλά και τραγουδώντας με τον Μίκη Άξιον Εστί 
και Ρωμιοσύνη!» (σελ. 208).

Δεν μπορώ να επιλογήσω τις σκέψεις μου χωρίς να πω πως διαβάζοντας το 
βιβλίο του Βάση, υπογράμμιζα σχεδόν συνέχεια, σημείωνα στο περιθώριο θαυ
μαστικά και αγκύλες. Αλλά και να μην αναφερθώ στην προμετωπίδα του βι
βλίου που είναι λόγια του νομπελίστα ποιητή μας Γιώργου Σεφέρη «Πώς 
πέσαμε σύντροφε, μέσα στο λαγούμι του φόβου» και βέβαια στο εξώφυλλο, 
το οποίο κοσμούν τέσσερεις απ’ τις πολλές μνημειακές μορφές που δημιούρ
γησε ο μεγάλος Έλληνας γλύπτης Θόδωρος Παπαγιάννης απ' τα αποκαΐδια 
του Πολυτεχνείου «μια συνταρακτική και μαζί καθοριστική μαρτυρία (Μα
ρίνα Λαμπράκη-Πλάκα) που ίσως αυτές μέσα απ’ την αινιγματική υποβλητι- 
κότητά τους να συνιστούν και την αυθεντικότερη έκφραση του βουβού πόνου 
απ’ το τραύμα στην καρδιά της Ελληνικής κοινωνίας...» (σελ. 131). Κι όπως 
ο ίδιος ο γλύπτης είπε «για να ξορκίσει τα κακά που πληθαίνουν γύρω του». 
Και φιλιώνοντας τον λόγο ο συγγραφέας Λαοκράτης Βάσης γράφει κι αυτός 
για το γλυπτό του Παπαγιάννη: «Τώρα που τα κακά έχουν γίνει εφιάλτες για 
τον τόπο μας, χρειαζόμαστε, όσο ποτέ άλλοτε, τα λυτρωτικά “ξόρκια” της αλη
θινής τέχνης, ιδίως όταν τα συνοδεύει υψηλή στάση ζωής και λόγος υψηλής 
πνευματικής ευθύνης. Είμαστε πολλοί, πάρα πολλοί συνένοχοι σ’ αυτόν τον 
τόπο» (σελ. 12).

Και πριν σας προτρέψω - όχι τυπικά - να διαβάσετε κι αποκτήσετε το βι
βλίο, θέλω να σας διαβάσω ακόμα δυο υπογραμμίσεις μου απ’ τις πολλές, 
«ζωτικές ανάσες» που διαπνέουν τη γραφή του Έλληνα Λαοκράτη Βάση:

• «...Είπαμε με “πλαστά χαρτιά” δεν περνάμε απ’ τα διόδια της Ιστορίας. 
Πρέπει να γίνουμε σοβαρή κοινωνία, να έχουμε σοβαρή πολιτεία και 
να είμαστε σοβαροί πολίτες, για να βγούμε απ’ το “τέλμα” στο οποίο 
μας βύθισε η μεταπολιτευτική αφροσύνη. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε 
να βγάλουμε την πνιγηρή... τρόίκανή θηλιά απ’ το λαιμό μας και να 
μπούμε με αποφασιστικότητα σε τροχιά εθνικής αξιοπρέπειας».

• « - Τούτος ο τόπος είναι δικός μας. Εμείς θα σηκώσουμε τη μοίρα
του στους ώμους μας!» (σελ. 188).

Αμετάκλητος επίλογος: Αξίζει τον κόπο η ανάγνωσή του βιβλίου «Η χρε
οκοπία της Μεταπολίτευσης» που βέβαια δεν αφήνει αναπάντητα ερωτήματα 
ή κενά στην όλη του γραφή όπως ταιριάζει σ' έναν ώριμο, ικανό, μορφωμένο 
και υπεύθυνο πολίτη· σ’ ένα καταξιωμένο δάσκαλο-εκπαιδευτικό και πάνω 
απ' όλα άνθρωπο: τον Λαοκράτη Βάση!

Κώστα Λυμπουρή Επιβάτες φορτηγών

του Δημήτρη Λεβέντη

Μετά από μια επιτυχημένη θητεία στη διηγηματογραφία, για την οποία και 
βραβεύτηκε, ο Κώστας Λυμπουρής εκδίδει το πρώτο του μυθιστόρημα, τους 
«Επιβάτες φορτηγών». Παραθέτει μνήμες από τα παιδικά,τα μαθητικά, τα φοι
τητικά του χρόνια, από τα χρόνια της στρατιωτικής του θητείας και της επι
στράτευσής του κατά την τουρκική εισβολή. Τότε, με άλλους συγχωριανούς 
του από το Δίκωμο, όταν παρουσιάστηκαν για ανάληψη υπηρεσίας, διατάχτη
καν να ανέβουν σε φορτηγό για να μεταφερθούν στο μέτωπο, χωρίς στολή και 
χωρίς όπλα.

Το βιβλίο, εκδοτικά άρτιο, 248 σελίδων, σχήματος 21X14 εκ., με εξώφυλλο 
λεπτομέρεια πίνακα της Νίτσας Χατζηγεωργίου, κυκλοφόρησε το 2017 από τον 
Εκδοτικό Οργανισμό «Πάπυρος».

Οι «Επιβάτες φορτηγών» συνιστούν μια εμπεριστατωμένη λογοτεχνική από
δοση των παλαιών ήρεμων εποχών σε αντιπαραβολή με τις μαύρες μέρες του 
πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Διαβάζοντάς το ο αναγνώστης 
ξαναζεί με έντονα συναισθήματα τον πόνο των ημερών εκείνων.

Σε δεκαπέντε κεφάλαια, μικρά και μεγάλα, ξεκινώντας από το παρόν, σε 
αδιάκοπη εναλλαγή με το παρελθόν, με επικουρική μυθοπλασία, ο συγγραφέας 
ανασυντάσσει τις μνήμες του. Ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας διαλόγους με 
εκτεταμένη κριτική διήγηση του κάθε προσώπου και απόκριση, φιλοσοφεί και 
τοποθετείται συναισθηματικά και πολιτικά. Και καταλογίζει ευθύνες, χωρίς να 
χάνει τον σεβασμό του στην αντίθετη γνώμη, όταν προέρχεται από ακέραιους 
ανθρώπους.

Οι χρονικές εναλλαγές προσφέρουν την ευκαιρία συγκρίσεων και προβλη
ματισμών, με τη ροή των κεφαλαίων να είναι κατανοητή. Οι χαρακτήρες είναι 
ανθρώπινοι, βγαλμένοι από τις εμπειρίες της ζωής. Τα αυτοβιογραφικά στοι
χεία προσυπογράφουν τη γνησιότητα. Η γλώσσα είναι κατάλληλη για την κάθε 
εποχή και για τον κάθε χαρακτήρα, χωρίς φτειασίδια, εμπλουτισμένη με αρ
κετές λέξεις της κυπριακής διαλέκτου.

Στα πρώτα δυο κεφάλαια ο βασικός χαρακτήρας, ο Στέφανος, επισκέπτεται 
με τη γυναίκα του το κατεχόμενο χωριό του και κοιτάζοντας το σπίτι του θυ
μάται τη ζωή της οικογένειας, τον οδηγό λεωφορείου πατέρα του, τη νοσοκόμα 
μητέρα του, τον μυοπαθή αδελφό του, τους γείτονες, τους φίλους, τον σκύλο 
του, τις καθημερινές ενασχολήσεις, τα παιχνίδια. Τις αναμνήσεις φέρνει κάθε 
μέρος του σπιτιού με τη σειρά. Και είναι διαχρονικές, από τα παιδικά χρόνια 
μέχρι την επιστράτευση. Και κάθε φορά με τη σκέψη στην τωρινή κατάσταση 
και στην τύχη που μπορεί να είχαν τα αντικείμενα του σπιτιού στα χέρια των 
Τούρκων κατοίκων του. Μια σύγκριση που τραυματίζει, που συγκινεί. Οι ανα
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μνήσεις κατέχουν σχεδόν όλο το κείμενο με ελάχιστη παρουσία του ίδιου και 
της γυναίκας του μπροστά στο σπίτι. Ετσι είναι οι αναμνήσεις. Σε μια στιγμή 
σωρεύονται τόσες που χρειάζεσαι πολλές σελίδες για να τις γράψεις.

Τέσσερα κεφάλαια, εναλλασσόμενα με άλλα,αφιερώνονται στην επιστρά
τευση και τις περιπέτειές του κατά τον πόλεμο του 74. Μια εικόνα είναι χαρα
κτηριστική: «Η εκκωφαντική βύθιση ενός τουρκικού αεροπλάνου από πάνω 
τους επιβεβαίωσε τους φόβους τους. Πήδηξαν όλοι κάτω από τα φορτηγά. Και 
από κείνη τη στιγμή ίσχυσε η αρχή “ο σώζων εαυτόν σωθήτω”. Δεν είχαν βέ
βαια πολλές επιλογές. Και η σχεδόν ενστικτώδης κίνησή τους ήταν να ψάξουν 
κάλυψη, την οποία ευτυχώς πρόσφερε η βραχώδης βουνοπλαγιά». Σε αντίθεση 
προς τον φίλο του, τον Πάνο, αποφεύγει τους μάταιους ηρωισμούς. Τιμά όμως 
όσους δεν τους αποφεύγουν.

Τρία κεφάλαια, εναλλασσόμενα με άλλα, αφιερώνονται στην ιστορία ενός 
καταδρομέα ιδεολόγου ενωτικού, που έλαβε μέρος στην επίθεση εναντίον του 
Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και την κατάληψή του.

Σ’ ένα κεφάλαιο περιγράφεται μια συνάντηση τεσσάρων στρατιωτών του 
πυροβολικού σε ταβέρνα, σαράντα χρόνια μετά. Ανάμεσα σε αναμνήσεις και 
συζητήσεις, λέει ένας: «Δεύτερο ερώτημα είναι γιατί αποφασίστηκε να σταλεί 
η δική μας 181 Μοίρα Πυροβολικού από το Τρίκωμο στην περιοχή Συγχαρί και 
χάσαμε έτσι κι άλλον ακόμα χρόνο, πέραν των τριών ωρών που χρειάστηκαν 
για ν'αποφασίσει η ηγεσία της Ελλάδας ότι γινόταν εισβολή».

ΣΖ ένα κεφάλαιο για την άφιξη των αιχμαλώτων «Ο Στέφανος προτίμησε 
να σταθεί κάπως παράμερα, δεν του πήγαινε κιόλας να έχει τον όποιο πρωτα
γωνιστικό ρόλο σε τέτοιες στιγμές. Με την άκρη του ματιού του είχε δει τη μάνα 
και την αδελφή του Πάνου, προτίμησε όμως να μην παρουσιαστεί μπροστά 
τους. Ένιωθε πως δεν είχε κάτι να τους πει, αφού είχε κιόλας τώρα εντονότερο 
το αίσθημα εκείνης της ενοχής, που δεν μπορούσε να ξεπεράσει: γιατί να ήταν 
ο ίδιος σώος και ασφαλής ενώ οι άλλοι δεν ήταν σίγουρο ότι ήταν στη ζωή;».

Ένα κεφάλαιο τοποθετείται σε ένα φοιτητικό δωμάτιο στην Αθήνα με διη
γήσεις για σκοτωμούς και βιασμούς ως εκδικήσεις και αντεκδικήσεις, περιγρά- 
φοντας ιδιαίτερα τις αγριότητες των Τούρκων. Λίγα χρόνια αργότερα, ως 
φιλόλογος, ο Στέφανος διερωτάται: «Τι να ’λεγε στα παιδιά, ότι ο άνθρωπος 
αγωνίστηκε και κατοχύρωσε ανθρώπινα δικαιώματα; Για ποια δικαιώματα, 
όμως, μπορούμε να μιλάμε όταν δεν υπάρχει ο άνθρωπος, γιατί ήταν και πα
ραμένει τέρας;».

Ενα κεφάλαιο που καταγίνεται με το δράμα των συγγενών των αγνοουμέ
νων και τη σταδιακή ανεύρεση και ταυτοποίηση των οστών που ξεθάβονται 
από ομαδικούς τάφους και πηγάδια, Ελλήνων και Τούρκων, προκαλεί έντονες 
συγκινήσεις. Κατά την επίσκεψη του Στέφανου στο εργαστήριο της Διερευνη
τικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους μια φίλη του που ανήκε στο επιστη
μονικό προσωπικό του είπε: «Κοίταξε να δεις Στέφανε, εμείς εργαζόμαστε 

επιστημονικά, χωρίς καμιά απολύτως συναισθηματική διάκριση. Παίρνοντας 
ένα κόκαλο στα χέρια μας δεν ξεχωρίζουμε αν είναι Έλληνα ή Τούρκου, κά
ποιου Αλή ή κάποιου Κωστή. Ούτε, βέβαια, αν ανήκε σε κάποιον ένοχο, έναν 
ακραίο, ίσως και δολοφόνο ή σε κάποιον αθώο. Πρέπει μόνο να ταυτοποι- 
ήσουμε τα οστά, να φτάσουμε στον άνθρωπο στον οποίο ανήκαν και να τα πα
ραδώσουμε σε μια μάνα να τα θάψει».

Σε χωριστό κεφάλαιο παρακολουθούμε τις σκέψεις του Στέφανου για τον 
τρόπο που σκοτώθηκε ο φίλος του ο Πάνος, που τα οστά του βρέθηκαν σα
ράντα χρόνια μετά την εισβολή: «Μεταξύ των τεσσάρων ατόμων ήταν ο Πάνος 
και ο Αντρόνικος. Πώς και γιατί, κανείς δεν θα το μάθει. Ούτε βέβαια πόσο 
ηρωικά αγωνίστηκαν, αν τελικά πολέμησαν. Οπωσδήποτε, και στη μια και στην 
άλλτ] περίπτωση, στην εκτίμηση του Στέφανου δεν υπήρξαν λιγότερο ήρωες 
από τους άλλους».

Στο τελευταίο κεφάλαιο ο Στέφανος με τη γυναίκα του αποφεύγει να κτυ- 
πήσει την πόρτα του σπιτιού του και με το αυτοκίνητο κατευθύνεται στον τάφο 
του αδελφού του και καταθέτει ένα ματσικόριδο κομμένο από το χωράφι, όπου 
φύτρωναν και τότε. Το ίδιο πράττει και στο σημείο του δρόμου όπου κτυπήθη- 
καν οι καταδρομείς. Φεύγει από τα κατεχόμενα και καταθέτει ένα ματσικόριδο 
στον τάφο του Πάνου, του αδελφικού του φίλου στο κοιμητήριο της Λακατά- 
μιας και ένα στον τάφο ένος άλλου φίλου στο κοιμητήριο του Στροβόλου. Στε
νοχωριέται που δεν μπορεί να κάνει το ίδιο για κάποιους άλλους που ακόμη 
αγνοούνται.

Η πλοκή του μυθιστορήματος είναι ένα δείγμα της περίπλοκης ζωής των 
Ελλήνων Κυπρίων νέων που έζησαν την εισβολή και κατοχή ως νεαροί στρα
τιώτες. Δεν είναι μια παρατραβηγμένη απίθανη ιστορία. Είναι μια λογοτεχνική 
διήγηση που μας οδηγεί σε καιρούς που ζήσαμε και μας αναγκάζει, με την κα
τάλληλη γλωσσική διατύπωση και αφηγηματική τεχνική, να τους ξαναζήσουμε 
με συγκίνηση αλλά και με προβληματισμό. Είναι τελικά ένα πολιτικό μυθιστό
ρημα που διακηρύσσει την αγάπη στον άνθρωπο, την αγάπη προς την πατρίδα, 
αλλά και την ανάγκη για αποφυγή των παραλογισμών καθώς και των δεινών 
του πολέμου.
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Τα «Τοπία του Ύπνου» Του Νίκου Ορφανίδη

του Δημήτρη Λεβέντη

Για ένα μήνα, τον μήνα των γιορτών των Χριστουγέννων του 2012 και της 
Πρωτοχρονιάς του 2013, ο Νίκος Ορφανίδης καταγράφει τοπία που τον κυ
ριαρχούν, τοπία ονειρικά, που δεν ξεχωρίζεις αν τα βλέπει όταν ρεμβάζει ή 
όταν κοιμάται. Έτσι είναι τα τοπία του, τοπία της ιδιαίτερης πατρίδας του, της 
Κυθρέας, αλλά και της Αθήνας των φοιτητικών του χρόνων, με σπίτια και πε
ριβόλια και ανθρώπους, του σήμερα και του χτες, ιδιαίτερα της παλιάς εκείνης 
ήρεμης εποχής. Προπάντων ολοζώντανους απολειφθέντες, γονείς και αδέλφια 
και φίλους και ασκητές και συγγραφείς και αγίους. Και ναούς, αρχαίους και 
νέους με τις κατανυκτικές λειτουργίες τους.

Το βιβλίο, 104 σελίδων, σχήματος 20,5X14, με έναν πίνακα του Στέλιου 
Βότση στο εξώφυλλο, εκδόθηκε από την «Ακτή» το 2016. Περιέχει δεκαοκτώ 
πεζά, ποιητικά πεζά θα τα έλεγα, τρία από τα οποία για τις τρεις μεγάλες γιορ
τές.

Για τα Χριστούγεννα μας καλεί να φανταστούμε ένα συλλειτουργό στο Μο
ναστηράκι ή στη Σκιάθο, ή στα Εξάρχεια και τελικά στον Απόστολο Ανδρέα 
στην Καρπασία, όπου να μαζευτούν άγιοι και ασκητές ντόπιοι κυρίως, που τους 
ονομάζει, μέσα σε λαμπρό φως. Τον Αγιο Βασίλειο τον φαντάζεται να περιο
δεύει σ' όλες τις πόλεις του Ελληνισμού, παλιές και νέες, ιδιαίτερα τις μικρα
σιατικές, καταλήγοντας σε αναμνήσεις από τις οικογενειακές συνάξεις της 
γιορτής, και αναφορές στους δυστυχισμένους ξένους πρόσφυγες στην Ομόνοια, 
όπου ζητιανεύει γι’ αυτούς ο Αγιος Βασίλειος. Τα Θεοφάνεια βρίσκεται στην 
Κυθήρεια, τη χαμένη πολιτεία, ανατολικά της Κυθρέας και βλέπει τους αγίους 
και τους Βυζαντινούς άρχοντες να γιορτάζουν.

Ο σεβασμός και η εξύμνηση των αγίων, των μοναστηριών και των ασκητών, 
εκτός από το συλλειτουργό των Χριστουγέννων, εκδηλώνεται ιδιαίτερα στο πεζό 
για τον ξένο γέρο ασκητή που βρήκε την εικόνα της Παναγίας του Μαχαιρά, καθώς 
και σε κείνο, στο οποίο υμνεί τους αγωνιστές μοναχούς του Μεγάλου Σπηλαίου στα 
Καλάβρυτα, και τους μοναχούς της Μονής Μαχαιρά, και όλους γενικά που κρα- 
τάνε αναμμένο το φως που καίει στα μοναστήρια «φωτίζοντας οικτιρμόνως τα 
σκότη». Τέσσερεις λέξεις που δίνουν και τον τίτλο σ’ αυτό το κείμενο. Και καταλή
γει: «Αυτοί οι μοναχοί μάς κρατάνε».

Η Ελλάδα υπάρχει διάχυτη. Τα πιο χαρακτηριστικά, με μνήμες της φοιτητι
κής ζωής του συγγραφέα στην Αθήνα, είναι το «Θων-Θησείον», η διαδρομή 
του λεωφορείου, που του φέρνει το όραμα της παλιάς Αθήνας, και «Ο Ιορδά
νης», ο διάσημος πριν και τώρα φτωχός ονειροπόλος μουσικός της διπλανής 
πόρτας της πολυκατοικίας στην Καλλιθέα, που έπαιζε με το μπουζούκι του τους 
λυπητερούς σκοπούς της Ανατολής.

Παρόντες και οι συγγραφείς και οι ήρωές τους, Σολωμός, Βιζυηνός, Μυρι- 
βήλης, με συχνότερη αναφορά στον Παπαδιαμάντη. Στο «Ο κυρ-Αλέξανδρος 
στα τοπία του ύπνου» καταγράφονται μικρά αποσπάσματα και παρουσιάζεται 
ο Παπαδιαμάντης στις λειτουργίες της Αθήνας, αλλά και στον Άγιο Ανδρόνικο 

της Κυθρέας και τέλος «βγαίνει, μέσα από τα τοπία του ύπνου, ο κυρ-Αλέξαν
δρος, περπατάει με ελαφρά γερμένο το κεφάλι, πίσω του πουλιά τον ακολου
θούν, αγριοπερίστερα τον συνοδεύουν στους δρόμους του ουρανού που λάμπει 
και αστροφορεί. Αυτός, απαστράπτοντας, ανεβαίνει στο θόλο του ουρανού, 
ενώ κάτω ο κόσμος συνωστίζεται στις λεωφόρους ξεπαγιάζοντας». Ολόκληρο 
πεζό όνειρο και για τον Κάλβο περιέχεται στο βιβλίο. Τον φαντάζεται να συ
ναντά τον Καποδίστρια στη Γενεύη.

Με συγκίνηση εξάλλου διαβάζει κανείς το όνειρο με την μπάντα του Δήμου 
Αμμοχώστου να παιανίζει στην έρημη πόλη, καθώς και την ονειρώδη ανάμνηση 
της φιλαρμονικής του Παγκυπρίου Γυμνασίου το 1970.

Πιο πολύ φαντάζει η πατρώα γη της Κυθρέας στην «Ιστόρηση μαρτύρων» 
με συγγενείς και φίλους, με τους δολοφονημένους από τους Τούρκους, με τις 
γκρεμισμένες εκκλησίες. Ένα ονειρικό φως σκεπάζει τα πάντα και οι άγιοι σκο
τωμένοι είναι εκεί, σαν ζωγραφιές, μέσα στην εκκλησία του Αγίου Ανδρονίκου, 
και ζουν στην αιωνιότητα. Και ακόμη ο τυφλός «Βιολιστής της Κυθρέας», που 
τον σκότωσαν οι Τούρκοι, χαρίζει τη μουσική του διαβαίνοντας τους δρόμους 
της, ύμνος και θρήνος.

Για τη Λευκωσία γράφει το «Σιωπητήριον». Μεταφέρω ένα χαρακτηριστικό 
απόσπασμα: «Φαντασθείτε ξαφνικά ν’αποσύρονταν οι ήχοι που μας τρελαί
νουν, μια σιωπή ν’ απλωνόταν παντού, ν’ απόμειναν μόνο εκείνες οι απαλές 
κινήσεις και οι χειρονομίες, τα βήματα των ανθρώπων αθόρυβα στο πλακό
στρωτο, ούτε πια το ποδοβολητό ούτε το βουητό της πόλης ούτε τ' αυτοκίνητα 
κι οι μηχανές και τα κορναρίσματα, τίποτε, οι άνθρωποι να γύριζαν, να περι
φέρονταν, να περπατούσαν στους δρόμους, κι ούτε μια άχνα, άλλοι τώρα δρό
μοι με δέντρα και λουλούδια και φωτεινοί ν’ ανοίγονταν μπροστά μας».

Ιδιαίτερο πεζό αφιερώνεται στον «Άγιο Νικόλαο εν τη θαλάσση» που σώζει τους 
ναυτικούς, και που δίνει αφόρμηση στον συγγραφέα να αναφέρει τον Καρκαβίτσα 
με τα «Λόγια της πλώρης» και τη διάσωση των προσφύγων και των μεταναστών 
στη Λέσβο.

Στα «Τοπία του ύπνου», το τελευταίο πεζό, που έδωσε τον τίτλο και στο βι
βλίο, είναι στον ουρανό όλοι οι απολειφθέντες πατέρες και αδελφοί, γνώριμοι 
και αγαπημένοι. Απλωμένο φως και αρωματικά λουλούδια και γαλήνη και τρυ
φερότητα, χωρίς έγνοιες. Εκεί σκέφτεται να πάει ο πεζογράφος ποιητής.

Ο Νίκος Ορφανίδης, με μια σύμπλευση νοσταλγίας, πίκρας, θρήνου, μελέτης 
θανάτου και προσμονής αιώνιας ζωής, κατορθώνει να μεταφέρει κι εμάς στο 
δικό του σύμπαν, το ελληνικό και χριστιανικό και ανθρώπινο και να μας κατα
στήσει νοσταλγούς της παλιάς ήρεμης εποχής και διεκδικητές μιας θέσης στον 
ουράνιο και μακάριο κόσμο των ψυχών. Το πετυχαίνει με ποιητική γλώσσα, με 
καταιγιστικά ασύνδετα, με μεταδιδόμενη γνώση ανθρώπων και πραγμάτων, με 
οράματα θρηνητικά και αναστάσιμα, με οικεία κακά και κοινές προσδοκίες. 
Με την πατριδογνωσία και την πατριδολατρία του, με την ορθόδοξη πίστη και 
τις ελληνικές παραδόσεις, αλλά και με λογοτεχνική μαεστρία αναδεικνύει τα 
ονειρικά τοπία, τα τοπία του ύπνου, που είναι καταφυγή για τον απελπισμένο 
και αλλοτριωμένο από την τεχνολογική ανάπτυξη άνθρωπο, αλλά και παρη
γοριά για την απώλεια προσώπων και πατρίδων.
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Θεοδόσης Πυλαρινός «Ο Διακινητής της Προσδοκίας:

Σκέψεις για την Ποίηση του Στέλιου Θ. Μαφρέδα»

Αθήνα: Οι Εκδόσεις των Φίλων, 2016
του Δημήτρη Λεβέντη

Ο Θεοδόσης Πυλαρινός χαρακτηρίζει ως σκέψεις, με πολλή μετριοφροσύνη, 
το εξαιρετικό κριτικό βιβλίο του για έναν νέο ποιητή, τον Στέλιο Μαφρέδα, που, 
συνταξιούχος υπάλληλος, παραδίδεται στη μεγάλη και καταπιεσμένη διαχρο
νικά αγάπη του για την ποίηση και μας παραδίδει ποιήματα που είναι ανθρώ
πινα και αγωνιστικά, που είναι μελαγχολικά, αλλά όχι πεισιθάνατα. Ποιητής της 
Πρέβεζας κι αυτός, όπως τον Καρυωτάκη, αλλά με αγάπη για τη ζωή, με όλα 
τα προβλήματά της.

Το βιβλίο του Πυλαρινού, 80 σελίδων, σχήματος 21X14, τυπωμένο με την 
παλιά ορθογραφία, όπως συνηθίζει ο εκδοτικός οίκος, αποτελείται από τέσσερα 
ισομερή κεφάλαια, όσα και οι ποιητικές συλλογές του Μαφρέδα: Οι ταριχευ- 
μένες μέρες, Στροφή γύρω από τον άξονα, Υπόκλιση στον αυτουργό και Επι
βάτης πορθμείου, που αντιστοιχούν στα βιβλία Ταριχευτής ημερών (2007), 
Άξονας περιστροφής (2009), Υπόκλιση στον αυτουργό (2012) και Επιβάτης 
πορθμείου (2014). Συνακόλουθα παρουσιάζεται η ποίηση του Μαφρέδα στην 
εξέλιξή της με την επισήμανση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της και με την 
ταυτόχρονη παράθεση σχετικών εκτεταμένων αποσπασμάτων και ολόκληρων 
ποιημάτων. Και εκτίθεται με τόσο θαυμαστό και πανοραμικό τρόπο, ώστε ο 
αναγνώστης να αποκτά άμεσα συνολική γνώση και βίωσή της, σε βαθμό που 
να θεωρεί ότι δεν χρειάζεται να ανατρέξει στις συλλογές.

Ο Πυλαρινός αναλύοντας διεισδυτικά το θέμα, ανατρέχοντας στη σχετική 
βιβλιογραφία και καταγράφοντας συμπληρωματικά σχόλια στις υποσημει
ώσεις, προσφέρει όχι μόνο σκέψεις, αλλά μια επιστημονικά τεκμηριωμένη μο
νογραφία.

Στο πρώτο κεφάλαιο παρακολουθούμε τη μετάβαση του Μαφρέδα, μετά τη 
συνταξιοδότησή του, από τον καταπιεσμένο ονειρικό ποιητικό του κόσμο, εξαι- 
τίας της καθημερινής αλλότριας εργασίας του, που κουβαλούσε σ’ έναν 
χαρτοφύλακα, στην πραγμάτωση των διαχρονικών οραμάτων του. Μια πραγ
μάτωση φανερά αυτοβιογραφική και συνάμα πανανθρώπινη. Με έντονο τον 
πόθο για όσα προσφέρει η ανοιχτή θάλασσα του Ιονίου, αλλά και τη μελαγχο
λία για την κληρονομιά του Καρυωτάκη στην Πρέβεζα και τον κόλπο της:

Γεννήθηκα ανάμεσα σε δυο θάλασσες-
γεμάτη η ζωή μου σταυροδρόμια.

Χαρακτηριστική η πετυχεμένη επιλογή της πλώρης παλιάς βάρκας για το 

εξώφυλλο, έργο του Σωτήρη Σόρογκα.
Ο Πυλαρινός τονίζει τις εμφανείς μνήμες από την παιδική και την άλλη ζωή 

του ποιητή, αλλά και την ερωτική ποίησή του, παραθέτοντας το ποίημα «Μόνο 
γιατί μ’ αγάπησες...». Αντιπροσωπευτικοί είναι οι στίχοι:

Σ’ αγαπώ
γιατί ένα αδιόρατο μειδίαμά σου
έδιωξε μονομιάς τη θλίψη μου...
Αναλύοντας τα ποιήματα της δεύτερης συλλογής ο Πυλαρινός επισημαίνει 

ότι οι συνθέσεις είναι μεγαλύτερες και μεστότερες, έτσι που να είναι και καθο
ριστικές για την ποιητική ταυτότητα του Μαφρέδα, για τον οποίο η ποίηση ήταν 
και είναι το όνειρό του. Για τον Πυλαρινό «Η ονειρική κατάσταση του ποιητή 
απαιτεί επιμελή διερεύνηση, διότι συνιστά πρωτότυπη πρόταση. Αποτελεί ου
τοπική στην ουσία λειτουργία, η οποία όμως τον οδηγεί σε αντικειμενικές επί
γειες επιτυχίες».

Το τρίτο βιβλίο του Μαφρέδα αποτελεί, κατά τον Πυλαρινό, μια καταβύ
θιση στον έσω κόσμο, στον οποίο εμφανίζεται και η γυναίκα, υπαρκτή και ονει
ρική:

Σε άγγιξα, ήσουν ζεστή και ζωντανή,
όμορφη η μοίρα μου,
μια αστραπή να χαρακώνει το σκοτάδι.
Και για την Πρέβεζα, την πόλη του την παρεξηγημένη, έχει να πει:
Η πόλη με υποδέχεται με το λυκόφως αγκαλιά.
Το δειλινό μια τέρψη των ματιών
Αναφερόμενος στο τελευταίο βιβλίο του Μαφρέδα ο Πυλαρινός υποδει

κνύει ότι δεν είναι λίγα τα σημεία που παραλληλίζουν τη ζωή του Μαφρέδα με 
τη ζωή του Καρυωτάκη, αλλά ο Μαφρέδας αναδεικνύει κάτι διαφορετικό: 
«Επανέρχεται αγαπητικά στην Πρέβεζα, δεν ασφυκτιά, δεν εγκλωβίζεται σ' 
αυτήν». Και γράφει:

Τώρα λοιπόν, φιλόδοξος διακινητής της προσδοκίας
από μνήμης πλαστουργώ μιαν οικουμένη.
Και ο Μαφρέδας και ο Πυλαρινός, παρόλη τη χρήση πολύ προσωπικών 

στοιχείων ο πρώτος και του εντυπωσιακού μακροπερίοδου λόγου ο δεύτερος, 
είναι εύκολα κατανοητοί, προσφέροντας έτσι στον αναγνώστη ευχάριστη ενα
σχόληση και βίωση, μακριά από σκοτεινές και δυσνόητες προβολές.

Για πολλούς η Πρέβεζα σημαίνει Καρυωτάκη. Για όσους διαβάσουν τον 
«Διακινητή της Προσδοκίας» του Πυλαρινού, θα σημαίνει και Μαφρέδα. Και 
μια πόλη με όνειρα και προσδοκίες και όχι θλιβερή και αυτοκτονική.
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«Οδός Κουμανδαρίας», Μάνας Σαββίδου-Θεοδούλου 
Διακειμενικότητα και μνήμη

του Αιμίλιου Σολωμού

Η «Οδός Κουμανδαρίας», (Εκδόσεις Αφή) είναι σχετικά μικρό σε όγκο βι
βλίο. Ωστόσο, πρόκειται για ένα ολόκληρο σύμπαν, έναν ολόκληρο κόσμο 
μεστό σε διακειμενικές αναφορές και σε κορυφαία δημιουργήματα του ανθρώ
πινου πνεύματος. Είναι ένα παράθυρο στο φως που επιβεβαιώνει απόλυτα τη 
ρήση του Ντοστογιέφσκι ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο, γιατί η ομορφιά 
ταυτίζεται με τη δημιουργία. Δεν είναι τυχαίο που μπροστά στην απόλυτη απελ
πισία, ο Σοπενχάουερ στράφηκε στην τέχνη. Έτσι, μέσα στη ζοφερή μας κα
θημερινότητα, το βιβλίο της Μόνας Σαββίδου-Θεοδούλου είναι ελπίδα, 
παρηγοριά και βάλσαμο και ταυτόχρονα μύηση σ’ ένα υψηλό πνευματικό και 
πολιτιστικό ήθος. Η επιμονή αυτή στην ποιοτική λογοτεχνία και γενικά στην 
πολιτιστική δημιουργία ως αντίστιξη στον πολιτισμό του φαστ φουντ που κα
τακλύζει την κοινωνία μας, είναι συνειδητοποιημένη στάση ζωής, αντίδραση 
σ’ ό, τι συμβαίνει, σήμερα, γύρω μας. Στο βιβλίο παρελαύνει μια στρατιά από 
συγγραφείς, καλλιτέχνες και σπουδαία έργα που συλλειτουργούν αρμονικά 
μέσα στο κείμενο. Λογοτεχνία, Μουσική, Ζωγραφική, Γλυπακή, Θέατρο, Κι
νηματογράφος πλαισιώνουν με τρόπο άμεσο τα διηγήματα της συλλογής είτε 
με πλήθος παρακειμενικών στοιχείων, όπως οι οδοδείχτες, τα στάχυολογήματα 
που είναι αναφορές ενταγμένες στη ροή της διήγησης.

Ετσι, η συλλογή βιώνεται ως περιπέτεια της γραφής αλλά εισπράττεται και 
ως περιπέτεια του πνεύματος για τον αναγνώστη. Και οι παραπομπές στην 
τέχνη, η διακειμενικότητα του βιβλίου, με τις ποικίλες διακλαδώσεις τους, είναι 
μια από τις μεγάλες του αρετές. Είναι αυτή που χτίζει γέφυρες με άλλα έργα, 
αυτή που επιτρέπει στη συγγραφέα να συνομιλήσει με ομότεχνούς της ή και με 
άλλους δημιουργούς. Ταυτόχρονα, διασταυρώνονται οι εμπειρίες της μ’ εκείνες 
του αναγνώστη. Και είναι γενναιοδωρία, όταν ο συγγραφέας μοιράζεται τις 
αναγνωστικές του εμπειρίες με τους αναγνώστες, καθώς τους καλεί να γευτούν 
τον ίδιο ενθουσιασμό και τη συγκίνηση που βίωσε διαβάζοντας ένα βιβλίο ή 
κοιτάζοντας με θαυμασμό ένα έργο τέχνης. Η συγγραφή, και η ανάγνωση, δεν 
είναι τίποτε άλλο παρά μια ουσιαστική και βαθιά, γόνιμη μορφή επικοινωνίας.

Παράλληλα, με τον διακειμενικό διάλογο, αυτό που κατέχει κεντρική θέση 
στη συλλογή είναι η μνήμη, η προσωπική, οικογενειακή, η συνυφασμένη με την 
ιστορία. Η συγγραφέας είναι ξεκάθαρη. Η δημιουργία, η γραφή είναι αυτή που 
έρχεται να διασώσει τη μνήμη. Οι αλησμόνητες πατρίδες εξακολουθούν να υφί- 
στανται, γιατί διασώζονται χάρη σ’ αυτήν. Στο διήγημα «Συστάσεις» παραθέτει 
τα λόγια του Χαρούκι Μουρακάμι: «Η ιστορία είναι η συλλογική μας μνήμη. 
Αν μας στερήσουν τη συλλογική μας μνήμη, αν την αλλάξουν, ξαναγράφοντάς 
την, χάνουμε την ικανότητα να στηρίξουμε τον πραγματικό μας εαυτό. [...] Η 

μνήμη περνά από γενιά σε γενιά. Έτσι είναι ο κόσμος. Ένας αέναος πόλεμος από 
αντιμαχόμενες μνήμες» (σελ. 22-23).

Το βιβλίο καθίσταται, μ’ αυτόν τον τρόπο, μια μικρή πραγματεία για τη 
μνήμη. Η μνήμη αντιπαρατίθεται στη λήθη. Γιατί τι άλλο είναι ο άνθρωπος 
χωρίς μνήμη παρά ένα φύλλο στον άνεμο; Και είναι ευδιάκριτη η αγωνία της 
συγγραφέως σ’ όλο το βιβλίο, να διασώσει σημαντικές στιγμές, καταστάσεις, 
πρόσωπα, τη μυρωδιά και την ψυχή των αλησμόνητων πατρίδων. Διαβάζοντας, 
αισθανόμαστε, τη στιγμή που το μελάνι νωπό εμποτίζει το χαρτί, τον δικό της 
βαθύ πόνο για τον ξεριζωμό αλλά την ίδια ώρα και τον νόστο για τις πατρογο
νικές εστίες, ένα διαχρονικά επίκαιρο θέμα-και σήμερα- από την αρχαιότητα 
ήδη, π.χ. με τις «Τρωάδες» του Ευριπίδη. Μέσα σ’ αυτό το σκεπτικό, αναφέρε
ται στην προσφυγιά, συνδέοντας τη Μικρά Ασία με την Κύπρο, υπενθυμί
ζοντας την αδυσώπητη, διαχρονική μοίρα του ελληνισμού. Ήδη οι προθέσεις 
της είναι σαφείς από την αρχή, με την πρόταξη:

Στη Μικρά Ασία και πάλι 
που έρχεται και με βρίσκει 

ή αλλιώς στη μνήμη 
που με κερνά κόκκινο κρασί

Έτσι, στο πρώτο διήγημα της συλλογής, με τον καθόλου τυχαίο τίτλο, «Δι
πλές ζαριές», η τραγωδία της Κύπρου συνδέεται αναπόφευκτα με τη Μικρα
σιατική Καταστροφή. Η Μικρά Ασία είναι από τις κύριες θεματικές στο 
ποιητικό και πεζογραφικό έργο της Μόνας Σαββίδου-Θεοδούλου, όπως στην 
προηγούμενη συλλογή διηγημάτων της «Ο καφές της Φιλαρέτης». Το αίμα νερό 
δεν γίνεται, αφού οι ρίζες της και από τους δυο γονείς είναι μικρασιάτικες. Οι 
δεσμοί είναι ισχυροί και το χρέος να μην ξεχάσουμε ιερό.

Είναι πολύ χαρακτηριστικός ο πρόλογος: «Την αποφράδα μέρα του πραξι
κοπήματος, τον Ιούλη του 1974, όταν οι πυροβολισμοί από τις ταράτσες των 
γύρω πολυκατοικιών τρομοκρατούσαν τη γειτονιά, αποφάσισαν οι γονείς μου 
να έρθει να μείνει μαζί μας ο μεγάλος αδελφός του πατέρα μου, ο μικρασιάτης 
γενάρχης της οικογένειας».

In media res, καταφέρνει να προσδώσει αμεσότητα και δραματική ένταση με 
τις πρώτες λέξεις, να αναδείξει το στίγμα όχι μόνο του διηγήματος αλλά και να 
μας προϊδεάσει για όλο το βιβλίο, να μιλήσει για τη μνήμη και τις ανοιχτές, 
ακόμα χαίνουσες, πληγές. Και συνεχίζει: «Ήρθε με μια μικρή δερμάτινη βαλί
τσα, που προκάλεσε την περιέργειά μου. Μήπως ήταν η ίδια που είχε πάρει μαζί 
του, φεύγοντας κρυφά, πριν το 1922, απ’ την Αλλάγια της Μικράς Ασίας για 
το Καστελλόριζο, την Αλεξάνδρεια και μετά την Κύπρο, για να αποφύγει την 
ποινή της στρατολόγησης και σίγουρα εξόντωσης στα Εργατικά Τάγματα;». Ο 
γενάρχης αυτός, από την Αλλάγια της Μικράς Ασίας, μια πραγματικά βιβλική 
μορφή, μαζί του είχε φέρει την εικόνα της Παναγίας «Ρόδον το αμάραντο, 
μήλον το εύοσμον» που ανήκε στη μακαρίτισσα τη γυναίκα του, από τη Μερ-
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σίνα. Και δεν είναι μόνο η θρησκευτική και ταπεινή του πίστη, είναι η αγωνία 
να διασώσει τη συλλογική μνήμη της αλησμόνητης πατρίδας και ταυτόχρονα 
τη μνήμη της γυναίκας του, επιδεικνύοντας ένα εξαίσιο και συγκινητικό ήθος. 
Και επιπλέον, ως άλλος Αινείας, έφερε μαζί το ημερολόγιο του πατέρα του, 
Μανώλη Κεχαγιόγλου με τον τίτλο «Πεντηκονταετηρίς του βίου μου», έχοντας 
επίγνωση ότι διασώζει με σεβασμό τη μνήμη του. Πιο πέρα η συγγραφέας θα 
υπογραμμίσει: «Όλα ψηφίδες της μνήμης που βρίσκουν τη θέση τους μέσα στον 
αδυσώπητο χρόνο». Για να καταλήξει, τοποθετώντας τον εαυτό της στις συντε
ταγμένες του χρόνου και του χώρου και συνειδητοποιώντας ότι ανέλαβε ένα 
έργο βαρύ: «... εγώ μια απόγονος ενός ατελεύτητου καημού, μια κληρονόμος 
της απτής ιστορίας, οδυνηρός δέκτης και ταυτόχρονα πομπός των διπλών παι- 
χνιδιών της τύχης, των διπλών ζαριών που καθορίζουν τα βήματα της ζωής».

Παρόμοια και στο κείμενο «Ο πρόσφυγας Μακεδονομάχος και η στολή 
του», που κινείται ανάμεσα στο χρονογράφημα και το δημοσιογραφικό κεί
μενο, στέκει με δέος και συγκίνηση μπροστά στη στολή του Κύπριου Μακεδο
νομάχου. Κατά την εισβολή των Τούρκων φεύγει από τη Μόρφου παίρνοντας 
ως πολύτιμο θησαυρό, σε μια βαλίτσα, τη στολή που φόρεσε πριν εξήντα και 
πλέον χρόνια στα βουνά της Μακεδονίας. «Έσωσε την ψυχή του και τις μνή
μες, σώζοντας τη στολή του μακεδονομάχου Κύπριου μαχητή ο Χατζηαντώνης 
Πούλουρος», τονίζει η συγγραφέας. Μπροστά στην επέλαση των βαρβάρων, 
μέσα στην αγωνία να ξεφύγει, ο γέροντας προτίμησε να πάρει μαζί του την τι- 
μημένη στολή του, όχι χρήματα, όχι ρούχα, όχι τρόφιμα. Αλήθεια, τι θα είχαμε 
επιλέξει εμείς σε μια ανάλογη περίσταση; Το ήθος του Χατζηαντώνη Πούλου- 
ρου συναντάται 52 χρόνια μετά με το ήθος του Μικρασιάτη Κεχαγιόγλου που 
ήρθε και ρίζωσε στο νησί με την Παναγία και το Ημερολόγιο του πατέρα του 
σε μια βαλίτσα. Είναι το νήμα της φυλής που συνδέει τους ανθρώπους και τη 
μοίρα τους στα τραγικά γυρίσματα της ιστορίας. Η στάση τους αποκτά οικου
μενική διάσταση.

Στο διήγημα «Φεντόρ ο ένατος», κύριο πρόσωπο είναι ο Μικρασιάτης θείος 
της συγγραφέως, αδελφός της μητέρας της, ο Κώστας Χατζηπερετσιόγλου-Γε- 
ωργίου. Φεντόρ ονομάζει τον ένατο σκύλο του, όπως και τους οκτώ που προ- 
ηγήθηκαν. Γιατί τέτοια εμμονή; Η συγγραφέας θα αντιληφθεί τον λόγο 
κοιτάζοντας τη βιβλιοθήκη του με όλα τα σπουδαία έργα του μεγάλου Φιοντόρ 
Ντοστογιέφσκι. Ήταν ένας φόρος τιμής στον Ρώσο μυθιστοριογράφο. Παρα
θέτουμε το τέλος: «Δεν ήταν εμμονή, ήταν, πιστεύω ακράδαντα, αποφυγή της 
λήθης, διαφύλαξη του «έμφυτου μνημονικού», ήταν ανάκληση της συγκίνησης, 
που σφράγισε τη ζωή του διαβάζοντας τον πιο βασανισμένο μυθιστοριογράφο 
του κόσμου».

Στο διήγημα «Κράτησα τα κλειδιά, Ένα γράμμα για το σπίτι» αναφέρεται 
στην Ξενούλα Κυριακίδου, η οποία καλείται το καλοκαίρι του 1984 σε χρόνο 
ενεστώτα, που επιτείνει τον πόνο και ενισχύει τη μνήμη, να εγκαταλείψει το πα
τρικό της στη Λεμεσό στο πλαίσιο της τότε εγκληματικής και εκτρωματικής 

ανάπλασης του παραλιακού μετώπου της πόλης. Αλλά η Ξενούλα Κυριακίδου, 
αντιγράφουμε: «κουβαλά στα κύτταρά της τον ξεριζωμό της οικογένειας του 
άντρα της από την Πόλη μετά το 1922. [...] Η ίδια επιπλέον κουβαλά μέσα της 
την εγκατάλειψη ενός άλλου σπιτιού στην Αλεξάνδρεια και την εγκατάσταση 
της οικογένειας Μαρνέρου στη Λεμεσό. Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια, χα
μένες πατρίδες του Ελληνισμού, χαμένο πατρικό σπίτι». Η Ξενούλα Κυριακί- 
δου, λοιπόν, γράφει ένα σπαρακτικό γράμμα και κρατεί για τον εαυτό της τα 
κλειδιά του σπιτιού για μια τελευταία επίσκεψη. Θέλει να περάσει από κάθε 
σημείο, να θυμηθεί τα ξενύχτια για τους νεκρούς, τις διασκεδάσεις. Εκεί που 
μεγάλωσε, παντρεύτηκε, γέννησε τα παιδιά της. Βλέπει ακόμα στους τοίχους 
τις σφαίρες από την εποχή του πραξικοπήματος. Με το γράμμα και το κλειδί 
σώζει στη μνήμη το πατρικό της.

Οι χαρακτήρες στα διηγήματα αυτά, των δύο Μικρασιατών θείων, του Μα
κεδονομάχου και της Ξενούλας Κυριακίδη διαγράφονται με ευαισθησία. Όλοι 
τους, βιβλικές μορφές, είναι παραδείγματα καρτερίας, στωικότητας και αξιο
πρέπειας που δοκιμάστηκαν μέσα στις μυλόπετρες της ιστορίας και διαθέτουν 
ένα ήθος σπάνιο που εξέλιπε προ πολλού στη δική μας εποχή. Είναι οι τελευ
ταίοι στο είδος τους. Δυστυχώς, μαζί τους χάθηκε οριστικά ένας ολόκληρος 
κόσμος, απλός, τίμιος και ταπεινός.

Στο σχολιογραφικό κείμενο «Θυμήσου, η κατοχή εξακολουθεί να υφίστα- 
ται», γίνεται εκ νέου αναφορά στον καημό και στον νόστο, τον ξεριζωμό των 
γονέων της συγγραφέως από τη Μικρά Ασία και στην προσφυγιά στην Κύπρο 
μετά το 1974. «Όπλο μου και αντίστασή μου η ποίηση», τονίζει. Είναι αλήθεια, 
η ποίηση διασώζει τη μνήμη, την ψυχή του τόπου και των ανθρώπων. «Η ποί
ηση», προσθέτει, «μόνη συνεχίζει να αναμετριέται με την εισβολή». Ομοίως και 
στο διήγημα «Το τηλεφώνημα II» είναι παρούσες οι μνήμες από την Κωνσταντι
νούπολη, τη Σμύρνη, την Αλλάγια, την Τάντα, την Αλεξάνδρεια, οι οποίες συν
δέονται με την Κύπρο, την κοινή μοίρα. «Μην φοβάσαι που είμαστε στον Αγιο 
Παύλο, κοντά στη νεκρή ζώνη. Μπορεί να ακούμε πυροβολισμούς και εκρήξεις 
από τον τούρκικο στρατό, αλλά συνηθίσαμε τόσα χρόνια τώρα. Πού να πάω η 
έρμη; Μου ψωνίζει η γειτόνισσα. Είναι πρόσφυγας από τη Αάπηθο. Λέμε για 
τους καημούς μας απ’ το ’22 και το ’74 και πορευόμαστε μ' αυτούς». Κι εδώ 
αναδεικνύεται ο κοινός πόνος και οι εμπειρίες. Ο ένας ακουμπάει στον άλλο 
για να παρηγορηθεί. Μήπως δεν είναι αλήθεια ότι μονάχα ο πρόσφυγας μπορεί 
να κατανοήσει τον πρόσφυγα;

Το διήγημα «Οικόπεδο» μπορεί να μην σχετίζεται με την ιστορική μνήμη, 
αλλά οι μαυροφορεμένοι γονείς που επισκέφθηκαν τον γλύπτη ήθελαν ένα γλυ
πτό για τον γιο τους. Το «Ήθελαν στη μνήμη του. [...] Τα χρήματα χάλασαν 
το παιδί, τα χρήματα να τα θυσιάσουν στη μνήμη του», αναφέρεται. Στο επίσης 
σχολιογραφικό κείμενο «Ο φόβος» η δημιουργία καθίσταται και πάλι φύλακας 
της μνήμης. Σταχυολογούνται φράσεις από το μυθιστόρημα του Ισίδωρου 
Ζουργού «Σκηνές από το βίο του Ματίας Αλμοσίνο»: «πριν έλθει η λήθη του 
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χρόνου και του χώρου» και «να μην ξεχαστούμε στη μνήμη» και η συγγραφέας 
βρίσκει την ευκαιρία να σχολιάσει: «Η άληστος μνήμη και το πηγάδι της ή κα
λύτερα το αρχείο της, που χρειάζεται το χώρο και το χρόνο, τις συντεταγμένες 
της, αλλιώς θα βυθιστούμε στους αέναους κύκλους του σύμπαντος». «Ο μόνος 
τρόπος να την ξορκίσεις», καταλήγει η συγγραφέας, «είναι να την ντύσεις με 
τις λέξεις». Κι εδώ μπορεί να εντοπίσει κανείς, όπως και στο σύντομο «Θυμή
σου, η εισβολή υφίσταται», το οποίο υπογραμμίζει τον ρόλο της ποίησης, μια 
άλλη βασική παράμετρο του βιβλίου, τη συγγραφή, τη δημιουργία ως πράξη, 
διαδικασία και υπαρξιακή ανάγκη.

Το ταξίδι κατέχει επίσης σημαντική θέση στο βιβλίο. Σ' αυτή τη θεματική 
αναφέρονται τα διηγήματα «Οι συστάσεις», «Το μήλο», «Το πορτρέτο», «Η πα
ρεξήγηση», «Σαντορίνη» και «Ταξιδεύοντας στο Καφενείο ο Εναέριος παρά 
θίν’ αλός», στο οποίο η συγγραφέας, καθώς ατενίζει τη θάλασσα, ταξιδεύει 
νοερά σε αγαπημένους προορισμούς και τους συγγραφείς τους. Κι εδώ ο πρό
λογος είναι επίσης διαφωτιστικός για όλη τη θεματική: «Μ’ αρέσει να ταξιδεύω. 
Και πώς να μη μ’ αρέσει, αφού εκμηδενίζω τον χρόνο και ταυτόχρονα ο τόπος 
γίνεται μηχανή του για κάθε ιστορική εποχή, που επιθυμώ να επισκεφθώ. Το 
ταξίδι είναι η είσοδος στη διαχρονία και η επίσκεψη στην αθανασία».

Άλλες σημαντικές θεματικές της συλλογής αποτελούν ο έρωτας και ο θάνα
τος, οι οποίες συνυπάρχουν αντιθετικά σε ορισμένα διηγήματα, όπως στο 
«Μήλο» και «Το πένθος», τουλάχιστον υποδόρια. Ιδιαίτερα στο διήγημα «Το 
πένθος» και στο «Μια κηδεία αλλιώτικη» το μοιραίο και αναπόφευκτο στέκεται 
αφορμή για στοχασμό μπροστά στο μέγα μυστήριο του θανάτου.

Και οι πλούσιες εμπειρίες της συγγραφέως από την υπηρεσία της στην Εκ
παίδευση περνούν στο βιβλίο, π.χ. στα διηγήματα «Το κονσέρτο του Αρχαν- 
χουέθ» και «Η επίσκεψη». Η Λεμεσός, η πόλη της, είναι έντονα παρούσα στο 
βιβλίο. Υπάρχουν πλήθος αναφορών σε πρόσωπα της πόλης, στο κέντρο, σε 
δρόμους, εκκλησίες, πλατείες, στη σχέση της με τη θάλασσα π.χ. στα «Ο δρόμος 
με τους αγίους» και «Οδός Κουμανδαρίας».

Είναι εμφανές ότι η συλλογή βρίθει πλήθους αυτοαναφορικών στοιχείων. 
Συνήθως η αφόρμηση είναι μια εμπειρία, μια σκέψη, μια ανάμνηση που οδηγεί 
σε ποικίλους συνειρμούς. Ο εκλιπών σύζυγος, ο γλύπτης Θεόδουλος Θεοδού- 
λου, έχει ισχυρή παρουσία στα διηγήματα, έστω και αδιόρατη, όπως και στην 
εξαιρετική ποιητική συλλογή της συγγραφέως του 2013 «Αγαπημένε». Και σ’ 
αυτό το βιβλίο, ανιχνεύουμε σχεδόν παντού την παρουσία του πίσω από λέξεις, 
αναφορές και γεγονότα, ιδιαίτερα στα διηγήματα «Το μήλο», «Ο ανέστιος αν
δριάντας», «Το οικόπεδο», «Δικαιωματικά», «Σαντορίνη». Στο ταξιδιωτικό διή
γημα «Σαντορίνη» η συγγραφέας αναφέρεται στην «εικόνα της Παναγίας της 
Ελεούσας [που] υπήρξε μια από τις εικόνες πρότυπα για τον γλύπτη σύζυγό 
μου, που’ήταν και αγιογράφος». Είναι η ψυχική ανάγκη και η ευαισθησία της 
να εξακολουθεί να συνομιλεί μαζί του, μετά την αποδημία του. Ο γλύπτης είναι 
ακόμα πνευματικά παρών, στο σπίτι, στα έργα του, στη μνήμη.

Τίποτα δεν είναι μονότροπο και μονοδιάστατο στη συλλογή. Η συγγραφέας 
με οξυδέρκεια και επιδεξιότητα κινείται σε πολλά επίπεδα, διαμορφώνοντας 
ένα παλίμψηστο λογοτεχνικό έργο. Μας δίνει την ευκαιρία να αναγνώσουμε 
δημιουργικά το έργο της κι όχι να το καταναλώσουμε επιφανειακά παραμέ- 
νοντας σ’ ένα πρώτο, ρηχό επίπεδο. Το βιβλίο ανοίγει διαρκώς σαν βεντάλια. 
Σαν ένα παλαιό αρχοντικό του οποίου η εξώπορτα οδηγεί στον προθάλαμο, 
όπως το πρώτο διήγημα της συλλογής «Διπλές ζαριές». Κι απ’ εκεί και πέρα οι 
διάδρομοι οδηγούν σε πόρτες δεξιά κι αριστερά που ανοίγουν σε δωμάτια, κι 
έπειτα παράθυρα και φεγγίτες που στρέφονται μακριά στον ορίζοντα, σε δρό
μους που οδηγούν σε άλλους δρόμους, λεωφόρους του τόπου και του χρόνου, 
καθώς το παρόν λειτουργεί σε αντίστιξη προς το παρελθόν. Η κυρίαρχη πρω- 
τοπρόσωπη αφήγηση, που διακόπτεται σε ορισμένα κείμενα από την τριτο- 
πρόσωπη, τα σχόλια που παρεμβάλλονται στη διήγηση, το πλήθος των 
αυτοαναφορικών στοιχείων, οι προσωπικές εμπειρίες προσδίδουν αμεσότητα. 
Ακόμα και αν τα κείμενα εξεταστούν ειδολογικά, διαπιστώνει κανείς μιαν εναλ
λαγή ανάμεσα στο ακαριαίο διήγημα, της μιας πνοής, το χρονογράφημα, τον 
δημοσιογραφικό και ορισμένες φορές τον δοκιμιακό λόγο και το σχόλιο, το τα
ξιδιωτικό κείμενο, καθιστώντας πλούσιο το βιβλίο κι από αυτή την άποψη.

Η μνήμη, η επιμελημένη γλώσσα, η διάχυτη θλίψη και μελαγχολία, η νοσταλ- 
γική και στοχαστική διάθεση, το ελαφρύ, υποδόριο χιούμορ, η αγάπη και ο 
απόλυτος σεβασμός απέναντι στα πρόσωπα των κειμένων, ο λογοτεχνικός 
συγκρητισμός και τόσα άλλα είναι συνεκτικά στοιχεία του βιβλίου. Αναγνωρί
ζει κανείς στην κάθε λέξη το προσωπικό αποτύπωμα, τον εσωτερικό ρυθμό και 
την ευαισθησία που πηγάζει από την έμφυτη ψυχική ευγένεια της Μόνας Σαβ- 
βίδου-Θεοδούλου.

Είναι τόσα πολλά μέσα σε ένα τόσο σύντομο βιβλίο. Ο αναγνώστης, σαν 
φτάσει στην τελευταία σελίδα, θα αισθανθεί τυχερός για την περιπέτεια που 
έζησε. Αν ακολουθήσει, μάλιστα, αυτόν τον χάρτη με τις αναφορές στην ιστο
ρία και τη μνήμη, τη λογοτεχνία, τη ζωγραφική, τη γλυπτική, κ.λπ., θα ζήσει 
μιαν ανεπανάληπτη εμπειρία. Είναι ένας χάρτης θησαυρού. Μόνο που εδώ δεν 
θα βρει νομίσματα χρυσά και κοσμήματα, αλλά θα έρθει σε επαφή με κορυ
φαία έργα του πολιτισμού. Εξαρτάται, βέβαια, ποια είναι η προτεραιότητα του 
καθενός.

386 387Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Διακειμενικές και πολιτισμικές αναφορές στη συλλογή διηγημάτων 
ΟΔΟΣ ΚΟΥΜΑΝΔΑΡΙΑΣ της Μάνας Σαββίδου Θεοδοΰλου

του Αιμίλιου Σολωμού

Γιώργου Καμηλάρη «Η αριστερά στη σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία 

από την ίδρυση του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ μέχρι τον αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59» 
του Στέλιου Παπαντωνίου

Με θαυμασμό ειλικρινή προς το πρόσωπο του Γιώργου Καμηλάρη παρου
σιάζομαι εδώ, για να μιλήσω για το βιβλίο του «Η Αριστερά στη Σύγχρονη Κυ
πριακή Ιστορία».

Γιατί πρώτον, ένας άνθρωπος εξ επαγγέλματος μακριά από την Ιστορία έχει 
ως τώρα δείξει το πάθος του για έρευνα με τα βιβλία του και για το χωριό του, 
τα Πέρα, και για τον αρχιμανδρίτη Φιλόθεο, και τώρα με την έρευνά του για 
τη στάση της Αριστεράς στο κυπριακό, στο πρώτο μισό του εικοστού αιώνα ως 
τον καιρό της ΕΟΚΑ.

Και δεύτερον, γιατί η έρευνα είναι απαιτητική, ο μόχθος πολύς και ο αγώ
νας του συγγραφέα συνεχής, συνεπής και χρονοβόρος λόγω του θέματος και 
του υψηλού επιπέδου στο οποίο ήθελε να αναγάγει το βιβλίο του.

Στον Πρόλογο ομολογεί τη δυσκολία του εγχειρήματος, το καλό όμως είναι 
πως μετά παρέλευση σχεδόν ενός αιώνα, τα πράγματα έχουν καταλαγιάσει. Ο 
συγγραφέας διαβεβαιώνει για το καλόπιστο της όλης προσπάθειάς του, που 
μπορεί ο καθένας να ελέγξει.

Όπως παρακάτω δηλώνει για τον τρόπο εργασίας του, δεν θεωρεί τον εαυτό 
του απλό καταγραφέα γεγονότων, αλλά διατηρεί το δικαίωμα της έκφρασης 
των απόψεών του για την όλη στάση της Αριστεράς στα ενδιαφέροντα τον τόπο 
ζητήματα, με πρώτο το εθνικό, γι’ αυτό και στο βιβλίο οι θέσεις του συγγραφέα 
είναι ισχυρές, με επιχειρήματα θεμελιωμένες.

Αυτά στον Πρόλογο.

Στην Εισαγωγή του δικαιολογεί τη συγγραφή του βιβλίου, λόγω του ότι δεν 
υπάρχει έργο ολοκληρωμένο, που να δίνει ενιαία εικόνα του ρόλου της Αρι- 
στεράς στην Κύπρο, εγχείρημα το οποίο με κάθε ταπεινοφροσύνη αναλαμβά
νει.

Στο τέλος αναφέρει: «Το ανά χείρας σύγγραμμα καλύπτει την ιστορική πε
ρίοδο της Αριστεράς από την εμφάνισή της στο πολιτικό προσκήνιο της Κύ
πρου, στα μέσα της δεκαετίας του 1920, μέχρι την έναρξη του αγώνα της 
ΕΟΚΑ 1955-59».

Φιλοδοξία του συγγραφέα είναι να συμπληρώσει την ιστορική αυτή ανα
δρομή με ένα δεύτερο τόμο. Του το ευχόμαστε.

Προχωρούμε στην παρουσίαση νησίδων του βιβλίου και ιδίως της κύριας 
γραμμής του με τις δικές μας παρατηρήσεις.

Το πρώτο κεφάλαιο «Η εμφάνιση και η πορεία της Αριστεράς στην 
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Κύπρο» αρχίζει με το κομμουνιστικό Μανιφέστο των Μαρξ και Έγκελς. Το 
κυριότερο για την κατανόηση της λειτουργίας του ΚΚΚ είναι η Γ'Διεθνής το 
1919 και η ανάληψη της εξουσίας μετά τον Λένιν από τον Στάλιν, οπότε απο
κρυσταλλώνεται το δόγμα πως οποιοδήποτε κομμουνιστικό κόμμα στον κόσμο 
όφειλε την ύπαρξή του στην αναγνώρισή του από την Γ' Διεθνή.

Από την εξάρτηση όλων των κομμουνιστικών κομμάτων από την Κομμου
νιστική Διεθνή και τις αποφάσεις της, εξάγεται το πρώτο αβίαστο συμπέρασμα 
πως το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου, σε οποιεσδήποτε αποφάσεις του έπρεπε 
να συμφωνεί απόλυτα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Κομμουνιστικής Διε
θνούς.

Σημασία στα πρώτα βήματα του ΚΚΚύπρου είχε η ανάγκη αυτό να ακολου
θεί βασικά τις αποφάσεις των Διεθνών συνεδρίων και ειδικά είτε το ΚΚΕ είτε 
το Εργατικό Κόμμα Αγγλίας.

Από την εξάρτηση επιτυγχανόταν η ίδια η ύπαρξη, οπότε δεν είναι δυνατό 
να γίνεται λόγος για ανεξάρτητη κομματική πολιτική στην Κύπρο. Τούτο ίσως 
είναι η σημαντικότερη κλείδα, για να κατανοήσουμε τη στάση της αριστεράς 
σε όλα τα διεθνή και τοπικά γεγονότα.

Μη μπορώντας να είναι ανεξάρτητη στη λήψη αποφάσεων προσπαθεί γλωσ
σικά, θεωρητικά και πρακτικά να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις, βρί
σκοντας τις λογικές και λεκτικές φόρμουλες με τις οποίες να μπορεί να επιπλέει 
παντός ναυαγίου.

Η νοητική γραμμή του βιβλίου αρχίζει από την αποδοχή της ένωσης της Κύ
πρου με την Ελλάδα ως του κύριου προσανατολισμού των Ελλήνων της Κύ
πρου και πριν από το 1821. Τούτο αποδείχτηκε πέραν πάσης αμφιβολίας και 
με το Δημοψήφισμα του 1950, όταν το μέγιστο των πολιτών ψήφισαν το «Απαι
τούμε την ένωσιν της Κύπρου με την Ελλάδα», δημοψήφισμα στο οποίο μετεί
χαν ενεργά και αριστεροί και δεξιοί και ψήφισαν ακόμα και Τουρκοκύπριοι.

Εκκινώντας από αυτή την οπτική γωνία, ότι οι Έλληνες της Κύπρου αγω
νίζονταν για την ένωση με την Ελλάδα, ελέγχεται στο βιβλίο και κρίνεται η πο
ρεία της Αριστεράς σε σχέση με την ενωτική γραμμή.

Αν το ΚΚΚ- ΑΚΕΛ ήταν αδιάφορο προς την ένωση, τότε δεν θα υπήρχε 
θέμα. Επειδή όμως η πραγματικότητα των λόγων, πράξεων και παραλείψεων 
των πρωταγωνιστών της Αριστεράς ομολογεί μια την εντός μια την εκτός ένω
σης πορεία της, τούτο υπήρξε, κατά τη γνώμη μου, και το κίνητρο που ώθησε 
τον συγγραφέα στη διερεύνηση, μελέτη και έμφαση στην παρουσίαση της γραμ
μής αυτής.

Το βιβλίο έχει βέβαια το γενικότερο τίτλο «Η Αριστερά στη Σύγχρονη Κυ
πριακή Ιστορία», γιατί λεπτομερής είναι η ανάλυση του ρόλου της σε όλους 
σχεδόν τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

Θα επιμείνω όμως στη δεσπόζουσα αυτή γραμμή για την ένωση, που παρα

κολουθούμε από το Κεφάλαιο 2, που τιτλοφορείται: «Ο Προαιώνιος Πόθος Για 
Την Ένωση».

Σε αντίθεση με το κεφάλαιο 2, το κεφάλαιο 3 έχει τίτλο «Η Ανεξαρτησία 
Ως Στρατηγικός Στόχος Της Αριστεράς», με τελευταίο υποκεφάλαιο «Η Ομο
σπονδία Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών των Βαλκανίων», ένα διε- 
θνιστικό στόχο των Αριστερών που θα πραγματοποιούνταν με τη συνεργασία 
των Τουρκοκυπρίων.

Παρατηρούμε αμέσως τη διελκυστίνδα ένωση-ανεξαρτησία, ομοσπονδία 
σοβιετικών σοσιαλιστικών δημοκρατιών.

Τελειώνει ο βΖ παγκόσμιος πόλεμος και στο κεφάλαιο 6 φτάνουμε 
στην «Ανακολουθία και τις παλινδρομήσεις της αριστεράς στο Κυπριακό». 
Τώρα τα υποκεφάλαια καταγράφουν τη στροφή του ΑΚΕΑ από την ανεξαρ
τησία στην ένωση, τη Νέα δυναμική στον ενωτικό αγώνα της Αριστεράς και 
μάλιστα με ερωτηματικά αν η Αριστερά ετοίμαζε ένοπλο αγώνα.

Στο 7ο κεφάλαιο παρακολουθούμε την επιστροφή της Αριστεράς στην αυ
τοκυβέρνηση και στο τέλος του κεφαλαίου ξανά τη στροφή προς την ένωση, 
για να φτάσουμε στο ενωτικό δημοψήφισμα, στο οποία η αριστερά έπαιξε ση
μαντικό ρόλο.

Ανακεφαλαιώνοντας, έχουμε μια οφιοειδή γραμμή: ανεξαρτησία, ένωση, 
αυτοκυβέρνηση, ένωση, ενωτικό δημοψήφισμα. Όπως γράφει ο Γιώργος Κα- 
μηλάρης «Η συνεχής παλινδρόμηση και η εναλλαγή του στρατηγικού στόχου 
της Αριστεράς μεταξύ Ένωσης και αυτοκυβέρνησης- ανεξαρτησίας αποδυνά
μωνε τον αγώνα των Ελλήνων της Κύπρου και πρόσφερε έναν αναπάντεχο 
σύμμαχο στις αποικιακές αρχές, γεγονός που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο 
στην έκβαση του αγώνα για απελευθέρωση και εθνική αποκατάσταση».

Οι δύο εξωτερικοί αντιθετικοί πόλοι των πολιτικών τοποθετήσεων είναι από 
τη μια η προσήλωση της Αριστεράς στις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διε
θνούς που οραματιζόταν την ίδρυση της Βαλκανικής Ομοσπονδίας Σοβιετικών 
Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών στις οποίες θα περιλαμβανόταν και η Κύπρος και 
από την άλλη, η επαφή με το ΚΚΕ που - ανάλογα με τις συνθήκες - όριζε την 
ένωση ως την καλύτερη λύση.

Οποιαδήποτε γραμμή κι αν ακολουθούσε το ΑΚΕΑ, ήταν γνωστό εκ των 
προτέρων πως δεν ήταν δική του επιλογή, αλλά αναγκαστική προσήλωση στις 
επιταγές του ανωτέρου κόμματος, το οποίο έπρεπε να συμβουλεύεται.

Για να θέσουμε τα πράγματα στη βάση τους: ένα κομμουνιστικό κόμμα είναι 
διεθνιστικό, δεν γίνεται εθνικό και το ενδιαφέρον του είναι η πάλη κατά του κε
φαλαίου. Οπότε και ένωση να γινόταν Ελλάδας και Κύπρου, το επιδιώκομενο θα 
ήταν η συνένωση των δυνάμεων των λαϊκών μαζών για να κτυπηθεί ο καπιταλι
σμός. Ποτέ δηλαδή δεν θα συμπέσει ο πραγματικός σκοπός των κομμουνιστών 
με τον σκοπό των ενωτικών εθνικών της Δεξιάς και της Εθναρχίας.
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Έτσι θα πρέπει να ερμηνευτεί και η αλλαγή στάσεως από ανεξαρτησία σε 
ένωση και από ένωση σε ανεξαρτησία. Αφού η Αριστερά ήταν κόμμα υποταγ
μένο στην Τρίτη Διεθνή ή στο ελληνικό ΚΚΕ ή στο Αγγλικό Κομμουνιστικό 
Κόμμα, ανάλογα με τη γραμμή που έπαιρνε, δρούσε, όχι αποβλέποντας στην 
εθνική ένωση αλλά στην κοινωνικοοικονομική ένωση για την πάλη ενάντια στο 
κεφάλαιο.

Με βάση άρα τη φιλοσοφία της Αριστεράς, κάθε στροφή ήταν επιβεβλη
μένη, ιδωμένη από τη δική τους οπτική γωνία, την οποία προσπαθούσαν να δι
καιολογήσουν με γλωσσικούς ακροβατισμούς.

Αναλυτικότερες και μερικότερες παρατηρήσεις μου κατά την ανάγνωση του 
έργου:

Πρώτα ως προς την τέχνη του συγγραφέα.
Θα πρέπει να ομολογήσουμε πως ο Γιώργος Καμηλάρης ασχολείται με ένα 

ακανθώδες θέμα της ιστορίας μας. Τις συμπληγάδες προσπαθεί να διαπλεύσει 
νηφάλιος, και ως ιθύνων νους κατευθύνει πίσω από τις γραμμές, συνθέτει, 
συμπεραίνει, οδηγεί στην ορθή, κατά τον ίδιο, σύλληψη των γεγονότων. Πόσο 
καλός καραβοκύρης υπήρξε, θα κρίνουν οι αναγνώστες.

Γενικά, η εξιστόρηση των σημαντικών γεγονότων αποδεικνύει πως ο Γιώρ
γος Καμηλάρης, όπως και σε προηγούμενα βιβλία του, έχει αυτή την ικανότητα: 
να συλλαμβάνει ευρύτατα και βαθύτατα τα πράγματα και να τα παραθέτει με 
σαφήνεια.

Το έργο προσφέρει προπάντων στους αμύητους την ευκαιρία να γνωρίσουν 
γεγονότα και πρωταγωνιστές, τις εφημερίδες της εποχής και τις παρατάξεις, 
κοινωνικές, εκκλησιαστικές και πολιτικές στάσεις και πρακτικές.

Τα κεφάλαια συναθρώνονται ως εξής:
1. Εμφάνιση και πορεία της Αριστεράς στην Κύπρο,
2. Ο προαιώνιος πόθος για την ένωση,
3. Η ανεξαρτησία ως στρατηγικός στόχος της αριστεράς,
4. Τα Οκτωβριανά και η Αριστερά,
5. Ο βζ παγκόσμιος πόλεμος και η στάση της αριστεράς,
6. Ανακολουθία και παλινδρομήσεις της αριστεράς στο κυπριακό, 
7. Η συμβουλευτική διάσκεψη. Η διασκεπτική και τέλος κεφάλαιο
8 Το ενωτικό δημοψήφισμα. Τι προηγήθηκε του αγώνα της ΕΟΚΑ.

Περιεχόμενο μεστό ιστορικών γεγονότων, πραγματικό ιστορικό θησαυροφυ
λάκιο.

Η παράθεση αποσπασμάτων από βιβλία των πρωταγωνιστών και οι περι
γραφές από πρώτο χέρι των εμπειριών τους, ανεβάζουν σε εικονοστάσι λαϊκών 
ηρώων τους πρωτεργάτες της ίδρυσης του σοσιαλιστικού κομμουνιστικού κι
νήματος στην Κύπρο.

Οι πηγές του, πολλές με τη γνωστή άκρα δημοτική στην έκφραση και στη 

γραφή, αντιλαλούν την κοινωνία της εποχής τους. Ο συγγραφέας δεν γενικο- 
λογεί, αλλά λεπτομερειακά αναφέρεται σε κάθε σημαίνον πρόσωπο.

Μια δυσκολία που έχει να υπερπηδήσει ο συγγραφέας είναι οι διαφορετικές 
οπτικές γωνίες των πηγών, ακόμα και στο ίδιο κομμουνιστικό στρατόπεδο. Άλλη 
η επίσημη γραμμή του κόμματος, και άλλα τα απομνημονεύματα ή σημειώσεις ή 
βιβλία των πρωτεργατών του κόμματος, μερικοί από τους οποίους έμειναν πιστοί 
στο κόμμα, άλλοι όμως ήρθαν σε σύγκρουση με αυτό.

Η ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων, ιδιαίτερα για τα κομμουνιστικά κόμ
ματα είναι μεγάλης σημασίας για την επιβίωσή τους. Από ό, τι αντιλαμβανό
μαστε, πρέπει να βρουν τη λογική και λεκτική φόρμουλα μέσα στην οποία θα 
βάλουν τα γεγονότα, ώστε να συμφωνούν με τις γενικές αρχές του κομμουνι
σμού.

Για παράδειγμα, ενώ τα γεγονότα του 1931 θεωρήθηκαν αρχικά από τους 
κομμουνιστές ως «εθνικιστική σοβινιστική προβοκάτσια της μεγαλοαστικής 
τάξης», στο τέλος, ύστερα από τις οδηγίες και τις κρίσεις της Ρ Διεθνούς, ερ
μηνεύτηκαν ως «αντι-ιμπεριαλιστικά» γεγονότα, αλλά ήταν ήδη αργά.

Αλλο παράδειγμα, ο βΖ παγκόσμιος πόλεμος, που η Αριστερά τον χαρακτή
ριζε αρχικά-κατά τις οδηγίες-ως «διαμάχη μέσα στο ιμπεριαλιστικό στρατό
πεδο», γι’ αυτό και δεν μετέσχε στη συμπαράσταση των Ελλήνων της Κύπρου 
στην Ελλάδα κατά τη φασιστική επίθεση, ούτε στην κατάληψη της Ελλάδας 
από τους Γερμανούς, την οποία παρακολουθούσε απαθώς. Όταν όμως δέχτηκε 
επίθεση η Σοβιετική Ένωση από τη Γερμανία- παρά το υπογεγραμμένο Σύμ
φωνο μη επιθέσεως-βαφτίστηκε αμέσως ο βΖ παγκόσμιος πόλεμος «πανανθρώ
πινος αντιφασιστικός πόλεμος των λαών». Η αναθεώρηση της θέσης της 
Ρ Διεθνούς έναντι του β'παγκοσμίου πολέμου είχε ως άμεσο αποτέλεσμα και 
την αναθεώρηση της θέσης της κυπριακής αριστεράς.

Είναι όμως και η από μια άλλη οπτική γωνία θέαση των πραγμάτων, στον 
κύκλο με τη Βρετανία, την Τουρκία, την Ελλάδα: Η εις βάθος χρόνου διερεύ- 
νηση των βλέψεων της Βρετανίας έναντι της Κύπρου εξηγεί και την όλη στάση 
τους ως σήμερα.

Ο συγγραφέας βλέπει επίσης τις προεκτάσεις που έχουν ιστορικά γεγονότα 
του παρελθόντος στο παρόν: Όπως γράφει:

«Η πολιτικοποίηση των δύο σύνοικων στοιχείων με χο^ριστές ψηφοφορίες 
που εισήγαγαν οι Άγγλοι από τα πρώτα χρόνια της έλευσής στους στο νησί έδινε 
ρυθμιστικό ρόλο στη μωαμεθανική κοινότητα. Αυτή η διαιρετική παράμετρος 
έμελλε να εξελιχθεί στη χειρότερη κατάρα της σύγχρονης Ιστορίας της Κύπρου, 
τις συνέπειες της οποίας βιώνει μέχρι σήμερα ο τόπος».

Ως ιστορικό, το βιβλίο οδηγεί τον αναγνώστη πολλές φορές από μόνο του να 
συγκρίνει καταστάσεις. Για παράδειγμα, η παρατήρηση στις αρχές του 
βζ παγκοσμίου πολέμου για τη χλιαρή στάση Γαλλίας και Βρετανίας, που πα
ρακολουθούσαν αμήχανα τη Γερμανία και η πολιτική κατευνασμού που ακο

392 393Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



λούθησαν για καιρό έναντι της επιθετικότητας του Χίτλερ, παραπέμπει αμέσως 
στην επιθετικότητα της Τουρκίας που αποβλέπει στην ανακήρυξή της σε περι
φερειακή δύναμη και στην ποντιοπιλατική στάση των μεγάλων απέναντι της, 
είτε Αμερική είναι είτε ευρωπαϊκές χώρες.

Όσο κι αν θέλει να δει κανείς ως αμέτοχος παρατηρητής τα ιστορικά γεγο
νότα, δεν μπορεί, γιατί η σύγχρονη πραγματικότητα βοά.

Ο Γιώργος Καμηλάρης με το έργο του θέτει και πάλιν - έστω και αν δεν 
είναι στις προθέσεις του - θέμα συγγραφής της Ιστορίας. Διασταυρώνει πλη
ροφορίες, προσπαθεί να βρει την αλήθεια, δεν μπορεί όμως να μην παίρνει θέση 
σε ιστορικά γεγονότα και ιδιαίτερα στη στάση της Αριστεράς στα γεγονότα 
αυτά, κάποτε κοσμόίστορικά.

Μια, δηλαδή, στάση μπορεί να είναι ή αποδοχή της οπτικής γωνίας της αρι- 
στεράς και η εξέταση της συνέπειας που είχε.

Ο Γιώργος Καμηλάρης όμως ξεκινά από το ότι είμαστε Έλληνες και καθετί 
το ελληνικό έπρεπε να υποστηριχτεί.

Τελειώνω με μια σημαντική παρατήρηση του συγγραφέα ο οποίος αποδο- 
κιμάζει την τακτική της κήρυξης αποφάσεων του κόμματος εκ των υστέρων 
ως λανθασμένων.

Κάτω από το πρίσμα και των σημερινών εξελίξεων στον τόπο μας, η θέση 
του ΑΚΕΑ για Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία προβληματίζει τον συγγρα
φέα. Μήπως στο μέλλον, με μια αυτοκριτική, το ΑΚΕΛ χαρακτηρίσει λανθα
σμένη τη θέση του, αλλά εν τω μεταξύ η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα υπάρχει.

Γι’ αυτό και την αυτοκριτική των κομμάτων την απορρίπτει ως μέθοδο, 
όταν κρίνουν λανθασμένες εκ των υστέρων θέσεις τους, οι οποίες όμως στο με
ταξύ είχαν ή θα έχουν σφραγίσει, την ιστορία του τόπου.

Στο τέλος, όσο δύσκολο και αν είναι το θέμα και η προσπάθεια αντικειμενι
κής θεώρησης των πραγμάτων, αυτό που μας μένει είναι η κατάθεση του πραγ
ματικού μόχθου ενός ανθρώπου να βρει την αλήθεια και να μας τη δώσει.

Μπορώ να υποθέσω πως ο Καμηλάρης, ξέροντας τη δύναμη του ΑΚΕΑ και 
τον ρόλο του στη σημερινή πολιτική σκηνή, θέλησε να μελετήσει την ιστορία 
του, για να παρατηρεί και τη στάση του στις εξελίξεις του κυπριακού, γιατί Ιστο
ρία δεν είναι μόνο η μελέτη του παρελθόντος αλλά και η σχέση γεγονότων και 
στάσεων του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον.

Συμπερασματικά, το βιβλίο του Γιώργου Καμηλάρη «Η Αριστερά στη Σύγ
χρονη Κυπριακή Ιστορία» πλην των γνώσεων, των πληροφοριών, των προβλη
ματισμών, της πλήρωσης του κενού στο παρελθόν, δίνει την ευκαιρία να 
ακροαστούμε και τα βήματα του μέλλοντος μας, αν θέλουμε να είμαστε Προ
μηθείς και όχι Επιμηθείς.

«Με βουρκωμένα μάτια» 
της Ξενίας Ευστρατίου-Πολυκάρπου

της Μαρίας Μιχαηλίδου

Το μυθιστόρημα «Με βουρκωμένα μάτια» είναι ένα σύγχρονο, κοινωνικό 
και ρεαλιστικό μυθιστόρημα των εκδόσεων Πάργα 2016, με συγγραφέα του 
την Ξένια Ευστρατίου-Πολυκάρπου και με έκταση 350 σελίδων. Είναι κατα
νεμημένο σε 24 κεφάλαια και αφηγείται την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και συ
ναρπαστική ιστορία μιας άτυχης, αλλά δυναμικής και αισιόδοξης ηρωίδας, της 
Αναστασίας.

Η νέα συγγραφέας, Ξένια Ευστρατίου-Πολυκάρπου, δεν είναι πρωτοεμφα- 
νιζόμενη, αλλά έχει δώσει μέχρι τώρα άλλα τρία μυθιστορήματα, δύο βιβλία 
εκλαϊκευμένης ψυχολογίας και δύο ποιητικές συλλογές. Ταυτόχρονα γράφει 
και στίχους για μελοποίηση με μεγάλη επιτυχία, παρόλο που επαγγελματικά 
δραστηριοποιείται στα οικονομικά και στο marketing.

Έχει γεννηθεί στην όμορφη Κερύνεια και πήρε τον δρόμο του βίαιου εκτο- 
πισμού μετά την εισβολή των Τούρκων το 1974, στην τρυφερή ηλικία που έχει 
και η ηρωίδα της, Αναστασία, στο παρόν βιβλίο.

Το μυθιστόρημα «Με βουρκωμένα μάτια» δεν είναι απλώς ένα ακόμα βιβλίο 
που περιγράφει τα τραγικά γεγονότα της εισβολής των Τούρκων το 1974, αλλά 
επικεντρώνεται σε μια πολύ ευαίσθητη, τραγικότατη και επαίσχυντη πτυχή των 
δραματικών επιπτώσεων της εισβολής: κι αυτό το γεγονός δεν είναι άλλο από 
τον βιασμό, που υπέστησαν τόσα αθώα κορίτσια, τόσες ανυπεράσπιστες κοπέ
λες, ακόμα και τόσες αβοήθητες ηλικιωμένες γυναίκες! Αθώα θύματα που έγι
ναν τα ζωντανά λάφυρα και το ποθητό πλιάτσικο στις ανομολόγητες και 
ακόρεστες σεξουαλικές ορέξεις των πορωμένων στρατιωτών του Αττίλα, οι 
οποίοι πάτησαν τα άγια χώματα της Κερύνειας, σπέρνοντας τον όλεθρο, επι
δεικνύοντας τα κτηνώδη ένστικτά τους, με όλη τη βιαιότητα, την αρπακτικό- 
τητα και τη λύσσα εξαγριωμένων και αχόρταγων άγριων ζώων.

Η ιστορία της δύστυχης αυτής παιδούλας, της Αναστασίας, των 13 χρόνων, 
ξεκινά από τις όμορφες και ειρηνικές ημέρες πριν από τα τραγικά και ανα
πάντεχα γεγονότα του πραξικοπήματος και της εισβολής, όπου στα μάτια 
αυτού του κοριτσιού όλα φάνταζαν ωραία και ελπιδοφόρα για την οικογενει
ακή και σχολική ζωή της, για τις σπουδές που θα ήθελε να κάνει αργότερα, για 
το στήσιμο της δικής της οικογένειας στο μέλλον, το κάθετι, δηλαδή, που προ
σφέρει μια γαλήνια και χωρίς εντάσεις και εξάρσεις καθημερινή ζωή τού κάθε 
ανθρώπου, σε κάθε ελεύθερο μέρος της γης.

Όμως, όλα ανατρέπονται βίαια, αστραπιαία και έξω από κάθε λογική, με 
τον βάρβαρο εισβολέα, τον αιμοβόρο κατακτητή, στην προδομένη και ανοχύ
ρωτη πατρίδα μας. Έτσι, από το μικρό χωριό Καζάφανι, η οικογένεια της Ανα
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στασίας έρχεται κατατρεγμένη στη Λευκωσία, συνεχίζει τη φοίτησή της στο 
γυμνάσιο, ώσπου με φρίκη ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος. Ταξιδεύει στην 
Αθήνα για να γεννήσει κοντά στην εκεί εγκαταστημένη αδελφή της. Γεννάει 
δίδυμα αγοράκια, που ούτε να τα δει θέλει, τα υιοθετεί η άτεκνη αδελφή της, 
ολοκληρώνει τις γυμνασιακές της σπουδές, καταφέρνει να σπουδάσει στο Πα
νεπιστήμιο, ερωτεύεται έναν εξαιρετικό φοιτητή, συγκατοικούν, ετοιμάζονται 
να παντρευτούν και νιώθει πια ότι είναι ευτυχισμένη. Όμως, το ευτυχισμένο 
σκηνικό αλλάζει και ανατρέπεται, γιατί βρίσκεται μπροστά της ο πρώτος πλα
τωνικός έρωτας από το γυμνάσιο, ο οποίος την ξανακερδίζει και παντρεύεται 
αυτόν τελικώς. Δυστυχώς όμως, η αδελφή της πεθαίνει ξαφνικά από αρρώστια, 
ο γαμπρός της τρελαίνεται με όλες τις ευθύνες που επωμίζεται με τα δίδυμα και 
τη διεκδικεί, γιατί το σαλεμένο του μυαλό θεωρεί ότι πρέπει η καημένη η Ανα
στασία να πάρει τη θέση της πεθαμένης αδελφής της κοντά του, την κακοποιεί 
συνεχώς βιάζοντας και απειλώντας την και γενικά γίνεται αιτία να χωρίσει από 
τον σύζυγό της, ενώ αργότερα ανακαλύπτει, ξανά με φρίκη, πως είναι έγκυος 
και καταλήγει στην Πάτρα για να γλυτώσει από την έξω από κάθε λογική 
συμπεριφορά του γαμπρού της, στο σπίτι της καλύτερης φίλης της. Εκεί βρίσκει 
λίγους μήνες γαλήνης, μα μόλις φέρνει στον κόσμο ένα κοριτσάκι, αυτό πέφτει 
θύμα απαγωγής, με σίγουρο ύποπτο πάντοτε τον σαλεμένο γαμπρό, ο οποίος 
γίνεται άφαντος. Έτσι η μια κακοτυχία βρίσκει την άλλη και η μια δυστυχία 
διαδέχεται την προηγούμενη, χωρίς να μπορεί αυτή η κοπέλα να χαρεί για πολύ 
μια ήσυχη, κανονική, καθημερινή ζωή.

Ο εκτοπισμός, οι βιασμοί, οι θάνατοι κοντινών ανθρώπων, οι αποτυχημένοι 
δεσμοί και γάμοι, η απαγωγή του βρέφους και τα βάσανα δεν έχουν τελειωμό. 
Όλα όσα της συμβαίνουν τα καταγράφει σ' ένα απλό ημερολόγιο, που είναι το 
μόνο αντικείμενο που έφερε μαζί της στην προσφυγιά. Το ημερολόγιο αυτό γί
νεται ο πιστότερος της σύντροφος, παίρνει τη θέση του ακριβότερου συνομι
λητή της, αποτελεί το alter ego της και καταφέρνει αυτό το άψυχο ημερολόγιο 
να καταστεί το τεκμήριο αναγνιύρισης μετά από χρόνια της χαμένης κόρης της. 
Αλλά, το παράξενο είναι ότι η τραγική αυτή ηρωίδα σε καμιά φάση της γεμάτης 
από δυστυχία ζωής της δεν τα έβαλε κάτω. Δεν μοιρολάτρησε, ούτε παρέδωσε 
ποτέ τα όπλα για τη βελτίωση των συνθηκών του βίου της· δεν πτοήθηκε, αλλά 
αντίθετα, συνέχισε με ελπίδα και πίστη και πάθος να αγωνίζεται, να διεκδικεί, 
να αγαπά και να προχωρεί με θαρραλέα και αποφασιστικά βήματα, και παρόλο 
που τα μάτια της υπήρξαν πάντοτε βουρκωμένα, η φράση που έβγαινε από τα 
χείλη της ήταν: «πρέπει να προχωρήσουμε!».

Το σύνολο της υπόθεσης αυτού του μυθιστορήματος δίνει μια συγκλονι
στική περιπέτεια ζωής, με συνεχείς ανατροπές, με απίστευτες κακοτυχίες με 
πλήθος από φοβερά γεγονότα, με άπειρη βιαιότητα, με τόνους κακίας, με συχνά 
αισχρή και ανέντιμη συμπεριφορά ορισμένων ανθρώπων, σε σημείο να σου κό
βεται η ανάσα. Φυσικά, υπάρχουν και οι χαρακτήρες των υπομονετικών, των 
καλών και σπλαγχνικών ανθρώπων, όπως συμβαίνει σε κάθε κοινωνία. Το 
κύριο σημείο της αφετηρίας αλλά και της συνέχισης της υπόθεσης στάθηκε ο 

βιασμός τής κάθε ανυπεράσπιστης κοπέλας από τον άνδρα, ο οποίος λόγω της 
σωματικής-μυικής του υπεροχής και λόγω κτηνωδών ενστίκτων προβαίνει στην 
καταδικαστέα και αποτρόπαια, πάντοτε, αυτή πράξη. Η γραφή της συγγρα- 
φέως, στρωτή, απλή και ευθύβολη εξετάζει όλες αυτές τις συνέπειες, τις φοβε
ρές και σιχαμερές ενός βιασμού, οι οποίες δεν είναι μόνο σωματικές, αλλά πολύ 
περισσότερο επώδυνες στη σκέψη και στην ψυχή του θύματος.

Οι τόσες και συνεχείς δυστυχίες-κακοτυχίες που κτυπούν το ίδιο πρωταγω
νιστικό πρόσωπο φαίνονται πολύ εξωπραγματικές, απίθανες και εντελώς μυ
θιστορηματικές. Όμως, πάρα πολλές φορές, η μυθοπλασία και η φαντασία του 
συγγραφέα αντιγράφει την πραγματική ζωή, και η πραγματική ζωή πολλών 
ανθρώπων, άπειρες φορές, μιμείται εκείνην των μυθιστορηματικών ηρώων! Κι 
ακόμα δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι ορισμένοι άνθρωποι στην πραγματική 
ζωή, λόγω πολλών συγκυριών, είναι σαν να τραβούν πάνω τους το κακό, τη 
δυστυχία και την ατυχία, σαν να είναι μαγνήτες!

Η Ξένια Ευστρατίου-Πολυκάρπου τα αφηγείται όλα αυτά, κι άλλα τόσα, 
τα οποία για ευνόητους λόγους παραλείπονται από την παρουσίαση αυτή, με 
απόλυτη άνεση καταγραφής τους, χωρίς να αφήνει περιθώρια, ως αναγνώστες, 
να διακοψου με την ανάγνωση των όσων φοβερών συμβαίνουν στην πρωταγω
νίστρια Αναστασία, αλλά, αντίθετα να θέλουμε να το διαβάσουμε έως την τε
λευταία γραμμή με αμείωτο ενδιαφέρον.

Το μυθιστόρημα, όπως ακριβώς και το λαϊκό παραμύθι, όταν είναι αξιόλογα 
και αξιανάγνωστα, είναι πολύ αγαπητά λογοτεχνικά είδη ανά τους αιώνες και 
ανά το παγκόσμιο. Αγαπητά και προσιτά αναγνωστικά είδη, γιατί χαρίζουν 
την περιπέτεια μέσω της ζωηρής και εκτεταμένης αφήγησής τους, ζωντανεύουν 
πρόσωπα, χαρακτήρες και καταστάσεις, αφήνουν άφωνους τους ανανγνώστες 
από τις τόσες περιπέτειες, τα πάθη και τα κατορθώματα των ηρώων τους, και 
γενικώς τέρπουν, παρηγορούν, προσφέροντας μια κάποια λύση, μια ταύτιση, 
μια ανακούφιση, από την αναμενόμενη κορύφωση του μύθου τους και ει δυ
νατόν, αποχαιρετούν με κάποια ακτίνα αισιόδοξης έκβασης ή με την αίσθηση 
κάποιου ελπιδοφόρου μέλλοντος των σκιαγραφημένων ηρώων τους.

Ο μέγας θεωρητικός της λογοτεχνίας Μιχαήλ Μπαχτίν1 αποφαίνεται ότι: 
«το μυθιστόρημα ως σύνολο, είναι πολυυφολογικό, πολυγλωσσικό. πολυφωνικό 
φαινόμενο». Και ο βαθύς μελετητής του μυθιστορήματος Μίλαν Κούντερα2 
συμπληρώνει συμπερασματικά: «το πνεύμα του μυθιστορήματος είναι το 
πνεύμα της πολυπλοκότητας». Και πράγματι, η Ξένια Ευστρατίου-Πολυκάρ
που κατάφερε να δώσει ένα μυθιστόρημα χορταστικό, που είναι πολυυφολο
γικό, πολυγλωσσικό και πολυφωνικό και σίγουρα διαθέτει το πνεύμα της 
πολυπλοκότητας, που είναι προαπαιτούμενο στο λογοτεχνικό αυτό είδος.
1 Βλ. Μιχαήλ Μπαχτίν, «Προβλήματα λογοτεχνίας και αισθητικής», μεταφρ. Γεώργιος Σπανός, 
εκδ. Πλέθρον, 1980, σελ. 113.

2 Βλ. Μίλαν Κούντερα, «Η τέχνη του μυθιστορήματος», μεταφρ. Φ. Δρακονταειδής, εκδ. Εστία, 
1996,σελ. 30
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Άννα Καλογήρου-Παύλου Ομορφιάς... Καμώματα 
Μέρος A' Μικρές ιστορίες με αγριολούλουδα

της Χρυσοθέμιδος Χατζηπαναγή

Την ομορφιά των αγριολούλουδων της κυπριακής φύσης ζωντανεύει η 
Άννα Καλογήρου-Παύλου στις σελίδες των παιδικών-νεανικών της βιβλίων, 
εκδίδοντάς τα το 2009 σε δύο αυτοτελή αλλά και συνεχόμενα μέρη.

Εκπαιδευτικός και πολυγραφότατη συγγραφέας, με τα βραβευμένα λογο
τεχνικά της έργα να απευθύνονται τόσο σε μεγάλους όσο και σε μικρούς, που 
κι αυτά κερδίζουν αβίαστα τους ενήλικες αναγνώστες, κατέχει όχι απλώς την 
τέχνη της αφήγησης, αλλά σαν καλή δασκάλα αξιοποιεί με τις γνώσεις και τις 
βιωματικές της εμπειρίες τα σύνεργα της αφηγηματικής παιδαγωγίας. Με το 
μέτρο της χρήσης, όχι της εξεζητημένης κατάχρησης στην προσωποποίηστ] των 
λουλουδιών και άλλων στοιχείων της φύσης, όπως «ο ταξιδευτής άνεμος». Εν
δεικτικό παράδειγμα το ευρηματικό εισαγωγικό αφήγημα «Η γλώσσα των λου- 
λουδιιόν» στο σχολείο της Άνοιξης, όπου το ματσικόριδο εισηγείται στα 
λουλούδια να γράφουν τις ιστορίες τους, για «να μάθουν τα παιδιά πράγματα 
για μας, να μας αγαπήσουν, να μας προστατεύουν, να μη χαθούμε». Αδυνα
τώντας όμως να τις γράψουν, αναθέτουν τον ρόλο στη συγγραφέα.

Και στα δύο καλαίσθητα βιβλιαράκια, που διανθίζονται, επί κυριολεξίας, 
από μιαν πανδαισία πολύχρωμων φωτογραφιών κάτω από τον δικό της φακό, 
το κεντρικό θέμα των «μικρών ιστοριών» αφορά στα ενδημικά μας, κυρίως, 
αγριολούλουδα της άνοιξης και του καλοκαιριού. Είναι τα λουλούδια των κάμπων 
και των βουνοπλαγιών της πατρίδας μας, μαζί και της τουρκοκατεχόμενης γης 
μας, που την ιστορία και τη θεϊκή ομορφιά τους θέλει να μεταδώσει στους αγα
πημένους μικρούς της φίλους. Γιατί πιστεύει ακράδαντα πως αν τα λουλούδια 
είναι οι προάγγελοι των πιο χαρούμενων εποχών του χρόνου, τα παιδιά είναι 
τα αθώα αγγελικά πλάσματα, που πρέπει να μαθητεύσουν στα διδάγματα της 
χαράς της ζωής κοντά στη φύση, για να γίνουν οι αγγελιοφόροι των μηνυμάτων 
της: του σεβασμού προς το περιβάλλον και της αγάπης για τον φυσικό κόσμο, 
που είναι ό ίδιος ο κόσμος μας.

Σ’ αυτά τα ιδιαίτερα μαθήματα οικολογικής συνείδησης για τις αξίες και τις 
ωφέλειες της μητέρας-φύσης, που περιλαμβάνουν συνάμα διδαχές πατριδο
γνωσίας, η αφήγηση, με τα λυρικά σκιρτήματα ενίοτε δροσερών ποιημάτων, 
δεν παραδίδεται από καθέδρας, αλλά πότε με την πρωτοπρόσωπη αμεσότητα 
και πότε με την τριτοπρόσωπη προσέγγιση μιας ενδιαφέρουσας εξιστόρησης. 
Εκμαιεύοντας, έτσι, με την πρόκληση αποριών την επαρκή ηλικιακά πληροφό
ρηση γύρω από τα αγριολούλουδα του τόπου τους, τα ονόματα και τις επιτόπιες 
λαογραφικές τους παραδόσεις μέσα από ακαριαίες διαλογικές συζητήσεις με
ταξύ των παιδιών και των μεντόρων-παιδαγωγών τους, που εναλλάσσονται στα 

πρόσωπα των γονέων, των γιαγιάδων-παππούδων και των δασκάλων τους.

Από την πλοκή των ιστοριών στο πρώτο βιβλίο τα παιδιά ενθαρρύνονται να 
γίνουν «σωστοί φυσιοδίφες-ερευνητές της Φύσης», μαθαίνοντας για τις κίτρινες 
και άσπρες μαργαρίτες των λιβαδιών, τα ξινίδια, τα πικροβούλια, το τετρά
φυλλο τριφύλλι και τη μικρούτσικη κοκκινωπή μαργαρίτα (ανθεμίς η τρίχρωμη) 
της διαφορετικότητας. Για το σιφωνάρι με τα «απέταλα» λουλούδια, όμοια με 
χελιδονάκια,το «μη με λησμονεί» των αγαπημένων, την ευλογημένη μυροφόρα, 
τα «λαούθκια», όπως ονόμαζαν στον Καραβά τα κυκλάμινα, τους λαζάρους, 
όπως παντού αποκαλούν τους αγριογλαδίολους, το πολυγόνατο-πολυβότανο, 
το μερσίνι, τη δεντρομολόχα και τα μελισσούθκια, όπως είχαν βαφτίσει τις ορ
χιδέες στη Αάπηθο, τόπο καταγωγής της συγγραφέως, το ψουμί της πέρτικας 
και τα νύσια της κατσικορόνας, τα αντίστοιχα κυπριακά φυτώνυμα για την πε
ρικοκλάδα και το ερώδιον. Εκτός από τις πορτοκαλοκόκκινες τουλίπες, τα 
δάκρυα της Παναγίας, τα αθάνατα, την ψιντρόφυλλη μολόχα και το γαϊδου
ράγκαθο, στο διηγηματάκι «Τα νυκτολούλουδα και η παπαρούνα» τα νυκτο- 
λούλουδα στενοχωριούνται που δεν μπορούν να απολαύσουν τις ομορφιές της 
μέρας, ενώ το νυκτοπούλι τούς υπενθυμίζει τις ομορφιές της νύκτας. Συγκινη
τικές, ωστόσο, οι ιστορίες, οι εμπνευσμένες από τη Αάπηθο, όπως «Το Κλαδίν» 
για το καματερό-μεταξοσκώληκα από θυμάρια, ψυλλίτες, ξισταρκές του βου
νού. Στο λογοτεχνικό αφήγημα με τον εμβληματικό τίτλο «Να μην ξεχνούν» τα 
κυκλάμινα και τα σκυλάκια του Πενταδάκτυλου μεταφυτεύτηκαν στην προ
σφυγιά: «Τα έφεραν χέρια τρεμάμενα από καημό Πατρίδας».

Μέρος B' Ομορφιάς... Καμώματα
Το μεγάλο στοίχημα

Ομορφιάς...Καμώματα συνέχεια σ’ ένα εξίσου ενδιαφέρον Β Μέρος του 
πρώτου ομότιτλου βιβλίου της Άννας Καλογήρου-Παύλου, που εξέδωσαν το 
2009 τα Κοινοτικά Συμβούλια Πάνω και Κάτω Δευτέράς με τη Συνεργατική 
Πιστωτική Εταιρεία Δευτεράς-Ανάγυιας. Εμπνευσμένο και πάλι από τον μα
γικό κόσμο της φύσης και συγκεκριμένα από τα λιγότερο γνωστά ή ξεχασμένα 
ενδημικά μας αγριολούλουδα και θαμνόφυτα, που πλημμυρίζουν με την καλ
λιτεχνική τους ομορφιά τους κάμπους και τα βουνά της κατεχόμενης και ελεύ
θερης γης μας και που υμνεί η συγγραφέας στο προλογικό της τετράστιχο: 
«Χρώματα κι αρώματα / και ομορφιάς...καμώματα / πάνσοφη Δημιουργία / 
του Θεού η Παρουσία».

Αυτή η θεία παρουσία από τον θαυμαστό μικρόκοσμο της μητέρας Φύσης, 
που απλώνεται στις φυσιολατρικές περιδιαβάσεις της συγγραφέως κοντά στον 
τόπο της διαμονής της, τη Δευτερά, μέχρι τις αναπολήσεις τής επώδυνης μνήμης 
στη γενέτειρά της, την τουρκοκρατούμενη Αάπηθο, απηχεί κατά συνεκδοχή 
την ανεκτίμητη σπάνια χλωρίδα ολάκερης της μικρής μας πατρίδας Κύπρου. 
Συγκινητική η εισαγωγική προσφώνηση του χαιρετισμού της: «Χαιρετώ τους 
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φίλους Δευτερκώτες, μα και τους Λαπηθιώτες συγχωριανούς μου (και όλους 
τους πρόσφυγες, φυσικά). Η καρδιά μου σ' αυτό το βιβλίο έπαιζε μοιρασμένη. 
Μισή απ’ εδώ, μισή απ’ εκεί. Στη Λάπηθό μας, την τουρκοπατημένη πόλη, που 
"ναι ο μεγάλος μας καημός. Γιατί, αν η Δευτερά μάς φιλοξενεί, η Λάπηθος μάς 
καρτερεί. Γι' αυτό πρέπει να μείνει ζωντανή στη μνήμη μας». Υπομνήσεις πα
τριδολατρίας, που με το πέρασμα του χρόνου έχουν περιπέσει δυστυχώς στη 
λήθη, καθώς δεν καλλιεργούνται με την προηγούμενη ζέση στις νεότερες γενιές 
για τα κατεχόμενα εδάφη των προγόνων τους. Ωστόσο, η πρόσφυγας Λαπη- 
θιώτισσα δασκάλα Άννα Καλογήρου-Παύλου, που για χρόνια ενέπνευσε στους 
μαθητές της το λησμονημένο πλέον «Δεν ξεχνώ», το επαναφέρει όχι ως μου
σειακό σύνθημα κενολογίας, αλλά ως ύψιστο χρέος αφύπνισης μαζί με το άλλο 
απαρέγκλιτο χρέος της εδραίωσης περιβαλλοντικής συνείδησης.

Την πράσινη, λοιπόν, πολυλουλουδιασμένη πανδαισία της κυπριακής υπαί
θρου, που ευστόχως την παρομοιάζει στο προλογικό της κείμενο με οικολογική 
«πολυπολιτισμικότητα», πασχίζει να αναδείξει, κοινωνώντας την με τη γοητευ
τική λεπταίσθητη γραφή της σε μικρούς και μεγάλους και πάλι συνεκδοχικά, 
μέσα από τις φυσιογνωστικές διδαχές και τις παιδαγωγικές υποδείξεις της δα- 
σκάλας-γιαγιάς προς την εγγονή της. Γνωρίζοντας, μάλιστα, από πρώτο χέρι 
τα μυστικά της μαιευτικής μάθησης, η καλή γιαγιά υποβάλλει εξ υπαρχής στα 
δύο της εγγονάκια ένα δυσεπίλυτο αίνιγμα, «Το μεγάλο στοίχημα», σύμφωνα 
με τον υπότιτλο του βιβλίου, προκαλώντας τους την ευγενική άμιλλα της αδύ
νατης καταμέτρησης των αγριολούλουδων στη συνεχί] κατά εποχές αλληλο
διαδοχή της βλάστησής τους και άρα της εύλογης δυσκολίας να εντοπιστούν 
όλα τα είδη τους από τα παιδιά. Σχετική απάντηση στο στοίχημα δίνεται στις 
τελευταίες σελίδες του βιβλίου μέσα από το «Θεϊκό Αλφαβητάρι», όπου παρα
τίθεται μια πλειάδα από φυτώνυμα τόσο στο πανελλήνιο και το τοπικό τους 
ιδίωμα όσο και μερικών με την επιστημονική τους ορολογία.

Ο στόχος της συγγραφέως δεν επιτυγχάνεται με την ανιαρή δασκαλοκεντρική 
αφήγηση, παρά με ενδιαφέρουσες διηγηματικές ιστορίες διαλογικής μορφής, 
που διανθίζονται κυριολεκτικά, ανάμεσα σε στίχους της ιδίας, με αισθητικής 
αρτιότητας έγχρωμες φωτογραφίες των υπό εξέταση αγριολούλουδων, αρχί
ζοντας από τα άγρια ματσικόριδα. Τα λεπτοφυή αυτά εύοσμα στολίδια της 
κυπριακής φύσης, που απαντώνται στο δάσος του Μιτσερού και που συγκα
ταλέγονται στα προστατευόμενα είδη μαζί με όλα όσα βλαστάνουν από βολ
βούς, καθώς πληροφορεί η γιαγιά το δικό της μικρό βλαστάρι.

Την παιδική περιέργεια εξάπτει, εξάλλου, ο μάραθος με τα δαντελένια 
φύλλα, που θα νοστιμίσουν τις ελιόπιττες, με τις οποίες η γιαγιά θα υποδεχτεί 
τις φίλες συναδέλφους της. Συνεχίζοντας την εξερεύνηση στον «μικρό τους πα
ράδεισο», γιαγιά και εγγονή θα ανακαλύψουν τα μανιτάρια, διαχωρίζοντάς τα 
στα εδώδιμα και στους θανατίτες. Εξ αφορμής ενός άλλου αγριολούλουδου, 
της λεοντίδος και στην κυπριακή ντοπιολαλιά της φούσκας ή τσάκρας, η για- 
γιά-δασκάλα δεν παραλείπει να ασκήσει την κριτική της για την προτίμηση των 

εισαγόμενων και πολλάκις μη ανθεκτικών φυτών έναντι των δικών μας αυτο
φυών, όπως είναι τα πανέμορφα ξινίδια και οι αναθρίκες. Τής δίδεται ακόμη η 
ευκαιρία να συμβουλεύσει ότι οι μεγάλοι δεν πρέπει να περιφρονούν τους μι
κρούς, προσωποποιώντας τούς επιβλητικούς ασφοδέλους, που απαξιούν «τα 
κοντοστούπικα μοβ κρινάκια». Άλλοι γίγαντες είναι οι «βαβίτσες», όπως λέ
γονταν στη Λάπηθο, με τις οποίες τα παιδιά έφτιαχναν τις «αουρίες», ένα από 
τα αυτοσχέδια παιγνίδια τους στον χωματόδρομε του Άη Μηνά, όπου αντί τρο
χοφόρα κυκλοφορούσαν «οι καμήλες του Καμηλάρη και τα γαϊδούρια του 
Στρατουρά».

Οι πάγκαλλοι ή «σπλίγκαρτοι», όπως τους αποκαλούσαν πάλι στη Λάπηθο, 
και οι «τρισατζίες», που τρώγονταν τη Δευτέρα της Καθαράς, παρομοιάζονται 
εδώ με «τα στρουμφάκια της φύσης» για τα όμορφα γαλάζια άνθη τους. Άλλος 
εύγευστος μεζές, που απολάμβαναν όχι ωμά αλλά τηγανητά με τ’ αυγά, ήταν 
τα στρουφούθκια ή τσακριλλίθκια. Γι’ αυτά τα λιλιπούτεια φυτάκια, που μπορεί 
να γίνονται λεία όχι μόνο των ανθρώπων αλλά και των προβάτων και των που
λιών, μάνα Φύση προνόησε την «αμυντική θωράκιση», όταν από πάνω τους 
βλαστά μια μεγάλη παλούρα, προστατεύοντάς τα με τ’ αγκάθια της, όπως αφη- 
γείται μια άλλη ιστορία. Γίνεται επίσης λόγος για τα νυχτολούλουδα, που μη 
ακολουθώντας τον κανόνα της Φύσης, ανοίγουν τη νύχτα, σκορπίζοντας τη 
μεθυστική μυρωδιά τους. Είναι όχι της μέρας αλλά «της νύκτας τα...καμώ
ματα», σύμφωνα με τον ομώνυμο τίτλο μιας άλλης ευρηματικής ιστορίας.

Τα κυκλάμινα, σε έναν άλλο συγκινητικό διάλογο, που έχουν μεταφερθεί 
στην ελεύθερη Κύπρο από τον οικότοπό τους στα κατεχόμενα εδάφη μας στις 
παρυφές του Πενταδακτύλου, παραλληλίζονται με τους πρόσφυγες ξεριζωμέ
νους, που τα μεταφύτεψαν στην προσφυγιά, για να τους θυμίζουν το χρέος της 
επιστροφής. Ομολογουμένως, η φωτογραφία των ανθηρών εδώ κυκλάμινων 
αποτυπώνει πιο εύγλωττα την εικόνα του ανεκπλήρωτου χρέους. Σε προέκταση, 
ο συνοικισμός με τις μοβ και τις γαλάζιες ίριδες παραπέμπει με τον συνειρ^ώ 
της μικρής Άννας στους συνοικισμούς των προσφύγων. Από τη φρασεολογία 
της κατοχής δεν ξεφεύγουν και τα «εγκλωβισμένα» αγριολουΛ,ουδα, που τα 
εγκλωβίζουν τα ψηλά σπαρτά σε έναν, ωστόσο, «αθώο εγκλωβισμό». Οι με
γάλες γερμανικές ίριδες της εκτενέστερης ιστορίας στο βιβλίο ανακινούν στη 
σκέψη της μεγάλης Άννας τα κατανυκτικά παιδικά της βιώματα, όταν ανέβαι
ναν στο βουνό του Άη Γιώρκη του Σπηλιώτη, για να εξερευνήσουν το περιβάλ
λον με τους άλλους «ζαμπούκους», όπως τους έλεγαν, ανάμεσα στα κυκλάμινα, 
τους πολύχρωμους λαλέδες και τις χαμομηλιές. Παρακάτω, εξιστορεί στην εγ
γονή της μια πτυχή της σχολικής της ζωής: όταν ο δάσκαλος στο μάθημα του 
Κήπου τούς έβαζε να ξεριζώνουν από άγνοια τα «ζιζάνια», που άνθιςαν λου
λούδια. Ένας πόλεμος, όπως εξηγεί, καταστροφής με τα σημερινά ς,ιζανιο- 
κτόνα. Από τις μνήμες των παιδικών χρόνων αναπηδούν και άλλες γραφικές 
εικόνες: οι «παπούνες», ήτοι τα χαμομήλια, οι μικρές άσπρες μαργαριτούλες με 
τα κίτρινα κεφαλάκια, που τα μάζευαν μαζί με κυκλάμινα και ανεμώνες και 
τα πουλούσαν στη Χώρα (Λευκωσία) στους Εγγλέζους.
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Η κόκκινη παπαρούνα, που το κόκκινο χρώμα της συμβολίζει το άλικο 
αδικοχυμένο αίμα των εκατομμυρίων που σκοτώθηκαν στον Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο, είναι, κατά τη συγγραφέα, η βασίλισσα των λουλουδιών. Άλλα αγριο
λούλουδα, που διαχέουν την ομορφιά τους στις υπόλοιπες σελίδες είναι οι μυ- 
ροφόρες, τα καθαγιασμένα αγριολούλουδα του Επιταφίου, οι καραγκιόζηδες, 
οι αγριόσκορδοι, τα αγριόπρασα, οι αγρελιές, οι αγκαθιές, που κι αν οι σκαρα
βαίοι κατατρώγουν τις τούφες της κεφαλής τους, τις αναπληρώνουν σαν τη 
«Λερναία Ύδρα». Τα θρουμπιά δεν ήταν άλλα από τα θυμάρια με τα γαλάζια- 
μοβ ανθάκια και με αυτά έφτιαχναν τη σαρκά για το σάρισμα (σκούπισμα) των 
αυλάδων και των υποστατικών τους για τα ζώα.

Αναφορά γίνεται επί πλέον και για τα «μικρά καλοκαιρινά θαύματα», τα 
όμορφα αγριολούλουδα του καλοκαιριού: την κάππαρη, τον μάραθο, το θυ
μάρι, τις ψυλλίνες, τα αγκάθια, τους σκουρούπαθους, που κι όταν ξεραθούν 
αφήνουν πίσω τους τούς σπόρους της αναβίωσής τους. Μαζί με αυτά είναι και 
όσα άλλα χάθηκαν ή απειλούνται με εξαφάνιση και καταγράφονται στο «Κόκ
κινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου».

Το αξιόλογο βιβλίο της Άννας Καλογήρου-Παύλου διδάσκει, πληροφορεί 
και καλλιεργεί τη συνείδηση της πατριδογνωσίας, της περιβαλλοντικής αγωγής 
και της αισθητικής νοημοσύνης. Μελετώντας το τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά, 
κερδίζουν «το μεγάλο στοίχημα» του εξανθρωπισμού τους μέσα στη φύση. Για 
ν’ αναφωνούν μαζί της με θαυμασμό δύο επιγραμματικούς στίχους από το ποί
ημά της «Η φωνή των λουλουδιών»: «Ω! της Φύσης η φωνή / πανδαισία μα
γική».

Κώστα Χατζηστεφάνου «Παιδαγωγικά και Εκπαιδευτικά Θέματα»
της Χρυσοθέμιδος Χατζηπαναγή

Εύκαρπη συγκομιδή πολύχρονης συγγραφικής κατάθεσης από τα θησαυρί- 
σματα της εύγλωττης γραφίδας του αείμνηστου Κώστα Χατζηστεφάνου στοι
χειοθετεί ο νεοεκδοθείς συγκεντρωτικός τόμος υπό τον τίτλο «Παιδαγωγικά 
και Εκπαιδευτικά θέματα» (2016) με επιμέλεια τού μαθητή του Γιώργου Κιτρο- 
μηλίδη. Το βιβλίο, μετά τη συναγωγή των αξιόλογων νεοελληνικών μελετημά- 
των «Από τον Σολωμό στον Σεφέρη», που ήλθαν στο φως το 2014, είναι ακόμη 
ένα εκδοτικό εγχείρημα-βιβλίο αναφοράς από την ανέκδοτη πολυσχιδή εργο- 
γραφία του επιφανούς φιλολόγου της αρχαίας και νεότερής μας Γραμματείας, 
όπως και ενός εκ των πλέον ευπαίδευτων παιδαγωγών του τόπου μας.

Τα εξόχως ενδιαφέροντα κείμενα, που περιλαμβάνονται στις 400 σελίδες 
του έργου, αποτελούν αναδημοσιευμένες εργασίες από το περιοδικό του 
Υπουργείου Παιδείας «Κυπριακή Εκπαίδευσις», εκτενή ή περιληπτικά δημο
σιεύματα σε άλλα περιοδικά και εφημερίδες, συνοπτικές εκπαιδευτικές εκθέσεις 
και εισηγήσεις σε δημοσιογραφικές διασκέψεις και συνέδρια εντός και εκτός 
Κύπρου, καθώς και ομιλίες, προσφωνήσεις και διαλέξεις παιδαγωγικού και φι
λολογικού περιεχομένου στα πλαίσια επετειακών και πολιτισμικών εκδηλώ
σεων, που έδωσε ο συγγραφέας κατά τις δεκαετίες του 1960 και 1970 από 
διάφορες θέσεις της εκπαιδευτικής ιεραρχικής του σταδιοδρομίας μέχρι τις 
αναβαθμίδες τού Διευθυντή Ανωτέρας και Μέσης Εκπαιδεύσεως και του Υφυ
πουργού Παιδείας.

Τα πονήματα αυτά, γραμμένα λόγω εποχής στην καθαρεύουσα, είτε συνι- 
στούν ανάλυση ενός ειδικού μαθησιακού και παιδαγωγικού θέματος στο ιστο- 
ρικο-φιλολογικό, λογοτεχνικό ή αισθητικό πεδίο αναφοράς τους είτε εμπίπτουν 
στην προβληματική της ευρύτερης εκπαιδευτικής πολιτικής, μέσα από συγκρι
τικές μελέτες και συμπερασματικές αξιολογήσεις εκπαιδευτικών συστημάτων 
και πεπραγμένα υπηρεσιακών καταγραφών, φέρουν τη σφραγίδα της διεισδυ
τικής σκέψης, της επιστημονικής εμβρίθειας και της διαλεκτικής φιλοσοφικής 
πραγμάτευσης. Ο κύριος άξονας που συνέχει και αναδεικνύει την ανωτέρω πο- 
λυφασματική θεματολογία δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος από τα ελληνο
πρεπή ιδεώδη στη διαχρονία της παιδαγωγίας τους· για τούτο, τα 
συγκροτημένα αυτά κριτικά δοκίμια φιλοσοφίας της παιδείας και της εκπαι
δευτικής πρακτικής, που παρά τη χρονική τους απόσταση απηχούν την εμπράγ
ματη προοπτική σύγχρονων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, πρέπει να 
αποτιμηθούν ως κομβικοί σταθμοί εντρύφησης όχι μόνο στην ιστορία της κυ
πριακής εκπαίδευσης, αλλά και σε έναν εποικοδομητικό προβληματισμό απο
τελεσματικής εξελικτικής πορείας. Προσφυώς και επικαίρως, επισημαίνει ο 
Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου καιΤηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος, προλο
γίζοντας το βιβλίο και εγκωμιάζοντας επαξίως τον συγγραφέα του: «Για τους 
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παιδαγωγούς και τους ιστορικούς της παιδείας τα κείμενά του αυτά αποτελούν 
έργα αναφοράς. Ως εθνικός αγωνιστής υπερασπίζει με πάθος τον διαχρονικό 
Ελληνισμό της Κύπρου από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Η συντήρηση του 
ελληνισμού στις νέες γενεές αποτελεί κατ’ αυτόν το εχέγγυο της επιβιώσεως της 
Κύπρου».

Από τα 39 μακρόπνοα ή συντομότερα κείμενα της εκπαιδευτικής θεώρησης 
και της παιδαγωγούσας φιλοσοφίας του Κώστα Χατζηστεφάνου αποσπούμε 
ορισμένα ενδεικτικά ψήγματα. Υπομιμνήσκοντας τους πολυδιάστατους στό
χους της παιδείας και την αποστολή του παραδειγματικού δασκάλου, προει
δοποιεί με διορατική ορθοκρισία, έχοντας υπ’ όψιν τα τότε διεθνή δεδομένα 
για τις δυσμενείς συνέπειες από συγκεχυμένους και αποπροσανατολιστικούς 
χειρισμούς στον ρόλο του σχολείου: «Και ενώ γίνεται αλλού λόγος περί “κρί- 
σεως εις την εκπαίδευσιν" επί επιπέδου διεθνούς, διαγράφεται συγχρόνως πολύ 
αμυδρά έστω σύγχυσις ως προς τον ρόλον του σχολείου ως ηθοπλαστικού ιδρύ
ματος, και μία σχετική ασάφεια ως προς το περιεχόμενον του ανθρωπισμού, 
και ως προς την έννοιαν της πειθαρχίας, αν όχι και ως προς το έμπρακτον κύρος 
μερικών εκ των αξιών της ζωής»(σ.24). Αξιών, όπως υπογραμμίζει αλλού, «από 
τον Όμηρο ώς τους Τρεις Ιεράρχες της Ελληνικής Χριστιανοσύνης» (σ.286), 
που είναι επάναγκες να συνεχίσουμε έμπρακτα να τιμούμε, όπως ευκρινώς μάς 
διαμηνύουν οι διαχρονικές παιδαγωγικές υπομνήσεις του αξέχαστού μας 
Κώστα Χατζηστεφάνου.

Αν και έχει υλοποιηθεί η από το 1971 εισήγησή του για δημιουργία Ανοικτού 
Πανεπιστημίου(σ.149), ιδού πώς απαντά ένα χρόνο μετά την Εισβολή στις ση
μερινές διιστάμενες και προφανώς υποβολιμαίες απόψεις ως προς τον τρόπο 
διεξαγωγής των εξετάσεων: «Το Yπουργείον προβληματίζεται υπό το φως των 
δεδομένων επί του θεσμού των εξετάσεων και μελετά τρόπους συνεχούς, δι- 
καιοτέρας και αντικειμενικοτέρας αξιολογήσεως των μαθητών διαρκούντος 
του σχολικού έτους, εις τρόπον ώστε να μην παρίσταται ανάγκη διενεργείας 
της “τελικής” εξετάσεως, υφ’ ην τουλάχιστον μορφήν και εις έκτασιν διεξάγεται 
αύτη σήμερον»(σ.106).

Στην εισήγησή του «παράδοσις και νεωτερισμός ως στοιχεία αγωγής του 
νέου» υποβάλλει ευστόχως ότι οι νέοι έχουν πολλά να ωφεληθούν από τους πα
λαιούς, ενώ οι παλαιοί, αφού αφουγκραστούν τους νέους για να συλλάβουν το 
πνεύμα μιας νέας εποχής, να τους βοηθήσουν να το αξιοποιήσουν(σ. 242).

Τα Παιδαγωγικά και Εκπαιδευτικά Θέματα του φωτισμένου μέντορος της 
Παιδείας και της Παιδαγωγίας Κώστα Χατζηστεφάνου εξακολουθούν να 
ανοίγουν δρόμους μιας αποδοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής στον σύγχρονο 
κόσμο, που πρέπει να νοηματοδοτούν οι θεμελιώδεις αρχές και τα μηνύματα 
του ελληνοχριστιανικού μας πολιτισμού.

Ο ρόλος της Ποίησης και του Ποιητή στις 
«Παρενθέσεις και Εισαγωγικά» της Αλεξάνδρας Γαλανού

της Μόνας Σαββίδου Θεοδούλου

Ένας ποιητής που συνομιλεί με τη Μούσα του, που φιλοσοφεί για την 
έμπνευσή του και δηλώνει με τα ποιήματα Ποιητικής, που γράφει, την αρχετυ- 
πική σχέση του εαυτού του με την ποίηση, τίθεται ενώπιος ενωπίω. Δεν μπορεί 
παρά να είναι ερωτικός ως ποιητής. Η ταυτότητά του σφυρηλατείται από την 
αγωνία του μέχρι απελπισίας για την αυτοσυνειδησία. Αυτός ο ενδόμυχος εσω
τερικός μονόλογος ή αυτοδιάλογος γίνεται ποίηση.

Και δεν είναι τυχαίο, που η Αλεξάνδρα Γαλανού έχοντας 3 ποιητικές συλ
λογές στο ενεργητικό της «Ανάμεσα στο ζαφείρι και το γήινο», 1996, «Συγκά- 
τοικοι του ορίζοντα», 2000, «Στις γωνιές των λέξεων», 2008 θέτει ως 
προμετωπίδα της πρόσφατης συλλογής της «Παρενθέσεις και Εισαγωγικά», 
(Εκδόσεις Μελάνι, Αθήνα 2016) εφτά στίχους, που διαπραγματεύονται το θέμα 
του χρόνου, ως αντίπαλον δέος και μια δήλωση σε α' πληθ. πρόσωπο (εννοείται 
ότι μιλούν οι ποιητές και μ’ αυτούς η ποιήτριά μας) για την εκπόρευση της απελ
πισίας, που ντύνεται τα φωνήεντα για να ακουστεί. Ακούστε την:

Υφαίνουμε τον χρόνο
Κατακερματίζουμε τις ώρες
Σβήνουμε τη στιγμή
Μαζεύουμε εικόνες νοσταλγίας
Προχωράμε σε φωτεινές χαραμάδες χαράς
Σκορπίζουμε σύννεφα θλίψης
Αντιλαλούμε φωνήεντα απελπισίας.
Ένας προϊδεασμός από την ποιήτριά, εκ βαθέων, για τη σχέση της ποίησης 

με το παρόν, το παρελθόν, τη νοσταλγία, τη χαρά και τη θλίψη. Στην πρώτη 
της ποιητική συλλογή συναντούμε 5 ποιήματα με θέμα την Ποιητική Τέχνη, στη 
δεύτερη 8, στην τρίτη συλλογή 2 και στην τελευταία, αυτήν που παρουσιάζομε, 
12. Θα ήταν σημαντική παράλειψη να μην αναφέρω επίσης ότι η τελευταία 
ενότητα και στις 4 συλλογές ονομάζεται από την ποιήτριά «Μετέωρα λόγια». 
Και περιλαμβάνει πάντα ολιγόστιχα ποιήματα χωρίς τίτλους, με διαπιστώσεις, 
αφορισμούς, αναπάντητες ερωτήσεις, φιλοσοφικούς στοχασμούς, σαν εκλάμ
ψεις συνειδητότητας του ασυνείδητου.

Η εξήγηση του τίτλου «Παρενθέσεις και εισαγωγικά» βρίσκεται στο πρώτο 
κιόλας ποίημα: «Τα παράθυρα» - ένα μοτίβο, που επαναλαμβάνεται από προ
ηγούμενες συλλογές, αλλά εμπλουτισμένο και ισχυροποιημένο, όπως γράφει κι 
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ο καθηγητής Vincenso Rotolo1, που παραπέμπει εκ πρώτης όψεως στο αντίστοιχο 
Καβαφικό ποίημα, αλλά το περιεχόμενό του είναι δηλωτικό μιας άλλης φιλο
σοφικής αντιμετώπισης. Διαβάζω το ποίημα.

1 Vincenso Rotolo, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πα
νεπιστημίου του Παλέρμο, Σικελία

Πρωί και γράφει ένα ποίημα
Το απλώνει στο παράθυρο
για να στεγνώσει,
όχι στον ήλιο όμως,
γιατί θέλει ακόμη να κρατήσει
λίγες σταγόνες από ενύπνιο
νύχτας που πέρασε περιπετειώδους.

Καθώς η μέρα προχωρεί
περιστέρια που περνούν
τσιμπολογούν το ποίημα.
Του αφαιρούν τα φωνήεντα
και όλα τα θαυμαστικά.
Τις παρενθέσεις και τα εισαγωγικά
αφήνουν ανέγγιχτα.

Το βράδυ επιστρέφει σπίτι,
μαζεύει το απλωμένο ποίημα
και κλείνει το παράθυρο.
Ισως το ξαναγράψει αύριο...
Έχει πολλά παράθυρα η Ποίηση.

«Έχει πολλά παράθυρα η Ποίηση». Για την Αλεξάνδρα Γαλανού η γραφή 
έχει μια διαδικασία, είναι δοκιμή, ασκητική. Έχει τη δυνατότητα ή πιθανότητα 
να ξαναγραφεί το ποίημα! Δίνει πολλές προοπτικές στη δοκιμή. Εικόνες της 
καθημερινής ζωής, της προσωπικής ζωής, συντρέχουν από το πρωί έως το 
βράδυ για τον σκοπό αυτό. Και στο τελευταίο ποίημα της συλλογής, σε ce πρό
σωπο ενικό τώρα συναντούμε μιαν ομολογία από την ποιήτρια για τον δικό της 
ρόλο.

Κλέβω λέξεις
Μετατοπίζω όνειρα
Μεταποιώ συναισθήματα
Αναποδογυρίζω θύμησες
Αφουγκράζομαι σιωπές
Κάποτε γράφω ποιήματα

, (σελ. 51)

Αποτελεί μια επεξήγηση της λειτουργίας, της διαδικασίας της λειτουργίας, 
που την οδηγεί να γράφει «κάποτε» ποιήματα, σαν μια παρένθεση ανάμεσα 
στις συμπεριφορές και τις πράξεις, που δείχνουν την εμβάθυνση, την ευαισθη
σία, τον προβληματισμό για τα ανθρώπινα, και που περιέχουν ήδη την ποίηση.

Στην πρώτη ενότητα των ποιημάτων, στην οποία ανήκουν εφτά ποιήματα 
ποιητικής, ποιήματα δηλ. γραμμένα για την ίδια την ποίηση, η κριτική διάθεση 
και η παιγνιώδης ειρωνεία της ποιήτριας θα στηλιτεύσει την επιτήδευση και 
την σκοπιμότητα, την εκμετάλλευση της ποίησης για λόγους προβολής. Πρέπει 
να τονίσουμε ότι αν είναι κάτι, που απέμεινε να σώζει την αξιοπρέπεια και την 
ελευθερία του ανθρώπου είναι η Ποίηση γιατί η Ποίηση είναι ανιδιοτελής. Γι’ 
αυτό και η ποιήτρια δηλώνει στο ποίημα «Ο Πρώτος στίχος» (σελ. 10) ότι το 
ίδιο το ποίημα αρνείται να προέλθει από την φιλοδοξία των υψηλών προδια
γραφών και προτιμά τη μήτρα της σιωπής. Την απασχολεί το ήθος του ποιητή 
και μεταθέτει στο παραμύθι την άρνηση της συγγραφής έστω και ενός στίχου. 
Δεν μπορεί να το δεχτεί και να το ανεχτεί. Όπως επίσης στο ποίημα «Ο τελευ
ταίος στίχος» η απουσία έμπνευσης και η χρήση κοινοτοπιών καταδικάζουν 
τον στίχο και τον ποιητή, που γράφει για να εντυπωσιάσει.

Επέστρεφε στον στίχο
κι άρχιζε με συλλαβές χρωματιστές
την ηλικία των αναμνήσεων
να μετράς.

(σελ. 12)
Η ίδια δηλαδή προτρέπει στο ποίημα «Αναμνηστικό», σύμφωνα με τους πιο 

πάνω στίχους, από λέξεις καταξιωμένες ποιητικά στην ποίηση του Κ. Καβάφη, 
που αξιοποιούνται με φυσικότητα και στο πνεύμα εν μέρει της καβαφικής ατμό
σφαιρας, να μελετά, να μετρά τη μνήμη και να δίνει χρώμα και φως στις λέξεις.

Η ποίηση εκπηγάζει από τις εικόνες των αναμνήσεων, την παρατήρηση του 
χρόνου, τη φυσική πορεία ζωής, γίνεται ρακοσυλλέκτης, νοσηλευτής της αι
μορραγίας των λέξεων, παραστεκάμενος της αγωνίας τους, παρηγοριά και πα
ραμυθία για την ποιήτρια.

Διαβάζω στίχους από το ποίημα «Ο ρακοσυλλέκτης» (σελ. 13)

Κι ύστερα προσπαθεί μαζί τους
να διανύσει την απόσταση
από την ερημιά της θλίψης
στον λαμπροφόρο του αποσπερίτη.
Αναφέρεται και στον σύγχρονο τρόπο ζωής με τα ηλεκτρονικά μηνύματα 

(SMS) και τα ηλεκτρονικά βιβλία (IPAD) την προσήλωση στην τεχνολογία και 
την εξάρτηση απ’ αυτήν με μια λεπταίσθητη παρατήρηση για τα αδέσποτα σκυ
λιά, που δεν έχομε ίσως οι υπόλοιποι αντιληφθεί ότι «τρύπωσε», όπως γράφει 
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η Γαλανού «στο γενετικό υλικό τους ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας», αφού 
έρμαια της εποχής τους συμβιούν με τα τροχοφόρα, μεταλλαγμένα στον 
σύγχρονο τρόπο ζωής. Πώς είναι δυνατόν να συνειδητοποιούμε τη διαφορο
ποίηση της ζωής, την μεταποίηση των στόχων, την αλλαγή πορείας του ουρα
νού; Και βεβαίως διατυπώνει την αγωνία της για την έμπνευση. Λέει η 
Γαλανού στο ποίημα «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας» (σελ. 14)

Εν τω μεταξύ η Μούσα αγκομαχεί
μέσα στην κρίση.

Εκφράζει την αγωνία της μήπως χαθεί η έμπνευση, μήπως επιπλέει στην επι
φάνεια των πραγμάτων, «μια εσοδεία χωρίς θητεία», μήπως κλάψει ο Ομηρος 
για την κατάργησή του. Θα είναι για την ποιήτρια αποφράδα αυτή η μέρα. Και 
με αυτό τον ομώνυμο τίτλο, «Αποφράς Ημέρα», κλείνει η πρώτη ενότητα για 
την Ποίηση.

Επανέρχεται στην Ποίηση στην τελευταία ενότητα, που, όπως προαναφέ- 
ραμε, φέρει τον τίτλο «Μετέωρα λόγια» και περιλαμβάνει πάλι εφτά - ο αριθμός 
δεν είναι τυχαίος ισορροπιστής - εφτά άτιτλα ποιήματα, επιγραμματικά με αλ
λεπάλληλες εικόνες, που ακινητούν τις στιγμές, αποστάγματα του στοχασμού 
για το εφήμερο και το αιώνιο. Φως και σκότος, μέρα και νύχτα, ήλιος και 
όνειρο, ζωή και θάνατος, άλλοι ουρανοί: ευρεία θεματολογία, συμπυκνωμένη 
σε ελάχιστους στίχους σαν την ουσία της ύπαρξης. Το πρώτο και το τελευταίο 
αφορούν την Ποίηση. Αποθησαυρίζω:

Το Ποίημα/πρωινός περίπατος/στη βροχή/χωρίς ομπρέλα

Σταλακτίτες σιωπής/οι στίχοι του (σελ. 45)

Ξέρει η ποιήτρια ότι η σιωπή μέσα στην σπηλαιώδη αιωνιότητά της μετα
τρέπει τον λόγο σε ποίηση.

Έτσι η ενότητα που προηγείται έχει εύστοχα τον τίτλο «Θρυμματίζοντας τη 
σιωπή». Δεκατέσσερα ποιήματα (δύο φορές εφτά) που αναδεικνύουν την ικα
νότητα πρόσληψης των μηνυμάτων της φύσης. Δέκτης η ποιήτρια όλης της φυ
σικής ομορφιάς, που την περιβάλλει, ώστε και οι στίχοι της να γίνονται 
«ηλιόλουστοι» (ποίημα «Η παλίρροια» σελ. 27), χωρίς να παραλείπει να επιση
μαίνει τη σχέση του ανθρώπου μ’ αυτή, τη δική του απουσία ή επικινδυνότητα, 
ακόμα και να αυτοσαρκάζεται μέσα από τη λεπτή ειρωνεία των στίχων:

Φαίνεται πως κι απόψε 
ο ονειροδίαιτος ποιητής 
έχει και πάλι παραισθήσεις.

Ποίημα «Στον κήπο» (σελ. 28)

Ο ποιητής και το ποίημα παρόντα και σ’ αυτή την ενότητα: Ποιητής άγρυ

πνος ψάχνοντας λέξεις και χαρτί, ποιητής που λύνει σταυρόλεξο, ποιητής και 
στείρα νύκτα, ποιητής και ανάπηρη έμπνευση. Ο ποιητής και τ’ ανοιχτά παρά
θυρα, στίχοι ποιητών που αγαπήθηκαν (είναι σημαντικό για την ποιήτρια να 
θυμάται κάποιος στίχους ποιητών, που αγάπησε). Κι εμείς, θυμόμαστε ένα 
άλλο ποίημα, σχετικό, από την ποιητική συλλογή στις «Γωνιές των λέξεων», 
γιατί συμπυκνώνει και προσδιορίζει πολλές ιδιότητές του.

Ο αστεροσυλλέκτης ποιητής
Αλιευτής ονείρων
Ασκητής του ελάχιστου
Χορευτής του διάφανου
Μύστης της άχρονης στιγμής.

Έτσι όπως διαδέχονται ο ένας στίχος τον άλλο, η ποιήτρια χρησιμοποιεί ένα 
λεξιλόγιο, που ανταποκρίνεται στον πλούτο των συναισθημάτων και των εντυ- 
πώσεών της. Ο λόγος της έχει χαρακτηριστεί «ευλύγιστος, καίριος και διάφα
νος»2 για την προηγούμενη ποιητική της συλλογή και συνεχίζει αυτό να ισχύει. 
Προσθέτουμε την ακρίβεια, την ευστοχία, την ποικιλία στο λόγο της.

2 Ανόρεανή Ηλιοφώτου, «Πνευματική Κύπρος», αρ. 419. Μάιος-Αύγουστος 2008.

Θεματικοί άξονές της ο Ποιητής, ο έρωτας, 7] απουσία, που αντλούνται από 
«την ερημία της θλίψης», «την άκρη της σιωπής», «το εκκρεμές της μοναξιάς» 
και επικεντρώνονται στο καταληκτικό ποίημα της ενότητας αυτής. Τίτλος: 
«Αναχώρηση» (σελ. 41). Το διαβάζω

Δεν φοβάμαι πια
το ημερολόγιο της απουσίας
τη χρονολογία των ονείρων
την αρχειοθέτηση υποσχέσεων
τα πιστοποιητικά και τα γραμμάτια
τις ανεπίδοτες επιστολές
τις αγκαλιές που έμειναν μισές
τις εμμονές που επανέρχονται
τις επετείους που δεν γιορτάζονται
τα φιλιά που δεν επιστρέφονται
τις ιστορίες που δεν αρχίζουν
ΓΓ αυτό μη ρωτάς αν ετοιμάζομαι
για αναχώρηση
ένα ταξίδι επιβάλλεται!

«Είναι σίγουρο πως την απασχολεί η αισθητική του στίχου ως πρωταρχικό 
αναγκαίο στη δουλειά της», επαναλαμβάνω τα λόγια από κριτική για τη συλ
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λογή της «Στις γωνιές των λέξεων»3 και επιβεβαιώνω και για τις «Παρενθέσεις 
και Εισαγωγικά».

3 Μαρία Πυλιώτου, «Νέα Εποχή», τεύχος 298, Φθινόπωρο 2008.

4Παπαλεοντίου Λευτέρης, Περιοδικό Άνευ, Τεύχος 29, Ιούνιος-Αύγουστος 2009.
5Επίτομον Λεξικόν Ηλιου, II, Κ - Ω, στήλη 3427.
6Επίτομον Λεξικόν Ηλιου, I, A - I, στήλη 1419.

7«Έχεις συναντήσει ένα ποιητή και το συνειδητοποιείς από την πρώτη κιόλας σελίδα», Αν- 
δρέας Χριστοφίδης, για την πρώτη της ποιητική συλλογή «Ανάμεσα στο ζαφείρι και το γήινο», 
1996.

Η Ενότητα «Κάποτε πέρασε απ’ εδώ η θάλασσα» περιέχει τέσσερα ποι
ήματα. Αποτελεί κατ’ εμέ το κέντρο βάρους της ποιητικής συλλογής. Η θά
λασσα, κατά την άποψή μου, νοείται σ’ αυτά ως ιστορία και ως κάθαρση.

Θίγει η ποιήτρια το θέμα της απουσίας και της ανατροπής του αναμενόμενου 
(ποίημα «Πηνελόπες», σελ. 19), το θέμα της ματαιότητας, που έχει την υπογραφή 
της ιστορίας, (ποίημα «Της Έγκωμης», σελ. 20) το θέμα της παραποίησης της ιστο
ρίας στην Κύπρο και την Μικρά Ασία συνδεδεμένο με την ανεπίδοτη επιστολή 
του Παύλου για το μήνυμα της αγάπης (Ποίημα «Προς Εφεσίους», σελ. 22). Στο 
ποίημα «Τα μαύρα πανιά» (σελ. 24) (να πούμε σ’ αυτό το σημείο, ότι το ένα ποίημα 
είναι πιο δυνατό από το άλλο και από άποψη θεματολογίας, λεκτικού κι έμπνευ
σης), στο ποίημα, λοιπόν, «Τα μαύρα πανιά», χωρίς να κατονομάζει, αναφέρεται 
στα σύνορα, που σβήνει η θάλασσα, στα συρματοπλέγματα, που αφήνουν μετέ
ωρη την ποιήτρια. Η ψυχή της μαύρισε απ’ αυτά και πενθεί, ενώ η ψυχή του αν
θρώπου μπορεί να είναι πάνω απ’ αυτά. Είναι ένα ποίημα με εικόνες οικείες σε 
όλους, πολυεπίπεδες ερμηνείες, με αλληγορικά νοήματα. Διερωτάται η ποιήτρια, 
ενώ μέσα της βαθιά ξέρει ότι σύνορα δεν υπάρχουν. Καταλήγει με μια θλίψη 
βαριά κι αφόρητη για να μπορεί να προστατεύσει και να ξαναγεννήσει την προσ
δοκία. Διαβάζω την τελευταία στροφή

Τώρα που σε καλεί η θάλασσα
σκέφτηκες, δεν έχει σημασία.
Είναι κάποια σύνορα
που σβήνουν πάνω στο κύμα.
Ύστερα είναι κι ο αγέρας
που φυσά τα βράδια υγρά 
και μεταφέρει την αλμύρα 
από τη διπλανή αμμουδιά 
κοντά σου.

(σελ. 24)

Ένα ποίημα, που επιδέχεται πολλές ερμηνείες, πολλές ονοματοθεσίες. Πε
ριέχει την εγκατάλειψη αλλά και την υπέρβαση, τη δικαιολογία για τα αδικαιο
λόγητα, την υποθετική πρόταση και την άνευ σημασίας διατύπωσή της, την 
αποδοχή και ταυτόχρονα τη μετάθεση της ευθύνης. Οι λέξεις σ’ αυτό έχουν με
γάλο εκτόπισμα: τα μαύρα πανιά στο συρματόπλεγμα, μετέωρη η ποιήτρια να 
διαλογίζεται, ο αγέρας, η αλμύρα, «εκείνη», «εμείς», η διπλανή αμμουδιά. Όλα 
απορρέουν από και συγκλίνουν προς την οδύνη, που φαίνεται να μην έχει πια 
σημασία. Ένα ποίημα εξόχως αντιπροσωπευτικό της ψυχολογίας, της διάθε
σης, χου προβληματισμού κάθε Κύπριου. Είναι ένα ποίημα στο οποίο, ως ανα

γνώστης, θα επιστρέφω για την αισθητική απόλαυση της τεχνικής του καθώς 
και για τη διανοητική απόλαυση των νοημάτων και μηνυμάτων του.

«... εδώ δεσπόζει ο χώρος του ιδιωτικού, αλλά δε λείπουν οι εξωστρεφείς 
ματιές, η σατιρική κριτική στα πολιτικά μας ήθη και η θεματοποίηση του κοινού 
μας άλγους... Ποιήματα ποιητικής... ενεργοποίηση ερωτικής μνήμης... η πα
ρακμή των διαπροσωπικών σχέσεων επανέρχονται στα ποιήματα της συλλο
γής», γράφει ο Λευτέρης Παπαλεοντίου4 το 2009 για την τρίτη της ποιητική 
συλλογή.

Η Αλεξάνδρα Γαλανού, όσα μας λέει στην τέταρτη ποιητική της συλλογή, 
θέλει να είναι παρενθέσεις. Οι Παρενθέσεις είναι παρεμβολές που διακόπτουν 
τη συνέχεια μιας λεκτικής περιόδου - αυτό διαβάζουμε στο λήμμα παρένθεσις 
στο Επίτομον Λεξικόν του Ηλιου5 - όπως και για τα εισαγωγικά ότι είναι σύμ
βολο, που χρησιμοποιείται για ξένα χωρία από το κυρίως κείμενο, αλλά και για 
τίτλους έργων και φράσεων που μνημονεύονται αυτολεξεί6. Εμφανώς τονίζουν 
αυτά, που κλείνουν στις αγκύλες τους.

Τις παρενθέσεις και τα εισαγωγικά
αφήνουν ανέγγιχτα
τα περιστέρια,
μας δήλωσε στο πρώτο ποίημα της συλλογής.

Επομένως η Γαλανού μας παραπλανεί ή αν θέλετε μας προκαλεί. Είναι η 
ποίηση μια παρένθεση στη ζωή όντας ένα αξιοσημείωτο της; Ποιο είναι το ου
σιώδες και ποιο το επουσιώδες; Ποιο είναι πράγματι μέσα στην παρένθεση και 
ποιο έξω; Ποιο προβάλλεται και ποιο δεν είναι αξιομνημόνευτο; Τελικά είναι 
δρόμοι επικοινωνίας τα ποιήματα με τον εαυτό της και τους αναγνώστες της. 
«Έχει όντως πολλά παράθυρα η Ποίηση» επαναλαμβάνω τον στίχο της και 
συμπεραίνω: για να χαιρετήσει τη ζωή, όχι κραυγαλέα και σπουδαιοφανώς 
αλλά σε παρενθέσεις και εισαγωγικά, σαν αυτά που αντιπροσωπευτικά και κυ
ριολεκτικά κοσμούν το εξώφυλλο - τι πρωτότυπη αλήθεια γραφιστική ιδέα για 
εξώφυλλο!

Η Αλεξάνδρα Γαλανού είναι μια συνειδητή ποιήτρια7, που υπογράφει την 
ποίησή της με την αλήθεια της, το ήθος της, και κυρίως σεμνά, γιατί σέβεται 
πρώτα η ίδια τον άνθρωπο και τις αξιακές αρχές του, γιατί σέβεται την Τέχνη, 
που υπηρετεί.
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