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Λάτρες πιστοί μιας κλασσικής �Ελλάδας,
αρκαδικοί βλαστοί, βαθιά κρατούμε
στά στήθια μας τής αθηvαίας λαμπάδας
τiιv Ιiγια φλόγα καi μ ' ετούτη ζούμε.
Δέ σβύvουv τiι φωτιά μας οί αlώvες,
γιατί θεά fι �Ελλάδα μας γεμίζει,
τού Κολωνού μας σκέπουv ol Ξλαιώvες
κι ό παρθεvώvας aστρο μας φωτίζει.
Λάτρες πιστοί μιας κλασσικής �Ελλάδας,
αρκαδικοί βλαστοί, βαθιά κρατούμε
στά στήθια μας τής αθηvαίας λαμπάδας.
τiιv aγια φλόγα καί μ' ετούτη ζούμε.
ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
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ALMA MATER

Η συμπλf]ρωσrι εφέτος εκατόν ετών από τrιν ίδρυάrι του Παγκυπρίου Γυμνασίου
είναι καλή ευκαιρία για να κοιτάξουμε και να εξετάσουμε, έστω και σε αδρές γραμμές,
τη ζωn και τη δράση της μεγάλης αυτnς Σχολi] ς, το χαραχτnρα τrις, τrιν πνευματιΚ'fι
παράδοση που δrιμιούργησε, και να καθορίσουμε γενικά τη θέση της μέσα στrιν κυ
πριακn κοινωνία. Γιατί καtά τα εκατό χρόνια της ευδόκιμrις ζωnς του το Παγκύπριο
Γυμνάσιο έγινε rι πν.ευματικn Τροφός-Μrιτέρα, rι Alma Mater, χιλιάδων μαθrιτών, που
έθρεψε την ψυχn και το μυαλό τους και τους διεμόρφωσε σε χαραχτnρες ισχυρούς για
μια ζω-ή δράστις, ικανοποιrιτικnς προσωπικά και ωφέλιμrις κοινωνικά.
Ένας από τους τροφίμους και φίλqυς του Παγκυπρίου είμαι και εγώ: μαθrιτής
πρώτα στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, καθrιγrιτnς έπειτα για χρόνία, κι από τότε χρεώστrις
του πνευματικός και φίλος του εγκάρδιος. Γιατί πραγματικά με το Παγκύπριο Γυμνά
σιο με συνδέουνε πολλά και του χρωστώ πολλά. Γι' αυτό με κριτικ-ή νοσταλγία ξανα
γυρίζουμε τώρα πίσω στα χρόνια της μαθητείας μας και της εργασίας μας στο Παγκύ
πριο, κι αναπολούμε με συγκίνηση πρόσωπα και καταστάσεις που μας είχαν
εντυπωθεί τότε και μας είχαν επηρεάσει στη ζω-ή μας.
Είχα τrιν καλi] τύχrι στα χρόνια της μαθrιτείας μου στο. hαγκύπριο να έχω πολ
λούς καθηγητές, σεβαστούς και αγαπητούς μου δασκάλους. Κάτι πnρα από όλους,
κάτι καλό και χρnσιμο στrιν πνευματικn μου ζωn, κάτι αξιόλογο" και ωραίο. Ο λόγος
τους, η πείρα τους, το παράδειγμά τους, όλrι τους n συμπεριφορά, άφrισαν κάτι καλό
απάνω μου. Τους θυμάμαι όλους πάντα με σεβασμό και αγάπrι, για όλούς n ευγνωμο
σύνrι μου είναι πάντοτε ζωντανn.
Όλοι σχεδόν οι καθrιγητές του Παγκυπρίου Γυμνασίου είχαν βαθιά τrιν αίσθηση
της πνευματικnς και κοινωνικi] ς ευθύνης τους και γι' αυτό εργάζονταν ευσυνείδn:ι;α
και υποδειγματικά εκτελώντας τα-εκπαιδευτικά καθ:fικο:ντά τους με ζ'ήλο και wτοτελε
σματικά. Αν μάλιστα λάβουμε υπ' όψη τrι γλίσχρα οικονομικiι αμοιβiι τους, θα πρέπει
να ομολογnσουμε πως όσοι δίδα.σκαν τότε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο (και άτα άλλα
σχολεία της Κύπρου, βέβαια) έκαναν θυσίες μεγάλες για την εκΠαίδευση των Κυ
πρίων. Τους αξίζει κάθε τιμ�.
Από την άλλη μεριά, είχαν την καλiJ τύχη να εργαστώ κι εγώ σαν εκπαιδευτικός
στο Παγκύπριο Γυμνάqιο για χρόνια. Οι ,καθηγητές μου έγιναν συνάδελφοί μου και
φίλοι μου, καθώς και οι νεώτεροι που μαζί, μου και ύσtερα από .μένα..διορίστ:ηκαν κα
θηγητές του Γυμνασίου. Ήτανε χαρά μου πνευματικn πολύ ξεχωριστiι τ.ι εκπςχ.ιδευτική
συνεργασία μου μαζί τους, γιατί με άμιλλα ευγενικn και συμπαράσταση φιλικiι εργα
ζόμαστε πρόθυμα στην κοινή προσπάθειά μας για τnν ορθn και συνολ�κiι καλλιfργeιά
των μαθητών μας.
·

Κυρίως όμως είχα την καλή τύχrι να έχω καλούς μαθητές, �αλούς χαραχτiιρες,
πρόθυμους να δεχτούν τn διδαάκαλία μου, να πάρουν ό,τι καλό μπορούσα να' τους
προσφέρω, ζωντανά και ενδιαφέροντα πρ'<�σi:οπα, με «α-νοιχΈά πάντα κι άγρυπνα tα
μάτια τnς ψυχnς των», όπως θα έλεγε ο ΠοιrιτΤις. Και σάμπως· να με παρακινούσαν
κάθε μέρα αυτοί να γίνουμαι καλύτερος, να εμβαθύνω περισσότερο στα πνευματικά
ζnτnματα που ενδιέφεραν και μένα και κείνους, να δοκ.ιμάζω νέες εκπαιδευtικέςμεθό-
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πρ Q βάλ�ω νέα , θ.έμα.Έα με1Μtης χ(i,ι έρευνάς, κι έτσι συνεργάζονταν μαζί μου
1
με καλή δι��εσ:t]); πρόθυ.μα και· δ11μι,0Όργικά. .

· δους, να

.

·

, . ,rι·' :ft�i�. όλ.<?,L, .. έyι��y, q,�ό ξέρφ, �<f,λ�ί..πολίτες, /{αλοί ��γy�λμ,ατίβς, διαπρεπείς
.
εχι:ιστilμ:qνε§, ..ΚQ.tyφviκoί ,παράγς)ντες. αξιόλογο�. ΙJάρα
. Πb�f_οί έχουν .διακριθεί στtι
στ��ιοδρο:μί,·�. πο�� μέσα, στ�ν κοι�ωv�?•· έΧο�ν, ξεχ�ρ(aει ·κ�ι κατ�χουν σf]μεQά υψηλά
αξ ώ
γκυ ίου
ι: �,(,Ι�αλ _.:ό�φ� 1άλλwσ;� ��� · ρι· �ψισσότ�ροι �λ �οι) �όφqιτο1ι του Π�
�9
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και γι' αυτό ότι τάχα πρέπει να ξαναγυρίσουμε «συλλόβροτοι» σ' αυτή, όμως παρ'
όλες τις αναμφισβnτrιτα ευεργετικές αλλαγές που έχουν γίνει στο μεταξύ, θα ήταν
καλ6 μερικές από τις εκπαιδευτικές αρετές που επικρατούσαν τότε στο Παγκύπριο
Γυμνάσιο κάι στrιν παιδeία γενικά τrις εποχής εκείνrις να χαραχτήριζαν και τrι σύγχρο
νrι προχωρrιμένrι και «εκδrιμοκρατικοποιrιμέντ�» τάχα παιδεία στrιν Κύπρο. Με δέος
και συγκίνrιστ� αλλά και με υπερrιφάνεια ομολογούμε και καταθέτουμε ττ�ν ευγνωμο
σύνη μας στο μοναδικό αυτό πνευματικό ίδρυμα τrις Κ ύπρου, που είναι τι ALMA
MATER μας.
***

Όταν το 1943 γιορτάσαμε τα πενήντα χρόνια από ττ�ν ίδρυστ� του Παγκυπρίου
Γυμνασίου, το περιοδικό Κυπριακά Γράμματα εξέδωσε ένα ολόκληρο διπλό τεύχος
(το 95-96, έτος Η', Μάης-Ιούνrις 1943) αφιερωμένο στα «Πενηντάχρονα του Παγκυ
πρίου Γυμνασίου». Αλλά και 11 ειδική Επιτροπεία της Πεντηκονταετηρίδας του Πα
γκυπρίου Γυμνασίου, που συστάθηκε τότε για τον εορτασμό, εξέδωκε το 1944 το Αvα
μvηστικ6v Λεύκωμα επί τη Πεvτηκοvταετηρίδι τον Παγκνπρίον Γυμνασίου 1893-

1943. Και οι δυο αυτές εκδόσεις περιέχουν μελέτες για την ιστορία του Παγκυπρίου
Γυμνασίου, για ττ�ν εκπαιδευτική του εργασία και ττ�ν πολιτιστική σημασία του, για το
χαραχτήρα του, τους σκοπούς και το μέλλον του. Έλαβα μέρος ενεργό σαν καθηγητής
τότε και για τις δυο αυτές εκδόσεις για τα Πεν'ήντα Χρόνια του Παγκυπρίου Γύμνα
σίου, και μπορώ δίκαια, νομίζω, να αναφέρω αποσπάσματα από τις μελέτες που δη
μοσιεύτΤ]Καν τότε εκεί και να προσθέσω μερικά συμπληρωματικά γενικά σχόλια σήμε
ρα για τα εκατό χρόνια του αγαπnμένου μου Σχολείου προς παραλλτ�λισμό ·και
σύγκριστ�.

«Σκοπός του γυμνασίου είναι Τ1 γενική γνώση του κόσμου, ειδικά Τ1 γνώση του αν
θρώπου σαν πνευματικής και τ�θικής οντότrιτας και Τ1 δτ�μιουργία ελεύθερων ανθρώ
πων, που να μπορούν αυτόβουλα και ορθά να κινούπαι μέσα ·σtη ζωή και να χαίρου
νται τις υψηλότερες αξίες της», έγραφα τότε και μπορώ να συνεχίσω με αδιάσειστη
πεποίθτ�στ� σήμερα: Το Παγκύπριο Γυμνάσιο απάνττ�σε θετικά στο βασικό αυτό αίττ�
μα. Γιατί όπως έγραφα τότε:' «Σττ�ν επιστημονική και πνευμ;ατική κίντ�στ�, στην καλΙJι
τεχνική δράστ� και στrιν εκπαιδευτική ανάπτυξτ�, στην. πολιτική και οικονομική ζώή,
στrιν πραχτική και επαγγελματική δράση ται;ι τόπου πρωωστατούν άνθρωποι .που πέ
ρασαν απ' αυτό ή δέχτrικαν την επίδρασn του κατά τον ένu ή τον άλλο τρόπο». (Κυ
πριακά Γράμματα, τόμος Η', 1943, σ. 34).
Ο ρόλος που έχει παίξει στην ανάπτυξη της ΚύΠρΌυ το· Παγκύπρι;ο Γυμνάctίο
είναι βασικός και αγκαλιάζει όλα τα' πεδία της κυπρίακ;tfιg; ζωής: πρώτα και κύρια έχει
συμβάλει σττ�ν εκJVαιδευτικn και. πνευματιΚ'ή ανάπτυξ:ιΊ' Jfilς Κύπραυ, �λλά και .στην
πολιτικiι κοινωνικn, εθνικiι και πολιτιστικn ανάπτυξrι που σnμερα" παρουσιάζεται
τόσο ποικίλτ�, έντονrι και ουσιαστιΚ'ή. Η εγκύκλ�α ανθρωπιστι�ή μόρφωση και η ηθικn
διάπλαση των τροφίμων του,· η εθνική διαnαιδαγώyησn και η προπ�ρqσκευi� για πά
νεπισττ�μιακές σπουδές i)ταν από τους κύριους σκοπούς τον Παγκυπρtου Γυμνασίου.
Γι' αυτό οι περισσότεροι πνευματικοί και επιστημονικοί ηγέτες τrις Κύπρου, αλλά και
οι πολιτικοί αγωνιστές και αρχrιγοί τrις μορφώθrικαν στο Παγκύπρισ. Γυμνάσιο
(καθώς βέβαια αρκετοί και στα άλλα ελλrινικά εκπαιδευτήρια της. Κύπρου). Αποτελεί
εξαιρετική τιμn για το Ίδρυμα rι αναγν�ρισrι. τrις ιστορικής αυτής :τ.ι;ραγμα:rφιότητας.

·
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Και γι;• αυtq δικαιc>λογnμέvα χαραχτ11ρίστ11κε από πολλούς το Παγκ�Jπριιο Γυμνάσιο
σαν ο «τr�λαΊJγής πνευμαi.ικός φάρος ττ�ς Κύπρου» (και ττ�ς Ανατολής).

Πaγκύπριο' rυμνασιο καλλιέργr�σε (�αι καλλιεργεί) πvευματικά και ηθικά
τους τροφίμόυς; του: έβ{χλε σtερεές τις βάσεις της πνευματικής ανάπτυξτ�ς των· τους
πότισε με τις ορθές αρχξς Και ιδ.έες ττ�ς τ�θικi�ς συμπεριφοράς μέσα στ11ν κοινωνία·
,
τοt;'� φώτισε .με το κaθαρ'ό και ζωογόνα φωζ των ελλτ�νικών αρετών· 'κ υρίως όμως
1
'
τους δίδαξε το « ευ ζ �ν». Κι αυτό δεν έγινε αποκλειστικά με τα «εγκύκλια μαθήματα» ,
με τnν « <;UCό κ��έδρ�ς διδασκαλία», αλλά προπάντων με ττ�ν «ατμόσφαιρα» του σχο
λείου, ·ασυναίσθητα, ακαθόριστα ίσως, αλλά δυναμικά, αποτελεσματικά, με την ισχυ
·ρή ε.π�νέργειq της υψηλiις και πολυσέβαστης προσωπικότητας που είχε αποχτήσξι το
'llά)ίκ:ό:Πρtό' rυμνάσισ σαν ζωνταν;ή παράδόση μέσα στη διαρκώς διαμο' ρψωνόμενn συyε(,διηση των μαθnτ:ών του .
, Το

f\<itί το. Παγκ:ύπριο Γιψvάσιο έχει δτ:ιμιουργήσει μ�α παράδοση, έχει μια ισχυρή
)ίαι'aξιό!-ογη δική του παράδοση. Τις πιο πολλές φορές η παράδοση αυτή είναι δη
μεο υ ργική, · βοrιθεί·σ�11ν ανάπτυξη νέων οριζόντων, γίνεται αιτία στn δημιουργίcι νέίόν
·κci.τευθύvσιiςbν: :_κι έtσι n· ζωή Και · η λειτουργία του προχωρεί απρόσκοπτα, συνδέο
. ντας τq παρόνΌργάνικά με το παρελθόν, κι ετοιμάζοντας σφριγηλό και άξιο το μέλ
λον; ·iJJo:λύ σπάνια, n φμοV.n. στην . παράδοση υπήρξε κάπως αvασταλτική για τrιν
.ομαλή εξέΧιξr.ι του ιδφύμaτος. Η πνευματικiι παράδοση,"·_που με το πέρασμα του χρόνου δημ�ούργ:ησε το Παγχύπριο, όλο και στερεώνεται και επεκτεtνεται και γίνεται πιο
δ rr:ιιJ:ιιο.υρΎικ.iJ,. ιδια:ίτερα ο σύνδεaμός του με τη 'γύρω .του κοινωνία, με το σύγχρονο
κόσμο και τα προβλήματά του.
.

·

·

/

·

Ιδού ·πώς . ο αοίδιμος γυμνασιάρχης Κ . . Σπυριδάκις τελειώνει ττι μελέττι του
«Ισtορία ·του Παγκυπρίου Γυμνασίου από ττ�ς ιδρύσεως αυτ:ού (1893) μέχρι τnς Συ
μπληρώ�εως Πεντηκοντqετίας (1943)» στο «Αvαμνηστικόν Λεύκι;ιψα,επί τη Πεντηκο
Vt'αετ.τ�ρ.Lδι το'\!J ΠαγΚυπρί,ου Γυμνασίου 1893-1943», (Λευκοσία, 1944) σ�λ. 41: «Παρά
ττιν �ρυσιν των tωικίλων άλλων σχολών μέστ�ς παιδείας εν τη νiισω το Παγκύπριον
Γυμνάσιον δεν έχασε τον παγκύπριον του χαρακτήρα. Όπως έδωσε κατά το παρελθόν
ε�ς την κυπριακήν κόι-vωνίαν τους ηγέτας πάστ�ς εθνικής, εκκλnσιαστικiις, πνευματι
κής.,'·επιρτημονικiις, κοινωνικiις και επαγγελματικής κιγήσεως και εις τον ελλτ�νικόν
κόσμον"άνδρας · αξίους της ιστορικiις του παραδόσεως, τοιουτοτρόπως εξqκολουθεί
να λειτουργέί επί των αυτών γραμμών και σiιμερον πραγματοποιούν κοινωνικiιν, παι
δ.ευτικiιν και εθνικiιν αποστολi]ν στnριζόμενον εις την δικαίαν εκτ_ίμnσιν και αγάπτιν
' τrις ελληνίκnς κυuτριακf)ς κοινωνίας».
Τώρα, κατά.τηrν καλοσiιμαδη συμπλiιρωση εκατόν χρόνων από τnν ίδρυσrι του Πα
γκυπρίου Γυμνασίου, επιθυμώ να επαναλάβω ό,τι έγραψα στα Πενηντάχρονα του: «Η
. Jtνευματική φυσιογνωμία του Παγκυπρίου Γυμνασίου βρίσκεται στnν αδιάκοπn πάλη
του για διαφώτιση κ.�ι.ανάπτυξl;. του Κυπριακού λαού σΉόλα τα πεδία όπου δρα και
ενεργεί το ανθρώπινο πνεύμα, το καλλιεργημένο από τον ελεύθερο κλασικό πολιτισμό.
{ )Αλλά οι ιδιαίτερες τοπικές μας συνθήκες του έδωσαν και άλλο χαρακτήρα: το έκα- ναν
εθν.ι�6 φυτώριο, όπου ωtροκατάλnπτα και. χωρίς στενόκαρδους φανατισμούς n
.:
εθνικ:ή ιδέα καλλιεργείται στις πιο ουσιαστικές ιδιότητες της, κι όπου μεταλαμπαδεύε
ται το ελληνικό φως υπερήφανα και γερά, για να φωτίσει με. την αλiιθεια του άξια τις
ψυχές, ΟΟστε να νιώσουν με καμάρι κι αναγάλλιαση την αδιάσπαστη ενότητά μας με την
...
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ελλΤΙνική ζωή. Γι' αυτό αν χαρακτΤΙρίσουμε το Παγκύπριο Γυμνάσιο το δεύτερο σκαλο
πάτι που έφερε τΤΙν Κύπρο στΤΙν ελλΤΙνική αυτοσυνείδΤΙσΤΙ - το πρώτο είναι ΤΙ μακραίω
νΤΙ ελλΤΙνική παράδοσΤΙ τΤΙς, που ζωντανή πάντα ενεργε� εσώψυχα σαν ακατάλυτΤΙ διάθε
σΤΙ - θαρρώ πως δεν θα είχαμε άδικο». (Κυπρ. Γράμματα, 1943, σ. 35-36).
Έγραψα ακόμΤΙ τότε: «Τώρα, που πενήντα χρόνια τΤΙς γόνιμΤΙς ζω'ής του κλείσανε,
μπορεί δίκαια το Παγκύπριο Γυμνάσιο να περΤΙφανεύεται για όσα πρόσφερε στΤΙν
Κύπρο. Δε χρειάζεται τΤΙν επιείκεια κανενός, γιατί ΤΙ εργασία του μπορεί άφοβα ν'
αντικρύσει κάθε καλόπιστΤΙ κριτικn, όσο αυστΤΙρn κι αν είναι. Μα και δεν κομπάζ�ι γι'
αυτn, ούτε και σκέφτεται ν' αναπαυτεί με ό,τι ως τώρα πέτυχε. ( . .. ) Σnμερα το Παγκύ
πριο Γυμνάσιο ζΤΙτάει από τον εαυτό του ακόμΤΙ περισσότερα πράματα, προβάλλει
στον εαυτό του ακόμΤΙ μεγαλύτερες απαιτ'ήσεις. Νιώθει πλέρια τΤΙν τιμnτικ'ή αλλά τε
ράστια ευθύνΤΙ που έχει για τΤΙν κυπριακn ανάπτυξΤΙ και θα συντονίσει και θα εντείνει
τις προσπάθειες του, ώστε να δικαιώσει τις ελπίδες που ΤΙ Κύπρος στΤΙρίζει πάνω σ'
αυτό.» (Κυπριακά Γράμματα, 1943, σ. 36-37).
·

Τώρα, στα εκατό του χρόνια, το Παγκύπριο Γυμνάσιο έφτασε σε μια κορυφn που
δικαιολογεί τΤΙν προσδοκία μας πως τα επόμενα εκατό του χρόνια θα είναι ακόμΤΙ πιο
λαμπρά και γόνιμα, ακόμΤΙ πιο ένδοξα. ALMA MATER: εις πολλά και πλούσια έτΤΙ! . . .
ΚΩΣΤ.Αf: Μ . ΠΡΟΥΣΗΣ

Η Π ΟΛΥΧΡΟΝΠΙΣΣΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΟΥ

� νθ6φυτrι, μεσοκαμπίτισσα πολ υενορίτισσα

πολ υχρονίτισσα
πολύχρυσο της Κύπρου Κεφαλόσκαλο
κι ' aστέρι rfiς Μεσόγειος χιλιοχρυσοπερίχυτο
παρακοιμώμενrι τοϋ Πενταδάκτϋλου και ζεφυρόλουστη
στά καταπόρφυρά σου δειλινά
μ ' ενα κατάχρυσο ζωνάρι aπό προάστια καί δήμους
έλλfινισσα καί δρθόδοξrι
σέ καταγράφω στ ' οvρανοϋ τό λεξιλόγιο, Λευκωσία,.
aρχάγγελη κι ' αυτοκρατόρισσα.
·.

·

ΚΥΠf ΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
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- :4 γάπrι μου, τά χρυσά βιβλία ποi/ onv χάρισα,

, τά είδα &τiιν κινrιτiι βιβλιοθfικη των Πεταλούδων.
Τάι διάβάζαμ,iι τώρα pl πρωυοβάθμιοι (ροι τrιταί
Ί(WV κρίvωv!
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ΑΝΤΟΧΉ
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1

·.

.
),{Α..ν.?f-αμμίά φ9ρά /l,έ κα �aδίκaζαv q:ε lσόβια
' . . ' . :γιά πατριωτική δράση
"
,
�&ϊ· μέ ύΠέβtfλλαv σέ βασα�ιaτήρια,
· θ ' άvτεχά τα βaσαvιστf]ρια μέχρι τέλους,
γιατί θa εlχα διαρκώς μπροστά μου το δραμα
τfίς έκπαγλης όμορφιaς σου!
·

, ·:

11

•

·

•
•

'ϊ

. ΑΝΤΉΧΗΣΗ
,

Είμαι ό :4λκατ�ς; ό Δ rιμόδοκος; οχι-οχι, είμαι εvας λ vράρrις
πού τραγουδετ τό κλέος της όμορφιάς σου.
.
·"�Η μολπfι μου avεβαίνει ώς τά όvράνια, aγγίζε� τίς φτεροvγες
'
'
'
των aγγέλωv,
''ι
'
κι έΠιστρέφέι πάλι Πίσω στi] γiί κοvrά dου σάv ένας γλυκύτατος
,
άπόηχος!
ι'

'

··

ΔΗΜ. ΧΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ
'

1
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ΟΜΙΛΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ
ΣΤΗΝ «ΚΡΥΠΤΗ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ», 10 �ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992
Πριν από έξι περίπου αιώνες, στα χρόνια τrις Φραγκοκρατίας στον τόπο μας, ο
rιγούμενος και οι Βενεδικτίνοι μοναχοί του φραγκικού μοναστrιριού, που είχε ιδρυθεί
στον ιστορικό αυτό χώρο τrις Λευκωσίας, κατασκεύασαν τον υπόγειο καμαροσκεπή
θάλαμο, στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα για να τους χρrισιμεύει, όπως λένε οι μεσαι
ωνολόγοι, ως στέρνa ή ως οι ναποθήκτι.
Προς το τέλος τrις Φραγκοκρατίας ο χώρος του μοναστrιριού περιήλθε στrιν Ορ
θόδοξrι Εκκλrισία τrις Κύπρου, τrις οποίας ο Αρχιε;πίσκοπος εγκαταστάθrικε αργότερα,
το 1720, στο γειτονικό κτήριο, που σήμερα είναι γνωστό ως«Παλιό Αρχιεπισκοπικό
Μέγαρο».
Στις αρχές του δέκατου ένατου αιώνα ·πάνω από αυτό το υπόγειο βρισκόταν
μόνο ο κήπος με τrιν οικία του Ιεροσολυμίτrι μοναχού Ιωαννίκιου. Κάτω από τον
κήπο rι υπόγεια αίθουσα, μέσα στrι δουλεία τrις Τουρκοκρατίας,, συνέχιζε μια μυστική
ζωή, επικοινωνώντας με σήραγγες, κατά τις έντοντες Προφορικές μαρτυρίες, από τrι
μια με τrιν Αρχιεπισκοπή και το αρχοντικό του .Κορνέσιου κι από τrιν άλλrι με τις
κρυφές εξόδους των τειχών τrις Πύλης Αμμοχώστου.
_
Το 1808, κάτω από τrιν επίδρασrι του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, ο μοναχός Ιω
αννίκιος, σύμφωνα με το Πρακτικόν τ-ης 17rις Ιανουαρίου στον Κώδικα trις Αρχιεπι
σκοπής, δώρrισε τrιν οικία του για τrι δrιμιουργία σχολείου, «εtς μνημόσυνον αtώνιον
και σωτrιρίαν ά-Uτοϋ και των γονέων του».
'

'

'

«Πασών τεχνών και έπιτΊ"ιδευμάτων ευκταιότερον εtς κτnσι:ν και 'τ ιμιώτερον fι
τών γραμμάτων μάθrισις», αναφέρεται στrιν αρχ� του Πρακτικού. «... Διό και δ Προ
φήτης Δαβιδ fιμϊν έντέλλεται, δρaξασθε παιδείας,, μήποτε όρyιqθϋ Κύριος. Τούτου
χάριν κό.γώ δεν Ίεροσολύμοις ελάχιστος 'Ιωαννίκιος, κατ' εμαυtόν &ναλογιζόμενος
οϊου 6.γαθοϋ fι πατρις εσuέρrιται; και έξ άγάπrις πρός chφέλειαν. ;uών δμογενών '
όρθοδόξων παίδων κινούμενος, 6.νεκαίνιισα 11i]ν εμ'ήγ οtκίαν .... εις .. τό εtναι και
όνομάζεσθαι ταύτnν... Σχολεϊον κοινόν των Έλλ:ηνικών μαθημάτων...».
'

Έτσι άρχισε να δ'ιδάσκεται ο ελλrινικός ' λόγος στους ·υπόδουλους νέους τnς Κύ
πρου πάνω από αmό τό υπόγειο; του οποίου τnν ύ:rtαρξrι ασφαλώς δεν γνώριζαν.
Τέσσερα χρόνια αργότερα, τnν πρωτοχρονιά του 18 12;, ο νέος ΑρχιεπίQκοπος Κυ
πριανός,.διαπιστώνοντας ότι ακόμ'Jil rι Κύπρος «Επασχε μέγα α-Uχμόν - μεγάλrι στέρrι
σrι -- παιδείας και ελλειψιν, έλλnνικών μαθrιμά,τt10ν, τα, δποϊα εl:ναι τό μόνον μέσον
όπου στολίζουσι τόν 6.νθρώJGιvον νοϋν», ίδρυσε στον ίδιο χώρο τnν <«Ελλnνικi}ν
Σχολi]ν», που επρόκειτο, το 1893, να ανελιχθεί στο Παγκi(J.πρ. ιο (vμ:νάqω.
Είχαν ήδrι αρχίσeι να φυσούv οι «ι<.ρυφοι ανέμοι» .του Αγώνα του �Εθνους για τ-ην
Ελ�υθερία του. Οι άνεμοι αψοί, έφερναν στnν· Κύπρο δ.ιφ;ι;ρεπrή μέλrι τrις 1Φιλι1Gής
Εταιρείας και άλλους αγωνίιστές για επαφές με τοπικού.ς,:ιταράγοντες και uδιςιίτgρα με
,
τον Αρχιεπίσκοπο Κυπρ�ανό,
Σε μια τέτοια επίσκεψrι, όπως αναφέρeι στα «Άπομνnμονεuματα τώ,ν κάτa τό
182 1εν τϋ νήσφ Κύπρφ τραγικών σκnνών» ο Γεώργιος Κnπιάδnς, ο ανώτερος κλήρος
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και πολλ,οί προ;ι[)χοντες το:u ν-ησιού «έμυήθτ�οαν τα τής Φιλικής Έταιρείας ύπό μελών
αύτnς έπt τούτφ εtς Κύπρον Καtελθόντων. OiJς ό 'Α:ρχιεΠίσκοπος Κυπριανός, φοβn""
'θείς να ξενίσυ έν ττι Άρχί�ιgκοπϋ μi)ποτε λάβcοσι περι αvτών ύπονοίας, έξέΙWισεν 'εν
·
.
τινι δωμαtίφ τής παρακειμένης' "Ελληνικfίς Σχολi'\ς».
Από tότf: το :υπόγειο . αυτό, .γνωστό πια ·ως «Κρύπτr� των. Φιλικών» αποτελεί

εθνικό μντιμείο Και τον ιερώτερο χώρσ του Παγ�uπρίου Γυμνασίου.
Uριv wtό '38 ·χρόνια, στις 9 Ιουλίου 1954, επέτειο _του απαγχονισμού του Αρχι.ε
πισκό:iιου Κυπριανοv και ττις· μεγάλης Σφαγi�ς 'του Κυπριακού Ελλτινισμού, ο Ελλτινι
κ(>ς Πνευματικός Όμιλος Κύπρου εντοίχισε στον δύτικό τοίχο ττις Κρύπττις αναμνn
. �τις rnαρασχεθείσης φιλσξεvίας crτους Ψιλικούς, τ��ν οποία αποκάλυψε ο
σιικ:ή πλάκd
τότε Αρχιf1[ίσΚοπος Μ�κάριος ο Γ', έπειτα από ομtλία του Γυμνασιάρχn του Παγκυ
πρίου �;υμνασίου Κωvσταντίνου Σπυριδάκι και στrιν παρουσία . πολλών, μεταξύ των
οποίων και ο τότε Έλληνας Πρόξενος στnν Κύπρο.·
Αργότερα,. πάνω ωtό τnν πλάκα, τοποθετήθηκε εικόνα του Αρχιεπισκόπου Κυ
πριaνόύ,
έργο: του· ζωγράQDΟυ Ανδρέα Χρυσοχού, μπροστά στrιν οποία ανάβει καντή
.
λι, σύμβ9λο της ευγνωμ:οσύνrις του Σχολείου προς τον :JΞ,θνομάρτυρα ιδρυτή tου.

. . . Ίf �άροδος. δμως του' ,Χρόνόυ έφθξιρϊσυνεχώς τnν· Κρύπτf), της οποίας; 1) διά
βQΟΟσrι είχε φθάσει τον τελευταίο· καιρό qf: τέτpιο ·σ"ιψείο, ώστε Καθrιμερι vά νd. καταρ
έτdι που rι καθολική καρέουν στο δάπεδο .πολλά χώματα, μιΚρές και· μεγάλες πέτρες,
τάρρευσrι τόυ ,θαλάμου να μrιν είναι μακριά.
Η οτερέwση των.τοιχωμάτων ·τrιζΚρύπτnς προσέκρ�υε σε διπλή δυσκολία: στrιν

εξεύρεση τωy πόρων και στrιν εξασφάλιση τεχνίτη για τnν εκτέλεση του έργου. Από
τους τελευταίους όλοι ήταν απρόθυμοι να αναλάβουν μια πολύ κοπιώδn και προ πά
ντων δυσ:υπολόγιστ,rις δαπά�ης εργασμχ. Εύτυχώζεμφι;χνίdθηκε στrιν κατάλληλη στιγμiι ο έμπειρος από ·ανάλογ'εμργαaίες σε κτήρια τr�ς Πξριοχής, και με παλιούς δεσμούς
με το Σχολείο, μάστόρας Κώστας Δnμητρίου, ο οπο'ίος ανέλαβε το έργο.
'

•,

'

.

'

Ττι' δφτάνη έδειξε 'προθυμία να καταβάλει rι Εφορεία Ελλnνικών Εκπαιδευτnρίwν
J\,ευκωσίας, τnς οΠοίας και τα μέλrι και το υπαλλnλικό προσωπικό, από τnν πρώτrι
στιγμή, αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν θετικά, και κυρίως έγκαιρα, όλες τις προ
σπάθειες αναβάθμισrις του Σχολείου με τnν ευκαιρία τnς Εκατονταετηρίδας του.
·

"Από τ11ν ώρα που εγκρίθΤJΚε n δαπάνη, ο αρχιμάστορας Κώσtας Δrιμητρίου,
παρά τα 78 χρόνια του, άρχισε με ενθουdιασμό έφ:rιβου και με μεράκι αρχαίου τεχνίτn,
το έργο τnς συντiιρnσnς της Κρύ:J1fτnς, εργαζόμενος εβδομάδες για ·να στερεώσει· μία
μία τις πέτρες, να συμπλnρώσει τα χαμένα κομμάτια και να τnς δώσει τrιν τωρινn τnς
εμφάνισn, απολαμβάνονtας, κάθε στιγμή, πρώτος αυτός,. το αποτέλεσμα τnς εργασίας
του, όπως κάθε αλnθινός καλλιτέχνnς.
' Ττιν επισκευiι αυτιή τnς Κρύπτnς, στα πλαίσια τnς Εκατονταετηρίδας, θα θυμίζει
ωtόΌήμερ(i τi υπ(> άΠοκάλtrψrι αναμνr�στική πλάκα με trιν επιγραφή τnς, τι οποίά τιμά
Και τη γεννctιοδωρίά τnς Εφορείας και τον ζ'ήλο του τεχνίτη, διχαιώνοντας άλλτι μια
φορά ττι διατύπωση του μεγάλου αρχαίου ιστορικού «Πλούτψ τε εργου μάλλον καιρφ
χρώμεθα» -41τους οtκονομικούς Πόρους τους έχομε περισσότερο ως πηγiι δημιουργίας
έργων.
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Εκφράζω τις ευχαριστίες μου, όπως και εκείνες των συναδέλφων μου και των
μαθΤ] τών του Παγκυπρίου Γυμνασίου, προς τΤ]ν Εφορεί α ΕλλΤJνικών ΕκπαιδευτΤJρίων
Λευκωσίας και, ιδιαίτερα, προς τον Πρόεδρό τΤJς κ. Σώζο .ΧουλιώτΤJ γιατί κατέστησαν
δυνατ-ή τΤ]ν πραγματοποίησΤJ αυτού του έργου.
ΠαράλλΤJλα διατυπώνω ττιν ελπίδα ότι με τ τιν οικονομικ-ή και τεχνική αρωγ-ή
άλλων παραγόντων θα καταστεί δυνατ-ή και η αποκάλυψη της υπόγειας διόδου από
το δωμάτιο αυτό προς ττιν Αρχιεπισκοπή, ως μια επί πλέον βεβαίωση του ιστορικού
γεγονότος που συν-δέει τΤ]ν Κύπρο με τους ευρύτερους αγώνες του Ελλτινικού
Έθνους.
Τελειώνοντας εύχομαι να είναι.τέτοια τι εθνικi] πορεί α ττις πατρίδας μας, ώστε
αι
ύστ
ερα από εκατό χρόνια Έλληνες κάτοικοι στην Κύπρο, Έλληνες ό χι μόνο στο
κ
.
α
αλλά
και στο φρόντιμα και στα αισθi]ματα, να επισκέπτονται τον σεβάσμιο
όνομ
αυτό χώρο για να τιμούν την εθνικiι και εκπαιδευτικi] παράδοση του τόπου μας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ

ΚΤΥΠΟΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΙ

ή ·avεξέλεγκτrι κατάσταση
ατούς κτύπονς τfίς καρδιάς
σας avrισνχεϊ;
Φαvταστήκατε ποτέ
πόσο πολύ θά aπογοητευόμασταv
άv δλα δσα aφοροϋσαv
τfιv καρδιά
γίvovrαv εντελώς φυσιολογικά
καί άπολύτως lλεγχόμεvα!

Α vτή

ΡΟΥ ΛΑ Ι QΑΝΙΝ ΔΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΥ

Π ΝΕΥΜΑΤΙ ΚΉ ΚΥΠΡΟΣ
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·

' 1, .. 1

37ό1 ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟl' ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙ ΒΟΥ
28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993
(Λευκώσίci-Κύπρος)
·

·

·

Α ΝΎΡΑΣ

Ψηλά το μέτωπο. ,.,.Ελλrινες τfίξ Κύπρόυ,
·
ψήλά τό fiέτuiπσ �Έ�λrινες τfίς γfίς
ψrιλά to μέτωπο.

ΙΕΡΕΙΑ
-

Έγώ fι �Ελλrινίδα.τfίς Κύπρου πρώτη ίέρεια
aπ τό ναό τijς 'Αρετijς τή φλόγα ετούτη
, μέ τfίς καρδιάς τό πύρωμα σέ τρετς μοιράζω δάδες.
Τiι μιά aποστέλλώ ατά «Φυλακισμένα Μνήματα»
όπου τή Λευτεριά, τήν 'Αρετή τών 'Αρετών,
εκπροσωπούν οί στα;υρικές θυσίες fιρωομαρτύρων. '
�ΕτοϋΤ:όι ol μάρτυρες κι οί άγιοι της πατρίδας
τό aρχατο έλλrινικό μας fιθος ύπήρέτrισαν
τίμιοι ύπερασπι_στέζ βωμών καί έστιώv.
Τά μνήματά τους μνήματα ατό στijθος καθενός μας.
�

ΑΝΤΡΑΣ

·

.

.
.
, 'Εδώ ol. δεκατρεiς aγωv�στές ε1Jφραίvονται
'
τόν vπvo τijς αθανασίας.
'Απ ' τήν aγχόνrι εννιά ύψώθηκαν
ατά έλληνικά βασίλεια τού Θεού.
Οί τέσσερις avτ(iμω.σαν τό χάρο καί τόν νίκησαν
στά μαρμαρένια �λώvια.
�ο θάνατος τού ayτρειωμένου
θάνατ;ος δ�v λοyιέται.
Εlvαι μιά ayγελική γραφή τά μνήματα
σέ πέτρινους φραγμούς φυλακισμένα
γραμμή πού διαλαλεί τή μουσική τών ονομάτων,
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συνώνυμων τiίς Λευτεριάς:
Πατάτσος, Δημητρίου, Καραολής
Ζάκος, Μιχαήλ καi Παναγίδrις
Παλληκαρίδης, Μαυρομμάτης και Κουτσόφτας
Λένας καi Δράκος, Μάτσης καi Α υξεvτίου.

ΟΙ ΔΥΟ
Σ ' αvτούς τιμή καi δόξα ατούς αlώνες τών αlώνωv.

ΙΕΡΕΙΑ
Τή δεύτερη ατούς . Έλλαδίτες aδελφοϋς μας στέλλω
στόν Τύμβq τijς Μακεδονίτισσας πσύ δείχνεt
τή συναντίληψη γιά τά έθνϊκά μας χρέtι
προμετωπίδα έλληνική.
Τά παλληκάρια τών Έλλήvωv πρόθυμα
χέρι μέ χέρι μέ τά vτόπια νιάτα
τό στijθος aντιτάξανε ξανά στiς Κύπριες Θερμοπύλες
,
aνάμνrισrι παλιών μας πράξεων.
Εvγνφμοσύνης μύρο στάζει; άπό τό λόγο μας�
ενα δεμάτι ευχαριστίες πασχαλι vές,
γιατί τόν δρκο τους κρατήσανε aξια.
Μέ τό α[μα τους στήν εlσβολ11 ' τών ξένων
έμπόδιο έστήσαv σωστικό.
' '

r;• ι

ΑΝΤΡΑΣ

�ραδιαστά τά μνήματα μιλοvν
μές στiιν έκφραστική. σιωπή τους' �ήy κατρλευκrι, 1
yιά τήν aξία τού χρέους.
Elv ' aγιοι τοϋ κqθήκοvτ�ς καi της avτί(Jτασης.
Τά δvόματά τους άvοιξrι βασιλική
καi παραδείσων ήθος.:
Λάμπρος, 'Αρτέμης καί 'Οδυσσέας
Εvδωρας, Έλευθέρ ιος �αί Λώρος
�έξαvδρος� ΘεοφάvrJς κάi ly[εvέλαοg
πολύπτυχος κατάλογος των δrνομάtων ,, , ,
avθυπολοχαγοί, λοχίες, aρχιλοχίες
όπλίτες τοϋ Θεοϋ άπ' τή-v Κύπρο'
'

.·

'

'

'

.,
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'

'
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· κι άπό tό Ναύπλιο, τίς Σέρρες, ,τά Καλάβρυτα .,
τή Ζάκυvθο, χωριά.·καί πολιτεϊες
μ ' έλ�rινικά φωvfιεvtα,
οί ΎQ�ικοί τους τόποι ύπέροχrι τιμή
vά τσύς τιμοϋμt.

()Ι ΔΥ Ο

Σ ' α.vτο.vς τιμή κα ί δόξα ατούς αlώvες τώv αlώvω�.

ΙΕΡΕΙΑ

Στnς ;Λ.ευκωσfας τς> σrά�ιο. . ή τρίτη δάδα
άς ύψωθετ �τC?.ϋ :4.πόλλωyα τόv fίλ_ιο avτίκρυ
)
φιλία κι εlρiινrι v ' αποστέλλει στίς καρδιές μας
τό μiιvυμα τfίς άvθρωπιaς ·
·

tήv καλωσύvrι νά ύμν9λογεϊ
κι aΠά\{ω b.π ' ολ.cι τr)ν . ύyείa ..�.αί τή χaρά
των άλκιμων σφμάτωv
.
καί τωv εVγένιΚώv ·ψυχώv
μόνιμο · φώς μεσούρανα νά κυμαtίζουv.
·

·

.

.

ΑΝΤΡΑΣ
Τού .άθλrιτισμού τa στάδια όρθώνονi'αι
ευγένειας κτίσματα ιερά. '
, Τό tδανικό tfiς aμιλλας σε τοϋτα κυριαρχεί.
'''ΕφΤ)βοι , ύψώστε τό κεφάλι στ ' αγωνίσματα
τό πνεϋμα τfίς εtρiινΤJς να καρπίσει .
.
ΣτtΊν άμιλλα fι φ ιλία ε'Uδaιμοvεt,
νικα τις σκέψεις τις φτΤJνες
και σ' έτοιμάζει γιq. εVτιμ11 χειρονομία
σε μέλλον κατωτόρφυρο
κι έλλπνικό

· ΟΙ' ΔΥΟ '
Σ ' αVτ,οVς τιμή κ_αί δόξα ατούς αίώvες των αίώvωv. . .
ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

"

\

· I'

·�)
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ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Όταν την τέταρτη δεκαετία του αιώνα μας διορίaτηκα, σαν φιλόλογος, στο Πα
γκύπριο Γυμνάσιο, σττ� Λευκωσία υπήρχε μόνο ένα γυμνάσιο, το Παγκύπριο, με
τμf]μα αρρένων, που στεγαζόταν στο παλιό οίκημα (το βεργοπούλειο, εJtεκταμένο)
στ11ν πλατεία Αρχιεπισκοπής, και -uo τμήμα θrιλέων, που στεγαζόταν στο Παρθεναγω
γείο Φανερωμένt�ς.
Γυμνασιάρχrις -ήταν ο Κώστας Σπυριδάκις, ένας -αφοσιωμένος στο καθήκον εμ
βριθilς επιστήμονας, προικισμένος με εξαίρετες διοικητικές ικανότrιτες, και Υποδιευ
θυντές ο Θεόκλητος Σοφοκλέους - για τον οποίο μιλούμε πιο κάτω - και ο Γεώργιος
Παπαχαραλάμπους, ακούραστος ερευνητiJς και μελετητiJς τrις Κυπριακής ιστορίας
και ζωής. Διευθυντiις στο τμήμα θrιλέωv ήταν ο Χρ. FΙαπαχρυσοστόμου, αγωνιστής
και λογοτέχνης.
Η δεκαετία εκείνη ήταν από τις πιο κρίσιμες και αποφασιστικές δεκαετίες του
αιώνα. Για πρώτrι φορά rι ανθρωπότητα δοκίμαζε τις καταστροφικές ενέργειες τrις
ατομικής βόμβας και υφίσταtο τις οδυνηρές συνέπειeς του πολυαίμαχτου δεύτερου
παγκόσμιου πόλεμου, που τελείωσε τότε.
Στο μεταξύ πολλά είχαν αλλάξει στrι ζωή των ανθρώπων. Οι παλιές nθικές και
πνευματικές αξίες είχαν - μέσα από την αλλrιλοσφαyή του πολέμοv - εκμrιδενισtεί, ο
τρόπος ζωής είχε ριζικά μεταβληθεί, και ένα πνεύμα ατομικισμού και ιδιοτέλειας είχε
επικρατήσει στις ανθρώπινες σχέσεις.
Από την άλλ11 πλευρά όμως n- ανάπτυξη τ11ς τεχνολογίας και 11 πρόοδος των επι
στ11μών έδιδε νέες διαστάσεις στrι διαμόρφωσrι τ11ς οικονομικnς και κοινωνικής ζωής,
και επ11ρέαζε σ11μαντικά τον τρόπο ζωής και τους οραματισμούς και τις ε11;ιδιώξεις
των νέων ανθρώπων.
·

Η ανθρωπότ11τα έβγαινε βαριά τραυματισμέντi από τον πόλεμο, αλλά οι εφευρέ,.
σεις που πραγμαtοποιήθ11καv - κάτω· από τ11V πίεσ11 των κρ ισίμων εκείνων περιστάσε ων - άνοιγαν νέες προοπτικές και νέους ορίζοντες στ11: ζωή των ανθρώπων.
·

·

Τ11ν πρόοδο και τ11ν εξέλιξ11 αυτrι' έπρεπε, βέβαια, :να τ11V- παρακολουθnσει και 11 .
Παιδεία. Παγιδευμέν11, όicωζ πάνtα dπό το καtεστ11μέ�ο 11 .μόρφώσ11, με τον. τρόπο
που παρέχονταν τότε, i�ταν αδύ.νατο να αντ<χποκ"ριeει στα v_έα δεδα.μένα; 'Ι;Ιiαν� γενι
.
κό το αίτ11μα μιας συνετή(; μεταρρύθμισ11ς και ,ρ ιζικ:ής αλλαγής των με�όδφν ' και iων
στόχων τ11ς Παιδείας.
·

·

·

Βέβαια ότο Παγκύπριο Γυμνάσιο ακολουθούσαμε, για λόγους εθνικούς, το πρό
γραμμα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, το οποίο .ωστόσο χρβαζόταν νέο η;νeΨμα και ριζική ανάμόρφωσ11-πράγμα ποv έγινε Πολt) αργ(>τερa.
·

·

Τη μεταρρυθμιστιΚ'ή αυτή . ανάγκιη συμμερίζοyταν όλοι οι κ�θ11γητές Που Παγκυ
πρίον Γυμνασίου, και προσπαθούσαν - vα τr�ν εφ αρμόσουν στn διδαqκ�λία του ς.
Στο σύντομο όμως αυτό σημείωμα θα σταθώ ιδιαίτερα σΆ ένα μικρό κύκλο «τον
κύκλο μας», πού - εκτός από εμένα � τον αποτ ελούσαν οι. Θεόκλητος Σοφοκλέους,
Αδαμάντι; ος Διαμαντής, Κώστας Προυσής, Γιάγκιος Μtχα111λίδrης, Μίκπς . Κιιτρσμrιλί-
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. δτις χαι Κ:ύαtρbζ Χρυαάνθt1ϊ όλοι, tοrυς με ένα EVQV' αvaκά:lνrισπ{κό πνεύμα .. και ακατάβλrιt-m διάθθοΊη για εργασία και δrrιι ""ιο�ργία.
.
;· 9 (?. ΣοφqΧ�έους 1]τ.αν ένας' βαθύτα�α μορφφ μένος �αι ε111φν� .ς μ�θρς�η;uος, που
� ίχε κάνει �,:tf]μμ ·τον τμ κλαοσ"ιιtά γράμμqτα, Χ(Χι εtχε το δtκώ tου �αγωγό και η;ρψτό ', τιJΠο τρόπ0 να τq. μ·etα�,tδέι, .Πθρα' αΠ ' αυτό nϊ<ilv έvας 'ε·ςαίρετος δ6Κιμϊ9.γράφος:
·
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·
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.,•• '

'
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'

'

•

'

•J
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•

'

•

'

'

Δ:ιαμαvri]ς, διδάσκοη;ας '" ουσιαστικά για 1itρώ.τ111 φορά . :ζφγραφικiι στους μι
.
κροi�ς · μαθητές, τους _μεtέδιδέ όχ11 μόνο τα μ1'ότιΚά και τnν αξία της; W�χ;νψ;, ;�λά �αι
1ί11Υ, .αγώι:� :π;ρ�ς το ωραίο qε όλες του ης εκδηλώσεις. }Ιταν περ�ιτέρΟ?, 9 ζωγράφος
'
φυ �ό,Θ-μου ττ�� Κύ�ρου, ο ιδ,Qυtilς του Μουσείου . Άαϊ�ilς Τέχν�ς ... q ' μελέτη}iις της
,
·
.
· ·
·
·:.

Ο

.•

·

�

φραίας λαϊκnς Κυ;ιτριακΤις παράδ6σnς.
. -''.' · ·',, .
. '. · · .
' .
.
. . . ρ:1 Ιςώ�τr:α,ς h.ρουσiις, .βαeyς -�το ��.τiις �αι �γν.φσ�τις τ� ς aρχα t�ς, ?{� ι σύγχρρνrι :;
κ αι
' ' λογq��χvίας, κα�.�φερ\ι.ε,, με �μιa λεiι:τiι _κριτtκiι δι,είσδvq� στα �μμενq να εμχι;γέει _
.

'Vα ψρdνf]μa�ίζει τοvς μαθrιτές. Πιο. πdλii ό�ως iσriν ε ο μελετητiJς Και �ρι�.ι�.ό ς τnς Ελ
λαδικής κ α ι _ Κυπρ � dκiι ς λογο;r εχνία�, και ο φω ύραστος διε1Jθυντn·ς του αξιόλογου πε. '
:"
' ·
::
1
•'
· ·:
·
. ριοδι::κdύ <<Κ\JΠρι;<it�ά
� :,
.
,
:
\
' !', '
j
\1
'' ' : \
.�'� ' :
\
Ι '•
.
·
, < Ο_ϊ Γιάγκος Μιχ0;11λίδης, με τrι διδασκ?-λ �a τ ου, · κς!�� ιέργ ή σε.. τ1]ν. αγ �πη π ρος τη
μουσιΚn. E�φuiiς Και ,θυμόσοφος έδιδε Πάvτα .ένα ξεχώριq:τό τόνο σtrιν <ωμάδα μας».
· ·. Το qπουδαιότερο όμως 'ήταν όtι Κατάφερε νa . Κιvi]σει tο-ευρύτερο ένδ.ια{ρέρόν 'γ ια trιν
·�λάσσικn' : μόυ.σικ:ή κqι νq. ιδρ:ύσει· tov « Μουσ:�κό , . Σ ύλλογb Μόξaρη�·� φημtσμένο για
ttlν �αίρε7ΥΊ ορχi}στρα tου.
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'rQαμμαtα»
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a· Μ'ίΚΙtις Κ ιtρομ11k'ίδrις iιταν ο iJσυχος, · ο μειλίχιος φίλος 'Ί:ω'ν Παιδιών, ο κλασσιι κός φιλό��ό'γος με
eσς παι σο{ρία. ο� μελέτες " tου, που δrημοσιεύονταv, ως επϊ το
:ι:ι:λεί,στον; στ� .« Κυπρυάκά Γράμ;�ατ�» f]tαν πά:�ο·τ ε πι;:ρισπούδqστες. ,.
.

βα

Ο Κύmrρσς χρυσάνθτις, τέλος, παράλληλα · με, το μάθrημα της Υγtξιν�ς1 Και σdιν" για, tρός 101:1 Σχολείου, κά:λλ!ιέ@γnρ-ε 'έ�� ν:έο πvεύ'μ;α ύγ ι έ ινiι"ς; ζωf]ς tων mα'ίδί,ών, ενώ πα
@άλλ1;1λα διέπρεπε με τ(l εμπνευσμένα Ποιήμciτά του, και την ακούρασtr� δρασττιριότrι
Ί;ά. τόυ : ( γvρω cu,ι;ό · την., . J�τρ�κil . κάt τ:Q '. Λογο,ίrεχ�t.α. ':Εfταν από τους τα,κτικούς
'ΟVy.�ργψτες . tων .<�Κυt�ριφιών Γραμμάτων» και αργότερα; ,εκδόττις και δ�ευθυντiι.� του
έξίσου σ:r:ι, μανtικο·ύ περιοδ�κού «Πνευματικ'ή Κύ!(ρος».
ι.

,

�·,

,

•

Ανεξάρτnτa όμώς :απ9 τ�ς επαγγελματικές αρετές της,, . η ' .ομάδα αυτ'ή 'ήταν μια
·

_προόδευτι:�Τιι 1' δτiμοκρ�tι�iι &μςtδά, με itάθος για τnv ελευθερία,' ,Που έβαλέ σl:όχο ττις
'έvα γfνικόtfQΟ .πρόyρqμμα' ' avαμόρφωσrις 'tου . τόΠου, ' με την ftνευμciτικ'ή αφ\Jπνιση
' όλων τ.ων ?τρ(qμάτφv_t9υ λαού, �<;Χί τrι ,μελέτη κaι προαγωγή τnς υπριάκΤιζ πνευμα· ' ··
· : ' ,.
··
· ·
τ ικiις ζωiιζ κriϊ' Τέχνnς.
!<

'

"

·

·

.·

/'

·

.

. ..

·

Πολλοϊ από τrιν ομάδα �υτiι 'ήτανε - όπως ανέφερα πιο πά�(.ι) συν�ργάτf:ς του
ο Κώστας ΙΙρουσής, και είχαν
διακριθεί
τnν ε:υριJ/λ;άθειά τους, το Προοδευτικό ··πνεύμα τους, ·Και τrιν ·αyάπτ� γ ια
,
τον τόπο tους.

"'/ια ·

·_

περιοδικού «ΚiJΠριςii,ά" Γράμμαt(l», που διτ:ιύθυνε τότε

, ,

και

.

"

"

. .

·

Αυtόί ο ι ··ίδ ιb .ι iJtαν εκείνοι πdυ είχαν ι�ρύσει το'\J <�Ελλrινικ.ό ' Πvευμaτικό 'Ομιλσ
Κύπρου>)'
·:ήταν 1ιδρυl:ικά μέλ\r:ι .n συνεργάτες των «Κυπριακώγ Σπουδάiν», ενός
�ξ.ιόλογ�υ Κυπρολογικού επιοτnμ9,ηκού πφιοδικρύ.
.
.
,
,
από.' τότε πενiιντα σ�·εδόν χρόνια. : kί όμως; μένουν ζωnρότατa άτn
μνήμ:η μαru tι ιδιοφ,:wίά"1τ.συ &ιdμανt:ή σtον τομ;έα η;ις ζωγραφικής,· (αλλά και της πvευ-

. Πέρασdνν.
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.

.

)
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ματικnς ζωnς γενικότερα) , n σοφία του Θ εόκλnτου (Κλείτου, όπως τον λέγαμε) Σοφο
κλέους, n θυμοσοφία του Γιάγκου Μιχαnλίδη, η επιμέλεια του Μίκn Κιτρομηλίδη, n
ευφάνταστn αντιμετώπισn τnς ζωnς και n πολυγραφ9σύνn του Κύπρου Χρυσάνθη.
Ιδιαίτερα, ωστόσο, θέλω να τονίσω τnν εργατικότητα και τnν αγάπη για τον πνευματι
κό χώρο τnς Κυπριακnς ζωnς και παράδοσnς του Κώστα Προυσή , που υπiιρξε ηγετι
κiι μορφn· στnν πνευματικiι αναγέννηση της Κύπρου.
Αργότερα προστέθηκε στην «Ομάδα μας» ένας εξαίρετος άνθρωπος, «ό aνθρωπος
έν φ δόλος ούκ εστι», όπως τον ονόμαζα εγώ, ο Τ11 λέμαχος Κάνθος, που είχν έλθει
από το Γυμνάσιο Αμμοχώστου. Ζωγράφος και χαράκτnς , με καλλιτεχνικn ψυχn, κέρ 
δισε αμέσως τnν αγάπην όλων μας, και ιδιαίτερα των μαθητών του, στους οποίους δί
δαξε όχι μόνο το σχέδιο και τα χρώματα, αλλά. και την «ανθρωπιά» , που συνεπάγεται
n Τέχνη.
Ο Κάνθος έδωσε νέαν ώθ11 ση στ.11ν ΚΊJπριακiι ζωγραφικiι. Σ τους πίνακές του
απεικόνισε όχι μόνο το Κυπριακό τοπίο, αλλά και τnν ψυχ'ή του Νησιού, μέσα από τα
λαμπρά χρώματα και την ατμόσφαιρα των ζωγραφικiις του. Ο Κάνθος συνέβαλε γενι
κότερα στην πνευματικiι ζωiι του Νnσιού. Οι λίγες αυτές γραμμές ας είναι μια ο(ρειλό
μεν11 απότισ11 τιμiις φιλίας κάι αγάπης για τους Α. Δ ιαμαντή, Κώστα Προυσiι, Τnλέ
μαχο Κάνθο και Κύπρο Χρυσάνθη, και ένα ευλαβικό μνημόσυνσ για τους Θ.
Σοφοκλέους, Γιάγκο Μιχα11λίδn και Μίκn Κιτρομηλίδrι , που τόσο πρόωρα χάθnκαν.
_

ΝΙΚΟΣ

ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ

Π ΙΚΡΟ ΑΝΘ ΟΣ

·

Μες το στερέωμα απλώνομαι
άνθος τον αιώνα μου και βγαίvω
περιπατητής των τρομερών καιρών.
Ανεξάρτητος σαv πετρούχι στο φως
λεύτερος και πάν.τα ερημικός,
διωγμένος iων ανθρώπων, πικρός
ανθός τον · τόπον μου.
Έτσι μαράθηκα κι εγώ σαν άνθος
τον γιαλού, στρονθίD αιωρούμενο
της στάχτης τον αιώνα μου υπήκοος.

1•

�

'

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΆΓΙΩΤΟΥΝΗΣ

Π ΝΕΥ ΜΑΤΙΚΉ ΚΥΠΡΟΣ
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ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ, Ο

Δ ΙΑ

ΧΡΙΣΤ ΟΝ ΣΑΛΟΣ

·

-

Τ.όv βίο διάβαζα χθές τοi) � γίοv, Συ!!-εώο/ος,
τοv διά Χριστόv �αλοϋ·.
.
σάv τόv :4vτώνιο f;,έγας,. της έρiιμQ.υ άθλητής π ' άφfjκε
τiι 'σκήτη τόυ, καί, θείος τf>ελ_ός, dτόv κόσμο μπfίκε.
· Σ ' έδρες σvνάξ&άJV κqί λοιπ(i)v σεμιναρίων
.'
δέγ είχε θέση a'(Jτός .avέστ�ος
Κι ά! μέ τίς εύaτοχ?ς.ίπ�τριές τρϋ η1v alώνο�
τον. &Πaτεωvος- χ�λαyέ τiιv iάξn ! .
Δαιμοvίσμένοζ καi iρfλός
f/τ:ον γιά δλονς μά μiι β(}έξει καi μiι' σtάξει
, , . τό� είχαv άγρυπνες άyγελ��ές δυνάμεις-άθικτος
.
μέσα aτό βόρβορο τfίς άδιΚrις ζφfίς γϊά νά· :trερva,
πότε μέ Πόρνες μσiρα�ζ6,;1,εv6ς τό δάκρυ tovς · .·-\ · icqi πavτα
μέ τής καρδιάς τfι βία καi τfίς aγάΠης δείχνο�τάς το υς ·άπόδρασrις κρvφά'μοvοπατaκια·
πόtε χορεvοvtdς μέ άθλιουξ_θεατρίνους
σε θέατ�d!' Καί πλα7:έeζ, a' εκείνους .
' πού yι� . εvα τίποτα . τόv εlχαv πάντα επιστρέφοντας
άγάπtις θείας τά βέλη.
Κ.ϊ άλλοτε - ά, ετοvτQ μέ συγκίvησιv
φύΆαξα μές στό νοv - άλλοτε, δταv μιά φορά
μέγα θανατικό πού είχε πέσει,
σέ τάξη lμΠηκε σκολειού, στή μέση
εστάθη τώγ παιδιώvε, άπό θεία πρόγνωση
τά πρόσωπα καταφιλώντας δσωv έφτασε fι σειρά ·
tό δάκρυ ό θείος έκρυβε, μά τί χαρά
όπού 'λαμπε μές στων παιδιών τ ' avυποψίαστο βλέμμα,
χ�ρά σάv κατευόδιο στόν aλλο χρόνο τfίς aυvάντrισής τους!
.
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ΑΝΤΩΝΗΣ Π�

ΛΕΥ Κ Ω Σ ΙΑ
Στοv ilάτριάρχη τωv Κυπρίων Λογοτεχvώv
· Κ ύπρο ΧριJσ6vθη
'

'

.

Πόσα χρ6vια έχουν περάσει. Κι όλο σε θέλω πάλι. Κι όλο σε ζητώ. Είσαι rι
αξέχαστη μνήμη της ανατολής. Όποιος σε yvώρισε εσέvα δε σε ξεχνάει. Αvαθν
μάμάι τις μέρες που πέραqα μαζί σου, ,τις γλυκές ώρεςτωv βραδιών. Να σεργια
:vίσω Θέλω 1,ϊάλι σvους δρόμους σου. Ότι έζησα εκεί πάλι vα ζήdω. Τα ζεστά κο
ρίτσια σου vα κοιτdJ. Και το γλυκό .κρασί σου vα με σκλαβώνει. Να γυρίζω στα
παλιά και στα vέα σου. Τηv ιστορία σου va συγκομίζω. Α ! Ώρες της Λευκωσίας
αξέχαστες. Μνήμες που χαρaκτηκαv στηv ψυχή μου. 'Και ποτέ δεν θα σβύσουv.
ΓΙΑΝΝΗΣ

· Ι

1

ΓΑΛΑΝΟΣ
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Η rΕΦΥΡΑ

(διήγημα)

Εδώ και αρκετn ώρα ακουγόταν n φωνf] τnς μάνας που μας καλούσε στο σπίτι. Ο
ήλιος είχε πια δύσει και το σούρουπο έπεφτε γοργά, φέροντας μαζί του όλn εκείνn tnν
nρεμία της νύχτας.
Η δική μας παρέα όμως δεν έλεγε να διαλυθεί, το παιχνίδι δεν είχε ακόμα τελειώ
σει. Ήταν αδύνατο να τ' αφήσουμε στn μέσr.ι τώρα που είχαμε συλλάβει αρκετούς από
τους εχθρούς και τους ανακρίναμε με μανία. Οι ερωτnσεις έπεφταν βροχή και που και
που ακουγόταν απελπισμένη η γωνn το:υ Γιάννη :
- Άσε με σου λέω, μη με κτυπάς. Θα στα πω όλα ! Ο Κωστnς επέμενε να μάθεt
πού είχαν κρυμμένα τα όπλα. Μας έστελνε να ψάξουμε σ' όλες τις κρυψώνες, διαφο
ρετικά δεν θα φεύγαμε για τα σπίτια μας. Ζητούσε επίμονα να παραδοθεί ολόκληρη 11
αντίπαλη ομάδα. Ο Γιώργος, ο μικρότερος της παρέας δεν άντεξε και . . .πρόδωσε.
- Είναι κρυμμένα στο παλιό σπίτι, μέσα στο μεγάλο βαρέλι . . . Μη πείτε ότι εγώ
τους μαρτύρησα . . .
Τρέξαμε όλοι άλάλάζοντας για να Πάρουμε τ α λάφυρα που δίΚαιωματικά μας
ανήκαν άφού εμείς είμαστε οι μεγάλοί. νικητές.
Καταϊδρωμένοι, αναψοκοκκινισμένοι, φτάσαμε στο σπίτι την ώρα που η μάνα,
βραχνn από τις πολλές φορές πούχε φωνάξει τα ονόματά μας, άρπαξε ένα μεγάλο
ξύλο έτοιμη να βγ�ι σε αναζήτησή μας.
·

- Αλτ ! Ψηλά τα χέρια ! της είπε ο αδελφός
μου προτάσσοντας το όπλο tου, ένα
ξύλο μακρύτερο απ ' εκείνο της μάνας.
Αυτή χωρίς να χάσει τη ψυχραιμία ττiς, έτοιμη πάντα ν� αντιμετωπίσει κ�ι τις
πιο δύσκολες Καταστάσεις, δίνει μια στά πισινά του Κωστή, που, μ' ένά σάλτ9 πiι�ηξε
στον ηλιακό για να ξεφύγε.ι το κτύπημα: Αρπάξαμε κι εμείς τnν ευκαιρία και γλιΟ-tρiJ.,
σαμε ανάμεσα στο όπλο τού Κωστή �αι ητο ξ:ι)λο, που · rι μάνα το χε.ιριί,όταν .μ:ε τ:ην
ίδια μαεστρία σαν άνοιγέ τιί; ζυμωτές πίττ�ς, αποφεύγοντας τις εΠομεvες , ξυλtές που
σίγουρα προόρίζονταν για μας τους μικρότeρους. Αρπά'ξ<:φε tη σάκκα με τα:βιβλία
κρυφογελφντας που γλυτώσ.�με τόσο φτrινζt. τ.ο ξύλο,1
-

-

·•

Ο Κωστiις, ύστερα α.Πό το ΚτύΠrιμα που π'ήρε ήρθε με κατεβασμένη τ1fl μο:ύρΥ.ι', ψα�
νοντας τα βιβλία του που iιταν σκορπισμένα σαν ασύνταχτος λόχος σ-�ρΘ.πιω;ι.ών . .
- Προδότες ! Τούρκοι !· . μας σφύριξε 'σt' αφτί εvώ ΠeρνQύσε αιπ6 Οί:ιtλQ. μriς. Τώrν·.
αγριοκοιτά�α με μα δεν τι; ρολάβαμε ν ' αν:τ αποδώσου με τις κq;:r11γ ορ cες ·γ ιατ ί ο μεγ άλο ς .
αρχηγός, έτσι έλεγε τη μάνα ο- Κ:ωστi�ς, σtεκόtαν κιόλας από χcάνω μας &.νι;:μίζόντ�ς
τη βέργα απειλητικά.

- Όσο για σένα, δε ντρέΠεσαι να Πaίζέις ·μ)ε τ "- άΎόρια;, φώναξt> τραβώντας : μοιυ τα
μαλλιά που ήταν Πιασμένα σε μια μακριά αλογοσυ.ιρ ά.
" : ·
- 'Ηταν κι ά'λλα κορίτ:σι<;ι στο παιχνίδι, μουρμ0ύ.ρισα, .. απσφ�ύγbytάς να σηκώσω ,
τα μάτια πάνω, μη τύχει και δει ο Κωστ'ής πόσο είχ� Πονέσει.
·

·

'
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- ·Σ ιωπiι ! με κ εραυνοβόλησε t1 μάνα . Αν σε βρω " άλλrι φορά να παίζεις με τ ' αγόρια. ..
.
Ευτυχώς που υπάρχει κ ι ο Κώστiις και μας γλυτώνει από τη δύσκολη ώρα. Ήtαν
ένας. πραγματικός αρχηγqς κι είχε μεγάλrι καρδιά .
.
Τ ι i�θελε·ς ρε μάνα, ν·· αφήσσuμε·.1 1ίούς Τούρκους να μας νικt�σουν; Χ ρειάζονται
'
κι οι γυναίκες στον πόλεμο !
\
·

�

Με τrιν άκρiΠ tο:\J 'rμαt ιού πρόσεξα το ·. χε·ρ ι τ:rι ς μάνας ''που έκανε ένα ι:tύκλο κι ετοι
μαζόταν. να πέσeι με τrιν ανάστροφη στ11ν crtλάτrι tόυ Κωστi}, �Εκλεισα τα μάτια και πε
ρίμενα τον χαρακtr�ριστικό θόρ:Uβο ενώ το χέρι μου άρπαξε Έον άλλο αδελφό μου, μια
και καθόΈαν τόσο κοVτά μου. Κρίμα να τιις φάει πάλι Ο καrιμένος ο αρχηγός ! Και . . . Ώ !
i;pυ θαύμ,ατος ! αντ:ί, yια το μπ� μ ,. ακούω ξαφy ικά τη μάνα να γελά σαρκασηκά λες κι
,
iJ� ελε, να 1π ιQ:σει τ�ν
.
� :, Κ�στiι στα πράσμ . 1
"
.
·
·

·

.

,

.

Κ<J.ι · τι ξέρεις., εσύ γ ια τους Τούρκους; Νομίζαζ πως ο πόλεμος. είναι σαν εκεί:νο
'
,που κaνεις 1αι- � ά�έια ς> ικόπεδα ;
�

'

Ε ; λοιπόν, πολλές φορές είδα τον Κ<.Jστiι να είναι αρχηγός, · αλλά τέτοιο ύφος,
ποtέ δεv τόχα ξαναδt. Όρθωσε το Παράστrιμά του, όσο είχε βέβαια γιατί i]ταν λιγάκι ,
- κ:οvtούλr�ς, οτά�rι�'ϊ σης μύτες τώ.y ποδιών ·τ ου, Πiιρε βαθιά αν<ισα και φούσκωσε το
; ,
στnθος του, έyυρε to κεφάλι
πίσω ανεμίζοντας τα ανύπαρκτα μαλλιά του - έτσι κ.ον
ρeύονταν qλα τ' αγόρια �ότε � Και με ύφος ρήτορα άρχισε να εξriγά στrι μάνα ότι οι
�ουρκ91; είναι "εχθροί μας; ξεσηκοονουν τους Τουρ:κόΚυπρίους σε αvtαρtJία, dκοπός
τους είναι :να πάρουν το .νησί μας κι ένα σωρό άλλα πράγματα που πρώτrι φορά ότη
ζωή μου τα άκουγα. :Η:tαvε βέβαια δύο χρόνια μεγαλiiτερος, πάντα α·ρ)(ηγό τον θέλαμε
στα παιχνίδια, τουρκοφάγο τον φωνάζανε οι αντ. ίπαλοι, · μα ποτέ δεν πίστευα πως
'ήξερε κιόλας τόσq. . ;τrολλ.ά! · ;Ilbύ τα είχε μάθει αφο'(J σχεδόΥ. ποτέ δεν διάβαζε κι. (J.ς nταν
' σtn δεύτερη τάξη του Γυμνασίου. Ούτε κι η μάνa μπορούσε να καταλάβει. Έτσι όπως
στεκόταν εκfί, μόύ θύμιζε Την εικόνα κάπο�Οt) fιρωα Που 'ήταν, στο . αναγyύ,)στικό τrις
έκτης 'Δrιμοtικ:ού. Ο θυ'μός τnς μάνας υ;τrdχώ. ρΤισε και κοίταξε τοv Κωστrι· με απορία.
.
Άλ�ο Που δεν i�θελε αυτός για να κερδίσεt τrιv εμπιστοσύνrι τrις και να μαζ εκδικnθεί
γ'ια τη �υλιά που , ά��α:ξε qτα: πισινά, άδικ, � .
- Εσύ χου τα ξέρεις όλ ' αυτά; τον ρΦ,τη�π σαν σtαμάτησε για να Πάρει ανάσα.
- Τα συζητάνε οι μεγαλύτεροι στο σχολείο, τ' ακο:όω · στο ραδιόφωΙVό. Είδα και τ '
αεροπλάνα που βομβάρδισαν την Τυλλ11ρία, aτην τ�λεόραση του Κ<J.φενείου !
Δεν σού�.α να μη πατά Έο πόδι σου στο .Καφενείο; κινήθηκε απειλητικά· rι μάνα,
ξεχνώντας τους Τούρκqυς και το Τουρκοκυπριακό_ πρόβλημα.
�

·� Μα δεν πi]γα ό,ΈΟ' καφενείο ! δικαιολογf.ιθrικε εκείνος αμέςrως. Περνούσα απ ' έξω
και κονtοσtάθηκα λίγο να δω την τηλεόραση: Σ πουδαίο . πράγμα, σου λέω,. tα δείχνει
όλα ζω�αvά !
1

'

--- Εμείς γιατί δέν έχουμε τηλεόρ'αση; ρώτ:ησε με αφέλεια ο μικρότερος που παρακολουθούσε τον κ,.ωστiι με το στόμα ανοικτό.
J

'"

Γιατ� ·δ,ενι έχο!\Jμε λεq;>τά, βρ�. μmιουμπούνα ! πρ6λαβε τον 1συλλογωμό τ:ης μάνας,
ο Κwστi]ς.
�
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- Γιατί θέλουν να μας σκοτώσουν οι Τούρκοι, τι τους κάναμε εμείς; ρώτησα τον
ΚωστiJ που σαν αρχτrγός του παιχνιδιού τα ήξερε όλα.
- Οι Τουρκοκύπριο ι είναι άνθρωποι σαν κι εμάς . Μαζί ζούμε τόσα χρόνια σε
τούτο τον τόπο ! απάντnσε n μάνα αποστομωτικά . Όσο για τους Τούρκους . . . Δεν θα
τους αφf]σουν οι μεγάλοι να κάμουν επέμβασn . . . Άντε, στα μαθήματα τώρα κι όλα
αυτά είναι ξένα για σας. Όταν θα μεγαλώσετε . . .
- Εγώ θ α γίνω στρατιώτnς για ν α πολεμf]σω τους Τούρκους, είπε αποφασιστικά
ο Κωστf]ς. Αν f]μου� μεγάλος τώρα θα ήμουν στρατιώτnς όπως τον Παντελή τnς θείας
Γεωργίας ! τον είδα πώς καμάρωνε με τn στολiJ του και κρατάει και όπλο, είναι πραγ
ματικό όπλο σου λέω ! . . .
Μιλούσε με τόσο πάθος ο Κωστής κ ι έδειχνε τόσn αποφασιστικότnτα να πολεμή 
σει για τnν πατρίδα του. Γι' αυτόν ο πόΧεμος έμοιαζε με γιορτή , ένα μεγάλο παιχνίδι.
Ήθελε να γίνει αρχnγός, iJρωας να τον θαυμάζουν όλο ι για τα κατορθώματά του. Είχε
οργανώσει τόσο καλά τnν ομάδα κι όλοι ήθελαν να παίρνουν μέρος στα παιχνίδια
του. Ακόμα κι εμάς τα κορίτσια μας έβλεπε σαν στρατιώτες και μας άφηνε να παίζου
με στα παιχνίδια του. Αλοίμονό μας όμως αν κάτι πήγαινε στραβά ή προδώναμε κανέ
να μυστικό τnς ομάδας ! Κι έτσι όπως μιλούσε τώρα, έπειθε τn μnτέρα πως f]ταν μεγά
λος κι ήξερε πάρα πολλά. Κάπου όμως ήθελε να τον συγκρατήσει και να βάλει φρένο
στn φαντασία του που κάλπαζε σαν άσπρο άτι.
- Ώρα για διάβασμα τώρα!
Κι αμέσως ακολουθεί απόλυ�n σιγiJ και χωνόμαστε στα .βιβλία μας γιατί τnν
άλλn μέρα ο δάσκαλος θα μας έκαμνε διαγώνισμα, αδιαφορώντας για τnν τουρκική
ανταρσία, τον πόλεμο που απειλούσε τον τόπο μας, τn κρυψώνα του Κωστή, τις
φωνές της μάνας, τ ' ατέλειωτα παιχνίδια μας . . .
Τ α χρόνια πέρασαν γρήγορα. Η παρέα σιγά-σιγά μίκραινε μέχρι που μια μέρα
διαλύθnκε για καλά. Ο Κωστής άρχισε ν' αντρώνετ(lι,' σωστό παλλnκάρι έγινε και
έπαψε πια ν' ασχολείται με τα παιχνίδια. Ήταν φορές όμως .που σαν τύγχαινε να βρει
τα μικρά παιδιά τrις γειτονιάς να παίζουν μπάλα στο δρόμο, τnν άρπαζε Κι αυτός στα
πόδια του, τnrν έκανε μερικά γκελάκια κι ύστερα τnν Κλωτσούσε μακρυά με μανία. Τον
ευχαριστούσε τόσο πολύ σαν φωνάζανε διαμαρτυρόμενοι γι αυτήν του τnν κακία. Μ�
τα μαθf]ματα αν και δεν τα πήγαινε καθόλου καλά, κατάφερνε πάντα να περνά χωρίς
να μένει ποτέ στnν ίδια τάξn. Τώρα n παρέα ταυ ήταν μεγάλα αγόρια που μιλούσαν
κουβέντες σοβαρές και κόιτούσαν τα κορίτσια μ' ένα αλλόκοτο βλέμμα και το'Ι!Jς ψιθυ
ρίζανε κάποια πειράγματα.
Ή

Όλοι αρχίσαμε να μεγαλώνουμε και τα ενδιαφέροντά μας είχα';' αλλάξει τόσο
πολύ. Κοντεύαμε να τελειώσουμε το Γυμνάσιο και το ερωτηματικό για το τι θςι γίνου
.
με μετά, άρχισε νa στριφογυρνά στο μυαλό μας βασανιστικά. Για τα αγόρ'ι α δεν υπήρ
χε άμεσο πρόβλnμα γιατί, τα επόμε:να δύο χρόνια ήταν n στρατιωτικiJ τους θnτεία. Η
ζωiJ κυλούσε γρήγορα κι ούτε που προλαβαίναμε να συνειδnτοποιf]σουμε όλες εκείνες
'
τις αλλαγές που πραγματοποιούνταν από τn μια στιγμή σtnv άλλn.
Κι ήρθε rι μέρα που ο Κωστής κατατάγnκε στο σtρ�τό για να εκπλnρώσει τη
στρατιωτικiι του θnτεία. Θεέ μου, τι καμάρι . ήταν αυτό, τι κόρδωμα μέσα στη στολiι
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· του σtρaτιώτn. Tn q),ορούσε και νόμιζε πω·ς σ κόσμος όλος iιταν δικός_ τού ! Περπατού
οε στο δρόμό' ··και Τιτάν σίγουρος πως όλα' τα κορ ιτσίστικα βλέμ ματα iιtάν κόλλtι μένα
απάγω τQυ. Σταμάτησε: πια να μ�ς .κ.άνει εκείνq �α γνιωστά πeιράγματά του σαν έμπαι
ν� . σ�ο σ�ίτι κq.ι οι κουβένtες τqυ · i)Ί;'άν κοφτές, . σ-Uν,rομες σαν , στρατιωτικά παραγγέλ�
ματα . . Τον θαυμάζαμε- εμείς οι μ'ικρότεροι μα σ�νάμα το;ν νιώθαμε τόσο απόμακρο .
Πολλές φορές τον ρωτούσαμε αν ακότωσε κανέν.a εχθρό τώρα που κρατούσ� π ραγμα
τικό όπλο , μ ' -αυτός μας κεραυνοβολούσε με το · βλέμμα του. Ε ίχε ένα τόσο δικό του
τρόΠ_ο ' :νq ��φρ�ζει το'Jθυμό 16αι τnv α'γςiνάΚτησή του. Σn?'tΦVε το ένQ. φρ'\)δ ι ψnλά . και
τα χεtλrι ·Ί:ο.\1 γίvονταv' ·Όαν δυο ,λεπτές γραμμές που σχεδόν τις dκέπαζε πέρα για Πέρα
r
το μα1!1ρο . μουστακt πουχε · αφnσει απο τοτε που πnγε στρατιωτnς.
. ,
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- Πιστεύkις ακόμα πως οι Τούρκοι είναι εχθροί μας;
'
Τον 1ώ�11σε μ �α: μtρα ο , μικρ6τερ�ς' αδελφός .μου,' θέλοντας yα βεβαιωθεί για τις
πεποιθt]σε ις του; τώρα Που είχε πία · μεγaλώσεί . .Κι ό ,Κ ώστiις τον κοίταξε μ' εκείνο το
γνώριμο .α:τt,όμα�ρο ύφος t.ου r.tαί του απάντrισε μονολεκτικά.
- �οφαλώς!

·

· Κ ι 1. φ μωξ dtιJ' μ\Jαλό μου άρχισε να · ε_πανασταtεί τι . αντίθετη άποψτι Και σκέφinJ;<.α
πως ο .Κω σ:τ;iις ίσως να είχε άδιΚο σ' αυτiι του τη γνώμη. Ναι� οι ΤούρΚοί είναι εχθροί
μdς γισ.τ{ ftάv-iα καραδοκούσαν να πάρουν το ντισί . μας, ' ό μ;ω ς υΠn Qχάν και οι Τουρκο
κύπρ ιοι που iιταν κι αυτόί σαν κι εμάς, Είχαν' μεγαλώσει · dτ:ον ίδιο τόπο που· λέγεται ·
Κύπρος, ίσωζ κι αυlϊοί ν' αγαπούν τούτο το νrισί σαν κι ·&μάς. Ίσω� κι aυτοί vάχουν
�;ον ίδιο εχθ ρό μ � qμ1ά ς, τnν 'f ού ρκικn βαρβαρότητq. που απε �λούσε να καταστρέψει ότι
ωρρq:ίο δrιμιούργrισαν· ;γεν�ές σε τούτο τον :vό:πο. .
'

·

,

.

ι

,

. .

,

Ε;κείνες q.κριβ,ώ ς τις μέρες,, ri μοίρα τάφερε να yνωριστώ με μια Του.ρκοκύπρια,
, μια νεαρή πούχε τις .ίδιες ρ(ζες μέ τους «εχθρούς μας».. όπως έλεγε ο Ι(ωστnς. Κι 'ήταν
α ρκετn ..ωύτ:n rι �νωριμία να μου αλλάξεl συνθέμελα τις απόψεις που τός:rο πολίi θέλn
σε νά μας εμφυτεύσει ο αδελφός μου από τότε που είμασταν παιδιά. Κοντευε να τε
λε_ �ώσει το ϊJτρ�τιωτικό το� ο Κωστi�ς σαν τέλειωσα κι ,εγώ το Γυμνάdιο Και μπήκα
στf� Σχολή για ινα γίνω νοσόΚόμα αφού αυτό 'ήταν το όνειρο μου. Νφρή κοπελλίτσα
τόtε όΠως .τόσες άλλeς, ξεκινούς:r,α με .τ n στaδιοδρομ(ςι μας γεμάτες . 9-ισιοδοξία και
σχέδια για το μέλλον. Καμάρωνα στrιν κάtασπρrι στοΜ' μου και μόνο τώρα ένιωθα
την υπερηφάνεια του Κωστn σαν' πρωτοφόρεσε τrι στολή του στρατιώτrι μ.' όλα εκείνα
τα κουμπ,ιά' και �α γqλόνια,.

, Μια μέρα, ανάμεσα στr:ιν αγωνί,α των μαθr�μάτων. και τrις .τ ρεχάλας να εκπλrιρώ
σω τα καθnκοντα που μου είχαν ανατεθεί, ακούω ένα γογγυτό κι. έν.α κλάμα γεμάτο
πόνο από τ ο γωνιακό κρεββάτι. Σκέφτnκα πως σίγουρα κάποια ασθf:νnς πονούσε και
χρειαζόταν άμεσα ' τn βοnθειά μου. Έτρεξα μ' όλn τnν όρεξn Πού χαρακτnριζε τrι νιότrι ι
των δεκαοκτώ ,μ9υ χρόνων, οΠλιομένn με τnν υπομονn που επέβαλλε το επάγγελμά
μου; έτοιμη :να προaφέρω τις υπrιρεσίες μου. Ένα νεαρό κορίτσι, λίγο πιο μικρi� από
μ:ένα, με το κεφάλι tυλιγμένο στους επιδέσμους και το πρόσωπο φοvσκωμένό από
τοίiς μώλαJπες, ζrιτούσε αιtεγνωσμένα βαήθειά, v' ςψcαλύvω τον πόνο του. Triς μίλr1οα
σιγά, τrις είπα παρrιγορnτ. ικά λόγια, προσπάθrισα να καθnσυχάσω τους φόβους κaι τις
αντισνχίες ττις. Ξαφνικά όμως διαπίστωσα πως. όλα :rα λόγια μου iιταν γι' αυti�ν ακα
ταvόπι;α Κι όλο μου ζrιτούσε κάτι σε μια γλώσσα άγνωστη για μένα.
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- Αννέ... Αννέ... , έλεγε και τα μάτια της έτρεχαν σαν ξεχυλισμένες βρύσες.
«Συγχυσμένη θα είναι ... » σκέφτηκα και διερwτόμουν πώς να της μιλήσω για να με
νιώσει, όταν μια φωνtι ποΊ:J ερχόταν από την πλάτη μοΊ.! μ' έβγαλε από την απορία.
- Τεν λαλεί ελληνικά ... Τούρκο ένι . . .
Πάγωσα αμέσως κ ι ένιωσα τ ο αίμα που σταμάτησε να κυλά στις φλέβες μου. Γύ
ρισα απότομα κι είδα μια φιγούρα που στεκόταν μαζεμένn στο μακρύ τnς φουστάνι κι
ένα λυπημένο πρόσωπο τυλιγμένο σε μια θεόρασn μαντiιλα. Παρ' όλο τον πόνο τnς,
ένα ζευγάρι μαύρα �άτια μου χαμογελάσανε πικρά.
- Εμέναν τέλει . . . μάνα μου, λαλεί . . .
Τ ο μυαλό μου ύστερα απ ό τ ο πρώτο μούδιασμα άρχισε να παίρνει χιλιάδες στρο 
φές και το βλέμμα μου έψαχνε να βρει απαντiισεις στα τόσα ερωτnματικά μου.
«Τουρκάλα είναι ! » σκέφτnκα και συνnδnτοποίnσα τnν έκτασn τnς συμφοράς μου.
Πρώτn φορά στn ζωiι μου βρ ισκόμουν πρόσωπο με πρόσωΠο, τόσο κοντά. μ' αυτούς
τους ανθρώπους. Αναζiιτnσα απεγνωσμένα βοiιθεια, μα είχα τnν παράξενn αίσθnση
πως ξαφνικά είχα μείνει εντελώς μόνn μου σ' ένα φουρτουνιασμένο ωκεανό. «Οι
Τούρκοι είναι εχθροί μας ! » σφύριξαν στ ' αφτιά μου τα λόγια του Κωστiι. «Άνθρωποι
είναι σαν κι εμάς . . . » ακούστnκε n φωνiι τnς μάνας μου.
- Αννέ. . . Αννέ. . . πόνεί. .. ! παρακαλούσε ζnτώντας τη βαήθειά μου n μικρή που βρι
σκόταν εκεί μπροστά μου, στο κρεββάτι του πόνου. Ο φόβος κυρίεψε τn ψυχή μου κι
iιθελα να φύγω, να το βάλω στα · πόδια, να κλείσω ερμnτικά τ ' ·αφτιά .μου. «Άνθρωπος
είναι . . . ».
- Τι θέλει; ρώτnσα βραχνά και σύντομα τn μnτέρα τnς που μιλούσε σπασμένα Ελ
λnνικά.
- Πονεί κόρn μου . . . πολλά πόνος .... , απάντnσε n μάνα και δυο χοντρά δάκρυα κύ- '
λnσαν από τα μάτια τnς. Και ξαφνικά το πρόσωπ0· τ'Τιl ς άλλαξε, πήρε τrι μορφiι τ11 ς δι..:
κιάς μου μάνας που πριν αρκετά χρόνια, σαν έτυχε ν' αρρωστiισει ο Κωστi}ς μας, τον
πiιραμε στο γιατρό και τnς είπε ψυχρά «Πρέπει να γίνει εγχείρnσn, διαφορετικά ... »
Πόσα βράδυα καθόταν κοντά στον Κωστiι και του κρατούσε σφικtά το χέρι, περιμέ"'
νοντάς τον να συνέλθει από τn μεγάλη δοκιμασία του. Τα μάτια τnς, α� και κουρασμέ
να και κατακόκκινα από τnν αϋπνία, κοιτούσαν ορθάνοικτα και περίμεναν με λαχτά
ρα να ξαναζωντανέψει το χαμόγελο στο χλωμό Πρόάώπο του γιου τnς:· Ta χείλn tnς
κουνιόνταν συνέχεια και μουρμούρίζα\1 κάθε προσευΧn Πbυ iιξερε, παράΚαλώντας το
Θεό να σώσει το παιδί τnς.
- Αλλάχ! Αλλάχ! αναστέναξε βαθιά n " μάνα κι φτλ �σε το χέρι τnς γεμάτο στοργή
να χαϊδέψει το μέτωπο τnς κόρr�ς τ�ς που τόχε ρυτιδώσει ο πόνος.
·

·

·

«Άνθρωποι είναι κι αυτοί . . . Μάνα είναι κα� πονεί για το παιδί της ! ... » Έκανα μια
απότομη μεταβολiι και με μεγάλα β.ήματα, σχεδόν τρέχοντας έφυγα από τη νεα.ρiι
τουρκοκύπρια. «Προδότr�» πέρασ ε ' από μπρο ς. μου ri μορφή του Κωσ-τn Ύ εμάτnι θυμό
όπως τότε που βοr�θούσαμε τους υποτιθέμενους εχθρούς μας να δραπετεύσουν ·α"Ψάμ�
σα στα χαλάσματα των παλιών σπιτιών. 'Τίναξα το κεφάλι αγέρωχα και . προχώρ:rισα
προς τσ γιατρό, που εκείνη τn στιγμiι συί,nτούσε μ' ένα .σtrνάδελφό -:του.
·

- Γ ιατρέ. . . σας παρακαλώ, n νεαρiι στ ο κρεββάτι δέκά πονό. . .. ελάτε γ' ρiιγο ρα!
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, . Γέλαqq �ρ;ι1 . Q'�έφ�r1κμ πως ,�ίγφJρα, θ,α �;9 ·_ξεχ4σει μpλι� φύγει απ' εδ�. �πλωσα
το χθρ ι ν',.- .ω;tοχαι.ιρ�τf]σω τrιν Τκιουζέλ . μα αυτn έπεσε σαν σίφqυνας στrιν αγκαλιά μου ,
·:, Κ:αι μ' έσφιςε δυνατά λες κι 'ήθελε ':'α μο11 πε,ι _ όλα εκε ίνα JiGO�_; δεy ήξερε να εκφράσει με
λόγια, σ� μtα κοινή γλώσσα . Ί;'q: δάκρυα Κ'ύλ�qαν οτα ·μάγο'W.λά τrις όπως την πρΦτrι
μέρα που προοtQγνωρ1ισ1iiίΚqμε, μα .τσότα : nΊ:α\ί δάΚρυα' :Χά:ρά'ς κι ευγνωμοσύνn ς μαζί .
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,δά1.ι'ρυα .�ου. '@:σο:, �ι ·C!N �ροσπάθ'r�σα να τα συγπρ<ΗiJσω, φάνήκα αδύνaτ1ϊ1. Και ξάφνου
'

,

I

..

"

,

,'ήλθε t'l . μορφ:fιι 1iφ1J:: -Κωστή μ.πρqσtά μαι� ,κ t "rι cpωνn του ακο'\Jσ1'.rικε πιο πολύ από trι
δεκt� μeυ «Α:yκαλtάζεις. ;uους εχθ'ρού. ς σου ! ». �Ε.ρφίξα τη Γκ.ιο:υζέλ σtην αγκαλιά μου με
τ1ψν ":ίiδια θέρμη κά\:, :.σqν ΚQ>tτα:χτf]καμε σtα •· μάτια, είπαμε . όλα εκ είνα που δεν μπορού
.
" 'σαμε .yα 11Ubύ,μB· aφ:cχu μ�λούσaμε δυο δt(Χφο.ρ�τ.ίκές γλιbσσ�g. Έν<ΟC μnνα αργότερα, ένας
·Κλει-στφς �α���λίdς i]ρθ'� γιa φ ιένα, . κι <!1�ό,ίγ9mάς Ί��· με . �ρρία,,. αντίκρυσα μια πολύ
..

' /

.

97

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ

όμορφη κάρτα που απεικόνιζε μια τεράστια γέφυρα τι οποία ένωνε τις δυο όχθες ενός
ποταμού. Τη γύρισα πίσω και διάβασα στα Αγγλικά: «Αγαπτιτn μου φίλτι ! Ποτέ δεν σε
ξεχνώ για όσα έκαμες για μένα. Η καρδιά μου θάναι JΊ:άντα μαζί σου και θα θυμάμαι
εσένα και ττιν Κύπρο μας. Εύχομαι νάστε όλες καλά κι ο Θεός μαζί σας. Χαιρετι
σμούς από τους γονείς μου. Με αγάπτι Γκιουζέλ». Ειλικρινά είχα σχεδόν ξεχάσει ττιν
υπόσχεση ττις νεαρnς Τουρκοκύπριας. Αργά-αργά γύρισα ττιν κάρτα και κοίταξα με
απορία το τοπίο που διάλεξε να μου στείλει. Νάταν άραγε τυχαία αυτή τι μεγάλτι γέφυ
ρα; Αποκλείεται, σκέφττικα, τούττι τι γέφυρα συμβολίζει τόσα πολλά για μας τις δύο
φίλες. Είναι τι γέφυρα που ενώνει τους δύο κόσμους μας, 11 γέφυρα που μας ένωσε σε
μια παντοτιvn φιλία, τι γέφυρα που ενώνει τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσά μας,
είναι 11 διΚ'fι μας γέφυρα που θα στέκεται κόντρα στις απόψεις του Κωστi�.
* **

Τα πράγματα στο ντισί μας πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο κι οι διαφορές
ανάμεσα στον ίδιο το λαό μας μεγάλωναν. Γινόταν ένας αρρωσττιμένος εμφύλιος πό
λεμος και κανείς δεν άκουγε τις ορδές των βαρβάρων που κτυπούσαν τ11ν πόρτα μας.
Όλα έμοιαζαν σαν ένα κακό όνειρο, σαν ένα παιχνίδι όπως εκείνα που παίζαμε με τον
Κωστή παιδιά τότε, μα σαν ερχόtαν το βράδυ μαζευόμαστε στα σπίτια μας και κατα
λάγιαζαν όλα. Τούτο όμως το παιχνίδι δεν έλεγε να τελειώσεί, παρά μόνο γινόταν όλο
και πιο σκλ11ρό, πιο άγριο κι έφερνε μόνο πόνο και πίκρα σ' όλους. Κανείς δεν έλεγε
«ανακωχή ! το παιχνίδι τέλειωσε! »
Ο Κωστής είχε τελειώσει πια τ ο στρατό κ ι έψαχνε να βρει δουλειά, μια και τ α οι
κονομικά ττις οικογένειας δεν σήκωναν επιπλέον επιβαρύνσεις. Τα βράδυα αργούσε
πολύ να έλθει στο σπίτι, μα κι αν ερχόταν, έφευγε πριν τα μεσάνυχτα και γυρνούσε
χαράματα. Η μάνα ανησυχούσε πολύ μα δεν ΊΟλμούσε νq. τον ρωτi�σει γιατί φοβόταν
πως είτε δεν θάπαιρνε απάνττιστι είτε θ' άκουγε μιa ωt' εκ'είνες τις κ.οφτές και μονολε..:
κτικές απαντήσεις του Κωστi�. Συχνά, καθόταν μόντι σε μια γωνιά και πότε-πότε
σκούπιζε τα μάτια ττις ανάμεσα στις προσευχές που συνήθιζε να σιγομουρμουρίζει.
Το μυαλό μου κάτι πήγαινε να σκεφτεί :για το 'πού γυρνά ο Κωστnς, όμως δεν ήθελά
να πω σττι μάνα, γιατί f]μουν σίγουρτι πως αν συζτ�το-Uσανε δεν θα δίστflζε να αρJtάξει
ττι βέργα όπως και τότε και να του κατεβάσει μερικές ζυλιές στα πισινά ..

Τα σύνyεφα άρχισαν να πυκνώνουν πάνω από Ίον. γαλανό ουρανό και παρ' pλο
που βρισκόμασταν σττιν καρδιά του καλοκαι, ριοί), όλα Προμτινούσαν τον ερχομό μιας .
μεγάλ11ς μπόρας, ενός καταστρεΠiικόύ τυφώνα �ου θα dάρeονΊ� τα πάντα aτο πέρασμd
του. Όλα έδειχναν τον ερχομό ενός χειμώνα Χωρίς ν' ακολουθεί 11 Άνοιξτι στο κ�τό �
πιν του.
***

Τα εμβατi�ρια που ακούγονταν από το ραδιόq)ωνο εκείνο το πρωί, πάγωσαν τις
ψυχές όλων μας κι aντί ρίγτι συγκίνnσ11ς, σκορπούσαν παντόύ - τον φόβο Και ττιν αγω- ,.
νία. Η μάνα τρομαγμένη έψαξε τον Κωστi� που tίς τελευταίες νύκτες καθόtαν μαζί .
μας στο σπίtι χωρίς να λέει κουβέyτα.
·

- Πόλεμος ! μουρμούρισε και to μυαλό του έδει;χνε τόσο μουδιασμένο, ·ανίκανο ν'.
αντιδράσει σε τούτ11 τ11 σύντομτι μα τόσο φοβερiι λέξτι.
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:t{?μάρι;· 'βιαστικά · κι άρχισε να. ψάχνει ' με " μανί<i λες και δεν έβkεπ ε
ό
του
ροστά
λες εκεί::νες τ. ις κ ρεμμάστρες πο1J · nταv'. φορτωμένε ς με τα πεντακάθαρα
μΠ
xctι μοσχομυρισμένα από'. τα χέρια τ11ς ·μάνας, · Πουκάμισά· ωυ.

· :Ά:ν.Φί·ξi. " τσ

.

· ·

"·

1

•

� Μου σιδερώνεις �υτό; μού:ιtε και μου- έβfίλε στα τρεμάμενα χέρια μοϋ τ-ην πρά-

·
σι\ιn ρ-τράt1;ω·ϊικ:ή'-iου ·στολiι.
·,
·: :-- 1\1 ·�q. τρ: ���εις; ,9��λιaξε ,11 μάνq ., σαν Πληγ ωμένη λαφίνα..
: . . '.· - .Μάνd.. Πόλ.ξμως ηίνεται δξv· το καταλαβαίνεις; είπε κq:ι περ ισσότερο
'·

·

. .

..

"

·

· ·

·

.

't'Qν , εcη:Jtφ: το ιι. .παρ.<ι· τίtlν - άΠελπ ί,ομένn .ματιά τnς μάνας .

.
ρωτόύσε

Ντύθ1tκε σια γρήγορα Κϊ άνοιξε ττ�νι εξwΠο ρ�;α. Κοντοστάθηκε ένα βήμα πριν το
τελευτάίο σκαλόΠάt.ι Κα:ι γύρισ ε' το κεφάλι it'ρος -ι;ά ·π ίcrω. Σi}Κωσε τα μάτια του κάτω
από το. στ:ρα;,: ιωτικq πnλίκιο κι αγκάλιςιqε ένα yu ρω στο σπίτι. Ύστερα κοντοστάθrικε
στη , μeνα Πoru στεκόταν .aαν χαμέVΤJ; τόφε ρε αργά σε μένα, κάiι πiιγt να πει κι είδα τα
χείλ'r:ι . του πούχ�:ν�:yί-νε � · Θ'αν μια λ�t:iι γραμμή.
ί >
.

: Είπ·� σi�θερά, λες κ:ι �θελε. να δ �κα�.ο�ογηθεt για }tρώτn φορά στn ζωiJ _του, για το

· - Ε>α .u-ελειώσ.ει ·γρ�yορα' ο πόλεμος �αι θα γύρίσω ! .

. }r·

·

ξαwν,.ικό <ρευγuς) r.ov Είδε τη μάνα που ,έκλq:ιγε μα δεy είπε λέξη. Γύρισε t1JV JJ:λάτη και
· με' μεγάλα β�μάτ�. χά:eπκε στn γ�νίά του δρ6μ;bυ, προφτάίvοντciς ν'- ανέβει σ' ένα με:-.
γά,�Q ;. ΡΙρατιωτικό φορτηγό που περyούσ.� /:{.αι �άζευε . �ντούς πο;υ καλούσαν σε γενική
.
·
επιστράτευση.
.
.
.
..

..

-

.\� ια βωvβiι 'Qϊωπή αιιλφθ:ηκε α� όλο το p-πίτι που ξαφν.ικά φαινόταν τόσο άδειο κι
έvιωθ�ς τrι:V απέλΠ�σία vα π�αvιέται σαν ένας κακός. δαίμονας. Εκείντ� τη . στιγμή ευχό
μρυνΉ. :v1άταν έyαΊ κά,.ιό όνξ:tρq. Νάχε γvρίqει · :v:ίσω ο χρόνος και νάταν όπως τότε που
μ,ικρά Πiχιδ.Lq, παίζαμε πόλεμο με τα ξύλa :κaι με ψεύτικα· όπλα. Και σαν τέλειωνε ο
πόλεμος όλc;J. ;τα παιδιά: ι-iοvιάί,αμε κaι γελ9ύσαμέ με .τα καμώματα της aντίπαλης ομά
δaς γιατί ο- Κωστiις, σα\ι γνήσιος γόνός των ένδόξwν Ελλnνων προγόνων του, τους
ανάγ�αζε .σ ε παρ'ι�δοσn. Πόσο αλλοιώτικα :ήταv όμwς χώρα i;:q πράγματα! Πόσο αληθι�ά f:ίvαι κι ας φςιίνqνται όλα σαν ένα μεγάλο ψέμα !
.
••

•

'

1

.

·Δυο βδομάδες κράτnσε ο πόλεμος. Μα οι πληγές που άνοιξε κρατούν ακόμα
αγιάτρευτες κι αιμορρqγ0ύν σε κάθε. άγγιγμα. Ο Κωστής μας, έτσι. τον έλεγε πια n
μ(}να,. αργς>ύσε να γυρίσει από το μετωπο. Τα μαντάτα έφτασαν ένα ζεστό σούρουπο
το1:.1 Αvγούgτου. «Σκο:τωβηΚε. ι:tατά τnν υποχώριη ση . . . » . Μια . μεγάλη φω! ογραφία του,
ό:rι ωtό τα · λιγοστά π�)Ιματά μπόρεσε' ν' αρπάξεί. η μάvά και να ' περισώσει στην
αvεάρα του ξε�ιζωμού Και της προσφυγιάς, βρίσκεται κρεμμασμένη στον τοίχο του
φtωχικού σαλονιού. Χαμογελά κάτω από το μουστάκι του Πίσω ·από το τζάμι του κά
δρου_, vtυμένος στη στρατιωτική του στολή με τα διακριτικά του Εφέδρου Ανθυπολο
χαγού. Πολλές φορές, κοιτάζοντάς τον, νοσταλγώ να ζήσω 'εκείνα τα τρελλά παιδικά
χρόνια μ� �ι,ς φωνές μας, τους ψεύτικους πολέμους μας, τις αγωνιώδεις . φωνές τrις
μάναζ ίσ� μέ να. μας μaζέψει όλους στο Όπίτι, τα καλοκαιριάτικα βράδυα γύρ� από
το τραπέζι σττιν χι:qμq.τέvια, αυλή, τιi;. φιλοσοφίες του Κώστή γ ια τους Τούρκους που
.
είναϊ εχθροί μας κι ένα σφρό άλλα που παραμένουν ολοζώντανα στη μνήμn,' qσο κι αν
τι καρδιά · πονά. Τώρα πια ο Κωστής 'ήταν · ένας πραγματικός ήρωας, έτσι ακριβώς
όπως το iίθελε, μόνό που ·' ο ίδιος δ-εν βρωκόταν ανέμ�σά μας )' ια να καμαρώσει τούτο
_ το κατόρθωμά του.
·

·

·

. ..l
i

1

· ,\.
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Κι nρθε ξαφνικά ο ξεριζωμός . Καταδιωγμένοι από τrιν θrιριωδία του κατακτrιτn
και τις ατέλειωτες βόμβες που έρριχναν τα αεροπλάνα, πi]ραμε τQν δρόμο τrις προ
σφυγιάς. Ήτ_αν ένας δρόμος ατέλειωτος, ένας δρόμος. που οδrιγούσε στο πουθενά. Χι
λιάδες τ ' αυτοκίνΤΙτα και τα φορτΤΙγά, σχΤΙμάτιζαν μια ατέλειωτΤΙ γραμμiJ κι ο κόσμος
στοιβαγμένος σαν σε στενά σαρδελοκούτια έψαχνε να σωθεί από τQ κακό. Τα μάτια
όλων, γεμάτα αγωνία και φόβο κοιτούσαν τον ουρανό που τον σκέπαζαν όλα εκείνα
τα θορυβώδικα κατάμαυρα πουλιά που σκορπούσαν παντού τον θάνατο και τΤΙν κατα
στροφi]. Κι ύστερα κοιτούσαμε ο ένας τον άλλο και δεν τολμούσαμε να πούμε κουβέ
ντα γιατί είμασταν-βέβαιοι πως σε λίγο θα ξυπνούσαμε από τον τρομερό εφιάλτΤΙ.
Πίσω, απλωνόταν ένα πυκνό σύννεφο σκόνΤΙς ανάκατο με τους μαύρους καπνούς
που έβγαιναν από τα καιγόμενα κτίρια, καλύπτοντας πέρα για πέρα τΤΙν πόλΤΙ. Όλοι
ψάχναμε να βρούμε ένα ασφαλισμένο τόπο, ίσα με να κοπάσει ΤΙ μπόρα κι ύστερα
πάλι να γυρίσουμε στα σπίτια μας.
ΠόΌ'ο δύσκολο είναι να θέλεις ν' αγαπi}σεις ένα καινούργιο τόπο, να τον νιώσεις
δικό σου γιατί έτσι απλά δεν σ' αφi]νουν να πας πίσω στη γΤΙ που μεγάλωσες. Και το
χειρότερο απ' όλα είναι να βλέπεις τόσο κοντά το σπίτι σου, να μπορείς σχεδόν να το
αγγίξεις με τα δυο σου χέρια κι όμως να σ' εμποδίζει το συρματόπλεγμα π' απλώνε
ται μπροστά σου. Είναι (f)Ορές που λες κaι τ ' αγκαθωτά καρδιά του σου καρφώvονται
ίσια στrιν καρδιά, αδιαφορώντας για τον βαρύ πόνο. Μια δρασκελιά μόνο τρία βi]μα
τα πιο κάτω κι είσαι στο σπίτι σου, στις αγαπΤΙμένες γειτονιές, στα γνωστά δρομάκια
που μεγάλωσες κι έπαιξες ανέμελο παιδί. Ότι αγάπΤΙσες βρίσκεται τώρα «σtΤΙν άλλΤΙ
πλευρά» και μια πράσι νΤΙ γραμμi] χωρίζει τη ζωi] σου στα δυο.
Το πέρασμα των χρόνων άρχισε να βαραίνει τους ώμΌυς της μάνας και το πρό
σωπό τΤΙς γέμισε ρυτίδες ύστερα απ' το χαμό του Κωστiι. Έχει χάσει πια εκείν11 τΤΙν
αγέρωχΤΙ κορμοστασιά και το βλέμμα τΤΙς πλανιέται ανάμεσα στις θύμnσες μιας περα
σμένΤΙς ζωiις. ΠαρΤΙγοριά τΤΙς τώρα είναι τα εγγόνια τrις κι ΤΙ προσμονiι του γυρισμού
στο δικό της σπίτι. Χαμογελά μόνο σαν ΙΤΙV φωνάζουν «γιαγιά» και χαίρεται με τα
παιχνίδια τους. Πότε-πότε τους δι11γείται ιστορίες που μόιάζοvν με παραμύθι. ΤοΊ:Jς
μιλά για κακούς δράκους, για όμορφες, βα9ιλοπούλες,1 για αντρειωμένους βq,σιλιάδες,
για τον iJρωα που σκοτά)θrικε στrι μάχrι. Κι αυτά τΤΙν κοιτάζουν μαγεμένα ,κι όλο · ζrι- ,
τούν να τους πει ακόμα πιο πολλά για κείνον τον nρωα rcoυ τόσο γενναία πολέμrιgε.
Σκοτεινιάζει το βλέμμα τΤΙς γιαγιάς, δακρύζει( crιωπά.
Ι'

..

- Ποιούς· πολέμrισε ο Κωστiις, γιαγι:ά;
- Τους Τούρκους ! απαντά μονολεκτικά; σημάδι πως το παραμύθι τέλειωσε.
Τώρα, όσο και να τ11 ρωτούν, όσο κι αν το ζ11τάνε, 11 γιαγ ι.ά δεν τους· μ ιλά. Έχει κλε ι
στεί στον εαυτό της συντροφιά με τις δικές τ11 ς σκέψεις �αι �ις δ ικές τ.nς qνςι μνi]σ -ει;ς
από τον nρωα. Τα παιδιά, φεύγουν τρέχοντας για να παίξυν το παιχνίδι του πΌλέμοv
και να ζωντανέψουν όλα εκείνα τα παλλΤΙκάρια, που μόνο 11 γιαγιά ξέρει να' διηγείται
τα κατορθώματά τους.
- Εγώ είμαι ο :kωστi]ς ! φωνάζει ο έναζ.

·

- Εγώ είμαι ο Τούρκος που θα σε σκοτώσει !. φωνάζει ο άλλος και χωρίζονται. ·τα
παιδιά σε δύο παρατάξε ις.
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. .. . Θvμiιθnκ�: τrι:v Γκιουζέλ, μ' εκείνο to ό,μορφσ πρ6σωπσ και το γλυκό χαμόγελο
, σαν 'ήλθε νςχ. . μ' , φτοχαιρετ:'i]σε�,.. Ε;ί&α τα μεγάλα μφόρα μάτια τnς που , με κο, ίταζαν μ '
εvγ.�ω.μρp�yη. Την 'Κάρτα iης · μ::' ε�είνη:" τn , μεγάλ:rι ,Υ έφυ ρ<iι1 η;ωυ ένωνε τ ις δ.υο όχθες του
, , πqτdμ�.v . '.Εχα μξγ�λο, ερωrrrιμα:ι;-:ιΚιό �ρόβdλ:ε. Να 'περη:ατi\<;Jϊu στn γέφυρα τούτη iι να
, �rι:ν,,,,σ
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μας- έλεγε πώg· είνα,ι εχθροί μας ! Μα n Fκιουζέλ ήταν φίλ:η μου
·

-. �α.ι ί?ως, με βυμάvaι' ακ?μ;α. ·
·
. ' , . -+ ·Qι ':Ι'bυρ�ωι, ψeλλ1ισd., είνriι . . . άνθρwΠοι Κι ; αυτ�ί ό�ώς όhο� οι άλ!-οι ·άνθρωποι
· που ·ζο:υ'Μ στο:ν: Πλαvήtrι μας . . . είyαι ό�ως. 'όλους.:το;υς ανθρώπdυς που ζονν ιtαι κινού-r
νται δίΠλ&., 1μας . .
·

.

.

·

.,

'Fότt γιατί σκοtώσανε τq:ν Κ1ω'στn ;· Αλ:tlθεια', '.γιατί, σκότώσανε : -Cον Κωστi); Πολ
, 'λέ% ψορές ,με· βασανίζει κι ' εμένα to ' ίδuο. ερωτηματιΚό. Πολλές φορές έψαξα να βρω
" μια 'ϊ:x.iά'Ytnσrj. Πολλές φορές αvaρωτnΘΤ}κα 'γιατί να φτάσουν . ως εδώ τα πράγματα.
Στ,q. δικά μaς .παιχV:ίδια ·Jtοτέ δεν τ'ύγχaιvε να σκοτwθεί ο Κωσti}ς; ' Ήταν πάντα ο δυ
να:t.ός,. ο 'ήρωας που ξέφέυγε από ·tα χέρια τον εχθρού. Ποτέ δεν είχε Πεθάνει ο Κω
στ'ής ! . : . το ερωτ:rιμciτ.ι�ό έμενε βαθειά μέσα στr� ψυχή μου και Πρόβαλε 'βασανιaτικά
στrι σκέψt1' μου. ·'ΕπρεΠε νά βρw μ:Lα απάντr�σrι yω το παιδί μου� για το οποιQδiιποτε
:ι:rμ ιδί που μπορε � νάχει τnν , ίδι(Χ �c) ρ ί,!J .
. _J

·

·

·

,

:Σούχ:ω .π ει ποτ.� �ώς �τυχε να γ;νωρίσω ττι� φίλτι μου τrιγ Γκιουζ�λ;

. _

.:, ' -,! Πώς ττιν είπtς, μtιμ�ά;

"

." ..

η

,

'

,

,

�

Γκίοι:iζέλ ! ΤουρΚά,λα 'είyqι,!

Το παιδί με �οίταξξ μ� ρJάτ�α ορθάνοικτα κςtι γουρλωτά από' φόβο �αι θαυμασμό.
,
Του μίλησσ, για τtι νεαρή μιου, φίλ11, για· τη μάνα tτις. που έκλαψε στο προακέφαλό ττις
σαν ιήταν άQρω�ιtn, γL,q. τον πάτέρα τΤilς JiUoυ 'ήξερε Ελλt�vuκά και μου εξ:rιγούσε όσα ri
Γκιο,Ιt!ζέλ .δεν μιJτ9ρούσϊvα μου πει . . Τωυ μίλησα για τ:ην κάρtα που 'μου έστειλε και λυ
πiιθτικα Jit(i)υ δeν τriv είχα τώρα γιατί έμεινε κι α;wτ'ή ανάμeσ� σε τό'σσ. ·άλλα άγαπr�μένα
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πράγματα που δεν μπόρεσα να πάρω, φεύγοντας από το σπίτι μας μέσα στΤΙν αντάρα
του ξεριζωμού. Ίσως ΤΙ Γκιουζέλ νάναι τώρα παντρεμένΤΙ και νάχει κι αυτή ένα γ1;0
στΤΙν ίδια ηλικία με τΤΙ δική του. Παλιά, οι Τουρκοκύπριοι ζούσαν μαζί μας, στα ίδια
χωριά, στις ίδιες γειτονιές και μοιραζόμαστε τις ίδιες χαρές και λύπες.
- Τι λες μαμμά; εγώ αν βρω Τούρκο μπροστά μου, θα τον σκο . . . Δεν θέλΤΙσα να
τον αφήσω να τελειώσει. Ένιωσα τΤΙν γέφυρα να τρίζει κάτω από τα πόδια μου, να
κουνιέται συνθέμελα ..
- Θέλεις να γνωρίσεις έναν αλΤΙθινό Τουρκοκύπριο ;
Η απάντΤΙσΤΙ δεν ήλθε τόσο γρήγορα όσο τΤΙν περίμενα. Η έκπλΤΙξΤΙ και ΤΙ απορία
ήταν ανάγλυφα στο πρόσωπο του παιδιού. Δίσταζε ίσως να πίστευε πως τόλεγα για
να τον δοκιμάσω.
- Θάθελες λοιπόν να τον γνωρίσεις; ξαναρώτΤΙσα, δίνοντάς του τΤΙν ευκαιρία να
το ξανασκεφτεί.
- Μα δεν θα μας σκοτώσει όπως τον Κωστή ;
- Όχι βέβαια ! Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι κακοί κι ύστερα, μΤΙ ξεχνάς πως τότε
γινόταν πόλεμος. Στον πόλεμο οι άνθρωποι ξεχνούν τΤΙν ανθρωπιά τους, τΤΙν αγάπΤΙ
για τον συνάνθρωπό το:υς...
·

Ο Αχμέτ βρισκόταν στο νοσοκομείο για αρκετέζ μέρες γιατί είχε σπάσει το πόδι
του μετά από ένα δυστύχΤΙμα που είχε. Οι ίδιοι οι δικοί του ζήτΤΙσαν από τα Ηνωμένα
"'Εθντι να τον μεταφέρουν στις ελεύθερες περιοχές γιατί χρειαζόταν άμεσΤΙ ιατρική πε
ρίθαλψΤΙ και το χωριό του ήταν πιο κοντά στο δικό μας νοσοκομείο. ΣτΤΙν αρχή τον
αντιμετώπισα μέ μια καχυπ'οψία κι ίσώς όλα εκείνα που έμαθα από τον Κωστή να
μπήκαν φραγμός ανάμεσά μας. Απόφευγα να σχετιστώ ιδιαίτερα μαζί του και κάπου
στΤΙν ψυχή μου υπήρχε ένα γκάθι που πονούσε σε κάθε τσίμπΤΙμά του.
Να όμως που τώρα ήρθε ΤΙ ερώτΤΙσΤΙ το-μ παιδιού μου να με υποχρεώσει να γνωρί
σω πιο πολύ τον Αχμέτ και να νιώσω πως γέφυρες σαν κι εκείνΤΙ που μου έστειλε ΤΙ
Γκιουζέλ πριν τόσα χρόνια, πάντα θα α.Πλώνονται μπροστά μας. Ο Αχμέτ είχε ένα συ
μπαθΤΙτικό πρόσωπο και δύο καiάμαυρα μάτια γεμάτα εξυπνάδα. Είναι παιδί, δεκαο
χτώ μόλις χρόνων και τ' όνειρό του είναι να σπουδάσει, να γίνει μΤΙχανολόγος. Γεννή
θτικε λίγες μέρες πριν τον πόλεμο και γελά- σαν σκέφτεται πως έχει εχθρούς
ανθρώπους που ούτε καν τους γνώρισε, γιατί έτσι τω'1 δίδαξαν στο σχολείο, έτσι' του
λένε οι άλλοι, ο� μεγάλοι. Να όμως JϊCου ένα. ατύχΤΙμα τον οδήγφε στο νοσοκομείο,
στΤΙν απ' εδώ πλευρά και επιτέλους γνώρισε τους ΕλλΤΙνοκυπρίους.
Παρακολουθούσα τον Αχμέτ που μιλόύσε με τον γιο μου, αυτός στα Τούρκικα
και το παιδί στα Ελληνικά και δεν 'ήξερα αv έπρεΠε , να γελάσω 'ή να κλάψω. Υπ'ήρχε
όμως ΤΙ γέφυρα μεταξύ μας και κάθε β'ήμα που κάμv&με μας έφερνε όλο και πιο κοντά .
Με τα Αγγλικά που 'ήξερε αρκετά καλά, μου είπε πως γεννήθΤΙκε σ' ένα Τουρκοκυ
πριακό χωριό που βρίσκεται στα κατεχόμενα, πως αγαπά το V'ησί μaς για τις τόσες
ομορφιές του, πως θέλει κί αυτός όσο κι εγώ; να ζ'ήσόυμε ξανά ελεύθεροι και μονια.., , 'J
σμένα.
,.\

- Γιατί μας έχουν μάθει να σας μισούμε τόσο . . . αναρωτιέται με πιρκία. Ο γιος
μου τον κοιτάζει συνεχώς και μέσ' από τη σιωπ'ή του νι;ώθω τΤΙν απορία που πλΤΙμμυ-
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ρίζμ τnν ψυχή Έου�. . Ο Αχμέτ με ν�ήμ<lτα χ.αι. �ινήΘεις των χεριών, προσπαθεί να του
1ι[Ει όσα η:ί.ο πο�λά μΠο,ρξ:ί για 1i11 ζwή, του . Ο μικρός ακούει και ότ.ι δεν μπορεί να κα
ζt.άλqβει γ�ά tο· ' ,βλέμμα.'του Ο·έ. ι;iϊ�να'; . περιμέv�ντας να το.υ εξnγiJσU) αυ�ά που λέει ο
'
Αχμέτ: ,
. ·· - Ξέρεις, Αχμέτ, ο γίΟς μου πρώτη φορά yvωρίζει ένα Τούρκο ... νόμιζε πως . . . Δεν
πρόλαβα. v<α. τ�λeυφσw � ι· αμέσως ήλθε n απάνtησ.n ν,α με, κ.εραuνοβολήσει.
1
·
. �· Το ίδιο · πίστευα κι εγώ. Μας έχουν 'μάθει να· είσαστε οι εχθροί μας ... Αν δεν ερ
·
χόμουν εδώ, ίσως κςιι
vα μην ζούσα τώρα . . .
(\

. Eίqa -;ir�, μάτ. ιa
·; ψ('βν.r{ του ραγ.tσε. Ά·
·

' ,,

το�
·

" ·

πο� γ.έμ;ισα�"· δάκ@υa. Το πρόσωπό του 'ήταν λυπnμένο και η
.
\.
. . ,
.
:, •
, · .Ί ,,: · ·
.
,
·. ·

.

.·

.

.

- l\1;αμμά,
γι.ατί κλαίει
ο Αχμέτ; Πονάς, φίλε μου;
,
'
ι

•

1- ΚλQ.ί,� ι γιαt:ί εί��ι κι αυτός άνθρώπος ·σαν κί εμάς. ΙΙονά για όλ' αυτά που συμ'
'
βαίνουν γ'υρω μας... '. στο νησί μας;. ..
'
,
1
Η γέφυρ� δεν ειχε πέσει, όπως νόμιζα. κάποτε. Η γνωριμία τqiiτn ήταν μια ακόμα
χο'ύ(pτα:; π :rιλός, έν.α .ακόμα · χαλίκι στnν βάσ� .της γέφυρας, κάμνοvτάς την ακόμα πιο
1,.ι; �υν,ατiι πις}.-,α:νθε�:iική 'στρ . πέραό':μα 1:όύ' χρόιVου;� Μακάρι να μπορούσαμε να στrιρίζ
ξουμε -Cη. γέφυρά μας μ' άλλα τς)σα χαλίκια κι απ' τις δυο πλευρές του ποταμού. Άμα
υπ.άρχει μια γέφυρα, εiJκολα �ορείς να J,Cεράσεις <m'ό την μια όχθn στf.)ν άλλn. Κι
. ίρω� ι:ιάποτε J:GλΕίαμψύτο το χάaμα, να γίνει δρόμος, λεωφόρος για να μnν υπάρχοvν
JliLα δ�9�.*λευρ:ές, �υQ ,όχθ�ς. .. Τηγ,τελευτα(α λέξη εμείς βα τnν �.ούμε. Εμείς, τα π�ιδιά
α\.rr'ή ς irις γης, ριζωμένα στο χώμα τnς . Όχ ι οι ξένοι, οι διαβατικοί που ο άνεμος θα
παρaσύρε� σαν δέ�ρα χωρίς ρίζες, μόλις φυσήξει μ' ορμή.
•

•

!

ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΝΑ
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Μέσα σ ' ένα δώμάτϊο
κρ�ο ,
χρυσωμένο αΠό μακριά
·

το φως .είναι μια πτυχή
βλέπω τη γη
δίχως να βουλιάζω
σχεδόν, κάτω απ ' τις ρόδες

·

σάv μιά μουριά
Που ο δρόμος λευΚάίνει.
ANDR E DU BOUCHET
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Μετ. ΜΙΜΗΣ Κ. ΙΑ:ΚΩΒΙΔΗΣ
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ΤΕΣΣ ΕΡΑ Π ΟΙΗΜΑΤΑ
Χ ΆΛΚ ΙΝΟ ΣΥ ΝΝΕΦ Ο

Χάλκινο σύννεφο εξουσία σιωπής,
Μέρες στεγνές που σκοτεινιάζουν.
Πόgο γρήγορα βράδιασε σήμερα.
Ο κήπος μου έχει νυστάξει από νωρίς,
Η νύχτα απλώνει τα χέρια της
αφήνοντας τη χάλκι vrι βροχή να πέφτει.
Σίδερα αναμένα καίουν τις θάλασσες
σμίγοντας τrι φωνή των ναυαγών
με τις κραυγές των yλάρων.
Πέρασε πάνω απ ' τα γαλάζια νερά
χωρίς ν ' αφήσει ούτ ' ένα ίχνος ο ήλιος.
Παντού τrις νύχτας τι χάλκι ντι βροχή
πλrιμμυρίζει τον κήπο. .
Ολομόναχος σ' ένα μυστικό μονοπάτι
ενός αόρατου κόσμου ακούω το κάλεσμα ευλογία μιανής άλλης βροχής
διαλύει το χάλκ·ιvο σύννεφο.
ΜΟΣΧ ΟΒΟΛΗ ΜΑ ΠΟΙ Η Σ ΗΣ

Δεν είσαι συ για ταξίδια μακρvνά
να χάνεσαι· σιι:ι ς περίΠλανfισεις,
ψτιλώτερα σ' άλλrι κορυφή
να σε ανεβάσει 'δεν υπάρχει καiιείς.
Ασύνδετα χρό,νια κι ό, τι βλέπεις
,
είναι μονάχα φωτοτυπίες οvείρφν,
βυθισμένος κάτω από εικονοyραφrιμέvα φυλλάδια
αναζητάς τ' αλrιθινό χρώμα της άνοιξης.
Όπου Κοιτάξεις κ.ι ένα πολυβόλο.
Το καφτό μολύβι όπου πας σ' ακολουθεί
Ακούς κτυπήματα από μαχαίρια
μέσα στα λόγια των άνθρώπωv.
Σε τούτα τά χρόνια ό,τι aου δίνουν:
ψίχουλα απ '. του ήλιου _τον άρτο..
Σου απομένει μο.νάχα ολοδικό σου ·
το λουλούδι που σου έδωκε1ι' ·η ποίrισrι
να μοσχοβολά τrις φωνής σου rι αλήθεια.
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Στις πεδιaδiς καλ1μjζεις . όΠQv tov κήJ(ο μσiJ. έκτισα
·
,
. λεηλa:τrώνταςΆ τ ' άv(Jη π9v εyώ·. J:C�ρμιtο.ιώ.
λ
τα
μου.
6yια
tiπωθεi
.ακόμα:
.Κλ�β�t,� πριv γ� 'χοϊψ
.
}v./αζέύf:ις tρυς ήχ.ου,ς τω!V· εirερχόμεvrρv τραyσVδιών μου. .
JΊά�ω dιιπ � , τiλJς. αι;pιε4ώνες1, μ οv _ τρεχ/ε,f ξ .. :: · ·· ,.., ,
νι ς χειμωv� fi!ι�rις: θ,ύ.μΧα ς
Άι κόβQ vταςΆ rfξ
.f Ψ ',δρέJy(i !11 .
' ·ό� ·τι θα yf/v�� μωvής y�9ρτ'(ις μέθη. ·: ;·
: . . ·.. : '.
' ,,· 1
Μαζi με aένa θέλεις ν.α ., οιwπούv ψ νε�q
,ι
Ί
κι ό,τϊ' μιλώ vάvαι εirαvgληψrι,
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ι.p�τι: rρ6{jeti[{υ 1:,0 �έλyϊς .v�vaι e,πό σέyα φτiαyμένο
:
irε{jvdJvr;:[ίζ το αΠ ' το, ,σφpια ΌΌV :Πρώτd
: v� 'ΘfJμ'i,�εi· τrι μελαyχοΧι71/ή��παρQυο:ία ddv.
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Έβd.�a�:σ:rου τραγουδιd· ν,: μαυ rnv. {'Cλώρn
' τrι δϊχιfi1 .dοv vα: iμε οδηyάει;ι γοργόvα '. · ·
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qov ρrUf!)μούς
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' μως εχω σλόδiκό μο tν� μvστι σ. ;rερι r�άλι,
'
1
· εκεί όπσυ ()α ' κτiqω τήv πdλι1Jεiα τήξ 'ποίrισr:ις
μ;Πορ "έσεις πb-viέ 1vα περάσ�ις.
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Η λέξη ε.ίvαι · n συνομιλία με τον εαυτό σου

κι , n πο(ησrι vα συvομιλeίς με τους άλλους.
Όλοι μaζ,ί v'; 'ακο-Jμέ τα πολύχρwμα vερά
. · της αναβaπτισnς ποv γαλrιv.8(Jει το χρ6vο ,
και θωπεύει με φως τα όvειρq μας.
Στη yαλήvη της vύχtας αvακαλύJ(τεις τις λέξεις.
Trιv άυγή μυρίζουν τριavtάφvλλα;, .
. ο στίχος είγ ' έvας περίrτατος, .
μαζί με τους φωτευμέvοvς όταν σvvQμιλείς
ακούεις μέσ' απ6 td !πdifψai:α τις Χέξεις·
. , Που είσαι. πtχvτοτε έ1τόιμος vα πεις. · :'
Ακο'ύεις να ομιλοpv άλλοι μέσ' από dέvα,
όταv ψιθυρ?,ζετε ο �νας στοv άλλο Σ � .ΑΤΑΠΩ
.
αvθίζοvγ άστcρα τρια'vτάφυλλα
στα στήθια τQυ κόσμου.
.ι).ρχίζει και;vούρι ' αvyn γράφοyrας
1
.
στ:ις σελίδες πpυ φωτίζε� tov πρωινού
ο ήλιος .
του καθεvού r ' όvο,μα πάfω σε αγ�οΠέταλα. .
.
.
Αλήθει�, ποιο ς αiτ ' όλοvς σrτ:οχάστ..l}κε ποτέ
Jjως rι ποίηση είvα'ι .ένας. θεός κοματιασμέvος
' ·πο υ μάχεται ,·να εvwθεί με τις λέξεις μας;
ι
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ΖΩ Η

Π Ν Ε Υ Μ Α ΚΑ Ι
ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ ΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΓΥΜΝΆΣΙΟΥ
Μακαριώτατε,
Εκ μέρους των καθrιγrιτών και των υπαλλήλων, που έχουν υπηρετήσει στο χώρο αυτό, ευ
χαριστώ θερμά για τrιν τιμητιΚ'ή σημερινiι εκδnλωση.
Γράψαμε κι εμείς, σ' άλλους καιρούς, τrι δικiι μας ιστορία, σημαντικn iJ ασi}μαντη σε ποιό
τητα και έκταση, βαδίζοντας στ ' αχνάρια εκατοντάδων ανθρώπων, που είχαν πριν από ψάς το
προνόμιο να εργαστούν στο λίκνο αυτό τrις ελλrινικnς και χριςrτιανικnς παιδείας.
Προνόμιο, από όπου· πrιγάζει η συναίσθηση τrις ευθύνrις που. σε βαραίνει δυσβάστακτα,
από όποια θέση κι αν υπηρετείς. Γιατί το δέος, που σου προκαλεί η μακρά λαμπρ'ή παράδοσn
του, σε κεντρίζει αδιάκοπα να εναρμονιστείς στο ρυθμό του και στις προσδοκίες του, παρακι
νώντας σε να προσφέρεις πέραν των δυνάμεων σου, γ ια να προσθέσεις ένα μικρό λιθάρι στο οι
κοδόμημα.
Είναι αδιανόnτη ασέβεια κάθε απόπειρα αλλοίωσnς του χαρακτnρα του σχολείου αυτού
ώστε να καταλ'ήξει κάποτε νεκρό παρελθόν. Όμως, με την προστατευτιΚ'ή στοργή τnς Εκκλη
σίας και τη φροντίδα τnς Πολιτείας, χωρίς αμφιβολία θα εξακολουθήσει να παραμένει πάvtα
ζωντανό παρόν, γεμάτο φως και δτ�μιουργικiι πνοi].
Για να φλογίζει τις αγνές ψυχές - των παιδιών, πλάθοντας αγωνιστές τnς προκοπής και τnς
αξιοπρέπειας, που να τιμούν το όνομα «Έλλην» και το αξίωμα �<Άνθρωπος» .
.
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΆ (1932- 1933)
ΚΑΙ Ο ΜΙΚΗ� ΚΠΡΟΜΗΛΙΔΗΣ

(Αναδ11μοσίευσrι)

«Κεραwό, φωτιά στ,ά στήθια
. κρύβει ό πλάστης μιας ζωfjς.
Φώς, σκοπός γιά μέ fι άλήθεια
κι fι λαμπρόττι μ�ας αvyfις».
� y. σύvταξτι,

'

'

Αύτή εlναι fι πρώτη στροφiι πού θυμάμαι, τού ύμνου τΤiς «Μαθnτικής Συντροφιάς». Οί
στίχοι εlναι τοϋ Κύπρου Χρυσάyθτ� κι ό -ύμνος τραγουδιόταν σε διασκευiι τής μουσικής τού
«Βαρκάρn τοϋ Βόλγα» δπως τiι διαμόρφωσε δ πολιτικός μτ�χανικός σήμερα Περικλής Κισσο
νέργτ�ς.

'
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Τί 1\ταν δμως iJ «Μαθ1Ίtικ� ΣίιJvtρ9φ�a»- μέσα στ? Παγ�ύπρ'�9 fυμγάσ�Q ��ά χρόνια_ 1932.
1933 ; Τ1.,1πικ<iχ · iJτά.ν ενας μαfh;ιτικός ·• Μλλpγος μά ούσια?'τι�(!l, Τ�τ,dν κ�τι., πλ<Υ:_tuτερ<λ,"Ητφ.ν· μuά
Πίσi�1�άι μιά tδέα Ποίi ξfπi�δ�σε άΠό .ti1v έqω:τερικi] ανά)ΙΚ:η: νa .διοχευτ&;ύσeι �ov- δ\)ναμ'ισμό που
ξεχείλιζέ ωιiό, ηϊ qvήq'yχα νiι(iτα, μιq. προc1πάθβια τ� ς δ ί(]μό ρ·wωστ�ς �ών 8c{J�β �-��ν ψrί,χα)ν fu,τό
τον άμορφο κι &σχιψ,άτιστο itτ�λό άκαθό.ρίότ.ιιΝ Παρορμήσεων. ποu προf\λθεν · (φ;' αύτούς τους
tδιους μαθητες χ�·ρ ις: εξωτ Έρικες έπιρρόες, �αι μεγαλLςrtικες κάθοδ�γiισεις.
..

i
1

Ι ,

·

-

'

ι ,

'

•

•

'

Στό τέλος τοϋ σχολι�οί} ετουι; 193·ϊ- 1932,�μιa δμa�ά �ό μaθητες τn,ς Ε' τάξ11ς τοϋ Παγκυ
- πρίου tυμν�σ�ό1!1, .�ίχςtν. tii π;ρωtοβοvλ.ια vά φtιάξοruy, σε Πλα�dια κι;�θ�ρα μαθnτικά, ενα σύλλο
γο, πού θιl περ�λαμβ<iV.ε iάργότερα δf-ο�ς τοVς μ11:�τ�τες �;οϋ ΙJαΎ!'.υσυρίου Τυμ;:vασίου και που
θΜινε διέξοδο · αtό. f](pdίaτειο τftς όρμ;;ς i�ν έ(;ρrιβίΚ;ών χρόνωv και ·θα εφόρμαρε τό ρεύμα των
. ιδεών κι ά�Θ'υχιώv τ.]jς bτοχ�ς έκείνης ,τοϋ ��Παλιού κα�οϋ καιρού».
,ιι

,

·

,,

οι' eφ:rif3oι τfίg �λtκύάς τών 1$, 16 κdί 1 7 χρόνων κρύβουν ενα :δυναμισμό που; αν δέν .
βρεθεJ .κ.άτι. vα τόύ δώ.όeι ·�να όποιοδiιπqτε σχϊiμα, κινδ-Uνεύει νά ,:π;ρσκ<:ιλέσει δ�ασ�ρεβλωμένες
Καταοτqσε�ς κι έπίψοβες 'απώθiισεις στις ψ�χιΚΙ�ς ι;ιαι :· q:uvαωθiηματίκθς όρμες τ�ν ·νέων που
διαβα,ίyοvy τό ,κα,τώφλι τijς παιδικής γ ια νά μΠοiJν σtό, οtκοδ�μtιμα της ώ�ιμης i]λ,ικίας.
·

"

\

·Ι

'

1,

"'Ετqι 6ί μαθτ�iές ττης ΕΉ τάξτi ςtοϋ Παγ*υπρίου Γυμνασίου τοϋ 1932 δέχτηκαν με αίσθ11μα
aνακούφίαnς κaί αJτολ1'tρωσΤjς tfιv _tδέά τ�ς �δμαδικnς- πρσσπαeειας γϊa -'ωρισμένους σ�οπούς,'
βνδιαφέρο:ντα καί,δρασττ:ιριότrηtες.
·
''.: . ' Με·· ��Υ . σvνεργασία δλφv ·��v, · (Jυhιμαθητών -_ �4 ··Τ]τα�- �α � ρΦi� μέλ� - ξεπήδ-ησε �ι �
.
όργavωτίκi) δι�ρθρωσtι π9ύ aξίζει ' τοv κόπο νά τήι v αναφέρο,υμε: γιά τnν �διορρυθμία της κq.ι
,, ' ·

;ιi]ν άρχιtεκiοvικiJ inς σύνθεσm πού δτ�μιουργήθ11κ:ε fuτοκλειστικα &πό ανώριμα τότε πaιδ.ιά καί
· πο:U · βλ:έποντάς ττ�ν σήμερα με τό φακό της πείρας 30 σχέδόν χρόνων, βρίσκουμε πόση αξία
είχε
.
τότε και Θα είχε ακόμα άν τέτ6ιες προσπάθειες a�νεχtζονταν στά σχολετα μας.
-

1

�

"

•

'

'· •

.δ ιοί).tησrι χωρίζοντ�ν σε δύο μ;έρ11. Στό f!.,. Συμiβοrύ�ιο πο'Ι) fιταν. τό· βουλευτήριο _, .δικα
στήριο και στnν έκτελεστιΚn έξουσία πού εtχα,ν πέντε �ιτρ9πές ανάλογα με τόy t0μέα δράσrις
�άθε μιας, ,τόν Ταμία και τόν_ Γραμματέα πού f�.ταν καί gυν:rοvιστfjς - εtστ�γrιτής.
�Μ;

1

ι·

Ί•

·

,

,

Το Δ. Συμβο:Uλιο, -· δ έγκέφαλος yά ποϋμε, f]ταν πενταμελές, απρόσωπο κί ένίαϊο.
;Αποτελέστ:ηκε δ.ε ά:ττό τόν Δfίμο Ταλιαδώρο, διαπρεπii γιατρό σήμερα, τόν Φειδία παρασκευαί
δτι γιατρό και βοίiλευτn της Βούλfiς τώ:ν 'Αντιπροσώπων, τόν Φρ. Πετρίδn, Β.Δ: τού Παγκ. Γυ
μνασίου, tόν aξέχαστ0 Μίκτ� Κιτρομτ�λίδrι και τόν Φίλιππο Νικολαίδ:η, πού διαπρέπει σήμερα
στό Πανεπιστήμιο rιοϋ ΓιοχάννεσμΠουργκ.
·

Άνάμεσά τους ξ�χώριζε 1[άντα ή -σι:ιγκρατημένη προσωπικότrιτα τοϋ Μίκη. Νέστωρα τόν
φ(ι)νάζαμε 1:ότε καί :Νέστωρας. · sμεινε σε δλό tου τόν. βίο. �Ήταν δ· 8φηβος με τi)ν ώριμrι σκέψη
και τό σοφό λογισμό. �Ηταν έκεϊνός πού μέρευε πάντα τό «άψύ κρασι το μαϋρο», Πού ξεχείλιζε
στα άνήσυχα νειaτq, με «τό νερό τ' δλόδροσο τfiς πnγfίς» τοϋ καθάριου μυαλού του.
"Αν. τό συμβούλιο τών.. πέντε fuτοτελοϋσ� τn βούληση και τnν κρίση τf\ς « Μαθητικf\ ς Συ,
ντροφιάς», τf) δράση άντιπροσώπευαν οί . πέντε έπιτροiπες που · fισαν τρίμελεϊς η διμελεϊς.
Άναφέρω τi�ν έπιτροπ:ή Λογοτεχνίας, με δεσπόζουσα φυσιογνωμία. τόν σημερινό γιατρό κι
aκούραστον έργάττ� τ.ων ·γραμμάτων τοϋ τόποΊ:J μας Κύπρο Χρυσάνθη.
·Ji[ Sτιτροπfι «Λογοτεχνίας>� Καψφερε από τά πενιχρό. οικονομικά μέσα νά σχ11ματί,σε� μιά
' μικρΤi aλλ' , άξι(>λογη βιβ�ιοθΤ]κούλα μέ τά πιό σπουδαία εργα δικά μας καί, ξένα προφυλαγμένα
σε ένα. κομψ<), έπιπλάκι που φιλο,τέχVηqε δ άείμνηστος ΜιχαiJλ . Ταλιαδώ.ρος. Κατάφερε ακόμα
�α Δργαν�σξι διaλέξει?, συζητήσεις
πάνω. σέ φιλολογ�κQ. θέμ�:ϊuα καί ν_&. προχ11ρvξ�ί, φιλολογι·
κούς δισγΟΟνισμούς.
,

··

-

,

·

·
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Ή έπιτροπn πάλι τού Άθλnτισμού μέ τόν aλnσμόνnτο ΥΑγγελο Γρηγορίου είχε οργανώσει

θαυμάσιες όμάδες πετόσφαιρας καί ποδοσφαίρου που διέπρεψαν στους μαθnτικο�)ς aγώνες. Κι
άκόμα μέ διΚ'ή της πρωτοβουλία Ε-yίνονταν οί τακτικές σ'\tJγκεντρώσεις στό Γυμναστήριο γιά
διάφορα aθλήματα καί παιγνίδια.
Ή καλλιτεχνικn έπιτροπn εφτιαξε μιάν άρτια χορωδία καί ορχήστρα καί μιά μαντολινά
τα. "Ας aφήσουμε δέ τnv έπιτροπi] τών εκδρομών που ΤΊταν στό στοιχετο της και που έκτός ά.πό
μικρούλες έκδρομές στά κοντινά σημετα τn ς Λευκωσίας οργάνωσε θαυμάσια μιά κατασκήνωση
στήν παραλία τnς Λαπήθου. Οί κατασκηνωτές εγιναν μάλιστα και δμαδικοι Νονοί, ένός
όμορφούλικου κοριτσιού που είναι σήμερα μιά πολυ καλi] Επιστήμων οδοντίατρος.

Άκόμα και τό αίσθημα τnς φιλαλληλίας και τfi ς φιλανθρωπίας εϋρισκε ι':ηrι;απ όκριση ,
μέσω τnς έπιτροπnς Φ ιλανθρωπίας , ά.πό τό tσχνό βαλάντιο τοϋ μαθητικοϋ μας χαρτζηλικιοϋ .
Τίποτα δμως δέν μπορούσε νά γίνει χωρις τήν γνώση και ε)ικριση τοϋ συμβουλίου τών
πέντε που f}ταν ταυτόχρονα καί σάν ι':ινώτατο δικαστήριο καί πειθαρχετο καί που εκρινε καί ζύ
γιζε μέχρι που τελειώνανε τά δρια τnς αθώας μαθητικfjς παρεκτροπn ς κι άρχιζαν τά
ασυμβίβαστα σφάλματα τnς έφηβικnς f]λικίας. Τό συμβούλιο αiJτό ξεχώριζε τi]ν αλήθεια .ά.πό τό
ψέμα, τό i]θικό ά.πό τό aνήθικο, τό σωστό ά.πό τό λανθασμένο . Παραπτώματα που τά βλέπει κα
νένας νά είναι τόσο συχνά στi]ν άnμερινi� νεολαία μας, f}ταν λόγοι τότε διαγραφn ς ά.πό τόν Σύλ
λογο. Π ουριτανισμός; ΥΟχι, πρός Θεού. �Ήταν εύπρέπεια.
Καί τό Σχολείο; Τό έπίσημο Σχολείο στάθηκε, δυστυχώς, έχθρικό στi]ν εύγενικi� έκείνη
προσπάθεια. Κάτι τό φθονερά ζηλότυπο που χαρακτηρίζει πολλές φορές δυό διαφορετικές
γενεές στάθηκε τό αίτιο νά κινείται ii «Μαθητική Συντροφιά» σ' ενα πλαίσιο, Cις τό ποϋμε «Κατ'

aνοχήν παρανομίας». Κι αύτό γιατί δέν ελειπαν οί'Jτε τότε οί φωτισμένοι δάσκαλοι κι ά.νάμεσα
σ' αύτους δ θαυμάσιος έκείνος Γυμνασιάρχης τοϋ καιρού δ Όμηρολάτρης Άναστάσιος Σακκε
λάριος, ό Δάσκαλος κι δ Παιδαγωγός που aγάπησε πραγματικά σάν παιδιά του τους μαθητές
του. Έκείνος ά.γάπησε τi]ν «Συντροφιά» δπως μας αποκαλοϋσε καί τήν aνάμνησή της τήν κρά
τησε μέ στοργή ώς τόν τάφο του.

Οί αναμνήσεις αύτές τών έφηβικών μας χρόνων γράφτηκαν εtδικά γιa να παρουσιάσουν
μ ια ακόμα πτυχi� τn ς ζωn ς καί τfiς δράσης τοϋ aξέχαστου καί ι':ιγαπη:τοϋ Νέστορα τών παιδικών
μας χρόνων. Γιατί κι η κατοπινή δράση τοϋ Μίκη Κιτρομηλίδη ξεκινούσε πάντα ά.πό κάποιο
πυρfiνα τt;ς «Συντροφιάς». Γιατί- κι δταν στi]ν Άθi]να στά χρόνια τnς .Γερμανοϊταλικiϊς κατοχiϊς
ενας πυρfiνας τfiς παλιάς «Συντροφιάς» είχεν aναλάβει νά οργανώσει τii δ ιάσωση ά.πό τiιν
πετνα 1200 Κυπρίων στήν Άθi)να, δ Μίκης ΤΊταν · ό απαραίτητος σύμβουλος. Καί στον πυρnνα
αύτόν τfiς συντροφιάς είναι που προσετέθηκαν aργότερq. δ aθάνατος Ροδίων Γεωργιάδης κι δ
f�ρωϊκός Σωκράτης Λοϊζίδης. Καί πάλι στό φοιτητικό δωμάτιο τοϋ Μίκη γινόντουσαν κι οί
έθνικές έξορμnσεις στnv αντίσταση τών χρόνων τfjς σκλαβιάς.
Σάν θυμόμαστε σnμερα τήν «Συντροφιά» τό μυαλό μας πάει πάντα στή δεσπόζουσα
μορφή τοϋ Μίκτ�, τοϋ ανθρώπου μέ τήν ρωμαλέα ψυχή καί τi]ν aτσαλένια θέληστι έκείνου που
'
σ' δλη τήν ζωi� του είχε κάνει βίωμα τό aξίωμά: «Θέλω, άρα μπορώ ! ».
'

Σnμερα, ύστερα από τόσα χρόνια, ή «Συντροφιά» σάν έξωτερική έκδnλωση δέν ύπάρχει .
πιά. Άλλά μέσα στόν καθένα από μας που ύπnρξαμε μέλη της, δ�ατηρείται ζωηρή καU'iσβεστη
σάν tδέα καί πνεύμα κι αόρατος δεσμός πο:ύ μας ένώνει καί μέ κείνους που �ύγαν .καί μέ κεί- .
νους που μένουν.
ΓΛ. Ι. ΚΑΣ ΟΥΛΙΔΗΣ
Λευκωσία, Σεπτέμβρ'lίlς 1 96 1 .
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Σ 11 ' μ . κ . Χ · ρ υ ,σ ά ν Θ, :η: ' Ό ϋ μνος . όλόκλnρος "l�ταν αυτός :

κiραυΥ61 φω'τιa .aτά d-τtιθΪ,cϊ":

' ,i·,'!

·

Κρύβει δ ΠΛάaτ11ς μιaς ζl:VΤϊς�'

Φώς, σκ0π6ς γιά μέ

',

fJ άλr]θεια

κι fι λαμπρόττι μιa'ς. ζω.ης.

·

·
·

· �ιtί,

' 1

Εlν ' δ δρόμος δλ ' άγκ(iθια
καί στενός, στενός πολύ,
. μ(L εl� �. τό φΦς λαμπρό. Κ;αί τ ' ι'iνιθια
κ'(ι.πον έ()6) γι ' άvταμοιβfι.

,,,

t

.,,·
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,,,

)cεραυyό; φCύrvι·ά σrq στfιθt<if
κρύβει . δ πλάστης μιας ζωfίς.
Φώς, 'σκοπός γιά μέ'- fι aλfιθεια
Κι fι λαμπρότη μιας ζωής.
J

;

1 ,

1,,' ,

ΤQ " , ΒΙΒΛΙ Ο
•

Γέράό ι μου Α . Ρnγ άτου
( 1 992, σελ. 44).

θη, Λευκωσία,

:

1 ,

Η Ιατρική στο Λογοτεχνικό Έργο τον Κύiτρόυ Χρυσάν·

·
Ο Κ�πρ<ις Χ ρυσάνθnς ευτύχησε να έχει πολλούς κα ι σόβαρούς μελετnτές τ όυ μεγάλοy Και

πολύπ�ευρqυ :έργου του , πεζού και ποιητικού. Αυτό αποτελεί μι� δίκαιn αναγνώριση τοt μ�
κρ9ύ και Πολύτιμο:u πνευματικού μόχθου του μέdα στή ν κυπριακή λογοτεχνική παραγ ωγf] , 'τnς
οποίας είναι Cιπό' δεκαετίες τώρα ένας από τους καλύτερους και παραγωγικόtεQους εργά-ίες.
Έχει επιδοθεί συσtηματbκά. κι έχει παρουσιάσει μ' επιτυχία ποικίλα έργα στον πεζό και στον
έμμετρο · λόγο για όλα σχεδόν τα θέματα που ενδιαφέρουν τον . άνθρωπο. Στα πολυάριθμα βι
βλία του είναι πάντα ισχυρός αγωνιστής της αλήθειας 'και της ομορφιάς, τ71ς ολοκλrι ρωμέντ:ις
ζωι)ς, τrι� ελευθερίας και τnς δικαιοσύνrις στην πατρίδα του· φωτεινός οδηγός για κάθε άξιο και
ευγενικό μέσα στrιν κοινωνία: γενικά είναι ένας αεικίνητος και απpτελεσματικός συντελεστής
μέΟ'q στrι-ν UψηλiJ πολιτισμ�κή ατμόσφαιρα προς τrιν οποία κατευθύνεJα� τι Jς:ιίιπρος.
Τ.όc ωtέραντο έργο του απQτελεί λαμπ'ρό σταθμό, δημιουρyικό' dtαθμό' μέσ& στ;ην ανέλ�ξn
τrις κυΠ�ιακής λογοτ�χνLας. Σ ' αυτό θα γυρνούν συχνά iJ σrιμεριvii και οι επόμενες' λογοτεχvί
κές γενεές τ:ης Κύπρου για διδάγματα και καθοδήγηση, για ανϊχνευση των δρόμων που ακολού
,θτ�σε τι πορεία της πνευματικής ζωής τrις Κύπρου κατά τον εικοστό αιώνα . . Και θα χρειαστούν
· για τον άκοπό αυτό πολλές προκαταρκ:rικές μελέτες για τον Κύπρο Χρυσάνθrι. ΜΈρικές -:ιέτοιες
εργασίες έχουν ήδrι γ ίvει, όπως είπαμε, από μερικούς άξιους μελεττ1τές κα,ι σχολιασ1-ές του
έργου του. '

Μ ια :τέτοια είναι rι πρόσφατn μελέττ� του γιατρού Γεράσιμου Α. Ρrιγάτου, Ιi"Ια iρ ικ iι στο .
ΛογQτεχvικό Έργο του ΚvΠροv Χρυσάνθη. Είναι _μια πόλύ χρήσι'μτ:� εργασία γιά tόν προσ�ιο
ρισμό τωv 'Ποtκίλωv · θεμάtων τα οποία ο Κύπριος λογοτ$χνrις' έχει χρησιμοποιήσει, μ' επιτυχία
στnν τεράστια λογοτεχνική παραγωγή του. Π εριορίζεται βέβαια μόνο στά θέματα πού ο :χ:ρυ
σ�νθnς Παίρνει από τnν ιατρική , όμως ο πλούτος , 11 ποικιλία, 11 έντασn , τι επίδρασrι , η παρουσία
τους γεν�ί:'ά και τι -επεξεργασία τους μέσα στn λογοτεχνική δημιουργία του δείχνουν τn μεγάλτ�

'
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σημασία που ο λογοτέχνης δίνει σ' αυτά και το μοναδικό τρόπο με τον οποίο τα εισάγει και τα
επεξεργάζεται, Ανάλογες έρευνες και μελέτες πρέπει να μπορούν να γίνουν και σε πολλά άλλα
θέματα που έχει χρησιμοποιi]σει ο Χρυσάνθrις.
Η μελέτη του Ρηγάτου είναι μοναδικi] στο είδος της αλλά και υποδειγμα1'ικi] στη σύλληψη
και στην εκτέλεση της. Έπειτα από μια σύντομη εισαγωγή, ο συγγραφέας γράφει ειδικά κεφά
λαια για την «Ιατρικi] Συγγραφi]» του Χρυσάνθη (καλύτερα για τις πολλές ιατρικές συγγραφές
του Χρυσάνθη)· έπειτα για τα διάφορα ιατρικά θέματα που παρουσιάζονται στην «Ποίηση»
του, στο «Έμμετρο Θέατρο» και στον «Πεζό Λόγο» του, και τελειώνει με ένα συνοπτικό
«Επίλογο». Ένα βιογρ_ςι.φικό σημείωμα του ίδιου του Ρηγάτου και εργογραφία του συμπληρώ
νουν το βιβλίο.

Στο κάθε κεφάλαιο αναφέρονται και αναλύονται χαραχτηριστικά κομμάτια από τα σχετι
κά κείμενα του ΧρυGάνθη, και στο τέλος παρατίθεται αρκετά ενημερωμένη βόηθητικi] βιβλιο 
γραφία. Οι παρατηρi]σεις του Ρηγάτου εντοΠtζουν το ιατρικό περιεχόμενο στα έργα του Χρυ
σάνθn , και δείχνουν πόσο φυσικά και καλαίσθnτα γίνεται n λογοτεχνικi] επεξεργασία του . Η
ιατρικi] είναι ανθρώπινο στοιχείο, βασικό και κ'\!Jρίαρχο σ ' όλες τις εκδn λώσεις τnς, στενά και
απαραίτnτα συνδεδεμένη με τον άνθρωπο , με τη ζωi] και το θάνατο του , με την ευn μερία και τnν
ψυχικi] και σωματικi] κακομοιριά του. Και ο Χρυσάνθn ς, που όλα τα ανθρώπινα τον ενδιαφέ
ρουν σαν δn μιουργό και τεχνίτη, έδωσε στην ιατρικi] τη θέση Που τn ς αρμόζει μέσα στο λογοτε
χνικό έργο του, - όσο παράξενο κι ασυνi]θιστο κι αν φαίνεται αυτό. Ίσα-ίσα που το παράξενο
και το παράδοξο είναι πώς και γ ιατί αποκλείστnκε ως τώρα η ιατρικi] από τη λογοτεχνικ:η δn 
μιουργία.
Και μια εισi]γ:ηση : Πριν από πενήντα-εξi]ντα χρόνια με πρωτοβουλία και φροντίδα του
Γ.Κ. Κατσίμπαλη άρχισε να εκδίδεται μια σειρά κριτικών και πληροφοριακών μελετημάτων με
τον τίτλο (και το σκοπό) «Για να γνωρίσουμε τον Παλαμά». Είχαν εκδοθεί στη σeιράν αυτi} 2025 χρήσιμα .και μελετημένα κείμενα. Νομίζω πως μια τέτοια ανάλογη σειρά μικρών βιβλίων
χρειάζεται «Για να γνωρίσουμε το Χρυσάνθη». Η μελέτη του Γ.Α. Ρηγάτου Η Ιατρ ική στο Λο
γοτεχvικό Έργο του Κύπρου Χρυσάv@η ας είναι το πρώτο βιβλίο τ'Ιί]ς σειράς αυτ:ής. Ελitίζω κά:ι
εύχομαι όσα θ' ακολουθi]σο:υν να είναι εξ ίσου ά:ξια και διαφωτιστικά γ ια το έργο του μεγά�ου
Κύπριου λογοτέχνη.

·

ΚΩΣΤ.Α2 Μ. ΠΡΟΥΣΗΣ

Ευάγγελου Μόσχου

:

Ή μεταφυσική ayωviα στόv Παλαμά, �θήvα

1993

Τό δοκίμιο αυτό τοϋ κ. Μόσχου κt�κλοφόρησε π.ρόσφατα, μέ τi]ν ευκαιρία τϊjς συμπλi]ρω
σης 50 χρόνων fuτό τό θάνατο τοϋ Παλαμa, δμως fι σ'\Jγκέντρωd:η τοϋ ύλικοϋ Και ή γραφi} ,τQυ
κράτησε αρκετόν καιρό. Καi, Πώς να μi]ν κρατοϋ<!ε aφοιϋ. , ό κ. Μόσχος διαπραγματ εύJται μία
.
ισχυρώς έριζόμενη tδιότητα το'θ ποιητn tιτοι εκείνη τfjς μεταφυσικijς 6.γωνίας του. Δεν εlνaι '
λίγοι έκεϊνοι που πιστεύουν πώς ό ποιητi]ς αυτός, ;�δέν εlπε Τίποτε γιζχ .μεταθανάτια ζωi]», κατά.
τii γνωστi� αυτογνωστικi� κρίση τοϋ άλλου μεγάλου των αμερικανικών γραμμάiων, τοϋ �Έζρα
Πάουντ. Κι δμως ό κ. Μόσχος έπψένει στnν a:τtoψi] το:tι, ·χ.αι οχι στεϊρα, aλλά. έπικοδομητικ&.
καί τi]ν στηρίζει aποφασιστικμ αυτt� τi]ν aποψη μέ :τtλfjθος παραθέματα, δλa παρμένα από τώ
CχπέραVτο εργο τοϋ μελετώμενου, τό όποϊο, δπως προκύπτει άαφώς, γvωρίζει σ' δλη του τf1ν
εκταση και σ' δλα τα καθέκαστά του.

ι '

Μα πρίν καταπιαστοϋμε μέ τi]ν ενδιαφέρουσα περιδιάβαση σiοuς χώρου� τοϋ θέματος �οϋ
συγγραφέα, πρέπει νά. ποiJμε πώς στο μεγάλο αύτό δοκίμιο τών 1354' σελίδων γίy,εται λόγος γιά
τήν tδια τi]ν ενδιαφέρουσα έποχi] ΠΟV εθρεψε τ0ν πατριδολάτρη ποιητή, γιά τά πρω-iα δημοτικι
στικά κινήματα, γιά τήν κοινωνικtΊ δομή καί τίς συχνες πολιτιστικές αναστατώσει(; που εθεταν
σέ δοκιμασία τi]ν ύπομονi] και τi]ν όρθροφροσύνη των πολιτών, γ ιά το�ς συνοδοιπόρους τοϋ
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. Πdλαμiq • ό'tnν ποί�a11 καt .στίς κοίν�vικες άvάΚαt.b.τάξειςϊ γ�ά τfιν ε\JρώJ:Ι!(ι"ίκiJ aκόμα διαvό11σΤJ
' ποv· έπrι@έαζε, σuότε θ,ετι:kά καt π,ότε aρνrιτ�κά ·τα .έλλιlvιΚςt πνευμα111�κά ζtιτiiμαχα κάL γιά λογfί ς
άλλα πράγματα , πού ii . πα�ακόλούθτησi] , f6:μς κραtδ. ·:αδιΟΟ:πωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη .
Κ0νtόλογίς, .ii' μελ�τιη. τi:'jς Jτεριρ,ρέου.σας &.τμό:σφαιρας : συνέβαλε ωtοφςtσιστικά .και στirγ ό ρθi�
δ ιctΠρcχγμάτειid11 τοϋ κνρίου θβμάτος . τdi:i βtβλίου :J:UoV , θεωρ&ϊ _·δεδομένη τήν ύπαρξrι μεταφ:u. σικfjς a:γωνί,α,ς -dτό έκτεηχμέν9 ·:rι;οιητικ'ό εργο tov Π αλαμα, .ενα εργσ με συνεχ:ή .καt tδεpλογικ'ή

συνέπει'α, παρa :tά δσα, γρ�φτιηκαν κ,αtά ·�αιρούς περi του aντι�έτ0υ.
•!
' '
:
'
' .': ' ' ;.�
'
\
1 A:�tn τiιν' vπαρξ:n 'σvvQχ� ς, καί 'ένότr�τα� τον�ζει καi ό σεβαστός μας .ποιψiις καi. τέ(Ι)ς πρόε'
,
.
δρος τfiς, Δnμοκραtίι;ις �- Μ.Χ: 4τασιν6Πουλσς σχολιάζοντας τό ίδιο βιβλίο στp «Βfiμ.φ? της
\,
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'"f\ζ τόv :Jtαρακολο1{θήσο�με
σε μια παράγραφο:
.
.1.,.
:
. «MΠQ'bdtά σ' q�τό tό άπέραvτο πέλaγο�· ε lvαι :φανερή ή άyω�ιώδrις προσπάθ�ια
;qiϋ σVγγραφέως vά διεισδύσει βαθιά, . δσο πι.ό βαθιά γίνεται στ:όv εσωτερικό
•

,

1
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•

•

•
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}Ιtά v' άvακaλύψει fκeϊ αvτiι τήv έvότr:ιτd. Εlvαι φανέρός ό
μόχθος γιά v ' �vακαλ υφθεϊ αiJτiJ. fι έv6tτιtα 'καί va δέσει ξ)λ η τfιv τεράστια παλα
ΚόQμ@ τσ.υ ΙΊaλά/j,ά,

·
1

jJ.ικiι Jtotrιarι� 'Α:Jεβάt;ει' στiιv hrιφάvεtα (av αιlτό iίttiv δvvατό) τίς μεταφυσικές
άvaτάσεις καί avαζr{i:iJqεις τοϋ Παλαμa, δΠου αiιτό έκφράζ;ει aβίαciτα κάί σ' εvα
yvήσια lξ9μολογrιτiκο .τόνο' fiιv ύπαρξιακiι τσυ άγωvίά ·κα; { φρΌνεϊ ό συγγραφεϋς
·
,
'
δτι σ '_ .αvτές τίς άvαζήτήσεις φωλLάζει fι άσβrιστtι λαχτάρα ·' του γιa πίάtrι κaί
ένότrιτa,, ' �ι Ξκέϊ άκριβω'ς ε [vaι πού' πετυχαίνει δ ΠΟ'ιητή� va_βρεϊ tiιν έν6trιτά

του: 'Έτσι κατορθώvεί vά ξεχωρίσει τό στοιχείο τfjς έvότr:ιτας πού άvαζrιτετ.
Είvdϊ πολλά τά lξrιyr:ιτικά λόγω. :Αλλa πως άλλιως θa iίrαv δυvαtό vά γίvει
· μ,;tροqτά (Jτ6 άπέg,αvτο; τό ώκέάveιο ποιrιτικσ ·ερyο (ώκεάvειό τό οvοp,άζει καί δ
·
.κ. Μόσχο ς). . . ».

'

,

·'

\

, AvτiJ fι ένότntα στό εργο τοϋ η:αλαμα νοείται, στ9 εργQ τοϋ κ. Μόσχου, �υρίόJς .ώς

�eρο�<.Jη tών άντιθέσεών �του (φαν.ερών και ό'μ9λογημένων qπό τό,ν ί,διο τόνJ ποι:ητή}. 'Ωστόσο,

nαρa τφυς. Lσχυρους δε�μούς του με τiι ζω'ή τoi!Jτn, εlχε πολλξς φορες τi]ν ε�αιρία νά μεταρσιω:
, θεϊ και άπό ·καθαρά θρnσκευτικους νυγμούς, για νά aναδειχτεϊ σε κάποια .:Jτοι'ήματά του πραγμqtικι;)ς «μυστικός7> (poete mystigue), χωρLς δμως έδραία τοποθέτnσn. Κι ς.ι-Uτn ή συμ.Περιφορά

τοϋ · Πρωτέα, α-Uτ:ή ή πνευματική aεικινnσία · του εlναι που τόν χαρακτnρίζει περισσότερο ιfuτό

_

�άθε aλλn tδιότητά του. Τό πνεύμα τοϋ όρθολογι�μοϋ δεν, τον aφnνε να f]συχάσει, ετσι καθώς

· συμπλέκονται μέσα του τα σύμβολα τής «aρπας iοϋ Δαβίδ κα� τής λύρας τ6ϋ Π ινδάρου», δ:ηλ. f]

. μ;ετςχψuσικf] άγωvία μέ τiιν φυσικf] αστάθεια καί κοινωvικi] ε-Uμεταβλπtότnτct: 'Έtσι τραyούδτισε
κάί :ιnν πίστn ότό Θεό καi τiι γνώσn τfις επιστήμης. Τiιν qγάπη και τήν ελπίδ<i, δμως και τήν
aπελΠLσ.ία Και τf]ν· ψυχική καί τ'ή βιολογικf] συντριβή,.. Τραγούδτησε a?:tόμα iό άσκnτικό ιδεώδες,

τη μόνωσή και τf] σιωπή, τiι γαλήνn καί τiιν έξουδετέρωόn τών προβλn'μάτων διά 'τnς
ύnερβάσεως. 'Αλλa στό εργο του βλέπουμε κάποτε καi τόy σαρΚ:ικόν ερωτα να χρnσιμεύει ώς τό

έφαλτi� ρ tο γιά τiιν εκτίναξiι του στους χώρους τfj ς μεταφυσικnC; πίστnς δ ί,ά του έξ ιλασμοϋ, τfj ς
σ:uντ·�;μβής Καϊ τής μεταμέλειας,. 'Η συνείδnσή του που έπόπτευε τα Jtάντα, δ�ί:ιμορφώθτ]κε με τόν
.καιρό σέ μια πολΛαπλf] ψυχή. Ό ίδιος θά πεϊ: «'Έχω συνείδΤJσn Πώς ενας δεv εlμ(lι, είμ�� δχι μt

tό, άλλα με τα εγώ μου». Σ ' α-Uτόν τόν πολυτεμαχισμό τfiς ψυχ�(; τοϋ Παλαμa .βρίσκουμε τΠν
,
ϋλn Κ<!L τό ·πvε:ϋμα; τf]ν aπαιτnτικiι σάρκα καi τόν πόθο τής λύτρωσnς ν' aντιπαλεύΌυν. Κι μυτες Ί:ις ζευγα'ρωτες aντιπαλότnτ�ς τις εκφράζει καiά τρόπο συγκλονιστικό στό ποίr:ιμά του

, «'Ύ μvσ ς τfiς , δ ιπλfiς ψυχής», που δitως ε-Uστοχα παρατnρεϊ ό 'Ι. Μ , . Παναγιωτόπ9vλοi; στόν

«Πςχ�4μα » ΊJQίJ «εlyαι χαρακτnριστικός τn ς εσώτερικής 'α-Uτn ς άγωνίας πόυ νέμεται τήν furαρξrι
Παf..aμα>;:

tρϋ
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Ή σάρκα άv εlvαι τ ' άστρο κι δ μαγvήτης

ή σάρκα φέρvει μπόρες καί σεισμούς,

εlσαι τfίς Θηβαϊδας ό ερημίτης
καί παραδέρvεις μέ τούς πειρασμούς.

�Ώ κολασμέvrι όρμiι, πού βαθιά σπέρvεις
τήv παραζάλη καί τήv ταραχή
κι δλο μές στά βαλ τόvερα μέ γέρνεις,
ή δικiι μου δέv εlσαι εσύ ψνχi);

Συνεχίζοντας τις περιπλανήσεις του στούς λειμώνες τiϊς παλαμικiϊς ποίησης, δ δοκιμιο
γράφος θά μας μιλήσει όχι μόνο γ ιά τόν διχασμό και τις εσωτερικές αντιθέσεις τοϋ έργου τού
του, ά.λλά και γιά την εσωτερικη ένότητά του..
Στό ένδιαφέρον κεφάλαιο μέ τόν τίτλο «Gέ άναζήτηση κοσμοθεωρίας», δ κ. Μόσχος θά
έπιχειρήσει νά έπιστnμάνει τη φιλοσοφικη κατευθυντήρια γραμμη τοϋ ποιnτiϊ, χωρις δμ.ως νά
τό κατορθώσει κι αiιτό γιατι τά «χίλια πρόσωπα» τr;ς παλαμικiϊς ψυχr;ς δέν έπιδέχονται ένιαία
έρμnνεία κι άντιπαθοϋν τίς ειδολογικές κατατάξεις και τις ετικέτες των φιαλιδίων φαρμακείου.
Στό 60 κεφάλαιο τοϋ βιβλίου «ό Κασσιανισμός, άμαρτία καί ελεος» , δ κ. Μόσχος κατα
φέρνει νά έπισnμάνει μια άπό τίς διόδους τοϋ έργου αiιτοϋ πρός τη μεταφυσική. Έδω δ δοκι
μιογράφος θεολογεί έξ ά.νάγκnς και μας λέγει πώς δ «Κασσιανισμός» αiιτός τού Παλαμθ. - εlναι
πού τόν συμφιλιώνει μέ τό άόρατο «<iλλοτε σέ μιa εκστατικη» προσδ_οκία καί άλλοτε πάλι στi]ν
δραματικi] σύλλ11ψ11 μιδ.ς άγνείας παραδείσιας».
Στό έπόμενο κεφάλαιο ά.ναφέρονται και άναλύονται τά καθαρώς θρnσκευτικά ποιήματα
τοϋ Παλαμά, δπο:υ ή Όρθοδοξία του λάμπει φωτεινή. Έκεί φανερώνεται και ή συνανάστροφη
τοϋ ποιnτf\ μέ τά ίερά μας κ.είμενα, άπό τ:i]ν Καινi] Διαθήκn ώς τη βυζαντινi� 'Υμνογραφία.
'Έτσι μπόρεσε κι 6 ίδιος νά ύμνολογήσει aξια άρκετές άπό τiς έορτές τfjς Έκκλ11dίας μας. Τiς
έορτές αύτές στά ποιήματά του τά θρ11σκευτιΚα 6 Παλαμάς δέν τiς προσεγγίζει εξωτερικά, γρα- .
φικά, προτάσοντας τό έλλnνικό τους _χρώμα, άλλα τ ίς κάνει να μιλήςrουν μέσα του, νά τόν συ
γκινi]σουν καί νά τόν πλουτίσουν πνευματικά, νά τόν μεταρσιώσουν. Στά θρnσκευτικά ποιήμα
τα τοϋ Ηαλαμ:δ., θά παρατηρήσει 6 κ. Μόσχος, οί «Περιγραφισμοί» τού Δροσίνn και τ.οϋ Πολέμn
σέ παρόμοια θέματα, δέν εχουν θέση. Ή εμβάθυνσn και ή προσέγ)'ισn των οiισ.ιών είναι τό
κύριο γνώρισμα τοϋ Παλαμ� ώς λυρικο·ϋ. ΥΕτσι συνυφαίνεται όμαλά τό πρόβλημα τfjς ύπαρξης
μέ τό ά.δήριτο γεγονός τοϋ θανάτου, αν.οίγοντας και αύτό ενα ακόμη παράθυρο πρός τα
ελπιδοφόρα τοπία τfi ς μεταφυσικfjς . Συνεπώς κα ι τα π_σ ιήμ:άτα τfjς aγωνίας ύπογραμμίζουν τίς
μεταφυσικές ροπές τοϋ Παλαμά. Κι δ κ. Μόσχος θά συνοψίσε;ι σχεδόν·δλόκλ11ρο τό πνεϋμα ·του
βιβλίου του στην παρακάτω κρίσιμ:n φράση : «Ό Κωστi]ς Πaλαμaς χωρίς πρακτιΚά να θρ111 σκεύι.
εται μας εδωσε μέ τό εργο του γενικότερα και μέ τi] ζωi] του, εστω εμμεσα και ύΠαινικτικά, μιά
πολύτιμη δμολογία γιά τη χριστιανικ:ή aλήθεια καt μας αποκάλυψε 9υνειδ:ησιαΚ:ά και
ύπαρξιακα την άνάγκη τfjς χριστιανικfjς ;πίστης γιά τον δ.νθρωπο tοϋ καιρού τον και τοϋ
καιροϋ μας».
·

·

·

Ό κ. Μόaχος προσπάθησε νά. δείξει μέ το εμπεριaτατωμένο aλλα και τεκμηριωμένό δοκί
μιό του δτι δ ποιητiJς τfjς «'Ασάλευτης ζω'f\ς» διέΘετε πλάι CJτi]ν εθνικη και μιά. εντονn (9ρησκευ..:
ηκη συνείδηση, και διακρίβωσε, δσο αύτο το:\!.! �ταν βολετό, τiι μορφn τfjς θρr;�aκευτι�ότη-tας τοϋ
Παλαμά καθώς και τn στάση του άπέναντt σέ όρισμένα θρΤ�σκε'\,,!tικά. και δογματικά. ζ1]Τιί\ματα.
Εlναι φανερο πώς δ ποιnτfις βLωνε τό νό11μα καi .τό πνε'Θμ:α τ:ης ορθοδοξίας όχι ώι; πρακτ,ικος
πιστός, aλλό.. μέ εντελώς δικό του τρόπο και κυρίως μέ τf�ν εντον11 και διαβρωτικn: σ'\!Jναίσθιησn
τfjς άμαρτωλόττπάς του - μιώ. συν.αίσθrιση πού δεσπόζει σέ μεγάλο μέρος τοίϊ εργου του. Ό κ.
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κχπΡοΣ

· Μόσχος ακόμα βρίσκει πώς καί · f] στάση του απέναντι στό Χριστό εlν(l ι καθ�ρά Όρθόδοξn. Κι
έδώ, πολύ εlιqτοχα' θά '. θυ μnθεί μι<ίχ. φράσn το\J Τ.Σ. "Έλιοτ γιά τ.όν Μπωντλαίρ, πολύ -όξεδ�ρκn:
«ΔΕν fΊταν εργ, ο του 'Μfι: θρ:ησκ�ύετα� Πρακtικa καt νά κ&νε'ι 11tράξf.1 .το:υ τό Χριστιανισμό, αλλά και τούτο p-τάθnκε πολύ Περισσότερο ενδιαφέρον γιci τnν έπο.χn του - να β�βαιώ0'ει τiιν ανάγκn
του». Αύτό ακριβώς συμβαίνει καί με τόν Παλαμά. Μας ύπογράμμισε τΤιν αναγκαιότητα τού
Χριστι.ανισμού, καί ύiταινίχnκε τiι:V μεταφυσικ'iι διέξοδο πολλών Wτό τίς αγωνίες μας .
;
. Σ�ό βιβλί,ο ·aύτ.ό ό κ. Μόσ;tοζ φα�έρωσε ,δλ�,ς τίς αρετ�ς, ;tου ώς δοκιμιογράφος. ·π γλώσσα
του, παρ' δτι αναλύει ύψηλες εννοιες καί φιλ<;>ροφικούς δροιJ'ς εtναι σαφής καί εύλr�πτnς καί
πο.τε δεν χάνει τό άντικείμενο' θεώρ110nς τnς. Καί ό στόχος tαυ γιά συνολικ'ή σύλλiιψn της ζωfiς
καί τοv ξργού τού Παλαμα Επιτυγχάνεται απολύτως, ένώ γίνεται ίσόρροπn ανάπλαση των
έγ>tόσμψ)ν �qt · των μεταφυσικών ροπών που συνϊb"τούν τ'ήν ψϋχοσωματιΚiι όvιόττιτα, :mου λέγε
ται π.αλαμciς. ·Η δοχιμογραφικn αύτ'ή έργασία �οϋ κ. Μόσχοv α'Ποτελεί συνεισφορά σ.itς Πάλα
μι�ές μελ!ξτες, οί περισσότερο άξιόλογες άπό τίς δποίες δέν εlναι τόσες πολλές δπως θa νόμιζε
κανε�ς, ο1'τε τόσο εμπεριστα11ωμένε'ς. Τό εργρ τοϋ Παλ�μa., παρά τό χαρτί που στοίβαζε τόσον iι
καλόπιcrτrj.' pσο κρ.i, iι ,φβ9νερn «κρι:τι1:t11ι» έξακολουθεί καί σnμερα; μισόν αlώνα άπό vό θάνατο
vοϋ πσιrιiiϊ, ν' αναζnτqει τους μελετrιτές του. ' Κι &πό τfι:ν fuτoψn αύ11n τό κριτικό τούτο δοκίμιο
τοϋ κ. Μόσχου καλύπτει ενα πραγματικό κενό κι ά.νοίγει Ε.να δρόμο.
ΘΑΝΑΣΗΣ · · ΠΑΠΑΘΑΝΑΣ ΟΠ ΟΥΛΟΣ
'

,.

f ε , ώ Q γ:ι ο υ Χ α � ·ζ n κ ω σ τ η : «Κλnροδοτήματα' Δωρεές 'Καί Βραβεία σtό Παγκύπριό
.
Γυμνάσιο>», Λευκωσία 1 993.

·Η έκατονταετnρίδα ( 1 893- 1 993) του «Παγκυπρίου Γυ μνασίου» γίνεται έρέθισμα γιά κωδι
κοπόίnσn έγγράφών Καt :&λλΦν, που κaθορίζουν iελειωτικά τiJν ίστορία τοϋ •'ΕκΠαιδευτnρίου
αύτοϋ. 'Εξάλλου, Ti ίστορία τοϋ «Παγκυπρίου Γυμνασίου», τό δποίον ύπήρξε iι «τροφός»
έκατο�άδων. Κυπρίων, εlyαι μεγάλο τμfiμα τής ·Ελλnνικης ίστορίας τοϋ νnσιοϋ μας σέ μιά
έποχi) ά\ιυψωτι�i� ίδεών ,καί φρονnμάτων. υ τωρινός γυμνασιάρχnς τοϋ «Παγκυπρίου Γυμνα
σίου» Γεώργιος Ν,. Χaτζ:ηκωστfjς, παρόλο που δεν εlναι άπόφοιτός τσυ έκΠαιδευτ:ηρίου αύτdϋ,
με έπιστnμονικό καί έθνικό πάθος ά.νέλαβε τi}ν μόνιμn aξιοποίnσrι τόϋ γενικού πλούτου τού
σχολείου με τf]ν ένθάρρυνσn καί βοf.� θεια σχετικής έπιτροπfiς. ·Ό μως τό βάρος, iι εύθ1Jν11, προ
πάντων iι ε�νευan βαραίνει τους ώμους του, καί δίκαια τοϋ ά.πονέμεται ά.πό τQυς γνωρίζογτες
δ. μεγάλος rnαι:vος.
'

'

1

•

'

·π τρίτn κατa σειράν εκδοσn «Κλ ηροδοτήματα, Δωρεές καί Βραβεία στό Παγκύπρ ιο Γυ
που εlναι «Ερευνα - συγγραφiJ - Επιμέλεια τής εκδοσnς» τοϋ Γεώρ γιου Ν Χατζη
κ(.ιJστfί, πραγματ.ικά καλύπτει μιa σοβαρi� πτυχι\ τής ίστορίας αύτοϋ τοϋ έκπαιδευτnρίου. υ
tδιος δ συγγραφέας στό «Τciρολογικό σrϊμεί:ωμα» τοϋ καθορίζει τόν σκοπό τής εκδοσnς α'Uτής ώς
έξης:μvάσιο»,

'fό βιβλίο άποσκοπεί:
1 . Να συγκεντρώGει καί διασώσει τα στοιχεία για τα Κλnροδοτήματα καί τiς Δωρεές που
εγιναν στό Σχολείο καί για τα Βραβεία που άθλοθετήθnκαν σ' αύτό.
2. Νά άποδώσsι τnν όφειλόμενn τιμn και εύγνωμοσύνn τοϋ Σχολείου προς τους κλnροδότες,

δωρεοδότες καί a@λοτέτες, παρέχοντας ταυτόχρονα και βιογραφικά στοιχεία για τό.ν καθέ
. να, ώστε κανένας άπ;. αuτους. νά ,μ:fi μείνει ενα άπλό δνομα.

3 . Νά δώσει τη δυνατότnτα γιά πιz ραιτέρω διερεύν11 σ11 τοϋ θέματος άπό δποιονδήποτε
ένδιαφερόμενο καί τ'ή γενικότερn ά.ντίκρυσn τοϋ κεφαλαίου «Κλnροδοτήματα, Δωρεές καί
Βραβεία .στό Παγκύ:πριο Γυμνάσω» δσον aφdρά κυρίως τnν έκ:mλήρωσn τών προνοιών τών
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δωρεων καί τά προβλήματα nου τυχόν παρουσιάζονται σήμερα ά.πό τήν ίστορική έξέλιξτι
τών πραγμάτων.
4. Νά προσφέρει συνοπτικά στοιχεία γιά έντιμέρωστι τών Επόμενων γυμνασιαρχών τοϋ Σχο
λείου, οί όποϊοι θά Εξακολουθήσουν νά είναι ύποχρεωμένοι νά διαχειρίζονται τά Κλτιροδο
τήματα, τίς Δωρεές καί τά Β ραβεϊα, ώστε νά μή χρειάζεται νά καταφεύγουν στίς χιλιάδες σε
λίδες τών σχετικών φακέλλων.
Το βιβλίο διαιρεϊται ώς έξf)ς: α) Κλτιροδοτήματα β) Δωρεές καί γ) Βραβεϊα, τά δποϊα κα
τατάσσονται στά «Εν ένεργείςχ.» , στά «Παραχωρτιθέντα» στά «διακοπέντα-καταργτιθέντα Τι
άδρανούντα», καί στά «εUκαιριακά Τι έφ δ.παξ». Αmή ή διαίρεστι είναι πολυ καλή, γιατί ετσι γί
νεται καλύτερτι ή έκτίμτισΤJ τών σχετικών χειρονομιών.

Πάντως τά ίστορικά στοιχεϊα, ή αναφορά σέ ονόματα βραβευθέντων καί κάποια
ύπαινυκτικα σχόλια καθιστούν τήν εκδοσΤ] αlιτή πραγματικά πολύτιμτι.
ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Φ ο ί β ο υ Κ λ TJ ρ ί δ Tl : Αlώvων περίπλους, Λευκωσία 1992
Με μια θεάρεσττι πράξτι ξεκίντισε ο ποιτιτής Φοίβος Κλτιρίδτις με ττιν έκδοση ττις πρώτης
ποιητικής συλλογής του «Αιώνων Περίπλους». Αφού ανάλαβε ττι δαπάνη ττις έκδοστις, παραχώ
ρΤJσε τη διάθεσn του βιβλίου του στο Παγκύπριο Γυμνάσιο - από το οποίο αποφοίττισε το 1 943
ώστε το προϊόν να το καρπωθεί το Σχολείο του, που φέτος γιορτάζει μια Εκατονταετία από
τn λειτουργία του ( 1 893- 1 993) .

-

Παράλλnλα, αφιέρωσε το πρώτο του ποίημα στο «Παγκύπριο Γυμνάσιο», που το πρόταξε,
μάλιστα, στn συλλογή του, και, επίστις, στον πατέρα του Νέαρχο Κλτιριδτι, γνωστότατο εκπαι
δευτικό και λαογράφο, που γεννήθηκε πριν από 1 00 χρόνια.
Σε βιογραφικό σnμείωμά του ο συγγραφέας δίνει πλτιροφορίες για .τ τι ζωή του (γεννήθηκε
το 1 925 στον Αγρό Π ιτσιλιάς, απόφοιτος Παγκ. Γυμνασίου ( 1 943) και εθελοντής στον Β' Πα
γκόσμιο πόλεμο ( 1 943- 1 947) και για τις σπουδές και τn σταδιοδρομία του (δικτιγόρος, πρώτιν
Υπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής). Επίστις, για την πολύπλευρn �υμβολή του στnν απονο
μή τnς δικαιοσύνης και γ ια τις μελέτες του υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιω_μάτων, τιqν εξουσιών
και του εκσυγχρονισμού του Ποινικού, Αάτικού και Οικογενειακού δίκαίου.
Άκολουθεϊ προλογικό στιμείωμα τοϋ Γιώργου Χατζτικωστή, Γυμνασιάρχτι του Παγκυ
πρίου Γυμνασίου, στο οποίο εξαίρει τους ισχυρούς δεσμούς που το Σχολείο αυτό έχει δημιουρ
γήσει με τους αποφοίτους του. Ιδιαίτερα, τονίζει τη συμβολή του Φ . .k.ληρίδη «όταν στα πλαί
σια της 50ετηρίδας του · υποδύθηΚε το ρόλο τόυ Οδυσσέα στην παράσταση «Αίαντας» του
Σοφοκλή» και τον επαινεί για την πρωτότυπη δωρεά του στο Παγκ. Γυμνάσιο με την ευκαιρία
του γιορτασμού των 100 χρόνων του.
Ο συγγραφέας της συλλογής «Αιώνων Περίπλους» δεν εί\.!αι άγνμ>στος στο χώρο της ποίη
σης. Ο Φοίβος Κλnρίδnς έχει παρουσιάσει πριν από πολλά χρόνια σε κυπριακά λογοτεχνικά
περιοδικά δείγματα της ποιητικής του δουλειάς. Κι ας ήτάν γραμμένα στους παραδοσιακούς
ρυθμούς.
Σήμερα ο Κλnρ ίδnς με την πρώτn έκδοσn συλλογής εισέρχεται στην fιjοιητική ο �κογένεια ανα
νεωμένος. Όχι μονάχα από τεχνικής άποψnς, α.λλά με ένα ευρύ φάσμα έμπνευσης και θεμάτων.

Η συλλογή «Αιώνων Περίπλους», που περιλαμβάνει 55 ποιήματα, καλύπτει γενικά τέσσερις ενότnτες:
Α' της Ιστορίας με 13 ποιήματα
Β ' της Ζωής με 28 ποιήματα
Γ' της Αγάπης με 10 ποιήματα
Δ' του Επίλογου με 4 ποιήματα
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ο τίτλος κάθε ενότητος δηλώνεται από το Περιεχόμε�ο των ποιημάτων, που1 περιλαμβάνει.
- Με. αυτό · το σ(ραιρικό αγκάλιασ'ί�α ο Κληρίδης επιχειρεί έναν πραγματικ.ό «Περίπλουν», σε
μια διάχρονικ'ή πορεία από ιστορικέ·ς πΈρ ιπλςχνήσεις, που, κqλύΠτ-όυν αρκετούς αιώνες, από
·· · .
· ·
τους αρχαίο:Uς ωi;· τούς σημερινοΌς,
' ,,.

·
ονόματα της Κύπρου, βασι- .
'Ετctι, aτη� ενότi�τα «Της Ιστορίας» ο ποιηtήζ ' �στ9ρεί μεγάλα

·

'

λιάδε ς, τli θεά Αφροδ.ίτη, ήρωες που υπερασπίστηκα\! με τονς αγώνες και τις Θ:υσίες τους την
πατρώα γη και δόξaσαν τη λευτεριa και τ� Ρ�μιοσί1νη.
Μαί;ί με τοι:Jς ύμνους jενώνει καL την χρaυγή του για �α �ακίσει το διχασμό και tην υποτέ
λεια στη χλιδή.
Ρωτά εναγώνιq, στ0 ποίημά του «Πνυταγόρaς ο Σαλαμίνιος»:
.
�

Κι εμείς οι απόγονοι πο � φταίξάμε
και μείναμε για χρόvια διχασμένοι;
Κι αν, Πνυiαγόρα Βασιλιά, .
δόξασες τη δική σου Πολιτεία,
εμείς γιατί ταπεινωθήκαμ(
.
καί κινδυνέύουμε να μείνουμε ;(ωρίς,nατρίδα;
.,

.

Μερι�ά από τα 28 ποιήματα της δεύτερης ενότητάς «Της Ζωής» αφιερώνονται στις καtε
χόμενες πόλεις Κερύνεια και Αμμόχωστο, στη μοιρασμένη πόλη της Λευκωσίας, ·στον γενέθλιο
του Αγρό, στο π�τρικό του σπίτι, στα παιδικά του χρόνια κλπ. Οι εΠοχές του Χρόyου, η οικο
γένεια, η μοναξιά, η πλήξη,. η γαλΊfινη, τα υπερκόσμια, ·το φυσικό περιβάλλον κλπ. του γεννούv
1

, πωκίλα αισθήματα και σκέψεις και τόυ δίνουν το ερέθισμα να φιλοσοφήσει και να δώσει το
,
δικό του «Μήνυμα Αγων ίας».

·

Θεέ μου Παvτοκράτορα, τη γη που εξουσιάζεις
Κάνε ποτές πια πόλεμο vα σπεtρουνε οι ανθρώποι
'
Κί η γη ξανά να τριγυρνά σαν πριv σtηv τροχιά' της
γλυκοφιλ(,ίJντας τη στε{;ιά με tις φεγγαραχτίδες. .
Κι απάνεμο αναγάλλιασμα, σ' όλη τηv Οικουμέvή. ·
Στα δέκα ποιήμαJα «Της Αγάπης» ο Φοίβος Κληρίδης μας παρουσι_άζει μερικά από τα
πολύ προσωπικά του - γραμμένα από- τα μαθητικά θρανία � σε τόνους _σον.έτου και παραδοσιq.�

· κού σtίχου, Τα εμπνέει το λεπτό

αίσθημα αγάπης, του πόνου και 'της ψυχικής αναζήτησης.

-.

Τελευταία στη συλλογή είναι τα τέσσερα ποιήματα «Του Επίλογου», στα οποία ο ποιητής
προτάσσει: ,

Κι οι φρες μου όλες θα φυλλορροούν
μέσα στο κλειστό μου το βιβλίο, σωριασμένες.
·

Βαθιές είναι οι τομές που κάνει ο Κληρίδης στα ποιή ματα αυτά. Μ ιλά ωμά κ ί η έγνοια

του επικεντρώνεται τόσο στη δ ική του πορεία, όσο και στο σημερινό δράμα της Κύπρου.
Στο ποίημα «Το Αύριο» έτσι σκέφτεται την προσωπική του φυγή:

Κι όταv τα φώτα γύρω σου σβηστούν
και το εβένινο σκοτάδι σ' αγκαλιάσει
καθώς θα λιώνουν της ζωής σου τα κεριά
στο πεπρωμένο σου ολόρθος να άταθείς
στερνό ένα δάκρυ σου ν' αφήσεις,
άσε τη θλίψη σου να ξανοιχτεί στο πέλαγο
. κι αποχαιρέτησε την Ά. νοιξη της δικής σου ιστορίας.

""- ' 1
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Αναρωτιέται γ ια την Κύπρο στο ποίημα «Quo Vadimus»:
.

. . Α ναζητούμε απεγνωσμένα

της πατρίδας μας το πρόσωπο
καθώς σιyοβυθίζεται
στης ιστορίας τις σελ ίδες:
Μήπως στο τέλος ναυαγοί στο πέλαγο
θα ξεχάσο υμε τους εαυτούς μας;
Στη συνέχεια δ ίνει μ ια αισιόδοξη απάντηση:

Με πίστη, όμως, θα μπορέσουμε
να ξαναyyίξουμε τον ήλιο της Δ ικαιοσύνης,
όταν δεν κτίζουμε στην άμμο
κι ούτε νεκρο ύς βωμούς ζητάμε ν' αναστήσουμε! .
Το εσωτε ρ ικό της συλλογής δ ιανθίζετα ι με φωτογραφίες από αρχαία νομίσματα, θεότητες
και μνη μεία της Κύπρου.
Στο εξώφυλλο παρουσιάζεται χρήσιμος χάρτης της Κύπρου, στον οπο ίο σημειώνονται ο ι
αρχα ίοι zώροι της εποχής.
Η ποίηση του Φο ίβου Κληρ ίδη β'(αίνει ;rηγαία κα ι αβίαστη μέσ ' από την ψυχή κ α ι τη-y καρ

διά του, καθάρ ια και αψεγάδιαστη. Δεν ζητά να παραποιήσει

�ί\

να wραιοπο ιήσει γεγονότα και

καταστάσεις. ε ίτε αφορούν την ιδιαίτερή του πατρίδα, τη θρησκεία, τις συμφορές, τους αγώνες,
τ ις δόξες και τα προβλήματα της, ε ίτε τα προσωπικά του β ιώματα, τ ις ανησυχίες και τ ις έγνοιες
του .
Δίν ε ι τη δ ική του κατάθεση, εκθέτει τ ις προσω;rικές του μαρτυρίες και απόψεις. Ξέρει να
αποδίδε ι με δ ικαιοσύνη τις κρ ίσε ις και: τους έπαινους και, μαζί, να καταλογίζει τα λάθη και τ ις
ευθύνες.
Η πο ίηση του, εκφρασμένη σε στίχους παραδοσιακούς, αλλά κάι ανανεωμένους, παίρνει

σχήματα ανάλογα με το θέμα.
Εδώ, π ρέπε ι , ακόμα, να τονίσουμε το '(εγονός ότι ο ποιητής στην επιδίωξή του να αξιο
πο ιήσει τα συ μπεράσματά του από τ ις ιστορικές περι.;-τ:έτε ιες του τόΠου μας - από τους κλασσι
κούς χρόνους ως τους ση μερ ινούς - ασφαλώς, ερεύνησε και μελέτησε την κυπριακή ιστορία.
Καρπός αυτής της αναδρομής είναι ο «Α ιώνων Π ερ ίπλους», η πρώτη ποιητική qυλλογή
του, με το α;rόθε μα που του χρε ιαζόταν. αλλά, σε μορq)ή μ ιας διαχρονικής πορε ίας.
Με αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και ε;r ίκα ιρη συλλογή ο Φοίβος Κληρ ίδης εισέρχεται
στην ;rο ιητ ιχή οιχογένε ια. Του δίνει το έναυσμα να συνεχίσει. Έχει ης δυνάμεις.
Ι Α Κ . Κ ΥΘΡΕΩΤΗΣ
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Π Ν ΕΥΜΑΗΚ Η Κ

Υ!Ί ΡΟΣ

Ο Μ.Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ -' ΚΡΙΝΕΙ ΤΑ :rπο ΚΑΤΩ Β ΙΒΛΙΑ
1

Λ
ς Ι : Κ ι τ ρ ο μ TJ λ ί. δ. TJ .ς : Κv1φιaκά Λrjμbitκίl' Τραyό�δια. Αθfινα 1 992, σχ. 80, σσ.
75 + 12 σελ. φωτογραφιών '+ Π�ριεχόμενα (έκδ. Ιδρυμα Α. Γ'. Λέβέ:nη). ,,
.
Το έργο κυκλοφορfιθηκε με ε:ιtιμέλΗα της φιλολόγου Μάγδας Μ. ',Κ.ιτρομηλίδου' και Πρό
λογο του καθηγητή Λαογραφίaς Μ.Γ. Μερακλ:iι (σσ. 7-8), όπου ζ>ιατυπώνονται σημαντικότατες
απόψεις για τΤJν ποιητικότt1τα της Λαογραφίας, του περιεχομένοv, των φορέων αλλά και των
μiλε�ψών της. Ακολουθεί η Εισαγ.ωyή τr.ις Μάγδας Κιτρομηλίδου; όπου διευκρινίζονται θέμα
τα σχε'iικ� με την προέλευση, την αντιγραφή χ,αι την κατάταξη του δnμοσιευόμενου λαογραφι
1
�01' υλ:ικού. ΣτΥly εισαγωγi) σ,υτiι (σσ� 9- 12) �<;ιρ�χονται <vιαραίτητες πληQC?φορίες για τrι χρrισι
,Ρ,οποίnι;JtΙ από τΤlν επιστημονική έρευνα όσ�ν ακ:,ολο;υθ9:ύν. Ιςα:uόπιν' δr�μοόεύονται τα δημοτικά
τραγο-όδια (σσ. 15-35 , 37-50, 52-53), οι :τταραδόσεις (σ. 36) και το λεξιλόγιο που κατέγραψε ο
ΜίΚ��ς Κιτρομηλίδης (σ. S l), Παρατίθεται χάρiηζ 'της Κύπρου με τα χωριά προελεύσεως των
tραγουδιών (σ. 54) καθώς και Υπόμνημα του κύπριου γλωσσολόγου και λαογράφο11 Μενέλαου
Ν. Χριστοδούλου (σσ. 5 7-66), που συνοδεύεται από Γλωσσάρι συνταγμένο από τον ίδιο (σσ. 6974) Τέλος παρέχονται qε .12 σελίδες (χωρίς σ�λιδαρίθμηση) 22 Φωτογραφι-κά Τε�μiιρια σχετικά
με τnν ύ�η του βιβλίου (πρόσωπα και χώροι όπου έζησαν και έδρασαν οι. φορείς των τραγο.υ
'
.,
δLώy, 1r;αι. .Πλ11ρqφσρητές του καταγραφέα Μίκη Κιτρομnλίδη) και Περι-εχόμεvα.
ι,
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Η επ�μελήτρι4. ,;ι:rις έκδοσrις κατα:η�σσει το υλικό, ανάλογά με τον , χρόν9 καταγραφής του,
· σε τέσσ1ερει(; περιόδο'υ. ς ( 1 932.: 1 936,, 1 937� ι 94Q, 1 9�4), �αθώs ο Μίκης Κιτρομημδnς μά,ζευε και
κατέγραφε περισ:c.ασιακά λαογραφι�ό . υλικό, με τη σκέψn μιας μεταγενέστερnς επεξεργαp'ίας,
τ�ν οποία δεν πρόλαβε να ολοκλnρώσει. ο ίδιος εξάλλου συλλογέας (για τnv προσωπικότnτά
του βλ. ό .π., σ. 9 σrιμ. 1) έχει συλλέξει και δnμοτικά τραγούδια τnς Ηπείρου, τα οποία έχουν εκ
δοθεί με , πρwτ0βουλία και επιμέλεια του επίκουρου καθήyτ�tiι Λαογραφίας κ. Αριστοτέλτ�
:Βρέλn (Ηπiιρωτικά Χρονικά 29( 1 988-89), σ. 259-377). Πρόκειται 'λοιπόν για γνώστn και λάτρn
του παραδοσιάκού πολιτισμού ., του οπο ίου το μεταθανάτιο ι;ιυτό δnμοσίευ .μα πλουτίζει τnν κυ
πριολογική· αλλά και τrι λαογραφική βιβλιογραφία.
1

"�

·

,

ι,.

1

''

•

•

Η σιnμασία βεβάίως τέτοιων προσπαθειών για τnν ανάπτυξη tων τοπικών λαογραφικών
σπουδών είνqι αυτονόnτn, αφο,;, n Λαογραφία ως επιστiJμτ� είνα,ι οργανωμένη και σε τοπικό
επίπεδο· τ� τελευταία αυτή διαπίστωστ� σι;ιμαίνει ότι TJ συλλογή κςχι δnμοσίευση λαογραφικού
υλικού σε τωτ;ική βάσn, που υποστnρίζει ουσιαστικά τnν επιστημονική μελέτn σε ευρύτερο πλαί
q:ιο, αποτελεί Καθήκον και μέλnμα των λαογράφων, καθώς μάλιστα παρουσιάζεται ωζ διαδικα
σία ατέλειωτη, με διπλή έννοια: ανολοκλiιρωτη και μη δυνάμενη να ολοκληρωθεί, λόγω · της φύ
σεως το:υ υλικα(J. Στο' Πλαίσιο αυτό δ�μοσιεύματα όπως το έδώ κρινόμενο ωtοκτοiJν ιδίdίtερn
1
σnμασία.
'
Σnμαντικές είναι ακόμn οι παρατηρήσεις πού επιτάσσει στο βιβλίο ο κ. Μενέλαος Χρι
στοδοί'Jλου (σσ. 5 7-66), καθώς εκθέτουν τις απόψεις του γύρω από τn σχέση των εθίμων του
Τριωδίου και των κοινοτικών γιορτών με τα δημοτ ικά τραγούδια. Πρόκειται για ενδιαφέρου
σες και πρωτότυπες απόψεις, που προάγουν τη λαογραφική έρευνα, δίνοντάς της νέα εναύσμα
τα. Το ίδιο χρήσιμτ� είναι και n θεματολογική και βιβλιογραφική (από τnν άποψn των δnμοσιε
υμέ�ων παραλλήλων) τεκμrιρίωσn που προσφέρει ο ίδιος ερευνητής σε κάθε τραγούδι (σσ. 62- ,
6 ) , υrιοβοrιθώντας τόσο inν κατανόnσή τους ό σο κα ι τn χρnσιμοποίnσή τους από τn λαογραφ ι
κiι έρευνα .
Σε γενικές γραμμές, αν και Τ1 κατάταξn του υλικού θα ήταν ορθώτερο να ακολουθήσει θε
ματολογικές υποδιαιρέσεις, Τ1 παρούσα μικρή συλλογή δnμοτικών - κυρίως - τραγουδιών από

\ ,
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τα κατάλοιπα του Μίκτι Κιτρομτιλίδτι αποτελεί στιμαντική συμβολή στο έργο ττις καταγραφής
και μελέττις των κυπριακών δτιμοτικών τραγουδιών, το οποίο, σε ευρύτερτι βάστι, έχει αναλτι
φθεί i�δτι από το Κέντρο Επισττιμονικών Ερευνών ττις Λευκ(l)σίας.
Α ν δ ρ έ α ς Χ . Ρ ο υ σ ο υ ν ί δ τι ς : «Ποιμενικο ί άγιοι ττις Κύπρου», Επετηρίς Κέvτρου
Ε;πιστημοvικώv Ερευvώv 1 9 ( 1 992) , σσ. 585-6 15 .
Σττι νέα αυτή πολυσέλιδτι μελέττι του ο κύπριος λαογράφος δρ. Ανδρέας Ρουσουνίδτις
ασχολείται με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πλευρά ττις Θρησκευτικής λαογραφίας ττις Κύ
πρου, τους αγίους που λατρεύονται ως ποιμένες ή προστάτες ποιμένων. Π ρόκειται για τον Άη
Αμπέλτι (σσ. 5 86-588), τον Άη Ματσουκάρτι (σσ. 588-592), τον Άγιο Χαράλαμπο (σσ. 5 92-593),
τον Άγιο Αυξίβιο και τον Άγιο Γεώργιο (σσ. 593-594), τον Άγιο Ευτύχιο και τον Άγιο Θεόδωρο
(σσ. 5 95-5 96) , τους Αγίους Ηλιοφώτους (σσ. 5 96-5 97) , τον Άγιο Μάμα (σσ. 597-603 ) , ττιν Αγία
Ζώνη (σσ. 603-604 ) , τον Άγιο Αναστάσιο (σσ. 604-605 ) , τον Άγιο Ανδρόνικο (σσ. 605 -606), τις
Αγίες Ζτιναϊδα και Φιλονίλλτι (σσ. 606-607), τον Άγιο Θεοσέβιο τον Αρσινοϊττι (σσ. 607-608),
ττιν Αγία Αικατερίντι (σ. 609), τον Άγιο Νικόλαο (σσ. 609-6 10), τον Άγιο Σπυρίδωνα (σσ. 6 1 06 1 1 ) , τον Άγιο Μόδεστο (σ. 6 12), τον Άγιο Στέφανο (σσ. 6 1 2-6 1 3 ) και την Παναγία (σσ. 6 1 3 6 15 ) .
Σττι διαπραγμάτευση του θέματος ο Α.Ρ . χρτισιμοποιεί τόσο ττιν υπάρχουσα βιβλιογραφία
(ελλτινικiJ και ξενόγλωσση) , όσο και ανέκδοτο λαογραφικό υλικό, κάποτε από δικές του κατα
γραφές, προϊόντα επιτόπιων ερευνών του για τον παραδοσιακό πολιτισμό ττις Κύπρου. Και
μόνη τι απαρίθμτιστι των αγίων που εξετάζονται μαρτυρεί για ττιν αξία ττις μελέττις, τι οποία έτσι
προσφέρει και υλικό για ττι σύνταξn μονογραφιών, οι οποίες θα αφορούν τnν παραδοσιακiJ φυ
σιογνωμία κάθε αγίου, τον τρόπο δnλαδiJ που λατρεύεται και αντιμετω!'tίζεται από κάθε πιστό,
στο πλαίσιο του παραδοσιακού πολιτισμού. Εξάλλου προβάλλονται και ορισμένες ιδιομορφίες
του παραδοσιακού Πολιτισμού τnς Κύπρου, σε σχέση με τον υπόλοιπο ελλτινικό πολιτισμικό
χώρο, ιδιομορφίες όμως που δεν θεμελιώνουν σχέσεις ετεριότnτας, αλλά μάλλον επιβεβαιώνουν
το αυταπόδεικτο, τον ελλτινικό δnλαδή χαρακτήρα στον λαϊκό πολιτισμό τnς μεγαλονήσου.
Στο τέλος τnς μελέτnς του (σ. 6 15 ) ο Α.Ρ . , αφού διαπιστώνει ττιν αποδόμτιστι των παραδο:..
σιακών μορφωμάτων ως προς τα θέματα που τον απασχολούν, επιλέγει λίγες σnμαντικές παρα
τnρήσεις για τα όρια τnς εκδήλωσnς παραδοσιακών πολιτισμικών σχnμάτων στον ελλnνικό πο
λιτισμό και για ττι μέθοδο που ακολούθnσε (ιστορική και κοινωνιολογική διάσταστι του
λαογραφικού υλικού) . Αυτές ακριβώς οι παραττιρήσεις έχουν μια αυτοτέλεια και παρουσιάζουν
τn δική τους σπουδαιότnτα, καθώς ουσιαστικά ορυοθετούν περ�όδους και μέθοδο της λαογρα
φικής επιστήμnς. Από ττιν άποψτι μάλιστα αυτi] η μελέτη του Α.Ρ. παρουσιάζει και θεωρητικό
ενδιαφέρον, μαζί με την ιδιαίτερη σημασία της για τη σπο:υδή ττ:�ς παραδοσιακής θρησκευτικής
συμπεριφοράς του ελληνικού λαού, σε όλες τ'ις εκφάνσεις της.,
·

·

Ε π ε τ n ρ ί ς τ ο υ Κ έ ν τ ρ ο υ Ε ρ ε ύ ν τι ς Λ α ο γ ρ α φ ί α 'ς : 26-27 ( 1 98 1 -86), σσ. 759.
Κυκλοφορήθτικε (Μάιος 1 993) στnν Αθήνα ο ' νέος τόμος της Επετnρίδας του Κέ\ιτρου
Ερεύνης τnς Ελλτινικής Λαογραφίας, τnς Ακαpnμίας . Αθnνώ.v (πρώnν ΕΛΑ κci ι Κατόπιν
ΕΚΕΕΛ), με την επιμέλε�α ττις , ΔιευθWτριας του· · κέντρου κας Άννας Παπ&.μιχαήλ
Κουτρούμπα· ο τόμος φέρει ως χρόνο εκδόσεως το 1 990, κυκλοφόρmσε όμως μόλις πρόσφατα,
όπως και πα·ραπάνω στιμειώθηκε.
·

·

·

Οι μελέτες και τα δημοσιεiJματα του τόμου είναι; καιτά dηρά δημοαιεύσεως, τα α�όλουθα:
Άννα Παπα_μιχαήλ-Κουτροψιπα, Ο σταυρός στους διαφόρους Κλάδους' τον ελληνικού εθιμικού
δικαίου (σσ. 3-2 14) - Δ.Β. Οικονομίδnς, Ο αδελφοδιώχτrις (σcr. 2 15 -226)
Anna Papamichael
K ouτroubas. The house an d its general appearance (σσ. 227-235) - Γ.Ν. Αικατερινίδης, .Η Γελλώ
�
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στη δημώδη π_αράδοση ,της Κρήτης (σG. 236-257) - . Άγγ. Δε:υτεραίος, Αρχέγονες αναίμdκτες θυσίες �αι προσφορές στη λαϊκή λατρεί� των Θεσσαλών (σσ. 258-276) . - Γ.Ν: Αικατερ�νίδnς, f3ι.,.
βλ φγραφία της ελληνικfις λαογρα.φίας iων.ετών J976�1985 '(σq 2.77-:165 6 }, Άν:να Παπαμιχαi� λ-:
Κουτρούμπα, Κωδικοποίηση λαbγρ.αφικ,ής ' ύλrις κατά ' θέμα, γεωγραφική Χώρα, χρόνο και σνλ
Άννα 'Παπαμιχαf]λ-Κουτρο:ύμπα, Λαογρα(pικές αποστολές. Πορίσματα,
λργείς (σq .. 657-712)
προβληματισμοί και θέματική 'της επιτόπιας έρεγνας, (σσ:. 7 1 3-726) - Εκθέσεις πεΠραγμένων
τοv Κέντρον Ερεύνης της Ελλ ηνικής Λαογραφίας κατά τά έtrι 1981-1986 (σσ. 727-748) - Πίνα
κας ονομάτων και Πραγμάτων ( σσ. 749-758) - Περιεχόμενα (σ. 759.).
..

�

.__

.

Το δnμοaιευόμενο κάι σχολιαζόμενg σ�ον τόμο ' υλικό τού ΚΛ· είναι σnμαντικό, - αποδει
κνύον�:ας γφ μια αΚόμn φορά ·τ.ον iι}ωύτο' των ·συλλογών του lζέντρc>υ· ευχf]ς έργο θα f]ταν να ,
�ντιπροaώ!Ττεύοyt:μι Κάι οι .υΠόλοιποι ερ.ευνpτές τόυ J<..έ�ίτρου ·σiον τόμο με μελέτες, από τα επι
μέρους επιστnμον.tκά ' αντικε.ίμενα: π.ου έχο�,:V αναλάβει. Ίσως μω;.ιστα θα έπρεirε να επιτραπ�ί
και Ti1 δnμοd'ίέυσt� σtn\I ΕΚΕΕΛ και με�ε-:cών επιστn'μόν.ων λαογράφων που .δεν είναι, iJ δεν
ύΠi]ρξ'�ν, ερέυ�:τές τού ΚΛ, ώσπ να αποβiί πραγματικό" επιστΎJμονικό βi)μα, αvεξάρτnτα από
τny επαγγελματικn απασχόλτΊσn των . ερευνnτών- συγγραφέων.

Σημαντικές έίναι κaι οι προτaσεις που διατυπώνονται για τnν επιτόπια έρευνg. , τn μεθο
δολογία τnς κqι τn χρnσιμοποίrισn των πΌρισμάτων τnς (σσ. 657-726), αφού το θέμα αυτό απα
σχολεί όλο και π�ρισσότερο τr�ν ελλrινική και διεθνή επιστrιμονικf] βιβλιογραφία . .Αλλά και ri βι
βλιογραφίι;ι tr�ς . Έλλnνικής λαογραφίας ' '(σσ. 277"'656) · συνεχίζει τις βιβλιογραφίες των
πρόnγο\Jι!έvών tόμων του ίδιου περιοδικού , και ci�οτελεί την όγΚωδέστερn - ίσως - σχετική
πρόσπάθέια· θa μπορούσε βξβa:'ίως να ·σι,ψιΠλrιρωθεί και από άλλα έντυπα με ενδιαφέρον υλικό,
τα ΟJl)όία δεν βιβλιογ@αφούντάι.
·

·Σ ε γένιΚές, γραμμές οι μελέτες τού τόμόυ, παρά τις βιβλιογρα(ρικές προσθήκες και συμπλrι
ρώσείς που θα μπορούσαν να συντελέσουν στrιν Κάλύτερrι παρουσίασή τους, προάγουν τrιν επι
στnμrι. Γενική ελπίδα αποτελεί rι συντόμευσrι των δ�αδικα:σιών εκδόσεως; ώστε rι ΕΚΕΕΛ να
μ.rιν έίναι μόνον κατ' όνομα Επετηρίς, αλλά να κυκλοφορείται - όπως και στό παρελθόν - σε
ετnσια βάι:τrι.? προάγοντας τις ελλrινικές λαογραφικές σπουδές.
M.f. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ
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ΠΝΕΥΜΑΤ Ι Κ Η ΚΥΠΡΟΣ

12 1

ΠΕΡΙΟΔΙΚΆ
Διαδρομές

(Άθήνα),

Πολιτ ιστική

Πράξη

(Πείραιάς) ,

Νεοελληνικός

Λόγος

(Άθήνα), Δαυλός (Άθήνα), Εύθύνη (Άθήνα), Έμβόλιμο ("Ασπρα Σπίτια Βο ιωτίας)
Νουμάς (Πύργος-Ήλείας), Ρόπτρο (Βόλος), Σύνδεσμος (Καλαμάτα) , ΑLολικa Γράμ
ματα (Καλλιθέα), Πνευματική Ζωή (Καλλιθέα), Προεκτάσεις (Άθήνα) , Νέα Σκέψn
(Άθήνα) , Πευματικές Σελίδες (Άθήνα) , Κασταλία (Άθήνα) , Μακεδονική Ζωή (Θεσσα
λονίκη) , Νέα Πορεία (Θεσσαλονίκη), Σημεϊο (Λευκωσία) , Νέα 'Εποχή (Λευκωσία), Σή
μαντρο (Χολαργός), Σύγχρονη 'Εποχή ('Αθήνα), Το Περιοδικό (Λευκωσία) .
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Β ΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Γ . Μ ο λ έ σ κ n ς : Π ο ιή ματα , Κύπρος 1 993.
Γ.

Χ α τ ζ η κ ω σ τ ii ς : Σελ ίδες Cι.π6 τήν ίστορ ία και τ n ζωή τ ο ϋ Παγκυπρίου Γυμνασίου , Λευκωσία 1 993.

Κ . Χ ρ υ σ ά ν θ n ς : Μικρ ά. πορτραϊτα Κυπρ ίων, Λευκωσία 1 993 .
Κ . Χ ρ υ σ ά ν θ n ς : Θρnσκευτικ6 ς Λόγος , Λευκωσία 1 993 .

Ε . Ν . Μ ό σ χ ο υ : Ή μεταφυσική aγωνία στον Παλαμά, Άθήνα 1 993.

Έ θ ν ι κ ή Ό λ υ μ π ι α κ ή , Α κ α δ n μ ί α Κ ύ π ρ ο υ : Στ ' Σύνοδος, Λευκωσία 1 992
Χ ρ υ σ τ ά λ λ α Θ ω μ ά : Γιa τήν πόλn τfiς aνο ιξnς, Λευκωσία 1 993.
Ηam

s u n :

( μετ . Γ. Λάμψας) Μυστήρ ια, Άθήνα 1 993 .

" Α γ γ ε λ ο υ Φ ω κ ά : Συμβάντα σaν παραμ�θια. Άθiινα 1 993.
Κ.Π.

,Α .

Μ ι χ α n λ ί δ n ς : Ό σωκρατικός λόγος. Άθiινα 1 992 .

Φυ λακτοϋ :

Μιa συνομιλ ία τοϋ

Γιώργου Σ εφέρη

μέ το Νεόφυτο τον

"Εγκλειστο, Λευκωσία 1 993.

Λ ά κ n Δ n μ n τ ρ ι ά δ n : Μυοσωτ ίδα, Λευκωσία 1 993 .

Μ ί κ n ς Κ ι τ ρ ο μ n λ ί δ n ς : Κυπριακa Δnμοτικa Τραγούδια , ΆθiJνα 1 992 .

' Ε τ α ι ρ ε ί α Λ ο γ ο τ ε χ ν ω ν Π ά φ ο v : .Τόπος καί Ποίηση, Λευκωσία 1 993 .
: Άνδρέας Σ ιαπκαράς, Ά(:)iJνα 1 993.

' .Ι ά σ ω ν Ε iJ α γ γ έ λ ο υ : Αtσθητικές aπομυθοποιi}σεις. Άθi}να 1 99 1 .

Χ ρ υ σ ό θ ε μ ι ς Χ α τ ζ n π α Υ- α γ ii : Τ ευκριδων Έπάνοδος, Λευκωσία 1 993.
Ε υ ρ ι π ί δ n ς Κ λ ε ό π α ς : Οί' <:ηάχτες τ ο ύ Σεπτέμβρn, ΆθiJνα 1 992 .

, Α ρ χ . Λ ε ό ν τ ι ο υ Χ α τ ζ n κ ώ σ τ α : Εi'Jαγγελικές Δορκάδες, Λευκωσία 1 993.
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ΣΑΒΒΑΣ · χ. · ΚΑΦΑΣΑΚΗΣ
' Ή : κα ι ΥΙΟΣ · ΛΤΔ
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Σ'ζςι Καταστήματά μας θα βρήτε
τ ις καλύτερες πορσελάνες Βaυαρ ίας,
.
_ τα περ ίφημα πυρ ίμαχα προϊόντα Arcopal ,
κρύσταλλα Γαλλίας και
μαχαιροπήρουνα ανοξείδίuτα

1 8/8 , 1 8/1 0

Πλούσια συλλογή

'

δώρων. ·

•

Οδός Πριγκηπίσσης Ντε Τύρας 17,
ΛΕΥ Κ Ω ΣΙΑ

Fo· r the ma ny

d i me n s i o ns of anxie ty

AT IVAN *

(lαι azeρam, Wye ιh)

Α s i n g l e a n x i o l yt i c

provides d ee p e r, more selectiνe a n·xiolytic ·r e lief
ln bot h functional and o rgan i c d i so rd e rs

w i t h Ι ow-d osage safety
com pat i b l e wl t h st_a ndard t reat m e n t reg i me n s

'7'� Wyelh Ιnte·rr.ιaι(enal Lίm ited
Αlιι8 Phιlade l p h ι a , Pa. 1 9 1 0 1 U S Α.
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